
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه 24  آذر  ماه 1400 / 15   دسامبر 2021 / 10 جمادى االولى 1443
سال هجدهم /شماره 4205 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

کمبود پزشک؛ از واقعیت تا کتمان90 درصد اصناف اصفهان حداقل یک دوز واکسن کرونا زده اندتکلیف یلداى چند شبکه روشن شدخطر نابودى 800 هزار ُتن سیب! تالش گاندوها براى عبور از سد هوادار اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا زنان نسبت 
به مردان رضایت 
بیشترى از طالق 

خود دارند؟

هیچ؛ سهم زاینده رود از بودجه 1401!
3

5
دستگیرى 12 نفر 
در شهردارى به 
اتهام اختالس

در یک پیمایش ملى تعداد زنان مطلقه اى که از 
زندگى بعد از طالق خود رضایت داشتند نسبت به 

مردان راضى از زندگى پس از طالق بیشتر بوده است. 
موضوعى مهم و البته چالش برانگیز که مى تواند 

نشان دهنده چالش و فشارهاى...

 نخستین نشست خبرى شــهردار اصفهان پس 
از 75 روز به کرسى نشستن او در مقام باالترین 
مقام شــهرى اصفهان با حضور ده ها خبرنگار 

برگزار شد.
در این مراسم على قاسم زاده، با اشاره به اینکه هر 
مدیرى تالش دارد که یک گام شهر را جلو ببرد 
اظهار داشت: در این مسیر در چند زمینه متمرکز 
شــدیم و عوامل مختلف را دور یــک میز جمع 
کردیم. وى ادامه داد: در نظــر داریم که با ایجاد 

همگرایى به...
هواى اصفهان در زمستان؛هواى اصفهان در زمستان؛

 سردتر، تمیز تر و با بارش هاى بیشتر سردتر، تمیز تر و با بارش هاى بیشتر

اظهارات معاون اداره کل هواشناسى استان نشان مى دهداظهارات معاون اداره کل هواشناسى استان نشان مى دهد
 اصفهان  اصفهان 33 ماه نرمال آب و هوایى پیش رو دارد  ماه نرمال آب و هوایى پیش رو دارد 
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نماینده فالورجان: زاینده رود نابود شد؛ اما هیچ بودجه اى در الیحه بودجه 1401براى احیاى آن دیده نشده است

آزمون از کورس آقاى گلى 
لیگ روسیه بازماند

مهاجم تیم ملى و عضو باشگاه زنیت از کورس رقابت براى آقاى گلى 
لیگ روسیه خارج شد.

سازمان لیگ برتر فوتبال روسیه با اتمام هفته هجدهم لیگ به معرفى 
بهترین گلزنان تا اینجاى رقابت ها پرداخت. ســردار آزمون مهاجم 

ملى پوش کشورمان و عضو...
3
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در صفحه 8  بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شهردار اصفهان در نخستین نشست خبرى 
خود بعد از 75 روز خبر داد؛

اطفاى
پر چالش حریق 
در بازار نیم آورد 

اصفهان

سد معبر، مانع عبور نیروهاى امدادى شد

فرونشست زمین، علت وقوع، راهکارهاى مقابله
6
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کریمى همچنان کریمى همچنان 
مهره آرام و تأثیرگذار مهره آرام و تأثیرگذار 

طالیى پوشانطالیى پوشان

2

3

معاون بهره بردارى معاون بهره بردارى 
شرکت ذوب آهن اصفهان:شرکت ذوب آهن اصفهان:

موجودى موجودى 
مواد اولیه مواد اولیه 
ذوب آهن ذوب آهن 
تنها براى تنها براى 

چند روز استچند روز است

رئیس مجلس شوراى رئیس مجلس شوراى 
اسالمى:اسالمى:

شرکت ملى نفت شرکت ملى نفت 
بدهکارترینبدهکارترین

شرکت  دولتىشرکت  دولتى
استاست

روایت سوپراستارسینماى ایران از روایت سوپراستارسینماى ایران از 
شکست سریال «گیسو»شکست سریال «گیسو»

گلزار: ما هم مقصریم گلزار: ما هم مقصریم 
که اعتماد کردیمکه اعتماد کردیم
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پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رسمى شماره   21415مورخ 97/06/31 در 
اجراى ماده 215 الیحه اصالحى قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و 
یا حقوقى که ادعا و یا طلبى از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن 
مدارك مربوطه حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ درج اولین آگهى به آدرس 
محل تصفیه  واقع در اصفهان  خیابان جى خیابان شهید رجایى فلکه شهید رجایى 

جنب فلکه منزل سوم کد پستی: 8159959183   مراجعه نمایند. 
بدیهى است پس از انقضاى مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد بود 

آگهى دعوت از بستانکاران 
شرکت منحله در حال تصفیه  عرفان مرغ  با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت  13885و شناسه ملى 10260348987 نوبت سوم

مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه  عرفان مرغ  - با مسئولیت محدود -على اکبر غالمى زمین دامدارى- در کوى دامداران چادگان در محیطى امن با زیر ساخت هاى مورد نیاز دامپرورى، شبکه آب و شبکه برق 
آماده بهره برداریست و گازرسانى در حال انجام است.

زمین گلخانه در مجتمع گلخانه اى شهرستان چادگان با تمام تاسیسات مورد نیاز جهت احداث و بهره بردارى از گلخانه، 
اعم از شبکه آب کشاورزى، آب شرب، شبکه برق، شبکه گاز در مجاورت پالك هاى گلخانه اى قابل بهره برداریست.

متقاضیان میتوانند با شماره هاى زیر تماس حاصل نمایند یا با در دست داشتن 
مدارك شناسایى به دفتر شرکت واقع در : شهر چادگان - بلوار خرمشهر - نبش 

چهارراه ولیعصر - ساختمان نگین - طبقه اول واحد 2 مراجعه نمایند.
شماره تماس: 031-5772-7277                0913-463-2543 

متعهدیم بهترین شرایط براى تولیدات دامى و گیاهى را در این شهرك ها ارائه نماییم.

شـرکـت تـعـاونى توسـعه و عمـران شـهـرسـتان چادگان
 در نظـر دارد  تـعداد محدودى از قطعات شهرك کوى دامداران (ویژه احداث واحد هاى 

دامپرورى یا پروار بندى بره) با متراژ هاى تا 1000 مترمربع را  به فروش برساند.
همچنین این شرکت در نظر دارد تعداد محدودى از پالك هاى ویژه احـداث گلخانه در 
مجتمع گلخانه اى این تعاونى با مساحت هاى بیش از 2000  مترمربع را به فروش برساند.

نچادگان

آگهى 
فروش
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در راستاى مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/21 مبنى بر افزایش سرمایه و رعایت ماده 169 الیحه اصالحى 
قانون تجارت بدین وسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شــرکت فوق مى رساند مقرر گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 
10,000,000 ریال به مبلغ 10,000,000,000 ریال از طریق واریز نقدى و از محل صدور سهام جدید (در راستاى بند 1 و 2 ماده 
158 الیحه اصالحى قانون تجارت) که اختیار عملى نمودن آن به هیئت مدیره شرکت تفویض گردیده افزایش یابد لذا 
حساب شماره 0100596016001 عهده بانک آینده شعبه حمزه اصفهان جهت واریز مبلغ ناشى از افزایش سرمایه اعالم 
گردید و هر یک از سهامداران که تمایل به حضور در افزایش سرمایه را دارند بایستى حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ 
نشر آگهى جهت خرید سهام ناشى از افزایش سرمایه به نسبت سهام خویش در شرکت هر یک به ارزش 10,000 ریال با نام 
عادى به ازاى هر سهم 999 سهم اقدام نماید و رسید مربوطه را به آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، 

شهر اصفهان، محله شاهد، کوچه شهید محمدى، کوچه هوشیار[1]، پالك -2، طبقه اول تحویل هیئت مدیره دهند. 
الزم به ذکر است چنانچه در پایان مهلت مقرر هر یک از ســهامداران نسبت به خرید سهام ناشى از افزایش سرمایه و 
استفاده از حق تقدم خویش اقدام ننمایند هیئت مدیره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق تقدم هاى استفاده نشده 
بابت افزایش سرمایه را به هر یک از سهامداران یا طلبکاران که تمایل به خرید سهام دارند از محل یادشده (واریز نقدى) 
(در راستاى بند 1و2 ماده 158 الیحه قانون تجارت) عرضه نماید و این انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید 
سهام ناشى از افزایش سرمایه مى باشد و نهایتاً هیئت مدیره مجاز خواهد بود نسبت به ثبت سرمایه جدید و اصالح ماده 

مربوطه در اساسنامه به لحاظ تکلیف قانونى اقدام نماید. 

آگهى استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 الیحه اصالحى قانون 
تجارت شرکت فرآورده هاى لبنى ماهک اسپادانا (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 28387 و شناسه ملى 10260490843 

هیئت مدیره 
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معاون علمى و فناورى رئیس جمهور گفت: دانشــگاه 
جزئى از جامعه است، اما ما به دانشجویان آموزش هایى 

مى دهیم که به درد جامعه نمى خورد.
سورنا ستارى گفت: به قول آقاى زلفى گل، وزیر علوم ما 
باید دیوار هاى دور دانشگاه ها و مراکز پژوهشى را برداریم. 
دانشــگاه جزئى از جامعه اســت، اما ما به دانشجویان 
آموزش هایى مى دهیم که به درد جامعه نمى خورد. وى 
با بیان اینکه دانشگاهى که نمى تواند کوچه هاى اطراف 
خود را درست کند چگونه مى تواند جامعه را بسازد، گفت: 
در گذشته در اطراف دانشگاه شــریف تمامًا مغازه هاى 
ساندویچ فروشــى فعالیت مى کردند، اما امروز بیش از 

600 شرکت در اطراف این دانشگاه فعالیت مى کنند به 
گونه اى که یکى از این شرکت ها با کمک تحقیق و توسعه 
توانسته است دو واکسن درمان سرطان رحم و آنفلوآنزا 
را تولید کند و یک واکســن دیگر نیز تا آخر سال تولید 
خواهد کرد. ســتارى با بیان اینکه دانشجویان با توسعه 
شرکت هاى دانش بنیان در اطراف دانشگاه ها مى توانند 
در بین کالس هاى خود در این شــرکت ها کار کنند؛ با 
وجود این، امروز تعاملى که ما انتظار داشتیم بین دانشگاه و 
صنعت ایجاد شود به وجود آمده است، گفت: ما با حمایت 
از نخبگان و شرکت هاى فناور مى توانیم ضمن ایجاد بازار 

براى آنها از خروج نخبگان جلوگیرى کنیم.

رئیــس مجلس شــوراى اســالمى بــا اشــاره به 
وضعیــت شــرکت هاى دولتــى، گفــت: نزدیــک 
50 درصد بدهى معوقه شــرکت هــاى دولتى براى 

شرکت ملى نفت است.
محمدباقر قالیبــاف بیان کرد: بحث مربــوط به ارتباط 
شــرکت ملى نفت و دولت از موضوعاتى است که قبًال 
تصویب شــده اما اجرا نشده اســت و در الیحه بودجه 
ســال آینده باید مورد توجه قرار گیرد، مــا باید با دولت 
توافــق کنیم که در ســال 1401 وضعیت شــرکت ها 
تعیین تکلیف شــوند، همچنین دربــاره تعیین تکلیف 
شرکت هاى زیان ده که در سه ســال گذشته زیان ده 

بودند توافق کنیم که براى سال آینده بودجه اى نداشته 
باشند و مسیر انحالل یا اصالح خود را طى کنند، نزدیک 
به 50 درصد بدهى شرکت ها در بدهى هاى معوقه براى 
شــرکت ملى نفت اســت که تأثیرات جدى بر بانک ها 

مى گذارد.
وى عنوان کرد: اگر ما دنبال جلوگیرى از خلق نقدینگى 
هستیم و تســهیالت را به پروژه هاى سرمایه گذارى 
مى دهیم باید شرکت هایى که بدهى هاى آنها معوق 
شده با بانک تســویه حســاب کنند که فرصت براى 
سرمایه گذارى هاى بعدى ایجاد شود و کار گروهى در 

این خصوص تشکیل شود.

به دانشجویان آموزش هایى 
مى دهیم که به درد نمى خورد

شرکت ملى نفت، بدهکارترین 
شرکت  دولتى است

اسفناك و فاجعه بار
علــى خیرالدین، معــاون فناورى و    ایرنا|
نوآورى وزیر علوم، تحقیقــات و فناورى با بیان 
اینکه 40 درصد بیکاران کشور را فارغ التحصیالن 
دانشــگاهى تشــکیل مى دهند گفت که عدد 
اسفناك و فاجعه بارى اســت، بدین معنى که ما 

نتوانستیم نیروى کار را خوب تربیت کنیم.

هزینه سفر به سوریه 
رئیس سازمان حج و زیارت هزینه    ایسنا|
سفر به سوریه را به طور تقریبى بین 9 تا 10 میلیون 
تومان اعالم کــرد و در عین حالــى که خبر داد 
ثبت نام این ســفر نهایت تا دو هفتــه دیگر آغاز 
مى شود،  گفت: سفر به سوریه زمینى نخواهد بود و 

فقط هوایى انجام مى شود.

عربستان نرم شد
رئیس سازمان حج و زیارت با اعالم    ایسنا|
اینکه عربستان هنوز درباره حج و حضور زائران 
کشــورهاى دیگر اعالم نظر نکرده، از پیگیرى 
عمره خبــر داد و گفت: عربســتان ورود زائران 
خارجى با واکسن هاى سینوفارم و اسپوتنیک را 
هم بالمانع دانسته، اما شرط گذاشته است براى 
قرنطینه 48 ساعته و تست PCR منفى. به همین 

سبب زائران در نوبت حج نگران نباشند.

«جوکر» 
قسمت دوم هم دارد 

  افکار نیوز| برخــالف آنچــه خیلى ها 
فکر مى کنند رئالیتى شو جدید شبکه خانگى به 
نام «جوکر» با همین قســمت به پایان مى رسد 
باید گفت گروه برنامه ســاز «جوکر» این روزها 
مشــغول ضبط با گروه جدید هستند. در سکوت 
خبرى احسان علیخانى با اقبالى که از فصل اول 
«جوکر» به دست آورده گروه جدید را دور هم جمع 
کرده و مشغول قسمت دوم این مجموعه شبکه 
نمایش خانگى است. هنوز مهمانان این برنامه لو 

نرفته است.

گران شدن پراید در یک پرده
قیمت پرایــد صفر 99    اقتصادآنالین|
مدلSE 131 حوالــى 162 میلیون تومان ثابت 
مانده است. بررسى نمودار تغییرات قیمتى نشان 
مى دهد که این خــودرو طى دو هفته گذشــته 
13میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین 
قیمــت پراید وانت صفــر مــدل 1400 در رنج 
186میلیون تومان روانه بازار شــد. این خودرو 
تقریبًا طى دو هفته شــش میلیون تومان گران 

شده است.

مخالفت با برگزارى کنسرت  
و  تهیه کننــدگان  از  یکــى    تابناك|
کنسرت گذاران حوزه موسیقى از مخالفت ستاد 
ملى مقابله کرونا براى برگزارى کنســرت هاى 
موسیقى طى روزهاى آینده خبر داد. محمدحسین 
توتونچیان گفت: با وجود تعداد زیاد تقاضاها که به 
اداره اماکن رسیده، این مجموعه با اعالم اینکه 
ستاد ملى کرونا مخالف برگزارى کنسرت هاست 

فعًال صدور مجوزها را متوقف کرده است. 

جریمه  اتالف بیت المال!
  پانا| فدراسیون فوتبال مراکش در تصمیمى 
عجیب و منحصر به فرد تیم ملى این کشور را به 
حالت تعلیق درآورد. شکست در مرحله یک چهارم 
نهایى عرب کاپ مقابل الجزایر در ضربات پنالتى 
باعث شد خشم مدیران فدراسیون فوتبال مراکش 
برانگیخته شده و با تصمیم مدیران این فدراسیون، 
تیم ملى فوتبال مراکش به علت اتالف بیت المال 
و اخالل در برنامه هاى لیــگ برتر فعًال به حالت 

تعلیق درآید.

ماجراى تماس اژه اى
با وزیر خارجه  

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه    مهر|
کشــورمان در گردهمایى رؤســاى نمایندگى هاى 
جمهورى اسالمى ایران در کشورهاى همسایه  گفت: 
زمانى که من به نیویورك  ســفر کــرده بودم حجت 
االسالم والمســلمین محســنى اژه اى در تماسى به 
من تأکید کرد که در جلســه با ایرانیان خارج از کشور 
به آنها اطمینان بدهید که ما در قوه قضاییه براى رفع 
مشکالتشان مصمم هســتیم و آنها براى رفت و آمد 
خود به ایران هیچگونه نگرانى نداشته باشند و با فراغ 
بال به مسائل خانوادگى و شخصى شان در کشور اصلى 

خود بپردازند.

حمله «کیهان» به سلبریتى ها 
تصاویــرى    روزنامه کیهان|رســانه ها 
تکان دهنده از ویرانى ایالت کنتاکى آمریکا در اثر طوفان 
منتشر کرده اند؛ اما هیچیک از شبه سلبریتى هاى ایرانى، 
هنوز نظرى درباره عوامل وقوع ایــن  تراژدى بزرگ 
منتشر نکرده اند! بسیارى از چهره هاى مشهور هنرى 
و بعضاً ورزشى، معموًال در واکنش به حوادث مشابه در 
داخل کشور - البته با تبعات و ویرانى هاى بسیار کمتر-

نظرات عجیبى ارائه مى کنند. مثًال وقوع سیل و زلزله را 
به شعارهاى عقیدتى- سیاسى ربط مى دهند! حاال باید 
از این طیف پرسید وقوع این فاجعه بزرگ در آمریکا هم 

آیا ربطى به شعارهاى سیاسى در آن کشور دارد؟

 کار وزیر کار 
به جراحى کشید

  برنا| حجت عبدالملکى، وزیر تعــاون کار و رفاه 
اجتماعى در صفحه توییتر خــود از مصدومیتش خبر 
داد و نوشت: پس از بازگشت از سفر لرستان، عارضه اى 
در مینیسک پاى راستم ایجاد شــد که با توجه به نظر 
پزشکان، مجبور به جراحى شدم؛ اکنون در بیمارستان 

هستم و به دعاى خیر شما نیازمند...

چقدر فرار مالیاتى داریم؟ 
  تابناك| رئیس سازمان امور مالیاتى گفت: حدود 
50 درصد مالیاتى که وصول مى کنیــم فرار مالیاتى 
داریم که بر این اســاس این مبلــغ 135 هزار میلیارد 
تومان برآورد مى شود. داوود منظور درباره اجراى قانون 
مالیات بر خانه هاى خالى گفت: بایــد اطالعات این 
خانه ها را از ســامانه وزارت راه و شهرسازى دریافت 
کنیم که بر اساس آیین نامه مصوب دولت باید تا پایان 
آذر یعنى کمتر از ده روز دیگر اطالعات قطعى در اختیار 

ما قرار گیرد.

اومیکرون به چین هم رسید
 CCTV ایسنا| تلویزیــون دولتــى چیــن  
مى گوید: پس از تجزیه و تحلیل هاى دقیق مشخص 
شد شــخصى که در روز 9 دســامبر آزمایشش براى 
ویروس کرونا مثبت بوده به سویه اومیکرون مبتالست. 
بنا به گزارش ها این شــخص فاقد عالئم است و در 
حال حاضر در بیمارستان قرنطینه شده است. در حالى 
که چین براى برگزارى المپیک زمستانه پکن در سال 
2022 آماده مى شــود، مقامات این کشور آماده شیوع 

احتمالى بعدى هستند.

