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ُپزعالى، پوز پوشالى! باد نوزد، اصفهان هیچ روز پاکى نداردفروش باورنکردنى فیلم جدید سحر قریشى و ارسالن قاسمى!چرا سود سهام عدالت پرداخت نمى شود؟ سپاهان، صدرنشین قطعى لیگ  اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آلودگى هوا 
چه تأثیرى بر 

سالمت روان دارد؟ 

ورود اومیکرون به ایران رسمًا تأیید شد
3
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جاده هاى خیس و 
یکشنبه پرحادثه

روان درمانگر و مدرس دانشگاه با بیان اینکه آلودگى 
هوا بر سالمت جسمى، روحى - روانى و شخصیتى 

اثرگذار است، گفت: آلودگى هوا با کاهش سطح 
اکسیژن مغز سبب تصمیم گیرى هاى آنى (فورى)

 و رفتارهاى تکانشى شده و ناسازگارى با...

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به آمار 
تصادفات دیروز یکشنبه شهر اصفهان، گفت: تا 
ساعت 14 روز یکشــنبه، 310 فقره تصادف در 
شــهر اصفهان به وقوع پیوست که بیش از 620 
خودرو در این تصادفات درگیر شدند و همگى به 

علت بى احتیاطى بوده است.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: از این 
تعداد 9 فقره منجر به واژگونــى و 15 فقره این 

تصادفات چند وسیله اى بوده است.
وى با اشاره به خســارات وارده در تصادفات روز 
یکشنبه شهر اصفهان، تصریح کرد: در تصادفات 

اصفهان 284 مورد...

بانک اطالعاتى مجرمان خطرناك اصفهان تشکیل مى شود
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان اقدامات مجرمان حرفه اى را مقدمه اى براى تهدید امنیت ورئیس کل دادگسترى استان اصفهان اقدامات مجرمان حرفه اى را مقدمه اى براى تهدید امنیت و

 ایجاد گسل هایى در جامعه دانسته است ایجاد گسل هایى در جامعه دانسته است
3

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان: اومیکرون در اصفهان هنوز شناسایى نشده است

حداقل در 6 بازى به دلیل 
اشتباه داورى نتیجه نگرفتیم

مدافع ذوب آهن:

مدافع ذوب آهن مى گوید این تیم امسال حداقل در شش بازى از ده بازى که 
انجام داده اشتباه داورى داشته که موجب نتیجه نگرفتن آنها شده و معتقد 
است در کل فصل همین اشتباهات جمع مى شود و یک تیم سقوط مى کند.

آرمان قاسمى که پیش از این هم در...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بارندگى در اصفهان 620 خودرو را 
درگیر 310 فقره تصادف کرد

پروژه قطار سریع السیر 
تهران – اصفهان 
در این دولت به 
بهره بردارى مى رسد

فوالد مبارکه عالوه بر صرفه جویى در مصرف آب، 
به ارتقاى بهداشت محیط کمک کرد
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تصادفات
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شــهر ا
خودرو د
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سرهنگ
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تصادفات
وى با اش
یکشنبه
اصفهان

 رقابت شدید سپاهان و رقابت شدید سپاهان و
پرسپولیس براى جذب پرسپولیس براى جذب 

نیازمندنیازمند
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رییس کمیسیون مشترك طرح جوانى رییس کمیسیون مشترك طرح جوانى 
جمعیت و حمایت خانواده مطرح کرد؛جمعیت و حمایت خانواده مطرح کرد؛

هشدار هشدار 
نسبت به نسبت به 

خطر خطر 
سیاه چاله سیاه چاله 
جمعیتى جمعیتى 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

افزایش افزایش 
یواشکى یواشکى 

سن بازنشستگىسن بازنشستگى
 قانونى نیست قانونى نیست
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بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد تعداد پنج پالك 
مسکونى واقع در بلوکهاى 233و234 شهر جدید بهارستان را از طریق 

فراخوان عمومى بفروش برساند . 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشــتر مى توانند از تاریخ سه شنبه  
   www.bonyadmaskan-isf.ir   1400/9/30  به آدرس اینترنتــى

مراجعه نمایند . 

  

تجدید آگهى
 فراخوان عمومى

چاپ  دوم چاپ  دوم 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد سه پالك زمین 
با کاربرى تجارى واقع در بلوار ارم و معلم شــهر جدید مجلسى (جنب 

دبستان البرز) را از طریق فراخوان عمومى به فروش برساند . 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشــتر مى توانند از تاریخ سه شنبه  
   www.bonyadmaskan-isf.ir   1400/9/30  به آدرس اینترنتــى

مراجعه نمایند .

  

تجدید آگهى
 فراخوان  عمومى

چاپ  دوم چاپ  دوم 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان اصفهان در نظر دارد ساختمان با مشخصات ذیل را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 
با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ) با شماره مزایده   2000003356000006 به فروش برساند. متقاضیان 
مى توانند همه روزه از تاریخ 1400/9/25 لغایت 1400/10/15 جهت دریافت مدارك شــرکت در مزایده اقدام نمایند . شرکت 
کنندگان در مزایده مى توانند اطالعات کامل مزایده را از طریق سایت www.setadiran.ir به صورت رایگان دریافت نمایند، 

یا جهت کسب اطالعات بیشتر با آقاى جدیدى  با شماره تلفن همراه  09122024106 تماس حاصل نمایند.
قیمت پایه کارشناسى :

بر اساس ارزیابى کارشناسان رسمى دادگســترى، پایه فروش ملک مذکور به مبلغ 164,000,000,000 (یکصد و شصت و چهار 
میلیارد) ریال قیمت گذارى شده است.

- ملک با وضعیت موجود به فروش مى رسد و بازدید از ملک الزامى مى باشد.

آگهى فراخوان مزایده عمومى ساختمان
 (نوبت دوم)

روابط عمومى اداره کل امور اقتصادى ودارایى استان اصفهان

آدرس محل ملکمبلغ تضمین شرکت در مزایدهموضوع مزایده عمومى
ملک با پالك ثبتى یک فرعى از 1060 اصلى 
واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک کاشان به 

مساحت 2970/55 متر مربع عرصه و مساحت 
تقریبى 1250 متر مربع اعیانى از امالك مازاد 
اداره کل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان

7/270/000/000
 (هفت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون) 

ریال
کاشان - میدان دروازه دولت- خیابان استاد 

رضا عباسى

زمان بازگشایى پاکاتمهلت تحویل فیزیکى  اسنادزمان دریافت اسناد از طریق سامانه
روز شنبه ساعت 10 صبح مورخ 1400/10/18تا ساعت 14 روز چهارشنبه 1400/10/15از 1400/9/25 لغایت 1400/10/4

م.الف:1245200

چاپ  اول چاپ  اول 

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/10/11
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/10/12

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(  داخلی 334  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی  چاپ  اول چاپ  اول 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/09/29

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

400-4-170/4

مدیریت 
بهره بردارى آب و 
فاضالب و خدمات 
مشترکین منطقه 

فریدونشهر

17,202,713,372646,081,000جارى

دد
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مهمترین مهمترین 
مخاطب مخاطب 
برایم برایم 
«تماشاگر ایرانى»«تماشاگر ایرانى»
 است است

اصغرفرهادى:اصغرفرهادى:

مدافع ذوب
انجام داد
است در ک
آرمان قاس

ى 
ى 
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دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ایران 
رکورددار کشــفیات مواد مخدر در جهان است، افزود: 

مواد مخدر منشأ بسیارى از آسیب هاى دیگر است.
سردار اسکندر مؤمنى اظهار کرد: امروز مواد مخدر یکى 
از بالیاى بزرگ بشرى و سر منشأ آسیب هاى گسترده 
در دنیا و کشور است تا آنجا که مقام معظم رهبرى تأکید 
ویژه اى بر مبارزه و ســاماندهى آسیب ها به ویژه مواد 
مخدر دارند. وى خاطرنشــان کرد: مواد مخدر آسیبى 

است که منشأ بسیارى از آسیب هاى دیگر است. 
دبیر کل ستاد یادآور شد: در 40 سال گذشته بر اساس 
پژوهش صــورت گرفتــه، فقط در دهــه 60 کاهش 

مصرف مواد مخدر داشــتیم و بقیه دهــه ها افزایش 
مصرف آن را شــاهد بودیــم ضمن اینکــه در چهل 
سال گذشته از نگاه آسیب شناســانه، در حوزه مقابله، 
دســتاوردهاى بزرگى داشتیم و ســازمان ملل متحد 
هم رســمًا اعالم کرد 90 درصد تریــاك، 70 درصد 
مرفین و 20 درصد هرویین جهان توسط ایران کشف

 شده است.  
ســردار مؤمنى با تأکید بر اینکه در این راه بیش از 12 
هزار جانباز و شهید هزینه انسانى شد، تصریح کرد: در 
سال گذشته حدود 1200 تن مواد مخدر کشف شد که 

باالترین نرخ کشفیات در جهان بود.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص 
برخى انتقادات پیرامون تغییر سن بازنشستگى در الیحه 
بودجه که در فضاى عمومى ایجاد شده و همچنین تغییر 
میانگین حدنصاب حقوق بازنشســتگى گفت: ناراحتى 
و نگرانى که ایجاد شــده از یکى دو حکمى است که در 
الیحه بودجه آمده، مثًال یک حکم آمده سقف سنوات 
بازنشســتگى را از 30 به 32 اضافه کــرده و این کامًال 
خالف قانون مدیریت خدمات کشــورى است. اگر هم 
قرار است اصالح شود، جاى این در بودجه نیست، باید 
به صورت اصالح قانون به مجلس ارائه شود اگر مجلس 
تصویب کرد که سن بازنشســتگى را در کشور دو سال 

اضافه کند، بعد در شوراى نگهبان هم تأیید شد، تبدیل 
به قانون مى شود؛ نیازى هم به این نیست که در بودجه 

ما یک جایى یواشکى این را بگذاریم.
 احسان ارکانى همچنین به مسئله تغییر میانگین حقوق 
بازنشستگان اشاره و اظهار کرد: طبق یک حکم دیگرى 
که دولت در بودجه گذاشــته و آن هم مشــابه همین 
موضوع خالف قانون است؛ حقوق بازنشستگان را دولت 

کاهش داده است. 
وى تصریح کرد: این هم از جمله مواردى است که ظلم 
به بازنشستگان اســت و قطعًا در مجلس دنبال حذف 

کامل این دو حکم خواهیم بود.

ایران رکورددار کشف 
مواد مخدر در جهان است

افزایش یواشکى سن 
بازنشستگى قانونى نیست

فقط 30 درصد گران کردیم
وزیر صمت در مورد ابراز نارضایتى    ایلنا|
اعضاى شــوراى رقابت در مورد افزایش قیمت 
خودرو در ســتاد تنظیم بازار اظهــار کرد: خود 
شوراى رقابت در سال گذشته سه نوبت قیمت 
خودرو را افزایش داد، مجموعاً 90 درصد در سال 
گذشته قیمت خودرو افزایش پیدا کرد. افزایش 
قیمت امسال حدود 30 درصد بود که حدود یک 
سوم سال قبل است. سیدرضا فاطمى امین افزود: 
دوره اعضاى قبلى شــوراى رقابت تمام شده و 

عضویت اعضاى قبلى وجاهت قانونى ندارد.

سفر 4 میلیون ایرانى
 به ترکیه 

مرکــز آمــار    روزنامه همشهرى|
ترکیــه اعالم کرد کــه در هفت ماه نخســت 
ســال2021 ایرانى ها با خریــد 3689خانه در 
این کشور، به طور متوســط هر ماه 527خانه در 
ترکیه خریدارى کردنــد و در جایگاه دوم پس 
از عراقى ها قرار گرفتند. براســاس آمار گمرك 
جمهورى اسالمى ایران در هفت ماه اخیر حدود 
ســه میلیون و950هزار مســافر و گردشگر از 
مرزهاى ایران با ترکیه خارج شــده اند. یعنى در 
9 ماه اخیر بیش از چهار میلیون ایرانى به ترکیه 

سفر کرده اند. 

بخشش پس از 30 سال
  تابناك| دادستان نظامى استان کرمان از 
جلب رضایت اولیاى دم پس از گذشت 30 سال 
از وقوع قتل خبر داد و گفت: متهم این پرونده در 
سال 1368 مرتکب قتل عمدى و متوارى شده 
که در سال 85 دستگیر و روانه زندان شده است. 
نادر فرامرزپور در تشریح این خبر افزود: خانواده 
قربانى با گذشــت از قصاص موجبات شادمانى 
خانواده محکوم که صاحب هفت فرزند بوده و سه 
نفر آنها معلول جسمى مى باشند را فراهم آوردند. 
وى بیان کرد: اولیاى دم این پرونده که دو خواهر 
مقتول بودند، در زمان اجراى حکم قصاص در 
حالى که طناب دار بر گردن ایشان آویخته بود 

بعد از حدود 30 سال از خون برادر خود گذشتند.

سدان لوکس در راه است 
معاون بازاریابــى و فروش    عصر ایران|
شــرکت کرمان موتور با بیــان اینکه به زودى 
اطالعات جدیدى از پروژه خودروى برقى این 
شرکت منتشر مى شود، گفت: در عین حال براى 
سال آینده عالوه بر خودروى برقى، تولید خودرو 
سدان لوکس J7 نیز در دستور کار قرار گرفته و بر 
این اساس شاهد سبد متنوع محصوالت شرکت 

کرمان موتور خواهیم بود.

ساالنه چند دزد 
دستگیر مى شوند؟

اصغر جهانگیر،معاون اجتماعى    تسنیم|
قوه قضاییه گفت: اکنون سرقت در صدر جدول 
جرائم در ایران است و ساالنه یک میلیون نفر در 
رابطه با سرقت دستگیر مى شوند و این آمار نشان 
مى دهد که باید به آن توجه شود اما همین جرم 
در نقاط مختلف کشور و استان ها مدل، اشکال 
و دالیل متفاوتى دارد و باید متناسب با شرایط و 
نیازهاى هر استان برنامه ریزى خاصى در برخورد 

با آن انجام شود.

یک هشدار جدى 
سرپرست معاونت فرهنگى وزارت    فارس|
ورزش و جوانــان گفت:کاهش ســن مصرف 
مواد مخدر درکشور یک هشــدار و خطر است 
و تنها با ارسال یک پیامک در حوزه پیشگیرى
 نمى توان اکتفا کرد. سینا کلهراظهار کرد: امروز 
در حوزه پیشگیرى از مصرف مواد مخدر موفق 

عمل نکرده ایم.

شناسایى 1000سوداگر ارز 
وزیر امور اقتصــادى و دارایى گفت:    انتخاب|
یکى از اتفاقات خوبى که در صد روز نخســت دولت 
سیزدهم اتفاق افتاد، این بود که 1000 نفر از افرادى 
که به عنوان اشخاص حقیقى عادى اقدام به خرید و 
فروش ارز مى کردند شناســایى شدند.  سید احسان 
خاندوزى ادامه داد: این نفرات، 1000 تا 2000میلیارد 
تومان و یکى از آنان 9000 میلیــارد تومان خرید و 
فروش ارز داشته اســت. به گفته خاندوزى، با اعالم 
ســازمان مالیاتى 600 نفر از ایــن 1000نفر مؤدى 
مالیاتى نبودند و تاکنون هیچ مالیاتى پرداخت نکرده 

بودند.

 نامه اى جنجالى براى 
استخدام  

نامه اى با سربرگ وزارت    روزنامه خراسان|
کار در شبکه هاى اجتماعى دست به دست مى شود 
که در آن از رئیس سازمان استخدامى کشور خواسته 
شده براى 9 نفر کد استخدامى اختصاص داده شود 
و در انتها هم نام وزیر کار دیده مى شــود. البته هنوز 
صحت این نامه تأیید نشده و وزارت کار هم واکنشى 
نداشته است. کاربرى نوشت: «کاش اطالع رسانى 
بشه که این آدم ها چه تخصصى دارن و چه سابقه اى 
که قراره از جیب ملت بهشون حقوق پرداخت بشه.»

 «کیهان»:
آمریکا تعامل مثبتى دارد

  روزنامه کیهان|تغییر ریل مذاکرات هسته اى 
و ایستادگى و پافشارى تیم مذاکره کننده ایران باعث 
شد آمریکا و اروپا با عقب نشینى از مواضع اولیه خود، 
پیش نویس هاى جدید را مبناى گفتگوهاى آینده قرار 
دهند... جالب آنکه منابع مطلع مى گویند آمریکا و اروپا 
در مذاکرات وین تعامل تقریباً مناسبى دارند اما جریان 
خبرى را برعکــس به نحوى هدایــت مى کنند که 

مذاکرات روبه جلو نیست و عامل آن هم ایران است!

سطح رفاه در کشور باالست  
آیت ا... کاظم صدیقى امام جمعه    آفتاب  نیوز|
موقت تهران به نابسامانى هاى کنونى کشور ناشى 
از افزایش قیمت دالر و کاهش ارزش پول ملى اشاره 
کرد و گفت: باز هم وضعیت مردم در مقایسه با ابتداى 
انقالب بهتر است و سطح رفاه مردم باالتر از آن دوران 
است، اکنون مى بینیم با پیش آمدن هر تعطیلى، مردم 
براى عزیمت به گردشــگاه ها در شمال کشور صف 
مى کشند که اینها نشان از سطح رفاه در کشور است.

شکایت طالب
 از چند بازیگر زن

گروهى از طالب قــم از 15 نفر از    برترین ها|
بازیگران زن سینماى ایران به دلیل بدحجابى منجر 
به تحریک آنان به دادسراى قم شکایت کرده و ضمن 
مطرح کردن اتهاماتى مانند محروم شدن از لذت انس 
با خدا درخواســت جبران ضررهاى وارده به خود را 
نموده اند. معلوم بودن قسمتى از سر و گوش، استفاده 
از  گل سر و کاله لبه دار از جمله مصادیق بدحجابى 
ذکر شده است. شکات، بدحجابى متهمان را موجب 

زیان معنوى در اذهان خوانده اند.

بودجه شوراى نگهبان
 10 برابر شده

  روزنامه شرق| بودجه شــوراى نگهبان در 
ســال هاى اخیر همواره محل بحث و ســئوال بوده 
است. این پرسش به ویژه در سال هایى که قرار نیست 
هیچ انتخاباتى برگزار شــود، پررنگ تر مى شود که 
افزایش بودجه این نهاد نظارتى بابت چیست و قرار 
است صرف چه چیزى بشود؟ برآورد ها حاکى از این 
است که بودجه شوراى نگهبان از 23 میلیارد و 8126 
میلیون در الیحه بودجه سال 87، به رقم پیشنهادى 
277 میلیارد تومان براى 1401 رســیده است. یعنى 

بیش از 10 برابر در عرض 14 سال.

