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سن ازدواج به 30 سال رسیداصفهان، مقام اول آزادسازى زندانیانزندگى جمشید مشایخى کتاب مى شود یارانه جدید  باالخره چقدر است؟ نه شهریار نه شهباززاده؛ یک تصمیم عجیب در الکالسیکو اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

رشد
 39 درصدى 

طالق در سال 99

چرا خیابان بزرگمهر ترك خورده است
3

5

کشف 600 مورد 
خودزنى با ادعاى 
نزاع در اصفهان

مطابق با گزارش مرکز آمار ایران، تعداد طالق ثبت 
شده با مدت ازدواج کمتر از یک سال از 2198 طالق 

در بهار سال 99 با رشد 39 درصدى به 3068 طالق در 
تابستان 99 رسیده است؛ همچنین تعداد طالق ثبت 

شده در بهار 98 با مدت ازدواج کمتر از یک سال...

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان از کشف 
602 مورد خودزنى بــا ادعاى نــزاع و با هدف 
دریافت دیه و خسارت در هشت ماهه امسال در 

استان خبر داد.
على ســلیمان پور با اعالم اینکه در هشت ماهه 
سال جارى، 602 مورد خودزنى با ادعاى نزاع و 
با هدف دریافت دیه و خسارت کشف شد، اظهار 
کرد: این تعداد شامل 424 مرد و 178 زن بود که 

به مراجع قضایى معرفى شدند.
وى گفت: بسیارى از موارد خودزنى که با ادعاى 

نزاع و درگیرى انجام ...

خون گاو خونى در شیشه خشکسالىخون گاو خونى در شیشه خشکسالى
شرق اصفهان آب را له له مى زندشرق اصفهان آب را له له مى زند
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کارشناسان بررسى مى کنند؛ فرو نشست یا درزهاى انبساطى؟

سپاهانى ها در زدن ضربات آخر 
ضعف مشهودى دارند

بازیکن سابق ســپاهان درباره شکســت این تیم برابر پرسپولیس 
توضیحاتى را بیان کرد.

فرشید طالبى، بازیکن سابق ســپاهان درباره شکست این تیم برابر 
پرسپولیس گفت: تقابل 2 تیم برتر ایران به لحاظ فوتبال مالکانه، 

نوید بازى جذاب را ...
7
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آسیب هاى اجتماعى  
در وضعیت 

هشداردهنده است

آغاز به کار قرارگاه هاى محله   محور حاج قاسم سلیمانى در اصفهان
فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان خبر داد؛
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آزمون، ارزشمندترین آزمون، ارزشمندترین 
2بازیکن شدبازیکن شد

3

استاندار اصفهان:استاندار اصفهان:

کارآمدى کارآمدى 
مدیران، سرمایه مدیران، سرمایه 

اجتماعى  اجتماعى  
حاکمیت استحاکمیت است

رئیس کانون بازنشستگان سازمان رئیس کانون بازنشستگان سازمان 
تأمین اجتماعى  پاسخ مى دهدتأمین اجتماعى  پاسخ مى دهد

افزایش سن افزایش سن 
بازنشستگى بازنشستگى 

صندوق ها را صندوق ها را 
نجات مى دهد؟نجات مى دهد؟

4

دالیل افت قسمت هاى دالیل افت قسمت هاى 
سوم و چهارم فصل اول سوم و چهارم فصل اول 

«جوکر» از زبان 
سام درخشانى

4

ا«جوکر» از زبان  ز از ب«جوکر» از زبان ک ر زبانجو از « «جوکر» از زبان«جوک
ىم درخشانىممام درخشانىدسامدرخششانىنىنىىخدرخشامدرخ خشانخشاخشادرخشااساسا سام درخشانىمد

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2414/ش مورخ 1399/11/06 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 19 قطعه زمین مسکونى واقع در سطح شهر 

را با قیمت کارشناسى و از طریق آگهى مزایده به صورت نقد به فروش برساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1400/10/26 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهى مزایده عمومى 
(نوبت دوم)

چاپ  دوم چاپ  دوم 

م.الف :1247349سرپرست شهردارى شاهین شهر -کیانوش کیانى 

شهردار ي ابوزید آباد در نظر دارد  به استناد مجوز شماره 140/164  مورخ 1400/9/11 طى تشر یفات  مناقصه 
عمومى و حسب ضوابط و مقررات آئین نامه مالى شهرداریها عملیات پخت ، حمل و پخش آسفالت در معابر 
خیابانها سطح شهر را با اعتبارى بالغ 20/000/000/000 ریال از  محل  اعتبارات داخلى به پیمانکار واجد الشرایط 

واگذار نماید .
 از کلیه متقاضیان در خواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل و دریافت اسناد  و مدارك 

مناقصه به واحد مالى شهردارى مراجعه نمایند .
1- مدت قبول  پیشنهاد ات  از تار یخ انتشار آخرین آگهى به مدت 10 روز مى باشد 

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده  مناقصه مى باشد .
3- شهردار ى در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ات مختار است .

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد 
5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 در صد کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه یا فیش نقدى به حساب 0110135920006 بانک ملى واریز و ضمیمه پیشنهاد 

خویش نمایند .
6- تامین قیر مورد نیاز با شهردارى  مى باشد پیمانکار متعهد به ارائه ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه به مبلغ کل 

ارزش ریالى قیر در زمان تحویل مى باشد 
7- سایر اطالعات و جزئیات در  اسناد مناقصه مندرج است 

آگهی  مناقصه مرحله اول چاپ  اول چاپ  اول 

م.الف :1252613محسن قندى- شهردار ابوزیدآباد

سپاها

بازیکن سابق
توضیحاتى را
فرشید طالبى

پرسپولیس
ب نوید

فرا رسیدن سال جدید میالدى بر هموطنان مسیحى مبارك باد
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دولت بــه دهک هاى اول تا هشــتم ماهانــه 273هزار 
تومان یارانه ترکیبى واریز خواهد کرد.آنطور که روزنامه 
«همشهرى» گزارش داده این یارانه، در شکل حداکثرى 
خود، شــامل 45هزار و 500تومان یارانه نقدى، 55هزار 
تومان یارانه کمک معیشتى و همچنین 150هزار تومان 
یارانه جدید، ناشى از اصالح سیاست ارز ترجیحى، به همراه 
22هزار و 500تومان یارانه ناشى از اصالح سهمیه بنزین، 
به هر شهروند، خواهد بود. آخرین خبرها حکایت از آن دارد 
که دولت تصمیم گرفته پرداخت پلکانى یارانه ها را فعًال 
کنار بگذارد و به جاى آن به صورت یکسان به 66میلیون 
نفر ماهانه 150هزار تومان یارانه نقدى بیشتر پرداخت کند. 

زمان اجراى سیاست تغییر الگوى یارانه ها هنوز نهایى نشده 
و دولت منتظر نتایج نهادهاى افکارســنجى و همچنین 
آماده شدن زیرساخت ها و افکار عمومى است.از ماه آینده 
درصورت به نتیجه رســیدن بحث هاى کارشناســى در 
کریدورهاى دولت، رقمى معادل 150هزار تومان به عنوان 
یارانه ناشى از اصالح نرخ ارز ترجیحى به 66میلیون ایرانى 
تخصیص پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه براثر تغییر الگوى 
اختصاص سهمیه بنزین، به همه شهروندان ایران معادل 
22هزار و 500تومــان دیگر تعلق خواهــد گرفت. البته 
فعًال قرار بر این اســت که دو دهک ثروتمند شامل 16تا 

20میلیون نفر شامل این یارانه نشوند.

افزایش سن بازنشستگى موافقان و مخالفان متعددى 
دارد. موافقان این طرح مى گویند دیر بازنشســته شدن 
افراد و اســتفاده از ظرفیت آنها هم باعث اســتفاده از 
نیروى کار فعال در کشــور مى شود و هم صندوق هاى 
بازنشستگى را  از چالش در مى آورد، اما مخالفان مدعى 
هستند این طرح در جهت مخالف طرح حمایت از جوانى 
جمعیت حرکت مى کنــد و باعث هجوم افــراد براى 
بازنشسته شدن در انتهاى سال مى شود و نباید به یک 

باره سن بازنشستگى دو سال باال برود.
رئیس کانون بازنشســتگان ســازمان تأمین اجتماعى 
مى گوید: این موضوع باید قانون دائمى باشد و در بودجه  

یکساله جاى آن نیست به همین دلیل با اصل موضوع 
مخالف هستیم.

على دهقان کیا ادامه داد: اگر همین روند در صندوق ها 
و تأمین اجتماعى ادامه داشته باشــد به امید آنکه سن 
بازنشستگى دو سال افزایش یافته است فایده ندارد البته 
ممکن است تأثیر داشته باشد، اما باعث نجات صندوق ها 
نمى شود، چون رقم افزایش سن آنقدر زیاد نمى شود که 
بتواند آنها را از بحران خــارج کند همچنین باید در نظر 
داشت که به همان میزان که سن بازنشستگى افزایش 
پیداکند جوانان دیر تر وارد بازار کار مى شــوند و تعداد 

بیکار هاى کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

یارانه جدید
 باالخره چقدر است؟

افزایش سن بازنشستگى 
صندوق ها را نجات مى دهد؟

افزایش حیرت آور 
قیمت پراید 

 151 SE خبرآنالین| قیمت پراید صفــر  
مدل 1400  در رنج 172میلیــون تومان اعالم 
شد. قیمت پراید صفر SE  111 مدل 99 اگرچه 
حوالى 185 میلیون تومان ثابــت مانده اما این 
خودرو طى یک هفته 5میلیون تومان گران شده 
است. قیمت پراید صفر SE  111 مدل 99 به 186 
میلیون تومان رسیده است. پراید وانت صفر مدل 
1400 حوالى 183میلیون تومان  ارزش گذارى 
شد و پراید صفر SE 132 مدل 98 نیز در رنج 153 
میلیون تومانى روانه بازار شــد که یک میلیون 

افزایش داشته است. 

شوك عجیب 
  روزنامه همشهرى|

ورایتى پیش بینى خود را از 5 نامزد نهایى اســکار 
2022در رشته بهترین فیلم بین المللى در اسکار 
2022 انتشــار داد. در پیش بینى ورایتى نام فیلم 
«قهرمان» به کارگردانى اصغر فرهادى به چشم 
نمى خورد؛ درحالى کــه در پیش بینى هاى قبلى 
و در پیش بینى اکثر خبرگزارى ها و ســایت ها، 
«قهرمان» از بخت هاى اصلى کسب جایزه اسکار 
در رشته بهترین فیلم بین المللى محسوب مى شد.

عکس یادگارى
 با بابانوئل چند؟

خیابــان میرزاى    روزنامه شهروند|
شــیرازى در پایتخت به علت نزدیکى به یکى از 
معروف ترین کلیســاهاى تهران، از هفته هاى 
گذشته حال وهواى کریسمس را به خود گرفته. 
یکى دوتا بابانوئل هاى نمادین هم مانده اند که به 
رسم هر سال لباس مخمل قرمز پوشیده و عصاى 
زنگوله دارشان را به زمین مى کوبند.یکى از ریش 
پنبه اى هاى قرمزپوش نمادین خیابان میرزاى 
شیرازى، به بچه هاى ذوق زده از دیدن بابانوئل، 
ثبت لحظه هاى شادى شــان را هدیه مى دهد و 
البته کارتخوان هاى ســیارش را هم براى این 
لطف پر طرفدار  همراه دارد: «هر عکسى مى شود 

10 هزار تومان. من  هم خرج دارم دیگر.» 

قمه کشى در سالن سینما!
  خبرآنالین|جمعیت محدودى که سه شنبه 
شب پیش حوالى ساعت 23  در پردیس سینمایى 
کورش در تهران به تماشــاى فیلم ســینمایى 
«گشت ارشــاد 3» به کارگردانى سعید سهیلى 
نشسته  بودند، با اتفاق عجیبى مواجه شدند. على 
سرتیپى، مدیر پردیس سینمایى کورش در این 
باره گفت: دو تماشاگر که در حالت عادى نبودند 
و چاقو هم داشتند، هنگام تماشاى فیلم شروع به 
سیگار کشیدن مى کنند، چند نفر از تماشاگران به 
آنها اعتراض مى کنند و بین آنها درگیرى پیش 
مى آید و خاطیان با کمک حراست به بیرون برده 
مى شوند و بعد نیروى انتظامى آنها را دستگیر کرد. 
سرتیپى درباره علت رسانه اى نکردن این موضوع 
گفت: قمه کشى در سینما اتفاقى عادى نیست اما 
وقتى خدا را شکر کوچک ترین آسیبى به کسى 
وارد نشده، دلیلى نداشت که مردم را نگران کنیم.

بنز حدود 
یک میلیارد گران شد!

بررسى روند قیمت خودروهاى    خبرآنالین|
بنز در شش ماه اخیر از افزایش بیش از نیم میلیارد 
تومانى قیمت این خودروها در بازار در این مدت 
حکایت دارد. قیمت بنز کالس E E200 یک کلید 
مدل 2017 در 6 ماه گذشته 850 میلیون تومان 
افزایش یافته است و این خودرو در حال حاضر 6 
میلیارد و 450 میلیون تومان قیمت خورده است 
و قیمت مدل دو کلید سال 2017 آن نیز در این 
مدت 750 میلیون تومان افزایش یافته اســت و 
این خودرو در حال حاضر 6 میلیارد و 600 میلیون 

تومان قیمت خورده است.

آمریکا در حال افول است 
  انتخاب| ابراهیــم رئیســى، رئیس جمهــور 
در تماس تلفنــى «دانیل اورتــگا»، رئیس جمهور 
نیکاراگوئه خاطرنشان کرد: ملت ایران به رغم موانع 
و مشکالت، پیشرفت خود را متوقف نکرده و نخواهد 
کرد و اطمینان داریم نیکاراگوئه نیز بر تهدید و تحریم 
آمریکا غلبه خواهد کرد، چرا که امروز آمریکا در حال 

افول است و روز به روز ضعیف تر مى شود.

تکذیبِ تکذیب!  
  دیده بان ایران|مشاور رئیس سازمان غذا و 
دارو در گفتگو با صدا و سیما ادعاى معاون اول رئیس 
جمهور درباره عدم حذف ارز 4200 تومانى دارو را رد 
کرد و گفت: دولت براى ســال آینده ارز ترجیحى را 
حذف کرده و اعتبار آنها را قرار است به سازمان هاى 
بیمه گر یا به مردم منتقل کنند.  روز چهارم دى ماه 
خبر حذف ارز دارو منتشر شــد که این اخبار ابتدا با 
انکار برخى مسئوالن و سپس با تکذیب معاون اول 

رئیس جمهور روبه رو شد.

 توزیع 
فلفل  هاى مرجوع شده

نهادى بــا نام «قــرارگاه    دیده بان ایران|
محرومیت زدایى جنوب غرب تهران»، همان فلفل 
دلمه هایى که روسیه بابت ســموم کشاورزى ایران 
برگردانده، در میان مردم جنوب تهران توزیع کرده 
اســت این نهاد در پست اینســتاگرامى اش مدعى 
شده این فلفل ها را روس ها به دلیل اشباع بازارشان 

برگردانده اند!

در حاشیه ماندن جلیلى 
  خبرآنالین|در حاشــیه ماندن ســعید جلیلى، 
نشان مى دهد که او سیاستمدار پرنفوذ و قدرتمندى 
در سپهر سیاســت ایران نیست. برخى رقبا و رفقاى 
اصولگراى او طى ســال هــاى اخیر به پســت و 
مسئولیتى رسیده اند، قالیباف ریاست مجلس را در 
اختیار گرفت. رئیسى، جانشین روحانى شد. محسن 
رضایى، هدایــت تیم اقتصادى دولت را به دســت 
گرفت. حداد عادل؛ کم کم در حال تبدیل شــدن به 
یک پدر معنوى است اما سعید جلیلى همچنان اندر 
خم کوچه سیاست مانده اســت. حتى شواهد نشان 
مى دهد تفکرات او در بین طیف تندرو اصولگرا هم 
چندان خریدارى ندارد و اوج حمایت ها از او در همان 

ایام انتخابات بوده و بس.

شوك چینى 
طــى روزهــاى اخیر، شــبکه    تجارت نیوز|
«ســى ان ان» در آمریکا به نقل از ســه منبع آگاه 
گزارش داد کــه چین در حال کمک به عربســتان 
سعودى براى ساخت موشک هاى بالستیک است. 
چین تاکنون در این مورد موضعى نگرفته، اما اگر این 
خبر صحت داشته باشد، آن هم در گرماگرم مذاکرات 
هســته اى ایران و قدرت هاى جهانى، باید ماجرا را 

جدى گرفت. 

کتک زدن آبدارچى 
توسط شهردار 

رئیس شــوراى    خبرگزارى صداوسیما|
اسالمى شهر پیربازار در شهرستان رشت گفت: پس 
از تأیید اعضاى اصلى شوراى شهر پیربازار، این اعضا 
براى انجام وظایف خود به شهردارى رفتند که یکى 
از نیرو هاى خدماتى بر حسب برنامه همیشگى براى 
اعضاى جدید چاى برد که شــهردار به این نیروى 
خدماتى گفت حق پذیرایى از اعضاى شورا را ندارد 
و این نیرو هم گفت که وظیفه اش پذیرایى از همه 
کارکنان و ارباب رجوعان اســت. شهردار با شنیدن 
این حرف نیروى خدماتى به شــدت عصبانى شد تا 
جایى که او را به باد کتک گرفت و خواست وى را از 
ساختمان شهردارى بیرون کند که سرانجام با ورود 

و وساطت پلیس از این کار منصرف شد.

خبرخوان

حادثه برخورد دو قطار متروى تهران - کرج مى توانست 
ابعاد پیچیده ترى داشــته باشــد؛ اما حضور یکى از افراد 
انتظامات خط، مانع از مرگ چند ده مسافر و حریق قطارها 

شد.
در اولین روز دى ماه سال جارى قطار کندرو با قطار تندرو 
در خط 5 متروى تهران در ایستگاه چیتگر برخورد مى کند 

که موجب مصدومیت 22نفر مى شود.
در این ماجرا راهبر قطار کندرو سیستم هاى کنترلى خود 
را بدون اجازه مرکز فرمان قطع کرده بود و در این راســتا 
نیز مرکز فرمان اطالعى از برخورد این قطار با قطار تندرو 
نداشت؛ این در حالى بود که یک قطار از سمت صادقیه به 
سمت چیتگر در حال حرکت بود و چون مرکز فرمان هم خبر 
از برخورد این دو قطار نداشت تا به این قطار در حال حرکت 
خبر دهد قطعًا این قطارها با هم شــاخ به شاخ مى شدند و 
حادثه تلخ ترى رقم مى خورد، اما در این بین فداکارى یکى 
از انتظامات خط 5 مانع از این اتفاق برخورد این قطار با دو 

قطار دیگر شد مانع از پیچیده تر شدن این حادثه شد.
این روزها «وحید ایزدى» در شرکت بهره بردارى مترو به 
«ریزعلى خواجوى» معروف اســت، مردى که با ورود به 
حریم ریلى و هشدار دســتى به راهبر قطار، اجازه برخورد 

قطار سوم را نداد. وحید ایزدى مى گوید: 
در روز حادثه بــراى آخرین بار قبل از تحویل پســت، در 
اطراف حریم ریلى خط 5 گشتزنى کردم. خط اصلى براى 
قطار تندرو باز بود و باید قطار کندرو مى ایستاد تا قطار دیگر 
عبور کند. با کمال تعجب دیدم که راهبر قطار کندرو وارد 
ریل شد و این ورود سبب شــد که راهبر قطار تندرو براى 
اینکه از شدت برخورد بکاهد ترمز شدیدى گرفت اما نهایتًا 
لوکوموتیوش از ریل خارج شد. در همان حین قطارى دیگر 
از سمت صادقیه به سمت کرج در حال حرکت بود که براى 
عدم برخورد قطار سوم، به میانه ریل رفتم و با فریاد و تکان 
دادن دست هایم راهبر را متوجه کردم که متوقف شود. خدا 
به ما رحم کرد؛ چراکه قطارهاى خط 5 صداى کمى دارند و 
اگر متوجه آمدن قطار سوم نمى شدم ، این سانحه عمیق تر 
مى شد. با توجه به اینکه بخشى از قطار از ریل خارج شده 
بود، برخورد قطار سوم با آنها قطعا باعث چپ کردن و حتى 

حریق قطارها مى شد.
ایزدى مى گوید:  خیلى از همکاران به من گفتند که چرا این 
کار را کــردى و اگر راهبر تو را نمى دید چه مى شــد؟ چون 
سرعت قطارها باالى 80 کیلومتر است و یا اگر برق مى گرفت 

چه مى شد؟ اما من این کارم را با خدا معامله کردم.

