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شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   014- 1400 / ش ن س

شرح مزایده : فروش 221 عدد کیسه فلکسى
جهت سایر اطالعات از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29  لغایت چهارشنبه مورخ 1400/11/06  به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس 

www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد.

آگهى فراخوان مزایده عمومى نوبت  اول نوبت  اول 

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   016- 1400 / ش ن س

شرح مزایده : فروش حدود 40،000 کیلوگرم ضایعات چوب
جهت سایر اطالعات از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29  لغایت چهارشنبه مورخ 1400/11/06  به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس 

www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد.

آگهى فراخوان مزایده عمومى نوبت  اول نوبت  اول 

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   015- 1400 / ش ن س

شرح مزایده : فروش حدود 7،000 کیلوگرم ضایعات پالستیک
جهت سایر اطالعات از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29  لغایت چهارشنبه مورخ 1400/11/06  به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس 

www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد.

آگهى فراخوان مزایده عمومى نوبت  اول نوبت  اول 

     

چرا خودروى چینى را به قیمت بنز مى خریم؟!بازار طال و جواهر در انتظار مذاکرات وین استروایت على نصیریان از مدیریت فرهنگى دردسر جدید بى آرتى خواب ها   چرا طارمى پوشکاش نگرفت؟ جهان نمااستانفرهنگ ورزش جهان نما

کمبود 
راننده اسنپ 

جدى شد 

تهدید دشت مهیار براى مسافران قطار
3

گنبد مسجد 5
شیخ لطف ا... 

در معرض خطر 
نفوذ آب باران

درحالى که مسافران تاکسى اینترنتى اسنپ و تپسى از کاهش 
راننده و تاخیر در پذیرفتن سفر گالیه مند هستند، اسنپ براى 

جذب رانندگان جدید، با کمپین «تو مسیرته» تمامى افراد 
جامعه را به فعالیت محدود در اسنپ دعوت مى کند.

به تازگى تاکسى آنالین اسنپ با برگزار کردن کمپینى...

کالف پیچیده مرمت پوسته بیرونى گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... حاال حاالها خیال باز شدن ندارد و 
حواشى پیرامون مرمت این گنبد به نظر مى رسد 
ادامه دار باشد. َترك اول این گنبد با تمامى حواشى 
و اتفاقات باالخره به دست رحمت ا... رضایت به 
پایان رسید، اما در حالى که مقدمات براى مرمت 
ترك دوم درحال انجام بود، رضایت درگذشت تا 

مرمت این گنبد وارد برزخ شود.
از همان حواشى مرمت...

استاندار جدید مى تواند اصفهان را نجات دهد؟استاندار جدید مى تواند اصفهان را نجات دهد؟
100100 روز از انتصاب اولین استاندار اصفهان در اولین دولت سید ابراهیم رئیسى گذشت روز از انتصاب اولین استاندار اصفهان در اولین دولت سید ابراهیم رئیسى گذشت

7

فرونشست زمین به محور ریلى شیراز- اصفهان رسید

پاسخ گردان به
 احتمالى جدایى اش  از ذوب آهن

گلر ذوب آهن در واکنــش به احتمال جدایــى اش از ذوب گفت: من دو 
مصدومیت خیلى بد داشتم. دو سه هفته است که 100 درصد با تیم تمرین 
مى کنم. شهاب گردان که سابقه حضور در پرسپولیس را نیز در کارنامه 
دارد، پس از شکســت ذوب آهن برابر تیم ســابقش، 

شاگردان...
8

2

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نخستین جشنواره 
بین المللى نقاشى 

کودکان و نوجوانان 
در اصفهان 

برگزار مى شود

کوالك برف و یخبندان در غرب و جنوب اصفهان
دما تا 8 درجه کاهش مى یابد

3

گ5
شی
در
نفو
کالف پیچ
شیخ لطف
پیر حواشى
ادامه دار باش
ب و اتفاقات
پایان رسید
د ترك دوم
مرمت این
از همان حو

االن فقط باید االن فقط باید 
نقاط ضعف را نقاط ضعف را 
پیدا کنیمپیدا کنیم

نورافکن: نورافکن: 

مدیر کل تأمین اجتماعى مدیر کل تأمین اجتماعى 
استان اصفهان در مراسم استان اصفهان در مراسم 
معرفى چهره برتر حوزه معرفى چهره برتر حوزه 

کارآفرینى:کارآفرینى:

تالش ما تعامل تالش ما تعامل 
پایدار با کارگران پایدار با کارگران 

و کارفرمایان و کارفرمایان 
استاست

2

8

سخنگوى صنعت برق خواستار سخنگوى صنعت برق خواستار 
همکارى مشترکان شدهمکارى مشترکان شد

هشدار براىهشدار براى
 تأمین برق  تأمین برق 
در کشوردر کشور

4

پاس
 احتمالىجد
گلر ذوب آهن در واکنــش
مصدومیت خیلى بد داشتم.
مى کنم. شهاب گردان

پس دارد،
شاگردا
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دوست دارم دوست دارم 
در تلویزیوندر تلویزیون

 دیده شوم تا  دیده شوم تا 
نمایش خانگىنمایش خانگى

مهران غفوریان: مهران غفوریان: 

فرمانــدار اصفهــان در نشســت کارگروه اشــتغال و 
سرمایه گذارى شهرستان، با تأکید بر اهمیت توجه ویژه 

به مقوله مشاغل خانگى، اظهار داشت: دستگاه هاى ذى 
مدخل باید در حوزه مشاغل خانگى نقش آفرینى کنند.

محمدعلى احمدى،  افزود: یکى از راه هاى مؤثر در حوزه 
اشتغال و تولید، توجه به مشاغل خانگى بوده که از اهمیت 
بسیارى برخوردار است و ما باید با کار و تالش مضاعف 
و با همکارى مردم، یکى از روســتاهاى شهرستان را به 
عنوان روستاى شاخص و نمونه در حوزه مشاغل خانگى، 

تولید باال و مصرف کم، تبدیل کنیم.
احمدى تصریح کرد: ما مى توانیم با مشارکت مردمى در 
حوزه اشتغال اقدامات مؤثرى انجام دهیم و شرایط کنونى 

را باالخص در روستاهاى شرق اصفهان که دستخوش 
خشکسالى شده اند، تغییر دهیم و درآمد پایدارى را در این 
مناطق ایجاد کنیم که این مهم مستلزم ظرفیت هاى خوب 
موجود است و موضوع ایجاد مشاغل خانگى در اصفهان و 
روستاهاى شهرستان باید دغدغه دستگاه هاى ذى مدخل 
در حوزه اشتغال باشد. فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: 
دستگاه هاى ذى مدخل در جلسه آتى کارگروه، گزارشى از 
ظرفیت هایى که مى توانند به کار بگیرند و یا هم افزایى که 
مى توانند داشته باشند را ارائه کنند چرا که سرمایه گذارى 

مقدمه اشتغال است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

شرایط روستاهاى شرق اصفهان تغییر مى کند

روساى دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان و مناطق 3 و 
6 دانشگاه پیام نور از ســال 1370 تا کنون در قالب هیئت 
اندیشه ورز براى ترسیم چشــم انداز پیش روى دانشگاه 

گرد هم آمدند.
مختارى در اولین روزهاى سرپرســتى دانشگاه پیام نور 
اســتان اصفهان در پى یک دیدار دوستانه با کلیه رؤساى 
دانشگاه پیام نور اســتان اصفهان از بدو تاسیس تا کنون( 

1400- 1370) به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
 این دیدار در فضایى صمیمى و دوســتانه با هدف تکریم 
و تجلیل، بهره مندى از دیدگاه هــا، راهکارها و تجربیات 
ارزنده رؤساى پیشین دانشــگاه پیام نور استان اصفهان و 

مناطق 3 و 6 دانشــگاه پیام نور، که هر کدام به نحوى در 
ارتقاء ، رشد و توسعه دانشگاه پیام نور نقش ویژه و بسزایى 

داشتند، برگزار شد.
رئیس دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان بهره مندى از 
تجربیات رؤساى قبلى در اداره بهتر دانشگاه را در قالب ایجاد 
اتاق  فکر یا به تعبیر مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) هیئت  
اندیشه ورز که در شرایط کنونى امرى ضرورى و معطوف 
به نتیجه است را الزم دانست و اظهار داشت: کارکرد اصلى 
هیئت  اندیشه ورز در کنار کارکردهاى اجرایى به مثابه روح 
و مغز در کالبد دانشگاه مى باشد و نقش اصلى آن هدایت 

کارکردهاى اجرایى در نگاه ارگانیکى دانشگاه است.

مختارى با هدف توسعه، اداره اثر بخش تر ، بالندگى علمى 
و بازیابى جایگاه واقعى دانشــگاه در عرصه آموزش عالى 
کشور و تاثیرگذارى دانشــگاه پیام نور در رقابت با دیگر 
دانشــگاه ها، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همه رؤساى 
پیشــین به بررســى فرصتها و تهدیدهاى این دانشگاه 
پرداخت. در ادامه جلســه همه روســاى پیشین دانشگاه 
پیام نور ضمن بیان نقطه نظــرات خویش، مباحث داراى 
اهمیت را براى اصالح و پیشرفت هر چه بهتر امور مطرح 
کرده و مقرر گردید این جلسه با عنوان هیئت اندیشه ورز 
در دانشگاه پیام نور استان اصفهان به صورت هر شش ماه 

یکبار برگزار گردد.

نشست رؤساى دانشگاه پیام نور استان اصفهان

با توجه به گسترش شیوع سویه جدید کرونا، اومیکرون 
در سطح جهانى و مشاهده مواردى از آن در کشور تزریق 
دز سوم واکسن بیش از گذشته اهمیت مى یابد که توجه 

به این مهم ضرورى است.
سخنگوى شــرکت پاالیش نفت اصفهان اضافه کرد: 
تزریق دز ســوم یا یادآور واکســن کرونا بــراى افراد 

در معــرض خطر اهمیــت ویــژه اى دارد و نباید از آن
 غافل بود.

محمدصادق حاجیان تأکید کرد: واکسیناســیون نوبت 
ســوم کارکنان به مدت 3 روز از تاریخ 26 تا 28 دى ماه 
1400 در محل بهدارى شرکت پاالیش نفت اصفهان 

انجام مى شود.

انجام نوبت سوم واکسیناسیون در شرکت پاالیش نفت 

اداره ثبت احوال خوانســار به فیبر نــورى اختصاصى 
مجهز گردید.

به گزارش روابط عمومــى مخابرات منطقه اصفهان، با 
تالش کارشناســان مخابرات، با حفارى و اجراى بیش 
از 300 متر فیبرنورى زمینى و هوایى، اداره ثبت احوال 

خوانسار نیز به فیبر اختصاصى مجهز گردید.
شایان ذکر اســت کابل هاى فیبر نورى سرعت انتقال 
داده بسیار باالیى دارند و در مقایسه با کابل هاى مسى 
از پهناى باند بسیار باالترى پشتیبانى مى کنند. انتقال 

اطالعات از طریق نور در این فناورى، اختالل ارتباطى 
را به حداقل مى رساند و باعث مى شود نور بدون نیاز به 
تقویت سیگنال به راه خود ادامه دهد. بنابراین استفاده از 
کابل هاى فیبر نورى مى تواند جایگزین مناسبى براى 

کابل هاى قدیمى مسى باشد.
 از کاربردهاى فیبر نورى مى توان به : راه اندازى سامانه 
اینترنت، شبکه هاى رایانه اى، جراحى و دندانپزشکى، 
برقرارى تماس تلفنى بدون تاخیــر و کاربرد در صنایع 

حساس نظامى و فضایى اشاره کرد.

اتصال اداره ثبت احوال شهرستان خوانسار به فیبر نورى

نشست شــوراى مطالعات اســتراتژیک اتاق بازرگانى 
اصفهان به منظور همگرایى پارلمانــى و ایجاد راهبرد 
مشترك بخش خصوصى و مدیریت شهرى در راستاى 

توسعه پایدار استان برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانــى اصفهان، 

حمیدرضا قلمکارى، نایب رئیس دوم و رئیس شــوراى 
مطالعات اســتراتژیک اتاق بازرگانــى اصفهان در این 
نشســت اظهار داشــت: تالش اتاق بازرگانى اصفهان 
در دوره نهم گذر از اتاق نســل اول و حاکمیت محور به 
اتاق نسل دوم و عضومحور است ، بنابراین باید با دیدى 
وسیع نسبت به وضعیت جامعه از جمله فرهنگ، اقتصاد و 
شبکه سازى به سوى بهبود شرایط برویم. اتاق نسل سوم 
پا را فراتر نهاده و بر مبناى توسعه پایدار، عالوه بر مسائل 

اقتصادى وارد مسائل اجتماعى هم مى شود.
وى حقوق شهروندى، مباحث زیست محیطى و اخالق 
کسب وکار را مثال هایى از این مســائل دانست و افزود: 
طبق ماده 91 اصل 44 قانون اساسى اتاق هاى بازرگانى 
مى توانند بازوى مشورتى قواى سه گانه باشند، بنابراین 

ابتدا باید بدانیم نقاط ضعف و قوت مان چیست و چطور 
مى توانیم از اتاق حاکمیت محور به ســوى عضومحور و 
جامعه محور برویم. بنابراین امــروز باید صداى واحدى 
از اصفهان به گوش کشور برســد که یکى از راهکارها، 
همگرایى میان اتاق بازرگانى، شهردارى و شوراى شهر 
است. شوراى مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانى اصفهان 
نیز براى تصمیم ســازى هاى کالن و با هدف دیده بانى 
استراتژیک براى رسیدن به اهداف استراتژیک تشکیل 
شد. ظرفیت اکولوژیکى شهر اصفهان تکمیل شده و باید 
آن را به سوى شــهر فراصنعتى و هوشمند سوق دهیم، 
بنابراین باید با تعامل با مدیریــت پژوهش، خالقیت و 
فناورى هاى نوین شهردارى و مرکز پژوهش هاى شوراى 

شهر اقداماتى براى شهر رقم بزنیم.

بررسى راهبرد مشترك اتاق بازرگانى و مدیریت شهرى براى توسعه پایدار 

به مناســبت میالد دخت نبى مکرم اســالم حضرت 
فاطمه زهرا (س) جشنواره «بانوى آب، دختر آفتاب» 
با محوریت مدیریت مصرف آب در شــهر باغبهادران 

برگزار مى شود.
این جشــنواره با مشــارکت آب و فاضالب اســتان 

اصفهــان، اداره آمــوزش و پــرورش، شــهردارى و 
کانون پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان باغبادران 
برگزار مى شــود و بانــوان آثار خود را در قالب شــعر، 
دل نوشــته، کاردســتى و نشــریه دیوارى با موضوع 
مهریــه حضــرت فاطمــه (س)، تاریــخ، فرهنگ، 

خانواده، اجتماع، مدیران و آمــوزگاران آب به نمایش 
مى گذارند.

جشنواره «بانوى آب، دختر آفتاب» از 30 دى تا 3 بهمن 
ماه سال جارى در کانون پرورشى کودکان و نوجوانان  

شهرباغبهادران برگزار مى شود.  

باغبهادران، میزبان جشنواره «بانوى آب، دختر آفتاب» 
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مدیرکل روابط عمومى مجلس در واکنش به شایعات منتشر 
شده در خصوص حال جسمى محمدباقر قالیباف، گفت: 
آقاى قالیباف درگیر یک آنفلوآنزاى ساده شده اند و اصًال 
چیز مهمى نیســت که تا این اندازه برخى در شبکه هاى 

اجتماعى شایعاتى را مطرح مى کنند.
محمدعلى قندهارى نیا در ادامه افزود: تست کروناى دکتر 
قالیباف منفى شده بود اما چون عالئم سرماخوردگى داشتند 
به توصیه پزشک، ایشان چند روزى را در منزل مشغول به 
استراحت شدند. وى خاطر نشان کرد: ایشان روز شنبه در 
جلسات خارج از مجلس و روز یک شنبه و دوشنبه در مجلس 
حضور داشتند. نکته حائز اهمیت این است که صحن علنى 

مجلس این هفته تعطیل است و همین امر در شدت گرفتن 
شایعات تأثیر داشته است.

مدیرکل روابط عمومى مجلس در پاسخ به این سئوال که 
حدود یک هفته است که هیچ عکسى از رئیس مجلس در 
هیچ جلسه اى منتشر نشده است، اظهار کرد: آقاى قالیباف 
از 5 صبح  تا 10 شب که در محل کارشان حضور دارند، ده ها 
جلســه دارند و امکان دارد از خیلى از این جلسات عکسى 

منتشر نشود.
وى در پایان تأکید کرد: اگر جلسه  اى قرار باشد رسانه اى 
شود، عکس هایش هم منتشر خواهد شد. پس اگر عکسى 

منتشر نشده یعنى دوست نداشتند که رسانه اى شود.

سخنگوى صنعت برق گفت: با توجه به اینکه با سرد شدن 
هوا میزان مصرف گاز در کشور افزایش یافته، اکنون 50 
درصد سوخت نیروگاه ها با سوخت دوم است و امیدواریم 
با همکارى مشترکان مشــکلى براى تأمین پایدار برق و 

گاز ایجاد نشود.
مصطفى رجبى مشهدى با بیان اینکه باتوجه به ورود سامانه 
هواى سرد به کشــور و تداوم افزایش سرماى هوا طى دو 
هفته آینده و همچنین کاهش بیشتر دما در بهمن ماه و با 
توجه به مشکالتى که در حوزه تأمین گاز وجود دارد، نیازمند 
توجه مشــترکان به مدیریت مصرف هستیم، اظهار کرد: 
درخواست ما از مشترکان به ویژه مشترکان عمده این است 

اگر برایشان امکان دارد میزان مصرف خود را کاهش دهند.
وى با بیان اینکه نیازمند همکارى مشــترکان هستیم تا 
تأمین برق پایدار داشته باشیم، گفت: در حال حاضر وضعیت 
تأمین سوخت نیروگاه ها مناسب بوده، اگرچه الزم است که 
مراقبت هاى الزم براى ماه سرد بهمن نیز پیش بینى شود 

تا در آن شرایط نیز با مشکل مواجه نشویم.
سخنگوى صنعت برق گفت: در حال حاضر 50 درصد از 
سوخت نیروگاه ها توسط گاز  و مابقى از طریق سوخت مایع 
تأمین مى شود، به ناچار مجبوریم به دلیل افزایش مصرف 
گاز در بخش خانگى از ســوخت مایع بــراى نیروگاه ها 

استفاده کنیم.

قالیباف به کرونا 
مبتال شده است؟

هشدار براى تأمین برق 
در کشور

سیل در جنوب
کوالك در غرب

در روزهاى گذشته بارش هاى    تسنیم|
فراوان باران و برف و کوالك بخش هاى زیادى 
از کشور را فراگرفته است، که در برخى از مناطق 
منجر به قطع برق و بسته شدن راه هاى ارتباطى 
شده اســت. پس از باران هاى سیل آسا در جنوب 
کشــور، طى روزهاى اخیر فعالیت سامانه بارشى 
باعث بارش گسترده برف و کوالك در بخش هاى 
زیادى از مناطق شده به طورى که باعث قطع راه 

ارتباطى 2000روستا  در غرب کشور شده است.

حج براى سومین سال 
لغو مى شود؟

اومیکرون محدودیت هاى عمره    ایسنا|
را دوباره به مکه برگردانده اســت. فاصله گذارى 
اجتماعى دوباره در مســجدالحرام اعمال شــده 
و تعداد زائران از 70 هزار نفر بــه 50 هزار نفر در 
روز کاهش یافته اســت. سرنوشت حج نیز هنوز 
مشخص نشــده است. برگزار نشــدن حج در دو 
دوره گذشــته، صف انتظار را براى زائران ایرانى 
نیز طوالنى تر کرده است؛ در ایران نزدیک به یک 
میلیون و 200 هزار نفر در نوبت حج هستند، برخى 

از این افراد 14 یا 15 سال در نوبت بوده اند.

با کشف حجاب 
برخورد مى کنیم

  عصر ایران| سردار محمد رستمى، رئیس 
پلیس امنیت اخالقى ناجا در خصوص چگونگى 
عملکرد پلیس در مواجهه با کشف حجاب در معابر، 
خیابان ها و مغازه ها با بیان اینکه پلیس بر مبناى 
قانون وظایفى را برعهده دارد تصریح کرد: کسانى 
که به هر دلیلى با عناد مى خواهند کشف حجاب 
کنند مطمئنًا بر اساس قانون مرتکب جرم شده و 
مجرم تلقى مى شوند و حتمًا وظیفه پلیس اجراى 
قانون است چرا که کشــف حجاب جرم بوده و با 

موضوع بدحجابى متفاوت است.

«قهرمان» به نماوا رسید
  صبا| پس از نمایش عمومى آخرین ساخته 
سینمایى اصغر فرهادى در سینماهاى ایران، پخش 
اختصاصى «قهرمان» در شبکه نمایش خانگى 
در ایران به «نماوا» رســید. فیلم اصغر فرهادى 
هم اکنون در لیست اولیه نامزدهاى منتخب شاخه 
بهترین فیلم بین المللى اسکار 2022 قرار گرفته 
اســت. «قهرمان» از روز جمعــه، اول بهمن ماه 
1400به صورت اختصاصى در نماوا پخش مى شود.

فروش کلیه به عراقى ها؟!
مدیر انجمن بیمارى هاى کلیوى استان    ایلنا|
کرمانشاه در پاسخ به سئوالى در مورد شایعه خرید 
کلیه شهروندان ایرانى توسط عراقى ها گفت: این 
مسئله در برخى رسانه هاى بیگانه نیز مطرح شد، 
ولى با صراحت بیــان مى کنم این یک خبر کذب 
است. حسین بیگلرى گفت: در حال حاضر قیمت 
مصوب براى خرید کلیه 80 میلیون تومان است که 
کمتر کســى با این مبلغ کلیه خود را مى فروشد؛ 
بنابراین مبالغى بین 150 تــا 200 میلیون تومان 

قیمت خرید کلیه براى بیماران دیالیزى است.

نوجوان10 ساله 
به 4 نفر جان داد 

دکتــر شــهرام ســیفى،     خبر آنالین |
سرپرســت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى 
بابل گفت: زنده یاد امیرعلى صائبى، نوجوان 10 
ســاله اهل امیرکالى بابل، هفته گذشته به علت 
خونریزى مغزى به بیمارســتان آیت ا... روحانى 
انتقال یافته بود که در پــى تأیید مرگ مغزى او  با 
اهداى اعضاى حیاتى دلبندشان به بیمارانى که از 
نارسایى کبد، کلیه و پانکراس در رنج بودند، به چهار 

نفر حیات دوباره بخشیدند.

مهمترین خواست ایران
  انتخاب| «وال اســتریت ژورنال» نوشــت: 
دیپلمات هاى درگیــر در مذاکرات ویــن مى گویند، 
یکى از بزرگ ترین موانع بحــث ارائه تضمینى براى 
عدم خروج مجــدد آمریکا از توافق برجــام و اعمال 
مجدد تحریم هاست. در ادامه این مطلب آمده است: 
دیپلمات هاى آمریکایى و اروپایى مى گویند که این 
درخواست، واکنشى به خروج «دونالد ترامپ» از توافق 
هسته اى 2015 اســت و به نظر مى رسد یک هدف 
سیاسى مهم براى ایران باشد. این دیپلمات ها گفتند 
که آنها معتقد نیســتند این درخواست  براى طوالنى 

کردن مذاکرات طراحى شده باشد.