خبرخوان

پرداخت سود ســهام عدالت ســال 1398 درحالى براى 
نخستین مرتبه در سه مرحله صورت گرفت که دو مرحله 
آن تحقق یافته اما مرحله سوم آن، که باید از سوى یکى 
از شــرکت ها صورت مى گرفت، همچنان در هاله اى از 

ابهام است.
سود سهام عدالت ســال هاى 1395 تا 1397 طى یک 
مرحله به حساب مشموالن ســهام عدالت واریز شد، اما 
سود سال 1398 سرنوشت دیگرى داشت و قرار شد طى 
دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود. در این راستا، 
مرحله نخست در 28 اسفندماه ســال 1399 واریز شد و 

مشموالن 50 درصد سود سهام خود را دریافت کردند.  
بر این اســاس، میزان سود مشــموالن که ارزش اولیه 
سهام آنها 532  هزار تومان بود، حدوداً 200 هزار تومان 
و مشموالنى که ارزش اولیه سهام آنها یک میلیون تومان 
بود، حدوداً 400 هزار تومان دریافــت کردند. همچنین 
افرادى که سهام عدالت 492 هزار تومانى داشتند 91 هزار 
تومان و افرادى که داراى سهام عدالت 452 هزار تومانى 

بودند نیز 84 هزار تومان دریافت کردند.
هرچند قرار بود فاصله واریز سود مرحله اول تا دوم ناچیز 
باشد و وعده هاى زیادى هم درمورد واریز بخش دوم سود 
از سوى مسئوالن داده شد اما در نهایت بخش دوم سود در 

14 تیرماه واریز شد.
از سوى دیگر قرار بود در مرحله دوم 50 درصد باقیمانده 
واریز شــود اما به دلیل عدم پرداخت سود از سوى برخى 
شرکت ها به حســاب شرکت ســپرده گذارى مرکزى، 

مشموالن در کل 90 درصد سود خود را دریافت کردند.
بر این اســاس، در مرحله دوم واریز سود، سهامدارانى که 
ارزش اولیه آنها یک میلیون تومان است 144 هزار تومان 
دریافت کردند و مشموالنى که داراى سهام عدالت با ارزش 
اولیه 532 هزار تومانى هستند در مرحله دوم 76 هزار تومان 

دریافت کردند.
البته از مجموع 36 شرکت بورسى و فرابورسى از دو شرکت 

معدنى و صنعتى گلگهر و پتروشیمى جم به دلیل افزایش 
سرمایه آنها سود سهام مشموالن دریافت نشد تا مشموالن 
ســهام عدالت از مزایاى حق تقدم و سهام جدید ناشى از 
افزایش سرمایه بهره مند شــوند. همچنین شرکت هاى 
مخابرات ایران و گروه مپنا تمام یا بخشى از سود سهام خود 

را پرداخت نکرده  بودند.
در این راستا، اواسط شهریورماه محمدعلى دهقان دهنوى، 
رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد که 
بخشى از عدم پرداخت به دلیل افزایش سرمایه شرکت ها 
بود. شرکت هایى که ســود خود را پرداخت نکردند از نظر 

انضباطى با آنها برخورد مى شود. از آنجاکه مقدار سود کم 
است، با سود سال 1399 پرداخت مى شود، زیرا پرداخت 
سود سال 1399 نیز نزدیک اســت، مجامع برگزار شده 

است.
اخیراً نیز مجید عشــقى، رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار در مورد پرداخت سود سهام عدالت اعالم کرد که  
98 درصد سود سال 1398 پرداخت شده و تنها 2 درصد 
متعلق به مخابرات باقى مانده است. وى همچنین بر این 
موضوع تأکید کرد که براى این عدم پرداخت نیز از شرکت 
مخابرات شکایت شده و سازمان خصوصى سازى نیز در 

حال پیگیرى آن است.
عشقى در مورد سود سهام عدالت سال 1399 نیز گفت: این 
موضوع در جلسه آتى شوراى عالى بورس مطرح مى شود 
و در مورد نحوه دریافت مبالغ از شرکت ها تصمیم گیرى 
خواهد شد. امیدواریم پرداخت سود تا پایان سال انجام شود.

درواقع درحالى وعده واریز سود سهام عدالت سال 1399 تا 
پایان سال داده شده که هنوز سود سال 1398 تمام و کمال 
به حساب مشموالن واریز نشده است و مشخص نیست 
باقیمانده سود سال 1398 نیز همزمان با سود سال 1399 

واریز شود یا خیر.

چرا سود سهام عدالت پرداخت نمى شود؟

بازار کریســمس امســال، با وجود واکسیناسیون 
عمومى، تحت تأثیر مشــکالت اقتصادى رونق 
گذشــته را ندارد و قیمت مهمتریــن کاالى این 
مناسبت یعنى درخت کریســمس تا پنج میلیون 
تومان است. مشاهدات میدانى هم این موضوع را 
تأیید مى کند. به طورى که در برخى از مغازه هاى 
بزرگ مى توانید شــاهد تکاپوى مردم نســبت به 
آماده شدن براى کریسمس باشــید، اما در مقابل 
تعــداد مغازه هــاى خالى از مشــترى نیــز قابل 

توجه است.
در این میان مشاهدات میدانى از قیمت ها نیز حاکى 
از آن است که مهمترین کاالى این جشن، یعنى 
درخت کریسمس، بسته به ابعاد، پرى و برند آن بین 

250 هزار تومان تا پنج میلیون تومان قیمت دارد. 
البته درخت هایى با نوك برفى کمى گران تر است.

همچنین قیمت کاج مینیاتورى در ابعاد مختلف نیز 
از 70 هزار تومان شروع مى شود و در ابعاد بزرگ تر 
با تزئینات کامل به 800 هزار تومان هم مى رسد. 
ریسه چراغ رنگى نیز به طور میانگین 180 و زنگوله 
کوچک و متوســط حدود 150 هزار تومان عرضه 
مى شود. در این میان قیمت زنگوله نیز در طرح ها 

و ابعاد مختلف بین 5000 تا 45 هزار تومان است.
عروســک بابانوئل نیز از جمله اقالم پرمصرف در 
این مناسبت است که از حدود 150 هزار تومان تا 
یک میلیون و صد هزار تومان، بســته به ابعاد آن،

 قیمت دارد.

با مرورى در برخى صفحه هاى متعلق به فروشــندگان 
پرنده هاى زینتى مى توان آگهى  فروش قوهاى ســیاه را 

مشاهده کرد.
دوستداران محیط زیست به استناد همین آگهى ها تأکید 
دارند که خالى شدن تاالب سرخرود مازندران بى ارتباط با 

افزایش این آگهى ها نیست. 
یکى از فروشــندگان پرندگان زینتى و مهاجر مى گوید: 
قوى ســیاه  جفتى 25 میلیون تومان و قوى سفید جفتى 

چهار تا پنج میلیون تومان به فروش مى رسد.
طبق بررسى هاى انجام شده واســطه ها هر قطعه قو را 
بین 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان از شــکارچى 
مى خرند. با این حســاب ســودى که از فروش قوها به 
واسطه ها مى رسد هم رقمى دندانگیر است. ضمن اینکه 
نمى توان فراموش کرد در کنار شکارچیان و واسطه ها و 
فروشندگان که مشغول انجام رفتارى ضد محیط زیست 

هســتند، خریداران هم که عمدتاً از اقشار متمول جامعه 
محسوب مى شوند را نیز به عنوان حلقه نهایى این تخلف 

و سوءرفتار قرار داد.
على محمد دعاگو، رئیس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان محمودآباد در این باره مى گوید: امسال بین 600 
تا 700 قو در سرخرود فرود آمدند که پس از چند روز اقامت 
در همین تاالب، در دامگاه هاى اطراف متفرق شدند. در 
ســال هاى قبل هم پیش مى آمد که قوها از تاالب خارج 
شوند. صبح از تاالب پرواز مى کردند و غروب برمى گشتند. 
اما امسال به صورت کلى خارج شدند و متأسفانه فضا براى 

فرصت طلبى برخى متخلفان فراهم شد.
البته به گفته دعاگو تا روز شــنبه حــدود 350 قو که در 
دامگاه هاى اطراف تاالب سرخرود مستقر شده بودند به 
این تاالب بازگشتند و دوباره تحت حفاظت محیط بانان 

قرار گرفتند.

گلسنگ هاى تخت جمشید در حال پیشروى هستند و 
بودجه هاى مطالعاتى پیرامون شناسایى و مطالعه علمى 

بر روى آنها طى مدت اخیر متوقف شده است.
همواره در شــرایط طبیعى، امکان رشد گلسنگ ها در 
کتیبه ها، نقوش و ســایر بخش هاى این بناى جهانى 
فراهم است و چنانچه این روند کنترل نشود، حفاظت و 
زیبایى نقوش تخت جمشید با آسیب هاى جدى مواجه 

خواهد شد.
تاکنون بالغ بر 125 گونه از قارچ هاى گلسنگى و گلسنگ 
دوست در تخت جمشید و پاســارگاد شناسایى شده و 
به تناسب میزان فعالیت آنها بر ســطوح سنگى به سه 
گروه گلســنگ هاى خطرناك، کم خطــر و بى خطر 

تقسیم بندى شده اند.
در این میان دو گروه گلسنگ هاى خطرناك و کم خطر 
در محو کردن نقــوش و کتیبه هاى ایــن بناى عظیم 

جهانى نقش تأثیرگذارى دارنــد. در گزارش هاى اولیه 
ســال 83 مجموع گونه هاى شناسایى شــده از میراث 
جهانى تخت جمشید و پاسارگاد به 65 گلسنگ مى رسید 
که با پیشــرفت علم و به کارگیرى روش هاى دقیق تر 
شناسایى گونه ها و بررســى دقیق تر منابع این تعداد در 
سال هاى اخیر به 125 گونه از مجموع تخت جمشید و 

پاسارگاد رسیده است.
چند ســال قبل بود که اعالم شد روش هاى نوین مهار 
گلسنگ در تخت جمشید از سوى کارشناسان شناسایى 
شــده و مقرر بود که به زودى عملیات از بین بردن این 
گلســنگ ها در عرصه هاى تاریخى با روش هاى جدید 
آغاز شــود. حال پس از گذشت سه ســال از اعالم این 
دستاورد، هنوز نه تنها نتیجه این تحقیقات کاربردى به 
عرصه هاى تاریخى منتقل نشــده بلکه به دلیل کمبود 

اعتبار کار به طور کامل تعطیل شده است.

دبیر کمیته علمى کشــورى کووید 19، با اشاره به 
سرعت شیوع سویه اومیکرون گفت: توصیه ما این 
اســت که قرنطینه ها را دوباره و حداقل براى چهار 

هفته بازگردانیم و اجرا کنیم.
حمیدرضا جماعتى افزود: با توجه به اینکه بیش از 
89 کشور دنیا اعالم اومیکرون را داشتند و سازمان 
جهانى بهداشت هم این موضوع را اعالم کرد، ما 

هم باید نکاتى را مدنظر قرار دهیم.
وى ادامه داد: نکاتى که روى آن تأکید داریم، رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى با همان جدیت قبل است و 
همان اقداماتى که در پیک ها داشتیم باید با همان 
جدیت رعایــت کنیم. دوم اینکــه محدودیت ها و 
قرنطینه هایى که وجود داشت، مجدداً اعمال شود.

جماعتى افزود: توصیه ما این است که قرنطینه ها را 
دوباره و حداقل براى چهار هفته بازگردانیم و اجرا 
کنیم. زیرا اگر قرار باشد پیک اومیکرون در کشور 
ایجاد شود، با توجه زمان شیوع تندى که ویروس 
دارد، احتمال دارد که طى چند هفته آینده ما شاهد 

این پیک خواهیم بود. 
وى گفت: قرنطینه ها درباره مدارس، دانشــگاه ها، 
کنسرت ها، ورزشگاه ها، رســتوران ها و مجامعى 
که بیــش از 10 نفر در آن مکان هــا حضور دارند، 
اعمال شــود. زیرا بحــث جدى اســت و اگر این 
اقدامــات را انجام ندهیــم، احتماًال طى ســه تا 
چهار هفته آینده شــاهد پیک اومیکرون در کشور

 خواهیم بود.

اقالم کریسمس چند؟قرنطینه ها براى یک ماه بازگردد

گلسنگ ها تخت جمشید را خوردندقو بخرید؛ جفتى 25 میلیون تومان!

آیا «باران» شــامپانزه جنجالى بایــد در باغ وحش 
ایران نگهدارى مى شد یا فرستادن او به کنیا تصمیم 

درستى بود؟
«باران» در مرکز نگهدارى خود در کنیا توسط سایر 
شامپانزه ها کشته شد تا یک بار دیگر بحث نگهدارى 
او در باغ وحش یا فرستادن «باران» کنار هم نوع هاى 

خودش داغ شود.

ایمان معماریان، دامپزشــک «باران» در ایران، در 
این باره مى گوید: «مسلمًا "باران" در ایران جایگاهى 
نداشــت، مثل مادرش که او را کنار شامپانزه هاى نر 
گذاشتند و کشته شد آینده  "باران" در ایران آینده بدى 
بود، حتى اگر زنده مى ماند. اگــر او در ایران مى ماند 
در همان اتاق تاریکى که بیش از یکســال آنجا بود 
نگهدارى مى شــد، بنابراین بهتریــن تصمیم رفتن 

"باران" بود؛ امــا انتخاب هاى بهترى هم براى مرکز 
نگهدارى "باران" وجود داشت، درحالى که با لجبازى 
گفتند آن مکان انگلیس یا اروپاســت تا اینکه او را به 
مرکزى در کنیا فرستادند، آن هم با تمام فشارهایى که 

بعد از کشته شدن مادرش صورت گرفت.» 
این درحالى است که برخى کارشناسان نظر مخالف 
دارند، پیام محبى، عضو انجمن جامعه دامپزشــکان 
ایران به «خبرآنالیــن» مى گوید: «اولین اشــتباه 
درباره "باران" این بود که کســى او را از باغ وحش 

برد خانه اش و او را نگهدارى کرد، اشتباه دوم این بود 
که او را مجدد به باغ وحش برگرداندند یا خواســتند 
جاى دیگرى بفرستند، "باران" مى دانست انسان ها 
چه رابطه اى بــا هم دارنــد اما درباره شــامپانزه ها 
شــناختى نداشــت، براى همین قطعًا اگر او را وارد 
محیطى کنیم که همه شــامپانزه هســتند مشکل 
پیدا مى شود. کســانى که آن روزها کمپین "باران" را 
نجات دهید راه انداختند چند نفرشان متخصص این 

کار بودند.»

«باران» باید در ایران مى ماند؟
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یک کیسه برنج 
به هر نیازمند تخصیص یابد

آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار اعضاى 
هئیت امناى خیریه شجره با اشاره به اینکه حمایت 
از افراد نیازمند باید در یک پروسه متداوم و دنباله دار 
صورت بگیرد تا نتیجه بخش باشـد، ادامه داد: بهتر 
اسـت بجاى توزیع غذا بـه صدها نفر کـه فقط یک 
پرس غذا سـهم آنها مى شـود  یک کیسـه برنج به 
هر نیازمنـد تخصیص یابد هر چند تعـداد نیازمندان 
کمترى را بتـوان سـیر کرد امـا اثر بخشـى بهترى 
دارد یا با تحت پوشـش قرار دادن افـراد بى بضاعت 
به ماندگارى و اثر بخشـى آن بیشـتر دست خواهیم 

یافت.

افتتاح سامانه دوم 
آب رسانى اصفهان در دهه 

فجر 
معاون هماهنگى امور عمرانى اسـتاندارى اصفهان 
از افتتاح مرحله اضطرارى سامانه دوم آب رسانى این 
استان با هدف رفع بخشى از کمبود آب آشامیدنى در 
دهه فجر سـالجارى خبر داد. مهران زینلیان افزود: 
با بهـره بـردارى از این سـامانه بـه پایدارى نسـبى 
مناسبى در تامین آب آشـامیدنى اصفهان و شمارى 
از شهرهاى اسـتان خواهیم رسـید. وى خاطرنشان 
کرد: بـا افتتاح ایـن مرحلـه از پروژه، افت فشـار آب 
شـرب اصفهان و تعـدادى از شـهرهاى اطـراف تا 
حدودى رفع خواهد شـد. زینلیان افزود: سامانه دوم 
آب رسـانى اصفهان، به تصفیه  خانـه فعلى اصفهان 

(بابا شیخعلى)  کمک خواهد کرد. 

شناسایى18 معضل
 حوضه زاینده رود

عباس مقتدایـى نماینده مردم اصفهـان در مجلس 
شـوراى اسـالمى در جلسـه دیـروز شـوراى شـهر 
اصفهان گفـت:  در موضـوع زاینده رود بیـش از 18 
معضل را شناسایى و مورد بررسى قرار دادیم که یکى 
از آن ها بحث آب شرب و کشـاورزى بوده و از جمله 
دیگر معضـالت مى توان بـه کاهش درآمـد، زمین 
خوردن صنعـت توریسـم، آلودگى هوا، مشـکالت 

حاشیه نشینى و رخ دادن مباحث امنیتى اشاره کرد.

تعویض والو
 قدیمی کاوه

والو قدیمی 250 بلوار کاوه با هدف هوشـمند سازى 
شبکه توزیع آب در سطح منطقه 5 اصفهان تعویض 
شد. به گزارش روابط عمومی آبفاى منطقه پنج، گیت 
والو شـیر پروانه اي گیربکسـی به جاى والو قدیمى 
نصب شد و در این عملیا ت دو سر خط مشرف به این 

والو بسته که پس از این تعویض به سرعت باز شد.

بارگذارى 5000سند 
سعید ابراهیمى معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه 
انسـانى شـهردار اصفهان گفـت: در گنجینه اسـناد 
تاریخى شهردارى، بالغ بر پنج هزار سند با همکارى 
مرکز اسـناد در سـامانه اى بارگذارى خواهد شد که 
در حال حاضر یـک هزار و 500 مـورد آن بارگذارى 

شده است.

تنها راه
 احیاى قنات «مون»   

رئیـس اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشگرى شهرستان اردستان گفت: تنها راه احیاى 
قنات دوطبقه مـون ثبت جهانى اردسـتان و اجراى 
طرح بازآفرینى است. مهدى مشهدى اظهار کرد: با 
توجه به وضعیتى که در قنات دوطبقه اردستان وجود 
داشت، امسال حدود یک میلیارد و 500 میلیون ریال 
براى مرمت و الیروبـى این اثِر ثبـت جهانى هزینه 

شده است.

خبر

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
از فعالیت سامانه بارشــى تا روز سه شنبه بر روى استان 
خبر داد و گفت: از روز سه شــنبه در سطح استان وزش 
باد شــدید و احتمال طوفان لحظه اى در شــرق استان 

پیش بینى مى شود.
آســیه آقایى اظهار کرد: بر این اســاس طى این مدت 
وضعیت جــوى در بیشــتر مناطق اســتان به صورت 
نیمه ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش باد نسبتًا شدید و در 
غرب و جنوب استان بارش برف و باران، گاهى به صورت 
رگبار و رعدوبرق، مه آلودگــى و احتمال کوالك برف و 

در سایر مناطق بارش با شدت کمتر پیش بینى مى شود.

وى با بیان اینکه در سایر مناطق استان بارش ها از عصر 
روز دوشنبه تا اوایل وقت سه شنبه بهتر خواهد بود، گفت: 
طى روز سه شنبه در سطح اســتان وزش باد شدید و در 
شرق استان احتمال طوفان لحظه اى پیش بینى مى شود.

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان از کاهش 
محسوس دما براى استان در روز چهارشنبه خبر داد.

آقایى خاطرنشــان کرد: از بعد از ظهر دوشــنبه تا صبح 
سه شنبه انتظار بهتر شــدن بارش ها را داریم، همچنین 
با عبور سامانه بارشــى، انتظار وزش باد شدید را داریم 
و هشــدار نارنجــى براى وزش بــاد در اســتان صادر 

کرده ایم.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به آمار تصادفات 
دیروز یکشنبه شــهر اصفهان، گفت: تا ســاعت 14 روز 
یکشــنبه، 310 فقره تصادف در شــهر اصفهان به وقوع 
پیوست که بیش از 620 خودرو در این تصادفات درگیر شدند 

و همگى به علت بى احتیاطى بوده است.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: از این تعداد 9 فقره 
منجر به واژگونى و 15 فقره این تصادفات چند وســیله اى 
بوده است.وى با اشــاره به خســارات وارده در تصادفات 
روز یکشــنبه شــهر اصفهان، تصریح کرد: در تصادفات 
اصفهان 284 مورد داراى خســارت بودند که تاکنون 26 
مورد تصادفات جرحى بودند که 28 نفر مجروح داشــتند 

که خوشــبختانه هیچیک از تصادفات فوتى نداشته است 
و تصادفات بیشتر در بزرگراه ها و معابر اصلى اتفاق افتاده 
است.رئیس پلیس راهور استان به قیچى شدن یک دستگاه 
تریلى در بزرگراه شهید دستجردى اشــاره کرد و گفت: با 
توجه به لغزندگى راه، تریلى ترمز مى کند که قســمت بار 
به سر تریلى فشار وارد کرده و باعث قیچى شدن تریلى و 
برخورد با کامیون مى شود.محمدى افزود: همه تصادفات به 
علت بى احتیاطى بوده است و رانندگان باید متوجه تفاوت 
رانندگى در شرایط بارندگى و شرایط خشک باشند. چنانچه 
این باور در میان رانندگان جاى نگیرد، این شرایط مرتب در 

بارندگى ها تکرار خواهد شد.

