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ادامه استفاده از نسخه کاغذى 53 فقره تصادف فوتى در اصفهان از ابتداى سالسریال مسعود کیمیایى نوروز 1401 مى آید؟مینا وحید؛ چالش تازه  شبکه  3 نورافکن مدرسه فوتبال زد! اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

وام ازدواج
500 میلیون 

تومانى

نقش جهان 46 سانتیمتر فرو مى نشیند
3
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کنایه گازى 
استاندار 

به مدیران استان

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از بررسى «وام 
ازدواج» 500 میلیون تومانى در مجلس شوراى اسالمى خبر 

داد. وحید یامین پور در حساب توییتر خود نوشت: «رئیس 
محترم کمیسیون اجتماعى مجلس گفتند براى تشویق جوانان 

به ازدواج در حال بررسى وام 500 میلیون تومانى...

«باید خیلى بله باشیم.»
این جمله اى بــود که اســتاندار جدید اصفهان 
خطاب به مدیر عامل شرکت گاز استان بر زبان 
آورد؛ نه در یک جلســه خصوصــى با مصطفى 
علوى که در مقابل چشــم ده ها نفر از مقامات 
لشکرى و استانى در اولین جلسه شوراى ادارى 
استان اصفهان بعد از روى کار آمدن دولت جدید.
وقتى مدیر عامل شرکت گاز استان، در نوبت 5 

دقیقه اى سخنرانى اش...

جان ارزان، کاِر گرانجان ارزان، کاِر گران
نبود بیمه و حقوق کافى، معلولیت، فقر و... در انتظار آدم هاى فصلى استنبود بیمه و حقوق کافى، معلولیت، فقر و... در انتظار آدم هاى فصلى است
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گزارش مدیر کل سازمان زمین شناسى اصفهان از فرونشست بسیار سریع و خزنده در استان

على کریمى رئیس سابق
 فدراسیون فوتبال را لو داد

علــى کریمى مدعى شــد مهدى تاج خــودش را به جــاى مهدى 
مهدوى کیا براى عضویت در کمیته مسابقات فیفا معرفى کرده است.

مهدى تاج که اردیبهشت ماه 95 به ریاست فدراسیون فوتبال ایران 
رســید، 9 ماه بعد در بهمن ماه همان ســال عضو کمیته مســابقات 

فدراسیون جهانى فوتبال ...
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در صفحه 3 بخوانید

در اولین جلسه شوراى ادارى استان 
اصفهان در دولت جدید چه گذشت؟

کشف 308 میلیارد 
کاالى قاچاق 
در اصفهان 
در یک ماه

فعالیت بدنسازى بانوان اصفهانى ممنوع اعالم شد!
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان خبر داد؛
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گلر خاطىگلر خاطى
 استقالل  استقالل 
جریمه شدجریمه شد
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نماینده خمینى شهر:نماینده خمینى شهر:

وضعیت وضعیت 
بهداشتىبهداشتى

درچه درچه 
مطلوب نیستمطلوب نیست

قالیباف: قالیباف: 
حاج قاسمحاج قاسم

مکتب استمکتب است

4

امین تارخ در یک برنامه رادیویىامین تارخ در یک برنامه رادیویى
پاسخ داد؛ 

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد: 
1. اجراى عملیات تکمیل اسکلت و سفت کارى با مصالح پروژه یاس 4 شاهین شهر (مناقصه شماره 1400/31) 

مرحله اول 
2. اجراى عملیات سفت کارى با مصالح پروژه یاس 5 (مناقصه شماره 1400/32) مرحله اول

3. خرید سیم و کابل و اجناس برقى پروژه تجارى و ادارى سمبلیک شاهین شهر (مناقصه شماره 1400/36) 
مرحله اول 

* مناقصات شماره 1400/31 و 1400/32 با شرایط 50 درصد نقد و 50 درصد تهاتر و مناقصه شماره 1400/36 به 
صورت 100 درصد تهاتر خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران و فروشندگان واجد صالحیت 

واگذار نماید: 
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1400/10/13 لغایت روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 با 
معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام 
و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 به دبیرخانه شرکت عمران و 
مسکن اصفهان به نشانى: اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، 

طبقه همکف به کدپستى 8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند.
تلفن 36622001-031 (داخلى 155-115) 

 www.maskanesfahan.ir آدرس سایت شرکت عمران و مسکن اصفهان:  
info@maskanesfahan.ir  :ایمیل شرکت

آگهى مناقصه عمومى

شرکت عمران ومسکن اصفهان

تاریخ چاپ1400/10/13
بدینوسیله از کلیه بازنشستگان تأمین اجتماعى شهرستان تیران و کرون دعوت 
مى شود با همراه داشــتن کارت عضویت یا دفترچه بیمه، رأس ساعت 8/30 الى 
11/30 روز پنج شنبه 1400/11/7 در محل مسجد سیدالشهدا(ع) تیران، واقع در 

میدان معلم، روبروى فرماندارى حضور به هم رسانید. 
موضوع جلسه: 

1ـ گزارش هیئت مدیره و بازرسین
2ـ ترازنامه مالى کانون

3ـ انتخابات هیئت مدیره و بازرسان 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى
 نوبت دوم 

هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان تیران و کرون 

چگونه بازیگر 
خ داد؛ خ داد؛ 

رگونهبازیگرگونه بازیگر  زی ب گو از گونه بازیگرنه

ع
م
م
ر
در صفحه 5 بخوانیدف
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دبیر کمیته علمى کشــورى مبارزه با کرونا در حاشــیه 
جلســه کمیته علمى کرونا در جمع خبرنگاران، گفت: 
به دلیل واکسیناســیون صورت گرفته جاى خوشبختى 
است که نسبت به کشورهاى دیگر از نظر واکسیناسیون 
به زمان فعلى نزدیک تر بودیم. با توجه به درصد باالى 
واکسیناسیون جامعه و تزریق دوز ســوم انتظار نداریم 
اومیکرون مثل سایر کشورها در ایران به سرعت درگیرى 
ایجاد کند. این بــه علت واکسیناســیون و مدت زمان 
کوتاهى است که از تزریق دوز دوم گذشته است؛ بنابراین 
سرعت گسترش اومیکرون در ایران مانند سایر کشورها 
نبوده اســت.حمیدرضا جماعتى تأکید کرد: از طرفى در 

کشورهاى دیگر به میزان زیادى موارد بررسى مى شوند 
که از نظر ما با توجه به اینکه در اکثر کشورها مبتالیان، 
بیمارى مختصر و متوسطى داشــتند و بیمارى شدید با 
درگیرى ریوى باال وجود نداشته و بسترى زیاد نبوده است، 
بنابراین شاید ضرورت انجام تست در حد وسیع با توجه 
به شرایطى که در کشور ما وجود دارد و اکثر کیس هاى ما 
به صورت خفیف بوده است، به آن صورت مشهود نباشد.

جماعتى درباره احتمال بروز پیک با ســویه اومیکرون، 
ادامه داد: با توجه به انجام واکسیناسیون ممکن است تنها 
دو دوز کافى نباشد؛ بنابراین ما اقدام به تشویق مردم به 

تزریق دوز سوم مى کنیم.

رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: بزرگ ترین ظلم 
به حاج قاسم تقلیل دادن او از یک مکتب و مدرسه درس 
آموز به سطح یک ژنرال شجاع و فرد مبارز است. حاج 
قاسم مکتب است زیرا ابعاد گوناگون زندگى او بر اساس 
و راه و روشى تنظیم شده بود که امام راحل(ره) با فهم 

دقیق خود از اسالم ناب محمدى آموخت.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنى روز یک شنبه مجلس 
شوراى اسالمى در نطق پیش از دستور خود بیان کرد: 
حاج قاسم شاگرد اول مکتب امام(ره) است و این مکتب 
که تا امــروز با همراهى و فداکارى ملــت ایران نجات 
بخش و راهگشا بوده است بر دو اصل خداباورى و مردم 

باورى استوار است. اگر حاج قاســم در سال هاى عمر 
شریف و با برکت خود توانست فاتح میدان هاى بزرگ 

باشد، به این دلیل بود.
رئیس مجلس شوراى اســالمى در ادامه تصریح کرد: 
اخالص کم نظیر او با اعتقاد قلبى بــه توانایى مردم و 
همچنین باور عمیق و برخاســته از آمــوزه هاى دینى 
به اصل «ما مى توانیم» در یک شــخص جمع شــده 
بود و امروز نیز بــه برکت خون او و خــون مجاهدان 
مخلصــى همچــون شــهید ابومهــدى المهندس، 
آمریــکا در آســتانه اخــراج کامــل از منطقــه قرار 

گرفته است.

دلیل ُکند بودن سرعت شیوع 
اومیکرون در کشور

قالیباف:
حاج قاسم، مکتب است 

یک روزنامه برمى گردد 
با تأیید حکم ابطــال رأى هیئت    ایسنا|
نظارت بر مطبوعات توسط شعبه 56 دادگاه تجدید 
نظر اســتان تهران، روزنامه «آرمان امروز» به 
زودى منتشر مى شود. هوشمند سفیدى صاحب 
امتیاز روزنامه «آرمان امروز» گفت: براى من، نوع 
عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات وقت، قابل 
هضم نبود؛ زیرا در تصمیمى عجیب و عجوالنه، 
بدون رســیدگى قضایى، به لغــو امتیاز روزنامه 
«آرمان امروز» رأى داد و خوانندگان این روزنامه 
را طى این دو سال و 9 ماه از داشتن روزنامه مورد 

عالقه خود محروم ساخت.

شرط عجیب 
براى مجرد هاى بى خانه 

  بهار| وزیر راه و شهرسازى گفت: مجردهاى 
ثبت نام کرده در طرح نهضت ملى مسکن اگر در 
هنگام تحویل واحد ازدواج نکرده باشند، باید پول 
زمین را پرداخت کنند. رســتم قاسمى در برنامه 
نگاه یک گفت: ما براى ترویج ازدواج، امکان ثبت 
نام مجردها را در طرح نهضت ملى مسکن فراهم 
کرده ایم، اما در هنگام تحویــل واحد این افراد 
باید ازدواج کرده باشند. فردى که ثبت نام کرده 
اگر ازدواج نکند در هنگام تحویل مسکن، زمین 
رایگان نخواهد بود و باید مبلغ پول زمین را فرد 

مجرد پرداخت کند.

شلوغ ترین جشن سال نو
 تاریخ در فضا

  بهار| امسال و در آغاز سال جدید میالدى 
اتفاق جالبى در فضا افتــاد که مى تواند به عنوان 
یک رکورد در تاریــخ به ثبت برســد. در زمان 
برگزارى جشــن هاى ســال نو، براى نخستین 
بار، 10 فضانورد به طور همزمان در فضا حضور 
داشتند؛ 7 نفر در ایستگاه فضایى بین المللى و 3 نفر 
در ایستگاه فضایى تیانگونگ چین. آژانس فضایى 
روسیه نوشت: «این شــلوغ ترین جشن سال نو 
در مدار در تاریخ اکتشافات فضایى سرنشین دار 
بود.»بر اســاس گزارش این آژانس، 83 نفر در 
طول 21 سال گذشته شب سال نو را در ایستگاه 

فضایى بین المللى (ISS) گذرانده اند. 

آغازسفر ایرانى ها
 به سوریه 

رئیس سازمان حج و زیارت از آغاز    ایسنا|
سفرهاى کاروانى به ســوریه از روز 12 دى ماه 
خبر داد. هزینه این سفر 10 میلیون و 500 هزار 
تومان اعالم شده است. علیرضا رشیدیان گفت: 
سفرهاى زیارتى سوریه در قالب کاروان هاى 25 
نفره و به مدت پنج روز انجام مى شود. تا کنون 75 
نفر براى این سفر ثبت نام کرده اند. وى اظهار کرد: 
هر هفته دو پرواز در روزهاى یک شنبه و پنج شنبه 
از ایران به سوریه انجام مى شود و زائران به مدت 
پنج روز فقط در دمشــق حضور خواهند داشت. 
سفرهاى زیارتى سوریه در ســال 1391 با آغاز 

جنگ داخلى سوریه متوقف شد. 

انقالب پالستیکى
 در فرانسه 

با شروع سال جدید میالدى فرانسه    بهار|
قانونى مبنــى بر منع اســتفاده از بســته بندى 
پالستیکى براى بسیارى از میوه ها و سبزیجات 
را به اجرا مى گذارد. «امانوئــل مکرون»، رئیس  
جمهورى فرانسه، ممنوعیت بسته بندى پالستیکى 
براى محصوالت تازه را «انقالبى واقعى» خواند و 
گفت که فرانســه با قانون جدید خود براى حذف 
تدریجى پالســتیک هاى یکبار مصرف تا سال 
2040 میالدى، پیشــتاز جهانــى در این زمینه 
خواهد بود. دولت این کشــور معتقد است که این 
ممنوعیت باعث کاهش بیش از یک میلیارد قلم 
بسته بندى پالســتیکى یک بار مصرف در سال

 مى شود.

مصداق بى عفتى و هرزگى
حجت االســالم صدیقى، رئیس ستاد    انتخاب|
امر به معروف ونهى از منکر کشور به سه گناه ربا، ایجاد 
ناامنى و تزلزل در خانواده که در روایات متعدد به جنگ 
مستقیم با خداوند آمده است اشــاره کرد و گفت: این 
گناهان متأسفانه در جامعه امروزى ما رواج پیدا کرده 
اســت که مى توان دربحث تزلزل در خانواده به رواج 
بى عفتى وهرزگــى که مصــداق اتــم و اکمل آن 
بدحجابى،بى حجابى ومقوله سگ گردانى و دورى از 

فرزندآورى است، اشاره کرد.

نظر احمدى نژاد
 درباره طالبان 

رئیس جمهور اسبق ایران در گفتگو با شبکه    بهار|
تلویزیونى «روســیاالیوم» گفته است:  هر کسى را که 
مردم افغانستان در انتخابات آزاد رأى بدهند، همه باید 
احترام بگذاریم، ولى قبًال بارها در افغانستان انتخابات 
شده است و هیچ وقت طالبان رأى نیاوردند. اگر طالبان 
10 درصد شانس انتخاب توسط مردم را داشت که از این 

مسیر نمى آمد حکومت را بگیرد. 

افشاگرى وزیر بهداشت
بهرام عین الهى، وزیر بهداشت در مراسم    فارس|
آغاز فاز سوم واکسن نورا، گفت:  تا شهریورماه تنها پنج 
میلیون واکسن تأمین شــده بود؛ اینطور بود که مردم 
تحت فشــار قرار گیرند تا برخى کارها را مانند برجام 
و اف اى تى اف قبول کنند امــا تاکنون 180 میلیون 
دوز واکسن تأمین شده و در چهارماه اخیر بیش از 115 

میلیون دوز واکسن تزریق شده است.

وضعیت اینترنت خوب است! 
  برترین ها|معاون وزیر ارتباطــات و مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت در ادعایى عجیب گفت: 
توسعه پهناى باند براى افزایش سرعت اینترنت براساس 
نیاز مخاطب به صورت مداوم انجام مى شود و با وجود 
همه مشکالت پیشرفت خوبى داشته و با توجه به نیاز 

فعلى وضعیت خوب است.

روحانى جعبه سیاه است
روزنامه «شرق» با کامبیز مهدى زاده    برترین ها|
دامادحسن روحانى رئیس جمهور پیشین مصاحبه کرده 
است. او به این روزنامه گفته است: آقاى روحانى جعبه 
سیاه نظام است، ایشان مدت ها نفر دوم کشور بودند و 
همیشه منافع ملى براى او مطرح بوده است. اکنون هم 
کشــور را فرد دیگرى اداره مى کند و آقاى روحانى در 
حوزه دیگرى مشغول هستند و مسائل را دنبال مى کنند.

نفت در برابر هواپیما
«موخیــن والدیمیــر» در    دیده بان ایران|
مقاله اى در روزنامه «نزاویسیمایا گازتا» روسیه نوشت: 
پیش تر، «والدیمیر پوتین» گفته بود که روى ســفر 
ابراهیم رئیســى در اوایل سال 2022 میالدى حساب 
مى کند. طرفین همچنین، پروژه هــاى اقتصادى و 
نظامى را بحث و بررسى خواهند کرد. جامعه کارشناسى 
معتقدند که در وهله نخست، ایران مى خواهد، از روسیه 
هواپیماهاى جنگنده مــدرن و تجهیزات دفاع هوایى 
خریدارى کند. احتمال دارد، پرداخت براى تسلیحات 

روسیه با نفت ایران صورت گیرد. 

به من زنگ بزنید! 
  اعتمادآنالین|محمــد غرضى در پاســخ به 
ســئوالى مبنى بر اینکه آیا زمان آن نرسیده تا در اصل 
نظارت استصوابى بازنگرى شــود گفت: اگر دشمنان 
خارجى نبودند، شاید دیگر این اصل لزومى نداشت، اما 
همه مى خواهند از ملت ایران سوءاستفاده کنند و از منابع 
ما رانت خوارى کنند که وجوب نظارت بر قدرت سیاسى 
بیش از پیش تأیید مى شود. من آماده هستم تا هر کسى 
درباره موضوع نظارت اســتصوابى ابهامى دارد با من 

تماس بگیرد تا او را قانع کنم.

خبرخوان

عصر جنگ هاى کالسیک تمام شده و براى نابود کردن 
دشمن، نیازى نیست به او نزدیک شــوید. حتى شاید 
نقش عامل انسانى هم کمتر شده باشد، چرا که هوش 
مصنوعى به زودى به طور مستقل کار سربازان عادى 

را انجام مى دهد.
اما ظاهراً ارتش هاى قدرتمند در جهــان، الزامًا اینطور 
فکر نمى کنند. دستکم چند برنامه مختلف براى توسعه 
«ابرســربازها» در دنیا وجود دارد که مبتنى بر هر چه 
مجهزتر کردن سربازهاســت تا به کمک فناورى هاى 
جدید، در درجه نخست قدرت کشتار را در آنها افزایش 

دهد و در درجه دوم جان آنها را بهتر حفظ کند.
مهمترین برنامه براى توسعه «ابرسربازها»، در ارتش 
روسیه دنبال مى شــد و Ratnik نام داشت، که در زبان 
روسى به معناى «جنگجو» است. روسیه از سال 2013 
میالدى در تالش است تا با فناورى هاى نوین، میزان 
آسیب پذیرى سربازانش را کاهش دهد و عالوه بر این، 

ارتباط میان سربازان در میدان نبرد را هم باال ببرد.
با ایــن همــه، تصاویــرى تأییــد نشــده از نمایش 
«ابرسربازهاى روسى» در نمایشــگاه هاى نظامى در 
سال هاى اخیر منتشر شده که نشان مى دهد این برنامه 

جاه طلبانه تر از آن چیزى است که به نظر مى رسد.  
روس ها حتى نام پروژه را هم عوض کرده اند و حاال به 
جاى Ratnik از Sotnik استفاده مى کنند که در معناى 
لغوى، به «فرمانده» ترجمه شده است. هدف از برنامه 
Sotnik، در واقع ســاخت پوشــش ضدگلوله اى براى 

سربازان اســت که به گفته روس ها، مى تواند جان آنها 
را از شلیک 50 گلوله از فاصله نزدیک هم حفظ کند.

این پوشــش ضدگلوله (بنا بر ادعا)، سبک ترین در نوع 
خود در جهان هم هست و حتى یک سیستم خنک کننده 
داخلى هم دارد. بنا بر ادعاى سازندگان، Sotnik حدود 
20 کیلوگرم وزن دارد و مى تواند در مقابل شــوك هاى 

ناشى از انفجار هم مقاومت کند.