 دیپلماسى
بهترین گزینه است

  فارس| وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار ادعاها 
درباره گزینه هاى جایگزین در صورت شکست مذاکرات 
وین، دیپلماســى را بهترین گزینــه در قبال موضوع 
هســته اى ایران اعالم کرد.  «آنتونى بلینکن» گفت: 
ایاالت متحده به دیپلماسى با ایران ادامه مى دهد، زیرا 
این یکى از بهترین گزینه هاى موجود اســت. وى که 
در یک کنفرانس خبرى در اندونزى سخن مى گفت، 
سپس اظهار کرد: آمریکا در حال آماده سازى گزینه هاى 
جایگزین در صورت شکست «مذاکرات هسته اى» با 

ایران است.  

خبرخوان

در ســال هاى اخیر مواجهه با گونه اى از میمون به نام 
رزوس در مناطق شــمالى کشــور گزارش شده  است. 
همزمان بــا روز جهانــى میمون (14 دســامبر) یک 
کارشناس ارشد تنوع زیستى ضمن بیان اینکه میمون 
بومى ایران نیست نسبت به خرید و فروش «رزوس»، 

یک گونه مهاجم غیربومى در کشور هشدار داد.
مهدى نبى یان با اشاره به خرید و فروش غیرقانونى این 
گونه جانورى در کشور افزود: گونه «رزوس» به عنوان 
یک گونه خطرناك و مهاجم، به صورت غیرقانونى خرید 
و فروش مى شود. متأســفانه افراد ناآگاه زیادى تنها با 
ظاهر حیوان دوســتى و با هدف نمایش و شوآف، این 
گونه را از قاچاقچیان خریدارى و پس از مدتى نگهدارى 
از این موجود آن را در محیط زیســت طبیعى کشور رها 
مى کنند. این موضوع سبب شده تا در سال هاى گذشته، 
چندین بــار برخورد با این گونه در جنگل هاى شــمال 
گزارش شود حتى در برخى از موارد این گونه به انسان 

نیز حمله کرده  است.
وى با تأکید بر خطر «رزوس» براى محیط زیست ایران 
اظهارکرد: وجود گونه «رزوس» در ایــران، به عنوان 
یک خطر بالقوه محســوب مى شــود. اگر این موجود 
توانایى تولید مثل در محیط زیســت کشور را پیدا کند، 
امکان حذف آن از طبیعت ایران وجود نخواهد داشت. 
این موجــودات مى توانند به خوبــى در مناطقى مانند 
جنگل هاى شمال و سواحل جنوبى کشور مانند هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان با محیط سازگار شوند. با توجه 
به اینکه میمون «رزوس» بومى کشــور ایران نیست، 

به ســرعت تبدیل به گونه مهاجم و براى محیط زیست 
خطرآفرین مى شود.

نبى یان با اشــاره به روش هاى حذف این موجودات از 
محیط زیست گفت: متأسفانه حمایت برخى گروه هاى 
به ظاهر حامى حیوانات، ســبب گســترش این چالش 
مى شــود و ناآگاهى این گروه ها و افراد به این مشکل 
دامن مى زند. چنین گونه هایى پس از ورود به ایران باید 
در باغ وحش ها نگهدارى شوند و یا به صورت مرگ آرام 
از بین بروند. در روش مــرگ آرام، موجود با تزریق دوز 
باالى داروى بیهوشى از پا در مى آید سپس با روش هاى 

بهداشتى دفن مى شود..
این کارشناس ارشد تنوع زیســتى با تأکید بر غیرمجاز 
بودن خرید و فروش گونه هاى وحشى در کشور گفت:  
این موجود به هیچ وجه یک حیوان خانگى نیســت و 
مى تواند مشکالت بهداشتى زیادى براى انسان ایجاد 

کند و حتى باعث بروز مشکل براى دیگر گونه ها شود.
وى با اشــاره به وجود دیگر گونه هاى غیربومى مانند 
راکون در کشور اظهارکرد: نه تنها گونه «رزوس» بلکه 
گونه اى مانند راکون - که بومى منطقه آمریکاى شمالى 
است - نیز در سال هاى اخیر در کشور ما دیده شده  است. 
این گونه به عنوان گونه اى مهاجم در حال تولید مثل در 
جنگل هاى شمال کشــور و در حد فاصل منطقه آستارا 
تا سارى دیده  شده است. اگر ســازمان حفاظت محیط 
زیست به سرعت براى مقابله با آن اقدام نکند، این گونه 
مهاجم باعث ایجاد مشــکالت زیست محیطى فراوانى 

خواهد شد.

«رزوس» حیات وحش ایران را تهدید مى کند

محمود احمدى نژاد در دیدار با جمعى از مردم خوزستان درباره گرانى ارز در دوران 
ریاست جمهورى اش مى گوید: همان هایى که مأمور کنترل بازار بودند، ارزها 

را گران مى فروختند!
رئیس جمهور اسبق ایران افزود: ســال 91 همان هایى که ما مأمور مى کردیم 
بروند و بازار را کنترل کنند و هر کس هــر چقدر ارز مى خواهد به او بدهند، خود 
آنها ارزها را مى گرفتند و کنار مى گذاشــتند تا گران شود و بعد بفروشند! یعنى 
همان هایى که باید تنظیم مى کردند، خودشان دنبال منافع سیاسى و زدن دولت 
بودند. این غلط است. آنها نباید بتوانند تصمیم بگیرند. کسى که خودش منفعت 
دارد، نباید در موضع تصمیم گیرى باشد. این موجب فساد مى شود. کسانى بودند 
که تا چند سال بعد، به پیمانکارهایشان سکه و ارز مى دادند! هم گران تر مى دادند 

و سود مى بردند و هم دولت را زدند و به تصور خودشان سود کردند! 

گزارش هاى رسمى نشان مى دهد که باالترین مبلغ ثبت شده براى پرداخت 
حقوق مربوط به قوه مجریه با 284 میلیون تومان و کمترین آن 3/2 میلیون 

تومان است.
با توجه به الزام ماده 29 قانون برنامه ششــم توسعه، دستگاه هاى اجرایى 
مشمول قانون موظف هستند اطالعات حقوق و مزایاى کارکنان خود را در 
سامانه ثبت حقوق و مزایا اعالم کنند که البته بعد از گذشت حدود چهار سال 
همچنان برخى دستگاه ها و زیرمجموعه هاى آنها اطالعات خود را وارد  و 
یا تکمیل نکرده اند.  این در حالى اســت که بررسى گزارش  سازمان ادارى 
و استخدامى در رابطه با میانگین حقوق و مزایا در 9 ماهه سال جارى نشان 

دهنده ارقام متفاوت و قابل تأملى است.
بر اساس این گزارش،  باالترین پرداخت ثبت شده مربوط به  قوه مجریه با 
284/6 میلیون تومان است و بعد از آن  قوه قضاییه با 184/9 میلیون قرار 

دارد. در قوه مقننه هم فیش حقوقى 82/9 میلیون تومانى به چشم مى خورد. 
برخى ارقام ثبت شده در حالى بسیار باالتر از حد تعیین شده در قانون است 
که توضیح  سازمان ادارى و استخدامى از این حکایت دارد که تمام این ارقام 
پرداخت یک ماهه نیست بلکه در مواردى مربوط به افرادى است که طى 

شش ماه دریافتى نداشتند و در مجموع یکجا به آنها پرداخت شده است.
البته با این توضیح هم اگر فرض شود که حقوق 284 میلیون تومانى براى 
شش ماه بوده است میانگین پرداختى به وى حدود 47 میلیون تومان در ماه 

خواهد بود.
اما کمترین میزان پرداختى در دستگاه هاى اجرایى رقم سه میلیون و 255 
هزار تومان است که در تمامى دستگاه ها به صورت یکسان ثبت شده است. 
این رقم  هم قابل توجه اســت، چرا که بر اساس قانون بودجه امسال نباید 

پرداختى به کارکنان کمتر از 3/5  میلیون تومان باشد.

افشاگرى احمدى نژاد
 درباره گرانى ارز

باالترین فیش حقوقى امسال؛ 284 میلیون تومان!

«جان ماتسوبارا»، هنرمند ژاپنى 
با اثر «مسجد امام(ره) اصفهان» 
و با موضوع ایران در «نمایشگاه 
تبادالت فرهنگى ایران و ژاپن» 
که از سوى رایزنى فرهنگى ایران 
در ژاپن بر پا شــده بود، شــرکت 

کرده است.
او در گفتگویى با رایزنى فرهنگى 
ایران در ژاپن گفت: با 62 ســال 
ســن، حدود 44 ســال در زمینه 
نقاشــى فعالیت هنــرى دارم و 

تاکنون به ایران سفر نداشته ام.
وى به ساختمان و معمارى مسجد 
اصفهان هم که نقاشــى خود را با 
الهام از آن خلق کرد اشــاره کرد 
و افزود: این ســاختمان تفاوت ها 
و اختالفــات بســیار زیــادى با 
ســاختمان هــاى ژاپنــى دارد و 
امیدوارم بتوانــم در این زمینه آثار 

دیگرى را هم از ایران نقاشى کنم.

هنرمند ژاپنى مسجد امام(ره) را 
نقاشى کرد

«لیندال ساکس»، سفیر کشور استرالیا در ایران و دنیس کارنى 
معاون وى، با حضور در حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) توسط 
کارشناسان امور بین الملل حرم، با اماکن و بخش هاى مختلف 

حرم و همچنین شخصیت حضرت معصومه(س) آشنا شدند.
سفیر استرالیا در ایران به همراه هیئت همراه از صحن هاى حرم 
بازدید کردند و ســپس به زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه 

سالم ا... علیها مشرف شدند.

حضور در دفتر بین الملل حرم مطهر واقع در صحن امام هادى 
علیه الســالم که از معمارى و گچبرى هاى ویژه اى برخوردار 
است از دیگر برنامه هاى این بازدید بود. همچنین یک جلد کالم 
ا... مجید به زبان انگلیســى با قاب نفیس به سفیر استرالیا اهدا 
شد که به گفته وى اولین قرآنى بود که به او اهدا مى شد و از این 
بابت که در این مکان مقدس چنین هدیه ارزشمندى را دریافت 

کرده بود بسیار ابراز خوشحالى کرد.

سفیر استرالیا در قم «چـــادرى» شد

طبق گفته مسئوالن استانى و کشــاورزان، 800 هزار ُتن سیب تولیدى 
باغداران آذربایجــان غربى در خطر فســاد قرار دارد کــه باید براى آن 

چاره اندیشى شود و صادرات به بازارهاى صادراتى جدید تسهیل شود.
تولید سیب کشور حدود 5 میلیون تن است که بیش از یک میلیون تن در 
استان آذربایجان غربى تولید مى شود که رتبه نخست کشور را دارد، تولید 
این محصول بیش از نیاز کشور است و بخشى از تولید سیب باید فرآورى 

شود تا قسمتى از بازار تنظیم شــود و مازاد بر آن صادر شود. اما به تناسب 
این ظرفیت تولید، کارخانه فرآورى و تبدیلى این محصول ایجاد نشــده و 
بازارهاى صادراتى مناســبى هم براى صادرات محصول مازاد بر مصرف 

تعریف نشده است.
بنا بر گفته مســئوالن جهاد کشاورزى اســتان آذربایجان غربى امسال 
حدود 800 هزار ُتن سیب تولیدى اســتان آذربایجان غربى، قطب تولید 
این محصول، در انبارها مانده و صــادرات آنچنان به کندى پیش مى رود 
که به گفته مسئوالن با این ســرعت، 29 ماه زمان خواهد برد تا سیب از 

انبارها خالى شود، اما ماندگارى ســیب بیش از شش ماه نمى شود. روزانه 
تنها 1000 تن سیب به هند صادر مى شود و بازار عراق را به دلیل کاهش 
بى سابقه ارزش لیر و بازارچه هاى مرزى افغانستان و پاکستان هم به دلیل 
مسائل سیاسى از دست داده ایم. کارشناسان مى گویند اگر بخواهیم سیب 
در انبارهاى استان آذربایجان غربى نپوسد، باید میزان صادرات حداقل چهار 
برابر شود. با وجود این، کمبود انبار و صنایع تبدیلى و کاهش صادرات دو 
دلیل عمده اى است که باعث شده این سیب در انبارها جا خوش کرده و بیم 

خرابى و فساد آنها نیز وجود دارد.

خطر نابودى800 هزار تُن سیب! 
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رتبه اصفهان
 در تخصیص بودجه

اسـتان اصفهـان در رتبـه دوم میـزان بودجـه منابع 
عمومى کشـور قـرار گرفـت. در الیحه بودجه سـال 
آینده که رئیس جمهـور به مجلس ارائه کرد اسـتان 
تهـران بـا 2،035،695،654 میلیـون ریال، اسـتان 
اصفهـان بـا 320،402،270 میلیـون ریال، اسـتان 
خوزسـتان با 235،937،750 میلیون ریال و اسـتان 
کرمان با 235،833،420 میلیون ریال به ترتیب داراى 
بیشترین میزان منابع عمومى هسـتند. مبلغ کل این 

بودجه 3،631 هزار میلیارد تومان اعالم شد. 

آخر هفته بارانى
 در انتظار اصفهان 

ابراهیم هنرمند، کارشناس پیش بینى هواى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان با بیان اینکه در کالن شهر 
اصفهان و مناطق صنعتى تا آخر هفته شرایط افزایش 
غلظت آالینده هـا و کاهـش کیفیت هـوا در مناطق 
مرکزى و صنعتى اسـتان مهیا اسـت، گفـت: با ورود 
موجـى از اواخـر پنجشـنبه در مناطق غربى شـرایط 
بـارش پراکنـده فراهـم اسـت و از روز جمعه تـا روز 
یکشـنبه در اکثر مناطق بارش پراکنده بـاران و برف 

پیش بینى مى شود.

خرید و فروش زمین هاى 
کشاورزى 

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزى اصفهـان گفت: 
زمین هـاى کشـاورزى بخـش مرکزى شهرسـتان 
اصفهان بدون هویت است و با یک کاغذ قولنامه اى، 
بـه قیمـت کالن خریـد و فـروش مى شـود. مهرداد 
مرادمند تصریـح کرد: اگر قرار اسـت تغییـر کاربرى 
در زمین هاى کشـاورزى ُرخ دهد باید با حفظ هویت 
و اسـناد آنهـا و درنظرگرفتن منافـع افـراد و مالکان 
زمین باشد و این در حالیسـت که بیشتر این اراضى با 
یک سـند قدیمى و با کاربرى هاى مختلف، بصورت 

قولنامه اى خرید و فروش مى شود.

اختالل در سیستم بانک سپه 
مسئول فناورى اطالعات بانک سپه استان اصفهان 
در خصوص اختالالت پیش آمده در سیستم خدمت 
رسـانى بانک سـپه توضیحاتى را ارائه کرد. سـرلک 
گفت: از پنجشـنبه گذشـته، طبق زمان بندى انجام 
شده و اطالع رسـانى که از طریق شبکه هاى استانى 
و سراسرى به مشـتریان و مردم صورت گرفته پروژه 
ادغام و مهاجرت بانک قوامین شروع شد از پنجشنبه 
شـب تا جمعه صبح ادامه داشـت. در این فرایند، 10 
میلیون حساب و 6 میلیون کارت به شبکه بانک سپه 
مهاجرت پیدا کـرد. سـرلک در خصوص ادامـه پیدا 
کردن مشکالت گفت: این اختالالت از جمعه تاکنون 

ادامه دارد و ما در حال بررسى و رفع آن هستیم.

واگذارى 600 فقره انشعاب 
عملیـات واگذارى حـدود 600 فقـره انشـعاب آب و 
فاضـالب در منطقـه چهـار اصفهـان انجام شـد. به 
گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه چهار اصفهان، از 
این تعداد انشـعاب واگذار شده 300 فقره انشعاب آب 
و 300 فقره انشـعاب فاضالب بوده اسـت. همچنین 
درعملیاتى دیگر 1100 فقره انشعاب آب و فاضالب 
در منطقه نصب شد که 500 انشعاب آب و 600 فقره 

مربوط به انشعاب فاضالب بوده است.

14 نفر،  قربانى گازگرفتگى 
منصـور شیشـه فـروش مدیـرکل مدیریـت بحران 
استاندارى اصفهان با بیان اینکه گاز باید ایمن مصرف 
شـود، گفت: متاسـفانه از اول سـال تا کنون تعدادى 
حادثه در خصوص گاز داشتیم که تعدادشان به بیش 
از 100 مورد رسیده است، در این حوادث حدود 98 نفر 
مصدوم و 14 مورد فوت شـده از طریق استنشاق گاز 
مونوکسـیدکربن داشـتیم و علت آن رعایت نکردن 

استاندارد ها در این زمینه است.  

خبر

مدیر روابط عمومى اداره کل انتقال خون استان اصفهان 
گفت: در حال حاضر وضعیت ذخیره خون استان چهار روز 
است که این شرایط بحرانى نبوده ولى مطلوب نیز نیست، 
ما باید ذخیره خون مرکز را باالى هفت روز نگهداریم تا 

بتوانیم پاسخگوى مراکز درمانى باشیم.
لطفعلى جعفرى اظهار کرد: باتوجه به اینکه در فصل سرما 
قرار داریم و با کاهش مراجعه کننده خون مواجه هستیم 
ولى مصرف خون مراکز درمانى به قوت خود باقى است، 
از اهداکنندگان مى خواهیم که با مراجعه به مراکز انتقال 

خون استان، خون خود را اهدا کنند.
مدیر روابــط عمومــى اداره کل انتقال خون اســتان 

اصفهان عنوان کــرد: در حال حاضــر وضعیت ذخیره 
خون استان چهار روز است که این شرایط بحرانى نبوده 
ولى مطلوب نیز نیســت، ما باید ذخیره خــون مرکز را 
باالى هفت روز نگهداریم تا بتوانیم پاســخگوى مراکز 

درمانى باشیم.
جعفرى بیان کرد: از بانوان اســتان درخواست داریم در 
امر اهداى خون نیز مشارکت بیشــترى داشته باشند و 

با مراجعه به مراکز اهداى خون، خون خود را اهدا کنند.
وى افزود: مراجعه کنندگان از کم خونى نترسند چرا که 
اگر شرایط اهداى خون را نداشــته باشند از آن ها خون 

گرفته نمى شود.

معاون بهره بردارى شــرکت ذوب آهن اصفهان با بیان 
اینکه موجودى مــواد اولیه ذوب آهن بــراى تولید به 
معناى واقعى تنها براى چند روز است، گفت: ذوب آهن 
اگر به نتیجه برســد که امکان تأمین پایدار مواد اولیه از 
داخل نیســت، براى واردات مواد اولیه مــورد نیاز خود 
برنامه ریزى مى کند چراکه چرخه بزرگ فعالیت ســه 

کوره نباید متوقف شود.
مهرداد توالئیان دربــاره اینکه آیا به دنبــال رایزنى با 
مجلس و وزارت صمت براى دریافت سهمیه سنگ آهن 
همانند آنچه در سال 98 اتفاق افتاد، هستید یا خیر؟ گفت: 
همواره به دنبال پیگیرى و رایزنى تأمین ســهمیه مواد 

اولیه ذوب آهن همانند سال 98 هستیم و امیدواریم مواد 
اولیه خود را چه در بحث سنگ آهن و چه زغال سنگ از 
منابع داخلى تأمین کنیم، هر چند که شــاهد مشکالت 

بسیار هستیم و شرایط روز به روز بدتر شده است.
معاون بهره بردارى شرکت ذوب آهن اصفهان بیان کرد: 
به طور صد در صد واردات مواد اولیه مشکالتى را براى 
فوالدى ها ایجاد مى کند، اما این مانع حرکت ذوب آهن 

و توقف این صنعت نخواهد شد.
وى تصریح کرد: استراتژى ذوب آهن تأمین مواد اولیه 
خود به هر قیمت است هر چند امیدواریم با کمک هاى 

مختلف مواد اولیه از منابع داخلى تأمین شود.

