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«تصمیم» به متقاضیان طالق مشاوره مى دهدنوروز بدون حادثه در پارك صفهاصل ماجراى بازجویى از علیرضا قربانى در آمریکاآیا واقعاً ایران غیر قابل سکونت خواهد شد؟ ذوب آهن 1401؛ امید به بازگشت اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دومین ویروس 
ترکیبى کرونا  

ظهور کرد

نگران تأمین آب اصفهان در تابستان باشیم؟
3
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بازگشایى 5000 
واحد آموزشى 
استان اصفهان

پس از ســویه ترکیبى اومیکرون و دلتا، سازمان بهداشت 
جهانى (WHO) اکنون در مورد دومین سویه جهش یافته 
ویروس کرونا که سویه ترکیبى از دو زیر سویه اومیکرون 
است، هشدار داد. این ســازمان اعالم کرد: نتایج مطالعات 
اولیه نشان مى دهد که میزان نرخ رشد این نوترکیب جدید ...

دانش آموزان اصفهانى صبح روز گذشته بصورت 
حضورى و با ظرفیت کامل در مدارس سراســر 
استان اصفهان حاضر شدند. بنا بر تصمیم ستاد 
ملى مقابله بــا کرونا و ابــالغ وزارت آموزش و 
پرورش فعالیت حضورى بیش از پنج هزار واحد 
آموزشى در استان اصفهان از چهاردهم فروردین 

آغاز شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان دیروز 
در دبیرستان حضرت زینب (س) اصفهان  با اشاره 
به نگرانى والدین در زمینه ضدعفونى مدارس و 

استقرار مسافران...

حضور شگفت انگیز گردشگران حضور شگفت انگیز گردشگران 
در میدان امام(ره)در میدان امام(ره)

55//77 میلیون بازدید نوروزى از آثار تاریخى اصفهان به ثبت رسید میلیون بازدید نوروزى از آثار تاریخى اصفهان به ثبت رسید
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مدیر سد زاینده رود پاسخ مى دهد؛

شهریار 8 گله است یا 9 گله؟
گل اول ســپاهان در روز برد 4 گل طالیى پوشــان در مقابل صنعت 
نفت در آبادان در شرایطى به ثمر رسید که شهریار مغانلو، مهاجم تیم 
فوتبال سپاهان به شادى بعد از گل پرداخت و شادمانى عجیبى را از 
خود در مقابل لنز دوربین عکاسان به اجرا گذاشت، آن هم در شرایطى 
که همگان معتقد بودند که گل توسط رضا یزدان دوست وارد دروازه 

صنعت نفت شده و در واقع یک گل به خودى در ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

2 سال بعد از شیوع کرونا محقق شد؛

حوادث نوروز در 
اصفهان بیشتر از 
سال قبل بود

تعداد شهرهاى قرمز اصفهان رو به افزایش است
دانشگاه علوم پزشکى اعالم کرد؛
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بازگشت عطش و میل به بازگشت عطش و میل به 
دادستان عمومى و انقالب دادستان عمومى و انقالب گلزنى شاگردان نویدکیا

اصفهان:اصفهان:

متظاهرین به متظاهرین به 
روزه خوارى روزه خوارى 
تحت تعقیب تحت تعقیب 
قرار مى گیرندقرار مى گیرند
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فرمانده نیروى فرمانده نیروى 
زمینى ارتش:زمینى ارتش:

امن ترین امن ترین 
کشور منطقه کشور منطقه 

هستیمهستیم
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پوریا پورسرخ: پوریا پورسرخ: 

دوست دارم نقش دوست دارم نقش 
پوریاى ولى را بازى کنم
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رییس دانشــگاه آزاد اســالمى اســتان اصفهــان در 
نشست شــوراى ادارى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
اصفهان(خوراسگان) رسیدگى به معیشت و امور رفاهى 
کارکنان را از جمله اولویت هاى مجموعه مدیریت دانشگاه 

آزاد اسالمى دانست.
پیام نجفى گفت: نگرانى هاى معیشتى کارکنان و اعضاى 
هیات علمى دانشگاه آزاد اسالمى همواره جزء دغدغه  ها و 
اولویت هاى اصلى دانشگاه بوده و در دوره مدیریت جدید، 
استفاده از راهکارها و منابع رفاهى معیشتى، مورد تاکید و 

در دستور کار قرار گرفته است.

دبیر هیات امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان با 
اشاره به کسب موفقیت هاى علمى، پژوهشى و فرهنگى 
توسط حوزه هاى مختلف دانشگاه آزاد اصفهان خاطرنشان 
کرد: در سال 1400 دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) 
بر اساس ارزیابى هاى صورت گرفته و عملکرد چشمگیر 
خود، حائز رتبه اول ســطح ویژه و دریافت عنوان برترین 
استان دانشگاه آزاد اســالمى شد و توانست در حوزه  هاى 
توسعه مدیریت و منابع، فرهنگى و دانشجویى، پژوهش و 
فناورى، آموزش و تحصیالت تکمیلى، فناورى و نوآورى، 

مراکز رشد و سایر حوزه ها افتخارآفرینى کند.

نجفى با تاکید بر ایفاى نقش مسئولیت اجتماعى این واحد 
دانشگاهى، دانشگاه آزاد اصفهان را دانشگاهى پیشرو خواند 
و افزود: در حوزه پذیرش مسئولیت اجتماعى و ارتباطات 
میان دستگاهى، سال 1400 سالى درخشان در عملکرد 
دانشگاه بود و در زمینه هایى مثل مشارکت در ایمن سازى 
عمومى و راه اندازى پایگاه واکسیناسیون شرق اصفهان، 
برپایى ایستگاه هاى پرستارى و خدمات درمانى دانشجویى 
در سطح شهر و برگزارى پرجمعیت ترین اردوهاى جهادى 
مناطق محروم کشور از نظر مشارکت دانشجویان توانست 

به عنوان دانشگاه تاثیرگذار موفق عمل نماید.

معیشت کارکنان و اعضاى هیأت علمى از اولویت هاى دانشگاه آزاد اسالمى است

تسهیالت پرداختى بانک توسعه تعاون در سرفصل اشتغال پایدار روستایى و عشایرى به 
29هزار و 905 میلیارد ریال رسید.

به گزارش روابط عمومى بانک توسعه تعاون، سامانه «کارا» با تحلیل تسهیالت پرداختى 
بانک هاى عامل در طرح ملى اشتغال پایدار روستایى و عشایرى اعالم کرد، بانک توسعه 
تعاون از ابتداى اجراى طرح تا هفتم فروردین ســال جارى 53 هزار و 464 شغل ایجاد 

کرده است.

استان کرمانشاه با 5928 اشتغال ایجاد شده در رتبه اول و به ترتیب استان هاى خراسان 
رضوى با 4268، سیستان و بلوچستان با 2806، فارس با 2548 و هرمزگان با 2281 در 

رتبه هاى دوم تا پنجم اشتغال زایى قرار دارند.
بانک توسعه تعاون در قالب طرح اشتغال پایدار روستایى و عشایرى 27 هزارو 127 طرح 

را تأمین مالى کرده است.
استان هاى کرمانشاه با 4789 طرح، سیســتان و بلوچستان با 1963، گلستان با 1461، 
گیالن با 1351 و فارس با 1187 طرح در رتبه هاى اول تا پنجم تعداد طرح هاى پرداختى 
در این طرح ملى قرار دارند. همچنین میزان تسهیالت پرداختى بانک توسعه تعاون در 

طرح ملى اشتغال پایدار روستایى و عشایرى از 29 هزار میلیارد ریال عبور کرده است.
استان هاى کرمانشاه با پرداخت 2394 میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با 1733، فارس 
با 1242، خراسان رضوى با 1193 و کرمان با 1181 میلیارد ریال در رتبه هاى اول تا پنجم 

میزان پرداخت تسهیالت قرار دارند.
از ابتداى اجراى طرح «اشتغال پایدار روستایى وعشایرى»، بانک توسعه تعاون به عنوان 
بانک عامل این طرح اقدامات و فعالیت هاى موثــر و ماندگارى در قالب این طرح انجام 
داده است. بانک توسعه تعاون در کنار دو بانک و یک صندوق کارآفرینى وظیفه پرداخت 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایى وعشایرى را بر عهده دارد. این طرح بزرگ ملى از سال 

1397 به طور رسمى آغاز شده است.

30 هزار میلیارد ریال تسهیالت اشتغال روستایى بانک توسعه تعاون

همزمان با آغاز سال«تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»، 
مدیرعامل و جمعى از معاونین فوالد مبارکه با کارکنان 
خطوط تولید و بخش هاى پشتیبانى و ستادى این شرکت 

دیدار و گفت وگو کردند.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به 
همراه جمعى از معاونین و مدیران این شــرکت ازجمله 
عباس اکبــرى محمدى، معاون بهره بــردارى، مهدى 
کفایت، معاون ســرمایه هاى انسانى و ســازماندهى، 
مصطفى عطایى پور معاون خرید و غالمرضا ســلیمى 
مدیر ارشد تولید به مناسبت فرارســیدن سال نو، دیدار 
صمیمانه اى بــا کارکنان خطوط تولیــد و بخش هاى 

پشتیبانى و خدماتى این شرکت داشتند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ضمن بررسى میدانى و 
اطالع از آخرین اقدامات صورت گرفته در نواحى تولید، 

از زحمات مدیران و کارکنان این شرکت قدردانى کرد.
وى در این بازدید که از ناحیه آهن سازى و واحدهاى احیاء 
مستقیم1، احیاء مســتقیم2، فوالدسازى و ریخته گرى 
مداوم، نورد گرم، نورد ســرد، آموزش، اورژانس، طبخ، 

حفاظت فیزیکى و دیگر واحدهاى ستادى صورت گرفت، 
ضمن عرض تبریک به مناســبت فرارسیدن سال نو، از 

تالش هاى کارکنان تقدیر به عمل آورد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان این بازدید با اشــاره 
به رکورد غرورآفرین ناحیه آهن ســازى این شرکت، در 

نخستین روز از ســال 1401 اظهارکرد: این رکورد که با 
تولید 26 هزار و 13 تن آهن اسفنجى انجام شده، حاصل 
تالش کارکنان و همکارى با شــرکت هاى دانش بنیان 
است و برنامه ریزى براى توسعه مداوم و متوازن باید در 

اولویت باشد

دیدار نوروزى مدیرعامل و معاونین فوالد مبارکه با کارکنان خطوط تولید 

 به گزارش روابط عمومى شــرکت گاز استان اصفهان، 
مهندس ابوالقاسم عســکرى سرپرست این شرکت، در 
اولین روز کارى سال 1401 در دیدار نوروزى با نیرو هاى 
حراست وامدادگران گاز اصفهان، ضمن تبریک سال نو، 
این نیروها را به عنوان نیروهاى خط مقد م خدمت رسانى 
به مردم شریف استان برشمرد و افزود : با توجه به  رشد 
چشمگیر شبکه گذارى در شهرها و گازرسانى به روستاها، 
تمامى همکاران على الخصوص نیروهاى امداد و گازبان 
بایستى ضمن رســیدگى فورى و مهار تمامى حوادث 
ناشى از گاز در راستاى صیانت و حراست از تأسیسات و 

شبکه هاى گاز سطح استان مجدانه تالش کنند.
وى اظهار داشــت : نیروهاى حراست ، امدادگر وگازبان 
خالصانه حتى در روزهاى تعطیل رسمى بى وقفه مشغول 

صیانت از تاسیسات و خدمت رسانى هستند.
عســکرى گفت: درســالى که به فرموده رهبر معظم 
انقالب به عنوان سال "تولید، دانش بنیان و اشتغال زایى" 
نامگذارى شده اســت، گاز به عنوان اصلى ترین محور 
توسعه کشور ، نقش اســتراتژیک و بسیارمهم در تولید 

و اشتغال دارد.
سرپرست شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به فعالیت 
این شرکت در سه بخش خانگى، صنعتى و عمومى بیان 
داشت:  بیش از 70 درصد گاز دریافتى استان اصفهان، در 
بخش صنعت و تولید، به مصرف مى رسد و وجود صنایع 
مادر و بزرگى همچون نیــروگاه ها ، صنایع فوالد ، ذوب 
آهن ، پاالیشگاه ، پتروشیمى ، سیمان و ... در قطب صنعت 

و تولید کشور مربوط به این استان مى باشند.

عسکرى گفت: حراست و صیانت از تاسیسات و شبکه هاى 
گاز، پیشگیرى و رفع حوادث احتمالى از نشت گاز، قطع و 
وصل گاز و پاسخگویى 24 ساعته به مشترکین  از وظایف 
اصلى نیروهاى تالشگر امداد، گازبان و حراست در روزهاى 
تعطیل نوروز امسال بود که خوشبختانه بدون هیچ گونه 

حادثه و در حد بسیار مطلوب اجرایى شده است.   
وى گفت: در حال حاضر 1067 روستا و 112 شهر استان به 
طور کامل از نعمت گاز برخوردار هستند و به تدریج گازرسانى 
روســتاهاى واجد شــرایط نیزانجام میگردد ، لذا رسالت 
امدادگران بســیار با اهمیت بوده و حضور در لحظات اولیه 
حوادث ، حیاتى و بسیار مهم  است، این نیروها مى توانند با 
قابلیت هاى خود و ظرفیت هاى موجود در کوتاه ترین زمان 

ممکن حوادث را مدیریت و کنترل نمایند.

امدادگران شرکت گاز خط مقدم خدمت به مردم هستند

دومین مدرسه ملى ابررســانایى و کاربردها در دانشگاه 
صنعتى اصفهــان تیرماه 1401، به میزبانى دانشــکده 

فیزیک دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار مى شود.
دبیراجرایى این رویداد علمى با اعالم این خبر، گفت: یکى 
از راه هاى تقویت و گسترش دانش استراتژیک کوانتومى، 

برگزارى مدرسه هاى علمى است.
حمیده شاکرى پور با بیان اینکه هدف ما، آموزش درست 
و اصولى مفاهیم ابررســانایى و کاربردهاى آن، به زبان 
آسان است، ادامه داد: این دانش کوانتمى در فناورى هاى 
مهمى مانند شتاب دهنده  سرن، تصویربردارى فوق دقیق 
پزشکى، قطارهاى فوق سریع، ژنراتورها، ترانسفورماتورها، 
موتورهاى سبک و ســریع، منابع ذخیره  بزرگ انرژى، 

زیردریایى ها، رادارها، مخابرات بدون سیم و بسیارى از 
آزمایشگاه هاى پیشرفته که با میدان مغناطیسى باال کار 

مى کنند، به کار گرفته شده است.
وى با بیان اینکه در گروه تحقیقاتى فیزیک و کاربردهاى 
ابررسانایى دانشگاه صنعتى اصفهان تحقیقات جدیدى 
در حال اجراست، افزود: برگزارى این مدارس در کشور 
در به روزرسانى دانشجویان و گسترش تحقیقات علمى 

کمک بسزایى مى کند.
استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتى اصفهان ادامه 
داد: در این مدرسه با گردهم آمدن برجسته ترین اساتید و 
محققین در زمینه ابررسانایى و بحث و تبادل اندیشه در 
مورد آخرین دســتاوردهاى تحقیقاتى این حوزه، سعى 

مى شود دانش متخصصان کشورمان در این زمینه به روز 
و کاربردى شود.

شــاکرى پور، مخاطب اصلى این دوره را دانشــجویان 
تحصیالت تکمیلــى، دانشــجویان ترم آخــر مقطع 
کارشناســى فیزیک، محققان پســادکترى و استادان 
دانشگاه دانســت و تصریح کرد: شــرکت کنندگان در 
این دوره مى توانند از ارائه اســاتید به نام همچون فرهاد 
شهبازى (دانشــگاه صنعتى اصفهان)، مهدى صامت

 (Imperial College London)، ســعید عابدین پور 
(دانشگاه تحصیالت تکمیلى زنجان)، مهدى کارگریان 
(دانشگاه صنعتى شریف)  و ایمان میرزایى (دانشگاه تربیت 

مدرس) بهره مند شوند.

برگزارى مدرسه ملى ابررسانایى و کاربردها در دانشگاه صنعتى اصفهان

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: همزمان 
با فرا رســیدن ماه مبارك رمضــان، بازارهاى روز کوثر 
شهردارى نسبت به توزیع 26 قلم کاالى خوراکى مورد 
نیاز شهروندان با تخفیف 30 تا 45 درصد اقدام کرده است.

امیرحسین ماه آورپور، اظهار کرد: فروش ویژه بازارهاى روز 
کوثر به مناسبت فرارسیدن ماه مبارك رمضان از شانزدهم 
تا بیست ویکم فروردین ماه انجام مى شود که شامل 26 
قلم کاالى خوراکى مورد نیاز همچون سبزى آش، برنج 
پاکستانى، انواع خرما، نبات، انواع حلوا شکرى، انواع ارده 
شیره، حلوا ارده، کشک، انواع پنیر، سس مایونز، سویا، آرد 

سفید، رب گوجه فرنگى، خاکشیر، تن ماهى، چاى، ماست، 
شیر و زعفران است.

وى تصریح کرد: ســبد خانوار نیز در بازارهاى روز کوثر 
عرضه خواهد شد که شــامل برنج، روغن، شکر، مرغ و 

گوشت قرمز خواهد بود.
مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شهرى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه این 
کاالها با تخفیف 30 تا 45 درصدى به شهروندان عرضه 
مى شود، خاطرنشان کرد: بازارهاى روز کوثر در ایام ماه 
رمضان از ســاعت 8 صبح تا 21 به صورت یکسره براى 

خدمت رسانى به شهروندان باز هستند.

فروش ویژه بازارهاى روز کوثر در ماه رمضان

5
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دادستان کل کشور گفت: در صنعت خودروسازى کشور 
دست هاى پشــت پرده اى وجود دارد که مانع ارتقاى 

وضعیت خودروسازى کشور مى شود.
حجت االسالم و المسلمین منتظرى در خصوص کیفیت 
خودروهاى کشور و نیز تصادفات جاده اى تصریح کرد: 
در این خصوص در اواخر سال گذشته جلسه اى با وزیر 
محترم صمت داشــته و مطالب و تذکرات خود را مطرح 
کردیم و بر نکات مــورد نظر خــود در افزایش کیفیت 
خودروها تأکید داشتیم. بر اساس وظیفه دستگاه قضایى و 
صیانت از حقوق عامه به این موضوع توجه داشته و از باب 
نظارت بر این مسئله اقدامات خود را دنبال خواهیم کرد. 

وى بــا بیــان اینکــه در صنعت خودروســازى کشــور
 دست هاى پشت پرده اى وجود دارد که مانع ارتقاى وضعیت 
خودروسازى کشور مى شود، گفت: ان شاءا... در سال جدید 
قطعه سازان و خودروسازان کشــور بتوانند به درستى به 
وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازى و بهبود 

کیفیت خودروهاى تولیدى گام هاى مؤثرى بردارند.
دادســتان کل کشــور ادامه داد: متأســفانه در گذشته 
شــاهد کم کارى هایــى در ایــن زمینه بــوده ایم که 
ان شــاءا... با قــول هایى کــه دولت محتــرم در این 
خصوص داده اســت شــاهد افزایش کیفیت خودروها 

باشیم.

فرمانده نیروى زمینى ارتش گفت: جمهورى اسالمى ایران 
امن ترین کشور منطقه است و هر متجاوزى که قصد حمله 
به کشور را داشته باشد، سزاى حماقت خود را خواهد دید. 
امیر سرتیپ کیومرث حیدرى فرمانده نیروى زمینى ارتش 
با اشــاره به اینکه این نیرو، تغییرات زیادى در ماهیت و 
هویت یگان هاى خود به وجود آورده است، گفت: امروز این 
شایستگى وجود دارد تا داوطلبانه، مأموریت هاى بسیارى را 
بپذیریم. وى با بیان اینکه یگان هاى نیروى زمینى ارتش 
در مرزهاى شمال غرب، غرب، جنوب شرق، جنوب غرب 
و شمال شرق مستقر شده اند، اظهار کرد: حضور نیروهاى 
ارتش در مرز به این معنى نیست که خطرى کشور را تهدید 

مى کند، بلکه این مهم به دلیل آمادگى بیشــتر و اشراف 
اطالعاتى در مرزها انجام مى شود. فرمانده نیروى زمینى 
ارتش تصریح کرد: جمهورى اســالمى ایران، امن ترین 
کشور در منطقه است و با رهبرى الهى فرماندهى معظم 
کل قوا و نیروهاى مسلح والیت مدار در صدد حفظ امنیت 
منطقه تالش مى کند. امیر حیدرى با بیان اینکه نباید به 
بیگانگان اطمینان و اتکا کرد، افزود: باید با هم افزایى و 
اتحاد در منطقه، مقابل توطئه هاى دشمنان بایستیم. امروز 
جمهورى اســالمى ایران، از امنیت بى نظیرى برخوردار 
اســت و هر متجاوزى که قصد حمله به کشور را داشته 

باشد، سزاى حماقت خود را خواهد دید.

دست هاى پشت پرده در 
صنعت خودروسازى

امن ترین کشور منطقه 
هستیم

«ستون فقرات» 
استعفا نمى کند!