کالهخود سربازان آینده روسیه هم به گونه اى طراحى 
شده که سرباز بتواند عالوه بر دریافت اطالعات متعدد 
از میدان نبرد روى یک صفحه نمایش، با اســتفاده از 

ماسک، از حمالت شیمیایى هم در امان باشد.
در کنار این، مواد به کار رفته در ســاخت این لباس ها، 
جلوى شناسایى سربازان با استفاده از «اشعه فروسرخ» 
را هم مى گیرد. به این ترتیب، شناسایى این سربازان در 
شب، به شدت دشوار مى شــود. این لباس ها، آنطور که 

اعالم شده، از سال 2025 عملیاتى خواهند بود.
اما آمریکایى ها در این زمینــه از روس ها جلوتر بوده اند 

و شاید هم هنوز باشند. ارتش آمریکا در سال 2009 از 
برنامه اى رونمایى کرد که نامــى طوالنى را هم یدك 

مى کشید: «ابتکار سرباز آینده 2030».
این طرح ظاهراً در ســال 2015 میالدى لغو شده، اما 
مشخص نیست که به شکلى دیگر ادامه پیدا کرده یا نه. 
در هر حال، نفس ماجرا نشان مى دهد که ارتش آمریکا 
به دنبال اســتفاده از فناورى هاى پیشرو در زمینه هاى 
مختلف، براى توانمند کردن سربازانش در میدان نبرد 

بوده است.
به عنوان نمونه، اطالعات جسته گریخته نشان مى دهد 

که جدا از ساخت لباس هاى مقاوم در برابر گلوله و انفجار، 
ایجاد ارتباط میان ســربازان با اســتفاده از اینترنت (یا 
فناورى هاى مشابه) هم در دستور کار بوده است. آخرین 
مورد شــاید حتى علمى-تخیلى به نظر برسد: تقویت 

قواى ذهنى سربازان با استفاده از مواد خوراکى خاص.
گزارش هایى هم از برنامه هاى مشابه در چین و بریتانیا 
در دسترس است که البته در مورد دومى، بعید است به 
اندازه برنامه هاى مشابه در روســیه و آمریکا پیشرفته 
باشد. هر چه باشد اما ظاهراً کشتار و جنگ خیلى زودتر از 
صلح و آرامش بودجه جذب مى کنند و به پیش مى روند.

روسیه، آمریکا، چین و انگلیس در فکر تولید اَبَر انسان

سربازانى که قرار نیست بمیرند!

بهروز افخمى، عضو هیئت انتخاب جشــنواره فیلم فجر مى گوید که بیشتر 
فیلم هاى این دور از جشــنواره، هم خوب و قوى و هم ســیاه نما هستند. او 
مى گوید که این نوع از سینما تمام شده  اســت و اگر هم بخواهد مخاطب را 

جذب کنند با آزار دادن او این کار را مى کند.
بهروز افخمى وجود اینکه فیلم هاى امسال را فیلم هاى خوبى توصیف کرده 
بود گفت که بخش غالب فیلم هاى امســال، فیلم هاى سیاه نماست که به 
نظرم چندان براى سرگرم کردن ســاخته نشده است  و اگر هم قرار باشد که 
سرگرم کند از طریق آزار دادن این کار را مى کند. برخى از آنها خیلى عبوس و 
ژست گرفته و همراه با تحقیر مردم است. به نظرم اینگونه از سینما تمام شده 
و همه امکانات بالقوه اش را بالفعل کرده است. دیگر آنچنان جذاب نیست و 
چالش برانگیز نمى تواند باشد. به نظرم بیشتر فیلم هاى امسال جشنواره نیز 

اینگونه است اگرچه از نظر ساخت بهترین فیلم ها بود اما در جریان سیاه نما و یا چالش برانگیز است.

رســیدگى به پرونده قتل خانم معلم جوان تهرانى 
ساعت 7 صبح روز پنج شــنبه 9 دى ماه در دستور 
کار ساســان غالمى، بازپرس ویژه قتل پایتخت 

قرار گرفت.
خانم معلم 40 ســاله که راننده یک خودرو ساندرو 
بوده، موقع عبور اتوبان نــواب مورد اصابت بلوك 
ســیمانى قرار گرفته و در دم جان خود را از دست 

داده بود.
بررسى ها نشان مى داد فردى ناشناس در حاشیه 
اتوبان ایســتاده و در اقدامى وحشیانه بلوك هاى 
ســیمانى را به ســمت خودروهاى عبورى پرتاب 
مى کرد که در این اقدام هولناك، ابتدا یک بلوك 
سیمانى به راننده یک خودرو تیبا برخورد کرده و او 

را به شدت مصدوم کرد. سپس پرتاب بلوك بعدى 
سبب قتل خانم معلم جوان شد.

بعد از آن هم فرد ناشناس بلوك سیمانى دیگرى 
را که براى تعمیرات سنگفرش پیاده رو، در حاشیه 
اتوبان دپو شــده بود به ســمت راننده یک خودرو 
پراید پرتاب کرد و موجب خسارت شدید به خودرو 

پراید شد.
بررسى دوربین مدار بسته حاکى از این است که مرد 
جنایتکار بعد از پرتاب بلوك هاى سیمانى ، پاى پیاده 
به الین دیگر اتوبان رفته و از مهلکه گریخته است.

بنا بر این گزارش، شناسایى و دستگیرى متهم در 
دستور کار کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهى تهران 

قرار گرفته است.

سرنوشت «برف بى صدا مى بارد» و ماجراى مینا وحید. «برف بى صدا 
مى بارد» یکى از تولیدات پر بازیگر و مهم شبکه 3 است که از هفته گذشته 
پخش آن شروع شد. سریالى که فصل اول آن در 100 قسمت تولید شده 
و تولید و پخش آن براى مدیریت شبکه 3 از اهمیت باالیى برخوردار است. 
حاال این سریال ناخواسته وارد یک حاشیه بزرگ شده است. مینا وحید که 
چندى پیش سریال «افرا» را روى آنتن داشت، یکى از بازیگران اصلى 

سریال «برف بى صدا مى بارد» است.
حاشیه اخیر او در جریان کنسرت گروه «ماکان» با واکنش هاى زیادى 

روبه رو شده است. حاال باید دید شبکه 3 و مدیریت آن، چه واکنشى نسبت به این ماجرا دارند و آیا حاشیه هاى ایجاد شده توسط این 
بازیگر، تأثیرى در سرنوشت سریال دارد؟ با توجه به محورى بودن نقش «وحید» حذف سکانس هاى او امکانپذیر نیست و اگر قرار 

باشد حاشیه ایجاد شده روى سریال سایه بیاندازد، چه اتفاقى را در پیش خواهدداشت؟

در میان گیمرهــاى رایانه اى، هارد کــور گیمرها و 
گیمر هاى حرفه اى کــه تخصصى تر بازى کردن را 
دنبال مى کنند، بعضاً با مشکالتى مواجه هستند چون 
گیمرهاى حرفه اى از بازى هاى ویدیویى درآمد دارند 

و حرفه آنها محسوب مى شود. 
آرمین، یک هارد کور گیمر اســت کــه در رابطه با 
مشکالتش به «رکنا»، گفت: من یک گیمر حرفه اى 

هستم که از این راه درآمدزایى مى کنم اما مشکالتى 
وجود دارد که بــه فکر مهاجرت به خارج از کشــور 
افتاده ام. برخى دوستان من که گیمر هستند به دلیل 
این مشکالت نیز مهاجرت کرده اند. مشکالت نظیر 
پینگ باال، قطعى اینترنت، ســرعت پایین اینترنت و 
مشکالتى دیگر که به واسطه تحریم برایمان به وجود 
آمده است، از جمله آنهاست. مثًال قطعى اینترنت روى 

بعضى بازى ها تأثیر زیادى دارد و باعث مى شود گاهى 
رقابت را  از دست بدهیم.

وى ادامه داد: به دلیل تحریم، مجبوریم براى استفاده 
از بعضى پلتفرم ها از فیلتر شکن استفاده کنیم. مشکل 
دیگرى که گیمرهاى جوان با آن رو به رو هســتند 
خرید بازى و آیتم هاى داخل بازى اســت. به عنوان 
مثال امکان خرید مستقیم از شاپ را ندارند زیرا ایران 
از سوى بانک ها و  کردیت کارت هاى معتبر جهانى 
تحریم است. گیمرها براى اینکه بتوانند خرید بازى 
و درون بــازى را انجام دهند باید گیفــت کارت را از 

سایت ها و کانال هاى تلگرامى اکثراً نامعتبر با قیمت 
گران تر تهیه کنند.

آرمین گفت: همچنین بــراى برخــى از بازى هاى 
رایانه اى اجزاى سخت افزارى خوب بسیار اهمیت دارد 
و نیازمند سیستم قوى اســت. مثًال قیمت یک موس 
خوب براى بازى ، دو الى ســه میلیون تومان اســت. 
داشتن گرافیک خوب براى بازى بسیار اهمیت دارد که 
قیمت آن حدود 30 میلیون تومان است، همچنین براى 
گرافیک خوب نیاز به مادربرد خوب داریم که قیمت آن 

هم 15 میلیون تومان است.

با درخواست دبیر شــوراى هماهنگى بانک هاى 
دولتى مبنى بر اعالم یکپارچه سازى ساعت کارى 
بانک ها، مقرر شــد بانک ها نیز همچون کارکنان 
دولت از ســاعت 7 و 30 دقیقه صبح به مشتریان 

خدمات ارائه کنند.
 علیرضا قیطاسى گفت: پیش از این مصوبه، ساعت 
حضور کارکنــان بانک ها 7 صبح و ســاعت آغاز 
خدمت دهى آنان، هفــت و 30 دقیقه صبح بود. اما 
پس از مصوبه ســتاد ملى مقابله با کرونا مبنى بر 
آغاز ساعت کارى کارکنان دستگاه هاى اجرایى از 
ساعت هفت و 30 دقیقه صبح، ساعت خدمت دهى 
به مشتریان بانک ها به 8 صبح تغییر یافته که این 

موضوع باعث یک ناهماهنگــى در ارائه خدمات 
بانکى شده است. 

در این نشست معاون نوسازى ادارى سازمان ادارى 
استخدامى گفت: علت این ناهماهنگى تفسیر اشتباه 

بانک ها از مصوبه مذکور است.
عالء الدین رفیع زاده تأکید کرد: طبق بخشــنامه، 
کارکنان بانک ها مانند سایر کارکنان دستگاه هاى 
اجرایى باید از آغاز ســاعت کارى به ارائه خدمت 
بپردازند و اگــر احتیاج به فراهم  کــردن مقدمات 
کار خود دارند، مى توانند زودتــر در محل کار خود 

حاضر شوند.
به این ترتیب تأخیر بانک ها در ارائه خدمات بانکى 
به مشتریان قانونى نیست و باید مانند همه کارکنان 
دولت از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح به ارائه خدمت 

بپردازند.

گیمرها هم به فکر مهاجرت هستند!

بهروز افخمى:

 فیلم هاى جشنواره فجر امسال 
خوب، قوى و سیاه نما هستند! 

مینا وحید؛ چالش تازه  شبکه  3 

پرتاب بلوك سیمانى، یک معلم را کشت 

کار بانک ها نباید از 
ساعت 8 شروع شود؟ 
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هجوم COبه 199 اصفهانى 
سخنگوى مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان 
گفت: درسـال جـارى 199 نفـر در این اسـتان بـر اثر 
استنشاق گاز منواُکسیدکربن، مسـموم شدند و 22 نفر 
نیز جان خود را از دست دادند. عباس عابدى با اشاره به 
اینکه بیشترین آمار فوتى با 10 نفر مربوط به شهرستان 
اصفهان بـوده اسـت ، افـزود:  از ابتداى سـال تاکنون 
177 نفـر به دلیل مسـمومیت بـا گاز منواُکسـیدکربن 
بـه بیمارسـتان منتقل یـا بصـورت سـرپایى در محل 
درمـان شـدند. عابدى گفـت: از مـوارد مسـمومیت با 
منواُکسـیدکربن در استان، شهرسـتان هاى اصفهان، 
خمینى شـهر و مبارکه به ترتیب بـا 35، 12 و 9 درصد، 
به مراتب بیشترین میزان مسـمومیت با این گاز سمى 

را داشتند.

مرگ یکى از راهداران اردستان 
مسئول فوریت هاى پزشکى شهرستان اردستان گفت: 
بـر اثر یک سـانحه رانندگـى، یکـى از راهـداران اداره 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى شهرستان اردستان در 
حین خدمت جان باخت. جواد مطیعى اظهار کرد: پیش 
از ظهر شـنبه در کیلومتر 40 محور اردسـتان به نایین 
و نرسـیده راهدارخانه اداره راهدارى، تصـادف خودرو 
پژو پارس با مامور راهدارى کـه در حال انجام عملیات 
پاکسازى و ایمن سازى جاده بوده است به فوریت هاى 
پزشکى اردستان گزارش شد. وى افزود: با وجود تالش 
کادر درمانى بر اثر شدت جراحات وارده نیروى 50 ساله 

اداره راهدارى اردستان در بیمارستان فوت کرد.

پذیرایى فرهنگى از شهروندان 
ویژه برنامه «هنرمردان» از سـوى معاونـت اجتماعى 
و مشـارکت هاى مردمى سـازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشـى شـهردارى اصفهـان و بـا همـکارى دفاتـر 
تخصصـى معاونـت فرهنگـى از 12 تـا 16 دى مـاه و 
همزمان با ایام شـهادت حضرت فاطمه زهرا(س) هر 
شب از سـاعت 18 تا 23 در میدان امام حسین(ع) اجرا 

مى شود.

مهار حادثه لوله خیابان مشتاق 
حادثه شکستگى لوله آب 400 میلى متر خیابان مشتاق 
جنـب خیابان ابولحسـن مهار شـد. به گـزارش روابط 
عمومى آبفا منطقه یک، این حادثه در مدت 7 سـاعت 
توسط پرسنل حوادث امور آبفا منطقه با کمترین میزان 
افت فشـار و یا قطعـى آب در محدوده خیابان مشـتاق 

مهار شد.

بازدید از کارخانجات بنیاد 
تعاون زندانیان

به گزارش روابـط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، آخوندى مدیر شهردارى منطقه 13 اصفهان 
به همراه هیئت همراه از کارگاه هاى بنیاد تعاون زندانیان 
اسـتان اصفهان واقع در زندان مرکزى اصفهان بازدید 

به عمل آوردند.

شهردار جدید شاهین شهر 
منصوب شد 

سید رضا مرتضوى، استاندار اصفهان، در حکمى سعید 
ابریشمى راد را به عنوان شهردار شهرستان شاهین شهر 
منصوب کرد. در این حکم آمده اسـت: بنا به پیشـنهاد 
شوراى شـهر شاهین شهر و در راسـتاى مفاد آئین نامه 
اجرایى شـرایط احراز تصدى سـمت شـهردار مصوب 
هیأت محترم وزیران، به موجب این حکم جنابعالى به 

سمت شهردار شاهین شهر منصوب مى شوید.

پرداخت خسارت نکاشت  
عضو هیئت مدیره صنـف کشـاورزان اصفهان گفت: 
بیـش از 23 هـزار و 300 نفـر از کشـاورزان اصفهانى 
بخشى از مطالبات خسارت نکاشـت را دریافت کردند. 
حسین وحیدا اظهار داشت: خسارت نکاشت پول حقابه 
کشاورزان اسـت که صنعت برداشـت مى کند و ِدینى 
است که صنایع آب بر استان باید از سال 1396 تاکنون 

ادا مى کردند. 

خبر

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: در 
طول یک ماه گذشــته انواع کاالهاى قاچاق به ارزش 
308 میلیارد ریال توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادى 
کشف شد.سرهنگ محمدرضا هاشمى فر اظهار کرد: در 
طول یک ماه گذشته 52 محموله بزرگ از انواع کاالهاى 
خارجى قاچاق توســط مأموران پلیس امنیت اقتصادى 
استان اصفهان کشف شد که ارزش این محموله ها طبق 
اعالم نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 308 میلیارد ریال 
بوده است. رقم اعالم شده، افزایش 52 درصدى نسبت به 
مدت مشابه سال قبل را نشان مى دهد.وى از دستگیرى 
295 نفر در ارتباط با کشفیات کاالهاى قاچاق و تحویل 

آنها به مرجع قضائى در طول یک ماه گذشــته خبر داد 
و افزود: تعداد قابل توجهى از این افراد، ســابقه دار بودند 
که نشان مى دهد مجازات ها در این خصوص بازدارنده 
نبوده است.جانشــین فرمانده انتظامى استان اصفهان 
ادامه داد: همچنین در یک ماه گذشته 15 فقره پرونده با 
ارزش باالى پنج میلیارد ریال و 37 فقره پرونده با ارزش 
باالى یک میلیارد ریال توسط مأموران این پلیس تشکیل 
شده است.وى بیشترین محموله هاى قاچاق مکشوفه 
در یک ماه گذشته را شــامل لوازم خانگى، لوازم یدکى 
خودرو، الستیک، لوازم آرایشى و بهداشتى، لوازم برقى و 

تجهیزات رایانه اى و پوشاك اعالم کرد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از وقوع 53 فقره تصادف 
فوتى در محورهاى اســتان اصفهان از ابتداى سال جارى 
خبر داد.ســرهنگ اصغر زارع اظهار داشــت: در بررسى و 
تجزیه و تحلیل به عمل آمده از آمــار تصادفات محورها، 
با آمار 32 درصدى تصادفات محور غرب در 9 ماهه ســال 

1400 مواجه شدیم.
وى در ادامه افزود: در آمار 9 ماهه تصادفات استان اصفهان، 
محور غرب 32 درصد، محور شمال 26 درصد، محور شرق 
24 درصد و محور جنوب هم 18 درصد از تصادفات جرحى 
و فوتى را به خود اختصاص داده اند که محور غرب بیشترین 
آمار تصادفات و محور جنــوب هم کمترین آمار تصادفات 

را دارند.
ســرهنگ زارع گفت: از نظر تعداد تصادفات فوتى، محور 
شمال با 53 فقره فوتى بیشترین آمار تلفات و محور شرق 
با 30 فقره فوتى کمترین آمار تلفات تصادفات محورهاى 
اســتان اصفهان را به خود اختصاص داده اند و مهم ترین 
علت بروز تصادفات در استان اصفهان، نداشتن توجه به جلو 
و حواس پرتى رانندگان است که 48 درصد تصادفات را به 

خود اختصاص داده است.
رئیس پلیس راه اســتان اصفهان ابراز داشــت: رانندگان 
در فصل زمســتان با تجهیزات کامل رانندگى در جاده ها 

تردد کنند.

53 فقره تصادف فوتى 
در اصفهان از ابتداى سال

کشف 308 میلیارد کاالى 
قاچاق در اصفهان در یک ماه

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از انفجار یک دستگاه خودروى 

ال 90 در خیابان جى شرقى خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران در خصوص حادثه انفجار گاز 
در خودرو ال 90 اظهار کرد: این حادثه ساعت 19 و 
37 دقیقه به ستاد فرماندهى آتش نشانى اصفهان 

اعالم شده است.

وى ادامه داد: این حادثه در خیابان جى شرقى اتفاق 
افتاده و نیروهاى امداد و نجات از ایستگاه شماره 15 

براى امدارسانى به این حادثه اعزام شدند. 
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: در ایــن حادثه راننده 
خودرو دچار مصدومیت شــد کــه تحویل عوامل 

اورژانس شهر شد.

مدیر کل سازمان زمین شناسى اصفهان گفت: عدد 
فرونشست بسیار سریع و خزنده در سال 99 به 185 
میلیمتر رسید، به طورى که برآورد مى شود میدان 

امام(ره) تا 46 سانتیمتر نشست کند. 
رضا اسالمى در وبینار فرونشست اصفهان درباره 
فرونشست با میزان آب برداشتى و سرعت افزایش 
نرخ فرونشســت اصفهان، اظهار کرد: فرونشست 
رابطه مســتقیمى با میــزان برداشــت آب دارد. 
ورودى هاى مخزن نــزوالت جوى و آب هایى که 
از آن به دســت مى آمده و یا زاینده رود بوده است. 
بیشــینه بارندگى 100 تا 150 میلى متر بوده، پس 
نزوالت جوى قدرت نفوذى نداشته اند. تنها معبر 
ورودى مخزن زاینده رود بود که در سال 79 جریان 

دائمى آن قطع شد.
وى ادامه داد: در این شرایط افراد با حقابه یا بدون 
حقابه شروع به حفر چاه هاى بیشتر و عمیق تر کردند 
و بدون ورود آب، برداشت شده است. به این ترتیب 

سرعت فرونشست دو برابر شد.
مدیر کل سازمان زمین شناســى اصفهان تأکید 
کرد: از 600 دشت کشور، بالغ بر300 دشت دچار 
بحران فرونشست هستند که از میان آن ها تنها یک 
دشت شامل شــهرى با دو و نیم میلیون جمعیت و 

6 هزار بناى تاریخى اســت که این موضوع توجه 
ویژه اى مى طلبد.