ماجراى ریزعلى 
متروى تهران 

چگونه یکى از پرسنل انتظامات متروى پایتخت 
از مرگ ده ها مسافر جلوگیرى کرد

اخیراً تصویرى از گفتگوهاى على باقرى، مذاکره 
کننده ارشــد ایران با «انریکه مــورا»، معاون 
دبیرکل سرویس اقدام خارجى اتحادیه اروپا در 
کنار یک مترجم در فضاى مجازى انتشار یافته 
است که انتقاد برخى کاربران فضاى مجازى را 

در پى داشته است. 
این گروه اعتقاد داشــتند دیپلمات با سابقه 54 
ساله نباید براى مذاکرات اولیه از مترجم استفاده 
کند، البته برخى کاربران هم از این اقدام استقبال 
کردند. گفتنى است على باقرى از 27 سالگى به 

استخدام وزارت خارجه درآمده است.
حاال دستیار وزیر امور خارجه کشورمان با بیان 

اینکه مذاکرات باقرى کنى به فارسى عاقالنه، 
حساب شده و قانونى است، گفت: شاید نسخه 
اولیه  برجام به فارســى بود مشکالت کمترى 
داشتیم. سید رسول موسوى در یک رشته توییت 

در حساب توییترى خود نوشت:
«غیرحرفه اى ترین ســخنى کــه درباره تیم 
مذاکراتى کشــورمان شــنیده ام درباره زبان 
مذاکراتى اســت. گمان مى برنــد مذاکرات به 
انگلیسى ســریع تر و بهتر به نتیجه مى رسد در 
حالى که توجه ندارند زبان ابزار مذاکره اســت 
و در مذاکره آنچه اصل اســت مفاهیم تضمین 
کننده منافع اســت نه چانه زنى هــاى زبانى و 

انشــاء متن... مذاکره حتى مى توانــد با ایماء و 
اشاره باشد. دستاورد یک مذاکره خوب را با آورد 
آن مى سنجند نه انشاء متن یا زباندانى مذاکره 
کننده... مذاکره به زبان ملــى این فرصت را به 
مذاکره کننده مى دهد کــه به جاى فکر کردن 
به یافتن واژگان مناسب براى مذاکره به مفهوم 
واژه ها توجه کنــد و در فاصله زمانى که مترجم 
عبارات طرف مقابل را ترجمه مى کند به شنیده و 
پاسخى که مى دهد چندبار بیاندیشد. به خصوص 
وقتى زبان مى داند و حرف حریف را فهمیده... 
شاید نسخه اولیه  برجام به فارسى بود مشکالت 

کمترى داشتیم! 

با ایماء و اشاره هم مى شود مذاکره کرد! 

انتشار گزارشى درباره کسانى که به دلیل نداشتن سرپناه در بى آرتى 
مى خوابند،  واکنش هاى فراوانى داشت.

در گزارشــى که منتشر شد، آمده اســت: حدود 12 تا 25 هزار تومان 
هزینه یک شب بى آرتى خوابى در تهران است. بسیارى به جاى اجاره 
خانه اینجا مى خوابند. البته بى آرتى خوابى چندان هم راحت نیست، 
حداقل تا صبح باید پنج بار اتوبوس  عوض کنند و چند دقیقه بین هر 
بار پیاده و سوار شدن سرما را تحمل کنند.  یک راننده در این باره به 
«تجارت نیوز» گفته بود:«روزها هر کدام جایى مشغول هستند و شب 
اینجا پناه مى گیرند. فکر نکنید همه معتاد هستند. هر کدام کارى دارند.

دوست ندارم آنها را پیاده کنم اما رئیسم گفته اگر انتهاى خط یک نفر 
از آنها در اتوبوس باشد اخراج مى شوى.»

 بر همین اساس «ایسنا» سراغ مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى 
شهردارى تهران رفته اســت و او  با بیان اینکه «وجود این پدیده را 
انکار نمى کنیم»، گفت که «این پدیده به شدتى که در گزارش عنوان 

شده، نیست».
محمود ترفع با اشاره به انتشار اخبارى مبنى بر بى.آر.تى خوابى، گفت: 
«این پدیده به شدتى که در گزارش عنوان شده، نیست و از گذشته نیز 
شاهد خوابیدن معتادان روى صندلى شان در اتوبوس  بوده ایم، اما این 
افراد جدید، ظاهر مناسبى دارند و کارت بلیت مى زنند و وارد اتوبوس 

مى شوند.»
وى با بیان اینکه «ما چگونه مى توانیم تشخیص دهیم که این مسافر 
جاى خواب دارد یا نه؟» گفت: «ما وجود این پدیده را انکار نمى کنیم 
اما این مســئله یک اتفاق اجتماعى و اقتصادى است و شرکت واحد 

اتوبوسرانى در آن نقشى ندارد. »
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى تهران با تأکید بر اینکه راننده 
اتوبوس امکان تشخیص مسافر از اتوبوس خواب را ندارد، گفت: «البته 
براساس پروتکل هاى اتوبوسرانى، همه مسافران باید در انتهاى خط، 

اتوبوس را ترك کنند.»

بى آر تى خوابى به آن شدتى
 که مى گویند، نیست!

با آغاز دى ماه، برگزارى کنسرت هاى خوانندگان پاپ در حالى از سر گرفته شد 
که قیمت این اجراها تا 450 هزار تومان هم مى رســد؛ رقمى که در مقایسه با 
قیمت هاى پیشین، مى توان آن را باال و حتى نجومى توصیف کرد. در حال حاضر 

قیمت بلیت هایى که به فروش مى رسد از 80 هزار تومان شروع شده و تا 450 هزار 
تومان هم مى رسد؛ این در حالى است که پیش از شیوع کرونا، شاید این قیمت 

نهایتاً تا سقف 200 هزار تومان مى رسید.
نجومى ترین قیمت کنســرت ها در کیش برگزار مى شود که رده اول آن متعلق 
به بابک جهانبخش است که قیمت آن از 300 هزار تومان شروع شده و تا سقف 
450 هزار تومان نوسان دارد. پس از آن هم آرش و مسیح با شروع قیمت بلیت 
180 هزار تومان تا 450 و بهنام بانى با شــروع قیمت 150 تا 450 هزار تومان 

پرچم دار باالترین افزایش قیمت کنسرت در بین دیگر خوانندگان پاپ هستند.
نرخ بلیت کنسرت دیگر خوانندگان هم بین 100 هزار تومان تا 390 هزار تومان 
ثبت شده است؛ مثًال قیمت بلیت کنسرت خوانندگانى چون سینا شعبانخانى، رضا 
بهرام، مهدى احمدوند، روزبه نعمت اللهى، هوروش بند و محسن ابراهیم زاده از 

100 هزار تومان آغاز شده و تا سقف 395 هزار تومان مى رسد.
کنسرت هاى على یاســینى و رضا صادقى نیز با فروش بلیت 190 تا 380 هزار 

تومان به روى صحنه مى روند.

بعد از پیشگویى هاى ترسناك «بابا وانگا» براى سال 2022 که از امروز آغاز 
مى شود، اکنون نوبت به انتشار پیشگویى هاى «نوستراداموس» براى این 
سال رسیده اســت آن هم در حالى که این ستاره شناس و پزشک فرانسوى 

نیز پیش بینى هاى به مراتب تاریک ترى را براى سال نو میالدى دارد. 
نوستراداموس کتاب پیشگویى ها را در سال 1555 منتشر کرد، کتابى حاوى 
942 پیشــگویى که به گفته او اتفاقاتى بودند کــه در آینده رخ مى دادند. از 
وحشــت جنگ جهانى دوم تا انقالب فرانســه و آتش بزرگ لندن، رسیدن 
«آدولف هیتلر» به قدرت و ســاخت اولین بمب اتمى، به شکل ترسناکى به 
واقعیت پیوسته اند. گفته مى شود که نوستراداموس حتى ترور شدن «جان 

اف کندى» و حمالت «یازده سپتامبر» را نیز پیشگویى کرده بود!
اما پیشــگویى هاى نوســتراداموس بــراى ســال 2022 نیز بــه اندازه

 پیشگویى هاى گذشته اش تکان دهنده هستند، از ظهور زامبى ها تا برخورد 
یک سیارك با زمین و وقوع طوفان هاى خورشیدى. 

درباره زامبى ها، نوستراداموس مى گوید: «عسل بسیار  گران تر از موم شمع 
خواهد شد/ قیمت گندم بســیار باال خواهد رفت/ انسان تحریک خواهد شد 

که همنوع خود را از روى درمانگى بخورد.»
البته در مورد پیشــگویى هاى نوستراداموس مشــخص کردن زمان دقیق 
رخدادها بسیار دشوار اســت زیرا زمان هاى ذکر شده توسط وى بر اساس 
حرکات ستاره اى صورت گرفته تا یک تقویم انسانى. با وجود این، رسیدن 
جنگ به دروازه هاى اروپا یکى از پیشــگویى هاى نوســتراداموس است 
که زمان تعیین شــده براى آن هم حول و حوش ســال 2022 محاســبه 

شده است. 

کنسرت هم نجومى شده؛ بدجور! 

سال 2022 زامبى ها ظهور مى کنند! 
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دریا قدرتى پور 
چشم هاى تاالب، کهربایى شــده. زرد و سوخته. مثل 
مرده اى کــه روزهاى زیادى مانده باشــد و از یاد برود. 
خموده و خاموش. بوى ُزهم مى زند توى دماغت. تاالب، 
بوى آب گندیده مى دهد و مثل جنازه مومیایى شده اى 
که از کف دریا بیرونش آورده باشــند، مچاله شده. تهى 
شده، از هر چه آبادى است. همه ماهى ها مرده اند و باد، 
انگار بوى نعش گاوخونى را شالق کش مى آورد و توى 

بینى ات مى نشاند. 
«پرنده هاى مهاجر زیادى دیده ام که چشم هایشان پر از 
اشک بود …»؛ ده سال یا بیشتر، کسى یادش نمى آید که 
روزگارى اینجا بهشت بود. زندگى گاوخونى، حاال مثل 
افسانه هاى قدیمى است. نه پرنده اى و نه آبى. برهوتى 
اســت، رنجیده از دوران. این تمام چیزى است که حاال 

براى مردمان ورزنه باقى مانده است.
پوست تاالب، ورم کرده و جانش درد مى کند. مردمانى 
که در کنارش زندگــى مى کنند، ناامید شــده اند. خانه 
زیور پر شده از غبار و خاکســتر، این توفان، چندماهى 
است که پایانى ندارد. صداى شیرین خنده بچه ها توى 
حیاط خانه، یک آن بند نمى آید، اما کام زیور، تلخ است. 
روسرى آبى اش را پایین تر مى کشد و با خجالت مى گوید: 
«روزگارى اینجا شهرى بود از خشت و آینه. حاال بیابان 
شــده. قوتمان شــده غم». بریده بریده حرف مى زند. 
دست هاى تاول زده اش، رو به کبودى رفته؛ خارها بى 
رحم اند و زمین سنگدل. یکى از اتاق ها پر شده از خارهایى 
که قرار است، در نبود آب و سبزى، خوراکى شود براى 

گوسفندهایى که یکى درمیان زنده مانده اند.
آسماِن آبى در افق، رو به تیرگى نهاده و مه آلود از خاك 
به رنگ آجرى درآمده است. خیلى وقت است که خون 
زاینده رود، در رگ خاك گاوخونى نجوشــیده. تیرگِى 
خاکسترى رنگى، زمین ها را پوشانده. نه آبى هست و نه 

نانى. انگار آبادى، بقچه اش را بسته و رفته است.

برو بیایى داشــتیم و حاال در نانمان هم 
ماندیم

غالمعلى َسرمد، یکى از اهالى، دلش خون، از حال و روز 
گاوخونى است. توى حرف هایش مشخص است که دل 
و دماغ چندانى ندارد، «درد»، به زندگى خیلى ها آفت زده 
و آتش خشکسالى بســیارى از کشاورزان را به خاکستر 
نشــانده اســت. حاال آخرین آب بند، روى رودخانه که 
در 18 کیلومترى شرق ورزنه در مسیر تاالب گاوخونى 
قرار گرفته هم با لب خشکیده دل دل مى زند. زمین ها 
مثل ماهى که از آب بیرون افتاده باشد، آب آب مى کنند. 
سرمد مى گوید: این ها را مى بینى؟ همه چیز ما بود؛ براى 
خودمان برو بیایى داشتیم؛ حاال در نانمان هم مانده ایم. 
بچه هایمان گرسنه مانده اند. اگر آب نباشد، ما هم نیستیم؛ 

کاش یک نفر به داد ما برسد.

قصه مصیبت ورزنه...
قصه مصیبت ورزنه اى ها براى همــه اهالى، یک درد 
مشــترك اســت، تکرارى که از حدود ده ســال پیش 
شروع شده: «محیط زیست نابود؛ دست ما از مسئولین 
کوتاه»، شــمس ا...مى گوید؛ یکى دیگر از اهالى ورزنه 
که با لهجه اى غریب حرف مى زنــد. بین تک و توك 
حرف هایش که تالش مى کند به شــکل کتابى باشد، 
مى فهمى که اینجا دیگر جاى زندگى نیست. بسیارى به 
سرطان مبتال شده اند و بسیارى هم یا ام اس دارند و یا اگر 

هم نداشته باشند، یک بیمار در خانه دارند.
تا چشم کار مى کند، صحرا اســت و دریایى از خشکى. 

زن ها با چادر سفید توى سینه کش کویر، مثل گلوله هاى 
ســفید شــده اند. این ها آخرین بازماندگان سنت چادر 
سفیدها از جمعیت 14هزار نفرى ورزنه هستند که حاال 

بیشترشان بیکار شده اند.
عبدا...، هم کشــاورزى مى کرده و هم دامدارى، مردى 
که چشم روستا بوده و حاال نه زمین دارد و نه باغ. از کل 
رمه اش چندتایى جان ِقســر برده اند و بقیه را هم مرگ 
بلعیده است تا او در آمار بیش از 30 هزار نفرى بیکاران 
این منطقه قــرار بگیرد. با اینکه بــه نمایندگى از مردم 
روستایش، تاحاال خیلى جاها رفته و دِر خیلى از اداره ها 
و نهادها را زده، نتیجه، همیشه «هیچ» بوده: «آن طور 
که مردم این منطقه مى گویند: تنها راه چاره، مهاجرت 
از ورزنه اســت؛ به این خاطر که این تاالب دیگر تاالب 

نمى شود».

آتش بى مدیریتى به جان تاالب  افتاده
آتش بى مدیریتى ورزنه، تاالب را سوزانده و با هیچ آبى 
خاموش نمى شود؛ طرح آبرسانى که قرار بود به وسیله 
پروژه بهشت آباد، زاینده رود را زنده کند هم ابتر مانده و به 
گفته مدیرعامل سابق شرکت آب منطقه اى اصفهان قرار 
است در طرح بازنگرى از سوى یک شرکت فرااستانى، 
به سرانجام برسد و سد تونل سوم کوهرنگ طى دو سال 

آینده آبگیرى شود.
دو سال اما زمان زیادى اســت؛ معلوم نیست 730 روز 
خشکسالى، با زندگى کشاورزان چه خواهد کرد. مسعود 
میرمحمدصادقى، خیلى وقت اســت آب پاکى را روى 
دست کشــاورزان شــرق ریخته: «با توجه به اینکه در 
منطقه خشک دنیا قرار گرفته ایم، اما حوضه هاى آبریز 
ما نیز همواره با تعارضاتى در داخل و خارج مواجه است 
و شاهد برداشت هاى غیر مجاز هستیم. این عوامل آب 
را به عنوان حیاتى ترین ماده مورد نیاز بشر تحت الشعاع 

قرار مى دهد.»

وعده ها، فاز به فاز در راه بى بازگشت

فاز اضطرارى سامانه دوم آبرســانى اصفهان هم اگر با 
چون و چرا همراه نباشد، قرار است سال آینده وارد مدار 
شود، از سد چم آسمان بگذرد و بعد از آن از طریق تونلى 
به طول 18کیلومتر به اولین ایستگاه در منطقه اشترجان 
منتقل شــود که از  طریق 10/5 مترمکعب آب برثانیه، 
نیاز آبى اصفهان بزرگ تأمین شــود، اما معلوم نیست 
این حجم آب هم توان ســیراب کردن لب هاى تشنه 
گاوخونى را داشته باشد. براى مردم این منطقه، این تازه 
آغاز یک ماجراى تلخ است؛ مردمى که از سال ها پیش 
منتظر تدابیرى مثبت براى احیــاى باتالق گاوخونى و 
احقاق حقوق حقابه شان بوده اند و حاال کاغذهاى سفید 
بروکراســى هاى پیچیده و نبود آب، روزگارشان را سیاه 

کرده است.

 قانون هاى آب، آبکى و خشک!
مدیرعامل کانون خبرگان کشــاورزى استان اصفهان، 
آشناى این درد اســت: «من یک کشاورزم یک قانونى 
داریم به نام قانون توزیع عادالنه آب، آب گاودارى من 
را به اســتناد ماده 34 قانون توزیع عادالنه آب به دلیل 
پرداخت نکردن پول قطع کردند، اما این چه قانونى است 
که مى توان به ماده 34 آن استناد کرد، اما ماده 18 و 44 
آن قابل استناد نیست! از قدیم، چشم امید همه اهالى این 
منطقه، زاینده رود بوده، آبادانى اینجا هم به خاطر همین 
زاینده رود بوده، مردم ما اصًال به خاطر همین زاینده رود، 
در دل دشت، کشاورز شده اند؛ االن دیگر خیلى ها به نان 

شبشان هم محتاجند».
او به هزاران سئوالى نقب مى زند که اهالى این منطقه از 
مسئوالن دارند. عالمت سؤال هایى که پاسخ آن ها معلوم 
نیست: «تعداد مشاغل بخش کشــاورزى حوزه زایند 
رود بیشتر است یا این چند پمپاژ باال دست؟ تنش هاى 
اجتماعى به دلیل خشکسالى در اصفهان بیشتر است یا 
باال دست؟ محصوالت کشاورزى اصفهان استراتژیک تر 
است یا باال دست؟ صاحبان حقابه هزار ساله، در اصفهان 
هستند یا باال دست؟ امکان زراعت در 9 ماه سال در کدام 

استان، فراهم است؟ اینجا خاك مرغوب کشاورزى دارد یا 
باال دست؟ و هزار آیاى دیگر… در این جعبه سیاه چیست 
که اجازه مى دهد اصفهان با این همه جمعیت خشــک 
شود؟ مى دانید چه قدر مرگ خاموش در بخش کشاورزى 
استان اصفهان اتفاق مى افتد؟ مى دانید سه برادر که براى 
الیروبى چاه رفته بودند، جلوى پدرشان مردند، مى دانید 
در روستاى پیله وران یک کشاورز خودش را کشت، چون 
طلبکارها جلوى همســرش به او بد و بیراه گفته بودند! 
مى دانید یک کشاورز که رفته بود صحرا که محصولش 
را سم پاشى کند وقتى دید آبى ندارد و گندم هایش دارد 

مى خشکد خودش را با همان سم کشت؟»

 *زهر خشکسالى زمین را خشکانده
به نظر او و کشاورزان بى شــمار دیگر، زهر خشکسالى 
خیلى وقت است، زمین ها را کشته، فقدان رطوبت و آب، 
دشت ها را به خاك نشانده و گاوخونى هر بار آه مى کشد 
و آهش تا آن سوى مرزهاى ورزنه هم رفته است؛ این را 
مش قاسم خوب فهمیده است؛ او بوده و یک رمه بزرگ 
که حاال بخش کوچکى از آنها باقى مانده اســت. از رمه 
او فقط سه چهار تا گوسفند سفید و قهوه اى و یک سگ 

سیاه مانده و چند گاو شیرده. 
یکى دو ساعت مانده به ظهر، به ورزنه رسیده ایم و صداى 
دیلینگ دیلینگ زنگوله ها، گوش هایمان را پر کرده، اما 
شهر، سوت و کور است. بوى اســفند مى آید. چشمان 
نگران مش قاســم، دوخته مى شــود به ما و مى گوید: 
«زمین هایمان که خشــکید، دلمان خوش بود به چهار 
پنج تا گاو و گوســفندى که داریم، اما خشکسالى امان 
نداد. االن از طرف اداره دامپزشکى دارند به ما فشار وارد 
مى کنند که دامداران روستایى اگر مى خواهند تسهیالت 
بانکى بگیرند، ما بایــد دامدارى هاى خــود را از بافت 
روستا بیرون ببریم و به "طرح هادى" در حاشیه روستا 
منتقل کنیم، اما خیلى از روستاها که طرح هادى ندارد و 
اگر هم داشته باشند، ما در این قسمت زمین نداریم که 
دامداریمان را به آنجا منتقل کنیم. اداره دامپزشکى اصًال 

نگاه نمى کند که ما در چه وضع و بدبختى هستیم و بیشتر 
روى زخم ما نمک مى پاشند. مى گویند این مصوبه وزارت 
جهاد کشاورزى است. خود جهاد االن این مصوبه را اجرا 
نمى کند، ولى اداره دامپزشــکى دارد، با زندگى ما بازى 
مى کند. خودمان و جوانانمان االن بیکاریم و جلوى اهل 

و عیال شرمنده ایم. خیلى ها رفته اند شهر.»