جاده هاى خیس
 و یکشنبه پرحادثه

 ادامه فعالیت سامانه بارشى 
در اصفهان تا فردا

مدیر خانه مطبوعات اصفهان در نشســت خبرى 
دوازدهمین جشــنواره مطبوعات استان اصفهان 
اظهار داشت: این جشنواره با کمى تأخیر شروع شد و 
امیدواریم بتوانیم اواخر بهمن و اسفند اختتامیه این 

جشنواره را برگزار کنیم.
منصور گلنارى اضافه کرد: جشــنواره امســال با 
رویکرد مطالبه گرى برگزار مى شــود و شــعار آن 
«رســانه مطالبه گر ، اثر گره گشا» اســت.  در آثار و 
داورى هــا ضریب ویــژه اى براى آثــارى در نظر 
گرفته ایم که مطالبه گرى کردند و آن مطالبه گرى 
به نتیجه رســیده اســت، در کنار آثار ارسالى، باید 

پیوست نتیجه و تاثیر آن مطالبه گرى هم بیاید.
وى ادامه داد: ما در حال دنبال کردن بانک اطالعات 
رسانه ها هســتیم و در رأس این اطالعات مسائل 
علمى و آموزشى است، چون ما نمى دانیم اصحاب 
رسانه در اصفهان به آموزش نیاز دارند یا خیر و سطح 
سواد رسانه اى آن ها چقدر است؛ این موجب مى شود 
اگر هم دوره آموزشــى برگــزار مى کنیم هدفمند 
باشد، همچنین در زمینه مسائل معیشتى نمى دانیم 
چند نفر از اصحاب رســانه بیمه دارند، حقوق ثابت 
دارند یا نه و به طور کلى اطالعات معیشــتى آن ها 

چگونه است.
مدیر خانه مطبوعــات اصفهان تصریح کرد: هدف 
اصلى از بانک اطالعات رسانه ایجاد طرح رتبه بندى 
خبرنگاران است و به شــدت به این رتبه بندى نیاز 
داریم، باید بدانیم اشــخاصى که براى مصاحبه با 
مســؤوالن مى روند و در جلســات و نشست هاى 
خبرى شــرکت مى کنند، چه رتبه و سوادى دارند؛ 
سردبیران و دبیران باید سواد و دانش رسانه اى الزم 
را داشته باشند تا در جلسات شــرکت کنند، در هر 

جلسه اى هر کسى نباید برود.
وى در ارتباط با فراخوان جشــنواره امســال هم 
خاطرنشــان کرد: 13 قالــب  براى جشــنواره در 
نظرگرفته شده است که شامل مقاله، سرمقاله، تیتر، 
گزارش تصویرى، اینفوگرافى، عکس، طنزنگار و 
غیره مى باشــد که همانطور که عرض شد باید با 

رویکرد مطالبه گرى باشد.
مدیر خانــه مطبوعات اصفهان بیان کــرد: آثار از 
ابتداى مهر 98 تا پایان آذر 1400 باید باشد و این آثار 
در دى ماه باید بارگزارى شود، اگر اثر خوب و جدیدى 
هم در دى ماه منتشر شد، مى توان تا نیمه دى ماه نیز 

آن را ارسال کرد.

مجرى طرح هاى زیربنایى استان اصفهان گفت: با 
حمایت و پیگیرى مسئوالن، پروژه قطار سریع السیر 
تهران - قم - اصفهان در این دولت به بهره بردارى 

مى رسد.
علیرضا صلواتى  با بیان اینکه قطار سریع سیر اصفهان 
- تهران، از شمال اصفهان به سمت ایستگاه راه آهن 
و سپس به سمت شیراز مى رود، افزود: شبکه یکپارچه 
حمل و نقل اصفهان شــامل دو خط مترو، سه خط 
تراموا، 12 خط اتوبوس بــى آر تى و حدود 100 خط 
اتوبوسرانى است که با راه اندازى شبکه ریلى مسافران 
در کمتر از 5 دقیقه به این شبکه حمل و نقل مى رسند.

صلواتى با بیان اینکه مسیر قطار سریع السیر اصفهان 
- تهران از ایستگاه اصفهان در کنار ورزشگاه نقش 
جهان به ایستگاه قدس، ایستگاه فرودگاه امام و بعد 
هم ایستگاه راه آهن است، گفت: طراحى این مسیر 
تکمیل شده و کل محور آن به 410 کیلومتر و سرعت 

قطار 300 کیلومتر است.

وى با اشاره به اینکه قرار بود مدت اجراى طرح قطار 
سریع السیر اصفهان - تهران 48 ماهه باشد، اظهار 
کرد: اهــداف این طرح کاهش زمان تردد مســیر و 
کاهش ترافیک اســت، اما ورود قطار سریع السیر به 
کشور نقطه عطفى در توسعه عمرانى کشور خواهد 
بود و تاریخ توسعه اصفهان به قبل و بعد از احداث قطار 

سریع السیر تقسیم خواهد شد.
مجرى طرح هاى زیربنایى استان اصفهان با تأکید 
بر اینکه قطارهاى سریع الســیر رقیب جدى هواپیما 
مى شــوند، اظهار کرد: مســیر اصفهــان - تهران 
بین 90 تــا 100 دقیقه از طریق قطار سریع الســیر 
طى مى شــود، همچنین یکى از راهکارهاى جدى 
جلوگیرى از مهاجرت اصفهانى ها به تهران، احداث 

قطار سریع السیر اصفهان - تهران است.
وى تأکید کرد: البته این پروژه زمانى کارایى دارد که 
به صورت کامل از تهران تا اصفهان تکمیل شود و تنها 

مسیر تهران تا قم ارزشى ندارد. 

عضو گروه پژوهشى آلودگى هوا پژوهشکده محیط 
زیست دانشگاه اصفهان در پاسخ به این پرسش که 
چرا با وجود جمعیت کمتر، آلودگى هواى اصفهان از 
تهران بیشتر است؟ گفت: مقایسه آلودگى بر اساس 
تعداد روزهاى پاك نادرست است، واقعیت این است 
که اگر در اصفهان باد نوزد، روز پاك نداریم، حتى با 
تعداد کمى خودرو نیز روز پاکى نخواهیم داشــت. با 
مقایســه تعداد روز پاك، نمى توان آلودگى شهرها را 
مقایسه کرد. مالك میانگین غلظت آالینده ها است 
که توسط شهردارى ها یا محیط زیست اعالم مى شود 
و نه تعداد روز پاك یا ناسالم. مى توانیم آلودگى اصفهان 
و تهران را با استفاده از تصاویر ماهواره اى محاسبه و با 

هم مقایسه کنیم.
حسین احمدى کیا با بیان اینکه میانگین وزش باد در 
تهران بیش از اصفهان است، افزود: نتیجه مطالعه اى 
که کنسرسیوم دانشگاه هاى برتر روى کالنشهرهاى 
کشور انجام داد، نشــان مى دهد که اصفهان در بین 
تمام کالنشهرهاى کشور کمترین میزان وزش باد را 
دارد و همین ویژگى باعث تمرکز آلودگى در آن شده 
اســت. بنابراین حتى با وجود آنکه تعداد خودروهاى 
اصفهان کمتر از تهران است، ممکن است آلودگى آن 
بیشتر باشد؛ اما آنچه اکنون مشاهده مى کنیم این است 
که تصاویر ماهواره اى نشان مى دهد، وضعیت تهران 

بدتر از اصفهان است. 

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: تشکیل 
یک بانک اطالعاتى جامع از مجرمان ســابقه دار و 
خطرناك، عدم اعطاى مرخصــى در مواقع خاص و 
هرگونه ارفاقات قانونى به زندانیان و مجرمان حرفه اى 
در دســتور کار قرار مى گیرد.  حجت االسالم اسدا... 
جعفرى در جلسه ســتاد کنترل مجرمان حرفه اى و 
سابقه دار با اشاره به تاریخچه تشکیل این ستاد اظهار 
داشــت: یکى از حلقه هاى مفقــوده در حوزه امنیت 
عمومى و اجتماعى وجود و تشکیل ستادى با ماهیت 
و ظرفیت الزم براى کنترل مجرمان حرفه اى بود که 
با راه اندازى ستاد کنترل مجرمان حرفه اى و سابقه دار 
و متعاقب آن صدور دستورالعمل جامع و کاملى در این 
خصوص، شرایطى مهیا شد تا اقدامات مؤثرى در ارتقاء 
امنیت عمومى اعم از فیزیکى و مجازى صورت پذیرد.
وى اقدامات مجرمان حرفه اى را مقدمه اى براى تهدید 

امنیت و ایجاد گسل هایى در جامعه دانست و تصریح 
کرد: یکى از عوامل تهدید و تولید ناامنى، نقش و اعمال 
مجرمانه مجرمان حرفه اى است که مى تواند باعث 
تضییع حقوق افراد جامعه شود.رئیس کل دادگسترى 
اســتان اصفهان تصریح کرد: از این رو با تصمیماتى 
که در این ســتاد اتخاذ مى شــود، با کنتــرل و رصد 
اطالعاتى و شناختى که از این گونه مجرمان صورت 
مى پذیرد، اجازه هر گونه تعــرض و یا فعل مجرمانه 
از ابتدا سلب مى شــود.وى افزود: تشکیل یک بانک 
اطالعاتى جامع از مجرمان ســابقه دار و خطرناك، 
عدم اعطاى مرخصــى در مواقع خــاص و هرگونه 
ارفاقات قانونى به زندانیان و مجرمان حرفه اى و نیز 
تفکیک و طبقه بندى آنها از سایر مددجویان زندان ها 
از جمله موارد مهمى بود که به عنوان مصوبه در دستور

 کار قرار گرفت.

برگزارى جشنواره مطبوعات اصفهان با رویکرد 
مطالبه گرى

پروژه قطار سریع السیر تهران – اصفهان
 در این دولت به بهره بردارى مى رسد

باد نوزد، اصفهان هیچ روز پاکى ندارد

بانک اطالعاتى مجرمان خطرناك  اصفهان 
تشکیل مى شود

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى کاشان از 
شناسایى اولین مورد واریانت امیکرون در ایران خبر داد.

مجیــد لطفى نیا اظهــار کرد: چنــد روزى اســت که با 
همکارى آزمایشگاهى با مدیریت اصغر عبدلى، دانشیار 
گروه ویروس شناســى پاســتور بر روى شناسایى سویه 
اومیکرون در حال بررسى هستیم و سرانجام شنبه شب 
این سویه شناسایى شد، نخستین ویروس کرونا با سویه 
جدید اومیکرون در کشــور در آزمایشگاه فوق تخصصى 

ویروس شناسى شناسایى شده است.
وى ادامه داد: واریانت اومیکرون با کیت غربالگرى انواع 
واریانت هاى کرونا ویروس که طراحى منحصر به فردى 

دارد و در کاشان ساخته شده است، شناسایى شد.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى کاشــان 
خاطرنشــان کرد: این فرد به تازگى از یکى از کشورهاى 
عربى به کشور بازگشته و به دلیل داشتن عالئم کرونا به 
آزمایشگاه مراجعه و در بررسى هاى انجام شده مشخص شد 
که نوع ویروسى که این فرد به آن مبتال شده با سایر سویه ها 

که در حال حاضر بیشتر از نوع دلتا است، تفاوت دارد.
وى با اشــاره به اینکه در تهران اولین مــورد از واریانت 
اومیکرون شناسایى شده است، افزود: این فرد چهار نفر از 
اعضاى خانواده خود را آلوده کرده و احتمال اینکه آنها نیز به 
سویه اومیکرون مبتال شده باشند وجود دارد و این موضوع 

در حال بررسى است.
لطفى نیا با تاکید بر اینکه واریانت اومیکرون وارد کشــور 

شده است، تصریح کرد: بعد از تشــخیص اولیه، نتایج را 
براى بررسى بیشــتر به ویژه در خصوص شناسایى اولین 
موارد از واریانت ها، توالى یابى شــد و آنالیز نتایج توالى به 
طور قطعى نشان دهنده این اســت که فرد به اومیکرون 

مبتال شده است.

اومیکرون در استان اصفهان شناسایى 
شد؟  

در همین حال سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى استان 
اصفهان گفت: طبق آخرین اطالعــات هیچ موردى از 
ابتالء به سویه جدید کروناى اومیکرون در استان اصفهان 

شناسایى نشده است.
پژمان عقدك افزود: در صورت شناسایى شدن سویه جدید 
کرونا (اومیکرون) در اســتان اصفهان و مراجعه افراد به 

بیمارستان خدمات مراقبتى ارائه مى شود.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان با اشاره 
به توانایى تســت هاى تشــخیص کرونا براى شناسایى 
اومیکرون و آمار واکسیناسیون استان اصفهان، ادامه داد: 
تست هاى تشخیصى کرونا قابلیت شناسایى سویه جدید 

اومیکرون را دارند. 

ورود اومیکرون به ایران از امارات 
اما کمال حیدرى معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره 
شناسایى سویه امیکرون کرونا در ایران توضیح داد: پس 

از سه هفته که ســازمان بهداشت جهانى نسبت به سویه 
امیکرون که از آفریقاى جنوبى شروع شد و سپس به اروپا 
رسید ابراز نگرانى کرد، روز یگشنبه  بعد از 85 کشور، ما هم 
شناسایى سویه مثبت اومیکرون را از آزمایشگاه مرجع خود 

تایید کردیم.
او ادامه داد: فرد شناسایى شده مبتال امیکرون میانسالى بود 
که از امارات وارد ایران شده بود و ساکن تهران است. پس 
از شناسایى او اقدامات الزم براى قرنطینه فرد و اطرافیانش 
انجام شد و ان شاءا... در مراحل بعدى بتوانیم با آسیب کم 

شرایط را رد کنیم.

بررسى چند مورد مشکوك
اما محمدمهدى گویا رییس مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت ضمن اشاره به تشخیص قطعى یک 
مورد ابتال به کروناى اومیکرون در کشور گفت: یک یا دو 
مورد هم مشکوك به اومیکرون داریم که در حال بررسى 
هستند. گویا گفت: این مورد را در تهران شناسایى کردیم. 
حال عمومى  وى نیز خوب است و مراقبت هاى الزم از وى 

به عمل آمده است.
وى ادامه داد: در حال حاضر یک مورد تشخیص در کشور 
داشته ایم و یک یا دو مورد هم مشکوك داریم که در حال 
بررسى است. به محض اینکه جواب آزمایش هاى قطعى 
مشخص شود، اعالم خواهیم کرد و همه این افراد تحت 

مراقبت دقیق قرار گرفته اند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان: 
اومیکرون در اصفهان هنوز شناسایى نشده است

ورود اومیکرون به ایران رسمًا 
تأیید شد

اســتاندار اصفهان احیاى مجموعه صنایع غذایى جرعه را احیــاى توجه به فعالیت هاى 
اقتصادى دانست و گفت: اکنون این نگاه در استان حاکم است که هیچ واحد تولیدى تعطیل 

نشود و واحدهاى تعطیل نیز احیا شوند.
سیدرضا مرتضوى در مراسم بازگشایى مجموعه صنایع غذایى جرعه که دیروز (شنبه، 27 
آذرماه) برگزار شد، با ابراز تأسف از اینکه این مجموعه سال ها دچار مشکل شده بود، اظهار 
کرد: این اتفاق بسیار غمناك است که کار به جایى رسیده بود که مى خواستند این مجموعه 
را از بین ببرند. از این بابت شرمنده و امیدواریم دستگاه هاى اجرایى بتوانند جبران مافات 

کنند تا این مجموعه به روزهاى طالیى خود برگردد.
 حجت االسالم اسدا... جعفرى، رئیس کل دادگسترى استان اصفهان نیز در این جلسه، اظهار 
کرد: وظیفه خود مى دانیم هرکجا مسأله تقویت واحدهاى تولیدى مطرح است پیگیرى و 
حمایت الزم را داشته باشیم و این موضوع یکى از سیاست هاى محورى و اصلى دستگاه 

قضائى براساس سند تحول قضائى است.
محمد عصارزادگان، رئیس هیات مدیره گروه صنایع غذایى جرعه نیز در ابتداى این جلسه، 
با اشاره به شروع به کار مجموعه صنایع غذایى جرعه در سال 58 با ظرفیت 50 تن در روز، 

اظهار کرد: ظرفیت تولید این مجموعه در ادامه به 600 تن رسید.
وى با بیان اینکه در پى فراخوان دولت بزرگترین ســیلوى یکصد هزار تنى توســط این 
مجموعه احداث شد، گفت: در سال 91 باتوجه به مشــکالت تأمین گندم در استان، این 
مجموعه براى تأمین گندم به کمک مسئوالن استان آمد، اما این کمک منجر به مشکالت 

عدیده براى مجموعه جرعه شد که حل آن 9 سال طول کشید و امروز خوشحالم که بعد 
از 9 سال آزاد شده ایم.

احیاى صنایع غذایى جرعه بعد از 9 سال
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اصغر فرهادى در گفتگو با اســکرین دیلــى از هدف اول خود در 
فیلمسازى و اینکه چرا فیلم هایش بدون مشکل در ایران نمایش 

داده مى شوند، صحبت کرد.
این کارگردان برنده دو جایزه اســکار، تنها سه هفته بعد از اکران 
فیلم تازه اش در ایران در حالى که در لس آنجلس به سر مى برد 
با اسکرین درباره «قهرمان» صحبت کرد. او در این گفتگو اعالم 
کرد فیلم «قهرمان» فروش درخور و مناسبى را در ایران به دست 
آورده و به رغم ظرفیت محدود سینماها به دلیل کووید-19 بیش 

از 250 هزار تماشاچى را به سالن هاى سینما کشانده است.
فرهادى درباره سیستم پخش فیلم در ایران خاطر نشان کرد: در 
ایران اگر فیلم محبوب باشد پیش از آنکه به شبکه هاى نمایش 

خانگى بیاید براى چند ماه در سینماها روى پرده مى ماند.
کارگردان «جدایى» در بخشــى از این گفتگو درباره نشان دادن 
بناى زیباى تخت جمشــید در شهر شــیراز گفت: قبل از این که 
نوشتن فیلمنامه را آغاز کنم به شیراز رفتم، جو و اتمسفر آنجا خیلى 
سینمایى اســت و من دنبال راهى بودم این لوکیشن را به درون 

فیلمم بیاورم و این مکان را با مفهوم قصه ام ارتباط دهم.
فرهادى درباره بازگشتش به ایران بعد از فیلم «همه مى دانند» که 
از آن به عنوان یکى از آرام ترین دوره هاى زندگى اش یاد مى کند، 
گفت: هر وقت در بیرون از ایران کار مى کنم باید برگردم و دوباره 
داخل ایران فیلم بسازم چون ایران جایى است که من در آن بزرگ 

شده ام و آن را بهتر از هر جاى دیگر مى شناسم.

اصغر فرهادى درباره کارهاى خودش رویکرد عملگرایانه اى 
داشته است، او حتى براى نمایش فیلم «همه مى دانند» در ایران 
تالش نکرد. فرهادى در این باره تاکید کرد: مى دانستم که آنها 
قرار نیســت آن را نمایش دهند. براى دیگر فیلم  هایم اما، شاید 
شیوه داستان سرایى  ام، شــیوه اى که روایت را شکل مى دهم، 
دلیلى است که (مسئوالن) فیلم هایم را در ایران نمایش مى دهند.

کارگردان «درباره الى» درباره نمایش فیلم هایش در ایران تصریح 
کرد: نمى دانم تا چه زمانى امکانش وجود دارد، اما هدف اول من 
همیشــه نمایش فیلم  هایم در کشــورم ایران، قبل از هر کشور 
دیگرى در جهان اســت. این یک هدف بزرگ براى من اســت. 

مهمترین مخاطب براى من مخاطب داخل ایران است.

