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12 مرگ ناگهانى رزیدنت ها در یک سال و نیم گذشتهاصفهان 11 شهید مدافع سالمت داشته استکتاب «خسرو شکیبایى» براى نوجوانان منتشر مى شودارز 4200 تومانى حذف شد نسخه جادوگر براى ترابى اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بستر مناسبى براى 
قاچاقچیان زعفران 

فراهم است

نایب رئیس شوراى ملى زعفران:

فرونشست راه آهن تهران-بندرعباس در  زواره
3

5

براى تعطیل کردن 
اصفهان 

اجماع نشده است

 نایب رئیس شوراى ملى زعفران گفت: زعفران به راحتى 
قاچاق مى شود و صادرکنندگان توان رقابت با قاچاقچیان را 

ندارند.  غالمرضا میرى گفت: امسال میزان صادرات زعفران 
نسبت به سال گذشته تفاوت چندانى نداشته است.

 صادرات زعفران بیشتر به کشورهاى ...

معاون امور عمرانى استاندارى اصفهان با تأکید 
بر اینکه موضوع تعطیلى اصفهان به دلیل آلودگى 
هوا در اختیار دانشگاه علوم پزشکى است، گفت: 
با توجه به شرایط هواى اصفهان و افزایش غلظت 
آالینده ها در این کالنشهر تا روز پنجشنبه هفته 
جارى، شنبه شب کارگروه هماهنگى شرایط ویژه 
آلودگى هواى اصفهان اطالعیه اى شش بندى 

صادر کرد.
مهران زینلیان افزود: در بند ...

میوه شب یلدا در اصفهان فراوان اما گران استمیوه شب یلدا در اصفهان فراوان اما گران است
بازرسى هاى ویژه شب یلدا از پنجشنبه آغاز مى شودبازرسى هاى ویژه شب یلدا از پنجشنبه آغاز مى شود
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آغاز مطالعات تخصصى کارشناسان اصفهان و یزد براى جلوگیرى از وقوع یک فاجعه

بازگشت گردان به تمرینات
شهاب گردان، گلر ذوب آهن در چند بازى گذشته شرایط همراهى 
تیمش را نداشــت. این دروازه بان به دلیــل مصدومیت از ناحیه
 انگشــت چند هفته از تمرینات دور بود، اما روز شنبه در تمرینات 
ذوب آهن حضور یافت تــا دوباره براى قــرار گرفتن در 

چهارچوب دروازه سبزپوشان ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون استاندار اصفهان با تایید افزایش 
غلظت آالینده ها در این کالنشهر :

بیم و امیدها 
براى کرسى 

ریاست میراث فرهنگى 
اصفهان

پر کردن زاینده رود با آب خلیج فارس مى صرفد؟!
2
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ج سروش براى سروش براى 
جدال با استقاللجدال با استقالل

آماده شدآماده شد

2

3

مدیرکل گمرك استان خبر دادمدیرکل گمرك استان خبر داد

محصوالتمحصوالت
 اصفهان اصفهان

به به 9090 کشور  کشور 
صادر صادر 

مى شودمى شود

معاون مرکز سالمت محیط و کار معاون مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت مطرح کرد؛وزارت بهداشت مطرح کرد؛

تکذیب ابتالىتکذیب ابتالى
تعداد زیادىتعداد زیادى

 معلم و  معلم و 
دانش آموز دانش آموز 

به کرونابه کرونا

منصور ضابطیان:منصور ضابطیان:

بانک آینــده در راســتاى ایفــاى نقش خــود در انجام 
مسئولیت هاى اجتماعى کوشید تا با اجراى موفقیت آمیز 
طرح «حمایت از فرشتگان ســالمت»، بخش اندکى از 
قدردانى و پاس داشت خود را از کادر درمانى سراسر کشور 

در مبارزه با کرونا، ابراز نماید.
این بانک در راستاى حمایت از کادر درمان سراسر کشور و 
قدردانى از زحمات مجاهدانه و فداکارى هاى این عزیزان در 
شرایط ویژه کرونا، پرداخت تسهیالت سهل و آسان در قالب 

این طرح را به صورت غیرحضورى انجام داد. 
این طرح، بــدون حضــور کادر درمان و ایجــاد ازدحام 
غیرضرورى در شعب، بدون نیاز به معرفى ضامن، رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى و هم چنین رعایت شان و منزلت این 
قشر پرتالش و فداکار، انجام شــد که با توجه به سهولت 
اعطاى این تسهیالت و نرخ مطلوب آن براى کادر درمانى 

از جمله پزشکان، پرستاران و سایر خدمت گزاران فعال در 
مراکز درمانى، طرح «حمایت از فرشــتگان سالمت»، با 

استقبال گسترده اى از سوى این عزیزان مواجه شد. 
بر این اساس، بانک آینده با اجراى این طرح موفقیت آمیز 
که از اسفندماه 1399، با هدف قدردانى از تالش ها و زحمات 
مدافعان سالمت در مبارزه با همه گیرى بیمارى کرونا و در 
قالب اعطاى تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه براى 
کادر درمانى شاغل کشور در بیش از 300 بیمارستان اصلى 
و معین ارائه دهنده خدمات به بیماران کرونایى آغاز شد، در 
مجموع تعداد 50،528 فقره تسهیالت به مبلغ کلى بالغ بر 

10،000 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

اختصاص 10 هزار میلیارد ریال تسهیالت در طرح بانک آینده 

دســتورالعمل تبدیل وضعیــت  ایثارگــران و پذیرفته 
شــدگان آزمون تغییر حالت اشتغال نیروهاى غیر رسمى 
شرکت هاى آب و فاضالب کشــور که مرداد ماه امسال 

برگزار شد، ابالغ گردید.  

 معاون منابع انســانى و تحقیقات شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اشاره به برگزارى نشست مجازى معاون 
منابع انسانى شرکت مهندسى آبفاى کشورگفت: در این 
جلسه با توجه به اخذ مجوزهاي استخدامی از وزرات نیرو 

و تعیین سهمیه هر شرکت از سوي شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور،کارکنان غیر رسمی که وظایف اصلی 
شرکت را در قالب پست هاى مصوب به عهده دارند تحت 

پوشش طرح تغییر حالت اشتغال قرار مى گیرند.
مجتبى قبادیان بــا بیان این که سیاســت اصلی وزارت 
نیرو، شایســته گزینی نیــروي انســانی از طریق ایجاد 
فرصت هاي عادالنه و برابر براي همه واجدین شــرایط 
اســتخدام اســت افزود: کارکنانى کــه وظایف اصلی 
شرکت هاي آب و فاضالب را در قالب سمت هاى سازمانی 
مصوب با ســابقه کارى مرتبط و عمکرد شایسته انجام 

می دهند،  مشمول تغییر حالت اشتغال قرار مى گیرند.
اضافه مى شود در  آزمونى که  روز پنجشنبه 21 مرداد ماه 
سال جارى به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد، 
11 هزار نفر از کارمندان غیر رســمى شرکت هاى آب و 
فاضالب به رقابت پرداختند. در استان اصفهان نیز بیش 
از 900 نفر از کارکنان غیر رسمى آبفاى استان اصفهان در 
این آزمون که در دانشکده علوم تربیتى دانشگاه اصفهان 

برگزار شد، شرکت کردند.

ابالغ دستورالعمل مشمولین ساماندهی نیروي انسانی غیر رسمى آبفاى کشور

در آیینى از طرح پرداخت برخط صدقات کمیته امداد امام 
خمینى (ره) گلپایگان رونمایى شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) گلپایگان در این آیین 
گفت: در این طرح مشــترکان مى توانند با قرار دادن تلفن 
همراه خود بر روى بارکد مخصوص (کیو آر) صدقات خود را 

به صورت برخط پرداخت کنند.
محمد سوادکوهى با اشاره به اشتراك 12 هزارنفر در صندوق 
صدقات کمیته امداد گلپایگان افزود: ماهانه بیش از 900 

میلیون ریال صدقه از این صندوق ها جمع آورى مى شود.

رونمایى از طرح پرداخت برخط صدقات در گلپایگان

فران به راحتى
ت با قاچاقچیان را 

ن صادرات زعفران 
ته است.

بازگشت گ
شهاب گردان، گلر ذوب آ
تیمش را نداشــت. این

 انگشــت چند هفته از تم
ذوب آهن حضور
چه
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معاون مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت 
در خصوص نحوه نظارت وزارت بهداشــت به فعالیت 
مدارس و این موضوع که تعداد زیادى از دانش آموزان و 
معلمان به کرونا مبتال شده اند، گفت: اینکه تعداد زیادى 
از دانش آموزان و معلمان به کرونا مبتال شده اند، تأیید 
نشده است و اینگونه مســائل بیشتر در فضاى مجازى 
مطرح مى شوند و تقریباً مى توان گفت که مواردى از آنها 
هم که به کووید دچار شده اند، اغلبشان مربوط به خارج 
از مدرسه بوده و هنوز موردى از ابتال به این بیمارى در 

مدارس گزارش نشده است.
محســن فرهادى در پاســخ به این ســئوال که آیا تا 

کنون شــکایتى از مدارس به دلیل نحوه فعالیتشــان 
داشــته اید؟ گفت: بله، تا کنون با مواردى از شــکایت 
در این خصوص رو بــه رو بودیم که اغلب به دلیل نبود 
تهویه مناســب در کالس هاى درس، نحوه چیدمان 
صندلى ها و برگزارى کالس هــاى حضورى بوده و در 
سامانه 190 به ثبت رسیده اند و  همه این شکایات یک 
به یک توسط همکاران ما مورد بررسى قرار مى گیرند 
و چنانچه مورد شــکایت درست باشــد این موضوع 
را به اولیاى مدرســه اعالم مى کنیم و اگــر از جانب 
آنها ترتیب اثر داده نشــود؛ به منطقــه مربوطه اعالم 

مى کنیم.

 نایب رئیس شــوراى ملى زعفران گفــت: زعفران به 
راحتى قاچاق مى شــود و صادرکنندگان توان رقابت با 

قاچاقچیان را ندارند. 
غالمرضا میرى گفت: امســال میزان صادرات زعفران 
نسبت به ســال گذشــته تفاوت چندانى نداشته است. 
صادرات زعفران بیشــتر به کشــورهاى چین، ویتنام، 
امارات، اسپانیا، قطر و... انجام مى شود و در حال حاضر 
به 67 کشــور زعفران صادر مى کنیم. وى در خصوص 
وضعیت قاچاق زعفران گفــت: 100 در صد قاچاق در 
صادرات زعفران انجام مى شود و دلیل آن برگشت ارز 
حاصل از صادرات است. این بدان معنا نیست که ارز به 

کشور وارد نکنیم بلکه افتخار مى کنیم در شرایط بحران 
اقتصادى ارز به کشــور وارد کنیم، ولى صادرکنندگان 
زمانى که ارز را وارد کشــور مى کنند باید 4 الى 5 هزار 
تومان زیر قیمت روز بازار به ســامانه نیما بفروشــند. 
میرى افزود: فروش ارز به ســامانه نیما 3 الى 4 میلیون 
تومان تفاوت دارد به همین دلیل بســتر مناسبى براى 
قاچاقچیان زعفران فراهم شــده تا زعفــران را قاچاق 
کنند. وى گفت: قاچاقچیان در بازارهاى جهانى زعفران 
را صد دالر ارزان تر مى فروشند و زعفران به دلیل اینکه 
فضاى زیادى را اشغال نمى کند به راحتى قاچاق مى شود 

و صادرکنندگان توان رقابت با قاچاقچیان را ندارند.

تکذیب ابتالى تعداد زیادى 
معلم و دانش آموز به کرونا

بستر مناسبى براى 
قاچاقچیان زعفران فراهم است

بازگشت عادل؟
بابــک کاظمى، خبرنگار ورزشــى    بهار|
خبرگزارى صداوسیما با انتشار توییتى، شایعات 
بازگشت عادل به صداوسیما را پررنگ تر کرد. او 
نوشت:  «بازگشــت عادل به شبکه 3 با فوتبال 

360؟!»

صدرنشینان 
رعایت پروتکل ها 

  تابناك|رعایت پروتکل هاى بهداشــتى 
در کشور طى هفته گذشته به میانگین 48/16 
درصدى رسیده اســت.باالترین میزان رعایت 
پروتکل ها در استان آذربایجان غربى، همدان و 
لرستان با میزان رعایت 54 تا 64 درصدى بوده 
است. کمترین میزان رعایت پروتکل ها نیز در 
13 اســتان با میزان رعایت 41 تا 45 درصدى 

بوده است.

کهنه فروشى 
آموزش و پرورش! 

در بودجه سال 1401،  وزارت آموزش     رکنا|
و پرورش مجاز شــده است با ســاز و کارهاى 
تشویقى و از طریق مدارس سراسر کشور کتب 
درسى مستعمل، دفترچه و مجالت مصرفى در 
پایان هر ســال تحصیلى را جمع آورى و نسبت 
به فروش آنها اقدام کند و منابع حاصله به ردیف 
درآمد اختصاصى  نزد خزانه دارى کل کشور واریز 
کند، وجوه واریزى پــس از مبادله موافقتنامه با 
ســازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت 
ســرانه مدارس مربوطه و تأمین رایگان کتب 

درسى مناطق محروم مى شود.

جریان سیگار هدیه دادن! 
چند روز پیش، محمد شــیخان،    روزیاتو|
مدیر عامل جدید شرکت دخانیات ایران شد و روز 
شنبه مراسم معارفه اى براى وى برگزار شد. پس 
از پایان مراسم، خبرنگاران حاضر در مراسم نقل 
کردند که به هر خبرنگار یک باکس سیگار بهمن 
اهدا شده است! بعد از این بود که بسیارى رسانه ها 
تیتر زدند: «هدیه عجیب مدیر جدید دخانیات به 
خبرنگاران» یا چیزهایى از این دست. بعد روابط 
عمومى شرکت دخانیات ایران نیز اطالعیه داد 
که این هدیه ربطى به مدیر جدید ندارد و اقدامى 
مرسوم و ساالنه است! محمد شیخان، مدیر عامل 
جدید هم در پى حواشى به وجود آمده در توییتى 
نوشت: سال  هاســت که براى مهمانان بسته 
تعریف شده  اى شامل محصوالت تولید داخل 
همین شرکت، در قالب هدیه تقدیم مى  شده که 
من هم پس از مراسم تکریم و معارفه، از این روند 
مطلع شدم. از همکارانم خواستم این روند دیگر 

تکرار نشود.

قتل عام خانوادگى
 در شوشتر 

فرمانده انتظامى شوشتر از کشته شدن    رکنا|
سه عضو یک خانواده در شوشتر خبر داد. سرهنگ 
روح ا... بیگدلى اظهار کرد: صبح روز یک شنبه سه 
عضو یک خانواده در شوشتر کشته شده و دو نفر 
نیز به شدت مجروح شــدند. وى افزود: فرد 23 
ساله که مادر، خواهر و برادر خود را به قتل رسانده 

بود در کمتر از چهار ساعت دستگیر شد. 

رقم وام ازدواج حذف شد 
بند مشــخص و رقم وام ازدواج    فارس|
جوانان در الیحه بودجه سال 1401 حذف شده 
است و ظاهراً دولت اختیار کلى براى تعیین آن در 
هیئت وزیران با هماهنگى دستگاه ها درخواست 
کرده است. هرساله در بودجه پیشنهادى دولت 
بند مشخص و شفافى به همراه رقم وام ازدواج 
جوانان پیش بینى مى شــد که براى سال آینده 

وضعیت آن مشخص نیست.

ارز 4200 تومانى حذف شد 
  انتخاب| در الیحه بودجه سال آینده پیش بینى 
در رابطه با پرداخت ارز ترجیحى نشــده و نشان از 
اقدام دولت براى حــذف ارز 4200 دارد. در بودجه 
سال جارى دولت هشت میلیارد دالر بابت ارز 4200 
تومانى پیش بینى کرده بود. در حال حاضر شش قلم 
کاالى اساسى شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن 
خام و دانه هاى روغنى به همراه بخشــى از دارو و 

تجهیزات پزشکى ارز 4200 دریافت مى کند.

آنها هم کاسبند 
روســیه    روزنامه جمهورى اسالمى|
و چین نیز همانند آمریکا و اروپا هرجا که توانســتند 
منافع و مصالح کشورها و ملت هاى دیگر را قربانى 
منافع و مصالح خود کردند و در بدعهدى نیز همانند 
بودند. این واقعیت تلخ را مــا مردم ایران، چه قبل از 
پیروزى انقالب اسالمى و چه بعد از آن، در روابطمان 
با شــرق و غرب تجربــه کردیم. حتــى در همین 
ماجراى برجام و تحریم هــاى ظالمانه آمریکا علیه 
ایران، رفتار روســیه و چین با ما کامًال سودجویانه و 
فرصت طلبانه بود. هم اکنون نیز این دو کشور منافع 
خود را در شکســت مذاکرات وین مى بینند، زیرا در 
این صورت است که مى توانند به روش سودجویانه 
و فرصت طلبانه خود با کشورمان ادامه دهند و از این 

کاسبى پرسود محروم نشوند.

آب چقدر گران مى شود؟
طبق الیحه بودجه 1401 وزارت نیرو از    ایلنا|
طریق شــرکت هاى آب و فاضالب استانى سراسر 
کشور مکلف است عالوه بر نرخ آب بهاى شهرى، به 
ازاى هر متر مکعب فروش آب شرب باالتر از الگوى 
مصرف تعیین شده توسط هیئت وزیران، 15 درصد 
نرخ آب بها را افزایش داده و از مشترکان آب شهرى 

دریافت و به خزانه دارى کل کشور واریز کند.  

اولین حکومت 
«بدون کاغذ» جهان 

  مدارا| «کاغذ» به طور کامــل از نظام ادارى 
«دوبى» حذف شــد و با این اقدام، امــارات اولین 
حکومت «بــدون کاغذ» در سرتاســر جهان لقب 
گرفت. این اقدام در جهت حرکت به سوى استقرار 
دولت الکترونیک در دوبى خواهد بود که براساس آن 
دوبى به توسعه پایدار و هوشمند خواهد رسید. ابتکار 
دوبى هوشــمند که  یک برنامه چهار ساله است بر 
ســرمایه گذارى بر روى تکنولوژى متمرکز است و 
بر این اساس گام بعدى در توسعه پایدار و هوشمند 

دوبى است.

افزایش بودجه صدا و سیما
  باشگاه خبرنگاران جوان|طبــق الیحه 
بودجه ســال 1401، میزان بودجه تخصیص یافته 
به سازمان صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایران، 
5 هزار و 289 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
میزان بودجه این سازمان در ســال 1400، برابر با 
3 هزار و 384 میلیارد تومان بوده که نشــان دهنده 

رشدى 56 درصدى است.

آغاز حذف یارانه
 پردرآمدها

براساس الیحه بودجه سال 1401    تسنیم|
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى با همکارى سازمان 
هدفمندسازى یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه 
پس از ابالغ این قانون، ضمن دهک بندى درآمدى 
کلیه خانوارهاى یارانه بگیر از طریق شــاخص هاى 
متقن و ثبتى قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدى 
و طرح معیشتى خانوارهاى پر درآمد اقالم، تا منابع 
حاصل صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار 
آســیب پذیر با اولویت خانوارهاى تحت پوشــش و 

پشت نوبتى نهادهاى حمایتى شود.

خبرخوان

آیا سیاست شیرین سازى آب خلیج فارس و انتقال آن از 
سواحل به فالت مرکزى ایران اساسًا عقالنى است یا نه 
و اینکه تجربه کشورهاى مشابه که در این زمینه موفق 

بوده اند، براى ایران هم قابل تعقیب است؟
کشورهایى همچون عربستان سعودى، به دلیل جمعیت 
باال (حدود 35 میلیون نفر)، چــاره اى جز این ندارند که 
براى مصارف شرب شهروندان شان، آب را شیرین کنند. 
عربستان بزرگ ترین تولیدکننده آب شیرین نمک زدایى 

شده در جهان است.
تنها یک مجتمع آب شیرین کن در این کشور (مجتمع 
«الجبیل») روزانه حدود 1٫4 میلیــون مترمکعب آب 
شــیرین تولید مى کند. مصرف روزانه آب در عربستان 
ســعودى، حدود 8 میلیون مترمکعب در روز است و به 
این ترتیب، حدود 17 درصد از مصرف روزانه آب در این 

کشور تنها از همین یک مجتمع به دست مى آید.
ایران هم به دنبال اجراى طرحى مشــابه است، با این 
تفاوت که نه به اندازه عربستان سعودى منابع مالى دارد، 
نه به کارشناسان خارجى براى اجراى پروژه دسترسى 
دارد و نه اینکه شهرهاى بحران زده اش در کنار سواحل 

قرار دارند.
در عربســتان سعودى، عمده شــهرهاى پرجمعیت در 
حاشیه سواحل (یا در نزدیکى سواحل) قرار دارند و اگر 
به نقشه جغرافیایى نگاه کنید، بخش بزرگى از مساحت 
عربستان (با نام با جذاب «الربع الخالى»)، در واقع واقعًا 

خالى از سکنه است و جمعیتى ندارد.
با این حساب آیا زاینده رود را با آب شیرین سازى شده اى 
که قیمــت هر مترمکعــب آن 90 هزار تومان اســت، 

مى توان پر کرد؟
تا آنجا که در خبرها منعکس شده، ایران پروژه اى 128 
هزار میلیارد تومانى براى انتقال آب خلیج فارس و دریاى 
عمان به طول بیــش از 800 کیلومتر به فالت مرکزى 
ایران در دســت احداث دارد که از سه استان هرمزگان، 
کرمان و یزد مى گذرد، اما به گفته مسئوالن، 17 استان 

از مزایاى آن بهره مند مى شود.
آن گونه که اعالم شده، مجرى این طرح، شرکتى مجزا با 
نام «تأمین و انتقال آب خلیج فارس» است که قرار است 
سرمایه آن را شرکت هاى معدنى و صنعتى «گل گهر» 
و «چادر ملو» و «صنایع ملى مس ایران» تأمین کنند، 

شــرکت هایى که در واقع خودشان در زمره بزرگ ترین 
مصرف کنندگان آب در ایران هستند.