موجودى مواد اولیه ذوب آهن 
تنها براى چند روز است

ذخیره خون استان اصفهان
 4 روز است

مدیرعامل سازمان آتش نشــانى و  خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از وقوع آتش سوزى در یک 
کارگاه طالسازى در طبقه دوم سراى حکیم واقع در 
بازار نیم آورد اصفهان و اطفاى به موقع آن توســط 

عوامل آتش نشانى خبر داد.
ابراهیم مطلبى اظهار داشــت: ســاعت 14 و 46 
دقیقه روز 22 آذرماه، وقــوع حریق در یک کارگاه 
طالسازى در سراى حاج کریم واقع در بازار نیم آورد 
اصفهان، به سامانه 125 آتش نشانى اعالم شد که با 
توجه به موقعیت خطیر منطقه و بازار، ایستگاه هاى 
شــماره 9 ،17،14و 4 آتش نشانى اصفهان به طور 
همزمان اکیپ هاى خود را به محــل حادثه اعزام 

کردند.
وى با بیان اینکه در این کارگاه طالســازى حدود 
هشــت کپســول ســیلندر گاز و چندین کپسول 
اکســیژن وجود داشــت، افزود: چنانچه این آتش 
به موقع مهار نمى شــد با توجه به بافت تاریخى و 
فرســوده بودن این بازار مشکالت زیادى به وجود 
مى آمد اما وجود سد معبر توسط برخى کسبه در بازار 

امکان امدادرسانى را با مشکل مواجه کرد.
مطلبى بیان کرد: با وجود اخطارهاى قبلى و موارد 
اعالم شــده به بازاریان در خصــوص پیامدهاى 
ســد معبر در بازار، به دلیل وقوع ایــن تخلف، به 
غیر از یک مدل از خودروهاى آتش نشــانى، سایر 
خودروهاى امــدادى امکان ورود به بــازار را پیدا 
نکردند و خودروهاى وارد شده نیز به دلیل سد معبر 

در میانه راه، متوقف شدند.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با اشــاره به وجود خطر بالقوه 
در این قســم کارگاه ها و ضــرورت اطفاى فورى 

حریق هاى احتمالى، خاطرنشان کرد: در کارگاه هاى 
طالسازى از وســایلى مانند کپسول هاى هوا، گاز 
مایع و  مواد آتش زا اســتفاده مى شود و خطر انفجار 
را در پــى دارد از این رو، رفع ســد معبر و  افزایش 

خودایمنى در این مکان ها امرى ضرورى است.
وى ادامه داد: با وجــود مکاتبات قبلى و پیگیرى ها 
و جلسات متعدد با اصناف و طرح موضوع در ستاد 
مدیریت بحران، مشکل سدمعبر در این مناطق هنوز 
برطرف نشده و اگر دوباره حادثه اى به این شکل رخ 
دهد، رسیدن به محل حادثه با چالش جدى مواجه 

خواهد بود.
مطلبى تصریح کرد: اگر چه این حادثه با حضور به 
موقع عوامل آتش نشانى به ســرعت مهار شد، اما 
نباید فراموش کرد که احتمال وقوع آتش سوزى در 
بازار بسیار باال است و اگر به سرعت کنترل نشود، با 

مشکالت جدى مواجه خواهیم شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان  به ضرورت تجهیز این اماکن 
به امکانات الزم به منظور ایجاد ایمنى حداقلى در 
هنگام وقوع خطر اشــاره کــرده و  گفت: موضوع 
خودایمنى در ســراها و  تیمچه هاى بــازار رعایت 
نمى شود و واحدهاى صنفى به تجهیزات ضرورى 

مانند کپسول آتش نشانى سالم مجهز نیستند.
وى با بیان اینکــه با برگزارى جلســات متعدد در 
این زمینه، به نقطه مشــترکى با بازرســى اصناف 
رســیده ایم و  در روزهاى آینده بازرســى ها شروع 
مى شود، خاطرنشان کرد: حدود 8 هزار و 500 مغازه 
در بازار اصفهان وجود دارد که باید ضمن همکارى با 
بازرسان، حداقل شرایط ایمنى در آن ها فراهم شود. 

سد  معبر، مانع عبور نیروهاى امدادى شد.

الیحه بودجه 1401 روز یکشــنبه توســط رئیس 
جمهور به مجلس ارائه شــد مبلغ کل بودجه سال 
1401 بالغ بر 3/631 هزار میلیارد تومان اســت که 
ظاهرا در این بودجه ســهم احیاى زاینده رود لحاظ 

نشده است.
سیدناصر موسوى الرگانى، نماینده مردم فالورجان 
صبح دیروز سه شنبه 23 آذر در صحن علنى مجلس 
شوراى اسالمى از عدم تعیین بودجه در الیحه بودجه 

1401 براى احیاى رودخانه زاینده رود انتقاد کرد.
وى در تذکر به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
مى خواهید چه مشکلى براى اصفهان ایجاد شود تا 
بودجه اى براى احیاى رودخانه زاینده رود قرار دهید، 
زاینده رود نابود شــد، اما هیچ بودجــه اى در الیحه 

بودجه 1401 براى احیاى آن دیده نشده است.
در همین حــال نماینده نطنز و قمصــر در مجلس 
هم گفت: امیدواریم دولت به خواسته به حق مردم 

اصفهان پاسخ مثبت دهد.
رحمــت ا... فیــروزى پوربــادى در خصوص عدم 
اختصاص ردیف بودجه اى براى زاینده رود به ایمنا 
اظهار کرد: نمایندگان اســتان اصفهان از سازمان 
برنامه بودجــه و رئیس جمهــور مى خواهند توجه 
ویژه اى به زاینده رود داشته باشند، زیرا مدت هاست 
مردم اصفهان بــه دلیل وضعیت زاینــده رود دچار 

خسارات متعددى شده اند.
وى افزود: نمایندگان اســتان اصفهان دیدارى را با 
رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتند و در خصوص 
عدم اختصــاص ردیف بودجه اى بــراى زاینده رود 
تذکرات خــود را ارائه کردنــد. امیدواریم دولت به 

خواسته به حق مردم اصفهان پاسخ مثبت دهد.
فیروزى تاکید کرد: قطعًا نمایندگان استان اصفهان 
پاى اختصاص ردیف بودجه براى احیاى زاینده رود 

ایستاده اند.

خانه ادبیات مستقل افغانستان و حوزه هنرى استان 
اصفهان با همکارى یکدیگر برنامه «بود نبود، بودگار 
بود» را ویژه شب یلدا با حضور شاعران و هنرمندان 
و مردم افغانستانى مقیم اصفهان در عمارت سعدى 

برگزار مى کنند.
در این برنامه کــه به میزبانى راهان پارســى مدیر 
خانه ادبیات مســتقل افغانســتان برگزار مى شود، 
برنامه هاى متنوعى از جمله مشاعره، حافظ خوانى، 

شــاهنامه خوانى، نقالى، قصه گویى افغانســتانى، 
اجراى موسیقى سنتى افغانستان و ایران، فال حافظ، 

مسابقه، نمایشنامه خوانى برگزار مى شود.
این ویژه برنامــه با حضور کارشــناس ادبى برنامه 
دکترلیدا حیدرى نیاى راد، در ساعت 17 روز پنج شنبه 
25 آذر، در سالن سعدى واقع در خیابان استاندارى، 
گذرسعدى، عمارت سعدى ساختمان مرکزى حوزه 

هنرى استان اصفهان اجرا مى شود.

سد  معبر، مانع عبور نیروهاى امدادى شد

اطفاى پر چالش حریق در بازار نیم آورد اصفهان

 هیچ؛ سهم زاینده رود از بودجه 1401!

 برنامه یلدایى
 براى افغانستانى هاى مقیم اصفهان

معاون اداره کل هواشناســى اســتان اصفهان گفت: 
بارندگى ها در دى ماه در حوضه زاینده رود، نیمه جنوب 
و غرب اســتان فراتر از میانگین طبیعــى خواهد بود و 

بارش هاى زمستان تنش آبى را کاهش خواهد داد.
نوید حاجى بابایى اظهار داشت: میانگین وزنى بارش ها 
در استان اصفهان از ابتداى سال آبى (مهرماه) تا 15 آذر 
ماه 28 میلى متر بوده است که نسبت به بلند مدت (30 

ساله) تفاوت چندانى ندارد.
او با اشاره به اینکه تاکنون بیشــترین میانگین بارشى 
در نیمه شــمالى استان بوده اســت، افزود: بارندگى ها 
در حوضه زاینده رود نبوده و تأثیر بسزایى بر منابع آبى 
استان اصفهان نداشته است ضمن اینکه کوهرنگ به 
عنوان اصلى ترین سرچشمه حوضه زاینده رود تا امروز 
نزدیک به 55 درصد نسبت به میانگین بلندمدت کاهش 

بارندگى دارد.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: کمبود بــارش تجمعى در 
سال هاى اخیر و به ویژه سال آبى گذشته  سبب شد شدت 
خشکسالى در سراسر نقاط اســتان افزایش یابد و هم 
اکنون 82 درصد از مساحت اصفهان درگیر خشکسالى 

بلندمدت است.
حاجى بابایى با بیان اینکه تا پایــان آذرماه بارش قابل 
مالحظه اى در ســطح اســتان نخواهیم داشت، گفت: 
پایدارى جو و جوالن آالینده هــا را در مناطق مرکزى 
و صنعتى استان به ویژه کالنشهر اصفهان تا آخر پاییز 
خواهیم داشــت و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم براى 

عموم خواهد بود.
او با اشاره به اینکه در دى ماه شرایط جوى استان کامل 
تغییر خواهد کرد، ابراز داشت: دى ماه گذر سامانه هاى 
جوى جنوبى تسهیل مى شود و انتظار افزایش بارش در 
بسیارى از مناطق استان به ویژه نیمه جنوبى و غربى و 

منابع آبى استان خواهیم داشت.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان اضافه کرد: میزان بارش هاى دى ماه در سطح 
استان، نرمال (طبیعى) و در جنوب و غرب اصفهان و نیز 
حوضه زاینده رود متمایل به فراتــر از میانگین طبیعى 

خواهد بود.
حاجى بابایى بــا بیان اینکه بارندگى هــاى دى ماه در 
کوهرنگ سرچشمه اصلى حوضه زاینده رود از میانگین 
طبیعى منطقه فراتــر خواهد بود، اظهار داشــت: همه 
مناطق استان اصفهان نیز در دى ماه بارش طبیعى خود 

را دریافت خواهند کرد.
او خاطرنشان کرد: برخالف اینکه حوضه زاینده رود در 
پاییز بارش هاى خوبى دریافت نکرد، در دى ماه انتظار 
داریم کمى باالتــر از میانگین طبیعــى دریافت کند و 
پوشــش برف نیز در ارتفاعات جنوب و غرب استان و 
کوهرنگ سرچشمه زاینده رود مناسب خواهد بود؛ این 

وضعیت در سه ماه زمستان پیش بینى مى شود.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان با بیان اینکه بارش هاى زمستان امسال بحران 
و تنش آبــى را کمى کاهش خواهــد داد، در عین حال 
تاکید کرد: با وجود این مدیریت و مصرف بهینه آب در 
بخش هاى صنعت، کشــاورزى و آشامیدنى و بهداشت 
ضرورى اســت و برغم بارندگى ها نبایــد بحران آب و 

آسیب پذیرى منطقه را فراموش کرد.
حاجى بابایى ابراز داشــت: بارش ها از هفته نخســت 
دى ماه در سرچشــمه هاى آبى اصفهان آغاز مى شود و 
همه الگوها و داده هاى ماهواره اى نشــان مى دهد که 
وضعیت بارشى بسیار بهترى نســبت به پاییز خواهیم 
داشت شرایط خیلى بهترى خواهیم داشت و زمستانى 
که در پیش اســت، انتظار داریم همه شهرهاى استان 
سهم بارشى خود را دریافت کنند و بارندگى در کوهرنگ 

جبران کننده کمبود بارش پاییز باشد.
او در پاسخ به این پرســش که چرا برغم بارش برف در 
فریدونشهر و ارتفاعات غرب استان اصفهان در ماه هاى 
آبان و آذر، میانگین ارتفاع برف در کوهرنگ سرچشمه 
حوضه زاینده رود توســط هواشناســى چهارمحال و 
بختیارى اعالم نمى شــد، گفت: بــارش برفى محقق 
نشــده بود؛ آبان و آذر ســامانه هاى شــمالى بر کشور 
حاکم بود که بارش هاى آن تأثیرى بر منطقه کوهرنگ 
ندارد و بارندگى ها حدود پنج- شــش میلى متر بود که 
براى کوهرنگ ناچیز است اما ســامانه هاى شمالى به 
طور موقت در حال ضعیف شدن اســت و سامانه هاى 
جوى جنوبى از دى ماه فعال خواهند شد که این امواج 

بارش هاى بین 70 تا 100 میلیمتر و فراتر از آن دارد.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان اضافه کرد: فریدونشــهر نیــز تاکنون بارش 
چندانى نداشته است اما بدون شک به دنبال بارش هاى 
پیش رو پیســت اســکى این شهرســتان نیــز براى 

ورزش هاى زمستانى بازگشایى خواهد شد.
حاجى بابایى درباره وضعیت دما در دى ماه و زمســتان 
ســال جارى، خاطرنشــان کرد: میانگین کمینه هاى 
دماى استان در ماه هاى پیش رو بین یک تا 1/5 درجه 
سانتیگراد سردتر از معمول خواهد بود، از این رو انتظار 
داریم مصرف حامل هاى انرژى در زمستان امسال بیشتر 

از حد معمول باشد.
او درباره وضعیت آلودگى هواى شــهر اصفهان در سه 
ماهه زمســتان نیز، گفت: اوج آلودگى ها تا پایان پاییز 
است و با توجه به فعالیت سامانه هاى جوى، آلودگى هوا 
در ماه پیش رو و البته سراسر زمستان استمرار نخواهد 
داشت و افزایش آلودگى ممکن است در شرایط پایدارى 
هوا در ســاعت اولیه روز اتفاق افتد کــه قابل مدیریت 

خواهد بود.

هواى اصفهان در زمستان؛ 
سردتر، تمیز تر و با بارش هاى بیشتر

رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشــاره به اینکه اگر 
واحد صنفى در برابر تزریق واکسن کرونا مقاومت 
کند، پلمب مى شود، گفت: مطابق آخرین آمار حدود 
90 درصد اصناف اصفهان واکســن کرونا حداقل 

یک دوز واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
رســول جهانگیــرى دربــاره آخریــن وضعیت 
واکسیناسیون اصناف و دســتورالعمل برخورد با 
افرادى کــه در این صنف برابر دریافت واکســن 
مقاومت مى کنند، اظهار کرد: خوشــبختانه مردم 
رغبتى خوبى براى دریافت واکســن کرونا نشان 
داده اند و باالى 90 درصد اصناف اصفهان واکسن 

تزریق کرده اند.
وى افزود: تعدادى از صنوفى که واکسن نزده اند در 

طرح هوشمندى که پیاده مى شود، ارائه خدمات به 
آنها محدود خواهد شد و طبیعتاً آن افراد نیز ناچار به 

دریافت واکسن مى شوند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به افرادى که 
به هر دلیل از تزریق واکسن فرار مى کنند، گفت: 
برخوردها با این افراد ابتدا ارشادى، سپس ابالغى 
و در نهایت تنبیهى اســت و در مرحله نهایى حتمًا 

واحد صنفى پلمب خواهد شد.
وى تأکید کــرد: در حال حاضر میانگین اســتانى 
تزریق واکســن کرونا حدود 80 درصد است، اما 
مطابق آخرین آمار حدود 90 درصد اصناف اصفهان 
واکســن کرونا حداقل یک دوز واکســن کرونا را 

تزریق کرده اند. 

90 درصد اصناف اصفهان حداقل یک دوز واکسن کرونا زده اند
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محمدرضا گلزار در گفتگو با تى وى پالس از دالیل 
شکست سریال نمایش خانگى «گیسو» و دالیل 

موفقیت شخصى خود گفت. 
او در بخشى از این مصاحبه تصویرى در پاسخ به 
این سوال که «موافقید "گیسو" شکست خورد؟» 
مى گوید: «مردم باید نظر اصلى و نهایى را بدهند 
که نظرشان شکست "گیسو" اســت و من هم با 
آن موافقم. پشــت هر پروژه نمایشــى غیرموفق 
و غیرموثقــى، دالیل متعــددى وجــود دارد؛ از 
فیلمنامه تا بى انگیزگــى آدم هاى موثر در پروژه و 

غیره.»  
گلزار در جواب این ســوال که آیــا اختالفى بین 
بازیگــران  و منوچهر هــادى، کارگــردان این 
ســریال ایجاد شــده بود؟ توضیح مى دهد: «من 
در طول فیلمبردارى این اتفاق را احساس نکردم 
که بخواهم به شــما منتقلش کنم. یک سرى از 
دوستان بسیار بى انگیزه کار مى کردند و به نظرم 
مشکل اصلى، مشکل فیلمنامه بود. متاسفانه براى 
کارهاى این چنینى، قــرار مى گذارند که فیلمنامه 
ُخردُخرد به کار تزریق شود، تو اعتماد مى کنى چون 
فیلمنامه نویسان "گیسو" همان کسانى هستند که 
فیلمنامه "عاشقانه 1" را نوشــته اند. فیلمنامه به 
دستت مى رســد، با آن موافق نیستى، باالى هزار 
مرتبه جلسه مى گذارى و هرشــب با تهیه کننده 
تماس مى گیرى، این را هم تهیه کننده مى داند و 
هم منوچهر هادى. دلم نمى خواهد مرورش کنم 
چون وقتى چنین اتفاقى بــراى پروژه اى مى افتد 
مقصر آن همه هســتیم، شــاید ما هم مقصریم 
که از ابتدا مصــر نبودیم فیلمنامــه را بخوانیم و 

اعتماد کردیم. پس من هم این شکست را گردن 
مى گیرم. دوستان گوش ندادند، هر چند بارها جلسه 
گذاشتیم. آقایى را آوردند و گفتند این آقا تصمیم 
بگیرد، آن آقا آمد و من گفتم این خط، خط مناسبى 
نیست. باورنکردنى بود و دوست ندارم راجع به آن 
حرف بزنم. من هر روز راجع بــه این موارد حرف 
زدم. مگر چه قدر مى توان جنگید تا یک پروژه را به 
سمت بهبود برد. بى انگیزگى، ما پروژه مشترك زیاد 

داشته ایم و این پروژه با بى انگیزگى انجام شد.»  
او در جواب این که «راســت اســت که در پشت 
صحنه، خرید و فروش ماشــین و ملک مى شده 
اســت؟» هم مى گوید: « ایــن را از خود عزیزان 
بپرســید، خودشــان را دعوت کنید با خودشــان 
مصاحبه کنید. من تا جایى که وظیفه داشتم براى 

مردم توضیح دهم، دادم.»  
او در بخش دیگــرى از این گفت وگــو در جواب 
«فرمول محمدرضا گلزارشدن چیست؟» مى گوید: 
«براى کسانى که من را به عنوان شاخصه موفقیت 
مى دانند یا حتى برچسب کوچکى مبنى بر موفقیت 
به من مى زنند مى توانم بگویم تالش و پشــتکار، 
نظم و انضباط، دعاى خیر پدر و مادر، (به شوخى 
و باخنده) نیکى به همســایه و اعتقــاد قلبى من، 

مستقیم به باال، دالیل اصلى موفقیتم هستند.»  
گلزار همچنیــن مى گوید: «مــن از بچگى آدم 
منضبطى بودم. از دوران مدرســه، کسانى که با 
من همکالســى بودند مى دانند و مدعى ام که از 
7 سالگى شــاگرد اول و ممتاز بودم و این تا االن 
ممتد بوده است. من از هفت ســالگى در منطقه، 

یک بودم.»
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روایت سوپراستارسینماى ایران از شکست سریال 
«گیسو»

گلزار: ما هم مقصریم 
که اعتماد کردیم

 انجمن مطبوعات خارجى هالیوود فهرست نامزدهاى هفتاد و نهمین دوره جوایز گلدن گلوب را اعالم 
کرد و سینماى ایران با فیلم «قهرمان» به نویسندگى و کارگردانى اصغر فرهادى به جمع 5 نامزد نهایى 

شاخه بهترین فیلم خارجى (غیرانگلیسى زبان) راه یافت. 
«کوپه شماره 6» ساخته «یوهو کاسمانن» از فنالند،  «ماشین منو بران» به کارگردانى «ریوسوکى 
هاماگوچى» از ژاپن، «دست خدا» به کارگردانى «پائولو ســورنتنیو» از ایتالیا و «مادران موازى» به 

کارگردانى «پدرو آلمادوار» از اسپانیا دیگر نامزدهاى این شاخه از جوایز گلدن گلوب 2022 هستند. 
این چهارمین بارى است که اصغر فرهادى نامزد جایزه گلوب مى شود. او نخستین بار با فیلم «جدایى» 
در سال 2011 موفق به کسب جایزه بهترین فیلم خارجى ســال از این رویداد شد و پس از آن نیز در 
سال هاى 2013 و 2016 نیز به ترتیب با فیلم هاى «گذشته» و «فروشنده» نامزد کسب این جایزه شد. 
«قهرمان» با بازى امیر جدیدى، محسن تنابنده،  فرشته صدرعرفایى، سحر گلدوست و سارینا فرهادى، 
نخستین نمایش خود را در بخش رقابتى هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن در سال جارى میالدى 
تجربه کرد و در نهایت موفق به کسب جایزه بزرگ هیات داوران از این رویداد سینمایى شد. این فیلم 
در جوایز آسیاپاسیفیک نیز برنده جایزه بهترین کارگردانى شد و از سوى جوایز ساالنه هیات ملى نقد 

آمریکا (NBR) برنده دو جایزه  بهترین فیلم بین المللى و فیلمنامه اصلى سال شد. 
مراسم اعطاى جوایز هفتاد و نهمین دوره جوایز سینمایى و تلویزیونى گلدن گلوب در تاریخ 9 ژانویه 

2022 (19 دى ماه) برگزار مى شود.