اصغرفرهادى:

مهمترین مخاطب برایم 
«تماشاگر ایرانى» است

آخرین سرنوشت 
یک کمدى با بازى

 3 کارگردان کمدى ساز 

«مرد عنکبوتى» 
رکورد ها را جابجا کرد

در حالى که قرار بود کمدى سیاسى «چپ راست» 
در جشنواره فیلم فجر سال گذشته رونمایى شود، 
ســرانجام به اکران عمومى، آن هم تنها یک ماه 

پیش از جشنواره چهلم رسیده است.
«چپ، راســت» به کارگردانى حامد محمدى و 
تهیه کنندگى منوچهر محمدى فیلمى است که از 
زمان خبرى شدن داستانش، به فیلم «مارمولک» 
دیگر اثر تهیه شده توسط منوچهر محمدى تشبیه 

مى شود. 
ســاخت این فیلم که نامش به دو جناح سیاسى 
چپ و راست اشاره دارد، از سال 1398 شروع شد 
ولى با شــیوع کرونا فیلمبردارى آن براى مدتى 
متوقف ماند. پس از تمام شدن مراحل فنى، «چپ، 
راست» متقاضى حضور در سى ونهمین جشنواره 
فیلم فجر شد ولى میزان ممیزى هاى فیلم آنقدر 
بود که آن را به یکى از حاشیه ســازهاى پیش از 
شروع جشــنواره بدل کرد. این فیلم در نهایت  از 
حضور در جشنواره بازماند و اخیرا در بازبینى مجدد 
شوراى جدید پروانه نمایش مجوز اکرانش صادر 

شده است.
بر اساس مصوبه شــوراى صنفى نمایش، اکران 
فیلم «چپ، راســت» که فعال مشخص نیست تا 
چه حد دچار ممیزى شــده، از روز چهارشنبه اول 
دى ماه آغاز مى شود و پخش آن با شرکت نمایش 

گستران است.  
در کمدى «چپ، راســت» رامبد جــوان، پیمان 
قاســم خانى و ســروش صحت که هر سه سابقه 
ســاخت آثار کمدى دارند، بــازى کرده اند و در 
کنارشــان به بازیگران دیگرى همچون ویشکا 
آسایش، سارا بهرامى، ستاره اسکندرى، مونا فرجاد 

و تینو صالحى هم مى توان اشاره کرد.

«مرد عنکبوتى: راهى به خانه نیســت» توانست 
با افتتاحیه 50 میلیون دالرى در شــب اول اکران 
خود، رکوردى جدید در باکس آفیس آمریکا از خود 
به جاى بگذارد. این در حالى اســت که این فیلم 
جدید مى تواند در اولیــن هفته اکران خود 150 تا 
180 میلیون دالر فروش داشته باشد و تبدیل به 
پرفروش ترین فیلم در دوران کرونا شــود و حتى 
افزایش دوباره ابتــال به ویروس کرونــا با گونه 

اُمیکرون مانع موفقیت مرد عنکبوتى نشده است.
البته، این روال شاید تغییر کند چراکه اومیکرون 
باعث تعطیلى سالن هاى اصلى سینما در شهر هاى 
اصلى آمریکا مانند نیویورك شده است که ممکن 
است برخى از سینمادوستان را نسبت به رفتن به 

سینما منصرف کند.
با این وجود، اگر تخمین ها درســت باشند، «مرد 
عنکبوتــى: راهى به خانه نیســت» اولین فیلمى 
خواهد شد که در دوران کرونا تنها در یک هفته مرز 
فروش 100 میلیون دالرى را رد کرده است و تنها 
فیلمى که نزدیک بود چنین موفقیتى را به دست 
آورد، فیلم «ونوم 2» بود که در هفته اول خود 90 

میلیون دالر فروخته بود.
ســرى جدید مرد عنکبوتى ســومین فیلم از این 
سرى فیلم هاست که تام هالند نقش مرد عنکبوتى 
را در آن بازى مى کند و قرار اســت در این فیلم، 
با تمام شــخصیت هاى شــرورى که خود و مرد 
عنکبوتى هاى گذشته یعنى توبى مگوایر و اندرو 

گارفیلد با آن ها مبارزه کرده است، روبه رو شود.

فرهنگفرهنگ

ى پرده مى ماند.
گفتگو درباره نشان دادن
یراز گفت: قبل از این که
، جو و اتمسفر آنجا خیلى
 این لوکیشن را به درون

 ام ارتباط دهم.
یلم «همه مى دانند» که
 زندگى اش یاد مى کند،
کنم باید برگردم و دوباره
ست که من در آن بزرگ

شناسم.

اصغر فرهادى درباره کارهاى خودش رویکرد عملگرایانه اى 
داشته است، او حتى براى نمایش فیلم «همه مى دانند» در ایران 
تالش نکرد. فرهادى در این باره تاکید کرد: مى دانستم که آنها 
قرار نیســت آن را نمایش دهند. براى دیگر فیلم  هایم اما، شاید 
شیوه داستان سرایى  ام، شــیوه اى که روایت را شکل مى دهم، 
دلیلى است که (مسئوالن) فیلم هایم را در ایران نمایش مى دهند.

کارگردان «درباره الى» درباره نمایش فیلم هایش در ایران تصریح 
کرد: نمى دانم تا چه زمانى امکانش وجود دارد، اما هدف اول من 
همیشــه نمایش فیلم  هایم در کشــورم ایران، قبل از هر کشور 
دیگرى در جهان اســت. این یک هدف بزرگ براى من اســت. 

مهمترین مخاطب براىمن مخاطب داخل ایراناست.
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کیانو ریوز در دوران فیلمبردارى «رســتاخیز ماتریکس» از ساختمانى 
46 طبقه پرید.

ریوز در برنامه تلویزیونى اســتیون کولبرت در پاسخ به این سوال که 
«دیوانه کننده ترین بدلکارى که براى فیلم انجــام دادى، چه بود؟» 
پاسخ داد که از ساختمانى 46 طبقه پریدم. ریوز مشهور است که بیشتر 

بدلکارى هاى فیلمهاى خود را انجام مى دهد.
این ستاره با اشاره به صحنه اى که در آن او و کرى آن ماس همبازى اش 
مجبورند با کمک سیم از ساختمانى بپرند، در پاسخ به سوال کولبرت گفت: 

«از یک ساختمان پریدم. من حدس مى زنم 46 طبقه بود.»
کولبرت پرسید که چرا او به جاى انتخاب پرده سبز و جلوه هاى بصرى 
کامپیوترى CGI، این بدلکارى را به صــورت عملى انجام داد و ریوز 
پاسخ داد: «چون کار با النا واچوفسکى اســت و فیلم ماتریکس است 
و شــما به نور طبیعى نیاز دارید و مى خواهید بدلکارى را واقعى انجام 

دهید.» 
او در پاســخ به این ســوال که چند بار باید پرش از 46 طبقه را تکرار 
مى کرد، گفت: «ما مى خواستیم این پرش را در نور کامل صبح انجام 

دهیم، بنابراین حدود 19 تا 20 بار فیلمبردارى تکرار شد.»

بدلکارى ترسناك «کیانو ریوز»

فاطمه معتمدآریا و پژمان بازغى
 در فیلم «شوماه»

فصل سوم ســریال «زیرخاکى» به نویســندگى و کارگردانى جلیل 
ســامان و تهیه کنندگى رضا نصیرى نیا که اوایل آذر ماه کلید خورده 
بود، با پیوستن یک بازیگر جدید در شهرك دفاع مقدس تصویربردارى 

مى شود.
پیام احمدى نیا که آخرین بار با یک نقش منفى در شبکه سه دیده شده 
بود، این بار در نقش یک افسر استخبارات در سریال «زیرخاکى» به 

ایفاى نقش مى پردازد.
فصل سوم این سریال اوایل آذر ماه در تهران کلید خورده و تاکنون در 
محله هاى مختلف پایتخت و کرج ضبط شده است. عوامل این روزها 

در شهرك دفاع مقدس تصویربردارى را ادامه مى دهند.
فصل دوم «زیرخاکى» با به اسارت رسیدن فریبرز و ناصرى به دست 
نیروهاى بعثى در جبهه به پایان رسید و مخاطبان با پایان فصل تازه، از 

ادامه ماجراها مطلع مى شوند.
بازیگران این سریال تولید مرکز سیمافیلم عبارتند از: پژمان جمشیدى، 
ژاله صامتى، نادر فالح، گیتى قاسمى، مریم سرمدى، خسرو احمدى، 
اکبر رحمتى، مهرى آل آقا، اصغر نقى زاده، رایان ســرلک و ســتاره 

پسیانى، هومن برق نورد و نسرین نصرتى.

یک بازیگر جدید به «زیر خاکى» پیوست

 فیلم سینمایى «شوماه» به تازگى در شهرك سینمایى دفاع مقدس مقابل دوربین رفته است.
شوماه» عنوان فیلمى سینمایى به کارگردانى مژگان بیات و تهیه کنندگى دکترعبدالمحمد نجیبى است که از 
چند روز گذشته وارد مرحله فیلمبردارى شده و گروه هم اکنون در شهرك سینمایى دفاع مقدس حضور دارند. 

پس از اتمام کار در شهرك دفاع مقدس ادامه فیلمبردارى در جنوب کشور پیگیرى خواهد شد.
فاطمه معتمدآریا، پژمان بازغى، روزبه حصارى، آریا توسلى، اشکان دالورى، بهادر اورعى، کاوه ابراهیم، مسعود 
کشاورز، احمدرضا خانى، مجتبى کریمى، سعید اعتمادى، پرویز زیدى، محمد عطایى زاده، مارال عبداللهى و 

رضا نورى، گروه بازیگران این فیلم سینمایى را تشکیل مى دهند.
«شوماه» به نویسندگى حمیدرضا علیقلیان و بر اساس طرحى از مژگان بیات یک ملودرام عاشقانه در بستر 

جنگ است.
کیانوش عیارى، فیلمساز شناخته شده سینما و تلویزیون به عنوان مشاور کارگردان در این پروژه حضور دارد.

مژگان بیات عالوه بر بازى در چند پروژه سینمایى، کارگردانى چندین فیلم کوتاه و همچنین ساخت فیلم «فرزند 
زمین» را نیز در کارنامه خود دارد.

ى ر

مهدى فقیه بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون ضمن 
انتقاد از وضعیت این روزهاى فیلم هاى دفاع مقدس در 
ســینماى ایران بیان کرد که در دوره اى براى حضور در 

فیلم هاى سینمایى فى سبیل ا... کار مى کرده است.
این بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون درباره کم کارى خود 
در سینما هم گفت: کار درخورى در این سال ها نبوده است 
و شخصًا هم پیشنهادهایى را براى کار قبول مى کنم که 
در شأن مردم باشد. بیشترین حضور من در سینما مربوط 
به کارهاى دفاع مقدسى بود که متأسفانه جریانش سمت 
و سوى متفاوتى در سال هاى اخیر پیدا کرده است. ما این 

سروشکل جدید را نمى توانیم بپذیریم. 
وى افزود: شما خودتان آثارى مانند «هور در آتش» و یا 
«لیلى با من است» را با کارهاى دفاع مقدسى سال هاى 
اخیر مقایسه کنید. معنویتى را که آن آثار داشتند، کارهاى 

جدید از دست داده اند. 
فقیه درباره دلیل تغییر رویکرد در جریان ســینماى دفاع 
مقدس هم گفــت: آنگونه که باید از ایــن حوزه حمایت 
نمى شود. ما هم زمانى به صورت فى سبیل ا... در اکثر این 
نمى دادند اما ما به عشــق جبهه و دفــاع مقدس در آثار آثار ایفاى نقش مى کردیم. حقوقى هــم به آن صورت 

حضور پیدا مى کردیم.
این بازیگر پیشکسوت درباره حضور خود در آثار کمدى 
هم گفت: من واقعــًا حضور در هــر کارى را نمى پذیرم 
و کارى را انجام مى دهم که در شــأن مردم باشد. فیلم 
کمدى هم مى تواند مفاهیم انســانى داشــته باشد. آثار 
چارلى چاپلین هم کمدى اســت و هم مفاهیم انســانى 
را در بر مى گیرد. کمدى هاى ما اما یک بار ارزش دیدن 
دارند! هیچ مفاهیم انسانى هم در آن ها نیست. اساسًا فیلم 
در هر ژانرى در حالى ارزشمند است که مفاهیم انسانى را 
در بر بگیرد. فیلم هایى که فاقد این ویژگى هستند هم اما 
ساخته مى شوند و پول خوبى هم گیر صاحبان شان مى آید!

وى درباره اینکه با این رویکرد آیا نگران حذف شــدن از 
سینماى ایران نیســت، گفت: اگر هم حذف شدیم، بعد 
از ســال ها تحصیل در این حوزه و با 77 سال سن سراغ 
یک کار دیگر مى روم! باالخره شــرایط امروز ســینما 
اینگونه است و ما هم باید آن را بپذیریم. چه کار از دست 
من برمى آید؟ معتقدم مردم ما خوب هســتند و باید هم 
کار خوب براى شــان انجام دهیم، نه اینکه هر کارى را 

بپذیریم.

سیروس میمنت بازیگر نقش کیوان در سریال نون خ که سابقه بازى در سریال «متهم گریخت» ، 
«دلنوازان» ، «چاردیوارى» ،«سه دنگ ســه دنگ»، «دست باالى دست» و «نون خ» را دارد 
گفت: اصال هیچ صحبتى درباره بازى در نون خ 4 با من نشــده اســت، تصمیم گیرنده اصلى 
کارگردان و تهیه کننده هستند که زمان را براى جمع کردن عوامل براى فصل جدید مشخص 

مى کنند.
میمنت ادامه داد : صحبت درباره فصل جدید در حد حدس و گمان است و حرف و حدیث ها براى 
ساخت فصل جدید بسیار زیاد است ولى بازیگران تصمیم گیرنده نیستند و اجازه ندارند درباره 

جزئیات و زمان ساخت سریال اظهار نظر کنند.
بازیگر سریال نون خ ساخت فصل چهارم سریال را قطعى دانست و گفت: نقش کیوان را خیلى 
دوست دارم و براى داشتن بازى متفاوت در فصل جدید صددرصد فکر کرده ام و با دید و انرژى 

جدید در نون خ 4 بازى خواهم کرد.
وى نون خ 4 فرصتى دانست تا بیشتر در عرصه بازیگرى مطرح شود و گفت: این سریال کار 
خوبى بود همه بازیگران در نقش ها سر جاى خودشان بودند با تمام مشکالت پر انرژى و بى 

ادعا بازى کردند. 

ســینماى ایران در هفته اى که گذشت (20 تا 26 آذر)، 
فروش 9 میلیارد و 934 میلیــون تومانى را با 453 هزار 
و 409 مخاطب تجربــه  کرد. با وجــود اینکه در هفته 
اخیر ســه فیلم ســینمایى« گربه ســیاه »، « بى همه 
چیز » و «اتومبیل» روى پرده ســینما رفت، اما گیشه 
در مجموع نســبت به هفته هاى پیش کاهش فروش

 داشت.
در این میان فیلم سینمایى«اتومبیل» با کارگردانى على 

میرى رامشه نیز در هفته گذشته اکران شد و فروش یک 
میلیون تومانى را با بازى سحر قریشى، ارسالن قاسمى 

و نیما شاهرخ شاهى را براى خود ثبت کرد.
فیلم«اتومبیل» که یک درام اجتماعى به نویســندگى 
سیدمهدى سجادپور اســت، متقاضى حضور در سى و 
نهمین جشنواره فیلم فجر بود اما نتوانست به این رقابت 
راه پیدا کند. با وجود چهره هاى شــناخته شــده در این 
فیلم سینمایى فروش این فیلم تنها یک میلیون تومان 

فروش داشت درصورتى که دو فیلم دیگر هم همزمان 
با این فیلم سینمایى اکران شدند که یکى 600 میلیون 
و دیگر 300 میلیون تومان را در گیشــه خود ثبت کرده 
است. این فیلم حواشى خاص خود را داشت. همین یکى 
دو روز پیش ارسالن قاسمى، در مراسم اکران مردمى 
این فیلم در پردیس سینمایى ملت با چند بادیگارد حاضر 
شد که جنجال هاى زیادى به همراه خود داشت ولى فیلم 

همچنان نمى فروشد. 

بازیگر «نون. خ»: اجازه نداریم از «نون. خ4»چیزى بگوییم
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مهدى فقیه: 

زمانى فى سبیل ا... بازیگرى مى کردم

فروش باورنکردنى فیلم جدید سحر قریشى و ارسالن قاسمى!
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میالد محمدى که به دلیل آسیب دیدگى از ناحیه ران پا بازى 
آ.اِ.ك آتن در هفته چهاردهم سوپرلیگ یونان را از دست داده 
بود با حضور در تمرینات گروهى تیمش آماده بازگشــت به 
میدان شد. انتظار مى رود مدافع تیم ملى کشورمان براى بازى 
امروز تیمش برابر اوفى در هفته پانزدهم سوپرلیگ یونان از 
ابتدا به میدان رود. میالد محمــدى یکى از بازیکنان اصلى 
آ.اِ.ك در فصل جارى محسوب مى شود و در بازى قبلى این 

تیم احسان حاج صفى جایگزین او شده بود.

آخرین خبر از وضعیت میالد

05

شنیدیم مسئوالن کارخانه گل گهر پس از اعالم رأى کمیته 
انضباطى فدراسیون فوتبال و تأیید جعل و تقلب در نامه هاى 
مربوط به بازیکن گابنى گل گهر، خواســتار شفاف سازى از 
سوى باشگاه شده اند تا مشخص شود که در این حادثه گل 
گهرى ها مقصرند یا مجموعه فدراسیون فوتبال. آنها تصمیم 
گرفته اند تا زمان اعالم رأى کمیته اســتیناف صبر کنند؛ اما 
در صورت تأیید رأى توسط کمیته استیناف برخى مسئوالن 
باشگاه و حتى امیر قلعه نویى ســرمربى این تیم در معرض 

برخورد و حتى کنار گذاشته شدن هستند.

ژنرال روى لبه تیغ!
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اللهیار صیادمنش، ســتاره ایرانى زوریا لوهانسک، به عنوان 
بهترین بازیکن ماه دسامبر این باشگاه انتخاب شد. او در این 
ماه موفق شد دوباره بازى هاى درخشانى براى زوریا انجام 
دهد. این باشگاه اوکراینى در تالش است تا هر طور شده این 
بازیکن را حفظ کند. قرارداد مهاجم پیشین استقالل با زوریا 

تمام شده و قانوناً بازیکن فنرباغچه ترکیه است.

«رونالدو نازاریو»، اسطوره فوتبال برزیل که در طول دوران 
بازیگرى خود ســابقه بازى با پیراهن باشگاه هاى مختلفى 
همچون رئال مادرید، بارســلونا، اینتر و میالن را دارد، حاال 
مالک جدید کروزیرو شده، باشگاهى که در آنجا به شهرت 
رسید و راهى اروپا شــد. هدف رونالدو از خریدن سهام این 
باشــگاه، بازگرداندن کروزیرو به روزهاى اوجش در فوتبال 
برزیل است. رونالدو در یک الیو اینستاگرامى راجع به این 
معامله گفت: «بایــد بگویم که کارهاى زیــادى در پیش 
روى ما قرار دارد و ما باید ســخت کار کنیم تا کروزیرو را به 
چیزهاى بزرگ برسانیم. کروزیرو باید در سطح اول فوتبال 
برزیل باشــد و باید براى تحقق یافتن این آرزو، شب و روز 

زحمت بکشیم.»

افتخار دیگرى براى اللهیار

«رونالدو» مالک باشگاه شد
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محمدرضا خلعتبرى و رضا میرزایى، دو بازیکن ســپاهان 
که به دلیل مصدومیــت در چند بازى اخیر این تیم حضور 
نداشــتند، با رفع مصدومیت در تمرینات گروهى سپاهان 
شرکت کردند. بنا بر گفته پزشک طالیى پوشان اصفهان 
این دو بازیکن در دســترس کادر فنى قرار گرفته اند و از 

لحاظ پزشکى مشکلى براى بازى کردن ندارند.

شنیدیم که خورخه نونو پینتو دا کاستا، رئیس باشگاه پورتو با 
یک جادوگر قرارداد بسته است! مادالنا آروسو که پیشگوى 
شخصى دا کاستاســت از جوالى 2021 به یکى از اعضاى 
باشگاه تیم طارمى تبدیل شده و ماهیانه 15000 یورو حقوق 
دریافت مى کنــد. مدیران پورتو این جادوگــر را دکتر صدا 
مى کنند. البته برخى از کارکنان از حضور او در باشگاه راضى 

نبوده و به حقوقى که دریافت مى کند هم اعتراض دارند.