اما حتى با این میزان ســرمایه گذارى (که براى ایران 
درگیر با بحران مالى بیش از اندازه زیاد اســت)، ایران 
هرگز به اندازه کشــورهاى حاشــیه خلیج فارس آب 
شیرین نخواهد کرد. عیســى کالنترى، رئیس سازمان 
محیط زیســت در دولت روحانى، گفته بود کشورهاى 
عربى حوزه خلیج فارس ساالنه بیش از 30 میلیارد متر 
مکعب آب شــیرین از خلیج فارس برداشت مى کنند در 
حالى که کل برداشت ایران به 800 میلیون متر مکعب 

نخواهد رسید.
اما اگر فرض کنیم ایــران بتواند از پــس هزینه هاى 
آب شیرین کن ها بر بیاید، آیا هزینه تمام شده براى تولید 
هر لیتر آب، به اندازه اى هست که بتوان با آن کشاورزى 
کرد؟ عبدالکریم گراوند، اســتاندار وقت استان بوشهر، 
چند ماه پیش گفته بود که براى تولید هر مترمکعب آب 

از طریق شیرین سازى آب دریا، بین 16 تا 17 هزار تومان 
هزینه مى شود. به این ترتیب، هزینه هر لیتر آب از این 

طریق، حدود 16 تا 17 تومان خواهد بود.
با این همه، به نظر مى رســد هزینه اى که به آن اشاره 
شده، صرفاً هزینه اولیه را در بر مى گیرد و نه هزینه پمپاژ 
آب به صدها کیلومتر دورتر. محمد درویش، رئیس کمیته 
محیط زیست در یونســکو و یکى از کارشناسان محیط 
زیست در ایران، چندى پیش در این مورد به «مهر» گفته 
بود: «طرح هاى انتقال آب در شمار گران ترین طرح هایى 
هستند که در دنیا تعریف شده اند. هزینه هر مترمکعب 
آبى که از طریق شیرین کردن آب دریا به دست مى آید 

حدود سه دالر است.»
به این ترتیب، با احتساب دالر 30 هزار تومانى (که این 
روزها نرخ هاى باالتر را هم تجربه مى کند) هر مترمکعب 
آبى که از جنوب ایران به فالت مرکزى پمپاژ مى شود، 
حدود 90 هزار تومان هزینه خواهد داشــت و قیمت هر 

لیتر آب هم حدود 90 تومان خواهد بود.
با این قیمــت، تولید محصوالت کشــاورزى به صرفه 
نیست و حتى مصارف شرب شهرى هم به شدت گران 
تمام خواهند شد. بررسى ها نشــان مى دهند که سرانه 
مصرف آب شرب در ایران حدود 200 لیتر در روز است 
و اگر این قیمت را مبنا قرار دهیم، هر شهروند ایرانى در 
اصفهان، کرمان یا یزد، روزانه حــدود 18 هزار تومان، 
ماهانه حدود 540 هزار تومان و ســاالنه حدود شــش 

میلیون و 500 هزار تومان هزینه آب خواهد داشت.
براى یک خانوار چهار نفره، ایــن هزینه روزانه معادل 
حدود 72 هــزار تومــان، ماهانه حــدود دو میلیون و 
160 هزار تومان و ســاالنه حــدود 26 میلیون تومان 
خواهد بود. واضح اســت که دولــت نمى تواند چنین 
سوبســیدى به شــهروندان بدهد، چرا که همین حاال 
در پرداخت حقوق و دســتمزد ماهانه کارمندان خودش 

هم مانده است.

پر کردن زاینده رود
 با آب خلیج فارس مى صرفد؟!

نرخ هاى عجیب و غریب برخى خانه هاى الکچرى در شمال تهران از منطق 
و عرف بازار خارج شده است. شاید باورش ســخت باشد اما بعضى مالکان 
قیمت هاى 200، 300، 400 میلیــارد تومان و حتى باالتر براى پنت هاوس، 
آپارتمان هاى فوق لوکس و ویالهاى خود تعیین کرده اند که با احتساب نرخ 
میانگین 28 هزار تومان براى هر دالر به رقــم عجیب 7 تا 15 میلیون دالر 
مى رسد. نرخ هایى که از خانه هاى محله بِِورلى هیلز آمریکا به عنوان یکى از 

گران ترین و مشهورترین محله هاى دنیا بیشتر است. 
 به عنوان مثال یک عمارت لوکس 4446 مترى، چهار خوابه با پنج سرویس 
بهداشتى در بورلى هیلز معادل 7/5 میلیون دالر آگهى شده که نصف قیمت 
یک پنت هاوس 800 مترى در تهران است. به عبارت دیگر قیمت هر متر از 
این پنت هاوس در تهران بیش از 10 برابر عمارت لوکس در بورلى هیلز است.
پنت هاوس 800 مترى به ادعاى آگهى دهنده تاپ لوکیشن در خیابان فرشته، 
داراى 4 اتاق خواب، 10 واحد پارکینگ، ســالن اجتماعات، اســتخر، سونا، 

جکوزى، روف گاردن و ... به مبلغ 420 میلیــارد تومان براى فروش عرضه 
شده که قیمت هر متر آن عدد عجیب و غریب 500 میلیون تومان است. نرخ 

این خانه با دالر 28 هزار تومانى به حدود 15 میلیون دالر مى رسد.
آگهى هاى مشــابه در تهران به وفور دیده مى شــود؛ کف بازار اما خبرى از 
مشترى نیســت. طبق آمار معامالت آبان ماه 1400 شهر تهران واحدهاى 
باالى 10 میلیارد تومان فقط 4/3 درصد از کل معامالت را به خود اختصاص 

دادند. 
یکى از مشــاوران امالك درباره بازار پنت هاوس هایى با قیمت نجومى در 
پایتخت گفت: فروش این آپارتمان ها به قدرى دشوار است که اگر یک واحد 
به فروش برسد شبیه معجزه است و خبرش سریعًا پخش مى شود. مثًال ماه 
گذشته شنیدیم که یک پنت هاوس در ولنجک به قیمت حدود 300 میلیارد 
تومان  فروخته شده اما من هنوز بعد از حدود ده سال سابقه فعالیت در منطقه 

یک ندیدم که حتى یک واحد از این آپارتمان ها به فروش برسد.

بررسى ها نشان مى دهد پنت هاوس ها و ویالهاى گرانقیمت تهران، اغلب در 
بازار اجاره عرضه مى شود. دفاتر امالك مى گویند که تجار ایرانى مقیم اروپا و 
آمریکا،  دوتابعیتى ها و خارجى ها براى اقامت موقت از این خانه هاى اجاره اى 
استفاده مى کنند. در اغلب روزهاى سال هم خالى هستند؛ با این حال، مالکان 
این واحدها آنها را مرتبًا آگهى مى کنند که بتوانند در صورت تصویب قوانین 
مالیاتى در مجلس، با این توجیه که خانه آگهى شــده و اجاره نرفته است از 

پرداخت مالیات فرار کنند.

خانه هاى 200 تا 400 میلیارد تومانى در تهران!

«اس جایشــانکار»، وزیر امور خارجه هند در جریان 
نشستى با اشــاره به همکارى با ایران بر سر توسعه 
بندر چابهــار، اعالم کــرد: بندر چابهــار ایران یک 
قطب ترانزیتى تجارى براى منطقه اســت و مسیر 
اقتصادى تر و پایدارتر را براى کشورهاى محصور در 

خشکى براى ارتباط با هند ایجاد مى کند.
جایشانکار این اظهارات را در پاسخ به سئوالى مطرح 

کرد و افزود: بندر چابهار دسترسى دریایى بسیار مورد 
نیاز را براى افغانســتان محصور در خشــکى فراهم 

کرده است.
وزیر خارجه هند با بیان اینکه تحریم هاى آمریکا علیه 
ایران به هیچ وجه طرح بندر چابهار را در بر نمى گیرد، 
گفت: هند از بندر چابهار براى ارســال 75 هزار تن 
گندم به عنوان کمک غذایى به افغانســتان در سال 
2020 استفاده کرده و تا کنون 2000 تن حبوبات نیز 

به افغانستان انتقال یافته است.
وزیرخارجه هند این را نیز افزود که دهلى نو مجموعًا 
85 میلیون دالر کمک بالعوض و تسهیالت اعتبارى 
150 میلیون دالرى براى توسعه پایانه شهید بهشتى 
چابهار اختصاص داده است و به عنوان بخشى از تعهد 
ما توسعه زیرساخت بندر چابهار را در دستور کار داریم.

دوباره ماجراى  حذف یارانه بگیران!چشم هند دنبال بندر چابهار است
بعد از آنکه در بودجه سال جارى مجلس و دولت به حذف 
بند مربوط به حذف یارانه بگیران رأى داده بودند بار دیگر 
در بودجه سال آینده دولت بر حذف خانوارهاى پردرآمد از 

دریافت یارانه تأکید کرده است.
براین اســاس مقرر شــده منابع حاصل از حــذف یارانه 
پردرآمدها صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشــار 
آسیب پذیر با اولویت خانوارهاى تحت پوشش و پشت نوبتى 

نهادهاى حمایتى شود.
سرپرستان خانوارهاى معترض به حذف یارانه مى توانند در 
سامانه الکترونیکى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى ثبت 
نام کرده تا پرونده آنها براساس اطالعات و داده هاى موجود 
و میدانى توسط کمیته امداد امام خمینى (ره) بررسى و در 

صورت وارد بودن اعتراض یارانه آنها مجدداً برقرار شود.
این در حالى است که در الیحه بودجه سال 1400 هیچ گونه 

تکلیفى براى دولت براى حذف یارانه افراد پردرآمد وجود 
نداشت آن هم در شرایطى که طى سال هاى قبل همواره 
در قوانین بودجه دولت موظف مى شد تا یارانه سه دهک 

درآمدى را حذف کند.
با این حال دولت هیچگاه حتى زمانى که در قانون مکلف 
به حذف یارانه دهک هاى پردرآمد بود اقدام جدى در این 

رابطه انجام نداد.
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بیم و امیدها براى کرسى 
ریاست میراث فرهنگى اصفهان

چه کسى قرار اسـت بر مسند ریاسـت اداره کل میراث 
فرهنگى ، گردشـگرى و صنایع دسـتى استان اصفهان 
بنشیند؟! این دغدغه بسیارى از فعاالن میراث فرهنگى، 
گردشـگرى و صنایع دستى شـهرى اسـت که هم آثار 
تاریخى و میراث فرهنگى ارزشمندى  را در دل دارد و هم 
جایگاه آفرینش آثار فاخر صنایع دستى است و درمجموع 
از ماحصل ایـن 2 حوزه، یکـى از مهم ترین شـهرهاى 
گردشگرى ایران شـکل گرفته اسـت؛ ازاین رو اهمیت 
یک انتخاب شایسته و بجا براى بسیارى از کارشناسان 
هر سه حوزه میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
بسـیار حائز اهمیت اسـت. آن ها مى گوینـد دیگر وقت 
آزمون وخطا براى اصفهان به سرآمده است و باید به  دور 
از انتخاب هاى شتاب زده،سیاسى یا غیرتخصصى، کسى 
را بر مسند ریاست اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 

و صنایع دستى نشاند که تعهد و تخصص داشته باشد.

افزایش بازدید کنندگان
 عالى قاپو

رئیس اداره میراث فرهنگى گردشگرى و صنایع دستى 
شهرسـتان اصفهان با اشـاره به اینکه کاخ مـوزه عالى 
قاپوتنهـا تا سـاعت 16 عصر بـراى بازدید گردشـگران 
باز بود گفت: در سـفر هفته پیش وزیـر میراث فرهنگى 
گردشـگرى و صنایـع دسـتى بـه اصفهـان بـا دسـتور 
عـزت ا... ضرغامى 4 سـاعت به فعالیت ایـن مجموعه 
اضافه شـده است. سـید على عسـگرى افزود: با دستور 
جدید وزیر میزان بازدید از این کاخ موزه دو برابر افزایش 

یافته است. 

بى آب ماندن واحد مرغدارى 
یک واحد مرغدارى گوشتى در فریدونشهر بى آب مانده 
اسـت. رئیس اداره منابع آب شهرستان فریدونشهر در 
ارتباط اینترنتى با بخش خبرى ساعت 20شبکه اصفهان 
گفت:این واحد بدون اینکه اقدام به دریافت مجوز تامین 
آب کند، مرغدارى را ساخته است. میرزایى افزود: مالک 
مرغدارى مى تواند به مراجع قضایـى مراجعه و اعالم 

شکایت کند.

قیمت مرغ در سراسر اصفهان
 31 هزار تومان است 

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت: 
اکنون کل مرغ موجود در بازار دولتى اسـت و با قیمت 
31 هزار تومان در همه فروشگاه هاى اصفهان عرضه 
مى شود. محمدعلى فروغى اظهار کرد: وضعیت تولید 
مرغ در اصفهان بسـیار مناسـب بوده و حتى مرغ مازاد 
هم در اسـتان وجـود دارد به طـورى که مى تـوان نیاز 
اسـتان هاى همجوار را هم تأمین کرد. رئیس اتحادیه 
فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت: سهمیه مرغ 
خانوار از پنج کیلوگرم به 10 کیلوگرم افزایش یافته است 
و افراد مى توانند هر روز کل این سهمیه را دریافت کنند.

رفع حادثه لوله اصلی آب 
حبیب آباد 

حادثه شکستگی لوله آبرسانی قطر 300 میلیمتر آزبست 
حبیب آباد برخوار رفع شـد. به گـزارش روابط عمومى 
آبفاى برخوار، این حادثـه در کوتاه ترین زمان ممکن و 
بدون قطعى آب برطرف شد. در این حادثه از یک عدد 

کلمپ باقطر 300 میلیمتر استفاده شد.

برگزارى جلسه آموزشى 
ایمنى در نطنز

جلسه رعایت اصول ایمنى و حفاظت فردى در محیط 
کار، در نطنـز برگزار شـد. به گـزارش روابـط عمومى 
آبفاى نطنز، در این جلسـه مقرر شـد در ابتـداي هرماه 
جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشتی با حضور روساي 
مختلف واحدها و کارشناسان بهره برداري و انرژي در 
خصوص رعایت اصول ایمنی و حفاظت فردي درمحیط 

کار تشکیل شود.

خبر

مدیرکل گمرك استان اصفهان گفت: ارزش صادرات از 
این اســتان بر پایه آخرین آمار جمع بندى شده از ابتداى 
امسال تاکنون در مقایسه با ســال قبل بالغ بر 71 درصد 
بیشتر شده است.  رسول کوهستانى اظهار کرد:  امسال 
انواع محصوالت به ارزش 865 میلیون دالر از اســتان 
اصفهان به سایر کشورها صادر شد.مدیرکل گمرك استان 
اصفهان با بیان اینکه تعداد اقــالم صادراتى 690 قلم و 
به مقصد 90 کشور است اظهارداشت: عراق، پاکستان، 
افغانستان، ترکیه، ارمنستان و چین بیشترین واردکنندگان 
محصول از ایران به شمار مى روند.کوهستانى اضافه کرد: 
چدن، آهن و فوالد بیشترین سهم تولیدات صادراتى استان 

محسوب مى شود و پس از آن فراورده هاى نفتى و فرش 
و کفپوش با باالترین میزان صــادرات را دارند.مدیرکل 
اســتان گمرك اصفهان خاطرنشــان کرد: محصوالت 
لبنى، مصنوعات چدن و آهن، مواد پالستیکى و وسایل 
پالســتیکى، مس و مصنوعــات آن در رده هاى بعدى 
کاالهاى صادر شده به دیگر کشورها قرار دارند.کوهستانى 
با اشاره به افزایش میزان صادرات صنایع دستى از استان 
اصفهان اظهارداشت: کاشــى هاى تزیینى، انواع سفال، 
خاتم و ظروف مسى به مقصد امارات، عراق، تاجیکستان و 
کویت و فرش دستباف به مقصد کویت و امارات بیشترین 

سهم صادرات صنایع دستى هستند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان پوشاك اصفهان گفت: شب 
یلدا در بازار پوشاك تاثیرى ندارد.ابراهیم خطابخش گفت: 
پوشاك زمستانى در امسال افزایش چندانى نداشته و نخواهد 
داشت، اگر هم شاهد گرانى در پوشاك زمستانى بودیم این 
هزینه ها متعلق به  افزایش دستمزد کارگران، هزینه هاى 
مواد اولیه و خرید هاى گران قیمت تولیدکنندگان است به 
غیر از این موارد سود فروشگاه ها از فروششان  هیچ افزایشى 
نداشته است.وى گفت: در شب یلدا عموم مردم  آجیل و میوه 
استفاده مى کنند و شب یلدا در بازار پوشاك چندان تاثیرگذار 
نخواهد بود، زیرا تجربه ســال هاى گذشته نشان مى دهد 
فروش پوشاك در نزدیکى شــب یلدا رشدى ندارد،   مگر 

اینکه زوجین براى خرید پوشاك بیایند یا برنامه اى باشد که 
مردم بخواهند  کادویى خریدارى کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاك اصفهان گفت: در شب 
یلدا بیشتر میوه و آجیل شاخص هستند و پوشاك اولویت 
ندارد،  متاسفانه امسال خرید مشــتریان در بازار پوشاك 
آنگونه که باید نبوده، چراکه هم قیمت ها تاثیر داشته و هم 

قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.
خطابخش گفت: الزم به ذکر است گاهى  ممکن است  شب 
یلدا  تاثیر منفى هم در بازار پوشاك داشته   باشد،   چراکه همه 
درگیر خرید  آجیل و میوه  هستند  و فرصت گردش و خرید 

در بازار پوشاك را ندارند.

گرانى پوشاك زمستانى
 ربطى به شب یلدا ندارد

محصوالت اصفهان به
 90 کشور صادر مى شود

رئیس هیئــت مدیره نظام پرســتارى اصفهان در 
خصوص آمار ابتــالء به کرونا در بین پرســتاران، 
اظهار کرد: در دوران کرونا 11 شهید مدافع سالمت 
در اصفهان داشتیم و لیســت این پرستاران شهید 
به وزارت بهداشت و درمان معرفى شد و با حضور 
نمایندگان بنیاد شــهدا و جانبــازان و نمایندگان 
پرســتارى در حال حاضر سه شهید مدافع سالمت 
از اصفهان مورد تأیید قرار گرفته اند و مابقى هم در 

آینده تأیید مى شوند.

شــیما صفازاده اضافه کرد: در حــال حاضر حدود 
هشــت هزار و 500 پرســتار در بیمارستان دولتى 
مشــغول فعالیت هســتند و قریب به چهار هزار و 
500 پرســتار در بیمارســتان هاى خصوصى کار 
مى کنند. در بیمارستان هاى دولتى حدود یک سوم 
نیروهاى شرکتى و پیمانى ارائه خدمت مى کنند، بعد 
از واکسیناســیون کادر درمان هم سه نفر از آنها به 
درجه شهادت رسیدند و در کل واکسیناسیون کرونا 
در عدم ابتالى پرستاران به ویروس بسیار مؤثر بود.

فرمانده یگان حفاظت منابــع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان از کشف و ضبط 180 ُتن چوب و زغال 
بلوط و دستگیرى بیش از یکصد قاچاقچى از ابتداى 

سال جارى تاکنون خبر داد.
ســرهنگ علیرضا طاهرى اظهار داشت: مأموران 
یگان حفاظت منابع طبیعى اســتان از ابتداى سال 
تاکنون 162 ُتن چوب و 18 ُتن زغــال بلوط و تاغ 

کشف و ضبط کردند.
او با بیان اینکه در جریان 84 عملیات کشف و ضبط 
محموله هاى قاچاق چوب در ســال جارى، بیش از 
یکصد نفر سودجو دستگیر شدند، افزود: پرونده این 

متخلفان در مراجع قضائى در حال پیگیرى است.
او با اشاره به اینکه یگان حفاظت منابع طبیعى استان 
در 2 سال گذشته بالغ بر 1100 ُتن چوب و زغال بلوط 
و تاغ کشف و ضبط کرده است، اضافه کرد: کشفیات 
چوب و زغال در استان اصفهان در سال جارى نسبت 

به سال گذشته 80 درصد کاهش یافته است.

فرمانده یگان حفاظت منابــع طبیعى و آبخیزدارى 
استان همچنین به معضل ســرقت خاك در شرق 
اصفهان اشاره و خاطرنشــان کرد: وجود کوره هاى 
آجرپزى و گچ در شرق شهرستان عامل این پدیده 
است در حالى که از سال 1392 سازمان صمت براى 
برداشت از معادن خاك رس این منطقه مجوز نداده 
است و قرار بود این کوره ها به شعاع 50 کیلومترى 

شهر اصفهان منتقل شوند.
سرهنگ طاهرى با بیان اینکه این کوره هاى گچ و 
آجر به دلیل استفاده از ســوخت مازوت و گردوغبار 
ناشــى از فعالیت آنها، آلوده کننده محیط زیســت 
هستند، ابراز داشت: با وجود این افرادى هستند که 
خاك مورد نیاز این کوره ها را تأمین مى کنند از این 
رو یگان حفاظت منابع طبیعــى در ماه هاى اخیر با 
تشدید پایش ها هشت کامیون حامل خاك سرقتى 
را در شــرق اصفهان توقیف و 8 نفر را در این رابطه 

دستگیر کرده است.