اســالمى تصریح کرد: در ســال 95 با استفاده از 
تصاویر رادار پیشینه نرخ فرونشست توسط سازمان 
زمین شناســى 95 میلى متر اعالم شد. این میزان 
براى ســال هاى 96و 98 به ترتیــب 100 و 185 
میلى متر بود. بر همین اســاس 25 ایستگاه پایش 

دشت برخوار - اصفهان برپا شد.
وى اضافــه کرد: از ســال 98 نقاط فرونشســت 
تبدیل به پهنه شــدند و آرام آرام گسترش یافتند و 
این در حالى اســت که رقم بحرانى فرونشست در 
جهان چهار میلى متر است. عدد فرونشست بسیار 
سریع و خزنده در سال 99 به 185 میلى متر رسید. 
به طورى که نهایت نشســت در میدان امام(ره)  تا 
46 ســانتى متر و در حبیب آباد هم 181 سانتى متر 

خواهد بود. 
اسالمى یادآور شد: دشــت برخوار دولت آباد یکى 
از دشت هاى مهم و اســتراتژیک است و داده ها و 
شــبکه جى پى اس براى آن بررسى مى شود، زیرا 
با 280 متر بیش ترین ضخامت آبرفت، بیشــترین 
تراکم جمعیت و تمرکز اِلمان هاى ملى و مسکونى 

را در بر مى گیرد. 

رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان گفت: مدیران 
باید به اقامه نماز جماعــت در ادارات اهتمام ویژه 
داشته باشند و 20 دقیقه را به برپایى نماز اختصاص 

دهند.
حجت االسالم ابراهیم رنجبر اظهار کرد: نماز ستون 
دین و به عنوان باالترین و ارزشــمندترین فریضه 
شناخته شده اســت، به همین دلیل نظام اسالمى 

وظیفه دارد به اقامه نماز توجه جدى کند.
وى افزود: سه اصل اساسى درباره نماز وجود دارد 
و مدیران باید اقامه نمــاز را در رأس امور خود قرار 

دهند و مدیران باید ایــن موضوع را جدى بگیرند. 
نماز بایــد در ادارات اول وقت و به جماعت خوانده 
شود و مدیران باید در صف اول نماز جماعت باشند.

 رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان تصریح کرد: 
اصل سوم حضور در مساجد است و مدیران باید به 
این موضوع اهتمام ویژه داشــته باشند. همچنین 
پخــش اذان در ادارات باید جدى گرفته شــود. 
پیگیرى مسائل مربوط به نماز را جدى بگیریم و 20 
دقیقه وقت ادارى سازمان ها براى نماز اختصاص 

یابد و فضاى نماز خانه ها باید زیبا سازى شود.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان، فعالیت 
بانــوان در رشــته هاى زیر مجموعه فدراســیون 

بدنسازى را ممنوع اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، در شــرایطى که طى سال هاى 
اخیر مجوز رســمى فعالیت بانوان در رشــته هاى 
پاورلیفتینگ، فیتنس و مچ اندازى از ســوى وزارت 
ورزش و جوانان صادر شــده بود، مدیر کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان در نامه اى به رییس هیات 
بدنســازى این اســتان، هرگونه فعالیت بانوان در 

رشته هاى بدنسازى را ممنوع اعالم کرد.
این ممنوعیت در حالى اســت که بانوان از سال 92 
مجوز حضور در کالس هاى آموزشى و سمینارهاى 
رشته بدنســازى را داشــته اند و از ســال 95 نیز 
مى توانستند در رشته مچ اندازى به فعالیت حرفه اى 
بپردازند تا جایى که امسال اولین اعزام بانوان ایران 
به رقابت هاى آسیایى مچ اندازى انجام شد و بانوان 

ایران موفق به کسب عنوان سوم آسیا شدند.

 هم چنین سال گذشــته نیز مجوز رسمى فعالیت 
بانوان در رشته پاورلیفتینگ از سوى وزارت ورزش 
و جوانان صادر شد و از سال جارى نیز بانوان فعالیت 
رسمى خود را در رشــته فیتنس چلنج آغاز کردند و 
حتى اولین دوره مسابقات این رشته نیز شهریور سال 

جارى برگزار شد.
مشخص نیست که چرا این ممنوعیت مشخصا در 
استان اصفهان اعمال شده و آیا در سایر استان ها هم 

اجرایى خواهد شد یا خیر؟ 
در بخشــى از نامه مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان به رییس هیات بدنسازى این استان آمده 
است: "نظر به اینکه مجوز کتبى در خصوص فعالیت 
بانوان فدراسیون پرورش اندام در رشته هاى تحت 
پوشش صادر نگردیده اســت، لذا هر گونه فعالیت 
بانوان از قبیل برگزارى مسابقات، اردوهاى تدارکاتى 
و مجوز برگزارى دوره هاى مربیگــرى و داورى تا 

اطالع ثانوى غیرقانونى است".

انفجار خودروى ال 90 در خیابان جى

نقش جهان 46 سانتیمتر فرو مى نشیند

20 دقیقه وقت ادارات به اقامه نماز اختصاص یابد

فعالیت بدنسازى بانوان اصفهانى ممنوع اعالم شد!

دریا قدرتى پور

«باید خیلى بله باشیم.»
این جمله اى بود که استاندار جدید اصفهان خطاب به 
مدیر عامل شرکت گاز اســتان بر زبان آورد؛ نه در یک 
جلســه خصوصى با مصطفى علوى که در مقابل چشم 
ده ها نفر از مقامات لشکرى و اســتانى در اولین جلسه 
شــوراى ادارى اســتان اصفهان بعد از روى کار آمدن 

دولت جدید.
وقتى مدیر عامل شرکت گاز استان، در نوبت 5 دقیقه اى 
سخنرانى اش خطاب به حاضران از لیستى سخن گفت 
که در آن نام 14 اداره موفق در مدیریت مصرف گاز به 
استاندارى ارائه شده است، رضا مرتضوى را به واکنش 
وا داشــت که با کنایه خطاب به مدیران ســایر ادارات 
اســتان،آنها را وادارد بپذیرند که استاندارى اصفهان با 
حمایت از شرکت گاز، خواستار مدیریت مصرف انرژى 

در همه ادارات استان و نه فقط 14 اداره است.
«باید خیلى بله باشیم» شــاید به این معناست که هر 
مسئولى حتى اگر پشتوانه قوى خارج از استان هم داشته 
باشد مى بایست در مصرف گاز صرفه جویى کند! با توجه 
به اینکه تمامى هزینه ها را شــرکت گاز تقبل مى کند 
و ادارات، تنها باید همتى به خرج دهند و نوع وســایل 

گرمایشى شان را تغییر دهند.
شاید به همین خاطر بود که مصطفى علوى از این فرصت 
استفاده کرد تا با چشم گرداندن در بین مدعوین و مشاهده 
اداراتى که جزو لیست 14 نفره اش نبودند، هم خطاب به 
آنها و هم خطاب به استاندار، یادآورى کند که ما در خطر 
کمبود گاز هستیم. او پشــت تریبون، همچنین از حضور 
رئیس ستاد اقامه نماز استان هم استفاده کرد تا این مورد 
را مطرح کند که به قول او در کفش کن هاى مســاجد 
که به محیط باز دسترسى دارند نیز وسایل گرمایشى، با 

حداعالى درجه استفاده مى شود.
او در ادامه از اماکن مذهبى یاد کرد که شــب تا صبح از 
بخارى اســتفاده مى کنند بدون اینکه مراجعه کننده اى 
داشته باشند و همین مسئله باعث افت فشار گاز در شرایط 
کنونى مى شود و چه ناامید کننده است که این بخارى ها 
شامل آن چهار پنج میلیون وســایل گرمایشى باشد که 
مدیر عامل گاز از آن نام برد و گفت به علت قدیمى بودن، 

راندمانشان زیر 50 درصد است . 

شــاید در این بین چشــم مدیر عامل شــرکت گاز به 
مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان هم 
افتاد تا از صنایع نیز انتقاد کند و بگوید توســعه استان 
بر پایه بهینه ســازى مصرف انرژى اســت و ما اگر به 
همین منوال شــهرك بزنیم آیندگان معلوم نیست به 

ما چه بگویند.

شیب نزولى کرونا و شیوع اومیکرون
حدود سه دقیقه از نوبت 5 دقیقه اى رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان به اسالیدهایى پرداخته شد که روى 
پرده بزرگ تاالر شهروند نمایش داده شد و خبر از شیب 
نزولى کرونا در ایران مى داد. اسالیدهاى بعدى به جهان 
مربوط مى شدکه طى 23 ماه باالى 1500 مرگ در روز 
را نشان مى دادند. خبر خوش این بود که ایران توانسته از 
این مقوله سربلند بیرون بیاید اما به اعتقاد استاندار نباید 
تصور کنیم که همه چیز تمام شــده بلکه همچنان باید 
پروتکل ها را رعایت کنیم. پروتــکل هایى که باید در 

سایه خدمت رسانى به مردم باشد.
کاهش مبتالیان به کرونا اما باعث نشــد که شــاهین 
شــیرانى از گفته هایش کوتاه بیاید و نسبت به رعایت 
پروتکل ها تأکید نکند. او خطاب به مدعوینى که اکثریت 
قریب به اتفاقشان ماســک زده بودند از شناسایى 8 نفر 
مبتال به اومیکــرون در اصفهان خبــر داد و گفت هر 
کدام از این افراد مى تواننــد 10 نفر دیگر را مبتال کنند 
و بنابراین درصد شیوع باالست. این صحبت ها باعث 
شد که اســتاندار هم تمام قد پشت ســخنان باالترین 
مقام پزشکى اســتان قرار گیرد و بگوید: تنها با رعایت 
پروتکل ها مى توانیم از بحران دور بمانیم به این خاطر 
که فعًال دورکارى نداریــم و خدمت به مردم باید کامل 
انجام شود و مدیران باید زمان مشخصى را براى ارتباط 

با مردم در نظر بگیرند. 

15 قلم از کاالها با ارز 4200 تومانى است 
اگرچه بحث اومیکرون و کرونا این روزها از مهمترین اخبار 
روز به شــمار مى آید، اما خبر کنارگذاشته شدن ارز 4200 
تومانى هم کم از آن نیســت. شاید به همین خاطر بود که 
در مهمترین جلســه اى که تعداد زیادى از مدیران حضور 
داشتند تریبون به دست سرپرست سازمان مدیریت و برنامه 

ریزى سپرده شد تا او به سئوالى پاسخ دهد که این روزها 
ذهن هاى زیادى را مشغول کرده است. پاسخ محمدرضا 
قاسمى خط بطالنى به شایعاتى بود که این روزها خبر از ابر 
تورمى فاجعه بار با برداشته شدن ارز 4200 تومانى مى داد. 
به گفته او تنها 15 قلم از 400 قلم کاالیى که در سبد خانوار 
قرار مى گیرد شامل این ارز مى شود یعنى با حذف این ارز 
چندان تأثیرى در قیمت کاالها اتفاق نمى افتد، چرا که در 
سال هایى که ارز 4200 براى این 15 قلم پرداخت مى شد 
نرخ رشد افزایش قیمت این اقالم کمتر از سایر کاالها نبود. 
قاسمى در ادامه خبر داد که به طور تقریبى حدود 30 میلیارد 
دالر ارز پرداخت کردیم تا بتوانیم قیمت 15 قلم کاال را ثابت 
کنیم که نتایج آمارى نشان مى دهد این اتفاق نیافتاده است.

او همچنین به آمار سال 99 هم نقب زد و از پرداخت 8/7 
میلیارد دالر ارزى گفت که به واسطه کنترل قیمت ها 
بوده است. به گفته قاسمى اگر در آن سال قیمت متوسط 
ارز 24 هزار تومان بود تا 4 هزار تومان این مابه التفاوت 
172 هزار میلیارد تومان مى شــده است، یعنى اگر این 
اتفاق سال گذشته مى افتاد، مقامات دولتى مى توانستند 
به هر ایرانى 2 میلیون تومان به صــورت نقد پرداخت 
کنند، اما آن را روى ارز یارانه دادند و نتوانستند قیمت ها 
را کنترل کنند. او براى مستند کردن صحبت هایش پاى 
اکونومیست را هم به میان کشــید و گفت؛ برآوردهاى  
اکونومیست از رشــد اقتصادى ایران 8/9 درصد است 
یعنى اگر الزاماتى که در اکونومیست نوشته شده انجام 

شود تورم 17 درصد است.
الزام بر افزایش ســن بازنشســتگى موضوع دیگرى 
بود که در گفته هــاى این مقام دولتــى پررنگ بود تا 
بر بحــران و ترك خوردن بدنه هــاى صندوقى صحه 
بگذارد که اگر به داد آن نرسند و با همین دست فرمان 
پیش برویم با بحران رو به رو خواهیم شد:«در صندوق 
بازنشستگى نسبتى به نام نسبت پشــتیبان وجود دارد 
که باید 7 باشــد و به ازاى 7 نفر که بازنشست مى شوند 
باید 7 نفر پول به صنــدوق پرداخت کنند تــا بتوانیم 
حقوق آن 7 بازنشســته را پرداخت کنیم. این نســبت 
در صندوق هاى بزرگ به 2/5 رســیده است و ما 5 نفر 
کمتر داریم و اگر با این دســت فرمــان پیش برویم با 
بحران توانایــى پرداخت حقوق بازنشســتگى مواجه 

مى شویم.»

در اولین جلسه شوراى ادارى استان اصفهان در دولت جدید چه گذشت؟

کنایه گازى استاندار
 به مدیران استان

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس گفت: شهر درچه با 50 هزار نفر جمعیت از 
نظر بهداشتى وضعیت خوبى ندارد.

حجت االسالم محمد تقى نقدعلى اظهار کرد: نمایندگان آماده تعامل با استاندارى 
براى انتخــاب مدیران موفق هســتند و نماینده محل مراجعه مردم و شــنواى 
مشکالت مردم است. در هفته آتى کلیات بودجه به راى گذاشته مى شود و دولت 

تالش کرده تورم را کاهش دهد.
وى افزود: در بحث انتصابات تعامل با نمایندگان موجب آرامش خاطر در ســطح 

استان مى شود.
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس گفت: شهر درچه با 50 هزار نفر جمعیت از 
نظر بهداشتى وضعیت خوبى ندارد و وضعیت پیمانکارى ها مردم را عصبانى کرده 
است. بافت فرسوده خمینى شهر نیازمند کار جدى است. محله ارغوان منظریه و 

برخى محالت درچه محروم هستند که نیاز به محرومیت زدایى دارد.  

وضعیت بهداشتى درچه مطلوب نیست 
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ســاعد ســهیلى با انتشــار تصویرى در 
اینستاگرام خود از عبور فیلم «گشت ارشاد 
3» از مرز 30 میلیارد تومان فروش خبر داد.
فیلم ســینمایى گشت ارشــاد 3 به تهیه 
کنندگى و کارگردانى سعید سهیلى با بازى 
پوالد کیمیایى، ساعد سهیلى، بهنام بانى و 
امیر جعفرى در طول کمتر از دو ماه اکران 

به فروش 30 میلیاردى رسید.
فیلم ســینمایى «گشــت ارشــاد 3» و 
«دینامیت» نماینده ســینماى کمدى در 
اکران پاییزه ســینماى ایران هستند، دو 
فیلمى که به راحتى مرز 10 میلیارد فروش 
را رد کرده و همچنان امید به فروشى چشم 
گیر دارند، اما نکته قابل تامل در مورد این 
دو فیلم همان تئورى ساخت آثار بفروش و 

سطحى است.  
فیلــم ســینمایى گشــت ارشــاد 3 از 

همان ابتدا با حاشــیه کار خود را آغــاز کرد حضور بهنام بانــى به عنوان بازیگر اصلى این فیلم ســومین 
نسخه از فیلم گشــت ارشاد را در صدر حاشــیه ها قرار داد، اتفاقى که امید فیلمســاز براى فروش فیلمش 

را بسیار باال برد.  

امین تارخ بازیگر ســینما و تلویزیون در برنامه رادیویى «پرانتز باز» دربــاره تجربیاتش از اداره 
کارگاه هاى بازیگرى گفت: احســاس مى کنم رغبت الزم میان بازیگران براى ادامه  آموختن یا 
نیست و یا اگر هست، خیلى کم مایه اســت. در حالى که ما به قدر کفایت مى شنویم، مى بینیم، 
مى خوانیم و در جریان هستیم که براى مثال داستین هافمن حتى در دوره اى که موفق بود و به 
عنوان یک بازیگر بین المللى شناخته شده بود، براى اینکه از آموزش و آموختن عقب نماند کار را 
تعطیل مى کند و به دانشگاه مى رود و یک دوره 9 ماهه یا یک ساله را مى گذراند و هستند بسیارى 

از بازیگران دیگر که همین کار را مى کنند.
وى ادامه داد: به این دلیل که بازیگرى هم مثل همه  هنرهــا و مثل همه  علوم عملى و نظرى 

پیوسته در حال تکمیل و تحول است و على االصول یک بازیگر حرفه اى اگر 
که داشته ها و دانســته هایش کفایت کند، حتمًا از پیشــرفتى که اصوًال به 

شکل پر سرعتى دارد اتفاق مى افتد عقب مى ماند. ما در اروپا و آمریکا به 
شدت شاهد این ماجرا هستیم و حتى در کشورهاى همسایه مثل ترکیه 
بازیگرانى هستند که در عرصه تولید وارد شده اند و صاحب موقعیتى 
شده اند اما به آن ها پیشــنهاد شده یا خودشــان دریافت کرده اند و 
تصمیم گرفته اند که کار را تعطیل کنند و مدتى به آموختن بپردازند و 
براى مثال سر از UCLA درآورده اند. یا هنرپیشه هاى آمریکایى مثل 

لئوناردو دى کاپریو که دو سال و نیم کار و زندگى اش را تعطیل کرد و 
سر کالس نشست در حالى که به یک هنرپیشه  پولساز و پر شهرت تبدیل 
شده بود. از این افراد به اندازه  کافى هست ولى شاید برخى از دوستان و 

همکاران ما در ایران هم به گونه هاى دیگرى، یک تالش هاى این 
چنینى دارند.