نایب رئیس شوراى شهر تهران    تسنیم|
گفت: به هیچ عنوان بحث اســتعفاى چمران از 
ریاست شــورا مطرح نیست و ان شــاءا... هرچه 
سریع تر به شورا باز خواهد گشت. پرویز سرورى 
در رابطه با آخرین وضعیت مهدى چمران، رئیس 
شوراى شــهر تهران، اظهار کرد: آقاى چمران 
همچنان در بخش آى سى یو بســترى است و 
روند رو به بهبودى را طى مى کند و هم اکنون نیز 
سطح اکسیژن آقاى چمران به 95 رسیده است. 
وى گفت: آقاى چمران ستون فقرات جریان شورا 
هســتند امیدوارم هرچه زودتر با کسب بهبودى 

مجدداً به صحن شورا بازگردد.

دایى هم واکنش نشان داد 
علــى دایى، اســطوره فوتبال    برترین ها|
ایران با انتشار پســتى در اینستاگرام به حواشى 
بازى ایران و لبنان پرداخت. او نوشــت: اتفاقات 
شرم آور و رفتارهاى غیر انسانى صورت گرفته 
در ورزشــگاه امام رضا(ع) در برابر بانوان فوتبال 
دوست کشــورمان در هیاهوى قرعه کشى جام 
جهانى هرگز فراموش نخواهد شــد. امیدوارم 
روزى فرا رسد که زنان و دختران ایرانى در آرامش 
و امنیت «آزادانه» به استادیوم ها بروند و اشک 
آنها براى شوق پیروزى تیم محبوبشان باشد نه 

در اثر اسپرى فلفل، گاز اشک آور و...

پیشنهاد «اطالعات» 
  روزنامه اطالعات| شکى نیست فضاى 
فعلى ورزشگاه هاى ما نه فقط براى بانوان، بلکه 
براى کــودکان و نوجوانان و حتــى جوانان هم 
مساعد نیست...آیا بهتر نیست به جاى فوتبال، 
ابتدا بانوان در سالن هاى سایر رشته هاى ورزشى 
که فضاى هوادارى آنها به مراتب بهتر و سالم تر از 
فوتبال است حضور پیدا کنند تا همه جوانب مورد 

بررسى قرار گیرد؟

ظریف
گزینه هدایت تیم ملى! 

  خبرآنالین|همگروهى ایــران با آمریکا و 
انگلیس موجى از واکنش ها و شــوخى ها را در 
فضاى مجازى به دنبال داشــته است، یکى از 
کاربران با انتشار عکسى از مذاکرات برجام در کنار 
وزراى خارجه آمریکا و انگلستان نوشت: «جواد 

ظریف را جایگزین اسکوچیچ کنید!»

قاچاق عجیب پوشاك 
عضــو هیئت مدیــره جامعــه    میزان|
متخصصان نساجى ایران گفت: مشکل اصلى در 
صنعت پوشاك قاچاق است به طورى که حدوداً 
ســاالنه 600 الى 700 میلیون دالر پوشاك به 
صورت قاچاق وارد کشور مى شود. علیرضا حائرى 
در خصوص نحوه برخورد با معضل قاچاق بیان 
کرد: آزاد شدن واردات پوشاك باعث رقابت پذیر 
شدن واحد هاى داخلى، ارتقاى کیفیت و کاهش 

قیمت تمام شده کاال مى شود.

میزان مصرف بنزین
 در نوروز  

نوروز 1401 با کاهش شیوع    تجارت نیوز|
کرونا و بــه تبع آن رفع محدودیت هاى ناشــى 
از کرونا، ترددهاى پرترافیک برون شــهرى و 
رونق سفرهاى نوروزى را شــاهد بودیم. رونق 
ســفرهاى جاده اى در نوروز امسال، به افزایش 
مصرف بنزین منجر شد و درحالى که پیش بینى 
مســئوالن امر، مصرف متوســط 100 میلیون 
لیتر بنزین در ایام نوروز امســال بود، این رقم به 
112 میلیون لیتر رسید. این عدد در مدت مشابه 
پارســال با 88 میلیون لیتر، 27 درصد افزایش

 یافته است.

تغییر چند استاندار؟
با تعیین شعار سال چنین    روزنامه آفتاب یزد|
به نظر مى رسد که ترمیم کابینه از بدیهى ترین کارهایى 
است که آقاى رئیسى در ابتداى سال 1401 باید به انجام 
برساند و چندان منتظر مجلس و استفاده از قوه قهریه 
استیضاح و رأى عدم اعتماد نماند...ضمن ایجاد تغییر 
در تیم دولت، در فقره ایجاد تغییر در برخى استاندارى ها 
نیز نباید دست دست شود کما اینکه مى دانیم تیم هاى 
ارزیاب به دقت رفتار استانداران را زیر نظر دارند و حتى 
گزارش هایى نیز تهیه و خدمت آقاى رئیسى ارسال شده 

که حکایت از تغییر در چند استاندارى مى دهد.

بى جا کردید! 
روزنامه «جمهورى اسالمى» با اشاره    برترین ها|
به اظهارات مسعود ده نمکى که گفته بود «در نشریات 
خود، پندارهایش را به اسم "شــهدا" قلمى مى کرده 
است و براى فالن شهید احضاریه آمده بود!» نوشت:  
«بى جا کردید حرف خود را به اسم شــهید نوشتید... 
براى حرف هاى ناحساِب شــما احضاریه آمده در این 
دنیا نه براى شــهید. منتظر احضاریه شهید در قیامت 

هم باشید.»

«اون» طرفدار منچستر است!
  روزیاتو|«کیم جونگ اون» بنــد را آب داده و 
عالقه اش را به تیم فوتبال منچستر فاش کرده است. 
«آنتونیو راتزى»، سناتور سابق ایتالیایى، مدعى است که 
دیکتاتور کره شمالى در حین «مکالمه هایى محرمانه» 
به او گفته که طرفدار یونایتد است.گفته مى شود کیم 
جونگ اون 39 ســاله طرفدار پر و پا قرص شــیاطین 
سرخ است و به اسطوره فوتبال انگلیس، «وین رونى» 
عالقه خاصى دارد. در سال 2014، دیکتاتور کره شمالى 
خواستار پخش مسابقات منچستر یونایتد از تلویزیون 

دولتى این کشور شده بود.

منتظر ایران و آمریکا
«میخاییل اولیانوف»، نماینده ارشــد    انتخاب|
روسیه در مذاکرات هســته اى وین در توییتى نوشت 
که «چادر رسانه اى در این مرحله حیاتى نیست. اگر هر 
وقت ایران و آمریکا اختالفات نهایى خود را از راه دور 
حل و فصل کنند، آن وقت شرکت کنندگان گفتگوهاى 
وین به احتمال زیاد براى یک نشســت بســیار کوتاه 
مالقات خواهند کرد: براى تصمیم رسمى جهت احیاى 
برجام.» اشاره اولیانوف به جمع شدن چادر خبرنگاران 
از مقابل هتل محل مذاکرات در وین پایتخت اتریش 
است. مذاکرات احیاى برجام از روز بیستم اسفند سال 

گذشته متوقف شده است.

خبرخوان

گزارش هاى برخى مؤسسات تحقیقاتى بر روى تغییرات 
اقلیمى نشان مى دهد تا سال 2050 برخى نقاط جهان از 
جمله خاورمیانه و آفریقا به دلیــل افزایش دما غیر قابل 
ســکونت خواهند شــد. در این گزارش ها نام ایران به 
عنوان یکى از کشــورهایى که بســیارى از شهرهایش 
در اثر این تغییرات غیر قابل ســکونت خواهد شد دیده 
مى شــود. «رویداد24» درباره صحت این گزارش ها با 
دکتر جابر رحیمى، پژوهشگر مؤسســه تحقیقات هوا و 
اقلیم شناسى و علوم محیطى دانشگاه کارلسروهه آلمان 

گفتگو کرده است.

چه شــاخص هایى در غیر قابل سکونت 
شدن یک منطقه مؤثرند؟ 

در بحث تغییر اقلیم گزارش هاى منتشر شده توسط هیئت 
بین الدول تغییرات اقلیم موسوم به IPCC همیشه معیار و 
مبناست. با توجه به شناختى که نسبت به شبیه سازى هاى 
اقلیمى و همچنیــن پیش یابى هاى صــورت گرفته در 
خصوص تغییر شرایط اقلیمى در مناطق مختلف جهان، 
به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دارم باید عرض 
کنم بله، نتایج بسیارى از پیش یابى ها تحت سناریو هاى 
مختلف تغییرات اقلیمى مؤید این مسئله است که شدت، 
مدت و فراوانى وقوع رویداد هاى دمایى/رطوبتى بیشینه 
(فرین هاى دمایى/رطوبتى) در منطقه تغییر و بعضًا خارج 

از دامنه تحمل انسان خواهد بود.

آیا پیش بینى ها در مورد غیر قابل سکونت 
شدن ایران صحت دارد؟

 ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که بحث پیش یابى 
آینده همواره با عدم قطعیت هایى همراه است، ولى به هر 
روى این عدم قطعیت ها تأثیرى در کلیت موضوع ندارد. 
جداى از بحث هاى مطرح شده در خصوص آینده، روند 
مشاهداتى تغییرات فرین هاى دمایى طى دوره مشاهداتى 
گذشته هم نشــان دهنده تغییرات شدید و معنى دار این 
شاخص ها در منطقه اســت. کما اینکه طى سالیان اخیر 
نشــانه هایى از تغییر شــّدت این فرین ها در کشور ما به 

وضوح مشاهده شده است. به لحاظ اقلیم شناسى، یکى 
از دالیل مهم مطرح شــده در این خصوص مى توان به 
تغییرات گســتره کم فشــار هاى گرمایى فالت ایران و 
احتمال ترکیب آن با کم فشار گرمایى صاحارا در شمال 

آفریقا اشاره کرد.

آیا تغییرات دما براى غیر قابل ســکونت 
شدن یک منطقه کافى است؟

تغییر این شرایط طبیعتًا به عنوان یک مؤلفه از مؤلفه هاى 
بســیارى که در ســکونت پذیرى مناطــق مختلف اثر 
دارند؛ بى تأثیر نخواهد بود. مســئله سکونت ناپذیر بودن 
مناطق یک موضوع چند وجهى است که در واقع حاصل 
برهمکنش شرایط محیطى-آب-غذا-انرژى-سیاست-

مسائل اجتماعى و اقتصادى اســت. جداى از این بحث 
درجه انطباق پذیرى مناطق مختلف نسبت به تغییر این 
شرایط هم مطرح است؛ با این حال، نباید این تغییرات در 
«فرین »هاى دمایى که طى سال هاى اخیر نشانه هاى از 

بروز آن را شاهد بودیم را دستکم انگاشت.

با روند فرســایش زمین، خشکسالى و 
افزایش دما، چه چشم اندازى در انتظار ایران 

است؟
مســئله تغییر اقلیم به نظر بنده دیگر به عنوان مســئله 
مربوط به آینده مطرح نیســت و بحث حال حاضر است. 
وضعیت کنونى کشــور ما به خوبى نشانگر آسیب پذیرى 
بسیار باالى ما نسبت به بروز این تغییرات است که خود 

نتیجه انفعال ما نسبت به اتخاذ سیاست هاى مناسب در 
حوزه هاى زیست محیطى محسوب مى شود.

اینکه پژوهشــگران، پس از این تغییرات چه آینده اى را 
براى ایران متصورند، باید عرض کنــم این آینده را ما با 
عملکرد خودمان در زمینه سیاستگذارى در حوزه مسائل 
زیست محیطى، کاهش سطح آســیب پذیرى و اینکه در 
تعامل با جهان فعلى چه نقشــى ایفا مى کنیم، مى بینم. 
وضعیت فعلى کشور ما در زمینه شاخص هاى منابع آبى، 
تخریب اراضى و... اصًال قابل قبول نیست و طبیعتًا بر هم 
کنش همه اینهاست که تصویر آینده را شکل مى دهد. به 
نظر بنده جدى نگرفتن این مسائل مى تواند نتایج بسیار 
ناخوشایندى را در حوزه هاى اجتماعى و سیاسى به دنبال 

داشته باشد.

آیا واقعًا ایران غیر قابل سکونت خواهد شد؟
پژوهشگر مؤسسه تحقیقات هوا و اقلیم شناسى دانشگاه کارلسروهه پاسخ مى دهد

همه مدارس کشــور در مقاطع مختلف از روز گذشته به طور رسمى 
بازگشایى شد.

پس از تمامى فراز و فرود هاى آموزشى در سه سال گذشته، ستاد ملى 
مقابله با کرونا ششــم فروردین ماه در نشست هماهنگى بازگشایى 
مراکز آموزشى تصمیم به بازگشــایى مدارس و دانشگاه ها را در 14 
فروردین گرفت و مدارس و مراکز آموزشــى بعــد از 25 ماه دورى 

دانش آموزان از کالس هاى درس شور و نشاط دوباره گرفت.
مدارس پس از گســترش ویروس کرونا از اول اســفندماه سال 98 
به صورت فیزیکى تعطیل شــدند و آموزش و یادگیرى در قاب هاى 
کوچک تلفن همراه به دور از هیاهوى دانش آموزان با همکالسى هاى 

خود ادامه یافت.
وزیر آموزش و پرورش دیروز با حضور در دبیرستان پسرانه پژوهش 
در منطقه 2 آموزش و پرورش تهران از روند بازگشایى مدارس بازدید 
کرد. نورى درباره موضوع اضافه شــدن یک ماه به سال تحصیلى 
دانش آموزان گفت: اگر کالس هاى درس بدون تعطیلى ادامه پیدا 

کند موضوع افزایش سال تحصیلى دانش آموزان منتفى است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: بازگشایى مدارس با فعالیت آن با قبل 
از کرونا تفاوتى ندارد و ساعت حضور در مدارس، زنگ تفریح، زنگ 
ورزش و مباحث درسى تغییرى نکرده است.  نورى درباره تغییر ساعات 
برگزارى کالس ها افزود : انعطاف در ســاعات درسى وجود دارد اما 

ساعت بازگشایى مدارس از 7 و 30 دقیقه صبح خواهد بود.
نورى افزود: هیچ شرط و الزامى  براى زدن واکسن کرونا براى حضور 

دانش آموزان در مدارس وجود ندارد.

یک عضو شوراى اسالمى شهر تهران نســبت به قطع 200 اصله درخت 
توسط مرکز زلزله نگارى دانشگاه تهران انتقاد کرد و گفت: در حالى این اتفاق 

افتاده که آرم علم و دانش بر سر در این مرکز حک شده است.
ناصر امانى دیروز در جریان پنجاه  و پنجمین جلســه شوراى شهر تهران 
گفت: متأســفم که اولین تذکر خود در ســال جدید باید به موضوع قطع 
200 اصله درخت را توســط یکى از دستگاه هاى رســمى مطرح کنم. در 

10 فروردین ماه ســال جارى گزارشــى از قطع 200 اصله درخت توسط 
یک دســتگاه رســمى مســتقر در خیابان خوارزمى (مرکز زلزله نگارى 
دانشــگاه تهران) مطــرح شــد و ایــن کار در آســتانه روز طبیعت یک 
دهن کجى و تخریب محیط زیست به واســطه یک مرکزى است که آرم 
علم و دانش بر ســر در آن حک شــده اســت و این اقدام به هیچ عنوان 

قابل پذیرش نیست. 

در ششمین هفته از جنگ اوکراین، شبکه «CNN» به نقل از مقامات آمریکایى گزارش داد که «والدیمیر 
پوتین» قصد دارد نهم ماه ِمى در اوکراین اعالم پیروزى کند.

 شبکه «CNN» به نقل از مقامات آمریکایى گزارش داد که روســیه بر روى دستیابى به پیروزى در شرق 
اوکراین در آغاز ماه ِمى آینده متمرکز شده است.

مقامات آمریکایى گفتند پوتین تحت فشار است تا ثابت کند مى تواند به پیروزى دست یابد و شرق اوکراین جایى 
است که او احتماًال مى تواند به سرعت این کار را انجام دهد. به گفته یک مقام آمریکایى، ارزیابى اطالعات آمریکا 

حاکى از آن است که پوتین بر 9 ِمى، به عنوان «روز پیروزى» روسیه تمرکز کرده است. 
9 ِمى یک روز تعطیل و برجسته در تقویم روسیه است؛ روزى که این کشور تسلیم شدن نازى ها در جنگ جهانى 

دوم را با رژه نظامى در میدان سرخ در مقابل کرملین جشن مى گیرد.
طبق ادعاى مقامات پوتین دنبال آن است در این روز نشان دهد که قادر است پیروزى در جنگ را جشن بگیرد 

اما برخى مقامات دیگر مى گویند که حتى اگر جشن روسیه برگزار شود، پیروزى واقعى ممکن است دور باشد.
 

ناسا آزمایش مهم و حیاتى تست موشک غول پیکر سیستم پرتاب فضایى 
(SLS) خود را به صورت شبیه سازى شده آغاز کرد زیرا آژانس (ناسا) براى 

ارسال دوباره انسان ها به ماه در قالب پروژه «آرتمیس 1» آماده مى شود.
این آزمایــش که به عنوان «تمرین لباس مرطوب» شــناخته مى شــود، 
آخرین آزمایش مهم قبل از مأموریت Artemis-1 در تابســتان امســال 
اســت. ناســا در وبالگ Artemis خــود در ســاعت 5:00 بعد از ظهر به 
وقت شــرقى (GMT 2100) گفت: شــمارش معکوس اکنــون در حال

 انجام است.
جمع آورى داده هاى این آزمایش که در اواسط بعدازظهر یک شنبه به پایان 
رسید، براى نهایى کردن تاریخ پرتاب Artemis-1 استفاده خواهد شد. این 
«تمرین لباس مرطوب» نامیده مى شود زیرا هیدروژن مایع فوق خنک و 

اکسیژن مایع از سیســتم هاى زمینى به SLS بارگذارى مى شود، درست 
همانطور که در پرتاب واقعى انجام مى شود.

این موشک 98 مترى که انتظار مى رفت در زمان عملیاتى شدن، قوى ترین 
موشک تاریخ باشــد، حدود دو هفته پیش براى پرتاب در مجتمع 39B در 

مرکز فضایى کندى در فلوریدا آماده شده بود.
قرار دادن موشک ســامانه پرتاب فضایى (SLS) و فضاپیماى «اوریون» 
روى ســکوى پرتاب، گامــى حیاتى به ســوى پرتــاب مأموریت بدون 
سرنشین «آرتمیس 1» اســت. همانطور که از نام این مأموریت پیداست، 
«آرتمیس 1» نخســتین مأموریــت در برنامه «آرتمیس» ناساســت که 
هدف آن فرود انسان روى ماه براى نخســتین بار از زمان مأموریت هاى

 «آپولو» است. 
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عالى قاپو خطر آفرین شد
منصـور شیشـه فروش، مدیـرکل مدیریـت بحـران 
استاندارى اصفهان گفت: افراد زیادى در طول ایام عید 
از عمارت عالى قاپو بازدید کردنـد و این حجم از بازدید 
همزمان افراد از عالى قاپو مخاطراتى به همراه دارد، این 
عمارت قدیمى است و توسط مدیریت بحران به میراث 
فرهنگى هشدار داده شده بود که نباید در آن واحد افراد 
زیادى در این عمارت تردد کنند امـا باید اصول ایمنى 
بیش از این رعایت شود و حتماً بسته ها و الزامات ایمنى 

باید در طرح هاى گردشگرى و تاریخى رعایت شود.

زوج و فرد، همچنان لغو
رئیس پلیـس راهور اسـتان اصفهان گفـت: طرح زوج 
و فرد ترافیک در هسـته مرکزى کالنشهر اصفهان تا 
20 فروردین به دلیل حضورى شـدن مدارس لغو شد. 
سـرهنگ محمدرضـا محمدى اظهـار داشـت: باید با 

خودروهاى تک سرنشین به استقبال ترافیک نرویم.

توصیه به ناوگان 
اتوبوسرانى 

رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: الزم است 
که شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان امکانات، خدمات 
و ظرفیت ناوگان خود را به شرایط قبل از کرونا برگرداند 
و افزایش دهد. محمد نورصالحى گفت: شـرکت واحد 
اتوبوسرانى باید بخشى از اتوبوس هاى خود را بازسازى 
کند و بـه چرخه مدیریت شـهرى بیاورد، زیـرا مردم از 
خدمات اتوبوسرانى راضى نیسـتند. سال 96، اصفهان 
یک هـزار و 200 دسـتگاه اتوبوس با عمر چهار سـال 
داشت و اکنون حدود 700 اتوبوس با میانگین 10 سال 

به شهروندان خدمت مى کنند که ناکافى است.

عملیات لوله گذارى 
عملیات توسـعه شـبکه توزیع آب به طول 680 متر در 
شهر جندق انجام شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى 
خور و بیابانـک، این عملیات با لوله هـاى پلى اتیلن به 
قطر هاى 90 و 63 میلى متر انجام شده است و با اجراى 

آن در خواست هاى انشعاب جدید واگذار شد.