در پى فرونشست زمین در حاشیه راه آهن تهران-
بندرعبــاس در محــدوده بخــش زواره مطالعات 

تخصصى این خط آهن آغاز شد.  
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان 
گفت:  مطالعات  تخصصى و علمى  در پى دریافت 
گزارش هایــى از فرونشســت راه آهــن- تهران 
بندرعباس در حوالى روستاى شهراب از توابع بخش 

زواره آغاز شده است.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه هر چند گزارشى 
مبنى بر خسارت به این خط آهن به خاطر فرونشست 
زمین دریافت نشده اســت گفت: براى جلوگیرى از 
بروز خسارت در جلســه اى با مدیرکل راه آهن یزد 
تصمیم گرفته شد مطالعات تخصصى در این منطقه 

شروع شود.
وى علت فرونشســت زمین در منطقه زواره را افت 
آب هاى زیر زمینى و کاهش بارندگى ها دانســت و 
گفت: در این منطقه از فرونشست زمین در زمین هاى 

کشاورزى و جاده ها گزارش شده است
در همین رابطه مدیرکل ســازمان زمین شناسى و 
اکتشــافات معدنى اصفهان هم گفت: طى سه سال 
گذشته به راه آهن یزد هشدار داده ایم که بر روى ریل 

راه آهن تهران - بندرعباس دستگاه GPS نصب کند 
و مطالعات علمى بر روى آن انجام دهد.

رضا اســالمى توضیح داد: طى چند ســال گذشته 
بازدیدهایى از این منطقه داشته ایم و مشخص شد، 
بین زواره و ایستگاه شهراب و دو طرف ریل راه آهن، 
ترك هاى فرونشست از نوع شاخه درختى وجود دارد.

 وى با تأکید بر اینکه حفاظت از این ریل در محدوده 
یزد تا بادرود در محدوده استان و راه آهن یزد است،  
گفت: ابتداى امســال بعد از بازدید از این محدوده 
متوجه شدیم با لودر داخل ترك هاى فرونشست را 
به نوعى پر کرده بودند، اما باید توجه داشت که این 

مشکل باید به صورت ریشه اى حل شود.
مدیرکل ســازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى 
اصفهان با اشاره به اینکه نشانه گرهاى نصب شده در 
آن منطقه، همه ترك خورده اند، گفت: دلیل پیشروى 
فرونشست، برداشت از ســفره هاى آب زیرزمینى، 

توسعه کشاورزى و صنعت در اردستان است.
وى بیان کــرد: حتى اگــر ریل راه آهــن به دلیل 
فرونشست به اندازه دو میلیمتر جابجا شود، احتمال 
خارج شدن قطار از ریل وجود دارد که در این شرایط 

شاهد حوادث ناگوارى خواهیم بود.

هنرمند چیره دست روســتاى مهرگرد سمیرم مقام 
نخست جهان را درهنرگلیم بافى از آن خود کرد.

آذرکیان که هنرش را از 9 سالگى درکنار مادر شروع 
کرده است  با پشم، مرینوس وکاموا بر روى دار هاى 
فلزى گلیم هایى با طرح ها ونقش هاى ذهنى گل و 

بوته، حیوانات، درختان و گل هاى زیبا خلق مى کند.
این هنرمند 31 ســاله مهرگردى گفت: مجموعه 
هنرهایش باعنــوان بافته هــاى دارى برگرفته از 
نقش هاى سنتى صنایع دستى عشایر قشقایى است 

که درقالب رو میزى وروتختى، آویز هاى رنگارنگ، 
دیوارکوب وسردرى شکل مى گیرد.

وى که درهنرش از رنگ هاى طبیعى پوســت انار، 
پوســت گردو ودیگر گیاهان رنگ دهنده استفاده 
مى کند امســال در جشــنواره بیــن المللى صنایع 
دستى ایران دربین ســه هزار نفر شــرکت کننده 
ازکشور هاى ایران، چین، ژاپن و هند با دریافت لوح 
هماى زرین مقام نخســت و نشان جهانى را کسب

 کرده است. 

اصفهان 11 شهید مدافع سالمت  داشته است

کشف 180 تُن چوب و زغال بلوط در سال جارى 

فرونشست راه آهن «تهران-بندرعباس» در زواره

نفر اول هنرگلیم بافى جهان در سمیرم زندگى مى کند

رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرستان 
اصفهان اظهار کرد: قیمت میوه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته افزایش زیادى داشته است به طورى که 
نرخ اقالم پر مصرفى مانند ســیب، پرتقال، انار و کیوى 

افزایش 80 درصدى داشته است.
نوروز على اســماعیلى افزود : البته قیمت میوه بسته به 
کیفیت آن متغیر است و احتمال دارد تا شب یلدا قیمت ها 
تا حدودى متعادل تر شود. دالیلى چون کم آبى، و گرانى 
هزینه هاى تولید مانند دســتمزدها، حمل ونقل و سایر 

متغیرها عامل افزایش نرخ میوه بوده است.
رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرستان 
اصفهان خاطرنشان کرد: با وجود فراوانى و عدم کمبود 
میوه براى شب یلداى امسال، به نظر مى رسد استقبالى 
چندان، نســبت به خرید میوه نشــود زیرا قدرت مالى 

مردم پایین تر از قبل و قیمت ها گران تر شده است، مگر 
خانواده هایى که بنا بر اجراى مراســمى خاص مجبور 

هستند، اقدام به خرید انواع میوه داشته باشند.
وى افزود: قیمت انار درجه یک، دو و سه به ترتیب 28، 
24 و 10 هزار تومان اعالم کرد و در حال حاضر پرتقال 
جنوب هر کیلو 25 هزار تومان و نارنگى 16 هزار تومان 
در بازار عرضه مى شود و قیمت هندوانه درجه یک نیز 7 

هزار تومان است.
ناصر اطرج رئیس اتحادیه میــوه و تره بار اصفهان هم 
درباره نحوه نظارت بــر قیمت گذارى میوه هاى موجود 
در بازار گفت: میوه ها در میــدان مرکزى میوه و تره بار 
اصفهان به روز قیمت گذارى مى شود و بازرسان اصناف، 
نماینده و بازرس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت و 
نماینده اتحادیه هم بر قیمت هاى میوه و میوه فروشى ها 

نظارت دارند.
مدیر بازرســى اصناف اســتان اصفهان هم با اشاره به 
برنامه نظارتى براى کنترل بازار میوه شــب یلدا، اظهار 
داشت: بازرسى هاى ویژه شب یلدا از 25 آذر تا دوم دى 
ماه از 8 صبح تا 11 شــب و حتى روز هاى تعطیل اجرا 

مى شود.
جواد محمدى با بیان اینکه 87 نفر از بازرســان اصناف 
با 242 نفر از بازرســان افتخارى در طرح کنترل قیمت 
ویژه شــب یلدا در ایــن دوره فعال هســتند، گفت: از 
همشهریان درخواست مى شــود حتما از واحد صنفى 
داراى پروانــه کســب و درج قیمــت بــر روى کاال 
خرید کنند اگر تخلفى هم مشــاهده کردند با شــماره 
تلفن هاى 32352012 تماس بگیرند و شکایت خود را 

اعالم کنند.

بازرسى هاى ویژه شب یلدا از پنج شنبه آغاز مى شود

میوه شب یلدا در اصفهان
 فراوان اما گران است

وضعیت بحرانى آلودگى هواى اصفهان، شهردار و معاونان او را دور میز صحن علنى شوراى 
شهر اصفهان جمع کرد تا از سهم شهردارى در مقابله با معضل آلودگى هوا و اقدامات انجام 

شده در این راستا گزارشى به شهروندان اصفهانى ارائه کنند.
على قاسم زاده، شهردار اصفهان در این جلسه که دیروز (یکشنبه_21 آذرماه) برگزار شد، با 
اشاره به اینکه سهم عمده اى از ذرات معلق و آالینده هاى گازى به صنایع برمى گردد، اظهار 
کرد: این صنایع کماکان در حال فعالیت و آالینده ها در حال انتشــار هســتند، بنابراین نباید 

انگشت اتهام به سمت شهردارى گرفته شود.
شهردار اصفهان از شوراى شهر اصفهان خواست از دستگاه هاى مسئول در حوزه آلودگى هوا 
و اجراى قانون هواى پاك مطالبه گرى کند تا اقدامات خود در راســتاى کاهش آلودگى هوا 

تشریح کنند.
وى افزود: شهردارى به سهم خود در حال تالش اســت و سعى مى کند به وظیفه خود روز به 
روز بهتر عمل کند، اما این نباید نافى مطالبه شورا از سایر دستگاه ها در زمینه مبارزه با آلودگى 

هوا باشد.
حسین حق شناس، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان نیز با طرح این سوال که 
دالیل اصلى آلودگى هواى اصفهان چیست؟ گفت: آلودگى هوا یکسرى دالیل جهانى دارد 
که فقط مختص اصفهان نیست و پدیده تغییرات آب و هوایى یک بحث بین المللى است، در 

عین حال که مباحث اقلیمى مثل خشکى زاینده رود نیز موثر بوده است.
وى با اشاره به پروژه اى که در دانشگاه صنعتى اصفهان انجام و سهم منابع مختلف بر آلودگى 
هواى اصفهان مشخص شد، گفت: در این پروژه مشخص شد حمل و نقل سهم 33 درصدى 
در آلودگى هوا دارد، همچنین وضعیت توپوگرافى، قرارگیرى اصفهان در شاهراه ارتباطى کشور 

و جانمایى نامناسب صنایع از دالیل آلودگى هواى اصفهان است.
حق شناس به دالیل ساختارى آلودگى هوا در بخش حمل و نقل شهرى اشاره و تصریح کرد: 
نتایج مطالعات جامع حمل و نقل از ســال 91 تا 94 را با مطالعات جامع سال 79 و قبل از آن 
سال 68 مقایسه کردیم؛ این ســه دوره روند تغییرات اصفهان را با شاخص هاى کامًال کمى 
نشان مى دهد. در طول این سال ها اصفهان گســترش زیادى به لحاظ مساحت و بلندشدن 
طول سفرهاى شهرى پیدا کرده، به طورى که سال 68، میانگین سفرهاى شهرى اصفهان 4 
کیلومتر بود و به مرور تسهیالتى که ایجاد شد که طول سفرها در اصفهان را گسترش داد و در 

سال 91 میانگین سفرها دو و نیم برابر یعنى 10 کیلومتر شد. 

دالیل اصلى
 آلودگى هواى اصفهان چیست؟ 

معاون امور عمرانى اســتاندارى اصفهان با تأکید بر اینکه موضوع 
تعطیلى اصفهان به دلیل آلودگى هوا در اختیار دانشگاه علوم پزشکى 
است، گفت: با توجه به شــرایط هواى اصفهان و افزایش غلظت 
آالینده ها در این کالنشهر تا روز پنجشنبه هفته جارى، شنبه شب 
کارگروه هماهنگى شرایط ویژه آلودگى هواى اصفهان اطالعیه اى 

شش بندى صادر کرد.
مهران زینلیان افزود: در بند چهارم این مصوبه مقرر شــد اداره کل 
ورزش و جوانــان موظف شــد از انجام فعالیت هاى ورزشــى در 
فضاهاى باز به ویژه در روزهاى سه شــنبه و چهارشنبه 23 و 24 

آذرماه جلوگیرى کند.
وى با اشــاره به اینکه تاکنون تنها موضوع تعطیلى اصفهان براى 
کاهش آلودگى این کالنشهر در این ستاد به نتیجه نرسیده است، 
گفت: موضوع تعطیلى اصفهان و یــا بخش هاى مختلف به دلیل 
آلودگى هوا در این کارگروه در اختیار دانشــگاه علوم پزشکى قرار 
گرفته است. زینلیان با بیان اینکه دستورالعمل موجود به صراحت 
تأکید بر تعطیلى به دلیل آلودگى نکرده است، اظهار کرد: در بررسى 
تعطیلى مدارس اصفهان و مجازى شــدن کالس ها به این نتیجه 
رسیده ایم که اگر کل مدارس اصفهان تعطیل شود، این تصمیم در 

کاهش آلودگى هواى اصفهان نقش تعیین کننده ندارد.
وى درباره احتمال تعطیلى اصفهان با توجه به افزایش آلودگى این 
کالنشهر، تصریح کرد: اگر نمایندگان کمیته اضطرار آلودگى هواى 

اصفهان به اجماع برسند این اتفاق رخ خواهد افتاد.
مســئول کارگروه اضطرار آلودگى هواى اصفهان درباره مقاومت 
مسئوالن اصفهان براى تعطیلى به دلیل آلودگى هوا، توضیح داد: 
تعطیلى یک شــهر به دلیل آلودگى هوا سلســله دستوراتى دارد و 

اقدامات تأثیرگذار دستگاه ها در آن مطرح مى شود.

براى تعطیل کردن اصفهان
 اجماع نشده است
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سارا خوئینى ها عکس جدیدى را در فضاى مجازى منتشر کرد 
و از ســرقت و تخریب خودرویش خبر داد. سارقان با شکستن 
شیشه خودروى ساراخوئینى ها وســایل او را سرقت کردند. 
حاال خانم بازیگر از سارق درخواست کرده شناسنامه و کارت 

ملى اش را برگرداند!
این بازیگر عکســى از خودروى خود که سارقان شیشه آن را 
شکسته و اموال خانم بازیگر را سرقت کرده بودند منتشر کرد 

واینطور نوشت:
خیلى شوکه شدم وقتى رســیدم کنار ماشینم و این صحنه رو 
دیدم ! یه کیف پر از مدارك مهم داخل ماشین داشتم که اونم 
دزدیده شده بود. اما نمیخوام سفارش کنم که این روزا مواظب 
باشــین چون حتما همه میبینیم و میشنویم که دزدى و خفت 
گیرى و …خیلى زیاد شده. مى خوام بگم آقایون مسئول یکم 

فکر کنید ببینید چرا آنقدر آدم ها به دزدى رو آوردن؟! هرچقدر هم که این رفتارها توجیه ناپذیر باشن اما فشار مالى از یه حدى که بگذره ممکنه بعضى ها خیلى 
کارها بکنند پس قضاوت نکنیم ! بعد مى خوام بگم...بچه هاى کالنترى 102 پاسداران هم برخورد خیلى خوبى باهام داشتن هم کیف مدارکم رو برام پیدا کردن!

پ ن : آ قاى دزد لطفا شناسنامه و کارت ملى بنده رو هم به دستم برسون.

حمیدرضا عطایى پیشنهاد داود میرباقرى براى ایفاى نقش سلمان را نپذیرفت. عطایى سال 1382 براى بازى در نقش 
«صائب بن مالک اشعرى» به داود میرباقرى کارگردان «مختارنامه» معرفى شد. بعد از یک سال تمرین سوارکارى و 

شمشیرزنى عربى از سال 1383 جلوى دوربین رفت.
او گفت: آقاى داود میرباقرى لطف کردند و اعتماد کردند نقش «سلمان فارسى» را به من پیشنهاد دادند و براى این نقش 
مذاکره داشتم. محبت کردند سناریو را در اختیار من قرار دادند. نقش «سلمان فارسى» در دو مقطع میانسالى و جوانى را با 
من صحبت کردند. خیلى فکر کردم و تصمیم سخت و حساسى بود. اجازه خواستم فکر کنم و در نهایت عذرخواهى کردم.

او گفت: طبیعتًا این نقش ها براى هر بازیگرى وسوسه برانگیز است. بى تعارف 
با این شرایط و امکانات و حمایت هاى ضعیف، نمى توان 

سراِغ این نوع کارها رفت. چرا که این کارها 
و نقش ها زمان بر است و شرایط ویژه 
خاص خــودش را دارد. یعنى وقتى 
مى گوییم سخت است اساساً بازیگرى 

کار آسانى نیست.
او گفت: سینما خیلى راحت تر از تلویزیون 

است. منطق و علم اثبات کرده است. یکى از 
دالیلى که برخى از مسند سینما تکان نمى خورند و 

جا خوش کرده اند، برایشان راحت تر است. 
او گفــت: تلویزیــون بــا دنیایــى از ممیزى و 
دستمزدهاى بســیار پایین و غیرمؤدبانه براى 
همه عوامل به شــدت نگران کننده اســت. 
اگر بعد از ســریال «مختارنامه» حمایتى از 
سازمان صداوســیما مى دیدم قطعًا االن 
داشتم سریال «ســلمان فارسى» را کار 

مى کردم.

بابک حمیدیان که تهیه کننده فیلم سینمایى «پیرپسر» است، به عنوان بازیگر 
هم مقابل دوربین رفت.

در روزهاى گذشته بابک حمیدیان جلوى دوربین فیلم سینمایى «پیرپسر» قرار 
گرفت. او که پیش تر به عنوان تهیه کننده  این فیلم معرفى شده بود، با گذشت 

نیمى از مسیِر فیلمبردارى به جمع بازیگران اضافه شده است.
فیلم سینمایى «پیرپسر» به نویسندگى و کارگردانى اکتاى براهنى شهریور 
ماه سال جارى کلید خورد و اکنون فیلمبردارى آن از نیمه گذشته است. ثبت 

سکانس هاى این فیلم سینمایى به صورت پیوسته مطابق با فیلمنامه صورت 
مى گیرد و از شیوه  رج زدن استفاده نشده است.

حامد بهداد، لیال حاتمى، حســن پورشــیرازى، بابک حمیدیان، محمدرضا 
داوودنژاد و محمد ولى زادگان بازیگران این فیلم سینمایى هستند.

در خالصه داستان فیلم ســینمایى «پیر پســر» آمده اســت: به قول اون 
خدابیامرز؛ مردى که قانون نداشــته باشه همیشه پســره، اگه پیر هم بشه، 

پیر پسره… 

چرا  حمیدرضا عطایىپیام عجیب سارا خوئینى ها به دزد مدارکش!
 نقش «سلمان فارسى» را نپذیرفت

بابک حمیدیان بازیگرِ «پیرپسر» شد

منصور ضابطیان در برنامه تلویزیونى «رخ به رخ» شبکه دو سیما در پاسخ به روند 
ورودش به دنیاى رسانه و نویسندگى گفت: رشته اولیه ام علوم آزمایشگاهى بوده و 
بعد تغییر رشته دادم و سینما خواندم. سال هایى که من علوم آزمایشگاهى را انتخاب 
کردم همان دوره اى بود که همه باید دکتر مى شدند اما بعد متوجه شدم الزامًا همه 
نباید دکتر شــوند و برخى هم مى توانند سراغ رویاهاى کودکى شان بروند، بنابراین 

به سینما تغییر رشته دادم. اگر دکتر مى شدم به اندازه االن آدم خوشحالى نبودم.
او درباره بازى در ســینما پاسخ داد: چند بارى پیشــنهاد بازى داشتم اما فکر کردم 
بازیگرى کار من نیست و کار بسیار سختى اســت. ضمن اینکه نقش هایى به من 
پیشنهاد شده بود که نمى توانست راهى باشد براى اینکه بازیگر درجه یکى شوم. باید 
مسیرى طوالنى را مى پیمودم تا به موفقیت برسم، منطق مى گفت کارى را ادامه بده 

که فکر مى کنى در آن موفق ترى.
منصور ضابطیان درباره معرفى شــغل خود بیان کرد، من 

روزنامه نگار بوده ام، عکاسى، تهیه کنندگى، کارگردانى، 
اجرا و ... کرده  ام. اما اگر یک فرم جلویم بگذارند در 

قسمت شغل مى نویسم نویسندگى چون بسیار به 
این عنوان عالقه مندم. 