عروس تاالب هاى ایران سیاه پوشیده
یک زمانى گاوخونى عروس تاالب هاى ایران بود و چتر 
ســفیدش را براى 150هزار قطعه پرنده مى گشود، اما 
اکنون اگر از بلندى هاى دشــت به گاوخونى نگاه کنى، 
تن تکیده اى است که خون کبودى پشت ناخن هایش 
پخش شده است. هیچ ردى از زندگى ندارد. خشکسالى 
که با کمبود بارندگى و مدیریت نادرســت، جانى در تن 
گاوخونى نگذاشته و به قول اسماعیل کهرم، کارشناس 
محیط زیست، تبعات زیست محیطى اش خطرناك تر 
از بیکارى مردم این منطقه اســت: «زمانى که دریاچه 
هامون خشک شــد، 500 هزار نفر از منطقه، مهاجرت 
کردند، به بیان دیگر زراعت، خانه، تعلقات جغرافیایى، 
اقلیمى، سنتى و… را وانهادند و به مکان دیگرى کوچ 
کردند» و حاال گاوخونى، شــانه به شانه هامون در حال 

نابودى است.
کاهش میانگین بارندگى درمقایســه با سالهاى پیش و 
افزایش دما از جمله دالیل کاهش آب زاینده رود و ذخیره 
آب پشت سد است. تغییرات اقلیمى، ورود حجم زیادى 
از فاضالب هاى شهرى و انسانى وارد شدن زه آب هاى 
کشاورزى به شریان حیاتى گاوخونى هم که جاى خود 

را دارند.
اسماعیل کهرم، اما نگاهى امیدوارانه به حل این بحران 
دارد: «شاید بتوان اکوسیســتم این تاالب را با توسعه 
بازچرخانــى آب در صنایع و احــداث تصفیه خانه هاى 
اســتاندارد پســاب و رعایت موازین آمایش سرزمین و 
رعایت موارد قانونى از جمله رســاندن حق آبه محیط 
زیست تاالب نجات داد.» همان موضوعى که استاندار 

پیشین هم روى آن تاکید کرده بود:
« تــاالب گاوخونى نیازمند رســیدگى جدى اســت و 
اگر براى ایــن تاالب بین المللــى، برنامه ریزى مدون 
صورت نگیرد زندگى مردم اصفهان، تهران، ســمنان 
و یزد در معرض خطــر قرار مى گیرد. ســالمت مردم 
یکى از اولویت هاى اساســى ماســت، طى سال هاى 
گذشته آبى که وارد گاوخونى مى شــد همراه با فلزات 
سنگین و نمک بوده اســت. یکى از اصلى ترین برنامه 
ریزى ها براى احیاى تاالب گاخونى انتقال آب است از 
طرفى در شرایط خشکسالى به سر مى بریم و میزان آب 
پشت سد زاینده رود به حداقل رسیده است. نگران آب 
آشامیدنى استان اصفهان هستیم از این رو اولویت اصلى 
صرفه جویى در مصرف آب است و یکى از اصلى ترین 
اقدامات در جریان مشــکالت آبى اســتان انتقال آب 
بوده که نشان مى دهد در بحث انتقال آب باید جدى تر

 عمل کنیم». 
این وعده عباس رضایــى، اما تیــرى در تاریکى بود و 
تعهداتش ماند براى استاندار فعلى که او هم اعتقاد دارد: 
«آب یکى از اولویت هاى اصفهان است.» اولویتى که با 
کمبود باران و بى مدیریتى، به تعهدات فراموش شــده 
خواهد پیوست تا تصویرى از وعده هاى سراب گونه اى 

باشد که آب پاکى را روى دست گاوخونى مى ریزد.
«خشــکیدن. مردن مگر چیســت؟ هــردو یک جور 

هستند.…» *
*برگرفته از بخشى از کتاب کلیدر محمود دولت آبادى

برگزارى آئین گرامیداشت 
حماسه 9 دى

 همزمان با سراسـر کشـور، آئین گرامیداشـت حماسه 
9 دى روز بصیـرت و تجدیـد میثاق امت بـا والیت در 
گلستان شهداى اصفهان برگزار شد. در این آئین مردم 
والیى اصفهان با سـردادن شـعارهایى همچون مرگ 
بر اسـرائیل، مرگ بر آمریـکا،اى رهبـر آزاده آماده ایم 
آماده ایم، انتقام سـخت در راه است، خامنه اى خمینى 
دیگر اسـت والیت اش والیت حیدر اسـت و لبیک یا 
حسین و این همه لشـگر آمده به عشـق رهبر آمده در 
حمایت از والیـت فقیه از اهانت کننـدگان به باور هاى 

اسالمى ابراز انزجار کردند.

شناسایى اومیکرون در اردستان
در شهرستان اردستان نمونه هاى مشکوك به کروناى 
اومیکرون شناسایى و براى آزمایش تشخیصى به مرکز 
استان ارسال شده است. مدیر شبکه بهداشت و درمان 
اردستان با بیان اینکه رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى 
در اردسـتان به مقـدار قابل توجهى کاهـش پیدا کرده 
است گفت: هیچ شهرى از سویه هاى مختلف ویروس 
کرونا در امان نیست و مردم باید همچنان شیوه نامه ها 

را رعایت کنند.

بارش ها در اصفهان شدت 
مى گیرد

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از تشدید فعالیت سامانه بارشى به ویژه در غرب و جنوب 
اسـتان از فردا یکشـنبه 12 دى مـاه خبـر داد. ابراهیم 
هنرمند اظهار داشت: بارش شدید باران و برف مناطق 
غرب، شمال، جنوب و ارتفاعات شرق استان را از اواسط 
روز یکشـنبه تا دوشـنبه هفته پیش رو فرا مى گیرد. او 
گفت: هواى بسـیارى از مناطـق اسـتان در این مدت 

مه آلود خواهد بود. 

دسترسى 19 خانوار
 به آب شرب پایدار 

بـا بهـره بـردارى از سـه مخـزن 50، 100 و 200 متر 
مکعبى، ساکنان 4 روسـتا در شهرستان کوهپایه از آب 
شرب پایدار بهره مند شـد. این مخازن را شرکت آب و 
فاضالب اسـتان اصفهان با هزینه اى بالغ بر 6 میلیارد 
و 700 میلیون ریال در روسـتاهاى خیرآباد، دولت آباد، 
زینت آباد و یزدآباد از توابع شهرستان کویرى کوهپایه 
احداث کرده است. با بهره بردارى از این سه مخزن 19 
خانوار روسـتایى با جمعیت 32 نفر از آب شـرب پایدار 
و بهداشـتى بهره مند شـدند و آبرسانى سـیار به آن ها 

متوقف گردید.

اصفهان، مقام اول
 آزادسازى زندانیان 

اسدا... گرجى زاده مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان 
200 زندانى جرایم مالى در زندان هاى اسـتان را چشم 
به راه کمـک خیران براى آزادسـازى دانسـت و گفت: 
از ابتداى امسـال تاکنون 468 زندانى جرایم مالى آزاد 
شدند که در این زمینه، اصفهان در مقام اول آزادسازى 

زندانیان بین استان هاى کشور قرار دارد.

آغاز عملیات انتقال پساب 
شرق اصفهان  

عملیـات انتقال پسـاب شـرق اصفهان و سـاماندهى 
زاینده رود بـا بیـش از 450 میلیـارد ریال اعتبـار کلید 
خورد. مدیرعامل شـرکت آب منطقه اى اسـتان گفت: 
این دو طرح از مصوبات سـفر وزیر نیرو به اصفهان بود 
که مقدمات آن با انتخاب مشـاور بـراى طراحى، اتمام 
عملیات نقشـه بردارى و تهیه برآورد آغاز شـده است. 
حسن ساسانى افزود: هدف از اجراى طرح انتقال پساب، 
انتقال بیش از 500 لیتر بر ثانیه پساب شرق به محل سد 
آبشـار براى تصفیه تکمیلى و ورود پساب تصفیه شده 
براى مصارف کشاورزى است که پیش بینى مى شود در 

کمتر از یک سال به اتمام برسد.

خبر

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان از کشف 602 
مورد خودزنى بــا ادعاى نزاع و با هــدف دریافت دیه و 

خسارت در هشت ماهه امسال در استان خبر داد.
على ســلیمان پور با اعالم اینکه در هشــت ماهه سال 
جارى، 602 مورد خودزنى با ادعاى نزاع و با هدف دریافت 
دیه و خسارت کشف شد، اظهار کرد: این تعداد شامل 424 

مرد و 178 زن بود که به مراجع قضایى معرفى شدند.
وى گفت: بسیارى از موارد خودزنى که با ادعاى نزاع و 
درگیرى انجام مى شــود، همچون تصادفات ساختگى، 
از سوى کارشناســان با تجربه پزشــکى قانونى قابل 
تشخیص است، به طورى که در هشت ماهه امسال 602 

مورد خودزنى در ادارات پزشکى قانونى استان اصفهان 
تشخیص و به مراجع قضایى معرفى شد.

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان با بیان اینکه در موارد 
خودزنى و تصادفات ســاختگى هدف این افراد، عمدتا 
دریافت دیــه یا ارش و جبران خســارت آســیب هاى 
ادعایى اســت، افزود: با توجه به اینکه در بســیارى از 
موارد کارشناسان خبره پزشکى قانونى قادر به تشخیص 
خودزنى از دیگرزنى هستند. افرادى که اقدام به خودزنى 
مى کنند در بیشتر موارد نه تنها از آسیب رساندن به خود 
سودى نمى برند، بلکه با مشکالت قانونى و قضایى نیز 

مواجه خواهند شد.

استاندار اصفهان گفت: ســرمایه اجتماعى حاکمیت متاثر 
از عملکرد کارآمد مدیران اجرایى و مســئوالن رده هاى 
مختلف کشور است.سید رضا مرتضوى  روز پنجشنبه در 
جلســه معرفى سرپرســت فرماندارى نجف آباد در سالن 
شهروند این شهرستان افزود: عملکرد شفاف، فساد ستیز، 
جهادى و بسیجى مدیران دولت براى اعتماد سازى و حفظ 
سرمایه اجتماعى کارساز و راهبردى است.استاندار اصفهان با 
بیان اینکه فساد ستیزى رویکرد دولت است و در بین مدیران 
ارشــد هم  وجود دارد تصریح کرد: فساد ستیزى به معناى 
رصد وضعیت در مبارزه با فاسدان توام با  پاك دستى است.
وى شفافیت در عملکرد را از شاخصه هاى دولت سیزدهم 

برشمرد و گفت:  شــفافیت در همه ابعاد عملکردى به جز 
مسائل امنیتى باید محقق شود.

مرتضوى همچنین نقش کارآمد رســانه ها را مهم خواند 
و اظهارداشــت: خبرنگاران و مراکز خبرى به رویدادهاى 
خبرى مدیران  و نهادهاى دولتى بســنده نکنند و شــرح 
وظایف سازمان ها را جهت آگاهى وتسریع در خدمت رسانى 
معرفى کنند.استاندار اصفهان به انتصاب فرمانداران اشاره 
کرد و گفت: در انتخاب این افراد شاخصه هاى دولت مورد 
توجه است و فرمانداران در یک اردوى جهادى وارد شده اند 
و شبانه روز باید در خدمت مردم باشند.وى یادآورشد: نگاه 

دولت و وزارت کشور به نجف آباد به صورت ویژه است.

کارآمدى مدیران، سرمایه 
اجتماعى  حاکمیت است

کشف 600 مورد خودزنى با 
ادعاى نزاع در اصفهان

شرق اصفهان آب را له له مى زند

خون گاو خونى در شیشه خشکسالى

 مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان در خصوص ترك خوردگى 
خیابان بزرگمهر روبه روى بیمارســتان صدوقى اصفهان، گفت: این 
موضوع به دستگاه هاى مسئول اعالم شد و کارشناسان تیم فنى عمران 
شهردارى هاى مناطق 3 و 4 و معاونت ترافیک شهردارى به محل ترك 

خوردگى اعزام شدند تا بررسى هاى الزم به عمل آید.
فیلمى در شبکه هاى اجتماعى از شــکاف در سطح خیابان بزرگمهر 
اصفهان روبه روى بیمارستان شهید آیت ا... صدوقى و باالى زیر گذر 
شهید آقاخانى منتشر شده است که عده اى آن را ناشى از فرونشست 

زمین دانستند.
منصور شیشه فروش اظهار کرد: بازدید میدانى از محل به عمل آمده 
است. درز انقطاعى در این محل ایجاد شده که در پى این درز انقطاعى 

خیابان در این محل دچار ترك خوردگى شده اســت. وى افزود: این 
موضوع به دستگاه هاى مسئول اعالم شد و کارشناسان تیم فنى عمران 
شهردارى هاى مناطق سه و چهار و معاونت ترافیک شهردارى به محل 

ترك خوردگى اعزام شدند تا بررسى هاى الزم به عمل آید.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: در این محل درز 
انقطاع پل با محور ایجاد ترك خوردگى کرده اســت و باید این حادثه 

علت یابى شود و فعًال نمى توان درباره علت آن صحبت کرد.
وى افزود: علت بسیارى از مسائلى که مى تواند منجر به این نوع حوادث 
شود باید مشخص شود. پس از گزارش تیم فنى تمهیدات الزم توسط 

شهردارى و پلیس راهنمایى و رانندگى انجام خواهد شد.
در همین حال مدیر نگهدارى و تعمیرات ابنیه فنى شهرى شهردارى 

اصفهان گفت: ترك عرضى خیابان بزرگمهر مقابل بیمارستان صدوقى 
ارتباطى با موضوع فرونشست ندارد و به زودى اصالح خواهد شد.

مسعود توکلى پور اظهار کرد: ترك مطرح شده جزو درزهاى انبساطى 
تونل زیر گذر شهید آقاخانى است و به هیچ عنوان بحث فرونشست یا 
مشکل سازه اى وجود ندارد و مردم هیچ نگرانى نداشته باشند. وى افزود: 
تعدادى از این درزها با مرور زمان عملکرد 100 درصدى خود را از دست 
داده و نیاز به تعمیر دارد که طرح و برآورد مالى آن تهیه شده و در مرحله 

انتخاب پیمانکار توسط منطقه است.
مدیر نگهدارى و تعمیرات ابنیه فنى شهرى شهردارى اصفهان ادامه داد: 
ترك مطرح شده یکى از این درزهاى انبساطى است که بواسطه شرایط 
هوایى در حداکثر عرض خود قرار گرفته و جزو لیست درزهاى تعمیرى 

است که در اسرع زمان اصالح خواهد شد.
وى گفت: تونل و زیر گذر شهید آقاخانى به طول 700 متر داراى 21 عدد 
درز انبساطى در عرض تونل است که این درز دو طرف خیابان و رفیوژ 

وسط را در بر مى گیرد، این درزهاى انبســاطى در زمستان به حداکثر 
فاصله مى رسد و در تابستان به حداقل عرض درز تقلیل مى یابد.

محمدحسین جعفرى فشارکى مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان هم 
در این باره اظهار کرد: در منطقه 4 شهردارى با انتخاب مشاور و بررسى 
موضوع، طرحى براى این مسیر تهیه شده که متفاوت از وضعیت کنونى 
خواهد بود و دیگر فاصله آسفالت بر اساس شرایط انقباض را نخواهیم 

داشت.
وى خاطرنشــان کرد: براى این موضوع با توجه به برآورد تهیه شده از 
طریق استعالم به صورت قانونى انتخاب پیمانکار انجام خواهد شد، البته 
درصدد بودیم که این اقدام در فصلى که کمترین انبساط و انقباض وجود 

دارد، انجام شود تا در حین اجرا مباحث کنترل دما مشکل ساز نباشد.
وى ادامه داد: در مجاور تونل شــهید آقاخانى در قسمت پارك حاشیه 
خودروها، نشست هایى طى سال هاى گذشته به مرور زمان اتفاق افتاده 

که تعمیرات اساسى آسفالت این مسیر سال آینده انجام خواهد شد.

کارشناسان بررسى مى کنند؛ فرو نشست یا درزهاى انبساطى؟

چرا خیابان بزرگمهر ترك خورده است
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سام درخشانى معتقد است که حضور تعدادى از افراد در برنامه «جوکر» باعث شد میزان 
خنده و نشاط برنامه کاهش پیدا کند.

فصل اول برنامه «جوکر» به کارگردانى احســان علیخانى، هفته گذشته به پایان رسید. 
سام درخشانى یکى از افرادى بود که در این رئالیتى شــو حضور داشت و درباره سختى 

حضور در برنامه «جوکر» گفت:
برنامه «جوکر» تجربه اى متفاوت و هیجان انگیز بود که مى توانم بگویم براى من شبیه 
هندوانه در بسته بود چون پیش از این امتحان نشــده بود و نمى دانستیم قرار است چه 

اتفاقى رخ دهد.
وى گفت: من خوش خنده ام و توانایى نگه داشتن خنده براى من بسیار سخت است اما 
کارهاى آقاى نیکخواه واقعا من را ســوپرایز کرد. البته از روز اول که قرار بود این برنامه 
ضبط شود این تصور را داشتیم که در یک مهمانى دورهمى حاضر شده ایم و قرار است کنار 

هم اوقات خوشى را داشته باشیم تا این حس به مخاطبان هم القا شود.
درخشانى گفت: به نظر من سهیل مستجابیان یکى از کسانى بود که مسابقه را خیلى جدى 
گرفت و حتى در برخى موارد ریتم مســابقه را انداخت. حتى یک جایى او را کنار کشیدم 
و گفتم بخند، نهایتًا یک کارت زرد مى گیرى با یک کارت هم مى توانى برنده شوى، اما 
به هر حال همراهى نکرد. درصورتى که خود ســهیل بچه سختى نیست و بسیار خوش 

انرژى و خوش خنده است.
وى تصریح کرد: نفر دوم هومن حاجى عبداللهى بود، نوبت به جوکر تایم من که رسید، 

بچه ها هومن را از خواب بیدار کردند و با این حرکت اولین مشت را از هومن خوردم.
درخشــانى درباره دلیل این که قسمت ســه و چهار نســبت به یک و دو اُفت کرد، این 
بود که انرژى ما به شــدت کاهش پیدا کرده بود، چون نتوانســته بودیــم انرژیمان را

 تقسیم کنیم.

دالیل افت قسمت هاى سوم و چهارم فصل اول «جوکر» از زبان سام درخشانى

سهیل مستجابیان 
ریتم مسابقه را انداخت

نماوا: تأخیر در پخش 
«خاتون» را جبران مى کنیم

باالخره علت اختالف عمو قناد 
و فیتیله اى ها مشخص شد

طبق اطالعیه نماوا، سریال خاتون که قسمت جدید آن با یک روز تأخیر 
پخش شده است، از هفته جارى بطور منظم و بدون وقفه پخش مى شود.

روابط عمومى نماوا به دنبال پخش نشدن قســمت اول از نیم فصل دوم 
سریال «خاتون» متنى را منتشــر کرده اســت. در این متن علت تأخیر 
در پخش قسمت جدید ســریال «خاتون»  اختالف نظر پیش آمده بین 

تهیه کننده و تیم مدیریت نماوا، عنوان شده است.
در ادامه این متن بیان شده که «بعد از برگزارى جلسات پى درپى، در نهایت 
تفاهم الزم صورت گرفت و قسمت جدید نیم فصل دوم سریال خاتون، با 
یک روز تاخیر، سه شنبه هفتم دى ماه، ساعت 22 پخش شد. قسمت هاى 
بعدى این سریال، طبق روال گذشته دوشنبه   هر هفته به مخاطب ها تقدیم 
مى شود. سریال خاتون طى دو  نیم فصل در 23 قســمت به پایان خواهد 

رسید.»
نماوا ضمن اعالم محترم خوانده شدن حقوق مخاطبینش گفته است که 
«صرفاً ناچار بودیم تا به دست آمدن نتیجه نهایى و امضاى تفاهم نامه جدید 
به منظور تعیین و تکلیف چگونگى پخش ادامه سریال خاتون صبر کنیم.»

با پیگیرى ها از روابط عمومى نماوا مشــخص شد که این شرکت نمایش 
خانگى تأخیر 24 ساعتى در پخش را براى کاربران خود به گونه اى جبران 
خواهد کرد. در هفته هاى قبل و در زمان پخش این سریال نیز یکبار به دلیل 
عدم پخش قسمتى از این مجموعه، هفته بعد از آن دو قسمت پخش شد.  

