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تبعات بهداشتى کاهش ذخایر آبىپساب در صنایع آب پایدار به شمار مى آید«قهرمان» را  نادیده گرفتند ورود ماسک هاى آلوده به بازار واقعیت دارد؟ طارمى کار دست مربى اش داد! اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نشانه هاى اصلى 
سرگیجه ناشى از 

کرونا چیست؟

جستجوى باند موبایل قاپ ها در 3 استان
3

5

تست هاى مثبت در 
اصفهان 10 برابر 

شده است

متخصص گوش، حلق و بینى اظهار کرد: در جریان همه گیرى 
کرونا مشاهده کردیم که سرگیجه در بین بیماران زیاد است.

دکتر عبدالحمید حسین نیا با بیان اینکه سرگیجه ممکن است 
در سایر عفونت هاى ویروسى نیز رخ بدهد، تصریح کرد: 

کووید-19 بحث جدیدى است و این موضوع یک ...

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
وضعیت کشورى رعایت پروتکل ها در کشور بین 
50 تا 55 درصد اســت و اصفهان نیز از این آمار 
مستثنى نیست، تعداد تست هاى مثبت نیز نسبت 
به ابتداى این ماه 10 برابر بیشتر شده و تعداد افراد 
بسترى در بیمارستان هاى اســتان به 935 نفر 

رسیده است.
پژمان عقدك ادامه داد: سیل مراجعات به مراکز 
بیمارستانى و درمانگاه ها افزایش خواهد یافت، 
سیستم هاى بیمارستانى از پس حجم مراجعات 
برنخواهند آمد و ممکن است دچار کمبودهایى 
در نظام سالمت شویم. همچنین اگر در میان این 

آمار افراد مبتال به...

پایان باز سناریوى «زلزله» پایان باز سناریوى «زلزله» 
در اصفهاندر اصفهان

اصفهان در دى ماه روى پله سوم تعداداصفهان در دى ماه روى پله سوم تعداد
 زمین لرزه در کشور قرار گرفت   زمین لرزه در کشور قرار گرفت  

3

امتداد عملیات پلیس اصفهان در تعقیب سارقان خشن به همدان و بوشهر کشید

امیر عابدزاده در اولین کنفرانس خبرى اسپانیایى زبان: 

همیشه رؤیاى بازى در اسپانیا را داشتم
 امیر عابدزاده، گلر ایرانى پونفرادینا براى اولین بار در یک نشست خبرى در 
اسپانیا حاضر شد و به زبان اســپانیایى که روى آن تسلط خوبى هم داشت 
پاسخگوى سئواالت خبرنگاران شــد و گفت: «همیشه رؤیاى بازى در 
اسپانیا را داشتم.» در کنار امیر، مدیر باشگاه نیز حضور داشت که در ابتدا 

ضمن تمجید از امیر و عملکرد خوب و ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پیگیرى اختصاص 
سنگ آهن به 
ذوب آهن

هواى اصفهان نامناسب تر از پایتخت است
معاون عمرانى استاندار مطرح کرد؛

3

ستاره کشورمان بهترین ستاره کشورمان بهترین 
بازیکن برنتفورد شد

وزیر آموزش و پرورش:وزیر آموزش و پرورش:

5050 هزار نفر  هزار نفر 
در آموزش و در آموزش و 

پرورش پرورش 
استخدام استخدام 
مى شوندمى شوند

3

2

رئیس قوه قضاییه:رئیس قوه قضاییه:

ورودى ورودى 
پرونده  به پرونده  به 

دادگسترى دادگسترى 
اصفهان زیاد اصفهان زیاد 

استاست

4

جهانگیر الماسى: جهانگیر الماسى: 

رویکرد جشنواره فجر رویکرد جشنواره فجر 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان از بهره 
بردارى از پروژه هاى این شرکت در دهه فجر 1400 
خبر داد و افزود: همزمان با چهل و ســومین سالگرد 
پیروزى انقالب اسالمى ایران و ایام ا... دهه فجر 1400 
بیش از 320 پروژه این شرکت با اعتبارى بالغ بر 1850 

میلیارد ریال به بهره بردارى رسید.
حمید عالقمندان افزود: شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان بزرگترین شــرکت توزیع برق مرکز کشور و 
سومین شرکت توزیع برق کشور در میان 39 شرکت 
محسوب مى گردد و به بیش از 1/5 میلیون مشترك، 
خدمات ارائه مى نماید که از ابتداى سال تاکنون تعداد 
3517 مشترك جدید به مشترکین شرکت افزوده شده 
اســت که براى تامین برق این عزیزان 137 کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف و 48 دســتگاه کلید قطع کننده با 

اعتبار حدود 423 میلیارد ریال احداث و نصب گردید.
وى درخصوص پروژه هاى بهینه ســازى تاسیسات 
برق گفت:  به همــت همکارانم تاکنون 263 کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف هوایى با اعتبار بالغ بر 317 میلیارد 
ریال به کابل خودنگهدار تبدیل ، 6000 کنتور با اعتبار 
170 میلیارد ریال تعویض و 600 کیلومتر شبکه هاى 
فشار ضعیف ، فشار متوسط و پستهاى توزیع با اعتبار 
220 میلیارد ریال تعمیر گردیده است. وى همچنین 
به اصالح و بهینه سازى تاسیسات روستایى در استان 

اشاره کرد و گفت: تعداد 136 پروژه بهینه سازى شبکه 
برق با اعتبارى بالغ بر 281 میلیارد ریال در روســتاها 
اجرا و به بهره بردارى رسیده است و به 58 پروژه دیگر 
توسعه و بهسازى در استان با اعتبار 178 میلیارد ریال 

اشاره نمود.
رئیس هیئت مدیره شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
درخصوص پروژه هاى مربوط به روشنایى معابر  در استان 
گفت: تعداد 20000 مورد سرویس روشنایى با اعتبار  238 
میلیارد ریال انجام و خاموشــى معابر رفع گردیده است. 
همچنین تعداد 1000 دســتگاه چراغ فرسوده و معیوب 
در معابر با چراغ هاى 20 وات LED Total با هزینه 17 

میلیارد ریال تعویض شده است.
 عالقمندان به شرایط آب و هوایى مختلف در استان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمى 
و آب و هوایى استان که شامل مناطق گرمسیرى 2 و 
3 در استان و در فصل تابستان هســتیم ، همکارانم 
درگرماى طاقت فرساى تابستان مى کوشند که برق 
مشــترکین را بدون کاهش کیفیت براى مشترکین 
تامین نمایند که البته در تابستان سال جارى با پیشى 
گرفتن مصرف برق نسبت به تولید آن، مجبور به اعمال 
مدیریت بارشدیم که البته با برنامه زمانبندى و اطالع 
رسانى قبلى به مشترکین همراه بود.همچنین در غرب 
و جنوب استان نیز با توجه به کوهستانى بودن مناطق 

در زمستان با شرایط آب و هوایى سرد ، کوالك شدید، 
مسیرهاى صعب العبور و راهبندان هاى چند روزه روبرو 
هستیم که همکاران سختکوشم در شرکت توزیع برق 
اســتان اصفهان به کمک ادارات راهدارى استان به 
سرعت به برطرف شدن مشکالت قطعى شبکه برق 

پرداخته و برق مشترکان را تامین مى نمایند.
وى عمده پروژه بخش روستایى استان را اتصال شبکه 
برق روســتایى هیران از توابع شهرستان فریدونشهر 
به شبکه سراسرى برق دانســت که با هزینه اى بالغ 
بر 70 میلیــارد ریال از محل اعتبــارات عوارض برق 
و با همکارى مجرى طرح برق رســانى روســتایى 

شرکت توانیر به انجام رسیده است. 
وى به بهره بردارى از 2/5 مگاوات نیروگاه خورشیدى 
در مناطق محروم استان با همکارى بسیج سازندگى 
اشاره نمود و گفت: در این خصوص 350 میلیارد ریال 

هزینه شده است.
عالقمنــدان در پایــان کســب رتبــه اول در ارزیابى 
مدیران ارشــد وزارت نیرو و کسب رتبه اول در مجموع

 شاخص هاى عمومى و اختصاصى ارزیابى شهید رجایى 
را از نتایج زحمات کلیه همکاران شــرکت عنوان نمود 
و گفت: من و همکارانم در شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان براى خدمت رسانى مطلوب به دینفعانمان، نه به 

عنوان یک شعار، بلکه در عمل همیشه آماده ایم.

همزمان با ایام ا... دهه فجر و با اعتبارى بالغ بر 1850 میلیارد ریال؛

بیش از 320 پروژه شرکت توزیع برق استان اصفهان بهره بردارى شد
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وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از 50 هزار نفر 
در آموزش و پرورش استخدام مى شوند، گفت: اگر شرایط 
مساعد باشد و بتوانیم امنیت آزمون را برگزار کنیم، قبل 

از سال جدید، آزمون استخدامى را برگزار خواهیم کرد.
یوسف نورى اظهار کرد: پیشــنهاد ما برگزارى آزمون 
استخدامى در اسفند امســال بود، اما سازمان سنجش 
به دلیل برگزارى آزمون هاى متعــدد، ثبت نام کنکور و 

برگزارى کنکور دکترا، ظرفیت خالى نداشت.
وى ادامه داد: ســازمان ســنجش مرکز معتبرى براى 
برگزارى آزمون استخدامى است و بیم این را داریم که اگر 
بخش دیگرى این آزمون را برگزار کند، بعداً مشکالتى 

پیش آید.
نورى گفت: احتماًال کار مشترك بین سازمان سنجش، 
جهاد دانشگاهى و آموزش و پرورش خواهیم داشت و اگر 
شرایط مساعد باشد و بتوانیم امنیت آزمون را برگزار کنیم، 
قبل از سال جدید، آزمون استخدامى را برگزار مى کنیم. 
در هر حال به زودى در این زمینه اطالع رسانى مى کنیم.

وى در خصوص تعداد افرادى که در آزمون استخدامى 
پذیرفته مى شوند، گفت: مجوز جذب 34 هزار و 800 نفر را 
گرفتیم و پیگیرى کردیم تا مجوز جذب 15 هزار نفر دیگر 
را نیز بگیریم و در مجموع بیش از 50 هزار نفر در آموزش 

و پرورش استخدام مى شوند. 

نماینده اصولگراى مجلس مذاکره مســتقیم با آمریکا 
را مشــروط به لغو تحریم ها و تعهدات دیگر این کشور 

دانست.
اســماعیل کوثرى گفت: مذاکرات این دفعه با دفعات 
قبل بسیار متفاوت است به دلیل اینکه این دفعه دست ما 
بسیار پر است چون آنها توافقشان را به هم زدند پس باید 

این دفعه آنها دنبال ما بدوند.
عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
اظهار کــرد: چون آنها نمى خواهنــد امتیاز بدهند پس 
مذاکرات مقدارى طوالنى مى شود. آنها خالف کردند و 
زیر توافق زدند و مجبورند که دنبال ما بدوند. ما هم کار 

خودمان را مى کنیم.
وى در پاسخ به اینکه ایران ممکن است تحت شرایطى 
تن به مذاکره مســتقیم با آمریکا بدهد گفت: ما تحت 
فشار نیستیم. 40 سال است که آنها ما را تحریم کردند 
مگر نتوانستیم زندگى کنیم. االن آنها هستند که به ما 

نیاز دارند.
کوثرى تأکید کرد: تا زمانى کــه تحریم ها را لغو نکنند 
و تعهد ندهند که بازى جدیــدى در نمى آورند قطعًا ما 
ســر میز مذاکره با آنها [آمریکا] نمى نشینیم. روند کار 
مشخص است و چیزى نیست که پنهان باشد و آنها باید 

دنبال ما حاال حاالها بدوند.

50 هزار نفر در آموزش و 
پرورش استخدام مى شوند

زمان مذاکره مستقیم ایران
 با آمریکا 

بانک ها دورکار مى شوند
  خبرگزارى صداوسیما|

کانون بانک ها و مؤسسات اعتبارى خصوصى با 
توجه به ضرورت رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 
مقابله با اپیدمى کرونا و اومیکرون، نامه اى خطاب 
به بانک هاى خصوصى ابالغ کرد. در بندى از این 
بخشنامه آمده است، مدت استفاده از ارائه خدمات 
دورکارى از 23 بهمن تا 5 اســفند مجاز خواهد 
بود به نحوى که کارکنــان حاضر در هر واحد با 
احتساب استفاده کنندگان از مرخصى استعالجى 

از میزان 70 درصد نفرات کاهش نیابد. 

شوهرُکشى بیشتر است!
بعد از ماجراى قتل مونا حیدرى    برترین ها|
در اهواز که بحث قتل هاى ناموسى را پیش کشید 
اکنون خبرگزارى «فارس» با اعالم آمارى ادعا 
کرده در ایران شوهر کشى بیشتر است. «فارس» 
نوشت: روزانه 137 زن در جهان به دست اعضاى 
خانواده یا شــریک زندگى شان کشته مى شوند! 
در حالى که طبق آمار سازمان ملل 82 درصد از 
قربانیان همسرکشى در جهان زنان هستند، در 

ایران 60 درصد قربانیان مرد هستند.

سوپرمارکت واکسن
  ایسنا| معاون بهداشت وزارت بهداشت با 
اشاره به گسترده و متنوع بودن سبد واکسیناسیون 
علیه کرونا در کشور، بیان کرد: ما تنها کشورى 
هستیم که سوپرمارکت واکسن راه انداخته ایم. 
اما ایراد این کار اختالفى است که بر سر انتخاب 

نوع واکسن تزریقى اتفاق مى افتد. 

صادرات به عربستان
 از عمان! 

دبیر انجمن صنفى پرورش دهندگان    ایلنا|
قارچ خوراکى ایران گفت: کشور عمان بعد از خرید 
قارچ ایران، برچسب آن را تغییر و با زدن برچسب 
کشــور خود این محصول را به عربستان دوباره 
صادر مى کند. نیما باغبانى محصول تولید شده 
در ایران را ارگانیک خواند و افزود: روسیه ساالنه 
200 هزار تن قارچ وارد مى کند و متمایل به خرید 
قارچ ایران اســت اما باتوجه به هزینه باال حمل 
تولیدکنندگان نتوانستند حتى یک گرم قارچ به 

روسیه صادر کند.

نصف درآمد 
صرف چه مى شود؟

گزارش تازه منتشــر شده از سوى    فرارو|
بانک مرکزى نشــان مى دهد که نصف درآمد 
تهرانـى هـــا صرف مسکن مى شود. براساس 
آمارهاى مرکز آمار ایران، خانوارهاى تهرانى سال 
گذشته به طور میانگین 95 میلیون و 701 هزار 
تومان (ماهانه نزدیک به 8 میلیون تومان) هزینه 
کرده انــد. از این مقــدار، 49/8 درصد آن براى 
مســکن، 19/7 درصد براى خوراك و دخانیات، 
8/7 درصد براى بهداشــت و درمان، 8/5 درصد 
براى حمل ونقــل، 6/9 درصد بــراى خدمات 
متفرقه، 3 درصد براى لــوازم و اثاث منزل، 1/7 
درصد براى پوشــاك و کفش و 0/3 درصد نیز 

براى تفریح و سرگرمى بوده است.

ساحل خوارى 
کجا بیشتر است 

قائم مقام    باشگاه خبرنگاران جوان|
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشور گفت: 
مساحت سواحل تصرف شده در جنوب بیشتر از 
شمال کشور اســت. بیانى گفت: در استان هاى 
شمالى و جنوبى کشور در حال پیگیرى آزادسازى 
سواحل هستیم که در اســتان هاى هرمزگان و 
بوشهر اقدامات بیشترى باید انجام شود چرا که 
از لحاظ مساحت سواحل اشغالى در جنوب کشور 

بیشتر است.

پا به پاى هم 
میــدان و دیپلماســى پا به    روزنامه ایران|
پاى یکدیگر پیــش مى روند و براى دفــاع از حقوق 
مــردم از هیچ گونه اقدام مشــروع و قانونى فروگذار 
نمى کنند. یک بار ایران با رزمایش پیامبر اعظم(ص) 
و شبیه ســازى حمله به سایت هســته اى دیمونا در 
سرزمین هاى اشغالى و بار دیگر با رونمایى از موشک 
راهبردى و معنادار «خیبرشکن» همزمان با مذاکرات 
پیچیده وین دســت متحد و قدرتمند ایران در عرصه 

بین الملل را به نمایش گذاشته است.

منشأ جنایت اهواز
 اینستاگرام است 

حجت االســالم محمد جعفر منتظرى    مهر|
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه فضاى مجازى 
اثرى دارد که خانواده ها را از هم متالشــى مى کند 
گفت: منشــأ جنایت اهواز فضاى مجازى بوده است. 
این زن با یک فرد سورى در اینستاگرام ارتباط برقرار 
کرده و به ترکیه رفته بود و مدتى در آنجا بودند و سپس 
برگشت و آن موارد رخ داد و از کارهایى که زن مى کرد 
این بود که تصاویر خود را از طریق اینستاگرام براى 
شوهرش مى فرستاد و این شــوهر وقتى دید که زن 
در دامن اجنبى است حرکت زشــت و مشمئز کننده 

را مرتکب شد.

اگر شاه بود بدتر مى شدیم
حسین کنعانى مقدم، کارشناس مسائل    ایکنا|
سیاسى و دبیرکل حزب سبز، درباره تالش رسانه هاى 
معاند براى تطهیر رژیم پهلــوى گفت: تاریخ درباره 
عملکرد حاکمــان قضاوت مى کند. همــه مى دانند 
اگر بنا بود شاه بماند االن شرایط کشور بدتر از عراق 
دوران صدام حسین، افغانستان، لیبى و گاوهاى شیرده 
آمریکا در حوزه خلیج فارس مى شد. در حالى که االن 
ایران، قدرتمند و متکى بــه خود و با حمایت مردم در 

رأس معادالت بین المللى و منطقه اى قرار دارد.

به یاد «بلبل بالیوود»!
محمــود احمدى نــژاد در پیامــى    برترین ها|
درگذشــت «لتا منگشــکر»، ستاره موســیقى و از 
محبوب تریــن خواننده هاى هند را تســلیت گفت! 
احمدى نژاد در توییتر خود نوشــت: «التامنگشکار 
در موســیقى و ملودى بى رقیب بود. صداى او براى 
چندین دهه گرما را به خانه هــاى صدها میلیون نفر 
آورده بود. تســلیت به خانواده و عزیزانش، به هند و 
مردم آن و به جامعه جهانى هنــر. روح بلبل هند در 

آرامش باد.»

بچه ها من چیزى ندیدم!
«جان کربى»، ســخنگوى پنتاگون    فارس|
در پاسخ به ســئوال خبرنگارى در خصوص رونمایى 
سپاه پاسداران از موشک راهبردى دوربرد و نقطه زن 
«خیبرشکن»گفت: من اعالمیه ایران مبنى بر داشتن 
یک برنامه موشک بالستیک جدید را ندیدم بنابراین 
چیز خاصى براى گفتن در خصوص آن ندارم. بچه ها 
شما همیشه در فضاى خبرى در خصوص مسائلى که 

بیرون مى آید، از من جلوتر هستید!

تبعیض در سربازى
احمــد علیرضابیگــى، نماینده    جامعه 24|
تبریز در مجلس اظهار داشت: متأسفانه آنچه امروز به 
عنوان خدمت سربازى براى همگان در حال اجراست 
انسجام و یکپارچگى سال هاى گذشته را ندارد، بلکه 
تبعیض هاى صــورت گرفته، باعث شــکل گرفتن 
اعتراض هاى عمومى شده است. به طور مثال عده اى 
با استفاده از رانت و البیگرى با پذیرش امریه از خدمت 
سربازى شانه خالى مى کنند، یا جوانانى که قدرت الزم 
را ندارند در تقسیم نیرو هاى نظامى به مناطق مرزى و 
دور افتاده اعزام مى شوند که این دست تبعیض هاى 
صورت گرفته از نواقص و فساد هاى موجود در سیستم 

نادرست سربازى است که حتمًا باید اصالح شود.