رفع مصدومیت 2 سپاهانى

پورتو هم جادوگر
استخدام کرد!
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در شرایطى که عنوان شده پرسپولیس در پى خرید 
پیام نیازمند است حاال خبر مى رسد سپاهان هم 

پیشقدم شده است.
پرسپولیس این روز ها با بحران ناخواسته اى در خط 
دروازه تیمش روبه رو شده است. این تیم حاال فقط 
یک دروازه بان براى ادامه رقابت ها دارد و از این 
رو عزمش را جزم کرده تا هر طور شده جانشینى 
براى بوژیدار رادوشوویچ پیدا کند که به دلیل عدم 

دریافت مطالبات مالى اش، از این تیم جدا شد.
این درحالى اســت که حامد لک هــم از ابتداى 
رقابت هاى لیگ تا به حال چندان سرحال نشان 
نداده و از روز هاى اوجش فاصله گرفته اســت. 
همزمان با این دو اتفاق اســت که خبر رســیده 
باشگاه پرسپولیس قرار است در نیم فصل دروازه 
بان بزرگى را خریدارى کند. از رشــید مظاهرى 
دروازه بان سکونشین استقالل و البته پیام نیازمند، 

دروازه بان نیمکت نشین پورتیموننزه پرتغال به 
عنوان گزینه هاى پرســپولیس در این پست یاد 

مى شود.
از آنجا که پرسپولیســى ها مى داننــد با توجه به 
قرارداد داشــتن رشــید مظاهرى با استقاللى ها 
ممکن اســت در جذب او به مشــکل بخورد، به 
سراغ پیام نیازمند رفته و قصد دارند او را به ایران 
برگردانند. مربیان پرسپولیس تابستان گذشته نیز 
خواستار جذب پیام نیازمند شده بودند اما این گلر 
ملى پوش اعالم کرد قصــد دارد فوتبالش را در 
اروپا دنبال کند. حاال به نظر مى رسد لیگ پرتغال 
چندان به مذاق پیام نیازمند خوش نیامده و شنیده 

مى شود قصد بازگشت دارد.
اگرچــه این بــار هــم جــذب نیازمنــد براى 
پرسپولیسى ها با توجه به اتفاقى که به تازگى رخ 
داده چندان ساده نیست، چون حاال خبر مى رسد، 

سپاهان، تیم فصل گذشته پیام نیازمند هم در 
تالش است تا اگر پیام قصد بازگشت به ایران 

را دارد، او را دوباره به اصفهان بکشاند. البته 
که سپاهان با داشتن یک گلر خوب 

خارجى، به اندازه پرسپولیس 
نیاز به پیام نــدارد؛ ولى 

محــرم نویدکیا از 
یــى  یى ها نا ا تو

نیازمند آگاه است و 
بدش نمى آیــد او را هم 

دوم جذب کند. پیام نیازمند در نیم فصل 
نیز خاطرات خوبى از بازى در اصفهان دارد و حاال 
به نظر مى رسد پرسپولیسى ها رقیب سرسختى در 
نیم فصل پیش رو خواهند داشت. سپاهانى ها اصًال 

دوست ندارند نیازمند پرسپولیسى شود!

 رقابت شدید سپاهان و
 پرسپولیس براى جذب نیازمند

غال به 
ست یاد

وجه به 
اللى ها 
ورد، به 
 ایران 
شته نیز 
ن گلر 
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سپاهان، تیم فصل گذشته پیام نیازمند هم در 
تالشاست تا اگر پیامقصد بازگشت به ایران

را دارد، او را دوباره به اصفهان بکشاند. البته 
که سپاهان با داشتن یک گلر خوب 

خارجى، به اندازه پرسپولیس 
ولى  نیاز به پیام نــدارد؛

محــرم نویدکیا از 
یــى  یى ها نا ا تو

نیازمند آگاه است و 
بدش نمى آیــد او را هم 

دوم جذب کند. پیام نیازمند در نیم فصل 
حاال  نیز خاطرات خوبى از بازى در اصفهان دارد و
به نظر مى رسد پرسپولیسى ها رقیب سرسختى در 
نیم فصل پیش رو خواهند داشت. سپاهانى ها اصًال 

دوست ندارند نیازمند پرسپولیسى شود!

ن و
ذب نیازمند

پیشکســوت فوتبال اصفهــان با اشــاره به شــرایط متفاوت 
نماینده هاى این شهر در لیگ برتر گفت: سپاهان به جرات 
حرفه اى ترین تیم لیگ اســت و انتظــارات از آن فراتر از

 ذوب آهن است. انتظار از زردپوشــان قهرمانى است اما 
تارتار امسال بازیکنانى که با آنها کار کرده را جذب کرده و 

به طور کلى انتظار کمترى از ذوب آهن مى رود.
رســول کربکندى درباره تیم هــاى اصفهانى در لیگ 
گفت: ذوب آهن و سپاهان شرایط متفاوتى دارند. سپاهان 
سرمایه گذارى زیادى داشته. هم بازیکنان خوبى دارد و هم 
کادر فنى بسیار خوبى. نویدکیا کمتر به سمت توجیه شکست 
و اعتراض رفته و کنارش افراد خوبى حضور دارند. ســپاهان به 

جرات حرفه اى ترین تیم لیگ است و انتظارات از آن فراتر از ذوب آهن است. 
انتظار از زردپوشان قهرمانى اســت اما در مقابل ذوب آهن بودجه به مراتب 
کمترى دارد. تارتار امسال بازیکنانى که با آن ها کار کرده را جذب کرده و به 
طور کلى انتظار کمترى از آن ها مى رود. ذوبى ها برد خوبى مقابل سپاهان 
داشتند اما چند هفته اى است افت کرده. شانس ذوبى ها این است که مدعى 
سقوط بسیار داریم و آن قدر تیم ها ضعیف کار مى کنند که ذوب به منطقه 

سقوط نمى رسد. 
کربکندى در پایان درباره مدعیان اصلى قهرمانى گفت: فکر مى کنم همان 

مدعیان همیشــگى چون اســتقالل، پرسپولیس و 
سپاهان شانس زیادى براى قهرمانى در لیگ برتر 

بیست و یکم خواهند داشت.

کربکندى:

سپاهان به جرأت حرفه اى ترین تیم لیگ است

مدافع ذوب آهن مى گوید این تیم امسال حداقل در شش بازى از ده بازى که 
انجام داده اشتباه داورى داشته که موجب نتیجه نگرفتن آنها شده و معتقد 
است در کل فصل همین اشتباهات جمع مى شود و یک تیم سقوط مى کند.
آرمان قاســمى که پیش از این هم در گفتگویى درباره مشکالت داورى 
صحبت کرده بود، در خصوص بازى این تیم مقابل هوادار بیان کرد: متاسفانه 
با نتایجى که برخالف جریان بازى در بازى هاى قبل برایمان رقم خورده 
بود و با توجه بــه اینکه بازى خانگى بود ما به 3 امتیاز بــازى با هوادار نیاز 
داشتیم و هوادار هم با توجه به اینکه قبل از این بازى جایگاه خوبى در جدول 
نداشت و شرایط مناسبى نداشت براى 3 امتیاز آمده بودند چون مساوى به 

درد هیچکدام از تیم ها نمى خورد.
او با اشاره به اشتباهات داورى در این دیدار عنوان کرد: غالب بازى در اختیار 
ما بود اما دو تیم نتوانستند آنطور که باید در خلق موقعیت موفق عمل کنند 
و گلى هم که ما دریافت کردیم روى اشتباه داور بود. ما به این شرایط عادت 
کردیم که هر بازى ببازیم و متاسفانه ببینیم گلى هم که خوردیم مسببش 
اشتباه داورى بوده است. متاسفانه اشتباهات خیلى زیاد شده و هرچقدر هم 
بیانیه و صحبت مى شود فایده ندارد. در صحنه گلى که به ثمر رسیده بازیکن 
هوادار یک تا دو متر در آفساید است و کمک داور جایگیرى مناسبى دارد. در 

شرایطى که آفساید کامال مشخص و محرز است گرفته نمى شود 
و همان باعث مى شود ما حداقل امتیاز هم نتوانیم بگیریم و این 
موضوع مربوط به یک بازى هم نیست. تا االن تیم ذوب آهن 
حدود هفت هشت امتیاز در ده هفته از سمت داورى ضرر کرده 

و ضربه خورده است.
وى افزود: اشــتباهات داورى فقط گریبانگیر تیم ما نیست و 

اکثر تیم هایى که  در لیگ حضور دارند روى یک 
صحنه هاى محرز ضرر کرده اند و اشتباهات 
تاثیرگذار به قدرى زیاد شده که رمقى براى 
بازیکنان و مربى نمى مانــد که بخواهند 
این شرایط را ادامه بدهند و هر چقدر هم 
درباره VAR صحبــت مى کنیم در حد 
حرف مى ماند و گویا قرار نیست اتفاقى 

رخ بدهد.
 مدافع ذوب آهن با اشاره به وضعیت این 
تیم در فصل گذشــته، گفت: تیم ذوب 
آهن که سال گذشته با تفاضل گل نسبت 
به ســایپا در لیگ برتر مانــد آخر فصل 
اعالم کردند که حــدود 16 امتیاز از جانب 

داورى ضرر  کرده اســت و اگر آن 16 امتیاز 
را مى گرفت در رتبه ششم یا هفتم جدول قرار 
مى گرفت. ما در ده بازى امســال حداقل در 
شش بازى اشتباه داورى داشتیم که موجب 
نتیجه نگرفتن ما شده ولى در کل فصل همین 
اشتباهات در طول فصل جمع مى شود و یک 

تیم ســقوط مى کند و تمام تفکرات و هزینه ها و 
ســرمایه ها و هزینه هاى انسانى و تماشاگر و همه 

چیز یک شهر با آن اشتباهات سقوط مى کند.

سعید آذرى مدیرعامل اسبق باشــگاه ذوب آهن با حاضر شدن در الیو 
اینستاگرامى پیرامون مدیریت در ورزش فوتبال صحبت کرد. 

 جالب آنجاســت که او پیش از گفتگو با مجرى این الیو و در حالى که با 
لباس سال هاى قبل تیم فوتبال ذوب آهن حاضر شده بود در خصوص این 
تیم گفت: از کودکى طرفدار ذوب آهن بوده ام. از 13 سالگى براى ذوب آهن 
در ورزش فعالیت مى کنم و این کار باعث افتخار من است. آذرى در حالى 
که لوگوى باشــگاه ذوب آهن را در این الیو نشان مى داد، ابراز کرد: این 

پیراهن سبز همیشه همراه من است و به آن عالقه قلبى دارم.

 بعد از اتمام لیگ برتر فوتســال زنان کویت که اواســط 
بهمن ماه خواهد بود، مســئوالن فدراسیون فوتبال این 
کشور با توافق با شــهرزاد مظفر که ســکاندار تیم ملى 
فوتسال زنان کویت است، قرار شده تا اردوى مشترکى را 
با حضور بازیکنان کویتى و بازیکنانى که در لیگ کویت 

شاغل هستند را برگزار نمایند.
این اردوى مشترك در جهت افزایش کیفیت فنى بازیکنان 
کویتى و محک زدن آن ها در مقابل بازیکنان باکیفیت تر 

است.
در حال حاضر بازیکنانــى از اوکرایــن، برزیل، تونس، 

آرژانتین، تایلند و البته ایران در لیگ فوتسال زنان کویت 
شاغل هستند که تنها ایرانى شاغل در این لیگ، فرشته 

کریمى است.
با توجه به تعطیلى ادامه دار تیم ملى فوتسال زنان ایران، 
حضور کریمى در اردوى تیم ملى کویت مطمئنا مى تواند 
اقدام خبرسازى باشد و باید دید این ستاره ایرانى در اردوى 
یک هفتــه اى کویتى ها چه عملکردى را از خود نشــان 
مى دهد؛ به ویژه آن که توانســته امسال در لیگ فوتسال 
زنان کویت نقش کلیدى را در ترکیب تیم سلوى الصباح

 ایفا کند

بعد از اعالم حکم کمیتــه انضباطى درباره مهاجــم گابنى گل گهر، 
سپاهان و استقالل بخاطر تغییر نتایج بازى هاى تیمشان مقابل گل 

گهر، 22 امتیازى شدند.
در حالى که سپاهان تفاضل گل بهترى به نسبت استقالل داشت، این 
بحث مطرح شد که با توجه به پیروزى استقالل در بازى رودررو مقابل 
سپاهان، شاگردان فرهاد مجیدى باید صدرنشین جدول باشند منتهى 
صحبتهاى رئیس کمیته مسابقات ســازمان لیگ مشخص کرد که 
تکلیف جایگاه تیم ها در جدول، در صورت داشتن امتیاز برابر و همچنین 

انجام بازى رودررو به چه شکل خواهد بود.
سهیل مهدى که با برنامه شب هاى فوتبالى مصاحبه کرده بود، به این 
نکته اشاره کرد که بحث بازى رودررو مربوط به پایان فصل است و آن 
زمان، بازى هاى رودررو تکلیف رتبه تیمهــاى هم امتیاز در جدول را 

مشخص خواهد کرد.
به همین دلیل، سپاهان علیرغم باخت مقابل استقالل، به خاطر داشتن 

تفاضل گل بهتر نسبت به این تیم، در صدر جدول قرار دارد.
فرض کنیم در انتهاى لیگ، تیم هاى هم امتیــاز با یکدیگر، حتى در 
بحث بازى رودرو هم شرایط مشابهى را داشته باشند و مثال استقالل 
که بازى رفت را 0-1 از سپاهان برده، در بازى برگشت با همین نتیجه 
به حریفش ببازد. آن وقت جایگاه دو تیم در جدول بر چه اساس تعیین 

خواهد شد؟ 
به گفته سهیل مهدى، در صورتى که شــرایط تیمهاى هم امتیاز در 
جدول، از حیث تفاضل گل و تعداد گل زده و خــورده و بازى رودررو 
برابر باشد، کار به بازى جوانمردانه کشیده مى شود و تعداد کارت زرد و 

قرمزهاى دو تیم، مالك جایگاه تیم ها در جدول خواهد بود.

بعد از حضور محمد محبى در بازى سانتاکالرا – پورتو که با برترى 1-3 
سانتاکالرا در جام حذفى همراه بود تصور مى شد وینگر فصل گذشته 

سپاهان در تیم پرتغالى تبدیل به یک مهره ثابت و مؤثر شود.
اما یک مصدومیت بد موقع مانع از حضور محمــد محبى در ترکیب 
سانتاکالرا در بازى هاى لیگ برتر شــد. او هفته هاى متمادى است 
به دلیل آسیب دیدگى از ناحیه کمر به طور اختصاصى و زیر نظر 
پزشک تیم تمرین کرد و قرار است از امروز به تمرینات گروهى 

تیم اضافه شود.
تیم ســانتاکالرا که هفته هاى متمادى در قعر جدول رده 
بندى لیگ برتــر پرتغال قرار داشــت در هفته پانزدهم 
بازى ها و در مصاف با تیم ویتوریا یک بر صفر برنده شد 
و تا رده ســیزدهم باال آمد. محمد محبى بدون شک از 
امروز تالش نویى را براى بازگشت به ترکیب سانتاکالرا 
را آغاز خواهد کرد. اگر چه او نیم فصل اول بازى ها را به 
خاطر دیر ملحق شدن به اردوى تیم و هم چنین آسیب 
دیدگى از دست داده اما دور برگشت بازى ها فرصت 
خوبى است که این بازیکن ارائه گر بازى هاى قوى 
براى ســانتاکالرا در لیگ برتر پرتغال باشد و به 
اهداف فنى خود در فوتبال این کشور دست پیدا 
کند. به خصوص که ســانتاکالرا در نیمه پایین 
جدول قرار دارد و بازى هاى خوب محمد محبى 
مى تواند بازتاب گســترده اى در رسانه هاى 

پرتغالى داشته باشد.
این باشگاه بخاطر نمایش ضعیفى که در 
دور رفت بازى ها داشــته تا اکنون دوبار 
مربى خود را تغییر داده است. هر چند اکنون 
شرایط بهترى را تجربه مى کند و به واسطه برد 

در آخرین بازى در جدول رده بندى جهش داشته است.

عالقه قلبى آذرى به ذوب

سپاهان، صدرنشین قطعى لیگ 

تالش ستاره سابق سپاهان 
براى درخشش دوباره

 دیدار عنوان کرد: غالب بازى در اختیار 
باید در خلق موقعیت موفق عمل کنند 
 اشتباه داور بود. ما به این شرایط عادت 
ه ببینیم گلى هم که خوردیم مسببش 
شتباهات خیلى زیاد شده و هرچقدر هم 
در صحنه گلى که به ثمر رسیده بازیکن

و کمک داور جایگیرى مناسبى دارد. در 
 محرز است گرفته نمى شود 

ز هم نتوانیم بگیریم و این 
ت. تا االنتیمذوبآهن 
ز سمت داورى ضرر کرده 

گریبانگیر تیم ما نیست و 
رند روى یک 

شتباهات 
ى براى
واهند 
ر هم 
 حد 
قى 

این 
وب

سبت 
فصل 
 جانب 

16 امتیاز 
دول قرار 
حداقل در 
ه موجب 
صل همین 
شود و یک 

 و هزینه ها و 
تماشاگر و همه 

 مى کند.

مدافع ذوب آهن:

حداقل در 6 بازى به دلیل 
اشتباه داورى نتیجه نگرفتیم

بر اساس گزارش رسانه هاى روسى و فرانسوى 
سردار آزمون در تعطیالت ژانویه راهى فرانسه 
خواهد شد تا با تیم لیون به مدت 4/5 فصل 

قرارداد امضا کند.
این گــزارش ها در حالى منتشــر مى 
شود که فعًال ســردار آزمون در این 
باره اظهار نظر رســمى نداشته و 
نماینده رسمى او هم در مصاحبه 
با اسپورت 24 روسیه حاضر 
نشد در خصوص مذاکره 
ســردار آزمون با تیم 

زبان بیاورد.لیون حرفى بر 
اکسپرس روسیه که اما اســپورت 
خبرى معتبــر در این یــک پایگاه 

کشور به حساب مى آید درآمد باشگاه زنیت از فروش 
سردار آزمون را مشخص کرد. بر اساس نوشته این 
سایت زنیت بابت فروش سردار آزمون در تعطیالت 
زمستانى 3 میلیون یورو درآمد خواهد داشت. این در 

حالى اســت که در ابتداى فصل سایت ترانسفر مارکت 
ارزش فروش این بازیکن را 25 میلیون یورو ذکر کرده 
بود. این اتفاق طبیعى اســت به این دلیــل که قرارداد 
سردار آزمون با تیم زنیت رو به پایان است و این بازیکن 
راضى به تمدید قرارداد خود نشده است. از سویى فیفا به 
بازیکنان شش ماه پیش از پایان قرارداد اجازه مى دهد با 
تیم هاى خواهان خود وارد مذاکره رسمى شوند و حتى 
تفاهمنامه امضا کنند. ســردار آزمون اگر در تعطیالت 
زمستانى راهى لیون یا هر تیم دیگرى نشود پایان فصل 
به عنوان بازیکن آزاد اعالم مى شود و جابه جایى اش 

نفعى را به تیم زنیت نخواهد رساند.
جالب اســت بدانید زنیت براى خرید ســردار آزمون از 
تیم روبین 12 میلیون یورو پرداخت کرد. از ســویى در 
تفاهمنامه دو باشگاه آمده بود زنیت بابت هر قهرمانى در 
لیگ برتر روسیه به همراه سردار آزمون باید یک میلیون 
یورو پرداخت کند که در گذشته به واسطه سه قهرمانى 
در لیگ برتر روسیه به همراه ســردار آزمون 3 میلیون 

یوروى دیگر به روبین پرداخت کرده است. 
سایت اسپورت اکســپرس روســیه در تحلیل جدایى 
سردار آزمون مى نویســد این جدایى یک چالش براى 
زنیت خواهد بود. به خصوص که قرارداد زیوبا 34 ساله 
هم رو به پایان است. زیوبا در این فصل 10 گل و سردار 
آزمون 7 گل براى تیم زنیت در لیگ برتر روسیه به ثمر 
رسانده اند. این بخش زیادى از 44 گلى است که زنیت 
در فصل جارى به ثمر رسانده و به همین واسطه بهترین 
خط حمله بازى ها را در اختیــار دارد و هم اکنون با 38 
امتیاز از 18 بازى صدرنشین لیگ برتر روسیه است. به 
نوشته این سایت حتى اگر زیوبا بر خالف سردار آزمون 
قرارداد خود را با تیم زنیــت تمدید کند یک مهاجم 34 
ساله است و این ممکن اســت قدرت خط حمله زنیت 
را کم کند. ضمن اینکه پیدا کردن یک جانشــین براى 
سردار آزمون کار راحتى نیست. مهاجمى که رابطه خوبى 
با زیوبا و دیگر مهاجمان زنیت دارد و آنها همدیگر را در 

زمین چشم بسته پیدا مى کنند.

