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کودکان در 90 درصد موارد اعتیاد را از والدین مى گیرند جاده هاى روستایى استان نیازمند توجه استجواد عزتى، نقش اول فیلم تازه مهدویانبرنج در یکسال چقدر گران شده است؟  سامان انرژى جادویى دارد اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بخشى از داروها 
در مسیر غیررسمى  

عرضه مى شود 

احتمال غالب شدن اومیکرون در اصفهان تا بهمن 
3
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رؤیاى 
ماشین خواب ها 
«کابوس» است

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو گفت: امیدواریم با اولویت بندى درست و تامین 

داروهاى حیاتى و ضرورى بیماران، کمبودها را به 
کمتر از مقدار فعلى برسانیم. حمیدرضا اینانلو با اشاره 

به مشکل قاچاق دارو از کشور گفت: یارانه اى که ...

شــهر مثــل یــک زنــدان بــزرگ شــده و 
ماشین خواب ها مثل زندانى، در سلول هاى تک 
نفـره شـان مى خوابند، بیدار مى شـوند، غذا مى 
خورند و بعـد دوباره روز از نـــو، روزى از نو. این 
تمام زندگى ده ها ماشـــین خوابـــى اسـت که 
خانه هایشان بـــه یک اتـــاق سه مترى ختم 
مى شود، دور از زن و فرزندانشــان زندگى شان 
برهنـه اقتصاد بیمار شده است تا زیر تیـغ آفتـاب 
تابسـتان و سـوز زمســـتان برخى هایشان دوام 

نیاورنـد...

گوشت کیلویى گوشت کیلویى 200200 هزار تومان مى شود؟! هزار تومان مى شود؟!
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز تأیید مى کند، معاون جهاد کشاورزى استان، تکذیبرئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز تأیید مى کند، معاون جهاد کشاورزى استان، تکذیب
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نه «بیرانوند» و نه «رشید»؛ فقط 
«حامد لک»؟ 

در فاصله چند هفته به آغاز نقل و انتقاالت زمستانى، اخبارى منتشر شد مبنى بر 
اینکه پرسپولیسى ها سخت به دنبال بازگرداندن علیرضا بیرانوند هستند. جالب 
آنکه اخبار تازه ترى منتشر شد مبنى بر اینکه حتى باشگاه پرسپولیس با ارسال 
نامه اى رسمى به باشگاه آنتورپ، خواهان جذب دروازه بان سابقش شده، چون 

این دروازه بان ملى پوش تحت قرارداد آنتورپ بلژیک است...
3
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در صفحه 7 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

روایتى از زندگى
 در سلول هاى آهنى متحرك

ماهانه 33 هزار سند 
تک برگى تحویل 
اصفهانى ها مى شود

سرقت صورى 2/5 کیلو طال در اصفهان
مال باخته سارق بود
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سرمربى سپاهان:سرمربى سپاهان:

قطعاً شهریار را به هیچ قطعاً شهریار را به هیچ 
تیمى نمى دهیم
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استاندار اصفهان:استاندار اصفهان:

نبود برندهاى نبود برندهاى 
موفق درموفق در

استاناستان
آسیب زاستآسیب زاست

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
اجتماعى مجلس:اجتماعى مجلس:

مهمتر از سفر به مهمتر از سفر به 
ترکیه، گسیل ترکیه، گسیل 
سرمایه هاستسرمایه هاست
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پسر خسرو شکیبایى:پسر خسرو شکیبایى:
من اسمى را یدك مى کشم من اسمى را یدك مى کشم 
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آگهى  تجدید مناقصه
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه مورخ 1400/9/13 هیأت 
مدیره محترم در نظر دارد امور مربوط به خدمات شــهرى دهکده  زاینده رود مطابق حد و حدود 
مشخص شده واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق 

مناقصه عمومى واگذار نماید.
1-موضوع تجدید مناقصه: نظافت ، رفت  و روب و حمل زباله دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود

2-محل دریافت اسناد تجدید مناقصه : دفتر امور قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، 
مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد تجدید مناقصه : از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ  
1400/11/02  است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 1,000,000 ریال به     حساب 
شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى 

سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه  توسط واحد امور قراردادها تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز  شنبه 
مورخ 1400/11/02 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى 

سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10 صبح روز یکشنبه 1400/11/03 

جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل مى باشد که باید  به حساب 
شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل 

داخل پاکت (الف) اسناد مناقصه  قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، ســپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک 

شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مناقصه مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است. 

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.
www.ioz.ir  :آدرس سایت سازمان

info@ioz.ir :ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مسعود منتظرى - مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

مدت قراردادبرآورد اولیه (ریال)عنوانردیف

یکسال12/396/496/000نظافت ، رفت و روب  و حمل زباله1

چاپ  اول چاپ  اول 

ى ىی یمى میى ىى یمى ى ى ی

در فاصله چند
اینکه پرسپول
آنکه اخبار تاز
نامه اىرسم
این دروازه بان

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان: از مردم مى خواهیم که براى تکمیل ُدز دوم و سوم واکسن خود هرچه زودتر اقدام کنند
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کاهش چشمگیر سطح آب تاالب انزلى که از سال گذشته 
شدت گرفته است موجب نگرانى دغدغه مندان محیط 
زیست شده اســت. موضوعى که معاون محیط زیست 
دریایى سازمان حفاظت محیط زیست عامل اصلى آن 
را افزایش رسوب گذارى در این تاالب عنوان کرده است.

احمدرضا الهیجان زاده با اشــاره به پسروى سطح آب 
دریاى خزر گفت: پسروى آب دریاى خزر که پیش بینى 
مى شود تا 30 سال آینده ادامه داشته باشد بر اکوسیستم 
تاالب انزلى تأثیر دارد و موجب افزایش رســوب گذارى 
در این تاالب شده اســت که اگر همین روند ادامه یابد، 

در آینده بخش هایى از تاالب انزلى خشک خواهد شد.