خبرخوان

ماســک هاى موجود در بازار آلوده یا منقضى هستند؟ 
این پرسش بسیارى از شهروندان در روزهاى فراگیرى 
کووید-19 است. چرا که پس از ورود به پیک ششم کرونا 
و اوج گیرى اومیکرون در کشــور برخى تولیدکنندگان 
شائبه تولید و واردات ماســک  هاى آلوده و منقضى را 

مطرح مى کنند.
چندى پیش خبرگزارى «فارس» شائبه عرضه ماسک 
چینى قاچاق و بعضًا تاریخ مصرف گذشته به بازار ایران 
را مطرح کرد. این خبرگزارى همچنین از افزایش قیمت 
مواد اولیه توســط زنجیره تأمین خبــر داد که این امر 
مى تواند منجر به افزایش قیمت ماســک در روزهاى 

پیک ششم کرونا شود.
در این زمینه یک واردکننده تجهیزات پزشــکى گفت: 
قیمت ماسک هم مانند ســایر اقالم زمانى که با رشد 
تقاضا مواجه مى شود، افزایش مى یابد. عبدالرضا حجازى 
در گفتگو با «تجارت نیوز» همچنین اظهار کرد: در تمام 
پیک هاى کرونا برخى که ماده اولیه تولید ماســک را 
داشتند، حوزه سالمت را بازیچه خود قرار دادند. اکنون 
نیز با شیوع اومیکرون برخى کارخانه ها و تأمین کننده ها 
بهانه هاى خود براى افزایش قیمت را آغاز کردند و حتى 

قیمت ماسک 39 برابر نرخ مصوب شد.
بنا بر اعالم او، کم کارى کارخانه هاى بزرگ باعث شد تا 
به ویژه در ابتداى ورود کرونا به کشور کارگاه هاى کوچک 
تأمین محصوالت درمانى را بر عهده بگیرند. از این رو، 
او مى گوید که تعدادى از ماسک هاى سه الیه استاندارد 

الزم تولید را نداشتند.
حجازى با اشاره به دالیل فنى این موضوع توضیح داد: 
این ماسک ها دو الیه بیرونى «اسپان باند» دارند و یک 
الیه وسطى با نام «ِملت  بلون». همین الیه وسطى است 

که از ورود ویروس به مجارى جلوگیرى مى کند. حال به 
دلیل گرانى ملت بلون، در تعدادى از این کارگاه ها براى 
هر سه الیه از اسپان استفاده مى شود. الیه اى که بیشتر 
براى جلوگیرى از آلودگى و گرد و غبار کاربرد دارد. البته 

تولید انواع دیگر ماسک نظیر N95 و … متفاوت است.
وى ادامه داد: تعدادى از این کارگاه هاى زیرپله اى که به 
صورت دست ساز مشغول تولید هستند، به دلیل ناتوانى 

ماسک آلوده روانه بازار مى کنند.
مدیرعامل شرکت بهستان پالسمامعتقد است: همین 
حاال هم بیشتر ماســک هاى موجود در بازار زیرپله اى 
هستند. به همین علت انواعى از آنها با قیمت هاى پایین 
عرضه مى شــوند. حجازى درباره شائبه واردات ماسک 
تاریخ مصرف گذشــته از چین نیز اعالم کــرد: اصوًال 
این محصول تاریخ مصرف نــدارد و نمى توان براى آن 

انقضایى در نظــر گرفت. نکته این اســت که تعدادى 
از نهادهــا و ارگان ها به حوزه تولید و واردات ماســک 
ورود کردند که تخصصى در آن ندارند. مشخص است 
تعدادى از این شرکت ها و ارگان ها نمى توانند محصول 
استاندارد تولید کنند. چه بسا اگر استاندارد الزم را در نظر 
بگیرند، ماســک را با  نرخ هاى باالترى به بازار عرضه 

مى کنند.

ورود ماسک هاى آلوده به بازار واقعیت دارد؟

نماینده سابق مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه به هیچ وجه وضع اقتصادى قبل 
از انقالب بهتر از بعِد انقالب نبود، گفت: براى مثال اگر حساب کنیم که یک کارگر قبل از انقالب با حقوق 
خود چند نان سنگک مى توانست بگیرد و یک کارگر بعد از انقالب چند نان سنگک، متوجه مى شویم که 

چه تفاوت هایى وجود دارد.
محمدجواد ابطحى افزود: قبل از انقالب در ســال 300 هزار پیکان تولید مى کردیم که با اقساط بلندمدت 
به مردم تحویل داده مى شد و بیشــتر مردم نمى توانستند این اقســاط را پرداخت کنند و پیکان 18 هزار 
تومانى را بخرند. اما اکنون شرکت ایران خودرو در ســال یک میلیون خودرو تولید مى کند و این خودروها 
را پیش فروش مى کند. نسل حاضر مشــکالت قبل از انقالب را درك نکرده اند. جالب است بدانید که بعد 
از انقالب بود که برخى از روســتاهاى ایران کشف شــد به این معنا که در صفحه جغرافیایى ایران قبل از 
انقالب هیچکس این روستاها را نمى شناخت. بعد از انقالب این روستاها کشف و تازه به آمار جمعیتى کشور

 افزوده شد.

کشــمکش بین پلیــس و کانون 
سردفتران بر سر سندیت برگ سبز 
خودرو به اوج خود رســیده است و 
على رغــم اینکــه در ماه هاى اخیر 
تقریبًا همه مسئوالن مربوطه درباره 
برگ سبز و ســند خودرو اظهارنظر 
کرده اند اما همچنان مردم سردرگم 

هستند .
موضوع سند رسمى خودرو و اوراق 
مربوط به تعویض پالك مسئله اى 
است که از سال 85 میان دفاتر اسناد 
رسمى و نیروى انتظامى محل مناقشه بوده است. این اختالف 15 ساله بین کانون سردفتران و دفتریاران و نیروى 
انتظامى (پلیس راهور ناجا) که حاال پشتیبانى دیوان عدالت ادارى را هم دارد، گویا قرار نیست تمام شود و على رغم 
اعالم دادستانى کل کشور مبنى بر رسمى بودن برگ ســبز خودرو و بخشنامه رسمى دادستان کل کشور، همچنان 
ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد، مسئله ســاز و پر از ابهام است. اما حاال به نظر مى رسد حل این مشکل بر عهده 

مجلس گذاشته شود.
حجت االسالم غالمحسین محسنى  اژه اى، رئیس قوه قضاییه در دیدار با فعاالن اقتصادى در این باره گفت: «چنانچه 
این مسئله با ســرعت عمل مجلس در صدور رأى تفسیرى همراه شود مشــکل حل خواهد شد.» هفته گذشته نیز 
حجت االسالم محمد جعفر منتظرى، دادستان کل کشور گفت: «مجلس شوراى اسالمى این مشکل را حل خواهد 

کرد.»
اما حجت االسالم حسن نوروزى، عضو کمیســیون قضایى و حقوقى مجلس با تأکید بر اینکه برگ سبز خودرو سند 
رسمى است، اظهار کرد: «برگ سبز سند رسمى اســت و دولت نیز این را اعالم کرده است.» این نماینده مجلس با 
اشاره به حواشى پیرامون برگ سبز خودرو گفت:  «برگ سبز خودرو کافى است و نشان دهنده مالکیت صاحب خودرو 

است و برگ سبز باتوجه به قوانین و موادى که وجود دارد، معتبر است.»
حاال باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس یازدهم به مسئله برگ سبز خودرو و اختالف نظرهایى که وجود دارد، ورود 

 مى کند و آیا به این مناقشه چند ساله پایان مى دهد یا خیر. 

پس از دوماه التهاب و صف هاى طوالنى و قیمت هاى 
باالى نان در برخى شهرستان هاى استان سیستان 
و بلوچســتان، باالخره چند روزى  است فضا آرام تر 
شــده و مردم راحت تر و با قیمت مناسب تر نان تهیه 
مى کننــد. اتفاقى که پــس از اعتراض هاى پیاپى و 
اطالع رسانى هاى گســترده صورت گرفت و اینک 
شاهد توزیع آرد خارج از ســهمیه در نانوایى ها براى 

رفع معضل شکل گرفته هستیم.
اما نکته مهم آن اســت که از همان ابتــدا نیز گفته 
مى شــد یکى از اصلى ترین دالیل ایجــاد بحران، 
سوءاســتفاده نانوایى ها و دالالن از اختالف قیمت 
آرد در ایران و پاکستان است که باعث شده طبخ نان 
کاهش پیدا کرده و آردها پس از دپو شدن، در مرز به 
صورت آزاد و به قیمت هاى بسیار باالتر فروخته شود.

ســئوال اینجاســت که آیا توزیع آرد اضافه، هرچند 
بحران کمبود نان را به صورت موقت حل خواهد کرد، 
راه حل این رانت خوارى اســت؟ و توزیع آرد اضافه 

چطور مى تواند جلوى قاچاق آرد را بگیرد؟
غالمعلى گنجعلى، مدیرکل غله و خدمات بازرگانى 
سیســتان و بلوچســتان  با اشــاره به اینکه یکى از 
مشــکالتى که به بحران نان اخیر دامــن زده بود 
افزایش هزینه حمل آرد بوده اســت، مى گوید: این 
بخش از مشکل حل شــده و 90 درصد حمل آردها 
صورت گرفتــه و دیگر نانوایى ها بــه دلیل افزایش 

هزینه حمل نمى توانند اعتراضى داشته باشند.
او مى گویــد مــن قاچــاق آرد را نــه رد مى کنــم 
و نه تأیید، زیرا اشــراف اطالعاتــى دقیقى در این

 باره ندارم.

یک عضو کمیسیون کشاورزى مجلس یازدهم با استناد به تولید 2 میلیون تن برنج ایرانى و واردات حدود 
800 هزار تن از خارج، گرانى مجدد برنج در این مقطع زمانى را غیر منطقى خواند و نتیجه نبود نظارت بر 

بازار دانست.
منصور على زارعى گفت: هزینه هاى تولید افزایش یافته است اما اکنون کشاورز تولید جدیدى نداشته که 
بخواهد برنج را گران کند. امسال برنج ایرانى به قیمت 30 تا 35 هزار تومان از کشاورز خریدارى شده است. 

گرانى مجدد برنج ایرانى دست واسطه ها و دالالن است.
نماینده مردم سارى گفت: کشاورزان ایرانى امسال 2 میلیون تن برنج تولید کردند. چیزى نزدیک به 700 
تا800 هزار تن برنج بیشتر نیاز داشتیم که دولت دستور داد وارد شود. به عبارت دیگر با کمبود برنج مواجه 

نبودیم که تقاضاى برنج ایرانى زیاد شود و گرانى را به دنبال داشته باشد.
زارعى علت گرانى مجدد برنج ایرانى را نبود نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: کنترل قیمت برنج از دست 

دولت خارج شده است.  

برخى روستاهاى ایران
 بعد از انقالب  کشف شد

کنترل قیمت برنج
 از دست دولت خارج شده است

مجلس به مناقشه
 بر سر ثبت سند خودرو پایان مى دهد؟

بحران نان در سیستان و بلوچستان
 آرام گرفت
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نصب 2000 پرچم در اصفهان 
سرپرسـت سـازمان زیباسـازى شـهردارى اصفهان 
گفت: به مناسبت ایام دهه فجر انقالب، دو هزار پرچم 
شـهرى و حدود 100 المـان در چهارراه هـا و میادین 
شـهر نصـب و آذین بندى ویژه اى انجام شـده اسـت. 
حمید قنادنیـا اظهار کـرد: در حال حاضر حـدود 100 
المان در چهارراه ها نصب شده و در مناطق پانزده گانه 
شـهر اصفهان آذین بندى ویژه اى به مناسبت این ایام 
انجام شـده اسـت. وى تاکید کرد: در ایام دهه فجر در 
هر منطقه از شـهردارى یـک میدان به صـورت ویژه 

آذین بندى شده است.

2 اثر از اصفهان در همدان 
بیسـت و هفتمین جشـنواره بین المللى تئاتـر کودك و 
نوجوان همدان، در اسفند، در شهر تاریخى همدان برگزار 
مى شود.به گفته رئیس انجمن هنرهاى نمایشى استان 
اصفهان، نمایش هاى «آورده اند که...» به نویسـندگى 
مشـترك محسـن عمادى و هادى کیانى و کارگردانى 
هـادى کیانى و نمایش «در سـوگ شـب هـزار و یکم 
شـهرزاد قصه ساز» به نویسـندگى شـهرام احمدزاده و 
کارگردانى پویا عطایى، دو اثر راه یافته به بخش نمایش 

نوجوان این جشنواه بین المللى هستند. 

خیابان مقداد بازگشایى شد
مدیـر منطقـه 15 شـهردارى اصفهان از بازگشـایى 
خیابان مقـداد خبر داد و گفـت: این خیابـان به طول 
دو هـزار و 300 متـر و عـرض متوسـط 6/5 متر حد 
فاصـل خیابـان جى شـرقى از تقاطـع مالک اشـتر تا 
میدان سـلمان واقع شده است. هوشـنگ نظرى پور 
افزود: خیابان مقداد به طـول 2/3 کیلومتر (دو هزار و 
300 متر) و عرض متوسط 6/5  متر حد فاصل خیابان 
جى شـرقى از تقاطع مالک اشـتر تا میدان سلمان در 
حاشـیه کانال آب واقع شـده اسـت که در مدت سـه 
ماه پروژه زیرسازى و روکش آسـفالت آن، همچنین 
نصب گاردریل، کاهنده هاى سـرعت، نصب و تعمیر 
تابلوهـاى انتظامـى و ترافیکـى، نصـب چراغ هـاى 
راهنمایى و اجراى خط کشى طولى انجام شده است.

شکوفه دادن درختان بادام 
در دومیـن ماه فصل زمسـتان شـکوفه هـاى درختان 
بادام در کاشان شـکفته شـد. رضا مظلومى مدیرجهاد 
کشـاورزى شهرسـتان کاشـان گفت: با توجه به تغییر 
ناگهانـى دمـا در زمسـتان و گـرم شـدن هـوا درختان 
باغ هاى میوه شهرکاشـان یک ماه مانده به آغاز فصل 

بهار شکوفه داده اند.

تأکید بر صادرات
 لوازم خانگى 

سرپرسـت سـازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با بیـان اینکـه ما صنعـت لـوازم خانگى را 
تنها بـراى مصرف داخـل نمى بینیم، گفـت: به طور 
قطـع یکـى از گام هاى اساسـى ما صادرات اسـت و 
در اصفهان بـه این نکتـه تاکید داریم. امیرحسـینى 
کمیلـى اظهـار کـرد: انتظـار داریـم لـوازم خانگـى 
تولیدى اصفهـان بخش مهمـى از صادرات کشـور 
را به خود اختصـاص دهد تا افتخارى براى کشـور و 

استان باشد.

دلیل شلوغى
 مراکز تعویض پالك

رئیس پلیس راهور استان اصفهان، بى اطالعى مردم از 
تعویض پالك اینترنتى را باعث شلوغى مراکز تعویض 
پـالك و سـاعت ها انتظـار مراجعـان دانسـت و گفت: 
ظرفیـت تعویـض اینترنتى پـالك در اصفهـان روزانه 
50 مورد اسـت اما اکنون به دلیل ناآگاهى شـهروندان، 
روزانه کمتر از 10 پالك از این طریق تعویض مى شود. 
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: تعویض پالك 
اینترنتى نزدیک به یک ماه اسـت که در اصفهان فعال 
شده است و متقاضیان مى توانند از طریق اینترنت و بدون 
نیاز به مراجعه حضـورى، 80 درصد کار تعویض پالك 

را انجام دهند.

خبر

به مناسبت ایام ا... دهه فجر، استاندار اصفهان به دنبال اصل 
برجسته «تکریم ارباب رجوع»، ضمن دیدار با 48 مراجعه 
کننده از اقشــار و طبقات مختلف مردم به بررسى مسائل 

آنها پرداخت.
در جلسه مالقات مردمى مرتضوى  و معاونان استاندار، در 
چارچوب پاسخگویى مستمر و مســتقیم به مردم و تکریم 
اصل برجســته «تکریم ارباب رجوع»، تعــداد 48 مراجعه 
کننده از اقشار و طبقات مختلف مردم با حضور در استاندارى 
اصفهان در دیدار رودرو با استاندار، معاونین و برخى از مدیران 
کل استاندارى مسائل و مشکالت خود را تبیین و پیگیرى 

نمودند.

مرتضوى ضمن گفتگوى مســتقیم با مراجعین و بررسى 
درخواســت هاى مطروحه، دســتورات الزم را به منظور 
پیگیرى قاطع و چابک درخواست ها را از طریق کارشناسان 
حاضر در جلســه به مدیران ذى ربط استانى و شهرستانى 

اظهار و ابالغ کردند.
استاندار اصفهان در حاشیه این دیدار که مناسبت ایام ا... دهه 
مبارك فجر انقالب اسالمى صورت گرفت اظهار داشت: 
خدمت به آحاد مردم و رفع مشکالت آن ها اولویت اصلى ما 
و تکلیف همگانى مسئوالن است و استمرار این دیدارهاى 
مردمى اســت که مى تواند فاصله میان تصمیم گیرهاى 

مدیران با آنچه خواسته مردم است را از میان بردارد.

رئیس هیئت عامل ایمیــدرو گفت: برقرارى مجدد مصوبه 
هیئت وزیران مبنى بر اختصاص یک میلیون و 750 هزار 
تن سنگ آهن به شرکت ذوب آهن را پیگیر هستیم که به 

زودى انجام مى شود.
وجیه ا... جعفرى اظهار کرد: نوع ماده اولیه مورد نیاز تولید در 
ذوب آهن اصفهان اختصاصى است و برخى از معادن کشور 

آن را دارا هستند.
وى افزود: سال گذشته تالش کردیم با ذوب آهن یک بسته 
تامین مواد اولیه آماده کنیم که هنوز هم پیگیر آن هستیم 
تا بتوانیم براى تامین مواد اولیــه این کارخانه مادر صنعتى 

برنامه ریزى عملیاتى داشته باشیم.

 رئیس هیئت عامل ایمیدرو اضافه کرد: تنظیم قراردادهاى 
بلندمدت براى تامین پایدار مــواد اولیه از معادنى که با این 
کارخانه همخوان هستند و همچنین اکتشافات جدید را در 
دستور کار داریم. وى تصریح کرد: معدن ققنوس به سازمان 
صمت استان و معاونت امور معدنى برمى گردد، اما ایمیدرو 
هم به عنوان سازمان توسعه اى هر کمک و حمایتى که بتواند 
براى تامین پایدار مواد اولیه ذوب آهن و جلوگیرى از تعطیلى 

معدن داشته باشد، انجام مى دهد.
وى اظهار کرد: برقرارى مجدد مصوبه هیئت وزیران مبنى 
بر اختصاص یک میلیون و 750 هزار تن سنگ آهن به این 

شرکت را پیگیر هستیم که به زودى انجام مى شود.