3 از 12؛ در آمد زنیت از فروش سردار

فرشته کریمى در لباس تیم ملى کویت!
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006005813- تاریــخ: 1400/09/10 - جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مصوب 
1390/09/20 بــا حضور امضاءکننــدگان زیر در وقت مقــرر/ فوق  العــاده در دبیرخانه 
هیأت تشکیل و پرونده کالســه 1400114402006001078 مربوط به تقاضاى آقاى/ 
خانم کریم صرامى فروشــانى مبنى بر صدور سند مالکیت نســبت به ششدانگ/ قسمتى 
از......... پالك شــماره فرعــى از اصلى واقع در بخــش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 244057 مورخ 99/07/29 
دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب  و پاســخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 

کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم کریم صرامى فروشانى به شناسنامه شماره 435 کدملى 1141583194 صادره 
فرزند محمدمهدى نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه به مساحت 30,20 مترمربع پالك شماره 
2184 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 7/73 متر دیواریست اشتراکى به باقیمانده 

شرقا به طول 5/92 متر دئیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 3/45 متر دیواریست به دیوار پالك 

غربا به طول 5/83 متر ئدر و دیواریست به جاده  
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/09/14- 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/29- م الف: 1234399 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك

 خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/180

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

شــماره: 140060302006005837- تاریــخ: 1400/09/10 - جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فــوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشــکیل و پرونده کالســه 1400114402006000457 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
محمد اعتصامى ورنوسفادرانى مبنى بر صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى 
از......... پالك شــماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تحت 

بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 245033 مورخ 99/11/19 
دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 

که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
محمد اعتصامى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 1130036121 کدملى 1130036121 
صادره فرزند عبدالرسول نســبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 176 مترمربع پالك 
شماره 279 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 10/49 متر دیوار و درب است به گذر

شرقا به طول 16/88 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 116/279 
جنوبا به طول 10/49 متر دیوار است به پالك 116/280

غربا به طول 16/68 متر دیواریست به باقیمانده 116/279 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/29- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/10/14- م الف: 1244462 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/210

معاون تحقیقات و فناورى وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکى گفت: تولیدکنندگان داخلى واکسن کرونا در 
ماه هاى آینده عالوه بر تامین نیاز کشور، امکان صادرات 

این محصول فناورانه را فراهم خواهند کرد.
دکتر یونس پناهى در پاسخ به این سوال که آیا امکان تولید 
صنعتى واکسن کرونا در کشور فراهم است، افزود: برخى 
از تولیدکنندگان واکسن به توفیقات خوبى دست یافتند و 
قطعا با گذشت زمان امکان تولید انبوه محقق خواهد شد و 

تولیدکنندگان داخلى به این هدف دست مى یابند. 
پناهى با اشــاره به اینکه باید بررسى شــود که ساخت 
تجهیزات و امکانات براى تولید واکسن براى ما مقرون 

به صرفه است یا نه، تاکید کرد: ساخت دستگاه هایى که 
نبود آنها تولید ما را محدود یا شرایط وابستگى ما را فراهم 

مى کند، جزو اولویت ها خواهند بود.
معاون تحقیقات و فناورى وزیر بهداشــت ادامه داد: اگر 
واکسن هاى ایرانى کرونا در عرصه صادرات فعال شوند، 
توجیه اقتصادى براى ســاخت این تجهیزات هم فراهم 

مى شود.
پناهى بیان داشت: پلتفرم هاى مختلفى در حوزه ساخت 
کرونا در داخل کشور وجود دارد و امروز ما واکسن هایى 
هم برپایه پروتئین هاى نوترکیب و هم ویروس کشته شده 

داریم که افتخارى براى کشور است.

دبیر کمیته علمى کشورى کووید 19 گفت: پیش بینى 
مى شود حداقل تا 2 سال آینده به تزریق دز یادآور واکسن 

کرونا نیاز داشته باشیم.
دکتر حمیدرضا جماعتى با بیان اینکه عوامل متعددى در 
تعیین فاصله بین دزهاى یادآور وجود دارد، افزود: تعیین 
فاصله بین دزهاى یادآور واکسن کرونا به عواملى مانند 
نوع پلتفرم ها، نوع ســویه هاى جدید، رفتار ویروس و 
شدت بیمارى بستگى دارد. به عبارتى عوامل متعددى در 
تصمیم گیرى براى تعیین فاصله گذارى تزریق دز یادآور 

واکسن کرونا دخیل هستند.
وى افزود: نتایج مطالعاتى که در دنیا نشان مى دهد که 

واکسیناسیون سبب کاهش بسترى و میزان مرگ و میر 
مى شــود به همین دلیل، توصیه کمیته علمى کشورى 
کووید 19 این است که مردم حتما واکسن کرونا را بزنند.

دبیر کمیته علمى کشورى کووید 19  تاکید کرد: در این 
موضوع شک و تردید وجود ندارد که تزریق واکسن کرونا 

سبب کاهش شدت بیمارى و مرگ و میر مى شود.
این فوق تخصص ریه باردیگر به مردم توصیه کرد که 
واکسیناســیون علیه ویروس کرونا را حتما انجام دهند 
و کســانى که 2 دز را نزده اند اقدام به ایــن کار کنند و 
ســالمندان و گروه هاى پرخطر هم حتمــا دز یادآور را 

تزریق کنند.

امکان صادرات واکسن هاى 
ایرانى فراهم مى شود

دوز یادآور باید تا
 2 سال آینده تزریق شود

چرا عالئم کرونا در برخى 
شدید و در برخى خفیف است؟

مطالعات محققان دانشــگاه ییل در آمریکا نشــان 
مى دهد دلیــل تجربه عالئم شــدید کرونا واکنش 
التهابى ضد ویروسى بدن افراد مبتال به این بیمارى 
است. بر اساس آمار حدود 80 تا 90 درصد مبتالیان 
به کرونا عالئم خفیفى را تجربه مى کنند و 10 تا 20 

درصد با عالئم شدید و تهدیدکننده مواجه هستند.
محققان دانشگاه ییل براى یافتن دلیل این موضوع 
تحقیقات جدیــدى را آغاز کردنــد و از موش هاى 
مهندسى شده که داراى سیستم ایمنى مشابه انسان 
بودند، کمک گرفتند. نتایج نشان مى دهد دلیل تجربه 
عالئم شــدید کرونا واکنش التهابى ضد ویروســى 

بدن است.
براساس نتایج این بررســى 2 درمان رایج و محبوب 
شــامل آنتى بادى هــاى مونوکلونال و اســتروئید 
دگزامتــازون قادر به درمان عفونت کرونا هســتند؛ 
ولى درمورد آنتى بادى درمــان تنها در صورتى موثر 
است که در اوایل دوره بیمارى تجویز شود و درمورد 
دگزامتازون این اثر بخشى در صورت تجویز در مراحل 

بعدى بیمارى دیده مى شود.
پاســخ هاى متفــاوت ایمنــى کــه در نمونه هاى 
آزمایشگاهى عادى و مهندسى شــده مشابه انسان 
مشاهده شد، فرصتى براى کشف دلیل عالئم شدید 

و خفیف بیمارى بود.
محققان امیدوار هســتند این مطالعه بتواند در مهار 
عالئم کرونا به ویژه افراد بســترى شــده در بخش 

مراقبت هاى ویژه موثر باشد.

آگهى تغییرات
شرکت سانیار سازه سپهر راستین آسیا سهامى خاص 
به شماره ثبت 2283 و شناسه ملى 14009406630 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، 
بخش مرکزى ، شهر درچه پیاز، محله باربریها ، بلوار 
الغدیر ، بن بســت حجت ، پالك 54 ، طبقه همکف 
کدپستى 8431673309 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1244058)

آگهى تغییرات
شرکت زیارتى ســیاحتى آرمان سیر سپاهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 25464 و شناسه 
ملى 10260462267 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/08/18 و نامــه 1400/13/2343 
مورخ 1400/8/29 ســازمان حــج و زیارت 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد مهدى ممیز به 
کدملى 1199409316 و افسانه خسروى به 
کدملى 1285049675 و زینب ممیز به کدملى 
1190280477 بعنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
متین صالح پور بــه کدملى 1199213640 و 
مســعود فهامى به کدملى 1291160221 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شــرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند 
.روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1244056)

آگهى تغییرات
شرکت زیست روانکار پویا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2102 و شناسه ملى 
14008787743 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: - آقایان سیدعرفان ســجادیه به کدملى 
1270936131 و ســید حبیب ســجادیه 
به کدملى 1287568335 و مســعود شیخ 
فرشى به کدملى 1270767615 به عنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - آقایان جاوید شیرى 
سیچانى به کدملى 1270809490 و میالد 
یزدانى پور به کدملى 1271580179 بترتیب 
به سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند . - روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى 

شهر (1244346)

آگهى تغییرات
شــرکت زیســت روانکار پویا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 2102 و 
شناســه ملــى 14008787743 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - آقایان سیدعرفان سجادیه به شماره 
ملى 1270936131 بعنوان مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره و مسعود شیخ فرشى 
به شماره ملى 1270767615 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و ســید حبیب 
سجادیه به شماره ملى 1287568335 به 
سمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند.ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. - 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1244350)

آگهى تغییرات
شرکت زیست روانکار پویا سهامى خاص به شماره 
ثبت 2102 و شناســه ملى 14008787743 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/15 محل شرکت در واحد ثبتى خمینى 
شهر بنشانى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى 
شــهر ، بخش مرکزى ، شــهر خمینى شهر، محله 
دانشــگاه صنعتى ، میدان فــن آورى ، خیابان 6 ، 
پالك 1 ، ساختمان تجارى سازى نوآورى ، مجتمع 
تجارى ســازى نوآورى ، طبقه همکــف ، واحد 1 - 
کدپستى8415680107 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1244355)

آگهى تغییرات
اتحادیه صنف پیتزا و اغذیه فروشان شهرستان شاهین شهر و میمه موسسه غیر تجارى به شماره 
ثبت 5292 و شناسه ملى 14007253295 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/07/30و نامه شماره 3179 مورخ 139/10/03 اتاق اصناف شهرستان شاهین شهر و میمه 
و نامه شماره 104/22/3664 مورخ 1399/10/03 اداره صنعت و معدن و تجارت شاهین شهر 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ایمان قنبریان به کد ملى 1286042895 سمت: رئیس اتحادیه و:طاهره 
عسگرى( فروشانى) به کد ملى1284559920 سمت: نائب رئیس اول اتحادیه و على اسمعیلى 
بابادى به کد ملى 4723805011 ســمت:نائب رئیس دوم اتحادیه وحمیدرضا دهقان زاد به کد 
ملى 1292149698 سمت: دبیر اتحادیه وسید جالل حسینیان به کد ملى 4621678515سمت: 
خزانه داراتحادیه و اعظم اســدى عیدیوند به کد ملى 1881918165ســمت: بازرس اتحادیه 
و اکبر خلیلى فرد به کد ملى1092155740 ســمت: بازرس على البــدل اتحادیه و حامد ترك 
خلخالى به کد ملى 1292160081 عضو على البدل هیئــت مدیره و رضا خواجوى فرد به کد ملى 
1160075425عضوعلى البدل هیئت مدیره براى مدت چهارسال انتخاب گردیدنداساسنامه جدید 
مورد تصویب وجایگزین اساسنامه قبلى گردید.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ،سفته، بروات ،قراردادها و عقود اسالمى با امضا رئیس اتحادیه و خزانه دار و در غیاب هریک 
نائب رئیس اول همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1244094)

آگهى تغییرات
شرکت داتام سپهر دیار شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 68581 و شناســه ملى 14010232660 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به آدرس استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى 
دولت آباد، بلوار امام خمینى ، خیابان شیخ بهایى ، پالك 37 ، طبقه همکف و کد پستى 8341668799 و شماره تماس 
03145833216 انتقال یافت . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1244707)

آگهى تغییرات
شرکت در بافت حریر ســلیمان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2272 و شناســه ملى 10260216854 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدسلیمانى با کدملى1140636944 
و احمدســلیمانى با کدملى1140647776 و حمید ســلیمانى با کدملى 1285901673 بمدت دو سال به عنوان هیأت 
مدیره شــرکت انتخاب گردیدند على کریمــى باکدملى 1140640399 به ســمت بازرس اصلى و اعظم اســحاقیان 
باکدملى1141939843 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1244360)

آگهى تغییرات
شرکت در بافت حریر سلیمان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 2272 و شناسه ملى 10260216854 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/01/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از محل مطالبات 
حال شــده ســهامداران و صدور ســهام جدید ازمبلغ700000000ریال به مبلغ 11000000000 ریال منقسم به 
1100000سهم ده هزار ریالى با نام عادى افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو ذیل اصالح مى گردد: سرمایه 
شرکت مبلغ 11000000000 ریال نقدى است و منقسم به 1100000 سهم10000ریالى با نام عادى تغییر یافت . اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1244358)

فقدان مدارك
کارت خودرو سوارى هاچ بک سیستم پژو تیپ 206TU3 مدل 1396 بنزینى به شماره 
موتور 165A0127818 و شماره شاسى NAAP03EE6HJ494495 به شماره پالك 
67 - 864 س 54 متعلق به لیال مهورى حبیب آبادى به شماره ملى 1290505853 فرزند 

اکبر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

روى موج کووید-19

یوشــا رودریگس و جیان ایکس یو محققان 
دانشگاه دیکین استرالیا در مقاله اى که به تازگى 
در مجله علمى میا (رسانه بین المللى استرالیا) 
منتشر شده به موضوع شایعات کرونایى در دو 
کشور چین و هند پرداخته و نوشته اند: دولت ها 
در سراسر جهان راهبردهاى متعددى را براى 
مدیریــت همه گیرى کرونا اجــرا کرده اند؛ از 
جمله صدور توصیه هاى عمومى، کارزارهاى 
تبلیغاتى، برگزارى کنفرانس هاى مطبوعاتى 
و وضع مقررات تنبیهى بــراى مبارزه با توزیع 

اطالعات نادرست و گمراه کننده. 
طى شیوع اخیر ویروس کرونا، نگرانى در مورد 
گســترش اطالعات گمراه کننده، شایعات و 
افســانه ها باعث شــد تا دولت هــا اقدامات 
مداخله جویانه مختلفى را بــراى جلوگیرى از 
جریان آن ها انجام دهند. هــر دولت باید بین 
دوگانگى آزادى بیان و حق مردم براى مصون 
ماندن از تأثیر نامطلوب اطالعات نادرســت 
تعادل برقرار مى کرد. راهبردهاى متعدد دولت ها 
شامل صدور توصیه هاى عمومى، کارزارهاى 
تبلیغاتى، برگزارى کنفرانس هاى مطبوعاتى 
و وضع مقررات تنبیهى بــراى مبارزه با توزیع 

اطالعات نادرست و گمراه کننده.
در این نوشته دو کشور پرجمعیت چین و هند 
و اقدامات دولت هاى آنهــا براى جلوگیرى از 
جریان اخبار جعلى، به ویژه در پلتفرم (بســتر) 

رسانه هاى اجتماعى بررسى شده است.
غول هاى اینترنتى چینــى، از جمله ویب دو، 

وى چــت و بایدو تحت رهبــرى اداره فضاى 
مجازى چیــن (CAC)، نیروهاى خود را علیه 
شایعات آنالین توســعه داده و این شایعات را 
گزارش و رد کرده اند. کرونــا فرصتى حیاتى 
براى دولت چین محسوب مى شد که قابلیت 
سیستم و ساختار ضد شایعه آنالین را آزمایش 
کند. پلتفرم هاى محلى رد شــایعات در پکن 
600 شایعه را در مورد ویروس کرونا پیدا کرده 
و حقیقت را بــراى تمام اطالعات نادرســت 

توضیح دادند.

رسانه هاى اجتماعى محبوب چین مانند وى 
چت و دوییــن اواخر ژانویــه 2020، (دى ماه 
1398) کارزارهاى اصالحى ویژه اى را علیه 
شــایعات مرتبط با کووید 19 آغاز کردند. در 
نتیجه این کمپین اخبار جعلى به سرعت حذف 
و حســاب هایى که اطالعات نادرست منتشر 

مى کردند بسته شدند.
شــایعه ســازانى کــه اخبــار جعلــى را در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر مى کردند، توسط 
پلیس محلى مطابق بــا قانون مجازات امنیتى 

(ســینا) بازداشت شــدند. خبر مجازات شایعه 
ســازان در شــبکه هاى اجتماعى دســت به 
دســت مى شــود. بنرهاى تبلیغاتى از تولید، 
انتشــار و باور به شــایعات خــوددارى کنید و 
قانونمند باشید در سراسر شــهرها و روستاها 
نصب شده اســت. دولت هاى مرکزى ومحلى 
چین همراه با رســانه هــاى دولتى، بــا ارائه 
اطالعات به موقع و معتبر رســمى، فعاالنه از 
رسانه هاى اجتماعى براى تغذیه مردم استفاده

 مى کنند.

اما در هند دولت نارندرا مودى، نخســت وزیر 
هند، در سال 2014 پس از به قدرت رسیدن، 
ابتکار هند دیجیتال را در این کشور راه اندازى 
کــرد. از آن زمان خدمات موبایــل مقرون به 
صرفه و تعــداد افــرادى که بــه اینترنت و
 رسانه هاى اجتماعى در شهرها و روستاهاى 
هند دسترســى دارند، شاهد رشد چشمگیرى 

بوده است.
بخش قابل توجهى از اشتراك گذارى پیام ها 
در هند در واتساپ اســت. این اتفاق در دیگر 
پیام رســان  ها هم رخ مى دهد که در آنها مثل 
واتساپ ردیابى و منبع یابى پیام ها غیر ممکن 

است.
 پس از شیوع کرونا، دولت هند از قانون مدیریت 
بحران مربوط به سال 2005 استفاده کرد. بر 
اساس این قانون قرنطینه سراسرى 3 هفته اى 
اعمال شد. قانون مدیریت بحران ایجاد وحشت 
توسط افراد را جرم جنایى فرض مى کند. دولت 
همچنین به قانون سال 1897 میالدى در زمان 
شــیوع بیمارى هاى همه گیر دوران استعمار 
استناد کرد که بر اساس آن رسانه گمراه کننده 

باید مجازات مى شد.
وزارت الکترونیــک و فنــاورى اطالعــات 
هند به شــرکت هاى رســانه هاى اجتماعى 
همچون فیس بوك، توییتر، واتس  آپ و غیره 
توصیه  هایى کرد. این مشاوره و توصیه از آنها 
مى خواست غیرفعال کردن کاربران شایعه ساز 
یا حذف هر گونه اخبار نادرســت منتشر شده 

توسط رسانه شان را در اولویت قرار دهند.
 همچنین این وزارتخانه پیشنهاد مى کرد، براى 
جلوگیرى از انتشار هرگونه اطالعات نادرست، 
کارزار آگاهى کاربران آغاز شود تا کاربران را از 
انتشاراطالعات نادرســت یا نادرست در مورد 

کرونا بازدارد.
دولت هنــد یک ربــات چــت در واتس آپ 
راه اندازى کرد که اطالعات درســت مربوط 
به ویروس کرونا را به کاربــران ارائه مى داد. 
اطالعات این ربات توســط وزارت بهداشت 

هند ارائه مى شد.
نخست وزیر هند شش ســاعت قبل از اعالم 
قرنطینه سراســرى، از 20 سردبیر رسانه هاى 
خبرى خواســت در مورد ویروس کرونا اخبار 
مثبت منتشــر کنند. دولت هند همچنین به 
باالترین مقام قضایى در این کشور یعنى دیوان 
عالى مراجعه کرد و از این نهاد خواست جلوى 
انتشار هر خبر بدون مجوزى را در مورد کرونا 
بگیرد. استدالل دولت این بود که گزارش هاى 
جعلى یا نادرست مى تواند باعث ایجاد وحشت 
در کشور شود. دیوان عالى این درخواست را رد 
کرد، اما به خبرگزارى ها دستور داد از اطالعات 
رســمى دولت هند مربوط به بیمــارى کرونا 

استفاده کنند.
در این شــرایط دولت هاى مرکــزى و ایالتى 
هند به استراتژى قطع اینترنت در بخش هاى 
مختلف کشــور در طول بحــران کرونا براى 

کنترل جریان اطالعات ادامه داده اند.