وزیر ارشاد، خانه نشین شد
محمدمهدى اسماعیلى،  وزیر فرهنگ    ایسنا|
و ارشــاد اســالمى در ارتباطى زنده با آیین اختتامیه 
جشنواره  «ترجمان فتح» اعالم کرد: خیلى مایل بودم 
در این جلسه حضور داشته باشم، اما به دلیل مسافرتى 
که داشتم دچار کرونا شدم و اکنون در قرنطینه خانگى 

به سر مى برم. 

اسامى بدهکاران بانکى
 فاش شد

  خبرگزارى صدا و سیما | وزیر اقتصاد 
با اشاره به اینکه اسامى بدهکاران بانکى بر روى سایت 
بانک هاى دولتى قرار داده شــده است،  گفت: کالن 
بدهکارانى داریم که از صندوق توسعه ملى تسهیالت 
ارزى با رقم باال گرفتند و اکنون از پس دادن آن به علل 
مختلف، خوددارى مى کنند. ســید احسان خاندوزى 
افزود: قرار دادن اســامى بدهکاران بانکى عالوه بر 
بانک هــاى دولتى براى بانک هــاى دیگر هم انجام 
خواهد شد. او اضافه کرد: در صورتى که مردم، اسامى 
بدهکاران بانکى را بر روى ســایت بانک ها مشاهده 

نکردند به وزارت امور اقتصادى گزارش دهند.

مشکل یک طلبه
 مشکل همه طالب است

نماینده ولى فقیه در استان    خبرگزارى حوزه |
همدان در نشست هم اندیشــى روحانیون شاغل در 
ادارات با حوزه علمیه این اســتان گفت: با وجود آنکه 
برخى از طالب در اماکن مختلفى مشغول به فعالیت 
هســتند، اما در اصل همه ما متعلق بــه حوزه علمیه 
هستیم. حجت االسالم والمسلمین حبیب ا... شعبانى 
با بیان اینکه آبروى همه ما وابسته به یکدیگر است، 
اظهار کرد: باید بدانیم اگر طلبه اى دچار مشکل شود به 
معناى آن است که من با آن مشکل روبه رو شده ام و 

الزم است تا براى رفع آن اقدام کنم.

آمریکا خودش لیاقت ندارد
  تسنیم| على اکبــر والیتــى، رئیس هیئت 
مؤسس و هیئت امناى دانشــگاه آزاد اسالمى درباره 
روابط ایران با روســیه و چین گفت:  آمریکا نتوانسته  
لیاقت رابطه اى مثل رابطه ایران با روسیه را به دست 
بیاورد. اینکه با روسیه تعامل کنیم و با آمریکا رابطه اى 
نداشته باشیم موجب نمى شود که سیاست «نه شرقى 
نه غربى» زیر ســئوال برود. وى افزود: امروز ایران از 
قدرت و اثرگذارى منطقه اى و بین المللى قابل توجهى 
برخوردار است. و خود آمریکایى ها اعتراف مى کنند و 
مى گویند ما با 3 کشور قدرتمند ایران، چین و روسیه 

طرف هستیم.

پاکباخته شده ایم!
  نامه نیوز | سید مصطفى هاشمى طبا، فعال 
سیاســى و معاون رئیس جمهور در دولت اصالحات 
و ســازندگى گفت: «به نظر من صرفًا فاصله طبقاتى 
در ایران وجود ندارد بلکه امروز مردم ناامید شــده اند. 
ناامیدى در وجود مردم ریشــه دوانده و آینده اى پیش 
روى مردم دیده نمى شود. به بیان دیگر ممکن است 
عده اى فقیر باشــند اما در عین حال امیدوار باشند اما 
وقتى فردى هم فقیر است هم ناامید مى شود پاکباخته 

و امروز با پدیده گسترش پاکباختگان مواجهیم.»

خبرخوان

وحید یامین پــور، معاون امور جوانــان وزارت ورزش 
و جوانــان، مى گوید نه مســائل معیشــتى، بلکه طرز 
فکر دختران باعث باال رفتن ســن ازدواج و فروپاشى 

خانواده ها در ایران شده است.
یامین پور در نشســت هم اندیشــى کارشناسان حوزه 
برنامه ریزى و توســعه اجتماعى جوانــان اظهار کرد: 
«شــاید به نظر برسد مســئله اصلى در ازدواج جوانان 
مســائل معیشــتى باشــد در حالى که یافته  ها نشان 

مى  دهد یکى از مهمترین عوامل فروپاشى خانواده  ها 
و به تأخیر انداختن ازدواج، تغییر ادراکى اســت که در 
دختران جوان ایرانــى از خود و نقش  هاى اجتماعى که 
باید ایفا کنند و تخیلى که نسبت به آینده دارند رخ داده

 است.»
یامین پور هفته گذشــته به دنبال انتشــار تصاویرى از 
حضور اینفلوئنسرهاى زن اینستاگرامى در وزارت ورزش 
و جوانان در صدر خبرها قرار گرفت. ابتدا گفته مى شد 
این تصاویر مربوط به جلسه وحید یامین پور با این افراد 
بوده اما او حضور خود در این جلســه را تکذیب کرد و 
وزارت ورزش و جوانان نیز در بیانیه اى جلســه مذکور 
را «جلســه مجمع ملى خیرین ازدواج» عنوان کرد که 
تنها به منظور «ترویج امــر ازدواج در فضاى مجازى» 

تشکیل شده بود.
وى  متولد سال 59 در دزفول، استاد دانشگاه، نویسنده، 
فعال رســانه  اى و مجرى اســت. او در مهر ماه 1400 
به عنوان معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان 

منصوب شد.

انتظار براى سوار شــدن به اتوبوس در ایستگاه مالیه در 
شهر کویت در فصل تابستان مى تواند بسیار تحمل ناپذیر 
باشد. حدود دو سوم اتوبوس هاى کویت از این ایستگاه 
مى گذرند و برنامه ریزى ها غیرقابل اعتماد هســتند. 
ترافیک بسیار ســنگین باعث مى شود که دود زیادى از 
اگزوز این ماشــین ها به هوا برود. سایبان هاى کوچک 
تنها تعداد کمى از افراد را مــى توانند از گزند آفتاب دور 
نگه دارند، آن هم اگر به هم بچسبند. در نهایت خیلى ها 
مجبور مى شوند زیر آفتاب بایستند و گاهى اوقات مجبور 

مى شوند از چتر استفاده کنند.
تغییرات اقلیمى و گرمایش جهانى در سراســر جهان با 
رکوردشکنى افزایش دما همراه بوده اما کویت به عنوان 
یکى از گرم ترین و ثروتمندترین کشورهاى جهان که از 
تولید کنندگان اصلى نفت است بیش از هر کشور دیگرى 
این افزایش دما را احساس مى کند به طورى که تا چند 
ســال دیگر امکان زندگى در آن وجود ندارد. در ســال 
2016، دماسنج ها دماى 54 درجه سانتیگراد را در کویت 
به ثبت رساندند که باالترین دماى ثبت شده روى زمین 
در 76 سال گذشته بود. سال گذشــته براى اولین بار در 
تاریخ، دماى هوا در ماه ژوئن و هفته ها پیش از گرم ترین 
روزهاى سال در این کشــور، دماى 50 درجه سانتیگراد 

به ثبت رسیده بود.
بدیــن ترتیــب محققــان پیش بینــى کــرده اند که
 بخش هاى زیادى از کشور کویت از سال 2071 تا 2100 
بیش از 4/5 درجه سانتیگراد گرم تر خواهند شد و بدین 
ترتیب این بخش ها از یکى از ثروتمندترین کشورهاى 

جهان غیرقابل سکونت خواهد بود. براى حیات وحش نیز 
این افزایش دما تحمل کردنى نیســت. در ماه هاى گرم 
تابستان دیدن پرندگان مرده روى سقف خانه کویتى ها 
اتفاقى معمولى است و کسى را متعجب نمى کند. پرندگانى 
که علت مرگ آنها ناتوانى در پیدا کردن سایه یا تشنگى 
است. گربه هاى بسیارى توسط مردم به مراکز دامپزشکى 
برده مى شــوند که بخاطر گرماى شدید و کمبود آب در 
آستانه مرگ قرار دارند. حتى روباه هاى وحشى نیز در حال 

رها کردن بیابانى هستند که دیگر بارانى در آن نباریده و به 
فضاهاى سبز اندك باقیمانده در شهر پناه مى برند، جایى 

که این روباه ها کشته مى شوند.
«تامارا قبازرد»، دامپزشکى کویتى است که در این باره 
مى گوید: «به همین دلیل است که هر ساله شاهد حیات 
وحش کمتر و کمترى در کویت هستیم زیرا بسیارى از
 آن ها در تغییر فصل ها زنده نمى مانند سال گذشته، سه یا 
چهار روز در اواخر ماه جوالى داشتیم که به شدت مرطوب 

و داغ بود و حتى بیرون رفتن از خانه نیز دشوار بود و بادى 
هم وجود نداشت. بســیارى از حیوانات دچار مشکالت 

تنفسى شده اند.» 
برخالف کشــورهایى ماننــد برزیل و بنــگالدش که 
مشــکالت تغییرات اقلیمى بر جمعیت بیــش از حد و 
گستردگى فقر در آنها افزوده است، کویت چهارمین کشور 
در زمینه بیشترین میزان تولید نفت در کشورهاى عضو 
اوپک است. این کشور سومین کشور ثروتمند پادشاهى 
در جهان بــوده و تنها 4/5 میلیون نفــر جمعیت دارد و 
مشکل این کشور نداشــتن منابع براى کاهش گازهاى 
گلخانه اى و سازگارى با گرمایش جهانى نیست، بلکه 
مشکل بى تفاوتى سیاستمداران در این کشور به مسئله 

گرم شدن بى سابقه اقلیم این کشور است.
همسایگان کویت اما با شــرایطى مشابه، تالش هاى 
بیشــترى براى مقابله با افزایش دماى هــوا و تغییرات 
اقلیمى انجام مى دهند. عربستان سعودى سال گذشته 
اعالم کرده است که مى خواهد تا ســال 2060 میزان 
تولید گازهــاى گلخانه اى را به صفر برســاند و امارات 
متحده عربى ســال 2050 را براى رسیدن به این هدف 
تعیین کرده است. این کشورها علیرغم اینکه همچنان 
از بزرگ ترین تولید کنندگان ســوخت هاى فســیلى 
هستند اما تالش دارند اقتصادشان را تنوع بخشیده و در 
انرژى هاى تجدید پذیر و پاك سرمایه گذارى کنند. این 
در حالى است که کویت اعالم کرده تا سال 2035 تنها 
7/4 درصد از تولید گازهاى گلخانه اى در این کشــور را 

کاهش خواهد داد.

سرانجام پس از چند ماه انتظار، شرکت مدیران خودرو 
به صورت رسمى از خودرو تیگو 8 پرو در ایران رونمایى 

کرد.
بر این اســاس قرار شــد چرى تیگو 8 پرو از روز یک 
شــنبه 26 دى با قیمت نامعقــول و باورنکردنى یک 
میلیارد و 750 میلیون تومان در ایران به فروش برسد. 
این قیمت گذارى عجیب و غریب، داد کاربران فضاى 
مجازى را درآورد و آنان با مقایســه قیمت این خودرو با 

نمونه هاى خارجى از گرانى آن انتقاد کردند.
یک کاربر نوشت:  «شــرکت خودروسازى چینى  چرى، 
لطف کرده و خودروى تیگو 8 پرو را که در بازار جهانى 
کمتر از 20 هــزار دالر لیبل زده، در ایران به ســه برابر 
قیمت و بیش از 60 هزار دالر مى فروشد! یعنى قیمت یه 

مرسدس E کالس 2022 فورماتیک!»
کاربر دیگرى نوشت: « مدیران خودرو براى تیگو 8 پرو 
قیمت گذاشته 1/750 میلیارد تومان یعنى 65هزار دالر... 
حاال دارندگى و برازندگى، ولى در یک سرزمین معقول 
شما با حدود این پول مى  توانى انتخاب کنى مدل 2022 
پرادو، کامارو، کوروت، جگوار و بى ام و ام2 و... بخرید و 

شاید پول هم زیاد بیاورید.»
برخى از کاربران هم در این باره حقوق گمرکى را پیش 
کشیدند که حدود نیمى از قیمت بیش از 60 هزار دالر 
این خودروى چینى را در بر مى گیرد، اما با گشــتى در 
فضاى مجازى مى توان ده ها نمونه از خودرو هاى بسیار 
باکیفیت و برند معتبر مــدل 2022 را با حدود 30 هزار 

دالر قیمت پیدا کرد.

 تغییرات اقلیمى، یکى از ثروتمندترین کشورهاى جهان را به مرز نابودى کشانده است

کویت غیر قابل سکونت مى شود

دختران مقصر باال رفتن سن ازدواج هستند 
درحالى که مسافران تاکســى اینترنتى اسنپ و تپسى از 
کاهش راننده و تأخیر در پذیرفتن سفر گالیه مند هستند، 
اسنپ براى جذب رانندگان جدید، با کمپین «تو مسیرته» 
تمامى افراد جامعه را به فعالیت محدود در اســنپ دعوت 

مى کند.
به تازگى تاکسى آنالین اسنپ با برگزار کردن کمپینى به نام 
«درآمد تو مسیرته»، قصد دارد راننده اسنپ بیشترى جذب 
کند تا افراد از این طریق بتوانند کسب درآمد کنند و شاید 

مشکل کمبود راننده هم رفع شود.
در کمپیــن «درآمد تو مســیرته» افــراد مى توانند فقط 
درخواســت  مســافرانى را دریافت کنند که هم  مسیر آنها 
هستند و به سمت مقصد مشترکى مى روند. درنهایت افراد 
در کنار کار و تحصیل، کسب درآمد محدودى هم خواهند 
داشت. در این میان برخى از کاربران واکنش هاى مختلفى 
به کمپین جدید اسنپ داشــته اند. برخى این کار اسنپ را 
براى کسب درآمد اندك مناســب مى دانند و عده اى دیگر 

واکنش هاى منفى نسبت به شیوه جدید اسنپ داشتند.
با اینکه وضعیت اقتصادى جامعه، برخى افراد را مجبور به 

داشتن شــغل دوم مانند راننده اسنپ شدن کرده است. اما 
رانندگان هم از فعالیت در شرکت هاى تاکسى اینترنتى به 
دالیلى از قبیل کم بودن نرخ کرایه ها و نداشتن بیمه، تأخیر 

واریز بنزین ناراضى هستند.
همچنین در ماه هاى اخیر مسافران تاکسى هاى اینترنتى به 
کمبود رانندگان اسنپ و تپسى معترض هستند. اما حاال به 
نظر مى رسد اسنپ براى رفع مشکل کمبود راننده افراد را به 

فعالیت محدود  اسنپ دعوت مى کند.

کمبود راننده اسنپ جدى شد 

ادعاى تــازه محمود احمدى نژاد حســابى خبر ســاز 
شده اســت. چند روز پس از آنکه رئیس جمهور اسبق 
در ویدیویــى از عالقه اش به بهــروز وثوقى و فردین 
گفت، اکنون از لطف بزرگش به مهــران مدیرى پرده 
برداشــته اســت. در این رابطه احمدى نژاد خاطره اى 
از چگونگــى پخش ســریال «قهــوه تلــخ» را بیان

کرد.
محمود احمدى نژاد گفت: ســریال «قهوه تلخ» آقاى 
مدیرى خاطرتان هســت؟ ایشــان به مــن پیغام داد 
که ما یک ســریالى ســاختیم که همه زندگى مان را 
روى آن گذاشــتیم ولى اجازه پخش نمــى دهند. من 
سئوال کردم، گفتند این اصًال چیز خوبى نیست. گفتم 
چرا خوب نیســت؟ گفت دارد دوران دولت شــما را به 

نقد مى کشــد. من اصًال این ســریال را ندیده بودم و
بعداً  دیدم.

این سریال مى گوید آن پنج سالى که شما رئیس جمهور 
بودید، این یک دوره خرابى در تاریخ بوده اســت! گفتم 
پس حتمًا اجازه بدهید پخش شــود زیرا زندگى اش را 
گذاشته است. گفتند اینقدر درآمد کسب مى کند. گفتم 
دیگر چه بهتر، اجازه بدهید چهار تا فیلمساز داشته باشیم 
که یک پول حسابى داشته باشــند تا کار فیلمسازى را 
توسعه بدهند و فیلم و سریال بسازند، 10 تا از اینها داشته 
باشیم نه اینکه کسانى باشــند که دائمًا بخواهند از این 
بانک وام بگیرند و آویزان این نهاد و آن نهاد بشــوند. 
اجازه بدهید قدرى آزاد باشــند و بسازند که بعد هم آزاد 

و پخش شد.

سه هفته از موج واکنش ها به گزارش بى آرتى خوابى در 
تهران مى گذرد. راهکار شوراى شهر پایتخت براى حل 
این مشکل، مستقر کردن تعدادى اتوبوس در تهران بود. 
اتوبوس هایى که «اتوبوس شب» یا «اتوبوس خواب» نام 
گرفتند. اما نه اتوبوس هاى شب و نه گرمخانه، خانه امن 

اتوبوس خواب ها نشد. هنوز صندلى اتوبوس جاى امنى 
است که این شب هاى ســرد و در دماى زیر صفر درجه 

سانتیگراد را سر کنند.
اما چرا بى آرتى خواب ها ســراغ «اتوبوس هاى شب» 
نمى روند؟ یکى از اتوبوس خواب ها مى گوید: «آنجا فقط 

چند ساعت مى توانیم بمانیم.» مسئول گیت بلیت یکى از 
خطوط اتوبوسرانى هم مى گوید: «اتوبوس هایى که اینجا 
مستقر شده 4 صبح آنها را پیاده مى کنند.» سرما و تاریکى 
شب هنوز نرفته باید دنبال جاى دیگرى باشند. یکى از 
رانندگان اتوبوس هم مى گوید: «اتوبوس هاى شب هم 

راهکار موقت است. آب ها که از آســیاب افتاد، دوباره 
اوضاع به روال قبل برمى گردد. اینها دوباره مجبورند هر 
شب در بى آر تى بخوابند.» اما همین راهکار موقتى هم 
مشــکل این افراد را حل نکرده. چون بى آرتى خواب ها 

ساعت 4 صبح پیاده مى شوند. 

دردسر جدید بى آرتى خواب ها  

چرا خودروى چینى را به قیمت بنز مى خریم؟! لطف جنجالى محمود احمدى  نژاد به مهران مدیرى
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در اهواز به خدمت ادامه 
مى دهم

شـهردار اهواز با توجه به اسـتعفاى یکـى از اعضاى 
شـوراى اسـالمى شـهر اصفهـان و اینکـه عضـو 
على البدل شوراى شهر است، گفت: در اهواز مى مانم 
و به خدمت در این شـهر ادامه مى دهـم. رضا امینى 
اظهار کرد: یکى از اعضاى شـوراى شهر اصفهان از 
عضویت خود اسـتعفا داده اسـت و طبـق قانون باید 
یکى از اعضاى علـى البدل جایگزین آن شـود. وى 
افزود: از آنجایى که بنده در انتخابات شوراى اسالمى 
شـهر اصفهان عضو على البدل شورا شـده ام، طبق 
قانون باید جایگزین عضو مسـتعفى شـوم. شهردار 
اهواز تاکید کرد: به خاطر عالقه اى که به مردم شهر 
اهواز دارم و اینکه این شـهر متبرك با نـام پایتخت 
دفاع مقدس است، در اهواز مى مانم و به خدمت خود 

در این شهر ادامه مى دهم.

مبتالیان به اومیکرون در 
اصفهان 180 نفر شدند

سخنگوى دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان گفت: در 
حال حاضـر 180 نفر مبتـال به کرونـا «اومیکرون» 
در 16 شهرستان اسـتان اصفهان شناسـایى شدند. 
پژمان عقدك اظهار کرد: موارد شناسایى شده در 16 
شهرسـتان بوده که در اصفهان 96 مـورد، نجف آباد 
22 مورد، مبارکه 14 مورد، شاهین شهر هشت مورد، 
فالورجان هفـت مورد، خمینى شـهر هشـت مورد، 
اردستان چهار مورد، چادگان پنج مورد، شهرضا پنج 
مورد، نطنز چهار مورد، بویین و میاندشـت دو مورد، 
نائین یک مورد، تیران یک مورد، سمیرم یک مورد، 
لنجـان یک مـورد و خـارج از اسـتان نیز یـک مورد 

گزارش شده است.

چاره اى جز کشتن سگ ها 
نداریم

دهیار روسـتاى درباغ اردسـتان در خصـوص گالیه 
مردم درباره کشـتار سـگ هاى بى صاحب در روستا 
گفـت: در یکـى دوسـال گذشـته تاکنـون جمعیت 
سـگ هاى ولگـرد در مناطـق شـهرى و مخصوصًا 
روستاهاى شهرسـتان اردستان زیاد شـده که باعث 
گالیه برخى از سـاکنین نیز شـده است. سـید جواد 
نیازى با بیان اینکه دهیارى آن مقدار درآمدى ندارد 
که بتواند این حیوانـات را زنده گیرى و یـا در مکانى 
نگهـدارى کند، گفـت: در حـال حاضر چـاره اى جز 
کشتن سگ هاى ولگرد در روستا نداریم، مگر اینکه 
براى برطرف کردن این معضـل یک تصمیم کالن 

شهرستانى گرفته شود.

واژگونى تانکر 
حامل نفت سیاه

واژگونـى تانکر حامل نفت سـیاه در محـور میمه به 
مورچه خورت یک مصدوم بر جاى گذاشت. مسئول 
آتش نشـانى میمه گفت: در این حادثه که 11 صبح 
روز سـه شـنبه رخ داد یک تانکر حامل نفت سیاه در 
5 کیلومترى شهر میمه واژگون شد. مهدى شهیدى 
با بیان این که در 24 سـاعت منتهى به روز سه شنبه 
این دومین واژگونى تانکر در این محور اسـت افزود: 
دو گروه از ماموران آتش نشـانى از شهر هاى میمه و 
وزوان به محل حادثه اعزام شده و عملیات رهاسازى 
و ایمن سازى جاده انجام شـد. محمد جواد نوروزى 

گفت: راننده این تریلر سرپایى مداوا شد.

واکسیناسیون دوز سوم 
درآبفا

با هدف افزایش ایمنى کارکنان آبفاى استان اصفهان 
در مقابل بیمارى کوید 19، عملیات واکسیناسیون دوز 
سوم در سـتاد مرکزى این شرکت آغاز شـد. این اقدام 
با پیگیرى هاى صورت گرفته توسـط پایگاه مقاومت 
بسـیج آبفا و همکارى دفتر ایمنى و بهداشـت HSE و 
مرکز بهداشت اصفهان صورت مى گیرد و واکسن هاى 
برکت، سینوفارم و اسپایکوژن بر اساس انتخاب افراد، 

به آنها تزریق مى شود.