وى درباره روزآمد و کارآمــد کردن روش هاى 
بازیگرى مطابق با سطح بازیگرى بین الملل 

گفت: مثًال یوگا یکى از تمریناتى است که 
هم در ارتباط با تنفس و هم در ارتباط با 
صدا و بیان به هنرجوى بازیگرى بسیار 
کمک دهنده است ولى جاهایى در حد 
دانشگاه هستند که یوگا را هم به شکل 
تئورى تدریس مى کنند. ضمن اینکه 
معتقدم باید به سوى پست پروداکشن 
هم برویم آن یک نــگاه بین المللى 
است که ما را یک قدرى پر تالش تر 
مى کند براى بیشتر دانستن و بیشتر 

فهمیدن. 
تارخ درباره این کــه چگونه باید 
بازیگر شــد گفت: هیچکس به 
ضرب پول و پارتى، بازیگر نشده 
و نخواهد شد. ممکن است به شکل 
اســتثنایى شــخصى وارد عرصه  

بازیگرى شده باشــد -فقط ممکن 
است- و یک توفیق نسبى هم نصیبش 

شده باشد که اى کاش مى شد مثال زد ولى در 
هیچ موقعیت و محفل معتبــر فرهنگى از این آدم 
که شاید 10 سال هم هســت دارد کار مى کند به 
عنوان بازیگر یاد نشده و یا صاحب شرایط دیگرى 
بوده است. یعنى یا چهره بسیار خاصى داشته یا 
فیزیک بســیار جذاب و زیبایى داشته و توأمان 
هوش سرشار و استعداد زیادى هم داشته است. 
من ندیدم کسى که صاحب اســتعداد نباشد و 

تبدیل به بازیگر شده باشد.
وى ادامه داد: اگر به دنبال فرمولى باشیم، من همیشه عرض کرده ام که سه عامل مى باید دست به 
دست هم دهند تا یک بازیگر موفق شود یا یک هنرجوى بازیگرى موفق شود که به عرصه هاى 
حرفه اى ورود پیدا کند؛ در وهله اول استعداد مهم است. استعداد که به اصطالح آموزش پذیر و 
آموختنى و اکتسابى نیست و یک نعمت خداداد است، کسى دارد و کسى ندارد. نمى شود استعداد 
را به ضرب و زور پول و یا حتى تالش به دســت آورد. دومین عامل تالش است. یعنى به شرط 
برخوردارى از استعداد حتما الزم است که شــخص تالش کند. هم به صورت جمعى تالشى به 
شکل آموزشى داشته باشد و در یک جامعه  آموزشى شرکت کند و هم تالش هاى شخصى 
داشته باشد. عامل سوم شانس است که بسیارى شانس را دخیل نمى دانند. از این 
سه عامل هر کدامش که وجود نداشته باشد آن دو عامل دیگر کمک کننده 

نیستند.
تارخ اظهار داشت: من در طول 27 سالى که آموزشگاه را اداره مى کنم 
با کسى که صاحب استعداد هست و شانس هم آورده برخورد کرده ام. 
براى مثال بر اساس استعدادش در یک فیلمى نقش اول به او پیشنهاد 
شده و بر اساس فیزیکش به یک نقشــى مى خورده است. براى مثال 
مهرجویى یا کارگردان دیگرى بوده و او به عنــوان بازیگر انتخاب 
شده ولى بعد از ده، پانزده روز تمرین حذف شده، چون جواب نداده 
است. چون تالش شخصى نداشته، چون مشکل صدا و بیان داشته 
و هرگز به دنبال رفع این معضالت نرفته است. اگر که فرد تالش 
هم داشته باشد و شانس هم بیاورد و استعداد وجود نداشته باشد حتمًا 
به توفیق نخواهد رســید. اگر صاحب استعداد باشد و 
تالش شخصى هم نکرده باشد، ما مورد داشتیم 
که بسیار با استعداد بوده و بسیار هم تالش 
کرده اما آن پرنده  شــانس به اصطالح 
روى شانه اش ننشسته است. هر چند 
بارى براى تست دادن رفته و یا انتخاب 
و کاندید شــده نهایتا حذف شده و به 
توفیقى نرسیده است. بنابراین بعد از 
ده، دوازده سال رها کرده و به دنبال 

زندگى اش رفته است.
این بازیگر پیشکســوت سینما و 
تلویزیون افــزود: اینکه ما آنقدر 
به آموزش اعتبــار مى دهیم، 
معنایش این نیست که هر کسى 
آموزش دید لزوماً تبدیل به یک 
بازیگر حرفه اى مى شــود. 
ممکن است بعضى بشوند 
و بعضى نشوند. ممکن است 
از یک کالس 30 نفره دو نفر 
بازیگر شــوند. این معنایش آن 
نیست که ما آموزشــگاه نداریم و یا 
آموزشگاه خوب نداریم، معنایش این نیست 
که ما دانشــگاه نداریم، ما این ها را داریم ولى 
واقعیتش این است که آن سه عاملى که من 
اشــاره کردم خیلى عوامل تعیین کننده اى 
هســتند البته که مطالب دیگــرى هم از 
جمله مواد درســى  و همچنین جدیتى که 
هنرجو راجع به این هــا دارد حرف اصلى

 را مى زند. 

امین تارخ در یک برنامه رادیویى پاسخ داد؛ 

چگونه بازیگر شویم؟

مســابقه اســتندآپ کمدى برنامه «خندوانه» با 20 شرکت 
کننده در چهار گــروه در مرحله مقدماتى آغاز شــد. این 20 
شــرکت کننده با یکدیگر رقابت مى کننــد و در نهایت یک 
شرکت کننده با رأى داوران، سه شرکت کننده با رأى مردمى 
به مرحله بعد مى روند و یک شرکت کننده هم با رأى داوران 
حذف مى شود. حسن معجونى، امیرمهدى ژوله و رامبد جوان، 

«خنداننده شو3» را داورى مى کنند.
رامبد جوان گفتگویــى با حامد آهنگــى کمدین در فضاى 

مجازى داشت و درباره این مسابقه با او صحبت کرد.
حامد آهنگى گفت: همیشه از دیدن اجراها، در قالب نمایش 
و اســتندآپ ایرانى و خارجى لذت مى برم و وقتى مى خندم 
کیف مى کنم؛ چون بیشــتر از 20 ســال کارم این بوده و به 
واسطه کرونا مدتى از استیج دور بودم. اما یک نگاه نقادانه  به 
اجراها دارم. من شش اجرا ى خنداننده شو را دیدم و به نظرم 
بچه هاى با استعدادى هستند و به عنوان کسى که سال ها این 
کار انجام داده و به عنــوان بیننده، بزرگترین ضعف بچه ها را 

در متن آنها مى بینم.
وى افزود: وقتى من قرار اســت استندآپ انجام 

دهم، باید تکلیفم با خودم روشــن باشد 
که چى مى خواهم بگویم. زمانى که 
مى دانم داســتان قــوى  دارم، فقط 
مى ماند یک روایت خوب داستانى 
که من اجرایش مى کنم.  آن چیزى 
که شما داوران مى گویید به نظرم 
کامال درست اســت. اینکه بعضى 

وقت ها میان بازى کمک مى گیرنــد و ضعف متن را با بازى 
مى پوشانند، درست نیست.

در ادامه، جوان با اشاره به تجربه آهنگى در طول این سال ها از او 
خواست درباره اینکه شرکت کنندگان جذاب تر، بامزه تر و گیراتر 
شوند، سوال کرد و او پاسخ داد: قطعا تمرین! در شروع خیلى مهم 
است که من چقدر تمرین کردم و چقدر آماده هستم. در استنداپ 
برعکس نمایش باید سالن در دستت باشد یهو ممکن است در 
تماشاگران یک نفر حرفى بزند و تو باید توانایى داشته باشى که 

از این تیکه یک داستان جدید بسازى.
آهنگى عنوان کرد:کسى که کمدین است اولین چیزى که به او 
کمک مى کند تا با مردم ارتباط برقرار کند، این است که دغدغه 
مردم را بداند، اینکه بداند در اجتماعش چه اتفاقى مى افتد و اگر 
من به زبان طنز بگویم به دل مى نشیند، اما وقتى جدى بگویید 

تلخ است و شاید کسى گوش نکند.
آهنگى توضیــح داد: مردم اگر در اســتنداپ ها بــه کمدین ها
نمى خندند، باید بدانید کمدین شدن در ایران خیلى سخت است! 
همیشــه من با آن درگیر بودم. این ســال ها و بچه هایى که تازه 
ورود مى کنند بدانند که کار خیلى ســخت است. ما اگر در 
جهان 100 فاکتور براى خنداندن داریم، در ایران 50 
فاکتورش ممنوع اســت! آنها در مورد موضوعات 
مربوط به مسئوالن کشورشان شوخى مى کنند و 
به راحتى همه مى خندند و تمام. اما اینجا با خیلى 
مسائل نمى شود شوخى کرد پس کمدین ها و 
کسانى که کمدى تماشا مى کنید؛ کار کمدى 

در ایران کار خیلى سخت است.

ست، خیلى کم مایه اســت. در حالى که ما به قدر کفایت مى شنویم، مى بینیم، 
جریان هستیم که براى مثال داستین هافمن حتىدر دورهاى که موفق بود و به

ر بین المللى شناخته شده بود، براى اینکه از آموزش و آموختن عقب نماند کار را 
9به دانشگاه مى رود و یک دوره 9 ماهه یا یک ساله را مى گذراند و هستند بسیارى 

 کههمین کار را مى کنند.
عملى و نظرى یندلیل که بازیگرىهم مثل همه  هنرهــا و مثل همه  علوم

کمیل و تحول است و على االصول یک بازیگر حرفه اى اگر 
ســته هایش کفایت کند، حتمًا از پیشــرفتى که اصوًال به 

دارد اتفاق مى افتد عقب مى ماند. ما در اروپا و آمریکا به 
ماجرا هستیم و حتى در کشورهاى همسایه مثل ترکیه 
د که در عرصه تولید وارد شده اند و صاحب موقعیتى 
پیشــنهاد شده یا خودشــان دریافت کرده اند و  ها
 که کار را تعطیل کنند و مدتى به آموختن بپردازند و 
UCLA درآورده اند. یا هنرپیشه هاى آمریکایى مثل 

یو که دو سال و نیم کار و زندگى اش را تعطیل کرد و 
ت در حالى که به یک هنرپیشه  پولساز و پر شهرت تبدیل 
راد به اندازه  کافى هست ولى شاید برخى از دوستان و

ران هم به گونه هاى دیگرى، یک تالش هاى این 

و کارآمــد کردن روش هاى  د
 با سطح بازیگرى بین الملل 

یکى از تمریناتى است که 
نفس و هم در ارتباط با 
رجوى بازیگرى بسیار
ت ولى جاهایى در حد 
که یوگا را هم به شکل 
مى کنند. ضمن اینکه 
وى پست پروداکشن
ک نــگاه بین المللى 
ک قدرى پر تالش تر 
شتر دانستن و بیشتر 

کــه چگونه باید 
ت: هیچکس به 
بازیگر نشده  تى،
کن است به شکل 
خصى وارد عرصه  

شــد -فقط ممکن 
یق نسبى هم نصیبش 

 کاش مى شد مثال زد ولى در 
حفل معتبــر فرهنگى از این آدم 
لهم هســت دارد کار مى کند به
 نشده و یا صاحب شرایط دیگرى 
یا چهره بسیار خاصى داشته یا 
جذاب و زیبایى داشته و توأمان 
ستعداد زیادى هم داشته است. 
 که صاحب اســتعداد نباشد و 

ک دست هم دهند تا یک بازیگر موفق شود یا یک هنرجوى بازیگرى موفق شود
پیدا کند؛ در وهله اول استعداد مهم است. استعداد که به اصطال حرفهاى ورود
آموختنى و اکتسابى نیست و یک نعمت خداداد است، کسى دارد و کسى ندارد.

را به ضرب و زور پول و یا حتى تالش به دســت آورد. دومین عامل تالش است
برخوردارى از استعداد حتما الزم است که شــخص تالش کند. هم به صورت
شکل آموزشىداشته باشد و دریک جامعه  آموزشى شرکت کند وهم تال
داشته باشد. عامل سوم شانس است که بسیارى شانس را دخیل
سه عامل هر کدامش که وجود نداشته باشد آن دو عامل د

نیستند.
7تارخ اظهار داشت: من در طول27 سالى که آموزشگ
با کسى که صاحب استعداد هست و شانس هم آورد
براى مثال بر اساس استعدادش در یک فیلمى نقش
شده و بر اساس فیزیکش به یک نقشــى مى خورده
مهرجویى یا کارگردان دیگرى بوده و او به عنــوا
شده ولى بعد از ده، پانزده روز تمرین حذف شده،
است. چون تالش شخصى نداشته، چون مشکل
ا و هرگز به دنبال رفع این معضالت نرفته است.
هم داشته باشد و شانس هم بیاورد و استعداد وجود

به توفیق نخواهد رســید. اگرصاحب
تالش شخصى هم نکرده باش
که بسیار با استعداد بودهو
کرده اما آن پرنده  شــ
روى شانه اش ننشس
بارى براى تست دادن
و کاندید شــده نهای

توفیقى نرسیده است
ده، دوازده سال ره
ا زندگى اش رفته
این بازیگر پیشک
تلویزیون افــز
آموزش اع به
معنایش این نی
آموزش دید لز
بازیگر حر
ممکن اس
و بعضى نش
از یککالس
بازیگر شــوند
نیست که ما آموزش
آموزشگاه خوب نداریم، مع
ما دانشــگاه نداریم، ما ای که
واقعیتش این است که آن

اشــاره کردم خیلى عوامل
هســتند البته که مطالب
جمله مواد درســى  و هم
هنرجو راجع به این هــا

 را مى زند.
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حامد آهنگى:
از 100 فاکتور براى خنداندن

  50 فاکتور در ایران ممنوع است!

مسعود کیمیایى بیش از یک فیلم سینمایى راش در اختیار دارد 
و به همین خاطر تصمیم گرفته یک نســخه سریالى از «خائن 

کشى» هم آماده کند.
به گزارش هفت صبح؛ «خائن کشى» تازه ترین فیلم کیمیایى 
است که هم قصه خاصى دارد و هم ترکیب بازیگران و گریم آنها 
عالقه مندان را مشتاق به تماشــاى این فیلم در جشنواره فجر 

امسال کرده است.
«خائن کشــى» دربــاره مهدى بلیــغ یکــى از معروفترین 
کالهبرداران تهرانى است که زندگی دراماتیکی داشــــته و 

کیمیایی از نزدیک او را مى شناخته است.
شنیده مى شــود کیمیایى بیش از یک فیلم سینمایى راش در 
اختیار دارد و به همین خاطر تصمیم گرفته یک نسخه سریالى 

از «خائن کشى» هم آماده کند. براساس پیش بینى، قرار است 
شش قسمت از دل این راش ها بیرون کشیده شود.

تصمیم این است تا نسخه سریالى «خائن کشى» نوروز 1401 
توسط یکى از پلتفرم ها توزیع شــود. فعال مقدمات این کار در 
حال انجام است. طبعا در این فرآیند احتمال هرگونه اتفاق و در 
نتیجه تکذیب خبر وجود دارد. با این حال اصل تصمیم مبنى بر 
انتشار نسخه سریالى «خائن کشى» در شبکه نمایش خانگى 

تایید شده است. 
فرهاد آئیش، امیر آقایى، ســارا بهرامى، پانتــه آ بهرام، مهران 
مدیرى، پوالد کیمیایى، اندیشه فوالدوند، حمیدرضا آذرنگ، سام 
درخشانى، الهام حمیدى و نرگس محمدى از جمله بازیگرانى 

هستند که در سى امین ساخته سینمایى کیمیایى حضور دارند.

ر انجام داده و به عنــوان بیننده، بزرگترین ضعف بچه ها را 
مى بینم. ر متن آنها

ىافزود: وقتى من قرار اســت استندآپ انجام 
باید تکلیفم با خودم روشــن باشد  هم،

چى مى خواهم بگویم. زمانى که  ه
ى دانم داســتان قــوى  دارم، فقط 
ى ماند یک روایت خوب داستانى 
ه من اجرایش مى کنم.  آن چیزى 
شما داوران مى گویید به نظرم  ه
مال درست اســت. اینکه بعضى 

نمى خندند، باید بدانید کمدین شدن در ایران خیلى سختا
اینســال ها و بچه هایىکه همیشــه من با آندرگیر بودم.
ورود مى کنند بدانند که کار خیلى ســخت است. ما اگ
0جهان 100 فاکتور براى خنداندن داریم، در ایران
فاکتورش ممنوع اســت! آنها در مورد موضو
مربوط به مسئوالن کشورشان شوخى مى ک
به راحتى همه مى خندند و تمام. اما اینجا باخ
مسائل نمى شود شوخى کرد پس کمدین
کسانى که کمدى تماشا مى کنید؛ کار کم

در ایران کار خیلى سخت است.

سریال مسعود کیمیایى نوروز 1401 مى آید؟

 رضا صادقى در اولین کنســرت پساکرونایى 
خود در تهران که در دو سانس در تاالر وزارت 
کشور برگزار شد یاد درگذشتگان بر اثر ابتال به 
کرونا، از جمله على انصاریان و مهرداد میناوند 

را گرامى داشت.
او در بخشى از این کنسرت چنین گفت: «در 
دوران شــیوع کرونا، از خوش سعادتى ام دو 
مرتبه کرونا گرفتم اما حریفم نشد. در این دو 
سال آدم هاى عزیز و دوست داشتنى بسیارى 
را از دست دادیم، کسانى که سال هاى قبل، 
همین جا، جلوى من نشســته بودند و من از 
دیدن و بودن شان کلى کیف مى کردم؛ على 
انصاریان، مهرداد میناوند و خیلى از عزیزانى 

که از دست شان دادیم.
من به خودم قول دادم اگر روى صحنه برگشتم 
حتما از شما عزیزان بخواهم به احترام کسانى که بى ادعا، مردانه و بامعرفت پاى این اتفاق در این مملکت 
ایستادند و هر کسى هر چیزى گفت سرشان به کار خودشان بود، به افتخار کادر درمان، پزشکان و همه 

کسانى که در این دو سال براى مردم انرژى و وقت گذاشتند دست بزنید.»

یادى از میناوند و انصاریان
 در کنسرت رضا صادقى

بازیگران ســرى فیلم هاى هرى پاتر بار دیگر براى یک قسمت 
ویژه دور هم جمع شــدند. جاى تردید ندارد که سرى فیلم هاى 
هرى پاتر باعث به شهرت رسیدن دانیل ردکلیف، اما واتسون و 
روپرت گرینت شد که به ترتیب نقش هاى هرى، هرموین و ران 

را بازى مى کردند.
 قســمت ویژه هرى پاتر «20 ســالگى هرى پاتر، بازگشت به 
هاگوارتز» نام دارد اما در این مطلب مى خواهیم در مورد دستمزد 
بازیگران اصلى سرى فیلم هاى هرى پاتر صحبت کنیم. روپرت 
گرینت براى بازى در قســمت اول مجموعــه فیلم هاى هرى 

پاتر نزدیک به 4 میلیون دالر دســتمزد گرفت، دستمزدى که در 
 Harry Potter and the Deathly Hallows Part

1 به بیش از 15 میلیون دالر افزایش یافت.
گرینت براى قســمت دوم فیلم دوم مجموعه هرى پاتر نیز 15 
میلیون دستمزد دریافت کرد. بدین ترتیب دریافتى گرینت براى 
مجموعه هرى پاتر در مجموع به بیش از 70 میلیون دالر رسیده 
است. اما واتسون در قســمت اول مجموعه فیلم هاى هرى پاتر 
نیز مانند گرینت یک دستمزد 4 میلیون دالرى گرفت و دستمزد 
 Harry Potter and the او در قســمت هــاى اول و دوم

Deathly Hallows نیز همان 15 میلیون دالر بود. در کل 
براى هشت فیلم مجموعه هرى پاتر، اما واتسون در مجموع 60 

میلیون دالر دستمزد دریافت کرد.
دســتمزد دانیل ردکلیف براى نقش هرى پاتر در اولین فیلم این 
مجموعه تنها 1 میلیــون دالر بود در حالى که این دســتمزد در 
 Harry Potter and the Order of the Phoenix
به 14 میلیون دالر رسید یعنى 10 میلیون دالر بیشتر از اما واتسون 
و روپرت گرینت. در فیلم دوم دستمزد ردکلیف سه برابر شده و به 3 
میلیون دالر و در فیلم سوم به 6 میلیون دالر رسید. بدین ترتیب او 

زمانى که 15 سال داشت تنها به خاطر بازى در سه فیلم اول هرى 
پاتر دستکم 10 میلیون دالر دستمزد گرفته بود.

 Harry Potter and the ردکلیــف بــراى دو قســمت
Deathly Hallows نیز هر کدام 20 میلیون دالر دستمزد 
گرفته است. بدین ترتیب دستمزد دانیل ردکلیف براى 8 فیلم این 
مجموعه دستکم 100 میلیون دالر بوده است که باعث مى شود او 
گرانقیمت ترین بازیگر این فرانچایز مشهور و پرفروش باشد. این 
اعداد در حالى است که درآمد ساالنه کنونى ردکلیف از بازیگرى 

حدود 15 میلیون دالر است.

افشاى دستمزد  قابل توجه
 3 بازیگر اصلى  «هرى پاتر» 

در اوج نوجوانى

«گشت ارشاد3» 30 میلیاردى شد
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پس از حضور رشید مظاهرى در نشست کمیته انضباطى 
باشگاه استقالل و عذرخواهى او بابت اتفاقات رخ داده در 
تمرینات این تیم، کمیته انضباطى باشگاه استقالل نیز این 
گلر خاطى خود را به دلیل تخلف انضباطى اش، به کسر 5 
درصد از مبلغ قرارداد خود محکوم کرده است. بر این اساس 
مظاهرى پس از متحمل شدن جریمه مالى، مجوز حضور 

در تمرینات آبى پوشان را کسب کرد.

گلر خاطى استقالل جریمه شد

01

05

مهدى طارمى از سوى سرمربى تیم ملى فوتبال ایران براى 
دو بازى برابر عراق و امارات به تیم ملى دعوت شــد. ستاره 
ایرانى پورتو که پس از انتقاد از دراگان اسکوچیچ از تیم ملى 
کنار گذاشته بود براى دو بازى پیش رو در فهرست تیم ملى 

قرار خواهد داشت.