7 مصدوم در واژگونى نیسان
واژگونـى نیسـان در سـمیرم هفـت مصدوم بـر جاى 
گذاشـت. رئیس اورژانس پیش بیمارستانى و مدیریت 
حوادث اسـتان اصفهان گفت: دو آمبوالنس اورژانس 
و یـک آمبوالنس از هـالل احمر بـه محـل حادثه در 
روستاى سیور سمیرم اعزام شدند. فرهاد حیدرى افزود: 
امدادگران هشـت مصدوم ایـن حادثه را که شـامل 5 
خانم و دو آقا بودند به بیمارستان سید الشهداى سمیرم 

منتقل کردند.

نوروز بدون حادثه
 در پارك صفه 

در ایام نوروز با توجه به حضور گروه امداد و نجات و دیگر 
نیرو هاى سازمان آتش نشانى اصفهان، هیچ حادثه اى 
در مجموعه پارك کوهستانى صفه گزارش نشد. مدیر 
منطقه 5 شهردارى اصفهان گفت: استقرار گروه امداد 
و نجات و راهنمایى شهروندان در مسیر کوهنوردى از 

جمله دیگر اقدامات انجام شده بود.

کشف اسلحه در یک خانه
سرپرسـت فرماندهـى انتظامـى شهرسـتان اصفهان 
از کشـف 2قبضه اسلحه شـکارى و جنگى در بازرسى 
ماموران ایـن فرماندهـى از یـک منزل و دسـتگیرى 
یک نفر در ایـن رابطه خبر داد. سـرهنگ بهـزاد ثابت 
راسخ  اظهار داشـت: ماموران کالنتري 26 فرماندهى 
انتظامى شهرستان اصفهان در پی کسب خبرى  مبنی 
بر نگهداري سالح گرم توسط ساکنان یکى از محالت 
حوزه اسـتحفاظى،  طـى  هماهنگی با مرجـع قضایی 
به محل اعزام شـده و در بازرسـى از منزل مذکور یک 
قبضه اسـلحه شـکاري وینچسـتر  و یک قبضه کلت

 کشف شد.

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: به دنبال 
افزایش دیدوبازدیدها و  ورودى مسافران ، تعداد شهرهاى 
قرمز کرونایى در استان افزایش یافته و به 6 شهر رسیده 
است.پژمان عقدك اظهار داشت: تا قبل از ایام نوروز 3 شهر 
در استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونایى بود اما اکنون 
نایین، نطنز، شهرضا، ســمیرم، فریدونشهر و چادگان در 
وضعیت قرمز هستند.وى  گفت: شهرهاى برخوار، تیران و 
کرون و نجف آباددر وضعیت آبى،  اردســتان، خوانسار، 
خوروبیابانک، مبارکه و بوئین میاندشت در وضعیت  نارنجى 
و شهرســتان هاى اصفهان، خمینى شهر، شاهین شهر و 
میمه، گلپایگان، لنجان، فالورجان، فریدن و دهاقان نیز 

در وضعیت زرد کرونا هستند.وى با بیان اینکه اکنون 284 
بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانى استان اصفهان به جز 
کاشان و آران وبیدگل بسترى هستند، گفت: از این تعداد 
59 بیمار در بخش مراقبت هاى ویژه نگه دارى مى شوند 
و در شبانه روز گذشــت یک مورد بیمار فوتى از کرونا در 
این استان گزارش شده است.وى با بیان اینکه مطابق با 
روال همیشگى ستاد کرونا و ابالغیه هاى قبلى بازگشایى 
مدارس در شهرهاى قرمز ممنوع است و تحصیل دانش  
آموزان باید غیر حضورى باشــد، افــزود: تاکنون هیچ 
دســتورالعمل جدیدى براى نحوه بازگشایى مدارس در 

شهرهاى قرمز به جز مصوبات قبلى نیست.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: 
تعداد حوادث نوروز سال 1401 در بخش هاى مختلف در 
این استان 244 فقره بود که 1/7 برابر بیشتر از مدت مشابه 

سال قبل بوده است.
داریوش کریمــى با بیان اینکه افزایش ســفرهاى ایام 
تعطیل ســبب افزایش برخى سوانح نیز شــد ادامه داد: 
بیشــترین حوادث در اســتان مربوط به تصادف هاى 
جاده اى با 128 فقره بوده است و این رقم در مقایسه با 

سال گذشته 45 فقره افزایش یافت.
کریمى گفت: وقوع سیالب و آبگرفتگى و برف و کوالك 
از جمله حوادث طبیعى بوده است که برخالف سال قبل 

امسال شاهد آن بودیم، همچنین ســه مورد طوفان در 
منطقه رخ داد در حالى که سال قبل تنها یک مورد طوفان 

و انتشار گرد و غبار گزارش شد.
وى  تعداد حادثــه دیدگان امســال را 952 نفر اعالم و 
تصریح کرد: 940 نفر از این تعداد دچار آسیب شدند که 
153 نفر از آنان به مراکز درمانى انتقال یافتند و 62 نفر نیز 

درمان سرپایى و 69 نفر اسکان داده شدند.
کریمى تعداد نیروهاى عملیاتى نوروز سالجارى را 727 
نفر و اعزام آمبوالنس را 224 دســتگاه اعالم و اضافه 
کرد: این افراد در قالب 284 تیم به محل وقوع ســوانح 

اعزام شدند.

حوادث نوروز در اصفهان 
بیشتر از سال قبل بود

تعداد شهرهاى قرمز اصفهان 
رو به افزایش است

 مدیر سد زاینده رود با اشــاره به اینکه امروز ذخیره 
سد زاینده رود 308 میلیون مترمکعب است، گفت: 
به لحاظ ذخیره فعلى ســد زاینده رود نگرانى براى 
تأمین آب شرب نداریم، اما اگر مصرف آب افزایش 
یابد، با توجه به اینکه تابستان گرمى پیش بینى شده، 
سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ جوابگوى نیاز آبى 

مردم نخواهد بود.
سید مجتبى موســوى نائینى در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به آخرین وضعیت ســد زاینده رود با توجه 
به تحویل نوبت حقابه کشــاورزان شرق اصفهان، 
اظهار کرد: از ابتداى سال آبى جارى تاکنون ورودى 
ســد زاینده رود 406 میلیون مترمکعب بود که این 
میزان در مقایسه مدت مشــابه سال گذشته 362 
میلیون مترمکعــب و در بلندمــدت 509 میلیون 

مترمکعب بود.
وى افزود: ورودى سد زاینده رود نسبت به پارسال 
12 درصد افزایش و نسبت به متوسط بلندمدت 20 

درصد کاهش داشته است.
مدیــر ســد زاینــده رود افــزود: روز یکشــنبه 
14فروردین ماه حجم آب ســد زاینــده رود 308 
میلیون مترمکعب است که این عدد در سال گذشته 

306 میلیون مترمکعب و یک درصد افزایش یافته 
و در متوســط درازمدت 780 میلیــون مترمکعب 
بوده کــه امســال 60 درصــد کاهش را نشــان

 مى دهد.
وى ادامه داد: خروجى سد زاینده رود از ابتداى سال 
آبى جارى تا امروز 324 میلیون مترمکعب بود که 
در مدت مشابه سال گذشــته با 32 درصد افزایش 
242 میلیون مترمکعب و در بلندمدت با 29 درصد 

کاهش، 455 میلیون مترمکعب بود.
وى افزود: با توجــه به افزایش دما، ورودى ســد 
زاینــده رود 91 و خروجى ســد 64 مترمکعب بر 

ثانیه است.
مدیر سد زاینده رود درباره وضعیت بارش ها، توضیح 
داد: مطابق پیش بینى هواشناســى بهار کم بارشى 

خواهیم داشت و بارش ها کمتر از نرمال است.
موسوى نائینى درباره فعالیت نیروگاه سد زاینده رود، 
گفت: نیروگاه سد زاینده رود از حدود یک ماه پیش 
وارد مدار شــد و با توجه به افزایش خروجى آب از 
سد براى کشاورزان، تولید برق بیشتر است و بعد از 
کاهش رهاسازى، تولید برق نیروگاه زاینده رود نیز 

کمتر خواهد شد.

امسال بیش از 20 هزار نفر از اســتان اصفهان به 
مناطق عملیاتى جنوب اعزام شدند و از اواخر خرداد 
بازدید از مناطق عملیاتى غرب به مدت ســه ماه 

آغاز مى شود.
مسئول سازمان اردویى و راهیان نور سپاه حضرت 
صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان گفت: از این 
تعداد بیــش از 12 هزار نفر در قالــب کاروان هاى 
سازماندهى شده با اتوبوس و بیش از 5 هزار نفر با 

خودرو هاى شخصى عزیمت کردند.

ســرهنگ عبــاس محمدى با اشــاره بــه اعزام 
تعــدادى کاروان خودجــوش و مردمــى بــه 
مناطق عملیاتــى، افزود: بیش از 5 هــزار نفر هم 
به عنوان خادمــان و عوامل راهیــان نور حضور 

داشتند.
وى گفت: با تکمیل شــهرك دارخویــن – که به 
تازگى بــراى میزبانى از کاروان هــاى راهیان نور 
استان اصفهان آماده شده اســت زائران بیشترى 

اعزام خواهند شد. 

دادستان عمومى و انقالب اصفهان گفت: از آنجایى 
که روزه خوارى در مال عام از مصادیق فعل حرام بوده 
و در قانون جرم انگارى شده، متظاهرین به این امر 

تحت تعقیب قرار مى گیرند.
على اصفهانى اظهار داشت: طرح نظارت و کنترل بر 
بازار و ارتقاء امنیت اجتماعى و اقتصادى در طول ماه 

مبارك رمضان ادامه دارد.
وى با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور در زمینه 
برخورد با تظاهر به روزه خــوارى گفت: اجراى این 
بخشنامه در اصفهان در دستور کار تمامى حوزه هاى 
قضایى قرار گرفته و از آنجایى کــه روزه خوارى در 
مالعام از مصادیق فعل حــرام بوده و در قانون جرم 
انگارى شــده، متظاهرین به این امر تحت تعقیب 

قرار مى گیرند.
دادســتان عمومى و انقالب اصفهان با بیان اینکه 
انجام این عمل در مکان هاى عمومى و حتى خودرو 
ارتکاب در مالعام و جرم مشــهود بــوده، از صدور 
دســتور به ضابطان جهت اقدام قانونى الزم در این 

زمینه خبر داد. 
وى همچنین به افراد و واحدهاى صنفى که ضوابط 
مربوط در ماه رمضان را رعایت نکنند و یا مبادرت به 
گران فروشى یا احتکار کاالهاى اساسى و مایحتاج 
عمومى مى کنند، هشدار داد و گفت: براى متخلفان 
حسب مورد پرونده تعزیراتى و یا قضایى تشکیل و 
در موارد تکرار یا انجام تخلفات عمده، محل پلمپ 

خواهد شد.

معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان جزئیات قیمت زولیا و بامیه؛ آش و 

حلیم بادمجان براى ماه رمضان را اعالم کرد.
اسماعیل نادرى اظهار داشت: در آستانه ماه مبارك 
رمضان امسال قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه 
یک با احتساب جعبه حداکثر 62 هزار تومان و درجه 2 

حداکثر 57 هزار تومان تعیین شده است.
وى افزود: براین اســاس در ایام ماه رمضان امسال 
قیمت حلیم بادمجان درجه ممتاز هرکیلو حداکثر بین 
40 تا 45 هزار تومان و آش شله قلمکار 28 تا 32 هزار 
تومان تعیین شده اســت. قیمت گوشفیل ساده هم 
40 هزار تومان و گوشفیل زعفرانى با کنجد 45 هزار 

تومان تعیین شده است.
براساس بررسى ها در آستانه ماه مبارك رمضان سال 

1400 قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک 38 
هزار تومان و درجه دو 36 هزار تومان در واحدهاى 
صنفى استان اصفهان تعیین شده بود که در مقایسه 
با سال 1401 با 63 درصد افزایش قیمت روبه رو شده 
است. البته قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک در 
رمضان سال 1399 در حدود 20 هزار تومان تعیین 
شده بود که نرخ هاى امسال حکایت از رشد بیش از 

85 درصدى دارد. 
همچنین در ماه رمضــان 1400 واحدهاى صنفى 
استان اصفهان هر کیلو آش شــله قلمکار را با نرخ 
18 تا 23 هزار تومان و هــر کیلو حلیم بادمجان را با 
نرخ 25 تا 30 هزار تومان عرضه کردند که در مقایسه 
با امسال به ترتیب با رشــد 39 و  50 درصد مواجه

 شده است.

نگران تأمین آب اصفهان در تابستان باشیم؟

اعزام 20 هزار نفر
 از اصفهان به مناطق عملیاتى جنوب

متظاهرین به روزه خوارى تحت تعقیب قرار مى گیرند

زولبیا و بامیه در اصفهان 63درصد گران شد

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اصفهان گفت: حدود هفت و نیم میلیون بازدید، نوروز 
امســال از آثار تاریخى و جاذبه هاى گردشگرى استان 
صورت گرفت که نسبت به قبل از شیوع کرونا، افزایش 

یافت.
علیرضا ایزدى افزود: امســال گردشــگران نوروزى از 
بناهاى تاریخى و جاذبه هاى گردشگرى استان استقبال 
بسیار خوبى داشتند و از 25 اسفند سال گذشته تا پایان 
روز13 فروردین  جارى حدود هفت میلیون و 500 هزار 
بازدید از بناها و جاذبه هاى تاریخى و گردشگرى استان 
صورت گرفت که نسبت به نوروز سال 98 و قبل از کرونا 

حدود 15 درصد افزایش داشت.
وى با اشاره به اقامت یک میلیون و 450 هزار گردشگر 
در نــوروز امســال در اقامتگاه هایــى ماننــد هتل ها، 
بومگــردى، مــدارس، کمپ ها، منازل اســتیجارى و 
ورزشگاه ها اظهار داشت: مدت زمان اقامت گردشگران 
نــوروزى در اســتان نیــز از 1.2 روز در روزهاى اول 
تعطیالت نوروزى به حدود 3.5 روز در روزهاى پایانى 

نوروز افزایش یافت.
ایزدى با بیان اینکه جذابیت هاى گردشــگرى استان 
اصفهان بــه گونه اى بود کــه به افزایــش ماندگارى 
مسافران منجر شد، خاطرنشــان کرد: میانگین مدت 
زمان ماندگارى گردشــگران در نوروز سال 98 حدود 

2/8روز بود.
وى با بیان اینکه امســال ظرفیت اقامــت حدود 180 
هزار مســافر نوروزى در شــبانه روز در استان اصفهان 
فراهم شده بود، اظهار داشــت: حدود 37 هزار ظرفیت 
اقامتگاه هایى مانند هتل ها، بومگردها و هتل آپارتمان ها 
و ظرفیت  مربوط به مدارس، منازل استیجارى و کمپ ها 

بود.
مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان با تاکید براینکه 
امسال براى خدمات رســانى به گردشگران نوروزى با 
مشکل خاصى بویژه در اِسکان آنها مواجه نبودیم، اضافه 
کرد: البته در برخى موارد ماننــد هتل ها، ظرفیت هاى 

اسکان قبل از آغاز سال جدید، تکمیل شده بود.
وى اظهار داشــت: با توجه به اینکه پیش بینى مى شد 

با پوشــش حداکثرى واکسیناســیون مردم، سفرهاى 
نوروزى در سال 1401 افزایش یابد برنامه ریزى الزم از 
چند ماه قبل براى ارائه خدمات مطلوب به گردشگران 

انجام شد.
مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان به بازدید کم ســابقه 
گردشگران از مجموعه تاریخى میدان امام(ره) نیز اشاره 
و خاطرنشان کرد: در برخى روزها بطور میانگین در هر 
ســاعت 20 تا 25 هزار نفر در میدان حضور داشتند که 

تصاویر آنها ثبت و موجب شگفتى شده است.
وى با بیان اینکه نوروز امســال، ساعت بازدید از برخى 
آثار تاریخى پر مخاطب ماننــد مجموعه میدان امام تا 
24 شــب افزایش یافت، افزود: ایــن کار با هدف رفاه 
بیشتر گردشــگران و جلوگیرى از تجمع آنها در اماکن 

سرپوشیده صورت گرفت.
وى ادامــه داد: همچنین برخــى آثار تاریخــى مانند 
حمام فیــن و تاالر موســیقى عالى قاپو نیــز به منظور 
جلوگیرى از ازدحام جمعیت گردشــگران نوروز امسال 

تعطیل بود.

7/5 میلیون بازدید نوروزى از آثار تاریخى اصفهان به ثبت رسید

حضور شگفت انگیز گردشگران
 در میدان امام(ره)

دانش آموزان اصفهانى صبح روز گذشته بصورت حضورى و با ظرفیت کامل 
در مدارس سراسر استان اصفهان حاضر شدند. بنا بر تصمیم ستاد ملى مقابله با 
کرونا و ابالغ وزارت آموزش و پرورش فعالیت حضورى بیش از پنج هزار واحد 

آموزشى در استان اصفهان از چهاردهم فروردین آغاز شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان دیروز در دبیرستان حضرت زینب 
(س) اصفهان  با اشاره به نگرانى والدین در زمینه ضدعفونى مدارس و استقرار 
مســافران نوروزى در مدارس گفت: مدارس بعد از خروج مسافران نوروزى 
کامال ضدعفونى شده و تمامى اقدامات الزم براى حضور دانش آموزان صورت 

گرفته و همه مدارس آماده پذیرش دانش آموزان است.
محمدرضا ابراهیمى افزود: با هماهنگى دانشگاه علوم پزشکى و مراکز بهداشت 
شهرستان ها نظارت کامل بر روند بازگشایى مدارس انجام و دستورالعمل هاى 

اجرایى براى نواحى، مناطق و مدارس ارسال شده است.
وى با اشــاره به ضرورت استفاده از ماســک و رعایت بهداشت فردى دانش 
آموزان گفت: تنها مشــکل براى بازگشایى مدارس ســرویس ها هستند که 
با هماهنگى با شهردارى و تاکسى رانى بخشــى از مشکالت سرویس هاى 

مدارس تا چند روز آینده برطرف مى شود.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان با تاکید بر ســالمت دانش آموزان افزود: 
خانواده  ها از فرستادن دانش آموزانى که عالئم سرماخوردگى دارند خوددارى 

کرده و به مدرسه اطالع  دهند.
ابراهیمى گفت:به مسؤوالن مدارس نیز بصورت حضورى و کتبى اعالم شده 
دانش آموزانى که حتى عالئم مشکوك ســرماخوردگى هم دارند جداسازى 

شوند.
وى با اشــاره به جوســازى هایى که در فضــاى مجازى براى فرســتادن 
دانش آموزان بــه مدارس صــورت مى گیرد، یادآورشــد:  آن ســوى تمام 

جوسازى هاى صورت گرفته شاید 2 یا 3 نفر باشند، در صورت مشاهده تخلف 
یا غیبت مکرر دانش آموزان، مدارس طبق بخشنامه و ضوابط عمل مى کنند 
و حتما تاثیر در بخش انضباطى خواهد داشت اما ما بیشتر به دنبال اغناسازى 

هستیم.

ترافیک 14فروردین روان بود
در همین حال رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اعالم اینکه محدودیت 
ترافیکى براى اصفهان در دستور کار قرار ندارد، گفت: در ماه مبارك رمضان، 
به ویژه در ساعت هاى پایانى روز، حتمًا با افزایش ترافیک روبه رو خواهیم شد؛ 

اما محدودیتى اعمال نخواهیم کرد.
سرهنگ محمدرضا محمدى ترافیک چهاردهم فروردین ماه را عادى دانست 
و افزود: انتظار داشتیم به دلیل بازگشایى مدارس، خیابان ها بسیار شلوغ شود اما 

این اتفاق نیفتاد و وضعیت ترافیکى در اصفهان، عادى و روان بود.
رئیس پلیس راهور با تاکید بر اینکه فعًال محدودیت ترافیکى براى اصفهان در 
دستور کار قرار ندارد، گفت: براى بازگشایى مدارس یا فرا رسیدن ماه مبارك 
رمضان، محدودیت تردد در دستور کار قرار ندارد، ممکن است براى شب هاى 
قدر برخى محدودیت هایى در نظر گرفته شود که در زمان الزم اطالع رسانى 

خواهد شد.
وى با اشــاره به افزایش تردد در خیابان هاى کالن شهر اصفهان در برخى از 
ساعت هاى ماه مبارك رمضان، ادامه داد: در ماه مبارك، به ویژه در ساعت هاى 
پایانى روز، حتماً افزایش ترافیک انتظار مى رود؛ اما محدودیتى اعمال نخواهیم 
کرد، به این معنا که منطقه یا خیابان و مسیرى بسته نمى شود؛ مگر اینکه به 
حسب ضرورت، به شکل مقطعى و آنى، تصمیمى گرفته شود وگرنه به شکل 

هدفمند و مدون ترافیک مدیریت مى شود.