پیگیرى اختصاص سنگ آهن 
به ذوب آهن 

استاندار اصفهان 
با مردم دیدار کرد

 دى ماه امسال، زمین627 بار خشمگین شد و لرزید. یعنى 
روزى حدود 20 زلزله مثل ســایه از کنارمان رد شد. از این 
تعداد لرزش، سهم اصفهان 58 زمین لرزه بود که بیشترین 
تعداد را بعد از خراسان رضوى با 86 زمین لرزه و کرمان با 73 
زمین لرزه به خودش اختصاص داد. زلزله هایى که در 100 

کیلومترى اصفهان اتفاق افتاد.
در حال حاضر در شــعاع 100 کیلومترى از مرکز اصفهان 
ساالنه زلزله هایى با بزرگاى بین 3 تا 4 ریشتر ثبت مى شود. 
در این محدوده تعداد زیادى گسل از جمله 63 گسل فعاِل 
مهم شناسایى شده اند. این گســل ها ده ها و در مواردى تا 
چند صد کیلومتر درازا دارند. همچنین نتایج به دست آمده 
حکایت از وجود چند گسل فعال مهم با راستاهاى مختلف 
در حواشى شهر اصفهان دارد و نشان از وقوع قابل توجه لرزه 
هایى در جنوب و به ویژه جنوب غرب شهر اصفهان مى دهد. 
ریزلرزه هایى که همواره مناطق اطراف اصفهان را لرزانده اند 
اما صد سالى مى شود که خود اصفهان از این لرزه ها در امان 
مانده است ولى آیا این به این معناست که در اصفهان زلزله 
نمى آید؟ هیچ پاسخ روشنى در این زمینه وجود ندارد به این 
دلیل که واقعیت ها و مدل هایى که براى ترسیم سناریو زلزله 
باشد وجود ندارد. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران هم، تنها 
ارقام و آمارى را نشان مى دهد که اطراف اصفهان را لرزانده 
اند و هنوز نه کسى مى داند و نه مى تواند حدس بزند که آیا 

باید روزى در اصفهان هم شاهد زلزله باشیم؟
نخستین مطالعه انجام شده در خصوص وضعیت لرزه خیزى 
ناحیه اصفهان، تحقیقات انجام یافته توســط کارشناسان 
زمین شناســى به مدت بیش از دو ســال، طى مرداد ماه 
سال 1355 تا آذرماه 1357 است که نشان مى دهد در این 
محدوده، زمین لرزه هاى ثبت شــده بزرگى هاى متفاوتى 
داشته اند:« دسته نخست داراى بزرگى بین 1 تا 2 ریشتر (12 
مورد)، دسته دوم داراى بزرگى بین 2 تا 3 ریشتر (73 مورد)، 
دسته سوم با بزرگى هاى بین 3 تا 4 ریشتر (79 مورد) و دسته 
چهارم با بزرگى هاى بین 4 تا 5 ریشــتر (12 مورد) است. 
طبق این آمار، بیش از چند صد ریزلرزه با بزرگى بین 2 تا 5 
ریشتر طى 730 روز رخ داده است. دومین مرحله از برداشت 
فعالیت هاى لرزه اى منطقه  اصفهان طى سال هاى 2000 
تا 2003 میالدى است که در کمتر از 3 سال توسط پایگاه 
لرزه نگارى مؤسسه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران در استان 
اصفهان انجام شده است. زمین لرزه هاى ثبت شده در این 
دوره نیز مشابه با داده هاى دوره نخست تعداد 204 ریزلرزه 

با بزرگى بین 1 تا 2 ریشتر، تعداد 128 ریزلرزه با بزرگى بین 
2 تا 3 ریشــتر، تعداد 5 ریزلرزه با بزرگى بین 3 تا 4 ریشتر و 
تنها یک ریزلرزه با بزرگى بین 4 تا 5 ریشــتر طى این دوره 
توسط پایگاه لرزه نگارى موسسه ژئوفیزیک ثبت شده است. 
اما هیچکدام از این لرزش ها منجر به این نشده که در شهر 
اصفهان خسارتى از بابت زلزله ایجاد شود. در شهریور سال 
97 نیز چندین زمین لرزه در حوالى حســن آباد در اطراف 
تاالب گاوخونى رخ داده که بزرگ ترین آن 4/9 بوده است، 
همچنین در 31 فروردین سال 92 حوالى ساعت یک شب 
زمین لرزه اى با بزرگى 4/1 در منطقه حبیب آباد در مجاورت 
شهر اصفهان رخ داده که چون در عمق کم زمین بوده موجب 
تکان هاى تقریباً شدید و وحشت مردم اصفهان شده است. 
در سال 92 نیز در حبیب آباد در عمق مشابهى این زمین لرزه 
ها رخ داده اما به این دلیل که از اصفهان فاصله داشته اند، 

خسارتى وارد نکرده است.
 اما اینکه با صراحت بگوییم هیچوقــت در اصفهان زلزله 
خســارت بارى اتفاق نیفتاده سخن درســتى نیست. تنها 
کافى اســت کمى به عقب برگردیم. زمین لــرزه تاریخِى 
ســال 722 هجرى شمســى مصادف با 1344 میالدى 
باعث تخریب باروى شــهر و چند خانه شد و طى آن حدود 
20 تن کشته شــدند. این زمین لرزه نشان داد که اصفهان 
نیز چندان از تیررس زلزله خارج نبوده اســت. خطرى که 
به گفته کارشناسان زمین شناســى به دلیل پوشش وسیع 
آبرفت هاى دشت اصفهان توسط مناطق زراعى و مناطق 
مسکونى، چندان مشخص نیست و به همین خاطر است که 
تشخیص گسل هاى حوالى شهر در این مناطق به سادگى 
مشخص نمى شود. این موضوع نشان مى دهد که با وجود 
توسعه خوبى که طى سال هاى گذشته در شبکه لرزه نگارى 
کشور به وجود آمده است، هنوز به دلیل تعداد نسبتاً محدود 
ایستگاه هاى لرزه نگارى، معموًال تنها زمین لرزه هایى که 
بزرگى متوسط و باال دارند، ثبت مى شوند و زمین لرزه هایى 

با مقیاس کوچک چندان مشخص نیستند.

اصفهان نمى لرزد
حدود سه سال پیش منصور شیشه فروش از مطالعاتى سخن 
گفت که نشان مى داد خطر نسبى وقوع زلزله در اصفهان 
وجود دارد و هر روز باید منتظر وقــوع زلزله بود: «طى این 
مطالعات پتانســیل خطر پذیرى لرزه بررسى و گسل هاى 
زیادى در زیر سطح آبرفتى استان مشاهده شده است و قبول 
این موضوع که اصفهان از این بابت با خطر نســبى کمى 

مواجه است به معناى ســاکت نشستن و دست روى دست 
گذاشتن نیست.»

او بعد از سه ســال حاال با وقوع بیش از 50 زلزله در اطراف 
اصفهان این بار به صراحت به «نصف جهان» گفت که قرار 
نیست در اصفهان زمین لرزه اى اتفاق بیافتد و این زلزله ها 
تنها مربوط به 100 کیلومترى اصفهان است و مردم نباید 

نگران باشند.
اما برخــالف نظر این مدیر با ســابقه، مجتبــى بصیرى، 
پژوهشگر مخاطرات و بحران، شــرایط اصفهان را در برابر 
زلزله مخاطره آمیز توصیف مى کند. او به آمارهاى مختلف 
طى چندسال گذشته اشــاره مى کندکه نشان مى دهد در 
منطقه غرب اصفهان گســل هاى زاگرس وجود دارد که 
پتانسیل لرزه خیزى باالیى دارند: « به طور مثال زمین لرزه 
فروردین ســال 1356 در حوالى ناغان در شهرستان اردل 
استان چهارمحال و بختیارى با بزرگى 6 ریشتر بود که حدود 
100کیلومتر با اصفهان فاصله داشت و موجب تکان هاى 
شدیدى در اصفهان شد. گسل هاى مناطق کاشان و زفره 
نیز پتانسیل ایجاد زمین لرزه هاى بزرگ تر از 7 را داشته و 
در پیشینه تاریخى خود، موجب خسارات و تلفات سنگینى 
در این مناطق شــده اند، همچنین در جنوب اصفهان و در 
مناطقى مثل کاله قاضى، بهارستان و شهرضا گسل هاى 

فعالى وجود دارند.»
گسل هایى که معلوم نیســت با وجود مشکالت فراوان از 
جمله فرونشست و پایین رفتن آب هاى زیرزمینى تا چه حد 
مى توانند قدرت داشته باشــند و تا چه میزان ممکن است 
اصفهان را به خطر بیاندازند. بصیرى پژوهشگر مخاطرات و 
بحران در پاسخ به این سئوال که آیا از این زمین لرزه ها باید 
بترسیم یا نه، مى گوید: «اینکه ما از این زمین لرزه ها بترسیم 
یا نه به نحوه رویکرد ما با پدیده اى مانند زمین لرزه بستگى 
دارد. اکنون به دالیل مختلف از جمله فرونشســت زمین 
در اصفهان اگر مشابه زمین لرزه 4/1 حبیب آباد سال 92، 
دوباره تکرار شود شرایط اصفهان بسیار متفاوت خواهد شد و 
ممکن است زمین لرزه اى به بزرگى حتى 4 ریشترى منجر 
به خسارت شود و اگر بزرگى این زمین لرزه ها از 5باالتر رود، 
به طور قطع شاهد خسارات قابل توجهى در اصفهان خواهیم 
بود.» از سخنان این پژوهشگر برمى آید که اصفهان آنطور 
که باید و شاید از خطر زلزله مصون نیست. نصف جهانى که 
اگر زلزله بیاید با وجود 6 هزار هکتار بافت فرســوده، پایین 
رفتن آب هاى زیرزمینى و فرونشست معلوم نیست چه بر 

سرش خواهد آمد...

اصفهان در دى ماه روى پله سوم تعداد زمین لرزه در کشور قرار گرفت  

پایان باز سناریوى «زلزله»
 در اصفهان

رئیس پلیس آگاهى اســتان از دستگیرى اعضاى باند 
3 نفره سارقان موبایل قاپ و مالخر اموال مسروقه در 3 

استان کشور خبر داد.
سرهنگ حسین ُترکیان بیان داشت: در پى وقوع چندین 
فقره سرقت موبایل قاپى که بعضاً سارقان با ایراد ضرب و 
جرح مال باختگان مبادرت به سرقت مى کردند موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى 

استان اصفهان قرار گرفت.
وى افــزود: کارآگاهان پس از چندین شــبانه روز کار 
پلیســى و انجام تحقیقات تخصصى سرانجام هویت 
یکى از سارقان را به دست آورده و پس از ردیابى هاى 
هوشمندانه وى را در شهرستان تیران و کرون دستگیر 

کردند.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: متهم که در 
ابتدا منکر هرگونه جرمى بود اما در مواجهه با مدارك و 
مستندات پلیس لب به اعتراف باز کرده و به سرقت هاى 
متعدد موبایل قاپى، ســرقت منزل و سرقت پالك در 
استان هاى اصفهان، فارس،بوشهر،همدان، لرستان و 

مرکزى اقرار کرد.
این مسئول انتظامى عنوان داشت: متهمان ابتدا نسبت به 
سرقت پالك خودرو هاي پارك شده کنار خیابان اقدام 
کرده و با نصب پالك سرقتی بر روى خودروى خود در 
طول روز اقدام به سرقت هاي قاپ زنی موبایل و در شب 

نیز اقدام به سرقت از منازل مى کردند.
سرهنگ ُترکیان تصریح کرد: پس از اعترافات متهم، 
همدســتان وى نیز در دو عملیات جداگانه در اســتان 
همدان و بوشــهر دســتگیر و به پلیس آگاهى استان 
اصفهان منتقل شدند که تا کنون این افراد به 16 فقره 

سرقت اعتراف کردند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از شناســایى و 
دستگیرى مالخر اموال مسروقه طى عملیاتى ضربتى 
با هماهنگى مقام قضائى در کرمانشاه خبر داد و گفت: 
در بازرســی از منزل وي تعداد چهاردستگاه تلویزیون 
تعداد پنج دستگاه تلفن همراه کشف و تمامى متهمان 
دستگیر شده براى انجام اقدامات قانونى تحویل مرجع 

قضائى شدند.

 جستجوى باند موبایل قاپ ها در 3 استان

مدیــر عامل شــرکت شــهرك هاى  نصف جهان
صنعتى اصفهان گفت: تا اکنون 616 لیتر تفاهمنامه 
اجــراى شــبکه درون شــهرى و تصفیــه خانه را

 امضا کرده ایم.
محمد جواد بگى در پاسخ به اینکه با توجه به کاهش 
آب هاى زیرزمینى،  نبــود آب و آلودگى در اصفهان 
توسعه شــهرك هاى صنعتى متناقض با بحث هاى 
محیط زیستى اســت گفت: براى این شهرك ها از 

پساب ها استفاده مى کنیم و در این رابطه با سرمایه 
گذارى سه هزار میلیاردى در بازه زمانى 5 ساله سعى 
داریم که اشــتغالزایى بدون ضرر رســانى به محیط 

زیست انجام دهیم.
وى ادامه داد: پساب ها مى توانند به عنوان آب هاى 
پایدار براى صنایع استفاده شوند با توجه به اینکه در 
مصارف کشاورزى و صنایع آرایشى و بهداشتى مورد 

استفاده نیستند.

پساب در صنایع آب پایدار به شمار مى آید 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
وضعیت کشــورى رعایت پروتکل ها در کشور بین 
50 تــا 55 درصد اســت و اصفهان نیــز از این آمار 
مستثنى نیست، تعداد تســت هاى مثبت نیز نسبت 
به ابتداى ایــن ماه 10 برابر بیشــتر شــده و تعداد 
افراد بسترى در بیمارســتان هاى استان به 935 نفر 

رسیده است.
پژمان عقدك ادامه داد: ســیل مراجعــات به مراکز 
بیمارســتانى و درمانگاه ها افزایــش خواهد یافت، 
سیســتم هاى بیمارســتانى از پس حجم مراجعات 
برنخواهند آمد و ممکن اســت دچار کمبودهایى در 
نظام سالمت شویم. همچنین اگر در میان این آمار 
افراد مبتال به بیمارى هاى شدیدتر استخراج شوند که 
احتمال آن وجود دارد، به آهستگى به سوى بسترى 

در آى سى یو و مرگ و میر خواهیم رفت. 
وى ادامه داد: از ابتــداى بهمن مــاه تاکنون تعداد 

افرادى که به صورت سرپایى مراجعه کردند تا چهار 
برابر افزایش یافته است و تعداد تست هاى مثبت نیز 
نســبت به ابتداى این ماه 10 برابر بیشتر شده است. 
تعداد افراد بسترى در بیمارستان هاى استان به 935 
نفر رسیده است که بیش از ســه برابر بسترى هاى 
ابتداى بهمن ماه است. همچنین افرادى که در بخش 
مراقبت هاى ویژه بسترى شــده اند هم به 104 نفر 
رسیده که سه برابر آمار ابتداى این ماه که حدود 35 

مورد بوده است.
عقدك گفت: تعداد افرادى که در یک روز بســترى 
مى شــوند نیز به 213 مورد رسیده است که این عدد 
نسبت به ابتداى ماه شش برابر افزایش داشته است. 
در نهایت آمــار مراجعه، تســت هاى مثبت و میزان 
بسترى ها در آى سى یو افزایش داشته است. آمار مرگ 
و میر نیز نسبت به ابتداى ماه که صفر یا نهایتًا یک یا 

دو نفر بود، به 9 و 12 نفر رسیده است.

تست هاى مثبت در اصفهان 10 برابر شده است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ورودى پرونده ها به 
دادگسترى اصفهان زیاد است، اظهار کرد: با توجه به 
کثرت ورودى پرونده ها به دادگســترى و دادسراى 
اصفهان به هــر میزان که در جهــت تجهیز نیروى 
انسانى در این دادگسترى و دادســرا اقدام کنیم باز 
هم تکافوى ورودى پرونده ها نیست و باید براى این 

وضعیت تدبیرى اندیشید.
حجت االسالم والمســلمین محســنى اژه اى که در 
سفرى از پیش اعالم نشده و بدون تشریفات رسمى 
به استان اصفهان سفر کرد، از دادگسترى و دادسراى 
مرکز این استان بازدید به عمل آورد. وى در جریان 
این بازدید به بررســى موردى برخــى از پرونده ها 
پرداخت و دســتورات مقتضى را جهت تســریع در 

رسیدگى به آن ها صادر کرد.
در اثناى بازدیــد رئیس قوه قضائیه از دادگســترى 
و دادسراى مرکز اســتان اصفهان، پس از بازدید از 
چندین بخش و شــعبه، با توجه بــه ورودى باالى 
پرونده ها به این مراجع قضائــى و همچنین حضور 
مردم در محوطه دادگسترى و دادسرا جهت پیگیرى 
پرونده، حجت االسالم والمســلمین محسنى اژه اى 
ادامــه بازدید خود از بخش هــاى مختلف را متوقف 
کرد و به مدت یک ساعت و نیم به گفت وگوى چهره 
به چهره و بدون واســطه با مردم و مراجعه کنندگان

 پرداخت.

وى در جریان ایــن بازدید با بیان اینکه ســفر من 
به اســتان اصفهان یک ســفر غیررسمى محسوب 
مى شود و با هدف احصاء مشکالت قضائى این استان 
صورت گرفته اســت تصریح کرد: تالش داریم پس 
از آسیب شناسى و احصاء مشــکالت قضائى استان 
اصفهان با کمک و مســاعدت ســایر دستگاه هاى 
متولى و دولت و مجلس، در جهت رفع این آسیب ها و 

مشکالت گام برداریم.
رئیس دســتگاه قضا با بیان اینکه ورودى پرونده ها 
به دادگسترى و دادسراى اصفهان زیاد است، اظهار 
کرد: با توجه به کثرت ورودى پرونده ها به دادگسترى 
و دادسراى اصفهان به هر میزان که در جهت تجهیز 
نیروى انسانى در این دادگسترى و دادسرا اقدام کنیم 
باز هم تکافوى ورودى پرونده ها نیست و باید براى 

این وضعیت تدبیرى ویژه اتخاذ شود.
حجت االسالم والمســلمین محســنى اژه اى اظهار 
کرد: یکى از مسائلى که از ســوى مراجعه کنندگان 
به دادگســترى اســتان اصفهــان موردتوجه بود 
گالیه مندى از طوالنى شــدن رســیدگى به برخى 
پرونده ها بود که این گالیه مردم به حق است و باید 
در جهت رفع این مشکل با فوریت اقداماتى را انجام 
دهیم و در تحقق این مهم تجهیز نیــرو و امکانات 
و کمک ســایر دســتگاه ها به ما در این جهت بسیار 

حائز اهمیت است.

ورودى پرونده  به دادگسترى اصفهان زیاد است

معاون عمرانى اســتاندار گفت: هــواى اصفهان از منظر 
آلودگى در شرایطى به مراتب نامناسب تر و نامساعد تر از 

پایتخت قرار دارد.
مهران زینلیان گفت: آلودگى هواى اصفهان در وضعیت 
کامال نامساعدترى نسبت به کالن شهر تهران قرار دارد 

و این موضوع بیشــتر از هر زمان دیگر اصــرار بر رعایت 
ماده هاى قانونى هواى پاك را براى ســایر دســتگاه ها و 

نهادها و به ویژه آحاد مردم الزامى و الزم االجرا مى سازد.
او گفــت: آلودگى هواى اصفهــان در وضعیتى به مراتب 
ناسالم تر از کالن شهر تهران بوده، به گونه اى که در سال 

جارى تهران بیش از 10 روز هواى پاك و اصفهان تنها 4 
روز هواى پاك داشته است.

معاون اســتاندار اصفهان مى گوید: مواد موجود در قانون 
هواى پــاك، تکالیفى کامال مبرهــن و متقن براى همه 

دستگاه ها تعیین و تنظیم کرده است .