پایان لج ولجبازى ها

03

06

 مقصد بعدى مهاجم ایرانى فنرباغچه که قرارداد قرضى اش 
بعد از یک و نیم سال در زوریا اوکراین به پایان رسیده، هنوز 
مشخص نیست ولى دو راه پیش روى این بازیکن 20 ساله 
قرار دارد. اللهیار صیادمنش در صورت تأیید سرمربى جدید 
فنرباغچه بــه ترکیب این تیم برمى گردد و در ســوپر لیگ 
ترکیه توپ مى زند. راه دوم هم این است که اندرلخت بلژیک 
خواهان جذب ستاره ایرانى است و مى تواند دوباره به صورت 

قرضى به لیگ بلژیک برود.

ساعت آغاز سه مسابقه و ورزشگاه محل برگزارى یک دیدار 
از هفته سیزدهم لیگ برتر تغییر کرد، که بر این اساس مسابقه 
دو تیم ذوب آهن و فجرشهیدسپاسى امروز به جاى ساعت 17 
در ساعت 16 و 15 دقیقه در ورزشگاه فوالدشهر آغاز مى شود. 
تیم هاى شهرخودرو و سپاهان نیز به جاى ساعت 15 از ساعت 
14 و 30 دقیقه روز دوشــنبه در ورزشگاه ثامن االئمه مشهد 
مقابل هم صف آرایى خواهند کرد. همچنین مسابقه دو تیم 
مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان دوشنبه به جاى ساعت 
15 در ساعت 14آغاز و به دلیل شرایط بد جوى در سرچشمه 
به جاى ورزشگاه شهید زینعلى سرچشمه در ورزشگاه سردار 

سلیمانى سیرجان برگزار مى شود.

اللهیار در دو راهى

تغییر ساعت 3 بازى 
در لیگ برتر

02

04

بعد از بازى آخر یک تیم لیگ برترى در فوتبال ایران یکى از 
بازیکنان باسابقه این تیم که در دیدار آخر به میدان نرفته بود 
بعد از پایان بازى و در رختکن، جلوى چشم کادرفنى و بازیکنان 
به یکى از مربیان ناسزا مى گوید که پس از شدت یافتن درگیرى 
لفظى بین این دو نفر، یکى دیگــر از بازیکنان قدیمى تیم در 
حمایت از مربى، با آن بازیکن وارد درگیرى مى شود. بازیکنى 
که درگیرى را آغاز کرده بود، با عصبانیت رختکن را ترك کرد تا 
جواب هم تیمى اش را با قمه بدهد. اما دخالت به موقع مربیان 

و بازیکنان، باعث شد تا غائله خاتمه پیدا کند.

یحیى گل محمدى که فصل گذشته از جهت تعداد بازى هایى 
که هدایت سرخپوشــان تهران را برعهده داشــته از رکورد 
چهره هایى چون افشین قطبى، استانکو پوکلِپوویچ، مصطفى 
دنیزلى و حمید درخشان گذشته بود، در رقابت هاى این فصل 
تا به اینجا از مرحوم محراب شاهرخى و آلن راجرز گذر کرده. 
یحیى تاکنون در دو دوره فعالیت خود به عنوان ســرمربى 
پرسپولیس، 102 مســابقه را ثبت کرده و به زودى با عبور از 
رکورد 104 مسابقه شهریار فوتبال ایران، بعد از على پروین و 
برانکو ایوانکوویچ، سومین مربى برتر تاریخ باشگاه خواهد شد.

قمه کشى در
 باشگاه لیگ برترى!

یحیى، دایى را 
پشت سر مى گذارد

5

تیم فوتبال سپاهان در یکى از مهم ترین بازى هاى هفته سیزدهم، به 
مصاف پدیده مشهد مى رود. دیدارى حساس و فینال گونه که نتیجه آن 
مى تواند تا حدودى معادالت قهرمانى نیم فصل نخست را حل کرده 
و نتیجه آن براى سایر مدعیان خصوصًا پرسپولیس از اهمیت باالیى 

برخوردار است.
ســپاهانى ها در حالى آماده میزبانى از شهرخودرو مى شوند که هفته 
گذشته مقابل رقیب سنتى خود پرســپولیس با تک گل کامیابى نیا 
شکســت خوردند تا فاصله این تیم با صدر جدول به 6 امتیاز برسد و 
شانس قهرمانى در نیم فصل را از دست بدهند. زردپوشان اصفهانى 
در رده سوم جدول قرار دارند و پدیده با 3 امتیاز در قعرجدول رده بندى 

قرار دارد.
سپاهان در هفته هاى اخیر حال و روز خوبى ندارد؛ پیش از شروع فصل 
شاید کمتر کسى تصور مى کرد که پرمهره ترین تیم حال حاضر لیگ، تا 
پیش از هفته سیزدهم 4 شکست تلخ را تجربه کرده و شانس قهرمانى 
نیم فصل را از دســت داده باشــد. با این حال تیم نویدکیا على رغم 
برترى هاى فنى که دارد، 3 بازى آخر خود در لیگ را با شکست پشت 
سرگذاشته و از نظر روحى_ روانى در وضعیت سختى قرار گرفته است.

ســپاهان مقابل پدیده محکوم به برد است. ســپاهان براى خروج از 
بحران به پیروزى نیاز دارد و بازى با پدیده قعرنشین بهترین فرصت 

براى نویدکیا و شاگردانش محسوب مى شود تا با یک پیروزى پرگل 
به لیگ باز گردند. از طرف دیگــر نزدیکى امتیازات بین تیم هاى رده 
سوم تا ششم باعث شده تا زردپوشان اصفهانى براى حفظ جایگاه شان 
چاره اى جز پیروزى بر پدیده نداشته باشند. شاگردان نویدکیا به خوبى 
مى دانند که اگر امتیازى از دست بدهند، با توجه به نتایج بازى  تیم هاى 
آلومینیوم، مس و پیکان مقابل رقبایشان حتى تا رده چهارم و یا پنجم 

جدول نیز سقوط کنند.
سپاهان مقابل پدیده کار چندان ساده اى هم در پیش نخواهد داشت؛ 
زردپوشان اصفهانى باید مقابل تیمى به میدان بروند که چیزى براى 
از دست دادن ندارند و براى کسب اولین بردشان با تمام قوا به میدان 
خواهند آمد. پدیده در فصل جارى نشانى از تیم همیشه مدعى چند سال 

اخیر ندارد و محتمل ترین گزینه براى سقوط به شمار مى رود.  
پدیده با 3 گل زده، ضعیف ترین خط حمله لیگ را دارد و عمًال نمى تواند 
براى سپاهان دردسرساز شود. شاگردان سیدعباسى در خط دفاعى نیز 
وضعیت اسفناکى دارند و با دریافت 18 گل ضعیف ترین خط دفاعى 

لیگ را به نام خود ثبت کرده اند.
آنچه مسلم است بازى با پدیده بهترین فرصت براى نویدکیا و تیمش 
به شمار مى رود تا با یک برد پرگل، ناکامى هاى اخیر را فراموش کنند. 

باید منتظر ماند و دید شرایط فوتبالى به کدام سو ورق خواهد خورد.

هفته ســیزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال روز دوشنبه 13 دى 
ماه با انجام 8 دیدار برگزار خواهد شــد که دریکى از این رقابت ها 

ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر میزبان فجرسپاسى است.
ذوب آهن باید در یکى از حســاس ترین بازى هاى هفته سیزدهم، 
به مصاف فجر سپاســى برود، دیدارى 6 امتیازى که نتیجه آن با 
توجه به فاصله 3 امتیازى ذوبى ها و شاگردان کالنترى حساسیت 
باالیى داشــته و عالوه بر دو تیم برگزار کننده براى تیم هاى نفت 
مسجدســلیمان، صنعت نفت آبادان، هوادار و تراکتــور نیز حائز 

اهمیت است.
سبزپوشان اصفهانى در حالى آماده پیکار با فجرسپاسى مى شوند که 
هفته گذشته مقابل تراکتور پیروزى با ارزشى را به دست آورده و به 
طور موقت از شرایط بحرانى فاصله گرفتند. ذوب آهن در 12 بازى 
قبلى خود 4 برد، 2 تساوى و 6 شکست به دست آورده و با اندوختن 
14 امتیاز در رده دهم جدول ایستاده است. در آن سو فجرسپاسى 
مقابل هوادار تن به تساوى بدون گل خانگى داد تا 11 امتیازى شده 

و در رده چهاردهم جدول قرار بگیرد.
ذوب آهن براى بازى با فجرسپاسى شرایط خوبى دارد؛ سبزپوشان 
اصفهانى در بســیارى از فاکتورهــاى هجومــى از جمله میزان 
شــوت زنى، مالکیت توپ، تعداد و دقت پاس جزو تیم هاى خوب 

حاضر در لیگ به شــمار مى آیند، اما فقدان یک مهاجم تمام عیار 
موجب شد که این تیم نتواند از تمام ظرفیت هاى تهاجمى اش بهره 
ببرد. از طرف دیگر ضعف مفرط خط دفاعــى و نبود یک هافبک 
دفاعى پرقدرت در ذوب آهن، باعث شــد تا دروازه سبزپوشان به 

راحتى باز شده و نتوانند نتایج خوبى را به دست آورند.
تقابل ذوب آهن با فجرسپاسى بهترین فرصت شاگردان تارتار است 
تا بتوانند با پیروزى در این دیدار، به روند ناکامى هایشــان خاتمه 
بخشند اما این اتفاق چندان ساده به نظر نمى رسد. فجرسپاسى تیم 
سختکوش و جنگنده اى است که در اجراى بازى بسته و تخریبى 
تبحر داشته و در فاز دفاعى توان باالیى دارند. شاگردان کالنترى 
در 12 بازى قبلى خود فقط 9 گل دریافــت کرده اند که آمار قابل 
قبولى محسوب شده و نشان از توان دفاعى خوب تیم فجر دارد. با 
این حال فجرى ها در فاز هجومى کامًال ضعیف نشان داده  و تا به 
این جاى فصل فقط 5 گل به ثمر رســانده اند که آمار فاجعه بارى

 است.
فجرى ها در 12 بازى قبلى خود، 6 شکســت را تجربه کرده اند که 
از این تعداد 4 شکســت آنها در بازى هاى خارج از خانه بوده و تیم 
کالنترى از این نظر آمار خوبى ندارد؛ نکته اى که مى تواند موجب 

امیدوارى تارتار و تیمش باشد.

سپاهان و ذوب آهن امروز به مصاف پدیده و فجر سپاسى مى روند

طالیى پوشان اصفهان در اندیشه کامبک سربازان تارتار به دنبال شکست شاگردان کالنترى

هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس امروز با انجام هشت دیدار برگزار خواهد شد و دو نماینده شهر اصفهان نیز به مصاف حریفان خود خواهند رفت. بر این اساس در یکى از مهمترین رقابت هاى این 
هفته سپاهان در ورزشگاه ثامن االئمه(ع) مشهد به مصاف تیم قعرنشین پدیده مى رود و در مصافى دیگر تیم ذوب آهن در ورزشگاه خانگى خود در فوالدشهر میزبان تیم تازه لیگ برترى شده فجر سپاسى خواهد بود، که از قضا 

نماینده شیراز هم جزو تیم هاى قعر جدولى است و در جدول 16 تیمى لیگ بیست و یکم به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به نفت مسجد سلیمان در رتبه چهاردهم جاخوش کرده است. 

صعود اصفهانى ها با عبور از قعرنشین ها

یکى از هافبک هاى سپاهان دست به اقدام جالب توجهى زده است.
امید نورافکن، هافبک طالیى پوشان اصفهان در اقدامى جالب مدرسه فوتبال خود را 

راه اندازى کرده است.
این اتفاق در حالى رخ داده که نورافکن فعًال دوران حرفه اى فوتبال خود را طى مى کند 

و با توجه به سن و سالش، هنوز زمان زیادى تا دوران بازنشستگى او باقیمانده است.
پیش از این شاهد بودیم که بازیکنان فوتبال ایران پس از پایان دوران حرفه اى و بیشتر 
در جهت درآمدزایى سراغ تاسیس مدرسه فوتبال مى رفتند و در تابستان میزبان دانش 
آموزان عالقه مند به فوتبال بودند. مدارسى که البته تا امروز خروجى ویژه اى نداشته 

است.
حاال امید نورافکن سعى کرده در این زمینه کار متفاوتى انجام دهد و با افتتاح مدرسه 

فوتبال خود و سر زدن به آن، عالوه بر دادن انگیزه به افرادى که در 
این مدرسه حضور دارند سعى کند گام بلندى در جهت استعدادیابى 

بردارد. امید نورافکن که خیلى زود چهره شــد و 
حتى به سرعت شانس لژیونر شدن را به دست 
آورد حاال قصــد دارد در کنار فوتبال حرفه اى 
خود (در ســپاهان و تیم ملى) بتواند به همان 
سرعت هم بچه هایى که مستعد هستند را وارد 
مسیر درست قرار دهد. البته اینکه تا چه حدى 
بتواند در این کار موفق باشد مشخص نیست اما 

زدن مدرسه فوتبال در این سن و سال، کار 
جالب توجه و عجیبى است. 

پیش از ایــن محمد انصارى 
بازیکن سابق پرسپولیس 
و حــال حاضــر مــس 
رفســنجان نیز مدرسه 
فوتبال خود را به صورت 
رایگان افتتاح کرده بود 
و افــرادى که بضاعت 
مالى نداشــتند در این 
مدرســه، شانسشــان 

براى فوتبالیســت شدن 
را امتحان مى کردند.

ضور دارند سعى کند گام بلندى در جهت استعدادیابى 
رافکن که خیلى زود چهره شــد و
ت شانس لژیونر شدن را به دست 
ـد دارد در کنار فوتبال حرفه اى 
هان و تیم ملى) بتواند به همان 
ه هایى که مستعد هستند را وارد 
قرار دهد. البته اینکه تا چه حدى 
ار موفق باشد مشخص نیست اما

تبال در این سن و سال، کار 
عجیبى است. 

محمد انصارى 
 پرسپولیس 
ــر مــس 
یز مدرسه 
به صورت 
 کرده بود 
ه بضاعت 
ند در این 
سشــان 
ــت شدن

کردند.

نورافکن مدرسه فوتبال زد!
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن به طور شفاف در رابطه با دلیل 
ناراحتى و جدایى قاســم حدادى فر توضیح داد و با تأکید بر 
بازگشت کاپیتان سبزپوشان گفت: این تیم مال امثال قاسم 

است و ما مهمان هستیم.
یکى از حواشى پیرامون باشــگاه ذوب آهن پیش از شروع 
مسابقات لیگ برتر، ناراحتى و جدایى قاسم حدادى فر بود که 
حاال مهدى تارتار در آخرین مصاحبه خود به صورت صریح 

دلیل ناراحتى این بازیکن را توضیح داده است.
این بخشى از صحبت هاى مهدى تارتار و مهدى توتونچى 
مجرى برنامه «شــب هاى فوتبالى» است که از سرمربى 
ذوب آهن خواســت به طور شــفاف در مورد قصه جدایى 
قاســم حدادى فر توضیح بدهد و او اینطور حرف هایش را 
آغاز کرد:«خب این قصه، قصه اى نیست. من اگر بخواهم 
واقعیت را بگویم، فکر مى کنم عدم شناخت من از شخصیت 

آقاى حدادى فر و زودرنجى قاسم باعث این اتفاقات شد.»
او در مورد دلیل ناراحتى حدادى فر اضافه کرد:«من بعد از 
یکى از تمریناتمان رك و صریح با قاسم صحبت کردم و به 
او گفتم با توجه به مصدومیت هایى که داشــته، کنار ما به 
عنوان مربى کارش را شروع کند؛ ولى قاسم دوست نداشت 
و احساس کرد چون نظر ما این است که به عنوان کادر فنى 

فعالیت کند، یک جورایى ناراحت شــد و دیگر از فردا ســر 
تمرین نیامد. من خودم اگر شــخصیت قاسم را 

بهتر مى شناختم، شاید طور دیگرى این مسئله 
را برایش عنوان مى کردم.»

تارتار در بخش بعدى حــرف هایش در 
واکنش به اینکــه آیا امکان بازگشــت 
حدادى فر به ذوب آهن وجود دارد یا خیر، 

تاکید کرد:«من همیشــه این را گفته ام. ما 
در اصفهان و ذوب آهن مهمان هســتیم. قاسم 

اما یکى از افرادى است که خیلى زحمت کشیده و 
اسطوره این باشگاه است و من دوست ندارم به عنوان 

یک مربى قاسم به این شکل از ذوب آهن جدا شود. این را 
به خودش هم از طریق دوست و آشناهایش گفته ام و به او 
رسانده اند. دوست ندارم این اتفاق بیافتد، ولى خب باید همه 
چیز سر جایش باشد. ما هم مربى هستیم و باید یک تیم 40 

نفره را جمع و جور کنیم.»
او در پایان بار دیگر بر بازگشت قاســم تاکید کرد و گفت: 
«100 در صد این تیم مال امثال قاســم است و ما مهمان 

هستیم.»
این صحبت ها را مى توان اولین واکنش رسمى مهدى تارتار 

و پالس هاى مثبت این مربى براى بازگرداندن حدادى فر به 
اردوى تیم دانســت و حاال باید دید پاسخ حدادى فر به این 

ماجرا چیست؟

 پالس مثبت تارتار براى بازگرداندن حدادى فر
ت شــد و دیگر از فردا ســر 

ـخصیت قاسم را 
رى این مسئله 

هایش در 
زگشــت 
یا خیر، ارد

را گفته ام. ما 
 هســتیم. قاسم 

ى زحمت کشیده و 
دوست ندارم به عنوان 

ذوبآهن جدا شود. این را
و آشناهایش گفته ام و به او
ق بیافتد، ولى خب باید همه
باید یک تیم40 0ىهستیم و

قاســم تاکید کرد و گفت: 
ل قاســم است و ما مهمان 

واکنش رسمى مهدى تارتار 

و پالس هاى مثبت این مربى براى بازگرداندن حدادى فر به 
اردوى تیم دانســت و حاال باید دید پاسخ حدادى فر به این 

ماجرا چیست؟

على کریمى مدعى شد مهدى تاج خودش را به جاى مهدى 
مهدوى کیا براى عضویت در کمیته مسابقات فیفا معرفى 

کرده است.
مهدى تاج که اردیبهشــت ماه 95 به ریاســت فدراسیون 
فوتبال ایران رســید، 9 ماه بعد در بهمن ماه همان ســال 
عضو کمیته مسابقات فدراسیون جهانى فوتبال (فیفا) شد 

و توانست یکى از کرسى هاى این کمیته را براى خود کند.
پس از انتخاب تاج و حتى قبل از آن همیشه سئوالى مطرح 
بوده است مبنى بر اینکه «چرا فیفا از بازیکنان قدیمى ایران 
در کمیته هاى خود اســتفاده نمى کند؟». افشــاگرى على 

کریمى از آنچه در سال 95 گذشت، قطعًا مى تواند پاسخى 
مناسب براى این سئوال باشد. 

کریمى که از کارشــناس هاى برنامه 11 است در قسمتى 
از این برنامه با اشــاره به مســئله معرفى افراد براى کسب 
کرسى هاى بین المللى در کمیته هاى AFC و فیفا درباره 
نحوه حضور مهدى تاج در کمیته مسابقات فدراسیون جهانى 
فوتبال گفت: «آن زمان فیفا نامه زده و نظرشان روى مهدى 
مهدوى کیا بود، اما آقاى تاج خودش را معرفى کرده است. 
امیدوارم فیفا از تجریبات ایشــان - مهدى تاج - استفاده 

کامل را ببرد.»