بازگشایى 5000 واحد آموزشى استان اصفهان
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خواننده  نامدار توضیح داد

 اصل ماجراى بازجویى 
از علیرضا قربانى 

در آمریکا 
علیرضا قربانى، خواننده  نام دار موسیقى ایران 
با انتشــار ویدیوى در صفحه شــخصى خود 
توضیحاتــى را براى عدم امــکان حضور خود 

در کنسرت ارکستر پاسیفیک آمریکا ارائه داد.
قربانى در این ویدیو توضیح داده اســت: «من 
براى اجراى کنسرت توسط ارکستر پاسیفیک 
ســمفونى کالیفرنیا به آمریکا دعوت شــدم و 
طبیعتًا بخش حقوقــى و وکالت دفتر نیویورك 
پیگیر کارهــاى ویزاى من شــدند. در نهایت 
بنده ویزاى خودم را از کنســولگرى آمریکا در 
تورنتو دریافت کردم و در بــدو ورود فرودگاه 
تورنتو که مرز هوایى مشــترك با آمریکا دارد، 
افسر کنترل پاسپورت طبق روال و فرم عادى 
وجود دارد، سواالت مختلفى را انجام مى دهند 
مبنى بر اینکه ویزا از کجا اخذ شده، شرایط ورود 
چگونه است؟ مدت اقامت کجاست و هدف از 

سفر چیست؟
البته از بنده توضیحات تکمیلى را خواستند که 
بنده به همه سواالت پاسخ الزم را دادم ولى در 
نهایت افســر مربوطه توضیح داد که به جهت 
قوانین و قواعدى کــه وجود دارد اجازه حرکت 
از بخش پاســپورت کنترل را به بنده نخواهند 
داد و بنده اجازه ورود به خاك آمریکا با این ویزا 
ندارم. موضوعى که به نظر مى رسد ناهماهنگى 
بین بخش کنسولگرى صادرکننده ویزا و افسر 

وجود داشته است.
حتى دفتر حقوقــى و وکالت بنــده در آمریکا 
با احترام و همه تالشــى که دارنــد پیگیر این 
هســتند که دلیل گزارش را به صورت قانونى 
هم از کنسولگرى و هم بخش فرودگاه تورنتو 
دریافت کنند. اما آنچه که به ذهن این عزیزان 
مى رســد، این است که از ســال 2019 به بعد 
قانونى تصویب شــده که شــامل همه افراد 
مى شود. یعنى هر کسى مانند بنده که دو سال 
از 1369 تا 1371 در سپاه به عنوان سرباز حضور 
داشــتم از قانون ویزاى آمریکا منع مى شوند و 
این قانون به صورت عمومى است و شامل همه 

افراد مى شود.
این تنها چیزى اســت که تا به امروز به ذهن 
مى رسد و مى تواند شــامل حال این ویزا شده 
باشــد. تا اینجاى کار خبرى که منتشــر شده 
درست اســت، اما بعد از این همه آنچه عنوان 
شده تحریف و کذب است. یعنى آنهایى که خبر 
را منتشر کرده اند باید در حوزه اعاده حیثیت قرار 
بگیرند. البته لس آنجلس تایمز اولین جایى بوده 
که این خبر را به صورت رســمى منتشر کرده 
است. البته این نشریه هم بنا شده که اصالحاتى 
را انجام دهد. اخبارى که بنده از پخش پاسپورت 
کنترل گذر کردم وجود ندارد. اینکه بنده سوار 
هواپیما شــدم، روى صندلى خودم نشستم و 
مأموران مرزى آمدند و بنده را از هواپیما پیاده 
کردند، اینکه بنــده دو تابعیتى کانادا هســتم 
هم اخبار نادرستى اســت. بنابراین آنچه اتفاق 
افتاده قانونى اســت که منجر به این اتفاقات 

شده است.»

آقاى پورســرخ با توجه به اینکه ســریال «دردسرهاى 
شیرین» در باکس نوروزى پخش شد، در مورد نقش تان 

در این سریال بفرمایید.
بعد از اینکه دو سال درگیر کرونا بودیم و همه دنیا و ما هم شوکه شدیم، همینطور 
سریال سازى مناسبتى در سیما به رونق سابق خود برگشته است. سریالى شیرین 

بود و مردم آن را دوست داشتند.
حضور در سریال هاى نوروزى چقدر براى خودتان جذابیت 

دارد؟
همیشه به نظرم ســریال هاى عید مخاطب خودش را دارد و به نظرم این سالها 
سریال هاى خیلى خوبى ساخته شــده که خود من بیننده پر و پا قرصشان بودم و 
براى مثال اگر ایران هم نبودم سریال پایتخت را مى دیدم. اما در کل سریال هاى 
عید فرصت خوبى اســت که بخواهیم با مخاطبمان تجدید دیدار کنیم و ارتباط 

خوبى با مردم بگیریم.
با توجه به اینکه در این سالها نقش هاى متفاوتى را بازى 
کردید، در «دردسرهاى شیرین» هم مخاطب این تفاوت 

را دید؟
درست است که اسم کار ما براى عید است و در این مناسبت پخش شده اما به آن 

معنا کار کمدى نیست. در واقع کارى است اجتماعى و خانوادگى.
چقدر دوســت دارید تا در کارهاى کمدى حضور داشته 
باشید؟ اصوال حضور در کارهاى کمدى جزو دغدغه هایتان 

هست؟
تقریبا باید بگویم کار کمدى اى نیست که بیاید و من آن را نبینم. خیلى هم خوش 
خنده و شوخ طبع هستم. حتى اگر طناز هم نباشم اما از طنازى افراد لذت مى برم 
و در کنار فیلم هاى ایرانى کمدى، فیلم هــاى خارجى کمدى را هم مى بینم و با 
اینکه معتقدم خیلى فرهنگشــان با فرهنگ ما یکى نیست و شاید برایمان خنده 
دار هم نباشد، اما از طنازى شان لذت مى برم. در کل باید بگویم از طرفداران این 

ژانر هستم.
شــما که مخاطب تلویزیون هم هســتید، فکر مى کنید 

سریال هاى تلویزیون رونق سابق را دارند؟
باالخره نمى شود شما بیشتر از هر چه ســخت گیرى داشته باشید. االن وى او 
دى ها رقابت خوبى ایجاد کرده اند و این خیلى خوب اســت. شــبیه هر اتفاق 
دیگرى باید بازیگر خودش را در این رقابت قوى تر کند نه اینکه دست و پایش 
را ببندد، تلویزیون همیشه مخاطب خودش را دارد یک روز  کمتر و یک روز 
بیشتر، اما از بین نمى رود. من خودم مخاطب سریال هاى تلویزیونى هستم 
و معتقدم تلویزیون باید تجدید نظرى در رفتار برخى از تهیه کننده هایش 
داشته باشد. وضعیت طورى شده که یکسرى از بازیگرهاى خوب این 
روزها کمتر کار مى کنند. مصاحبــه اى از آقاى مجید مظفرى خواندم 
و این خیلى بد اســت که در آن مصاحبه گفتند دو سال است که دنبال 
پولشان هستند و هنوز تلویزیون با ایشان تسویه نکرده است. تعدادى 
بازیگر داریم که خداراشکر دســتمزد باالیى دارند و هم تریبونى دارند 

که هر از گاهى در آن حرف بزنند، اما بقیــه اجتماع بازیگران را که نگاه 
مى کنید اینطور نیست و خیلى هایشان درگیر زندگى روزمره شان هستند 

و براى همین روزمرگى هایشــان هم نیاز مالى دارند و بــه نظرم تلویزیون 
باید روى تهیه کننده هایش رصد بیشــترى کند چون آنها رابط بین بازیگران و 

تلویزیون هستند.
درست اســت که بخشــى از بى رونقى ســریال هاى 
تلویزیونى به موضوع مالى برمى گردد، اما بخش دیگرى 

از آن فیلمنامه است.
بله، من هم مى گویم وقتى دســت و پاى یک فرد را ببندید و بعد به او بگویید بیا 

مسابقه دو و میدانى بده شرایط خیلى فرق مى کند.
تا به حال چه نقشى دوست داشتید بازى کنید اما پیشنهاد 

نشده باشد؟
دوســت دارم نقش پوریاى ولى را بازى کنم. ان شــاء ا... که چنین نقشى به من 
پیشنهاد شود. البته شنیدم که یک بار قرار بوده کارى درباره این شخصیت تاریخى 
بسازند اما متوقف شده است. تلویزیون نسبت به مشاهیر و مفاخر ایرانى کم لطفى 

کرده و امیدوارم در سال آینده بیشتر به این سمت برویم.
غیر از بازى در «دردسرهاى شیرین»، مشغول بازى در کار 

دیگرى هستید؟
عادت به انجام دو کار همزمان ندارم اما بعد از پایان بازیم در این سریال، مشغول 

بازى در سریالى براى شبکه خانگى مى شوم.

محسن یگانه نیامده رکورد زد!
محســن یگانه از خوانندگان شــناخته شــده موسیقى پاپ 
کشورمان که طى سه سال گذشته به دلیل حضور در خارج از 
کشور کنسرتى را در ایران برگزار نکرده بود، طى پنج شب در 
قالب جشنواره کنسرت هاى نوروزى، آثار منتخب خود را در 
اجراهایى دو ساعت و نیمه که در نوع خود یک رکورد محسوب 
مى شود، پیش روى طرفداران خود قرار داد. این کنسرت ها در 

یکى از سالن هاى شمال غربى تهران اجرا شد.
این خواننده موســیقى پاپ که طى ســال هاى قبل به دلیل 
حضور نداشتن در ایران و انجام فعالیت هاى شخصى سه سال 

بود که کنسرتى را در کشورمان برگزار نکرده بود، در کنسرت 
روز پنج شــنبه یازدهم فروردین ماه خود که به تهیه کنندگى 
محمد حاتم پور پیش روى طرفــداران قرار گرفت، از حضور 

دوباره در کنسرت هاى نوروزى ابراز خرسندى کرد.
یکى از نقاط عطف اجراى زنده محسن یگانه که طى سال هاى 
گذشته در سکوت کامل خبرى به فعالیت هاى شخصى خود 
مشغول بود، مربوط به اجراى زنده قطعه «بهت قول مى دم» 
بود که محســن یگانه بار دیگر با همان چینش قبلى اجراى 
زنده این قطعه که به گفته او در یکى از شبکه هاى پرجمعیت 

فضاى مجازى بالغ بر 140 میلیون بار دیده شده بود، اجراى 
خود را تقدیم مخاطبان کرد.

وى قبل از اجراى این تک آهنگ پرطرفدار بیان کرد: از وقتى 
این آهنگ پخش شــد، اتفاقات زیادى بــراى این کار افتاد، 
اما یکى از نکات بســیار مهمى که برایم بسیار ارزشمند بود، 
واکنش مخاطبان خارجى به این اثر بود موجب استقبال بسیار 
چشمگیرى شد. اما من فکر مى کنم هرچقدر از تاریخ انتشار 
این قطعه بگذرد اجراى زنده آن در کنســرت ها نیز با حس و 

حال بهترى توأم مى شود که امیدوارم از آن لذت ببرید. 
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پوریا پورسرخ: 

دوست دارم نقش پوریاى ولى را 
بازى کنم

بازیگر سریال «دردسرهاى شیرین» گفت: دوست دارم نقش پوریاى ولى را بازى کنم، شنیدم که یک بار قرار بوده کارى درباره این شخصیت تاریخى 
بسازند اما متوقف شده است. تلویزیون نسبت به مشاهیر و مفاخر ایرانى کم لطفى کرده و امیدوارم در سال آینده بیشتر به این سمت برویم. ایفاى نقش 
یک جوان یهودى در سریال وفا اولین تجربه تصویرى پوریا پورسرخ در تلویزیون بود. بعد از این معرفى که بسیار هم مورد اقبال مخاطبان قرار گرفت، 
پورسرخ در سریال ها و فیلم هاى مختلفى در ژانرهاى مختلف نقش آفرینى کرد. فرار بزرگ، کیمیا، ایلدا، مسیر انحرافى، پایتخت، رستگاران، روز حسرت 
و ... از جمله سریال هایى است که او در این سالها براى تلویزیون بازى کرده است. این بازیگر پنجمین تجربه بازى در سریال هاى نوروزى را با سریال 

دردسرهاى شیرین براى خود رقم زد. 
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فاوتى را بازى 
ب این تفاوت 

ش شده اما به آن 
.

 حضور داشته 
دغدغه هایتان 

خیلى همخوش .
برم فراد لذت مى

هم مى بینم و با  ا
اید برایمان خنده 
این از طرفداران

فکر مى کنید  ،

شید. االن وى او 
ــبیه هر اتفاق 
دست و پایش 
ر و یک روز 
ونى هستم 
ده هایش 
این  وب
خواندم 
 دنبال

عدادى 
ى دارند 

که نگاه 
ن هستند 

رم تلویزیون
 بین بازیگران و 

ســریال هاى 
بخش دیگرى 

وم ى ى ب ى ىبر ری ر زى ب

فرزاد فرزین با انتشار ویدیویى درباره وضعیت سالمتى خود توضیح داد.
روز 13 فروردین ماه در پى حواشى که براى کنسرت فرزاد فرزین خواننده پاپ در ترکیه 
پیش آمد، این هنرمند در صفحه اینستاگرام خود ویدیویى منتشر کرد که در آن، خودش 
و پزشک معالجش درباره وضعیت سالمتى این خواننده توضیح مى دهند. برخى از افراد 
که با حاشیه ســازى براى هنرمندان ایرانى در فضاى مجازى کاسبى مى کنند، اعالم 
کرده بودند که فرزاد فرزین به دروغ گفته اســت بیمار اســت و دلیل آن فروش نرفتن 

بلیت هاى کنسرتش بوده است.
بر اساس آنچه در این ویدیو دیده مى شود، فرزاد فرزین در کشور ترکیه بسترى است و 

همچنان مراحل درمان را مى گذراند.
پزشک ایرانى معالج فرزاد فرزین در ابتداى این ویدیو درباره شرایط وى گفت: حال فرزاد 
عزیز خیلى بهتر است. دو روز پیش حالشان خوب نبود، بخاطر مسمومیتى که داشتند و 
شدیدا دهیدراته بود. سدیم و پتاسیم بدنشان که پایین آمده بود، مقدارى بى حال بودند و 
از هوش رفته بودند، ولى بعد از درمان در بیمارستان با همکاران تبادل نظر داشتیم. اول 
گفته بودند احتمال ابتال به اومیکرون هســت، ولى عالیم اومیکرون زیاد نبود و نتیجه 
آزمایش ها بیشتر شبیه به مسمومیت بود. بعد از این که درمان شدند، امروز خوشبختانه 

حالشان خیلى بهتر است.
او افزود: روز اول بخاطر افتادن فشارشــان از حال رفته بودند و موقعى که به اورژانس 
رفتند، از ایشان توموگرافى مغز گرفته شد و آزمایش هایى انجام شد. خدا را شکر خیلى 
جدى نبود. بعد از هیدرتاسیون و درمان، حالشــان بهتر شد. جاى نگرانى نیست. کمى 

عفونت دارند که با سرم تراپى و آنتى بیوتیک بهتر خواهد شد.
در ادامه فرزاد فرزین در حالى که روى تخت بیمارســتان دراز کشیده بود، در این باره 
گفت: اگر شایعه اى دیدید، توجه نکنید. در این چند روز هم شرایط خوبى نداشتم، وگرنه 

خودم با شما صحبت مى کردم.

فرزاد فرزین مسموم شده بود 

پخش سریال هاى ماه رمضان آغاز شد

راى

قتى
فتاد، 
 بود، 
سیار 
تشار 
س و 

 سریال هاى رمضانى سیما از دیروز یک شنبه 14 فروردین ماه روى آنتن رفتند.
«نجال 2»، «از سرنوشت 4»، «خوشنام» و «مسافران شهر»، چهار سریال هاى مناسبتى 
تلویزیون براى رمضان 1401 هستند. ساعت و شبکه پخش کننده این سریال ها به شرح 

زیر است:
«خوشنام» شبکه یک ساعت 22:00/تکرار ساعت هاى 8:30 و 15 روز بعد

«از سرنوشت 4» شبکه 2 ساعت 21:15/تکرار ساعت هاى 5:30 بامداد و 9:20 روز بعد
ادامه پخش «نجال 2» شبکه 3 ساعت 20/تکرار ساعت هاى 10 و 15:30 روز بعد

«مسافران شهر» شبکه 5 ساعت 19 / تکرار ساعت 23
سریال «خوشــنام» به کارگردانى علیرضا نجف زاده و تهیه کنندگى احمد زالى با حضور 
بازیگرانى چون حمید لوالیى، هومن حاجى عبدالهى، عباس جمشیدى فر، شهره لرستانى، 
فریده سپاه منصور، سحر ولدبیگى، امیر کربالیى زاده، امیر غفارمنش، نیلوفر رجایى فر و 

رابعه مدنى ساخته شده است.
سریال «از سرنوشت 4» به کارگردانى محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگى اکبر تحویلیان 
با حضور بازیگرانى چون مجید واشقانى، حسین پاکدل، لیال بلوکات، رضا داوودنژاد، ساناز 
سعیدى، سید مهرداد ضیایى، نگین صدق گویا، سولماز غنى، مائده طهماسبى و رضا بنفشه 

خواه از شبکه دو پخش مى شود.
شــبکه 3 ســیما، پخش فصل دوم ســریال «نجال» به کارگردانى خیرا... تقیانى پور و 
تهیه کنندگى سعید سعدى را که از اول فروردین آغاز شده تا پایان ماه رمضان ادامه مى دهد.
حســام منظور، محیا دهقانى، ملیکا شریفى نیا، مصطفى ساســانى، سوگل طهماسبى، 
ایوب آقاخانى، مرتضى شاه کرم، بدرالسادات برنجانى، محسن پوشایى، هدایت هاشمى، 
سیدمهرداد ضیایى و آزیتا حاجیان برخى بازیگرانى هســتند که در این سریال به ایفاى 

نقش مى پردازند. 
سریال «مسافران شهر» به کارگردانى مشترك سیروس حسن پور و احمد معظمى و تهیه 

کنندگى پرویز امیرى در شب هاى ماه رمضان ساعت 19 از شبکه 5 روى آنتن مى رود.
از بازیگران «مسافران شهر» مى توان به حبیب دهقان نسب، اسماعیل محرابى، ویدا جوان، 
آشا محرابى، شهرام قائدى، پوراندخت مهیمن، فریبا کوثرى، شهرزاد کمال زاده و نسرین 

نکیسا اشاره کرد.

  دنیاى تصویر آنالین| ایرج طهماسب در میان تمام 
هنرمندان ایرانى جایــگاه منحصربه فردى دارد. هیچ کس 
به اندازه او و عروســک هایش نتوانســته قلب چند نسل از 
کودکان این سرزمین را تســخیر کند. او در دهه شصت و 
هفتاد با دو عروســک ساده توانست گیشــه ها را فتح کند. 
اغراق نیســت اگر بگوییم کاله قرمزى و پســرخاله تنها 
سوپراستارهاى غیرجاندار سینماى ایران هستند. طهماسب 
بعد از این که کاله قرمزى و پسرخاله را به تلویزیون آورد هم 
توانست با افزودن عروسک هاى جذاب دیگرى که هر کدام 

رنگ آمیزى خاص خودشان را داشتند کودکان دهه هشتاد و 
نود را هم جادو کند و پاى تلویزیون بنشاند.

حاال  بعد از چند ســال دورى ایرج طهماسب با «مهمونى» 
و از طریق یک پلتفرم اینترنتى به خانه هاى مردم بازگشته 

است. 
«مهمونى» کشکولى از تمام ایده هاى مورد عالقه طهماسب 
است.  ساختار «مهمونى» طورى طراحى شده که مخاطبانى 
فراتر از بچه ها داشــته باشد و تمام کســانى را در بر بگیرد 
که دوســت دارند با آقاى مجرى مهربان و دوست داشتنى 

و عروسک هاى شــیرین و جذابش همراه شــوند. با آغاز 
«مهمونى» پادشاه سرزمین عروسک ها بازگشته تا مهمان 
خانه هاى مردمى باشــد که نزدیک به چهل سال با آثاراو 
خاطره دارند. خاطراتى شیرین که بدون وجود گرانقدر ایرج 

طهماسب این پادشاه سرزمین عروسک ها امکان خلق 
شدن نداشت.مهمونى با شــروع پرقدرت و جذابش 
نوید ظهور برنامه اى با طراوت و شــیرین را مى دهد 

که قادر اســت خاطرات کاله قرمــزى و رفقا را
 دوباره زنده کند.

او پادشاه سرزمین عروسک هاست

اتفاقات  تاده قانونى اســت که منجر به این
شده است.»

افت
ش

ى شــیرین و جذابش همراه شــوند. با آغاز 
ادشاه سرزمین عروسک ها بازگشته تا مهمان 
دمى باشــد که نزدیک به چهل سال با آثاراو 
خاطراتى شیرین که بدون وجود گرانقدر ایرج 

ن پادشاه سرزمین عروسک ها امکان خلق 
.مهمونى با شــروع پرقدرت و جذابش 
نامه اى با طراوتو شــیرین را مى دهد 

ت خاطرات کاله قرمــزى و رفقا را
کند.
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یحیى، لک را کنار گذاشت!