به تازگى مجید قناد در گفتگویى با تلویزیون پارسینه، ماجراى اختالفش 
با فیتیله اى ها را تشریح کرده اســت. عمو قناد در این مصاحبه مى گوید 
که در ابتداى امر همه چیز خوب بود و به مدت 5 سال برنامه به خوبى اجرا 
مى شد. او پس از گفتن جمالتى در تقبیح غرور اضافه مى کند که یکى از
 فیتیله اى ها را غرور گرفت (از نام بردن آن شخص خوددارى مى کند) و 
این امر بر او مشتبه شد که عقل کل برنامه است و سعى کرد تک روى کند.
عمو قناد مى گوید: «من احساس کردم کم کم برنامه دارد بزرگ ترها را به 
جاى کودکان مخاطب قرار مى دهد. یعنى موضوعاتش در برخى جاها شنیع 
است.» وى مى گوید با این که مدیران وقت مایل نبوده اند که او برنامه را 

ترك کند، اما در نهایت او این کار را انجام داده است.
او مى گوید از آن جا که تهیه کننده رسمى شبکه بوده مى ترسیده که مبادا 
در صورت اتفاقى ناخوشایند تمام زحمت سالیان گذشته وى خراب بشود. او 
تاکید مى کند که توانایى این را داشته که به جهت این که تهیه کننده برنامه 
بوده آن را به کل تعطیل کند، اما به خاطر این که بچه ها برنامه را دوست 

داشته اند، صرفا خودش از برنامه کناره گیرى کرده است.
عمو قناد در جواب این ســوال که آیا مســائل مالى محــل اختالف او با
 فیتیله اى ها بوده یا اختالف سلیقه، توضیح مى دهد: «یک فرد از آن ها 
(فیتیله اى ها) مى گفت چه لزومى دارد تهیه کننده وجود داشــته باشــد. 

خودمان کار را پیش مى بریم.»
او سپس مى گوید یک سال پس از ترك برنامه، صحنه اى را با حضور آقاى 
روشن پژوه در برنامه مى بیند که حقیقتاً به سختى آن صحنه را تحمل کرده 
است. او در پایان مى گوید به عنوان تهیه کننده برنامه کودك باید یادمان 

باشد بچه ها مخاطبان ما هستند و هر چیزى را نباید در برنامه ها گنجاند.
مجید قناد  هم اکنون اجراى برنامه کودك «لوبیا فردا زود بیا» را بر عهده 

دارد که از شبکه آموزش پخش مى شود.

■■■ 

بهنام بانى، خواننده  مشهور پاپ، اعالم کرد براى 
بازى در فیلم ســینمایى «گشت ارشــاد 3» 30 

کیلوگرم وزن اضافه کرده بود.
بانى که پس از وقفه اى دو ســاله باالخره به روى 
صحنه رفت و به اجراى زنده پرداخت، در حاشــیه 
کنســرت خود در مصاحبه اى گفت براى بازى در 

این فیلم مجبور شد 30 کیلوگرم وزن اضافه کند.
فیلم سینمایى گشت ارشــاد 3 که مدتى است در 
سینماهاى کشور به نمایش درآمده، اولین تجربه  
رســمى بازیگرى بهنام بانى محسوب مى شود. 
گرچه او پیش از این یک بار هم حضور کوتاهى در 

سریال «پایتخت 6» داشت. او در این سریال در نقش خودش ظاهر شده بود.
سال گذشته تصاویر گریم متفاوت بهنام بانى در گشت ارشاد 3 مورد توجه قرار گرفت. این خواننده مشهور چند روز قبل نیز با حضور 

خود به همراه محافظین درشت هیکلش در مراسم اکران مردمى فیلم گشت ارشاد 3 خبرساز شد.
فیلم سینمایى گشت ارشاد 3 به تهیه  کنندگى و کارگردانى سعید سهیلى و نویسندگى حسام سامرى زاده، سومین قسمت از مجموعه 

فیلم گشت ارشاد است.
داستان این فیلم در ادامه  قسمت هاى قبلى فیلم  گشت ارشاد است و به آشنایى حسن و عطا، با بازى ساعد سهیلى و پوالد کیمیایى، با 

شخصى عالقمند به خوانندگى، با بازى بهنام بانى، مى  پردازد.
در فیلم گشت ارشاد 3 که در سال 99 در تهران فیلمبردارى شد، عالوه بر بهنام بانى، بازیگران دیگرى همچون ساعد سهیلى، پوالد 

کیمیایى، میرطاهر مظلومى، نازنین کیوانى، مبینا رحمتى و امیر جعفرى نقش آفرینى کرده اند.
فیلم سینمایى «گشت ارشاد 1» در سال 91 و «گشت ارشاد 2» در سال 95 ساخته شد.

کتــاب «جمشــید مشــایخى» از مجموعه 
(ستارگان سینما) به قلم شهرام بزرگى منتشر 

مى شود.
بزرگــى دربــاره نگاهش بــه ایــن هنرمند، 
اظهارداشت: نکته اى که در زندگینامه زنده یاد 
مشــایخى وجود دارد و برایم اهمیت دارد این 
است که یا کارى را شــروع نمى کرده و یا حتما 
باید آن را به پایان مى رســانده؛ یعنى آنچه که 
مى خواسته بدست مى آورده. در زندگى مشایخى 
خیلى موانع وجود داشــته اســت. بزرگ ترین 
مخالف او براى هنرمند شــدن پدرش بوده. او 
در محیط کامال نظامى بزرگ شــده و پدرش 

مى خواسته او هم نظامى شود. اما مشایخى عالقه مند بوده هنرمند باشد این کار را کرده و به هدف خود رسیده است.
بزرگى با این توضیح که شادروان مشایخى در کارنامه  کاریش فیلم هاى شاخص، متوســط و حتى ضعیف دارد، ادامه داد: اما به خاطر 
هدفى که داشته به عنوان بازیگر اصولى بازى مى کند و تالش کرده همیشه رسالتش را بجا بیاورد و به آن جایگاهى که مى خواهد برسد.

او کتاب «جمشید مشایخى» را شامل سه بخش دانست و افزود: بخش نخست شامل زندگینامه، دوران کودکى، تحصیل و ورود به عالم 
تئاتر است که در حقیقت کلید ورود به سینما بوده. بخش دوم، درباره آثار شاخص و بیشتر شناخته شده این هنرمند است شامل خالصه 
فیلم، نقش او در کار، اگر آن اثر در جشنواره بین المللى یا داخلى مورد توجه قرار گرفته یا نقد مهمى درباره بازى و فیلم نوشته شده نیز 
در کتاب آمده است. اشاره اى هم به باقى فیلم ها شده. فصل آخر با عنوان «از زبان دیگران» بخشى است که افرادى که با او همکارى 
داشتند یا صحبت و خاطره اى درباره این هنرمند مطرح کردند از بازیگر و کارگردان در سینما، تئاتر و تلویزیون ارائه شده و مستند است. 

بخشى از کتاب هم شامل عکس هایى است که کمتر دیده شده است.

هفتم دى ماه ســالروز تولد خسرو خسروشاهى بود؛ 
هنرمندى که صدایــش بر آلن دلون نقش بســت 
و به گفته  خــودش در حدود 40 فیلــم، به جاى این 
بازیگر صحبت کرده است. خسروشاهى که زندگى 
و جوانى اش را در دوبله گذاشــته، مى گوید آرزویى 
ندارد و معتقد است، دوران طالیى دوبله دیگر تکرار 

نمى شود.
این هنرمند باسابقه کشــورمان در سالروز تولد 80 
ســالگى اش در پاســخ به اینکه در روز تولدش آیا 
آرزویى دارد؟ با خنده پاسخ منفى مى دهد و مى گوید، 

آرزویى ندارم.
اودرباره  فعالیت این روزهایش در شرایط کرونا، گفت: 
این روزها مشغول دوبله سریال یلواستون  سریالى در 
ژانر وسترن که محصول سال 2018 است، هستیم. 
هفته اى دو روز تنها مــى روم و کار دوبله را که براى 
شبکه نمایش خانگى است، انجام مى دهم و البته این 

تنهایى خیلى بد است.
خسروشــاهى دوبلــه  جداگانه توســط هنرمندان 
که مدتى اســت بعد از کرونا  مرســوم شده است را 
ناخوشایند عنوان کرد و درباره  دالیل این حس خود 
چنین توضیح داد: البته همه جاى دنیا شیوه اینگونه 
است و من خودم هم دیده ام اما موفقیت دوبله ایران به 
خاطر این بود که به صورت دسته جمعى انجام مى شد. 
به هرحال در این شــیوه ســوال و جواب رد و بدل 
مى شود، وقتى بده بستان بین پرسوناژها وجود داشته 
باشد، خیلى بهتر است تا اینکه شما تنها بگویید و هیچ 
پاسخى نشنوید. درست است که دیالوگ ها را براى 
ما مى خوانند یا خودمان مى خوانیم که طرف مقابل 
ما چه مى گوید، ولى اینکه خــود دوبلور نقش مقابل 
بگوید و ما پاسخ دهیم، خیلى بهتر است؛ مثل اینکه 
شما سوالى داشته باشید و من دو ساعت بعد تنها بیایم 
و پاسخ سوالتان را بدهم. کار ماشینى مى شود اما سعى 

مى کنیم با تمرین بیشتر، نقص ها را برطرف کنیم.
او درباره  میزان عالقه اش به دوبله، با یادآورى اینکه 
زندگى و جوانى اش را در این حرفه گذاشــته است، 
اظهار کرد: پیوندى ایجاد شد و عالقمندى به دوبله به 
وجود آمد و دوبله را دوست داشتم. زندگى و جوانى ام 
را در دوبله گذاشتم اما در کشورم دوبله چنانکه باید 
و شاید مورد توجه قرار نگرفت. در صورتى که دوبله 
ایران زمانى از طرف کارگردانان خارجى مورد توجه 
قرار مى گرفت، حتى کارگردان «جنگ ستاره ها»ـ  
جرج لوکاسـ  با من صحبت کرد. فردى از ســوى 
ایشــان بر دوبله فیلم در ایران نظارت مى کرد و من 
را براى دوبله کارشــان انتخاب کرده بودند، ولى در 
ایران خیلى فرقى نمى کند چه کسى کارها را دوبله 

مى کند.
این دوبلور پیشکسوت سپس با هشدار نسبت به اینکه 
دوبله در سراشیبى خطرناکى قرار گرفته است، درباره 
وضعیت کنونى این هنر گفت: علت این است که فیلم 
را در سایتى مى گذارند، حاال کسى آن را ببیند یا نبیند، 
نه کســى ایرادى مى گیرد، نه کسى سراغى از یک 
دوبله خوب مى گیرد و نه کســى به ترجمه آن توجه 
مى کند و کارها به شــکل بزن و برو انجام مى شود. 
وقتى کسى حرفى نمى زند، دوســتانى هم که این 
کارها را مى کنند، ســعى مى کنند زودتر بارشان را 
ببندند و آنچه که هدفشــان بوده را به دست بیاورند. 

متاسفانه دوبله االن به شکل ماشین درآمده است.
خسروشــاهى با اعتقاد بر اینکه دیگر دوران طالیى 
دوبله تکرار نمى شود، تصریح کرد: دوبله مهره هاى 
ارزنده اى را از دست داد که جایگزینى نداشتند و در 
این امر کوتاهى شده است. جایگزینى براى کسانى 
که از دست دادیم پیدا نکردیم، بنابراین دیگر تکرار 
نمى شوند. کسانى هم که هستندـ  البته همه نهـ  زیاد 
دقت و توجهى نمى شــود و فقط دنبال این هستند 
که کار زودتر تمام شــود، به خانه بروند و پولشان را 
دریافت کنند. کنتراتى گوینده را استخدام مى کنند. 
گوینده اى هم که مى داند سر ماه حقوقش را دریافت 

مى کند فکر مى کنم خیلى توجهى به کار ندارد.
 

خسروشاهى: 
دوران طالیى دوبله 
تکرار نمى شود

پوران درخشــنده کارگردان و عضو هیات انتخاب چهلمین  جشــنواره فیلم فجر درباره انتخاب فیلم ها در این دوره 
جشنواره گفت: جشنواره چهلم مانند باقى جشنواره ها مسیر خودش را رفته است. فیلم هاى متفاوت براى آن ساخته 
شده است، اگرچه بسیارى هنوز ساخت فیلم خود را تمام نکرده اند و بسیارى دیگر که مى خواستند فیلم بسازند هنوز 
فیلم نساخته اند؛ البته نیروهاى جوان وارد این عرصه شده اند و این موضوع را باید به فال نیک بگیریم زیرا آنها مى توانند 

افکار جدیدى را به سینما وارد کنند.
کارگردان فیلم «هیس!دخترها فریاد نمى زنند» با اشــاره به اینکه چیزى که در این سال ها از سینما انتظار داشته ایم 
اتفاق نیفتاده است، تصریح کرد: از زمانى که جشنواره فیلم فجر راه اندازى شد، عشق در این عرصه بوده است که این 
رویداد را سرپا نگه داشته است. در آن زمان ســینما این قدر مادى نبود؛ نکته اى که اهمیت دارد این است که افرادى 
که در سینما حضور داشتند، عاشق این کار بوده اند. در ســال هاى اخیر از آن عشقى که اوایل برگزارى جشنواره فجر 
فیلم وجود داشت، خبرى نیست، اگر عاشق سینما نباشى نمى توانى براى آن تالش کنى. دراین سال ها عشقى دیده 
نمى شود و به همین دلیل براى مردمى که حقشان دانستن اســت و باید از آن ها در کارهایمان حرفى بزنیم و فیلمى 
مى سازیم که ربطى به آن ها ندارد. ممکن است این فیلم ها به لحاظ تکنیک اثر درستى باشند، اما مخاطب در این نوع 

کارها جایگاهى ندارد.
او ادامه داد: تمام فیلمسازان با فیلم هایشــان پیامى را منتقل مى کنند که براى این 
پیام ها گیرنده پیامى وجــود دارد و خود این پیام باید داراى ویژگى هایى باشــد تا 
زمانى که از جانب فرستنده فرستاده مى شود، گیرنده به راحتى بتواند آن را دریافت 
کند. سینما براى سرگرمى است، اما تمامش سرگرمى نیست؛ اگر فیلم هایمان حرفى 
براى گفتن نداشته باشند، چه چیزى از آن باقى مى ماند؟ فیلم  باید داراى یکسرى 

پیام باشد که مخاطب را درگیر کند. در جشــنواره فیلم فجر بعد از چهل 
دوره برگزارى، عشق به سینما گم شده است. انگیزه فیلمسازان به 
تدریج ازبین رفته و هیچکس هم به دنبال اینکه چرایى خانه نشین 

شدن برخى از سینماگران که کارشان با عشق انجام مى دادند، 
نبوده است.

این عضو هیات انتخاب با تاکید به اینکه جشنواره فیلم فجر 
نماد فرهنگ و هنرماســت، توضیح داد: این رویداد مهم 
سینمایى باید هرساله برگزار شــود و فیلم هاى خوبى در 
این جشنواره به نمایش دربیاید و چهره هاى جدید در این 

عرصه معرفى بشوند.   

پوران درخشنده: 
عشق به سینما گم شده است

افزایش وزن 30 کیلویى بهنام بانى براى «گشت ارشاد 3» زندگى جمشید مشایخى کتاب مى شود 

شــان پیامى را منتقل مى کنند که براى این 
د این پیام باید داراى ویژگى هایى باشــد تا 
ى شود، گیرنده به راحتى بتواند آن را دریافت 
مش سرگرمى نیست؛ اگر فیلم هایمان حرفى 
ز آن باقى مى ماند؟ فیلم  باید داراى یکسرى 

ر جشــنواره فیلم فجر بعد از چهل 
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بال اینکه چرایى خانه نشین 
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فجر که جشنواره فیلم
اد: این رویداد مهم 
 فیلمهاىخوبى در 
ه هاى جدید در این 
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فهرستى از ارزشمندترین بازیکنان حاضر در لیگ برتر روسیه 
توسط ترانسفرمارکت منتشر شده که سردار آزمون مهاجم 
ایرانى زنیت سن پترزبورگ با 25 میلیون یورو در صدر آنها 
قرار دارد. نکته جالب اینکه در میان 10 بازیکن ارزشمند لیگ 
برتر روسیه، شش بازیکن از تیم زنیت هستند و از میان شش 
بازیکن برتر نیز نام پنج بازیکن از این تیم دیده مى شود. در 
رد دوم این فهرســت، مالکوم دیگر بازیکن زنیت قرار دارد 
که ارزشى معادل 22 میلیون یورو دارد و جایگاه سوم را نیز 
باریوس دیگر هم تیمى آزمون بــا 20 میلیون یورو به خود 

اختصاص داده است.

آزمون، ارزشمندترین بازیکن شد

03

04

شنیده شده که «توماس ِفرهیت» که در حال حاضر در باشگاه 
دسته دومى آدو دن هاخ هلند بازى مى کند، مدنظر پرسپولیس 
قرار گرفته و سرخپوشان قصد دارند براى تقویت خط حمله خود 
این مهاجم 192 سانتیمترى هلندى را جذب کنند. همچنین 
نمایش هاى ضعیف حامد پاکدل و نیمکت نشینى هاى پیاپى 
این مهاجم در پرسپولیس باعث مطرح شدن شایعه جدایى او 
در نیم فصل از جمع سرخ پوشان تهرانى شده اما گل محمدى 
که خیلى از این خرید خودش راضى نیست به شرطى راضى به 
جدایى پاکدل مى شود که بتواند در نقل وانتقاالت نیم فصل یک 

مهاجم مناسب و گلزن جذب کند.

گادوین منشــاى نیجریه  اى روز هاى تلخ وشیرین زیادى در 
فوتبال ایران سپرى کرده؛ از درخشــش در پیکان گرفته تا 
ناکامى در پرسپولیس و البته انتقال جنجالى اش به استقالل. 
این مهاجم، یاغى بودن را در همان حضور در تیم هاى سرخابى 
تجربه کرده؛ امــا در فصل جارى، او دوباره متحول شــده و 
روز هاى جالبى را ســپرى مى کند. منشــا با پیوستن به مس 
رفسنجان تبدیل به مهاجم خطرناکى شده و با زدن 7 گل به 
تنهایى در صدر جدول گلزنان لیگ قراردارد. آقاى گل فعلى 
لیگ این بار عالوه بر کمک هرساله اش به کودکان بى بضاعت 
کشورش در یک اقدام زیبا چهار کودك رفسنجانى که به دلیل 
مشکالت شــدید مالى ترك تحصیل کرده بودند را با هزینه 

شخصى خود به تحصیل بازگرداند.

غول هلندى در پرسپولیس؟

آقایِى آقاى گل فعلى
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حمید حــاج ملک، یعقــوب حجتى، هیوا بهمنــى و کمیل 
غالمى داوران مصاف ذوب آهن و تراکتور در هفته دوازدهم 
رقابت هاى لیگ برتر بودند و باشــگاه فرهنگى ورزشــى 
ذوب آهن اصفهان که پیش از این به دلیل اشتباهات متعدد 
داورى از داورى ها گله مند بــود، این بار با اعتقاد به عملکرد 
خوب و کم اشتباه تیم داورى این دیدار از داور مسابقه، داوران 
کمک و ســایر عوامل قضاوت خوب و عادالنــه این دیدار، 
همچنین یزدانى ناظر داورى و نماینده فدراســیون فوتبال 
تشکر و قدردانى کرد. در این تشکر آمده است امیدواریم سایر 
قضاوت ها نیز همچون این مســابقه، عادالنه، کم اشتباه و 

موجب سربلندى داوران عزیز کشورمان باشد.

این روزها سریال «خســوف» با کارگردانى مازیار میرى در 
شبکه نمایش خانگى پخش مى شود. نکته قابل توجه درباره 
این سریال، حضور مدیر برنامه سرمربى تیم ملى ایران است. 
رضا فیض بخش و تعدادى از بازیکنان فوتبال، در سریال جدید 
مازیار میرى که خودش به عنوان یک کارگردان فوتبالدوست 
و طرفدار استقالل شناخته مى شود بازیگر نقش شخصى به نام 
«احسان» است. نقشى که جزو شخصیت هاى اصلى سریال 
نیست. اما نقش این ایجنت را در این پروژه نمى توان بى اهمیت 
دانســت؛ در واقع فیض بخش در این سریال، در نقش منفى 
ظاهر مى شود و دختران جوان را به بهانه صنعت مدلینگ در 

خارج از کشور اغفال مى کند.

این بار تشکر از داور

آقاى ایجنت، بازیگر شد! 

طلسم ناکامى  هاى ذوب آهن پس از 5 هفته شکست؛ 
نکته قابــل توجه در خصــوص عملکــرد ذوبى ها، 
جنگندگى  و دوندگى بى امــان بازیکنان خط میانى و 
پرسینگ شدید هافبک هاى این تیم برابر تراکتور بود.