خبر

معاون توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته امداد استان 
اصفهان گفت: پرداخت زکات در 9 ماه سال جارى نسبت 

به مدت مشابه سال قبل، 61 درصد رشد داشته است.
حمیدرضا طاهرى با اشاره به رشد 4 درصدى پرداخت 
زکات واجب در 9 ماه سال جارى نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، افزود: کل زکات جمع آورى شده سطح استان 
اصفهان در این مدت، بیش از 70 میلیارد و 511 میلیون 
تومان بوده که از این مبلغ، بالغ بــر 29 میلیارد و 500 
میلیون تومان وجوه نقــدى و بیش از 41 میلیارد تومان 

کاال مى باشد.
وى گفت: با اجراى این فریضه الهى در زوایاى مختلف 

شــاهد رشــد جامعه خواهیم بود که از بعد فرهنگى تا 
جهت گیرى هاى اقتصادى و اجتماعى را نیز شــامل 

مى شود.
معاون توســعه مشــارکت هاى مردمــى کمیته امداد 
استان اصفهان، به موارد مصرف زکات در آیه 60 سوره 
توبه اشــاره کرد و گفت: زکات پرداختى نیکوکاران در 
همان منطقه جمع آورى شده، براى رفع نیاز محرومان 
و مددجویان در حوزه هاى معیشــت، ساخت، تعمیر و 
بازسازى مســکن، تامین جهیزیه نوعروسان، درمان و 
امور تحصیلــى و فرهنگى و پروژه هــاى عام المنفعه، 

هزینه مى شود.

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان گفت: 
بدلیل مشکالت زیست محیطى و کمبود منابع آب در استان، 
صنایع بخش کشاورزى به هیچ وجه حق بارگذارى جدیدى 

در حوضه زاینده رود را نخواهند داشت.
مهرداد زینلیان، عصر دوشنبه در حاشیه برگزارى کمیته امور 
زیربنایى استان اصفهان در گفت و گو با ایرنا  با اشاره به دستور 
جلسه روز دوشنبه این کارگروه اظهار داشت: این کارگروه به 
بررسى  119 مورد از مسائل صنایع و کاربرى هاى کشاورزى 
استان پرداخت که در پى آن، موضوع 19 سکونتگاه شهرى 
در شهرســتان هاى چادگان و اردســتان و و طرح انتقال 

کوره هاى گچ مورد بررسى قرار گرفت.

زینلیان تصریح کرد: در  این کارگروه، بررسى ساخت و ساز 
اتاق هاى کارگرى و نگهبانى در باغ ها با تاکید بر حفظ اراضى 
زراعى و باغات مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد محدوده 19 
سکونتگاه در چادگان و اردســتان که فاقد طرح و محدوده 
مصوب بودند، مشخص شود تا مردم از مزایاى اخذ پروانه و 

اموز زیربنایى استفاده کنند.
زینلیان یکى دیگر از مصوبات این نشست را تاییدیه خروج 
کوره هاى گچ در شــعاع 50 کیلومترى اصفهان برشمرد. 
وى گفت: البته حقوق کوره دارها، ســاخت و سازها و حق 
و حقوق احتمالى آنها بصورت جدا بررســى و طبق ضوابط 

پرداخت مى شود.

 بارگذارى جدید کشاورزى در 
حوضه زاینده رود ممنوع است

افزایش پرداخت زکات 
در 9 ماه سال جارى

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت:  
روز چهارشنبه 29 دى ماه (امروز) به مناسبت روز ملى 
هواى پاك، استفاده از وســایل حمل ونقل عمومى 

براى شهروندان اصفهانى رایگان است.
افــزود: اطالع رســانى و  حســین حق شــناس ٌ
آگاهى بخشــى موضوع هاى مرتبط با هواى پاك با 
استفاده از ظرفیت شهردارى، رایگان کردن خدمات 
حمل و نقل عمومى شامل مترو و اتوبوس، رایگان 
کردن معاینه فنى خودروهاى عمومى پالك «ت» 
و آژانس هاى زیر نظر ســازمان تاکســى رانى که 
تاریخ انقضاى معاینه فنى آن ها دى ماه 1400 بوده 

اســت و خودروهاى حمل بتن ازجمله برنامه هاى 
در نظر گرفته شــده بــه مناســبت روز ملى هواى

 پاك است.
وى با بیان اینکه تاکســى ها و آژانس هاى زیر نظر 
سازمان تاکسى رانى مشمول این طرح مى توانند با 
ارائه کارت شــهرى معتبر به صورت رایگان از 29 
دى تا ششــم بهمن ماه از خدمات مرکز معاینه فنى 
تاکسى رانى اســتفاده کنند، گفت: همچنین معاینه 
فنى رایگان خودروهاى حمــل بتن در مرکز معاینه 
فنى خودروهاى سنگین و نیمه سنگین فقط در روز 

29 دى ماه انجام مى شود.

اصفهانى ها  امروز میهمان شهردارى هستند

کالف پیچیده مرمت پوســته بیرونى گنبد مسجد شیخ 
لطف ا... حاال حاالها خیال باز شــدن ندارد و حواشــى 
پیرامون مرمت این گنبد به نظر مى رســد ادامه دار باشد. 
تَرك اول این گنبد با تمامى حواشــى و اتفاقات باالخره 
به دست رحمت ا... رضایت به پایان رسید، اما در حالى که 
مقدمات براى مرمت ترك دوم درحال انجام بود، رضایت 

درگذشت تا مرمت این گنبد وارد برزخ شود.
از همان حواشــى مرمت ترك اول گنبد مســجد شیخ 
لطف ا... صحبت ها درباره چگونگى مرمت ترك دوم وجود 
داشت و حتى شــوراى راهبردى براى مرمت ترك دوم 
ایجاد شد. از آن روزها تاکنون خبر زیادى درباره سرنوشت 
این شوراى راهبردى وجود نداشــته، نام هاى مختلفى 
براى انجام این کار مطرح شد.  با این حال به نظر مى رسد 
مرمت ترك دوم گنبد مسجد شیخ لطف ا... آغاز شده و در 
هفته هاى گذشته کاشى هاى ترك دوم برداشته شدند. اما 
قسمتى که کاشى هاى آن برداشته شده بدون هیچ حفاظ 
و پوششى رها شده، این در حالى اســت که در روزهاى 
گذشته در اصفهان به شکل متعدد بارندگى وجود داشته 
و برخى کارشناسان نگران نفوذ رطوبت به داخل پوسته 

داخلى گنبد هستند.

یکى از این افراد على رضا جعفرى زند، باســتان شناس 
است که پیش تر در شوراى راهبردى مرمت گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... نیز حضور داشت، اما از حضور در این شورا 

انصراف داد.
او درباره مشــکل اخیر این گنبد به مهر مى گوید: اگر به 
مسئوالن بگویید قطعاً بهانه مى آورند، اما رها کردن پوسته 
گنبد بدون پوشــش و حفاظ رطوبتى مناسب نشست و 
مشکالت بسیار زیادى به وجود مى آورد. این گنبد فرسوده 
است و باران در پوســته دوم (درونى) گنبد نفوذ مى کند. 
گنبد مسجد شیخ لطف ا... مثل مسجد جامع عباسى نیست 
که دو پوسته با فاصله بسیار زیاد داشته باشد، این گنبد دو 
پوسته پیوسته اســت و نفوذ باران داخل پوسته بیرونى، 

کاشى هاى داخلى را هم از بین خواهد برد.
این باستان شناس ادامه مى دهد: نمى دانم چرا این گنبد را 
بدون حفاظ مناسب رها کردند، در حالى که باید پوششى 
براى دفع باران روى ترك در حال مرمت این گنبد ایجاد 
مى شد. اما متأسفانه این انجام نگرفته و درباره این موضوع 
هشــدار مى دهم؛ اگر بر فرض تا چند سال آینده پوسته 
بیرونى مرمت شد، پوسته داخلى دچار مشکل خواهد شد. 

بنابراین تفکرى درباره حفظ این گنبد وجود ندارد.

وى تاکید مى کند: مشخص نیست که در مرمت این گنبد 
چه راهى را دارند مى روند و خطرات مختلفى گنبد مسجد 
شــیخ لطف ا... را تهدید مى کند. باران روى گنبد جارى 
مى شود و از البه الى درز و شــکاف ها وارد پوسته گنبد 

مى شود.
در طرف دیگر ماجرا فریبا خطابخش، مدیر پایگاه جهانى 
میدان نقش جهان که معموًال به ســختى با خبرنگاران 
صحبت مى کند درباره این اتفــاق مى گوید: در روزهاى 
بارانى و پس از باران از قسمتى که کاشى ها برداشته شده 
تست زدیم و این قسمت ها بیش از دو سانت نفوذ رطوبت 
نداشته است. به گفته خطابخش به ناظر پروژه نیز تاکید 

شده که یک الیه کچ روى ترك برداشته شده بکشد.
وى درباره مرمت کار و وضعیت مرمتى ترك دوم گنبد نیز 
توضیح مى دهد: من منتظرم ببینم این ها که به کار استاد 
رضایت در مرمت ترك اول ایراد گرفتند یک پیمان کار 
به من معرفى کنند تا او را باالى کار بگذارم. با فوت استاد 

رضایت هیچ کسى را نداریم که باالى سر کار بگذاریم.
بنا بر اعالم خطابخش فعــًال عملیات مرمت گنبد انجام 
نمى شود و صرفاً کاشى ها از روى سطح ترك دوم برداشته 

شده است.

مشکالت گنبد مسجد عصر صفوى پایان ناپذیر شده است

گنبد مسجد شیخ لطف ا... 
در معرض خطر نفوذ آب باران

کارشناس اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان از 
بارش پراکنده برف و بــاران، احتمال کوالك برف 
و یخبندان بــه ویژه در غرب، جنوب و شــمال این 

استان خبر داد.
آسیه آقایى با اشاره به فعالیت سامانه سرد بارشى در 
سطح استان، اظهار داشت: بارش پراکنده برف و باران 
و کوالك برف مناطق غرب، جنوب و تا حدى شمال 
اســتان را فرا مى گیرد و در مناطق مرکزى و شرقى 

وزش باد به نسبت شدید تا شدید را انتظار داریم.
او با اشاره به نفوذ توده هواى ســرد به استان از روز 

سه شنبه، ابراز داشــت: کاهش نسبى دما بین 6 تا 8 
درجه ســانتیگراد و وقوع یخبندان در سراسر استان 
پیش بینى مى شود که اتخاذ تدابیر الزم براى کنترل 
دماى گلخانه ها و مرغدارى هــا و مدیریت مصرف 

حامل هاى انرژى ضرورى است.
آقایى به اســتقرار جوى به نســبت پایدار از امروز 
چهارشنبه در سطح استان اشاره کرد و گفت: بیشینه 
دماى هواى کالنشهر اصفهان در گرم ترین ساعات 
به 11 درجه ســانتیگراد باالى صفر و کمینه آن به 

5درجه سانتیگراد زیر صفر مى رسد.

کوالك برف و یخبندان در غرب و جنوب اصفهان

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشاره به روند 
نزولى قیمت طال و ســکه در بازار، گفت: بازار طال و 
جواهر در انتظار نتیجه مذاکرات وین، در رکود به سر 

مى برد.
هوشــنگ شیشــه بران با تأکید بر اینکه این روزها 
معامالت در بازار طــال و جواهر بــه دلیل کاهش 
قیمت ها در فاز احتیاط به سر مى برد، توضیح داد: در 
حال حاضر فروشندگان از ترس کاهش قیمت ها، در 
بازار بیشتر شده اند و به طورکلى بازار طال و جواهر در 

انتظار نتیجه مذاکرات وین در رکود به سر مى برد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشاره به قیمت 
انواع سکه در روز سه شنبه، گفت: تا این لحظه قیمت 
سکه طرح جدید امروز با 70 هزار تومان کاهش به 11 
میلیون و 880 هزار تومان رســید، قیمت سکه طرح 
قدیم با 50 هزار تومان کاهش به 11 میلیون و 600 
هزار تومان و نیم سکه با 10 هزار تومان کاهش به 6 
میلیون و 550 هزار تومان و ربع سکه بدون تغییر به 3 

میلیون و 680 هزار تومان رسید.
وى همچنین اضافه کرد: قیمت سکه هاى یک گرمى 
بانک مرکزى نیز بدون تغییر به 2 میلیون و 250 هزار 
رســید و قیمت هر گرم طالى 18 عیــار امروز یک 
میلیون و 185 هزار تومان و قیمت هر مثقال طالى 

آب شده نیز 5 میلیون و 134 هزار تومان معامله شد.
شیشه بران تأکید کرد: با توجه به کنترل بانک مرکزى 
مبنى بر کاهش نرخ ارز و اخبار مثبت مذاکرات وین از 
توافق، قیمت طال و سکه در روزهاى آینده احتماًال با 

ریزش همراه خواهد بود.
وى همچنین تأکید کرد: در حال حاضر قیمت سکه 
در برابر کاهش قیمت مقاومت مى کند، به همین دلیل 

حباب سکه رو به افزایش است.
نایب رئیس اتاق اصنــاف اصفهــان در پایان ابراز 
امیدوارى کرد: در روزهاى آینده بــه دلیل نزدیک 
شدن به روز مادر خرید و فروش و رونق به بازار طال 

بازگردد.

بازار طال و جواهر در انتظار مذاکرات وین است

پدیده فرونشســت زمین در دهه هــاى اخیر معضالت 
زیادى را براى زمین هاى کشاورزى، مناطق مسکونى، 
جاده ها و کانال هاى آبرســانى در برخى از دشــت هاى 
استان اصفهان به وجود آورده است. دشت مهیار جنوبى 
واقــع در 50 کیلومترى جنوب شــرق اصفهان یکى از 
این مناطق اســت. دشت مهیار شهرســتان شهرضا با 

دارا بودن زیــر ســاخت هاى مهمى چون 
خط راه آهن، انتقال لوله پاالیشــگاه و جاده 
کمربندى از 40 سال قبل تاکنون با مخاطره 
فرونشست مواجه اســت. در سال هاى اخیر 
برداشــت بى رویه از منابع آب زیرزمینى این 
دشت رشد چشمگیرى داشته و طبق آمار و 
اطالعات موجود بیشترین برداشت از منابع 
آب زیرزمینى این دشت در بخش کشاورزى 

انجام مى شود.
اما پدیده فرونشست زمین تنها خود را در دشت 
مهیار، جاده، زمین هاى کشاورزى و خطوط 

انتقال فشار قوى برق این منطقه نشان نداده است، بلکه 
فرونشســت خود را در راه آهن شیراز- به اصفهان که از 
مهیار مى گذرد نیز نشان داده است به شکلى که به منظور 
پیشــگیرى از بروز حادثه اى در این مسیر ریلى سرعت 
قطارها از 140 کیلومتر حــدود 30 تا 60 کیلومتر در این 

مسیر کاهش پیدا کرده است. 

على بیت اللهى، عضو هیأت علمى مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرســازى کشور گفت: یک ســایت بسیار 
مهم و ویژه خط آهن اصفهان به شیراز است که از دشت 
مهیار عبور مى کند، خط آهن محــدوده مهیار به دلیل 
تقسیم بندى هاى کشورى زیرمجموعه مسؤولیت هاى 

شرکت راه آهن استان فارس است.

وى با بیان اینکه دشــت مهیــار به دلیل بــروز پدیده 
فرونشست یکى از مناطق خیلى خاص و ویژه در کشور 
اســت، عنوان کرد: فرونشست زمین منجر به شکاف ها 
و ترك هاى بسیار خطرناکى در مســیر خطوط ریلى و 
خطوط انتقال برق فشــار قوى در این منطقه شده که بر 
اساس بازدیدهایى که انجام شده به وضوح معرف میزان 

خطر است.
بیت الهى بــا بیان اینکه براى پدیده فرونشســت زمین 
در خطوط راه آهن اقدامات مهندســى الزم است، بیان 
کرد: اصلى ترین عامل فرونشســت زمین اُفت آب هاى 
زیرزمینى است و اگر بخواهیم به صورت ریشه اى با این 
پدیده برخورد کنیم باید آب اصفهان و تغذیه آبخوان را 
مدنظر قرار دهیــم و چاه هاى غیرمجاز در این 

دشت مسدود شود.
در همین حال منصور شیشه فروش، مدیرکل 
مدیریت بحران استاندارى اصفهان در گفت وگو 
با فارس گفت: هــزار و 100 کیلومتر خطوط 
ریلى در اســتان داریم که 480 کیلومتر آن را 
استان فارس در منطقه شهرضا و مهیار با یک 
ایستگاه راه آهن اداره مى کند و روزانه 6 قطار 
مسافربرى با 400 مسافر و نیز قطار بارى از این 

مسیر حرکت مى کند.
شیشه فروش با بیان اینکه بارش هاى ناگهانى 
که منجر به وقوع ســیالب مى شــود، خطوط ریلى را 
تهدید مى کند، گفت: ایمنى سازى خطوط ریلى در برابر 
سیالب هاى احتمالى باید انجام شود، فرونشست زمین 
مطالعات آن در استان انجام شــده است، دشت مهیار، 
برخوار و اصفهان جزو دشت هاى اولویت دار است که باید 

طرح هاى پیشگیرى از فرونشست انجام شود.

فرونشست زمین به محور ریلى شیراز- اصفهان رسید معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: حضور سه یا چهار روز دانش آموزها 
در همه مدارس مقدور نیســت و این اتفاق وابسته به 
جمعیت دانش آموزى و شرایط فیزیکى مدارس و مطابق 
گروه بندى ها اســت که مدارس بتوانند شیوه نامه هاى 
بهداشــتى «06» و فاصله اجتماعــى را براى حضور 

دانش آموزها رعایت کنند.
محمدرضــا ناظــم زاده درخصوص بخشــنامه جدید 
وزارت آموزش و پرورش درباره برگزارى «حضورى» 
کالس هاى درس و ابالغ آن به اســتان ها، اظهار کرد: 
در این زمینه و با تمام شدن فصل امتحانات براى حضور 
بیشتر دانش آموزان دوره متوسطه در مدارس، نامه ابالغ 
شــده را براى همه نواحى و مناطق آموزش و پرورش 
استان اصفهان براى اجرا ارسال کردیم اما در این مورد 
براى همه مدارس نمى توان نسخه واحدى پیچید و در 

همه مناطق اجرا کرد.
وى اضافه کــرد: در برنامه هاى آینده حضور بیشــتر 
دانش آمــوزان در مدارس مدنظر اســت و برنامه هاى 
آموزش و پرورش استان اصفهان نیز به این سمت پیش 
مى رود. اگر تعداد روزهاى حضور دانش آموزان در مدرسه 
کمتر است در برنامه هاى آینده با هدف گذارى جدید این 

آمار افزایش پیدا مى کند.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهــان تاکید کــرد: کالس هــاى درس 
دانش آموزان مقطع متوسطه نیز از روز شنبه در مدارس 

حضورى است و با توجه به دســتورات ستاد ملى کرونا 
نظرات به سمت بازگشایى بیشــتر مدارس و افزایش 
حضور دانش آمــوزان در کالس بوده اســت؛ اما روند 
روزهاى حضور دانش آموزان متوسطه در همه مدارس 

به یک شکل نیست و متفاوت خواهد بود.
وى تصریح کرد: حضور ســه یا چهار روز دانش آموزان 
در همه مدارس مقدور نیســت و این اتفاق وابسته به 
جمعیت دانش آموزى و شرایط فیزیکى مدارس و مطابق 
گروه بندى ها اســت که مدارس بتوانند شیوه نامه هاى 
بهداشــتى «06» و فاصله اجتماعــى را براى حضور 

دانش آموزان رعایت کنند.
ناظــم زاده ادامه داد: بــه طور یقین در ترم دوم ســال 
تحصیلى 1400 نسبت به ترم اول، دانش آموزان حضور 
بیشترى در مدرسه خواهند داشت؛ براى مثال 60 دقیقه 
کالس به 75 دقیقه افزایش پیدا مى کند و اگر براى هر 
مدرسه اى امکان پذیر اســت و مى تواند شیوه نامه هاى 
بهداشــتى را براى دانش آموزان رعایت کند، روزهاى 

حضور دانش آموزان را در ترم دوم افزایش مى دهد.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان، گفت: با تمام شدن فصل امتحانات از 
روز شنبه مدارس مقطع متوســطه مانند روال گذشته 
فعال هستند و زمان و تعداد روزهاى حضور دانش آموزان 
در مدرســه مطابق گروه بندى هاى و با توجه به شرایط 
فیزیکى مدارس و مساحت کالس ها و با تصمیم گیرى 

شوراى هر مدرسه به صورت مجزا انجام مى گیرد.

افزایش حضور دانش آموزها در مدارس
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بازیگر ســینما و تلویزیون اعتقاد دارد اگر صدا و سیما 
شرایط کار را بهتر فراهم کند تلویزیون جاى بهترى 
اســت براى کار کردن، چون مردم بیشتر رسانه ملّى 

را مى بینند.
نزدیک به دو دهه او را از قاب تلویزیون در قامتى آشنا 
دیده بودیم. اما این روزها دیگر خبرى از آن قامِت در 
تلویزیون نیست و بیشتر او را در شبکه نمایش خانگى 
و سینما مى بینیم. خودش دوســت دارد در تلویزیون 
باشد و مى گوید من عاشــق تلویزیونم! اما شرایط را 
باید فراهم کنند. هنوز هم خیلى ها او را بهروز خالى بند 

صدا مى کنند. 
مهران غفوریــان دوران کودکــى اش تا کالس اول 
ابتدایى را در تهران محله جیحون گذرانده است. سپس 
به خاطر موقعیت کارى پدرش رهســپار شــهرهاى 
آبادان و خرمشهر مى شوند و 8 سال را نیز در سیرجان 
مى گذرانند. غفوریــان مى گوید آن قدر در برنامه هاى 
مختلف درباره پــدرم حرف زدم که فکــر کنم همه 
بدانند پدرم ناخداى نیروى دریایى بوده است. او درباره 
بازگشت به تهران و ساکن شدن در تهرانسر مى گوید 
که پدرش خانه اى در تهرانسر در شهرك دریا مى سازد 
و ساکن آنجا مى شوند و این روزها هم ساکن شهرك 
اکباتان است. او درباره دوران کودکى اش مى گوید: من 
رکورددار ایســتادن جلوى تلویزیونم. از همان اولش 
مى خواســتم بروم توى تلویزیون... تا اینکه باألخره 
موفق شدم...سوهان روح کسانى بودم که مى خواستند 

تلویزیون ببینند.
غفوریان درباره ورودش به تلویزیون مى گوید: اولین بار 
با دعوت یک دوست در تست برنامه 39 به کارگردانى 
داریوش کاردان و مهرداد خســروى شرکت کردم و 
آنجا براى بازى پذیرفته شــدم. ســال آخر هنرستان 
بودم. دســتمزدم در آن برنامه 29 هزار تومان بود. او 
دربــاره ویژگى هاى این برنامــه تلویزیونى گفت که 
این مجموعه یک نگاه روشنفکرانه داشت. برخالف 
"ســاعت خوش" که نگاه عامه پســندى داشت و به 

شدت هم میان مردم جا باز کرد.  با احترام به داریوش 
کاردان باید بگویم که با پخش شدن ساعت خوش، ما 

(تولیدکنندگان برنامه 39) پودر شدیم.
وقتى در خصوص تلویزیون صحبــت مى کند باز به 
نقش "تیرتپر" اشــاره مى کند. همان نقش پیرمرد با 
نمکى که غفوریان بازى کرد. غفوریــان درباره ایده 

شخصیت ســازى این پیرمرد مى گوید کــه آن را از 
پدربزرگ مادرى اش الهام گرفته و تعریف مى کند که 
چطور بعد از پخش این برنامه وقتى به خانه پدربزرگ و 
مادربزرگ اش رفته است؛ پدربزرگ اش به او کم محلى 
کرده و به مادربزرگ اش گفته اســت کــه مهران را 

تحویل نگیرد.
مهران غفوریان درباره بازگشــت چهره هاى محبوب 
و کاربلد به تلویزیون تأکید کرد: امیدوارم شــرایطش 
فراهم شود که بیشــتر براى تلویزیون کار کنم براى 
اینکه تلویزیون را بســیار دوســت دارم. واقعًا خودم 
عاشق کار کردن در تلویزیونم؛ براى اینکه همه مردم 
تلویزیون مى بینند تا پلتفرم و نمایش خانگى! این فضا را 
عده اى مى بینند و در مناطق دوردست و محروم بیشتر 
قاب تلویزیون را تماشــا مى کنند. واقعًا اگر کسى هم 
مى خواهد براى مردم کار کند باید در تلویزیون کار کند.
او در پاسخ به این سؤال که خودش قرار است کارى 

در تلویزیون به عنوان کارگــردان و یا بازیگر 
داشته باشد، گفت: موقعیتش فراهم شود 

حتماً، شاید سرنوشت "زیر آسمان شهر" 
هم مشخص شد. 