وى در توضیحى بیشــتر افزود: وقتى مهارت 
لذت بردن از زندگى را بلد باشى یک کار دیگر 
پیدا مى کنى. یکى از دالیل اینکه برخى مدیران 
ما دو دستى به میزشان چسبیده اند، ریسک 
نمى کنند و خالقیت نشان نمى دهند به خاطر 
این است که کار دیگرى بلد نیستند. نگرانند 
که اگر این ریســک را بکنند شغل شان را از 
دست بدهند. اما وقتى چندین کار بلد باشى 
اگر یکى را از دســت بدهى سراغ یکى دیگر 
مى روى. حتى اگر همه را از دست بدهى اما 
هوش و مهارت زندگى کردن را داشته باشى 
موقعیت جدید براى خودت تعریف و ایجاد 

مى کنى.
این برنامه ساز درباره ســفر کردن بدون 

برنامه توضیح داد: من عادت کرده ام 
بیشتر سفرهایم را تنها بروم. برنامه 
ریزى هاى طوالنــى مدت ندارم اما 
آدمى هم نیســتم که بگویند فردا 4 
صبح برویم فالن جا آماده باشم چون 
دســت کم براى یک هفتــه، 10 روز

 آینده ام برنامه دارم و این اتفاق نظمم را به هم مى ریزد و من از بى نظمى بیزارم.
نویسنده «چاى نعنا» اظهار کرد: در سفرى که به کوبا داشتم مردمى را دیدم که در فقر 
زندگى شادمانه اى دارند. این نوع زندگى خیلى مبتنى بر اقتصاد نیست. در کتابم هم 
نوشته ام مردم کوبا خیلى نگران آینده نیستند. نمى گویم نسخه درست یا غلطى است 
اما براى آنها جواب داده است. ما در اقیانوسى از معضالت اقتصادى، اجتماعى و ... 
زندگى مى کنیم اما چیزى که مرا آزار مى دهد عصبانیت اجتماعى است که متأسفانه 

زیاد مى بینیم.
ضابطیان گفت: این مســأله خــودش عوامل 
زیادى دارد و نمى شــود خودمــان را از این 
معضل جــدا کنیم. هر چقدر هــم با احوال 
خوبى از خانه خارج شویم اما در صف تاکسى 
با  این خشــم که در اثر یک اتفاق ساده مثل 
مسافر زدن خارج از صف رخ داده روبرو مى شویم. 
یــا در رانندگى بــا تنش هاى مختلفى دســت و پنجه 
نرم مى کنیــم. نمودش را هم در فضــاى مجازى با 
واکنش هاى عجوالنه و عصبــى افراد مى بینیم. 
منکر مشکالت اقتصادى، اجتماعى و 
... نیســتم اما این نوع مواجهه شایسته 
یک اجتماع  با تمــدن و تاریخ چندین 
هزار ساله نیست. امیدوارم مشکالت حل 
شود و بتوانیم این خشم اجتماعى را تبدیل به 
یک مهربانى فراگیر اجتماعى کنیم. اگر به این 
نقطه برسیم مى توانیم بگوییم جامعه مان پوست 

انداخته و جا افتاده است.
ضابطیان در ادامه از ســفرهایى که به 45 کشور جهان 
داشته اشاره کرد و گفت: سفرهاى من بیشتر هوایى بوده. 
یکى از لذت بخش ترین هاى جهان براى من تجربه غذایى 
در سفر به نقاط جدید است هرچند من بدغذا هستم اما از این 

تجربه در کتاب هایم هم بسیار گفته ام.
این برنامه ساز ادامه داد: 10 کتاب ســفرنامه از سفر به 45 
کشور مختلف دارم. گاهى خاطره اى تلخ است اما وقتى از آن 
فاصله مى گیرى مى بینى که تجربه جذابى بوده مثل قرار 
گرفتن در موقعیت نگران کننده اى که در آِن واحد ترسناك 
اســت اما وقتى رنگ خاطره مى گیرد لذت بخش اســت. 
خاصیت سفر هم این است که افراد مدیریت بحران را به 

خوبى یاد مى گیرند.

منصور ضابطیان:
 بازیگرى کار من نیست!

بازى میرطاهر مظلومى 
در سریال کمدى جدید 

کتاب «هرى پاتر» 
در حراجى رکورد زد

ستاره «مرد عنکبوتى» 
بازیگرى را کنار مى گذارد

میرطاهر مظلومى بــه عنــوان جدیدترین بازیگر 
سریال کمدى «جناِب عالى»، جلوى دوربین عادل 

تبریزى رفت.
امیرحسین رســتمى، حســین ســلیمانى، بیژن 
بنفشــه خواه، مهوش وقارى، گیتــى معینى، رضا 
بنفشه خواه، سروش طاهرى، بلور کساییان، با حضور 
بیتا ســحرخیز و (هنرمندى) منوچهــر آذرى دیگر 

بازیگران اصلى این سریال اند.
کمدى «جنابِ عالى» قرار است با نگاهى طنز به نقد 
سیستم  ادارى کشور و مانع تراشى هاى بر سر انجام 

کارها بپردازد.
فیلمبردارى این ســریال به تهیه کنندگى مصطفى 
رضوانى، کارگردانى عادل تبریزى و نویســندگى 
مشترك عادل تبریزى و رویا خسرونجدى ادامه دارد. 

یکى از کتاب هاى چاپ نخست «هرى پاتر»  روز 
پنجشنبه در ایاالت متحده آمریکا به قیمت 471 
هزار دالر فروخته شــد تا رکورد جهانى جدیدى 
براى فروش یک داســتان قرن بیستمى به ثبت 

برسد.
این کتاب نسخه جلد سخت «هرى پاتر و سنگ 
جادو» است که در سال 1997 و در بریتانیا به چاپ 
رسیده است. عنوان این کتاب در ایاالت متحده با 

تغییرات جزئى به چاپ رسید.
بر اســاس اعالم حراجى آمریکایى که در داالس 
واقع شده است، از این کتاب فروخته شده فقط 500 
نسخه مشابه به چاپ رسیده است.  انتظار مى رفت 
این کتاب به قیمت 70هزار دالر به فروش برسد 
اما در نهایت قیمت آن به بیش از شش برابر قیمت 

پیش بینى شده رسید.
قیمت سایر نسخه هاى چاپ نخست «هرى پاتر و 
سنگ جادو»  که پیش از این در حراجى ها فروخته 
شده اند بین 110هزار تا 138هزار دالر متغیر است.

این کتاب 471 هــزار دالرى نه تنهــا به عنوان 
گران ترین کتاب «هرى پاتر» شــناخته مى شود 
بلکه گران ترین کتاب داســتانى قرن بیستم هم 

محسوب مى شود.
این کتاب توســط یک مجموعــه دار آمریکایى 
فروخته شد و هویت مالک جدید آن نیز مشخص 

نیست. 

تام هالند ستاره فیلم هاى «مرد عنکبوتى» فاش کرد 
در نظر دارد که در سن 25 سالگى به عنوان بخشى 

از بحران میانسالى حرفه بازیگرى را کنار بگذارد.
تام هالند که این روزها در حال تبلیغ جدیدترین فیلم 
مارولى «مرد عنکبوتى» است، در مصاحبه تازه خود 
اعالم کرد: من حتى نمى دانم مى خواهم یک بازیگر 

باشم یا نه.
او افزود: من از یازده سالگى بازیگرى را شروع کردم و 
هیچ کار دیگرى انجام نداده ام و بنابراین دوست دارم 

بروم و یک کار دیگر انجام دهم.
هالند تاکید کرد به نوعى دچار یک بحران مربوط به 

میانسالى شده است. 
تام هالند اولین بازیگرى نیســت کــه خیلى زود از 
بازیگرى خسته شده است، گرتا گاربو ستاره سینماى 
کالسیک در سال 1941 در سن 36 سالگى در حالى 
که یکى از بزرگترین ستاره هاى گیشه بود، به طور 
«موقت» از بازیگرى خداحافظى کــرد و البته این 
خداحافظى به مدت 49 ســال تا زمان مرگش ادامه 

پیدا کرد.

ره اى بود که همه باید دکتر مى شدند اما بعد متوجه شدم الزاما همه 
وند و برخى هم مى توانند سراغ رویاهاى کودکى شان بروند، بنابراین 

رشته دادم. اگر دکتر مى شدم به اندازه االن آدم خوشحالى نبودم.
در ســینما پاسخ داد: چند بارى پیشــنهاد بازى داشتم اما فکر کردم 
ن نیست و کار بسیار سختى اســت. ضمن اینکه نقش هایى به من 
ود که نمى توانست راهى باشد براى اینکه بازیگر درجه یکى شوم. باید 
ى را مى پیمودم تا به موفقیت برسم، منطق مى گفت کارى را ادامه بده 

ى در آن موفق ترى.
کرد، من درباره معرفى شــغل خود بیان ن

ه ام، عکاسى، تهیه کنندگى، کارگردانى، 
م. اما اگر یک فرم جلویم بگذارند در 

ى نویسم نویسندگى چون بسیار به 
قه مندم.

ى بیشــتر افزود: وقتى مهارت 
دگى را بلد باشى یک کار دیگر 
کى از دالیل اینکه برخى مدیران
میزشان چسبیده اند، ریسک 
قیت نشان نمى دهند به خاطر 
ر دیگرى بلد نیستند. نگرانند 
ســک را بکنند شغل شان را از 
ما وقتى چندین کار بلد باشى 
ســت بدهى سراغ یکى دیگر 
 اگر همه را از دست بدهى اما 
ت زندگى کردن را داشته باشى 
و ایجاد  براى خودت تعریف

 درباره ســفر کردن بدون 
 داد: من عادت کرده ام 
م را تنها بروم. برنامه 
النــى مدت ندارم اما 
4ـتم که بگویند فردا 4
چون الن جا آماده باشم
ى یک هفتــه، 10 روز

نوشته ام مردم کوبا خیلى نگران آینده نیستند. نمى گویم نسخه درست
اما براى آنها جواب داده است. ما در اقیانوسى از معضالت اقتصادى
زندگى مى کنیم اما چیزى که مرا آزار مى دهد عصبانیت اجتماعى اس

زیاد مى بینیم.
ضابطیان گفت: این مســأله خـ
زیادى دارد و نمى شــود خود
معضل جــدا کنیم. هر چقدر
د خوبى از خانه خارج شویم اما
که در اثر یک ا با  این خشــم
مسافر زدن خارج از صف رخ داده ر
یــا در رانندگى بــا تنش هاى مختلفى
نرم مى کنیــم. نمودش را هم در فضـ
واکنش هاى عجوالنه و عصبــى
منکر مشکالت اقتصاد
... نیســتم اما این نوع م
و با تمــدن اجتماع یک
هزار ساله نیست. امیدوارم
اجتما این خشم بتوانیم شود و
یک مهربانى فراگیر اجتماعى ک
نقطه برسیم مى توانیم بگوییم جا

انداخته و جا افتاده است.
5ضابطیان در ادامه از ســفرهایى که به 5
داشته اشاره کرد و گفت: سفرهاى من بیش
یکى از لذت بخش ترین هاى جهان براى من
ه به نقاط جدید است هرچند من بدغذا در سفر

تجربه در کتاب هایم هم بسیار گفته ام.
این برنامه ساز ادامه داد: 10 کتاب ســفرنام
کشور مختلف دارم. گاهى خاطره اى تلخ است
فاصله مى گیرى مى بینى که تجربه جذابى
گرفتن در موقعیت نگران کننده اى که در آِن
اســت اما وقتى رنگ خاطره مى گیرد لذت
است که افراد مدیری این خاصیت سفر هم

خوبى یاد مى گیرند.

تصویربردارى سریال «خوشنام» به کارگردانى علیرضا نجف زاده و به تهیه کنندگى 
احمد زالى در خیابان هاى تهران ادامه دارد.

محســن کیایى طرح و فیلمنامه ابتدایى این سریال را نوشــت و فهیمه سلیمانى 
بازنویسى آن را انجام داد.  سریال «خوشنام» با محوریت اخالق و خانواده، کارى از 
گروه اجتماعى شبکه یک سیما همزمان با نگارش توسط فهیمه سلیمانى، در حال 

تصویربردارى است.
احمد زالى خبر از آغاز بازى مهرداد ضیایى داده و در این باره گفته است: ممکن است 
با توجه به پیشــرفت قصه و موقعیت هایى که قرار است به کار اضافه شود، انتخاب 

بازیگران همچنان ادامه داشته باشد.
تهیه کننده این مجموعه تلویزیونى اضافه کرد: هنوز مدیران سیما تصمیمى براى 
زمان پخش ســریال نگرفتند؛ اما طبق برنامه ریزى کار تصویربردارى پروژه پیش 
مى رود و اخیراً مریم ســرمدى و مهرداد ضیایى هم بازى شان در سریال آغاز شده 

است.
زالى افزود: براى مدت کوتاهى از لوکیشن خانه خارج شدیم و سکانس هاى خارجى 
را با بازى هومن حاجى عبداللهى، عباس جمشیدى فر، امیر کربالیى زاده و مهرداد 

ضیایى در خیابان هاى مختلف تهران ادامه مى دهیم.
بازیگران سریال تلویزیونى خوشنام عبارتند از:

حمید لوالیى، هومن حاجى عبداللهى، عباس جمشیدى فر، شهره لرستانى، فریده 
سپاه منصور، ســحر ولدبیگى، امیر کربالیى زاده، امیر غفارمنش، نیلوفر رجایى فر، 
رابعه مدنى، خســرو احمدى، اکبر سنگى، مهرداد ضیایى، ســاناز سماواتى، مریم 
سرمدى، محمدرضا داوود نژاد، کریم قربانى، الهه جعفرى، سیامک ادیب، سلمان 
خطى، فرزاد حاتمیان، سید رضا حسینى، پروین ملکى، مهرى آل آقا، پروین ملکى، 

دالرام ترکى و...

نویسنده و مدیرمســئول انتشارات ادبیات نمایشــى از نگارش کتاب 
«خسرو شکیبایى» خبر داد.

آزاده فخــرى با این توضیح که کتاب «خســرو شــکیبایى» را براى 
نوجوانان در نشر گویا در دســت چاپ دارد گفت: این کتاب که تحت 
یک مجموعه به همت منوچهر اکبرلو منتشــر مى شود در سه بخش 
تنظیم شده، فصل اول زندگینامه، فصل دوم آثار مهم همچون فیلم ها 

و بازى ها و فصل سوم حاوى نقدونظر صاحب نظران.
او در پاســخ به این پرسش که چه شناختى از خســرو شکیبایى دارد و 
نگاهش به این هنرمند چگونه است؟ اظهارداشت: من متعلق به نسل 
اول بعد از انقالب هستم و طبیعى است که خاطرات زیادى از این هنرمند 

داشته باشم. از عکس تبلیغ فیلم «هامون» طرح جلد مجله «فیلم» که 
از همان سال ها مخاطب و خواننده آن بودم تا آخرین فیلم هایش. حتى 
تبلیغ یک بانک با صداى او را به یاد دارم و این که افرادى این هنرمند 
را نمى شناختند ولى آن تبلیغ را به خاطر صداى گرمش دوست داشتند. 
به همین بهانه بگویم شــکیبایى دوبله هم انجام داده  و مشروح آن در 
کتاب آمده اســت. بعد از «هامون» دیگر دور شهرت به نام او چرخید 
ولى مى دانم بیشتر مردم خسرو شــکیبایى را با سریال «خانه سبز» به 
یاد مى آوردند، گرچه پیش از آن در سریال «مدرس» در یک سکانس 
به یاد ماندنى و حتى به زعم من غیرقابل تکرار در اجراى یک مونولوگ 
طوالنى درخشیده بود. به نسل جدید و هر فردى که این مونولوگ را از 

دست داده پیشنهاد مى کنم آن را ببیند، که یک کالس درس فن بیان 
تمام و کمال است.

فخرى در جواب این ســئوال که کتاب «خسرو شــکیبایى» چقدر به 
مخاطب نوجوان براى شناخت این هنرمند کمک مى کند؟ توضیح داد: 
به هر حال کتاب بخشــى از راه ارتباط ما با گذشته و در دوره هایى تنها 
مرجع به گذشته بوده است. همان طور که بازار پر از کتاب هایى در مورد 
مارلون براندو و امثال این بزرگان اســت باید به بزرگان وطنى فرصت 
جلوه گرى داده شــود. تا حاال که به خاطر جبــر جغرافیایى در محافل 
جهانى فرصت عرض اندام پیدا نشد، حداقل در زادگاه خودشان، به قول 

مهدى اخوان ثالث: «در وطن خویشتن غریب» نباشند.  

کتاب «خسرو شکیبایى» براى نوجوانان منتشر مى شود 

بازیگران سریال «خوشنام» وارد 
خیابان هاى تهران شدند

او گفت: طبیعتًا این نقش ها براى هر بازیگرى وسوسه برانگیز است. بى تعارف 
نوان با این شرایط و امکانات و حمایت هاى ضعیف، نمى ت

سراِغ این نوع کارها رفت. چرا که این کارها 
و نقش ها زمان بر است و شرایط ویژه 
خاص خــودش را دارد. یعنى وقتى 
مى گوییم سخت است اساساً بازیگرى 

کار آسانى نیست.
از تلویزیون او گفت: سینما خیلى راحت تر

است. منطق و علم اثبات کرده است. یکى از 
دالیلى که برخى از مسند سینما تکاننمى خورند و

جا خوش کرده اند، برایشان راحت تر است. 
او گفــت: تلویزیــون بــا دنیایــى از ممیزى و 
دستمزدهاى بســیار پایین و غیرمؤدبانه براى 
همه عوامل به شــدت نگران کننده اســت. 
اگر بعد از ســریال «مختارنامه» حمایتى از 
سازمان صداوســیما مى دیدم قطعًا االن 
داشتم سریال «ســلمان فارسى» را کار 

مى کردم.

تام هالند ستاره فی
در نظر دارد که د
از بحران میانسالى
تام هالند که این
مارولى «مرد عنک
اعالم کرد: من ح

باشم یا نه.
او افزود: من از یاز
هیچ کار دیگرى
بروم و یک کار دی
هالند تاکید کرد
میانسالى شده اس
تام هالند اولین با
بازیگرى خستهش
کالسیک در سال
که یکى از بزرگت
«موقت» از بازیگ
خداحافظى به مد

پیدا کرد.
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شهاب گردان، گلر ذوب آهن در چند بازى گذشته شرایط 
همراهى تیمش را نداشــت. ایــن دروازه بــان به دلیل 
مصدومیت از ناحیه انگشت چند هفته از تمرینات دور بود، 
اما روز شــنبه در تمرینات ذوب آهن حضور یافت تا دوباره 
براى قرار گرفتن در چهارچوب دروازه سبزپوشان اصفهان 

با حبیب فرعباسى و پارسا جعفرى رقابت کند.

بازگشت گردان به تمرینات

01

04

مهدى ترابى فصل گذشته گل هاى 3 امتیازى مهمى براى 
پرسپولیس زد و یکى از عوامل اصلى قهرمانى بود ولى در فصل 
جارى جزو ضعیف ترین بازیکنان این تیم بوده، على کریمى 
جادوگر فوتبال ایران درباره علت افت وینگر قرمزها مى گوید: 
«هر بازیکنى دوران افتى دارد. مهدى هم در دوران بدش است. 
به نظرم کادر فنى باید با این بازیکن صحبت کند. شاید حتى 
به او دو هفته فرصت بدهند و استراحت کند چون فشار زیادى 

روى این بازیکن است.»

نسخه جادوگر براى ترابى

03

05

در چارچوب مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى دانمارك تیم 
وایله بولدکلوب در حالى که سعید عزت اللهى، ملى پوش ایرانى 
خود را در ترکیب اصلى داشت میهمان کولدینگ بود و با اینکه 
از تیم میزبان 2 بر یک شکست خورد به دلیل کسب پیروزى 5 
بر یک در بازى رفت به مرحله نیمه نهایى این رقابت ها صعود 
کرد. سوزا در دقیقه 51 زننده گل وایله بولدکلوب بود و گل هاى 

کولدینگ هم در دقایق 35 و 50 به ثمر رسیدند.

تیم بواویشتا بامداد یک شنبه در چارچوب هفته چهاردهم 
لیگ برتر پرتغال، در لیسبون مهمان اسپورتینگ بود و در 
حالى که تنها یک نیمه از گلر ایرانى خود بهره برد، با نتیجه 
2 بر صفر مغلوب میزبان صدرنشــین خود شــد. علیرضا 
بیرانوند گلر ملى پوش بواویشتا از ابتدا در ترکیب این تیم 
قرار داشت؛ اما در نیمه اول مصدوم شد و از آغاز نیمه دوم، 
جاى خود را به رافائل براکالى داد. با احتساب این نتیجه که 
ششمین شکست فصل بواویشتا محسوب مى شود یاران 
بیرانوند در 10 دیدار اخیر خود در مســابقات مختلف طعم 
پیروزى را نچشیده اند و با 12 امتیاز در رتبه دوازدهم جدول 

روزگار مى گذرانند.

صعود وایله با عزت اللهى

بیرو مصدوم شد؛ 
بواویشتا باخت

02

در ادامه بازى هاى هفته ســیزدهم ســوپر لیگ یونان، 
تیم فوتبــال آ. ا. ك آتن در حالى که میــالد محمدى را 
به عنوان مدافع چپ تا پایان بازى در ترکیب داشت، احسان 
حاج صفى را روى نیمکت مى دید و کریم انصارى فرد را در 
لیست نفراتش نمى دید، از ساعت 21 شنبه شب به مصاف 
آســتراس تریپولیس رده نُهمى رفــت. آ. ا. ك در دیدار 
مقابل آستراس تریپولیس به تساوى بدون گل رسید و 27 
امتیازى شد تا در جایگاه دوم جدول سوپر لیگ یونان بماند.