وى درباره الیروبى تاالب انزلى اظهار کرد:  رســوباتى 
که وارد تاالب انزلى مى شــود از شــهرها و روستاهاى 
اطراف وارد محیط آبى تاالب مى شــود که این رسوبات 
باعث مى شود تبادل آب از زیر بستر انجام نشود و عمق 
تاالب کاهش یابد. اکنون بهتریــن راهکار براى نجات 
تاالب انزلى الیروبى تاالب اســت کــه در این زمینه 
جلساتى با حضور مقامات استانى برگزار شد و راهکارهاى 
الزم براى الیروبى مطرح شد.وى درباره احیاى تاالب 
انزلى نیز توضیح داد: احیاى تاالب به دلیل اهمیت این 
اکوسیستم در اولویت قرار دارد و براى احیاى آن ردیف 

اعتبار مشخص وجود دارد که در اختیار سازمان است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعى مجلس درباره 
علت تمایل شــدید ایرانیان براى سفر به ترکیه، عنوان 
کرد: سفر شاید انگیزه هاى شخصى، خانوادگى و شغلى 
داشته باشد اما مهمتر از سفر، گسیل سرمایه هاست؛ ما 
اگر بتوانیم این رابطه معکوس را ایجــاد کنیم و دامنه  
فرار ســرمایه ها را از یک طرف و بازگشت سرمایه هاى 
ایرانیان مقیم خارج به کشــور را از سوى دیگر مدیریت 
کنیم، جبران مافات مى شود.حسین حاتمى همچنین در 
پاسخ به پرسشى درمورد لزوم تساهل فرهنگى در براى 
جذب مردمى که جهت مسائل مختلف از جمله کنسرت 
به ترکیه مى روند، گفت: فضاى فرهنگى کشــور باید 

نشاط  آور باشد. نشاط الزاماً فرا رفتن از قوانین و هنجارها 
نیست. مناسبت هاى مختلف در ایام موالید، مناسبت هاى 
ملى مثل دهه فجر و سایر اوقاتى که زمینه اى براى بروز 
برنامه هاى شــاد و متنوع فرهنگى است باید در کانون 

توجه وزارت ارشاد و متولیان فرهنگى کشور باشد.
وى گفت: اگر استفاده از ظرفیت فرهنگى اقوام ایرانى، 
کمک به تعالى و رشــد ظرفیت هاى فرهنگى که من 
گمان مى کنم در دســتور کار وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى هم قرار دارد، این برنامه ها عملى شــود، آن 
احساس سختگیرانه که شــاید در ذهن بعضى ها باشد، 

زدوده مى شود.

عمق تاالب انزلى
 کم شده است 

مهمتر از سفر به ترکیه
گسیل سرمایه هاست

یک عمل جراحى نادر 
  ایرنا| در یک عمل جراحى نادر در کرمانشاه 
موهاى بلعیده شده از شکم یک بیمار خارج شد. 
بیمار دختر بچه اى 12 ساله اى بود که روز یک 
شنبه عمل «تریکو بزوار» یا تجمع موهاى بلعیده 
شده طى چند سال براى وى انجام شد. این توده 
مو در معده وى ایجاد انسداد کرده بود و همزمان 
توده مشابهى در روده باریک وى قرار داشت که 

هر دو با موفقیت خارج شد.

پراید در مرز
 190میلیون تومان 

  خبرآنالین|بررسى روند قیمت ها در بازار 
خودرو از جهش قیمــت خودروهاى پراید، تیبا، 
پژو و رانا در ابتداى هفتــه خبر مى دهد. در بین 
خودروهاى پــر فروش بازار پرایــد 111 در 24 
ساعت دو میلیون تومان دیگر گران شده است 
و این خودرو در حال حاضر 188 میلیون تومان 
قیمت خورده اســت .  مدل 132 پراید نیز چهار 
میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر 

157 میلیون تومان قیمت خورده است.

ما کجا، ترکیه کجا
هادى حــدادى، دبیر    کافه سینما|
کمیته اقتصاد فرهنگ اتاق تهران گفت: سهم 
اقتصاد خــالق در اقتصاد کشــورهاى در حال 
توسعه و توسعه یافته از زیر یک درصد به حدود 37 
درصد رسیده است؛ براى مثال در کشورى مانند 
ترکیه، ســهم اقتصاد خالق در تولید ناخالص 
داخلى این کشــور به بیــش از 18 میلیارد دالر 
رسیده که نمود آن در تولید و صادرات محصوالت 
فرهنگى مانند فیلم ها و سریال هاى تولید ترکیه 
قابل مشاهده اســت. اما متأسفانه سهم اقتصاد 
هنر در اقتصاد ایران همچنان کمتر از یک درصد 

است. 

آمار باالى مصرف نمک  
  جامعه24|نمک یکى از مــواد الزم و 
ضرورى براى سوخت و ســاز بدن افراد است و 
پیام هاى عصبى و کارکرد صحیح عضالت را 
بهبود مى   بخشــد اما مدیر برنامه تغذیه بالینى 
دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته مطالعات 
نشان مى دهد ایرانیان سه برابر بیشتر از استاندارد 

جهانى نمک مصرف مى کنند.

افزایش بى سابقه 
قیمت زمین در شمال

  روزنامه فرهیختگان| آمارها نشــان 
مى دهد در برخى شــهرهاى گیالن و مازندران 
قیمت هاى 30 میلیون تومــان براى آپارتمان و 
36 میلیون تومان براى واحدهاى تجارى آگهى 
مى شــود که چندین برابر قیمت سال هاى قبل 
است. افزایش تقاضاى سکونت در استان هاى 
شمالى کشــور موجب افزایش قیمت امالك 
در این منطقه شده اســت.  با توجه به وضعیت 
اقتصادى حاکم در کشــور اغلب افراد تمایل به 
ســرمایه گذارى در زمینه هاى مختلف دارند که 

زمین یکى از آنهاست. 

کیوى ها را 
بى خودى برگرداندند! 

در حالى که برگشــت محموله هاى    مهر|
کیوى ایرانى از هند خبرساز و عنوان شده که دلیل 
این عودت وجود «شپشک سفید خرزهره» روى 
کیوى هاى ایرانى بوده، مهدى مین باشى معینى، 
معاون پژوهش، فناورى و انتقال یافته ها مؤسسه 
تحقیقات گیاه پزشکى کشور در نامه اى به معاون 
قرنطینه و بهداشت گیاهى سازمان حفظ نباتات 
کشور اعالم کرده که «شپشک سفید خرزهره» 
روى میوه کیوى در اســتان هاى شمالى کشور 

گزارش نشده است.

ایران دور خورد  
«مولود چــاووش اوغلــو»، وزیر امور    انتخاب|
خارجه ترکیه گفت که کشــورش به پیشنهادى که 
از امارات متحده عربى در زمینــه حمل و نقل زمینى 
دریافت کرده بود، واکنش مثبت داشــته است. وى با 
اشاره به اینکه انگیزه اماراتى ها از تغییر مسیر زمینى به 
عراق به جاى ایران، کوتاه تر کردن زمان حمل و نقل 
محموله هاست، گفت:  ما مى خواهیم شاهد امضاى این 
توافق در حاشیه سفر «رجب طیب اردوغان»، رئیس 

جمهور ترکیه به امارات در فوریه آینده باشیم.