این بازیگــر ســینما و تلویزیون 
همچنین دربــاره حضورش در 
کارهاى جّدى هــم گفت: هر 
هنرپیشه اى دوســت دارد که 
همه نقش ها را بــازى کند اما 
حقیقتــًا کمدى ســخت تر از 
نقش هاى جّدى و درام اســت. 
به نظرم خندانــدن خیلى کار 
سخت ترى اســت. البته کار 
جدى هم سختى هاى خودش 
را دارد. من بــه عنوان یک 
هنرپیشــه دوســت داشتم 
خــودم را در کار جدى هم 
محــک بزنم. حــاال اکثر 
کارهایــى که پیشــنهاد 

مى شود، جّدى اند و حاال باید 
دید چطور است و باید ببینیم از مردم چه 

بازخوردهایى خواهیم داشت.
غفوریان در پاســخ به این سؤال که آیا 

مخاطب مهران غفوریان را در نقش هاى 

جّدى مى پذیرد یــا پس مى زند، گفــت: االن با قبل 
متفاوت ترم؛ کسى چند دقیقه با من صحبت مى کند 

تازه متوجه شود مهران غفوریانم! 
54 کیلو وزن کــم کرده ام 

و پیــش از ایــن هــم 
دیگرى  کمدین هاى 
مثل ســعید آقاخانى 

حتى بــراى نقش 
ســیمرغ  جّدى 
در  گرفته انــد. 
ســریال "نون.خ" 

هــم کارگردانــى 
مى کننــد و نقــش 

شــیرینى هــم 

دارند. امیدوارم مردم مــرا در نقش جّدى هم بپذیرند 
و البته به این معنى نیســت با کار کمدى خداحافظى 
کرده ام! عاشق کمدى ام،  استندآپ هم خواهم کرد 

و کار خوب هم باشد مى سازم.
او درباره شایعه فصل جدید ساخت "زیر 
آسمان شــهر" که قرار بود به مرحله 
ساخت برسد گفت:  پرونده هیچ چیز 
نمى تواند بسته شــود آن کارى که 
شرایطش آماده تر باشد زودتر شروع 
مى شود و این اتفاق طبیعى است. ما 
چند بارى اقدام کردیم و حتى رضا 
عطاران به عنوان طراح این سریال 
آمــد و کارهایى با هم پیــش بردیم اما 
امیدوارم شرایطش فراهم شود یک بار دیگر 

فصل جدیدى از این سریال را بسازیم. 
این کارگــردان و بازیگر در پایــان درباره 
رویکــرد تلویزیــون، گفــت:  
تلویزیــون باید به ســمت 
کارهایى بــرود که مردم 
نگاه کنند و بپســندند. 
مثــل برنامه هــا و 
ســریال هایى کــه 
سال هاســت روى 
آنتن مى روند ولى 
آن نوســتالژى و 
خاطرانگیزى را 
براى مخاطب 

دارند.

مهران غفوریان: 

دوست دارم در تلویزیون دیده شوم 
تا نمایش خانگى

رمرد مى گوید کــه آن را از 
م گرفته و تعریف مى کند که 
مه وقتى به خانه پدربزرگ و 
پدربزرگ اش به او کم محلى 
گفته اســت کــه مهران را 

گشــت چهره هاى محبوب 
د کرد: امیدوارم شــرایطش 
اى تلویزیون کار کنم براى

ر دوســت دارم. واقعًا خودم 
یونم؛ براى اینکه همه مردم 
م و نمایش خانگى! این فضا را 
ق دوردست و محروم بیشتر 
مى کنند. واقعًا اگر کسى هم
کند باید در تلویزیونکار کند.
ه خودش قرار است کارى 

و یا بازیگر گــردان
شود تش فراهم
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جّدى مى پذیرد یــا پس مى زند، گفــت: االن با قبل 
متفاوت ترم؛ کسى چند دقیقه با من صحبت مى کند 

تازه متوجه شود مهران غفوریانم! 
54 کیلو وزن کــم کرده ام 

و پیــش از ایــن هــم 
دیگرى  کمدین هاى 
مثل ســعید آقاخانى 

حتى بــراى نقش 
ســیمرغ  جّدى 
در  گرفته انــد. 
"ســریال"نون.خ"

هــم کارگردانــى 
مى کننــد و نقــش

شــیرینى هــم

دارند. امیدوارم مردم مــرا در نقش جّدى هم بپذیرند
و البته به این معنى نیســت با کار کمدى خداحافظى
ککرردهام! عاشق کمدى ام،  استندآپ هم خواهم کرد

و کار خوب هم باشد مى سازم.
"او درباره شایعه فصل جدید ساخت "زیر

آسمان شــهر" که قرار بود به مرحله
ساخت برسد گفت:  پرونده هیچ چیز
نمى تواند بسته شــود آن کارى که
شرایطش آماده تر باشد زودتر شروع
مى شود و این اتفاق طبیعى است. ما
چند بارى اقدام کردیم و حتى رضا
عطاران به عنوان طراح این سریال
اما پیــش بردیم آمــد و کارهایى با هم
امیدوارم شرایطش فراهم شود یک بار دیگر

فصل جدیدى از این سریال را بسازیم.
این کارگــردان و بازیگر در پایــان درباره
رویکــرد تلویزیــون، گفــت:
تلویزیــون باید به ســمت
کارهایى بــرود که مردم
نگاه کنند و بپســندند.
مثــل برنامه هــا و
ســریال هایى کــه
سال هاســت روى
ولى مى روند آنتن
آن نوســتالژى و
خاطرانگیزى را
براى مخاطب

دارند.

«على نصیریان» در دیدار با برگزارکنندگان چهلمین 
جشــنواره تئاتر فجر، با تاکید بــر اهمیت مدیریت 
فرهنگى در ارتقاى تئاتر، گفت: مدیریت فرهنگى 
در پروسه پیشرفت و عمق بخشیدن به هنر و تئاتر 
بسیار اثرگذار است و با حضور مدیرانى دل بسته به 

تئاتر، این اتفاق ممکن خواهد بود.
نصیریــان خطاب به جوان هاى شــرکت کننده در 
جشنواره گفت: من درود مى فرستم به همه جوان ها 
و هنرمندانى که براى هنر تئاتر تالش مى کنند؛ براى 
تئاترى که از بخش هاى زیبا، تاثیرگذار و دل نشین 
هنر است. یک هنر منحصر به فرد و تکثیر نشدنى 
است؛ یک آیین اســت که در آن یک انسان مقابل 
انسانى دیگر قرار مى گیرد تا مســائل و مصایب و 
گرفتارى هایش را عریان کند، بشکافد و مقابل انسان 

دیگرى جراحى کند. همه این  زخم هــا در تئاتر باز 
مى شود؛ بنابراین تئاتر یک هنر زنده است.

این هنرمند پیشکسوت تئاتر، ســینما و تلویزیون 
تاکید کرد: شــما یک کار غیر قابل تکثیر و بســیار 
انسانى انجام مى دهید؛ چراکه انسان را مقابل انسان 

جراحى مى کنید.
نصیریان ادامه داد: شما کسانى هستید که با نگاه و 
سواد و انرژى تازه وارد عرصه تئاتر شدید و برخى از 
شما بسیار خوب درخشــیدید و کار کردید. حتى اگر 
پنج اثر در خور توجه از بیــن 600 گروه متقاضى در 
جشنواره تئاتر فجر بیرون بیاید، بُرد با جشنواره است 
چراکه خالقیت مقوله ساده اى نیست. این جشنواره 
با وجود تمام مشــکالت کشــور، فرصتى در مسیر 
پیشرفت شماست؛ امیدوارم این رویداد کمکى باشد 

تا بتوانید خالقیت هاى خود را به نمایش بگذارید.
او همچنین با تاکید بر اهمیــت مدیریت فرهنگى 
و نقش آن در ارتقاى یک جشــنواره، گفت: از پیش 
از انقالب تا امروز، مدیرانى بوده اند که اصال تئاتر را 
دوست نداشتند. اما برخى دیگر، عاشق تئاتر و هنر 

بودند و آن را ارتقا دادند. 
نصیریان تصریح کرد: مدیریت فرهنگى در پروسه 
پیشرفت و عمق بخشیدن به هنر و تئاتر بسیار اثرگذار 
است و با حضور مدیرانى دل بسته به تئاتر، این اتفاق 

ممکن خواهد بود.

روایت على نصیریان از مدیریت فرهنگى 

شبکه یک سیما در پى اظهارات اخیر کیانوش عیارى 
درباره  درخواســت ممیزهاى تلویزیون براى حذف 
صحنه هاى گربه ها از سریال «87 متر»، توضیحاتى 

را ارائه کرد.
در چند روز گذشته گفت وگوى کیانوش عیارى با یک 
نشریه سینمایى و طرح موضوع سانسور صحنه هاى 
گربه در سریال «87 متر»، با واکنش هاى متعددى 

همراه شده است.
عیارى در بخشى از صحبت هایش گفته بود، «من 
مى خواهم پیش آقاى جبلى (رییس صداوســیما) 
بروم و این را بگویم که گربه مثل سگ نیست تا مثال 
بگویید از نظر شریعت مشکلى براى تلویزیون ایجاد 

مى کند. همه جاى ایران پر از گربه است ...»
در پى این اظهارات، شبکه یک سیما نیز در پاسخى 
چنین آورده اســت: «برخالف ادعاى آقاى عیارى، 
سابقه پخش سریال هاى مختلف از تلویزیون حاکى 
از آن است که نشان دادن عادى برخى حیوانات مانند 
گربه و پرندگان در آثار نمایشى محل اشکال و حذف 
نیســت، بلکه نمایش تصاویر مکرر، غیرضرورى و 
نابجا در صحنه هایى از سریال براى نشان دادن رفت 
و آمد حیوانات در محیط خانه از سوى بازبین تذکر 
داده شده است و برخى تصاویر مانند غذا دادن به گربه 
در سریال از سوى بازبین ایراد گرفته نشده و صرفا 

تصاویر مکرر، محل اشکال بوده است.»

ادامه ماجراى سانسور گربه ها در سریال عیارى

کیانو ریوز مى گوید در تمام زندگى اش تنها از 2 ســلبریتى امضا 
گرفته است. ریوز فوق ستاره ى هالیوود و بازیگر فیلم هایى از قبیل 
«ماتریکس»، «سرعت» و «جان ویک» است. این بازیگر کانادایى 
االصل از میانه دهه ى 80 میالدى به این سو به بازیگرى مشغول 
بوده و از همان زمانى که بر روى پرده نقره اى ظاهر شد، به خاطر 
چهره فتوژنیک و برخوردارى از آِن بازیگرى به یک ستاره ى واقعى 

سینما تبدیل شد.
ریوز اخیراً در چهارمین قسمت از ســرى فیلم هاى «ماتریکس» 
بازى کرده است و سال بعد نیز به مجموعه فیلم هاى «جان ویک» 

بازخواهد گشت.
این بازیگر ســینما در دوران حرفه اى اش با بازیگران مشهورى 
همبازى شده و در انواع و اقسام ژانرها از اکشن گرفته تا کمدى و از 
وحشت گرفته تا علمى تخیلى بازى کرده است. او همچنین دستى 
هم در فعالیت هاى بشردوســتانه دارد و صاحب یک کلکسیون 

ارزشمند از موتورسیکلت است.
در مصاحبه اى جدید وقتى از وى پرسیده مى شود که آیا در عمرش 
از ســلبریتى دیگرى امضا گرفته یا نه، پاســخ مثبت مى دهد و 

مى گوید از دو نفر امضا گرفته؛ یکــى از آن ها «لو رید» خواننده و 
ترانه سرا بوده. امضا، براى یک دوســت بوده و در یک تکه کاغذ 

نوشته شده بوده: «لو رید».
امضاى دیگر متعلــق بوده به جرج کارلین، کمدین افســانه اى و 
همبازى وى در فیلم «سفر وحشیانه بیل و تد» که متنى کوتاهى 
بوده با مضمون «کیانو عزیز، برو به جهنم.» ریوز بعدتر متوجه شده 

که کارلین به این شیوه و با این لحن امضا مى کرده.
در حالى که برخى از ســلبریتى هاى هالیوود بیش از حد در شبکه 
هاى اجتماعى پســت مى گذارند و فعالیت مى کنند و برخى دیگر 
همچون معمایى سر به مهر هستند و هیچ کس چیز زیادى از زندگى 
خصوصى شان نمى داند، کیانو ریوز توانسته در میزان اطالعاتى که 
با هواداران به اشتراك مى گذارد، توازن ایجاد کند و آن قدرى به 
آن ها اطالعات بدهد که خود واقعى اش را بشناسند و در عین حال 

همه ابعاد زندگى خصوصى اش را در اختیار همگان نگذارد.
او شاید در «جان ویک» قاتلى بزن بهادر باشد و یا در «ماتریکس» 
یک ناجى پر رمز و راز، اما در زندگى واقعى، کیانو ریوز، خود خودش 

است.

«کیانو ریوز» هم از سلبرتى ها درخواست امضا کرده است!

بازیگر سریال «خط مقدم» گفت: امروز 
وضعیت سینماى ایران تغییر کرده است، 
نقش پدربزرگ و مادربزرگ یا پدر و مادر 
در ســینما کمرنگ و گا ها کامال ناپدید شده 
است. به همین دلیل است که هر روز 
شــاهد گالیه هاى مختلف از سوى 

پیشکسوتان هستیم.
آفرین عبیســى پیرامون استقبال 
مخاطبان از ســینما و تئاتر گفت: 
طبیعتا مردم بیش از دو ســال از 
ســینما و تئاتــر دور بوده اند و به 
نوعى عطش تماشــا دارند، آنها 
بعد از این مــدت که کرونا خانه 
نشین شــان کرده بود امروز 
فرصتــى پیــدا کرده اند تا 

دوباره به سالنهاى سینما بازگردند و این اتفاق به نظر من 
بسیار خوب است.

این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون بازگشت مخاطب 
را فرصتى بزرگ براى هنر خواند و اظهــار کرد: حال که 
مخاطبان بار دیگر به سالنهاى سینما و تئاتر بازگشته اند 
ما باید حواسمان را جمع کنیم، مگر همیشه نمى گفتیم که 
مخاطب سینما و تئاتر کم است، پس به نظرم باید حاال که 
این مخاطبان به ســالن آمده اند خوراك خوب و ارزشمند 

برایشان فراهم کنیم تا دوباره این دو هنر را پس نزنند.
بازیگر ســریال «خط مقدم» درباره حضورش در سینما 
اظهار کرد: متاسفانه طى سال هاى گذشته پیشنهاد خوبى 
از سینما نداشــته ام، کارنامه کارى ام به صورتى است که 
دیگر نمى توانم هر کارى را قبول کرده و هر نقشى را بازى 
کنم، البته کرونا هم بى تاثیر نبوده، زیرا بسیارى از دوستان 
از کاهش پیشنهادات مى گویند، اما به طور کلى چند سالى 

هست که سینما پیشکسوتان را کنار گذاشته است.  
وى در همین رابطه ادامه داد: مگر در سینما چند نقش مهم 
براى سن و سال من نوشته مى شود که بین این همه بازیگر 
پیشکسوت خوب پخش شود، نوشتن نقش براى میانساالن 
و پیشکسوتان به نوعى معجزه تبدیل شده که هر چند سال 
یکبار رخ مى دهد. شک نکنید که شخصا همچنان حضور 
در سینما را دوست دارم، اما وقتى نقشى نباشد چه باید کرد.

بازیگر فیلم «قدمگاه» خاطرنشان کرد: در دو الى سه دهه 
اخیر سینما داستان داشت، داستانى که در آن یک یا چند 
خانواده درگیر بودند، آن زمــان همه اعضاى یک خانواده 
مهم بودند و حتى در اکثر مواقع گره داســتان به دســت 
بزرگتر ها باز مى شــد، اما امروز وضعیت تغییر کرده است، 
نقش پدربزرگ و مادربزرگ یا پدر و مادر در سینما کمرنگ 
و گا ها کامال ناپیدا شده است. به همین دلیل است که هر 
روز شاهد گالیه هاى مختلف از سوى پیشکسوتان هستیم.  

آفرین عبیسى:  نقش پدر و مادر در سینماى ایران ناپدید شده است

پژمان بازغى در آخرین ایفاى نقش در یک سریال، 
با مجموعه «افرا» به قاب تلویزیون آمد. او سال ها 
قبل در سریالى با نام «لبه تاریکى» بازى کرده بود 
که این روزها در شبکه آى فیلم بازپخش مى شود. 
بازغى نقاط قوت این مجموعه دهه هشتاد را، داشتن 
فضایى مناسب، داستانى جذاب، همکارى خوب گروه 

تولید و در نهایت کارگردانى قوى دانست.
این بازیگر درباره جدیدترین کارهایش در سینما و 
تلویزیون اعالم کرد: مشغول بازى در مجموعه اى 
با عنوان «نیکان» به کارگردانى على ســرآهنگ و 
تهیه کنندگى کامران مجیدى هســتم. همچنین 
چندین فیلم ســینمایى در نوبت اکــران دارم. یک 
مجموعه مینى سریال 6 قســمتى با عنوان «اهل 
هوا» به کارگردانى کریــم لک زاده و تهیه کنندگى 
على مجیدى هم براى پخش دارم. فیلم سینمایى 
«شوماه» به کارگردانى مژگان بیات و تهیه کنندگى 
عبدالمجید نجیبى هم آماده اکــران دارم. از طرفى 
هم مشغول یک کار کودك با عنوان «افسانه هزار 
افسون» به کارگردانى سعید عباسى و تهیه کنندگى 

مهدى مولوى هستم.
بازغى که در ســریال «لبه تاریکى» به کارگردانى 
ســعید ســلطانى، ایفاگر نقش امیر (افسر نیروى 
انتظامى) بود درباره پیوستنش به گروه بازیگران این 
سریال توضیح داد: آن زمان دستیار آقاى سلطانى با 
بنده تماس گرفتند و از من خواستند که به دفتر ایشان 

بروم و در مورد موضوع سریال گفت و گو کنیم. آقاى 
سلطانى گفتند ژانر قصه، حادثه اى و معمایى است و 
در مورد آن توضیحاتى را ارائه دادند و من هم قبول 

کردم و به گروه ملحق شدم.
او همچنین درباره تجربه ایفــاى نقش یک پلیس 
جوان در «لبه تاریکى» اینگونه بیان کرد: امیر در این 
سریال یک پلیس جوان و مجردى بود که تصمیم 
داشت با دختر دایى اش، زهرا ازدواج کند که دست 
بر قضا آنها به واسطه پدرشان وارد ماجراهاى خالف 
شــده بودند. در مجموع بخش عاطفى نقش برایم 

مهم تر از بخش پلیسى آن  بود. 
بازیگر مجموعه هاى «آژانس دوستى»، «مرد هزار 
چهره»، «مرد دوهزار چهره»، «دریایى ها» و «گم 
گشته» درباره نقاط قوت سریال «لبه تاریکى» اظهار 
کرد: به نظرم مهم ترین مواردى که مى توانم از آنها 
به عنوان نقاط قوت این مجموعه یاد کنم، کارگردانى 
بسیار قوى آقاى سلطانى، فضاى مناسب، داستان 
جذاب ســریال و همکارى خوب تمام بازیگران و 
ایفاى نقش حرفه اى آنان است. درواقع دالیل اصلى 

استقبال مردم از این سریال همین موارد بودند.
وى به این پرســش که آن زمان با چه بازخوردها و 
واکنش هایى بابت بازى در سریال «لبه تاریکى» و 
نقش امیر  مواجه بودید؟ اینگونه پاسخ داد: در زمان 
پخش اول، این سریال بسیار مورد توجه مخاطبان 
قرار گرفته بود و بازخوردهاى بســیار خوبى از مردم 
دریافت مى کردیم. در هنگام بازپخش هم مردم به 
من لطف داشتند و مثل همیشه توسط پیام هایشان 

به من خسته نباشید مى گفتند.  
سریال «لبه تاریکى» به کارگردانى سعید سلطانى 
و تهیــه کنندگى حســین پیرهــادى و على اکبر 
شاهمرادى در سال 1384 ساخته و از شبکه دو سیما 

به روى آنتن رفت.
زنده یاد محمدعلى کشاورز، رویا تیموریان، پژمان 
بازغى، فرهاد بشارتى، دانیال حکیمى، رضا خندان، 

یکتا ناصر و ... از بازیگران این مجموعه هستند.

پژمان بازغى این روزها مشغول چه کارى است؟

بازیگر سریال «خط مقدم
وضعیت سینماى ایران تغ

نقش پدربزرگ و مادربزرگ
در ســینما کمرنگ و گا ها کا
است. به همین دلیل اس
شــاهد گالیه هاىم
پیشکسوتان هستیم.
پیر عبیســى آفرین
مخاطبان از ســینم
طبیعتا مردم بیش
ســینما و تئاتــر

نوعى عطش تماش
بعد از این مــدت
نشین شــان ک
فرصتــى پی

آفرین عب
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کاپیتان ذوب آهن پس از شکست تیمش برابر پرسپولیس 
گفت: شرایط در بازى مشــخص بود و روز خوبى براى ما 

نبود. خودمان هم باورمان نمى شــد که سه گل بخوریم. در 
مقابل پرسپولیس اگر اشــتباه کنى، تنبیه مى شوى و ما هم 
تنبیه و از جام حذفى حذف شدیم. امیدوارم که تمرکزمان را 
روى لیگ بگذاریم تا نتایج بهترى بگیریم. مسعود ابراهیم زاده 
افزود: نیم فصل اول نسبت به دو سال گذشته نیم فصل خوبى 
بود. اگر قرار است بازیکنى از باشگاه جدا شود و یا به تیم اضافه 
شود؛ این مسائل در اختیار کادر فنى است و امیدواریم بتوانند 
بهترین تصمیم را بگیرند چون واقعًا جایگاه ذوب آهن اینجا 
نیست و خودمان هم ناراحت هستیم و امیدواریم درست شود.