سبزپوشان اصفهانى در یکى از مهمترین بازى هاى 
هفته دوازدهم تراکتور را شکســت دادند تا با کسب 3 
امتیاز حساس، روندشان را بهبود بخشیده و خود را به 
میانه جدول برسانند این دیدار در شرایطى برگزار شد 
که ذوب آهن و تراکتور هم امتیاز بوده و همین مسئله در 
کنار جایگاه دو تیم در جدول، این بازى را تبدیل به یک 

دوئل 6 امتیازى کرده بود.
ذوب آهن با این پیروزى 14 امتیازى شده و با کسب 4 
پیروزى، 2 تساوى و 6 شکست، با دو پله صعود به رده 
دهم جدول رسیدند. تراکتورى ها نیز با این نتیجه 11 
امتیازى باقى مانده و با توجه به نتایج سایر بازى ها به 

رده سیزدهم جدول سقوط کردند.
ذوبى ها برد مهم و تأثیرگذارى را به دست آوردند. آنها 
پیش از این بازى هفته ها بود کــه در ورطه ناکامى و 
بدشانســى هاى عجیب و غریب دست و پا مى زدند و 
براى بازگشت دوباره به لیگ، به این برد نیاز داشتند. 
این پیروزى با ارزش مى تواند شرایط این تیم را براى 
ادامه فصل دگرگون کرده و سبزپوشان را در هفته هاى 

پیش رو از نظر روانى به اوج آمادگى برساند.
ذوب آهن مقابــل تراکتور باهوش عمــل کرد و نوع 
نمایش این تیم نشــان مى داد که ذوبى ها شــناخت 
دقیقى از شــیوه بازى تراکتور دارند. تارتار تیمش را 
با آرایش 2_5_3 راهى میدان کــرده و تالش کرد 
تا با اســتفاده برترى عددى میانه میدان،کنترل توپ 
و فضاهــاى بازى را در دســت گرفته و با کشــاندن 
تراکتورى ها بــه میانه میدان  ، با اســتفاده از حمالت 
برق آسا و پر تعداد مدافعان تیم مقابل را وادار به اشتباه 
کرده و با به دست آمدن گل برترى نتیجه را حفظ کنند. 
تاکتیکى که کامًال جواب داده و ذوبى ها را به 3 امتیاز 

دلچسب رساند.
ذوبى ها برابر تراکتور از برترى عددى که در میانه میدان 
داشــتند، نهایت بهره را برده و با استفاده از پرسینگ 
شــدید و دوندگى بى امان، ارتباط بیــن خط حمله و 
هافبک تراکتــور را قطع و به خصــوص در نیمه  دوم 
اجازه خلق موقعیت چندانى به آنها ندادند. شــاگردان 
تارتار با استفاده از فرارهاى سریع و ارسال هاى عمقى 
و کشاندن توپ به کناره ها بارها خط دفاعى تراکتور را 
به هم ریخته و از ضعف هاى دفاعــى این تیم نهایت 
بهره را بردند. تارتــار با اســتفاده از برترى فیزیکى 
بازیکنانش در کنار تســلط آنها در اجراى پرســینگ 

شــدید و بازى تخریبى، تالش کرد مانع بازى سازى 
تراکتورى ها شده و با اســتفاده از حمالت مستقیم و 

سانتر از جناحین به گل برسد.
سیستمى که در نیمه نخست جواب داد و ذوب آهن در 
خلق موقعیت هاى خطرناك موفق تر از تیم قرمزپوش 
بود و در نهایت نیز گل برترى را به ثمر رســاند. یکى 
دیگر از نکات مثبت نمایش ذوب آهــن در این دیدار 
اجراى بدون اشــتباه وظایف محوله توسط بازیکنان 
این تیم بود. آنها در نیمه دوم توانستند بازیکنان موثر 

تراکتور را از کار انداخته و مانع بازى سازى آنها شوند.
ذوبى ها مقابل تراکتور بازى چنــدان باکیفیتى را به 

نمایش نگذاشــتند که اصلى ترین دلیــل آن، کمبود 
مهره هاى خالق اســت، اما با این وجود انگیزه باال و 
میل به برترى جویى شاگردان تارتار در کنار تیزهوشى 
خدابنده لو،3 امتیــاز با ارزش را بــراى آنها به ارمغان 
آورد. نکته قابل توجــه در خصوص عملکرد ذوبى ها، 
جنگندگى  و دوندگى بى امان بازیکنان خط میانى این 
تیم بود. هافبک هاى ذوب آهــن در دیدار با تراکتور با 
اســتفاده از پرسینگ شــدید و دوندگى بسیار، موفق 
شــدند ارتباط بین خط حمله و هافبک تیم تراکتور را 

قطع کرده و در ضد حمالت خطرناك ظاهر شوند.
یکى از نکات قابل توجه بازى ذوب آهن تغییر تاکتیک 

این تیم نســبت به هفته گذشته اســت؛ سبزپوشان 
اصفهانى برخالف بازى قبلى خود رو به ارائه یک بازى 
مالکانه و هجومى آوردند. شاگردان تارتار که شناخت 
خوبى از نقاط ضعف تراکتور بــه ویژه در میانه میدان 
داشتند، با تغییر تاکتیکى که دادند توانستند از ضعف این 
تیم در میانه میدان بهره برده و برترى تاکتیکى خود را 
به تیم سولدو دیکته کنند. ذوبى ها در نیمه نخست تیم 
برتر میدان بوده و به بازى تسلط کاملى داشتند. عناصر 
تهاجمى ذوب آهن به ویژه خدابنده لو و جهانى مایش 
کم نقص و خوبى ارائه داده و موفق شــدند بارها روى 

دروازه تراکتور خطرساز شوند.
نگاهى به آمار بازى نشــان مى دهد که ذوب آهن در 
بیشــتر فاکتورهاى فوتبالى از جملــه مالکیت توپ، 
تعداد و دقت پاس عملکرد بهترى نســبت به تراکتور 
به جاى گذاشــته و خلق موقعیت هاى گلزنى موفق تر 
عمل کرده و با به ثبت رســاندن 13 شوت و 3 شوت 
درون چارچوب، امید به گل بیشترى با سرخ هاى تبریز 

به وجود آورده اند.
برگ برنده تیــم تارتار را باید در انســجام تاکتیکى و 
نظم تیمى بهتر، شناخت کامل از نقاط ضعف حریف 
و برترى ذهنى و روانى بازیکنان ذوب آهن نسبت به 
تیم تراکتور جست وجو کرد. مهدى تارتار باوجود نتایج 
ضعیف هفته هاى گذشته، تیمش را از نظر روحى روانى 
بازسازى کرده و به آمادگى مطلوبى رسانده بود و همین 
برترى ذهنى و روحى ذوبى ها در مقابل تراکتور باعث 
شد تا سبزپوشــان اصفهانى برترى تیمى و تاکتیکى 
خود را به تیم مقابل تحمیل کرده و به بازیکنان تراکتور 

اجازه ندهند تا بازى شان شکل بگیرد.
به طور خالصه مى توان گفت نمایش خوب ذوب آهن 
مقابل تراکتــور برگرفته از 4 فاکتــور آمادگى باالى 
روحى، آنالیــز دقیــق، انتخاب تاکتیک درســت و 
هماهنگى کامل بازیکنان بــا تاکتیک انتخابى تارتار 

است.

با جنگندگى  بى امان و پرسینگ شدید گاندوها؛

طلسم ناکامى  هاى ذوب آهن پس از 5 هفته شکست

پیروزى در مقابل تراکتور، یکى از مهمترین نتایج 
این فصل ذوب آهن بود که ایــن تیم را به رقابت 

میانه جدول اضافه کرد.
فوالد، آلومینیــوم اراك، مس رفســنجان، نفت 
مسجدســلیمان، هوادار و پرســپولیس تیم هایى 
بودند که ذوب آهن در 40 روز گذشته در لیگ برتر 
با آن ها پیکار داشــته و ماحصل این 6 دیدار براى 
شاگردان مهدى تارتار، تنها 2 امتیاز بود که سبب 
شد تا ذوبى ها رتبه ششم جدول را از دست داده و تا 

موقعیت دوازدهم جدول سقوط کنند.
براى جبران این رکورد منفــى و نزول در جدول، 

فرصت خوبى براى شــاگردان تارتار در تبریز بود 
تا بتوانند با شکســت تراکتور، به عنــوان یکى از 
همســایگان جدولى، صعودى چند پلــه اى را در 
جدول تجربه کنند و خــود را به نیمه میانى جدول 

نزدیک تر کنند.
اتفاقى که رخ داد و با گلزنى آرمان قاسمى از روى 
نقطه پنالتى براى ذوب آهن، شاگردان تارتار بعد از 
41 روز دشوار در لیگ برتر توانستند جشن پیروزى 
بگیرند و با 14 امتیاز به رتبه دهم جدول رده بندى 

صعود کنند.
البته که در این بیــن، ذوب آهــن در جام حذفى 

موفق بــه حذف رایکا شــده بــود امــا در لیگ 
برتر آخرین پیروزى شــاگردان تارتــار به جدال 
هفته پنجــم مقابل شــهر خودرو در مشــهد باز 
مى گشــت. با این حال ذوب آهــن در تمام این 
روزهــا نمایش هایى قابل دفــاع را ارائه کرده بود 
و در بازى بــا تراکتور نیز نبض بــازى را در اختیار 

داشت.
این  هفته ذوبى هــا در خانه پذیراى تیم بحران زده 
فجرسپاســى شــیراز خواهند بود کــه باید دید 
چه نتیجــه اى براى شــاگردان تارتار به دســت 

خواهد آمد.

بازیکن سابق ســپاهان درباره شکســت این تیم برابر 
پرسپولیس توضیحاتى را بیان کرد.

فرشید طالبى، بازیکن سابق سپاهان درباره 
شکست این تیم برابر پرسپولیس گفت: 
تقابل 2 تیم برتر ایران به لحاظ فوتبال 

مالکانه، نوید بازى جذاب را مى داد. هر 2 تیم ســعى در 
پرس یکدیگر داشتند و پاس هاى سالم در میانه میدان 2 
طرف شاهد بودیم. او ادامه داد: تغییر تفکر محرم نویدکیا از 
اتفاقات این بازى بود و سپاهانى ها در نیمه دوم به ساختار 
سابق خود برگشتند. ضعف مشهودى در تغییر تاکتیکى، 

ساختار دفاعى و  زدن ضربات آخر در بازى طالیى پوشان 
مشاهده مى شود. تیم سپاهان از لحاظ روانى دچار تزلزل 

شده است.  
طالبى گفت: تیم پرســپولیس به خوبى سپاهان را آنالیز 
کرده بود. سرخپوشان از نقطه ضعف حریف خود توانستند 

ضربه خود را به طالیى پوشان بزنند. در آن طرف، هر چند 
پرسپولیس بازى مالکانه خود را ارائه کرد و موقعیت هاى 
زیادى ایجاد کرد؛ اما فرصت سوزى ها باعث شده اند که 
سپاهانى ها نتوانند امتیاز کامل بازى ها را بگیرند و در بازى 

سرخپوشان این نحوه بازى مشاهده شد.

ترکیب اولیه ســپاهان در الکالسیکوى ایران بدون 
شهباززاده و مغانلو نتیجه  اندیشه هاى تاکتیکى محرم 
نویدکیا بود یا هشدارى به دو مهاجمى که انتظارها را 

برآورده نکرده اند؟
سپاهان در شرایطى به مصاف پرسپولیس رفت که 
در ترکیب اولیه این تیم خبرى از سجاد شهباززاده و 
شهریار مغانلو نبود. مهاجمانى که یکى آقاى گل فصل 
قبل لیگ بود و دیگرى طى یک انتقال پر سروصدا به 
مثابه پاتکى به اردوگاه رقیب، از چنگ قرمزها درآمد 

و به اردوگاه زردها پیوست.
اما آیا نیمکت نشینى دو مهاجم نامدارى که مطمئنا 
جزو بهترین مهاجمان فصل قبل بودند، یک تصمیم 
تاکتیکى بوده یا اعالمى بر نارضایتى محرم نویدکیا از 
دو مهاجمى که هر کدام فقط دو گل در لیگ امسال 

به ثمر رسانده اند؟
ابتداى فصل حدس زده مى شــد که شــباهت  بین 
سبک بازى شهباززاده و مغانلو چه بسا باعث شود که 
نویدکیا مجبور به انتخاب یکى از این دو در ترکیب 
اصلى شود. هر چند اصرار سپاهان و نویدکیا بر خرید 
مغانلویى که جذبش هزینه کمى براى سپاهان هم 
نداشت، نشان از این داشت که او اندیشه هایى براى 
اســتفاده همزمان از این دو دارد و احتماال این مربى 
خواســته اســت تا ضعفى را در فاز هجومى تیمش 
پوشش دهد اما نتیجه این تغییر براى سپاهان آنچنان 
که انتظار مى رفت پیش نرفته و دیگر خبرى از خط 
حمله ویرانگر فصل قبل ســپاهان نیست. هر چند 

سپاهان تا کنون 15 گل به ثمر رسانده اما تنها چهار 
گل سهم این دو مهاجم بوده و از طرفى در چهار بازى 

از دوازده بازى، گلى به ثمر نرسانده.
اینکه محرم نویدکیا نخواهــد حداقل از یکى از این 
دو مهاجم خود براى جدال حســاس با پرسپولیس 
استفاده نکند هم عجیب بود. هر چند آمار گلزنى این 
دو مناسب نبوده اما آیا ترجیح دادن خلعتبرى پا به سن 
گذاشته به آنها مى تواند توجیه تاکتیکى داشته باشد؟ 
به خصوص آنکه اولین حربه  محرم براى جبران گل 
خــورده، فراخواندن این دو به میــدان در نیمه   دوم 

بوده است.
با این اوصاف بعید نیست که نیمکت نشینى شهباززاده 
و مغانلو بیش از آنکه علتى فنى و تاکتیکى داشته، به 
نارضایتى محرم از دو مهاجم اصلى خود برگردد. شاید 
بتوان گفت که محرم براى استفاده از سرعت حسینى 
و خلعتبرى نقشه داشــته و چون این دو متخصص 
استفاده از فضاها هســتند به دو مهاجم دیگر ترجیح 
داده شده اند و با گل خوردن سپاهان و پیش بینى اینکه 
پرسپولیس جمع تر خواهد شــد و خبرى از فضاهاى 
نیمه اول نخواهد بود، دو مهاجم فیزیکى تر خود را به 
میدان فراخوانده اما با این حال نمى توان عدم استفاده 
از حداقل یکــى از این دو مهاجم را بــا این توضیح 
تاکتیکى توجیه کرد و بنابراین درصدى را هم باید به 
اخطار نویدکیا به دو مهاجم خود و هشــدار او به آنها 
در م ورد بررســى گزینه هاى دیگر براى خط حمله، 

اختصاص داد.

علیرضا مرزبان معتقد است سپاهان هنوز هم مدعى 
اصلى قهرمانى است و مى گوید با توجه به امتیازاتى 
که داریم 3 یا 4 امتیاز عقب افتادن در یک لیگ خیلى 

چیز سختى نیست که نتوانیم جبران کنیم.
مربى سپاهان پس از شکست تیمش 
برابر پرسپولیس گفت: ما از نتایجى 
که مى گیریم راضى نیستیم ولى از 
شــیوه و فرمى که بازى مى کنیم 
مطمئن هستیم که باالخره جواب 
مثبت خواهــد داد. همانطور که 
در بازى با اســتقالل و پیکان 
و پرســپولیس که مــا بهترین 
شــانس هاى گل را داشتیم و 
استفاده نکردیم و مطمئنم ورق 
برمى گردد چرا کــه تیم متحدى 
داریم که احســاس خوبى نسبت به هم 
دارند و ارتباط خوبى بین بازیکنان، کادر 
فنى و باشگاه است. هواداران هنوز ما را 
حمایت مى کنند و ما حتى یک قدم براى 

قهرمانى عقب نمى گذاریم.
او در مــورد اینکه ســپاهانى ها در زدن 
ضربات آخر کم دقت هستند، گفت: گاهى 

اوقات بهترین مهاجمان دنیا هم دچار مشــکل مى شوند اما 
مهمترین مسئله این است که احساس وفادارى به تیم داشته 
باشند و براى تیم مبارزه کنند. در این بازى دیدیم تیم ما بى 
نهایت مبارزه کرد و شانس هاى فوق العاده خوبى داشتیم، این 
نقطه اى است که مى توانیم روى آن سرمایه گذارى کنیم. 
احساس بازیکنان براى ما مهم است که تیم متحدى داشته 
باشیم. دوباره ورق برمى گردد و دوباره گل هایى که احساس 

مى کنیم نمى شود زد؛ مى زنیم.
مرزبان درمــورد تغییر ترکیب هاى متعدد ســپاهان گفت: 
همیشه ترکیب ما ثابت بوده و بازیکنانى که ثبات داشتند بازى 
کردند و بازیکنانى که در تمرین کیفیت باالیى دارند حقشان 
است بازى کنند. مهمترین فاکتور این است که ما شانس هاى 
گل زیادى داریم و اشتباه نمى کنیم و شانس هاى گل زیادى 
ایجاد مى کنیم. در کل بازى، پرسپولیس دو شانس گل داشته 
و ما امروز چهار یا پنج شــانس بى نهایت بزرگ داشــتیم و 
استفاده نکردیم و این مسئله برمى گردد به اینکه گاهى اوقات 
کهکشان هم باید به تو کمک کند تا توپ گل شود و امیدواریم 

این مسئله زودتر اتفاق بیافتد!
مربى ســپاهان اضافه کرد: من هنوز هم سپاهان را مدعى 
اصلى قهرمانى مى دانم چون ما چیزى را از دست ندادیم و با 
توجه به امتیازاتى که داریم 3 یا 4 امتیاز عقب افتادن در یک 

لیگ خیلى چیز سختى نیست که نتوانیم جبران کنیم.

ر
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علیرضا مرزبان معتقد است سپاهان هنوز هم مدعى 
اصلى قهرمانى است و مى گوید با توجه به امتیازاتى 
4 امتیاز عقب افتادن در یک لیگ خیلى  4 یا 3که داریم 3

چیز سختى نیست که نتوانیم جبران کنیم.
پس از شکست تیمش مربى سپاهان

برابر پرسپولیس گفت: ما از نتایجى 
که مى گیریم راضى نیستیم ولى از 
شــیوه و فرمى که بازىمى کنیم 
مطمئن هستیم که باالخره جواب 
مثبت خواهــد داد. همانطور که 
در بازى با اســتقالل و پیکان 
و پرســپولیس که مــا بهترین

شــانس هاى گل را داشتیم و 
استفاده نکردیم و مطمئنم ورق 
برمى گردد چرا کــه تیم متحدى 
داریم که احســاس خوبى نسبت به هم 
دارند و ارتباط خوبى بین بازیکنان، کادر 
فنى و باشگاه است. هواداران هنوز ما را 
حمایت مى کنند و ما حتى یک قدم براى 

قهرمانى عقب نمى گذاریم.
او در مــورد اینکه ســپاهانى ها در زدن 
ضربات آخر کم دقت هستند، گفت: گاهى 

اوقات بهترین مهاجمان دنیا ه
مهمترین مسئله این است که
باشند و براى تیم مبارزه کنند
نهایت مبارزه کرد و شانس هاى
ر نقطه اى است که مى توانیم
احساس بازیکنان براى ما مه
باشیم. دوباره ورق برمى گردد
زد؛ مى زنیم مى کنیم نمى شود
مرزبان درمــورد تغییر ترکیب
ب همیشه ترکیب ما ثابت بوده و

کردند و بازیکنانى که در تمرین
است بازى کنند. مهمترین فاک
گل زیادى داریم و اشتباه نمى
ایجاد مى کنیم. در کل بازى، پر
و ما امروز چهار یا پنج شــانس
استفاده نکردیم و این مسئله بر
کهکشان هم باید به تو کمکک
این مسئله زودتر اتفاق بیافتد!
م مربى ســپاهان اضافه کرد:
اصلى قهرمانى مى دانم چون
3توجه به امتیازاتى که داریم 3
لیگ خیلى چیز سختى نیست

مرزبان:

هنوز هم سپاهان را مدعى اصلى قهرمانى مى دانم
نه شهریار نه شهباززاده؛ یک تصمیم عجیب 

در الکالسیکو

بازیکن سابق ســپاهان درب
پرسپولیس توضیحاتى
فرشید طالبى، با
شکست این

2تقابل2 تیم

سپاهانى ها در زدن ضربات آخر، ضعف مشهودى دارند

پیش به سوى باالى جدول
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رییس کمیته پیشگیرى و بهداشت قرارگاه ستاد ملى مقابله 
با کرونا گفت: سویه جدید اومیکرون به احتمال زیاد مى تواند 
از آزمایش تشخیصى پى سى آر فرار کند و از آن بگریزد به 
این معنى که این ســویه جدید این آزمایشى تشخیصى را 

فریب مى دهد.
حمید سورى اظهار داشت: گزارش هاى اخیر دانشگاه مریلند 
در آمریکا نشان مى دهد اومیکرون مى تواند تست تشخیصى 
پى سى آر را به شکل کاذب منفى کند  و افراد را فریب دهد. 
وى ادامه داد: با وجود اینکه برخى افراد مبتال به سویه جدید 
اومیکرون هستند اما پاسخ آزمایش تشخیصى آنها ممکن 

است منفى باشد.