تحلیل جالب کارگر ایرانى 
  برترین ها|  ویدیویى از حرف حساب یک کارگر 
ایرانى در مــورد تفاوت معنادار در دو ســوى لوله گاز 
عسلویه در کشورمان و قطر در فضاى مجازى منتشر 
شده است. این کارگر مى گوید چطور مالک یک سر 
لوله گاز در خلیج فارس، میزبان جــام جهانى2022 
مى شود و مردم مالک سر دیگر لوله حتى از خرید تخم 
مرغ هم عاجزند. پرسش ها ساده ولى هوشمندانه اند ؛ 

واقعاً چرا؟

زنان حق ندارند حمام بروند!
  خبرآنالین| ریاست امر به معروف و نهى از منکر 
والیت بلخ اعالم کرده اســت که زنان حق استفاده از 
حمام هاى عمومى را ندارند. ســردار محمد حیدرى، 
رئیس امر به معــروف و نهى از منکــر در بلخ، گفت: 
حمام هاى خصوصى زنانه اجازه دارند باز باشند، اما باید 
لباس هاى شرعى بپوشند و حجابشان را رعایت کنند. 
ریاســت امر به معروف و نهى از منکر امارت اسالمى 
تمامى استخرها، سوناها و حمام هاى عمومى مردانه و 

زنانه در شهر مزارشریف را تعطیل کرده اند.

لباس سردار پاره نبود 
  فارس| پس از تزریق واکسن توسط فرمانده کل 
سپاه، برخى در شبکه هاى اجتماعى نوشتند که سردار 
سالمى سرشــانه لباس خود را براى دریافت واکسن 
پاره کرده است! اما تصاویر جزئى تر نشان مى دهد که 

سرشانه لباس فرمانده سپاه زیپ دارد.

شرقى و غربى از نگاه 
«کیهان»

«کیهان»، روزنامه  حامــى دولت در    انتخاب|
ستون «گفت وشنود» نوشت: مدعیان اصالحات ادعا 
مى کنند رابطه ایران با روسیه با شعار نه شرقى، نه غربى 
مغایرت دارد! گفتم: اوًال؛ شرق و غرب سیاسى با شرق 
و غرب جغرافیایى فرق دارد. االن دیگر قطبى به نام 
شوروى مارکسیسم وجود ندارد. ثانیاً؛ رابطه داشتن به 

معناى وابستگى نیست.

ورود به اقتصاد 
وظیفه حوزه علمیه است

  خبرانالین|  آیت ا... علیرضا اعرافى عضو فقهاى 
شــوراى نگهبان با بیان اینکه ورود حــوزه علمیه به 
صورت قاعده مند و علمى به حوزه اقتصاد را وظیفه خود 
مى دانیم، تأکید کرد: مثًال مى توان با یک تدبیر دقیق، 
اوقاف را پشتوانه فرهنگ قرار داد. اوقاف با یک طرح نو، 
باید حیات نویى پیدا کنند تا منابع پایدارى که فرهنگ 
کشور را تقویت مى کنند، ایجاد شود. وقف باید حیات 

جدیدى پیدا کند تا پشتوانه علم و فرهنگ شود.

چوب حراج 9میلیارد دالرى 
  تسنیم| بررســى آمار  واردات موبایل نشان 
مى دهد از ابتداى سال 1398 تا انتهاى آذرماه 1400، 
تعداد 45 میلیون تلفن همراه به ارزش حدود 9 میلیارد 
دالر ثبت شده است که در این میان تلفن هاى همراه 
گرانقیمت باالى 600 دالر بیش از 2/3 میلیارد دالر از 
این مبلغ را شامل شده است. این گوشى هاى موبایل 
لوکس، صرفًا حدود 4 الى 5 درصد نیــاز بازار را (2/1 

میلیون دستگاه) تأمین کرده است.

خبرخوان

چینى ها کمتر از 20 درصد از جمعیت دنیا را شامل مى شوند 
اما آمار اداره کشاورزى آمریکا نشان مى دهد بیش از 60 
درصد از غالت دنیا را ذخیره کرده اند. این اقدام دولت چین 
مى تواند منجر به افزایش شــدید قیمت غالت در جهان 

شود و کشورهاى بیشترى را در معرض قحطى قرار دهد.
بر اســاس این گزارش، دولت چین ظاهراً به دلیل ترس 
از قحطى در حال ذخیره ســازى غالت است. بر اساس 
داده هاى وزارت کشاورزى ایاالت متحده آمریکا، انتظار 
مى رود چین در نیمه اول ســال زراعى 2022، 69 درصد 
ذخایر ذرت جهان، 60 درصد ذخایــر برنج و 51 درصد از 
ذخایر گندم دنیا را در اختیار داشته باشد. این بدان معناست 
که کمتر از 20 درصد از جمعیت جهان موفق شده اند بیش 
از نیمى از ذرت و سایر غالت جهان را ذخیره کنند، که منجر 
به افزایش شدید قیمت در سراسر جهان شده و ممکن است 

کشورهاى بیشترى را به قحطى بکشاند.
بخش اعظم ایــن غالت در 310 ســیلو غــالت غول 
پیکــر در نزدیکى بنــدر «دالیــان» ذخیره مى شــود. 
از ایــن محــل در چین، مى تــوان غالت را بــه راحتى 
از طریق راه آهن یا دریا به سراســر کشــور پهناور چین 

حمل کرد.
«کوین یویون» رئیس ذخایر غــالت در اداره ملى غذا و 
ذخایر اســتراتژیک چین، در این باره به خبرنگاران گفت: 
ذخایر گندم ما مى تواند براى یکســال و نیم پاسخگوى 
تقاضا باشــد. هیچ مشــکلى در مورد تأمین مواد غذایى 

وجود ندارد.
به نظر مى رسد چین در حال آماده شدن براى کمبود غذا 
در جهان است، بنابراین قابل توجه است که دولت چین از 

مدت ها پیش از همه گیرى ویروس کرونا، اقدام به احتکار 
غالت کرده است.