03

طى روزهاى اخیر خبرهایى در خصوص انتقال مهدى طارمى 
به میالن ایتالیا منتشر شده است. اگر چه طارمى بند فسخ 60 
میلیون یورویى دارد اما به نظر نمى رسد تیمى در اروپا این رقم 
را براى یک بازیکن آسیایى پرداخت کند. روزنامه «رکورد» 
پرتغال در این ارتباط نوشت: «طارمى تنها با 20 میلیون یورو 
مى رود. پورتو در برابر حمله میالن مقاومت مى کند اما پرونده 
بسته نشده است.» باید دید ستاره تیم ملى ایران که پیش از این 
صحبت هایى در خصوص انتقالش به آرسنال هم مطرح شده 

بود در 30 سالگى مى تواند یک انتقال بزرگ را رقم بزند یا نه.

طارمى در راه میالن؟

05

پرســپولیس تهران در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ 
برتر به مصاف هوادار در ورزشگاه دستگردى خواهد رفت. 
در شرایطى که اعالم شده بود بلیت فروشى با ظرفیت 30 
درصد براى این هفته انجام خواهد شد اما مسابقه هوادار و 
پرسپولیس با نظر شوراى تامین بدون تماشاگر شد. هوادار 
امکان بلیت فروشى براى این بازى را نداشت چرا که سامانه 
بلیت فروشى براى ورزشگاه دستگردى طراحى نشده است. 
سکوهاى این بازى صدنفر را به عنوان میهمان خواهد داشت 

که 80 سکو سهم هوادار و 20 تا براى پرسپولیسى هاست.

بدون هوادار مقابل «هوادار»

02 ایران، ضعیف ترین تیم
!B گروه 

مدافع گرجستانى تیم فوتبال ســپاهان در مصاف با صنعت نفت 
آبادان زننده دو گل تیمش بود تا عادت سال هاى اخیرش 

در ایران را ترك نکرده باشد.
یکى از چالش هاى محرم نویدکیا در دومین فصل 
مربیگرى انتخاب زوج قلب خط دفاعى تیمش 
بوده و پس از تغییر و تحوالت پرشــمارى که 
در این منطقه از زمین در اردوى طالیى پوشان 
اصفهانى شاهد بوده ایم، حاال و در آستانه شروع 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا فرصت به زوج 

محمد نژادمهدى و گئورگى ولسیانى رسیده است.
این زوج در مصاف با صنعت نفت آبادان در چارچوب 
هفته بیست و چهارم رقابت هاى لیگ برتر نیز در کنار هم 
قرار گرفتند تا نژادمهدى پانزدهمین حضــور فصل را در ترکیب 
تجربه کند و ولسیانى هم بیستمین حضورش را. اما نکته مهم تاثیرى بود که مدافع میانى سپاهان در جریان 

برترى 4 بر 2 مقابل شاگردان منصوریان داشت و گولسیانى موفق به ثبت دو گل شد.
این مدافع گرجستانى گل اول را روى سانتر دقیق سروش رفیعى در دقیقه 31 مسابقه روى یک ضربه کرنر ثبت 
کرد و در ادامه پیش از اینکه بازى در نیمه اول خاتمه پیدا کند، اینبار گولسیانى از روى نقطه پنالتى گلزنى کرد تا 
پس از ماه ها سومین گل فصلش را باالخره ثبت کند. اولین گل این بازیکن در جریان برترى سه بر صفر مقابل 

نفت مسجد سلیمان در هفته دوم رقابت هاى لیگ برتر به ثمر رسیده بود.
با این وصف ولسیانى که حاال چهارمین فصل حضورش در سپاهان را پشت سر مى گذارد، پس از اینکه در لیگ 
هجدهم در ترکیب نساجى مازندران 5 مرتبه گل زد، طى سه فصل اخیر به ترتیب 4، 3 و 2 گل براى سپاهان ثبت 
کرده و حاال درلیگ بیست و یکم با به ثمر رساندن سه گل در آستانه ثبت یکى از بهترین هاى آمارهاى خود قرار 
گرفته و با این شرایط محرم نویدکیا را نیز در رقابت هاى آسیایى امیدوار مى کند. البته که خط دفاعى سپاهان در 

کار دفاعى باید خیلى هوشیارتر از این ها عمل کند.

سرمربى تیم ملى فوتبال ایران با ابراز خوش بینى درباره جام جهانى 
2022 قطر گفت: به یاد داشته باشید که من کروات هستم، 
بنابراین مى دانم که مى توانیم انگلیس را شکســت 

دهیم.
ســرمربى تیم ملى فوتبال ایران در گفت وگو با 
HRT کرواســى درباره شــانس بازى ایران در 

جام جهانى و بازى با تیم ملى آمریکا گفت: من 
عالقه اى به صحبت درباره روابط سیاسى ایران و 
آمریکا ندارم. بین دو کشور اختالف نظر وجود دارد 

اما ما فقط مى خواهیم به فوتبال فکر کنیم.
وى افزود: هدف ما عبور از گروه است. همیشه گفته ام 
تیم بزرگى داریــم و مى توانیم به مرحله بعــد راه یابیم. 
مى توانیم به مرحله یک هشــتم نهایى صعود کنیم که اولین بار 

براى ایران است.
اسکوچیچ ادامه داد: انگلیس سخت ترین حریف ایران خواهد بود، اما با توجه به نزدیکى ایران و قطر، اینجا زمین 
خانگى ما خواهد بود. این مانند بازى در استادیوم آزادى خواهد بود و به همین خاطر تمام تالش خود را مى کنیم 

تا از این گروه به دور بعدى راه یابیم.
ســرمربى تیم ملى فوتبال هم چنین در اظهاراتى جداگانه  که در SUN انگلیس منتشر شده، گفت: در بازى با 
انگلیس هر اتفاقى مى تواند رخ دهد؛ ما 15 بازى انجام نمى دهیم، یک بازى انجام مى دهیم و هر چیزى ممکن 

است در یک بازى اتفاق بیفتد.
وى ادامه داد: مزیت واقعى ما این اســت که بازیکنان زیادى داریم که در دومین یا سومین جام جهانى حضور 
خواهند داشت. ما در آسیا شماره 1 هستیم، اما این مهم نیست. مهم است که ما بهترین بازیکنان مان را آماده 
کنیم و مى دانم که ما روحیه مردم ایران را همراه خودمان داریم. براى این بچه ها بازى کردن براى کشورشان 

بسیار مهم است.
سرمربى تیم ملى ایران افزود: دلیلى وجود ندارد که فکر نکنیم مى توانیم انگلیس را شکست دهیم، چرا که نه! 

به نظر مى رسد سرمربى اسبق ایران درباره آینده اش با تیم ملى مصر تغییر موضع داده است.
تیم ملى فوتبال مصر با هدایت کارلوس کى روش، سرمربى اسبق ایران نتوانست جواز حضور در جام جهانى 

2022 قطر را کسب کند به همین دلیل مرد پرتغالى هفته گذشته از سمتش استعفا کرد.
در این رابطه فدراسیون فوتبال مصر هنوز تصمیم نهایى اش براى قبول استعفاى کى روش را نپذیرفته و رئیس 

فدراسیون این کشور هم از رضایتش درباره عملکرد کى روش صحبت کرد.
در همین زمینه سایت «الکوره» به سراغ منبعى آگاه و نزدیک به کارلوس کى روش رفته تا موضع این مربى 

پرتغالى براى ادامه همکارى یا استعفایش را سئوال کند.
این منبع آگاه نزدیک به کى روش عنوان کرد: کى روش هنوز تصمیم نهایى اش را درباره رفتن یا ماندن در تیم 
ملى مصر نگرفته است. مربى پرتغالى همچنان به تمام جوانب موضوع فکر مى کند. مسئله اصلى االن فدراسیون 

فوتبال مصر است که مى تواند در ادامه درخواست هاى کى روش را  اجابت کند.
کارلوس کى روش در 5 ماه گذشته نتایج خوبى به همراه تیم ملى مصر گرفته است. این مرد پرتغالى فراعنه را 

به فینال جام ملت هاى آفریقا رساند ولى در ضربات پنالتى مقابل سنگال ناکام شد و دستش از جام کوتاه ماند.

ولسیانى در حمله ترك عادت نمى کند

بازى در قطر مانند بازى در
 استادیوم آزادى است

کى روش استعفایش را پس گرفت؟

مهاجم ملى پوش کشورمان همچنان در رقابت هاى بوندسلیگا براى 
بایرلورکوزن عملکرد کم فروغى دارد.

تیم فوتبال بایرلورکوزن در بیست و هشتم بوندسلیگا به 
مصاف هرتابرلین رفت و توانست با نتیجه 2 بر یک 

از سد حریف خود عبور کند.
در این مسابقه ســردار آزمون، مهاجم تیم ملى 
کشورمان براى لورکوزن از دقیقه 65 وارد زمین 
شد، اما نتوانست گلزنى کند. لورکوزن از 28 بازى 
موفق به کسب 51 امتیاز شده و در رده سوم جدول 

رده بندى قرار دارد.
مهاجم ایرانى تنها یک بار در طول 25 دقیقه فرصت 
شوتى به دروازه رقیب پیدا کرد که در چارچوب نبوده است. 
اما آزمون دقت پاس باالیى داشــته و در این مدت کم 89 درصد 
پاس هایش را به مقصد رسانده است. بهترین بازیکن لورکوزن در این بازى نمره 7/2 را گرفته بود و نسبت به 
میانگین نمرات بازیکنان تیم آلمانى عملکرد آزمون متوسط بوده و نتوانسته درخشش الزم را براى تیمش در 
بوندسلیگا داشته باشد. مهاجم تیم ملى 17 بار در این بازى لمس توپ داشته و در کل عملکرد متوسطى براى 

تیمش داشته است. به همین خاطر در ارزیابى پایانى نمره متوسط 6/3 از 10 را گرفته است.

عملکرد کم فروغ سردار در لورکوزن

تیم فوتبال ذوب آهن سال گذشته را بد شروع کرد و خوب 
به پایان رساند.

به گزارش ایسنا، با جدایى رحمان رضایى به دلیل کسب 
نتایج ضعیف و نشســتن مجتبى حسینى روى نیمکت 
ذوب آهن در لیگ بیســتم، روحیه تازه اى به تیم تزریق 
شد و نتایج «گاندوها» رشد قابل توجهى داشت. آن ها 
در حالى که در طول نیم فصل تنها یک پیروزى به دست 
آورده بودند اما در آغاز نیــم فصل دوم از چهار دیدار، دو 
پیروزى را کسب کردند و در ادامه برترى مقابل استقالل 
اوج درخشش سبزپوشان بود. همه چیز با مجتبى حسینى 
داشــت خوب پیش مى رفت تا این کــه روند صعودى 

ذوبى ها متوقف شد.
پیروزى هاى ذوب آهن چندان دوامى نداشت و نتایج این 
تیم در دیدارهاى باقى مانده نیم فصل دوم هواداران را 
به اعتراض علیه تیم شان مجاب کرد. در این بین فشار 
روى اعضاى تیم فوتبال ذوب آهن زیادتر از گذشته شد 
و هم چنین شــهاب گردان، دروازه بان این تیم به دلیل 
حرکت غیرورزشى محروم شد تا شرایط ذوبى ها بدتر از 
گذشته شود. شکست مقابل نساجى و شکست در داربى 
اصفهان وضعیت سبزپوشــان را براى بقا در لیگ برتر 

سخت تر از گذشته کرد.
آن ها در دیدارى سرنوشت ساز از هفته پایانى لیگ برتر 
بیستم باید مقابل مس رفســنجان پیروز مى شدند تا در 
لیگ برتر باقى مى ماندند اما باز هم نتوانســتند نتیجه 
بگیرند و در یــک نتیجه غیرقابــل پیش بینى از مس 
شکست خوردند. ذوب آهن که با این باخت با سایپا هم 
امتیاز شد، به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به سایپا، در 
رده چهاردهم جدول کار خود را در لیگ بیستم به پایان 

رساند و در لیگ برتر ماندنى شد.
ذوب آهن در حالى در لیگ ماند که در سه بازى آخرش 
شکســت خورده بود اما شــانس با این تیم یار بود که 
تراکتور، سایپا را گل  باران کرد تا ســایپایى ها با وجود 
پیروزى در بازى هفته ما قبــل آخر، با لیگ خداحافظى 

کنند.
نتایج نامطلوب تیم و نارضایتى هواداران باعث شــد تا 
حســینى و ذوب آهن با هم قطع همکارى کردند. پس 
از پایان کار حسینى، مدیران باشگاه ذوب آهن به دنبال 
مربى تازه اى رفتند. مهدى تارتار پس از جدایى از پیکان 
به جمع ذوب آهنى ها ملحق شد تا بتواند این تیم را به آن 

تیم گذشته برگرداند.

تغییرات زیادى نسبت به فصل گذشته در ذوب آهن شکل 
گرفت و شاگردان تارتار با شرایطى جدید وارد مسابقات 
لیگ بیست و یکم شــدند. مهم ترین تصمیم تارتار در 
ذوب آهن کنار گذاشتن قاسم حدادى فر، کاپیتان تیم بود 
که باعث به وجود آمدن حواشى زیادى در این تیم شد. با 
این وجود ذوب آهن نسبت به فصل گذشته عملکرد رو 
به رشدى را پیدا کرد و در نیم فصل اول این رقابت ها پنج 

پیروزى به دست آورد.
«گاندوها» پس از عملکرد پر فراز و نشــیب خود از نیم 
فصل دوم شرایط بهترى را تجربه کردند. آن ها در چهار 
دیدار اخیر خود چهار پیروزى پیاپى را به دست آوردند و 
امید را در دل هواداران زنده کردند. ذوب آهن سال را با 
رده نهم به پایان رســاند. نتیجه اى که نسبت به فصل 
گذشته بسیار بهتر است اما انتظارات از تیمى که سابقه 
نایب قهرمانى در آسیا را دارد، بیش از این است. در این 
میان هواداران ذوب آهن پس از تغییر مدیرعامل و مدیر 
کارخانه امیدوار هستند تا بودجه باشگاه افزایش پیدا کند 
و تیم فوتبال ذوب آهن با تجدید قوا به لیگ بیست و دوم 
پا بگذارد. هواداران امیِد بازگشــت تیم به روزهاى اوج 

خود را دارند.

گاندوها سال پر فراز و نشیبى را پشت سر گذاشتند

ذوب آهن 1401؛ امید به بازگشت

عملکرد سپاهان مقابل صنعت نفت آبادان امیدوارى هاى 
زیادى براى دوســتداران این تیم ایجاد کــرده و روحیه 
برترى طلبى و جنگندگى شــاگردان نویدکیا نویدبخش 

نمایش خوب سپاهان در لیگ قهرمانان است.
پیروزى شیرین سپاهان را بیش از هر چیز مى توان حاصل 
بازسازى روحى و روانى بازیکنان سپاهان توسط نویدکیا 
دانست. زردپوشان اصفهانى در نیم فصل روند سینوسى 
داشــتند و تعطیلى دو هفته اى مســابقات مى توانست 
بازیکنان این تیم را از نظر ذهنى دچار چالش جدى کند، اما 
نویدکیا توانست ذهنیت بازیکنان تیمش را بازسازى کرده و 
آنها را از نظر انگیزشى به اوج برگرداند. از دیگر عوامل موثر 
در پیروزى پرگل سپاهانى ها مقابل صنعت نفت مى توان 
به آنالیز دقیق و بازى خوانى عالى نویدکیا و شناخت خوب 
او از شیوه بازى صنعت نفت، عملکرد خوب زردپوشان در 
اجراى تاکتیک هاى محرم و فروپاشــى روانى شاگردان 
منصوریان دانست. 3 فاکتور مهم و تأثیرگذار که در یکى 
از ویژه ترین بازى هاى سپاهان، دست به دست هم داده و 
3 امتیاز ارزشمند را به حساب شاگردان نویدکیا واریز کرد.

یک از نکات مثبــت نمایش 
ســپاهان مقابل صنعت 
نفت، بازگشت عطش و 

میل بازیکنان این تیم 
به گلزنى بود. سپاهان 

مدت ها بود که در گلزنى با مشکل داشت و بازیکنان این 
تیم على رغم خلق موقعیت هاى بسیار، قادر به استفاده از 
فرصت هاى ایجاد شــده نبودند و نرخ گلزنى این تیم به 
شــدت کاهش پیدا کرده بود. پایین آمدن میل به گلزنى 
ســپاهانى ها امتیازات حساســى را از این تیم گرفت، اما 
نویدکیا موفق شد این مشکل را در چند هفته اخیر برطرف 
کند و بازیکنانش مقابل شــاگردان منصوریان عملکرد 

خوبى از خود نشان دادند.
نکته نگران کننده در بازى سپاهان، عملکرد ضعیف خط 
دفاعى این تیم اســت؛ ســپاهان در نیمه دوم تا حدودى 
عقب نشســته بود و تالش مى کرد تا نتیجه را حفظ کند 
و در ضدحمالت به دنبال گلزنى بود، عقب نشینى نسبى 
سپاهان باعث شد تا شــاگردان منصوریان براى جبران 
نتیجه جلو بکشند و فشــار زیادى به دروازه سپاهان وارد 
کنند. مدافعان سپاهان زیر فشار حمالت مهاجمان صنعت 
نفت اشــتباهات مرگبارى را مرتکب شــدند و در نهایت 
2 بار دروازه این تیم باز شــد، اشتباهات مدافعان سپاهان 
در آستانه لیگ قهرمانان مى تواند براى دوست داران این 
تیم نگران کننده باشد. در مجموع مى توان گفت عملکرد 
سپاهان مقابل صنعت نفت آبادان امیدوارى هاى زیادى 
براى دوستداران این تیم ایجاد کرده و روحیه برترى طلبى 
و جنگندگى شــاگردان نویدکیا نویدبخش نمایش خوب 

سپاهان در لیگ قهرمانان است.

بازگشت عطش و میل به گلزنى شاگردان نویدکیا

گل اول سپاهان در روز برد 4 گل طالیى پوشان 
در مقابل صنعت نفت در آبادان در شــرایطى به 
ثمر رسید که شهریار مغانلو، مهاجم تیم فوتبال 
سپاهان به شادى بعد از گل پرداخت و شادمانى 
عجیبى را از خود در مقابل لنز دوربین عکاسان 
به اجرا گذاشت، آن هم در شرایطى که همگان 
معتقد بودند که گل توسط رضا یزدان دوست 
وارد دروازه صنعت نفت شده و در واقع 
یک گل به خودى در این مســابقه به 
ثبت رسیده اســت. با این حال شهریار 
مغانلو مى گوید: 100 درصد گل اول را من 

به ثمر رساندم.
جالب آن که در فرم پایانى مسابقه هم نام مدافع حریف به عنوان 
گلزن گل نخست سپاهان به ثبت رسیده است تا این گونه مغانلو 
که روز جمعه نمایش درخشانى در آبادان داشت و توانست گلى 
دیگر را هم براى تیمش به ثمر برســاند، با 8 گل زده در جایگاه 

چهارم جدول گلزنان بایستد.
در صورت ثبت گل اول ســپاهان به نام شهریار مغانلو، مهاجم 
طالیى پوش مى توانست با 9 گل زده در رتبه  سوم جدول گلزنان 
مشترکًا در کنار لوسیانو پریرا بایستد اما این گونه نشد و گل اول 
به نام رضا یزدان دوســت مدافع صنعت نفت (گل به خودى) به 

ثبت رسید.

شهریار 8 گله است یا 9 گله؟

تیم ملى ایران در قرعه کشــى جام جهانى، در گروه B در 
کنار انگلیس، آمریکا و برنده پلــى آف قرار گرفت. آاس 
نوشــته که انگلیس موظف به صعود از این گروه است و 
هر اتفاقى غیــر از این مى تواند یک فاجعه قلمداد شــود. 
این نشریه ایران را ضعیف ترین تیم گروه عنوان کرده و از 
آمریکا به عنوان تیمى در حال پیشرفت و تکامل یاد کرده 
است. از نگاه آاس، هر تیمى از پلى آف اروپا صعود کند، پس 
از انگلیس، شانس دوم رســیدن به یک هشتم نهایى جام 

جهانى خواهد بود.

پس از شکست 3 بر یک پرســپولیس برابر تیم ملى امید، 
یحیى گل محمــدى از عملکرد حامد لــک روى یکى از 
گل هاى خورده رضایت نداشــت و این موضوع را فرداى 
آن روز به این دروازه بان گوشــزد مى کند. حامد لک هم 
در واکنش به صحبت هاى گل محمــدى با ادبیات بدى با 
او صحبت مى کند که این موضوع باعث مى شود سرمربى 
پرســپولیس دروازه بان  تیمش را فعًال کنار بگذارد. هنوز 
مشخص نیست این تنبیه تا چه زمانى ادامه خواهد داشت.