على کریمى رئیس سابق فدراسیون فوتبال را لو داد
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ  پالك  شماره 784 فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى آقابابایى  فرزند 
على در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شــنبه 1400/11/7  ســاعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشــار: 1400/10/13-  1252258/ م الف - سرپرست اداره ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت  - نصراله علینقیان /10/160

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

شــماره: 140060302259000034 - تاریخ: 1400/10/06 - برابر راى اصالحى 
شماره 140060302259000001 مورخ 1400/09/11 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک بوئین و میاندشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى (خانم مریم باقرى 
میاندشتى بشناسنامه 1626 و کدملى 6219217330 فرزند محمد) مبنى بر صدور سند 
مالکیت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173,88 مترمربع تحت پالك 794 فرعى از 
149 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1 فرعى از 149 اصلى واقع در میاندشت حوزه 
ثبت ملک بوئین و میاندشت جزء بخش 13 ثبت اصفهان محرز گردیده است که در راى 

اصالحى بشماره 139360302012005803- 1393/11/16 هیات مساحت و حدود 
اربعه اشــتباها درج گردیده بود. 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 انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت 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 
انتشــار نوبت اول: 1400/10/13 -تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/28- م الف: 
1253083- رئیس ثبت اســناد و امالك حوزه ثبت ملک بوئین و میاندشت - موسى 

الرضا امامى /10/161

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140060302006006092- تاریخ: 1400/09/22 

رأى هیأت
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل 4866 مورخ 49/05/01 
دفتر 86 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمدرضا طالئى به شناسنامه شماره 46618 
کدملى 1280891769 صادره فرزند عباسعلى نســبت به 2 دانگ مشاع از 6 دانگ 
یکباب انبار به مســاحت 545/95 مترمربع پالك شماره 88 اصلى واقع در اصفهان 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل 14866 مورخ 49/05/01 
دفتر 86 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مجید طالئى به شناسنامه شماره 257 کدملى 
1283552000 صادره فرزند عباسعلى نســبت به 2 دانگ از 6 دانگ یکباب انبار به 
مساحت 545/95 مترمربع پالك شماره 88 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل 14866 مورخ 49/05/01 
دفتر 86 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حمید طالئى به شناسنامه شماره 1513 کدملى 
1285687906 صادره فرزند عباسعلى نسبت به 2 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب انبار 
به مساحت 545/95 مترمربع پالك شماره 88 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول41/80 متر درب و دیواریست به گذر

شرقا در سه قسمت که دوم جنوبى است اول به طول 6 متر دیوار به گذر دوم به طول 

35/ متر دیوار به گذر سوم به طول 3/55 متر درب و دیوار به گذر
جنوبا به صورت شکسته به طول 5/20 و 4/33 و 8/29 و 24/68 به دیوار باقیمانده 

دوم به طول 2/70 متر دیوار به باقیمانده 
غربا به طول 15/62 متر دیوار به باقیمانده که گذر اختصاصى پالك دوم حد مجاور 

غرب است
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى مــاده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن 
مقرر مى دارد اداره ثبت اســناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى 
نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/09/28- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/13- 
م الف: 1243841 - قائــم مقام رئیــس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. 
عضو قضائى - ســید محمود حسینى. رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شهر -

 سید امیرحسین حسن زاده /9/209

گروهى از محققان آفریقاى جنوبى دریافتند افرادى که به 
سویه اومیکرون ویروس کرونا آلوده شده اند، کمتر از سایرین 

مستعد ابتال به سویه دلتا هستند.
در این تحقیقات 15 داوطلب که به سویه اومیکرون مبتال 
شده اند، مورد مطالعه قرار گرفتند تا واکنش سیستم ایمنى 
آن ها نسبت به گونه دلتا مشخص شود. از این افراد 11 نفر 
واکسن هاى کرونا را تزریق کرده و سایرین واکسن دریافت 

نکرده بودند.
در نتیجه این مطالعه مشخص شــد میزان ایمنى تمام این 
افراد در برابر گونه دلتا بهبود یافته است. بررسى نمونه خون 
این افراد پس از گذشت دو هفته از ورود ویروس به بدن آن ها 

نشان داد که توانایى سیســتم ایمنى داوطلبان در مقابله با 
اومیکرون به میزان 14 برابر و در مقابله با دلتا به میزان 4/4 

برابر افزایش یافته است.
به منظور دستیابى به نتایج قطعى درباره تأثیر اومیکرون بر 
مقاومت بدن در برابر دلتا، انجام تحقیقات بیشتر ضرورى 

است.
سویه اومیکرون داراى 37 جهش در پروتئین اسپایک است 
که براى چسبیدن و حمله به سلول استفاده مى شود. این تعداد 
جهش غیر عادى است و مى تواند توجیهى براى گسترش 
سریع این گونه باشد. در مقایسه با اومیکرون، گونه دلتا تنها 

داراى 13 جهش ژنتیکى در پروتئین تاجدار خود است.

گزارش هاى ارائه شده نشان مى دهد که به احتمال بسیار زیاد 
آفریقاى جنوبى از موج چهارم اوج کووید-19 ناشى از گونه 

اومیکرون عبور کرده است.
زمانى که گونه جدید جهش یافتــه اومیکرون در آفریقاى 
جنوبى شناسایى شد، مقامات دولتى محدودیت هاى شدیدى 
را به سرعت در این منطقه گسترش دادند. اخیراً دولت این 
کشور در بیانیه اى اعالم کرده است اگر چه گونه اومیکرون 
ویروس کرونا بسیار انتقال پذیر است، اما میزان نیاز به بسترى 
شدن در بیمارســتان در موج چهارم در مقایسه با موج هاى 

پیشین کمتر بوده است.
عالوه بر این، میزان مرگ و میر ناشــى از ابتالء به بیمارى 

کووید -19 در آفریقاى جنوبى افزایش اندکى داشته است. 
به نظر مى رســد که آمار مبتالیان به این بیمارى و میزان 
پذیرش بیماران کرونایى در بیمارستان ها تقریباً رو به کاهش 
بوده است. بنابراین به احتمال زیاد این کشور از موج چهارم 
بیمارى کووید -19 که به دلیل شیوع گونه اومیکرون ایجاد 

شده بود عبور کرده است.
مقامات آفریقــاى جنوبى با توجه بــه کاهش مبتالیان به 
بیمارى کووید -19 محدودیت هاى رفت و آمد را لغو کرده اند، 
البته هنوز دیگر قوانین پیشگیرانه سر جاى خود باقى مانده اند. 
عبور این کشــور از موج چهارم بیمارى کووید -19 ممکن 

است براى ملت هاى دیگر نیز امیدوارکننده باشد.

آلودگى به اومیکرون احتمال 
ابتال به دلتا را کم مى کند

عبور آفریقاى جنوبى 
از موج اومیکرون

رؤیت اومیکرون در 16 استان 
   ایسـنا | سرپرسـت مرکز روابط عمومى و اطالع 
رسـانى وزارت بهداشـت مجمـوع مـوارد تاییـد شـده 
اومیکرون در کشور تا 11 دى ماه را 159 مورد اعالم کرد. 
محمد هاشمى موارد مثبت شناسایى شده اومیکرون در 
استان ها را به این شرح اعالم کرد: «تهران 28، بوشهر 3، 
هرمزگان 45، مشهد 35، مازندران 9، بابل 4، اصفهان 9، 
زاهدان 6، یزد 8، تبریز 3، شیراز 2، قم 3، اراك 1، البرز 1، 

ارومیه 1، شهرکرد 1»

قدرت سرایت اومیکرون 
   ایسـنا | یک فوق تخصص عفونـى اطفال گفت: 
قدرت سرایت اومیکرون بسـیار باال و حدود هشت برابر 
سویه هاى قبلى کرونا است. یعنى هر فرد مبتال مى تواند 
هشت نفر را در یک روز  به این بیمارى مبتال کند. دکتر 
صفایى گفت: تصور اینکه پس از واکسن دیگر نیازى به 

ماسک نداریم کامال اشتباه است.

پروتکل  شکنان
   ایسـنا | بر اسـاس اعالم معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى در کشور در 
هفته منتهى به هشتم دى ماه 1400 بالغ بر 47/42 درصد 
است. در میان اماکن عمومى، کارگاه ها و صنایع کوچک 
زیر 25 نفر، نانوایى ها و رستوران ها رتبه هاى اول تا سوم و 

مدارس در چهارمین رتبه نقض پروتکل ها قرار گرفته اند.

آگهى تغییرات
شرکت شــیوا مشعل صداقت شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 22469 و شناســه ملى 
10861891646 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/09/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مهدى کریم زاده به کدملى 4623130304 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مهدى 
ربیعــى به کدملــى 1289175608 به ســمت 
رئیس هیات مدیره و کــورش حیدر پور به کدملى 
4620815896 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
و ابوالقاسم صفارى به کدملى 1141548208 به 
سمت عضو اصلى هیأت مدیره ومنصور قهرمانى 
حبشى به کدملى 2840102285 به سمت عضو 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شــدند. کلیه اوراق و امور حقوقــى و تعهدات و 
قراردادها و اسناد مناقصات شرکت با امضاء رئیس 
هیأت مدیره منفردا با مهر شرکت یا نایب رئیس 
هیأت مدیره منفردا با مهر شرکت و اسناد مالى مانند 
چک و سفته و بروات ، اسناد حساب هاى جارى و 
پس انداز شرکت و اوراق بهادار و کلیه قراردادهاى 
تســهیالت و تعهدات بانکى با امضاى مدیرعامل 
منفردا و با مهر شــرکت معتبر است . مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1253256)

آگهى تغییرات
شــرکت تاك اســتیل آریا شــرکت 
ســهامى خاص به شماره ثبت 66713 
و شناســه ملــى 14009730243 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : مهدى ارشدى نژاد به شماره ملى 
1287230687 به ســمت مدیرعامل 
خارج از اعضاى هیــات مدیره تا تاریخ 
1401/10/8 انتخاب شدند . مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله فرهنگیان ، بزرگراه شــهید صیاد 
شیرازى ، خیابان مهر آباد ، پالك - 26، 
ســاختمان پارســیان 2 ، طبقه چهارم 
بکدپســتى 8158867387 انتقــال 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به 
شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1253261)

آگهى تغییرات
شــرکت صندوق قــرض الحســنه و پس 
انداز فــدك صفاهان موسســه غیر تجارى 
بــه شــماره ثبــت 1069 و شناســه ملى 
10260165280 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1400/05/21 
ونامه 1525 مورخ 1400/9/16 ســازمان 
اقتصاد اســالمى تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
تراز و بیالن منتهى به سال مالى 1399 مورد 
تصویب قرار گرفت. ســید محمدرضا میرى 
یان 1280363304 بســمت بازرس اصلى 
و کورش توافقى 1280971835 بســمت 
بارزس علــى البدل به مدت یکســال تعیین 
شدند. محمدرضا جعفرى 1286696569 و 
مجتبى شــیروانیان 1285597990 و احمد 
براتى 1140713043 و مهــدى اقاعابدى 
1286469422 و قاســمعلى حســن زاده 
5649843775 بــه عنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره و روح اله عمادى 1289620288 
و امیرمحمد پیرنجــم الدین1290680655 
بعنوان اعضاى على البدل مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1253276)

آگهى تغییرات
شرکت صندوق قرض الحســنه و پس انداز 
فدك صفاهان موسسه غیر تجارى به شماره 
ثبت 1069 و شناسه ملى 10260165280 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
مــورخ   1525 نامــه  و   1400/05/26
1400/9/16 ســازمان اقتصــاد اســالمى 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا جعفرى 
به کدملى 1286696569 رئیس هیات مدیره 
و احمــد براتى به کد ملــى 1140713043 
مدیر عامــل و مجتبى شــیروانیان به کد ملى 
1285597990 نایــب رئیس هیات مدیره و 
مهدى آقا عابدى به کد ملى 1286469422 
خزانه دارو قاسمعلى حســن زاده به کدملى 
5649843775 منشى به مدت د وسال تعیین 
شدندکلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با 
امضاى مشترك مدیرعامل (درغیاب مدیرعامل 
قائم مقام )و دونفراز اعضاى اصلى هئیت مدیره 
که همگى فاقدرابطه نســبى درج یک باشند 
همراه با مهر صندوق معتبر مى باشد. مکاتبات 
ادارى با امضاى مدیرعاملو مهر صندوق معتبر 
میباشد اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1253277)

آگهى تغییرات
شــرکت آژیــراك آروند درنیکا شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63182 و 
شناســه ملى 14008648321 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
موارد ذیل به موضوع شرکت و ماده مربوطه 
اساسنامه الحاق گردید:آموزش کوتاه مدت 
در زمینه موارد ذیل :مدیریت و خدمات صنعت 
و کشاورزى و رشــته هاى مراقبت و زیبایى 
و بهداشــت و ایمنى و امور ادارى و خدمات 
اموزشى کوتاه مدت ساختمان و معمارى و 
تاسیســات و خدمات شهرى و شهرسازى 
فناورى نانو و امور مالى و بازرگانى خدمات 
تغذیه اى و صنایع خودرو و امور باغى واردات 
و صادرات و خرید و فــروش دارو ،داروهاى 
مکمل ،داروهاى ســنتى،لوازم و تجهیزات 
پزشکى ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و 
صدور مجوز نمیباشدو در صورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1253470)

آگهى تغییرات
شرکت اتحاد زرین مهر شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 31309 و شناسه ملى 
10260518710 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1399/10/17 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : موســى هارون رشیدى به 
کدملى 1129083136 و نوید مظاهرى 
کوهانستانى به کدملى 1292124601 
و محسن على ســلطانى مشــهدى به 
کدملــى 1120064971 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. حســنعلى کریمى به 
کدملى 1129138331 و ابراهیم چرمى 
به کدملى 1111240582 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1253474)

آگهى تغییرات
شرکت شیوا مشــعل صداقت شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 22469 و شناسه 
ملى 10861891646 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/09/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهدى کریــم زاده به کدملى 
4623130304و کورش حیدر پور به کدملى 4620815896و مهدى ربیعى به کدملى 
1289175608ابوالقاسم صفارى به کد ملى 1141548208و منصور قهرمانى حبشى 
به کدملى 2840102285بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1253247)

روى موج کووید-19

على رغم اینکه مدت ها به شکل جدى با رسانه ها درباره 
ویروس کرونا و آخرین اخبار ساخت واکسن ایرانى کرونا 
گفت وگو مى کرد اما مدتى بود که سکوت اختیار کرده بود. 
مینو محرز، متخصص بیمارى هاى عفونى و  از مسئوالن 
ارزیابى علمى واکســن برکت درباره دالیل سکونتش، 
به فشــار ســنگین کارى در طول پیک پنجم کرونا و 
برخورد برخى از رسانه ها اشــاره مى کند. او همچنان از 
مدافعان سرسخت واکسن کروناست و درباره آینده کووید 
نگرانى هاى جدى دارد و از مهم ترین توصیه اش به مردم 
استفاده از ماسک و رعایت سایر پروتکل هاى بهداشتى 

است. گفت وگوى خبرآنالین با دکتر محرز را بخوانید.

مدتى  بود از شــما خبــرى نبود، با 
رســانه ها گفت وگو نداشــتید و در 

سکوت بودید؟
روحیه ام مناسب نبود،  از یک طرف آمار مرگ و میرها در 
پیک پنجم بسیار باال بود و واقعا دوره سختى را گذرانیدم 
و اصال وقت مصاحبه نداشتم،  از طرفى از برخورد برخى 
رسانه ها ناراحت بودم،  برخى رسانه ها با جبهه گیرى هاى 
خاص برداشت هاى خودشان را از حرف هاى من برجسته 
مى کردند و در این فضا تصمیم گرفتم مدتى با رسانه ها 
صحبت نکنم مگر اینکه نیاز شود به مردم اطالع رسانى 

کنم.

در حال حاضــر درباره چه موضوعى 
باید به مردم اطالع رسانى کنید؟

متاسفانه برخى ها استفاده از ماسک را فراموش کرده اند 
و این خیلى خطرناك است. هنوز هم مهم ترین توصیه ها 
براى پیشگیرى از کووید اســتفاده از ماسک،  شست و 
شوى دســت ها و رعایت فاصله گذارى اجتماعى است. 
عالوه بر این ها واکسن هم اثرگذارى ثابت  شده اى براى 
جلوگیرى از مرگ و میر دارد اما سه روشى که گفته شد 
مهم ترین عوامل پیشگیرى اســت که اخیرا مى بینیم 

رعایت این پروتکل ها کمتر شده است.

وضعیت اومیکرون در دنیا را چطور 
ارزیابى مى کنید؟

اومیکرون بابت ســرعت انتقال باالیى که دارد، در حال 
گسترش در دنیاست،  مرگ و میر ســویه اومیکرون به 
نسبت سویه دلتا بسیار پایین است اما چون تعداد زیادى 
از افراد جامعه را مبتال مى کند، مى تواند براى برخى ها از 
جمله کسانى که واکسن نزده اند خطر مرگ داشته باشد. بر 
همین اساس چون استقبال از واکسن در آمریکا به نسبت 
اروپا کمتر بوده، تعداد مــرگ و میرهاى کرونا در آمریکا 

این روزها به شدت افزایش یافته است.

درباره ورود اومیکرون به کشــور و 
اینکه چه سرنوشتى خواهد داشت، 

چه فکر مى کنید؟
اگر رعایت پروتکل هاى بهداشتى فراموش شود، همان 
مشکالت پیک هاى ســابق پیش خواهد آمد، متاسفانه 
برخى ها استفاده از ماسک را فراموش کرده اند، درحالى که 

هنوز هم ماسک، شســتن دســت ها و توجه به فاصله 
اجتماعى مهم ترین فاکتورهاى پیشــگیرى از ابتال به 
کرونا محسوب مى شــود. تجربه دنیا نشان داده کسانى 
که واکسن زده اند کمتر دچار مرگ و میر ناشى از ابتال به 
اومیکرون شده اند، پس توصیه مى شود حتما کسانى که 
واکسن نزده اند اقدام کنند و واکسن زده ها هم نسبت به 
زدن دوز سوم حتما هر چه زودتر پیگیر باشند. اما به نظر 
مى رســد با توجه به وضعیتى که در پیک پنجم داشتیم،  

فعال آمار مرگ و میرها پایین باشد.

چطور؟
ببینید در پیک پنجم واقعا وضعیت وحشتناکى را پشت 
سر گذاشتیم،  شخصا طى 45 سال کار طبابت آن قدر جواز 
فوت صادر نکرده بودم که در آن ایام انجام دادم، بدترین 
تجربه بود و متاسفانه فوتى هاى زیادى داشتیم،  با توجه 

به آن میزان از ابتال، در حال حاضر آمارها پایین است.

یعنى معتقدید که ایمنى گله اى بوجود 
آمد؟

ایمنى گله اى پیش آمده اما باید توجه کنیم که کال ایمنى 
گله اى موقت است و تاثیرگذارى موقتى دارد،  با هر سویه 
جدید ممکن است باز به همان آمارهاى زیاد ابتال و مرگ 

و میر برسیم.

درباره واکسن برکت صحبت کنیم، 
شما از مدافعان این واکسن بودید،  

اما بدقولى ها در تولید واکسن کمى 
روى اعتماد عمومى اثر گذاشت.

ببینید من هنوز هم از واکسن برکت دفاع مى کنم، از لحاظ 
علمى این واکسن موثر و بى عارضه است،  خودم باورش 
دارم که ســه دوز از برکت را تزریق کردم،  بدقولى هاى 
تولید و توزیع بــه گروه علمى ربطى نــدارد،  اما بخاطر 
حجم زیاد تولید واکســن در دنیا،  و اینکه برخى از مواد 
تولید واکسن وابســته به عواملى هست،  مشکالتى در 

روند تولید پیش آمد، اما این مسائل ربطى به اعتبار علمى 
واکسن برکت ندارد.

آینده کووید چه مى شود؟
پاسخ به این ســوال مشکل اســت اما فعال چیزى که 
مى توانم بگویم این اســت که امیدوارکننده نیســت،  
ویروس کرونا مدام تغییر ماهیت مى دهد و حتى قوى تر 

هم مى شود و این مساله نگران کننده است.

مینو محرز:  

آینده کووید امیدوارکننده نیست،  ویروس مدام قوى ترمى شود
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معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از بررسى «وام 
ازدواج» 500 میلیون تومانى در مجلس شوراى اسالمى خبر 
داد.وحید یامین پور در حساب توییتر خود نوشت:«رئیس 
محترم کمیســیون اجتماعى مجلس گفتند براى تشویق 
جوانان به ازدواج در حال بررسى وام 500 میلیون تومانى 
هستیم.»وى با زدن هشتگ "ســربازى" در ادامه نوشت: 
«سیاست هاى تشویقى خوب اســت اما به موازات آن باید 

"مانع زدایى" از ازدواج به هنگام هم بشود.»