طبق گفته اداره کل گمرك در چین، چین تنها در ســال 
میالدى 2020 بیش از 98 میلیارد دالر براى واردات مواد 
غذایى هزینه کرده است که تقریبًا پنج برابر بیشتر از سال 

2010 است. ایاالت متحده تنها 12 درصد از ذخایر ذرت 
جهان، یک درصد از ذخایر برنج جهان و 6 درصد از ذخایر 

گندم جهان را ذخیره کرده است.
آمار نشان مى دهد که دولت چین براى هر شهروند چینى 
حدود 708 پوند ذرت، برنج و گنــدم ذخیره کرده (هر پوند 

معادل 453 گرم است)، در حالى که ایاالت متحده تنها حدود 
363 پوند براى هر شهروند آمریکایى ذخیره کرده است.

این بدان معناست که در صورت ظهور یک جنگ تجارى، 
قحطى جهانى یا سایر شرایط اضطرارى، چین مى تواند دو 

برابر آمریکا دوام بیاورد.

چینى ها نصف غالت دنیا را ذخیره کرده اند!

منصور لشــکرى قوچانــى، تهیه کننده 
باســابقه ســینما درباره وجود پول هاى 

مشکوك در سینما مى گوید:
در کشور ما تهیه کننده فیلمى که باید با پنج 
میلیارد ساخته شود، با افتخار اعالم مى کند 
که فیلمش را با 14 میلیارد ساخته است و 
از سوى دیگر، وقتى همین فیلم دو میلیارد 
مى فروشــد، اعالم مى کند که فیلمش به 
فروش بســیار خوبى دســت یافته است. 
در حالى که چنین نیســت و فیلمى که 14 
میلیارد آب خورده، باید دستکم 50 میلیارد 
بفروشد. جالب است که در چنین شرایطى 
سرمایه گذار هم هیچ اعتراضى نمى کند. وقتى سرمایه گذار به چنین شرایطى اعتراض نداشته باشد، این تصور در ذهن ایجاد مى شود که 

پولى که صرف ساخت فیلم کرده، مشکوك و بادآورده بوده است.
لشکرى قوچانى گفت: در ســینماى آمریکا و اروپا، حساب هر یک دالرى که براى ســاخت فیلم هاى سینمایى هزینه مى شود، شفاف و 
مشخص است که پول از کجا آمده و در کجا هزینه شده است. اما  اکنون آلودگى اقتصادى سینماى ایران باالى 70 درصد است و در یک 
کالم، مى خواهم بگویم که همه مشکالت امروز سینماى ما ناشى از شفاف نبودن مجارى ورود و خروج سرمایه به سینماست. مادامى که 

پول هاى مشکوك وارد سینماى ایران مى شود، نباید انتظار تولید فیلم سالم داشت.

بعد از اعالم خبر ممنوعیت فعالیت هاى مربوط به بدنسازى در بخش بانوان در استان اصفهان، حاال 
طى نامه اى ازســوى وزارت ورزش به ادارات کل استان هاى کشور مقرر شد هرگونه فعالیت بانوان 
نظیر برگزارى دوره مربیگرى و داورى، اردوى تدارکاتى و مسابقات در رشته هاى زیر نظر فدراسیون 

بدنسازى به دلیل نداشتن مجوز کتبى تا اطالع ثانوى در تمام کشور غیرقانونى است.
بدنسازى بانوان در ایران از آن دست رشته هایى اســت که هیچوقت به طور جدى سرو شکل پیدا 
نکرده و به دلیل اینکه در طول این سال ها فعالیت در این حوزه بیشتر به صورت غیر رسمى و بدون 
مجوزهاى قانونى صورت گرفته بارها با حواشــى مختلفى روبه رو شده و نسبت به آن برخوردهایى 

صورت گرفته است.
در این میان بارها شاهد این بودیم که بدنسازى بانوان که به صورت غیر رسمى و بدون اخذ مجوزهاى 
قانونى برگزار مى شده و درز کردن اخبار آن به رســانه ها حاشیه هایى ایجاد کرده و افراد متخلف در 
این خصوص مورد برخورد قانونى قرار گرفتند و هر بار پس از ایجاد حواشى اینچنینى قوانین سفت و 

سخت ترى براى محدودیت در این حوزه اعمال مى شده است.
معاون ورزش بانــوان وزارت ورزش و جوانان در این باره مى گوید: چــون مجوز کتبى و قطعى در 
مورد فعالیت ها وجود نداشت، مقرر شد که فدراسیون بدنســازى و پرورش اندام ، به صورت موقت 
فعالیت هاى بانوان را متوقف کند تا پس از بررسى هاى تخصصى، رشته هاى مصوب را به صورت 
قانونى ابالغ و در مورد رشته هایى هم که به صورت غیرقانونى و زیر زمینى، سالمت بانوان کشور را 

در معرض خطر قرار مى دهند، اقدام قانونى توسط مراجع ذیصالح صورت پذیرد.

«جیک والیس سیمونز» در مجله بریتانیایى «اسپکتیتور» به مذاکرات هسته اى با ایران اشاره کرد و ضمن پرداختن 
به البى رژیم صهیونیستى با آمریکا براى حمله نظامى به ایران  نوشت:  

«تضمین کمى وجود دارد که حمالت مؤثر واقع شوند. تأسیسات هسته اى ایران در اعماق چندین مکان در سراسر 
کشور مدفون شده اند که بسیارى از آنها در مناطق غیرنظامى هستند. این امر غرب را با دو گزینه روبه رو مى کند: 
یا تهاجم زمینى به ســبک عراق یا اقدام به بزرگ ترین عملیات هوایى از زمان جنگ جهانى دوم. هر دوى اینها 
فقط توسط یک کشور قابل انجام است و آن هم آمریکاســت. با توجه به فضاى عمومى آمریکا در حال حاضر و 
غرایز رهبرى سیاسى آن، بعید به نظر مى رسد، چنین اقدامى صورت گیرد. عالوه بر این، شبه نظامیان نیابتى ایران 
مدت هاست در سراسر منطقه مستقر شده اند. در صورت وقوع جنگ، آنها ممکن است براى حمله به چندین هدف 
به طور همزمان فعال شوند. تهران حتى مى تواند تنگه هرمز را که 30 درصد گاز جهان از آن عبور مى کند، ببندد.»