سریال 30 قسمتى «آزادى مشروط» با محوریت طنز درباره فعالیت  گروه هاى جهادى، کادر درمان 
و پرســتاران در ایام کرونا و مصائب و شــیرینى هاى این دوران به تهیه کنندگى و کارگردانى مسعود 

ده نمکى در مرکز سیمافیلم ساخته مى شود.
بر اساس این گزارش، از حدود سه ماه پیش نگارش فیلمنامه سریال آغاز شده و در حال حاضر نگارش 

20 قسمت به اتمام رسیده و از لوگوى این سریال نیز رونمایى شده است.
همچنین همزمان با نگارش فیلمنامه توسط کریم خودسیانى و شــهاب عباسى بر اساس طرحى از 
مسعود ده نمکى، به زودى پیش تولید سریال آغاز و عوامل پشت دوربین سریال جدید این کارگردان 

معرفى خواهند شد. 
سریال «آزادى مشروط» به سفارش مرکز سیمافیلم تهیه و تولید خواهد شد.

شب یلدا قرار اســت تلویزیون مثل ســنوات قبل، 
برنامه هاى مختلفى داشته باشــد که در حال حاضر 
جزئیات برنامه چند شــبکه تلویزیونى مشــخص 

شده است.
در  چند سال اخیر، شب یلداى تلویزیون چند مجرى 
پروپاقرص مثل سیدعلى ضیاء، رضا رشیدپور و باربد 
بابایى، مهران مدیرى با دورهمــى و رامبد جوان با 
خندوانه روى آنتن بود. البتــه برنامه هایى هم مثل 
«کودك شو» و «چهل تیکه» پخش مى شد. امسال 
هنوز جزئیات کامل و جامعــى از برنامه هاى یلدایى 
سیما بیرون نیامده اما به احتمال زیاد خبرى از ضیاء 
و برنامه «فرمول یک» و مهران مدیرى و مســابقه 

دورهمى نخواهد بود. 
در این میان پیگیرى ها نشــان مى دهد نام رشــید 
کاکاوند و اجراى او در شب یلداى شبکه 4 مطرح شده 
که برنامه «هزاره شعر» را روى آنتن خواهد داشت. 
در شبکه نسیم احتماًال شاهد پخش «چهل تیکه» و 
«خندوانه» باشیم. شبکه ســه هنوز نام برنامه اى را 
به عنوان ویژه برنامه یلدایى اعالم نکرده اما ســال 
گذشــته «زوجى نو» با اجراى باربد بابایى به عنوان 
یلداى شبکه سه روى آنتن رفت و باید دید کدام یک 
از مجریان برنامه هاى «سیم آخر»، «زوجى نو» و ... 
امسال به صندلى یلداى 1400 تکیه خواهند زد؟ البته 
شــاید برنامه اى هم خارج از برنامه هاى روتین این 

شبکه تلویزیونى، ویژه یلدا باشد. 
در شبکه دو منصور ضابطیان که سال گذشته رادیو 
هفت را به عنوان ویژه برنامه شــبکه آموزش روى 
آنتن داشــت این بار با «یلداى دو صفــر»، یلداى 
شــبکه دو ســیما را اجرا خواهد کــرد. در حالى که 
ســال گذشــته برنامه «ایرانیش» با اجراى مجید 
واشــقانى و گیتى خامنه روى آنتن رفت. در برنامه 
تلویزیونى «یلداى دو صفر» توســط تیم برنامه ساز 
«محاکات» تولید مى شود و در دو بخش روى آنتن 
مى رود. بخش اول از ساعت 21 سه شنبه 30 آذر به 
مدت 30 دقیقه در جدول پخش شــبکه 2 قرار دارد. 
بخش دوم نیز پس از گفتگوى ویژه خبرى از حوالى 

ســاعت 23:30 تا 01:30 بامداد چهارشنبه پخش 
خواهد شد. 

تکلیف «قندپهلو» روشن نیســت و احتماًال شبکه 
آموزش هم برنامه اى خواهد داشــت. شــبکه هاى 
دیگر هم متناسب با شــب یلدا، برنامه هایى را روى 
آنتن مى برند. در شبکه 5 سیما هم سال هاى گذشته 
مجرى بازیگرها و افراد مختلفى روى آنتن رفته اند و 
برنامه هایى داشته اند که فعًال از جزئیات برنامه امسال 
این شبکه تلویزیونى هم صحبتى نشده است. اما در 
شبکه یک برنامه مناســبتى «درجه یک» همچون 
چند مناســبت قبلى با اجراى نیما کرمى و همسرش 

روى آنتن خواهد رفت.

هومن حاجى عبداللهى، بازیگر سینما و تلویزیون که این روزها در سریال «خوشنام» ایفاى نقش مى کند، گفت: در سریال 
«خوشنام» نقشــى متفاوت را ایفا مى کنم که تا امروز در چنین نقشى ظاهر نشده ام. من نقش یک کاراکتر کامًال جدى و تا 
حدى خشن را ایفا مى کنم و از حالت کلیشه اى که پیش تر در نقش هاى کمدى ام جا افتاده بود فاصله گرفته و در این اثر در 

نقشى جدى ظاهر مى شوم؛ به طور کل این سریال یک سریال جدى است که رگه هایى از طنز هم در آن احساس مى شود.
حاجى عبداللهى خاطرنشان کرد: البته در سریال «خوشنام» بازیگرانى هستند که مخاطبان آن ها را به عنوان چهره هایى در 
فیلم ها و سریال هاى کمدى مى شناسند اما آنها هم خیلى جدى در مقابل دوربین ظاهر شده اند و گهگاه اتفاقاتى رخ مى دهد 

که فضا را کمدى مى کند اما به طور کل نمى توان این اثر را سریالى طنز یا کمدى دانست.
او افزود: سریال «خوشنام» در فضایى سنتى روایت مى شود اما کلیت ســریال را نمى توان اینگونه دانست. تعدد لوکیشن 
بسیارى در سریال شاهد هستیم، قصه در جنوب شهر روایت مى شــود و قرار است ببینیم چه کسى در این سریال خوشنام 

خواهد شد.
این بازیگر در ادامه درباره پیش بینى اش از بازخورد این ســریال گفت: آنچه من مى بینم و اتفاقاتى که در مقابل دوربین رخ 

مى دهد و تیم حرفه اى که در تولید این اثر فعالیت دارند با توجه به راش هــا و تصاویرى که مى بینم به نظرم اثر قابل 
توجه و جذابى را شاهد خواهیم بود.

بازیگر مجموعه تلویزیونى «پایتخت 6» در پایان تاکید کرد: بازى در این سریال برایم اتفاق جذابى بود، به اندازه 
خودم تالش کردم تا بهترین عملکرد را در مقابل دوربین داشته باشم و براى بازى در این سریال بیش از شش 
کیلو وزن کم کردم و فکر مى کنم اگر زمان پخش مناسبى به «خوشنام» بدهند قطعًا مورد توجه قرار مى گیرد 

و دیده مى شود.

روابط عمومى موزه سینما، موزه سینماى ایران در ادامه 
انتشار سلسله نشست هاى تاریخ شفاهى خود به مناسبت 
زادروز رســول صدرعاملى کارگردان باسابقه سینماى 
ایران بخش هایى از گفتگوى تاریخ شفاهى این هنرمند 
را که اردیبهشــت و خردادماه 1400 انجام داده را منتشر 

کرده است.
رسول صدرعاملى در بخشــى از این گفتگو درباره فیلم 
«من ترانه 15 سال دارم» توضیح داد: وسط هاى تدوین 

فیلم «دخترى با کفش هاى کتانى» فکر کردم که چگونه 
مى شود یک قصه درباره دخترى بنویسیم که احساساتى 
نباشــد، خیلى عقل گرا و منطق داشته باشد و مشکالت 
زندگى را خودش یک تنه حل کند. متوجه شدم کامبوزیا 
پرتوى آن را کار کرده اســت با او صحبت کردم؛ از طرح 
خوشش آمد و نزدیک به یکسال طول کشید تا فیلمنامه 

آماده شد.
صدرعاملى اظهار کرد: یادم مى آید در هفته نامه ســینما 

یک آگهى دادم که بسیار جذاب بود. متن آگهى این بود 
که «من ترانه 15 ســال دارم دختر خوبى هستم اگر این 
شخصیت را مى شناسید به ما معرفى کنید» درواقع دنبال 
بازیگر بودیم. که ترانه علیدوســتى ایــن آگهى را دیده 
بود. امین تارخ به من زنــگ زد و گفت ترانه دختر حمید 
علیدوستى است و او را براى حضور در فیلم به من معرفى 
کرد. براى این نقش 80 نفر را دیده بودیم، حبیب رضایى 
براى اولین بار انتخاب بازیگــرى را انجام مى داد و براى 

انتخاب این نقش به مدارس زیادى رفته بود.
وى در ادامه بیان کرد: ترانه جنس صدایش خوب بود اما 
نمى توانســت آن را مدیریت کند. البته ما هر بازیگرى را 

مى گذاشتیم باید دو ماه روى صدایش کار مى کردیم زیرا 
شخصیت قصه سه لحن داشت؛ لحن دانش آموزى، لحن 
دوران باردارى و یک لحــن دوران مادرى که اینها لحن 
صداهایشان فرق مى کند. سه ماه طول کشید تا ما روى 
صداى او کار کردیم و مــن در طول این مدت هیچ وقت 
به او نگفتم که براى نقش ترانه حضورش قطعى است و 
دقیقًا 48 ساعت قبل از فیلمبردارى به او گفتم که براى 
نقش قطعى شده است. اولین لوکیشنى که تولید در اختیار 
من قرار داد، زندان رجایى شهر بود. در زندان شروع، وسط، 
باردارى، مادر شدن و پایان فیلم را داشتیم و براى این کار 

تنها هشت روز فرصت داشتم.

روزبه حصارى، بازیگر سینما و تلویزیون که با ســریال هاى «بچه مهندس» و «افرا» بیشتر شناخته 
مى شود، موفقیت اصغر فرهادى با فیلم «قهرمان» در جهان را، دســتاوردى براى همه سینماگران 

کشورمان و مردم ایران مى داند.
فیلم ســینمایى «قهرمان» به کارگردانى اصغر فرهادى، از طرف ایران به 
اسکار ارسال شده و در اکران داخلى هم مورد استقبال قرار گرفته است.
روزبه حصــارى، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره ارســال فیلم 
«قهرمان» به اســکار مى گوید: «به هر حال بین اهالى سینما که 
اهل فن هســتند، تصمیم مى گیرند فیلمى را براى اسکار انتخاب 
کنند و از آن جا که آقاى فرهادى تاکنون افتخارآفرینى زیادى براى 
کشورمان انجام داده و همیشه ســینماگران جهان منتظر تماشاى 
آثار آقاى فرهادى هســتند، چه انتخابى بهتــر از فیلم «قهرمان». 
در هر حال سال هاست به واســطه حضور بزرگانى چون 
عباس کیارســتمى، بهمن فرمان آرا و ناصر تقوایى، 
توجه جهان به ســینماى ایران جلب شده است. 
به این موضوع مى تــوان به عنوان یک ارزش 

نگاه کرد.» 
این بازیگر ســینما درباره پتانسیل «دشت 
خاموش» و «جــاده خاکى» بــراى دیده 
شــدن در اســکار هم توضیــح مى دهد: 
«اگــر موفقیتى که فرد به دســت مى آورد 
حاصل توانایى شــخصى اش باشد هم، باز 
آن را براى خــود مى دانیم در واقع موفقیت 
«قهرمان» موفقیت همه ماست و من براى 
ایشان احترام قائلم. ضمن این که فیلم هاى 
«دشــت خاموش» (احمد بهرامى) و «جاده 
خاکى» (پناه پناهى) را هم دیده ام و به نظرم 
کامًال پتانسیل آن را داشتند تا در مراسم اسکار 
دیده شوند و چه بسا مورد تقدیر قرار گیرند. با 
این حال تصمیم نهایى را هیأت کارشناســى 
انجام داد تــا در نهایــت «قهرمــان» راهى

 اسکار شود.»

«قهرمان» نامزد جایزه گلدن گلوب شد

نظر بازیگر «بچه مهندس»
 درباره «قهرمان» فرهادى

هایى از طنز هم در آن احساس مى شود.
مخاطبان آن ها را به عنوان چهره هایى در
ظاهر شده اند و گهگاه اتفاقاتى رخ مى دهد

دانست.
 نمى توان اینگونه دانست. تعدد لوکیشن
ت ببینیم چه کسى در این سریال خوشنام

ى بینم و اتفاقاتى که در مقابل دوربین رخ 
صاویرى که مى بینم به نظرم اثر قابل 

رایم اتفاق جذابى بود، به اندازه 
اینسریال بیش از شش ى در
طعًا مورد توجه قرار مى گیرد 

اسکار ارسال شده و در اکران داخلى هم
روزبه حصــارى، بازیگر ســینما و
«قهرمان» به اســکار مى گوید: «ب
اهل فن هســتند، تصمیم مى گیرند
کنند و از آن جا که آقاى فرهادى تاک
کشورمان انجام داده و همیشه ســی
آثار آقاى فرهادى هســتند، چه انتخا
هر حال سال هاست به و در
عباس کیارســتمى،
جهان به سـ توجه
م به این موضوع

نگاه کرد.» 
این بازیگر س
و خاموش»

شــدن در اس
«اگــر موفق
حاصل توانای
آن را براى خ
«قهرمان» م
ایشان احترام
«دشــت خام
خاکى» (پناه پن
آ کامًال پتانسیل
دیده شوند و چه
این حال تصمیم
انجام داد تــا در

 اسکار شود.»

هومن حاجى عبداللهى:

براى بازى در «خوشنام»  6 کیلو کم کردم

ده نمکى سریال طنز کرونایى مى سازد

تکلیف یلداى چند شبکه روشن شد

روایت رسول صدرعاملى
 از ورود ترانه علیدوستى به سینما
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فرشــید طالبى، بازیکن اسبق ســپاهان با مقایسه سطح 
مســابقات این روزها با دوران بازى خــودش به جذابیت 
فوتبال در زمان گذشته اشاره مى کند و مى گوید: به نظر من 
پلى میکرها به جذابیت فوتبال بسیار کمک مى کنند و حاال 
خأل این مسئله بسیار دیده مى شــود. در آن دوران جبارى 
و نویدکیا و کریمى این خأل را پــر مى کردند. عدم حضور 
پلى میکرها باعث شده جذابیت بازى ها کمتر شود. نمى شود 
قاطعانه گفت سطح فنى افت کرده اما با هر کسى صحبت 

کنید از جذابیت بیشتر آن روزها مى گوید.

بحران خأل پلى میکرها

01

03

05

بنابر اعالم سازمان لیگ فوتبال ساعت برگزارى دو دیدار 
سرخپوشــان پایتخت تغییر کرد و بر این اساس مصاف دو 
تیم سپاهان و پرسپولیس از هفته دوازدهم لیگ برتر به جاى 
ساعت 15، در ساعت 16 روز چهارشنبه 8 دى در ورزشگاه 
امام خمینى (ره) اراك آغاز مى شود. همچنین دو تیم پیکان 
و پرسپولیس از هفته دهم لیگ برتر فردا به جاى ساعت 15، 
از ساعت 16 در ورزشــگاه پاس قوامین تهران مقابل هم 

صف آرایى مى کنند.

سه روز پیش بود که تمرین گروهى منچستر یونایتد بخاطر 
اینکه چند نفر از اعضاى این باشــگاه به کرونا مبتال شــده 
بودند، لغو شد و برخى از بازیکنان به صورت انفرادى تمرین 
کردند. باید دید که شــرایط در اردوى شیاطین سرخ به چه 
شــکل پیش مى رود اما چیزى که مشــخص است اینکه 
اعضاى این باشــگاه به طور گســترده اى بــه کرونا مبتال 
شده اند و بیم آن مى رود که بازیکنان هم به کرونا مبتال شده 
باشند و باید از آنها تست گرفته شود و شرایط آنها مشخص 
شود. به همین دلیل لیگ برتر انگلیس بازى منچستر یونایتد 

و برنتفورد را لغو و به تاریخ دیگرى موکول کرد.

تغییر زمان
 الکالسیکوى ایران

شیاطین سرخ 
در محاصره کرونا

02

04

 (overseeding) به علت انجام عملیات آور ســیدینگ
روى چمن ورزشگاه فوالدشهر، دیدار تیم هاى ذوب آهن 
اصفهان و هوادار تهران از هفته دهم لیگ بیست و یکم، 
ســاعت 15 چهارشنبه 24 آذر در ورزشــگاه نقش جهان 

برگزار مى شود.

باشــگاه ذوب آهن بیانیه اى که در رابطه با اعتراض چند 
باشگاه لیگ برترى از جمله ذوب آهن به پیگیرى پرونده 
بازیکن گابنى گل گهر منتشر شده بود را تکذیب کرد و در 
این تکذیبیه تصریح کرد: «باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب 
آهن اصفهان امضاى هرگونــه بیانیه اى با مضمون فوق 
راکذب محض دانســته و تکذیب مى نماید.» این باشگاه 
اصفهانى در ادامه همچنین تأکید کــرد که آنها نیازى به 
صدور بیانیه ندارند و با توجه به بررسى این پرونده در کمیته 
انضباطى فدراســیون فوتبال منتظر آراء صادره از سوى 

سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال مى مانند.