هواى اصفهان نامناسب تر از پایتخت است

دریا قدرتى پور
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امین حیایى بازیگر اصلى فیلــم «برف آخر» این فیلم را ســخت ترین کارش در تمام این 
سال ها مى داند.

چهلمین جشنواره فیلم فجر آثار خاص فراوانى داشت، از فیلم هایى که معلوم نیست چرا در 
این رویداد حضور داشتند تا آثارى که مخاطبش را غافلگیر مى کرد و البته فیلم هایى که از 
تمام بخش هاى آن مى توان فهمید در شرایط کامال سخت عجیبى ساخته شده اند و عوامل 

فیلم براى تولید آن فشار سنگینى را تجربه کرده اند. فیلمى که با مختصات مورد آخر 
مطابقت دارد فیلم سینمایى «برف آخر» است، اثرى که در کوهستان هاى برفى 

شمال کشور فیلمبردارى شده و یکى از آثار ویژه و سنگین جشنواره امسال بود.
«برف آخر» داستان اهالى منطقه اى را به تصویر مى کشد که زندگى سختى 
دارند و بیشتر امورات شان با دامدارى و پرورش دام مى گذرد. در این میان 
قهرمان داستان هم دامپزشک متعهدى است که نقش آن را امین حیایى 
به تصویر کشیده است. این دامپزشــک در طول فیلم با حیوانات مختلف 
(مخصوصا گاوها و گرگ هــا) از نزدیک برخورد مى کنــد، آنها را تیمار 
مى کند، در دهان شان غذا مى گذارد و بخش زیادى از فیلم را با آنهاست. 

اما نکته اى که تقریبا همه روى آن به اجماع رســیده اند، سخت بودن بیش از 
اندازه پروژه و دشــوارى کار براى تیم تولید به خصوص بازیگران بوده است. 

هنرمندانى که باید بر خالف جریان سینماى بدنه که اکثر آثارش شهرى 
اســت، به دل کوهســتان بزنند و در یک فضاى سرد برفى، 

نقش هاى سخت و سنگین شان را به تصویر بکشند. 
امین حیایى، مجید صالحى و الدن مســتوفى 

بازیگران اصلى این فیلم هســتند که هر 
سه نفرشان لحظات سختى را در این اثر 

تجربه کرده اند. 
امین حیایى درباره فضاى کلى این فیلم 

و بازى در نقش دکتر دامپزشک عنوان 
کرد: «برف آخر» فیلم ســختى بود 
که من در کارنامه آثــارم تجربه اش 

را نداشتم، تا جایى که مى توانم بگویم 
این اثر ســخت ترین فیلمى بود که 
در آن بازى کردم. ســر و کله زدن با 
حیوانات، برخــورد با موجوداتى مثل 
گرگ یا گاو و... تک تک لحظات این 
کار را واقعا سخت کرده بود، ولى چون 

عاشقانه پاى کار بودیم، تمام گروه این سختى ها را دوست داشتیم و یک همدلى باعث شد 
که کل این فشارها را بپذیریم و این کار را به نتیجه برسانیم.

وى با اشاره به این موضوع که سخت ترین سکانس فیلم، لحظه اى بود که به دنبال گرگ در 
برف ها حرکت مى کرد، در مورد برخى از سکانس هاى خاص این فیلم در مواجهه با حیوانات 
نیز گفت: همه کارهایى که دراین فیلم هست را از قبل برنامه ریزى کرده 
بودیم، اما برخى از مسائل نیز در لحظه اتفاق افتاد و ما هم آن را ادامه 
دادیم. مثال سکانس اول برخورد من با گاو که شیر در دهانش مى ریزم از 
آن دست اتفاقات بود. آن صحنه اولین پالن فیلم بود و قرار بود که من 
با فاصله از دهان گاو، شیر را در دهانش بریزم که به طور ناگهانى گاو 
تمام دست من را در دهانش فرو برد و دستم را بلعید و شیر را خورد و 

ما هم ضبط را ادامه دادیم!
بازیگر اصلى فیلم «برف آخر» درباره ســکانس بــه دنیا آوردن 
گوساله که از صحنه هاى خاص این فیلم است نیز اظهار کرد: من 
تجربه اى در مورد به دنیا آوردن گوساله نداشــتم و براى این فیلم 
تحقیق کردیم که باید آن را چطــور به دنیا آورد. یعنى فهمیدیم که مثال 
باید ابتدا دست یا سرش را گرفت، اگر با پا بیرون آمد باید چه کار کنیم، 
اگر با ســر آمد چه کنیم و در انتها چطور با گوساله متولد شده 
برخورد کنیم. همه این موارد را به ما یاد داده بودند و 
من هم چون اطالعات کافى داشتم آمادگى 
الزم بــراى این بخش ها را داشــتم و 
سریع در لحظه زایمان کنار گاو باردار 

ایستادیم و سکانس را گرفتیم.
حیایى گفت: ما در اصل این فیلم 
را براى تماشــاگران ســاختیم و 
امیدوارم اتفاقــات خوبى براى 
اکران آن بیافتد. البته هر تقدیر 
و اتفاق مثبتى که درخصوص 
این فیلم رخ دهد، براى کل 
گروه اســت چون یک تیم 
بزرگ این کار را ســاختند 
و حتــى اگر مــن دیده 
شــوم، نتیجــه زحمات 

آن هاست. 

امین حیایى:

«برف آخر»
 سخت ترین فیلم کارنامه من است

مسعود ده نمکى
 فراخوان داد

«قهرمان» را 
نادیده گرفتند 

مســعود ده نمکى براى ســریال طنــز «آزادى 
مشــروط» با محوریت ســوژه هاى کرونا، کادر 
درمــان، معلمــان و کمک هــاى مردمى اعالم 

فراخوان کرد.
مســعود ده نمکى کارگردان ســینما و تلویزیون 
در حال ســاختن سریال 30 قســمتى است. این 
ســریال در ژانر کمدى درباره فعالیت  گروه هاى 
جهادى، کادر درمان و پرســتاران است و سختى  
و شــیرینى هاى دوران کرونا را به نمایش کشیده 

است.
از حدود پنج ماه پیش نگارش فیلمنامه این سریال 
آغاز شده است و در حال حاضر نگارش بیش از 20 

قسمت آن به اتمام رسیده است.
همچنین همزمان با نگارش فیلمنامه توسط کریم 
خودسیانى و شهاب عباســى بر اساس طرحى از 
مسعود ده نمکى، به  زودى پیش تولید سریال آغاز 
و عوامل پشت دوربین سریال جدید این کارگردان 

معرفى خواهند شد.
مســعود ده نمکى  در صفحه شــخصى خود در 
اینستاگرام نوشت: «ســریال «آزادى مشروط» 
را براى ثبــت خاطرات تلخ و شــیرین این روزها 
براى فردایمان مى ســازیم. نظــرات، خاطرات و 
هنرنمایى هاى خــود را با محوریت ســوژه هاى 
کرونا، کادر درمان، معلمان و کمک هاى مردمى 
با محوریت کلیپ، بازیگرى و خوانندگى و ارسال 
نمونه کار را با شماره 09194100021 در واتس 

آپ به اشتراك بگذارید.»

نشریه ایندى وایر در فهرست شگفتى ها و نادیده 
گرفته شده هاى اعالم نامزدهاى اسکار 2022 به 

ساخته جدید اصغر فرهادى اشاره کرد.
فهرســت نامزدهاى نود و چهارمین دوره جوایز 
سینمایى اسکار هفته گذشــته اعالم شد و فیلم 
«قهرمان» نماینده رسمى سینماى ایران برخالف 
پیش بینى اغلــب تحلیلگران جوایز ســینمایى 
نتوانســت به جمع نامزدهاى شاخه بهترین فیلم 

بین المللى راه یابد.
نشریه ایندى وایر با اشاره به نادیده گرفتن شدن 
«قهرمان» در این جوایز نوشته که ساخته فرهادى 
باوجود حمایت کمپانى آمازون و همچنین سابقه 
فرهادى در کسب دو جایزه اسکار نتوانست هیچ 
نامزدى کســب کند و از جملــه فیلم هاى نادیده 

گرفته شده آکادمى در اسکار 2022 است.
نشــریه «ونیتى فر» نیز با ابراز شــگفتى از عدم 
راهیابى فیلم «قهرمان» به جمع نامزدهاى نهایى 
شاخه اســکار و همچنین حذف زودهنگام فیلم 
«تیتان» برنده نخل طال و نماینده فرانسه، کسب 
چهار نامزدى بــراى فیلمى چون «ماشــین منو 
بران» را بى سابقه توصیف کرده چرا که در گذشته 
فیلم هایى غیرانگلیسى زبان چون «انگل» ساخته 
«بونگ جون هو» و «عشق» از «میشل هانکه» 
در حالى در شــاخه بهترین فیلم نیز نامزد کسب 
اسکار شده بودند که کارگردانان آنها در مقایسه با 
«ریوسوکى هاماگوچى» چهره اى شناخته و ثتبیت 

شده در سینماى جهان داشتند.
حال باید منتظر ماند و دید نماینده ژاپن مى تواند 
موفقیت تاریخى فیلم «انگل» در ســال 2022 
را تکرار کند یــا ماجراجویى ایــن فیلم در فصل 
جوایز سینمایى تنها با کسب اسکار بهترین فیلم 
بین المللى (شانس اصلى دریافت جایزه) به پایان 

مى رسد.

 فجر آثار خاص فراوانى داشت، از فیلم هایى که معلوم نیست چرا در 
ند تا آثارى که مخاطبش را غافلگیر مى کرد و البته فیلم هایى که از 
 توان فهمید در شرایط کامال سخت عجیبى ساخته شده اند و عوامل 

ر سنگینى را تجربه کرده اند. فیلمى که با مختصات مورد آخر 
مایى «برف آخر» است، اثرى که در کوهستان هاى برفى 

ى شده و یکى از آثار ویژه و سنگین جشنواره امسال بود.
لى منطقه اى را به تصویر مى کشد که زندگى سختى 
با دامدارى و پرورش دام مى گذرد. در این میان ان
مپزشک متعهدى است که نقش آن را امین حیایى 
 این دامپزشــک در طول فیلم با حیوانات مختلف 
گ هــا) از نزدیک برخورد مى کنــد، آنها را تیمار 
غذا مى گذارد و بخش زیادى از فیلم را با آنهاست. 

مه روى آن به اجماع رســیده اند، سخت بودن بیش از 
ى کار براى تیم تولید به خصوص بازیگران بوده است. 

الف جریان سینماى بدنه که اکثر آثارش شهرى 
ـتان بزنند و در یک فضاى سرد برفى، 

گین شان را به تصویر بکشند. 
لحى و الدن مســتوفى 

یلم هســتند که هر 
ختى را در این اثر 

اى کلى این فیلم 
مپزشک عنوان 
 ســختى بود 
ارم تجربه اش 
مى توانم بگویم
 فیلمى بود که 
ر و کله زدن با 
وجوداتىمثل

ک لحظات این 
 بود، ولى چون 

وى با اشاره به این موضوع که سخت ترین سکانس فیلم، لحظه اى بود که به دن
برف ها حرکت مى کرد، در مورد برخى از سکانس هاى خاص این فیلم در مواجه
از قبل برنامه فیلم هست را نیز گفت: همه کارهایى که دراین
بودیم، اما برخى از مسائل نیز در لحظه اتفاق افتاد و ما هم
دادیم. مثال سکانس اول برخورد من با گاو که شیر در دهانش
آن دست اتفاقات بود. آن صحنه اولین پالن فیلم بود و قر
با فاصله از دهان گاو، شیر را در دهانش بریزم که به طور
و دستم را بلعید و ش برد تمام دست منرا در دهانشفرو

ما هم ضبط را ادامه دادیم!
بازیگر اصلى فیلم «برف آخر» درباره ســکانس بــه
گوساله که از صحنه هاى خاص این فیلم است نیز اظه
تجربه اى در مورد به دنیا آوردن گوساله نداشــتم و بر
تحقیق کردیم که باید آن را چطــور به دنیا آورد. یعنى فهمی
باید ابتدا دست یا سرش را گرفت، اگر با پا بیرون آمد باید چ
اگر با ســر آمد چه کنیم و در انتها چطور با گوساله
برخورد کنیم. همه این موارد را به ما یاد
من هم چون اطالعات کافى دا
الزم بــراى این بخش ها
سریع در لحظه زایمان کن
گ ایستادیم و سکانس را
گفت: ما در اص حیایى
را براى تماشــاگران
امیدوارم اتفاقــات
اکران آن بیافتد. ال
و اتفاق مثبتى که
رخ ده این فیلم
گروه اســت چ
بزرگ این کار
حتــى اگر و
شــوم، نتیج
آن هاست. 

  تصویربردارى سریال نجال 2 به کارگردانى خیراهللا تقیانى پور در آبادان ادامه دارد.
سریال «نجال» به کارگردانى خیراهللا تقیانى پور و تهیه کنندگى سعید سعدى یکى 
از مجموعه هاى تلویزیونى در سال 1399 بود که قسمت اول آن در روز اربعین به 

روى آنتن شبکه سوم رفت.
ساخت فصل اول سریال نجال که با استقبال خوبى از سوى مخاطبان مواجه شد 
به فصل دوم کشیده شده و سازندگان آن تولید سرى دوم این مجموعه را در سال 

جارى آغاز کردند.
سریال نجال 2 در 30 قسمت با فضاى متفاوت و لوکیشن هاى متعددى همچون 
تهران و آبادان در مرحله فیلمبردارى اســت تا براى پخش در سال 1401 آماده 

شود. 
این سریال داستان دخترى به نام نجال در سال 1358 را روایت مى کرد که شرط 
پاسخ مثبت به پیشنهاد پسرى عاشق را، رد کردن او از مرز عراق و زیارت اهل قبور 
در روز اربعین تعیین کرده بود و در این مدت با اتفاقات مختلفى مواجه مى شد. 
فصل دوم این سریال به بازگشت کاراکترهاى قصه از کربال و حوادثى که در این 

مسیر برایشان رقم مى خورد مى پردازد.
در ســریال نجال 2، محیا دهقانى جایگزین سارا رسول زاده در نقش نجال شده 
و در کنار هنرمندانى همچون حســام منظور ، آزیتا حاجیان ، ملیکا شریفى نیا ، 
هدایت هاشمى ، سیدمهرداد ضیایى ، ســوگل طهماسبى ، مصطفى ساسانى ، 
ایوب آقاخانى ، تورج فرامرزیان ، جواد پورزند ، على غابشى ، امین میرى ، مرتضى 
شاه کرم ، وحید نفر ، ابتسام بغالنى ، عبدالرضا نصارى ، یاسمین بدوى ، محمود 
بیاتى ، بدرالســادات برنجانى ، ابراهیم گله دارزاده ، محســن پوشانى ، محسن 

سلیمانى و سجاد دیرمینا به نقش آفرینى مى پردازد.

ادامه تصویربردارى سریال
 «نجال 2» در آبادان 

سعید پیردوست بازیگر سینما که با فیلم سینمایى «خائن کشى» 
در چهلمین جشــنواره فیلم فجر حضور داشــت گفت: ما بعد از 
سال هاى متمادى با حضور روح و جسم مان با سینما و جشنواره 
عجین شده و خوشحالم که باز هم خداوند این توفیق را داد که یک 
بار دیگر هرچند با نقشى کوتاه بتوانم در جشنواره حضور داشته باشم؛ 
همیشه آرزو داشتم زحماتم در جشنواره فجر دیده شود اما هیچ گاه 

مرا ندیدند و توجهى به من نداشتند!
بازیگر فیلم هاى سینمایى «سربازهاى جمعه» و «رستگارى در 
هشت و بیست دقیقه» افزود: یک بازیگر در هر سنى و با هر شرایط 
جسمى و روحى آرزویش اســت که به حدى از بازیگرى برسد که 
 محق دریافت جایزه شناخته شود اما افسوس که تالش هاى مان 

به چشم کسى نمى آید.
این سینماگر پیشکسوت متذکر شد: بنده سال هاى سال است با جان و دل تمامى وقت و زندگى و نیرویم را براى سینما گذاشته ام؛ البته طى 2 سال 
اخیر به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا تقریباً همه پیشنهاداتم را رد کردم اما حضور در کار آقاى کیمیایى همواره براى من متفاوت بوده و هست 

چرا که ایشان رفیق قدیمى بنده است و سینما را با وى شروع کردم و همیشه دوست دارم که در تمام کارهاى شان باشم و در کنارشان کار کنم.
وى خاطرنشان کرد: نقش هاى که آقاى کیمیایى مى نویسند براى من ارزشمند هستند حتى اگر کوتاه باشند. من در «خاك» و «گوزن ها» هم رل 
کوتاه داشتم اما همین رل هاى کوتاه ماندگار بود. این است که هرگز به طول نقش فکر نمى کنم و هر وقت ایشان مرا صدا کنند با جان و دل مى روم.

پیردوست ادامه داد: خوشبختانه آقاى کیمیایى بعد از پایان فیلمبردارى به من گفتند که نقش بسیار خوب و بانمک از کار درآمده و از حضورم راضى 
بودند به نظر خودم نیز در «خائن کشى» نقشى متفاوت ایفا کردم.

مهران مدیرى در بخشى از نشست خبرى فیلم «خائن کشى»  
درباره ابراز نارضایتى از بازى اش در فیلم درخت گردو و اینکه 
آیا االن راضى اســت، گفــت: آن نقش براى مــن نبود و در 
رودربایستى قبول کردم که بازى کنم و یک افتضاحى بود که 
گذشت، ولى درباره این فیلم مگر مى شود براى مسعود کیمیایى 
بازى کرد و بد بود؟ او یک کلمه در گوش آدم مى گوید و مى رود 

و همان یک کلمه کلى کمک مى کند. 
او افزود: انسان هر چه پخته تر مى شود بیشتر یاد مى گیرد و هم 
هدایت مسعود کیمیایى استثنایى و خاص بود و هم بخشى از 

بازى من به همان دلیل شخصى بود که گفتم. 
مدیرى در بخشــى دیگر گفت: معتقدم هر بازیگرى یک بار 
درعمرش باید با مســعود کیمیایى بازى کند از بس که دانش 
عمیقى دارد. آدم خیلى از او یاد مى گیرد و من گاهى یواشکى کنار دوربین مى رفتم تا قاب بندى یاد بگیرم. مسعود کیمیایى به شدت سینما 

را بلد است و از جنبه هاى مختلف مثل میزانسن و نور و قاب بندى از او یاد مى گیرى. 
این بازیگر درباره تغییر مسیر کارى اش از طنز به آثار جدى گفت: هدفى پشت این کار نیســت. بیشتر لذت بردن، کار کردن با بزرگان و 

تجربه کردن است. 
مدیرى که همانند دو سال قبل با عینک آفتابى در جشنواره و نشست مطبوعاتى فیلم حضور داشت درباره اینکه دلیل آن سال را نخوابیدن 
گفته بود و چرا باز هم عینک دارد؟ با شــوخى گفت:  من هنوز نخوابیدم و فرصت نکردم دوباره بخوابم چون خیلى کار مى کنم. شــاید 

جشنواره بعدى بخوابم و بیایم. 