تازه تریــن گــزارش مرکــز آمار نشــان مى دهد کــه متوســط قیمت هــر کیلو برنــج ایرانــى درجه یک 
در آذرماه امســال 51 هزار و 680 تومان بوده اســت و این در حالى اســت کــه این کاال در آبان مــاه دو هزار 
تومان ارزان تر بــود. اما نکته دیگر گــزارش مرکز آمــار، گرانى 55/3 درصــدى برنج درجه یــک ایرانى در 
یکســال گذشــته اســت. در آذرمــاه ســال 1399 متوســط قیمــت هر کیلــو برنــج ایرانــى درجه یک

 33 هزار و 268 تومان بود.
بنا به گــزارش مرکز آمــار، برنج خارجــى درجه یک نیــز در آذرماه امســال نســبت به آبان مــاه 3 درصد 
گران شده است. متوســط قیمت هر کیلو برنج خارجى درجه یک در آذرماه 27 هزار و 941 تومان بوده است.هر 
کیلو برنج خارجى در یکسال گذشته نیز 19 درصد گران شده است. در آذر سال گذشته متوسط قیمت هر کیلو برنج 

خارجى درجه یک 23 هزار و 479 تومان بود.

روزنامه «همشهرى» در گزارشى مى نویسد: کپى پشت و روى کارت ملى 
هوشمند دیگر تقریباً در همه جا خواسته مى شود اما کد امنیتى پشت کارت 
ملى مى تواند همه اطالعات محرمانه هویتى افراد را افشــا کند. این در 
حالى است که نخستین بار حدود چهار سال پیش و در سال 1396بخشنامه 
ممنوعیت دریافت کپى مدارك هویتى به همه دســتگاه هاى اجرایى و 
شبکه بانکى کشور ابالغ شده بود. اما حاال یک بار دیگر مسئوالن سازمان 
ادارى و استخدامى و سازمان ثبت احوال کشور از اجرا نشدن این بخشنامه 

گالیه کرده اند. 
یک منبع آگاه در مورد کد امنیتى درج شــده در پشت کارت ملى به این 

روزنامه مى گوید: اگر کدى که در پشــت کارت ملى ثبت شده در اختیار 
کسى قرار بگیرد، خطرناك است و همیشــه این پرسش مطرح بوده که 
چرا برخى از ادارات، سازمان ها و بانک ها کپى پشت کارت ملى را دریافت 
مى کنند. به گفته او اگرچه برخى ســازمان ها توجیه مى کردند که این کد 
در برگه کپى مشاهده نمى شود، اما این ادعا درست نیست و کد در کاغذ 

کپى قابل مشاهده است.
این منبع آگاه در پاسخ به این پرسش که این کد شامل چه نوع اطالعاتى 
اســت، مى گوید: اگر این کد را به همراه کد ملى در سامانه سازمان ثبت 
احوال کشــور وارد کنید، همه اطالعات فرد در سرویس ثبت احوال ارائه 

مى شود. این منبع آگاه در عین حال، به این نکته هم اشاره مى کند که اگر 
کسى بخواهد این دسترسى را داشته باشــد، قاعدتًا باید به سرویس ثبت 

احوال هم دسترسى داشته باشد.
او به علت نگرانى مســئوالن ثبت احوال اشــاره مى کند و ادامه مى دهد: 
«شاید نگرانى ثبت احوال از افشاى این کد از طریق دریافت کپى پشت 
کارت ملى این باشد که سازمان ثبت احوال این سرویس را به سازمان هاى 
دیگر هم ارائه کرده و به همین دلیل این ســازمان ها یا حتى افراد شاغل 
در این سازمان ها مى توانند از طریق در اختیار داشتن کد ملى و کد امنیتى 

پشت کارت ملى به اطالعات محرمانه افراد دست یابند.

چرا حمله به ایران مؤثر نخواهد بود  برنج در یکسال چقدر گران شده است؟ 

خطر کپى پشت کارت ملى جدى است؟

بدنسازى بانوان آلودگى اقتصادى سینماى ایران باالى 70 درصد است 
در تمام کشور تا اطالع ثانوى،  ممنوع!
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وزیر علوم امروز
 به اصفهان مى آید

وزیر علوم بـه منظور بازدیـد از مراکز علمـى اصفهان 
به این استان سـفر مى کند. محمدعلى زلفى گل امروز 
سه شـنبه 14 دى ماه به اسـتان اصفهان سـفر خواهد 
کرد. وزیر علـوم در جریان سـفر به اسـتان اصفهان از 
دانشگاه صنعتى، شـهرك علمى تحقیقاتى و دانشگاه 
اصفهان بازدیـد و در آئین تکریم و معارفه سرپرسـتان 
جدید دانشگاه هاى صنعتى و اصفهان به ایراد سخنرانى 

خواهد پرداخت.

شناسایى 70 بیمار جدید
 مبتال به کرونا 

بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان از روز 
یکشـنبه دوازدهم دى ماه تا روز سـیزدهم دى ماه 70 
بیمار مبتال به کرونا در اصفهان شناسایى شده اند و در 
این بازه زمانى 78 نفر در مراکز درمانى بسترى شده اند. 
در حال حاضر نیـز 293 بیمار مبتال به کرونـا در مراکز 
درمانى تحت پوشش دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان 
بسترى هستند که 52 بیمار در بخش مراقبت هاى ویژه 
تحت درمان قرار گرفته اند. کل موارد فوت شده ناشى از 
کرونا اعم از فوت قطعى و مشکوك به این بیمارى طى 
24 ساعت اخیر پنج نفر بوده است که دو نفر قطعى و سه 

نفر هم مشکوك به کرونا بوده اند.

ساخت ساالنه 50 هزار
 واحد مسکونى 

معاون عمرانى استاندارى اصفهان گفت: با توجه به نیاز 
استان و ساخت مسکن براى محرومان، 50 هزار واحد 
مسکونى در سال تولید مى شود و از ظرفیت شهر هاى 
جدید و نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى و بافت هاى 
میانى هم استفاده خواهد شد. مهران زینلیان افزود: هم 
اکنون خانه هاى بسیارى در استان خالى از سکنه است 
که به دلیل خالء هاى قانونى رها شده و نیازمند قوانین 
باالدستى اسـت . وى گفت: از تعداد افراد ثبت نام شده 
در طرح ملى مسکن حدود 10 هزار نفر در استان واجد 

شرایط دریافت مسکن هستند.

موج جدید بارشى از فردا
کارشناس پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
از روز چهارشـنبه با گذر یک موج ضعیف شرایط براى 
بارش به ویژه در مناطق غربى اسـتان به شکل باران و 
برف فراهم است. ابراهیم هنرمند اظهار کرد:  در دیگر 
مناطق اسـتان بارش ها به صورت پراکنده و به صورت 

برف و باران پیش بینى مى شود.