یک از نکات مثبــت نمایش 
ســپاهان مقابل صنعت 
نفت، بازگشت عطش و 

میل بازیکنان این تیم 
به گلزنى بود. سپاهان 

تیم نگران کن
سپاهان مقابل
براى دوستدار
و جنگندگى ش

سپاهان در لیگ

گل اول سپاها
در مقابل صنع
ثمر رسید که
سپاهان به ش
عجیبى را از

به اجرا گذاش
معتقد بود
وارد
یک
ثبت
مغانلو مى

1

دکیا

04

در یکى از دیدارهاى هفته بیست و هشتم لیگ برتر پرتغال، 
تیم فوتبال پورتیموننزه که پیام نیازمند را برخالف دو مسابقه 
اخیرش در فهرست و جزو نفرات ذخیره نداشت، در ورزشگاه 
ناسیونال دو جامور مقابل تیم  قعرنشین بلننسس قرار گرفت. 
یاران نیازمند که طى 13 هفته گذشته نتایج ضعیفى کسب کرده 
و هیچ بردى به دست نیاورده بودند، در دیدار مقابل بلننسس نیز 
براى چهارمین بازى متوالى شکست خوردند. پورتیموننزه در 
دیدار خارج از خانه برابر بلننســس که یک اخراجى هم داد، با 
نتیجه 2 بر صفر شکست خورد تا 29 امتیازى بماند و نتواند از 

جایگاه یازدهم جدول لیگ برتر پرتغال باالتر برود.

غیبت نیازمند در شکست 
پورتیموننزه

خواهد بود.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026015456 مورخ 1400/12/02 آقاى حسنعلى محمدى 
سنجره به شناسنامه شماره 1 کدملى 1291857834 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 69,35 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع 
الواسطه از مالکیت اکبر زارعى موضوع سند انتقال 25073 مورخ 42/8/29 دفتر 56 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/15 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/01/30 - م الف: 1294788 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /1/101

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602006000035 - تاریخ ارسال نامه: 1401/01/09 - زهرا 
بصیرى فروشانى فرزند مصطفى به اســتناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضا شهود رسماً گواهى شده مدعى است پنج سهم و چهارده صدم سهم مشاع از سیزده 
و نیم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شــماره 1061 فرعى که از 109 اصلى 
واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 212 ص 371 مسبوق به ثبت 
و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده اســت و چون درخواست صدور المثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. م الف: 1294753 - سید 
امیرحسین حســن زاده - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى  شهر از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى /1/100

محققان در برزیل و ســوئد تأیید کردند که واکسن هاى 
کووید 19 محافظت بیشــترى را براى افرادى که قبًال 
به کروناویروس آلوده شــده بودند، ایجــاد مى کند و در 

پیشگیرى از بیمارى هاى شدید موثر هستند.
دکتر «جولیو کرودا»، اســتاد دانشــگاه فــدرال دى 
ماتو برزیــل، گفت: «تحقیق بیشــتر در مــورد نیاز به 
واکسیناســیون براى افرادى که قبًال عفونت کووید 19 

داشته اند، گامى حیاتى است.»
او یکى از محققان یــک مطالعه برزیلى اســت که به 
بررسى اثربخشى واکسن در افرادى که حداقل 90 روز 
پس از تزریق، تســت کووید 19 شأن مثبت بوده است، 

پرداخته است.
بر اساس گزارش منتشــر شده، واکســن هاى کووید 
19 همگى محافظت بیشــترى در برابر ابتالء مجدد به 
عفونت عالمت دار، بسترى شدن در بیمارستان و مرگ 

ارائه کردند.
در پیشــگیرى از بسترى شــدن در بیمارستان و مرگ 
ناشى از بیمارى، واکسن ها 90 درصد مؤثر بودند. در این 
مطالعه، بیش از 22000 نفر مجدداً آلوده شدند. بر اساس 
این گزارش، در مجموع، 1545 نفر در بیمارستان بسترى 
شدند و 290 نفر طى 28 روز پس از مثبت شدن آزمایش 

جان خود را از دست دادند.

وزیر بهداشــت ضمن تاکید بر لزوم مشــارکت جمعى 
در پیشــبرد اقدامات، گفت: نظر جمعى مى تواند باعث 
پیشرفت شود. وقتى سازمانى از مشارکت و نظرات جمعى 

بهره مند گردد، به موفقیت نزدیک تر خواهد بود.
بهرام عین اللهى افزود: سال 1400 به دلیل اوج گیرى 
اپیدمى کووید 19، یکى از ســال هاى بسیار سخت در 
تاریخ کشورمان بود. زیرا در 6 ماهه نخست سال گذشته، 
با حجم زیادى از مبتالیان و مرگ و میر ناشــى از کرونا 
مواجه شــدیم. همکاران بهداشــت و درمان کشور در 
این سال، نمایشــى از فداکارى و ایثار را به منصه ظهور 
گذاشته و تلخى سالى که گذشت با شیرینى گفتار مقام 

معظم رهبرى تسکین یافت. بسیار مفتخریم که اولین 
فرمایشات مقام معظم رهبرى در ســال جدید، تقدیر و 

تشکر از خانواده بزرگ بهداشت و درمان کشور بود.
وى ادامــه داد: ما زمین بازى نداریــم که همه در صف 
تماشاچیان قرار گیرند، بلکه همه باید در زمین و میدان 

نبرد نقش ایفا کنند.
وى گفــت: در مبحث واکسیناســیون کوویــد 19 نیز 
وقتى به مردم اعتماد کرده و آنها را وارد صحنه کردیم، 
واکسیناسیون با شتاب بســیار خوبى پیشرفت کرد، تا 
جایى که امروز 147 میلیون دوز واکسن در کشور تزریق 

شده است.

واکسن ها در روند 
بهبودى کووید 19 مؤثرند

سال سخت کرونایى را 
پشت سر گذاشتیم

بازگشایى یکباره 
خطرساز است

   ایسنا | نماینده اهواز در مجلس شوراى اسالمى 
معتقد است که بازگشایى یکباره مدارس و دانشگاه ها 
خطرساز است. سیدکریم حسینى در صفحه شخصى 
خود در توییتر نوشـت: به چند دلیل بازگشایى یکباره 
مدارس و دانشـگاه ها، بى تدبیرى و خطرسـاز اسـت: 
خطرشـیوع کرونـا پـس از مسـافرت ها و دیدارهاى 
نوروزى باال است.تقارن بازگشایى با آغاز ماه مبارك 
رمضـان و فصل گرم سـال مبـارك نیسـت. -ضعف 
بدنى روزه دارى و استرس رعایت پروتکل ها، راندمان 

تحصیلى را کاهش مى دهد.

کرونا و 
عوارض باردارى 

   مهـر | طبـق نتایج یـک مطالعه جدیـد، به نظر 
مى رسـد کـه ویـروس کرونـا خطر عـوارض جدى 
بـاردارى مانند زایمـان زودرس را دو برابـر مى کند. 
دکتر «آسـیامیرا فـرارا»، سرپرسـت تیـم تحقیق از 
مؤسسـه تحقیقـات کایسـر کالیفرنیـا گفـت: «این 
یافته ها نشان مى دهد که ابتال به کووید 19 در دوران 
باردارى خطر عـوارض جدى را افزایـش مى دهد.» 
وى در ادامه افزود: «همراه با شواهدى مبنى بر ایمن 
بودن واکسن هاى کووید 19 در دوران باردارى، این 
یافته هـا باید به بیمـاران در درك خطـرات عوارض 

باردارى و نیاز به واکسیناسیون کمک کند.»

روى موج کووید-19

پس از ســویه ترکیبى اومیکرون و دلتا، ســازمان 
بهداشت جهانى (WHO) اکنون در مورد دومین سویه 
جهش یافته ویروس کرونا که سویه ترکیبى از دو زیر 

سویه اومیکرون است، هشدار داد.
این سازمان اعالم کرد: نتایج مطالعات اولیه نشان 
مى دهد که میزان نرخ رشد این نوترکیب جدید در 
مقایسه با زیرسویه BA.2 به میزان 10 درصد است. 

تاکنون ســه ویروس ترکیبى یا نوترکیب شناسایى 
شده اســت؛ دو مورد ترکیبى از دلتا و اومیکرون و 
سومین سویه ترکیبى از دو زیر سویه اومیکرون است.
UKH-) نتایج تحقیق آژانس امنیت بهداشتى بریتانیا

SA) نشان داد که در حال حاضر سه سویه ترکیبى در 

حال گردش است. دو ترکیب مختلف دلتا و زیرسویه 
1BA. که XD و XF  هستند و سومى XE است.

سویه ترکیبى XD  نام جدید دودمان فرانسوى دلتا و 
زیرسویه 1BA. که حاوى پروتئین اسپایک BA.1 و 

بقیه ژنوم دلتاست.
سویه ترکیبى XF نیز از دودمان زیرسویه BA.1  و 
دلتا انگلستان که حاوى اســپایک و پروتئین هاى 

ساختارى از BA.1 و بخشى از ژنوم آن از دلتاست.
 BA.2 و BA.1 یک دودمان بزرگ XE سویه ترکیبى

در بریتانیا و حاوى اسپایک و پروتئین هاى ساختارى 
از BA.2 دارد اما بخشى از ژنوم آن از BA.1 است.

گزارش ها حاکى از آن اســت که سازمان بهداشت 
 XE جهانى گزارشى با برخى یافته هاى اولیه درباره
منتشر کرد. در این گزارش آمده است: سویه نوترکیب 
XE براى اولین بار در بریتانیا در 19 ژانویه شناسایى 

شد و بیش از 600 توالى گزارش و تایید شده است اما 
این یافته نیاز به تایید بیشترى دارد.

پیش از این، آژانس بهداشت ســازمان ملل متحد 
هشدارى در مورد ویروس نوترکیب دلتا و اومیکرون 

صادر کرده بود.
اما از بین XD، XE و XF، کدام شدیدتر است؟

تام پیکوك، ویروس شناس برجسته توضیح داد که 
نوترکیب هایى که حاوى اســپایک و پروتئین هاى 
 (XF یا XE مانند) ســاختارى یک ویروس منفرد
هستند، احتماال مشــابه ویروس والدین خود عمل 

مى کنند.
XD شاید کمى نگران کننده تر باشد. در آلمان، هلند و 

دانمارك یافت شده و حاوى پروتئین هاى ساختارى 
دلتاست و اگر نوترکیبى بســیار متفاوت از والد خود 

عمل کند احتماال XD خواهد بود.
وى گفت: همه این نوترکیب ها وزیرمجموعه هاى 
آنهــا باید بــه وضــوح براى بررســى رشــد به 
دقت تحت نظر قــرار گیرنــد و تالش هایى براى 
جداســازى و مشخص ســازى در صورت امکان

 انجام شود.

با قابلیت انتقال بیشتر؛

تعطیالت نوروز با کاهش قابل توجهى در آمار مرگ و بســترى به پایان دومین ویروس ترکیبى کرونا  ظهور کرد
رسید. اما حمید سورى، اپیدمیولوژیســت و رئیس کارگروه بهداشت و 
پیشگیرى ســتاد ملى مقابله با کرونا در گفتگو با «همشهرى» نگران 
وضعیت آینده شیوع ویروس در کشــور است؛ آن هم در شرایطى که نه 
پروتکل هاى بهداشتى رعایت مى شــود و نه اقدامى براى کنترل شیوع 

صورت مى گیرد.
او مى گوید: «شواهد نشان مى دهد در چند هفته اخیر، به دلیل تعطیالت 
یا دالیل دیگر، اقدامات مؤثر و معنادارى بــراى مدیریت اپیدمى کرونا 
صورت نگرفته است؛ این در حالى اســت که شواهد حکایت از چرخش 
 BA2 ویروس در کشــورهاى مختلف دنیا دارد. هم اکنون زیرســویه
اومیکرون، در دنیا مشــکالتى ایجاد کرده و باعث شــده تا در برخى از 

کشورهاى اروپایى پیک جدیدى رقم بخورد.» 
او از اینکه در کشور پایشى در ارتباط با سویه غالب نمى شود، انتقاد مى کند 
و مى گوید: «ما اطالعى نداریم که هم اکنون واریانت جدیدى وارد کشور 
شده یا سویه غالب چیست؛ چرا که این مسئله رصد نمى شود، اما با توجه 
به شیوع زیرسویه BA2 در کشورهاى همســایه، به نظر مى رسد که در 
ایران بیشترین موارد ابتال به همین ویروس است که نسبت به خود سویه 
اومیکرون سرایت باالترى دارد.» به گفته سورى، باید امکان دسترسى 
به داده ها و اطالعات درباره شیوع کرونا وجود داشته باشد، هم اکنون این 
اتفاق نیفتاده و این اطالعات در انحصار افراد معدودى قرار گرفته است 

که شاید درك درستى از تجزیه و تحلیل آنها ندارند.
او تأکید مى کند که آنچه درباره وضعیت شــیوع کرونا مهم است، تعداد 
ابتالست، اما از آنجایى که بیماریابى در کشور به درستى انجام نمى شود، 
نمى توان به درستى درباره آن اظهارنظر کرد. سورى معتقد است که جامعه 
از نظر مهار کرونا رها شده است، روش هاى محافظتى به شدت کاهش 
پیدا کرده و اگر هم کسى رعایت مى کند، براساس تصمیم شخصى این 

کار را انجام مى دهد. 

کرونا هم با نوروز
 به تعطیالت رفت!

آگهى تغییرات
شــرکت فراگیر صنعت مهربین ســهامى 
خاص به شماره ثبت 1417 و شناسه ملى 
10260687531 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1400/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
سیاوش صادقى به کدملى 1271507765 
بســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره، 
محمود صادقى به کدملى 1283345420 
بسمت رئیس هیئت مدیره و مریم صادقى به 
کدملى 1272649490 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد آور 
و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى شرکت 
با امضاء رئیس هیئــت مدیره یا مدیر عامل 
منفردا و با مهر شــرکت معتبر است. - امید 
حب على موجانى به کدملى 1141213273 
و حسین محمدى به کدملى 1288959680 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

خمینى شهر (1294184)

آگهى تغییرات
شــرکت فراگیــر صنعــت مهربین ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 1417 و شناســه ملى 
10260687531 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد زیر به موضوع 
فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه شد: خرید 
، فروش ، واردات و صــادرات انواع خودرو هاى 
سبک و سنگین و نیمه سنگین ، موتور سیکلت و 
کلیه قطعات خودرو- هاى مذکور ، همچنین احداث 
خط تولید و ایجاد نمایندگى هاى فروش و خدمات 
پس از فروش و انتقال تکنولوژى . خرید و فروش 
و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، 
انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى، 
احداث شعبه در سراسر ایران و جهان، شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى، اخذ و 
اعطاى نمایندگى داخلى و خارجى، ثبت سفارش 
و ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشور، اخذ وام و 
تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکها و موسسات 
مالى واعتبارى در راستاى موضوع فعالیت شرکت 
، برگزارى و شرکت در همایشــها، سمینارها و 
نمایشگاههاى عمومى و تخصصى. ثبت موضوع 
فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس از کسب 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1294220)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بازرگانى یاور سران تجارت درتاریخ 1400/12/26 به شماره ثبت 3814 به شناسه ملى 14010963732 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد 
: ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى 
خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى 
و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش مرکزى ، شهر زرین شهر، محله حافظ ، کوچه شریعت 1 ، خیابان 
دکتر على شریعتى ، پالك 0 ، ساختمان گلریز ، طبقه منفى 1 ، واحد 21 کدپستى 8471765768 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 10000 سهم 1000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 261600365 
مورخ 1400/12/18 نزد بانک آینده شعبه ولیعصر اصفهان با کد 2616 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
سمیرا صفائیان ریزى به شماره ملى 1160096678 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم پروین صفائیان ریزى به شماره ملى 1170719147 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم اکرم صفائیان ریزى به شماره ملى 1171249160 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى فرهاد 
سلیمیان به شماره ملى 1160112355 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم فاطمه صمدى به شماره ملى 1463434286 به سمت بازرس اصلى 
به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 

باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1294183)

آگهى تغییرات
شرکت سامان ذوب اسپادان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 4113 و شناسه ملى 
10260517037 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1400/09/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد :ـ  خانم ســهیال حمیدیا به شماره ملى 
1288013450 و آقاى محمدرضا رفیعى 
به شماره ملى 1286795303 و خانم ایران 
شکیبائى به شماره ملى 1284346374به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند .ـ  آقاى سهیل 
حمیدیا به شــماره ملى 1288013469 به 
ســمت بازرس اصلى و خانم مهرناز رازانى 
به شــماره ملى 4072225037 به سمت 
بازرس علــى البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب شدند.ـ  روزنامه نصف جهان جهت 
نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى شــرکت 
انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى نجف آباد (1294198)

آگهى تغییرات 
شرکت پردازش هوشمند ســاینا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 45676 و شناســه ملى 
10260636542 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش جرقویه سفلى 
، دهســتان جرقویه سفلى ، روســتا منطقه صنعتى 
جرقویه، محله ناحیه صنعتــى محمدآباد جرقویه ، 
خیابان اصلى ، خیابــان اول ، پالك 2 ، طبقه همکف 
کدپستى 8176116634 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1294186)

آگهى تغییرات 
شرکت رســتاك ابر سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 68186 و شناســه ملى 
14010125393 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/12/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حامد 
صفرى قهساره به شماره ملى 1271657740 به 
سمت بازرس اصلى و فرانک فالح پور دشتسائى 
به شماره ملى 1756082601 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1294196)

آگهى تغییرات 
شــرکت صنایع شــیمیایى قطره قطــره اصفهان 
ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 13305 و 
شناســه ملــى 10260343210 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العــاده مورخ 
1400/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سرمایه 
شــرکت از مبلــغ000 / 000 / 000 / 105ریال به
 000 / 000 / 000 / 320ریــال افزایــش یافــت 
وماده5اساسنامه به شــرح ذیل اصالح شدسرمایه 
شرکت 00000 / 000 / 000 / 320ریال نقدى است 
که به 000/ 200سهم 000/ 600/ 1ریالى با نام عادى 
منقسم شده وتماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1294219)

آگهى تغییرات 
شرکت کارخانجات نساجى پدید الیاف نفیس شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 17069 و شناسه ملى 
10260379958 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1400/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محمد على فراشاهى1282214470 به سمت 
رئیس هیات مدیره ومدیر عامل و مهدى فراشاهى 
1282263765 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
و حمید فراشــاهى 1270038427به سمت عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل 
وعضو هیات مدیره (آقاى حمید فراشاهى ) همراه با 
مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1294228)

آگهى تغییرات
شــرکت تجهیز فرآور مهام سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 2083 و شناســه ملى 
14008684024 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1400/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ســید محمد وحید شــاهى به کدملى 
1271894580 بسمت مدیر عامل شرکت 
وعضو هیئت مدیره و ســیاوش صادقى به 
کدملــى 1271507765 بســمت رئیس 
هیئت مدیــره و فاطمه فرخ نیــا به کدملى 
1272428893 بســمت نایــب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدنــد. علیرضا اســدیان اصفهانى به 
کدملى 1271277026 و بیژن حفیظى به 
کدملى 1141152878 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهد آور و همچنین کلیه اوراق 
عادى و ادارى شرکت با امضاى مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین شده اســت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

خمینى شهر (1294221)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى بهین سازان طاق کسرى شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 39058 و شناسه ملى 10260566841 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت منتهى به سال1399 
مورد تصویب قرار گرفت. مجیدشــفیعى به کدملى 1289564930 و على جوادمحب به کدملى 1288180373 و مرضیه مســتحفظیان به کدملى 
1288358342 بعنوان اعضاى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.محسن ملک محمدى به کد ملى 1270046985به سمت بازرس 
اصلى و آیت اهللا کیانى راد به کد ملى 4623198286 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدندروزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294223)

آگهى تغییرات
شرکت کارخانجات نساجى پدید الیاف نفیس شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 17069 و شناسه ملى 10260379958 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد على فراشاهى به شماره ملى 1282214470 و حمید فراشاهى به 
شماره ملى 1270038427 ومهدى فراشاهى به شماره ملى 1282263765 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
شاهرخ افراسیابى به شماره ملى 5279606685 به سمت بازرس اصلى و جواد حیدرى سورشجانى به شماره ملى 1291578080 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب تعیین شدندروزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294226)
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ســیدمهدى حجتى، کارشناس مســایل حقوقى با اشاره 
به تغییر پدیده مجرمانه در کشــور و افزایش سرقت هاى 
باندى و گروهى و نیز سرقت هاى مقرون به آزاد گفت: در 
بسیارى از موارد، سارقین در زندان یکدیگر را شناسایى و 
مبادرت به تشکیل باندهاى مجرمانه مى کنند و به صورت 
سازمان یافته مرتکب ســرقت مى گردند و متأسفانه در 
سال هاى اخیر شاهد افزایش میزان سرقت هاى خشونت 
بار در کشــور و باالخص شــهرهاى بزرگ بوده ایم که 
عوامل متعــددى در وقوع آنها دخالــت دارند و ضرورى 
است که با شناسایى این عوامل و پیدا کردن راهکارهاى 
مناسب، مانع از توســعه بیش از پیش این پدیده مجرمانه 

در کشور شد.

سرپرست بهزیســتى فارس از راه اندازى قرارگاه مقابله با 
آسیب هاى اجتماعى و دبیرخانه آسیب ها به ریاست استاندار 
فارس خبر داد.  هوشــیار گفت: در سال 1400 بیش از 600 
کودك کار و خیابان در مراکز تحت نظارت بهزیستى پذیرش 
شــده اند و بیش از 39 هزار و 800 مورد تماس با اورژانس 
بهزیستى فارس برقرار شده اســت و بیشترین تماس ها با 
اورژانس نیز در زمینه اختالفات حــاد خانوادگى، کودك و 

همسر آزارى و خودکشى بوده است.