ذوب آهن-هوادار 
در نقش جهان

ذوب آهن تکذیب کرد

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان امروز چهارشــنبه در 
هفته دهم رقابت هاى لیــگ برتر میزبان تیم فوتبال 

هوادار است.
هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر از روز چهارشنبه 24 
آذرماه با برگزارى 7 دیدار خاتمه مى یابد که در یکى 
از ایــن رقابت ها، تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان در 

ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم هوادار تهران است.
ذوب آهن در هفته دهم رقابت هاى فصل جارى باید 
آماده مصاف با هوادار شود؛ تقابلى جذاب و حساس با 
در نظر گرفتن نزدیکــى امتیازات تیم هاى رده نهم تا 
چهاردهم جدول، نتیجه آن عــالوه بر دو تیم برگزار 
کننده، براى تیم هاى نســاجى، فجرسپاسى،تراکتور 
و نفت مسجدســلیمان نیز حائز اهمیت است. تقابل 
ذوب آهن و هــوادار را مى توان یکى از ســخت ترین 
دیدارهاى هفته دهم دانســت. ایــن 2 تیم در حالى 
به مصاف هم مى روند که با توجه به امتیازاتشــان و 
شــرایطى که در جدول دارند، از انگیزه باالیى براى 
کسب پیروزى برخوردار بوده و به دنبال کسب 3 امتیاز 

این دیدار هستند.
ذوبى ها که در 4 هفته گذشــته نتوانسته اند بردى را 
به دست آورند، قصد دارند با پیروزى در این دیدار به 
ناکامى هایشان پایان دهند. در آن سو هوادار نیز که در 
فصل جارى تنها یک برد به دست آورده، قصد دارد تا 
با پیروزى مقابل ذوب آهن، خــودش را از قعر جدول 
جدا کرده و روند ناکامى هایش را خاتمه بخشد.دالیل 
فوق در کنار سبک و شــیوه بازى هر 2 تیم، موجب 
مى شود که این دیدار تبدیل به یکى از حساس ترین و 
سخت ترین بازى هاى هفته دهم شود که نتیجه آن در 

ادامه روند هر 2 تیم تأثیرگذار است.
سبزپوشان اصفهانى در حالى آماده میزبانى از هوادار 
مى شوند که هفته گذشته مقابل نفت مسجدسلیمان 
تن به تساوى یک_یک دادند و یک امتیاز باارزش را 
به دست آوردند. ذوب آهن در 9 بازى قبلى خود 3 برد، 
2 تساوى و 4 شکست به دســت آورده و با اندوختن 

11 امتیاز در رده نهم جدول قرار گرفته اســت. در آن 
سو هوادار نیز هفته گذشــته دست به کار بزرگى زد و 
قهرمان فصل قبل را با تساوى 2_2 در خانه متوقف 
کرد تا با روحیه مضاعفى آماده بازى با ذوب آهن شود. 
شــاگردان عنایتى از 9 بازى قبلى خــود یک برد، 3 
تساوى و 5 شکست به دست آورده و با 6 امتیاز در رده 

چهاردهم جدول جا دارد.
ذوب آهن در دیدار قبلى خود با وجود آنکه نتوانســت 
نتایج دلخواهش را کسب کند، اما از نظر سبک و شیوه 
بازى پیشــرفت قابل مالحظه اى داشت.سبزپوشان 
اصفهانى در فاز دفاعى نظم و ثبات الزم را پیدا نموده 
و مدافعان این تیم هماهنگى خوبــى با یکدیگر پیدا 

کرده اند.خط میانى ذوب آهن با حضور بازیکنانى مانند 
خدا بنده لو، بابامحمدى و اسدبیگى جان تازه اى گرفته 

و تحرك و دوندگى بیشترى نسبت به قبل دارد.
در فاز هجومــى ذوبى ها با وجود آمــار پایین گلزنى 
خوب کار کــرده و موقعیت هاى خطرناك بســیارى 
خلق مى کنند. شــاگردان تارتار در ایــن فاز تالش 
مى کنند تا با استفاده از حرکات ترکیبى، فرار در عمق 
و نفوذهاى تند و تیز به گل برسند.اما بزرگ ترین نقطه 
ضعف ذوب آهن در فــاز هجومى، فقدان یک مهاجم 
تمام کننده و کامل اســت. معضلى که در این دیدار با 
توجه به سبک بازى و دفاع چند الیه هوادار دردسرساز 
شده و مى تواند مشکل بزرگى بر ســر راه تیم تارتار 

تلقى شود.
در آن ســو هوادار تیمى اســت که فوتبال دفاعى و 
تخریبى را بــه نمایش گذاشــته و ســعى دارد تا با 
بهره گیرى از دفاع چندالیه و منظــم، تیم حریف را 
در زمین خود پرس کرده و تــالش مى کنند با بازى 
تخریبى موقعیت چندانى در اختیار حریف قرار نداده و 
در ضد حمالت سریع به گل برسند. شاگردان عنایتى 
در ضدحمالت بســیار خطرناك بــوده و مهاجمان 
پرسرعت این تیم از کوچکترین فرصت ها، نهایت بهره 
را مى برند. سبک بازى تخریبى و دفاع مستحکم هوادار 
مى تواند این بازى را براى ذوبى ها به شدت دشوار کند.

با این حال نیاز هر 2 تیم به کسب برد موجب مى شود 
تا این دیدار قابلیت تبدیل شدن به یکى از جذاب ترین 
بازى هاى هفته را داشته باشد. باید منتظر ماند و دید 
در نهایت حوادث فوتبال به نفع کدام تیم رقم خواهد 

خورد.

 ذوب آهن – هوادار، امروز در اصفهان

تالش گاندوها براى عبور از سد هوادار

محمــد کریمى در ابتــداى فصل بازیکن 
نیمکت نشین سپاهان شده بود ولى حاال 
بار دیگر به بازیکن ثابت طالیى پوشان 

اصفهانى تبدیل شده است.
زمانى که در ابتــداى لیگ هجدهم محمد 

کریمى توسط امیرقلعه نویى از خونه به خونه به 
سپاهان پیوست، شاید هیچکس فکر نمى کرد این 

بازیکن جوان بتواند در حضور ستاره هاى تیم به بازیکن 
ثابت بدل شود، اما این اتفاق خیلى زود رخ داد و در پایان 
فصل محمد کریمى که بســیار از بازى ها را در ترکیب 
اصلى کنار کومان بازى کرده بود، توانست عنوان بهترین 

پاسور لیگ برتر را از آن خود کند.
این بازیکن در لیگ نوزدهم اما نیمکت نشین شد و دوباره 
با حضور محرم نویدکیا در راس کادر فنى سپاهان به ترکیب 
اصلى بازگشت و در لیگ بیستم بیشــتر بازى ها را از ابتدا 

آغاز کرد.
در فصل جدید اما کریمى 25 ســاله که حضور در اردوى تیم 

ملى را نیز براى اولین مرتبه تجربه کرد، با جذب مسعود ریگى 
از ترکیب اصلى دور شد، اما چند هفته طول نکشید تا نویدکیا بار 

دیگر این بازیکن را به جمع 11 بازیکن اصلى تیمش بازگرداند و  در 
بازى هاى اخیر سپاهان، کریمى در کنار ریگى دو هافبک دفاعى تیم 
بوده اند و یک خط جلوتر از این دو بازیکن نیز در آخرین دیدار یاسین 

سلمانى به ترکیب اصلى رسیده است.
ارسال پاس هاى کوتاه و دقیق که موجب نظم گرفتن بازى سپاهان 
مى شود، مهم ترین ویژگى محمد کریمى به شمار مى رود که به دور از 
حاشیه چهارمین سال حضورش در باشگاه سپاهان را تجربه مى کند. 

این هافبک خوش فکر البته فصل گذشته در درگیرى با بازیکنان 
حریف براى بازپس گیرى توپ مقابل مدافعین خیلى ایده آل 

نبود تا در فصل جدید ریگى براى تقویت این بخش از زمین 
جذب شود.

ــداى فصل بازیک
 شده بود ولى حا

ت طالیى پوشان
ست.

 لیگ هجدهم مح
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 هیچکس فکر نم
ر حضور ستاره ها
 اتفاق خیلى زود

بازى ه بســیار از
ى کرده بود، توانس

ن خود کند.
زدهم اما نیمکت
فنى در راس کادر
بیشــت گ بیستم

5مى 25 ســاله که
 مرتبه تجربه کرد
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مى کرد این 
اى تیم به بازیکن 
 رخ داد و در پایان 
ى ها را در ترکیب
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 نشینشد و دوباره
ى سپاهان به ترکیب 
بازى ها را از ابتدا  ـتر

که حضور در اردوى تیم 
د، با جذب مسعود ریگى

 طول نکشید تا نویدکیا بار 
 اصلى تیمش بازگرداند و  در 

ر ریگى دو هافبک دفاعى تیم 
کن نیز در آخرین دیدار یاسین 

جب نظم گرفتن بازى سپاهان 
مى به شمارمى رود که به دور از
گاه سپاهان را تجربه مى کند. 

شته در درگیرى با بازیکنان
 مدافعین خیلى ایده آل
ت این بخش از زمین 

کریمى همچنان 
مهره آرام و تأثیرگذار 

طالیى پوشان

مدافع میانى تیم فوتبال ذوب آهــن در خصوص بازى این تیم با 
هوادار با بیان اینکه ما چاره اى جز شکســت دادن حریف نداریم، 
گفت: آنها هم دنبال امتیاز هســتند و در واقع مســاوى به درد 

هیچکدام از دو تیم نمى خورد.
محمد قریشــى درباره آخرین وضعیت ذوب آهن و اینکه 
آنها در 9 بازى گذشته نوسان زیادى داشته اند، گفت: تیم 
ما هنوز از لحاظ نتیجه گیرى به ثبات نرسیده است و 
متأسفانه از شروع فصل در هر بازى با مصدومیت یا 
محرومیت بازیکنان مواجه بودیم و برخى مسائل هم 
باعث شد تا کادر فنى به ترکیب دلخواهش دست 

پیدا نکند. از طرفى باید 
این را هم در نظر 
گرفت که 90 
صد  ر د

تیم نســبت به فصل گذشته عوض شــده اند و هماهنگ کردن 
بازیکنان ذوب آهن کار بسیار سختى است. 

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه خاطر نشان کرد: فکر مى کنم 
تیم ما کمى به زمان نیاز دارد تا بتوانیم به هماهنگى کامل برسیم. 
ما بازیکنان خوب و کادر فنى توانایى داریم و مطمئناً در هفته هاى 

آینده شرایط بهترى پیدا خواهیم کرد. 
وى در مورد بازى بعــدى تیمش برابر هــوادار تصریح کرد: آنها 
مقابل پرسپولیس بازى بسیار خوبى انجام دادند و یک حریف قابل 
احترام محسوب مى شوند. در لیگ امسال اصًال بازى آسان نداریم 
و باید بگویم که لیگ عجیبى را پشت سرمى گذاریم، چون اصًال 
نتایج قابل پیش بینى نیستند. ما در زمین خودمان بازى مى کنیم و 
چاره اى جز شکست دادن هوادار نداریم. آنها هم دنبال امتیاز هستند 
و در واقع مساوى به درد هیچکدام از دو تیم نمى خورد. امیدوارم تیم 
ما با انجام یک بازى خوب 3 امتیاز را بگیرد تا اوضاع ما کمى سر و 

سامان پیدا کند.

مدافع ذوب آهن:

مساوى به درد ما و هوادار نمى خورد

مهاجم تیم ملى و عضو باشگاه زنیت از کورس رقابت براى آقاى گلى لیگ روسیه خارج شد.
سازمان لیگ برتر فوتبال روســیه با اتمام هفته هجدهم لیگ به معرفى بهترین گلزنان تا اینجاى 
رقابت ها پرداخت. سردار آزمون مهاجم ملى پوش کشورمان و عضو باشگاه زنیت که این روزها به 
دلیل مصدومیت تیمش را همراهى نمى کند و در بازى مقابل دینامو 

مسکو غایب بود از کورس رقابت براى آقاى گلى خارج شد.
آزمون پیــش از این جزو 5 گلزن برتر لیگ روســیه بود ولى 
غیبت هاى متوالى و عدم گلزنى اش براى زنیت باعث شد تا 
وى از این رقابت بازماند و نام وى در لیست بهترین گلزنان قرار 

نگیرد. گمید آگاالروف با 13 گل زده یکه تاز بهترین گلزنان لیگ 
روسیه اســت. آزمون با 7 گل زده به رده هفتم سقوط کرد تا شانس 

آقاى گلى اش در این فصل ضعیف شود. 
البته بنا بر گزارش رسانه هاى فرانسه و روسیه به 
نظر مى رسد ســتاره تیم ملى کشورمان تا 
پایان فصل براى زنیت بازى نخواهد کرد و 

در زمستان راهى لیون 
مى شود.

بازیکن پیشین تیم ملى فوتســال کشورمان در 
آستانه جانشینى ناظم الشریعه قرار دارد.

تیم ملى فوتسال ایران که اردوى تدارکاتى 
خود را در تهران برپا کــرده، در روزهاى 
آینده عازم ایتالیا خواهد شد تا در دو بازى 
دوستانه، به مصاف تیم ملى فوتسال این 

کشور برود.
مطابق اعالم احسان اصولى رئیس کمیته 
فوتسال، محمد ناظم الشریعه به دلیل اینکه 
تا پایان سال 1400 با فدراسیون فوتبال قرارداد 
دارد، در ایتالیا روى نیمکت ملى پوشان کشورمان 
مى نشیند و پس از بازگشــت اعضاى تیم به ایران، در 

خصوص کادر فنى تیم ملى تصمیم گیرى خواهد شد.
با وجود موافقت نسبى کمیته فوتسال و نیز اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون با 
ادامه فعالیت ناظم الشریعه، گفته مى شود فدراسیون فوتبال با وحید شمسایى 
به توافقاتى رســیده و به احتمال فراوان، بهترین گلزن تیم ملى فوتسال 

کشورمان جانشین ناظم الشریعه خواهد شد.
گفته مى شود شمسایى درخواست جذب یک دستیار اسپانیایى را مطرح کرده 
و مدیران فدراسیون در حال مذاکره با این گزینه هستند. در صورت مسجل 
شدن سرمربیگرى شمســایى، دو مربى ایرانى دیگر نیز روى نیمکت تیم 

ملى فوتسال مى نشینند. 
شمسایى ســابقه ســرمربیگرى تیم هاى دبیرى تبریز، تأسیسات دریایى 
و گیتى پسند اصفهان را در کارنامه دارد و در ســال 2015، تأسیسات را به 

قهرمانى جام باشگاه هاى آسیا رساند.

 در حالى که قرارداد قرضى اللهیار صیادمنش با باشــگاه 
زوریا لوهانسک اوکراین به پایان رسیده است، هواداران 
این باشگاه براى حفظ مهاجم ایرانى خود کمپین مالى راه 

انداخته اند!
اللهیار صیادمنش بازیکن ایرانــى تیم فوتبال فنرباغچه 
ترکیه است که از سال 2020 
با قرارداد یکسال و نیمه 
و قرضــى راهــى زوریا 
لوهانسک اوکراین شد. 
این قرارداد به پایان رسیده 
و بازیکن 20 ساله ایران باید 

به فنرباغچه بازگردد.
عملکرد صیادمنش در زوریا 
قابل قبول بود و هــواداران و کادر 
فنــى ایــن تیم 
خواهان ادامه کار 
با مهاجم تیم ملى 

ایران هستند. با این حال گزینه خرید دائمى صیادمنش که 
در قرارداد با زوریا آمده حدود 3/5 میلیون یورو است و این 

پول از توان مالى باشگاه زوریا خارج است.
همین مسئله باعث شده است تا هواداران باشگاه زوریا براى 
حفظ صیادمنش دست به کار شــوند و با فراخوان کمک 
مالى، به دنبال تامین مبلغ مدنظر باشگاه فنرباغچه باشند.

سایت fanday اوکراین با اعالم این خبر تاکید کرد که 
هواداران اقدام به جمع آورى کمک هاى مالى براى خرید 

مهاجم ایرانى کرده اند.
صیادمنش در واکنش به این اقدام هواداران زوریا گفت: 
من تعهداتى در قــراردادم دارم. این موضــوع، به توافق 
دو باشگاه بســتگى دارد. صادقانه بگویم، نمى دانم چه 
نتیجه اى حاصل مى شــود. وى افزود: فقط کارم را انجام 
مى دهم اما گزینه خرید دائمى توســط باشــگاه زوریا در 

قراردادم وجود دارد.
صیادمنش در پاسخ به این ســئوال که آیا دوست دارد در 
اوکراین بماند؟ تاکید کرد: اجازه بدهید ببینیم چه مى شود. 

باید در مورد آن فکر کنیم. مى خواهم بهترین مسیر را براى 
حرفه ام انتخاب کنم.

وى همچنین درباره گلزنى در بــازى مقابل دینامو کیف 
اوکراین گفت: مســابقه خوبى بود، ما خوب بازى کردیم. 
خوشحالم که چنین نتیجه خوبى کســب کرده ایم. این 
احتماًال آخرین بازى من براى زوریا بود. خوشــحالم که 
در چنین دیدارى موفق به گلزنى شدم. حاال تیم با روحیه 

خوبى به تعطیالت مى رود.
مهاجم 20 ساله زوریا ادامه داد: به احتمال 99 درصد این 
آخرین بازى من براى زوریا بود. قراردادم رو به پایان است. 
من یک سال و نیم اینجا بودم و مطمئن شدم که باشگاه 
زوریا یک خانواده واقعى است. با وجود اینکه از خانه دور 
بودم، اینجا احساس راحتى مى کردم. در اوکراین احساس 
خوبى داشتم و راحت بودم. اطرافم را افراد خوب احاطه کرده 
بودند. من واقعًا احساس مى کردم که این تیم مانند یک 
خانواده واقعى است. گاهى خیلى سخت بود اما پیشرفت 

کردم. هر فوتبالیستى مسیر خودش را دارد.