اجراى 1600 متر شبکه
 توزیع آب 

1600 متر لوله گذارى شـبکه توزیع آب در زمین هاى 
شهرك تجارى کاسـپین انجام شـد. به گزارش روابط 
عمومى آبفاى دهاقان، این عملیات با لوله پلى اتیلن قطر 
90و 110 میلى و از اعتبارات جارى منطقه اجرا گردید و 
با انجام عملیات لوله گذارى در طول مسیر مى توان به 
بیش از 300 واحد تجارى و مسکونى، انشعاب آب واگذار 
کرد. همچنین در عملیاتى دیگر، 500 متر خط آبرسانى 

به دامدارى هاى شهر گلشن انجام شد.  

خسارت بارندگى 
در شهر اصفهان 

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به وقوع 34 تصادف 
جرحى و خسـارتى در کالنشـهر اصفهان در بارندگى 
اخیرگفـت: 11 شـهروند اصفهانى بر اثر بـى احتیاطى 
مصدوم شـدند. سـرهنگ محمدرضا محمـدى اظهار 
داشـت: 72 حادثـه رانندگـى جرحـى و خسـارتى در 
شهرهاى اسـتان اصفهان در شـبانه روز منتهى به روز 
دوشنبه رخ داد که علل آن لغزندگى معابر و بى احتیاطى 
رانندگان بوده اسـت. او افزود: 52 نفر در این تصادفات 
در سـطح استان مصدوم شـدند اما خوشـبختانه فوتى 

گزارش نشد.

خبر

استاندار اصفهان گفت: این استان بدلیل نداشتن برندهاى 
موفق نمى تواند کارهاى بزرگ اقتصادى انجام دهد که این 
خود آسیب جدى محسوب مى شود.سیدرضا مرتضوى در 
جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناورى در استاندارى 
با انتقاد از اینکه اصفهان داراى هیچ برند موفقى نیســت 
افزود: این در حالیست که برخى بِرندها در کشورهاى دیگر 
بسیار موفق بوده اند ولى در استان اصفهان با این همه ادعا، 
اتفاقى در این  زمینه ُرخ نداده است.وى تاکید کرد: این مهم 
باید نیز در جلسات کارگروه پژوهشى استان مورد بررسى 
و سیاستگذارى قرار گیرد. استاندار اصفهان اظهار داشت: 
مقوله سیاستگذارى در حوزه هاى پژوهشى استان نیازمند 

گام جدى و رو به  جلوســت.وى افزود: با توجه به جایگاه 
استان که داراى ظرفیت هاى اقتصادى قابل  توجهى است 
باید در عرصه سیاست هاى کلى پژوهش بطور جدى وارد 
عمل شد.مرتضوى اظهار داشت: با توجه به شکل گیرى 
این کارگروه در استاندارى و جایگاه حاکمیتى این مجموعه، 
سیاستگذارى در حوزه پژوهش باید بعنوان موضوعى مهم،  
مطمح نظر دســت اندرکاران قرار گیرد. استاندار اصفهان 
گفت: در این راســتا باید بر مبناى گردش مالى اســتان، 
بنگاه هاى اقتصادى موجود را به سمتى هدایت کرد تا بتوانند 
هم حوزه هاى پژوهشى و آموزشى را در دانشگاه ها و مراکز 

تحقیقاتى تقویت کنند و هم بارى از دوش استان بردارند.

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: 
جاده هاى روستایى از اســتاندارد مطلوبى برخوردار نیست 
و جاده ها بدون در نظر گرفتن اســتانداردهاى راه ســازى 

احداث شده است.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار مدیر کل 
راهدارى و حمــل و نقل جاده اى اســتان افزود: به برکت 
جمهورى اسالمى وضعیت جاده هاى کشور و استان با قبل 
از انقالب قابل مقایسه نیست و امروز کمتر شهرستانى را 

داریم که راه 2 بانده ندارند.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه اقتصاد کشــور وابسته به 
حمل و نقل است گفت: در نظام جمهورى اسالمى توجه 

خاصى به موضوع بیمه رانندگان و مشکالت حوزه حمل 
و نقل شده است.آیت ا... طباطبایى نژاد همچنین بر تقویت 
خدمات و توسعه امکانات رفاهى بین جاده اى استان براى 
افزایش ماندگارى مسافر و اشتغال زایى تاکید کرد و گفت: 
احداث مجتمع  هاى خدمات رفاهى بین راهى نقش مهمى 

در اشتغال زایى و خدمات بهتر به مسافران دارد.
امــام جمعه اصفهان خاطرنشــان کرد: فاصلــه برخى از 
شهرهاى اســتان حتى از فاصله بین 2 استان در برخى از 
مناطق کشور بیشتر است و ضرورت دارد براى رضایت مندى 
و رفاه حال مردم حداقل امکانات را در این مسیرها فراهم 

کنیم.

 جاده هاى روستایى استان 
نیازمند توجه است

نبود برندهاى موفق
 در استان، آسیب زاست 

 رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از دستگیرى زوج کالهبردارى خبر داد که از طریق 
تبلیغ فروش لباس در اینستاگرام بالغ بر 10 میلیارد 

ریال کاله بردارى کرده بودند.
سرهنگ سید مصطفى مرتضوى اظهار کرد: در پى 
شکایت یکى از شــهروندان مبنى بر کالهبردارى 
مدیر یک صفحه اینســتاگرامى از وى، موضوع در 
دستور کار کارشناسان پلیس فتاى استان اصفهان 

قرار گرفت.
وى افزود: در بررسى هاى صورت گرفته مشخص 
شــد، فرد شــاکى با تبلیغ فروش لباس در یکى از 
صفحات اینستاگرامى مواجه شده و براى خرید یک 
لباس با مدیر این صفحه تماس مى گیرد و فروشنده 
نیز از او مى خواهد مبلغ 10 میلیون ریال به حسابش 

واریز تا لباس را برایش ارسال کند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان ادامه داد: فرد شاکى 
مبلغ درخواستى را به حساب فروشنده واریز مى کند، 
اما نه تنها بعد از چند روز لباســى برایش ارســال 
نمى شود، بلکه فروشنده نیز دیگر به تماس هایش 

پاسخگو نبوده است.
ســرهنگ مرتضوى خاطرنشــان کرد: در ادامه 
کارشناســان با انجام اقدامات پلیســى و ردیابى 