عضو هیات علمى دانشــگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
ادامه داد: هرچند این موضوع براســاس گزارش هاى اولیه 
بیان شده اما نشان مى دهد که باید کنترل و مراقبت ها را به 

شدت افزایش داد.
این اپیدمیولوژیست یادآور شد: به نظر مى رسد رویکرد ما 
براى ارزیابى و پایش وضعیت اپیدمى امیکرون باید اصالح 
شود. سورى افزود: در شرایط فعلى که سویه جدید ویروس 
کرونا در کشور شناسایى شده، عالئم سرماخوردگى را باید 
اومیکرون فرض کنیم. به همین دلیل افراد اگر عالئمى مانند 
آبریزش، سردرد و کوفتگى بدن دارند باید احتمال ابتال به 

سویه جدید کرونا را بدهند و خود را مدتى قرنطینه کنند.

یک متخصص بیمارى هاى عفونى ضمن ارایه توضیحاتى 
درباره کروناى اومیکــرون، گفت: با وجــود پایین آمدن 
اثربخشى آزمایشگاهى واکســن ها در مقابل این ویروس، 
ولى مشخصا به دلیل ایمنى واکســن و یا ابتالى قبلى به 
کرونا، مشاهده مى شود که بیمارى زایى آن تاکنون خفیف تر 
و مرگ و میر کمتر است و به همین دلیل باید شواهد را مالك 
قرار دهیم و واکسن را به عنوان یک دستاورد بشرى جدى 
بگیریم. دکتر ایالد علوى، گفت: این تغییر ماهیت ویروس 
سبب شده  است که افزایش میزان انتقال این سویه مشخص 

شود و متوجه شویم که با سرعت باالیى افزایش مى یابد. 
او ادامه داد: این تغییرات مى تواند سبب شود که میزان ورود 

کروناى اومیکرون به سلول هاى بدن افزایش یابد. افزایش 
عفونت زایى و بیمارى زایى هم ممکن است بیشتر شود که 

این موضوع هنوز کامال مشخص نیست.
این متخصص بیمارى هاى عفونى درباره افرادى که واکسن 
نزدند، تاکید کرد: براى اینکه ببینیم واکســن تا چه میزان 
مى تواند جلوى گســترش اومیکرون را بگیرد، الزم است 
داده هایمان کامل شود؛ ولى آنچه که مى دانیم این است که با 
وجود پایین آمدن اثربخشى آزمایشگاهى واکسن ها در مقابل 
این ویروس ولى مشخصا به دلیل ایمنى واکسن و یا ابتالى 
قبلى به کرونا، مى بینیم که بیمارى زایى آن تاکنون خفیف تر 

و مرگ و میر کمتر است.

اومیکرون پى سى آر
 گریز است

اومیکرون با جهش هاى دیگر 
کرونا چه تفاوتى دارد؟

دوز چهارم ضرورت دارد؟
   ایسنا | وزیر بهداشت، با اشاره به سویه اومیکرون 
کرونا، گفت: اعتقاد همه دانشمندان بر این است که براى 
اطمینان از عدم ابتال افراد به این سـویه باید هر سـه دز 
واکسن تزریق شـود، اما اینکه آیا به دز چهارم احتیاجى 
هست یا خیر، هنوز مطالعات در این راستا پاسخى ندارد. 
فعال دز سوم مى تواند حدود 80 درصد از مرگ و میر افراد 

یا ابتالى آنها به بیمارى شدید جلوگیرى کند.

شمار مبتالیان در آمریکا 
رکورد زد

   فـارس | شـمار ابتـالى روزانـه بـه ویـروس 
«کووید19» در آمریکا همزمان با گسترش سریع سویه 
جدید موسوم به «اومیکرون» و على رغم واکسیناسیون 
گسـترده، رکورد جدیدى را ثبـت کرد. دانشـگاه «جانز 
هاپکینز» بامداد پنجشنبه اعالم کرد طى بیست وچهار 
سـاعت از تمام ایالت هاى آمریکا مجموعا بیش از 420 
هزار مورد جدید ابتال به ویروس کرونا گزارش شـده که 
بیشـترین میزان مبتالى روزانه از زمان آغاز همه گیرى 
در ایـن کشـور اسـت. همچنین طـى یـک روز بیش از 
1500 آمریکایـى بر اثر ابتـال به این بیمـارى جان خود 

را از دست دادند.

کرونا 5/5 میلیون نفر را 
کشته است

   ایسنا | مجموع مبتالیان به بیمارى «کووید-19» 
در جهان تا روز پنجشنبه به حدود 285 میلیون نفر رسیده، 
مرگ حدود 5/5 میلیون نفر بر اثر این بیمارى تأیید شده 
اسـت و حـدود 253 میلیون نفـر از مبتالیان نیـز تا این 
روز بهبود یافته اند. بر اسـاس آمارهاى رسـمى، آمریکا 
همچنان با بیـش از 54/6 میلیون مبتـال و بیش از 844 
هزار قربانى در صدر فهرست کشورهاى درگیر با بیمارى 

کووید-19 قرار دارد.

دوز سوم چى بزنیم؟
   برنا | بر اسـاس مصوبه کمیته فنى واکسیناسیون، 
دریافت کنندگان واکسن «سـینوفارم» مى توانند براى 
دوز سوم «سینوفارم» یا «آسترازنکا» یا «پاستو کووك 
پالس» تزریق کنند. همچنین کسـانى کـه در دوز اول 
و دوم واکسـن «برکـت» دریافـت کرده اند، بـراى دوز 
سـوم مى توانند واکسـن «برکت» یـا «سـینوفارم» یا 
«آسـترازنکا» دریافـت کننـد. دریافـت کننـدگان 
«اسـپوتنیک» در دوز اول و دوم، بایـد بـراى دوز سـوم 
واکسن «آسـترازنکا» و دریافت کنندگان «آسترازنکا» 
نیز مى بایست براى دوز سوم حتما واکسن «آسترازنکا» 

تزریق کنند.

آمار اومیکرونى ها تا 8 دى
   خبـر گـزارى دانشـجو | بـر اسـاس اعـالم 
سرپرسـت مرکز روابط عمومى و اطالع رسـانى وزارت 
بهداشت، تعداد موارد تایید شـده اومیکرون در کشور تا 
روز هشـتم دى ماه به 43 مورد رسـیده اسـت. هاشمى 
در حسـاب کاربرى خود در توئیتر نوشـت: مـوارد مثبت 
شناسایى شـده اومیکرون در کشـور تا 8 دى ماه 1400، 
به 43 مورد رسیده است. تهران 17 مورد، مشهد 5 مورد، 
هرمزگان 5 مورد، بابل 1 مورد، اصفهان 2 مورد، ارومیه 1 
مورد، البرز 1 مورد، شیراز 2 مورد، اراك 1 مورد، بوشهر 2 

مورد، قم 3 مورد، یزد 3 مورد.

هجوم کرونا به کودکان گنبدى
   ایرنـا | مدیر شبکه بهداشـت و درمان گنبدکاووس 
گفت: آمار مراجعه کودکان با عالئم مشـکوك به کرونا 
مانند مشکالت تنفسـى و گوارشـى در مراکز درمانى و 
مطب هاى این شهرسـتان در 2 هفته اخیر روبه افزایش 
است. فرهاد بدیعى اظهارداشت: هم اینک در بیمارستان 
طالقانى 12 کودك با عالئم مشـکوك به کرونا بسترى 
هستند. وى گفت: شرایط کرونایى و نزدیکى عالئم آن 
با عالئم سـرماخوردگى، تشـخیص 100 درصدى نوع 

ویروس را سخت کرده است.

روى موج کووید-19

یک عضو هیئت علمى دانشــگاه فردوسى مشهد برخى 
پیامدهاى اجتماعى کرونا بر جامعه را برشــمرد و گفت: 
کرونا مسائل و مشکالت زیادى از منظر اجتماعى ایجاد 
کرده که هنوز آثارش هویدا نشده و شاید چندسال آینده 

قابل سنجش باشد.
على اکبر مجدى با بیان اینکه اپیدمى کرونا دو سال است 
جامعه را درگیر خود کرده و مشکالت جدى در پى داشته 
که از جمله آنها مى توان به مسائل و مشکالت اجتماعى 
اشاره کرد گفت: این در حالى است که نگاه درستى را به 
این موضوع از بعد تخصصى شاهد نبودیم. تمرکز بر حل 
پیامدهاى اجتماعى با توجه به عمقــى که پیدا کرد، به 
صورت جدى صورت نگرفت و نیازمند ورود گسترده تر 

نهادهاى اجتماعى به این حیطه بودیم.
 عضو هیئت علمى دانشــگاه فردوسى مشهد با اشاره به 
اینکه معتقدم بسیارى مســائل و مشکالت اجتماعى به 
راحتى و باکمترین هزینه به واسطه پژوهش هاى واگذار 
شده به دانشــگاه ها، راه حل یابى شده و کاهش مى یابد 
گفت: پیامدهاى کووید 19 ابعاد گسترده و مختلفى دارد. 
به عنوان مثال یکى از مصادیق شیوع کرونا بر جامعه ما، 
کاهش مناسبات اجتماعى است. شاید اگر فضاى مجازى 
و ارتباطات الکترونیکى نبود، مشکل عمیق تر هم مى شد. 
فضاى مجازى عوارض منفى دارد، امــا پیامد مثبتش 
تسهیل مناســبات و روابط اجتماعى در این شرایط بود 

که توانست تا حدى این کاهش مناسبات را جبران کند.
مجدى ادامــه داد: با این حال الزم اســت براى احیاى 
روابط و مناسبات اجتماعى و صله رحم به ویژه در دوران 

پساکرونا برنامه ریزى شود.
وى یکى دیگر از پیامدهاى کرونا را که خود علت تشدید 
بسیارى از نامالیمات و آسیب هاى روانى و اجتماعى شده 
است را کاهش شادى دانســت و گفت: جامعه ما قبل از 

بروز کرونا بر اساس شاخص هاى اعالمى جهانى، جزو 
جوامع شاد نبود، اما بعد از کرونا به دالیل مختلف که یکى 
از آنها مى تواند کاهش گردش و ســفرها باشد، به طور 

جدى ترى تحت الشعاع قرار گرفت.
 عضو هیئت علمى دانشــگاه فردوسى مشــهد افزود: 
یکى دیگــر از علل کاهش شــادى این بــود که ناچار 
شدیم جشن ها و مراسم شادى آفرین را به دلیل رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى برگزار نکنیم و یا کمرنگ برگزار 
کنیم. واقعا نیازمند آن هستیم که پس از کرونا روى بهبود 
این موارد سرمایه گذارى ویژه اى انجام دهیم که البته نیاز 
به ســرمایه گذارى دولتى ندارد و خود مردم و نهادهاى 

مردمى به راحتى مى توانند این حوزه را پوشش دهند.
مجدى از بین رفتن و یا کمرنگ شدن مراسم ترحیم و 
سوگوارى را نیز در افزایش غم و کاهش شادى در جامعه 
دخیل دانست و گفت: از جمله اوقاتى که انسان نیاز به 
همدردى و حضور دیگران دارد، سوگوارى در غم از دست 
دادن عزیزانش اســت. البته چاره اى هم جز این نبود و 
ناچار شدیم این مراسم را غریبانه برگزار کنیم. اغلب ما 
غم هاى فروخفته اى در سینه هایمان داریم که در مراسم 
ترحیم تا حدى تخلیه مى شد، اما عدم برگزارى مراسم 
به ویژه براى افراد فوت شده به علت کرونا باعث باقى 
ماندن این غم و تشدید آن شد. به علت آنکه این مراسم 
کارکرد مثبتى در جهت کاهش غم داشته و اکنون تا حد 
زیادى از بین رفته، افزایش غم در جامعه را شــاهدیم و 
مى طلبد که صداوســیما هم و غم خود را براى ساختن 
برنامه هایى بگذارد که تا حدى این شادى و نشاط را به 
خانواده ها برگرداند که البته ظرافتهاى خاص خودش 

را دارد.
وى با بیان اینکه یکى دیگر از پیامدهاى کرونا که از منظر 
اجتماعى قابل ذکر است منازعات، اختالفات و مشاجرات 

خانوادگى و کشانده شدن به حوزه خشونت خانگى است 
گفت: بر خالف برخى نظرات، این خشونت ها فقط دامن 
گیر زنان نشــده و در حوزه خانواده گسترده است؛ یعنى 
شامل فرزندان و مردان نیز شده است. اینکه خشونت را 
یک طرفه و عاملش را مرد بدانیم چندان صحیح نیست؛ 
به ویژه در دروان کرونا که روى همه اعضاى خانواده اثر 

گذاشته است.
 عضو هیئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد افزود: شاید 
یکى از دالیل بروز اختالفات، قرنطینه و در خانه ماندن ها 
در پى تعطیلى مدارس و مشاغل و اعمال محدودیتهاى 
اجتماعى است. وسواس بر نظارت نیز به اختالفات دامن 
زده اســت و بیش از آنکه اثرجسمانى داشــته باشد، اثر 
روانى منفى در پى داشته است. بسیارى افراد اضطراب و 
استرس دارند که درگیر و مبتال به بیمارى نشوند. بنابراین 
با کاهش قرنطینه هاى خانگى، ورود به منزل با چالش ها 
و تنش هایى همراه شد. احتماال بعد از کرونا نیز با موجى از 
وسواس ها مواجه مى شویم که به راحتى از بین نمى رود و 
در کنار بیمارى هاى استرس و افسردگى، وسواس هم در 

آینده شیوع بیشترى پیدا خواهد کرد.
مجدى یکى دیگر از پیامدهاى کرونا در سطح خانواده را 
بروز اختالالت جسمانى ناشى از عدم تحرك و ورزش 
دانســت و گفت: در حوزه اشــتغال نیز به ویژه مشاغل 
غیررسمى و غیرثابت و مشــاغل زنان سرپرست خانوار 
آســیب هاى جدى دیدند و باید حمایت گسترده ترى از 

آنها صورت گیرد.
وى گفت: کرونا مســائل و مشــکالت زیادى از منظر 
اجتماعى ایجاد کرده که هنوز آثارش هویدا نشده و شاید 
چندسال آینده قابل سنجش باشد. نیازمند عزم جدى در 
زمینه پژوهش هاى علمى روى این موضوع هستیم که به 

ویژه باید از سوى دولتمردان جدى گرفته شود.

توضیحات عضو هیئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد درباره تأثیر همه گیرى بر جامعه

کرونا «شادى» را کمتر کرد 
و «غم» را بیشتر

پزشــکان و محققان امارات متحده  عربى معتقدند که واکسن جدید 
پروتئین نوترکیب سینوفارم ایمنى بیشترى ایجاد مى کند و عوارض 

جانبى کمى دارد.
وزارت بهداشت و پیشگیرى امارات متحده  عربى استفاده اضطرارى 

از واکسن جدید پروتئین نوترکیب سینوفارم CNBG را تایید کرده تا 
از ژانویه 2022 به  عنوان دوز تقویت کننده در دسترس ساکنان قرار 
گیرد. این وزارتخانه اظهار کرد: نتایج آزمایش هاى این واکسن نشان 
داده که در برابر انواع  سارس کوو 2 ایمنى بیشترى نسبت به واکسن 

اولیه ایجاد مى کند.
دکتر پاوان کومار سریواستوا، مشاور پزشــکى داخلى در بیمارستان 
تخصصى NMC النهدا، گفت: واکســن جدید سینوفارم تنها حاوى 

بخشى از ویروس و نه ویروس کامل کشته شده است.
دکتر محمد اسلم، متخصص ریه بیمارستان مدرن بین المللى امارات، 
مى گوید: واکسن جدید کارآمدتر است و مزایاى بیشترى دارد. واکسن 
قبلى سینوفارم یک واکســن غیرفعال و حاوى ویروس کامل کشته 
شده بود اما واکسن جدید فقط پروتئین ویروس را به  عنوان جزئى از 

ترکیبات خود دارد.
متخصصان مراقبت هاى بهداشتى معتقدند تحویل واکسن از تولید به 
مصرف کننده نهایى یک چالش بزرگ است زیرا اطمینان از ایمنى و 

اثربخشى آن کارى پیچیده است.
دکتر فیاض احمد، پزشک متخصص بخش کنترل عفونت، بیمارستان 
دانشــگاه Thumbay بیان کرد: مزیت قابل  توجه واکسن غیرفعال 
سینوفارم CNBG کووید 19 حمل ونقل و نگهدارى راحت آن است. 
این واکسن براى نگهدارى فقط به دماى 2 تا 8 درجه سانتى گراد نیاز 
دارد و براى حفظ قدرت آن احتیاجى به اقدامات خاص و سخت نیست.

وى افزود: ایــن عوامل هزینه کلى تولید واکســن و نگهدارى از آن 
را کاهش مى دهد و گزینه مناسبى براى شــرایط طبیعى بسیارى از 
کشورها خواهد بود، برخالف واکســن  mRNA که نیازمند شرایط 

ذخیره سازى بسیار ســخت گیرانه براى موثر و قوى نگه داشتن تاثیر 
واکسن است.

دکتر اســلم هم در این رابطه گفت: واکسن هاى ساخت غرب مانند 
فایزر که واکسن mRNA است، براى نگهدارى طوالنى مدت به دماى 
بسیار پایین با انجماد منفى 70 درجه نیاز دارد اما واکسن هاى مبتنى 

بر پروتئین نیازى به دماى بسیار سرد ندارد، ارزان تر و موثرتر است. 
از آنجایى که امارات متحده  عربى کشــورى بــا ملیت هاى متعدد 
است، مرحله سوم آزمایش این واکسن جدید بر روى حدود 50 هزار 
شرکت کننده از 125 کشور انجام شد. نتایج نشان داد نرخ تغییر سطح 
سرمى در تولید آنتى بادى هاى خنثى کننده بیش از 100 درصد است 
و هیچگونه عوارض جانبى در میان هر یک از شرکت کنندگان ثبت 

نشده است.

واکسن جدید سینوفارم، ایمنى بیشتر و عوارض کمتر

چندماه پیش وزارت بهداشت اعالم کرد با کارمندانى 
که واکسن نزنند برخورد قانونى انجام مى شود و حتى 
خبرهایى مبنى بر جریمه این افراد وجود داشت، اما 
تازه ترین تصمیم براى افرادى شــاغلى که از زدن 

واکسن امتناع کرده اند چیست؟ 
فرهادى، معــاون فنى مرکز ســالمت محیط و کار 
وزارت بهداشــت درباره نحوه نظارت بر کارکنان و 

شــاغلین در قالب طرح مدیریت 
هوشمند محدودیت  هاى کرونایى 
گفت: در طرح مدیریت هوشــمند 
محدودیت ها به صــورت واضح 
اعالم شده است که کلیه کارکنان 
و شــاغلینى که مى  خواهند بر سر 
کار خود حاضر شوند، باید واکسینه 
شده باشند یا اگر تمایل ندارند، باید 
هر 15 روز یکبار PCR منفى ارائه 
کنند. حال اگر افراد از این شرایط 

امتناع کردند، باالترین مقام مســئول آن کارمند در 
بخش دولتى مى  تواند بــه او اخطار دهد. وى افزود: 
سازمان امور ادارى و استخدامى پنج مرحله مجازاتى 
را ابالغ کــرده که از مرخصى بدون حقوق شــروع 
مى شــود تا انفصال خدمت که اکنون در حال اجرا 
است. البته ادعا نمى  کنم که به صورت 100 درصد 
اجرا مى  شود، اما در حال شروع کار است. ضمن اینکه 

ناظر هر اداره معاونت توسعه و نیروى انسانى ماست 
و باید این کنترل  ها را براى پرسنلش انجام دهد. این 
طرح بزرگ اســت و به تدریج در کل کشور گسترده 
مى  شــود. وى درباره میزان رعایــت پروتکل  هاى 
بهداشتى در ادارات نیز گفت: خوشبختانه در ادارات 
دولتى کمتر مشــکل داریم. زیرا بخش دولتى تابع 
بخشنامه و اجبار است. واکسیناسیون در ادارات طبق 

گزارش سامانه امید، باالى 80 درصد بود. نگرانى ما در 
شرکت  ها و موسسات بخش خصوصى است که اوًال 
به صورت دوره  اى مجبوریم به این بخش سر بزنیم 
و دومًا بسیارى از این شرکت  ها حریم داخلى خود را 
دارند. ما چند راهکار داریم؛ یکى بازرسى هاى دوره اى 
است ودیگرى این است که شکایتى از پرسنلشان به 

ما اعالم شود.