شمسایى در نزدیکى نیمکت تیم ملى فوتسال آزمون از کورس آقاى گلى لیگ روسیه بازماند

ه دلیل مصدومیت تیمش را
مسکو غایب بود از کور
آزمون پیــش از این
ت هاى متوالى وغیبت هاى متوالى و

 این رقابتبازموى ازا
 گمید آگاالروفنگیرد.
ــت. آزمون باروسیه اسـ
 اش در این فصآقاىگلى

البته بن

کمک مالى هواداران زوریا براى حفظ مهاجم ایرانى!مى
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آگهى تغییرات
شــرکت گوهر شــید صنعت نقش جهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 67249 و 
شناســه ملــى 14009881127 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/08/27 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : رحمان پور حکیم داودى بشــماره 
ملــى1289627460 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و مهرآئین قاســمى بشــماره 
ملى 1292735473 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و ماندانا على پور بشــماره ملى 
1288205317 بــه ســمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره و نگین حاتمیان بشماره 
ملى 5110611750 به سمت عضو هیات 
مدیره مهنــوش ملک محمدى بشــماره 
ملى1270112120 به سمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ثابت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1240721)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بشــیر پلیمر آرین درتاریخ 1400/09/20 به شــماره ثبت 69492 به شناسه ملى 
14010581808 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: کلیه امور 
بازرگانى کاالهاى مجاز ، مشاوره فنى و تولید مواد پلیمرى و شیمیایى - واردات و صادرات کاالهاى مجاز بازرگانى 
- تولید مواد پلیمرى و شیمیایى - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى یا خصوصىـ  اخذ وام و تسهیالت از 
بانک هاى دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت - اخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى داخلى و 
خارجى - انعقاد قرارداد با شرکت ها ، ادارات ، ارگانها و اشخاص حقیقى و حقوقى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله حسین آباد ، کوچه شهید بیژن فتوحى [26-32] ، 
خیابان محتشم کاشــانى ، پالك - 90 ، مجتمع یاس 2 ، پالك قدیمى 66 ، طبقه پنجم ، واحد 504 کدپستى 
8175973173 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 1951916 مورخ 1400/09/16 نزد بانک صادرات ایران شعبه خیابان وحید با کد 1901951 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى امیرحسین مؤیدزفره 
به شماره ملى 1273062612 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدصادق حاجیان به 
شماره ملى 1273105443 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد حاجیان به شماره ملى 
1284761339 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى 
عباس مؤیدزفره به شماره ملى 1291147731 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه براتى قهریزجانى به شماره ملى 1091563128 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم رقیه نادریان به شماره ملى 1282395130 به سمت بازرس على البدل به 
مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1241530)

آگهى تغییرات
شــرکت گوهر شــید صنعت نقش جهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 67249 و 
شناســه ملى 14009881127 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/08/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : رحمان پور حکیم داودى به شماره 
ملى 1289627460و مهرآئین قاسمى به 
شــماره ملى 1292735473و ماندانا على 
پور به شماره ملى 1288205317 و نگین 
حاتمیان به شــماره ملى 5110611750 
و مهنوش ملــک محمدى به شــماره ملى 
1270112120 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. ندا حاج رستم هندى به شماره ملى 
1288316240 به ســمت بازرس اصلى و 
امین سلیمانى به شماره ملى 1972302620 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1240726)

آگهى تغییرات
شــرکت چاپار سبز جاده ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 27750 و شناســه ملى 
10260484633 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/08/22و نامــه 21/59077 مورخ 
1400/9/9 اداره کل راهــدارى و حمل و 
نقل جاده اى اســتان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : علیرضا نگهبان اصفهانى 
به کدملى1291001018و ناصر نگهبان 
اصفهانى به کدملى1285310527و شادى 
انصارى به کدملى1289480125 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. محمدعلى غالمى قراتپه 
به کدملى1289361738و محسن غالمى 
قراتپه بــه کدملى1289384312بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1240740)

آگهى تغییرات
شــرکت اکســید کاران اهواز شــرکت با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 209 و 
شناســه ملى 10260052311 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
سرمایه شرکت، از محل آورده هاى غیرنقدى 
شرکا سرمایه شرکت از مبلغ 1600000ریال 
به 500569600000 ریــال افزایش داده 
شد و ماده 4 اساســنامه بنحو مذکور اصالح 
مى گردداســامى شــرکا : ابراهیم احمدى 
دستگردى به کدملى 6339821502 دارنده 
125142400000 ریال ســهم الشــرکه و 
ناصر رحیمــى به کدملــى 0042809975 
دارنــده 212742080000 ریــال ســهم 
الشــرکه ومحمــد وحید رحیمى بــه کدملى 
0081867905 دارنــده 18771360000 
ریال سهم الشــرکه و زهرا رحیمى به کدملى 
0074952870 دارنــده 18771360000 
ریال ســهم الشرکه و شــرکت اطلس پمپ 
سپاهان به شناســه ملى10260333287 
دارنده 125142400000 ریال سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

میمه (1240746)

آگهى تغییرات
شــرکت نیکو نوید اســپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 34172 و شناسه 
ملــى 10860187096 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/08/18 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : نویدرضا خیام عابد به شماره ملى 
128815423 و زهــرا ســادات امین 
الساداتى به شماره ملى 1285508424 
و علیرضــا خیــام عابد به شــمارملى 
1288154240 بــه عنــوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. موسســه حسابرسى رازدار 
به شناســه ملى 10100139086 به 
عنوان بازرس اصلى و راضیه دادخواه به 
شــماره ملى 1292809876 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1240808)

آگهى تغییرات
شرکت محور راه معادن اسپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 2009 و شناسه ملى 
14007521115 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/03/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محمدجواد دهقانى چم پیرى بشماره ملى 
1292334274 و المیرا خیرى روشــتى 
بشماره ملى 1271825368و امیر محمد 
بیک دلى بشــماره ملى 0022305319 
بســمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دوســال انتخاب گردیدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشر آگهى هاى رسمى 
شرکت انتخاب گردید . امیر خیرى روشتى 
بشــماره ملى 1271363852 به سمت 
بازرس اصلى و مهدى فتحى سرشبادرانى 
بشــماره ملى 1292671564 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى فالورجان 

(1241036)

تاسیس
شرکت تعاونى اعتبار کارکنان شرکت سوخت راکتورهاى هسته اى اصفهان درتاریخ 1400/09/18 به شماره ثبت 69484 به شناسه ملى 14010579357 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :1. افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ریالى و پرداخت وام قرض الحسنه ریالى با دریافت کارمزد منحصرا براى اعضاء، در چارچوب قانون عملیات بانکى بدون 
ربا، مقررات مرتبط با آن، دستورالعمل اجرایى تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهاى تعاونى اعتبار مصوب شــوراى محترم پول و اعتبار، بخشنامه هاى ابالغى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و آیین نامه هاى 
مصوبه مجمع عمومى . اخذ وام قرض الحسنه و تسهیالت اعتبارى از بانکها و مؤسسات اعتبارى مجاز . اخذ کمک و هدایاى نقدى و غیرنقدى از دولت، اشخاص حقیقى و یا حقوقى . دریافت وجوه اداره شده از اشخاص 
جهت اعطاى وام به اعضاء و نیز سرمایه گذارى در چارچوب مفاد دستورالعمل اجرایى تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهاى تعاونى اعتبار مصوب شوراى محترم پول و اعتبار . تودیع وجوه به حساب سپرده نزد بانکها 
و مؤسسات اعتبارى مجاز . خرید سهام اتحادیه تعاونى اعتبار مربوطه و خرید اوراق مشارکت، صکوك، اوراق خزانه اسالمى و سایر اوراق مشابه تضمین شده توسط دولت، بانک مرکزى و بانکها در چارچوب مدیریت 
نقدینگى تعاونى تبصره 1 :در صورتى که براى انجام هر یک از فعالیتهاى موضوع تعاونى، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونى باشد تعاونى مکلف به اخذ أن است. تبصره 2: تعاونى مى تواند با رعایت مفاد ماده 
مرتبط در اساسنامه وام به اعضاء را به نحوى که در آیین نامه مصوب مجمع عمومى تعیین مى گردد پرداخت نماید. تبصره 3: افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جارى و حسابهاى مشابه (حسابهایى که و چه آنها توسط 
اشخاص ثالث قابل دریافت باشد)، حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار نزد تعاونى و همچنین اعطاى تسهیالت غیرقرض الحسنه اى به اعضاء ممنوع است. تبصره 4: تعاونى مجاز به انجام هیچ نوع فعالیت براى 
غیر اعضاى خود نمى باشد. به موجب مجوز از اداره کل بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران برابر با شماره مجوز 00/170920 در تاریخ 1400/06/20در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید.به موجب مجوز از اداره 
کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى برابر با شماره مجوز 582002 در تاریخ 1399/02/29در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید.به موجب مجوز از اداره کل شرکت سوخت راکتورهاى هسته اى برابر با شماره 
مجوز 1400/5000/30845 در تاریخ 1400/08/18در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید.به موجب مجوز از اداره کل شرکت سوخت رآکتورهاى هسته اى برابر با شماره مجوز 30845/5000/1400 در تاریخ 
1400/08/18در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان جى ، روستا مرکزتحقیقات وتولیدسوخ، 
محله ندارد ، خیابان اصلى براآن شمالى ، خیابان اداره ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8166187301 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدى اولین مدیران آقاى جواد مهدیه نجف 
آبادى به شماره ملى 1091256187 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 ســال آقاى بهنام قیصرى به شماره ملى 1282909843 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 3 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى حسین ایکدر باصیرى به شــماره ملى 1284289249 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى مجتبى نیکخواه به شماره ملى 
1286965209 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى مسعود یحیى آبادى به شماره ملى 1288420951 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 
3 سال آقاى شهرام ثریا به شماره ملى 1290358605 به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى مجید عسگرى سرشبادرانى به شماره ملى 1291808450 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى امیر افراز به شماره ملى 1818279657 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : چک ها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب 
هیات مدیره با امضاى آقاى بهنام قیصرى مدیر عامل و آقاى مجتبى نیکخواه رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و در غیاب آقاى مجتبى نیکخواه رئیس هیات مدیره آقاى شهرام ثریا منشى هیات مدیره حق امضا 
خواهد داشت. و اوراق عادى با امضاى آقاى بهنام قیصرى مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سید حسین میرلوحیان به شماره ملى 1284994864 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حسینعلى طهماسبى به شماره ملى 2299507442 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال بموجب مجوز شماره 00/170920 مورخ 1400/06/20 بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران تاسیس گردید. بموجب مجوز شماره 582002 مورخ 1399/02/29 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى تاســیس گردید. بموجب مجوز شماره 1400/5000/30845 مورخ 1400/08/18 شرکت 
سوخت راکتورهاى هسته اى تاسیس گردید. بموجب مجوز شماره 30845/5000/1400 مورخ 1400/08/18 شرکت سوخت رآکتورهاى هسته اى تاسیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1241047)

طبق تعریف انستیتو زمین شناسى ایاالت متحده ، پدیده 
فرونشست زمین شامل فروریزش یا  نشست  رو به پایین 
سطح زمین است که مى تواند داراى بردار جابجایى افقى 
اندك باشد.  حرکت از نظر شدت، وسعت و میزان مناطق 
درگیر محدود نمى باشد و فرونشســت مى تواند در اثر 
پدیده هاى طبیعى زمین شــناختى مانند انحالل، آب 
شدگى یخ ها و تراکم نهشــته ها، حرکات آرام پوسته و 
خروج گدازه  از پوسته جامد زمین و یا فعالیت هاى انسانى 
نظیر معدنکارى، برداشــت آب هاى زیرزمینى و یا نفت 
ایجاد شود. بنا به تعریف یونسکو فرونشست عبارت است 
از فروریزش و یا نشست ســطح زمین که به علت هاي 
متفاوتى در مقیاس بزرگ روي مى دهد. به طور معمول 
این اصطالح به حرکت قائم رو به پایین سطح زمین که 
مى تواند با بردار اندك افقى همراه باشد، گفته مى شود. 
این تعریف پدیده هایى همچــون زمین لغزش ها را به 
دلیل اینکه حرکت آنها داراي بــردار افقى قابل توجهى 

است و همچنین نشست در خاك هاي دستى ، که داراي 
مکانیسم متفاوتى مى باشد شامل نمى شود.

علت هاي ایجاد فرونشست
عوامل متعددي باعث ایجاد این پدیده مى شوند از جمله 
انحالل، آب شد گى یخ ها و تراکم نهشته ها، حرکت آرام 
زمین و خروج گدازه و یا عملیات انسانى نظیر معدنکاري 
یا برداشت آب زیرزمینى و نفت. برداشت و استخراج مواد 
معدنى، ریزش ســازه هاي زیرزمینى مانند تونل ها و یا 
ایجاد حفرات در اثر انحــالل، فعالیت هاي تکتونیکى، 

برداشت بى رویه از منابع آب زیرزمینى، نفت و گاز.

علت وقوع فرونشست درایران
عمده رخدادهاي فرونشســت زمین در ایران بیشتر در 
اثر عواملی همچون افت ســطح ســیاالت زیرزمینی، 
انحالل تشکیالت زیرسطحی و ریزش کارست به وجود 
می آیند. تغییر کاربــري زمین، احداث و یــا بارگذاري

 سازه هاي مهندسی، زهکشــی خاك هاي آلی و نفوذ 
آب شور در امتداد ســواحل نیز از جمله عوامل دیگري 
هســتند که می توانند در ایجاد پدیده فرونشست مؤثر 
باشند. شرایطی همچون فرآیند هاي تکتونیکی رخداده 
در منطقه، بارندگــی، وجود عــوارض توپوگرافی، نفوذ 
ریزش ها و یا رواناب هاي اســیدي، انحالل تشکیالت 
سطحی و وجود الیه هاي نامقاوم در تشکیالت رسوبی 
زیرین، منجر به توسعه پدیده هاي فرونشستی در کشور 
شده اند. از میان عوامل تشکیل فرونشست زمین در ایران، 
کارستی شدن عالوه بر ایجاد خطرات طبیعی، مشکالت 
پیچیده اي در عملکرد مهندســی و همچنین ارتباطات 
ایجاد می کند. کارســت ها از جمله موارد مهمی هستند 
که باید در احداث ســازه هاي مهندســی-به خصوص 
احداث ســد و تونل- در این نوع تشکیالت مد نظر قرار 
گیرد. افزایش شدت در به وجود آمدن تشکیالت کارستی 
در نواحی مستعد مربوطه، حفرات و چاله هاي کارستی را 
در بخش هایی از سازه هاي احداث شده به وجود آورده 

است که در صورت ریزش کارست، منجر به فرونشست 
زمین در آن مناطق می گردد. فرونشست زمین به عنوان 
یکی از پیامدهاي کارستی شدن ممکن است به صورت 
فرونشست ناگهانی و یا نشست هاي تدریجی بروز کند. 
عالوه بر خطرات ناشــی از ریزش ســنگ ها و تأثیر آن 
بر سازه هاي مهندسی، نشــت آب از مخازن سدها و یا 
تجمع آب هاي زیرزمینی وفشار ناشــی از آنها بر دیواره 
داخلی تونل هاي زیرزمینــی، از دیگر خطرات عمده اي 
هستند  که در طراحی و عملیات اجرایی این سازه ها نمی 
توان نادیده گرفت. هر چند که آبخوان هاي کارستی از 
آبخوان هاي با کیفیت خوب محسوب می گردند؛ با این 
حال، آلودگی سریع منابع آب زیرزمینی در نواحی کارستی، 
از جمله مشکالتی اســت که پروژه هاي عمرانی ساخته 
شده در نواحی کارستی را تهدید می کند. همچنین تشدید 
وقوع زمینلغزش ها و ســیالب ها نیز از خطرات طبیعی 
مرتبط با وجود کارست ها محسوب می شوند. مناطقى که 
هم اکنون در شرایط بحرانى ایجاد فروچاله ها، فرونشست 
قرار دارند شامل دشــت کبودرآهنگ همدان، ورامین، 
نظرآباد، دشت تهران، دشت مشهد و نیشابور، دشت هاي 

استان کرمان، اصفهان وقزوین مى شوند.
فشــردگى خاك در برخى از سیســتم هــاى آبخوان 
مى تواند همراه با پمپاژ بیش از حد آب زیرزمینى باشد و تا 
حد زیادى بزرگ ترین علت فرونشست است. پمپاژ بیش 
از حد چنین سیســتم هاى آبخوان منجر به فرونشست 
دائمــى و خرابى هاى زمین شــده اســت. در برخى از 
سیستم ها، هنگامى که مقادیر زیادى آب پمپ مى شود، 
زیر خاك فشرده مى شود، بنابراین از نظر اندازه و تعداد 
فضاهاى منافذ باز در خاك، آب نگهدارى شــده قبلى 
کاهش مى یابد. این مى توانــد منجر به کاهش دائمى 

ظرفیت کل ذخیره سازى سیستم آبخوان شود.

راهکارهاى مقابله با فرونشست زمین
در مطالعــه صورت گرفتــه در ابعــاد مختلف موضوع 
فرونشست زمین و بررسى مقاالت تدوینى در این حوزه 
راهکارهاى ارائه شده در این زمینه به صورت مشخصى 
برخالف ســایر مضوعات که اختالف نظر زیادى وجود 
دارد با راهکارهاى یکســانى روبرو مى باشد و در واقع 

راهکار پیش رو متناسب با علت وقوع این امر مى باشد.
در عین حال سدســازى به دلیل تبخیر باال نمى تواند به 

حفظ منابع آبى کمک چندانى کنــد و رها کردن آب در 
مسیر واقعى خود عالوه بر تغذیه سفره  هاى آب  هاى زیر 
زمینى، نمک، سموم و آفتکش هاى زمین را از بین مى برد.
یکــى از راهکارهاى مقابلــه با فرونشســت، کاهش 
بهره بردارى از منابــع آب زیرزمینى اســت که این امر 
مهم مى تواند با اصالح و تعدیل پروانه هاى بهره بردارى 
چاه ها به میزان حداقل 50 درصد و سپس نظارت دقیق 
بر پمپاژها از طریق نصب کنتورهاى هوشمند و استفاده 

بهینه از آب در بخش کشاورزى میسر گردد.
و همچنین «چرخــش آب در صنعت و در شــهرها» و 
اســتفاده مجدد از ظرفیت هاى آب هاى تصفیه شده به 

عنوان یک راهکار مورد توجه باشد.

با «کاهش سطح کمى استفاده از آب در صنایع و آبیارى» 
با بهبود روش هاى تولید و یا مکانیابى صحیح صنایع در 

خصوص میزان دسترسى به آب.
باید توجه داشت میزان برداشــت آبى که طى این چند 
ســال اتفاق افتاده اســت نیاز به زمان دو برابر و حتى 
بیشــتر دارد تا دوباره جایگزینى اتفاق افتد و سفره هاى 
آب زیرزمینى پر آب شود زیراکه ســرعت نفوذ آب در 
خاك به دلیل ریز بودن منافذ خاك کند اســت و همین 
موضوع تبخیر آب توسط خورشــید را نیز در پى دارد، 
بخشــى از آب هم توســط گیاهان، مراتع و... برداشت 
مى شــود بنابراین تمامى آب ها به سفره هاى زیرزمینى

نمى رسد.

فرونشست زمین، علت وقوع، راهکارهاى مقابله

حامد اخگر / دکتراى شهرسازى
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آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و 
اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به داددگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردســتان مبادرت به 
صدور سند مالکیت مینماید ضمًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1- راى شــماره 140060302032000250 مورخ 1400/9/14 خانم سلطنت یزدى گل 
ملى فرزند فضل اله کدملى 1189720248 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه گل و 
مل پالك 54 اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 252,45 متر مربع 

مالک رسمى مشاعى
2- راى شــماره 140060302032000256 مورخ 1400/9/16 آقاى مجتبى شمسایى 

زفرقندى فرزند دخیل کدملى 1189843900 به میزان یکصد و شصت و هفت سهم مشاع 
از یکهزار و چهارصد و چهل سهم ششدانگ مزرعه رسته پالك 24 اصلى برزاوند اردستان 
بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ 83500 مترمربع انتقال عادى مع الواسطه 

از آقاى عباس شمسایى زفرقندى فرزند شمسعلى مالک رسمى
3- راى شماره 140060302032000251 مورخ 1400/9/14 آقاى حسین درخشان فرزند 
على کدملى 1188824074 ششدانگ یک باب خانه واقع در سیاالن پالك 101 اصلى علیا 

اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 309.18 متر مربع مالک رسمى مشاعى.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/10/09 - م الف: 
1240960 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /9/194

فقدان سند مالکیت
خانم مهتاب بهرامى اســکندرى به وکالت از طرف خانم مهســا براتى باســتناد دوبرگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود در دفتر خانه 296 اصفهان رسما گواهى شده 
مدعى است سند مالکیت خود بشماره 620339 سرى الف سال 97 را که بمیزان ششدانگ 
به شماره پالك ثبتى 301/62388 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شاهین شهر) 
که به شماره دفتر الکترونیک 139720302035016173 بنام مهسا براتى ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و بموجب ســند قطعى 254414 مورخ 1397/07/25 دفترخانه 26 شاهین 
شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و نحوه ى گم شدن جابجایى 

اعالم شده  چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد. 1240720/م الف - على جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شاهین شهر از طرف زهره زرگرى /9/196

اخطار اجرایى 
شماره: 429/98 حل11- تاریخ: 1400/9/20 - به موجب راى شماره 1274 تاریخ 98/6/25 
حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان خمینى  شهر که قطعیت یافته است. محکوم  علیه 
محمدرضا منصورى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ هفتاد و دو 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان اجراى حکم در حق خواهان و پرداخت مبلغ 1/940/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان و پرداخت نیم  عشر دولتى در حق صندوق دولت در ضمن راى صادره غیابى 
مى باشد. محکوم له: سید مرتضى رضوى به نشــانى: درچه، دینان، سه راه طالقانى، کوچه 

دیانت، پ 23
ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 

است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1241090 - شعبه 11 

شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر /9/192
 

آگهى  ابالغ  مفاد راى افراز
در خصوص افراز پالك ثبتى 3502 فرعى از 22 اصلى واقع در علویجه بخش 15 ثبت به 
اطالع مى رساند پس از انجام مراحل قانونى تصمیم بر عدم پذیرش افراز سهم خانم فرزانه 
نورى فرزند حسن و خانم مهدا نورى فرزند حسن و راى  به رد درخواست افراز شماره 4111 
مورخه 1400/09/20 تهیه و تنظیم شــد. لذا بدین وســیله به اطالع خانم ها توران نورى 
فرزند حسن و خانم سلطان نورى علویجه فرزند قاســم و خانم نازنین نورى فرزند حسن و 
آقاى حمید رضا نورى فرزند حسن که آدرسى از ایشان به دســت نیامده و سایر اشخاص 
ذى نفع مى رســد تا چنانچه در خصوص راى به رد درخواســت افراز فوق اعتراضى دارند 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهى به دادگاه محل وقوع ملک (مهردشت) مراجعه 
و اقامه دعوى نموده و گواهى مربوطه را به این اداره ارائه نمایند. تاریخ انتشــار: چهارشنبه 
1400/09/24 - 1241568/م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراله 

علینقیان /9/193

01

03

کشور ما به عنوان یکى از کشــور هاى با رتبه باال در انجام 
جراحى هاى زیبایى در دنیا شناخته مى شود. طبق گزارش هاى 
موجود، ایران از نظر نسبت عمل هاى جراحى زیبایى انجام 
شده به کل جمعیت در ردیف سه کشــور اول جهان است. 
در ایران ســاالنه حدود 25 تا 30 هزار جراحى زیبایى انجام 
مى شود که 60 درصد این موارد مربوط به جراحى بینى و بقیه 
آن مربوط به سایر جراحى هاى زیبایى است. از نظر جراحى 
پلک و صورت ایران در رده چهارم و از نظر لیپوساکشن، سینه 
و شکم پس از آمریکا در رده دوم قرار دارد. از سوى دیگر تقاضا 

براى انجام عمل هاى زیبایى در حال افزایش است.