هوشمندانه شماره حســابى که فرد شاکى مبلغ را 
به آن واریز کرده بود دریافتند صاحب حســاب به 
همراه همسرش اقدام به راه اندازى چندین صفحه  
اینســتاگرامى با عنوان فروش لباس کرده و از این 
طریق از شهروندان در ســطح کشور کاله بردارى 

مى کند.
این مقام انتظامى با بیان اینکه این زوج کاله بردار 
تحت تعقیب پلیس فتا و آگاهى سراســر کشــور 
بودند، گفت: سرانجام با تالش کارشناسان پلیس 
فتاى اصفهان مخفیگاه این زوج شــیاد در یکى از 
استان هاى غربى کشور شناسایى و مأموران با اخذ 
نیابت قضائى به این اســتان رفته و آن ها را در یک 
عملیات ضربتى دستگیر و به اصفهان منتقل کردند.
مرتضوى بــا بیان اینکه تاکنــون 56 مال باخته از 
اســتان اصفهان در این پرونده شناســایى شدند، 
مبلغ کاله بردارى صورت گرفتــه از آنان را بالغ بر 
10 میلیارد ریال دانست و گفت: زوج کاله بردار پس 
از تشــکیل پرونده تحویل مرجع قضائى شدند، اما 
تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و کسانى که از 
این طریق مورد کالهبردارى قرار گرفتند مى توانند 
براى پیگیرى شــکایت خود به پلیس فتا اســتان 

اصفهان مراجعه کنند.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان گفت: 
با هوشــیارى کارآگاهان، حامل طالى کیفى که با 
طراحى سرقت صورى 2/5 کیلو طال، اقدام به خیانت 

در امانت کرده بود دستگیر شد.
سرهنگ حسین ُترکیان اظهار داشت: ساعت چهار 
صبح روز هفتم دى ماه فردى کــه در زمینه حمل 
طال به صورت کیفى فعالیت مى کند سراســیمه با 
مرکز فوریت هاى پلیسى 110 تماس گرفته و اعالم 
مى کند که درون خودروى خود بودم که یک سارق به 
من حمله کرده و خودرو را به همراه کیف حاوى 2/5 
کیلو طال که از یک طالفروش امانت گرفته بودم تا به 

مقصد برسانم را به سرقت برده است.
وى افــزود: بالفاصلــه اکیپى از مأمــوران یکى از 
کالنترى هاى شــهر اصفهان به محــل مراجعه و 
اظهارات فرد شاکى را صورتجلســه کرده و پس از 
تنظیم پرونده این ســرقت در کالنترى براى انجام 
تحقیقات بیشتر به اداره مبارزه با سرقت بعنف پلیس 

آگاهى استان اصفهان ارجاع داده مى شود.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: در ادامه 
تیمى از کارآگاهان مجرب این پلیس تحقیقات علمى 
و تخصصى خود را براى دستگیرى فرد سارق آغاز و 
ابتدا براى آگاهى بیشــتر از نحوه سرقت همراه فرد 

شاکى به محل وقوع حادثه مى روند و به دقت تمام 
جوانب را مورد بررسى قرار مى دهند.

سرهنگ ُترکیان خاطرنشان کرد: کارآگاهان پس از 
چندین شبانه روز کار علمى و تخصصى و کنارهم قرار 
دادن آثار و مستندات به دست آمده و عدم تطابق آنها 
با اظهارات فرد شاکى سرانجام با هوشیارى و نکته 
سنجى تمام پى به نقشه سرقت صورى طالجات برده 

و مجدداً تحقیقات از فرد شاکى را از سر مى گیرند.
این مقام انتظامى عنوان کرد: متهم که چاره اى جز 
بیان حقیقت نداشت به ناچار لب به اعتراف باز کرده 
و به طراحى این نقشــه با همکارى یکى از دوستان 

خود اقرار کرد.
وى اظهار داشت: متهم در اعترافات خود عنوان کرد 
به دلیل اینکه بدهکار بودم نقشه این سرقت را طراحى 
کردم تا طالها را به فروش رسانده و با پول آن بدهى 
خود را بپردازم اما نمى دانستم که در کمترین زمان 

ممکن توسط نیروهاى پلیس گرفتار مى شوم. 
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان تصریح کرد: 
با تکمیل شــدن تحقیقات پلیس مال باخته اصلى 
شناسایى و پس از تنظیم شــکایت از سوى وى در 
نهایت حامل طال کیفى به اتهــام خیانت در امانت 

تحویل مرجع قضائى شد.

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: صحبت از گران تر شدن گوشت 
قرمز تا شــب عید، موج هاى خبرى اســت که تنها 

واسطه ها از آن سود مى برند.
حسین ایراندوست  گفت: هنوز نمى دانیم حذف ارز 
4200 تومانى از نهاده هاى دامى قطعى است یا خیر، 
زیرا یک تصمیم کشورى است، اما اگر از هم اکنون 
پیش بینى کنند با حذف ارز 4200 تومانى گوشــت 
گران مى شــود و تا عید نوروز به کیلویى 200 هزار 
تومان مى رسد صحبت درســتى نیست، شاید این 

اتفاق نیافتاد.
حواشى خبر حذف ارز 4200 تومانى در ماه هاى اخیر 
از سوى دولت سیزدهم  و تغییر سیاست ارزى دولت 
پس از سه سال به شدت خبرساز شــده است، اما تا 
کنون اطالع رسانى مشخصى از سوى دولت در این 

خصوص انجام نشده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت قرمز روز شنبه  

گفت:  با دســتور صادرات دام، دام در کشور کاهش 
یافته و با حذف یارانه 4200 تومانى نهاده ها قیمت 
گوسفند و به تبع آن قیمت گوشت افزایش مى یابد و 
این احتمال وجود دارد که تا شب عید قیمت گوشت 

به کیلویى 200 هزار تومان برسد.
به گفته معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان این اظهارنظر ها بیشتر 
ذهن جامعه را برهم مى ریزد و ورود به این موضوع 
بهانه دست ســوداگران مى دهد. بهتر است به این 
بحث ها ورود پیدا نکنیم، زیرا به نظر نمى رسد حتى 
اگر ارز دولتى از نهاده ها حذف شود قیمت گوشت دام 
سبک و سنگین به کیلویى 200 هزار تومان برسد.این 
اخبار به تولید کننده کمکى نمى کند و تنها واسطه ها 

از موج هاى خبرى سود مى برند.
پارسال گوشت قرمز زمســتان   کیلویى حدود 110 
تا 120 هزار تومان فروخته مى شــد. از سال گذشته 

تاکنون قیمت گوشت تغییر چندانى نداشته است.