تنبیهمان کردند
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خبرها حاکى از آن است که ســعید عزت اللهى بازیکن ملى 
پوش و سابق وایله بولد کالب براى عقد قرارداد با الغرافه به 
دوحه پایتخت قطر سفر کرده و انتظار مى رود پس از برگزارى 
نشست مسئوالن باشگاه با این بازیکن براى اعالم رسمى 
توافق با وى در نقل و انتقاالت زمستانى، عزت اللهى به عنوان 
جانشین محمد المســلمى بازیکن عمانى که قراردادش در 

پایان ماه ژانویه به پایان مى رسد رسماً به الغرافه بپیوندد.

عزت اللهى- الغرافه؛
 به زودى

01

03

05

پس از شکســت ذوب آهن در برابر پرسپولیس و وداع زود 
هنگام گاندوها با جام حذفى، شــایعاتى دربــاره برکنارى 
مهدى تارتار از ســرمربیگرى این تیم اصفهانى و رایزنى 
باشگاه ذوب آهن با برخى گزینه ها براى جانشینى او شنیده 
شد؛ اما على احسانى، مدیرعامل این باشگاه با تکذیب این 
شایعات اعالم کرد کادرفنى و در رأس آن مهدى تارتار مورد 
حمایت باشگاه هستند و تا پایان فصل با وى قرارداد دارند و 
به آن پایبند هستند. ضمن اینکه با هیچ گزینه اى هم صحبت 
نشده و این اخبار کذب اســت. در این میان برخى رسانه ها 
مدعى شدند تارتار با توجه به نقاط ضعف  تیمش به باشگاه 
لیست ارائه کرده و باشگاه نیز براى جذب بازیکنان مدنظر 

وى دست به کار شده است.

در مراسم بهترین هاى سال فیفا، جایزه بهترین گل سال به 
«اریک المال» رسید و با اینکه بسیارى در فضاى مجازى از 
مهدى طارمى به عنوان زننده بهترین گل نام بردند ولى دست 
ستاره ایرانى پورتو از رســیدن به این اتفاق تاریخى بازماند. 
روزنامه پرتغالى اوجوگو در این باره نوشت: «تقصیر کارشناسان 
است که طارمى پوشکاش نگرفت. فیفا یک هیئت کارشناسان 
دارد که نونو گومژ، ستاره سابق پرتغال نیز در آن حضور دارد. 
مهاجم ایرانى امتیاز مردمى را گرفت و مردم براى او در سایت 
فیفا نمره خوبى ثبت کردند؛ ولى این کافى نبود. کارشناسان 
به 10 عنصر در انتخاب گل برتر فکر کردند که نظر آنها همان 

وزنى را داشت که نظر مردم در سایت فیفا داشت.»

اللهیار صیادمنش، مهاجم ملى پوش کشــورمان این روزها 
بعد از جدایى زوریا اوکراین در ترکیه حضور دارد تا باشــگاه 
فنرباغچه تکلیفش را مشخص کند. به تازگى دلیل جدایى 
او از زوریا با وجود عملکرد درخشانش افشا و شنیده شده که 
باشگاه اوکراینى به دنبال حفظ بازیکن ایرانى خود بوده اما بند 
خرید دائمى اللهیار، 3 میلیون یورو بود که براى این باشگاه 
رقمى سنگین به شمار مى آمد. زوریا براى حفظ صیادمنش با 
فنرباغچه رایزنى کرد تا مبلغ را کاهش دهد یا به صورت اقساط 
بدهد ولى سران باشگاه ترکیه اى حاضر به سازش نشدند و به 

همین دلیل در نهایت ستاره ایرانى از زوریا جدا شد.

حمایت تمام قد از تارتار

چرا طارمى 
پوشکاش نگرفت؟

افشاى علت جدایى اللهیار

دروازه بان تعویضى تیم فوتبال سپاهان موفق به مهار 
دو ضربه پنالتى شد، اما بازیکنان این تیم عملکرد بسیار 

بدى در ضربات پنالتى داشتند.
پیش از اینکه بازى پس از 120 دقیقه با تســاوى یک 
بر یک به پایان برسد و وقت هاى اضافى تعیین کننده 
یکى از ســخت ترین دیدارهاى جام حذفى در مرحله 
یک هشــتم بشــود، محرم نویدکیا پس از مشورت با 
رحمان احمــدى مربى گلرهاى تیــم تصمیم مهم و 
سرنوشت سازى را گرفت و با بیرون کشیدن کریستوفر 
نت، از حجت صدقى به عنوان دروازه بان تیم در ضربات 

پنالتى استفاده کرد.
صدقى که تا پیش از این تنها در دیدار برابر شهید اورکى 

اسالمشهر فرصت بازى پیدا کرده و مطمئن ظاهر شده 
بود، در مصاف با آلومینیوم و در ضربات پنالتى برابر این 
تیم نیز عملکرد بسیار خوبى داشت و توانست دو ضربه 
پنالتى را مهار کند و یک ضربه را هم به خوبى جهتش را 
تشخیص داد ولى در آخرین ثانیه ها نتوانست مانع عبور 

توپ از خط بشود.
این دروازه بان که طى سال هاى اخیر حضور در دسته 
اول فوتبال ایران را نیــز تجربه کرده، ابتدا روى ضربه 
مصطفى احمدى واکنش خوبى داشــت و روى پنالتى 
چهارم هم مى توانست پنالتى نیما درودى را بگیرد که 
توپ پس از برخورد با دستانش وارد دروازه شد. درنهایت 
اما اوج عملکرد این ســنگربان در مصــاف با میالد 

فخرالدینــى 
بازیکن با تجربه 

ایرالکــو بــود که با 
شیرجه اى بلند به سمت 

چپ خود موفــق به مهار ضربه 
بازیکن سابق استقالل و تراکتور شد.

البته با وجود روز بســیار خوبى که صدقى داشت و 
تصمیم خوبى که کادر فنى ســپاهان گرفته بود، 
بازیکنان تیم از نظر روحى شرایط بدى داشتند 
و با از دســت دادن ســه پنالتى از شش پنالتى، 
طالیى پوشان اصفهانى خیلى زود از جام حذفى 

کنار رفتند.

 کرده و مطمئن ظاهر شده 
در ضربات پنالتى برابر این 
 داشت و توانست دو ضربه 
ه را هم به خوبى جهتش را 
ثانیه ها نتوانست مانع عبور

 هاى اخیر حضور در دسته 
ربه کرده، ابتدا روى ضربه 
بى داشــت و روى پنالتى 
ى نیما درودى را بگیرد که 
ش وارد دروازه شد. درنهایت 
ربان در مصــاف با میالد 

فخرالدینــى 
بازیکن با تجربه 

ایرالکــو بــود که با 
سمت  شیرجه اى بلند به

چپخود موفــق به مهار ضربه
بازیکن سابق استقالل و تراکتور شد.

البته با وجود روز بســیار خوبى که صدقى داشت و 
تصمیم خوبى که کادر فنى ســپاهان گرفته بود، 
بازیکنان تیم از نظر روحى شرایط بدى داشتند 
و با از دســت دادن ســه پنالتى از شش پنالتى، 
طالیى پوشان اصفهانى خیلى زود از جام حذفى 

کنار رفتند.

درخشش گلر تعویضى سپاهان
 کافى نبود

حجت صدقى تخصصش در مهار پنالتى ها را نشان داد اما... 

گلر ذوب آهــن در واکنش به احتمــال جدایى اش 
از ذوب گفــت: من دو مصدومیت خیلى بد داشــتم. 
دو ســه هفته اســت که 100 درصد با تیــم تمرین 

مى کنم.
شهاب گردان که سابقه حضور در پرسپولیس را نیز در 
کارنامه دارد، پس از شکست ذوب آهن برابر تیم 
سابقش، شاگردان گل محمدى 
را شایسته برد و صعود 

دانست و گفت: پرسپولیس مستحق این برد بود. کل 
بازى را در اختیار داشــتند و از موقعیت ها سود بردند. 
به آنها تبریک مى گویم. برنامه ما روى لیگ است و 
تمرکزى روى جام حذفى نداشــتیم. نفرات ما آنقدر 
نیست که بتوانیم روى هر دو تورنمنت تمرکز داشته 
باشیم. باخت آوردیم و ناراحت کننده است اما باید سعى 
کنیم در بازى مهم این هفته مقابل صنعت نفت با برد 
کار را به پایان برســانیم و جایگاه خوبى در نیم فصل 

داشته باشیم. نیم فصل دوم هم مطمئنا نفراتى به تیم 
اضافه خواهند شد تا تقویت شویم.

دروازه بــان ذوب آهن که در این بــازى نیز فرصت 
حضور در ترکیب تیمش را نیافته بــود، درباره تداوم 
نیمکت نشینى و احتمال جدایى اش از این تیم گفت: 
من دو مصدومیت خیلى بد داشتم. دو سه هفته است 
که 100 درصد با تیم تمرین مى کنم و شــرایط بازى 

نداشتم.

س
ى ما 

یم. در
 ما هم
مان را
یم زاده
 خوبى
 اضافه
بتوانند
ن اینجا
تشود.
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ىدست 
ازماند. 
شناسان 
شناسان 
ور دارد. 
 سایت 
شناسان 
ا همان

ن روزها 
شــگاه 
 جدایى 
شده که 
اما بند  ه
باشگاه

االن فقط باید 
نقاط ضعف را 
پیدا کنیم

نورافکن: 

کریستیانو رونالدو پس از کسب عنوان جایزه 
ویژه فیفا در خصوص شکستن رکورد على 
دایى، گفت: چقدر این جایزه زیباســت. این 
یک رویا بود. من هیچ وقت فکر نمى کردم که 
این رکورد را بشکنم و 115 گل در مسابقات 
ملى به ثمر رسانم. رکورد زدن 109 گل بود؟ 
درست است؟ خب من این رکورد را 6 گل هم 
باالتر بردم. خیلى افتخار مى کنم که جایزه 

ویژه فیفا را دریافت کردم.
رونالدو ادامه داد: بســیار خوشــحالم و این 
جایزه برایم بسیار ارزشمند و خاص است که 
توانستم به بهترین گلزن تاریخ بدل شوم. یک 
دستاورد بزرگ که به آن افتخار مى کنم. هیچ 
وقت فکرش را نمى کردم که نفر اول شوم و 

به بهترین گلزن مسابقات ملى لقب گیرم.

لیونل مسى، ســتاره پارى ســن ژرمن، از 
فهرست تیم ملى آرژانتین براى دیدار مقابل 

شیلى و کلمبیا خط خورد.
مسى فصل دشوارى را پشت سر گذاشته 
و ابتال به کرونا در تعطیالت کریسمس و 
سال نو میالدى باعث شده که این بازیکن 
قادر به همراهى پى اس جى در هفته هاى 

اخیر نباشد.
تست کروناى این ستاره آرژانتینى خیلى 
زود منفى شد و او از کشورش به فرانسه 
برگشت اما تبعات این بیمارى همچنان 
ادامه داشته و به گفته خود مسى، روند 
درمانــش طوالنى تر از زمانى شــد که 

انتظار داشت.
پارى ســن ژرمن امید زیادى داشــت که 
تیم ملى آرژانتین از اســتفاده از این بازیکن 
صرف نظر کنــد و به او فرصت بیشــترى 
براى اســتراحت در وقفــه دیدارهاى ملى 
پیش رو بدهد. آنها حتى این درخواست را با 
فدراسیون فوتبال آرژانتین نیز مطرح کرده 
بودند و در نهایت مســى جایى در فهرست 

اعالم شده نداشت.
آرژانتین پیش از این صعودش به رقابت هاى 
جام جهانى 2022 را قطعى کرده، بنابراین 
دلیلى هم براى ایجاد فشــار بیشــتر روى 

مسى ندارد.
پى اس جى نیاز دارد که مسى هرچه زودتر 
آماده شود تا بتواند با تمام قوا در دیدار رفت 
مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان برابر رئال 

مادرید در تاریخ 15 فوریه به میدان برود.
پارى سن ژرمن پیش از این به خوبى با درد از 
دست دادن ستاره ها در لیگ قهرمانان آشنا 
بوده و نیمار عمال مجبور شد سه سال صبر 
کند تا بتواند در مرحله حذفــى این رقابت 

اروپایى براى تیمش به میدان برود. 
مسى از ابتداى فصل تا به حال در 12 بازى از 
26 بازى پى اس جى غایب بوده و به همین 
دلیل نتوانسته ریتم بازى خود را پیدا کرده و 
هماهنگى خوبى با سایر هم تیمى هایش در 

پارك دو پرنس داشته باشد.

رونالدو:

فکر نمى کردم 
رکورد آقاى گلى 
جهان را بشکنم

مسى از فهرست 
تیم ملى آرژانتین 

خط خورد
گلر ذوب آهــن در واکنش به احتمــال جدایى
از ذوب گفــت: من دو مصدومیت خیلى بد داشــ
دو ســه هفته اســت که 100 درصد با تیــم تمر

مى کنم.
شهاب گردان که سابقه حضور در پرسپولیس را نی
کارنامه دارد، پس از شکست ذوب آهن برابر
سابقش، شاگردان گل محم
را شایسته برد و ص

پاسخ گردان به احتمالى جدایى اش  از ذوب آهن

مدافع سپاهان پس از حذف تیمش 
در جــام حذفى با شکســت در 
ضربات پنالتــى برابر آلومینیوم 
مى گویــد باید نقــاط ضعف 
تیمشــان را پوشش دهند و 
براى جبران در آینده تالش 

کنند.
امیدنورافکن که در مصاف 
سپاهان برابر آلومینیوم اراك 
درمرحله یک هشتم نهایى جام حذفى 
پشــت یکى از حســاس ترین پنالتى هاى طالیى 
پوشان اصفهان ایستاد و با گل کردن توپ امید را به 
اردوى این تیم برگرداند اما نتوانست از حذف سپاهان 

جلوگیرى کند.
نورافکن در خصوص این شکست بیان کرد: متأسفانه 
بازى را باختیم و یک جام را از دست دادیم. خیلى متأسفم 
و حس و حال خوبى براى صحبــت کردن ندارم. بعد از 
باخت آمده ام صحبت کنــم و االن باید فقط به فکر این 
باشیم که نقاط ضعفمان را پوشــش دهیم و ببینیم که در 

کدام قسمت ها ایراد داشتیم. 
مدافع سپاهان ادامه داد: امیدوارم بتوانیم آن نقاط ضعف را 
پیدا کنیم و هواداران سپاهان مطمئن باشند که در بازى هاى 
آینده این نتیجه را جبران خواهیم کرد. از کلمه شرمنده براى 
دوستداران اصلى تیم سپاهان استفاده مى کنم. اصًال حس و 

شرایط مان حال خوبى ندارم و امیدوارم در ادامه مسیر 
بهتر شود. االن فقط باید نقاط 

ضعف را پیــدا کنیم و روى 
آن ها کار کنیم.

سرمربى تیم فوتبال ســپاهان سرانجام پس از یک و 
نیم سال که از حضور او روى نیمکت طالیى پوشان 
اصفهانى سپرى مى شود، در صحبت هایش در رابطه با 

داورى صحبت کرد.
باخت در ضربات پنالتى مقابل آلومینیوم در اراك، آن 
هم در روزهایى که سپاهانى ها با رتبه سوم نیمه اول 
فصل را به پایان برده اند و نتایج عجیب و دور از انتظارى 
به خصوص طى هفته هاى هشتم تا دوازدهم به دست 
آوردند، احتماًال تلخ ترین شکست محرم نویدکیا طى 
دوران مربیگرى در سپاهان بوده است و شاید به همین 
دلیل هم بود که این مربى در کنفرانس خبرى پس از 
مسابقه بدون اینکه خبرنگارى از او در رابطه با عملکرد 
على صفایى داور مسابقه بپرسد، دو مرتبه و آن هم با دو 

سه جمله کوتاه در این مورد صحبت کرد.
نویدکیا که تیمش على رغم عطش زیاد براى قهرمانى 
در جام حذفى برخالف فصل گذشته یک بازى زودتر 
و در مرحله یک هشتم از رسیدن به دور بعدى بازماند، 
پس از صحبت در مورد جریان بازى و معذرت خواهى از 
هوادارانش بابت از دست رفتن یک جام و ابراز ناراحتى 
شــدید بابت این موضوع، اینطــور حرف هایش را با 

لبخندى تلخ از سر گرفت و گفت: «امیدوارم داورانمان 
با داد و هوار احساسى نشوند و سوت هاى الکى نزنند. 
فقط همین. به تیم آلومینیوم دوباره تبریک مى گوییم.»
البتــه نویدکیا کــه تا پیــش از این اصــًال در مورد 
داورى حرف نمى زد، چند ثانیــه قبل تر نیز در جریان 
صحبت هاى فنى درباره روند مسابقه، به صحنه گل 
اول آلومینیوم در دقیقه 37 اشــاره کرده بود که روى 
یک ضربه ایستگاهى به دست آمد و اینطور در مورد 
آن صحبت کرد: «روى یک صحنــه خطا که اصًال 
فکر نمى کنم خطا بود، آن تیــم (آلومینیوم اراك) به 

گل رسید.» 
نویدکیا سال گذشــته و پیش از دیدار رفت برابر مس 
رفسنجان در کنفرانس خبرى پیش از مسابقه قول داده 
بود هیچ وقت در مورد عملکرد داورى حرف نزند و تا 
دیدار برابر آلومینیوم در مرحله یک هشتم نهایى جام 
حذفى موفق شده بود روى حرف خود بماند ولى در این 
مسابقه سرانجام در مورد داورى اعتراض کرد و شاید 
نرم ترین اعتراض ادوار لیــگ برتر را پس از تلخ ترین 
شکســتى که در دوران مربیگرى تجربــه کرده، به 

زبان آورد.

داوران با داد و هوار
 احساسى نشوند

اعتراض ملو!

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن پس از شکست سنگین 
تیمش برابر پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایى 
جام حذفى با بیان اینکه جام حذفى براى ما تمام شده 
اســت، گفت: روز خوبى را از نظر فنى نداشتیم. باید 

روى لیگ تمرکز کنیم.
مهدى تارتار اظهار کرد: از نظر فنى روز خوبى را پشت 
سر نگذاشتیم و بازى را بد شروع کردیم. وقتى گل اول 
را دریافت کردیم، کارمان سخت شد. در بازى هاى 
حذفى وقتى گل اول را دریافت مى کنید، چون همه 

چیز را از دســت رفته مى بینید و باید حمله کنید و باز 
بازى کنید. در این نوع تاکتیک، تیم پرسپولیس تیم 
قدرتمندى است و روى حمله سریع خوب کار مى کند 

و توانست گل هاى بعدى را به ما بزند. 
مهدى تارتار افزود: جام حذفى براى ما تمام شــده 
اســت. به کنفرانس خبرى آمدم کــه از هواداران 
عذرخواهى کنم چون شکست بدى را تجربه کردیم 
و بر خالف بازى قبلى برابر پرسپولیس، روز خوبى را 
از نظر فنى نداشــتیم. باید روى لیگ تمرکز کنیم تا 

در بازى برابــر صنعت نفت خوب 
کار کنیم و خود را براى نیم فصل 
دوم آماده کنیم. آمــار مى گوید 
در حمله مشکل داریم و باید در 
بخش حمله تیم خــود را تقویت 
کنیم. به گروه داورى هم خســته 

نباشید مى گویم؛ اما روى صحنه گل 
اول فکر مى کنم داور مى توانست براى 

ما خطا بگیرد.

سرمربى ذوب آهن:

باید روى لیگ تمرکز کنیم
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 4241 مورخه 1400/08/27 آقاى غالمرضا شفایى نجف آبادى فرزند رجبعلى  
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 31/76 مترمربع قسمتى از پالك 0 فرعى از 6  اصلى 
واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1400/10/29 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/14 - 1261569/

 م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 
طرف آفرین میر عباسى /10/199

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

شماره: 140060302006006439- تاریخ: 1400/10/06 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل سند 32522 مورخ 48/09/06 
دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم مجید طالئى به شناسنامه شــماره 257 کدملى 1283552000 صادره فرزند 
عباسعلى نسبت به 2 دانگ مشــاع از 6 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 447,80 مترمربع 
پالك شماره 88 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و راى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل سند 32522 مورخ 48/09/06 

دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشــناس 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 نسبت به 2 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 447,80 
مترمربع پالك شماره 88 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 32522 مورخ 48/09/06 دفتر 
73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس 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 0 کدملى 1285687906 صادره فرزند عباسعلى نسبت به 2 

دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 447,80 مترمربع پالك شماره 88 اصلى واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

شماال به طول 42/53 متر دیواریست به باقیمانده 
شرقا به طول 10 متر درب و دیواریست به گذر 

جنوبا در سه قسمت که در دوم غربى اســت به طول 34/50 و 2/15 و 8/28 دیواریست به 
باقیمانده 

غربا به طول 9/43 متر دیواریست به باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/14- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/10/29- م الف: 1253046 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /10/164

بر اســاس یک مطالعه جدید، توانایى کروناویروس در 
آلوده کردن افراد در عرض پنج دقیقه پس از انتقال در هوا 
شروع به کاهش مى کند و ویروس در عرض 20 دقیقه 
پس از حضور در هوا حــدود 90 درصد از قابلیت عفونت 

خود را از دست مى دهد. 
محققان دانشگاه بریستول انگلستان دریافتند که ذرات 
ویروسى با خروج از شرایط نسبتًا مرطوب و غنى از دى 
اکسید کربن ریه ها به سرعت شروع به از دست دادن آب 
کرده و خشک مى شوند. با این حال، در این گزارش آمده 
است که سرعت خشک شدن ذرات با توجه به رطوبت 

نسبى هواى اطراف متفاوت است.

زمانى که این میزان کمتر از 50 درصد بود - مشابه هواى 
نسبتًا خشکى که در بســیارى از ادارات یافت مى شود - 
ویروس تقریبًا نیمى از قابلیت عفونت خود را در عرض 
5 ثانیه از دســت داده بود، پس از آن کاهش آهسته تر و 
پایدارتر بود و 19 درصد کاهش بیشتر در طول پنج دقیقه 

بعد اتفاق افتاد.
در رطوبــت 90 درصد، تقریبًا معادل یــک اتاق بخار یا 
دوش، کاهــش عفونت تدریجى تر بــود، به طورى که 
52 درصــد از ذرات بعد از 5 دقیقــه همچنان خاصیت 
عفونت زایى داشــتند که پــس از 20 دقیقــه به حدود

 10 درصد رسید.