سالى 30 هزار 
جراحى زیبایى

قربانیان
 خودرو هاى فرسوده

02

افزایش 35 درصدى سنگ قبر باعت شده تا مردم به دنبال 
سنگ قبر هاى مصنوعى و پالستیکى باشند، چراکه قیمت 
نهایى ســنگ قبر رایج از حدود ســه میلیون و 500 هزار 
تومان شروع شده و تا حدود 50 میلیون هم مى رسد تا حدى 
که خرید ســنگ قبر به معضلى بزرگ براى خانواده هاى 
عزادار تبدیل شده است. گویا خانواده ها ترجیح مى دهند 

یک سنگ قبر ارزان با جنس پالستیک تهیه کنند.

سنگ قبر هاى پالستیکى

سردار حسین رحیمى فرمانده انتظامى تهران بزرگ 
در روزنامه شرق نوشت: پلیس به عنوان حافظ امنیت 
عمومى همــواره برخورد با ســارقان را در دســتور 
کار داشــته و دارد و این مهم را مى تــوان در اجراى 
طرح هاى مختلفى که از سوى پلیس هاى تخصصى 

برگزار مى شود، مشاهده کرد.
واقعیت این اســت که فقط شناســایى ســارقان و 
دســتگیرى آنان و حتى پخش کردن تصویر آنان در 
رسانه ها، اثربخش نیست. مادامى که شرایط اقتصادى 
و وضعیت مالى، سامان نیابد، این گونه اقدامات صرفا 

مســکنى بر زخم بازشــده بدون مرهمى است که 
صاحبش را رو به مرگ و زوال پیش مى برد.

به دیگر ســخن، اینکــه جوانانى کــه دخل و خرج 
زندگى شــان با همدیگر جور درنمى آید، از دیگرسو 
طبقه اى از جامعه را غرق در رفاه و آسایش مى بینند، 
درنهایت راحت ترین راه را در دســتبردزدن به مال 
دیگرى مى یابند. اگرچه این امر هم از دیدگاه انسانى 
و عرفى و هم از دیدگاه شرعى دست درازى و سرقت 
بوده و حد و مجازات دارد اما به این نکته نیز باید توجه 
داشــت که فقر و بى کارى، علت العلل ارتکاب انواع 

جرائم از جمله سرقت به عنوان رایج ترین جرم، است.
بیکارى و فقــر به عنــوان یکى از آســیب زاترین 
آســیب هاى اجتماعى، تنها بــا برخوردهاى قهرى 
پلیس و دستگیرى ســارقان مرتفع نمى شود بلکه 
نیازمند همکارى همه دستگاه هاى مسئول در حوزه 
مالى، آموزشى و فرهنگى اســت که در این صورت 
پلیس نیز به عنوان آخرین حلقه تکمیل کننده این سیر 
صحیح و درســت اجتماعى، با سارقان برخورد کرده 
و آنان را بازمــى دارد. در این صورت به مدینه فاضله 
جامعه اى عــارى از ناامن کنندگان فضاى اجتماعى 

خواهیم رسید.
کوتاه سخن آنکه، دستگیرى سارقان و برمالکردن 
جرائم آنان بخش ســلبى کاهش جرم سرقت است 
که به طورحتم میــزان اثربخشــى آن کمتر بوده و 
تنها مى تواند کاهشــى مقطعى را به همراه داشــته 
باشــد؛ درحالى که اگــر ســازوکارهاى اجتماعى 
و اقتصــادى جامعه رو بــه بهبود و صالح باشــد، 
على القاعده آمار سرقت و ســارقان نیز کاهش یافته 
و این کم شدن ســیر همیشگى داشــته و وضعیتى

 تثبیت شده است.

جرم سرقت با دستگیرى سارقان تمام نمى شود

سرهنگ  مرتضى نثارى معاون جرایم جنایى پلیس آگاهى پایتخت در روزنامه 
ایران علل فرار دختران و زنان را توضیح داد.

او نوشت: براساس تجزیه و تحلیل  پرونده هایى که کارآگاهان جرایم جنایى با آن 
مواجه هستند و همچنین تجربه هایى که طى سال ها خدمت از سوى کارآگاهان 
پلیس کسب شده، مى توان گفت فقر اقتصادى، اختالفات زناشویى، اضطراب 
و افسردگى بچه ها در مسائل مختلف که شامل ترس از قبول نشدن در کنکور 
یا امتحانات، ابتال به اختالالت شخصیتى، تعصب ها و سختگیرى هاى بیش از 
حد والدین، مرگ والدین یا بدسرپرستى ناپدرى و نامادرى، اعتیاد، درونگرایى 
و منزوى بودن فرد، فضاهاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى ازعلل اصلى فرار 

دختران و زنان از خانه است.
افزایش این ناهنجارى ها هم مسیر و هم جهت با افزایش فرار دختران و زنان از 

خانه هایشان است که همین مسئله زمینه ساز جرایم بعدى است.
پیشنهاد مى شود همه نهادها و ارگان ها که در پیشگیرى آسیب هاى اجتماعى 
مى توانند کمک کنند مثل سازمان بهزیستى، آموزش و پرورش، صدا و سیما، 
وزارت کشور، معاونت پیشگیرى از جرم قوه قضائیه، ... با توجه به بودجه هایى که 
برخوردار هستند با ایفاى درست نقش خودشان، براى حل این معضل و کمک به 
آنها وارد عمل شوند. همچنین نقش فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى را نیز 
نباید نادیده گرفت و آموزش هاى الزم به خانواده ها در استفاده درست فرزندان 

و حتى خودشان از این فضا داده شود.
موضوع دیگرى که باید به آن توجه کرد این است که بعضى از افراد به کسى که از 
منزل فرار کرده است به عنوان مجرم نگاه مى کنند، در صورتى که اگر فرد از خانه 
فرار کرده و بزهى مرتکب نشده، نباید با او به عنوان مجرم برخورد کرد. تغییر این 

نگرش، کمک بزرگى به کم کردن آسیب هاى اجتماعى است.

کارشناس ستاد مبارزه با مواد مخدر از یک ماده مخدر جدید پرده برداشت.
رضا تویســرکان منش با حضور در برنامه صبح بخیر ایــران تلویزیون گفت: 
«داروى جدیدى هست به نام «کتامین»، دارویى که اولین بار براى بى هوشى و 
بى دردى براى حیوانات در دامپزشکى استفاده شد، بعد هم در بى هوشى انسان ها 
مورد استفاده قرار گرفت متاسفانه در قشرى از جامعه که پول بیشترى دارند به 
عنوان جایگزین مواد مخدر دارد استفاده مى شود و آمار مسمومیت این دارو در 

قشر جوان و نوجوان دارد هشدارهایى ایجاد مى کند.»
پیش تر سپیده علیزاده، مدیرعامل موسسه کاهش آسیب «نور سپید هدایت» از 

مخدرهاى جدیدى به نام «سورچه» و «کیمیکال» هم نام برده بود.

«کتامین»؛ مخدرى براى پولدارها

04

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفت: امسال شاهد افزایش 
تصادفات و تعداد جانباختگان ناشى از تصادف هستیم یکى از 
دالیل آن هم افزایش تردد هاست.سردار سیدتیمور حسینى 
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا اظهار کرد: در این هشت 
ماهى که از سال 1400 گذشته، تردد ها نسبت به سال قبل 
افزایش قابل توجهى داشته و طبیعى است، زیرا در سال 99 با 

شرایط بسیار ویژه و قابل توجهى مواجه بودیم.

افزایش جانباختگان
 تصادفات

مدیرکل دفتر انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش 
مى گوید: ما وظیفه داریم خودرو هاى استاندارد را به خانواده ها 
معرفى کنیم. در روستاها، چون تعداد دانش آموزان کم است 
و پیمانکارى هم از طرف وزارت راه و شهرســازى معرفى 
نشده است خود خانواده ها سرویس براى دانش آموزانشان 
مى گیرند.حدود ســه میلیون نفر در مناطق روســتایى از 
سرویس مدرسه استفاده مى کنند؛ اما متأسفانه شاهد هستیم 
که کار آنچنانى براى سرویس مدارس مناطق محروم انجام 

نمى شود.

چرا زن ها و دخترها از خانه فرار مى کنند؟

با وجود اختالفات موجود بر ســر سرانه پزشــک، تمام سناریوهاى 
مطرح شده در نهادهاى مختلف، نشان دهنده کمبود شدید پزشک و 
دندانپزشک نسبت به جمعیت کشور در مقایسه با منطقه و کشورهاى 
پیش رو در نظام سالمت است. از طرفى باید به این نکته توجه کرد که 
کشور در آستانه بحران سالمندى جمعیت قرار دارد که موجب افزایش 
شدید نیاز به خدمات پزشکى خواهد شد. در صورت عدم افزایش ظرفیت 
تربیت پزشک کافى براى پاســخگویى به نیازهاى سالمندان، هزینه 
سنگینى به مردم و کشور تحمیل خواهد شــد و ممکن است همانند 

ابتداى انقالب مجبور به واردات پزشک شویم.
حسن شجاعى رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى گفت: 
کمبود پزشک در سطح کشور محرز است و در صورت عدم تصویب طرح 
افزایش ظرفیت پزشکى در شوراى عالى انقالب فرهنگى، مجلس به 
سرعت وارد عمل خواهد شد. وى افزود: امیدواریم طرح افزایش ظرفیت 
پزشکى در شــوراى عالى انقالب فرهنگى تصویب شود تا وضعیت 

دسترسى مردم به پزشک بهبود یابد.
شجاعى با اشاره به تعارض منافع در نظام سالمت، تاکید کرد: متأسفانه 
در هفته هاى اخیر شاهد فشار ســنگین نهادهاى صنفى و غیر صنفى 
حوزه ســالمت در جهت خروج این طرح از دســتور کار شوراى عالى 

انقالب فرهنگى بودیم.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: عجیب ترین موضع گیرى ها 
در این میان، نامه وزارت بهداشت و نهاد صنفى نظام پزشکى به شوراى 
عالى انقالب فرهنگى بود که در آن با افزایش ظرفیت پذیرش رشته 

پزشکى مخالفت شده بود.
ســرانه پزشــک در ایران 11/8 به ازاى 10 هزار نفر جمعیت اســت 
درحالى که این آمار در کشورهاى پیشرو در حوزه سالمت بین 30 تا 50 
است. ایران در منطقه نیز از جایگاه مناسبى برخوردار نیست و از بین 25 
کشور منطقه، در رتبه بیستم و پایین تر از کشورهایى مانند عربستان، 

تاجیکستان، قرقیزستان و ترکیه قرار دارد.
کمبود پزشک یکى از مشکالت اساسى و ریشه دار نظام سالمت است 
که از سالیان قبل همواره مطرح بوده است. ادغام آموزش پزشکى در 
وزارت بهدارى و تشکیل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى 
در سال 1364 نیز با هدف توسعه آموزش پزشکى و تأمین نیاز کشور 
به پزشک صورت گرفت. در سال هاى ابتدایى پس از این اقدام، روند 

پذیرش دانشجو با افزایش مناسبى همراه بود اما این روند ادامه دار نبوده 
و پس از چند سال نزولى شد. امروزه اما با وجود تصویب قوانین مختلف 
در جهت افزایش دسترسى به پزشک، مسئله کمبود پزشک همچنان 

پابرجاست.
با وجود کمبود شدید پزشک، به بهانه اشباع شدن بازار، ظرفیت پذیرش 
دانشجوى پزشکى بسیار پایین نگه داشته شده است. به اعتقاد بسیارى از 
کارشناسان، دلیل اصلى مقاومت شدید در برابر افزایش ظرفیت پزشکى 
و رفع انحصار از این حوزه، تعارض منافع در وزارت بهداشــت و وجود 
ذى نفعان حوزه پزشکى در مناصب تصمیم گیرى در وزارت بهداشت 
بوده اســت که با ایجاد انحصار، مانع از افزایش ظرفیت دانشــجوى 

پزشکى و افزایش ارائه دهندگان خدمات در این حوزه شده اند.
سرانه پزشک متخصص در ایران 59 پزشک به ازاى 100 هزار نفر است 
که این آمار براى کشورهاى اروپایى عمدتًا بیش از 250 تا 350 است. 
ایران در بین کشــورهاى منطقه نیز وضعیت خوبى در سرانه پزشک 

متخصص ندارد.
سرانه دندانپزشک در کشور ایران 33 دندانپزشک به ازاى 100 هزار نفر 
است، در حالى که میانگین سرانه کشورهاى پیشرو در حوزه سالمت 
80 دندانپزشــک به ازاى 100 هزار نفر است. این کمبود موجب عدم 
دسترسى مردم بسیارى از مناطق کشــور به دندانپزشک شده است. 
از طرفى با توجه به اینکه عمده هزینه خدمات دندانپزشکى مربوط به 
دستمزد دندانپزشک است، این کمبود موجب افزایش جدى در قیمت 
این خدمات شده، به طورى که بســیارى از مردم به دلیل هزینه هاى 

باالى دندانپزشکى امکان استفاده از این خدمات را ندارند.
عالوه بر کمبود کلى پزشک در کشور، توزیع نامتوازن پزشکان موجب 
تشدید مسئله در مناطق کمتر برخوردار شــده است. حدود 45 درصد 
از پزشــکان متخصص در شــهر تهران (با 11 درصد جمعیت کشور) 
حضور دارند که معنى آن وخامت بیشتر کمبود پزشک متخصص در 
شهرستان ها است؛ در حال حاضر بیش از 50 درصد جمعیت کشور در 
مناطقى هستند که سرانه پزشک آنها کمتر از 38 پزشک به ازاى 100 
هزار نفر است. این آمار نشــان دهنده وضعیت فاجعه بار دسترسى به 
پزشک در بسیارى از مناطق کشور است. دسترسى ناکافى به پزشک 
به ویژه متخصص در این مناطق موجب ســفرهاى درمانى به مراکز 

استان ها و تهران شده است.

 کمبود پزشک؛ از واقعیت تا کتمان

قحطى پزشک متخصص
 در مناطق محروم

در یک پیمایش ملى تعداد زنان مطلقه اى که 
از زندگى بعد از طالق خود رضایت داشــتند 
نســبت به مردان راضى از زندگــى پس از 
طالق بیشتر بوده اســت. موضوعى مهم و 
البته چالش برانگیز که مى تواند نشان دهنده 
چالش و فشارهاى وارد بر زنان در زندگى هاى 
خانوادگى ناموفق نسبت به مردان در همین 

شرایط باشد.
پاسخ به آخرین پرسش هاى مربوط به طالق 
هم حائز اهمیت است زیرا از کسانى که تجربه 
طالق داشته اند پرسیده شده که تحول کیفیت 
زندگى خود پس از طالق را با پیش از آن در 10 
مورد ارزیابى کنند. بدون استثنا در همه موارد 
تعداد کسانى که اظهار داشته اند این موارد بهتر 
شده به کســانى که گفته اند بدتر شده بسیار 
بیشتر است و تقریبا در همه موارد زنان ارزیابى 
بهترى از مردان درباره وضعیت پس از طالق 
خود ابراز کرده اند و این نشان دهنده ارزیابى 

درست تر زنان از اقدام به طالق است.
در مجموع اکثریت قاطــع زنان و مردان ابراز 
رضایت بیشــترى از وضعیت پس از طالق 
داشته اند ولى زنان رضایت بیشترى از مردان 
ابراز داشــته اند موضوعى که این سوال را به 
ذهن متبادر مى کند کــه علت این رضایت از 
طالق درمیان زنان چیست چه آنکه معموال 
د رجامعه ما زنان بعد از طالق شرایط بدترى 
را نسبت به مردان تجربه مى کنند، شاید الزم 
است که براى داشتن درکى بهتر از نگاه زنان 
و مردان بــه زندگى مشــترك و طالق ابتدا 

آسیب هاى بعد از طالق را شناسایى کنیم.
دکتر فاطمه آذرتاش، مشاور خانواده مى گوید:  
وقتى نیاز بــه قدرت و پیشــرفت در فرد باال 
بوده اما در ازدواجى قرار دارد که همسر به او 
اجازه داشتن شغل یا ادامه تحصیل نمى دهد 
و نمى گــذارد هویت فرد آنطــور که خودش 
مى خواهد شکل بگیرد، در اینجا نیاز چنان در 
فرد برجسته است که ترجیح مى دهد از ازدواج 

خارج شود.
این مشــاور خانواده تاکید مى کند: برخى از 
مــردان به واســطه مردســاالرى حاکم بر 
جامعه ســعى مى کند که از اشتغال، تحصیل 
و آزادى هایى که زن مى خواهد در چارچوب 
خانواده داشته باشد جلوگیرى کنند این موضوع 
باعث مى شود که زن رشد خودش را به زندگى 
با فردى که مى خواهد از پیشرفت او ممانعت 
کند ترجیــح داده و طالق بگیــرد. برخى از 
خشونت هایى که در جامعه رخ مى دهد مانند 
ضرب  و جرح هایى که در خانواده رخ مى دهد 
بسیار مهم بوده و باید قوانین در این موارد از زن 
بیشتر حمایت کنند ما خشونت هاى خانگى را 
در جامعه داریم که به عوامل تربیتى یا فرهنگى 
موجود در جامعه باز مى گــردد. گاهى زنان از 
نظر مالى مورد بى توجهى قــرار مى گیرند یا 
مورد خیانت اقتصادى قرار مى گیرند که این 
عوامل هم باعث مى شــوند که زن بخواهد 

طالق بگیرد.

چرا زنان نسبت به 
مردان رضایت بیشترى 
از طالق خود دارند؟
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آنکس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آنکس که خود را 
از آن بى نیاز انگاشت در آسایش است  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش 
را خیره سازد دچار کوردلى شــود و آنکس که به دنیاى حرام عشق 
ورزید، درونش پر از اندوه شد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان 
گشت که از سویى سرگرمش سازند و از سویى دیگر رهایش نمایند، 
تا آنجا که گلویش را گرفته در گوشــه اى بمیرد، رگ هاى حیات او 

موال على (ع)قطع شده و نابود ساختن او بر خدا آسان است.
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1- دستگاه مناقصه گزار : اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه : خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل :

3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه :
اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقی بازار هنر - واحد پشتیبانى طرحها اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان (تلفن تماس2- 32222091)

4- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه :
الف )مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 7 روز از انتشار آگهی از تاریخ 1400/09/24 لغایت ساعت 19  مورخ 1400/10/02  و بصورت الکترونیکى از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) www.setadiran.ir  می باشد.
ب )مهلت بارگذارى اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و ارسال پاکت الف و زونکن ارزیابى کیفى تا پایان وقت اداري مورخ 1400/10/21  می باشد .
ج )زمان گشایش پاکت الف و ب ، ساعت 8:30 صبح روز دو شنبه مورخ 1400/10/27 در محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان مى باشد .