مهران مدیرى: 

مسعود کیمیایى به شدت سینما را بلد است
سعید پیردوست:

هیچگاه مرا ندیدند 

جهانگیر الماسى بازیگر و کارگردان سینما در خصوص انتظارات از داورى هاى جشنواره فیلم 
فجر گفت: داورى هاى جشنواره فجر باید متناسب با ادعاها در حوزه انقالب اسالمى و ایدئولوژى 
دینى باشد؛ به خصوص آنکه قرار است جشنواره از سال آتى به صورت بین المللى برگزار شود و 
از این رو باید مختصات جشــنواره فجر انقالب به صورت شفاف و واضح تبیین و ترسیم شود تا 
تنها شاهد برگزیده شدن آثارى در این رویداد سینمایى باشیم که با دغدغه رشد و اعتالى نظام 

اسالمى مان تولید شده اند.
کارگردان فیلم سینمایى «رنج و سرمستى» افزود: بنده سال هاى سال است در جشنواره فیلم 
فجر به عنوان مهمان، هنرمند، داور و... حضور داشته ام و همواره به جزئیات برگزارى این رویداد 
سینمایى توجه ویژه کرده ام اما متأسفانه در همه این سال ها جایى ندیده و نشنیده و نخوانده ام که 
مدیران سینمایى راجع به اهداف جشنواره صحبت کرده باشند و سیاست هاى این رویداد سینمایى 

را به صورت واضح و شفاف بیان کرده باشند.
وى ادامه داد: به جز 2 سالى که آقاى انوار در وزارت ارشاد جلسات معروف براى جشنواره را برگزار 
کرد و سیاست هاى این رویداد را تبیین کرد مابقى مدیران سینمایى هرگز دغدغه اى براى تبیین 

و ترسیم اهداف جشنواره فجر انقالب نداشته اند. 
الماسى سپس با بیان اینکه وضعیت برگزارى جشــنواره فیلم فجر آنقدر آشفته است که گاهى 

میان مدیران و سینماگران دعوا مى شود که این جشن است یا جشنواره، اظهار داشت: این اتفاق 
نامبارکى است که یک رویداد سینمایى به اسم انقالب و با پول بیت المال و از جیب مردم برگزار 

مى شود اما استراتژى و هدف روشنى ندارد.
این سینماگر خاطرنشان کرد: جشنواره فجر باید صراحتاً اعالم کند که در پى چیست؟ مى خواهد 
اسباب توسعه نمایش در کشور شود یا توسعه سیاسى از طریق سینما را محقق سازد؟ هرچه هست 

و این جشنواره هر هدفى دارد نباید داورى ها در آن به صورت سلیقه اى باشد.
بازیگر فیلم هاى ســینمایى «دیگه چه خبر؟» و «افســانه آه» متذکر شــد: رویکرد سیاسى، 
اجتماعى و فرهنگى جشــنواره مشخص نیســت و تا زمانى که این رویکرد مشخص نشود ما 
نمى توانیم داورى هاى درستى را در جشنواره شاهدباشیم و به همین علت است که بارها دیده شده 
فیلم هاى استراتژیک و انقالبى در این جشنواره مهجور واقع مى شوند و فیلم هاى سیاه و تلخ 
جایزه مى گیرند. وى یادآور شد: بنده بارها در جشنواره هاى خارج از کشور به عنوان داور حضور 
داشته ام و همیشه مدیران جشنواره ها به صورت شفاف و علنى به ما توضیح مى دادند که رویکرد 
جشــنواره شــان چیســت و ما باید بر اســاس چه معیارهایى فیلم ها را داورى کنیم. مثًال در 
جشنواره اى در باکو یا لهستان که من داور بودم رسمًا این اتفاق افتاد و ما هم بر اساس خواسته

 آن ها فیلم ها را داورى کنیم نه سلیقه خودمان!

جهانگیر الماسى: 
رویکرد جشنواره فجر مشخص نیست!



ورزشورزش 05054254 سال هجدهمشنبه  23 بهمن  ماه   1400

آقاى اسکوچیچ، حتماً به موفقیتى که با تیم تان 
کسب کردید، افتخار مى کنید.

دو ســال گذشته به ما خیلى ســخت گذشــت. ما کلى بازى انجام 
دادیــم. زمانى کــه من جانشــین مــارك ویلموتس شــدم، تیم 
ما در جــدول گروهش ســوم بود. بعــد از آن اما مقطــع خوبى را 
آغاز و به جــام جهانى صعود کردیــم. به همین دلیل من بســیار 

خوشحالم.

شما و تیم تان دو بار مقابل عراق قرار گرفتید. آیا 
میان دو تیم تنش خاصى وجود دارد؟

بین دو تیم خیر، تنشى وجود ندارد. ما کمى تحت فشار قرار داشتیم، 
چون با توجه به کیفیت باالیى که تیم مان دارد انتظارات از ما باالست 
و به همین دلیل هم مى خواســتیم که برنده شــویم. ما از 15 بازى 

اخیرمان 14 تا را بردیم.
ایران داراى 80 میلیون نفر جمعیت است. وقتى 

که هدایت تیم ملى این کشور را قبول کردید، 
انتظاراتى که مردم داشــتند روى شما فشار 

نمى آورد؟
من از سوى رسانه ها تحت فشــار قرار داشتم، نه از سوى مردم. اگر 
بخواهم رســانه هاى ایران را با رســانه هاى کرواسى مقایسه کنم، 
مى توانم بگویم که فشار رسانه هاى ایران 100 برابر بیشتر است. با 
این حال ما االن تیم بیست و یکم جهان و اول آسیا هستیم و به همین 

دلیل هم وجود چنین فشارى طبیعى است.
زندگى در ایران و تطبیق دادن خودتان با شرایط 

این کشور چقدر براى شما سخت بود؟
من در چند کشــور آســیایى کار کرده ام و در ایران آسان تر از همه 
آنها با شــرایط زندگى ام کنار آمدم، چون مردم ایران بســیار خوب 
و میهمان نواز هســتند. رســانه ها (خارجى) تصویرى غلط از ایران 

مى سازند.

شرایط کارى تان در این کشور چطور است؟
عالى. ما یک کمپ عالى داریم که تیم هاى بارسلونا یا رئال مادرید 
هم از تمرین در آن ناراضى نخواهند بود. واقعاً مى گویم؛ شرایط کارى 

من در ایران عالى است.
به نظر مى رسد که شــما به یک قهرمان ملى 
براى مــردم ایران تبدیل شــده اید. آیا واقعاً 

اینطور است؟
اینکه آیــا براى آنها یــک قهرمان هســتم یا نــه را نمى دانم، اما 
مردم ایران مرا دوســت دارند و در خیابان ها به ســوى من مى  آیند 
تا در کنار هــم عکس بگیریــم. آنها فوتبــال را دوســت دارند و 
وقتى که ما نتایج خوبى کســب مى کنیم، به من احســاس خوبى 
دســت مى دهد. با این حــال (به دلیــل عالقه و اشــتیاق مردم) 
قــدم زدن در خیابان هاى ایــران براى من کار آســانى نیســت 

(خنده).

 امیر عابدزاده، گلر ایرانى پونفرادینا براى اولین بار در یک نشست 
خبرى در اسپانیا حاضر شد و به زبان اسپانیایى که روى آن تسلط 
خوبى هم داشت پاسخگوى ســواالت خبرنگاران شد و گفت: 

«همیشه رؤیاى بازى در اسپانیا را داشتم.»
در کنار امیر، مدیر باشگاه نیز حضور داشت که در ابتدا ضمن تمجید 
از امیر و عملکرد خوب و حرفه اى او گفت که حاال به اسپانیایى هم 

مسلط شده و مى تواند به راحتى در نشست ها حاضر شود. 
امیر در پاسخ به سوالى در مورد کیفیت لیگ 2 اسپانیا گفت: «این جا 
تیم هاى باکیفیتى حضور دارند  که توانایى صعود به اللیگا را دارند. 

من هم به شخصه خوشحالم که در این لیگ بازى مى کنم.»
او درباره این که چطور شــد پیشــنهاد پونفرادینــا را قبول کرد 
گفت:«وقتى تابستان قراردادم با باشــگاه قبلى به اتمام رسید، 
پیشنهادات زیادى داشــتم. از لیگ پرتغال هم پیشنهادتى رسید 
ولى پیشــنهاد پونفرادینا برایم جذاب بود و مى خواستم بازى در 
اسپانیا را تجربه کنم. پس از 5 سال بازى در پرتغال، خیلى دوست 
داشتم در اسپانیا بازى کنم و از میان پیشنهاداتى که داشتم ترجیح 
دادم به پونفرادنیا بیایم. همیشه رؤیاى بازى در اسپانیا را داشتم.»

خبرنگار دیگرى از او درباره شــانس صعود پونفرادینا به اللیگا 
پرسید که او پاسخ داد: «بله، فکر مى کنم این طور باشد. تیم خوب و 
متحدى داریم با بازیکنانى باانگیزه و باکیفیت. فکر مى کنم این ها 

فاکتورهاى مناسبى براى امیدوارى باشند.»
عابدزاده درباره زندگى جدیدش در منطقه ال بیرسو گفت: «خیلى 
راضى هســتم و به خصوص از طبیعت این جا و آرامشــش لذت 

مى برم. این جا کوه و جنگل و هر چیزى که دوســت دارم فراهم 
است. همچنین مردمى خوب که حامى من و تیم هستند. تا این جا 

که تجربه لذت بخشى بوده است.»
خبنرگارى از امیر پرسید: شنیده ایم که پیراهن هاى زیادى را از تو 
به عنوان هدیه مى خواهند، پیراهنى برایت باقى مانده؟ و او پاسخ 
داد: «به این مســاله افتخار مى کنم. این جا هواداران مرا دوست 

دارند و براى تیم هم، یار شــماره 12 هستند. از این که پیراهنم را 
مى خواهند، خوشحالم و هدیه اى است از جانب من براى آنها.»

عابدزاده گفت: «روزى که با باشــگاه قرارداد بستم، درخواست 
داشتم تا براى من منزلى دور از مرکز شهر و در طبیعت تهیه کنند. 
شخصیتم به گونه اى است که دوست دارم در آرامش و به دور از 
هیاهو تمام تمرکزم را روى فوتبال بگذارم و طبیعت این جا هم واقعا 

آرامش بخش است. البته همسایه ها نیز مرا به خوبى مى شناسند و 
برایم هدایایى مثل میوه و... هم مى آورند.»

دروازه بان تیم ملى دربــاره اهمیت بازى در تیــم ملى تصریح 
کرد: «براى هر بازیکنى افتخار است که براى کشورش باز کند. 
توصیفى براى حسم پس از صعود به جام جهانى ندارم. خوشحالى 

مردم کشورم برایم از همه چیز مهم تر بود.»
خبرنگار دیگرى از عابدزاده پرسید: تصاویر خوشحالى ات در آغوش 
پدر را دیدیم. داشتن یک پدر فوتبالیست و پرافتخار چه مزیتى دارد؟ 
و او پاسخ داد: «پدرم همیشه برایم الگو بوده است و به من کمک 

فراوانى کرده و از او بسیار یاد گرفته ام. قدردان پدرم هستم.»
امیر در پاسخ به این سئوال که دو بازى تشریفاتى باقیمانده براى 
ایران، به اردوى تیم ملى خواهى رفت یا در پونفرادینا خواهى ماند؟ 
گفت: «فیفا دى در هفته پایانى مارس است و هنوز زمان زیادى 
براى تصمیم گیرى مانده. باید با باشــگاه صحبت کرده و یک 

تصمیم منطقى بگیریم.»
دروازه بان تیم ملى در باره پیشــنهاد نقل و انتقال زمستانى اش 
تصریح کرد: « تمرکــزم روى بازى هاى تیم اســت و در مورد 
انتقاالت همه چیز را به مدیر برنامه هایم سپرده بودم. باشگاه هایى 
به من عالقه نشان دادند ولى تمرکزم روى پونفراد ینا بود و خواهد 

بود. این جا تیمى متحد در بیرون و داخل زمین هستیم.»
او دربــاره آموختــن زبــان اســپانیایى هم گفت:« همیشــه 
دوســت داشــتم اســپانیایى یــاد بگیــرم و این جــا کالس 

هم رفتم.»

همیشه رؤیاى بازى در اسپانیا را داشتم
امیر عابدزاده در اولین کنفرانس خبرى اسپانیایى زبان:

اسکوچیچ: 

بارسا و رئال مادرید هم کمپ ما را مى پسندند

سخنگوى فدراسیون فوتبال گفت: درخواستى از سوى 5 نفر 
از اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به دبیرخانه رسید 
که درخواست برگزارى جلسه هیئت رییسه را مطرح کردند 
و طبق ماده 34 اساسنامه فدراسیون فوتبال ظرف مدت 14 
روز آینده این جلسه برگزار خواهد شد. حسین شریفى افزود: 
متأسفانه برخى رســانه ها اقدام به خبرپراکنى و شایعات 
مختلفى مبنى بر اســتیضاح رئیس فدراســیون را مطرح 
کرده اند که همان گونه که پیش تر هم اشاره کرده ام این 
حرف ها نه مبناى قانونى و اساسنامه اى دارد و نه اصًال چنین 
بحثى مطرح شده است. مطابق اساسنامه موضوع برگزارى 
جلسه هیئت رییسه حق قانونى اعضاست و طبق مقررات 

در زمان قانونى برگزار مى شود.

مهدى ترابى و احســان پهلوان، دو بازیکن پرسپولیس به 
دلیل ابتال به کرونا پیش از دیدار با فوالد خوزستان، نتوانستند 
سرخپوشان تهرانى را در دیدار سوپرجام همراهى کنند. در 
همین زمینه پس از مثبت شدن تست کروناى پهلوان، تست 
کروناى ترابى نیز پس از بازگشت به تهران مثبت شد و این 
دو بازیکن اکنون در قرنطینه خانگى به سر مى برند. پهلوان و 
ترابى ظاهراً به بهبودى نسبى رسیده اند و دیگر عالئم خاصى 
ندارند؛ به همین دلیل با تصمیم پزشکان باشگاه پرسپولیس 
قرار است  براى دیدار هفته هفدهم پرسپولیس مقابل نساجى 

در روز یک شنبه آماده شوند.

تکذیب خبر 
عزل رئیس فدراسیون

ترابى و پهلوان
 به نساجى مى رسند؟

02

رامین رضاییان به دنبال فســخ قرارداد با الدحیل است تا 
بتواند به پرسپولیس بپیوندد. آنطور که شنیده ایم بازیکن 
اسبق سرخپوشان پایتخت با دریافت مبلغ 300 هزار دالر 
با مســئوالن الدحیل براى فســخ به توافق رسیده است. 
رضاییان مى توانست با دریافت حدود 900 هزار دالر فسخ 
کند و براى تسریع مسیر بازگشت به پرسپولیس راضى به 
دریافت این مبلغ شده است. قرارداد رضاییان با پرسپولیس 

2.5 فصل خواهد بود.

تالش براى
پرسپولیسى شدن

01

03

کمیته موقت فدراســیون فوتبال سوریه «غسان معتوق» 
را به عنوان سرمربى جدید تیم ملى این کشور در دو بازى 
باقیمانده مرحله نهایى انتخابى جام جهانى 2022 در گروه 
A آســیا برابر تیم هاى ملى امارات و عــراق معرفى کرد. 
همچنین «ایاد مندو» به عنوان مدیر تیم ملى فوتبال روسیه 
و «موفق عبدا...» در ســمت مدیر دپارتمان تیم هاى ملى 
فوتبال این کشور انتخاب شدند. سوریه با 2 امتیاز قعرنشین 
گروه A اســت. از این گروه ایران صدرنشین و کره جنوبى 

مستقیم به جام جهانى 2022 صعود کردند.

باشگاه پرسپولیس پس از توافق با وکیل علیرضا بیرانوند 
براى پرداخت طلب این بازیکن، حدود نیمى از بدهى 2/5 
میلیاردى خود را به حســاب دروازه بان تیم ملى پرداخت 
کرد. قســط دوم طلب بیرانوند هم قرار است در فروردین 
ســال آینده به وى پرداخت شــود. البته با توجه به واریز 
قسط اول مطالبات دروازه بان سابق پرسپولیس قرار است 
وکیل بیرانوند این موضوع را به کمیته وضعیت فدراسیون 
فوتبال اطالع بدهد تا پنجره نقل و انتقاالت سرخ پوشان 
باز شود. همچنین باشگاه پرسپولیس طبق توافق با پدیده، 
سرانجام نخستین قسط بدهى اش به باشگاه مشهدى در 
پرونده رضایتنامه  گل محمدى را هم به حساب پدیده واریز 
کرد تا در این پرونده هم مشــکلى بــراى نقل و انتقاالت 

نداشته باشد.

معرفى سرمربى رقیب ایران 

خبر خوب براى پرسپولیس
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ستاره کشورمان بهترین بازیکن برنتفورد شد

شکست سنگین هال سیتى در دومین بازى اللهیار

ســامان قدوس که پــس از مدت ها 
به ترکیــب اصلى برنتفورد رســید 
مقابل منچسترسیتى و شاگردان پپ 
گواردیوال نمایش خوبى از خود نشان 

داد.
در چارچوب هفته بیســت و چهارم 
لیگ برتر انگلیس، منچسترسیتى به 
مصاف برنتفورد رفت و به برترى 2 بر 

صفر رسید.
در این مســابقه ســامان قدوس در 
ترکیب اصلى قرار داشــت و در کنار 
«سرجى کنوس» به عنوان مهاجمان 

برنتفورد در این مسابقه بازى کرد. البته او بیشــتر به مانند یک وینگر چپ بود و سعى داشت از سمت چپ مانع پیشروى 
بازیکنان پپ گواردیوال شود.

او با اینکه در فاز تهاجمى نتوانست موقعیتى ایجاد کند ولى جزو بازیکنان برتر زمین نام گرفت. ستاره کشورمان از سوى 
سوفا اسکور با کسب نمره 7 به بهترین برنتفورد در این مسابقه بدل شد. قدوس البته نتوانست حتى یک شوت به هم سمت 

دروازه منچسترسیتى شلیک کند ولى یک موقعیت بزرگ ساخت که به گل بدل نشد. 
ستاره کشورمان 62 دقیقه در زمین حضور داشت و جاى خود را به برایان ام بوئمو داد. برنتفورد با این شکست 23 امتیازى 

باقى ماند و در رده چهاردهم قرار گرفت.

هال سیتى در حضور تعویضى مهاجم ایرانى 
خود برابر دربى کانتى بــا نتیجه 3 بر یک 

شکست خورد.
در ادامــه بازى هــاى هفته ســى و یکم 
چمپیونشیپ انگلیس، تیم هال سیتى که 
اللهیار صیادمنش را براى دومین مسابقه 
پیاپى جزو نفرات ذخیره داشت،  در استادیوم 
پرید پارك به مصاف دربى کانتى رده بیست 

و سومى رفت.
یاران صیادمنش در نیمه اول با نتیجه 2 بر 
صفر به رختکن رفتنــد و دو دقیقه پس از 
شروع نیمه دوم هم یک گل دیگر دریافت کردند؛ اما در دقیقه 65 یکى از گل هاى خورده را با گل به خودى بازیکن دربى 

کانتى پاسخ دادند تا امیدوار به جبران نتیجه باشند.
بالفاصله پس از گل اول هال سیتى، اللهیار صیادمنش جانشین «لیام والش» شد ولى با حضور این ستاره ایرانى در زمین 
نیز، تیمش نتوانست نتیجه را جبران کند و در نهایت شکست سنگینى در این بازى خارج از خانه مقابل دربى کانتى متحمل 

شد.
تیم فوتبال هال سیتى در دیدار مقابل دربى کانتى با نتیجه 3 بر یک شکست خورد تا 32 امتیازى و در رده نوزدهم جدول 

چمپیونشیپ انگلیس بماند و فرصت صعود به رتبه شانزدهم را از دست بدهد.
اللهیار صیادمنش که هفته گذشته حضور کوتاه مدتى در نخستین بازى خود با پیراهن هال سیتى مقابل پرستون داشت، در 
دیدار برابر دربى کانتى فرصت بیشترى براى خودنمایى به دست آورد ولى بازهم نتوانست گلزنى کند یا پاس گل بدهد.