مقایسه رویکرد چین و هند براى مقابله با شایعات کرونایى
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آگهى تغییرات
شرکت در بافت حریر سلیمان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2272 و شناسه ملى 10260216854 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حمید سلیمانى حســین 1285901673 مدیرعامل , محمدسلیمانى حسین 
1140636944 رئیس هیئت مدیره , احمدسلیمانى حسین 1140647776 نائب رئیس براى مدت دوسال انتخاب شدند .کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاى تعهد آور و اســتفاده از حساب هاى جارى و ثابت در بانکها ، با 
امضاءرئیس یا نائب رئیس یامدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1244359)

آگهى تغییرات
شرکت امین سعادت زنده رود سهامى خاص به شماره ثبت 45075 و شناسه ملى 10260630532 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد احداث و 
تعمیرات ،تاسیسات ،ایجاد سرد خانه و یا زیر سازى زمین ،اجراى کانال آب ، لوله کشى آب ،گاز ، فاضالب ، زهکشى و اجراى سایر روش هاى نوین آبیارى ،اجراى فعالیت هاى 
گاودارى ،دامپرورى ، پرورش طیور،کشت و برداشت و بسته بندى و نگهدارى کلیه محصوالت کشاورزى ،دامپرورى ،طیور ،حبوبات ،سبزیجات و یا هرگونه مواد غذایى ، صنعتى و 
کلیه تولیداتى که قابل بسته بندى باشند . صادرات و واردات هرگونه محصوالت و یا وسایل و تجهیزات متعلق به موارد فوق الذکر ،خرید وفروش و یا بسته بندى و نگهدارى کلیه 
مواد غذایى و معدنى و صنعتى همراه با نگهدارى در سردخانه و یا اجراى روش هاى نوین نگهدارى و بسته بندى آن،خرید وفروش مصالح ساختمانى ،انواع سنگ هاى معدنى و 

آهن آالت .در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1244356)

01

معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جــرم قوه قضاییه 
گفت که براى توفیق در پیشگیرى از جرایم نیازمند تدوین 
اطلس جامع و میکروسکوپى جرم، آسیب ها و اولویت بندى 
در برخورد با آنها در استان ها و شهرستان ها هستیم. اصغر 
جهانگیر اظهار کرد: کارى که ما در این معاونت شــروع 
کرده ایم این اســت که براى هر اســتان و شهرستان به 
صورت جداگانه اطلس جرم و آســیب هاى آنها شناسایى، 

احصا و اولویت بندى کنیم.

تدوین اطلس جرم

03

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت هاى مردمى ستاد مبارزه 
با موادمخدر از آغاز کمپین ملى «هر ایرانى، سفیر پیشگیرى از 
اعتیاد» در آینده نزدیک خبر داد. دکتر محمد جمالو گفت: هیچ 
برنامه اى در دنیا بدون نگاه تیمى امکانپذیر نیست و به موفقیت 
نخواهد رسید. وى افزود: حاکمیت همه ساله هزینه هاى زیادى 
را در حوزه مبارزه با موادمخدر انجام مى دهد که باید تالش شود 

این هزینه ها مدیریت و منسجم شوند.

هر ایرانى، سفیر
 پیشگیرى از اعتیاد

02

رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیرى از جرائم سایبرى پلیس 
فتا ناجا نسبت به کالهبردارى با اســتفاده از انتشار آگهى 
جعلى جشنواره فروش شب یلدا به شهروندان هشدار داد.

سرهنگ دوم على  محمد رجبى گفت: با توجه به نزدیکى 
شب یلدا افراد کالهبردار با سوءاستفاده از این مناسبت و با 
انتشار آگهى هاى جعلى تحت عناوینى مانند جشنواره  فروش 
شب یلدا در فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى، دست به 

کالهبردارى از شهروندان مى زنند.

 جشنواره هاى جعلى

04

على غالمى، دبیر کانون سراسرى انجمن هاى صنفى مراکز 
سرپایى درمان اعتیاد کشور درخصوص طرح ایجاد «دهکده 
سالمت» با بیان اینکه طرح هاى مشــابه دهکده سالمت 
چندین مرتبه در کشــور اجرا شده اســت، اظهار کرد: نتایج 
طرح هاى مشابه این طرح مشخص نیست و کسى گزارشى از 
آنها ارائه نکرده و میزان کارآمدى آن در جایى ثبت نشده است.

ابهام در کارکرد
«دهکده سالمت معتادان»

05 فقط 8 سال وقت داریم
مدیرکل دفتر سالمت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت با بیان 
اینکه بر اساس آخرین سرشمارى کشورى سال 1395، قاعده 
هرم جمعیتى کشور در حال کوچک شدن است، گفت: جمعیت 
باید مدیریت شود و ما در هشت سال فرصتى که داریم مشکل 
جمعیت را جبران کنیم. دکتر حامد برکاتى اظهار کرد: متولدین 
دهه 60، شکم اول و متولدین دهه 90، شکم دوم هرم جمعیتى 
است و بر قاعده هرم ســنگینى مى کند و اگر سال 1425 را با 
امروزمان مقایسه کنیم در آن زمان  30 درصد جمعیت سالمند 
خواهد بود و حدود 50 میلیون نیروى کار بین 15 تا 65 ســال 
خواهیم داشت؛ درحالى که اکنون با 85 میلیون جمعیت فقط 

10 درصد جمعیت کشور سالمند است.

احتماال شــما هم در شــبکه هاى اجتماعــى، ویدئویى هایى را که 
به تازگى از جشن تولدهاى خاص و البته ترسناك مد شده دیده اید. 
در این ویدئوها، فرد را در ســالروز تولدش به یک صندلى مى بندند 
یا در شــرایطى قرار مى دهند که بعد از کوبیدن کیک به صورتش، 
شروع به ریختن سس، میوه، نوشــیدنى هاى گازدار، تخم مرغ، آرد 
و ... روى او مى کنند و تالش فرد مــد نظر براى اعتراض به این کار 
هم بى فایده است. در این بین فقط صداى خنده دوستانش در ویدئو 

شنیده مى شود.
به گــزارش «خراســان»، این جشــن هاى تولد زننده و زشــت، 
کوچک ترین شباهتى به رسم جشن تولد نداشته و ندارد و از فرهنگ 
ایرانى به  دور اســت. کوبیدن و مالیدن کیک بــه صورت یک نفر، 
ریختن نوشابه و شیر روى فردى که تولد اوست، نه تنها ذره اى باعث 
خوشحالى او نخواهد شد که بدون شک بى حرمتى و بى احترامى به 
شخصیت و شــان او به عنوان یک انسان اســت و باعث واردشدن 
آســیب هاى روانى خواهد شــد. کثیف و آلوده کردن آن فرد، باعث 
عصبانیت او هم خواهد شد. البته ممکن است عده اى بگویند که این 
مسئله را نباید جدى گرفت و این رفتار یک شوخى محسوب مى شود 
که تصور اشتباهى است چون بدون شک باعث ناراحتى و معذب شدن 

طرف مقابل خواهد شد.
رفتارهایى که در این ویدئوها مى بینیم، نشــان از عقده هاى درونى 
افراد مى دهد؛ به نحوى که فشارها و تنش هاى روحى و روانى زندگى 
خودشــان را مى خواهند با انجام این کارهاى عجیب و ناپسند، کم 
کنند و آرامش بگیرند. عقده هاى روانى افراد و کینه ها و اختالفاتى 
که ممکن است از قبل در ذهن افراد وجود داشته، در این هنگام سر 
برآورده و ناخواسته تجلى مى یابد. چنین کارهایى باعث دلسردى و 
دلخورى و ناراحتى فردى مى شــود که تولدش است؛ به طورى که 
همیشه این رفتارها در ذهنش به خاطره اى تلخ تبدیل خواهد شد. در 
بعضى از این ویدئوها، شاهد توهین و تمسخر فرد مد نظر هم هستیم 
که این رفتارها از پایین بودن عزت  نفس چنین افرادى حکایت دارد 
که در تالش براى از بین بردن و تحقیرکردن شخصیت واالى یک 

انسان هستند.

جشن تولد هاى تخریب کننده

جلوى مطــب آدم هاى زیــادى ایســتاده اند. 
مى رونــد. مى آیند. قــدم مى زننــد و منتظرند.
 بعضى ها با پوشــه اى زیر بغل. اینجــا یکى از 
مجتمع هاى پزشکى شلوغ و معروف شهر است. 
مطب ها کنار هم یا به فاصله اى نه چندان دور، هر 

کدام تخصص خاصى را یدك مى کشند.
هر طبقه، تشکیل شده از چهار اتاق، در راهروهایى 
که یکى در میان چراغ ها ســوخته و نیم سوخته، 
چشــمک مى زنند و تنها وجه مشترکشان کاغذ 
سفیدى است که با کلمات درشت «لطفًا ویزیت 
را نقدى پرداخت کنید»، «کارتخوان قطع است»،  

«کارتخوان خراب است»، تزیین شده اند.
کاغذها مى فهمانند بیمارهایى که پول نقد ندارند، 
اجازه ورود به مطب را هم ندارنــد و ویزیت ها در 
شرایطى انجام مى شــود که پول نقد همراه بیمار 
باشد. دو تراول50 هزار تومانى یا پول خردهایى که 
مجموعش باید 100 هزار تومان بشود، ویزیتى است 
که براى پزشکان نه چندان مشهور باید بپردازى. چند 
قدم آن طرف تر صندلى ها و نیمکت هاى رنگ و 
رو رفته اى است که وصله ناجورى است با جایى که 
آمده اى. رنگ اصلى سرامیک ها مشخص نیست 
و باید تخیلت اجازه بدهد که متوجه بشوى زمانى از 
سفیدى مى درخشیده اند و حاال رو  به خاکسترى 

رفته و کدر شده اند.
اینجا نه از مطب هاى الکچرى خبرى است و نه 
از بهداشت، بویى برده شده است. نماى مطب تو را 
مى برد به صد سال پیش، مکان هاى درب و داغانى 
که نام مطب را یدك مى کشیدند و براى ویزیت، 

مرغ و تخم مرغ رد و بدل مى شد.
نگاه مضطرب بیماران، میان اتاقکى که به مطب 
شبیه نیست، تنها چیزى است که حس مشترکى 
از آدم ها به تو مى دهد. ســاعت ها اینجا همراه با 
بوى تند و مشمئز کننده اى، کندتر مى گذرد. یکى 
از بیماران که صبرش لبریز شــده کلمات را مزه 
مزه مى کند و رو به منشــى ُترش چهره، با حالتى 
اعتراض گونه مى گوید: «اینجا یعنى مطبه؟ آدم 

اینجا مریض تر میشه که.»
منشى پزشک، پیرمردى است، الغر و ترکه اى.  
همانطور که خودکارش را پشت گوشش جا به جا 
مى کند کاله بافتنى اش را مى کشد روى پیشانى 

و به حالتى که انگار از طرز صحبت بیمار خوشش 
نیامده باشد، با اکراه جوابش را مى دهد: «ناراحتى 
برو یه مطب الکجرى»؛ کلمــه «الکچرى» را 
ناقص و اشــتباه، توى دهانش مى غلتاند و بعد با 
قیافه اى عاقل اندر ســفیه، رو به بیمــاران ادامه 
مى دهد: «هر کى ناراحتــه بره . اینجا فرش قرمز 
ننداختیم برا کسى»  بقیه بیماران انگار دوزاریشان 
افتاده باشد، کوتاه مى آیند و سکوت مى کنند تا هر 

چه زودتر کارشان راه بیافتد .
مدتى نمى گذرد که یکــى از بیماران، به خودش 
جرأت مى دهد و با دستانى که رعشه نمى گذارد 
دفترچه اش را صاف نگه دارد، مى گوید: «آقا نوبت 
ما نشد؟» منشى، دفترچه رنگ و رورفته اش را باز 
مى کند و بین اســامى که با دست خطى آشفته و 
نامنظم نوشته شده، جوابش را مى دهد. بیمار لبخند 
کجى مى زند و خیره مى شود به کف چرك و ترك 
خورده موزاییک هایى که انگار خیلى وقت است 
رنگ آب را ندیده اند؛ بعد باز سرش را بلند مى کند 
و مى گوید: «آ.آ.آقاى دکتر اجازه میدن من کارت 
بکشم. حالم خوش نیست. اینجام بانک نیست. » 

منشى، بدون اینکه مرد بیمار را نگاه کند، این بار با 

حالتى غضبناك مى گوید:« آقاى محترم. اگه سواد 
ندارى، من برات مى گم . اینجا نوشته کارتخوان 

نداریم. اینم که مى بینى خرابه ».
زنى کــه تا این مــدت ســاکت مانده، بــه حرف 
مى آید و مى گویــد: «هفته پیش هــم که خراب 
بود آقا. من چند هفته اســت میــام همش خرابه»، 
اما منشــى حاضرجواب تر از این حرف هاســت و 
کم نمــى آورد:«فعًال خرابه، هر کى پــول نقد داره 
بیاد جلو ویزیتشــو بده تا نوبتش بشــه وگرنه دکتر 
نمى بینتش.»توى مطب پزشک هاى دیگر هم کم 
از اینجا نیست. پول نقد نداشــته باشى باید راهت را 
بگیرى و بروى. بروى و به قانون دو سال پیش هم 
چندان اعتنایى نکنى. همان روزهاى داغ مردادماه که 
جنجال هایى با عنوان «فرار مالیاتى پزشــکان» و 
«پزشکانى با درآمدى میلیاردى» و « اجبارى شدن 
کارتخوان در مطب پزشــکان» راه افتاد، اما تا امروز 
تغییرى در برنامه پزشکان نداشته و همچنان مطب ها 

بدون کارتخوان از بیماران پذیرایى مى کنند.
این تغییر قرار بود در سال 98 با بند الحاقى تبصره 
6 الیحه بودجه اتفاق بیافتد و پزشکان را ملزم به 
اســتفاده از پایانه فروشگاهى (دستگاه کارتخوان 

بانکى) مى کرد و امکان فــرار مالیاتى را به هیچ 
صنفى نمى داد و رصد مناسبى از وضعیت پرداخت 

مالیات بود، اما زورش به پزشکان نرسید.
یکســال از آن ماجراها گذشت تا اینکه باز بخاطر 
شــکایت هاى بى شمار از پزشــکان این بار پاى 
مجلس هم به میان کشیده شد و پزشکان مجدداً 
موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان شدند. این 
بار با قانونى مستقل که مى گفت:  10 درصد حق 
الزحمه پزشکان، به عنوان مالیات على الحساب 
باید پرداخت شود. در این قانون همچنین «تمام 
صاحبان حرف و مشاغل پزشــکى، پیراپزشکى، 
داروسازى و دامپزشکى که مجوز فعالیت آنها توسط 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، سازمان 
نظام پزشکى ایران یا ســازمان نظام دامپزشکى 
ایران صادر مى شــود، مکلف بودند در چارچوب 
تبصره(2) ماده(169) قانون مالیات هاى مستقیم 
مصــوب 1366/12/4 و اصالحــات و الحاقات 
بعدى آن از پایانه فروشــگاهى اســتفاده کنند. 
دستورالعمل هاى رســمى که با وجود تمامى این 
الحاقات، باعث نشد پزشکان، دستگاه هاى پوز را 

جایگزین پول نقد کنند.

دستگاه هاى کارتخوانى که در مطب ها جا ندارند 

پُزعالى، پوز پوشالى! 

سخنگوى سازمان اورژانس کشور گفت: یک مزاحم تلفنى تنها در 
یک روز 32 بار با اورژانس تماس گرفته است.

مجتبى خالدى گفت: از هر 10 تماس با اورژانس یک مورد آن مزاحم 
تلفنى است؛ اگر بیمارى به دلیل مزاحمت تلفنى پشت خط منتظر بماند 
جان یک نفر به خطر مى افتد چون فردى خط را با سواالت اشتباه یا 

براى تمسخر اشغال کرده است.
خالدى درباره شناسایى شماره ها گفت: شــماره ها قابل شناسایى 
هستند؛ فرد مزاحمى که هفته پیش بررســى شد 32 بار در یک روز 
مزاحمت ایجاد کرده بود. ما مى توانیم با کمک قوه قضاییه خط او را 
محدود کنیم اما مشکل اینجاست که ممکن است یک نفر با همین 
خط تلفن بخواهد واقعًا درخواست کمک کند و بنابراین نمى توانیم 

خط را به طور کامل مسدود کنیم.
سخنگوى سازمان اورژانس به دیگر شهرها و آمار مزاحمت ها اشاره 
کرد و گفت: در برخى استان ها تا 35 درصد مزاحمت انجام مى شود. ما 
ظرفیت کمى در نیروى انسانى، آمبوالنس و بودجه داریم و نمى توانیم 

درصدى از ظرفیت خود را روى این مشکل بگذاریم.
وى در پاسخ به این سوال که در این موارد نیروهاى اورژانس اعزام 
هم شــده اند یا خیر؛ اظهار کرد: ما در جایگاهى نیستیم که بازجویى 
کنیم ببینیم چه کسى واقعا مریض دارد یا نه وظیفه ماست که با هر 
تماســى نیروهاى خود را اعزام کنیم. حتى آدرسى بوده که دو بار از 
طرف آن مزاحمت صورت گرفته اســت اما وقتى سومى هم اعالم 
شده به محل حادثه رفته اند. ما نگران جان مردم هستیم و اورژانس 
115 جزو همین مردم است و امیدوارم امکانات به گونه اى باشد که 

شرمنده مردم نشویم.

روان درمانگر و مدرس دانشگاه با بیان اینکه آلودگى هوا بر سالمت 
جسمى، روحى - روانى و شخصیتى اثرگذار است، گفت: آلودگى 
هوا با کاهش سطح اکسیژن مغز ســبب تصمیم گیرى هاى آنى 
(فورى) و رفتارهاى تکانشى شده و ناسازگارى با محیط را افزایش 

مى دهد.
مهدى عسکرى پورتصریح کرد: براســاس نتایج پژوهش هاى 
پزشکى، آلودگى هوا مى تواند موجب افزایش اضطراب، استرس، 
خشونت و پرخاشگرى، کاهش توان فکرى، یادگیرى و تمرکز، 

افسردگى و برخى اختالالت روان تنى و ذهنى شود.
وى ادامه داد: این آلودگى همچنین آســیب هاى جسمى ناشى 
از روان تنى را افزایش داده و به طور مســتقیم سبب آسیب هاى 
مغزى و کاهش عملکرد مغز خواهد شــد. وى افزود: آلودگى هوا 

تاب آورى اجتماعى در برابر فشارهاى محیطى را کاهش داده و 
بنابراین پرخاشگرى را رواج مى دهد. یکى از مهمترین چالش هاى 
جوامع صنعتى نیز مصائب ناشى از آلودگى هواست که خانه نشینى 
و... را به دنبال خواهد داشت. وى اضافه کرد: افزایش زودرنجى 
هم به عنوان یکى دیگر از تبعات مخرب آلودگى هوا که گاه سبب 
«خودبیمارى انگارى» مى شود، بروز رفتارهاى وسواس گونه را 
به دنبال خواهد داشت. وى در خصوص «خودبیمارى انگارى» 
توضیح داد: در حقیقت این اختالل به ترس روانى بیمار که باعث 
بروز رفتارهاى وسواس گونه مى شود، تعبیر شده و شخص دائما 
احساس مى کند که بیمار اســت. مدام به پزشک مراجعه کرده و 
در صدد ارزیابى و آزمایش ســالمت بدنى بوده و این مساله خود 

آسیب هاى روحى و روانى را تشدید مى کند.

32 بار با اورژانس تماس گرفت!
مزاحم تلفنى در یک روز 

آلودگى هوا چه تأثیرى بر سالمت روان دارد؟ 

رییس کمیســیون مشــترك طرح جوانى جمعیت و حمایت 
خانواده گفت: پیــرى جمعیت چون رخ نداده اســت را جدى 

نمى گیریم و مى خندیم، اگر در این ســیاه چاله بیافتیم 
150 سال طول مى کشــد که از این بحران 

خارج شــویم و در این 150 ســال اسیر 
خواهیم شد.