رئیس کمیسیون امور داخلى کشور و شوراها در مجلس 
شوراى اسالمى، تاکید کرد: آموزش مجازى و حضورى 
باید به صورت مکمل دنبال شــود و قطعا آموزش چهره 
به چهره با حضور فیزیکى در محیط آموزشى از کیفیت 

باالترى برخوردار است.
محمدصالح جوکار درباره اظهــارات ضد و نقیضى که 
در خصوص بازگشــایى مراکز آموزشــى به خصوص 
دانشــگاه ها مطرح مى شــود، بیان کرد: اگر در عرصه 
آموزش و تعلیم و تربیت صرفا بــه فضاى مجازى اتکا 
کنیم، یقینا آینده درخشانى در مقابل خود نخواهیم داشت 
چراکه کیفیت آموزش ها هم در آموزش عالى و هم در 

آموزش و پرورش به شدت پایین آمده است.
رئیس کمیسیون امور داخلى در ادامه تاکید کرد: از سوى 
دیگر فضاى مجازى یک فرصت جدى است که در اختیار 
ما قرار دارد و ما آنچه که در فضاى حقیقى داریم در فضاى 

مجازى نیز مى توانیم داشته باشیم.
جوکار تاکید کــرد:. رعایت آداب آمــوزش و حضور در 
کالس بــه عنوان محیــط علمى بســیار حائز اهمیت 
اســت. اینکه دانــش آموز یــا دانشــجو از رختخواب 
بر ســرکالس حاضر شــود، کفایت نمى کند؛ تا زمانى 
که دانشجو و دانش آموز پشــت صندلى درس ننشیند

 نمى تواند استاد شود.

قدرت کرونا در هوا 
به سرعت کاهش مى یابد

حضور از رختخواب سر 
کالس درس کفایت نمى کند 

کرونا ضعف عضالت 
ایجاد مى کند

   ایسـنا | رئیس انجمـن فیزیوتراپى ایـران گفت: 
کرونا باعث ایجاد ضعف مفرط عضالت در سالمندان و 
نوجوانان شـده و اضافه وزن را افزایش داده است. احمد 
موذن زاده افزود: انجـام ورزش در یک روال تدریجى و 
مرتب روزانه به صـورت ایروبیک، همـراه با گرم کردن 
مناسـب و رعایت اصول و تمرینات ورزشـى مناسـب، 
مى تواند از عارضه هاى کم تحرکى بکاهد. وى تصریح 
کرد: افراد باالى 50 سال که داراى مشکالت عضالنى 
اسکلتى هستند، حتما با فیزیوتراپیست خود براى آموزش 
ورزش مناسـب مشـورت و با پیاده روى روزانه به مدت 
حداقل 45 دقیقه از بروز پوکى استخوانى پیشگیرى کنند.

یافته  استاد خوزستانى
   ایسـنا | عضـو هیات علمـى گروه گیاه پزشـکى 
دانشـکده کشـاورزى دانشـگاه شـهید چمران اهواز از 
چاپ مقالـه اى بـا موضوع «طراحـى پپتیـد مهارکننده  
آنزیم پروتئاز کوییـد-19 با اسـتفاده از مهارکننده هاى 
 Computers in Biology حشرات» در مجله بین المللى
and Medicine خبر داد. دکتر سـیدعلى همتى در این 

خصوص اظهار کـرد: امیدواریـم نتایـج از آن به عنوان 
نقشـه راهى مؤثر براى کشـف داروهاى جدیـد در برابر 

SARS-CoV-۲ استفاده شود.

وضعیت کرونایى جهان 
   ایرنـا | تقریبا بیشـتر کشـورها با افزایـش هفتگى 
ابتال به ویروس کرونا مواجه هسـتند. بـا وجود افزایش 
مـوارد ابتال در همـه مناطـق جهان، بـه جـز آفریقا که 
22 درصد افزایش مرگ داشـته، تاکنـون روند مرگ در 
بیشتر کشورها کاهشى بوده اسـت. در منطقه مدیترانه 
شرقى که 22 کشور هستند، 11 کشور بیش از 50 درصد 
افزایش ابتال را تجربه کردند. کویـت و بحرین در صدر 
این کشورها مشاهده مى شوند. در منطقه مدیترانه شرقى 
به طور متوسط شاهد کاهش 7 درصدى مرگ هستیم و 
در ایران نیز شـاهد کاهش 8 درصدى مرگ هاى کرونا 
بودیم. از نظر تعـداد بیماران جدید کرونـا در ایران یکى 
مانده به کمترین هسـتیم، یعنى در بـازه 10 تا 50 بیمار 
جدید در هـر 100 هزار نفـر جمعیت قرار داریـم. از نظر 
فوتى هاى کرونا نیز کمتـر از 0/5 مرگ در هر 100 هزار 
نفر جمعیت هستیم. البته این را مى توان یک آرامش قبل 

از طوفان تصور کرد.

سرماخوردگى را
 اومیکرون فرض کنید

   ایسـنا | سرپرست دانشـگاه علوم پزشکى جندى 
شـاپور اهواز تصریح کرد: بـا توجه به اینکـه تنها از یک 
درصد موارد مثبت کرونا تست شناسایى اومیکرون گرفته 
مى شود، مردم نباید به عدد مبتالیان به اومیکرون توجه 
کنند. از طرف دیگر نیز ممکن است بسیارى از مبتالیان 
به کرونا براى انجام تسـت مراجعه نکنند. محمدحسین 
سرمست افزود: اومیکرون عالئمى مانند آبریزش بینى و 
بدن درد دارد اما با توجه به اینکه عالئم ابتال به این سویه 
شبیه سرماخوردگى است اکنون باید همه سرماخوردگان، 
خود را مبتال به اومیکرون فرض و در صورت بروز عالئم، 

خود را قرنطینه کنند.

روى موج کووید-19

اوایل آذرماه، وزیر بهداشــت گفت که با توجه به برآورد 
نیاز کشور، اولویت واکسن هاى تولید داخل است و دیگر 
واردات واکسن کرونا صورت نمى گیرد. این اظهارنظر او 
انتقادات و بحث هاى زیادى را برانگیخت. علیرضا ناجى، 
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى دانشگاه علوم 
پزشکى شهیدبهشــتى یکى از منتقدان اظهارات وزیر 
بهداشت اســت و در گفتگو با خبرآنالین تاکید زیاد بر 
مصرف فقط واکسن هاى داخلى را نگران کننده مى داند.

ماه پیش، خبرهایى مبنــى از وارد 
نکردن واکســن خارجــى به دلیل 
کفایت واکسن داخلى از سوى وزارت 
بهداشت منتشر شد. به نظر شما در 
وضعیت کنونى بیمــارى کرونا و با 
توجه به ســویه اومیکرون در کشور 
اگر این تصمیم گرفته شود، تصمیم 

درستى است؟
االن وضعیت اومیکرون به گونه اى اســت که ما احتیاج 
داریم دوزهاى بوســتر زده شــود و حتى واکسن هایى 
با کفایــت باالتر مــورد اســتفاده قرار بگیــرد. ظهور 
واریانت هاى جدید به ما این را مى گویــد که باید به دز 
بوستر و واکســن هایى با کفایت باالتر اصرار کنیم. اگر 
تصمیم گرفته شود که فقط بر اساس تولیدات داخل این 
موضوع صورت بگیرد، با مشکالتى روبرو خواهیم شد. 

نباید دوباره این محاسبات اشتباه صورت بگیرد.
واکسن هاى ایرانى اساسا اثرى روى 

سویه اومیکرون دارند؟
موضوع قابل بحث همین است که آیا اطالعاتى در مورد 
عملکرد و اثرگذارى واکسن هاى داخلى روى سویه هاى 
جدید کرونا دارد یا خیــر. در هر صورت این کار وظیفه ما 
است که این آزمایش ها را انجام دهیم. از همان موقع هم 
که واکســن وارد مى کردیم و واکسن داخلى هم موجود 
بود، همیشه این صحبت را داشــتیم که باید این پایش 

و اثربخشى واکســن هایمان را جدا از کارآزمایى بالینى 
دنبال کنیم. باید ببینیم آیا واکسن هاى داخلى و خارجى 
اثر بخشــى اى که فکر مى کنیم را دارند؟ چه عوارضى 
و مزیت هایى مى توانند داشــته باشند؟ چون کارآزمایى 
بالینى واکسن هاى خارجى مصرف خیلى باال در دنیا داشته 
و در هر صورت جمعیت ها متفاوت هستند و ما حتما باید 

به پایش آن واکسن ها در جمعیت خودمان هم بپردازیم.
از این پایش ها دقیقا چه اطالعات 

کارآمدى مى شود استخراج کرد؟
اطالعاتى که به دســت مى آید دو دســته است؛ یکى 
کارهاى آزمایشگاهى اســت که خیلى قابل دسترس تر 
است و سریع تر مى شود انجام داد و یکى هم پایش و اثر 
بخشى آن در دنیاى واقعى است. در هر صورت مردم ما 
دوســت دارند که به خارج بروند و به مراودات تجارى یا 
تفریحى بپردازند، اگر واکسن هاى ما صرفا داخلى باشند، 
زمانى که بخواهند به خارج بروند به خاطر قانون هایى که 
وجود دارد دیگر نمى توانند. خیلى از کشورها واکسن هاى 
مورد تایید ســازمان جهانى بهداشــت را مورد مصرف 
قرار مى دهند و برایشــان مورد قبول است. در کشور ما 
آسترازنکا مورد قبول است و یکى از دالیل عالقه مردم 
به زدن آسترازنکا بخاطر همین موضوع است که بتوانند 
به راحتى ویزا بگیرند و این موضوع هم باید مورد بررسى 
قرار بگیرد که اگر ما فقط بخواهیم از واکسن هاى داخلى 

استفاده کنیم آیا برنامه اى براى این موضوع داریم؟
راه حل این موضوع این نیســت که 
واکسن هاى ما هم مورد تایید کامل 
سازمان بهداشــت جهانى و جامعه 

جهانى قرار بگیرند؟
  این فرصت بســیار مناسبى اســت که ما واکسن هاى 
داخلى مان را به پرونده تولید ببریم و اطالعاتى را که از آنها 
داریم در سازمان جهانى بهداشت مورد تایید قرار بگیرد. 
اعتقاد ما این است که واکسن هاى ما بسیار موثر و خوب 
هستند پس پرونده شان را به آنجا ببریم و مجوز سازمان 

جهانى بهداشت را بگیریم. از این نظر اگر واکسن هایمان 
در لیست سازمان جهانى بهداشت از نظر مجوز اضطرارى 
قرار بگیرند بــا توجه به قانون کشــورهاى مختلف که 
واکسن هاى مجوز سازمان جهانى بهداشت را قبول دارند، 
نگرانى هموطنان ما کم خواهد شد. هرچند ممکن است 
دلیل بیاورند و بگویند مردم به خارج نروند اما مگر چنین 
چیزى مى شود؟ در هر صورت االن دولتمردان، وکالى 
ما و افرادى که در رده باال هســتند به خارج رفت و آمد 
دارند و حتما فکرى در مورد آنها شده است. این موضوع 

بسیار مهمى است.
یکى دیگر از موضوعات قابل بحث 
درباره واکسن هاى داخلى، استفاده 
از آن هــا براى کودکان اســت. چه 
اطالعاتى در این باره موجود است؟

االن فایزر براى کودکان مجوز اضطرارى از FDA گرفته 
است. اگر ما االن به سینوفارم اعتماد داریم، علتش این 
است که سینوفارم واکسنى اســت که به مقدار زیادى 
در دنیا مصرف شــده اســت و اطالعات کافى درمورد 
بزرگساالن درباره آن موجود اســت. براى همین است 
که کشورها کارآزمایى بالینى شان را روى کودکان انجام 
دادند و االن چین مجوز آن را به صورت ملى براى خودش 
دارد. اما ما اگر بخواهیم فقط واکسن ها را به واکسن هاى 
داخلى مان معطــوف کنیم چه اطالعاتــى در این مورد 
داریم؟ تنها اطالعى که داریم مربوط به واکسن کوبایى 
است که مشترك با ایران است. هنوز واکسن هاى دیگر 
که در ایران تولید مى شــود هیچ گونه مصرفى در سطح 
وسیع در بزرگساالن نداشته اســت که بخواهیم به آنها 
اطمینان کنیم و کارآزمایى بالینــى را در کودکان انجام 
دهیم. باید به این مسائل خیلى توجه کرد. این موضوعات 
مقدارى من را نگران مى کنند. ما نباید صرفا فقط بگوییم 
واکسن داخلى مصرف کنیم، ما باید واکسن هاى خارجى 
خوب هم وارد و در کنارش واکسن هاى داخلى خودمان 

را هم مصرف کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى دانشگاه علوم پزشکى شهیدبهشتى:

دوباره اشتباه نکنید؛ 
واکسن وارد کنید

عضو کمیته علمى کشــورى کووید گفت: اینگونه 
نیســت که کودکان به نســبت بزرگساالن بیشتر 
درگیر اومیکرون شــوند، اما این جهش در مقایسه 
با سایر سویه ها نظیر دلتا بیشــتر کودکان را مبتال 
مى کند و شاید دلیلش این باشــد که بزرگساالن 
واکسینه شده اند و از این رو درگیرى در کودکان به 
نسبت قبل بیشر شده است البته اینگونه نیست که 
این ســویه براى کودکان و نوجوانان بسیار کشنده 
باشد، ولى خوب با کودکانى هم مواجه هستیم که 

بدحال مى شوند.
حمید عمادى در پاســخ به این سوال که با توجه به 
افزایش درگیرى کودکان در  سویه اومیکرون تزریق 
واکسن به کودکان زیر 12 سال را توصیه مى کنید، 
توضیح داد: این امر یکى از مباحث چالشى است که 

در کمیته علمى کشورى و ستاد ملى مبارزه با کرونا 
هم مطرح شده و در خصوص واکسیناسیون افراد 5 
تا 12 سال بحث هاى بسیارى صورت گرفته است 
و تعداد زیادى از متخصصان نظرشان این است که 
این واکسن نباید به کودکان تزریق شود، اما نظر من 
این است که انجام واکسیناسیون براى کودکان الزم 
است و هر چه زودتر انجام شود، بهتر است و هر چه 
در انجام این اقدام تاخیر داشته باشیم ضرر کرده ایم.

این متخصص بیمارى هاى عفونى و گرمســیرى 
در پاسخ به ســوال دیگرى مبنى بر اینکه آیا الزم 
است افراد 12 تا 18 سال که 2 دزواکسن را تزریق 
کرده اند، دز ســوم را هم دریافت کننــد، افزود: به 
احتمال زیاد آن ها هم در آینده نه چندان دور دز سوم 

را هم تزریق مى کنند.

خطرناك ترین جهش کرونا براى کودکان

رئیس انجمن دیابت ایران با بیان اینکه آمار مرگ 
و میر بیماران دیابتى مبتال به کرونا بســیار کاهش 
یافته، تاکید کرد: بیمــاران مبتال به دیابت حتما دز 

سوم واکسن علیه کرونا را بزنند.
اسدا... رجب افزود: در گذشــته میزان مرگ و میر 
دیابتى هایــى داراى بیماریهاى زمینــه اى مانند 
چاقى، قلبى و عروقى و فشار خون باال  به علت ابتال 
به کرونا 22 درصد بود که با انجام واکسیناسیون این 
بیماران در دزهاى اول و دوم این رقم بسیار کاهش  

یافته است.
وى اظهار داشت: انجام واکسیناســیون بویژه دز 
ســوم براى بیماران دیابتى با توجه به شیوع سویه 
اومیکرون بســیار ضرورى اســت زیرا  واکسن  در 
برابر عفونت ها و ویروس ها، آنتى بادى هاى الزم را 
تولید و از بدن محافظت کرده و این آنتى بادى ها با 

میکروب هایى که وارد بدن مى شوند مبارزه مى کند.  
رئیس انجمــن دیابت ایران تاکید کرد: مشــاهده 
شده پس از واکسیناســیون، سیستم ایمنى بدن در 
مقابل واکســن کرونا واکنش نشــان داده و باعث 
بروز برخــى عوارض جانبى مانند خســتگى، تب، 
لرز، اسهال، ســرگیجه، قرمزى، التهاب و تورم در 
محل تزریق و غیره مى شــود، این عالئم طبیعى 
بــوده و نشــانه هایى از فعالیت بدن بــراى ایجاد

 ایمنى است.
وى افــزود: مبتالیان به دیابت بایــد با دور کردن 
استرس و ترس از خود و نوشیدن کافى آب، دماى 
بدن خود را کنترل و توصیه هاى بهداشتى را دنبال 
کنند، آنها همچنین به طور مرتب باید دست هاى 
خود را با صابون و آب بشــویند یا از محلول هاى 

ضدعفونى کننده استفاده کنند.

دیابتى ها دوز سوم را حتماً تزریق کنند

عضو کمیته علمى کشورى مقابله با کرونا با اشاره 
به وضعیت فعلى شــیوع کرونا در کشور، از احتمال 
افزایش موارد بیمارى ظــرف هفته هاى آتى خبر 
داد و گفت: متاسفانه حدود 7 میلیون نفر در کشور 
هنوز هیچ نوع واکسنى تزریق نکرده اند و اومیکرون 

مى تواند براى این افراد یک تهدید بزرگ باشد.
دکتر پیام طبرسى  درباره وضعیت کرونا در کشور، 
گفت: اکنــون روند کلى بیمــارى در مرگ ومیر و 

بسترى رو به کاهش است؛ ولى 
با توجه به سویه اومیکرون این 
خطر وجود دارد کــه تا حدود 3 
هفته آینده افزایشــى در موارد 
داشته باشــیم. این روند در دنیا 
اتفاق افتاده است و براى ما هم 
دور از انتظار نیست. ما از کل دنیا 
مستثنى نیستیم،  یک افزایشى 
در مــوارد خواهیم داشــت اما 
چیزى که مهم است این است 

که این افزایش تبدیل به پیک و یا معضل بهداشتى 
نشود.

وى دربــاره احتمال تصمیم گیــرى کمیته علمى 
کشــورى مقابله با کرونا براى تزریــق دز چهارم 
واکســن، بیان کرد: هنوز اظهار نظر در این زمینه 
زود اســت چون فعال حدود 12 میلیون نفر دز سوم 
واکســن را تزریق کرده اند از طرفى باید اطالعات 
در این زمینه تکمیل شود تا درصورت نیاز اقدامات 

بعدى صورت گیرد.
او درباره وضعیــت مراجعات بیمارســتانى کرونا 
نیز گفت: مراجعات ســرپایى به بیمارستان مسیح 
دانشورى که بیمارستان مرجع است نسبت به دو تا 
سه هفته قبل حدود 10 درصد افزایش یافته است؛ 

اما بسترى و مرگ و میر زیاد نشده است.
او با بیان اینکه افتراق مــوارد کروناى امیکرون و 
آنفلوآنزا تنها با انجام تست مقدور است، ادامه داد: از 

روى عالئم نمى توان تعیین کرد شخص به کروناى 
امیکرون یا آنفلوآنزا مبتال شده است. توصیه ما این 
است که کسانى که ســرماخوردگى خفیف دارند 
خود را 4 تا 5 روز قرنطینه کنند و 24 ســاعت پس 
از قطع شدن تب اگر عالئم بهبود یافت از قرنطینه 
خارج شوند. کسانى که عالئم شان ادامه دار است و 
یا کسانى که با یک فرد مبتال در ارتباط بودند باید 

حتما تست بدهند.

نباید اجازه ورود به پیک اومیکرون را بدهیم 
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29 دى ماه 1356، گزارش - آگهى اى در مطبوعات 
کشور انتشار یافت که خبر مى داد به زودى از شهرك 
خزرشهر در شمال کشــور بهره بردارى خواهد شد؛ با 
این شعار: «مردم جهان براى رهایى از آلودگى هوا به 

شهرك ها پناه مى برند.»
در همان سال پسرى در اصفهان به دنیا آمد که 44 سال 
بعد، دست تقدیر، مأواى او را مقر حکومتى این استان در 

خیابان باغ گلدسته قرار داد. 
بعید است ســیدرضا مرتضوى در قامت استاندار جدید 
اصفهان این گزارش-آگهى را دیده باشــد اما  اگر هم 
دیده باشــد، در اصل قضیه تفاوتى ایجــاد نمى کند. 
امروز که مرتضوى یکصدمین روز اســتاندارى اش را 
مى گذراند، در تقویم رسمى کشور به نام روز «هواى 
پاك» نامگذارى شده اســت. ولى اگر استاندار جدید، 
همین امروز از پنجره اتاق محل کارش نظرى به اطراف 
این ساختمان مرکزى دولتخانه صفوى بیاندازد، حتمًا 
نشانه هاى آلودگى هواى شــهر اصفهان را به همان 
خوبى احساس خواهد کرد که بیش از چهار دهه پیش، 

اهالى اصفهان آن را حس مى کردند.  
44 ســال براى حل یک مشکل شــهرى زمان کمى 
نیست؛ اما معضل آلودگى هوا که در روزهاى آغازین 
پاى گذاشــتن مرتضوى به این جهان، کار را به جایى 
رســاند که قرار شد شــهرك ها براى نجات ساکنان 
شهرهاى بزرگ یک به یک از خاك سر بر آورند، هنوز 
که هنوز است چون گره اى بر گلوى اصفهان سنگینى 
مى کند و کسى نتوانسته طرحى قابل اجرا براى پایان 

بخشیدن به آن ارائه کند.
البته آلودگى هوا تنها اَبَر مشکل اصفهان نیست که با 
حل آن، اصفهان به نصف جهانى رؤیایى تبدیل شود. 
بلکه این استان با مشــکالت عدیده اى دست و پنجه 
نرم مى کند که یکى از یکى مخرب تر و مخاطره آمیزتر 
است و اســتاندار جدید هم بعد از ســه ماه نشستن بر 
کرسى اداره این استان البد بهتر از هر کسى مى داند در 

سرزمین تحت حاکمیتش چه مى گذرد. 