توقف تیم یونانى 
بدون احسان و کریم

04

مدافــع تیم فوتبال ســپاهان در آســتانه 
دیدار برابر اســتقالل از احساساتى شدن در 
این دیدار خاص گفته و البته در مورد ســایر 
موضوعات پیرامون تیم ملى و ســپاهان نیز 

حرف زده است.
امیــد نورافکن کــه فصل گذشــته یکى از 
بازیکنان تأثیرگذار سپاهان در کسب عنوان 
نایب قهرمانى با 65 امتیاز بود، در فصل جدید 
نیز نقش مهمى در چالش هایى که سپاهان 
پیش رو دارد، برعهده دارد و سرمربى تیم هم 

حساب ویژه اى روى او باز کرده است. 
 محرم نویدکیا در کنفرانــس خبرى پس از 
دیدار برابر صنعت نفت آبادان صحبت هاى 
مهمى در رابطــه با تیمش انجــام داد. او در 
بخشى از این صحبت  ها اعالم کرد، هدف اول 
تیمش کسب سهمیه آسیا است نه قهرمانى و 
تاکید داشت که نباید فشارى روى بازیکنانش 
باشد. او حتى گفت که اگر مسئوالن و هواداران 
باشگاه با دیدگاه او مخالفند، بهتر است فرد دیگرى 
را بیاورند. از نورافکن خواســتیم تا نظــر خود را در 
رابطه با این حرف هاى نویدکیا بیان کند و در واکنش 
به این موضوع بیان کرد:« نکته  اى 
که سرمربى تیم اشاره کرده، 
با توجه به شناختى که از او 
دارم، به خاطر این بوده که 

فشار را از روى بازیکنان بردارد. ولى خب طبیعت یک تیم 
بزرگ، این است که انتظارات از آن تیم قهرمانى است. 
در تیم هاى بزرگ انتقادات و پیشنهادات زیاد است. تنها 
کارى کــه بازیکن مى تواند انجام بدهد، این اســت که 
فقط و فقط تحمل کند و روز به روز پیشرفت کند و بهتر 
شود، تا مستحق بازى در این تیم بزرگ باشد. به هر حال 
سپاهانى ها به دنبال قهرمانى  هستند. این چیزى است 
که وجود دارد ولى از آن طرف سرمربى تیم هم همیشه 
دوســت دارد بازیکنانش راحت بازى کنند و فشــارى 
روى شان نباشد. به نظرم ایشــان مى خواسته فشار را از 

روى تیمش بردارد.»
بخش بعدى صحبت  هاى نویدکیا در کنفرانس خبرى 
در رابطه با این موضوع بود که حتــى اگر چهار گل هم 
بخورد، این نتیجه را به تساوى بدون گل ترجیح مى دهد. 
از نورافکن خواستیم در رابطه با این موضوع که در فوتبال 
ایران تقریبا کم نظیر هم به شــمار مى آید، حرف بزند و 
مدافع جوان طالیى پوشان اصفهانى به این سوال اینطور 
واکنش نشان داد:«  این سوال را مى توانم اینطور جواب 
بدهم. جمله اى که همیشه ایشــان مى گوید، اینکه در 
دوران فوتبال همیشه یک بازیکن نترس بوده است و در 
هر بازى اى هم که ما مى رویم به هیچ عنوان نمى پسندد 
که بازیکنش ترس و واهمه ا ى از شکست و باخت داشته 
باشــد. همیشــه ما را براى بردن بازى تشویق مى کند. 
همیشــه مى گوید جوابگوى باخت خودش است و همه 
سختى ها را خودش به دوش مى کشد و براى بازیکنان 

این چنین صحبت هایى لذت بخش است.»
مصاف سپاهان برابر استقالل بار دیگر امید نورافکن را 
مقابل تیم سابقش قرار مى دهد. نورافکن هم تاکید مى کند 
که همواره حس خاصى در این مسابقه دارد و آن را اینطور 
توصیف مى کند:« همیشه من مقابل تیم سابقم یک حس 
خاص دارم. واقعا در مقابل تیم سابقم همیشه احساسى 
مى شوم و نمى توانم احساساتم را کنترل کنم. خب واقعیت 
این است که کار سختى داریم. امسال استقالل منظم تر 
از سال قبل به نظر مى آید و حتما هم همینطور هستند. 
امیدوارم بتوانیم بهترین نمایش خودمان را داشته باشیم و 
بتوانیم رقیب مان را شکست دهیم. مطمئن هستم توانایى 
این کار را داریم و براى همین کار به تهران مى رویم و با 

تمام توان به دنبال بهترین نمایش هستیم.»
از نورافکن در رابطــه با درگیرى هاى جالــب توجه او 
در مصاف هاى قبلى با وریا غفورى پرســیدیم و اینکه 
ممکن است این بازیکن در دیدار برابر سپاهان به دلیل 
مصدومیت در زمین حاضر نباشــد. نورافکن در واکنش 
به این سوال تاکید دارد که براى او فرقى نمى کند مقابل 
چه بازیکنى به میدان مى رود:« اصل قضیه و مهم ترین 
چیز این نیست که حریف مقابلت چه تیم یا چه بازیکنى 
یا چه شخصى اســت؛ مهم ترین موضوع براى شخص 
خودم این است آمادگى و عملکرد خودم در بازى بهترین 
باشد. تمرکزم روى این موضوع است و اصال به این فکر 
نمى کنم جلوى چه بازیکنى بازى مى کنم. دنبال بهترین 
عملکرد هســتم و اینکه از بازى من راضى باشند. فقط 

دنبال این موضوع هستم، نه چیزهاى دیگر.»
سوال بعدى ما از مدافع چپ 24 ساله تیم ملى و سپاهان 
در رابطه با ویژگى هاى خاص محــرم نویدکیا بود و از 
نورافکن خواستیم با توجه به اینکه هر روز این چهره را 
از نزدیک مى بیند، کمى برایمان از خصوصیت نویدکیا 
بگوید. او در واکنش به این سوال با گفتن این جمله که 
"براى برخى بازیکنان هیچ وقت جایگزینى پیدا نخواهید 
کرد"، توضیح داد: « براى برخــى بازیکنان هیچ وقت 
نمى توانید جایگزینى پیدا کنید؛ چه رفتارى، چه اخالقى 
و چه فنى. واقعا انسان قوى اى است. ایده هاى جدیدى 
را وارد فوتبال کرد. با اینکه ســال اول و دوم مربیگرى 
او بود، شیوه بازى ســپاهان را تغییر داد. در سال دوم که 
امسال است، همیشه در تمام بازى ها مالکیت باالى 60 
داشته ایم. به هیچ عنوان دنبال بهانه گیرى نیست. اصال 
از باخت نمى ترسد و از باخت استفاده مى کند براى ساختن 
تیمش. آن چیزى که من مى بینم، به نظرم در حال ساخت 
ساختار اصلى تیم فوتبال سپاهان است و بارها شنیده ام 
که مى گوید حتى اگر خودم نباشــم دوست دارم ساختار 
سپاهان همین مدلى بماند. انســان بزرگى است؛ واقعا 
اینطور نیست که بخواهم تعریف الکى انجام بدهم ولى به 
نظر من اگر اتفاقات عجیب و غریب فوتبالى پیش رویش 
نباشد، مطمئن هستم در آینده نزدیک سرمربى تیم ملى 
مى شود. براى او آرزوى موفقیت دارم و امیدوارم در کنار 
هم نتایج بسیار خوبى را کسب کنیم و روزهاى خوبى را 

بسازیم.»

 بازى گذشته شرایط 
دروازه بــان به دلیل 
از تمرینات دور بود،  ه
حضور یافت تا دوباره 
سبزپوشان اصفهان ه

بتکند.

رینات
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م حذفىدانماركتیم 
لهى، ملى پوش ایرانى 
کولدینگ بود و با اینکه 
5دلیل کسب پیروزى 5

ى این رقابت ها صعود 
لدکلوب بود و گل هاى 

رسیدند.

للهى

02

 ســوپر لیگ یونان، 
میــالد محمدى را  ه
رکیب داشت، احسان 
ریم انصارى فرد را در 
 شنبه شب به مصاف 
ـت. آ. ا. ك در دیدار 
7 بدون گل رسید و 27
وپرلیگ یونان بماند.

مدافــع تیم فوتبال ســپاهان در آســتانه 
احساساتى شدن در  اســتقالل از دیدار برابر
خاصگفته و البته در مورد ســایر این دیدار

موضوعات پیرامون تیم ملى و ســپاهان نیز 
حرف زدهاست.

امیــد نورافکن کــه فصل گذشــته یکى از 
بازیکنان تأثیرگذار سپاهان در کسب عنوان

5نایب قهرمانى با 65 امتیاز بود، در فصل جدید 
نیز نقش مهمى در چالش هایى که سپاهان 
پیش رو دارد، برعهده داردو سرمربى تیم هم 

حساب ویژه اى روى او باز کرده است. 
در کنفرانــس خبرى پس از  محرم نویدکیا

دیدار برابر صنعت نفت آبادان صحبت هاى 
مهمى در رابطــه با تیمش انجــام داد. او در 
بخشى از این صحبتها اعالم کرد، هدف اول 
تیمش کسب سهمیه آسیا است نه قهرمانى و 
تاکید داشت که نباید فشارى روى بازیکنانش

باشد. او حتى گفت که اگر مسئوالن و هواداران 
باشگاه با دیدگاه اومخالفند، بهتر است فرد دیگرى

را بیاورند. از نورافکن خواســتیم تا نظــر خود را در 
رابطه با این حرف هاى نویدکیا بیان کند و در واکنش 
به این موضوع بیان کرد:« نکته اى 
که سرمربى تیم اشاره کرده، 
توجه بهشناختى که از او با

دارم، به خاطر این بوده که 
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هافبک طراح و بازیســاز سپاهان 
پیش از دیدار حســاس این تیم مقابل استقالل به 

اردوى تیمش اضافه شد.
ســروش رفیعى که به تازگى صاحب فرزند شده و به همین 

منظور با اجازه از کادرفنى در تمرینات این تیم حاضر نبود، اکنون 
پیش از دیدار مقابل استقالل به جمع دیگر بازیکنان طالیى پوش 

اضافه شده تا احتماالً برابر این تیم به میدان برود. 
هافبک اسبق پرسپولیس که توانســته طى دو فصل اخیر نمایش 
موفقى در جمع سپاهانى ها پشت سر بگذارد، در دو دیدار اخیر این تیم 
غایب بود و اکنون توانسته در بازگشت دوباره به ایران شرایط همراهى 

تیمش را به دست بیاورد و با انگیزه  باالیى مهیاى تقابل با آبى پوشان 
سوى محرم نویدکیا این فرصت براى وى است و باید دید از 

هم  ا خواهد شد یا خیر.فر

ررررربببررر رررررسسسررررووووششش

بهافبک طراح و بازیســاز سپ
مقابل تیم پیشاز دیدار حســاساین

اردوى تیمش اضافه شد.
تســروش رفیعى که به تازگى صاحب
از کادرفنى در تمرینات امنظور با اجازه
پیش از دیدار مقابل استقالل به جمع
اضافه شده تا احتماالً برابر این تیم به
هافبک اسبق پرسپولیس که توانســ
موفقى در جمع سپاهانى ها پشت سر بگذ
غایب بود و اکنون توانسته در بازگشت دوبار
رتیمشرا به دست بیاورد و با انگیزه  باالیى م

سوى محرم نویدکیااست و باید دید از 
هم  ا خواهد شد یافر

با اعالم رسمى سازمان لیگ، دیدار استقالل و سپاهان یک ساعت دیرتر 
برگزار مى شود.

تیم هاى استقالل و سپاهان در حساس ترین دیدار هفته دهم رقابت هاى 
لیگ برتر به مصاف هم مى روند. دیدارى مهیج و فوق العاده مهم که 3 
امتیاز آن از اهمیت هاى بى پایانى برخوردار است و مى تواند حتى تکلیف 

قهرمان نیم فصل را نیز مشخص کند.
پیش از این قرار بود دیدار دو تیم از ساعت 15 روز سه شنبه در ورزشگاه 
آزادى برگزار شود ولى با اعالم جدید و رسمى سازمان لیگ، این مسابقه 

یک ساعت دیرتر و از ساعت 16 آغاز مى شود.
پیش از این نیز گفته شده بود که قرار است با چراغ سبز ستاد ملى کرونا و 
مسئولین تصمیم گیرنده، دیدارهاى هفته دهم با حضور هواداران برگزار 
شــود ولى تاکنون هیچ خبر رسمى از سوى ســازمان لیگ در این باره 

منتشر نشده است.

استقالل – سپاهان، 
یک ساعت دیرتر 

در آزادى

مدافع ذوب آهن در مورد صحنــه جنجالى بازى 
با نفت مسجد ســلیمان گفت: قبول دارم توپ به 
دستم خورد ولى تصمیمى براى لمس توپ در آن 

شرایط نداشتم.
امیرحســین صدقى در خصوص صحنه جنجالى 
دیدار ذوب آهن با نفت مســجد سلیمان و برخورد 
توپ با دســتش در محوطه جریمه که به اعتراض 
شدید نفتى ها همراه بود گفت: در آن صحنه توپ 

به دســتم خورد ولى اگــر ویدیوى آن را 
با دقــت ببینید فاصله مــن با توپ 

هنگام ضربــه زدن کمتر از یک متر بود و ســمت 
صورتم و نگاهم هم به ســمت حرکت توپ نبود 
و من ســر خورده بودم و در مســیر توپ به دستم 
برخورد کــرد. داور بازى به صحنــه نزدیک بود و 
دید خوبى روى صحنه داشت و با توجه به مسائلى 
که گفتم تصمیم گرفت. قبول دارم توپ به دستم 
خورد ولى تصمیمى براى لمس توپ در آن شرایط 

نداشتم.
مدافع ذوب آهن در ادامه توضیح داد: اگر آن صحنه 
را هم حتى پنالتى بدانیم بازهم تیمى که باید به 

اشتباهات داورى معترض باشــد ما هستیم. بروید 
نگاه کنید قبل از گل نفت مسجد سلیمان توپ به 
اوت رفته بود ولى از چشــم داور پنهان ماند و گل 
اول آنها مردود بود. یک صحنه هم روى یک کرنر 
داخل محوطه جریمه نفــت خطاى پنالتى صورت 
گرفت که بازهم از چشم داور بازى دور ماند و دیده 
نشد. براى همین تیمى که باید به داورى معترض 
باشــد ما هســتیم که صحبت نمى کنیم ولى این 
همه اعتراض از سوى تیم مقابل نمى دانم دلیلش 

چیست. 

مدافع ذوب آهن:

توپ به دستم خورد ولى فرصت تصمیم گیرى نداشتم

باشگاه ذوب آهن نســبت به اعتراض تیم فوتبال نفت 
مسجد سلیمان به عملکرد داورى واکنش نشان داد.

محمود یزدخواستى سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن در 
ارتباط با دیدار تیم هاى ذوب آهن و نفت مسجدسلیمان 
اظهار داشت: با احترام به تیم محبوب نفت مسجدسلیمان 

باید بگویم که از این مساوى راضى نیستیم چون براى 3 
امتیاز این مسابقه با اختالف برنامه ریزى کرده بودیم. اگر 
بازیکنانمان موقعیت هاى به دست آمده را تبدیل به گل 

مى کردند نتیجه این بازى خیلى فرق مى کرد.
این مدرس فوتبال در ادامه افــزود: به نظر من قضاوت 
آقاى اشکان خورشیدى روى نتیجه بازى تأثیرى نداشت 
و من معتقدم که اگرچه همــه تیم ها حق اعتراض دارند 
ولى قبل از اعتراض باید قوانین جدید را مطالعه کنند. تیم 
ذوب آهن زمانى که قوانین جدید برخورد توپ با دســت 
تغییر کرد، در یک جلســه آموزشــى از یک کارشناس 
داورى دعوت کردیم تا قوانین جدید را به اطالع کادر فنى 
و بازیکنان برساند. براى همین هم در روز مسابقه با مس 
رفسنجان که در محوطه جریمه توپ به زانوى بازیکن 

مس برخورد کــرد و بعد توپ دســتش را لمس کرد ما 
اعتراضى نداشتیم اعتراض ما روى تکلى بود که بازیکن 
مس در محوطه جریمه مهاجم ما را سرنگون کرد و همه 

کارشناس ها هم پنالتى تشخیص دادند.
ملى پوش و بازیکن اسبق تیم ذوب آهن در ادامه  گفت:در 
این مســابقه دو گل به ثمر رســید هر دو گل را هم در 
واقع  بازیکنان ذوب آهن زدند. تیم نفت مسجدسلیمان 

ســهمى در زدن گل ها نداشــت قبل از گل اول 
هم به نظر مى رسید توپ از خط طولى زمین 
خارج شــده ولى ما قضاوت داور را پذیرفتیم 
چون محل تــوپ از داور خیلــى فاصله 
داشت و امکان اشــتباهات سهوى وجود

 داشت.

کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال جدیدتریــن آراء خود را 
صادر کرد و بر این اســاس، جالل الدین محمــدى کاپیتان 
سپاهان که در دیدار دو تیم ذوب آهن و سپاهان از هفته چهارم 
لیگ برتر به دلیل بدرفتارى با بازیکــن حریف که منتهى به 
اخراج شد به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدى محکوم

 شد.

  همچنین حسین مجلى شــناى بازیکن ذوب آهن به دلیل 
بدرفتارى با بازیکن حریــف به پرداخــت 40 میلیون ریال 
محکوم شد. مهدى تارتار سرمربى ذوب آهن نیز به دلیل رفتار 
غیرورزشى در دیدار دو تیم پیکان و ذوب آهن در هفته سوم 
مســابقات لیگ برتر به پرداخت پنجاه میلیون ریال محکوم 

شد.

با دو باخت پیاپى از حاال مى توان گفت که زنگ خطر براى سرمربى کروات تراکتور به صدا درآمده است.
زوونمیر سولدو که بعد از بازى هاى هفته چهارم به عنوان ســرمربى تراکتور انتخاب و قرار شــده تا پایان لیگ بیست و دوم هدایت 
سرخپوشان تبریزى را بر عهده داشته باشد. سولدو شروعى خوب در تراکتور داشــت و با این تیم دو تساوى و یک برد کسب کرد تا 
پرشورها را امیدوار کند اما تراکتور در دو هفته اخیر دو باخت مقابل آلومینیوم و مس داشته تا سرخپوشان تبریزى پنجمین باخت خود 

در لیگ بیست و یکم را تجربه کنند.
نکته مهمى که در این میان وجود دارد این است که تراکتور از زمان مدیریت محمدرضا زنوزى مهلت زیادى به مربیان 

این تیم نداده است. از ابتداى لیگ هجدهم تاکنون 13 مربى روى نیمکت تراکتور بوده اند. جان توشاك، محمد 
تقوى، ژرژ لیکنز، احد شیخ الرى، ســاکت الهامى، علیرضا منصوریان، مسعود شجاعى، رسول خطیبى، فیروز 
کریمى، فراز کمالوند، فیروز کریمى (بار دوم) و زوونمیر سولدو که معموال به نیم فصل هم عمر مربیگرى شان 

نرسیده و یا حتى مانند کمالوند در یک بازى رسمى هم سرمربى نبوده اند. 
در این شرایط باید دید تراکتور براى این مربى سابق بوندسلیگا تا چه زمانى صبر خواهد کرد و ایا او برف زمستان 

را خواهد دید یا...

سولدو برف ایران را مى بیند؟

واکنش ذوب آهن نسبت به اعتراض تیم نفت به عملکرد داور

جریمه ذوب آهن و سپاهان

گ بیست و دوم هدایت ن لیگ
 یک برد کسب کرد تا ى و

ىپنجمین باخت خودریزى

ربیان  به مر
مد  محم
ز فیروز
ن شان

 ستان
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کشــور موج پنجم اپیدمى کرونا را پشــت سر گذاشته 
و رونــد کوویــد 19 در عمده اســتان ها کاهشــى یا 
ایستاست. البته در چند اســتان مانند هرمزگان، اردبیل 
و قم "افزایش بارز" موارد بیمــارى در هفته 94 اپیدمى 
گزارش شده است که نشان دهنده ضرورت ادامه توجه به 
تمهیدات ضدکرونایى و رعایت پروتکل هاى بهداشتى

 است.
بر اســاس آخرین آمار کرونا در کشور، تا ظهر روز شنبه 
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 6 میلیون و 152 
هزار و 524 نفر رسید و از ابتداى اپیدمى تاکنون طبق آمار 
رسمى وزارت بهداشت، 130 هزار و 661 نفر از مبتالیان 

به کووید 19 در کشور جان شان را از دست داده اند.
در عین حال با ســرعت گرفتن واردات، تولید و تزریق 
واکسنهاى کرونا در کشــور، تا کنون 58 میلیون و 595 
هزار و 66 نفر ُدز اول، 49 میلیون و 157 هزار و 835 نفر 
ُدز دوم و دو میلیون و 237 هزار و 841 نفر نیز ُدز ســوم 
واکســن کرونا را تزریق کرده اند. بر این اساس مجموع 
واکسن هاى تزریق شده در کشور به 109 میلیون و 990 

هزار و 742 ُدز رسید.
با این حال، با توجه به خطر ورود سویه اُمیکرون به کشور 
تداوم مراقبت هاى بهداشتى حتى در افرادى که واکسن 

زده اند ضرورى است.

طى جلسه توجیهى که توســط وزارت بهداشت آفریقاى 
جنوبى برگزار شــد، آنبن پیالى، پزشــک عمومى، برخى 
عالئمى که بیماران مبتال به این سویه گزارش کرده بودند را 
فهرست کرد. آنبن پالى اظهار کرد: بیماران مبتال به سویه 
اومیکرون از تعریق شــبانه رنج مى برند. وى گفت: ممکن 
است این عالمت مشخص در بیماران طى شب ظاهر شود 
زیرا افرادى مشاهده شــده اند که عرق شبانه دارند. تعریق 
شبانه زمانى اســت که فرد آنقدر عرق مى کند که لباس و 
ملحفه او خیس مى شود؛ حتى اگر جایى که مى خوابد خنک 
باشد. این پزشک عمومى افزود: بیماران مبتال به این سویه 
با سرفه خشک، تب، خستگى و درد بدن زیاد به وى مراجعه 

مى کنند. او تاکید کرد: زمانى که افراد واکسینه شده به این 
سویه مبتال مى شوند، وضعیت خیلى بهترى دارند.

آژانس امنیت بهداشــتى بریتانیا(UKHSA) معتقد است 
تزریق دوز تقویت کننده کووید براى محافظت در برابر سویه 
اومیکرون ضرورى است؛ اگرچه هنوز براى عدم اطمینان از 
نحوه عملکرد واکسن ها علیه این سویه خیلى زود است ولى 
نشانه هاى دلگرم کننده زیادى وجود دارد که نشان مى دهد 
واکسن هاى فعلى محافظت در برابر سویه جدید ویروس را 
فراهم مى کند. داده هاى اولیه نشان مى دهد تزریق  دوزهاى 
تقویت کننده در برابر کووید 19 سپر محافظتى اضافى در برابر 

بیمارى ایجاد مى کنند.