مهاجم ایرانى لوون در جریان برترى تیمش مقابل خنک حضور تعویضى داشت.
کاوه رضایى پس از اینکه در چهار مسابقه متوالى ملى و باشگاهى فرصت حضور در ترکیب تیمش به عنوان 
یار ثابت یا بازیکن تعویضى را به دست نیاورد، در جریان دیدار مقابل خنک دوباره وارد زمین شد که ورودش 

به مسابقه براى تیم لوون خوش یمن بود.
این مهاجم ایرانى که در فیفا دى اخیر در دو مسابقه مرحله مقدماتى جام جهانى 2022 برابر عراق و امارات 
کامال نیمکت نشین بود و بازى نکرد، هفته قبل نیز در ژوپیر لیگ بلژیک این شرایط را مقابل اوستنده تجربه 

کرد ولى این روند در دیدار برابر خنک براى او پایان یافت.
رضایى که تا پیش از مسابقه مقابل خنک 12 بازى در ژوپیر لیگ بلژیک انجام داده و یک پاس گل داده 
بود، در این دیدار از دقیقه 80 وارد زمین شد که با وجود یک شوت خارج از چارچوب، ورودش به 
زمین شکل تیمش را هجومى تر کرد تا در نهایت موفق به کسب یک پیروزى ارزشمند شوند.

تیم فوتبال لوون در حالى که مثل 17 مسابقه رســمى اخیرش کاوه رضایى را در ترکیب 
نداشــت و روى نیمکت مى دید، در دیدار معوقه هفته بیست و پنجم ژوپیر لیگ بلژیک 
در ورزشگاه دن دریف به مصاف خنک رده هشتمى رفت و توانست 3 امتیاز را در یک 

بازى حساس بگیرد.
لوون در ثانیه هاى ابتدایى یک گل به ثمر رساند و خنک هم در دقیقه 14 یک اخراجى 
داد و پنج دقیقه پس از آن گل تساوى را به ثمر رســاند، اما پس از اینکه کاوه رضایى 
از دقیقه 80 وارد زمین شد، لوون شکل هجومى ترى گرفت و در نهایت توانست در 

لحظات پایانى به گل برترى دست پیدا کند.
کاوه رضایى پس از ورودش به زمین در دقیقه 82 قصد داشت با شوت محکم دروازه 
خنک را باز کند، اما ضربه او به ســمت جایگاه تماشاگران رفت و در ثانیه هاى پایانى 
این دیدار هم نخســتین کارت زرد فصل خود در رقابت هــاى ژوپیر لیگ بلژیک را 

دریافت کرد.
لوون در شــبى که کاوه رضایى را دوباره به عنوان یار جانشین در زمین داشت، با گل 
دقیقه 93  از روى نقطه پنالتى، موفق به کسب پیروزى 2 بر یک مقابل خنک شد تا 33 امتیازى شود و به رده 

یازدهم جدول ژوپیر لیگ صعود کند.

بازگشت خوش یمن لژیونر ایرانى به میادین

طارمى کار دست مربى اش داد!

5ى5 نفر
نه رسید

ح کردند 
4مدت14
ى افزود:

شایعات 
را مطرح 
ه ام این 
ًال چنین 
گزارى 
قررات 

04
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3دقیقه 93  از روى نقطه پنالتى،
یازدهم جدول ژوپیر لیگ صعو

سرمربى تیم فوتبال پورتو پرتغال که آبان ماه از مهدى طارمى ستاره ایرانى تیمش حمایت کرده بود و به انتقاد از داورى پرداخت، 
جریمه شد.

8 آبان ماه در چارچوب هفته دهم لیگ پرتغال، پورتو به مصاف بواویشتا رفت و به برترى 4 بر یک رسید.
پس از این مسابقه، سرجیو کونسیسائو یکى از مصاحبه هاى مهم خود را انجام داد و به شدت از داورى انتقاد کرد. او 

به حمایت از مهدى طارمى پرداخت و از نگرش منفى رسانه ها روى ستاره کشورمان گفت.
کونسیسائو در آن مسابقه به داور اعتراض کرد که چرا 3 پنالتى واضح را براى آنها نگرفته است. 2 پنالتى روى 
طارمى انجام شد که کونسیسائو پس از بازى گفت که حریف داشت طارمى را مصدوم مى کرد و من براى 

اینکه آسیب نبیند در دقیقه 70 او را بیرون کشیدم.
این موضوع در آن روزها جنجال هاى زیادى به پا کرد تا اینکه در 21 بهمن ماه کمیته انضباطى راى به 

جریمه کونسیسائو داد. 
فوتبال پرتغال تصمیم گرفت که به دلیل اظهارات سرمربى پورتو، این فرد را 510 یورو جریمه کند.

3 بر یک مقابل خنک شد تا 33 امتیازى شود و به رده  2کسب پیروزى 2

اد!
 بود و به انتقاد از داورى پرداخت، 

 رسید.
ى انتقاد کرد. او

لتى روى 
من براى 

 راى به 

.

سرمربى تیم ملى فوتبال ایران در مصاحبه اى با یکى از رسانه هاى کشورش، از شرایط کارى و زندگى خود با همه فشار هایى که روى او 
وجود داشته است، ابراز رضایت کرد. دراگان اسکوچیچ سرمربى تیم ملى فوتبال ایران اخیراً در سفرى به کشورش کرواسى، سرى هم 

به ورزشگاه تیم شهر خود «اچ ان کى رى یکا» زد و در آنجا با یکى از رسانه هاى محلى مصاحبه اى انجام داد.
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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 آرا صادره هیاتهــاى 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. درصورتى 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 اسناد 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.
آراى شماره 4964 و 4963  مورخ 1400/09/27 آقاى محسن روحانى  نجف  آبادى فرزند 
محمد سه دانگ مشاع و خانم اشــرف رجایى فرزند محمد ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 165/11 مترمربع قسمتى از پالك شماره 378   اصلى واقع در قطعه6 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/11/23 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/12/8 - 1275937/م الف - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /11/209    

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى 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. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیم نمایند.

راى شــماره 4698  مورخ 1400/09/16 خانم  مریم اســماعیلى فرزند مهدى ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 179/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1   فرعى از 1136 اصلى 
واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -  متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/23 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/12/8 - 
1275965/م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /11/211 

یک متخصص مغز و اعصاب از کسانى که به اومیکرون 
مبتال شده اند، خواســت تا براى نیرو گرفتن از نوشیدن 

قهوه خوددارى کنند.
ایگو ماتسوکین شرح داد: در دوره نقاهت بعد از کووید 19و 
سویه اومیکرون باید از مصرف کافئین و سایر محرك ها 

خوددارى کرد.
این پزشک توضیح داد که پس از ابتال به کرونا افراد اغلب 
احساس خستگى مى کنند و با روش هاى آشنا براى نیرو 
بخشیدن و شادى متوسل مى شوند یعنى نوشیدن قهوه. 
اما کافئین در بدن اسید آدنوزین ترى فسفریک را از بین 
مى برد که به متابولسیم سالم کمک مى کند، ماتسوکین 

تاکید کرد که معموال پس از امیکرون ذخایر این اسید در 
بدن انسان در سطح بسیار پایینى قرار دارد.

این پزشــک تاکید کرد: در دوره پس از کووید 19 بهتر 
است تاثیر محرك ها از جمله کافئین را در بدن به حداقل 
برســاند. کافئین منجر به کم آبى بدن شده و در نتیجه 
افزایش لخته شــدن خون و همچنیــن کاهش عناصر 
کمیاب خون مانند پتاسیم مى شود که بر عملکرد قلب و 

سیستم قلبى عروقى تاثیر منفى مى گذارد.
این پزشک توصیه کرد کســانى که مبتال به کووید 19 
و سویه اومیکرون هســتند، قهوه را به تدریج وارد رژیم 

غذایى خود کنند. 

متخصص ویروس شناسى دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى، با تاکید بر اهمیت تزریق واکسن کرونا در جهت 
جلوگیرى از بروز فرم هاى شــدید این بیمارى، گفت: 

ممکن است حتى از تزریق دز چهارم هم عبور کنیم.
دکتــر علیرضا ناجى، گفت: کســانى کــه ایمنى هم 
دارند ممکن اســت مجددا به این ویروس آلوده شوند؛ 
اما خوشــبختانه مطالعات نشــان داده است که حتى 
تزریق یک دز واکســن مى تواند تا حد زیادى از بروز 
بیمارى هاى شــدید، بســترى شــدن و مرگ و میر 

جلوگیرى کند. 
ناجى درباره احتمال نیاز به تزریق دز چهارم واکســن 

کرونا، بیان کرد: ممکن است حتى از تزریق دز چهارم 
هم عبور کنیم و دزهاى بعدى هم الزم باشد؛ همه  اینها 
وابسته به این اســت که کرونا در دنیا چه عملکردى از 
خود نشان دهد. مى دانیم که ایمنى حاصل از واکسن ها 
همیشــگى نیســتند و در حال حاضر دز چهارم براى 
تمام افرادى که سیســتم ایمنى ضعیفى دارند، توصیه 
مى شود. حتى برخى کشــورها مطالعاتى در این زمینه 
داشتند و مثال براى گروه هایى مثل کادر درمان تزریق 
دز چهارم را توصیــه مى کنند؛ ولى فعــال دز چهارم 
بیشتر براى کسانى که سیســتم ایمنى ضعیفى دارند، 

توصیه مى شود.

قهوه براى مبتالیان به 
اومیکرون زیان دارد

احتمال نیاز به تزریق دوز 
چهارم یا بیشتر 

آمار واقعى 100 برابر 
بیشتر است

   ایسنا | رئیس شوراى هماهنگى نظام پزشکى 
چهارمحـال و بختیارى گفت: شـاید میـزان ابتال 
بـه کرونـا در دانش آمـوزان چشـمگیر نباشـد، اما 
عموما این ویروس توسـط دانش آمـوزان به افراد 
خانـواده و اجتماع منتقـل مى شـود. آرش روغنى 
بیان کـرد: باتوجـه به اینکـه در سـویه اومیکرون 
عموما افراد دچار عالئم شدید نمى  شوند، بنابراین 
براى انجـام تسـت مراجعـه نمى کننـد و به همین 
دلیل آمار واقعى ابتال در این سویه صد برابر باالتر 
از آمارهاى رسـمى اسـت. وى عنوان کـرد: طبق 
بررسى ها افرادى که  در هفته هاى گذشته به سویه 
اومیکـرون مبتـال مى شـدند، عالئـم خفیف ترى 
داشـتند، اما اکنـون عالئـم در مبتالیان شـدیدتر 

مى شود.

ابتالى شاه و ملکه 2 کشور 
به کرونا

   تسـنیم | دربارهـاى اسـپانیا و دانمارك در 
بیانیه  هایى جداگانـه اعالم کردند کـه آزمایش 
کروناى پادشـاه اسـپانیا و ملکه دانمارك مثبت 
بوده اسـت. در بیانیه دربار اسـپانیا در این زمینه 
آمده است که «فیلیپه ششـم» پادشاه اسپانیا به 
مدت 7 روز در قرنطینه خواهد بود. بر اساس این 
بیانیه، پادشاه 54 سـاله اسپانیا در سالمت کامل 
اسـت. درباردانمارك هم در بیانیه اى اعالم کرد 
که ملکه 81 سـاله تنها عالئم خفیفى دارد. وى 
در ماه نوامبر دوز سـوم واکسـن کروناى خود را 

دریافت کرده بود. 

آگهى تغییرات
شــرکت پرهام تجارت پارتیکان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 43583 
و شناســه ملــى 10260614560 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1400/10/04 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : حســین زکى زاده به شماره 
ملى1283565331بــه ســمت رئیس 
هیات مدیره و مجتبى زکى زاده به شماره 
ملــى 1287328571 به ســمت عضو 
هیات مدیره و ســعید زکى زاده به شماره 
ملى1290942382 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و حســن تاجمیر ریاحى به 
کدملى 1292100801 به ســمت مدیر 
عامل(خارج از اعضا) براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل رسمى و عادى ، 
برات و سفته و اوراق عادى و ادارى باامضا 
نائب رئیس هیات مدیره همــراه با مهر 
شــرکت و صرفا چک با امضا مدیر عامل ( 
آقاى حسن تاجمیر ریاحى )همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد.مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1275743)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آوان تجهیز ورنا درتاریخ 1400/10/12 به شماره ثبت 69721 به شناسه 
ملى 14010660861 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه تجهیزات پزشکى. صادرات و واردات 
کاالهاى مجاز بازرگانى . کلیه امور مربوط به تجهیزات پزشکى مصرفى و غیر مصرفى از قبیل خرید 
و فروش و توزیع ، تعمیرات و راه اندازى ، دسته بندى و مشاوره جهت خرید و طراحى ساخت وسایل 
پزشکى طراحى پروژه هاى الکترونیکى و صنعت، عقد قراردادهاى پیمانکارى جهت اجراى پروژه هاى 
صنعتى، تامین نیروى انسانى به طور موقت، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، 
ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب 
و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى 
صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
شهرك میالد ، کوچه ابن سینا 4 ، خیابان شهید اصغر نیکبخت 77 ، پالك 11 ، طبقه همکف کدپستى 
8196334745 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقاى حسین انصاریپور به شماره ملى 1272716686 دارنده 900000 ریال 
سهم الشرکه خانم زینب رهى به شماره ملى 1289604401 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقاى حسین انصاریپور به شماره ملى 1272716686 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود خانم زینب رهى به شماره ملى 1289604401 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1275733)

آگهى تغییرات
شــرکت پرهام تجارت پارتیکان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 43583 و 
شناسه ملى 10260614560 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/10/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حسین زکى زاده به شماره 
ملى1283565331 و سعید زکى زاده به 
شماره ملى1290942382 و مجتبى زکى 
زاده به شــماره ملى 1287328571 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند . ایمان صفرزاده 
زفره به شــماره ملى 1282736752 به 
ســمت بازرس اصلى و زهرا فالحتیان به 
شــماره ملى 1288277180به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخــاب گردیدندروزنامــه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1275747)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص لوله فام آسیا درتاریخ 1400/11/10 به شــماره ثبت 70015 به شناسه ملى 
14010741572 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه و خرید و فروش آهن و انواع ورق و آهن 
آالت و محصوالت فوالدى و لوله هاى فلزى، ترخیص کاال از گمرکات کشور، تهیه و توزیع و خرید و فروش 
و صادرات و واردات و بسته بندى کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در مناقصات و مزایدات ارگان هاى 
دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى، اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات از بانک هاى 
دولتى و خصوصى در جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى در داخل 
و خارج از کشور، اعطاى نمایندگى به شرکت هاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور، ایجاد شعب 
در سراسر کشور، شرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى، مشارکت در امر تولید کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى، تامین نیروى انسانى مورد نیاز اشخاص حقیقى و حقوقى به صورت موقت درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سیچان ، کوچه شهیدتقى آبادى[20] 
، خیابان توحید ، پالك 0 ، ساختمان گلسا ، طبقه سوم کدپستى 8173845798 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 034407991104 
مورخ 1400/11/04 نزد بانک صادرات شــعبه خیابان توحید با کد 4407 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقاى امیرمسعود اکبرى به شماره ملى 1272008568 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى حسن اکبرى به شماره ملى 1281597767 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم فرزانه مجلسى به شماره ملى 1288725973 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
زهرا سرورى دردشتى به شماره ملى 1272002616 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى 
سیدمحمد بحرینیان به شماره ملى 1285949684 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1275745)

تاسیس
شرکت سهامى خاص حافظان سالمت زرکان درتاریخ 1400/11/16 به شماره ثبت 427 به شناسه ملى 14010761436 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور آشپزخانه و تهیه و طبخ و توزیع غذا – خدمت رسانى و امور خانه دارى ، نظافت 
منزل و تمیز کارى ، تهیه و تامین مواد اولیه و خرید نان و مایحتاج روزانه - تهیه و طبخ و توزیع غذا جهت شرکت ها و ارگان هاى دولتى و خصوصى- ، نظافت اماکن عمومى و مسکونى و ارگانها و ادارات و فضاى سبز - ارائه کلیه خدمات در زمینه پرستارى و نگهدارى کودکان و سالمندان در منزل - عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى 
و خصوصى – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى جهت شرکت – شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور ( به جز فرهنگى و هنرى ) - تامین نیروى انسانى متخصص و غیر متخصص موقت در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشــور- صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش میمه ، دهستان زرکان ، روستا 
حسن رباطپائین، خیابان سعدى ، کوچه ((خلیل خلیلى)) ، پالك 165 ، طبقه همکف کدپستى 8355146741 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
1190/0943/838 مورخ 1400/10/27 نزد بانک پست بانک شعبه شاهین شهر با کد 00943 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سامان پیرهادى به شماره ملى 1272988139 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على فالح به شماره ملى 6229754411 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم اعظم رجبى به شماره ملى 6229970287 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امید حق جو به شماره ملى 1273215941 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم ساغر عادلى دهنوى به شماره ملى 1274002095 به سمت بازرس على البدل به مدت 
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معاون بهداشت وزارت بهداشــت در پیش بینى از شرایط 
کروناى اومیکرون در کشــور طى روزهاى پیش رو گفت: 
احتمال مى دهم که شاید در پایان هفته جارى، هفته بسیار 
ملتهبى را از نظر شدت افراد مبتال خواهیم داشت و البته برخى 
معتقدند شاید از هفته دیگر این موضوع را داشته باشیم. در 
حال حاضر نیز آمار بستریها حدود سه برابر روزهاى قبل است 

و آمار به صورت تصاعدى هر روز افزایش مى یابد.
دکتر کمال حیدرى درباره شــرایط اومیکرون در کشور و 
پیش بینى ها از ادامه پیک ششم، گفت: این سویه رفتارش با 
سویه هاى قبلى به صورت عجیب و غریب، متفاوت است. 
سویه هاى قبلى ضریب بیمارى زایى شــان متفاوت بود و 
افرادى که درگیر مى شدند، به سرعت انتشار باال مى رفت و 
به همین دلیل همیشه نمودارهایمان با زاویه 20 تا 40 درجه 

بود، اما در این سویه زاویه نمودار 140 تا 150 درجه است و به 
صورت عمودى باال رفت که سرعت انتشار را نشان مى داد 

که برایمان نگران کننده بود.
وى گفت: همانطور که پیک به سرعت باال مى رود، بعد از 
گذشتن از پیک، به ســرعت هم پایین مى آید. متاسفانه از 
آنجایى که بیمارى یک فاز تاخیــرى دارد، بعد از یک تا دو 
هفته آمار بســترى و فوت باال مى رود. در حال حاضر آمار 
بسترى ما حدود سه برابر روزهاى قبل است و آمار به صورت 

تصاعدى هر روز افزایش مى یابد.
حیدرى گفت: بیمارى با اومیکرون طورى است که عالئمش 
نسبت به دلتا خفیف تر است. بر این اساس توصیه مى کنیم 
که افراد با عالئم ساده به مراکز بهداشتى و درمانى مراجعه 
نکنند و سعى کنند با استراحت و روش هایى که به صورت 

سنتى آموختیم با خوردن مایعات و... در منزل بمانند، اما اگر 
هم احساس کردند که ناخوشى شــان دارد بیشتر مى شود، 
فرصت را از دســت ندهند و حتما مراجعــه کنند. از طرفى 
مقاومت هم نکنند و اگر بعد از دو سه روز بدتر شدند، حتما به 

مراکز مراجعه کنند.
وى افزود: شدت ســرایت اومیکرون بسیار باال است که به 
صورت آتش فشانى یا آسانسورى آمار را افزایش مى دهد. 
عوارض آن کمتر از دلتا اســت اما به تبع بــا افزایش تعداد 
مبتالیان جمعیتى هم کارشان به بیمارستان مى کشد، ولى 
بیشتر کسانى آسیب دیدند که چند بیمارى زمینه اى داشتند 
و یا واکســن تزریق نکرده بودند. مدت قرنطینه در سویه 
امیکرون 5 روز اســت و اگر شخص خواست از منزل خارج 

شود باید حتما ماسک داشته باشد.