سرآغاز از شرق
سیدرضا مرتضوى یک روز بعد از مراسم معارفه اش به 
عنوان اســتاندار جدید اصفهان، براى آنکه نشان دهد 
مثل همه اصفهانى ها  به مشــکالت آب این استان 
و مشــخصًا اوضاع زاینده رود واقف است، در سفرى 
سمبولیک به شــرق اصفهان رفت و در ورزنه از کلیت 
برنامه اش براى حل مشکل آب رونمایى کرد: «در یک 
قالب هم افزا با هماهنگى هایى در ســطح ملى، استان 
و اســتان هاى همجوار برنامه هایى را دنبال مى کنیم 
که این مشکالت کمتر شود و به سمت حل شدن آن 

پیش برویم.»
ظهر همان روزى که مرتضوى در نزدیکى هاى باتالق 
گاوخونى مشــغول تبیین طرح آبــى اش بود، یکى از 
نمایندگان شهر اصفهان در مجلس، موضوع نطق میان 
دستورش را به خطرات خشک شدن کامل این تاالب 
اختصاص و هشدار داد که بى توجهى به پرداخت حقابه 
باتالق گاوخونى، تبدیل قریب الوقوع این مکان به یکى 
از کانون هاى بزرگ گرد و غبار سمى را رقم خواهد زد 

که حداقل 5 استان کشور را درگیر خواهدکرد.  
این اظهارات در کنار گفتگو با مدیرکل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان و تشریح  5 مخاطره جدى «بحران 
آب، خشکسالى، گرد و غبار، فرونشست زمین و آلودگى 
هوا» که استان اصفهان را در طول سال تهدید مى کند 
و همچنین نتیجه هولناکى کــه مدیر دفتر منطقه اى 
مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازى استان اصفهان 
از بالیى تصویر کرد که فرونشست زمین بر سر فرودگاه 
اصفهان خواهد آورد، در همان روز و در بازه زمانى کمتر 
از دو ساعت روى خروجى یک خبرگزارى رسمى آمد 
تا بر وخامت وضعیت محیط زیســت اصفهان صحه 

گذاشته شود.
مرتضوى حتمــًا این گــزارش هــا را در بولتن هاى 
روزانــه اش مطالعه کــرده و البد محتواى هر ســه 
گزارش که به نوعى تکرار بیان دغدغه هاى او در روز 
معارفه اش بوده را تأیید کرده است؛ اما سئوال اساسى 
این است: اســتاندار جدید و جوان براى کاستن از بار 

مشکالت اصفهان چه برنامه اى دارد؟

6دغدغه، 2 راه حل
100 روز پیش سیدرضا مرتضوى بعد از گرفتن حکم 
اســتاندارى اش از دســت وزیر کشــور، در نخستین 
سخنرانى رسمى خود در حضور مقامات بلندپایه استان 
اصفهان عهد کرد که «خســتگى ناپذیر» در «میدان 
عمل» حضور خواهد داشت تا دغدغه اش براى مشکل 
«آب، آلودگى هوا، فرونشست زمین، فرار سرمایه ها، 
تولید کشاورزى و صنعتى» رفع شود؛ 6 مشکل اصلى 
استان اصفهان که استاندارهاى پیشین این استان در 
عمل براى هیچکدام از آنها نتوانستند راه حلى اصولى 

پیدا کنند.

سفراستاندار جدید به شرق اصفهان آنهم در نخستین 
روز کارى او نشــان داد که از آن 6 مشکل، بحث آب 
براى مرتضوى اهمیتى جداگانه دارد و قالب کلى نقشه 
راه او براى این معضِل به ظاهر الینحل هم در سفرش 
به ورزنه مشخص شد؛ ایجاد هماهنگى آبى در سه حوزه 
ملى، استانى و فرااستانى (مناطق همجوار اصفهان) به 
منظور پیاده کردن برنامه هایى که البته به جزئیات آنها 

اشاره اى نشد.
از طرفى حدود یک مــاه بعد از آنکه اســتاندار جدید 
حکم والى گرى اش بر اصفهان را دریافت کرد، او در 
کار گروه مقابله با آلودگى هوا حاضر شد تا سایر اعضا 
را از طرحش براى رویارویى با دیگر اَبَر مشکل بزرگ 
اســتان مطلع کند. معضلى که در روزهاى سرد سال 
بیشتر خودش را نشــان مى دهد: «متولیان استانى با 
اطالع رسانى جامع بر کاهش مصرف گاز تأکید کنند 
تا به دنبال ادامه استفاده نشدن از مازوت در نیروگاه ها، 

کاهش آلودگى هوا را نیز شاهد باشیم.»

2 راهکار کلى براى 2 مشکل بزرگ
کمبود آب و آلودگى هوا دو مشــکل اساسى اصفهان 
است. هم آب و هم هوا از ملزومات یومیه بشر است و 
اختالل در تأمین سالم هر کدام منجر به بروز مشکالت 
عدیده در جریان زندگى روزانه مى شود. به همین دلیل 
هم توجه به راهکارهاى اصولى و ریشه اى به منظور 
دست پیدا کردن به آب وافر و هواى سالم، راِه گذار از 

بحران هاى موجود است.
مرور اظهارات استاندار اصفهان در یکصد روز گذشته 
اما راه حل مشــخصى در باره این دو معضل به دست
 نمى دهد. آنچه تــا کنون بر زبــان مرتضوى جارى 
شده، نه یک راه حل بلکه مرور اظهاراتى کلى بوده که 

پیشینیان استاندار جدید هم به همان اکتفا مى کردند.
اســتاندار جوان اصفهان تا امروز براى حل مشــکل 
آلودگى هوا به صرفه جویــى در مصرف گاز به منظور 
ممانعت از روى آوردن نیــروگاه ها و صنایع مرتبط به 
استفاده از ســوخت مضر مازوت توصیه کرده و درباره 
حل مشــکل آب هم، راهکار کلى اســتاندار، تعامل 
دوستانه با استان هاى همسایه از طرفى و یارى گرفتن 

از مرکزنشین ها از جانب دیگر بوده است.
مرتضوى در بحبوحه اعتراضات آبى کشاورزان اصفهانى 
در روزهاى نخســت آذرماه که به اغتشاشــات تقریبًا 
گسترده اى ختم شــد، باز هم بر همین دوستى وتعامل 
تأکید کرد تا نشان دهدکه در منظومه فکرى اش براى 
حل مشــکل آب، فعًال همین یک راهکار به چشم مى 
خورد: «شــرایط اصفهان به نحوى اســت که همه ما 
باید دست به دســت هم بدهیم تا با جارى شدن دائمى 

زاینده رود، روند زندگى مردم بهبود یابد.»  

تفاوت مدیریت 2 استاندار
اجازه بدهید یک بار دیگر ســخن سید رضا مرتضوى 
در ســفر او به ورزنه، درســت یک روز بعد از مراسم 
معارفه اش به عنوان اســتاندار جدید اصفهان را مرور 
کنیم: «در یک قالب هم افزا با هماهنگى هایى در سطح 
ملى، استان و استان هاى همجوار برنامه هایى را دنبال 
مى کنیم که این مشکالت کمتر شود و به سمت حل 

شدن آن پیش برویم.»
و حاال این ســخن از عباس رضایى، استاندار پیشین 
اصفهان در اجالس شوراى استان اصفهان؛ چهاردهم 
مهرماه 1398 درباره معضل آب استان: «همه در این 
موضوع باید هم افزایى داشــته باشیم. اصفهان همان 
اصفهان همیشگى اســت و مانند همیشه خود باورى 

دارد.»
هر که نداند، ســید رضا مرتضوى خــوب مى داند که 
ســومین و آخرین اســتاندار اصفهان در دولت حسن 
روحانى که او اینک یکصد روز اســت بر صندلى اش 
تکیه زده، دقیقًا  همین سیاســت آبى را دنبال مى کرد 
که اینک خود مرتضــوى در پى آن اســت؛ تعامل با 
استان هاى همجوار و دنبال کردن موضوع در مرکز یا 

به قول این دو استاندار، «هم افزایى». 
عباس رضایــى  او دکتراى ایمنى شناســى دارد. این 
رشــته به بررســى «واکنش ایمنى جانداران در برابر 
آنتى ژن هــاى بیگانه و روند ایجــاد مصونیت در برابر 
عوامل بیمارى زا» مى پردازد. نگاه رضایى به مشکالت 
اصفهان و مشــخصًا معضل آب نیز دقیقًا معطوف به 
همین تعریف بود. استاندار پیشــین، اصفهان را مانند 
اندامى تصور مى کرد که آنتــى ژن ها از بیرون به آن 
حمله کرده اند و مثًال بحران آب ناشى از این حمله باعث 
خشک شدن زاینده رود شده اســت. طبعًا او به عنوان 
یک متخصص ایمن شناسى راه حلش این بود که باید 
در مقابل هر حمله اى به مصونیت اندام ها پرداخت تا 
ایمنى کلى حاصل شود. از نگاه او، این مصونیت با «هم 
افزایى» حاصل مى شــد؛ یعنى همــان تعامل، یعنى 
گفتگو و مذاکره با همجواران و با مرکزنشینان به منظور 

حصول نتیجه که البته میسر هم نشد.
اما سید رضا مرتضوى پزشک نیست. او فارغ التحصیل 
دکتراى مواد از یکى از معتبرترین دانشگاه هاى فنى 
کشور- دانشگاه صنعتى اصفهان – است. کسى که این 
رشته را از سر گذرانده حتمًا بر ارتباط مباحث «فیزیک، 
شیمى، مکانیک و ریاضى» با یکدیگر واقف است؛ پس 
چند جانبه نگر است. عالقه کسانى که رشته مواد را آن 
هم تا مقطع دکترا براى تحصیالت عالى خود انتخاب 
مى کنند، «ساخت و توسعه مواد جدید، کشف خواص 
جدید» و به دنبال آن گســترش جهان پیرامونى شان 

است. این مشخصه بارز مهندسان مواد است.
هر چه پزشکان به «ایمنى» مبتنى بر اندام هاى انسان 
مى اندیشند، ذهن مهندسان، جهانى به مراتب گسترده 
تر را مى جوید. پس راه حل هاى یک مهندس (آن هم 
کسى که تحصیالتش را تا مقطع دکترا باال برده است) 
نسبت به یک پزشک (حتى با تخصص ایمن شناسى)

مى تواند خالقانه تر و به همان نسبت دور اندیشانه تر 
باشد. پس ســطح انتظار از یک استانداِر مهندس هم، 
نسبت به یک استانداِر پزشک به منظور باز کردن قفل 
هاى بزرگ به مراتب بیشتر خواهد بود. بسیار فراتر از 

تکیه صرف بر چیزى مانند «هم افزایى».

سیاست، حلقه مفقوده نیست
مرتضوى یک شــخصیت سیاســى نیســت. اوًال او 
جوان تر از آن اســت که به عنوان یک سیاســتمدار 
حرفه اى در سپهر سیاست ایران شناخته شده باشد. ثانیًا 
در رزومه کارى او هم نشانه اى از پست هاى سیاسى به 
چشم نمى خورد. باالترین پست او، سه سال فرماندارى 
شــهرضا در دولت محمود احمدى نژاد بوده است که 
بیشتر پستى در رده «مدیریت خرد» محسوب مى شود  
تا جایگاهى سیاسى. از ریاستش بر ستاد انتخاباتى سید 
ابراهیم رئیسى در استان اصفهان هم بگذرید که آن هم 
بیشتر در همان رده «مدیریت خرد» قابل دسته بندى 

است تا چیز دیگرى.
پس استاندار جدید اصفهان  نه مانند سید جعفر موسوى 
(نخستین اســتاندار اصفهان در دولت خاتمى- از 20 
شــهریور 1376 تا 26 تیر 1381) از معاونت سیاسى 
استاندارى به این پست رســید، نه مانند سید محمود 

حسینى( دومین استاندار اصفهان در دولت خاتمى - از 
26 تیر 1381 تا 18 مهر1384) ذاتــًا و اصًال یک فرد 
سیاسى است، نه مانند سید مرتضى بختیارى ( نخستین 
اســتاندار اصفهان در دولت احمدى نــژاد- 18 مهر 
1384 تا 12 شهریور 1388 ) از سابقون سیاسى  نظام 
است، نه مانند علیرضا ذاکر اصفهانى (دومین استاندار 
اصفهان در دولت احمدى نژاد - 12 شــهریور 1388 
تا31 شهریور 1392) برخاسته از یکى از مهمترین مراکز 
سیاسى کشور (مرکز بررسى هاى استراتژیک ریاست 
جمهورى) است، نه مانند رســول زرگرپور (نخستین 
اســتاندار اصفهان در دولت روحانى -31 شــهریور 
1392 تا 7 آبان 1396) ســبقه معاونت وزارتخانه در 
کارنامه اش دارد و نه مانند محسن مهرعلیزاده (دومین 
استاندار اصفهان در دولت روحانى -7 آبان 1396 تا 26 
آبان 1397) تمام قد یک شخصیت سیاسى محسوب 
مى شود. او تنها از یک منظر با عباس رضایى (سومین 
استاندار اصفهان در دولت روحانى - 30 آبان 1397 تا 
11 مهر 1400) هم ردیف است چه، سابقه علمى دکتر 
رضایى نیز به مراتب بر سبقه سیاسى اش مى چربید و در 
رابطه با مرتضوى هم هکذا. اما در این میان یک تفاوت 
بسیار بزرگ بین این دو اســتاندار غیر سیاسى استان 

اصفهان در 25 سال گذشته وجود دارد.

رمز پیروزى استاندار جدید
مرتضوى یک فرصت مغتنم پیش رو دارد. او از جمله 
معدود استاندارهایى اســت که از حمایت همه ارکان 
حاکمیتى در استان اصفهان برخوردار است. حتى اگر 
هم کسى با انتخاب او یا برنامه هایش مخالفتى داشته 
باشد فعًال ترجیح مى دهد آنها را عیان نکند و در ظاهر 
هم که شده با استاندار جدید همراهى کند. این قاعده 
کلى و قانون نانوشته اى است که در حال حاضر براى 
همه مدیران دولت ســید ابراهیم رئیسى در هر مرتبه 
و مقامى در کل کشــور رعایت مى شــود.کافى است 
مرتضوى فقط به تفاوت سخنرانى امام جمعه اصفهان 
در مراسم معارفه خودش با استاندار قبلى توجه کند تا 
دســتش بیاید حمایت یکى از مهمترین کانون هاى 

قدرت در استان اصفهان از او چه معنایى دارد.
ســه ســال پیش در روزى که عبــاس رضایى حکم 
اســتاندارى اش را ازدســت معاون امنیتى و انتظامى 
وزارت کشور دریافت مى کرد، احتماًال بسیار خرسند بود 
که امام جمعه اصفهان در سخنرانى خود در آن مراسم، 
بعد از آنکه حمایت قاطعانه اى از برنامه هاى محسن 
مهرعلیزاده(اســتاندار پیش از رضایى) به عمل آورد و 
عمًال ناخرسندى اش از این انتقال قدرت را نشان داد، 
در رابطه با اســتاندار جدید تنها به این جمله اکتفا کرد 

که « با شما [عباس رضایى] هیچ خصومتى ندارم.» 
عباس رضایى حتمــًا در آن لحظات به مالقات دو روز 
قبلش با آیــت ا...طباطبایى نژاد و عتــاب امام جمعه 
اصفهان مى اندیشــید که صراحتــًا نارضایتى اش از 
نشستن رضایى بر کرسى استاندارى اصفهان و اجبارش 
بر همراهى با او را علنى مى کرد: «بنده موافق انتخاب 
شما براى استاندارى اصفهان نبودم و معتقد بودم افراد 
دیگرى وجود داشتند که بر مســائل استان اصفهان 
آگاه بودند و در صورت انتصاب، امورات استان معطل

 نمى ماند؛ اما احتــرام و همکارى با اســتاندار که به 
صورت رســمى توســط دولت انتخاب شــده، امرى 

ضرورى است.»
و حاال سه سال بعد، سخنرانى امام جمعه اصفهان در 
مراسم معارفه سید رضا مرتضوى و حمایت از انتخاب 
او با یک درخواست از همه مسئوالن استانى: «در باره 

موضوع آب، فکر اساسى شود، دست و پا زدن استاندارها 
تاکنون به جایى نرسیده و استانداران قبلى هم هر کارى 
کردند چیزى به دست نیامده است. امید است استاندار 
جواِن ما را در حل این مسئله همراهى کنید تا شکست 

نخورد.»
آیــت ا... طباطبایى نژاد شــخصیت صریحى دارد. او 
معموًال اظهاراتش را به آشــکارترین شکل ممکن بر 
زبان مى آورد و از این نظر تکلیف مخاطبین (بخوانید 
مسئوالن استان) با او روشن است. اگر مخالفت صریح 
امام جمعه اصفهان با انتخاب عباس رضایى به عنوان 
اســتاندار، در تمام طول سه ســال مدیریت استاندار 
پیشین، هر روز مقابل چشــمان رضایى قرار داشت اما 
حاال مرتضوى شرایط به کل متفاوتى را تجربه مى کند.

 تأکید آیت ا...طباطبایى نژاد بر محسنه «جوان بودن» 
استاندار و درخواست از مسئوالن براى حمایت از این 
«جوان» مى تواند برگ برنــده مرتضوى در ماه هاى 
پیش روى او باشد. استاندار جدید با همین مجوز امام 
جمعه اصفهان قادر خواهد بود مشــکالت بزرگى را از 

سر استان اصفهان باز کند. 
آن شش دغدغه استاندار در مراسم معارفه اش چیزهاى 
کوچکى نیست. اما مرتضوى باید بداند با حمایتى که 
فعًال پشت خود مى بیند مى تواند گام هایش را استوارتر 

از پیشینیان اش بردارد.
در این مسیر، «حل شــدن» در مسائل جارى به جاى 
«حل ریشه اى» مشــکالت، آفت مدیریتى استاندار 
جدید خواهد بود. صرف سخنرانى در این مراسم و آن 
مراسم یا حضور در این جلســه و آن جلسه در حضور 
خبرنگاران و عکاســان اگرچه الزم اما براى باز کردن 
انواع قفل هاى نشسته بر دست و پاى استان اصفهان، 

کافى نیست.
ارائــه راه حل هاى عجیــب و تحت تأثیــر القائات و

 برنامه هاى نادرســت مدیــران میانى هــم نباید به 
خط مشى مرتضوى تبدیل شود. راه حل قطعى آلودگى 
هواى اصفهان، کاهش مصرف گاز نیست. حل مشکل 
آب اصفهان هم تنها با تعامل و گفتگو قابل اجرا نخواهد 
بود. مآًال پیدا کردن کلید مشکالتى مانند فرونشست 
زمین، فرار سرمایه ها، تولید کشاورزى و صنعتى در کنار 
وضع آب و هواى اصفهان که از دغدغه هاى استاندار 
جدید محسوب مى شــود نیازمند برنامه و استراتژى 

مشخص، گام به گام و علمى است.
مرتضوى در کنار شخصیت مدیریتى اش، وجهه علمى 
هم دارد. او دکترا دارد و عضو هیئت علمى دانشــگاه 
صنعتى است. انتظار از چنین شخصیتى داشتن برنامه 
عملى مبتنى بر داشــته هاى دانشگاهى است. یکصد 
روز است سید رضا مرتضوى بر کرسى مدیریت استان 
اصفهان تکیه زده است اما آیا در این مدت او با اساتید 
دانشگاه در رشــته هاى مختلف، به منظور پى جویى 
براى حل معضالت اصفهان گفتگو کرده اســت؟ چرا 
مرتضوى با اساتید برجسته دانشگاه صنعتى درباره آب، 
هوا و محیط زیست اصفهان جلسه برگزار نکرده است؟ 
از مهندس فارغ التحصیل این دانشگاه که این روزها 
رداى استاندارى بر تن کرده انتظار است تا گره هاى کور 
اصفهان را نه با دندان که با راه حل هاى علمى بگشاید 
و در این مسیر چه کسانى بهتر از اساتید دانشگاه براى 

طرف شور قرار گرفتن؟
دو سه روز مانده به آغاز ســال جدید شمسى (1400) 
عباس رضایى، استاندار پیشــین اصفهان در نشستى 
خبر داد که «اردیبهشــت ماه 1400 مشکل آب شرب 
اصفهان برطرف مى شود». اســتدالل او ناظر بر این 
بود که طرحى تحت عنوان تأمین آب شرب اصفهان 
بزرگ در دست اقدام است تا از اردیبهشت ماه مشکل 
آب شرب مردم شهر اصفهان و 14 شهر دیگر براى پنج 

سال آینده برطرف شود!
امروز نزدیک به یکسال از روزى که رضایى قول رفع 
کامل مشکل آب اصفهان ظرف چند ماه را داد مى گذرد 
و حاال خود سید رضا مرتضوى مى تواند قضاوت کند 

که قول سلفش جامه عمل پوشیده است یا نه.
مشاوران و نزدیکان اســتاندار جدید باید به او هشدار 
دهند که از فردا که یکصد و یکمین روز اســتاندارى 
مرتضوى آغاز مى شــود، هر روز را حساب شده تر از 
روز قبل به پایان برســاند. ســخنرانى هاى متکى به 
رونوشت هاى از پیش تعیین شده، قول و قرارهاى بدون 
پشــتوانه، برنامه ریزى هاى بدون آینده نگرى و عدم 
استفاده از ظرفیت هاى علمى نهفته در این خطه مى 
تواند روزهاى استاندار را چنان مالل آور کند که هیچ 

گوشى براى شنیدن اظهاراتش باقى نماند.
 امروز شاید مدیران اجرایى ارشــدى که از مجموعه 
دولت قبلــى همچنان در رأس امور اســتان به ســر 
مى برند، توانایى یک اســتاندار جــوان و فاقد رزومه 
جدى اجرایى را زیر ســئوال ببرند امــا مرتضوى باید 
به آنها و به همه ثابت کند که نیــروى جوانى در کنار 
بینش علمى و در ســایه حمایت هــاى مراکز قدرت  
قادر اســت معجزاتى خلــق کند کــه حداقل هفت 
اســتاندار در طــول ربع قــرن گذشــته از انجام آن

 قاصر بوده اند.

آلودگى هوا تنها اَبَر 
مشکل اصفهان نیست 
که با حل آن، اصفهان 
به نصف جهانى رؤیایى 

تبدیل شود. بلکه 
این استان با مشکالت 

عدیده اى دست و پنجه 
نرم مى کند که یکى از 
یکى مخرب تر و مخاطره 
آمیزتر است و استاندار 
جدید هم بعد از سه ماه 
نشستن بر کرسى اداره 
این استان البد بهتر از 

هر کسى 
مى داند در سرزمین 
تحت حاکمیتش چه 

مى گذرد 

100 روز از انتصاب اولین استاندار اصفهان در اولین دولت سید ابراهیم رئیسى گذشت

استاندار جدید مى تواند اصفهان را نجات دهد؟

مرتضوى یک فرصت 
مغتنم پیش رو دارد. 

او از جمله معدود 
استاندارهایى است که 
از حمایت همه ارکان 
حاکمیتى در استان 
اصفهان برخوردار 
است. حتى اگر هم 
کسى با انتخاب او یا 

برنامه هایش مخالفتى 
داشته باشد فعالً ترجیح 

مى دهد آنها را عیان 
نکرده و در ظاهر هم که 
شده با استاندار جدید 

همراهى کند 

مهران موسوى خوانسارى
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جشنواره بین المللى نقاشــى با پوپک مى آید و این جشنواره به شکل 
بین المللى برگزار مى شود.

رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان 
در نشست خبرى نخستین جشــنواره بین المللى نقاشــى کودکان و 
نوجوانان که با حضور جمعى از خبرنگاران برگزار شد، در پاسخ به سئوال
 نصف جهان مبنى بر اینکه برگزارى این جشــنواره تا چه حد مى تواند 
اصفهان را به جهانیان بشناساند، گفت: امسال این جشنواره با موضوع 
«شهر من؛ شهر زندگى» در اصفهان برگزار مى شود و تالش ما این بوده 
که رویدادها را به صورت ملى و بین المللى در تقویم اصفهان داشته باشیم. 
مجتبى شاه مرادى افزود: این موضوع پیوندى را ایجاد مى کند بین ما و 
کشورهاى دیگر که در کنار هم چشم اندازى براى آینده داشته باشیم. 