افزایش بارز «بسترى» 
در چند استان

عالئمى که از ابتال به 
اومیکرون خبر مى دهد

شرایط جدید ورود حجاج 
   باشـگاه خبرنـگاران جـوان | مقامـات 
عربسـتان اعـالم کردنـد بـراى ورود حجاج بـه این 
کشـور نوع واکسـن هایى که تزریق کردنـد اهمیت 
دارد و در برخـى مـوارد بایـد تـا سـه روز در قرنطینه 
بمانند. براساس این شـرایط کسانى که واکسن هاى 
«جانسـون اند جانسـون، فایزر، مدرنا و آسـترازنکا» 
را تزریق کردند لزومـى ندارد در قرنطینـه بمانند. اما 
حجاجى که واکسـن هاى «سـینوفارم، سـینوواك و 
کوواکس» را تزریـق کردند باید در بـدو ورود به این 
کشور سه روز را در قرنطینه بمانند و بعد از ارائه جواب 
آزمایش پى سى آر که 48 ساعت قبل از ورود به این 
کشـور گرفته شـده باشـد اجازه ورود به عربستان را 

خواهند داشت.

نگرانى در روسیه 
   ایرنـا | آمـار مـرگ و میر و ابتـالى بـه کرونا در 
روسیه همچنان باالسـت بطوریکه در 24 ساعت 30 
هزارو 288 نفر به این بیمارى مبتال شدند و یکهزار و 
171 نفر نیز جان خود را از دسـت دادند. روسیه اولین 
کشورى بود که واکسن موسوم به «اسپوتنیک وى» 
را علیـه ویروس کرونـا ثبت کرد و همین کشـور هم 
براى نخستین بار در جهان واکسیناسیون شهروندان 
خود را بـا همین واکسـن آغاز کـرد، اما آمار رسـمى 
نشان مى دهد که در مقایسه با بسـیارى از کشورها، 
میزان تزریق واکسیناسـیون کرونا در روسـیه پایین 

است.

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

آگهى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شــماره 1400603035000213 -
 25 / 08/ 1400هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  
و بالمنازع متقاضى خانم مهرى باقریان فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 73 صادره از اصفهان 
در یک باب خانه به مســاحت 105/58متر مربع قســمتى از پالك 301 اصلى  واقع دربخش 
16خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى غالمحسین رحیمى محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 08 / 09 / 1400 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 22 /09 /1400 - م الف: 1230326 - على 

جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/129

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

آگهى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شــماره 1400603035000212 -
 19 / 08/ 1400هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  و 
بالمنازع متقاضى آقاى قاسم عزیزى  فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 6 صادره از گلپایگان 
در سه دانگ مشاع ازیک باب کارگاه ششدانگ به مساحت 5967/31متر مربع پالك 228 فرعى 
از 301 اصلى واقع دربخش 16خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى علیرضا سلطانى به 
آدرس جاده اصفهان - تهران خیابان توز ایران جنب شرکت قیر رامکو محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 08 / 09 / 1400 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 22 /09 /1400 - م الف: 1230462 - على 

جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/131

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

آگهى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شــماره 1400603035000211 -
 19 / 08/ 1400هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  و 
بالمنازع متقاضى آقاى احمد عزیز ى فرزند عبدالخالق بشماره شناسنامه 1989 صادره از فریدن 
در سه دانگ مشاع ازیک باب کارگاه ششدانگ به مساحت 5967/31متر مربع پالك 228 فرعى 
از 301 اصلى واقع دربخش 16خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى علیرضا سلطانى به 
آدرس جاده اصفهان - تهران خیابان توز ایران جنب شرکت قیر رامکو محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 08 / 09 / 1400 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 22 /09 /1400 - م الف: 1230496 - على 

جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/133

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

آگهى موضوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتى 
و اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى برابر راى شــماره 1400603035000172 -
 14 / 07/ 1400هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  و بالمنازع 
متقاضى خانم زینب سپید نامه فرزند حاجت مراد بشماره شناسنامه 13592 صادره از ایذه در یک باب 
خانه مسکونى نیمه ساز به مساحت 156/29متر مربع قسمتى از پالك 301 اصلى  واقع دربخش 
16خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى حسن رحیمى  به آدرس حاجى آباد کوچه شهید علیرضا 
عابدى انتهاى کوچه   محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 08 / 09 / 1400 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 22 /09 /1400 - 

م الف: 1230516 - على جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/135

ابالغ راى
کالسه پرونده: 838/98 شعبه 8 شورا شماره ى دادنامه: 1848- 98/10/30 ، خواهان: مجید 
دانش فرزند على به نشانى: خمینى شهر، خیابان کهندژ، خیابان شمس تبریزى، کوچه بنفشه، 
پالك 120 ، خوانده: محمدرضا ترك الدانى فرزند رسول ، خواسته: الزام به انتقال رسمى سند 
یک دستگاه خودروى سوارى به شماره انتظامى 953 س 88- ایران 53 ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 

قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
رأى قاضى شــورا: در خصوص دعوى مجید دانش به طرفیت محمدرضا ترك الدانى فرزند 
رسول به خواسته الزام به انتقال رسمى سند یک دستگاه خودروى دوو به شماره انتظامى 953 
س 88- ایران53، 1ـ دادخواست تقدیمى خواهان 2ـ رونوشت مصدق سند مالکیت خودرو و 
وکالت نامه تنظیم شده 3ـ استعالم از پلیس راهور در خصوص مالکیت پالك که به نام خوانده 
است 4ـ عدم حضور خوانده و عدم ارائه دفاع مؤثر دعوى خواهان وارد تشخیص و شورا مستنداً به 
ماده 220 قانون مدنى خوانده را به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال اتومبیل موصوف 
به نام خواهان بابت اصل خواسته محکوم مى نماید. این راى غیابى است ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى خمینى شهر است. م الف: 1237647- ایمان 

بختیارى  - قاضى شوراى حل اختالف خمینى شهر /9/191
 

تحدید حدود عمومى
شماره نامه: 140085602006009207- تاریخ ارسال نامه: 1400/09/16

تحدید حدود شهرستان خمینى شهر
آگهى تحدید حدود عمومى ماده 14 قسمتى از امالك و مســتغالت حوزه ثبتى شهرستان 
خمینى شــهر واقع در بخش 14 ثبت اصفهان پیرو آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1400 به 

موجب ماده 14 قانون تحدید و رقبات زیر: 
اراضى دستجرد قتاده خمینى شهر 75 اصلى و فرعى  هاى زیر: 

11539- اقاى مسعود صائبى نسیم ابادى فرزند مرتضى ششدانگ یکبابخانه
1400/10/25

11551- گودرز محمدى عبده وند فرزند راه خدا ششدانگ قسمتى از یکبابخانه
1400/10/26 

اراضى مزرعه خوشاب 100 اصلى و فرعى زیر: 
329- ششدانگ ملک 100/67/1 تبدیل به 329 بنام سعید مارانى فرزند على و غیره... 

1400/10/25

اراضى صحراى باغ برج ورنوسفادران {حاج رحمن} 117 اصلى و فرعى هاى زیر: 
1057- خانم فاطمه غالمیان ورنوسفادرانى فرزند غالمعلى ششدانگ قسمتى از یکبابخانه 

1400/10/25
1066- سیف اله غالمیان ورنوسفادرانى فرزند غالمعلى ششدانگ یکباب انباریه 

1400/10/27
اراضى شمالى شهرستان خمینى شهر 159 اصلى و فرعى هاى زیر: 

3148- اقاى امیر مجد قمى فرزند حسین و غیره ششدانگ یکبابخانه 
1400/10/27

3150- غالمعلى حاج حیدرى فرزند مسلم و غیره ششدانگ یکباب ساختمان 
1400/10/28

در روز 1400/10/25 به ترتیب از ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد به موجب 
ماده 14 قانون ثبت صاحبان امالك و مجاورین شماره هاى فوق الذکر بوسیله این آگهى اخطار 
مى  شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان امالك و 
مجاورین یا نمایندگان قانونى آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند طبق ماده 15 قانون 
ثبت مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد اعتراض مجاورین و 
صاحبان امالکى که در موقع تحدید حدود حضور نداشته اند، مطابق مقررات ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود فقط 3 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترض ثبت ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند./
تاریخ انتشــار: 1400/9/22 - م الف: 1240453- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - امیرحسین حسن زاده /9/190

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى و تاسیساتى پویا دشت شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 9795 و شناسه ملى 10260308784 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ـ  آقاى محمد رشــیدى به کد ملى 1284974103 و آقاى محسن 
بلوچستانى زاده به کد ملى 1280905239 و خانم پروین دخت نیلفروشــان دردشتى به کد ملى 1286363888 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند .ـ  آقاى ابراهیم حیدرى به کد ملى 5649886504 به سمت بازرس اصلى و آقاى محمد زمانى خارایى به کد 
ملى 5649873844 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.ـ  روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 

انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1238974)

آگهى تغییرات
شرکت پترو فرآیند عرفان اژیه سهامى خاص به شماره ثبت 65392 و شناسه ملى 14009382485 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید طهماســبى بلداجى به کدملى 6299891203 و فاطمه رسولى گندمانى به کدملى 6299729007 
و مهسا روزخوش به کدملى 1272217728 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. رسول تندروان زنگنه به کدملى 
1281031917 و بهنام تندروان زنگنه به کدملى 1290851883 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1238970)

آگهى تغییرات
شرکت کاوه پیمان تکین سهامى خاص به شــماره ثبت 64530 و شناسه ملى 
14009123490 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/08/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهره قرائى کدملى 1171205511 به سمت رئیس 
هیات مدیره -مریم قرائى کدملى1171305826 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره -شروین قرائى کدملى 1815603453 به سمت مدیر عامل وعضو هیات 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضا ء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1238959)

آگهى تغییرات
شرکت آفاق تجارت پارتاك سهامى خاص به شــماره ثبت 59402 و شناسه 
ملى 14007164995 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 
ریال به 10000000000 ریال از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشــرح زیر اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 
10000000000 ریال نقدى است که به 100000 سهم با نام عادى100000 
ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شــده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1238961)

آگهى تغییرات
شرکت پترو فرآیند عرفان اژیه سهامى خاص به شماره ثبت 65392 و شناسه 
ملى 14009382485 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش جلگه ، دهستان رودشت ، روستا ناحیه صنعتى اژیه، 
محله ندارد ، خیابان اصلى ، خیابان اصلى ناحیه صنعتى اژیه ، پالك 110 ، طبقه 
همکف و کدپستى 8134141488 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1238964)

آگهى تغییرات
شرکت آسیا سان کاال سهامى خاص به شماره ثبت 48193 و شناسه 
ملى 10260664000 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/09 کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت واوراق عادى 
وادارى با امضاى مدیر عامل و در غیاب وى با امضاى نائب رئیس هیات 
مدیره و یکى از اعضاى هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1238972)

آگهى تغییرات
شرکت نگین کویر سبحان با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 2196 و شناسه 
ملى 14009083244 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرزك اصلى شرکت از واحد ثبتى خمینى 
شهر به واحد ثبتى اصفهان به نشانى اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان، محله شفق ، بلوار شفق ، کوچه شــهید بهشتى ، پالك 0 ، 
ساختمان تعاونى مســکن فرهنگیان اصفهان ، بلوك A5 ، طبقه همکف ، واحد 4 و 
کدپستى 8178645000 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصالح مى گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1238973)

روى موج کووید-19

افزایش نابرابرى و بى عدالتــى در جهان، میراث قبل از 
پایان همه گیرى کووید-19 اســت؛ کرونا روند نابرابرى 
در جهان را تسریع کرده به طورى که شکاف میان اقشار 
فرادست و فرودست جوامع مختلف در جهان از آغاز قرن 

بیستم تا کنون هرگز به این میزان نبوده است.
در بازه زمانى ســال هاى 2019 و 2021 درست زمانى 
که شیوع ویروس کرونا به یکباره یک وقفه ناگهانى در 
رشد اقتصاد جهانى ایجاد کرد، شکاف میان غنى و فقیر 

عمیق تر شد.  
در باالى این هرم، یک گــروه کوچک از میلیاردرها قرار 
دارند که 0/001 درصد از جمعیت جهان را شامل مى شوند 
و در دوران شــیوع بیمارى کووید-19 شــاهد رشد 14 
درصدى ثروت خود بودند. در مقابل اما 100 میلیون نفر از 
فقیرترین مردم جهان به فقر شدید رانده شدند. بر اساس 
یک مطالعه کالن تهیه شده توسط موسسه «آزمایشگاه 
نابرابرى جهان، در دو سال گذشته، روند تمرکز درآمد و 
ثروت که از دهه 80 میالدى آغاز شده است، شتاب گرفت. 
«لوکاس چانِسل» که هدایت این تحقیقات را بر عهده 
دارد، مى گوید: ما شاهد جهانى قطبى تر هستیم. کووید، 
پدیده ظهور میلیاردرها را تشدید کرده و فقر بیشترى بر 

جاى گذاشته است.  
این موسسه معتبر فرانسوى با اســتناد به ادله و شواهد 
اطمینان مى دهد که با موج سیاست هاى مقررات زدایى و 
خصوصى سازى که از دهه 80 تا کنون تشدید شده است، 
روند نابرابرى در درآمد و ثروت براى یکسال دیگر حاکم 
خواهد بود. در دو دهه اخیر، فاصله میان درآمد نیروى کار 
و سرمایه اى که 10 درصد از ثروتمندترین و 50 درصد از 

فقیرترین جمعیت جهان دریافت کرده اند، دو برابر شده 
است. همچنین تمرکز ثروت به اندازه اى نابرابر پیش رفته 
است که در حال حاضر 10 درصد از قدرتمندترین افراد، 

سه چهارم از کل ثروت جهان را در اختیار دارند.  
شــیوع ویروس کرونا اگر چه تمام معادالت و محاسبات 
و فعالیت هاى جهان را متوقف و یا دست کم کاهش داد 
اما در این مورد کامال بر عکس؛ کرونا همچون کاتالیزور 
روند نابرابرى در جهان را تسریع کرده است به طورى که 

شکاف میان اقشار فرادســت و فرودست جوامع مختلف 
در جهان از آغاز قرن بیستم تا کنون هرگز به این میزان 

نبوده است.
«لوئیس بائولوز» محقق «آزمایشگاه نابرابرى جهانى» 
مى گوید: نه تنها هیچ تغییرى در روند نابرابرى که از دهه 
80 میالدى آغاز شد، مشاهده نشده است، بلکه این روند 
در طول سال ها حفظ شده اســت و همانطور که انتظار 

مى رفت به ویژه در سال 2020 برجسته تر شد.

جهانى شدن به عنوان فرصتى براى کاهش نابرابرى میان 
کشورها ارائه شد و در واقع هم این اتفاق افتاد؛ چنان که 
قدرت هاى جدیدى مانند چین، هند یا برزیل رشد کردند، 
اما نابرابرى در بطن ملت ها همچنان گسترش مى یابد و 

راس هرم همه کشورها را به خود اختصاص داده است.  
بر اســاس گزارش «آزمایشــگاه نابرابرى جهانى»، در 
سرمایه دارى مدرن، گروه درآمدى یک فرد (خواه متعلق 
به جمعیت 50 درصدى دهک بــاالى جوامع ویا دهک 
پایین 10 درصدى جوامع باشد) بیش از ملیت او در تعیین 
ســطوح نابرابرى جهانى اهمیت دارد. بــه این ترتیب، 
517 میلیون نفر از شــهروندان که در گروه 10 درصد از 
ثروتمندترین افــراد جهان قرار دارنــد، 52 درصد از 86 
تریلیون یورو درآمد جهان و 76 درصد از مجموع عظیم 

510 تریلیون ثروت جهان را در اختیار دارند.
در مقابل اما نیمى از جمعیت جهان بــا کمبودها مواجه 
هســتند. به طورى که 50 درصد از جمعیت بزرگســال 
جهان (دو میلیارد و 500 میلیون نفر) فقط قادر به تصاحب 
هشــت درصد از درآمد و به زحمــت دو درصد از ثروت 

جهانى هستند.  
بر این اساس، این مطالعه مى افزاید: اگر نرخ هاى نابرابرى 
دهه هاى گذشته به همین منوال در آینده ادامه پیدا کند، 
نابرابرى جهانى تا سطوح عظیمى رشد خواهد یافت. روند 
نابرابرى در حالى در همه مناطق جهان در حال تکرار است 
که برخى مناطق از دهه 1980 میالدى تا کنون همچون 
ایاالت متحده، روسیه و هند نسبت به سایر نقاط جهان 
از جمله اروپا و چین، افزایش بیشــترى را در نابرابرى ها 

تجربه کرده اند.

میراث کرونا؛ جهانى نابرابرتر از همیشه
ظهور گونه هاى جدید ویروس کرونا از جمله 
کرونا و اومیکرون، این سوال را مطرح کرده 
که آیا واکسیناسیون علیه گونه هاى نوظهور 

موثر هستند؟
مطالعات محققــان ایمونولوژى دانشــگاه 
ییل نشــان مى دهد براى مقابله با گونه هاى 
جدید، شــاید هدف گیرى مدخل ریه بهترین 
گزینه باشد. در این راستا واکسن بینى توصیه 
مى شود. واکسیناســیون از طریق بینى یک 
روش واکسیناسیون اســت که به سوزن نیاز 

ندارد و واکسن به درون بینى افشانه مى شود.
مطالعات نشــان مى دهد واکسیناســیون از 
طریق بینى محافظت گســترده اى در برابر 
ویروس هاى تنفســى هترولوگ در موش ها 
ایجاد کرده اســت؛ در حالى که ایمن سازى 
سیستمیک که از طریق تزریق ایجاد مى شود، 

چنین مصونیتى را ایجاد نمى کند.
بر اســاس این مطالعات بهتریــن ایمنى در 
مدخل ورودى سیستم تنفســى و جایى که 

ویروس سعى در ورود دارد، ایجاد مى شود.
محققان در حال بررسى اثرگذارى این واکسن 
روى گونه هاى کرونــا در مدل هاى حیوانى 
هستند. چنانچه واکســن هایى که از طریق 
بینى وارد مى شــوند بى خطر باشند، مى تواند 
براى حداکثر مصونیت به همراه واکسن هاى 

تزریقى مورد استفاده قرار گیرند.

راهکارى براى مقابله 
با گونه هاى جدید 

کرونا
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01

مدیرکل امور اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى آذربایجان 
شرقى گفت: مناطق حاشیه نشین به دلیل فقدان رسمیت، 
نقصان جدى در ارائه خدمات شــهرى، بى نظمى و آسیب 
پذیرى کالبــدى، داراى ســطح نازلى از شــاخص هاى 
اجتماعى و فرهنگى هستند. بدر شــکوهى با بیان اینکه 
توانمندسازى ساکنان مناطق حاشیه نشین، رویکرد طرح 
جامع کنترل و کاهش آســیب هاى اجتماعى است، تأکید 
کرد: سکونتگاه هاى غیررسمى و مناطق حاشیه نشین یک 
چالش جدى در اغلب کشورهاى در حال توسعه است که از 
دل ناکارآمدى نظام سیاستگذارى و برنامه ریزى در سطوح 

ملى و منطقه اى بازتولید مى شود.

مشخصه 
مناطق حاشیه نشین 

03

امام جمعه خورموج در استان بوشهر اظهار داشت: برخى 
افراد در جامعه بــه دالیل مختلف مالى در زندان به ســر 
مى برنــد، و امکانات کافى و حامى و پشــتیبان ندارند لذا 
مومنان نباید از این افراد و خانواده هاى آنان، غافل شوند؛ 
چراکه خانواده این افراد نیز در نبود آنها دچار مشــکالت 
جــدى و در معرض آســیب هاى اجتماعى هســتند و ما 
نباید نســبت به آنها بى تفاوت باشیم. حجت االسالم على 
زاهددوســت با بیان اینکه هر چند در جامعه امروز مردم 
اغلب با مشکالت مالى دســت به گریبان هستند، افزود: 
خیلى ارزشمند است که در همین شــرایط از برادر دینى 
خود دستگیرى کنند و با آزاد کردن یک زندانى، خانواده و 

فرزندان آن فرد را خوشحال کنند.

خانواده زندانیان 
در معرض آسیب هستند

05

یک عضو شوراى شهر تهران گفت : بخشى از آسیب هاى 
اجتماعى در شــهر تهران با همراهى همه  دســتگاه ها و 
بسیج نیروها حتى کمتر از شــش ماه هم قابل حل شدن 
است. علیرضا نادعلى ادامه مى دهد: آسیب هاى اجتماعى 
با جان و روان انســان ها ســروکار دارد و افرادى که خود 
درگیر آن هستند باید براى حل آن مداخله کنند و پروژه اى 
نیســت که براى حل آن روزشمار نصب شــود. ما نیاز به 
همراهى مخاطبان،  جامعه و تمامى دستگاه هاى درگیرى 
با حوزه  آســیب ها هســتیم؛ اما به اعتقاد من با پاى کار 
آمدن همه   دســتگاه ها بخشى از آســیب هاى اجتماعى

 قابل حل است. 