تکلیف شاغلین واکسن نزده مشخص شد

عادى انگارى کرونا و سرایت پذیرى باالى اومیکرون 
در کنار ناشــناخته بودن رفتار این ســویه را مى توان 
دغدغه این روزهاى ستاد مقابله با کرونا به شمار آورد؛ 
دغدغه اى که تنها با مشــارکت حداکثــرى مردم در 
زمینه هاى «رعایت توصیه هاى بهداشتى» و «افزایش 

ضریب واکسیناسیون» رفع مى شود. 
اکنون و به طــور طبیعى وقتى اطالعــات کافى در 

خصوص رفتار ســویه امیکرون در 
دست نیســت، باید افزایش سطح 
ایمنى مردم از طریق واکسیناسیون 
و رعایت توصیه هاى بهداشــتى در 
دســتور کار قرار گیرد تا غافلگیرى 
روزهاى ابتدایى شیوع این ویروس 

بار دیگر تکرار نشود. 
کارشناسان بخش بهداشت و درمان 
هم براى پیشــگیرى از موج ششم 
کرونا کــه با توجه بــه تجربه هاى 
جهانى مى تواند خیلى ســریع و در 

عرض دو تا ســه هفته به نقطه اوج برســد، همین دو 
موضوع را مطرح مى کنند.

تا جایى که دکتر «ســعید کریمى»، معــاون درمان 
وزارت بهداشت ضمن اشاره به سرایت پذیرى باالى 
ســویه اومیکرون، به همین تجربه هاى جهانى اشاره 

و بیان کرده که موارد ابتال در انگلســتان و فرانســه 
نشــان مى دهد پیک در عرض کمتــر از 15 روز رخ 
داده و تعداد موارد به صورت انفجارى ســیر صعودى 

داشته است.
به گفته وى و بر اساس نتایج تحقیقات، واکسن بوستر 
یا تقویتى حدود 80 درصد بر انواع شــدید اومیکرون 
تاثیر دارد بنابراین باید در این مدت واکسیناســیون با 

سرعت بیشترى انجام شود تا در صورت افزایش تعداد 
بیماران، غافلگیر نشویم؛ ضمن اینکه واکسیناسیون، 
فاصله گذارى، استفاده از ماســک، ایجاد محدودیت 
و آمادگــى کامل مراکز درمانى براى مقابله با ســویه 

اومیکرون ضرورى است.

عبور از اومیکرون با کمترین هزینه و تلفات

وزیر بهداشــت ژاپن اعالم کرد: قرص کروناویروس 
ساخت شــرکت مرك مورد موســوم به مولنوپیراویر 
تایید شــده و توزیع آن در داروخانه ها و بیمارســتانها 

آغاز شده است.
مولنوپیراویر یکى از دو دارویى اســت که ژاپن براى 
درمان کووید-19 تهیه کرده اســت. به گفته نخست 
وزیر ژاپن این کشور 1/6میلیون ُدز دارو از شرکت مرك 

تهیه مى کند.

ژاپن همچنین ترتیبى داده است که یک محموله حاوى 
دو میلیون ُدز قرص کووید-19 ساخت شرکت فایزر که 

هنوز مصرف آن در این کشور تایید نشده ارسال شود.
به نقل از ژاپن تودى، ژاپن تا حــد زیادى تالش کرد 
با اعمــال کنترل هاى مــرزى از ورود ســویه جدید 
کروناویروس موسوم به اُمیکرون به کشور جلوگیرى 
کند. روز چهارشــنبه اولین موارد ابتال به این سویه در 

اوساکا گزارش شد.

موضع ژاپن در مقابل قرص کرونا
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مطابق با گزارش مرکز آمار ایران، تعداد طالق ثبت شــده 
با مدت ازدواج کمتــر از یک ســال از 2198 طالق در بهار 
سال 99 با رشد 39 درصدى به 3068 طالق در تابستان 99 
رسیده اســت؛ همچنین تعداد طالق ثبت شده در بهار 98 با 
مدت ازدواج کمتر از یک سال 2873 بوده است که با رشد 11 
درصدى طى سه ماه به 3209 طالق در تابستان 98 رسیده 
است. از این رو روند رشد طالق با مدت ازدواج کمتر از یک 
سال از بهار به تابستان که در سال 98؛ 11 درصد بوده است در 

سال 99 به 39 درصد رسیده است.

رشد 39 درصدى طالق در سال 99

04

فاطمه کوهپایه زاده، روانشناس گفت: طالق به کودکان آسیب 
نمى زند، رفتارى که والدین هنگام طالق یا بعد از آن انجام 
میدهند به فرزندانشان آســیب میزند.وى افزود: بسیارى از 
کودکان که بچه طالق  نیستند قربانى دعواها و خشونت هاى 
فیزیکى و روانى والدین شان مى شوند و بسیارى از کودکانى 
که والدین آگاهانه از هم جدا شده اند و در محیط آرام و به دور از 
جنجال رشد مى کنند به سالمت از دوران کودکى گذشته اند.

طالق آسیب نمى زند

03

معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد که 
همواره سن ازدواج صعودى بوده و اکنون در بین مردان به 30 
سال رسیده است.یامین پور گفته است: همواره سن ازدواج 
صعودى بوده و اکنون در بین مردان به 30 سال رسیده است 
آمار طالق هم همواره صعودى بوده و اکنون از هر سه ازدواج 

در کشور یک مورد طالق اتفاق مى افتد.

سن ازدواج به
30 سال رسید

02

چند سالى است که نوع خاصى از ســبک زندگى در کشور 
رواج پیدا کرده و هر روز شاهد رژه اشرافیت و تفاخر هستیم؛ 
یعنى عده اى به دنبال آن هستند تا به واسطه ثروتى که دارند، 
خودنمایى و فخرفروشى کنند. برندپوشى، عمل هاى زیبایى، 
مدارس خاص، برگزارى مراســم هاى الکچرى همچون 
عروسى، شب یلدا و ... نوع جدیدى از سبک زندگى در چند 
سال گذشته به شمار مى رود که در کشور رواج یافته و حتى 
باعث شده اســت تا ایده ایجاد صفحه «بچه پولدارها» در 

اینستاگرام شکل بگیرد.

رژه اشرافیت

05

رئیس هیئت مدیره انجمن تاالســمى ایران از کمبود شدید 
داروهاى حیاتى بیماران تاالســمى کشــور خبر داد و درباره 
پیامد این مشکالت دارویى نیز ادامه داد: مرگ ومیر بیماران 
به شدت افزایش یافته است و از اردیبهشت ماه 1397 تاکنون 
538 بیمار تاالسمى فوت کرده اند، البته درست است که بخشى 
از مشــکالت واردات دارو به دلیل تحریم هاست اما وزارت 
بهداشت باید براى تأمین ارز داروى موردنیاز بیماران خاص نیز 

در این شرایط فکرى کند.

مرگ تاالسمى ها

06

شــیرین احمدنیا، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسى 
ایران، در ارتباط با خشونت علیه کودکان گفته است که 85 
میلیون دختر و پســر در جهان به علت شــرایط قرنطینه در 
معرض خشونت جسمانى، جنسى و عاطفى بیشتر قرار گرفته 
و باز هم قرار خواهند گرفت. همچنین بسیارى از کودکان از 
پیشرفت تحصیلى و کســب فرصت هاى شغلى، سالمت و 

رفاه بازمانده اند.

خشونت علیه کودکان

در شــرایطى که آمارهاى بانک جهانى از این حکایت 
دارد کــه 70 درصد کودکان 10 ســاله کشــورهاى 
با درآمد کم و متوســط در دوره شــیوع کرونا تا حدى 
دچار فقر آموزشى شــدند که از یاد گرفتن مهارت هاى

 اولیه اى مثل خواندن، نوشتن و حساب کردن نیز محروم 
ماندند، محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزشى به رکنا 
مى گوید که از بررســى آمار دسترسى دانش آموزان به 
شبکه شاد و برآورد کلى از میزان ترك تحصیل کودکان 
و نوجوانان در دوره کرونا مى توان تخمین زد که حدود 30 
تا 50 درصد دانش آموزان کشور به دلیل عدم دسترسى 
مناسب به امکانات آموزش مجازى در دو سال گذشته 

دچار افت تحصیلى محسوسى شده اند.
نیک نژاد در تحلیل این آمارها توضیح داد: اساسا تا پیش 
از شیوع کرونا در جهان، تعداد اندکى از کشورها بودند 
که امکانات کافى را براى ارائه گســترده آموزش هاى 
مجازى در اختیار داشتند و به همین دلیل، بیشتر دانش 
آموزان در سراسر جهان نتوانستند آموزش هاى مناسبى 

را در دوره کرونا دریافت کنند.
وى با تاکید بر این که ایران، یکى از کشورهاى داراى 
درآمد متوسط اســت که آموزش کودکان در آن ضربه 
بزرگى از کرونا خورد گفت: گزارشات رسمى و غیررسمى 
از این حکایت دارد که نه تنهــا بخش قابل توجهى از 
دانش آموزان ایران در دوره کرونا از تحصیل جا ماندند، 
بلکه تعداد زیادى از دانش آموزانــى که در این دوره از 
آموزش هاى مجازى بهره مند شــدند نیز نتوانستند 
مباحث آموزشــى را به خوبى فرا بگیرنــد و در چنین 
شرایطى طبیعى است که بخش زیادى از کودکان سواد 

خواندن و نوشتن را به شکل مناسبى یاد نگرفته اند.
این کارشــناس آموزشــى ادامه داد: آمارهاى رسمى 
مرکز پژوهش هاى مجلس از ایــن حکایت دارد که 
حدود 3 میلیون نفــر از کودکان و نوجوانان کشــور 
به دلیل دسترســى نداشــتن به امکانات مناســب 
آموزش هاى مجازى، در دوره کرونــا از تحصیل باز 
ماندند. در چنین شرایطى نیز معلمان نمى توانند حتى 
با وجود عدم یاد گرفتن دروس توســط دانش آموزان، 
نمره قبولى را در پایان سال به آنها ندهند، چون طبیعتا 
در وضعیتى که بخش زیادى از دانش آموزان خودشان 

از تحصیل بازمى مانند، بسیارى از معلمان نمى توانند 
دانش آموزان را یک پایه تحصیلى نگه دارند.  

وى در ادامــه تاکید کــرد: در وضعیتى کــه تعطیلى
 آموزش هاى حضورى، منجر به باز ماندن از تحصیل 
و افت تحصیلى بســیارى از دانش آموزان شده است، 
طبیعى است که کارشناسان آموزشى اصرار داشته باشند 
حتى با وجود شیوع ســویه هاى جدید کرونا در ایران، 
حتما مدارس کشورمان به صورت حضورى باز باشند 
تا عموم دانش آموزان کشــور بیــش از این دچار افت 

تحصیلى نشوند.
نیک نژاد در بخش دیگــرى از صحبت هایش گفت: 
از بررسى آمار دسترسى دانش آموزان به شبکه شاد و 
برآورد کلى از میزان ترك تحصیل کودکان و نوجوانان 

در دوره کرونا مى تــوان تخمین زد که حدود 30 تا 50 
درصد دانش آموزان کشــور به دلیل عدم دسترســى 
مناسب به امکانات آموزش مجازى در دو سال گذشته 
دچار افت تحصیلى محسوســى شده اند. یعنى این ها 
دانش آموزانى هســتند که حتى اگر از مدرســه رفتن 
بازنمانده باشند، بازهم نتوانسته اند که دروس مدرسه 

را به شکل مناسبى فرا بگیرند.
این کارشناس آموزشى ادامه داد: طبیعتا بخش زیادى 
از دانش آموزانى که دچار افت تحصیلى شده اند، همان 
دانش آموزانى هســتند که هم اکنــون در پایه اول تا 
سوم دبســتان قرار دارند و طبیعى است که در چنین 
شرایطى بخش زیادى از دانش آموزان ما نتوانسته باشند 
مهارت هاى اصلى مانند خواندن، نوشــتن و حساب 

کردن را به خوبى یاد بگیرند.
وى در ادامه تاکید کــرد: با وجود این کــه آموزش و 
پرورش آمار مرکز پژوهش هــاى مجلس را درباره 3 
میلیون نفر بازمانده از تحصیل در دوره کرونا رد کرده 
است، به نظر مى رسد که این آمار صحیح باشد، چون در 
سال هاى قبل از کرونا نیز وقتى ما آمار افراد 6 تا 18 ساله 
کشــور را با آمار کل دانش آموزان مقایسه مى کردیم، 
همواره با حدود یک تــا دو میلیون نفر اختالف مواجه 
مى شــدیم و قطعا بخش زیادى از ایــن آمار مربوط 
به افرادى بود که تــا پیش از کرونا هــم از تحصیل 
بازمى ماندند. بنابراین مى توان گفت که قبل از شیوع 
کرونا در کشور هم ما حداقل یک میلیون نفر بازمانده از 

تحصیل داشتیم.

50 درصد دانش آموزان ایرانى در دوره 
کرونا دچار افت تحصیلى شدند

یک جامعه شناس با بیان اینکه سرچشمه آسیب هاى اجتماعى را باید 
در جامعه جست وجو کرد گفت: هرچه این آســیب ها به سطح جامعه 
نزدیک تر شود درمان آن نیز سخت خواهد شــد؛ افزایش آمار اعتیاد، 
حاشیه نشینى و اسکان غیررســمى، قانون گریزى، فراوانى حدوداً 40 
درصدى خانواده هاى زیرخط فقر و پرونده هاى محاکم قضایى و روند 

رو به افزایش تعداد این پرونده ها، نشان دهنده این گستردگى است.
دکتر ایمان ممبینى با اشــاره به مفاهیمى مانند "مســائل اجتماعى"، 
"آسیب شناسى اجتماعى"، "مشــکل اجتماعى"، "انحراف اجتماعى"، 
"ناهنجارى اجتماعى"، "بزهکارى اجتماعى و جرم" در حوزه آسیب هاى 
اجتماعى، اظهار کرد: آســیب  اجتماعى اصطالحى قدیمى است که از 
رشته پزشکى دریافت  شده است؛ زیرا تصور مى شد که مى توان جامعه 

را مانند بدن انسان تحلیل کرد.
عضو هیات علمى جهاد دانشگاهى خوزستان افزود: از نظر دکتر محمد 
عبداللهى (نخستین رئیس انجمن جامعه شناسى ایران) آسیب  اجتماعى 
به هر نوع عمل فردى یا جمعى اطالق مى شود که در چارچوب اصول 
اخالقى و قواعد عام رسمى و غیررسمى جامعه محل فعالیت کنشگران 
قرار نگرفتــه و در نتیجه با منــع قانونى یا قبح اخالقــى و اجتماعى

 روبه رو شود.
وى با بیان اینکه آسیب هاى اجتماعى پدیده هایى متنوع، نسب و متغیر 
هستند، خاطرنشان کرد: کم  و کیف آسیب هاى اجتماعى بر اساس زمان 
(حال نسبت به گذشته) و مکان (شهرها نســبت به روستاها) در حال 
تغییر اســت؛ بنابراین آنچه  در جامعه خاص "آسیب یا کجروى" تلقى 
مى شود، ممکن است در آینده همان جامعه و یا  جامعه اى دیگر، آسیب 

یا کجروى شناخته نشود. آسیب هاى اجتماعى، با وجود برخوردارى از 
تنوع و نسبیت، پدیده هایى واقعى و قانون مند و تا حد زیادى، کنترل پذیر 

و قابل پیشگیرى هستند.
این محقق جامعه شناســى با اشاره به اینکه سرچشــمه آسیب هاى 
اجتماعى را باید در جامعه جســت وجو کرد، افزود: انســجام اجتماعى 
انسان ها را به هم نزدیک کرده و پیوند مى دهد بنابراین مى توان از صدمه 
دیدن و شکست روابط  اجتماعى و عدم توانایى جامعه در منسجم کردن 

خود به عنوان منشاء اصلى آسیب هاى اجتماعى نام برد.
ممبینى ادامه داد: برخى جامعه شناســان بر ایــن باورند که وضعیت 
آســیب هاى اجتماعى در ایران بحران زا اســت و گروهى دیگر هم به 
وضعیت هشدار یعنى ماقبل بحران معتقد هستند البته شمارى از آمارها 

در مورد آسیب هاى اجتماعى، نظر بحرانى را تأیید مى کند.
عضو هیات علمى جهاد دانشگاهى خوزستان با اشاره به پژوهش هاى 
خود درباره  آسیب هاى اجتماعى در ایران، گفت: آسیب هاى اجتماعى در 
کشورمان در وضعیت هشداردهنده قرار گرفته است و این مساله نشان 
مى دهد که فرآیندهاى فرهنگ پذیرى و جامعه پذیرى در جامعه ایران 

دچار مشکل شده است.

آسیب هاى اجتماعى  در وضعیت هشداردهنده است
یک جامعه شناس مى گوید فرآیندهاى فرهنگ پذیرى و جامعه پذیرى در جامعه ایران دچار مشکل شده است

طبق اعالم آمار ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
کشور، «گل» به عنوان دومین ماده مخدر 
شایع در ایران شــناخته مى شود و این ماده 
مخدر در ســال هاى گذشــته در مدارس 
و به خصــوص میان نوجوانان گســترش 

چشمگیرى یافته است. 
بنابر نظر پزشــکان بر خالف آنچه در باور 
عمومى مبنى بر کم خطر بودن «گل» وجود 
دارد، این ماده مخدر آنقدر خطرناك است که 
با یک بار مصرف آن، فرد براى همیشه به 

دام اعتیاد گرفتار مى شود.
ماده مخدر گل از گیاه شاهدانه تهیه مى شود 
و نام هاى مختلفى در فرهنگ هاى مختلف 
دارد مانند مارى جوانا، گرس، علف و وید. این 
ماده گیاهى است و از دانه هاى شاهدانه به 

روش هاى مختلف گرفته مى شود.
گل به سبب تشابه عالئم و حالت هاى آن به 
عنوان یک ماده توهم زا نیز معرفى مى شود 
و با کاهش عملکرد سیستم انتقال پیام هاى 
عصبى در مغز، حالتــى آرامش بخش را در 
فرد به وجود مى آورد و بویى شــبیه به بوى 
گیاه مى دهد و برخالف مواد مخدر دیگر که 
وابستگى جسمى باالیى دارند و ترك کردن 
آن با درد جسمانى باالیى همراه است، این 
مخدر وابستگى جسمى ندارد اما وابستگى 
ذهنى و روانى شدید در فرد به وجود مى آورد.

لیال ماهر روانشناس در مورد علت گرایش و 
مصرف مارى جوانا یا گل توسط افراد گفت: 
متاسفانه باور نادرســتى وجود دارد مبنى بر 
اینکه «گل» اعتیادآور نیســت درحالیکه 
«گل» اتفاقا اعتیادآور اســت و از موادى به 
شــمار مى رود که راه ورود به مصرف سایر 
مواد مانند سیگار و حشیش را باز مى کند و 

مردم باید در این زمینه هوشیار باشند.
این روانشــناس گفت: مصرف «گل» در 
نوجوانان و جوانان موجب شــادى مفرط و 
خنده بى مورد مى شــود و والدین مى توانند 
متوجه شــوند که فرزندشــان مانند قبل 
نیست. در بسیارى مواقع عالمت فیزیکى 
مصرف «گل»، قرمز شدن چشم است. افراد 
پس از مصرف «گل»، دســت به کار هاى 
پرخطر مى زنند و مثال رانندگى پرخطر انجام 
مى دهند. مصرف «گل» روى عملکرد هاى 
شــغلى تاثیر مى گذارد مثال باعث مى شود 
تا فرد هر روز ســر کار نرود و غیبت کند و 

بى حوصله باشد.
ماهر گفت: مواد مخــدرى مانند گل زودتر 
رواج پیدا مى کند، زیرا از نظر ظاهرى شبیه 
سیگار اســت و عالئمى که ایجاد مى کند 
خوشایند اســت و اضطراب و افسردگى را 
از بدو مصرف کم مى کنند و هر احساســى 
را تقویت مى کند. مثًال صداى موســیقى یا 
بو یا تصویرى را که مى بینیم تقویت مى کند 
و زیباتر مى کند و براى مصــرف مى تواند 

جذاب باشد.
ماهر گفت: استفاده از مشاوره و روانشناسى 
و روان درمانى براى ترك گل بهترین گزینه 
براى تمامى افراد مى باشــد چرا که شروع 
اعتیاد به ماده مخدر گل به دلیل خالء هاى 
عاطفى اســت که تحت تاثیر مشــکالت 
خانواده و آســیب هاى روانى در او به وجود 
آمده اســت با درمان نمودن این خالء هاى 
عاطفى فرد به تدریج تمایــل خود را براى 

مصرف خود از دست مى دهد.

آیا گل یا مارى جوانا 
بى خطر است؟

نائب رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس گفت: قانون جامع مبارزه با 
مواد مخدر هنوز معطل بوده و در کمیسیون امنیت ملى مجلس است.