امیرحســین بانکى پورگفت: تا چند 
سال پیش 6 درصد جمعیت سالمند 
بودنــد و االن 10 درصــد جمعیت 
سالمند هســتند. وقتى جمعیت ما 

ســالمند مى شــود، یعنى بایــد نظام 
بهداشت و درمان پنج برابر شود. نظام 
سالمت ما با چه ســرعتى باید حرکت 

کند که این مساله را پوشش دهد؟
او افزود: ســه تفاوت جزئى بین ما و اروپا هست که 

به تفاوت هاى این جوامع توجه نمى شود. اروپایى ها طى 300 
سال پیر شدند، یعنى با شیب آرام این اتفاق افتاد که باعث شد 

جامعه خودش را با آن تطبیق دهد و تا حدودى مشکالتشان را 
حل کردند. البته آن ها هم همچنان مشکالتشان را دارند و ما 30 
 ساله پیر شده ایم، بنابراین به آن چاله جمعیتى مى گویند 
که من آن را ســیاه چاله جمعیتى مى دانم. 
درحالى که ما هرچه نگاه مى کنیم جوان 
مى بینیم اما چند ســال دیگر هرکه را 
مى بینیم پیر هستند و جوان نداریم 

که کار کنند.
بانکى پور گفت: اروپایى ها با هم پیر 
شدند. ما در حالى پیر مى شویم که 
کشورهاى اطرافمان جوان مى مانند 

و این از نظر امنیتى بسیار مهم است.
بانکى پور گفت: اما مى شــود جلوى 
این بحران را گرفت. ما هفت سال براى 
جلوگیرى از این بحران وقت داریم. متولدین دهه 
شصت 20 میلیون نفر بودند که االن زمان زاد و ولد آن هاست 

و با جمعیت دهه هفتادى ها دیگر نمى توان آن را جبران کرد.

هشدار نسبت به خطر سیاه چاله جمعیتى 
ر س
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یک مشــاور با اشــاره به نگرانى برخى والدین نسبت به صمیمیت 
بیش از اندازه نوجوانان با دوستان خود گفت: برخى والدین نسبت به 
صمیمیت بیش از اندازه نوجوان با دوستانش نگرانند و دائما به فرزند 
خود توصیه مى کنند از صمیمیت بیش از حد با دوستانش اجتناب کند، 
حال آنکه این صمیمیت ها با همساالن اقتضاى دوره نوجوانى است 

و پایدار نخواهد بود.
مریم فوالدى اظهار کرد: بعضا والدین این نکته را مطرح مى کنند که 
نسبت به صمیمیت بیش از اندازه نوجوان با دوستانش نگران اند و این 
تصور را دارند که پایدارى این رابطه صمیمانه ممکن است به نوجوان 
صدمه اى وارد کند. در حالى که ایــن تصور به باورهاى خود والدین 

باز مى گردد و دوستى هاى صمیمانه اقتضاى دوره نوجوانى است.
وى با بیان اینکه پس از اتمام دوره نوجوانى این دوستى هاى صمیمانه 
نیز کمرنگ خواهند شد، ادامه داد: بعضا ممکن است والدین با توجه 
به تجربیات خود نسبت به دوســتى هاى صمیمانه به چنین باورى 
رسیده  باشند که ممکن است این دوستى هاى صمیمانه در جایى به 
ضرر نوجوان تمام شود، درواقع ممکن است بعضا والدین نسبت به 
چنین روابط صمیمانه اى بد بین و بى اعتماد شــده باشند و از این رو 
نگران فرزند خود هستند. این در حالى است که توصیه بیش از اندازه 
به نوجوان ها براى فاصله گرفتن از دوستان صمیمى نتیجه عکس 

خواهد داد.
این مشاور با بیان اینکه توصیه بیش از حد والدین به نوجوانان براى 
دورى از روابط صمیمانه با دوســتان خود مى توانــد منجر به ایجاد 
رفتارهاى اجتنابى در نوجوان ها شده و دردسرهایى براى ارتباطات بین 
فردى آنها در آینده نیز ایجاد کند، خطاب به والدین تصریح کرد: اگر 
والدین روابط بین فردى سالم و مناسبى داشته باشند قطعا نوجوانان 
نحوه برقرارى ارتباطات ســالم را از آنها مى آموزند و دیگر نیازى به 
نصیحت و توصیه در این راســتا وجود ندارد؛ چراکه نصیحت هاى 

والدین تنها مى تواند نتیجه عکس داشته باشد.

از صمیمیت نوجوان با 
دوستانش نترسید

دریا قدرتى پور



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

وفا همزاد راســتى اســت. هیــچ ســپرى نمى شناســم که بهتــر از وفا
 آدمى را از گزند در امان دارد. و آنکه بداند، که پس از مرگ به کجا باز 
مى گردد، هرگز راه بى وفایى نپوید. ما در زمانى زندگى مى کنیم که 
بیشتر مردمش   بى وفایى و غدر را گونه اى کیاست مى شمرند و نادانان 
نیز، چنین مردمى را زیرك و کارگشــا مى خوانند. اینان چه ســودى 
مى برند خدایشــان نابود کناد، مــردم کار افتاده و زیرکى هســتند که 
مى دانند در هر کارى چه حیلت ســازند، ولى، امر و نهى خداوندى ســد 

موال على (ع)راه آنهاست. 

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

رئیس اسبق ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: شرکت فوالد مبارکه با ســرمایه گذارى براى استفاده از 
پساب 9 شهرستان اطراف خود عالوه بر صرفه جویى در مصرف 
آب، به ارتقاى بهداشــت محیط منطقه کمک کرده و على رغم 
افزایش 3 برابرى میزان تولید از زمان تأسیس خود، مصرف آب 

مورد نیاز خود را به نصف 3 دهه گذشته کاهش داده است.
محسن پورسینا در قسمت هفتم از فصل سوم برنامه تلویزیونى 
"تفاوط" که با موضوع "آسیب شناسى مسئله توسعه در اصفهان" 
ساعت 22 روز جمعه 26 آذرماه 1400 از شبکه استانى اصفهان 
پخش شد، با بیان این که آیا صنعت در روند توسعه اختالل ایجاد 
کرده است، اظهار کرد: آمار و اطالعات کمى در کشور محلى از 

اعراب ندارد و نمى توان به آمار استناد کرد.
وى با اشاره به عملکرد حرفه اى شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگترین واحد صنعتى کشور افزود: ریل گذارى و هدف گذارى 
در شرکت فوالد مبارکه بیش از 2 دهه است که تدوین و به صورت 
منسجم برنامه ریزى شده اســت و این درحالى است که چنین 

رویکردى حتى در سطح کالن و دولت مشهود نیست.
رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با 
بیان این که اسناد باالدستى جایگاه هر استانى به سمت توسعه را 
تبیین مى کند، خاطرنشان کرد: براى ریل گذارى توسعه در مسیر 

صحیح نیاز به شفاف سازى و ارائه آمار صحیح به جامعه است.
وى اذعان داشت: طبق آمار اعالم شــده محیط زیست استان 
اصفهان، 53 درصد از آلودگى کالنشهر اصفهان مربوط به دود 
ناشى از خودروهاست و طى 6 ماه نخست امسال سهم صنایع 13 
درصد است؛ در نیمه دوم سال نیز به دلیل پدیده اینورژن(وارونگى 
دما) شاخص کیفیت هوا ناسالم مى شود که علت اصلى نیز آلودگى 

ناشى از خودروهاست.
پورسینا با اشاره به سهم کشاورزى در مصرف آب تصریح کرد: 

بیش از 82 درصد آب مصرفى در استان اصفهان مربوط به بخش 
کشاورزى است و این درحالى است که مصرف آب شرکت فوالد 
مبارکه 2 درصد است؛ شرکت فوالد مبارکه از 10 سال گذشته 
تاکنون کمترین میزان مصرف آب از زاینده رود را داشــته و به 
جاى آن از پساب شهرستان هاى مجاور خود بهره مند شده است.

وى با اشاره به اشتغال زایى مستقیم 400 هزار نفرى شرکت فوالد 
مبارکه عنوان داشت: شرکت فوالد مبارکه با سرمایه گذارى براى 
استفاده از پساب 9 شهرستان اطراف خود عالوه بر صرفه جویى 
در مصرف آب، به ارتقاى بهداشت محیط منطقه کمک کرده و 
على رغم افزایش 3 برابرى میزان تولید از زمان تأســیس خود، 
مصرف آب مورد نیــاز خود را به نصف 3 دهه گذشــته کاهش 

داده است. 
■■■

عباس حاتمى دانشیار و عضو هیأت علمى گروه سیاسى دانشگاه 
اصفهان نیز در ادامه این برنامه با بیان این که توسعه با دو مفهوم 
پایدار و مطلوب و ناپایدار و نامطلوب تعریف مى شــود، با مرور 
تاریخى به روند شکل گیرى توســعه اظهار کرد: تا دهه 1960 
میالدى (دهه 40 شمسى)، مفهوم توسعه با رشد اقتصادى تبیین 
مى شد و این رشــد تا حد زیادى در قالب رشــد صنعتى نمایان 

مى گردید که این نحوه نگاه به توسعه با چالش روبرو شد.
وى با بیان این که رشد توسعه با شکاف طبقاتى همراه شد، افزود: 
نگاه به توسعه با مفهوم اهمیت به توسعه کیفى در زیست انسان 

تغییر یافت؛ به عبارت دیگر مفهوم عدالت اجتماعى در کنار رشد 
اقتصادى مطرح شد و امید به زندگى یکى از شالوده هاى توسعه 

تعریف شد.
عضو هیأت علمى گروه سیاسى دانشــگاه اصفهان با اشاره به 
بررسى شکل توسعه در اصفهان خاطرنشان کرد: در سال 2020 
یک میلیارد و 800 میلیون تن فوالد در دنیا تولید شده که سهم 
ایران 30 میلیون تن بوده است؛ به واقع ما تولیدکننده 1.5 درصد 
فوالددنیا هســتیم که کمتر از یک درصــد (0.9 درصد) آن در 
اصفهان تولید مى شود به این معنا که 60 درصد فوالد کشور در 

اصفهان تولید مى شود.
وى با بیان این که صنعت توسعه یافته دیگر در استان اصفهان 
نساجى است، ادامه داد: در کشور 8 هزار واحد فعال نساجى وجود 
دارد که بالغ 2 هزار 300 واحد در اســتان اصفهان قرار دارد؛ 30 
درصد از واحدهاى نساجى کشور در استان اصفهان مستقر است.

حاتمى با اشاره به تولید 70 درصد فرش ماشینى در استان اصفهان 
بیان کرد: پاالیشگاه اصفهان 23 درصد از سوخت مورد نیاز کشور 
را تأمین مى کند؛ به عبارتى سوخت 12 استان در این استان تولید 
مى شود که تمام موارد مذکور نشــان مى دهد استان اصفهان با 
تعریف نخست توسعه که بر رویکرد صنعتى شدن داللت دارد، 
جایگاه خوبى داشته و همین باعث شده است که به صنعتى ترین 

استان کشور تبدیل شود.
 وى در پایان با اشــاره به با پدیده فرونشست زمین در اصفهان 
گفت: متاســفانه این پدیده در اصفهان جدى گرفته نشــده و 
برآوردها حاکى از این است که این شــهر تنها شهرى در ایران 
است که پدیده فرونشست از حوزه دشــت به پهنه شهر رسیده 
است؛ پدیده فرونشت تنها بالیى است که عالجى ندارد چراکه 50 
هزار سال طول مى کشد که بتوانید تأثیرات مخرب فرونشست 

را جبران کنید. 

رئیس اسبق سازمان صمت استان اصفهان مطرح کرد؛

فوالد مبارکه عالوه بر صرفه جویى در 
مصرف آب، به ارتقاى بهداشت محیط کمک کرد

معاون پژوهــش و فناورى دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد نجف آباد گفت: عضو هیئت 
علمى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد جامع 
مستقل نجف آباد در فهرست دانشمندان یک 

درصد برتر جهان اسالم (ISC) قرارگرفت.
مهدى رفیعى اظهار کرد: براســاس اعالم 
 (ISC) پایگاه اســتنادى علوم جهان اسالم
دکترمحمد اکبرى عضو هیئت علمى گروه 
مکانیک دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
در فهرست دانشمندان پراستناد یک درصد 

برتر جهان اسالم (ISC) قرار گرفت.
وى افــزود: در فهرســت اعالم شــده، 19 

محقــق از دانشــگاه آزاد اســالمى حضور 
دارند کــه دکترمحمد اکبــرى عضو هیئت 
علمى گروه مکانیک این واحد دانشگاهى، 
در شــاخص هاى تعداد مقاالت پراستناد و 

مقاالت برتر در جایگاه دوم قرار گرفت.

رتبه برتر عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد 
نجف آباد 

مدیر امور مالیاتى کاشــان از رفع مشــکل 
مالیاتــى 16 میلیارد تومانى یک شــرکت 
بازرگانى در هیات حل اختالف این شهرستان 

خبر داد.
غالمرضا گالبچى در نشســت مشــترك 
جمعى از بازرگانان و صاحبان صنایع کاشان با 
کارشناسان امور مالیاتى در اتاق بازرگانى این 
شهرستان افزود: این راى با تشخیص نماینده 
اتاق بازرگانى و قاضى هیات اختالف صادر 

شده و هیچ ایرادى هم ندارد.
وى ادامه داد: این مهم بیانگر آن اســت که 
مودیان مى توانند حقوق خــود را از راه هاى 
قانونى تا دریافت نتیجه پیگیرى کنند و هیات  
حل اختالف نیز متاثر از سازمان امور مالیاتى 

نبوده و از راى و نظر مستقل برخوردار است.
به گفته وى، ممیزان سازمان مالیاتى کاشان 

تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا مالیات 
مودیان بر پایه دفترها، اسناد و مدارك مستند 
و معتبر تعیین شود اما این بدان معنى نیست 
که راه بر مودیان بسته اســت چون امکان 
اعتراض و پیگیرى از راه هاى قانونى وجود 

دارد.
مدیر امور مالیاتى کاشــان با تاکید بر اینکه 
هیات هــاى حــل اختالف مســتقل عمل 
مى کنند، تصریح کرد: این هیات ها اگر حقى 
از مودى ضایع شد، امکان و ابزار استیفاى آن 

را در اختیار دارند و بر پایه آن اقدام مى کنند.
گالبچى افزود: امور مالیاتى اگر مشاهده کرد 
در محاسبات ممیزان اشتباهى رخ داده است 
بطور حتم در رسیدگى ها بعدى دقت و توجه 
بیشترى انجام خواهد داد تا تشخیص مالیات 

مودیان با نقص کمترى صورت پذیرد. 

مالیات 16 میلیارد تومانى یک شرکت 
رفع مشکل شد

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان از برگزارى 
دوره هاى آموزشى مصرف بهینه گاز در مدارس ابتدایى 

استان اصفهان خبر داد.
ســید مصطفى علوى با اشــاره به برگزارى دوره هاى 
آموزشــى مصرف بهینه گاز در مدارس ابتدایى استان 
گفت: در راســتاى ترویج فرهنگ  صحیح مصرف گاز، 
یکى از موثرترین روش ها را  استفاده از بستر مدارس و 

دانش آموزان است.
وى افزود: این آموزش ها مشــتمل بر آشنایى با شماره 
امداد 194 براى تماس در مواقع ضرورى، آشــنایى با 
اقدامات ایمنى در هنگام انتشار بوى گاز در محیط منزل، 
آشــنایى با نحوه صرفه جویى در مصرف گاز، آشنایى با 

اصول کلى ایمنى مصرف گاز و ... است.
وى تصریح کرد: دانش آموزان مى توانند همیاران خوبى 

براى مصرف انرژى باشند و افزایش آگاهى مشترکین 
گاز در زمینه مصرف بهینه گاز مى تواند حفظ و صیانت 
از این سرمایه ملى و همچنین کاهش حوادث ناشى از 

مصرف گاز طبیعى را به دنبال داشته باشد.
این مقام مســئول، با تاکید برضرورت فرهنگ سازى 
مصرف صحیح انرژى از سنین پایه خاطر نشان ساخت: 
با توجه به اینکه دانش آموزان مدارس در مرحله رشد و 
بالندگى قرار دارند، از ظرفیت بسیار باالیى براى پذیرش 

آموزش هاى مختلف برخوردارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: اثرگذارى 
پیام هاى آموزشى براى کودکان و نوجوانان زمانى بیشتر 
مى شود که در قالب  برنامه هاى شاد و هنرى و به زبان 
قابل فهم براى این رده سنى ارایه شود که در برنامه هاى 

شرکت گاز سعى شده که این موارد مد نظر قرار گیرد.

آموزش مصرف بهینه گاز در مدارس ابتدایى استان اصفهان

تعمیرات اضطرارى پاورتوربین ســولزر شماره 1 مرکز 
انتقال نفت شهید جبار زارع گندمکار (شماره 6 مارونـ  

اصفهان) با موفقیت همراه شد.
اســاس اعالم روابط عمومى شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایــران منطقه اصفهــان، رئیس واحد 
مکانیک منطقه گفت: با توجه به باال رفتن لرزش توربین 
مرکز انتقال نفت شماره 6، مشخص شد که پره ها نیاز 

به تعویض دارد.
علیرضا مرادپور افزود: کارشناسان واحد مکانیک با توجه 

به عدم وجود پره نو، پس از بررسى فنِى پره هاى کارکرده 
و مراجعه به مرکز نگهدارى محورهاى کارکرده در انباِر 
رى و خارج کردِن پره هاى یکى از محورها، 54 پره ردیف 
اول مناسب را انتخاب کردند و به مرکز انتقال نفت شماره 

6 انتقال دادند.
وى گفت: در مرکز انتقال نفت، چینش وزنى پره ها اجرا 
شد و پره هاى مذکور، در محل خود نصب شدند. پس از 
بررسى فنى، بیرینگ شماره 3 توربین مذکور تعویض و 

با رفع اشکاالت، از توربین با موفقیت بهره بردارى شد.

تعمیرات موفقیت آمیز در مرکز انتقال نفت شهید جبار زارع گندمکار

سى و سومین جلســه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى 
اصفهان با حضور رییس و اعضــاى هیئت نمایندگان، 

پنجشنبه 25 آذر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، در 
سى و سومین جلســه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى 
اصفهان ضمن تصویب تغییرات آیین نامه صندوق قرض 
الحسنه حمایت از فعاالن اقتصادى عضو اتاق بر سازوکار 

حمایت از اســتارتاپ هاى صادراتى فارغ التحصیل از 
شتابدهنده هاى اتاق اصفهان طى آئین نامه مستقل تاکید 
گردید، همچنین گزارش تفریغ 6ماهه بودجه 1400 به 

تصویب رسید.
در ادامه شیوه نامه نحوه نظارت بر عملکرد نمایندگان 
اتــاق در هیئت هاى حــل اختالف مالیاتــى و تامین 

اجتماعى مورد بحث و تبادل نظر و تصویب قرار گرفت.

تصویب گزارش تفریغ 6 ماهه بودجه اتاق بازرگانى

صاحبان کســب و کار هاى خانگى در ویــژه برنامه و 
نمایشگاه "کارســتون" در فرهنگســراى کوثر واقع 
در منطقــه 15 اصفهــان محصــوالت خــود را 

ارائه کردند.
این نمایشــگاه در حوزه هاى مختلفى همچون فروش 
محصــوالت بومى و محلى، آموزش صنایع دســتى و 
هنرى، مشاوره کسب و کار، آشنایى با کسب و کارهاى 

بومى و محلى، برپایى سیاه چادر عشایرى، اجراى تئاتر 
خیابانى و برنامه هاى ویژه شب یلدا پذیراى عموم مردم 

از مناطق مختلف اصفهان بود.
مهدى شفیعى مسئول فرهنگســراى کوثر، به کلیات 
ایجاد ویژه برنامه کارســتون پرداخت و گفت: بیش از 
95 درصد صاحبان غرفه در این نمایشــگاه از منطقه 
15 هســتند و برخى دیگر از صاحبان غرفه  از مناطقى 

همچون سمیرم در این ویژه برنامه حضور پیدا کرده اند.
وى افزود: هر یــک از افرادى کــه در غرفه ها حضور 
داشتند صاحبان کســب و کار خانگى بودند که نیاز به 
معرفى و توسعه کسب و کار خود داشتند، از همین رو این 
ویژه برنامه ایجاد شــد تا افراد با مسائل علمى در حوزه 
کسب و کار و کار آفرینى آشنا شوند و بتوانند به توسعه 

کار خود کمک کنند.

«کاِرستون» با طعم کارآفرینى