برخى آسیب ها
6 ماهه رفع مى شود

02

04

حسین عسگرى، مدیر پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
کل اســتان همدان گفت: 10 جرم و آســیب با بیشترین 
فراوانى سطح استان ها شناسایى شده است که با اقدامات 
مناسب توســط قوه قضاییه و دادگســترى استان شاهد 
کاهش 7 جرم بودیم و تنها در ســه آسیب ضرب و جرح 
عمدى، توهین و تهدید با افزایش مواجه شــدیم که نیاز 
است با افزایش سطح آگاهى و دانش حقوقى عموم مردم 

شاهد کاهش محسوس جرائم و دعاوى باشیم.

رئیس ســابق شوراى اســالمى شهرســتان رى از رشد 
حاشیه نشینى در اطراف تهران خبر داد و گفت: متأسفانه 
شهر تاریخى رى به طور طبیعى داراى کلونى هاى حاشیه 
نشینى است و اکثر آسیب دیدگان اجتماعى را به این منطقه 
گسیل مى دارند و بخش آسیب هاى اجتماعى آن پررنگ تر 
از تاریخ چندهزارساله و هویت اش است. حسن خلیل آبادى 
گفت: به طور طبیعى رى داراى کلونى هاى حاشیه نشینى 
اســت و اکثر آســیب دیدگان اجتماعى را به این منطقه 

گسیل مى دارند.

شناسایى 10 جرم 
با بیشترین فراوانى 

«رى» بستر
آسیب  شده است

 PhD عضو شوراى مرکزى شوراى صنفى دستیارى و
کشور اظهار داشت: با وجود دستور وزیر بهداشت براى 
افزایش حقــوق رزیدنت ها، وضعیت ســاعت کارى 
این قشــر هنوز تغییر خاصى نکرده است و همچنان 
دستیاران تخصصى سال اول، موظفند که ماهانه حدود 
400 ساعت در بیمارســتان ها کار کنند و این ساعت 
کارى باال قطعا با هیچ کدام از قوانین موجود در کشور 

مطابقت ندارد.
احسان دادگستردرباره آخرین وضعیت حقوق دستیاران 
تخصصى توضیح داد: در آبان مــاه آخرین پرداختى 
بیمارستان ها به دستیاران تخصصى مجرد سال اول 2 
میلیون و 600 هزار تومان و براى دستیاران تخصصى 
متاهل سال اول 3 میلیون و 300 هزار تومان بود. البته 
این رقم براى دستیاران سال هاى باالتر، به میزان 100 
تا 200 هزار تومان به ازاى هر سال افزایش مى یابد و ما 
همچنان شاهد افزایش حقوق وعده داده شده از سوى 
وزارت بهداشت نیســتیم، اگرچه که مسئوالن تاکید 
کرده اند که این حقوق از پایان ماه آذر افزایش مى یابد.

دادگســتر با تاکید بر فرسودگى شــغلى بسیار باالى 
رزیدنت ها گفت: قطعا کار کردن در محیط بیمارستان 
براى ساعت هاى زیاد به صورت متوالى، فشار روانى 
سنگینى را به تمام رزیدنت ها وارد مى کند؛ بخصوص 
که دســتیاران تخصصى روزانه با مــوارد مختلفى از 
مرگ و میر ناشــى از ابتال به بیمــارى هاى گوناگون 
روبه رو مى شــوند و بعضا بین 48 تا 72 ساعت متوالى 

در بیمارستان کشــیک مى دهند. این کشیک ها نیز 
به صورت غیرقانونى و با اعمال فشــار از سوى گروه 
بالینى یا رده هاى باالتر دســتیارى اتفــاق مى افتد و 

قطعا این فشار کارى سنگین و مواجه شدن با دردهاى 
مختلف مردم، آن هم بدون داشــتن زمان استراحت 
مناسب، آسیب هاى روانى شدیدى را به رزیدنت ها وارد 

مى کند.
دبیر شوراى صنفى دستیارى و PhD دانشگاه اصفهان 
در همین راستا به آخرین آمار مرگ ناگهانى رزیدنت ها 

اشاره کرد و گفت: آخرین آمارى که به شوراى مرکزى 
شوراى صنفى دستیارى و PhD کشور رسیده، مرگ 
ناگهانى 12 رزیدنت در یک سال و نیم اخیر بوده است.

دبیر شوراى صنفى دستیارى و PhD دانشگاه اصفهان 
تاکید کرد: بعضــى از موارد مــرگ ناگهانى احتماال 
ناشى از خودکشــى بوده، اما برخى موارد نیز به عنوان 
ایســت قلبى ثبت شــده، ولى علت بروز موارد ایست 
قلبى مشخص نشــده اســت. البته وزارت بهداشت 
قــول هایى بــراى پیگیــرى علت مــرگ ناگهانى 
رزیدنت ها در یک ســال و نیم اخیر داده اســت، اما  
هنوز هم نتیجه نهایى این بررســى ها بــه ما اعالم 

نشده است.
وى در ادامه تاکید کرد: با وجود این که مســاله فوت 
ناگهانى رزیدنت ها به مجلس هم کشیده شده است، 
اما مسئوالن وزارت بهداشت عمدتا تالش مى کنند که 
موارد مرگ ناگهانى دانشجویان دستیارى تخصصى را 
به مسائلى غیر از فشار کارى سنگین ربط دهند یا بیان 
کنند که این مرگ ها در خارج از محیط بیمارستان رخ 
داده یا به علت ایست قلبى عادى بوده و ربطى به فشار 
کارى باال نداشته است، اما ســوال مهم این است که 
چطور ممکن است یک جوان که کمتر از 30 سال سن 
دارد و دچار سابقه بیمارى قلبى هم نبوده، ناگهان بر اثر 
ایست قلبى فوت کند و این مرگ طبیعى باشد و ربطى 
به تنش هاى روحى و فشارهاى جسمى شدید وارده بر 

رزیدنت ها نداشته باشد؟

12 مرگ ناگهانى رزیدنت ها در یکسال و نیم گذشته 
عضو شوراى صنفى دستیارى و PhD کشور با اشاره به فشار کارى دانشجویان دستیارى تخصصى مطرح کرد؛

متخصص روانشناســى و استاد دانشگاه با اشــاره به تبعات مخرب 
اختالفات خانوادگى بر فرزندان گفت: اختالفات و تنش هاى خانوادگى 
از دوران جنینى به فرزند منتقل و ســبب مى شود کودك با محرك هاى 

اضطرابى متولد شود.
حسین ابراهیمى مقدم اظهار داشت: ارتباطات خانوادگى و روابط پدر 

و مادر با یکدیگر بر فرزندان (در همه گروه هاى سنى) تاثیرگذار است.
این روان درمانگر تصریح کرد: به عنوان مثال، برخى از والدین تصور 
مى کنند، فرزندان در ســنین کودکى که اصطالحا «زبان باز نکرده اند» 
مفهوم واژه ها، الفاظ رکیک و بى حترامى والدین به یکدیگر را درك نکرده 

و بنابراین تاثیر نمى پذیرند. اما در این دوران، کودك علیرغم عدم درك 
الفاظ رکیک و بى احترامى، احساسات و عواطف پدر و مادر، لحن صدا و 
زبان بدن را فهمیده و این احساسات میزان امنیت محیط پیرامونى را 

براى او تعیین مى کند.
ابراهیمى مقدم با اشاره به مشکالت ناشى از تجارب کودکى افزود: در 
صورت احساس عدم امنیت، پایه هاى زندگى روانى او در سال هاى آتى 
به طور متعارف پایه ریزى نخواهد شد و امروز بخش اعظم مشکالت 
شمارى از مراجعان مراکز مشاوره و روانشناسى، ناشى از تجارب تلخ 

دوران کودکى است.

اختالفات و تنش هاى 
خانوادگى از دوران 

جنینى به فرزند 
منتقل مى شود

با وجود سرد شــدن هوا و خطرات بالقوه اى که افراد 
بى ســرپناه و کارتن خواب ها با آن دست به گریبان 
خواهند شد اما بســیارى از آنها حاضر به مراجعه به 
گرمخانه ها و خوابگاه هاى حمایتى نیستند اما علت 

این موضوع چیست؟
سپیده علیزاده، مدیرعامل موسسه کاهش آسیب نور 
سپید هدایت با اشاره به اینکه نیروى انتظامى براى 
ایجاد امنیت از تشــکیل پاتوق ها و حضور معتادان 
در کنار یکدیگر جلوگیــرى مى کند،  عنوان مى  کند: 
وقتى تعــداد اعضاى یک پاتوق بــه 50 یا 100 نفر 
مى رســد نیروى انتظامى پاتوق را نا امن مى کند تا 
معتادان کنار هم جمع نشــوند زیرا معتقدند کنار هم 
جمع شــدن معتادان قطعا خطراتى به دنبال داشته 
و تبدیل به کلونى آســیب و جایى براى رفتارهاى 

مجرمانه مى شود.
وى مى افزاید: وقتــى معتادان از پاتــوق خود دور 
مى شوند، در سایر مناطق شهر از جمله مناطق سخت 
در دسترس،  وســط اتوبان ها یا در مسیر سیل بندها 
و کانال  هاى آب و فاضالب جمع مى شــوند. وقتى 
این افــراد از پاتوق ها 
پراکنده مى شوند 
شایــــد کار 

نیروى انتظامى منطقه راحت شده یا مردم به اشتباه 
احساس کنند که محل امن شده (مانند حصار کشى 
پارك شوش) و دیگر معتادى را نمى بینند اما حقیقت 
آن اســت که این آسیب در کل شــهر پخش شده 
و دسترســى خدمات دهندگان به این افراد کمتر و 
سخت تر مى شــود. یعنى اگر در گذشته به زنى که 
در سطح زمین بود دسترســى پیدا مى کردیم و به 
او خدمات مى دادیم، با شــرایط جدید این زنان را به 
آلونک ها و خانه هاى تیمى مى برنــد یا به جاهایى 
منتقل مى کنند که در دسترس نیست؛ در این شرایط 
این زنان نســبت به زمانى که روى زمین یا مثال در 
پارك بودند، آسیب هاى بیشــترى دیده و بالهایى 

بیشترى بر سرشان مى آید.
به گفته علیزاده یکى از مهم ترین دالیل عدم مراجعه 
افراد کارتن خواب و بى ســرپناه به خوابگاه ها، عدم 
مناسب سازى آنها براى خانواده است به این معنا که 
مادران زیادى را مى شناسم که فرزندان ذکور آنها نیز 
کارتن خواب هستند قطعا این مادران مى خواهند در 
کنار فرزندشان باشند و به خوابگاه نمى آیند،  با زنان 
بسیارى برخورد کرده ام که شوهرانشان کارتن خواب 
هستند و به خاطر همسران شــان در همان فضاى 

پرخطر مى مانند و به گرمخانه مراجعه نمى کنند.

چرا افراد بى سرپناه به خوابگاه ها مراجعه نمى کنند؟

در دسترس،  وســط اتوبان ها یا در مسیر سیل بندها 
و کانال  هاى آب و فاضالب جمع مى شــوند. وقتى 
این افــراد از پاتوق ها 
پراکنده مى شوند 
شایــــد کار

کارتن خواب هستند قطعا این مادران مى خواهند در 
کنار فرزندشان باشند و به خوابگاه نمى آیند،  با زنان 
بسیارى برخورد کرده ام که شوهرانشان کارتن خواب 
هستند و به خاطر همسران شــان در همان فضاى 

پرخطر مى مانند و به گرمخانه مراجعه نمى کنند.

براساس مصوبه هیات وزیران، دفاترى در پایانه ها و ترمینال ها براى 
جذب و حمایت کودکان فرار ایجاد شده بود که به گفته حسین مهاجر، 
روانشناس و آسیب شناس این دفاتر بى ســر و صدا از سال 88 دیگر 

فعالیت نمى کنند.
هفته گذشــته پلیس از دســتگیرى خواهــر و برادرى خبــر داد که 
طعمه هایشــان را از ترمینال ها و راه آهن پیدا مى کردند. دخترانى که 
پس از فرار از خانه مقصدى در تهران نداشتند و خانه وحشت، آخرین 
مقصدشان محسوب مى شد. دخترى که 8 ماه در کمد نگهدارى مى شد 

یا دیگرى که 3 سال بود از راه آهن به این خانه آمده و ساعت ها در کمد 
دربسته زندگى مى کرده است.

اما بــراى آن که مقصد، «خانه وحشــت» نباشــد، ســال ها پیش 
دستورالعملى از سوى هیات وزیران درخصوص شناسایى «کودکان 

فرار» از سطح پایانه ها مصوب شد.
حسین مهاجر، روان شناس و جمعیت شناس درباره این مصوبه  قدیمى 
گفت: مصوبه  هیات وزیــران بعد از مصوبه مجلــس جزو مهم ترین 
مصوبات قانونى کشور است. سال 88 بعد از اینکه اداره کل آسیب ها 
تبدیل به سازمان خدمات اجتماعى و حمایت شد، تغییراتى در سطح 
مدیریت و در سطح اهداف و برنامه هاى این سازمان شکل گرفت. یکى 
از این تغییرات، تعطیلى چند طرح بود و یکى از طرح هایى که تعطیل 
شد، طرح ساماندهى کودکان کار و فرار در پایانه ها بود که متاسفانه از 

همان موقع تا امروز تعطیل است.

این آسیب شناس اجتماعى درخصوص اجراى مجدد طرح مذکور نیز 
گفت: براى من واقعا جاى ســوال دارد چرا اجراى مصوبه اى متوقف 
مى شــود و هیچ نهاد نظارتى ورود نمى کند. چرا ســازمان بهزیستى 
به عنوان متولى اصلى حوزه آسیب هاى اجتماعى تالشى براى احیاى 

این طرح نمى کند؟!
وى تاکید کرد: بیش از 11 دستگاه در این مصوبه داراى مسئولیت بودند 
که متاسفانه همه به نوعى کنار کشیدند و طرح متوقف شد. بدون اطالع 

از حساسیت کار و بدون اطالع از ضرورت و ظرافت کار.
مهاجر درخصوص اینکه چرا این طرح تعطیل شده است، هم توضیح 
داد: مسئوالن امر مى گفتند هزینه طرح باال است و براى 250 تا 300 
کودك در سال صرفه ندارد مگر شــما مى توانید ارزش جان و ناموس 
آدم ها را با پول حســاب کنید؟ متاسفانه نگاه هاى اجتماعى به مسائل 

حاکم نبود و هنوز هم نیست.

چرا دفاتر جذب «کودکان فرار» 
در پایانه ها تعطیل شد؟

ازدواج کودکان در ایران به جاى اینکه سیرى نزولى 
طى کند همچنان سیرى صعودى طى مى کند، آسیبى 
که شاید باید ریشه آن را در سیاسى شدن این پدیده 
ى کامال اجتماعى از یک ســو و دوخته شدن برخى 
از شــهروندان و البته تصمیم گیــران به انگاره هاى 

فرهنگى- اجتماعى منسوخ شده جستجو کرد.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوى مرکز آمار ایران 
نشــان از افزایش کودك همسرى دختران در کشور 
دارد به نحوى که 9753 دختر 10 تا 14 ساله در بهار 
سال جارى ازدواج کرده اند که در قیاس با آمارهاى 
فصلى دو ســال اخیر، باالترین آمــار فصلى ازدواج 

دختران 10 تا 14 ساله بوده است.
آمارهــاى نگران کننــده از ازدواج دختربچه ها تنها 
مربوط به کودکان نیست و شــامل نوجوانان 15 تا 

19 ساله نیز مى شــودآمارى که البته تنها مربوط به 
ازدواج هاى ثبت رسمى شده در سازمان ثبت احوال 
کشور اســت و به گفته کارشناســان اغلب ازدواج 

کودکان ثبت نشده است.
ازدواج پســربچه هاى متاهل اما اندکى التیام بخش 
اســت چه آنکه در همین بازه زمانى تنها شش پسر 
کمتر از 15 سال ازدواج کرده اند . آمار تولد از مادران 
کودك و نوجوان هم چشــمگیر و غیرقابل اغماض 
است. آنچنانکه طى شش ماهه نخست امسال 747 
والدت براى مادرانى که زمان ثبت تولد فرزند خود 
10 تا 14 سال سن داشــته اند به ثبت رسیده که از 
این تعداد 2 والدت به مادران 10 ساله، 7 والدت به 
مادران 11 ساله، 20 والدت به مادران 12 ساله، 120 
والدت به مادران 13 ساله و 598 والدت به مادران 

14 ساله معطوف مى شود.
همچنین آمارهــا از طالق 172 دختــر بچه 10 تا 
14 ســاله در بهار 1400 و پدیده «کــودك مطلقه 
یــا کودك بیــوه» خبر مى دهنــد. مطابق بــا آمار 
منتشــره از ســوى مرکز آمار ایران، در بهار 1400 
عالوه بر 172 دختــر بچه 10 تا 14 ســاله، 3044 
دختــر و 147 پســر 15 تا 19 ســاله نیــز طالق 

گرفته اند.
شــاید جالب باشــد بدانید که ایران پس از کشــور 
گینه که حداقل ســن ازدواج در آن 12 سال است، 
با حداقل سن 13 سال شمســى براى ازدواج، رتبه 
دوم را دارد.عددى که قطعا با هیچ توجیه و توضیحى 
نمى تــوان تلخــى آن را کاهش داد و ســیاهى آن

 را کمرنگ کرد.

آمار ازدواج کودکان در کشور همچنان نگران کننده است

سازمان بهزیستى تهران چند سال پیش اعالم کرد 
که ساالنه 10 الى 15 درصد از دختران بین 14 تا 18 

سال از منازلشان فرار مى کنند. اما آیا مى شود به 
این آمار اتکا کرد؟ آیا آمار دختران فرارى در ایران 

واقعى است؟
به گزارش همشهرى، دکتر حسن موسوى چلک، 
رییس انجمن مــددکاران اجتماعى ایران گفت: 
معموال آمار هاى افراد آســیب دیده اجتماعى به 
واسطه ماهیت آسیب هاى اجتماعى چندان قابل 
اتکا نیســت. چرا که افراد آسیب دیده عموما خود 
را معرفــى نمى کنند و همچنین سیســتم ثبت و 

شناسایى دقیقى براى شناسایى آن ها وجود ندارد. در 
چنین شرایطى طبعا آمار هاى واقعى با آمار هاى رسمى 

سازمان ها، ارگان ها و نهاد ها اختالف دارد و در مورد 
فرار هم همین اســت.حتى اگر مراجعى مثل نیروى 

انتظامى و سازمان بهزیستى یا اورژانس اجتماعى هم 
آمارى ارائه مى دهند براساس مراجعات افراد و دریافت 

خدمات از این نهادهاست.
وى گفــت: همه افراد بــه این ســازمان ها مراجعه 
نمى کنند. از طرفى حتى امــکان تخمین زدن و 
رسیدن به یک عدد حدودى از تعداد دختران فرارى 
وجود ندارد چرا که اصال پایه آمارى درســتى در 

این باره در دسترس نیست.
این مددکار اجتماعى همچنین ادامه مى دهد: باید 
قبول کنیم پدیده دختران فرارى در جامعه ما وجود 
دارد که معلول عواملى است که سرجاى خودشان 
باقى مانده اند؛ اعتیاد والدین، خشــونت خانگى، 
فقر، بى سرپرستى، بدسرپرســتى و... مگر از بین 
رفته است؟ هنوز عمده ترین دلیل فرار از خانه، همین 

عوامل اند که هنوز به قوت خود باقى اند.

چه تعداد دختر فرارى در ایران وجود دارد؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى پرســتش کننده، ُدرســت بنگر، آنچه قرآن از صفات خدا بیان مى کند، 
به آن اعتمــاد کن و از نــور هدایتش بهره گیــر و آنچه شــیطان تو را به 
دانســتن آن وا مى دارد و کتاب خدا آن را بــر تو واجب نکرده و در ُســنّت 
پیامبر(ص) و امامان هدایتگر(ع) نیامده است، رها کن و علم آن را به خدا 

موال على (ع)واگذار، که این نهایت حق پروردگار بر تو است.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه گفت: طرح 
توسعه اى در خط تولید ورق گالوانیزه ناحیه نورد 
سرد شــرکت فوالد مبارکه با عنوان خط تولید 
ورق رنگى 2 تعریف شده تا نیاز بازار داخلى براى 

تولید لوازم خانگى را برطرف کند.
محسن استکى با اشاره به اهمیت ناحیه نورد سرد 
این شرکت اظهار کرد: ازآنجاکه خطوط تولیدى 
متعددى در ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه متمرکز 
شده و هر خط تولید تخصص خاص خود را دارد، 
این ناحیه ناحیه اى ویژه و استراتژیک براى این 

شرکت محسوب مى شود.
وى با اشــاره به بازدید اخیــر مدیرعامل فوالد 
مبارکه از ناحیه نورد سرد این شرکت افزود: خط 
اسیدشویى ناحیه نورد سرد که در ابتداى فرایند 
نورد قرار دارد، فناورى مخصوص خود را داشته و 
این در حالى است که خط نورد سرد از تکنولوژى 

دیگرى برخوردار است.
مدیر محصوالت سرد شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: بــه همین دلیــل، اهمیت 
محصوالت ناحیه نورد ســرد بسیار زیاد است و 
طبیعتا  باید متخصصان زیاد و متفاوتى داشــته 
باشیم که خوشبختانه این اتفاق نیز رقم خورده 
اســت. ناحیه نورد ســرد فوالد مبارکه به طور 
معمول نزدیک به 2 میلیون تن محصول از ناحیه 
نورد گرم تحویل مى گیرد کــه پس از عملیات 

اسیدشویى، تحویل خطوط نورد مى شود.
وى اذعان داشت: در بخش نورد نیز یک بخش 
به نام تاندم پنج قفســه اى وجــود دارد که تنها 
خط نورد پنج قفسه اى کشور به شمار مى رود و 
ازآنجاکه این خط، یک خط اســتراتژیک براى 

کشور محسوب مى شود، محصول آن نیز یک 
محصول استراتژیک است.