وام ازدواج
500 میلیون تومانى

03

04

محمــود میرلوحى فعال سیاســى اصــالح طلب گفت: 
مســئله مهاجرت به کالنشــهرها و یا شــهر هاى مهم 
مدتى است گســترش پیدا کرده و کســانى که به دالیل 
مسائل خشکسالى، امنیتى، اشــتغال و اقتصادى ناچار به 
ترك کاشانه هاى خودشان شــدند و به امید کسب درآمد 
به حاشیه شــهر ها آمده اند امروز متاســفانه فراوان اند. 
شــاید بتوان گفت به عنوان یکى از آسیب هاى اجتماعى 

کالنشهر هاى ما امروز از این پدیده یاد مى کنیم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک اظهار کرد: متأسفانه شاهد 
غفلت ها و عقب ماندگى هاى مهمى در حوزه رســیدگى به 
مطالبات بانوان بودیم به گونــه اى که اولویت هاى مهم به 
حاشیه کشیده شــده بود لذا باید ضمن ضرورت تجدیدنظر 
در ایــن فرایند، عقــب ماندگى هاى موجود جبران شــود. 
فاطمه محمدبیگى افزود: افزایش آســیب هاى اجتماعى 
و معضالت مختلف از جمله افزایــش آمار طالق و کاهش 
میزان ازدواج، عدم تکریم جایگاه مادرى و همسرى، عدم 
توجه به جایگاه هویت دختران و زنان، عدم توجه جدى به 
توانمندسازى بانوان به ویژه مطالبات بانوان سرپرست خانوار 
از جمله موضوعاتى اســت که باید براى آن به صورت ویژه 

برنامه ریزى و سیاستگذارى کرد.

آسیبى به نام مهاجرت

اولویت هاى مهم بانوان
به حاشیه رفته است

02

مدیر امــور اجرایى معاینه فنى خودروهاى کشــور ضمن 
هشدار درباره خودروهاى دوگانه سوز فاقد معاینه فنى و خطر 
موجود براى این خودروها، گفت: این خودروها مانند یک 
بمب ساعتى متحرك هستند و بارها شاهد بروز حادثه براى 

این خودروها و خطرات بسیار براى آنها بوده ایم.

بمب هاى ساعتى متحرك

«سرنوشت دست و پایم را گرفت». «جمعه» 
مى گوید. با لهجه اى غلیظ.در میدان بزرگ 
شهر با افغانستانى ها طرفیم. برخالف بقیه 
جاها که مشــکالت بیکارى را گردن دولت 
مى اندازند، االن غریبان این منطقه، خودزنى 
مى کنند و مى گویند تقصیر خودمان بود که 

همه چیز را ول کردیم آمدیم اینجا. 
روزگار ســپرى شــده هر کدامشان، قصه 
درازى دارد؛ از جنگ که فرار کرده اند، کوله 
بارشان را بســته اند و آمده اند، ساخته اند، 
ســوخته اند و زمینگیر شده اند و حاال خاك 
محنت زده وطن، دیگر برایشان غریبه است. 
حاضر به عقب نشینى و بازگشت به آن وطن 
هم نیســتند. خیلى هایشــان در این وطن 
جدید شغل هاى سختى دارند؛ انتخاب هم 
نکرده اند، مجبورند. آنها به آسمان نزدیک 
ترند تا به زمین. خیلى از برج هاى سربرآورده 
از خاك، حاصل دســترنج ایــن مهاجران 

غریب است. 
کارشان به جایى رســیده که اگر مثل توت 
بیافتنــد و پخش و پــال هم بشــوند، باید 
خودشان، خودشان را جمع کنند،  کارفرماها 
در این مواقع خودى نشان نمى دهند. حادثه 
که ُرخ نشان دهد، نه بیمه دارند و نه خدمات. 
اگر اتفاقى بیافتد، خودشــان باید دســت و 

آستین باال بزنند. 
«جمعه» تا وقتى که پایش را از دست نداده 
بود، شــغلش کارگرى بوده، هــر کارى که 
گیرش مى آمــده، انجام مــى داده؛ بنایى، 
گچ کارى، چاه کنى و... این مرد 38 ســاله، 
حاال دیگر بعد از چند ســال، جزو ایرانى ها 
محسوب مى شــود. زن ایرانى گرفته و بچه 
دار شده، روزهاى سالم بودنش، او و ده دوازده 
نفر دیگر، از 7 صبح تا 6 بعدازظهر، بساطش 
را توى میدان پهن مى کــرده و روزى 80 تا 
100 هزار تومان عایدى داشــته اســت، اما 
حاال کمتــر کارفرمایى زیر بــار مى رود که 
او را با یک پا ببرد ســر کار، حتى اگر بتواند 
بیش از دیگران کارایى داشــته باشد. براى 
او و امثال او قانون هم نتوانســته کارى کند. 
مثل او زیادند، طردشدگانى که بعد از مدتى 
خانه نشــین مى شــوند و بچه هایشان هم 
مى شوند کودکان کار. آنها نه تنها در رسانه ها، 
حتى بین انجمن هاى مردم نهاد هم غریبه اند. 
برخى از آنهــا جزو  15 هــزار و 997 نفرى 
هستند که طى ده سال گذشته در آمار پزشکى 

قانونى صدمه دیدگان ناشــى از حوادث کار 
شناخته مى شوند. به طور میانگین، ساالنه 
حدود یکهزار و 600 نفر با تعریف پزشــکى 
قانونى، در حوادث هنگام کار جان مى بازند. 
آمارهاى رسمى پزشــکى قانونى کشور، از 
جانباختــگان حوادث کار طى 10 ســال از 
ابتداى سال 1387 تا پایان سال 1396 رقم 
نگران کننده  اى را نشــان مى دهد. اگر چه 
آمار مقایسه اى یک دهه اى از سوى وزارت 
کار وجود ندارد تا از قلم افتادگان تعریف این 
وزارتخانه از حوادث کار نیز مشخص شود. اگر 
در این بین آمارى هم باشد تفاوت سرگردان 
کننده اى بین آمارهاى تأمیــن اجتماعى، 

وزارت کار و پزشکى قانونى وجود دارد.
چنین اختالف آمارى حــدود 50 درصد، در 
تمام ســال هاى اخیر بین عددهاى پزشکى 
قانونى و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
وجود داشــته اســت، اختالفى که ریشه در 
تفــاوت تعریف حــوادث کار بیــن این دو 
نهاد دارد. اختالفى که مى گوید؛ دســتکم 
نیم میلیون افغانستانى بدون هرگونه مدرك و 
سند در ایران زندگى مى کنند که تعداد زیادى 
از آنها کارگران ساختمانى  بدون هرگونه بیمه 

و حمایت قانونى  هستند. 
به نظر مى آید تعداد افراد معلول این دســته 
بیشتر از اســتاندارد جهانى باشــد. قوانین 
ناقص انــد و «جمعه» و امثــال او را ناقص 
کرده اند. قوانینى که الزام مى کند کارفرماها 
هواى کارگران را داشته باشند، بدون اینکه 
نظارت مناسبى صورت بگیرد. فقط «جمعه» 
نیست که در دسته حمایت نشدگان قرار مى 
گیرد، هم قطاران ایرانــى اش هم هر کدام

 کاره اى بــوده انــد و حــاال شــده انــد 
خاکسترنشین. زندگیشــان وقتى مى سوزد 
که داربســت هاى لرزان آنها را هم به زمین 
گرم بکوبد. برخى هایشــان، وقتى به خاك 
مى افتند، مى شوند جزو 700 تا 800 موردى 
که ســاالنه، فوت مى کنند. بیشتر فوتى ها 
مربوط به حوادث ساختمانى هستند. تقریباً از 
13 هزار حادثه ناشى از کار که ساالنه ایجاد 
مى شود، 50 درصدشــان مربوط به حوادث 
ساختمانى است. «جمعه» مى گوید: « گاهى 

براى ما مرگ بهتر است.» 
براى او که نه کارفرما هزینه هایش را قبول 
کرده و نه تحت پوشــش بیمه خاصى بوده، 
خانه نشین بودن یعنى «فقر مطلق». افتادن 
درد آور اســت، وقتى «جمعه»توى چاه فقر 

افتاده، مانده بوده همه چیزش را بفروشــد 
و پایش را نگه دارد و جراحــى کند یا آن را 
به خاك بســپارد. پولش را نداشته. نه پول 
پیچ و پالك داشــته و نه پول جراحى هاى 
آنچنانى اش را.  گذاشته قطعش کنند. پاچه 
شــلوارش را تا نیمه، ســنجاق کرده و شده 
معلول:«مى خواســتم برگردم قندهار. آنجا 
فامیــل داریم. کمک مى کردنــد. بدون پا، 

بى خانواده. بى زن و بى فرزند، نََتوانَم.» 
از آن موقع که با پاهایش وداع کرده، کفش 
مى دوخته. تعمیر مى کرده و واکس مى زده. 
با نانى بخور و نمیر. عطــاى کارگرى را به 

لقایش بخشیده.

ماجراى «صالح»
زندگى «صالح» هم کم از «جمعه» ندارد، با 
این تفاوت که او دیگر از دیار همسایه نیست، 
ایرانى است. وقتى دستش را جا گذاشته زیر 
دستگاه سنگ فرز، نیمى از انگشتانش را از 
دست داده است. بعد از آن نه بیمه اى داشته 
و نه پولى که بتواند عصب هاى خشکیده اش 
را ترمیم کند. سن سجلى اش خیلى کمتر از 
آن چیزى است که توى صورتش دیده مى 
شود. حداقل ده سالى بیشتر. تمام «زندگى 
 اش» ختم شــده به یک کاپشن چرك و پر 
ســوراخ که بر تن دارد. درِد ندارى، وقتى به 
جانشان افتاده که تمامى زندگیشان را بقچه 
کرده اند و آمده اند شــهر. به شهر آمده اند 
تا راه فــرارى از خشکســالى و بى معرفتى

 زمین هایشــان بیابند، «صالح» آن زمان 
10 سال داشــته. حاال او 18 ســاله شده و 
سالم ترین فرد خانواده است. معلولیت بقیه 
اکتســابى نبوده، ازدواج فامیلى  باعث شده 
که از خانواده 7 نفریشان تنها سه نفرشان، 
ســالم باشــند. «صالح»، از غروب همان 
روزى مرد خانه شــده که بــدن نیمه جان 
پدرش را روى تخت بیمارســتان دیده. پدر 
این بار نتوانسته از کیسه سیمان و جرثقیل 
ِقسر دربرود و داربســت ها زیرپایش خالى
 کرده اند، از آن موقع پدر مانده با زخم بسترى 

که سال هاست به کمرش زده است. 
از همــان موقــع بــوده کــه «صالــح» 
ساختمان هاى نیمه ساخته شهر را شناخته و 
با انگشتان قطع شده اش، شده معلول. بدون 

بیمه. بدون خدمات. 

ماجراى «اصغر»

«اصغر» قرار بود جاگیر که شــد، کار و بُنه 
درست و حسابى که پیدا کرد، زنگ بزند، خانه 
همسایه شان تا به مادر بگویند، دیگرنیازى 
نیست «محمد حسین» ســر چهار راه ها، 
تابستان ها گردو و زمستان ها بالل بفروشد. 
آن پســرك الغر و گیوه پوشیده، با پیراهن 
گشاد و سفید و بلندى که مادرش به هزار امید 
تنش کرده بود، به شهر آمد تا کار و کاسبى راه 
بیاندازد، بى خبر از آنکه کارگران فصلى تنها 
نان بخورنمیر خودشان را در مى آورند و بس. 
او حاال درحاشیه ترین جاى زندگى به بیل و 
کلنگش تکیه زده اســت. معلولیت او وقتى 
بوده که زنجیر جرثقیل پاره شده و افتاده روى 
کمرش. از آن موقع بوده کــه لنگ مى زند 
و شده معلول. همان روز هم بیمه نداشته و 
نتوانسته آنطور که باید و شاید پاى ناسورش 
را بهبود ببخشــد. پا لنگ شده و حاال با یک 
پاى کوتاه شده، کار مى کند، همانجا بوده که 

نام معلول را گرفته.

ماجراى «مرتضى» 
«مرتضى» هم کــه هنوزرنــگ جوانى را 
ندیده، مجبور اســت توى ســاختمان نیمه 
کاره مشــغول شود. 27 ســال بیشتر ندارد، 
اما چهره اش آنقدردرهم و مچاله اســت که 
یک جوان 37 ساله را مثال مى زند و گودى 
هاى صورتش او را یک مرد جا افتاده نشان 

مى دهد.
متولد یکى از روســتاهاى اطراف اصفهان 
است و از ســن 17ســالگى درس را رها و 
در ســاختمان هاى نیمه ســاخته شروع به 
کارکرده است، از همان موقع که برادرش از 
داربست ها افتاد و قطع نخاع شد و معلول، 

«مرتضى» دست به کار شده است. برادرش 
ســرکارگر بوده و او بعد از سه سال توانسته 
جایگزین برادرى شــود که حاال فقط خیره 
به سقف اســت. «مرتضى»، خاك وخلى، 
ســوخته از ســرما، آب رفته و کمى کوتاه 
به نظر مى رسد. سرماى ســوزان، پوست 
دســت ها و چهره اش را کبود کرده، پوسته 
پوسته وچغر شــده. زیر آن چهره تکیده و 
پیکر آب رفته اش، اگر تخیلت اجازه بدهد، 
جوانى را مى بینى که مرد شده، ریزه، سبزه، 
با چشمان درشت قهوه اى که حتى زیر بار 
کوفتگى کارگرى توى ساختمان هاى نیمه 

کاره، بازهم مى درخشد.
یک هفته کارهست، یک هفته بیکارى. یک 
فصل کارهســت، یک فصل ندارى. کارگر 
فصلى، وضعیتش همین است، ایستادن سر 
چهارراه و چشم دوختن به انتظار.خودش از 
کارش راضى نیســت: «کار ما فصلیه ، سه 
ماه کامل خــواب داره. موقع بازار گرمى هم 
که روزى 50 تا 80 تومان مى گیریم، به هر 
صاحب کارى که مى گوییم؛ روزى 200 هزار 
تومان دستمزد بده، دادش درمیاد، نمى دونه 
که شغل ما دایمى نیست، کلى خطر داره، در 
ماه، شده 15 روز بیکار باشیم، حاال که کرونا و 
گرونى ام اضافه شده. نه بیمه داریم. نه پول.»
فرداى روشــنى براى کارگــران فصلى و 
ساختمانى نیســت. آنها در زمستان قوانین 
نیم بندى که هیچ آیین نامه اجرایى براى آنها 
ندارد یخ مى زنند. قشر ضعیف جامعه که در 
دعواى بین اتحادیه کارگرى و پارلمان، در 
تعیین دســتمزد، تنها نظاره گر هستند چرا 
که زمــان توافق براى اســتخدام، هر آنچه 
کارفرما بگوید همان است. کارگر ساختمانى 

با کوچک تریــن اعتراض بــراى حقوق با 
کارگرى دیگر جایگزین مى شــود. قوانین 
هم بسته به شعور، معرفت و انصاف کارفرما 
تعبیر و اجرا مى شود و در سکوت سنگین بین 
کارفرما و کارگر قراردادهاى سفید است که 

نوشته مى شود.
حاال «جمعــه»، «صالــح»، «مرتضى»، 
«اصغر» و خیلــى هاى دیگــر، در قوانین 
حمایت از کارگران ساختمانى نامشان خط 
خورده اســت. آنها قربانیــان اصلى کرونا و 
گرسنگى هستند که این روزها با آن دست 
و پنجه نرم مــى کننــد. کارگرانى که جزو 
بیشــترین قربانیان حوادث شــغلى نه تنها 
در ایران، بلکه در تمام جهان هســتند با این 
تفاوت که در باقی کشــورها، 25 درصد از 
هزینه ســاخت و ســاز براى تأمین ایمنى 
کارگران هزینه مى شود و 17 درصد حوادث 
شــغلى براى کارگــران ســاختمان اتفاق 
مى افتد، اما در ایــران، تنها، 5 درصد هزینه 
ساخت پاى الزامات حفظ امنیت نیروى کار 
مى رود. 5 درصدى که کفاف یک میلیون و 
600 هزار کارگرى که در بخش ســاختمان 
هســتند را نمى دهد. در خوشــبینانه ترین 
حالت اکنون تنها 800 هزار نفر کارگر، بیمه 
بازنشستگى دارند که عمربیمه هایشان از پنج 

سال فراتر نمى رود.
هم اکنون اکثر کارگران ســاختمانى تحت 
پوشش هیچ قانونى نیســتند، صاحب کار 
حقوق را یک مــاه نگه دارد یا شــش ماه، 
حقوق ندهد، دســت کارگر بــه جایى بند 
نیســت و به هیچ جایى نمى توانند شکایت 
کنند. حاال اگر معلول هم بشــوند، قوز باال 

قوز خواهد شد. 

نبود بیمه و حقوق کافى، معلولیت، فقر و ... در انتظار آدم هاى فصلى است

جان ارزان، کاِر گران

ســید محمد آقامیرى، عضو شوراى شــهر تهران در 
واکنش بــه اتوبوس خوابى در تهران اظهار داشــت: 
آســیب هاى اجتماعى پدیده اى است که هرچه جلوتر 

مى رود، ابعاد گسترده ترى مى گیرد.
 او در واکنــش به اینکه بســیارى از این افــراد که در 
اتوبوس ها مى خوابند، معتقدند گرمخانه ها مکان تمیزى 
نیستند و در نقاط بسیار دورى قرار دارند و تردد به آن ها 
سخت است، اظهار کرد: در گرمخانه تا جایى امکانات 
هست، گرمخانه هتل که نیست. یک فضاى اجتماعى 
عمومى است و االن نســبتا فضاى خوبى دارد، چرا که 
مرتبا رصد و نظارت مى شود و نسبت به خیلى جا ها بهتر 

است. البته باید تالش شود که از نظر رفاهى و نظافت 
درجه یک شــود، اما حداقل هایى را دارد که عده اى در 

آنجا استراحت کنند.
عضو شوراى شــهر تهران افزود: معضلى که به تازگى 
شناسایى شده این است عده اى که معموال مجرد هم 
هســتند و صرفا در تهران کار مى کننــد و جاى خواب 

ندارند، شب را در اتوبوس ها مى گذرانند.
آقامیرى با تاکید بر اینکه اتوبوس خوابى معضلى است 
که باید با آن برخورد کرد، اضافه کرد: باید فکر اساسى 
براى آن ها انجام داد و قســمتى از گرمخانه را مناسب 
کرد تا بتوانند از آن استفاده کنند. باید براى این کار اقدام 

کارشناسى انجام شــود، اما ما گرمخانه داریم و فضاى 
گرمخانه براى آن ها مناسب اســت و مى توانند از آن 
استفاده کنند و جایى نیست که جلوى آن ها گرفته شود.

آقامیرى در پاسخ به این ســوال که آیا امکان اسکان 
بى خانمانان در مساجد وجود دارد؟ اظهار کرد: این مساله 
مالحظات زیادى دارد از جمله اینکه هر یک از مساجد، 
هیات امنا دارند و شــرایط مساجد خاص است. مساجد 
مراقبت مى خواهند و اینکه عده اى را در مسجد ببرند، 
به نگهبانى نیاز دارد و باید هماهنگى هایى در این زمینه 
انجام شود. باید ببینیم کدام یک از مساجد این شرایط را 

دارند، وگرنه مشکلى ندارد.

روانشناس و اســتاد دانشــگاه معتقد است شدت 
تاثیرات روحى و روانى که زوج هاى نابارور تجربه 
مى کنند، بستگى به میزان اهمیت بارورى در میان 

آنها دارد.
سارا گلســتانى در توضیح این مطلب که نابارورى 
چه تاثیرات روحى و روانــى بر زوج هایى که چنین 
مشکلى را تجربه مى کنند، دارد، گفت: این موضوع 
بســته به میزان اهمیت بارورى در میان یک زوج 

دارد.
وى ادامه داد: اینکه چنین زوجى تا چه اندازه ارزیابى 

زندگى، قابلیت ها و توانایى هاى خود را 
بر این اساس بگذارند.