هفته ملتهب کرونایى در پیش است

یک مقام ارشد سازمان جهانى بهداشت مى گوید که سویه 
فرعى اومیکرون که Omicron BA.2 نام دارد، بزودى به 
سویه غالب کرونا در جهان تبدیل خواهد شد و مقام نخست 
آلوده کننده ترین سویه ویروس کرونا را به خود اختصاص 

خواهد داد.

دکتر بوریس پاولین، از تیم ســازمان جهانى بهداشت در 
زمینه مقابله با کووید-19، با اعالم این مطلب گفت: «سویه 
BA.2 به سرعت جایگزین سویه فعلى که BA.1 نام دارد 

خواهد شد هر چند بعید است تاثیر آن قابل توجه باشد. البته 
داده هاى بیشترى براى تایید این مطلب مورد نیاز است.»

وى اضافه کرد که واکســن ها به روال ســابق محافظت 
مشــابهى را در برابر گونه هاى مختلف اومیکرون ایجاد 
خواهند کرد. این مسئول گفته است، با نگاهى به کشورهاى 
دیگر که سویه فرعى جدید در حال سبقت گرفتن در آن ها 
است، ما هیچگونه موج بیشــتر از حد انتظارى را در نرخ 

بسترى شدن در بیمارستان ها شاهد نیستیم.
یک تحقیق که در دانمارك انجام گرفته اســت، نشــان 
مى دهد ســویه فرعى جدید به لحاظ نرخ سرایت باالتر از 
سویه غالب فعلى است و بیشتر مى تواند افراد واکسینه شده 
را آلوده کند. محققان مى گویند در ســویه فرعى جدید 27 
نوع جهش تشخیص داده شده که در نوع اصلى اومیکرون 

وجود نداشته اند.
در حال حاضر سویه فرعى جدید در فیلیپین، نپال، قطر، هند 

و دانمارك به شکل سویه غالب درآمده است.
دکتر دوریت نیتــزان، مدیر منطقه اى ســازمان جهانى 
بهداشت، درباره ابتالى افراد به این سویه ویروس گفت: 
«اگر با فردى که مبتال است در یک اتاق باشید به آن مبتال 
خواهید شد. ممکن اســت در همان لحظه اى که ماسک 
خود را براى نوشــیدن و خوردن برمى دارید این ســرایت 
اتفاق بیافتد و به همین خاطر هرگز نخواهید دانســت چه 
زمانى آن را دریافت خواهید کرد. این ســویه خیلى سریع 

حرکت مى کند.»
آقاى نیتزان با این حال اضافه کرد: «به نظر نمى رسد خطر 
ابتالى مجدد براى افرادى که قبًال نوع اصلى اومیکرون را 
گرفته اند وجود داشته باشــد، چرا که این دو نوع زیاد با هم 
فرقى ندارند. هر چند هنوز تحقیقات کافى براى اطمینان 

وجود ندارد.»

متخصص گوش، حلق و بینى اظهار کرد: در جریان 
همه گیرى کرونا مشاهده کردیم که سرگیجه در بین 

بیماران زیاد است.
دکتر عبدالحمید حسین نیا با بیان اینکه سرگیجه 
ممکن است در سایر عفونت هاى ویروسى نیز رخ 
بدهد، تصریح کرد: کووید-19 بحث جدیدى است 
و این موضوع یک فرضیه اســت و هنوز به صورت 

مطالعه به آن پرداخته نشده است.
وى درباره تفاوت سرگیجه هاى ناشى از ابتال به کرونا 
و سایر سرگیجه ها گفت: سرگیجه  در بیمارى هایى 
مانند منیر و میگرن نیز اتفاق مى افتد؛ همچنین برخى 
افراد دچار سرگیجه هاى وضعیتى مى شوند که این 
نوع سرگیجه ها از قبل وجود داشته است اما در مورد 
کسى که سابق بر این دچار سرگیجه نمى شده است، 

مى توان به ویروس کرونا شک کرد.

وى گفت: اگر یک نفر دچار سرگیجه شود در صورتى 
که این شرایط را داشــته باشد، مى توان به ویروس 
کرونا شک کرد؛ یکى اینکه حمالت سرگیجه قبًال 
وجود نداشته باشد و ناشى از بیمارى هاى گفته  شده 
نباشد؛ دوم آنکه ســرگیجه هاى ناشى از ویروس 
کرونا، با شدت و حدت بیشــترى بروز مى یابد، این 
ســرگیجه ها، دورانى اســت و تب و حالت تهوع و 
عدم تعادل را نیز به همــراه دارد؛ پس از مدتى این 
عالیم فروکش مى کند و پس از بهبودى نیز دیگر 

عود نمى کند.
وى با بیان اینکه گوش انســان دو بخش تعادلى و 
شــنوایى دارد، ادامه داد: سرگیجه ناشى از ویروس 
کرونا، با عالیم شــنوایى همراه نیســت یعنى در 
ســرگیجه ناشــى از ویروس کرونا وزوز گوش و 

کم شنوایى وجود ندارد. 

نشانه هاى اصلى سرگیجه ناشى از کرونا چیست؟ اومیکرون جدید به سویه 
غالب جهان تبدیل مى شود

روى موج کووید-19
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کاهش ذخایر آب هاى زیرزمینى و افزایش آلودگى ها، پتانسیل 
استفاده از آب هاى زیرزمینى براى مصارف مختلف را به میزان 
قابل توجهى کاهش داده است. اثرات بهداشتى تداوم وضعیت 
فعلى جبران ناپذیر خواهد بود. این اثرات گذشته از شیوع انواع 
بیمارى ها، میزان ابتال به ســرطان و بیمارى هاى کشنده را 
افزایش خواهد داد و اثرات دراز مدت ژنتیک به دنبال دارد. در این 
شرایط برنامه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینى مى  تواند کیفیت 

مناسب منابع آب را براى کاربرى هاى مختلف تضمین کند.

رئیس پلیس پیشگیرى انتظامى کشور با تأکید بر ضرورت 
بهره گیرى از فناورى هاى نویــن به منظور ارائه خدمات 
انتظامى هوشمند به شــهروندان، از رونمایى پروژه هاى 
هوشمند پلیس پیشگیرى در آینده خبر داد.سردار مهدى 
معصوم بیگى با تاکید بر ضرورت گذر از پلیس ســنتى و 
معرفى پلیس مدرن و هوشــمند به جامعه گفت: تغییرات 
اجتناب ناپذیر روزمره در عصــر حاضر، افزایش نفوس و 
تنوع نیازمندى ها، پلیس را بر آن داشــته است تا همگام 
با این تغییرات رویکردهاى خود را متحول کند از این رو 
پروژه هاى کاربردى هوشمندسازى پلیس پیشگیرى به 
منظور ارتقاى ســطح خدمات انتظامى، اشراف انتظامى 
و بهینه ســازى مأموریت، تعریف و به مــرور عملیاتى 

خواهد شد.

تبعات بهداشتى
 کاهش ذخایر آبى

عبور از پلیس سنتى

01

محمدرضا مرشد، کارشناس ایمنى با اشاره به خطراتى که 
بادکنک هاى هلیومى و برف هاى شــادى ایجاد مى کنند، 
گفت: در حال حاضر گاز هلیوم گران شــده اســت و افراد 
فروشنده براى پر کردن بادکنک ها از گازى سبک استفاده 
مى کنند که قابلیت اشتعال دارد. در اصل گازى که استفاده 
مى شود گازى سبک تر از هواســت اما هلیوم نیست. این 
بادکنک ها به محض ترکیدن و پخش شدن به دلیل وجود 

شعله اى مثل شعله شمع و... مشتعل مى شوند.

بادکنک هلیومى، ممنوع!

زمانى نه چندان دور، مشــاهده یک زن با سیگارى در دست و 
بیرون دادن حلقه هاى دود از دهــان قابل هضم نبود و هزاران 
حرف و حدیث درباره فرد مورد نظر در اذهان عمومى شــکل 
مى گرفت و تابویى محسوب مى شد که قداست مادرانگى را زیر 
سوال مى برد. حاال، اما فرقى نمى کند در خیابان، کافى شاپ یا 
در اتوبوس و خودرو، از کنار برخى از دختران و زنان که مى گذرى 
بوى تند سیگار به مشام مى رســد وکم کم این تصویر در قاب 
کوچه و خیابان و مهمانى ها بیش از گذشــته پیش چشمانمان 

رژه مى رود.
آمار ارایه شده از سوى «محمدرضا مسجدى» دبیرکل جمعیت 
مبارزه با استعمال دخانیات، شاهد این مدعا است؛ آنجا که اعالم 
مى شود نزدیک به 20 تا 22 درصد مردان و کمتر از 3 درصد زنان 
سیگارى هســتند؛ اما اگر به دانش آموزان و دانشجویان دختر 
برسیم ارقام نشان مى دهد تا 35 درصد دختران تجربه مصرف 
قلیان دارند که اگر از این تعداد 5 درصد به دام دخانیات بیافتند، 

ارقام وحشتناك خواهد شد.
سید حسن موسوى چلک درباره پشت پرده افزایش گرایش زنان 
به سوى مصرف دخانیات، مى گوید: سیگار و استعمال دخانیات 
توسط زنان امرى امروزى نیست و در گذشته هم وجود داشت، 
اما در گذشته در پستوى خانه و دور از انظار عمومى این کار انجام 
مى شد و در حال حاضر به نوعى ظهور و بروز بیشترى پیدا کرده 

و مشهود و فراگیر شده است.
وى با تاکید بر اینکه قبحى که در گذشــته سیگار داشت امروز 

ندارد و از بین رفته اســت، ادامه مى دهد: در تمامى کشور هاى 
جهان، محدودیت هاى قانونى براى سن مصرف سیگار نوشته 
شده است که از 16 تا 20 ســال متفاوت است، اما متاسفانه در 
سال هاى اخیر و بنا برگزارش ســازمان ها و موسساتى که در 
ســاماندهى معتادان و گروه هاى دیگر فعالیت مى کنند، سن 
مصرف سیگار به 13 و 14 ســال رسیده است که شواهد عینى 
کمتر از این را نشــان مى دهد. این در حالى است که بر اساس 
گزارش سازمان جهانى بهداشت، در قرن گذشته نزدیک به 100 

میلیون نفر بر اثر مصرف سیگار جانباخته اند.
رییس انجمن مددکاران اجتماعى ایران با بیان اینکه پیامد ها و 
عوارض سیگار بر همگان مبرهن است، یادآور مى شود: بالغ بر 
80 درصد از کسانى که به سمت مواد مخدر روى مى آورند، پیش 
از آن سیگار مى کشیدند. رقم قابل تاملى است و نباید فراموش 
کرد به کسى که سیگار مى کشد تریاك تعارف مى کنند یا از او 

درخواست مى کنند که با هم بگردند.
وى با تاکید بــر اینکه احتمال مصرف مواد مخــدر براى افراد 
سیگارى باال است، خاطرنشان مى کند: ســیگار دروازه ورود 
به سایر آسیب هاى اجتماعى اســت و حال دخترى که سیگار 
مى کشد ممکن است براى دوســتى هم به او درخواست داده 
شود، برایش سیگار بخرند و روشن کنند و سپس اتفاقات بدترى 

هم بیافتد.
موسوى چلک یادآور مى شود: سیگار کشیدن رقابت بین زن و 
مرد نیست بلکه هر کسى که بر سر سیگار با دیگرى رقابت کند 

در حقیقت رقابت براى آســیب زدن به خود کرده است و نباید 
فراموش کرد که میزان آســیب پذیرى دختران ســیگارى دو 

برابر پسران است.
رییس انجمن مددکاران اجتماعى، با بیان اینکه کنجکاوى، ابراز 
وجود، تقلید از سلبریتى ها در کنار تاثیرپذیرى از گروه همساالن 
و همکالسى ها مهمترین عوامل گرایش دختران به استعمال 
سیگار است، مى گوید: البته تاثیرگروه همساالن در مورد بسیارى 
از آسیب ها مصداق پیدا مى کند. در مورد بزرگساالن هم دلیل 
مصرف سیگار گاه استمرار حرکت است و گاه کنجکاوى، چشم 

و هم چشمى، ابراز وجود و تسکین شکست ها و درد ها است.
وى ادامه مى دهد: به طور کلى عوامل یکســان است و تفاوتى 
در دالیل سیگار کشیدن بزرگساالن و نوجوانان نیست، اما تنها 
تفاوت این است که یک نوجوان گول مى خورد، اما بزرگسال نه 

و با اراده خود به این کار روى مى آورد.
رییس انجمن مددکاران اجتماعى ایران درباره راهکار پیشگیرى 
از گرایش نوجوانان دختر و پســر به مصرف ســیگار توضیح 
مى دهد: مهمترین عامل آموزش مهارت هاى زندگى اســت، 

آموزشى به موقع و درست تاثیرگذارى الزم را مى گذارد.
موســوى چلک، صمیمى کردن فضــاى درون خانه را عامل 
بازدارنده دیگر عنوان و تصریح مى کند: فرصت ســازى براى 
اوقات فراغت بهتر نوجوانان و جوانان هم راهکار دیگر اســت. 
ضمن اینکه پدر و مادر سیگارى نمى توانند مانع فرزند خود شوند 

تا به سیگار پناه نبرد.

تابویى که براى دختران و پسران کم سن و سال هم شکسته شده است

سیگار دروازه ورود به آسیب هاى 
اجتماعى بزرگ تر است

مدیر گروه آموزشى دانشگاه علوم توانبخشى و سالمت اجتماعى، روند سریع پیر 
شدن جمعیت را مورد اشاره قرار داد و اجراى برنامه هایى براى تضمین زندگى 

سالم، مستقل و فعال افراد سالمند را ضرورى دانست.
نیکتا حاتمى زاده به سیاست هاى نظام سالمت، از جمله سیاست افزایش موالید 
که در دست اجراست، اشاره کرد و تدوین و اجراى برنامه هایى که براى تضمین 
زندگى توأم با سالمت تازه متولدین ضرورى است، و تشخیص زودهنگام هرگونه 
نقص و توانبخشى بموقع براى پیشگیرى از بروز معلولیت ها در حد امکان را از 

جمله این سیاست ها ذکر کرد.
حاتمى زاده به روند سریع پیر شدن جمعیت پرداخت و تدوین و اجراى برنامه هایى 
براى تضمین زندگى سالم، مستقل و فعال افراد سالمند را ضرورى دانست، ضمن 
آنکه بر لزوم ارائه خدمات توانبخشى در تداوم خدمات ارتقایى، پیشگیرى سطح 

یک و درمان تاکید کرد.
وى که مأموریت طراحى مدل ادغام خدمات توانبخشى در شبکه نظام سالمت 
را بر عهده گرفته است، تصریح کرد: توانبخشى زمانى جامه عمل مى پوشد که 
مجموعه اقداماتى که براى افرادى به دلیل نقص آناتومى یا فیزیولوژى بدن دچار 
کم توانى هستند، بتواند منجر به آن شــود که فرد بتواند با بهترین حال ممکن 
به زندگى مستقل، شــاداب فردى و اجتماعى خود ادامه دهد و زندگى پربارى 

داشته باشد.
مدیر گروه مدیریت توانبخشى دانشگاه، ابعاد مختلف توان بخشیدن را توضیح 
داد و تاکید کرد که ایجاد «ستاد پیشگیرى از ناتوانى»، یک ضرورت است، چرا 
که توانبخشى موفق جز با کار تیمى ساختارهاى گوناگون کشور حاصل نمى شود. 
و وزارتخانه ها، ســازمان هاى دولتى و مردم نهاد و بخــش خصوصى، از جمله 

نهادهایى هستند که مى بایست در فعالیتى نظام مند مشارکت کنند.

ضرورت تدوین برنامه هایى براى 
زندگى سالم سالمندان

انجمن حمایت از حقوق کودکان در واکنش به درگیرى منجر به شــهادت یک 
مامور نیروى انتظامى و رو در رو کردن فرزند وى با متهم به قتل، بیانیه اى صادر و 

در آن بر نکاتى در جهت حفظ سالمت روان و حقوق کودکان تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، در این بیانیه، با اشاره به شهادت جانشــین فرمانده پاسگاه 
انتظامى بیدزرد شیراز طى یک ماموریت گشــت زنى با ضربات سالح سرد، از 
رودرو کردن فرزند شهید رنجبر تنها دو  روز پس از دستگیرى قاتل پدرش مقابل 
دوربین رسانه ها و با حضور مردم توســط برخى عوامل انتظامى استان فارس 

انتقاد شده است.
در این بیانیه آمده اســت: کودکى که هنوز غم از دست دادن پدرش را به دوش 
مى کشد به تجویز و تشخیص ما باید چشم در چشم یک متهم بدوزد و از او اعالم 
انزجار کند. در واقع ما نه تنها سوگ یک کودك را به رسمیت نشناخته ایم بلکه 

خشم و نفرت را نیز بر او تحمیل کرده ایم.

آن رو در رو کردن درست نبود

قائم مقام سازمان تبلیغات اســالمى، یاد مرگ را مسئله مهم و 
عبرت آموز براى رسیدن به تعالى و سعادت دنیا و آخرت برشمرد 
و بیان داشت: یاد مرگ آن قدر مهم و عبرت آموز و در سعادت 
بشر تأثیرگذار است که اهل بیت (ع) بر آن توصیه و تأکید دارند.

حجت االسالم والمســلمین حریزاوى افزود: انبیا الهى و اهل 
بیت (ع) همواره اصحاب خود را به یاد مرگ توصیه مى کردند و 
مى فرمودند براى اینکه در دنیا و آخرت عاقبت به خیر شوید، الزم 

است همواره به یاد مرگ باشید. وى بیان داشت: یاد آورى مرگ 
موجب مى شود، انسان از لحظه اى از یاد خدا، نعمت و آزمون هاى 

حضرت حق تعالى غافل نباشد.
حجت االسالم والمسلمین حریزاوى گفت: بهترین مکان براى 
یادآورى مرگ مجالسى است که براى درگذشتگان و کسانى که 
از دنیا رحلت کرده اند، برگزار مى شود. چرا که انسان با حضور در 
این جلسات و دیدن تصاویر گذشتگان مى بیند و خواهند پنداشت 

که روزى به دنیا آمده و روزى هم از دنیا آخرت رفت.
قائم مقام رئیس سازمان تبلیغات اسالمى، افزود: این مجالس 
نه تنها مجالس عبرت، بلکه مجالس تربیتى است. مرگ موجب 
مى شود نفس سرکش مهار و کنترل شود و از گناه هم پرهیز کند.