5-نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه : الف) سپرده (واریز به حساب IR 780100004061030607670085 به نام تمرکز وجوه سپرده نوسازي مدارس استان 
اصفهان بانک مرکزى) ب) ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما به مدت 3 ماه  

6- مدت اعتبار پیشنهادها : یک ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى مى باشد.
ضمناً متن این فراخوان در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir وiets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائى پاکات ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اى
 شماره  21870 مورخ 1400/09/22

م.الف:1243438اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان 

چاپ  اول چاپ  اول 

موضوعردیف
 مناقصه

شماره مناقصه سامانه نوع تضمینتعداد
ستاد

مبلغ تضمین 
(ریال)

نوبت 
مناقصه

دوم20000040380000241/500/000/000ضمانتنامه/سپرده900تبلت دانش آموزى1

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 1418/ش مورخ 1400/07/10 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد بهره بردارى به صورت اجاره قسمتى از بوستان هاى سطح شهر جهت استقرار وسایل 
بازى کودکان را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط 

واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به واحد 
حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
1400/10/13 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است. 

آگهى مزایده عمومى 
(نوبت اول)

م.الف:    1243429                                                                  کیانوش کیانى - سرپرست شهردارى شاهین شهر 

چاپ  اول چاپ  اول 

مدت قراردادعنوانردیف

قسمتى از زمین بوستان انقالب به آدرس بلوار امام خمینى (ره) فاز 1 1
سه سالبوستان انقالب

قسمتى از زمین بوستان حافظ شمالى به آدرس خیابان حافظ شمالى 2
سه سالپارك حافظ شمالى فاز 1

به همت شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  
منطقه اصفهان با جابجایى قسمتى از فنس مرکز انتقال 
نفت شــهید مرزبان ایذه، ایمنى جاده براى وسعت دید 

رانندگان افزایش یافت.
رئیس واحد تعمیرات عمومى و ساختمان شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: بخشى 
از فنس ضلع جنوبى مرکز انتقال نفت در مجاورت جاده 
ترانزیتى خوزســتان - اصفهان از نظر موقعیت جاده و 
دیواره فنس موجب کاهش دید راننده در هنگام عبور از 

آن محوطه بود که جابجایى شد.
حسن مؤذنى افزود: دیوار جدید به طول 30 متر و عقب 
نشینى 10 مترى آن به سمت محوطه داخلى احداث و در 

مجموع 20 مترمکعب سنگ کارى شده است.
جاده ترانزیت خوزستان به استان اصفهان از شهر لردگان 
تا ایذه مهمترین جاده ترانزیت کاال از بندر امام خمینى 
(ره) به اســتان هاى مرکزى ایران به علت عبور روزانه 
خودرو هاى باربرى سنگین و عرض کم جاده دو طرفه 
جزو خطرناك ترین محور هاى ارتباطى بین استانى است.

ایمن تر شدن مسیر اصفهان به خوزستان

نخستین نشست خبرى شهردار اصفهان پس 
از 75 روز به کرسى نشستن او در مقام باالترین 
مقام شــهرى اصفهان با حضور ده ها خبرنگار 

برگزار شد.
در این مراسم على قاسم زاده، با اشاره به اینکه 
هر مدیرى تالش دارد که یک گام شهر را جلو 
ببرد اظهار کــرد: در این مســیر در چند زمینه 
متمرکز شدیم و عوامل مختلف را دور یک میز 
جمع کردیم. وى ادامه داد: در نظر داریم که با 
ایجاد همگرایى به سمت انجام سریع خدمات 

گام برداریم.
قاسم زاده با اشــاره به میزهاى در نظر گرفته 
شده براى پیشبرد اهداف شهردارى بیان کرد: 
اولین میز، میز محالت اســت که در نظر داریم 
ارتقاى کیفى محالت را بــاال ببریم و در 200 
محله اصفهان، زندگى شایسته و شرایط شهرى 

مناسبى ایجاد کنیم.
شــهردار اصفهان افزود: با انجــام این موارد 
مى توانیم ارتقاى محالت را در چند جنبه داشته 
باشیم که هم کالبد شهرى این مناطق بهبود یابد 
و هم فضاهاى تفریحى توسعه یافته و الگوى 
ارتباطى مناســبى بین شــهردارى و محالت 

ایجاد شود.
قاســم زاده در رابطه با میز فرهنگ و اتفاقات 
فرهنگى در این حوزه گفت: در این دوره در نظر 
داریم موزه بزرگ شهر را راه اندازى کنیم با توجه 
به اینکه این موزه در ادوار گذشــته نیز مدنظر 

بوده، اما هیچوقت به سرانجام نرسیده است.
وى ادامــه داد: طرح هاى زودبــازده در حوزه 
گردشگرى و همچنین ایجاد میدانگاه مشاهیر 
با محوریت مشــاهیر به عنوان جاذبه شهرى 
نیز قرار اســت در این زمینه در نظر گرفته شود 
تا مردم با مشــاهیراصفهان که کمتر شناخته 

شده اند آشنا شوند.
شــهردار اصفهان در زمینه میز هوشمندسازى 
نیز اظهار کــرد: چرخه تحول جهانــى ما را به 
سمت دنیایى هوشمند پیش مى برد و بخشى 
از مشــکالت جارى شــهر و کشــور بخاطر 

عقب ماندگى در زمینه هوشمندسازى است.
قاسم زاده ادامه داد: با توجه به اینکه در برخى از 
بخش هاى شهردارى شاهد ایجاد زمینه فساد 
بودیم، با هوشمندسازى در شهردارى مى توانیم 

زمینه هاى فساد را ریشه کن کنیم.

وى گفت: بسیارى از شهروندان همواره از پیچ و 
خم هاى ادارى گله مند بودند که راه حل آن جز 
هوشمندسازى فرایندها در شهردارى نیست و 
گام اول فعالسازى هوشمندسازى در شهردارى 
در نیمه نخست سال 1401 برداشته خواهد شد.

شهردار اصفهان با اشاره به میز اقتصاد نیز گفت: 
کارگزاران به تنهایى نمى توانند شهر و کشور را 
اداره کنند و باید براى آنها فرش قرمز پهن کنیم 
تا با اقبال و رغبت بیشترى سرمایه گذارى کنند.
وى افزود: ما باید با برداشتن موانع از جلوى پاى 
سرمایه گذاران داخلى و خارجى موانع را برطرف 
کرده و زمینه هاى حضور درآمدهاى پایدار در 

شهر را ایجاد کنیم.
قاســم زاده در بخش دیگرى از سخنانش در 
رابطه با کوتاه ســازى فرایندها و قطع دســت 
عوامل فساد در شهردارى سخن گفت و اظهار 
داشــت: در این دوره از مدیریت شهرى سعى 
کردیم نقاط اضافى فرایندها حذف شــود. به 
عنوان مثال براى پایانه ساخت الزامى به وجود 
سازمان آتش نشانى نیست و یا شهروندان قبًال 
بین اداره ثبت و شهردارى سرگردان بودند و ما 
براى اصالح این روند، اقداماتى را انجام دادیم. 

وى از کوتاه شدن فرایند صدور پروانه ساختمانى 
خبر داد و گفت: کوتاه سازى فرایندها با حذف 
برخى از ایستگاه ها امکانپذیر شد، اما تا جایى 

این اتفاق را رقم زدیم که به ابنیه آسیب نرسد.
شهردار اصفهان تصریح کرد: هوشمندسازى 
از بروز مفاسد، در شهردارى جلوگیرى مى کند.

قاســم زاده با تأکید بر مبارزه با فساد ادامه داد: 
در همین رابطه 12 نفر در شــهردارى به علت 
اختالس بازداشت شدند و اختالس آنها توسط 
مراجع ذیربط تأیید شده است و باید منتظر رأى 

مرجع قضایى باشیم.

5 هزار میلیارد تومان بدهى 
وى در ادامه با اعــالم اینکه در ایــن دوره از 
مدیریت شهرى، شهردارى را با 5 هزار میلیارد 
تومان بدهى تحویل گرفته است، بیان داشت: 
این روند غلط باعث شــد که در این دوره ما در 

اضطرار قرار بگیریم.
شــهردار اصفهان ادامه داد: مدیران شهرى در 
دوره قبل بر این باور بودند که با توجه به شرایط 
تورمى استفاده از اوراق مشــارکت و وام هاى 
بانکى مى توانند پروژه هاى شهرى را زودتر به 

انجام برسانند و این موضوع به نفع شهر است و 
با این منطق جلو رفته اند. قاسم زاده ادامه داد: 
اقساط این وام ها از امسال فرا مى رسد و بخشى 
از ردیف بودجه هاى شــهردارى در این دوره 
شــامل بازپرداخت این وام ها هم خواهد شد و 
این وام ها طى این چهار سال باید به اتمام برسد.

شهردار اصفهان تصریح کرد: البته این موضوع 
را نمى توان با عناوین بى انضباطى مالى یا فساد 
مالى نام برد، بلکه تدبیر مالى دریافت وام و اوراق 
مشــارکت بوده که در دوره قبلى در نظر گرفته 

شده است.
وى در رابطه با تعلق گرفتــن بودجه 1401 به 
تراموا نیز گفــت: در این زمینــه تراموا ردیف 

بودجه اى در سال آتى نخواهد داشت.
قاسم زاده در رابطه با ارتقاى ناوگان حمل و نقل 
شهرى نیز اظهار داشت: براى خرید هر اتوبوس 
چهار میلیارد تومان الزم است و تولید کنندگان 
نیز دراین رابطه سرعت الزم را ندارند، اما همواره 
محیط زیست و پاك بودن هوا جزو دغدغه هاى 

ما بوده است.
قاسم زاده در رابطه با آالیندگى هوا در اصفهان 
نیز گفت: نباید انگشــت اتهــام را در رابطه با 
آلودگى هوا به سمت شهردارى بگیریم، به این 
دلیل که بر اساس آخرین مطالعاتى که دانشگاه 

صنعتى اصفهان انجام داده است، سهم اصلى و 
محورى آالینده ها را صنایــع دارند، اما به این 
علت که قرارگیرى صنایع با فاصله از اصفهان 
اســت ما نمى توانیم از حق آالیندگى اصفهان 
استفاده کنیم و سهم اصفهان از آالینده ها هیچ 

چیز جز آلودگى نیست.
وى با اعالم اینکه شهردارى به تنهایى نمى تواند 
مشکل آالیندگى را رفع کند، تأکید کرد: الزم 
است صنایع در این امر مشارکت کرده و حداقل 
براى خروجى آالینده هاى خود از فیلتر استفاده 

کنند و از سوخت مازوت هم استفاده نکنند.

گلوى شــهردارى هــا زیر پاى 
بودجه هاى انقباضى

شهردار اصفهان در ادامه تأکید کرد: متأسفانه 
بودجه هاى انقباضى دولت باعث شــده گلوى 
شهردارى ها فشرده شود، به این دلیل که همه 
تبصره هاى کمــک به شــهردارى ها از جمله 
اوراق مشارکت و کمک به حمل و نقل عمومى، 
همچنین حق 3 درصدى شهردارى ها از مالیات 
بر ارزش افزوده در الیحه پیشــنهادى رئیس 

سازمان برنامه و بودجه حذف شده است.
شهردار اصفهان ادامه داد: با حذف این تبصره ها 
شــهردارى ها زمینگیر شــده و با بحران ملى 

مواجه مى شــوند، امید است، در مجلس به این 
موضوعات توجه شــود، عالوه بر این اقدامات 
وظیفه ســنگین مدیریت فاضالب شــهرى و 
نوسازى آن به شــهردارى ها واگذار شده است 
که بیش از پیش شهردارى ها را با بحران مواجه 

مى کند.

تغییر مدیران ناکارآمد 
وى در بخش دیگرى از ســخنانش در پاســخ 
به این ســئوال که به چه دلیل مدیران شهرى 
با ســابقه تغییر یافته اند گفت: بــه دلیل نبود 
انطبــاق راهبــردى و ناکارآمــدى مدیریتى 
ضرورى بوده که برخــى از مدیران تغییر یابند، 
اما سایر مدیران کارآمد همچنان حضور خواهند 

داشت. 
شهردار اصفهان تصریح کرد: امیدواریم شاهد 
رفتارهاى توأم با رشوه و فساد در بدنه شهردارى 
نباشــیم به این خاطر که صیانت از شخصیت 

شهر برعهده ماست.
قاســم زاده تأکید کرد: هر فردى بــا هر گونه 
عقیده و گرایشــى حق دارد که از خدمات شهر 
اســتفاده کند و اعتقــاد داریم که هر لباســى 
برازنده شــهر نیســت و نباید بر آن پوشــیده

 شود.

مسئله فرونشست را بزرگ نکنید 
قاسم زاده در پاسخ به این سئوال که شهر اصفهان 
با بحران فرونشست روبه رو است و در این زمینه 
شهردارى چه برنامه هایى را در نظر گرفته است 
بیان داشت: فرونشست باید جدى گرفته شود، اما 
نباید در حساسیت این موضوع اغراق شود. وى 
ادامه داد: شــهردارى لکه هاى در معرض خطر 
فرونشست را ایمن ســازى مى کند و در ارتباط 
با فرونشست زمین بى تفاوت نیست؛ اما اعتقاد 
داریم وقتى بر روى موضوعى بیش از حد متمرکز 

شویم باعث تشویش اذهان عمومى مى شود.
شــهردار اصفهان تأکید کرد: به واســطه موج 
رســانه اى که در این رابطه ایجاد شــده است 

درخواست پروانه ساخت کاهش یافته است.
وى گفت: به عنــوان مثال، اخیــراً در فضاى 
مجازى با انتشــار کلیپــى اظهــار نگرانى از 
فرونشســت زمین در هارونیه مطرح شده بود 
که بر اساس بررسى هاى انجام شده مشخص 
شد که ترك ایجاد شده بر روى زمین آن نقطه، 

ناشى از فرونشست زمین نیست.
شــهردار اصفهان افزود: براى بررسى مسئله 
فرونشســت زمین،نشســت هاى تخصصى 
داشــتیم که ماحصل آن این بود کــه راه حل 
اساسى فرونشست تأمین آب است، تا زمانى که 
آب در بستر زاینده رود جارى نشود این مشکل 

رفع نخواهد شد.
قاسم زاده در پاسخ به سئوالى در ارتباط با تغییر 
مسیر قطار شهرى با توجه به موضوع فرونشست 
زمین، گفت: مطالعات خاك شناسى انجام شده 
و اگر قرار بر تغییر مســیر باشد، قطعًا بر اساس 
مطالعات توسط شرکت هاى معتبر انجام خواهد 
شــد؛ در اجرا هم دســتگاه هاى عامل و ناظر 
مراقبت هاى الزم را انجام خواهند داد و تحت 

بررسى این موضوع هستیم.
وى با تأکیــد بر اینکه امیدواریم فرونشســت 
مشکلى براى قطار شهرى به وجود نیاورد، ادامه 
داد: نقاط در معرض خطر فرونشست در مسیر 
مترو نبوده و جاى نگرانى در این باره وجود ندارد.

وى در رابطه با ابنیه تاریخى هم که در معرض 
تهدید فرونشست قرار دارند گفت: در این رابطه 
با کارشناســى مســئوالن میراث فرهنگى در 
نظر داریم که اطراف بافت هــا و ابنیه تاریخى 
را محکم کنیــم و اجازه ندهیم کــه این بناها 

تخریب شود.

قاسم زاده ادامه داد: ابنیه تاریخى که در معرض 
تهدید فرونشست قرار دارد؛ باید ایزوله شود، لذا از 
مسئوالن میراث فرهنگى مى خواهیم با معرفى 
بناهاى در معرض خطر، زمینه اى فراهم کنند تا 
اطراف آن را با بافت هاى خاص محکم کرده و 
اجازه ندهیم فرونشست، این بناها را تهدید کند.

قاســم زاده افزود: هر کجا در بافت شهرى این 
نگرانى احســاس شد، شــهردارى به صورت 
اورژانسى ورود کرده و آن لکه را به لحاظ فنى 
ایمن سازى مى کند و تیم هاى فنى نگرانى ها را 

برطرف خواهند کرد.
شــهردار اصفهان بــا اعالم اینکــه گاهى در 
گرفتن مطالباتمان خودزنى مى کنیم گفت: به 
عنوان مثال در کلیپى که اخیراً براى استفاده از 
پســاب هــا منتشرشــده، برخــى بــر این 
موضــوع تمرکــز کرده انــد و از اســتفاده 
پســاب در آبیــارى درختان انتقــاد مى کنند، 
ایــن در حالــى اســت کــه ایــن پســاب 
تصفیه شده و اگر تدابیر شهردارى نبود، عالوه 
بر نبود زاینده رود درختان هم خشــکیده بود و 
اصفهان به شهرى بى روح و سرد تبدیل مى شد.
وى اضافه کرد: قیمت پســاب در یک مرحله 
براى شــهردارى 60 برابر شده اســت، اما باز 
هم نمى توان آبیــارى درختان شــهر را کنار 
گذاشــت، زیرا این درختان هم ســرمایه شهر 
محسوب مى شود و از این طریق درختان سیصد 

چهارصد ساله اصفهان را حفظ مى کنیم. 

هیچ کارتن خوابى نداریم 
شهردار اصفهان در بخش دیگرى از سخنانش 
با تأکید بر اینکــه از پدیده کارتــن خوابى در 
اصفهان رنج مى بردیم و اکنون مى گوییم که 
اصفهان کارتن خواب ندارد، اظهار داشت: بخش 
آســیب دیده جامعه،غربالگرى شدند و کسانى 
که نیازهاى روحى روانى داشتند، به مددکاران 
سپرده شــدند و مابقى هم که با مشکل اعتیاد 

روبه رو بودند به کمپ ها ارجاع داده شدند.
قاســم زاده تصریح کرد: با ایجاد شهر همگرا 
توانســتیم توانمندیمان را نشــان دهیم، ولى 
یکى از حلقه هاى مفقوده در مدیریت شهرى 
که باید با کمک اداره راه و شهرسازى برطرف 
شود فقدان طرح جامع براى اصفهان است که 
باعث شده هیئت و ریخت شهر، غیر قابل تحمل 

شود.

شهردار اصفهان در نخستین نشست خبرى خود بعد از 75 روز خبر داد؛

دستگیرى 12 نفر در شهردارى به اتهام اختالس
دریاقدرتى پور

ذوب آهن اصفهان در زمینه فوالد با رویکرد مشارکت 
با همسایگان و صادرات در منطقه آزاد سرمایه گذارى 

مى کند. 
در این راســتا منطقه آزاد چابهار و شــرکت ذوب آهن 
اصفهان تفاهم نامه اى براى ســرمایه گذارى در زمینه 
فوالد با رویکرد مشــارکت با همســایگان و صادرات 

امضا کردند.
این  تفاهم نامه  بین عبدالرحیم کردى مدیر عامل منطقه 
آزاد چابهار و منصور یــزدى زاده مدیر عامل ذوب آهن 

اصفهان منعقد شد که طى آن فراهم شدن زمینه سرمایه 
گذارى ذوب آهن اصفهان در سه بخش مورد تاکید قرار 

گرفته است.
بر اساس این تفاهم نامه هر یک از خطوط زنجیره فوالد 
اعم از واحد تولید کنســانتره، گندله سازى، نورد و ... در 
پیکره هفتم و هشــتم منطقه آزاد چابهار ایجاد خواهد 
شد. همچنین بررسى توسعه بندر تخصصى فوالد و مواد 

معدنى در منطقه مورد توافق طرفین قرار گرفت .
شایان ذکر است احداث مجموعه صنعتى متناسب براى 

کار با اقتصاد کشورهاى همســایه همچون پاکستان و 
عمان به صورت مشترك مورد توافق قرار گرفته است.

همکارى منطقه آزاد چابهار و ذوب آهن اصفهان 