على بابایى کارنامى در پاسخ به این پرسش که «تصویب قانون جامع 
مبارزه با مواد مخدر به کجا رسیده است؟» اظهار داشت: درباره قانون 
مواد مخدر باید گفت، هنوز این قانون معطل و در کمیسیون امنیت 
ملى مجلس است؛چون بسیارى از موضوعات مربوط به مواد مخدر 
در کمیسیون امنیت ملى مورد بحث قرار مى گیردو جزو کمیسیون 

فرعى کمیسیون اجتماعى است و بنده آن را ندیده ام.
وى با اشاره به اهمیت مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: بهبود یافتگان 

مواد مخدر و انواع مختلف مواد اعتیادى در کشور؛ همچنین قاچاق 
مواد مخدر که بحث بســیار مهمى در کشور بوده و تنوع مواد مخدر 

نیز بسیار مهم است.
نائب رئیس کمیســیون اجتماعى مجلس گفت: کلید واژه هاى در 
بحث آسیب هاى اجتماعى است؛ مثل مواد مخدر، اعتیاد، کار آفرینى، 
اشتغال، حاشــیه نشــینى، ورزش در بحث خانواده هاى زندانیان 
که تحت تأثیر زندانى شــدن فرد قرار دارند، محل هاى ســنتى که 
سکونتگاه هاى غیر رسمى بوده و در داخل شهر آن را قانونى کردند اما 

بازهم در حواشى شهر است.

قانون جامع مبارزه با مواد مخدر هنوز معّطل است
آیت ا... حسینى بوشهرى، پیشــگیرى از جرایم را نیازمند فرهنگ 
سازى و ریشــه یابى، تحلیل و مطالعه دقیق آسیب هاى اجتماعى 

دانست.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار فرمانده کل انتظامى 
گفت: اگر علل آسیب هاى اجتماعى به خوبى مطالعه و ریشه یابى 
شــود، بهتر و با سهولت بیشــتر مى توان در زمینه کاهش جرایم و 

فرهنگ سازى در زمینه هاى مختلف  قدم برداشت.
وى افزود: امروز مردم نیروى انتظامى را پناهگاه و ملجاء امنى براى 
آرامش و آسایش زندگى خود مى دانند و این افتخارى بزرگ براى 

این مجموعه خدوم است.
آیت ا... حسینى بوشهرى گفت: نیروى انتظامى در اجراى قوانین باید 
با صالبت اما  در عین حال منعطف باشد و سیاست ها و برنامه هاى 
تشویقى و بازدارنده اش را متناســب با فرهنگ و موقعیت هر شهر 

ابالغ و اجرا کند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور به موقع نیروى انتظامى 
در منازعات ، مشاجرات و مشــکالت اجتماعى را مطلوب ارزیابى و 
تاکید کرد: پلیس باید قبل از ایجاد امنیت ، احساس امنیت در جامعه 

را تقویت کند.

پیشگیرى از جرایم نیازمند فرهنگسازى است

معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم 
قوه قضائیه، کارگروه پیشگیرى از قاچاق 
اسلحه و خرید، فروش و نگهدارى آن را با 
هدف کاهش آسیب هاى اجتماعى و تامین 

امنیت جامعه تشکیل داد.
در این کارگروه، معاونان پیشــگیرى از 
وقوع جرم استان هاى مرزى حضور دارند 
و قرار است با جلسات مســتمر همراه با 
دستگاه هاى ذیربط، موضوع قاچاق اسلحه 
مورد بررسى قرار گرفته و براى کاهش آن 

راه کارهاى عملیاتى ارائه شود.
رضا مسعودى فر، مستشار قضائى و قائم 
مقام معاونت اجتماعى و پییشــگیرى از 
وقوع جرم، در اولین نشست ضمن تاکید 
بر اهمیت تامیــن امنیت جامعه و کاهش 
آسیب هاى ناشى از اســتفاده سالح گرم 
گفت: دستگاه مسئول باید وضعیت قاچاق 
اســلحه را رصد و براى کاهش و مقابله با 

آن راه کارهاى عملیاتى ارائه دهند.
مســعودى فر بیان کــرد: ارتقاى آگاهى 

جامعه با اســتفاده از ابزار رسانه ها براى 
معرفى تبعات حمل و نگهدارى اســلحه 
یکــى از اقدامــات موثر بــراى مقابله با 
قاچاق سالح است و ما در صدد انجام آن 

هستیم.
 در پایان این جلســه، معاونان پیشگیرى 
استان هاى مرزى آمارها و اقدامات استان 
در زمینه قاچاق اســلحه را ارائــه داده و 
پیشنهادات خود براى پیشگیرى از جرائم 

مرتبط با قاچاق اسلحه را مطرح کردند.

لزوم آگاهى 
جامعه از تبعات 
قاچاق و نگهدارى 

سالح گرم
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فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان 
از آغاز به کار قرارگاه هاى محله   محور حاج 

قاسم سلیمانى در اصفهان خبر داد.
ســردار مجتبى فدا در ویژه برنامه همایش 
قهرمان من با اشــاره به رویــداد فرهنگى 
"قهرمان من" در آســتانه دومین سالگرد 
شهادت سردار شــهید حاج قاسم سلیمانى 
گفت: خدمت رســانى، رفــع معضالت و 
مشــکالت محالت و توجه بــه ویژگى ها 
و فرصت هاى محــالت در فعال ســازى 
قرارگاه هاى محله محور حاج قاسم سلیمانى 

در دستور کار قرار گرفته است.
وى بیان داشت: مساجد به عنوان تنها سنگر 
و حامى جبهه هاى جنگ بودند که در ابعاد 
مختلف نقش آفرینى کردند و امروزه نیز با 
شیوع کرونا، مســاجد به عنوان کانونهاى 
محورى و منشــاء حــرکات مردمى نقش 

ویژه اى ایفا کردند.
این مقام مســئول ادامــه داد: در کنار آن 
فعال سازى قرارگاه هاى شهید سلیمانى در 
قالب پیشــگیرى، درمان و مقابله با بیمارى 
کرونا در دستور کار قرار گرفت، این در حالى 
است که در راســتاى کمک هاى مومنانه، 
تقدیم بسته هاى معیشــتى به خانواده هاى 
نیازمند و همچنین کمک رسانى در حوادث 
غیر مترقبــه نیز نقش آفرینــى کردند. این 
قرارگاه ها در سطح اســتان فعال هستند و 
به تبع آن در شهرســتان ها با محوریت امام 

جمعه مساجد و مسئولیت فرماندار به عنوان 
رکن اساسى در ارتباط با مردم فعالیت خود را 

آغاز مى کنند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان 
بیان کــرد: خدمت رســانى، رفع معضالت 
و مشــکالت محالت و توجه به ویژگى ها 
و فرصت هاى محــالت در فعال ســازى 
قرارگاه هاى محله محور حاج قاسم سلیمانى 
در دستور کار قرار گرفته و از امشب فعالیت 
آن ها آغاز مى شود. فعال ســازى قرارگاه و 
همبستگى، پیوستگى و همکارى نهادهاى 
خدمت رسان، برگزارى ســالگرد شهادت 

سردار حاج قاسم سلیمانى، رزمایش و رویداد 
فرهنگــى "قهرمان مــن" و نقش آفرینى 
صنوف و اشــخاص مختلف در قرارگاه ها و 
پویش قهرمان من به عنوان 4 محور اصلى 
فعالیت این قرارگاه ها شــناخته مى شــود. 
رزمایش و رویداد فرهنگى "قهرمان من" 
به منظور توســعه و ترویج فرهنگ ایثار و 
شــهادت، روشــنگرى، بصیرت افزایــى، 
آگاهى بخشى و ترویج مکتب شهید سلیمانى 

انجام مى شود.
وى افــزود: از ابتــداى کرونــا فعالیت این 
قرارگاه ها با ضدعفونى و گندزدایى خیابان ها 

آغاز شد و سپس با غربالگرى منزل به منزل 
ادامه یافــت، همچنین در زمینــه مقابله و 
درمان نیز به ادامــه فعالیت خود پرداختند و 
ظرفیتى ایجاد شــد که مردم در قالب اقشار 
مختلف همانند جنگ، اربعین، دهه محرم، 
جشن هاى نیمه شعبان و غیره نقش آفرین 
باشند. کمک رسانى به کادر درمان و تقدیر 
از کادر درمان نیز در دستور کار این قرارگاه 
قرار داشــت، همچنین در قالب کمک هاى 
مومنانه نیز کمیته امداد، بنیاد علوى، سازمان 
بهزیستى، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، 
سپاه صاحب الزمان(عج) و خیرین به کمک 

یکدیگر آمدند و ظرفیتى ایجاد شد تا بتوانیم 
کمک هاى مردمى را به دســت نیازمندان 
برســانیم. در ایام سالگرد شــهادت شهید 
سلیمانى نیز به عدد سن حاج قاسم، 63 هزار 
بسته معیشتى براى نیازمندان آماده سازى و 

میان آن ها توزیع مى شود.
سردار فدا تصریح کرد: در شرایطى که ازدواج 
براى جوانان سخت شده بود، بالغ بر 1800 
جهیزیه براى زوج هاى جوان و در زمان آغاز 
مدارس نیز لوازم التحریر براى نیازمندان تهیه 
شد، همچنین آزاد سازى زندانیان نیز در دستور 
کار این قرارگاه ها بود. در زمان واکسیناسیون 
هم ظرفیت مراکز تجمیعى واکسیناسیون 
به همت این افراد و گروه ها افزایش یافت. 
امید است که در دومین سالگرد شهادت حاج 
قاسم سلیمانى و تشییع شهداى دفاع مقدس 
نیز قرارگاه ها با همدلى و هم افزایى در کنار 

یکدیگر حضور داشته باشند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان اصفهان با بیان 
مکتب حاج قاسم گفت: روایت مکتب حاج 
قاسم سلیمانى از جمله ماموریت هاى پویش 
"قهرمان من" و قرارگاه ها به شمار مى رود، 
الزم به ذکر است که تمامى قرارگاه ها آمادگى 
دریافت کمک هاى نقدى و غیرنقدى آحاد 
مردم را دارند و مردم مى توانند با مراجعه به 
قرارگاه ها هرگونه کمک و مساعدت خود را 
به نزد ما برسانند، هر کسى مى تواند به نظر 

حاج قاسم خدمتى را در استان انجام دهد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان خبر داد؛

آغاز به کار قرارگاه هاى محله   محور
 حاج قاسم سلیمانى در اصفهان

«طــرح تحقیقاتــى ارزیابى و مدل ســازى کیفى 
تاالب هاى مصنوعى هیبریدى بــه منظور تصفیه 
پساب شــهرى» در آبفاى اســتان اصفهان به اجرا 

درآمد.
این طرح را طیبه امیدى نیا از پژوهشگران دانشگاه 
صنعتى اصفهان به راهنمایى دکتر محمد شایان فر 
به عنوان پایان نامه دکترى زیر نظر دفتر تحقیقات 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به اجرا درآورده 

است. 
در«طــرح تحقیقاتى ارزیابى و مدل ســازى کیفى 
تاالب هاى مصنوعى هیبریدى بــه منظور تصفیه 

پساب شهرى» ســعى شده تا نقش 
گیاه « نــى» در تصفیــه فاضالب 
وکاهــش آالینده هــاى موجود در 
پساب خروجى تصفیه خانه ها مورد 

بررسى و ارزیابى قرار گیرد.
در ایــن طرح ریشــه گیــاه نى در 
بســترهاى متفاوت «پوکه معدنى 
دانه درشــت»، «پوکه معدنى دانه 
متوسط»، «پوکه معدنى دانه ریز» و 
«شن نخودى» کشت شده و جریان 
فاضالب به دو صــورت عمودى و 

افقى از روى آن عبور کرده و ســپس مورد آزمایش 
قرار گرفته تا مشخص شــود هر یک از این بسترها 
در کاهش میزان آالینده هاى پســاب خروجى چه 

تاثیرى داشته اند.
ناظر اجرایى «طرح تحقیقاتى ارزیابى و مدل سازى 
کیفى تاالب هــاى مصنوعى هیبریــدى به منظور 
تصفیه پساب شهرى» گفت: این طرح با هزینه اى 
بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون از ســال 1397 در 
تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر به اجرا در آمده است.

 ســید علیرضا رجایى با بیان اینکه در حدود دو سال 
آبگیرى برکه ها به طول انجامیــد گفت: پس از آن 
در دوره هاى متوالى ســه ماهه، از پســاب خروجى 

تاالب هاى هیبریدى، نمونه گیرى هاى الزم صورت 
گرفته و براى ارزیابى به آزمایشگاه دانشگاه صنعتى 

اصفهان ارسال مى شود. 
وى به مزایاى اجراى «طرح تحقیقاتى ارزیابى و مدل 
سازى کیفى تاالب هاى مصنوعى هیبریدى به منظور 
تصفیه پساب شهرى» اشاره کرد و گفت: این طرح 
در محل هایى با جامعه آمارى کم تر مانند روســتاها 
مى تواند جایگزین تصفیه هاى متعارف فعلى همانند 
لجن فعال شود با این تفاوت که تاالب هاى طراحى 
شده به صورت خودکار تصفیه پساب را انجام مى  دهند 

و هزینه اى براى نگهدارى ندارند.

رجائى ادامه داد: در ایــن طرح نیاز به مراقبت دائم از 
مراحل تصفیه فاضالب توســط دستگاه و یا نیروى 
انسانى کاهش یافته و در صورت موفقیت مى تواند 
کاهش هزینه هاى شرکت هاى آب و فاضالب را در 

پى داشته باشد.
گفتنى اســت همزمان با آیین گشــایش جشنواره 
پژوهش و فنــاورى وزارت نیرو کــه روز 29 آذرماه 
سال جارى با حضور على اکبر محرابیان وزیر نیرو در 
محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد از «طرح تحقیقاتى 
ارزیابى و مدل ســازى کیفى تاالب هاى مصنوعى 
هیبریدى به منظور تصفیه پساب شهرى» رونمایى 

به عمل آمد.

رونمایى از طرح جامع خودکار تصفیه فاضالب به 
وسیله تاالب هاى هیبریدى

بیمه ها بابت نسخ کاغذى موسسات هیچگونه پرداختى نخواهند داشت.
مدیر کل بیمه سالمت با بیان این خبر افزود: بیمه سالمت از ابتداى دى ماه هیچگونه 
نسخ کاغذى از مراکز را نپذیرفته و پرداختى در این خصوص نخواهد داشت. در شش روز 
سپرى شده از دیماه، موسسات درمانى طرف قرارداد باالى 90 درصد خدمات خود را به 
صورت تمام الکترونیک به شهروندان ارائه نموده اند که این موفقیت مرهون همکارى 
ارزنده تمامى پزشکان و موسساتى است که در طرح نسخه الکترونیک شرکت کردند.  
دکتر حســین بانک ادامه داد: با اجراى طرح نســخه الکترونیک عــالوه بر مدیریت

 هزینه هاى نظام سالمت و شفافیت در درمان بیماران، اشتباهات نسخه خوانى کاهش 
پیداکرده و دغدغه بیمه شدگان از اینکه برگه دفترچه تمام شده یا دفترچه بیمه اعتبار 

دارد یا خیر تمام مى شود. 
وى بیان کرد: بیمه سالمت در اجراى نسخه الکترونیک در موارد استثنائى مثل قطعى 
برق و اینترنت و یا مشکالت احتمالى دیگر آماده همکارى با موسسات درمانى طرف 
قرارداد است تا در روند درمان مردم خلل ایجاد نشده و بیماران سرگردان نشوند. مدیر 
کل بیمه سالمت استان اصفهان در بخش دیگر از صحبت هاى خود به تمدید سیستمى 
بیمه نامه ها اشاره کرد و افزود: با توجه به الکترونیک محور شدن سازمان بیمه سالمت 
و صیانت از سالمت بیمه شدگان در  استمرار شیوع ویروس کرونا و لزوم کاهش تردد 
به دفاتر پیشخوان ، پوشش بیمه هایى که اعتبار آنها در بازه زمانى سال 1400 منقضى 
مى شود از جمله بیمه هاى صندوق سالمت همگانى، روستائیان و کارکنان دولت (صرفًا 
بیمه شدگان اصلى و تبعى یک) به صورت سیستمى تا پایان خرداد 1401 در سامانه بیمه 
سازمان بیمه سالمت تمدید شد. ســایر صندوقهاى بیمه اى با توجه به شرایط خاص 
که دارند باید درخواســت تمدید اعتبار بیمه خود را به صورت گروهى یا فردى به بیمه 

سالمت اعالم نمایند. 
دکتر بانک گفت: بیمه شــدگان عزیز مى توانند از طریق مراجعه به سامانه شهروندى 
بــه آدرس bimehsalamatiranian.ir یا برنامه موبایلى بیمه ســالمت من ضمن 
دسترســى به پرونده پزشــکى خود، آخرین وضعیــت بیمــه اى ، تاریخچه خدمات 
دریافت شــده و کد رهگیرى خدمات را مشــاهده نمایند. همچنین در صفحه جست 
وجوى مراکــز خدمات ســالمت مى تواننــد مرکز و یا پزشــک مورد نظــر خود را 
پیدا کنند. دکتــر بانک در پایان به راههاى ارتباطى ســازمان اشــاره کــرد و گفت:

 بیمه شدگان مى توانند سواالت، شکایت، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق مرکز 
تماس شبانه روزى 1666 و یا سامانه الکترونیکى پاســخگویى به شکایات به آدرس

 shekayat.ihio.gov.ir با ما در میان بگذارند.

بیمه ها بابت نسخ کاغذى پرداختى ندارند

تا سه هفته آینده مشکل خاموشى ورودى مسکن مهر 
فوالد شهر برطرف مى شود.

مدیر امور برق شهرستان لنجان گفت: افزایش سرقت 

کابل هاى روشنایى، دلیل این خاموشى هاى مکرر بوده 
است. مهدى یوســفان افزود: تجهیزاتى براى برطرف 
کردن این خاموشى ها خریدارى شده است و تا سه هفته 

آینده این مشکل حل خواهد شد.
وى از شهروندان درخواســت کرد درصورت مشاهده 

تخلف با پلیس 110 تماس بگیرند.

برطرف شدن مشکل خاموشى ورودى مسکن مهر فوالد شهر

مدیر ایمنى، بهداشــت و محیط زیســت شــرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد 
مبارکه با کسب باالترین امتیاز میان 76 شــرکت صنعتى، به عنوان سازمان  پاسخگو 
و مسئولیت پذیر حوزه سالمت کشور با چشــم انداز بهبود و توسعه مستمر فرآیندهاى 

ســالمت محور، موفق بــه دریافــت تندیس زرین 
چهارمین جشنواره ملى صنعت سالمت محور گردید.

حسین مدرسى فر اظهار کرد: چهارمین جشنواره ملى 
صنعت سالمت محور با رویکرد ارتقاى سالمت صنایع 
تولیدى و خدماتى و معرفى ســازمان هاى پاسخگو 
و مسئولیت پذیر حوزه سالمت کشــور، با چشم انداز 
بهبود و توسعه مستمر فرآیندهاى سالمت محور روز 
7 دى ماه 1400 با حضور مقامات عالى و مســئولین 
ســالمت در مرکز همایش هاى ســازمان مدیریت 

صنعتى کشور برگزار شد.
وى افزود: هدف از برگزارى این جشــنواره پایش، رتبه بندى، اعتباربخشى و تشویق 
مجموعه اى متعهد به امر سالمت و تشــکیل کارگروه هاى تخصصى سالمت محور 

در صنایع تولیدى و خدماتى و همچنین فرهنگ ســازى در جهت تغییر نگرش صنایع 
در راستاى ارتقاى سالمت و بهداشت کشور اســت که با همکارى و همراهى جوامع 
دانشگاهى، انجمن هاى علمى و حمایت سازمان هاى متولى سالمت کشور در تالش 
اســت، ســالمت محورى را در مرکز توجه اولویت 

سیاست سازمان ها قرار دهد.
مدیر ایمنى، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: واحدهاى نمونه و منتخب کشور در 
طرح شناسایى و پس از گذراندن دوره هاى آموزشى 
پایش و رتبه بندى گردیده و در پایان 76 سازمان متعهد 
به امر سالمت از طریق رسانه هاى مختلف به عموم 
مردم معرفى شدند؛ بخش دوم جشــنواره با رویکرد 
ارتقاى ســالمت صنایع تولیدى و خدماتى از ابتداى 
ســال 1400 فعالیت خود را آغاز کرد که در آن بیش 
از 50 سازمان صنعتى،تولیدى و خدماتى مشارکت کردند و در پایان 32 مجموعه وارد 

بخش رقابتى و ارزیابى جشنواره شدند.

دریافت تندیس زرین جشنواره ملى صنعت سالمت محور توسط فوالد مبارکه