وى با اشاره به اینکه ما در گذشته ظرفیت هاى خوبى داشتیم گفت: این 
موضوع مى تواند براى قدم برداشتن رو به جلو به ما کمک کند و هر سال 

ایران و اصفهان بیش از قبل شناخته شود.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان موضوع 
حضور لهســتانى ها در ایران در زمان جنگ جهانــى دوم و میزبانى 
اصفهان از آنها را یکى از دالیل این موضوع دانســت و تصریح کرد: 
سعى داریم در این زمینه اصفهان را بیش از پیش به جهانیان بشناسانیم.

وى ادامه داد: این رویداد مقارن با هشتادمین سالگرد میزبانى اصفهان از 
کودکان لهستانى است و با برگزارى جشنواره امسال به این شکل تالش 

داریم که از ظرفیت هاى این موضوع استفاده کنیم.
شاه مرادى افزود: در اول سپتامبر  1939 با حمله آلمان به لهستان در 
جنگ جهانى دوم هزاران تن از کودکان  لهستانى به اصفهان فرستاده 
شدند. آنها در این شهر مى توانستند براى درمان بیمارى هایى که در 
یتیم خانه هاى فاقد امکانات شوروى سابق به آن مبتال شده بودند تحت 

مراقبت قرار گیرند. 
دبیر شوراى سیاســتگذارى جشــنواره بین المللى نقاشى کودکان و 
نوجوانان اصفهان ادامه داد: در سال هاى 1942 تا 1945 تقریباً دو هزار 
کودك لهستانى وارد اصفهان شدند و به همین دلیل به اصفهان شهر 

کودکان لهستانى نیز مى گفتند.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان تصریح کرد: بنابر این مناسبت و 
سالگرد میزبانى اصفهان از کودکان لهستانى در جشنواره امسال نیز قرار 
است باز اصفهان میزبان کودکان لهستانى شود و در جشنواره نقاشى 

بازتاب داده شود و در حافظه تاریخى شهر اصفهان بماند.
وى با بیان اینکه از طریــق نمایندگى وزارت خارجــه در اصفهان و 
همچنین شــهرهاى خواهر خوانده آن در جهت گســترش فراخوان 
شرکت در این جشنواره ارتباط برقرار شده است اظهار کرد: با توجه به 

تجربیات مثبتى که در جشنواره هاى دو سال گذشته داشتیم، سعى داریم 
از ظرفیت «شــهروند دیپلمات ها» و همچنین کانون پرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان، بســیج، آموزش و پرورش و برخى ارگان هاى 

مرتبط نیز استفاده کنیم.
شاه مرادى با تأکید بر اینکه جشنواره امســال با شعار «شهر من شهر 
زندگى » برگزار مى شــود، ادامه داد: کــودکان و نوجوانان مى توانند 
دیدگاه هاى مثبت یا منفى خود را درباره شهر اصفهان در نقاشى هایشان 

نشان دهند و چراغ راهى باشند براى اینکه شهر بهترى داشته باشیم.
وى اضافه کرد: وقتى تصویرى را که هر کدام از کودکان و نوجوانان از 
اصفهان دارند در آثار ارسالى منعکس شود، ما نیز معایب و جذابیت هاى 
این شهر را بیشتر مى شناسیم و مى توانیم در رفع و تقویت آنها بکوشیم. 
شاهمرادى با بیان اینکه نقاشى هاى سنتى در باره مکان هاى تاریخى 
اصفهان مثل چهلستون و عالى قاپو یکى از وجوه دلبستگى هاى مردم 
به این شهر است، افزود: امســال تالش شده  است تا جشنواره نقاشى 
کودکان و نوجوانان در سطح باالترى برگزار شود تا به تبع آن پویایى و 

سرزندگى در این شهر نیز تداوم یابد.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان در ادامه در رابطه با همسانى شعار 
جشنواره با شعار مدیریت شهرى و بازتاب دیدگاه کودکان در آثار منتخب 
جشنواره و اینکه آیا در رفع معایب شهر تأثیرگذار خواهد بود یا خیر بیان 
کرد: نگاه کودکان و نگاه مدیریت شهرى دو مقوله متفاوت از یکدیگر 
است و الزامًا نمى توان گفت که کودکان فقط به معایب و نکات منفى 

شهر توجه مى کنند.
وى گفت: تداوم این جشنواره به اقدامات عملى در شهر منجر خواهد 
شد و زمانى که زیبایى هاى شهرى در دیدگاه کودکان مطرح شود ما 
نیز خواهیم کوشــید تا آن موارد را تقویت کنیم و در شــهر دوست دار 
کودك، باید بیش از همه به دنبال زیست پذیر بودن شهر براى کودکان 

و خانواده هایشان باشیم.
■■■

دبیر سومین جشنواره بین المللى نقاشى کودکان و نوجوانان اصفهان نیز 
در این جلسه گفت: پاسدارى از برند کالنشهر اصفهان نخست وظیفه 
شهروندان و سپس وظیفه مدیران شهرى و در سطح باالتر وظیفه همه 

ایرانیان و مدیران و مسئوالن ارشد کشور است. 
مهدى تمیزى ادامه داد: سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان تمام تالش خود را مى کند تــا با رویدادهاى حرفه اى در این 
حوزه، برند شهر اصفهان را حفظ و پاسدارى کند و پس از جشنواره بین 
المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان جاى این بود که جشــنواره بین 

المللى دیگرى هم براى این شهر تعریف شود.
وى افزود: در این زمینه چه چیزى بهتر از کار کردن براى گروه سنى 
کودکان و نوجوانان که آینده سازان کشور هستند و همچنین چه چیزى 
واجب تر از نقاشى که در دیوارهاى شهر اصفهان نیز وجود داشته و دارد.  
تمیزى افزود: امیدوار هستیم که این فستیوال به بهترین نحوه اجرا شود 

و آبروى شهر ما باشد.
■■■

مسئول خانه کودك و مدیر اجرایى جشــنواره نیز در پاسخ به سئوال 
نصف جهان مبنى بر اینکه بازخوردهاى جشــنواره هاى قبلى براى 
اصفهان به چه شکل بوده است، گفت: نقاشى زبان مشترك کودکان و 
نوجوانان است و در دو جشنواره قبلى نه تنها ما گالرى مجازى براى تمام 
نقاشى ها داشتیم و آثار را در سایت جشنواره قرار دادیم بلکه توانستیم به 

اعتماد به نفس کودکان با دیدن نقاشى هایشان هدیه دهیم. 
زهرا کاظمى در این رابطه گفت: این جشــنواره در دو سال گذشته در 
سطح ملى برگزار شد و امسال نیز در سطح بین المللى با هدف ارزیابى 
نگاه کودکان به شــهر و تقویت حس تعلق و هویت شــهرى برگزار 

مى شود.
وى با اشــاره با روند برگزارى جشــنواره بین المللى نقاشى کودکان 
و نوجوان اظهار کرد: موضوع جشــنواره بین المللى نقاشى کودك و 
نوجوان در نخستین سال برگزارى آن با عنوان «اصفهان شهر دوستدار 
کودك»، در ســال دوم با عنوان «آینده شــهر من» به دنبال کشف 
جذابیت ها از نگاه کودکان براى کمک به برنامه ریزى کالنشهرى بود و 
امسال هم شعار «شهر من، شهر زندگى»، توجه کودکان را به فضاهاى 

سنتى شهرى معطوف مى دارد.
کاظمى ادامه داد: کودکان و نوجوانان 4 تا 18 ساله از طریق سایت 
iicpf.com مى توانند براى ارســال آثار خود به ســومین جشنواره 

بین المللى نقاشى کودك و نوجوان اصفهان اقدام کنند.
وى تصریح کرد: طبق جدول زمانبندى شده جشنواره نقاشى کودکان و 
نوجوانان، آثار ارسال شده در نیمه اول اسفند، داورى و نتایج آن تا پایان 

سال اطالع رسانى خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه «پوپک»، نماد امسال جشنواره بین المللى کودکان 
و نوجوانان است، افزود: «پوپک» نام دیگر هدهد یا شانه به سر است و 
در ادبیات، داستان ها و تاریخ جهان به ویژه در ایران جایگاه ویژه اى دارد 
و کودکان با همذات پندارى با این پرنده مى توانند احساس تعلق به خانه 

و کاشانه خود را در نقاشى بروز دهند.
مدیر اجرایى برگزارى جشنواره بین المللى نقاشى کودکان و نوجوانان 
افزود: جشنواره بین المللى نقاشى کودکان ونوجوانان دو سال گذشته 
با عنوان «کمانک» برگزار شد که سال گذشــته با ارسال 700 اثر به 
دبیرخانــه و داورى 300 اثر، آثار راه یافته بــه مرحله نهایى در کتابى 

منتشر شد.
وى بابیان اینکه کودکان کشور هاى همسایه و شهر هاى خواهرخوانده 
در این دوره از جشنواره نقاشى کودکان و نوجوان شرکت خواهند کرد، 
گفت: متقاضیان از اول بهمن مى توانند آثار خود را به دبیرخانه ارسال 
کنند که جزئیات آن از طریق سایت جشنواره اطالع رسانى خواهد شد.

کاظمى با اشاره به اینکه آثار در گروه هاى 4تا6 سال، 7تا 12 سال و 13 تا 
18سال مورد داورى قرار مى گیرد، گفت: هدف از برگزارى این جشنواره 
دستیابى به نگاه کودکان به شهر است تا از دریچه نگاه کودکان بتوانیم 

هویت شهرى را موردبررسى قرار دهیم.
کاظمى با اشاره به اینکه هر کودك و نوجوان مجاز به ارسال یک اثر 
است، گفت: طبق جدول زمانبندى شده جشــنواره نقاشى کودکان و 
نوجوانان، آثار در نیمه اول اســفندماه داورى مى شود و نتایج داورى تا 

پایان سال به اطالع عموم خواهد رسید.
وى در پایان گفت: عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر از جشنواره 
بین المللى نقاشى کودکان و نوجوانان مى توانند به دبیرخانه جشنواره 
واقع در خانه کودك و نوجوان اصفهان(بوستان ملت، حدفاصل سى وسه 
پل و پل آذر) مراجعه کرده و یا با شماره 36275040 تماس حاصل کنند.

نخستین جشنواره بین المللى نقاشى کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار مى شود

«پوپک» در اصفهان به پرواز در مى آید

دریاقدرتى پور

جشــنواره ملى و اســتانى انتخاب چهره هــاى برتر 
کارآفرینى به همت ســازمان تامین اجتماعى اســتان 
اصفهان در محل اتــاق بازرگانى اصفهــان با حضور 
مدیرکل تامین اجتماعى اســتان، معاونین و روســاى 
ادارات ذیربط، نمایندگان اتاق بازرگانى، صنایع و معادن 
و کشــاورزى، اتاق اصناف، اتاق تعاون و کانون عالى 
انجمن هاى صنفى کارفرمایان اســتان برگزار و از 13 

کارآفرین برتر تجلیل شد.
مدیر کل تامین اجتماعى اســتان اصفهان در مراسم 
معرفى چهره برتر حوزه کارآفرینــى گفت:  با توجه به 
اهمیت و جایگاهى که کارفرمایان در ســازمان تامین 
اجتماعى به عنوان منبع اصلــى تامین منابع مالى این 
ســازمان دارند، روند تجلیل از کارفرمایان هر سال هم 
در سطح ملى و اســتان ها با شــیوه نامه هایى که به
 اســتان ها ابالغ شده برگزار شــده که این جلسه هم 
اختصاص به کارفرمایان برتر سال 1399 در دو سطح 

ملى و استانى دارد.
وى افزود: در این جشواره از کارفرمایانى معرفى و تجلیل 
مى شود که قوانین و شاخص هاى استاندارد بیمه اى را 

رعایت کرده اند.
مدیرکل تامین اجتماعى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
برگزیدگان این جشــنواره، به طور نسبى 11 شاخص 
از جمله حفظ حقوق بیمه شــدگان با ارائه لیست حق 
بیمه برمبناى تعداد نفرات بیمه شــده، دستمزد واقعى 
جهت حفظ سطح اشــتغال، پرداخت به موقع و کامل 
حق بیمه نیروى کار در مهلت مقرر وضع شده در قانون 
تامین اجتماعى، برقرارى و رعایت استانداردهاى ایمنى 
و بهداشــتى در محیط کار و جلوگیرى از حوادث کار را 
رعایت کرده اند، گفت: تالش ما همواره بر این بوده که با 
کارفرمایان، کارگران و قشر بازنشسته تعاملى مستمر و 

پایدار وجود داشته باشد.
ریاضى ادامه داد: بر اســاس شــیوه نامــه اى که به

 استان ها ابالغ شد افراد برتر در چهار سطح طبقه بندى 
شدند و این سطوح بر اساس تعداد کارکنان کارگاه ها به 
طور خاص در ســطح اول کارگاه هاى باالى 200 نفر، 
سطح دوم کارگاه هاى بین 51 تا 200 نفر، سطح سوم 
کارگاه هاى بین 6 تا 50 نفر و سطح چهارم کارگاه هاى 

بین یک تا 50 نفر قرار دارند.
وى با اعالم اینکه در این رابطه 13 ســهمیه به استان 
اصفهان اختصاص داده شــد تا بتوانیم از بین سطوح 

چهارگانه کارآفرینان برتر را انتخاب کنیم اظهار داشت: 
بر همین اساس 23 کارگاه در سطح یک، 31 کارگاه در 
سطح دو، 33 کارگاه در سطح سه و 28 کارگاه در سطح 
چهار مشمول این جایزه شدند و از بین آنها 5 کارآفرین 
در سطح یک، 5 کارآفرین در ســطح دو، دو کارآفرین 
در سطح ســه و یک کارآفرین در سطح چهار انتخاب 
شدند و اسامى آنها به تهران ارسال شد و این 13 نفر روز 
سه شنبه تقدیر شدند و از بین این تعداد یک نفر نیز در 

سطح ملى معرفى گردید .
ریاضى گفت: این کارآفرینان بر اساس معیار هاى تعیین 
شده در سه سطح انتخاب شــده که یک نفر از آن ها به 
عنوان کار آفرین برتر در سطح کشور شناخته شده است.

وى ادامه داد: معیار هایى ماننــد پرداخت به موقع حق 
بیمه و تعداد بیمه گذار از جمله مقیاس هاى براى افراد 
برتر بوده اســت. ریاضى در ادامه تاکید کرد: در شرایط 
فعلى اصفهان با 44 شــعبه و 16 کارگذارى در کشور 
داراى رتبه یک است و پس از اصفهان خوزستان با 36 
شعبه مقام دوم را دارد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
از یک میلیون و 200هزار بیمه شده در استان 190 هزار 
نفر مقررى بگیر و 10 هزار نفر هم مشمول بیمه بیکارى 
هســتند اظهار کرد: 3/5 میلیون نفــر از 5 میلیون نفر 
جمعیت اصفهان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعى 
هستند. مدیر کل سازمان تامین اجتماعى اصفهان افزود: 
به نوعى مى توان گفت 65 درصد مردم اصفهان تحت 
پوشش تامین اجتماعى هستند که به نسبت کشور 55 

درصد را تشکیل مى دهد و به فاصله ده درصدى نسبت 
به کشور گسترش بیشتر پوشش بیمه اى داریم.

وى ادامه داد: سازمان تامین اجتماعى چند سالى است 
که دیگر مثل گذشــته ســازمان ثروتمندى محسوب 

نمى شود و دچار بحران شده است .
وى ادامه داد: هم اکنون 18 درصد مقررى بگیران بیمه 
بیکارى مى گیرند  و 390 هزار مســتمرى بگیر و یک 
میلیون و 200 هزار بیمه شده و یک میلیون و 700 هزار 

بیمه شده تبعى داریم. 
ریاضى با اعالم اینکه 110 هزار کارگاه تحت پوشــش 
سازمان تامین اجتماعى داریم گفت: 1200 کارمند در 
این 44 شعبه در حال خدمت رســانى به جامعه تحت 

پوشش هستند.
وى بیان کرد:218 کارگاه در بخش خدمات و 90 کارگاه 
در بخش ســاختمان داریم و تنها دو درصد کارگاه ها 

بزرگ هستند.
وى افزود: صندوق هاى تامین اجتماعى ادبیات و مبانى 
نظرى خودشان را دارند و اگر بخواهند پایدار باشند باید 

آورده و خروجى مساوى داشته باشند.
ریاضى با اشاره به اینکه در 8 ماهه اول امسال سازمان 
تامین اجتماعى سه هزار و 600 میلیارد تومان کسرى 
داشــته که این رقم تا پایان ســال جارى به 5 هزار و 
400 میلیــارد تومان مى رســد گفــت: صندوق هاى 
تامین اجتماعى یکــى از بزرگترین منابع اقتصادى هر 
کشورى به شمار مى روند و این روندى است که در تمام 

کشورهاى دنیا پیگیرى مى شود.
وى افزود:  در شرایط فعلى سازمان تامین اجتماعى ماهى 
8 میلیارد تومان کسرى بودجه دارد و این مقدار در سال 
آتى 11 هزار میلیارد تومان خواهد بود که یا دولت باید 
ما را کمک کند یا مجلس را متقاعد کنیم که در بودجه 
1401 تامین اجتماعى را نیز ببینند تا بتوانیم این کسرى 

را در سال آتى جبران کنیم. 
ریاضى ادامه داد: اگر از سوى دولت این بدهى ها جبران 
نشود با مشــکل مواجه خواهیم شد به این دلیل که 89 
میلیارد تومانى نیز که در بودجــه 1400 براى ما دیده 
شده بود تا کنون به دست ما نرسیده و قرار است کمى 
بیش از 60 میلیارد آن را به شکل سهام به سازمان تامین 

اجتماعى اختصاص دهند .
وى گفــت : کار امروز ما این اســت کــه از بانک رفاه 
استقراض کنیم و هر چند وقت یکبار به صورت سرمایه 
گذارى تهاترى با بانک رفاه تعامل کنیم یا دارایى هایمان 

را در شستا مى فروشیم تا این بدهى ها جبران شود.
مدیرکل تامین اجتماعــى ادامه داد:ســازمان تامین 
اجتماعى سازمانى است که در ســرازیرى افتاده و باید 
اصالح شــود و جرقه این اصالحات نیز با طرح اضافه 

شدن سال هاى بازنشستگى اتفاق افتاد. 
■■■

در این مراسم سرپرست دفتر هماهنگى امور اقتصادى 
استاندارى اصفهان نیز با اشــاره به اینکه باید مدیریت 
اســتراتژیک داشته باشــیم و به صورت همه جانبه به 

امور نگاه کنیم اظهار داشت: امروز عرصه کسب و کار 
بسیار نابسامان است و نیاز به تحول بزرگى دارد که باید 

متناسب با زمان و مکان رقم زده شود. 
احسان شهیر ادامه داد: رویداد امروز مى تواند به عنوان 
تجربه گرانبهایى براى ما رقــم بخورد و باید متمرکز با 
اهدافمان تجربیاتى که به دست مى آوریم را ثبت کنیم 

و راه را گم نکنیم. 
وى با اشــاره به فرموده مقام معظم رهبرى در رابطه با 
اشتغال و کارآفرینى اظهار کرد: تمام توان دولت براى 

رفع موانع تولید و حفظ اشتغال گذاشته شده است.
سرپرســت دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان تصریح کرد: وظیفه ســتاد تسهیل رفع موانع 
اســت و هدف دولت این اســت که هماهنگى الزم را 

انجام دهد.
شــهیر خطاب به مدعوین و کارفرمایــان گفت: اگر 
بخواهیم اصفهان زیســت بوم کامروایى شود نیاز به 
همکارى تمامى شما عزیزان دارد و بنابراین هر کدام از 

ما باید سهم خودمان را انجام دهیم.
■■■

رضا چینى، نماینده کارفرمایان اســتان اصفهان نیز با 
اعالم اینکه در کشورهاى مختلف 12 تا 18 درصد درآمد 
کارگر را مى گیرند و خدمت رسانى مى کنند اظهار داشت: 
این موضوع در کشور ما شامل 30 درصد درآمد کارگران 
مى شود که تمام خدمات را هم نمى گیرند و باید براى 

بیمه تکمیلى درمان اقدام کنند. 

چینى با اشاره به اینکه جامعه کارفرمایى هم اکنون در 
حال له شدن است و بســیارى از نیروهاى جوان زیربار 
فشار صنعتى نمى روند گفت: این موضوع به این علت 
است که در بازارهاى مختلف مى توانند درآمد بیشترى 

به دست بیاورند.
این نماینده کارفرمایان ادامه داد: همه ما امروز مشکل 
کارگرى داریم و عدد بیمه بیــکارى هزار میلیاردى در 
اســتان اصفهان ما را دچار مشــکل کرده است به این 
خاطر که قرار نیســت کارگران را مثله کنیم و بعد به او 

بیمه بیکارى بدهیم.
■■■

در این مراسم سید حسن هاشمى، رئیس هیئت مدیره 
کانون بازنشستگى کارگرى شهرســتان اصفهان نیز 
گفت: فرد بازنشسته از طرفى محروم از مزایاى جانبى 
کار اســت و حقوقى غیر همسان با شــاغالن دریافت 
مى کند که هنوز هم با وجود اعتراضات و پیگیرى هاى 
فراوان این همسان سازى انجام نشــده و این شرایط 
نتیجه اى جز کوچک تر شدن ســفره هاى این افراد که 
با زحمت خود چــرخ اقتصاد این کشــور را به گردش 

درآورده اند، ندارد.
وى با اشاره به اینکه معضل بیکارى ریشه همه مشکالت 
و باعث فساد و ناهنجارى در جامعه است اظهار کرد: اگر 
بخواهیم کشــور را نجات دهیم باید دست کارآفرینان 
شریف را بگیریم و رضایتمندى را در جامعه ایجاد کنیم تا 

بیکارى ریشه کن شود.
رییس کانون بازنشستگان شهرستان اصفهان  با بیان 
اینکه  تصمیم گیرى در خصوص منابع مالى و دارایى هاى 
بازنشســتگان به عهده صاحبان اصلى این اموال است 
نه دولت افزود: زیان دهى شــرکت هاى شستا ناشى از 
انتصاب مدیران ناکارآمد و ســفارش شده در سال هاى 
گذشته بوده و الزم است دولت سازوکارهاى این سازمان 
را اصالح  کند و بازگرداندن اصل سه جانبه گرایى را به 

اساسنامه آن فراهم کند.
هاشمى تاکید کرد: منحل شدن شــوراى عالى تامین 
اجتماعى تعرض به حقوق بازنشستگان است، این شورا 
باید به صورت سه جانبه گرایى اداره شود تا بتوانیم شاهد 

رشد و شکوفایى و سود دهى این شرکت ها باشیم.
گفتنى است: در پایان این مراســم نمایندگان اتحادیه 
کارفرمایى ضمن تقدیر از اداره کل تامین اجتماعى استان 
به موضوعاتى در خصوص انتخاب کارفرماى نمونه اشاره 

کردند و کارفرمایان نمونه انتخاب شدند.

مدیر کل تأمین اجتماعى استان اصفهان در مراسم معرفى چهره برتر حوزه کارآفرینى:

تالش ما تعامل پایدار با کارگران و کارفرمایان است
دریاقدرتى پور