وى بیان داشــت: اگر جامعه گرفتار غفلت و انواع آسیب هاى 
اجتماعى شده چون از یاد معاد غافل شده و نفس خود را گرفتار از 

هر گونه تقوا دور نگه داشته است.
معاون سیاسى اجتماعى استاندارى تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در قرارگاه 
اجتماعى گفت: با توجه به برنامه ریزى که صورت گرفته 5 الى 6 آسیب اجتماعى 

در اولویت اقدام ما هستند.
سید عباس جوهرى درباره قرارگاه آسیب هاى اجتماعى و اقداماتى که در این مدت 
از سوى این قرارگاه صورت گرفته است، گفت: اولین اقدامى که در قرارگاه اجتماعى 
انجام دادیم، احصاء آسیب هاى اجتماعى بود و سپس نسبت به اولویت بندى این 

آسیب ها اقدام کردیم.
وى ادامه داد: براساس این اولویت بندى بحث جمع آورى و ساماندهى معتادان 
متجاهر جزو اولویت اول ما قرار گرفت چراکه در ایام زمســتان هستیم و بعضا 
بسیارى از این افراد بى خانمان هستند و شب ها در خیابان بدون سرپناه مى ماندند، 

از همین رو این برنامه در اولویت ما قرار گرفت.
معاون سیاسى اجتماعى استاندار تهران با بیان اینکه جمع آورى معتادان متجاهر کار 
بسیار سنگینى بود، ادامه داد: ما ظرفیت کافى براى نگهدارى این افراد را نداشتیم، 
براساس گمانه زنى ها از حدود 65 تا 68 هزار معتاد متجاهر در کشور 37 تا 40 درصد 
این معتادان در تهران هستند. بنابراین الزم بود براى ساماندهى این افراد اقدام 

جهادى صورت بگیرد.
وى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود درباره کودکان کار گفت: برنامه هاى ما 
براى اقدامات الزم در خصوص کودکان کار نیز شروع شده است و بهزیستى نیز 
در همین راستا اقداماتى را انجام مى دهد. ما منتظر هستیم در این زمینه نیز کمى 
کار پیش برود و بعد نتایج آن را اعالم کنیم. کودکان کار هم از اولویت هاى ما بوده 

است و در این راستا اقداماتى نیز در حال انجام است.
جوهرى در پاسخ به این سوال که مهمترین آســیب اجتماعى در تهران در حال 
حاضر چیست، گفت: همه آسیب هاى اجتماعى که احصا شده اند مهم هستند، اما در 
خصوص اقداماتى که ما باید انجام دهیم اولویت بندى صورت گرفته است و با توجه 
به برنامه ریزى که صورت گرفته 5 الى 6 آسیب اجتماعى در اولویت اقدام ما هستند.

احصاى آسیب هاى اجتماعى در تهران
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کمیســیون تلفیــق الیحه بودجــه 1401 با پیشــنهاد 
متناسب ســازى حقوق پرسنل ســازمان حفاظت محیط 
زیست و همچنین پیش بینى 300 میلیارد تومان در جداول 
بودجه براى افزایش حقــوق محیط بانان موافقت کرد. بر 
اســاس این پیشــنهاد، حقوق و دریافتى پرسنل سازمان 
حفاظت محیط زیست هم تراز سایر دستگاه ها خواهد شد 
و همچنین 300 میلیارد تومان  هم در جداول بودجه براى 

افزایش حقوق محیط بانان پیش بینى شده است.

افزایش حقوق محیط بانان
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نازنین حبیبى، روان شناس با تاکید بر اینکه والدین تحت هیچ 
شرایطى نباید درباره اخبار منفى و خشونت بار با بچه ها صحبت 
کنند، تصریح کرد: صحبت کردن درباره این خشــونت ها 
مى تواند ترس هایى را نظیر «من اگر کارى کنم باباى من هم 
مى تواند سرم را ببرد» در کودکان و نوجوانان ایجاد کند، این 
ترس براى دختر بچه ها این تصور را ایجاد مى کند که مردها 
صدمه زننده و آسیب رسان هستند و در پسران نیز این تصور 
ایجاد مى شود که چون پسر هستند به هنگام هیجانى شدن یا 
خشمگین شدن حق دارند خشم خود را به بدترین شکل خالى 
کنند و این قدرت را دارند. در واقع با این کار به بچه ها مجوز 

بروز چنین رفتارهایى را در بزرگسالى مى دهیم.

بچه ها را نترسانید

قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمى:

یاد مرگ سبب دورى از آسیب هاى اجتماعى مى شود

پایانه هاى مسافربرى نخســتین و آخرین مکان هایى است که 
مسافران پایتخت آن را مى بینند و در آن حضور دارند. این مسافران 
چالش ها و آسیب هاى متعددى را از پایانه هاى غرب و جنوب به 
سایر نقاط شهر تسرى مى دهند که از جمله آنها حضور دختران و 

زنان فرارى در پایتخت است.
براى پیشگیرى از این آســیب پایگاه هاى خدمات اجتماعى در 
داخل پایانه ها فعالیت هاى ویژه اى را انجــام مى دهند. به گفته 
«سعید شرف دوست»، معاون حمایت هاى اجتماعى سازمان رفاه، 
خدمات و مشارکت هاى اجتماعى در 8 ماه گذشته بیش از دهها 
دختر و زن فرارى به کانون گرم خانواده هاى شان برگشته اند. 528 
نفر آسیب دیده اجتماعى که از خانه فرار کرده بودند، از ابتداى سال 
تاکنون، در پایانه ها شناسایى و به مراکز مربوطه همچون بهزیستى 
ارجاع شده اند. از این آمار 438 مورد زن سرپرست خانوار، 71 نفر 
دختر و 19 مورد پسر هستند. همین آمار کافى بود تا سراغ معاون 
حمایت هاى اجتماعى ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت هاى 

اجتماعى برویم و با فعالیت ویژه این نهاد بیشتر آشنا شویم.   
وى مى گوید: «در پایگاه خدمات اجتماعى مشاوره اولیه به فرد 
آسیب دیده ارائه مى شود و تالش مى شــود تا قبل از حل شدن 

مشکل فرد آسیب دیده در مکان هایى همچون گرمخانه ها مستقر 
شود. همه تالش و فعالیت این پایگاه این است که از مبدأ شروع 
آسیب، جلو آن را بگیرد. چون اگر دختر فرارى 24 ساعت در شهر 
تهران سرگردان بماند، دیگر امکان بازگشتش به خانواده سخت 
خواهد بود. به همین دلیل در همان ابتداى ورودش به پایتخت این 
فرد شناسایى و خدمات مددکارى به او ارائه مى شود و امید ما این 

است که با این اقدامات گرفتار باندهاى خالف نشود.»

90 درصد افرادى که در محوطه پایانه شناسایى مى شوند با پاى 
خودشان به مرکز نمى آیند، مگر اینکه به مشکل حادى برخورده 
باشند. شرف دوست مى گوید: «در همین 8 ماه گذشته بیش از 400 
مورد از افراد آسیب دیده به خانواده هاى آنها ارجاع داده شده اند. این 
در صورتى است که اگر این افراد وارد جامعه و خیابان هاى شهر 
شوند، شرایط سخت تر و هدایت آنها دشوارتر خواهد بود. بى شک 
این فعالیت ها باعث شد تا این افراد از چرخه اى که مى توانستند 
گرفتارش شوند، خارج شوند. متأسفانه بانوان بیشترین افراد در 
معرض آسیب و مراجعان پایگاه هاى خدمات اجتماعى پایانه ها 
هســتند.ترمینال جنوب به دلیل تعداد بیشــتر ورودى هایش از 

شهرهاى مختلف کشور ظرفیت بیشترى در این زمینه دارد.»
او مى افزاید: «فضاى مجازى از عوامل ایجاد آســیب به شــمار 
مى رود که باعث مى شود جوانان ونوجوانان از خانه و خانواده فرار 
کنند و به تهران بیایند. فضاى مجــازى، تهران را به یک مدینه 
فاضله تبدیل کرده اســت که همه امکانات و اتفاقات خوش در 
آن رقم مى خورد. آنها فکر مى کنند از تهران و اتفاقات خوش آن، 
جامانده و محرومند. به همین خاطر راهى تهران و متأسفانه گرفتار 

موضوعات دیگر مى شوند.»  

بروز آسیب هاى اجتماعى در پایانه هاى تهران 

فضاى مجازى، تهران را به مدینه فاضله تبدیل کرده است
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چیزى بدتر از شر و بدى نیســت جز کیفر و عذاب آن و چیزى نیکوتر از 
خیر و نیکى وجود ندارد جز پاداش آن. همه چیز دنیا شنیدن آن بزرگ تر 
از دیدن است و هر چیز از آخرت دیدن آن بزرگ تر از شنیدن آن است. پس 
کفایت مى کند شما را شنیدن ازدیدن و خبر دادن از پنهانى هاى آخرت. آگاه 
باشید، هرگاه از دنیاى شما کاهش یابد و به آخرت افزوده شود بهتر از آن 

است که از پاداش آخرت شما کاسته و بر دنیاى شما افزوده شود.
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شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع:  تهیه مصالح و اجراى کار جهت اصالح برق تابلوهاى توزیع، روشنایى محوطه، ساختمان ادارى، امور 

مشترکین، کارگاه،انبار، سالن و برق رسانى دائمى به ایستگاه CPS و پمپ هاى آب اداره گاز شهرضا
به شماره فراخوان (2000091138000217) مورخ (1400/11/18) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در 
مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53109159 مورخ 11/18/  1400 مى باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه : از ساعت  11:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/11/18 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00روز چهار شنبه تاریخ  1400/11/27مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00روز شنبه تاریخ 1400/12/07 مى باشد.
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت  30: 10 روزیکشنبه تاریخ 1400/12/08 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 404,000,000 ریال مى باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه 5   نیرو    الزامى مى باشد. 

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت هاى 
الف : آدرس شــرکت گاز اســتان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پــارك-  امور قراردادها و 

تلفن (داخلى 3769) 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934- 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهی مناقصه عمومی 

شرکت گازاستان اصفهان

چاپ اولچاپ اول

م.الف: 1275852   

 فراخوان مناقصه عمومى 
شــرکت آب  و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.   
  

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
 www.setadiran.ir:پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/11/23  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت 

نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

چاپ دومچاپ دوم

مبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
 شماره فراخوان

 سامانه ستاد و شماره
مناقصه

4
ماه

 عملیات لوله گذارى
 و اجراى خط انتقال

 فاضالب  محله آشجرد
  منطقه فریدن

 (یک مرحله اى با ارزیابى
فشرده )

10،298،140،913515,000,0002000001434000068
400-4-296

تاریخروزساعتعنوان
1400/11/27چهار شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1400/12/07شنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1400/12/08یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه :  نصف جهان 
تاریخ انتشار:1400/11/23

شرکت قند اصفهان (سهامى عام) درنظر دارد نسبت به فروش اقالم ذیل از طریق مزایده عمومى اقدام نماید .
متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند جهت بازدید از خودرو هاى سوارى و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 
انتشار آگهى به مدت 7 روز کارى در ساعات ادارى به محل شرکت واقع درخیابان جى شرقى، سه راه ارغوانیه 

واحد فروش شرکت مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت تحویل پاکات و پیشــنهادات قیمت پایان وقت ادارى سه شنبه مورخ 12/03/ 1400 در محل 

دبیرخانه شرکت قند اصفهان مى باشد.
تاریخ گشایش پاکات روز چهار شنبه مورخ 1400/12/04

شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر 11-35210810 - 031 داخلى 351 و09126832687  واحد فروش 
( ساعت 8 صبح لغایت 13 و 15 الى18 )

شرکت قند اصفهان ( سهامى عام )

آگهى مزایده عمومى (مرحله دوم)
  فروش اقالم مازاد(خودرو هاى سوارى ) بر نیاز متعلق به شرکت قند اصفهان 

تعدادشرحردیف
1دستگاهخودرو سوارى سورن مدل 1390   رنگ مشکى1
2دستگاهخودرو سوارى سورن مدل 1391   رنگ سفید2
1دستگاهخودرو سوارى سورن مدل   1392 رنگ سفید3

شرکت قند اصفهان (سهامى عام)درنظر دارد نسبت به فروش اقالم ذیل از طریق مزایده عمومى اقدام نماید 
متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند جهت بازدید از اقالم ضایعاتى و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهى به 
مدت 7 روز کارى در ساعات ادارى به محل شرکت واقع درخیابان جى شرقى، سه راه ارغوانیه واحد فروش مراجعه 

نمایند. 
آخرین مهلت تحویل پاکات و پیشنهادات قیمت پایان وقت ادارى سه شنبه مورخ 12/03/ 1400 در محل دبیرخانه 

شرکت قند اصفهان مى باشد.
تاریخ گشایش پاکات : روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04

شــماره هاى تماس جهت اطالعات بیشــتر 11-35210810 - 031 داخلى 351 و 09126832687  واحد فروش
 ( ساعت 8 صبح لغایت 13 و 15 الى18 )

شرکت قند اصفهان ( سهامى عام )

آگهى مزایده  عمومى (مرحله دوم)
  فروش ضایعات آهن و استیل متعلق به شرکت قند اصفهان

مقدارشرحردیف
120 تنضایعات آهن آالت1
1 تنضایعات استیل 316 نگیر2
5 تنضایعات چدن3

مقدارشرحردیف
3 تنضایعات مس4
5 تن ضایعات کابل روکش دار مسى 5
6 تنضایعات روتور دینام6

همزمان با چهل وسومین فجر انقالب اسالمى، 
14 طرح بزرگ گازرسانى با بیش از 622 میلیارد 

ریال هزینه در دهه فجر امسال بهره بردارى شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: 7 طرح بزرگ 
گازرسانى شامل، گاز رسانى به شرکت فوالد آپادانا 
در شهرضا، نصب و راه اندازى سیستم مانیتورینگ 
45 ایستگاه CGS/TBS در اصفهان، گازرسانى 
به 120 گلخانه روســتاى مبارکه، گازرسانى به 9 
گلخانه در شهر قلعه سرخ فالورجان، بهره بردارى 
از خط تغذیه گلخانه هاشــم شــهر علویجه، گاز 
رسانى به مجموعه مرغدارى هاى شهرکمشچه و 
خط تغذیه شهرك صنعتى ورزنه به بهره بردارى 

رسید و از مزایاى گاز طبیعى بهره مند شدند.
ســید مصطفى علوى افــزود: همچنین دو طرح 
گازرسانى هم در شــهرضا از جمله گازرسانى به 
واحد هاى تولیدى منطقه چغاد و شــبکه گذارى 
شــهرك صنعتى جمبزه، همچنیــن نصب و راه 

اندازى کنتور هاى آلتراسونیک ایستگاه فوق عمده 
استان ازدیگر طرح هاى اجرا شده است.

وى بهره بردارى از ساختمان پست امداد شهرك 
شهید کشورى و گازرســانى به فاز دوم شهرك 
عالمه امینى هرند را از دیگــر طرح هاى افتتاح 
شــده بیان کرد و گفت: روســتاى خان سنجد از 
توابع شهرستان اصفهان و روستاى لشکرکوه از 
توابع شهرستان اردستان هم از مزایاى گاز طبیعى 

بهره مند شدند.
مدیرعامل شرکت گاز استان به آغاز اجراى خط 
16 اینچ ایستگاه صنعتى شــهر بادرود نطنز هم 
اشــاره کرد و گفت: در این طرح حدود 9 کیلومتر 
خط تغذیه 16 اینچ، یک ایستگاه TBS به ظرفیت 
10 هزار متر مکعب و یک ایســتگاه CPS براى 
گازرسانى به شــهرك صنعتى بادرود همزمان با 
چهل و سومین ســالگرد پیروزى انقالب کلنگ 

زنى خواهد شد.

بهره بردارى از 14 طرح بزرگ 
گازرسانى در اصفهان

تعمیرات اساسى واحد تبدیل کاتالیستى شماره یک شرکت 
پاالیش نفت اصفهان ادامه دارد.

مدیر نگهدارى و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: این عملیات از شنبه 16 بهمن ماه، 
آغاز شد و بر پایه پیش بینى هاى انجام شده 18 روز به طول 

خواهد انجامید.
علیرضا قزوینى زاده با اشــاره به اینکه تعمیرات اساسى 
واحدهاى تصفیه آمین و آب ترش شماره یک شرکت نیز 
از 23 بهمن ماه شروع خواهد شد، افزود: پیش بینى زمان 

انجام این تعمیرات به مدت 14 روز است.
وى گفت: تمامى تالش ما این اســت که ضمن رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى و با پیش بینى 150 هزار نفرساعت( 
700 نیروى رســمى و 750 نیروى پیمانکارى مجرب) و 
بهره مندى از امکانات سیستمى، مدت زمان این عملیات 

را کاهش داده و بهره ورى پاالیشگاه را افزایش دهیم.
مدیر نگهدارى و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان 
ادامه داد: در تعمیرات اساســى این دوره مانند دوره هاى 
گذشته، تمام نیروهایى که از بیرون شرکت وارد پاالیشگاه 

شده اند، دوره هاى آموزش ایمنى را گذرانده اند و همچنین 
با توجه به شیوع کرونا، راه هاى مقابله با این ویروس به آنها 
آموزش داده شده است ؛ بسته هاى بهداشتى شامل ماسک 
و اسپرى هاى ضدعفونى کننده نیز روزانه در اختیار این افراد 
قرار داده مى شود، لباس هاى آنها به طور مرتب تعویض 
مى شود و فاصله گذارى اجتماعى با حساسیت زیاد رعایت 
مى گردد. تا مشکلى در زمینه کرونا به وجود نیاید و با وجود 
اینکه جمعیت زیادى باید در یک فضا کار کنند شــرایط 

تحت کنترل باشد.

تعمیر واحد تبدیل کاتالیستى شماره یک شرکت پاالیش نفت

در نهمین روز از دهه مبارك فجر بهره بردارى از 4 طرح 
آبرسانى روستایى در شهرستان هاى فریدن و فریدونشهر 

آغاز شد. 
این طرح ها را شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
هدف تامین آب شرب بهداشتى و پایدار روستاهاى قفر، 
نماگرد، قودجانک، دره بید، سفتجان، بادجان، ازونبالغ، 
حصور و گنجه در شهرســتان فریدن و روستاى خویگان 
علیا در شهرستان فریدونشهر با صرف هزینه اى بالغ بر 80 

میلیارد ریال به اجرا درآورده است.
طرح آبرسانى به روستاى قفر شامل 4200 متر لوله گذارى 

از جنس پلى اتیلن با قطرهاى 110، 150 و 160 میلیمتر و 
احداث ایستگاه پمپاژ آب با ظرفیت حداکثر 12 لیتر در ثانیه 
با هزینه 40 میلیارد ریال، طرح آبرسانى به روستاى نماگرد 
شامل اجراى یکهزار متر لوله پلى اتیلن با قطر 63 میلیمتر 
با هزینه 3 میلیارد ریال و اصالح و بازسازى 10 هزار متر 
از شبکه آبرسانى روستاهاى قودجانک، دره بید، سفتجان، 
بادجان، ازونبالغ، حصور و گنجه با هزینه 27 میلیارد ریال، 
طرح هایى بود که روزچهارشــنبه 20 بهمن ماه جارى با 
حضور جمعى از مقامات شهرستان فریدن به بهره بردارى 
رسید. در همین روز همچنین بهره بردارى از مخزن 300 

متر مکعبى روستاى خویگان علیا در شهرستان فریدونشهر 
آغاز شد. با بهره بردارى از این مخزن که 10 میلیارد ریال 
هزینه در بر داشته است آب شرب سالم و پایدار 389 خانوار 
روســتاى خویگان علیا با جمعیت 1556 نفر از محل چاه 

جدید تامین شد.
در آیین افتتاح این طرح ها، ناصر اکبرى معاون بهره بردارى 
و توسعه آب شــرکت آبفاى استان اصفهان، رضا صفرى 
فرماندار فریدونشــهر، عزیزا... عباســى فرماندار فریدن 
و جمعى از مردم و مســئوالن اجرایى، قضایى، نظامى و 

انتظامى هر دو شهرستان حضور داشتند.

افتتاح 4 طرح آبرسانى روستایى در فریدن و فریدونشهر