استکى تصریح کرد: در این خط، ورق فوالدى 
تولید شده و ضخامت آن تقلیل مى شود که مانند 
سرچشمه اى اســت که نهرهاى مختلفى را به 
وجود مى آورد. ورق هاى مختلف تولیدشــده در 
این خط تولید، در نهایت تحویل خطوط بعدى 
و همچنین کارخانه هاى خارج از فوالد مبارکه 

خواهند شد.
وى با بیان اینکــه از خطوط تاندم نورد ســرد 
شرکت فوالد مبارکه نزدیک به 70 تا 80 هزار تن 
محصول تحویل خودروسازان کشور مى شود، 

عنوان داشــت: ورقى که تحویل خودروســاز 
مى شود، در بخش هاى مختلفى استفاده شده و 
ورق رویه خودرو باید محصولى باکیفیت، مسطح 

و بدون عیب باشد.
مدیر محصوالت ســرد شــرکت فوالد مبارکه 
تأکید کرد: محصوالت دیگرى در این خط تولید 
ساخته مى شــوند که به خطوط گالوانیزه و ورق 
رنگى تحویل داده مى شود. در بخش ورق رنگى، 
محصوالت موردنیاز براى تولیــد لوازم خانگى 
ساخته مى شوند؛ به عنوان مثال، ورق مورداستفاده 
براى دِر یخچال با ورق مورداستفاده براى ساخت 
پروفیل متفاوت است؛ بنابراین فعالیت هاى کیفى 

و دقیقى باید در این ناحیه انجام شود.
وى ابراز داشــت: یک خط نورد دوقفسه اى نیز 
در ناحیه نورد سرد شــرکت فوالد مبارکه وجود 
دارد که ورق هایى تــا ضخامت 0/18 میلى متر 
تولید مى کند، به طورى که ضخامت مجموع 5 
ورق در این بخش به یک میلى متر هم نمى رسد. 
تولید این ورق بسیار حساس است و خروجى آن 
به خط تولید ورق قلع انــدود خواهد رفت و ورق 
قلع اندود نیز در بسته بندى مواد غذایى همچون 

قوطى هاى کمپوت و کنسرو استفاده مى شود.
استکى اضافه کرد: خطوط تولید ورق قلع اندود 
و ورق رنگى از ســال 1382 در ناحیه نورد سرد 

شرکت فوالد مبارکه راه اندازى شد و از آن زمان 
تاکنون این خطوط در کنار هم، از ابتدا تا انتهاى 
ناحیه، محصوالت متنوعى را تولید کرده و به نیاز 

مشتریان پاسخ مى دهند.
وى درباره حمایت دولــت از تولید داخلى اظهار 
کرد: على رغم فشــارهاى اقتصــادى و اعمال 
تحریم هاى ظالمانه، موانع داخلى هم در تأمین 
قطعات یدکى و فناورى روز وجود دارد؛ باوجود 
همه این مشــکالت، ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه در سال گذشته موفق به ثبت 30 

رکورد در تولید شد.
مدیر محصوالت سرد شــرکت فوالد مبارکه 
افزود: در ماه گذشــته نیز على رغم فشار زیادى 
که روى بخش نورد تاندم پنج قفســه اى ناحیه 
نورد سرد شرکت فوالد مبارکه وجود داشت، این 
ناحیه موفق به شکستن رکورد تولید 130 هزار 
تن ورق گردید و در ماه 30 روزه ســال نیز 131 
هزار و 131 تن محصول تولید شد. خط نورد تاندم 
پنج قفسه اى ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
از اهمیت زیادى برخوردار است؛ چراکه وظیفه 
تأمین ورق هاى موردنیاز براى تولید لوازم خانگى 

کشور را بر عهده دارد.
وى خاطرنشــان کرد: رکورد کیفــى تولید ماه 
گذشته در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
نیز به 98 درصد رسیده که نسبت به رکورد هدف 
(97/5 درصد) کمى بیشتر بوده است؛ همچنین 
در ماه جارى نیز در حوزه تولید ورق هاى سخت 
که فرایند نورد دشوارى هم دارند، رکورد جدیدى 
ثبت شد و در شــاخص IU و آماده به کارى خط 

تولید هم از عدد 76 به عدد 81 رسیدیم.

فوالد مبارکه نیاز بازار براى تولید لوازم خانگى 
را برطرف مى کند

نفرات برگزیده مسابقه نقاشى "اگه واکسن 
کرونا کشف نمى شد، چى مى شد؟" از سوى 
اداره توسعه فرهنگ ســالمت وابسته به 
سازمان فرهنگى اجتماع ورزشى شهردارى 

اصفهان اعالم شد.
فریناز توالئیان رئیس اداره توسعه فرهنگ 
سالمت، با اشاره به اســتقبال قابل توجه 
از این مسابقه، گفت: مسابقه نقاشى "اگه 
واکسن کرونا کشف نمى شد، چى مى شد؟" 
از 20 مهرماه اطالع رسانى شد و به دلیل 
استقبال زیاد دانش آموزان، تا 13 آبان ماه 
تمدید که نزدیک به هفت هزار دانش آموز 

شرکت کردند.
وى افزود: این مســابقه بــا هدف ترغیب 
دانش آموزان و خانواده ها به واکسیناسیون 
کرونــا از ســوى اداره توســعه فرهنگ 
سالمت وابســته به ســازمان فرهنگى 
اجتماع ورزشى شــهردارى اصفهان و با 
همکارى اداره آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان و دانشگاه علوم پزشکى اصفهان

 برگزار شد.
وى تصریح کــرد: داورى این مســابقه 
توسط 4 کارشناس نقاشى صورت گرفت، 

به گونه اى که به هر نقاشــى براســاس 
معیارهایى همچون سن، خالقیت، ارتباط 
با موضــوع و ... نمره اى از 100 داده شــد 
و ســپس آثار نقاشــى با باالترین امتیاز 
مشخص گردید، که از این میان 155 نفر 

برنده مسابقه اعالم شدند.
رئیس اداره توســعه فرهنگ ســالمت در 
خصوص برپایى نمایشــگاه نقاشى در گذر 
فرهنگــى چهارباغ نیــز اظهار داشــت: از 
میان آثــار برتر، نمایشــگاهى از 80 اثر اول 
به مناســبت روز اصفهان در گذر فرهنگى 
چهارباغ جنب مرکز ســیار واکسیناســیون 
کرونا به مدت پنج روز برپا شد. توالئیان ادامه 
داد: آثار برتر به زودى در وب ســایت اداره به 
صورت گالرى مجازى، بــه آدرس اینترنتى
http://salamat.esfahanfarhang.ir/ 

fa-IR  بارگذارى خواهد شد تا عالقه مندان 

مشاهده نمایند.
وى خاطرنشــان کرد: جوایــز 72 نفر از 
دانش آمــوزان برگزیده مســابقه خارج از 
شــهر اصفهان، پســت گردیــد و براى 
83 دانش آمــوز اصفهانــى مراســمى

 برگزار شد.

شرکت 7000 نفرى دانش آموزان در  
مسابقه  «واکسن کرونا»

واحد PSA هیدروژن شرکت پاالیش نفت 
احداث مى شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت: 
موقوفه هاى این اســتان توان افزون بر 300 
میلیارد تومان سرمایه گذارى در سال جارى 
دارند و بخشى از این سرمایه گذارى ها تاکنون 

مصوب و محقق شده است.
حجت االسالم محمد حســین بلک افزود: 
بخش خصوصى مى تواند با انعقاد قرارداد با 
اداره کل اوقاف و امــور خیریه، در موقوفه ها 

سرمایه گذارى کند.
وى بابیان اینکه یکى از برنامه هاى اداره کل 
اوقاف و امور خیریه توجه به حوزه اجتماعى 
و فرهنگى است، خاطر نشــان کرد: با توجه 
به شــرایط اقتصادى خانواده هــا، موضوع 
معیشت این افراد مهم است و برخى از درآمد 
موقوفه ها در این راســتا هزینه مى شود و در 
سال جارى افزون بر 200 هزار بسته معیشتى 

و یک هزار بسته ملزومات تحصیلى در اختیار 
موسسه هاى خیریه و نهادهاى رسمى گذاشته 
شــد تا بین خانواده هاى نیازمند در سراســر 
استان توزیع شــود که کار این اجرایى شده 
است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان 
اظهار داشت: این استان از نظر موقوفه ها بعد 
از استان هاى تهران و خراسان رضوى رتبه 
سوم کشور را به خود اختصاص داده و از نظر 

وسعت و تعداد در رتبه هاى نخست قرار دارد.
حجت االســالم بلــک گفــت: 90 درصد 
موقوفه هاى اســتان زمین هاى کشاورزى 
هستند که به دلیل خشکسالى بخش زیادى از 
آن ها تاکنون زیر کشت نرفته و درآمدى ندارند، 
اما آن مقدارى که داراى آب هستند به تولید و 
اشتغال زایى مشغولند و این زمین ها در اختیار 

مردم  قرار دارند.

موقوفه هاى اصفهان توان
 300 میلیارد تومان سرمایه گذارى دارند

پروژه احداث پکیج PSA در شرکت پاالیش 
نفت اصفهــان با برآورد مبلــغ حدود 530 
میلیارد ریــال و 16 میلیون یــورو اجرایى 

مى شود.
رئیس طراحى و مهندسى شرکت پاالیش 
نفت اصفهان  با بیان اینکــه این پروژه در 
قالب EPC و توسط شــرکت مهندسین 
مشاور چگالش عملیاتى خواهد شد، گفت: 
پیش بینى مى شود  اجراى پروژه به مدت  
30 ماه انجام شود و تا سال 1403 واحد به 

بهره بردارى برسد.
علیرضا کاشانیان هدف از اجراى این طرح 
را افزایش ظرفیت تولید هیدروژن به بیش 
از 50000 نرمــال متر مکعب در ســاعت 
با درجه خلــوص 9/99 درصد مــورد نیاز 

واحدهاى تصفیه کاتالیستى در زمینه تولید 
گازوئیل با کیفیت یورو 5 اعالم کرد و افزود: 
خوراك این واحد گازهاى ناخالص سرشار 
از هیدروژن اســت که خروجى واحدهاى 
 ،(CCR) دیگر عملیاتى شامل بنزین سازى
بازیافت گاز مایــع(LPG Recovery) و 
تصفیه نفت کوره (RHU) مى باشــد. در 
حال حاضــر این منابع به عنوان ســوخت 
گاز در پاالیشــگاه به مصرف مى رسد که 
با اجراى این طرح محصول هیدروژن که 
فرآورده با ارزش در زمینه فرایندهاى تصفیه 

کاتالیستى است استحصال مى گردد.
وى ادامه داد: محصول جانبى نیز به عنوان 
سوخت گاز ضمن بهبود ارزش حرارتى به 
عنوان سوخت کوره ها به مصرف مى رسد.

برق رسانى در محدوده ترافیک شهرى نیاز به هماهنگى هاى 
مختلف دارد و از آنجا که بــرق منطقه یک (امور برق مرکز )
یکى از مناطق پر رفت و آمد است اجراى پروژه ها را در این 

منطقه با سختى هاى زیادى همراه کرده است .
یکى از پــروژه هایى که مشــکالت قابل توجهــى را در 
این منطقه ایجــاد کرده وجود کابل هــاى قدیمى روغنى 
مى باشد که تا کنون بیش از 22 کیلومتر آن انجام شده است 
و امید است تا آینده اى نزدیک کل کابلهاى روغنى 50 ساله 

تعویض شود.
ســید علیرضا عریضى مدیر برق منطقه یــک در این باره 

گفت: قدمت کابل هاى روغنى 50 ساله مى باشد و به دلیل 
فرســودگى شــبکه ها ى برق دچار اتصالى شده است که 
در صورت عدم پیگیرى هزینه هاى زیــادى را مى تواند به 
شرکت توزیع برق اصفهان تحمیل کند و در این راستا یکى از
 پــروژه هایى که در اســرع وقت صــورت گرفت تعویض

 کابل هاى روغنى به کابل هاى کراسلینگ خیابان شریف 
واقفى حد فاصل چهار راه نقاشى تا سه راه ملک بوده است .

وى در ادامه افزود: بیش از 700 متر کابل دو مداره در طول 
مسیر شبکه هاى فشار متوسط زمینى در این پروژه تعویض 
شد و تا پایان امسال در محدوده برق منطقه یک نیز بیش از 

3/5 کیلومتر از کابل هاى روغنى تعویض خواهد شد که به 
طور حتم موجب باال بردن قابلیت اطمینان شبکه و کاهش 

خاموشى ها خواهد بود.
وى به دیگر مشکالت این پروژه اشاره و تصریح کرد : یکى از 
شاخص هاى پروژه مذکور عدم دریافت مجوز حفارى در روز 
توسط شهردارى و ترافیک خیابان شریف واقفى بوده است 
که در این راستا کلیه فرایند کابل کشى اعم از حفارى ،غالف 

گذارى ،کابل کشى و مرمت آن در شب صورت گرفت.
گفتنى است: هزینه این پروژه بالغ بر 3 میلیارد تومان بوده 

است .

کابل هاى روغنى فرسوده 
برچیده مى شود

نمایشگاه بین المللى اصفهان از روزهاى بیست و دوم تا بیست 
و ششم آذرماه میزبان دو نمایشگاه صنعت آرایشى بهداشتى و 

تشریفات و تسهیالت ازدواج خواهد شد.
نهمین نمایشــگاه تخصصى صنایع و محصوالت بهداشتى، 
آرایشى و شوینده ها و پنجمین نمایشگاه تخصصى تشریفات و 
تسهیالت ازدواج، دو نمایشگاهى هستند که به صورت همزمان 
و در 9 هزار مترمربع فضاى نمایشگاهى برپا مى شوند و عرصه 
را براى بازدیــد عالقه مندان و متخصصــان این حوزه فراهم 

مى کنند.
نهمین نمایشــگاه تخصصى صنایع و محصوالت بهداشتى، 
آرایشى و شــوینده ها در حالى برگزار مى شود که 32 شرکت از 
پنج استان اصفهان، تهران، آذربایجان شرقى، البرز و خراسان 

رضوى در آن حضور دارند. 
این نمایشــگاه 3200 مترمربع فضاى نمایشگاهى را به خود 
اختصاص داده و تولیدکننــدگان، عرضه کنندگان، بازرگانان و 
فعاالن حوزه هاى مرتبط با محصوالت آرایشــى، بهداشتى و 
شوینده ها، کاالها، محصوالت و خدمات خود را در معرض بازدید 

عمومى قرار مى دهند.
در کنار این نمایشگاه، پنجمین نمایشگاه تخصصى تشریفات 
و تســهیالت ازدواج برپا مى شــود که 5200 مترمربع فضاى 
نمایشــگاهى را به خود اختصاص داده و فعاالنى از استان هاى 
اصفهان، آذربایجان شرقى، تهران، قم و البرز در آن حضور دارند.
در این نمایشــگاه آتلیه ها، تاالرها، ســالن هاى زیبایى، ارائه 
کنندگان خدمات تشریفات، مؤسسات آموزشى، عرضه کنندگان 
کاالى خواب و تولیدکنندگان و فروشندگان مبلمان و لوستر به 

عرضه توانمندى هاى خود مى پردازند.
عالقمندان به بازدید از نهمین نمایشــگاه تخصصى صنایع و 
محصوالت بهداشتى، آرایشى و شوینده ها و پنجمین نمایشگاه 
تخصصى تشریفات و تسهیالت ازدواج مى توانند از ساعت 10 
تا 18 روزهاى 22 تا 26 آذرماه به نمایشگاه بین المللى اصفهان 
واقع در کمربندى شرق، روبه روى منطقه روشن دشت مراجعه 

کنند.

برپایى نمایشگاه هاى 
آرایشى بهداشتى و تشریفات 

ازدواج در اصفهان
به منظور تبریک روز دانشجو و همچنین اهمیت این دانشگاه 
در منطقه 2 اصفهان و ایجاد مشارکت جلسه اى با حضور مدیر 
منطقه 2 شهردارى اصفهان و معاونین با دانشگاه معارف قرآن 

و عترت(ع) برگزار گردید.
محمد صیرفى نژاد مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان اظهار 
داشت: وجود دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) پتانسیل خوبى 
در این منطقه مى باشد و انشاا... بتوانیم ارتباط و تعامل خوبى 
برقرار کنیم و در جهت انجام فعالیت هاى سازمانى تالش کنیم 
و پروژه هاى مختلفى را انجام دهیــم. وى ادامه داد: خدمت 

کردن به ساحت قرآن یک توفیق از جانب خدا است.
در ادامه این دیدار محســن حاج کاظمیان رئیس دانشــگاه 
معارف قرآن و عترت (ع) اظهار داشــت: خدمــت به مردم 

این منطقه بســیار ارزشــمند است و رســالت این دانشگاه 
خدمت رسانى و ارتباط با مردم مى باشــد و باید با همکارى 
بایکدیگر جنبه هاى مختلفى از خدمت رســانى را براى ارتقا 

سطح زندگى داشته باشیم.
وى ادامه داد: یکى از پروژه هاى این دانشــگاه ایجاد مرکز 
مشاوره در دانشگاه است، که در حال حاضر براى دانشجویان 
به صورت داخلى در حال فعالیت مى باشــد و ما میتوانیم این 
مرکز را براى سایر افراد گسترش دهیم که از آن استفاده کنند.

وى ادامه داد: این دانشگاه آمادگى کامل در فضاى آموزشى، 
فیزیکى و فرهنگى را دارد تا بتوانیم با همکارى خوبى به مردم 

محترم این منطقه خدمت رسانى کنیم.
دکتر مشــکات رئیس هیئت امنا دانشــگاه معارف قرآن و 

عترت(ع) در این نشست با بیان اینکه دانشگاه معارف قرآن و 
عترت(ع) براى همه افراد است، افزود در گذشته نیز جلساتى با 
همکاران شهردارى برگزار شده است و بسیار موثر بوده است و 
امید داریم که این جلسه نیز در مسیر مشخص و براى پیشرفت 

دانشگاه در منطقه، بیشتر از گذشته شروع به فعالیت کنیم. 
وى ادامه داد: ابتدا دارالقرآن در ســال 1367 به همت حجت 
االسالم والمسلمین مهدى مظاهرى تاسیس شد و در سال 
1368 با پیگیرى هاى موثر دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) 

تاسیس گردید.
وى افزود: رسالت این دانشگاه تربیت مبلغ دین است و حدود 
20 هزار نفر از فارغ التحصیالن در سراســر کشور و آموزش 

وپرورش و دانشگاه ها و حوزه ها مشغول به فعالیت هستند.

دیدار شهردار منطقه 2 با رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) 

طى نشستى با حضور مدیر مخابرات منطقه اصفهان، نماینده 
مردم شهرستان لنجان در مجلس شوراى اسالمى و جمعى از 
معاونین و مدیران مخابراتى، آخرین وضعیت ارتباطى حوزه 

انتخابیه لنجان بررسى شد.
به گــزارش روابط عمومــى مخابرات منطقــه اصفهان، 
اســماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این 
نشست ضمن تشریح چشــم اندازهاى توسعه اى ثابت و 
ســیار در لنجان، گزارشــى از آخرین وضعیت زیرساختها

 و سرویس هاى مخابرات در این منطقه ارائه داد.

در این جلسه حسین رجایى نماینده مردم شهرستان لنجان 
در مجلس شوراى اسالمى نیز با تقدیر از اقدامات مخابرات 
در راستاى توســعه خدمات ارتباطى در این منطقه، به ارائه 
نقطه نظرات و دغدغه هاى مخابراتى ســاکنین این حوزه 

انتخابیه پرداخت.
گفتنى اســت مدیر مخابــرات منطقه اصفهــان در پایان 
این جلســه با حضور در اداره مخابرات لنجــان، از نزدیک 
بــا کارکنــان و مشــترکین حاضــر در ایــن اداره دیدار

 و گفتگو کرد.

بررسى آخرین وضعیت مخابراتى لنجان

دانشجوى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان رتبه نخست 
مسابقه ملى نگارش انگلیسى با محور یادگیرى مجازى در 

دوره پاندمى کرونا را کسب کرد.
دانشیار گروه زبان انگلیسى و دبیر علمى مسابقه گفت: محسن 
محمودى دهکى دانشجوى دکترى آموزش زبان انگلیسى 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان (خوراسگان) از بین 

شرکت کنندگان دانشگاه هاى دولتى، آزاد اسالمى، پیام نور 
و غیرانتفاعى موفق به کسب رتبه نخست شد.

منیر عالمى افزود: محمودى دهکى اکنون با راهنمایى عزیزه 
چاالك و مشــاوره حســین حیدرى تبریزى، مراحل پایانى 
نگارش پایان نامه خود را مى گذراند و یکى از مقاالت رساله 
وى در سال 2020 هم با بیش از 31 هزار بازدید، پربازدید ترین 

مقاله در نشریات انگلیسى زبان کشور بوده است. «مسابقه ملى 
نگارش انگلیسى با محور یادگیرى مجازى در دوره پاندمى 
کرونا» با حمایت انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسى ایران 
(تلسى) و با همکارى باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و 
به همت انجمن علمى دانشــجویى آموزش زبان انگلیسى 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران غرب برگزار شد.

کسب رتبه دانشگاه آزاد اصفهان در مسابقه ملى نگارش انگلیسى