افزایش میزان سرقت هاى 
خشونت بار در کشور

بیشترین آسیب هاى
 اجتماعى در فارس

پس از تصویب قانون حمایت از خانواده که در 
اسفند سال 1391 به تصویب رسید، سازمان 
بهزیستى با همکارى قوه قضاییه براى پوشش 
طالق هاى توافقى ســامانه اى تحت عنوان 

"تصمیم" راه اندازى کرد.
از آنجایى که سازمان بهزیستى از سال 1378 
با هدف کنترل و کاهش آسیب هاى اجتماعى، 
کاهش طــالق و تحکیم خانــواده از طریق 
اجراى طرح مداخله در خانواده و با همکارى 
دادگسترى اســتان ها به خانواده هاى داراى 
اختالفات حــاد خانوادگى یا زوجین متقاضى 
طــالق، خدمات مشــاوره اى و مــددکارى 
اجتماعى را در مراکــز مداخله در بحران هاى 
فردى، خانوادگى و اجتماعى، مراکز مداخله در 
خانواده توسط کارشناسان بهزیستى مستقر در 
دادگسترى ها ارائه مى کرد، این سازمان پس 
از تصویب قانون حمایــت از خانواده مصوب 
اسفند سال 1391 و در قالب توافقات به عمل 
آمده فى مابین ســازمان بهزیستى، معاونت 
اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه، 
وزارت کشور و شوراى عالى انقالب فرهنگى، 
اقدام به راه اندازى ســامانه اى تحت عنوان 
سامانه تصمیم طى سال هاى 1395 تا 1399 
در مراکز استان هاى کشــور کرد. بنابر اعالم 
سازمان بهزیستى در نیمه دوم سال 1399 نیز 
این سامانه در شهرستان هایى با جمعیت بیش 

از 50 هزار نفر راه اندازى شد.
طبق اظهارات بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره 
و امور روانشناختى سازمان بهزیستى کشور، 
زوجین براى دریافت مشــاوره ابتــدا باید به 

سایت زمان مراجعه کرده و بعد از انتخاب زمان 
و محل مشاوره، واحد ارزیابى روانى و اجتماعى 
برایشان مشخص مى شــود. در نهایت یک 
جلسه روانى اجتماعى با حضور تیمى متشکل از 
روانشناس، مددکار، مشاوره حقوقى و مذهبى 
برگزار و ارزیابى انجام مى شود. پس از آن به 
مرکز مشــاوره ارجاع مى شوند. بعد از ارزیابى 
روانى اجتماعى زوجین تصمیم مى گیرند که 

ادامه فرآیند تخصصى مشاوره را در کجا انجام 
دهند. همچنین چهار جلســه مشاوره اى (هر 
جلسه 45 دقیقه) براى آنها در نظر گرفته شده 
است و در نهایت نتایج ثبت و به دفاتر پیشخوان 
ارسال مى شود تا به قاضى پرونده ارائه شود. در 
این راستا به چند ســئوال متداول پیش آمده 
درباره سامانه «تصمیم» پاسخ داده شده است:
فرآیند سامانه «تصمیم» براى 

متقاضیان طالق به چه صورت است؟
شــخص متقاضى طالق به سایت «زمان» 
(zaman.behzisti.net) مراجعه کرده و 
اطالعات اولیه خویش (نــام و نام خانوادگى، 
کد ملى و شماره موبایل هر کدام از طرفین) را 
ثبت مى کند، سپس از سامانه پیامى را حاوى 
تاریخ مراجعه، اســم مرکــز غربالگرى و کد 
پیگیرى دریافت مى کند. بعد از دریافت پیام، 

زوج و زوجه به مرکز ارزیابى روانى - اجتماعى 
(غربالگرى) مربوطــه مراجعه کرده و پس از 
پذیرش، اطالعات مربــوط به آنها که حاوى 
فرم هاى مخصوصى است، توسط کارشناس 
تکمیل مى شود. بعد از تکمیل فرم ها، زوجین 
از طریق واحد ارجاع به مرکز مشــاوره ارجاع 
داده مى شوند. مراکز مشــاوره بعد از تشکیل 
جلسات مشاوره پاسخ خود را به مرکز ارزیابى 

روانى - اجتماعى (غربالگرى) مربوطه اعالم 
مى کنند و مرکز ارزیابى با تنظیم نامه اى آن را 

به پیشخوان قضائى ارسال مى کند.
درخصوص آموزش براى افراد در 
معرض طــالق چه خدماتــى ارائه 

مى شود؟
افرادى که متقاضى طالق توافقى هســتند، 
قبل از حقوقى شــدن پرونده آنان، پروسه اى 
را در سامانه تصمیم طى مى کنند که بر اساس 
آن، 3 تا 5 جلسه آموزشى و مداخالت تخصصى 
روانشناختى و مددکارى اجتماعى ارائه مى شود 
تا زوجین بتوانند تصمیمات بهترى براى کاهش 

مشکالت و آسیب هاى مربوطه اتخاذ کنند.
هزینه جلسات ارزیابى روانى-

اجتماعى چه قدر است؟
هزینه جلســات غربالگرى براى عموم مردم 

و مراجعان طالق هاى توافقى رایگان است.
پروسه زمانى پاسخ و اعالم نظر 

مراکز چند روز است؟
از موقع ارجاع تا پاسخ مرکز مشاوره باید 45 روز 
گذشته باشد. همچنین انتخاب مرکز ارزیابى 
روانى - اجتماعى با اختیــارات خود زوجین 
موقع ثبت نام بوده و هر مرکز ارزیابى روانى-

اجتماعى داراى ظرفیت پذیرش مشــخصى 
است.

ســامانه «تصمیــم» در چــه 
استان هایى وجود دارد؟

هم اکنون سامانه «تصمیم» در تمامى مراکز 
اســتان ها و تمامى شهرستان هاى باالى 50 

هزار نفر جمعیت فعال است.

«تصمیم» به متقاضیان طالق مشاوره مى دهد

معاون پارلمانى رئیس جمهور گفت: در دولت و مجلس 
نگاه حمایتى از اقشار آسیب پذیر وجود دارد و دولت و 
مجلس عزم جدى براى رفع مشکالت و آسیب هاى 

اجتماعى دارند.
سید محمد حســینى با قدردانى از زحماتى که براى 

کودکان بى سرپرست کشیده مى شود، گفت: اگر نظام 
اسالمى، خیرین و دلسوزان نســبت به این کودکان 
بى تفاوت باشــند و توجه کافى نکنند قطعًا در آینده با 
مشکالت مضاعف، ناهنجاریها و آسیبهاى اجتماعى 

بیشترى مواجه مى شویم.

وى افــزود: کمیتــه امداد، ســازمان بهزیســتى و 
بخش هاى مختلــف نظام خود را بــه حمایت از این 
کودکان و همچنین نیازمندان و اقشــار آســیب پذیر 
مکلف مى دانند و به خاطر اهمیت و ضرورت موضوع 
بالفاصله پس از پیروزى انقالب نهادهاى حمایتى در 

جمهورى اسالمى شکل گرفت.
معاون پارلمانى رئیس جمهور گفت: قطعًا در دولت و 
در مجلس هم این نگاه حمایتى وجــود دارد و دولت 
و مجلس در بحث هاى حمایتى عزم جدى براى رفع 

مشکالت و آسیب هاى اجتماعى دارند.

دولت و مجلس براى رفع آسیب هاى اجتماعى عزم جدى دارند
معاو
نگاه
مجل
اجتم
سید

01

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى هرمزگان به مناسبت 
برگزارى دومین جشنواره اســتانى نمایش هاى خیابانى 
ســابات در میناب گفت: جشــنواره هاى فرهنگى هنرى 
میدانى بهترین مسیر براى کاهش آسیب هاى اجتماعى 
است. اسماعیل جهانگیرى گفت: بسیارى از مردم به ویژه 
در محالت آسیب پذیر به دالیل مختلف امکان حضور در 
سالن ها را ندارند و براى بهره مندى آنها از سرانه برنامه هاى 
فرهنگى هنرى مى باید زمینه و فضاى الزم را براى حضور 
هنرمندان در محالت و اماکن عمومى فراهم کرد. وى بیان 
کرد: جشنواره تئاتر خیابانى سابات یکى از رویداد هایى است 
که توانسته با حضور در محالت و پارك ها نسبت به آشتى 
بیشتر مردم با هنر و همچنین آموزش و کاهش آسیب هاى 
اجتماعى گام بردارد و این رویکرد در دیگر رشته هاى هنرى 

و فرهنگى الگوسازى و استمرار خواهد یافت.

کمک جشنواره ها
 به کاهش آسیب ها

05

معاون فرهنگــى و اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان 
زنجان گفت: توســعه دوایر مشــاوره و مددکارى در سطح 
حوزه کالنترى ها در راستاى ارتقاى خدمات رسانى و کاهش 
آسیب هاى اجتماعى موثر است. غالمرضا امیدى با بیان اینکه 
مشاوره و مددکارى به عنوان حرفه اى یاورانه در پیشگیرى 
از کاهش آسیب هاى خانوادگى، نزاع ها و طالق نقش موثرى 
دارد، تصریح کرد: اگر به خوبى از این ابزار اســتفاده شــود، 
مشاوره مى تواند در کاهش آسیب ها موثر واقع شود که در این 
راستا تالش مى شود در برنامه ششم توسعه و اسناد باالدستى 

توجه ویژه اى به جایگاه مشاوره و مشاوران شود.

گامى براى کاهش
 آسیب هاى اجتماعى

03

دبیر ستاد حقوق بشــر در واکنش به اظهارات درباره اعمال 
خشــونت علیه برخى بازیگران زن در عرصه سینما گفت: 
عرصه هنر جزئى مهم از فرهنگ اســت و بایــد به دور از 
هرگونه آسیب باشــد؛ کســانى که در این عرصه فعالیت 
مى کنند، باید به مسئولیت سنگین خود در قبال جامعه واقف 
باشند. کاظم غریب آبادى افزود: از زنان باید به دلیل اینکه 
بیشتر در معرض آسیب پذیرى قرار دارند، در عرصه هنر و به 

ویژه سینما حمایت و محافظت شود.

از سینماگران زن 
باید حفاظت شود

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه 
در 40 ســال گذشــته به اندازه کافى به موضوع 
پیشگیرى از اعتیاد پرداخته نشده است، گفت: در 
40 سال گذشته در حوزه مقابله در زمینه اعتیاد و 
توزیع مواد مخدر تالش هاى خوبى در کشور انجام 
شده اما در حوزه پیشگیرى به اندازه حوزه مقابله 

تالش نکرده ایم و عقب ماندگى داریم.
اســکندر مؤمنى ادامه داد: براى همین هم طرح 
«یاریگران زندگى» را اجرا کردیم تا در این طرح 
به صورت عینى هم مقابله داشته باشیم و هم با 
کمک خانواده ها، نهادهاى فرهنگى، گروه هاى 
تأثیرگذار و ... تالش کنیم تا در جوانان قدرت «نه 

گفتن» را ایجاد کنیم.
وى افزود: تمام تالش ما باید بر این باشد تا افراد 
به ســمت اعتیاد نروند که مراحــل بعدى مانند 
جمع آورى و درمان معتادان را هم کاهش دهیم. 
به گفته مؤمنى، وزارتخانه هاى ورزش و جوانان 
و آموزش و پرورش باید در خصوص پیشگیرى از 

اعتیاد تالش کنند.
وى درباره اینکه آیا در سال گذشته اعتیاد بانوان 
افزایش داشته است یا خیر؟ گفت: کمى افزایش 
اعتیاد بانوان را داشــته ایم اما همچنان کمتر از 
یک درصد معتادان کشور بانوان هستند. دبیرکل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در مقایسه با 
آمارهاى جهانى و کشورهاى منطقه، ایران زنان 

معتاد کمترى دارد.
مؤمنى گفت: زنان معتــاد متجاهر در اولویت ما 
هســتند، دو مرکز براى نگهدارى و درمانشــان 
راه اندازى شــده و به زودى هم یک مرکز دیگر 

براى درمان آنها راه اندازى مى شود.
وى اظهار کرد: علیرغم اینکه تحریم هاى ظالمانه 
را متحمل مى شویم و در شــرایط کرونایى هم 
هستیم به اذعان سازمان ملل تالش جمهورى 
اسالمى در راه مبارزه با مواد مخدر کم نشده است.

افزایش اعتیاد
سخنگوى شوراى شــهر تهران گفت: در یک کشور  در بانوان

دیگرى ممکن اســت فرد معتاد را فقط یک بیمار به 
حســاب بیاورند. ما، اما باید راه حل هاى مختص به 
خودمان را چه در مورد کارتن خواب ها و چه درمورد 

کودکان کار یا معتادان متجاهر داشته باشیم.
علیرضا نادعلى گفت: واقعیت این است که تا به حال 
ما بعضى از راه حل ها را با نــگاه غربى اتخاذ کردیم. 
باالخره این راه حل ها جنبــه علمى و آکادمیک هم 

دارد. وى ادامه داد: اما نگاه هاى متفاوتى در این زمینه 
وجود دارد و در همه دنیا هم یک نگاه حاکم نیست. در 
بعضى کشور ها حتى مشاهده مى شود که مواد مخدر 
را در اختیار فرد معتاد قرار مى دهند تا آن فرد به جرم 

روى نیاورد.
سخنگوى شوراى شهر تهران اظهار کرد: اما آیا مبانى 
دینى ما اجازه چنین کارى را مى دهد؟ در یک کشور 
دیگرى ممکن اســت فرد معتاد را فقط یک بیمار به 

حســاب بیاورند. ما، اما باید راه حل هاى مختص به 
خودمان را چه در مورد کارتن خواب ها و چه درمورد 
کودکان کار یا معتادان متجاهر داشته باشیم و درباره 

همه این موارد بازنگرى کنیم.
نادعلى تصریح کرد: ما باید با یک راه حل مناسب در 
یک بازه زمانى بایســتیم و بعد بتوانیم درباره ایراد ها 
و اشــکاالت این راه حل به قضاوت بنشینیم و رفع 

آسیب کنیم.

باید در مورد نحوه برخورد با آسیب هاى اجتماعى بازنگرى کنیم

آنطور که داده هاى مرکز آمار نشــان مى دهد، 131 
هزار کودك کمتر از 15 ســال در پنج سال گذشته 
ازدواج کرده اند. آمار ازدواج کودکان در این ســال ها 

چه مى گویند؟
بر اســاس داده هاى مرکز آمار ایران، 33371 نفر از 
دختران کمتر از 15 ســال در سال 96 ازدواج کردند. 
همچنیــن 30532 نفر، 28412 نفــر، 31518 نفر، 
7529 نفر از دختران کمتر از 15 ســال به ترتیب در 

سال 97، 98، 99 و 1400 ازدواج کردند.
42 نفر از پسران کمتر از 15 سال در سال 96 ازدواج 
کردند. 29 نفر، 23 نفر، 21 نفر و هشت نفر از پسران 
کمتر از 15 ســال به ترتیب در ســال 97، 98، 99 و 

1400 ازدواج کردند.
پیش تر نیز ایسنا در گزارشى در مورد ازدواج کودکان 
نوشت: مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال 1400 (بر 

حسب سن مادر در زمان تولد) که سازمان ثبت احوال 
کشور منتشر کرد، در شش ماه و 16 روز نخست سال 
1400، تعداد 791 کودك از مادران 10 تا 14 ســاله 
متولد شدند. بنابر اعالم ســازمان ثبت احوال کشور 
این ارقام آمارهاى اولیه هســتند و ممکن اســت در 

بازبینى هاى بعدى تغییر کنند.
در این میان 421 کودك از مجموع 791 کودك متولد 
شده از مادران 10 تا 14 ساله، پسر و 370 کودك نیز 

دختر هستند.
سیستان و بلوچســتان با تولد 127 پسر و 121 دختر 
از مادران 10 تا 14 ساله طى ســال 1400 در صدر 
این آمــار قرار دارد. پــس از این اســتان، به ترتیب 

خوزســتان با تولد 48 پســر و 44 دختر، خراســان 
رضوى با تولد 36 پســر و 29 دختر قــرار دارد. پس 
از این استان ها گلســتان با تولد 25 پسر و 21 دختر، 
کرمان با تولد 23 پسر و 22 دختر  قرار دارد. همچنین 
آذربایجان شرقى با تولد 25 پسر و 10 دختر در صدر 
آمار کودکانى اســت که از مادران 10 تا 14 ســاله

 متولد شدند.
خراسان جنوبى با تولد یک پسر کمترین کودکان از 
مادران 10 تا 14 ساله در آنجا متولد شد. پس از آن، 
کهگیلویه و بویر احمد و قم هر کدام با تولد یک دختر 
و ایالم با تولد دو دختر، کمترین کودکان از مادران 10 

تا 14 ساله در آنجا متولد شد.

ازدواج 131 هزار کودك در 5 سال گذشته

یک فعال اجتماعى در سیســتان و بلوچســتان در 
خصوص آسیب هاى اجتماعى که در این استان وجود 
دارد، با بیان اینکه عمده ترین آسیبى که دختران را 
تهدید مى کند ازدواج هاى زیر ســن قانونى اســت، 
گفت:  غالبا در مناطقى که ســطح آگاهى و بینش 
مردم نسبت به افراد در شهرهاى بزرگ کمتر است 

چنین اتفاقاتى رقم مى خورد.
نیک محمــد بلوچ زهى بــا تاکید بر اینکــه اگرچه 
آمارهاى رسمى و مستندى در این مورد وجود ندارد، 
افزود: اما مشــاهدات عینى حاکى از آن اســت که 
متاسفانه دخترانى که هنوز به سن قانونى نرسیده اند 
و اجازه ثبت ازدواج آنها در دفاتر ازدواج رسمى داده 
نمى شــود، با نظارت ریش ســفیدان با پسرى که از 
طرف خانواده ها انتخاب شده محرم مى شوند و بعد 
از رسیدن به سن قانونى عقدشان به صورت رسمى 

صورت مى گیرد.
به گفته این جامعه شناس ترك تحصیل دختران در 
مقاطع ابتدایى و راهنمایى، به اجبار خانواده ها و اصرار 
براى ازدواج آنان به دلیل حاکمیت عرف، ســنت و 
فرهنگ مردم این منطقه است؛ که همین امر یکى 

مصادیق کودك همسرى محسوب مى شود.

 این فعال اجتماعى با بیان این کــه باالترین موارد 
مرگ ومیر مادران در این استان وجود دارد، ادامه داد: 
این بحران که یکى از آسیب هاى وارد شده به دختران 

است فقط به دلیل ازدواج هاى زودتر از موعد است.
براساس اظهارات بلوچ زهى مشکالت روحى و روانى 
دختران سیستان و بلوچســتان بعد از یکى دوسال 
اول زندگى درست زمانى مادر  شده اند و آگاهى آنها 
بیشتر شده شــروع مى شود. در شــرایط مرد ساالر 
حاکم زن نه تنها اجاره هیــچ اعتراضى ندارد، بلکه 
در صورت هرگونه مخالفت از سوى خانواده و همسر 
به شدت سرکوب خواهد شــد. انتخاب همسر حتى 
در خانواده هاى تحصیل کرده یه شــیوه سنتى و به 

خواست خانواده خواهد بود.
وى با تاکید بــر رایج بودن ازدواج هــاى اجبارى در 
سیستان و بلوچستان و غلبه سنت هاى قدیمى براى 

تشــکیل خانواده جوانان ادامــه داد: طالق عاطفى 
بحرانى اســت که در این جامعه موج مى زند. آمارها 
حاکى از آن اســت که این اســتان داراى نرخ رشد 
بسیار کم طالق است اما مشــاهدات عینى نشان از 

طالق هاى عاطفى دارد.
وى با بیان اینکه مشــکالت روحــى و روانى زنان 
و دختران منطقه سیســتان و  بلوچســتان ناشى از 
ازدواج هاى اجبارى و پایدارى فرهنگ ســنتى مرد 
ساالرانه اســت، خاطرنشــان کرد: قتل هاى اخیر 
و خودکشــى ها و خودســوزى هاى که رســانه اى 
نمى شوند همگى ریشه در زندگى سنتى و فرهنگ 
دیرین این مردم دارد و تا زمانــى که  آموزش هاى 
ضعیــف در دوران مدرســه و دانشــگاه  و عــدم 
اطالع رســانى در جامعه ادامه داشــته باشد، زنان و 

دختران زیادى قربانى این تفکرات خواهند شد.

بحران طالق عاطفى در سیستان و بلوچستان



هر که دست در دامن تقوا زند، سختى هایى که به او نزدیک شده اند دور مى شوند 
و ناکامى ها و مرارت ها به کامیابى ها و شــیرینى ها بــدل گردند و امواج محن که 
گرداگردش را گرفته اند، فروکش کنند و دشــوارى ها به آســانى ها گرایند و 
باران کرامت پروردگار که منقطع شده بود از نو باریدن گیرد و رحمت حق که از 
او رمیده بود بدو روى آورد و چشمه هاى نعمت که خشکیده بود روان شود و باران 

موال على (ع)اندك برکت قطره هاى درشت شود و ببارد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز دوم ماه مبارك رمضان:
ْبنى فیِه اِلى َمْرضاتَِک َوَجنِّْبنى فیِه ِمْن َسَخِطَک َونَقِماتَِک َوَوفِّْقنى فیِه  اَللّـــُهمَّ َقرِّ

لِقِرائه آیاتَِک، بَِرْحَمتَِک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
خدایا! نزدیکم کن در این روز به سوى موجبات خشنودیت و دورم ساز در آن 
از خشــم و عذابت و موفقم دار در این روز به خواندن آیات قرآنت. به رحمت 

خود، اى مهربان ترین مهربانان.