این روانشناس افزود: اگر زوج ها بارورى 
را موضوعى مهم تلقى و این گونه فکر و 
احساس کنند که اگر بارور نباشند به این 
معناســت که نقصى در آنان وجود دارد، 
طبیعتا میزان اثرى منفى  که این موضوع 
بر روى زندگى آنها مى گذارد بسیار بیشتر 
از زمانى است که بارورى را نقطه خاصى 

براى ارزیابى توانمندى هاى خود ندانند.
گلستانى با تاکید بر بار نگرش نسبت به 

بارورى و عدم بارورى بیان کرد: اگر زوج ها پذیرش 
نسبت به این موضوع داشته باشند که بارورى صرفا 
یک ویژگى در بدن آنان اســت و معناى خاصى در 
زندگى مشترك آنها ندارد، بطور قطع برخورد آنان با 

نابارورى به شکل دیگرى خواهد بود. 
وى ادامه داد: این موضــوع به خصوص زمانى که 
جامعه تاکید بسیارى بر بارورى دارد مى تواند اعتماد 
به نفس افراد را مختل ســازد؛ زمانى که جامعه و 
خانواده تاکید بســیارى بر بارورى یک زوج دارند، 
عدم بارورى زوج ها مى توانــد در روابط اجتماعى 
آنها با خانواده و حلقه ارتباطى دوستان و آشنایانشان 

اثرگذار باشد.
این روانشناس توضیح داد: در چنین شرایطى این 
افراد چون احساس مى کنند ضعفى دارند، متعاقبا 

احساس ناکامى دارند و ممکن است این احساس 
ناکامى موجب شــود که یا از اطرافیان خود فاصله 
بگیرند یا احساس حسادت را در مقابل کسانى که 

بارور هستند یا فرزند دارند، تجربه کنند.
وى افزود: در هر دوى این شــرایط فرد فضایى را 
تحمل مى کند که خوشایند نیست و سالمت روان 

او را دچار مخاطره مى سازد.
گلستانى یادآور شــد: این احساسات و عواطف اگر 
حل و فصل نشوند و اگر از مشــاور و روانشناس و 
روانپزشک در حل این مسئله کمک گرفته نشود، 

مى توانند مشکل ساز شوند.
وى اظهار داشــت: در چنین شرایطى ممکن است 
روابط ایــن افراد با خــود یا روابط آنهــا با محیط 
پیرامونى دچار ایراد و اشــکال شــده و روزبه روز 
احساس تنهایى، ناکامى و نقص بیشترى را تجربه 

کنند.
این روانشناس تصریح کرد: بر این اساس الزم است 
که این افراد تحت کنترل و درمان یک متخصص 
قرار داشته باشند تا ناتوانى آنان در امر بارورى، باعث 
ناتوانى آنان در دیگر جنبه هاى زندگى ایشان نشود.
وى افزود: نقش روانشــناس یــا روان درمانگر در 
این موارد این است که به زوج ها براساس شرایط 
زندگى و پیشینه هاى ذهنى فردى و خانوادگى و ... 

توصیه هاى الزم را بدهد.

عضو شوراى شهر تهران:تأثیر روانى نابارورى بر زوجین چیست؟

استفاده از مساجد براى اسکان بى خانمانان، مشکلى ندارد

معاون مبارزه با ســرقت پلیس آگاهى ناجا گفت: هیچ 
ســارقى طال یاب ندارد، آنچه که در گزارش پرونده ها 
به ثبت رســیده و آنچه که خود سارقان نسبت به کرده 
خود معترف شدند، موضوعى به عنوان دارا بودن سارق 
از بابت طالیــاب در زمان ارتکاب ســرقت از منازل، 

صحت ندارد.
به گفته ســردار رضا موذن فلســفه نام گرفتن برخى 

درب هاى منازل با اســم درب ضد سرقت را نمى دانم، 
اینکه این نام از کجا سر منشا گرفته مشخص نیست.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهى ناجا گفت: شاهد 
این هســتیم که درب هاى معروف به درب ضد سرقت 
به راحتى توسط سارقان باز مى شوند، این درب ها یک 
اشتباه بزرگ را براى مالکان منازل ایجاد مى کند که به 
بهانه دارا بودن درب ضد سرقت در منازلشان تمام دارایى 

خود را به امان خدا رها کرده و به مسافرت مى روند.
به گفته ســردار موذن باید نقاط ضعف در هر ساختمان 
براى ورود احتمالى ســارقان تقویت شــود، باید بحث 
همسایه بانى یا سپردن خانه به بستگان در جامعه باب 
شــود تا در زمان عدم حضور ما در منــزل و در هنگام 
مسافرت، از خانه ما آن هم توسط افراد امین هر از گاهى 

سرکشى شود.

سارقان طالیاب ندارند، درب ضد سرقت نداریم
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امکان استفاده از نسخه کاغذى تا اول اردیبهشت 1401 فراهم 
شد. با توجه به پیشنهاد مشترك وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات 
و فناورى اطالعــات و با توجه به هم زمانى اجراى نســخه 
الکترونیک با شیوع واریانت اومیکرون در کشور، ضمن تاکید 
بر پیشبرد برنامه نسخه الکترونیک بدون توقف یا بازگشت به 
عقب، به سازمان ها و صندوق هاى بیمه گر مشمول جزء 2 بند 
(ك» تبصره (17) قانون بودجه سال 1400 کل کشور اجازه 
داده مى شود در موارد اســتثناء مانند قطع برق یا مشکالت 
ناشى از نواقص موجود در زیرســاخت و امثال آن که باعث 
ایجاد تجمع مردم و قرار گرفتن در معرض خطر ابتال به کرونا 
مى گردد تا اول اردیبهشت 1401 نسبت به صدور، پذیرش و 

پرداخت نسخه کاغذى اقدام کنند.

ادامه استفاده از نسخه کاغذى 

دریا قدرتى پور
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مدیر مهندسى نورد شرکت، گفت: ذوب آهن به عنوان 
یکى از معتبرترین شــرکت هاى تولیــد کننده مقاطع 

ساختمانى و صنعتى دغدغه ایمنى را دارد.
محمد امین یوســف زاده گفت: از نهادهــاى نظارتى 
مثل نظام مهندسى و سازمان استاندارد خواستاریم که 
نظارت هاى خود را افزایش داده و سخت گیرى و جرایم 
ســنگین ترى را براى افزایش ضریب ایمنى در ساخت 
سازه هاى ساختمانى اعمال کنند تا مصرف کننده ضمن 
رسیدن به ایمنى کافى در سازه مورد نظر با خیال راحت 
محصوالت ساختمانى را خریدارى و مصرف کند. نباید 

اجازه داد که از کم اطالعى بخشى از جامعه سوءاستفاده 
شــود و تولیدات بى کیفیت را به آن هــا عرضه کنند و 

مواخذه نشوند.
وى به افزایــش مقاومت و ایمنى ســازه هاى فلزى در 
دیگر کشورها از جمله ژاپن اشــاره کرد و افزود: همین 
مسئله باعث شــد در زلزله هاى باالى 6 و 7 ریشتر در 
مقایسه با سازه هاى بتنى (که در ایران بسیار رایج است) 
شاهد کاهش تخریب ها شــویم. هنوز در ایران برخى 
از تولیدکنندگان بــى نام و نشــان خصوصى مرتکب 
تقلب هایى در تولید میلگردها مى شوند و گاهى میلگرد 

14 را به اســم 16 به فروش مى رســانند که این امر در 
بحران هایى مثــل زلزله، تلفات و فوتى هــا را افزایش 

مى دهد.
وى با بیان این که ذوب آهن اصفهــان از بزرگترین و 
قدیمى ترین تولید کنندگان مقاطع ساختمانى از جمله 
میلگرد و تیرآهن است، اضافه کرد: بین 20 تا 25 درصد 
میلگرد کشور هم اکنون توسط ذوب آهن تولید مى شود.

یوسف زاده با بیان این که در مقاطعى نیز واردات میلگرد را 
شاهد بودیم که از واردات کم و به تولید داخل افزوده شد، 
ادامه داد: تیرآهن و میلگردهاى تولیدى در ذوب آهن از 

مقاومت باالیى برخوردار هستند.
وى بیان کرد: کیفیت یــک محصول فوالدى در درجه 
اول تابع کیفیت و روش تولید آن اســت، در ذوب آهن، 
محصوالت از سنگ معدن تولید مى شود که از باالترین 
سطح کیفى برخوردار است و در درجه دوم به مشخصات 
فنى و مکانیکى در مرحله نورد بر مى گردد که ذوب آهن 

اصفهان در آن نیز سرآمد است.
مدیر مهندســى نورد ذوب آهن اصفهــان ادامه داد: در 
ایران کارخانجات متعددى از جمله ذوب آهن اصفهان 
میلگرد تولید مى کنند. در ایران ساخت سازه ها با تمرکز 
روى سازه هاى بتنى است که در مقایسه با سازه فوالدى 
برپایه انواع تیرآهن از مقاومت خمشى کمترى برخوردار 
است و سازه هاى تیرآهنى زاویه خمش بیشترى را تحمل 
مى کنند اما این امر هنوز در ایران به عنوان یک کشــور 

زلزله خیز به خوبى جا نیفتاده است.
وى ادامه داد: میلگردهاى ساختمانى به دو روش آلیاژى 
که برپایه منگنز و میکرو آلیاژها، و ترمکسى یا با عملیات 

حرارتى تولید مى شود.
یوســف زاده بیان کــرد: در ذوب آهن اصفهــان عمده 
میلگردهاى آجدار ساختمانى به روش آلیاژى تولید مى شود 
و ما از ابتدا اقدام به تولید نیمه آلیاژها کردیم که در مقایسه 
با روش ترمکسى خواص مکانیکى یکنواخت تر و بهترى را 
دارد بنابراین انتظار استحکام بیشترى از آن در مقابل بالیاى 

طبیعى وجود دارد که همینطور هم است.
وى افزود: ذوب آهن اصفهــان در عرصه تولید میلگرد 
و تیرآهن، کنترل کیفى بسیار قوى دارد، در این عرصه 
برند و شاخص هستیم و این شرکت همپاى شرکت هاى 
فوالدى دنیا فعالیت مى کند و مشــتریان با اطمینان و 

امنیت باالیى محصوالت این شرکت را مى خرند.

مدیر مهندسى نورد ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن دغدغه ایمنى تولیدات مقاطع 
ساختمانى را دارد

طى حکمى از سوى مجید اعظمى رئیس هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
دکتر محسن قدیرى مدیرعامل این شرکت شد. قدیرى سابقه مدیرعاملى پاالیشگاه 
تهران را در کارنامه دارد و مدتى نیز سرپرستى طرح توسعه میدان نفتى آزادگان جنوبى 

بود. پیش از او مهندس مرتضى ابراهیمى مدیر عاملى این شرکت را بر عهده داشت.
 در حکم انتصاب قدیرى آمده است:

با استناد به مصوبه دویست و هفتاد و یکمین جلسه فوق العاده مورخ 1400/10/11 هیئت 
مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان و به موجب این حکم، به عنوان مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان منصوب مى شوید. امید است با اتکا به یارى حق تعالى و تدبیر در 
امور محوله و بهره گیرى از تجارب و هم اندیشى کارکنان ساعى شرکت، با محوریت 

موضوعات ذیل در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
 سرلوحه قراردادن ارزش هاى انسانى در کلیه فعالیت ها.

 اجراى مفاد اساسنامه و خط مشى هاى عمومى شرکت و نظارت مستمر بر عملکرد 
روشها و دستورالعمل هاى ادارى، مالى، عملیاتى، فنى و مهندسى، الزامات بهداشت، 
ایمنى و محیط زیست و بازرسى فنى، انجام مناقصات و مزایده ها و ارائه پیشنهادات الزم 

جهت بهبود روش ها در هیئت مدیره.
 توجه و عنایت جدى بر مشارکت عامه کارکنان، شناسایى نیروهاى توانمند، مسئولیت 
پذیر، مؤمن و برخوردار از وجدان کارى و استفاده بهینه از قابلیت هاى کارکنان در امور 

مختلف اجرایى و جذب و تقویت نیروى انسانى کارآمد و ارائه آموزش هاى الزم
 نظارت بر اعمال نظام مالى و گزارشگرى شفاف و قابل اتکا به سازمان بورس اوراق 
بهادار و اطمینان از انجام امور حسابرسى بر کلیه عملیات و معامالت و مخارج در کلیه 

امور شرکت.
 نظارت بر تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه، اعطا و یا اخذ وام و تسهیالت اعتبارى، اجاره 
و اســتیجاره، خرید و تملیک، قراردادهاى معامالت و مشارکت و طرح دعاوى ذیربط 
و ترازنامه و حساب سود و زیان به هیئت مدیره و مجامع عمومى و کنترل و نظارت بر 

فرآیندهاى اجرایى آن.
 اطمینان از انجام کلیه امور تدارکات و سفارشات کاال براساس اصول بازرگانى و حفظ 

منافع شرکت و منطبق با ضوابط و استانداردها و تأمین و تضمین کیفیت کاال.
 نظارت و اطمینان در انطباق فعالیت هاى هر یک از پروژه ها با برنامه زمان بندى، هزینه، 

کیفیت، بازرسى فنى، ایمنى کارکنان و تجهیزات و بهداشت و حفاظت محیط زیست.
 پیش بینى، برنامه ریزى و اطمینان از تأمین امکانات و منابع انسانى مورد نیاز واحدهاى 
عملیاتى و پروژه هاى در دست اجرا و گذراندن دوره هاى آموزشى براساس برنامه زمان 

بندى و استانداردهاى ذیربط.
 توجه کامل به اصل مشترى مدارى و اهتمام بر استفاده بهینه از امکانات بالقوه شرکت 

و تعامل سازنده با سایر شرکت هاى پاالیشى و صنایع همجوار.
 ارزیابى و نظارت بر مطالعات اقتصادى و بازارهاى مرتبط و اعمال مدیریت بازرگانى 
در شرکت و پیشنهاد طرح هاى تأمین منابع و توسعه امکانات زیربنایى به هیئت مدیره.

  همکارى در اجراى برنامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و مصوبات شرکت ملى 
پاالیش و پخش در زمینه تعمیرات اساسى، حفظ ســطح تولید، نقل و انتقال، صدور و 

فروش فرآورده هاى نفتى در چارچوب قانون بودجه و وظایف حاکمیتى.

مدیر عامل جدید شرکت پاالیش نفت اصفهان معرفى شد

یکصد و هشتمین جلسه شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى استان اصفهان با 
حضور استاندار، معاونین او، رئیس کل دادگسترى، دادستان، نمایندگان مجلس، فرمانده 
سپاه صاحب الزمان(عج) استان، روساى اتاق هاى بازرگانى، اصناف و تعاون، مدیران کل 

دستگاه هاى اجرایى و اعضاء جدید و قدیم بخش خصوصى و تعاونى شورا برگزار شد.
مسعود گلشــیرازى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان و دبیر شورا در این جلسه گفت: توفیق 
شوراى گفت و گوى استان در دو سال گذشته، مرهون حضورموثر نمایندگان دستگاه قضا 
در شوراى گفت و گو على الخصوص رئیس کل دادگسترى و دادستان محترم بوده است و 

ارتقاء شاخص هاى این شورا موید این همدلى و همراهى است.
وى در ادامه کسب رتبه اول شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى استان اصفهان 
در 6 ماهه اول امسال در بین شوراهاى سراسرکشور را حاصل روند منظم و کیفى ورود به 
موضوعات در سطح ملى و استانى و تاثیر جلسات این شــورا درحل مشکالت اقتصادى 
دانست. دبیر شــوراى گفت و گوى اســتان اصفهان همچنین افزود: اقتصاد ایران تحت 
تاثیر فشار تحریم هاى ظالمانه در کنار مشکالت ناشى ازســاختار درونى در حال تجربه 
شرایط بى بدیلى است که تنها از طریق هماهنگى سه بخش اصلى اقتصاد ایران مى توان 

آینده اى روشن را رقم زد.
گلشیرازى تصریح کرد: در کنار رفع تهدیدهاى سخت بیرونى، حضور فعاالن اقتصادى در 
کشورهاى هدف صادراتى با ایجاد هماهنگى بین ارکان مختلف حاکمیتى اعم از دولت، 

دستگاه قضا و بخش خصوصى به عنوان سربازان عرصه اقتصاد میسر است.
وى همچنین گفت: از آنجا که بر اساس گزارشــهاى پارلمان بخش خصوصى اصفهان، 
پاندمى کرونا تا دو ســال آینده نیز ادامه خواهد داشــت، نیازمند هماهنگى بیشتر بخش 

خصوصى و دولت براى طى مسیر هستیم. 
در ادامه این جلسه ضمن طرح موضوعات دستور کار جلسه، از خدمات اعضاء سابق شورا 

تقدیر شد. 

رئیس اتاق بازرگانى در جلسه شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى:

نیازمند هماهنگى بیشتر بخش خصوصى و دولت هستیم 

در بیست و چهارمین جلسه علنى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان از اقدامات شرکت آب و فاضالب در تامین 
آب شرب پایدار شهروندان به رغم کاهش منابع آبى و 

خشک شدن چاه ها قدردانى شد. 
در این نشست که روز یکشــنبه 12 دى ماه جارى 
برگزار شد رئیس شــوراى اسالمى شهر اصفهان به 
موضوع آبرسانى سیار در تابستان امسال به شهروندان 
اصفهانى اشــاره کرد و گفت: توزیع 62 میلیون لیتر 
آب شرب به وســیله تانکرهاى آبرسان نشان داد که 

مسئوالن آبفاى استان 
اصفهــان از هر امکانى 
براى خدمت رســانى 
به شــهروندان استفاده 

مى کنند. 
محمــد نورصالحــى 
همچنین بــه اقدامات 
صورت گرفته در زمینه 
اصــالح، بازســازى و 
توســعه شــبکه هاى 
آبرسانى و جمع آورى و 
انتقال فاضالب اشــاره 

کرد و گفت: خوشــبختانه آبفاى استان اصفهان در 
12 سال گذشته همکارى و هماهنگى تنگاتنگى با 
شهردارى در زمینه اجراى طرح هاى عمران شهرى 

به ویژه در مناطق محروم داشته است. 
تعدادى از اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز 
در سخنان جداگانه اى ضمن قدردانى از شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در زمینه تامین آب و گسترش 
شبکه هاى فاضالب بر تخصیص سهم بیشترى از 
پساب براى آبیارى فضاى سبز شهرى و حفاظت از 

اکوسیستم تاکید کردند. 
مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان نیز با بیان این که 
از دوره هاى گذشته تعامل نزدیکى میان شرکت آب 
و فاضالب، شوراى شهر و شهردارى اصفهان وجود 

داشته است گفت: حاصل این همکارى، حل بسیارى 
از مشکالت شهر در زمینه ارائه خدمات استراتژیک 
آب و فاضالب و ســرعت بخشــیدن به طرح هاى 

عمران شهرى بوده است.
هاشــم امینى عدالت در توزیــع آب را از مهم ترین 
سیاست هاى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
عنوان کرد و گفت: در سال هاى اخیر سعى کرده ایم 
با مدیریت فشــار، زون بندى شبکه، استقرار سامانه 
تله مترى، هوشمند سازى شبکه توزیع و در نهایت 

آبرسانى سیار، آب مورد نیاز شهروندان اصفهانى را از 
مرکز تا محالت حاشیه اى و محروم شهر به عدالت 

توزیع کنیم. 
وى توســعه شــبکه هاى جمع آورى، انتقال و دفع 
فاضالب را از دیگر سیاســت هاى آبفاى اســتان 
اصفهان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر 95 درصد 
کالن شهر اصفهان تحت پوشش خدمات فاضالب 

قرار دارد. 
مدیرعامل آبفاى استان اصفهان همچنین بر استفاده 
از ظرفیت شــرکت هاى دانش بنیان جهت ساخت

 پکیج هــاى کوچــک تصفیــه فاضــالب براى 
مجتمع هاى مسکونى و استفاده از آب خاکسترى در 

آبیارى فضاى سبز آن ها تاکید کرد. 

براى تأمین آب شرب پایدار شهروندان اصفهانى؛

شوراى شهر اصفهان از آبفاى استان تقدیر کرد