نخستین جشنواره فرهنگى ورزشى نواحى و محالت 
شاهین شهر برگزار شد.

سعید ابریشمى راد شــهردار شاهین شهر گفت: 750 
ورزشکار در این جشنواره در 14 رشــته و 28 رویداد 
ورزشى در 2 رده سنى 15 تا 20 سال و 20 تا 25 سال 
با هم رقابت کردند. ســید محمد طباطبایى مدیرکل 

ورزش وجوانان استان نیز در این جشنواره از تامین و 
مرمت 8000 هزار متر مربع چمن مصنوعى ورزشگاه 
تختى این شــهر خبر داد و گفت: با کمک شهردارى 
شاهین شهر تا چند ماه آینده این چمن به بهره بردارى 
مى رسد. در آیین پایانى این جشنواره به برگزیدگان رتبه 

اول تا سوم جوایزى اهدا شد.

برگزارى نخستین جشنواره فرهنگى
 محالت شاهین شهر

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان ضمن 
بازدید عیدانه خود از دیسپاچر و هماهنگ کنندگان 
کل خطوط تولید شرکت در جلسه اى به همراه مهرداد 
توالئیان معاون بهره بردارى و محسن سلطانى مدیر 
امور فنى و برنامه ریزى تولید در جریان مراحل اجرایى 
پروژه مهم و تاثیرگذار جمع آورى داده و کنترل نظارتى 

خطوط تولید شرکت ( اسکادا) قرار گرفت.
ایرج رخصتــى در این دیدار بر لزوم تســریع  پروژه 
تکمیل فرایند ثبت وهوشمندسازى داده هاى کنترلى 
در ذوب آهن اصفهان على الخصوص خطوط تولید با 
علم و تجهیزات مدرن و عملیاتى کردن پروژه هاى 
زیرساختى و دانش بنیان در این شرکت بزرگ صنعتى 
تاکید کرد و گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر 
صنعت کشور با قدمتى بیش از نیم قرن از مدرن ترین و 
پیشرفته ترین دستگاه ها و خطوط تولیدى دنیا استفاده 
مى کند و با تکیه برتجربه مهندســان و متخصصان 
داخلى، خود را با علم روز دنیا به روزرسانى کرده است 

واین فرایند مستمر وادامه دارد.
رخصتى در ادامه افزود: سیســتم جمع آورى داده و 
کنترل نظارتى خطوط تولید شرکت ( اسکادا) از سال 
1398 شروع شده و طبق گراف و زمانبندى، در حال 
تکمیل و پیاده سازى مى باشد که با اجراى کامل آن 
امکان مدیریت بیشترى برمنابع ومصارف مختلف 
براى ما فراهم خواهد شد.  این شرکت با پیشینه اى 

50 ساله با تکیه بر توان داخلى خود، تکنولوژى روز 
دنیا را در اختیار دارد.

معاون بهره بردارى شرکت نیز ضمن توضیح  شرایط 
موجود و تشــریح ضرورت اجراى پروژه اسکادا در 
خطوط تولیــد و بهره بردارى جهت بــه روز نمودن 
تجهیزات قبلى و ایجاد یک سیستم جامع گردآورى 
داده هاى بخش هاى تولیدى و مدیریت دقیق و موثر 
آن گفت: با توجه به ســرعت پایین و عدم شــمول 
امکان انتقال اطالعات میدانــى به منظور کنترل و 
مدیریت پارامترهاى موثر بــر بهره بردارى بهینه و 
تولید مستمر و اقتصادى ، این معاونت بر آن شد تا با 
بهره گیرى از دانش روز و تکنولوژى پیشرفته اقدام به 
تعریف پروژه هاى اسکادا در اغلب واحدهاى تولیدى 

و پشتیبانى نماید.
توالییــان افــزود: علیرغــم محدودیــت مالى و 
تحریم  هاى موجود و با تکیه بر توان تجربى و علمى 
کارکنان معاونت بهره بردارى، این پروژه ها در حال 
اجرا مى باشد که امید است با حمایت بیشتر در آینده 

خیلى نزدیک بهره بردارى و مورد استفاده قرار گیرد.
 از مزایاى اجراى پروژه هاى فوق امکان مدیریت منابع 
انرژى نظیر آب، برق، گاز و بخــار و تولید اقتصادى 
واحدهاى بهره بردارى و امکان تهیه گزارشات مختلف 
روى فرآیندهاى تولیدى به منظور تحلیل و مدیریت 

اقتصادى و فنى مى باشد.

غناى دانش و توان فنى و کارشناسى در ذوب آهن 
پشتوانه اى ستودنى است

شعار سال 1401 آبفاى استان اصفهان اعالم شد

شوراى معاونین آبفاى اســتان اصفهان شعار سال 
1401 این شرکت را اعالم کرد.

در نخستین نشست شــوراى معاونین شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان که روز شنبه ششم فروردین 
ماه جارى برگزار شد، عبارت « بهسازى فرآیندها، 
توسعه خدمات، نشاط سازمانى» به عنوان شعار سال 

1401 این شرکت اعالم شد.
شعار سازمانى شرکت از سال 1392 تاکنون بر اساس 
پیشــنهادهاى ارائه شده توســط کارکنان شرکت 

انتخاب مى شود.

امســال نیز در فراخوان شعار ســال 1401 تعداد 
880 پیشــنهاد به دبیرخانه نظام پذیرش و بررسى 
پیشنهادها رسید که 694 پیشنهاد حاوى مضامین نو، 

کاربردى و غیر تکرارى بود.
شوارى معاونین آبفاى استان اصفهان در نخستین 
نشست خود در ســال جدید با بررســى واژه هاى 
پر تکرار در بین پیشــنهادهاى رســیده و بر اساس 
سیاست هاى شرکت و شعار ســال کشور، شعار « 
بهسازى فرآیندها، توسعه خدمات، نشاط سازمانى» 

را براى سال 1401 برگزید.

به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره 
کل تامین اجتماعى استان اصفهان، در دیدار 
نــوروزى  مدیر کل تامین اجتماعى اســتان 
اصفهان با عضو کمیســون بهداشت ودرمان 
و نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اســالمى و رئیس کانون بازنشستگان تامین 
اجتماعى کالنشهر اصفهان، بر ضرورت هم 
افزایى میان دستگاه ها و تشکل هاى صنفى 
براى ارتقا و بهبود مستمر خدمات سازمان به 

شرکاى اجتماعى تاکید شد.
دکتر محسن ریاضى مدیرکل تامین اجتماعى 
استان اصفهان نهم فروردین در دیدار نوروزى 
با دکتر زهرا شیخى نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شوراى اســالمى و عضو کمیسیون 
بهداشت مجلس شوراى اسالمى و سید حسن 
هاشمى رییس کانون بازنشســتگان تامین 
اجتماعى کالنشهر اصفهان در سخنانى ضمن 
تبریک آغاز ســال نو بر تالش همه جانبه در 
راستاى تحقق شعار سال و منویات مقام معظم 

رهبرى تاکید کرد.
در این نشست صمیمى، ریاضى ضمن تبریک 
سال نو در سخنانى به بیان گزارشى از فعالیت هاى 
انجام گرفته در این سازمان در استان اصفهان در 
سال گذشته پرداخت و از حمایت ها و تالش هاى  
خانم شیخى نماینده مردم اصفهان در مجلس 

شوراى اسالمى تقدیر کرد.
وى همچنین با تقدیر از تشــریک مســاعى 
اعضاى کانون بازنشستگان تامین اجتماعى، 
از خدمــات و زحمات اعضــاى هیات مدیره 

کانون بازنشستگان تامین اجتماعى تقدیر کرد.
ریاضى در ادامه با اشاره به ضرورت همدلى و 
هم افزایى میان دستگاه هاى ادارى و اجرایى 
استان براى پاسخگویى به مطالبات صاحبان 
حرف و مشاغل اســتان گفت: در پرونده بیمه 
رانندگان اتوبوسرانى و پرونده هاى کارخانجات 
نساجى و پلى اکریل و همچنین پروژه ساخت 
بیمارســتان جدید ملکى تامین اجتماعى در 
اصفهان، خانم شیخى و نمایندگان استان در 
مجلس شوراى اســالمى،  از طریق مکاتبه، 
مالقات و برگزارى جلســات دائمــا در حال 

پیگیرى بودند که جاى تقدیر دارد.

ریاضى در ادامه به بیان برخى اقدامات سازمان 
در راستاى توســعه کمى و کیفى خدمات به 
بیمه شدگان و بازنشستگان اشاره کرد و گفت : 
تحول دیجیتال و خدمات غیرحضورى سازمان 
در حوزه تعهدات بلندمدت از مهم ترین خدمات 

غیرحضورى  سازمان بوده است.
وى با اشــاره به پاندمى کرونا تصریح کرد:با 
ایجــاد زیرســاخت هاى الزم در همه گیرى 
بیمارى کرونا ســازمان موفق شد با ایجاد 70 
خدمت غیرحضورى طى کمتر از یکسال گام 
بزرگى در قیاس با ســایر دستگاه ها در زمینه 

خدمت رسانى به مشترکان بردارد.

ریاضــى با تمجیــد از همــکارى صمیمانه 
کارکنان ســازمان در استان افزود:  پیگیرى و 
رفع مشکالت بیمه شــدگان و بازنشستگان 
و مختومــه شــدن پرونــده هــاى چندین 
ســاله حاصل هــم افزایى میان ســازمان و 
تشکل هاى بازنشســتگى و مجلس شوراى 

اسالمى بوده است.
زهرا شــیخى عضو کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس شوراى اسالمى و نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى در این 
دیدار ضمن تبریک سال نو به بیان گزارشى از 
اقدامات ایشان از فعالیت هاى حوزه انتخابیه در 

بخش تامین اجتماعى و سالمت گفت و تصریح 
کرد: در طول دوران خدمت در پارلمان همواره 
در صدد اخذ طرح ها و لوایحى بودیم که منجر 
به افزایش رضایتمندى مردم و ارتقاى سالمت 
و امنیت اجتماعى شود و گام هاى موثر براى 

توسعه و پیشرفت کشور برداشته شود.
شیخى افزود: مجوز ساخت بیمارستان جدید 
ملکى تامین اجتماعــى در اصفهان و اجراى 
طرح همسان ســازى حقوق بازنشستگان و 
رسیدگى به مشــکالت فعاالن اقتصادى از 

اقدامات صورت گرفته بوده است .
وى در ادامه خواســتار توجه بیش از پیش به 
ظرفیت هاى استان در تحقق اهداف و چشم 
انداز اقتصادى کشور شد و گفت: سازمان تأمین 
اجتماعى نقش مهمى در امنیت پایدار اقتصادى 

و اجتماعى کشور دارد.
  در ادامه این دیدار سید حسن هاشمى رئیس 
کانون بازنشستگان تامین اجتماعى کالنشهر 
اصفهان در سخنانى ضمن تبریک سال نو و 
بهار طبیعت و بیان مشکالت بازنشستگان از 
همکارى هاى صمیمانه نمایندگان مجلس 
شوراى اســالمى به ویژه در تصویب طرح 
همسان ســازى حقوق بازنشستگان تقدیر 

کرد.
هاشمى در ادامه از اقدامات مدیر کل و کارکنان 
ســازمان در جهت رضایتمندى بازنشستگان 
تقدیر کرد و افزود: ارتقاى کمى و کیفى خدمات 
ســازمان در گرو  تعامل دو طرفه شــرکاى 

اجتماعى سازمان با تشکل هاى صنفى است.

در دیدار مدیرکل تأمین اجتماعى استان با نماینده مجلس و هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأکید شد؛

ضرورت هم افزایى براى ارتقا و بهبود مستمر 
خدمات سازمان تأمین اجتماعى

دیدار نوروزى مدیرعامل شرکت 
توزیع برق  استان اصفهان

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت 
توزیع برق استان اصفهان، دیدار نوروزي 
مدیر عامل این شــرکت در سال جدید 
در طی روز هــاي 6 ،7 ،8 فروردین ماه 
1401با حضور همکاران ستادي و 23 
شهرســتان برگزار گردید. زمان بندي 
این دیدار نوروزي در طی سه روز به شرح 
ذیل برنامه ریزي شــده بود که در ایام 
کرونایی تمامی پروتکلهاي بهداشــتی 

نیز رعایت گردد. 
در روز شنبه ششــم فروردین با حضور 
همکاران ســتاد،معاونت بهره برداري 

و منطقــه مرکــز و روز دوم یکشــنبه 
هفتم فروردین با حضــور همکاران 9 
شهرستان نزدیک شاهین شهرومیمه، 
برخوار، نجف آبــاد، فالورجان، خمینی 
شهر، لنجان، شهرضا، دهاقان و تیران 
وکرون و در روز ســوم  هشتم فروردین 
بــا حضور همــکاران 14 شهرســتان 
کاشــان، آران وبیدگل، نطنز، اردستان، 
نایین، خوروبیابانک، بویین و میاندشت، 
فریدونشهر، فریدن، چادگان، سمیرم، 
گلپایگان، خوانســار و مبارکــه برگزار 

گردید.

شرکت پاالیش نفت اصفهان به حداکثر 
سوددهى مى رسد

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در جمع همکاران شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان با آرزوى اینکه سال 1401 سالى 
با برکت و معنویت براى همگان باشــد، 
گفت: در سال جدید با تأسى از شعار سال( 

تولید، دانش بنیان و اشتغالزایى ) درصدد 
هستیم با کمک دهها تیم و گروه که در 
حال شکل گیرى است، کلیه ریسک ها، 
نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهاى 
پاالیشگاه را شناسایى کنیم و براى آنها 
راهکار بیابیم. همچنین در این مســیر 
تالشمان بر این اســت که واحد عظیم 
پاالیش نفــت اصفهان را بــه حداکثر 

سوددهى برسانیم.
دکتر محســن قدیــرى افــزود: تمام 
همت مان را بر جلوگیرى از خام فروشى 
معطــوف کرده ایــم و زنجیــره ارزش 
محصوالتمان را کامل و تکمیل خواهیم 
نمــود. وى با بیان اینکه ســال 1400 را 

به کمک مســئولین و کارکنان شرکت، 
پیروزمندانــه به پایان رســاندیم، اظهار 
داشت: تحریم 42 ســاله استکبارگران 
را که با هدف جلوگیرى از اســتقالل و 
خودکفایى کشور عزیزمان صورت گرفته، 
به برکت خودباورى و تفکر 
شــیعى حضرت امام (ره)، 
مقام معظم رهبرى وخون 
شــهدا، خنثى کرده ایم؛ ما 
به جهان نشــان داده  ایم 
که در تمام زمینه ها اعم از 
اقتصادى، نظامى و صنعتى 
روى پاى خود ایستاده ایم؛ 
تاریخ گواهى مى دهد که 
با همت دلیرمردان و شیرزنان صنعت نفت 
بدون نیاز به حتى یک کارشناس خارجى، 

به خودکفایى صنعتى رسیده ایم.
وى با تأکید بر اینکه ما قــدرت ایمان و 
باور شیعى مان را به رغم مخالفان براى 
جهانیان به تصویر کشــیده  ایم و در این 
راه هرگز غیرتمان را نخواهیم فروخت، 
تصریح کــرد: باعث افتخار اســت که 
بگویم در حال حاضــر بیش از 90 درصد 
تجهیزات و قطعات یدکى مــورد نیاز از 
ساخت توربین، کمپرسور،پمپ و... گرفته 
تا کاتالیست واحدهاى مختلف که روزى 
غربیان با تبختر به ما مــى فروختند، در 

داخل کشور تولید مى شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: امسال طرح اطعام مهدوى 
با برنامه هاى متنوعى در قالب تهیه بسته هاى معیشتى، جمع آورى 
کمک هاى مردمى براى اطعام و افطارى و حامى یابى براى فرزندان 

ایتام و محسنین در ماه مبارك رمضان انجام خواهد شد.
کریم زارع همزمان با حلول ماه مبارك رمضان، با اشــاره به برنامه 
ریزى و زمینه ســازى براى بهره مندى خانواده هاى نیازمند از طرح 
اطعام مهدوى- افطارى ساده، در ســال جارى اظهار داشت: ستاد 

استانى پویش اطعام مهدوى با هدف رســیدگى ویژه در این ایام به 
خانواده هاى محروم، به منظور ترویج فرهنگ خیر و احسان و نشر 

سنت هاى حسنه، تشکیل شده است.
وى با تاکید به بهره گیرى از ظرفیت هاى مردمى، مســاجد، مراکز 
نیکوکارى، گروه هاى جهادى، موسســات خیریه، بســیج، خادم 
یاران رضوى، در طبخ و توزیع غذاى گرم براى خانواده هاى نیازمند، 
ادامه داد: کمیته امداد استان اصفهان امسال نیز با استفاده از تجارب 
کسب شده در سال گذشــته و بهره گیرى از ظرفیت خیران و مراکز 
نیکوکارى استان، تمام تالش خود را براى ارائه خدمات موثر و ارزنده 
به نیازمندان در قالب اطعام مهدوى به صورت مســتمر در طول ماه 

مبارك رمضان به کار مى گیرد.
کریم زارع به اقدامات سال گذشته در این ماه اشاره کرد و افزود: در 
ایام ماه مبارك سال گذشته با همراهى خیران و مراکز نیکوکارى، 877 
هزار پرس غذاى گرم و افطارى، همچنین 138 هزار بسته معیشتى 
بین مددجویان و خانواده هاى نیازمنــد با اعتبارى بالغ بر 79 میلیارد 

تومان توزیع شد.

اجراى پویش اطعام مهدوى- افطارى ساده در ماه مبارك رمضان

به منظور همکارى مشترك شهرك علمى و تحقیقاتى، اتاق بازرگانى 
وانجمن شرکت هاى دانش بنیان استان  و با هدف شناسایى مشکالت 
و رفع موانع توســعه اقتصاد دانش بنیان، نشستى با حضور مدیران و 
روساى این ارگان ها و شرکت ســهامى عام سپنتا فناوران اسپادانا با 
مهدى طغیانى نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، در این دیدار على 

محمد آقاجان مدیر واحد خدمات به اعضاء، تشــکل ها و امور دفاتر 
منطقه اى اتاق بازرگانى اصفهان ضمن ابراز خرسندى از نام گذارى 
سال، تحت عنوان«تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» بر همکارى 
اتاق در راســتاى توســعه بازار محصوالت دانش بنیان و بازارهاى 
بین المللى تاکید کرد و از آمادگى اتــاق بازرگانى اصفهان به منظور 

همکارى در این زمینه خبر داد.  
همچنین حمید مهدوى رئیس پارك شهرك علمى و تحقیقاتى بر 

لزوم توسعه پارك ها و نواحى فناورى تاکید کرد.
فرید نجات بخش رئیس هیات مدیره انجمن شرکت هاى دانش بنیان 
استان نیز توسعه فناورى و پیوست آن با صنایع را، الزمه توسعه اقتصاد 
دانش بنیان دانست. در ادامه مجید محمدى رییس اداره انتقال فناورى 
شهرك علمى و تحقیقاتى نیزمشکالت فن آوران در توسعه اقتصادى 

را مورد بررسى قرار داد.
در این دیدارمقرر شــد، جلســاتى مســتمر در راســتاى افزایش 
همکارى هاى بین شهرك، انجمن، اتاق بازرگانى و نماینده مجلس 

به صورت ماهیانه برگزار شود.

اعالم آمادگى اتاق بازرگانى براى کمک به 
توسعه بازار محصوالت دانش بنیان

مدیرکل ســازمان تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان گفت: یکى از 
اصلى ترین کارهاى سازمان تبلیغات اسالمى پرداختن به فعالیت هاى 
فرهنگى به روز است و اینکه ما بتوانیم مسئولیت هاى فرهنگى مساجد 

را به دست جوان ها بسپاریم.
حجت االسالم والمسلمین مهدى فوقى در مورد برنامه هاى سازمان 
تبلیغات در ماه مبارك رمضان با اشاره به اینکه ماه مبارك رمضان یکى 

از مهمترین ماه هاى مذهبى و ماه قرآن است خاطرنشان کرد:در این ماه 
برنامه هاى جزءخوانى قرآن را در مساجد مختلف پیگیر هستیم. تفسیر 
قرآن و نشست موضوع ثقلین  را در کنار نمایشگاه قرآن خواهیم داشت.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمى استان اصفهان بیان کرد: همچنین 
تالوت قرآن و نشســت مداحان اهل بیت(ع) و هیئت ها را در این ماه 

خواهیم داشت.

مسئولیت هاى فرهنگى مساجد را به دست جوان ها بسپاریم