زوج لباس فروش کالهبردار از آب درآمدند

سرقت صورى 2/5 کیلو طال در اصفهان

گوشت کیلویى 200 هزار تومان مى شود؟! 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: احتمال 
غالب شدن سویه اومیکرون ویروس کرونا در اصفهان تا 
بهمن امسال وجود دارد به همین دلیل از مردم مى خواهیم 
که براى تکمیل ُدز دوم و سوم واکسن خود هرچه زودتر 

اقدام کنند.
پژمان عقدك در گفت وگو با ایرنا افزود: سویه اومیکرون 
ویروس کرونا در اســتان اصفهان در حال شیوع است و 
پیش بینى مى شود تا پایان دى و بهمن شدت آن بیشتر و 

به سویه غالب بر دلتا تبدیل شود.
وى با تأکید بر اینکه تزریق ُدز ســوم واکسن کرونا تا 80 
درصد و ُدز دوم 20 تــا 30 درصد ایمنى در برابر ســویه 
اومیکرون ایجاد مى کند، اظهار داشــت: امروز تأکید بر 
تکمیل واکسیناسیون و تزریق ُدز سوم واکسن کروناست و 
از مردم مى خواهیم که در این زمینه زمان را از دست ندهند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه 
عده اى درباره سویه اومیکرون ساده نگارى مى کنند، اضافه 
کرد: آن ها تصور مى کنند که این سویه به دلیل اینکه شدت 
بیمارى کمترى دارد مرگ ومیرى به همراه نخواهد داشت 
درحالى که ابتال به این ویروس نیز مى تواند براى افرادى 
مانند واکسن نزده ها، سالمندان یا با سیستم ایمنى ضعیف، 

مرگ آفرین باشد.
وى گفــت: دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهــان معین 
دانشــگاه هاى علوم پزشکى شــهرکرد و کاشان است و 

بررسى موارد ابتال به سویه اومیکرون در این استان ها هم 
بررسى مى شود.

عقدك با بیان اینکه کیت تشــخیصى سویه اومیکرون 
متناسب با ابالغیه وزارت بهداشت و درمان مورد استفاده 
قرار مى گیرد، افزود: افراد عالمت دار که در دوهفته گذشته 
مسافرت خارج از کشور داشــته اند، افراد با نقص سیستم 
ایمنى، بســترى در بخش مراقبت هاى ویژه و همچنین 
افرادى که به صورت خانوادگى به کرونا مبتال شده اند با 

تست تشخیصى اومیکرون پایش مى شوند.
وى به پوشــش 84 درصدى واکسیناسیون نوبت اول در 
اصفهان اشاره کرد وگفت: 72 درصد مردم اصفهان نوبت 
دوم را دریافت کردندو با توجه به اهمیت ُدز سوم واکسن 
کرونا در بروز بیمارى شدید با ســویه اومیکرون توصیه 
مى شود شــهروندان نســبت به دریافت دز سوم واکسن 

اقدام کنند.
وى بابیــان اینکه روند آمــار کرونا در اســتان اصفهان 
همچنان کاهشــى اســت و تعداد بیماران بســترى در 
بیمارستان ها از حدود ســه هزار نفر در شهریور امسال به 
حدود 300 نفر رسیده اســت، گفت: تعداد بیماران بدحال 
کرونایى نیز از حدود 400 نفر در شهریور امسال به حدود 

40 رسیده است.
عقدك با اشاره به اینکه روند نزولى آمار کرونا در روزهاى 
اخیر کمى ثابت شده است، خاطرنشان کرد: آمار مرگ ومیر 

ناشى از کرونا در استان اصفهان همچنان زیر 10 نفر است 
بطوریکــه در هفته اى که گذشــت در 2 روز تعداد مرگ 

بیماران قطعى کووید-19 به صفر رسید.
وى درباره اعالم نشــدن آمار کروناى استان اصفهان در 
هفته گذشته توضیح داد: اختالف آمارى بین سامانه هاى 
اطالعات دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و وزارت بهداشت 
وجود داشــت که دالیل متعددى مانند اختالف در برخى 
تعاریف و قطع بودن شــبکه در برخى روزها و ساعت ها و 
دستى وارد شدن اطالعات و آمار با تأخیر دارد و در برخى 
روزها آمار کرونا اســتان اصفهان ناگهان با تغییر شدید 

مواجه مى شد.
عقدك با اشــاره به اینکه آمار ابتال و مرگ ومیر توســط 
معاونت درمان و آمار واکسیناسیون توسط معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تهیه مى شود، اضافه کرد: 
هر یک از آن ها داراى زیرمجموعه هاى زیادى به منظور 
جمع آورى آمار هستند و پس ازآنکه به سامانه استانى وارد 

مى شود باید باهم تطبیق داده شود.
به گفته وى، آنچه از دیدگاه آمارى اهمیت دارد چگونگى 
روند تغییرات شاخص ها در یک بازه زمانى مشخص است 
و شاید براى مردم خیلى مهم نباشد که امروز 36 بیمار در 
آى سى یو بسترى هســتند یا 40 نفر اما آنچه مهم است 
روند کاهشى یا افزایشى آن ها در چند هفته یا ماه گذشته 

است.

احتمال غالب شدن اومیکرون
 در اصفهان تا بهمن 

مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
گفت: ماهانه بیش از 33 هزار سند تک برگى 
در اصفهان تحویل هم استانى ها مى شود. 
البته شایان ذکر است تعداد درخواست ها در 
این زمینه خیلى باالســت ولى اگر کمبود 
نیروى انسانى برطرف شــود مى توان این 

عدد را باالتر برد. 
منصور نادرى صدور سند تک برگى یا کاداستر را یکى از اقدامات مؤثر به نفع مردم دانست و اظهار داشت: 
با اجرایى شدن این طرح در بسیارى از موارد از بروز تخلف و فعالیت هاى غیرقانونى جلوگیرى شده است.

وى با بیان اینکه طرح کاداستر زیربناى ارائه خدمات در اداره هاى ثبت و اسناد است، ابراز داشت: در این 
طرح به خوبى موقعیت هر زمین مشخص شده است و مردم با اطالع و آگاهى کامل نسبت به کم و کیف 

یک زمین مى توانند نسبت به معامله آن اقدام کنند.
مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان با اشاره به اینکه این نقشه هاى با دقت خوبى تهیه شده 
است، تصریح کرد: یکى از بهترین موارد استفاده از این طرح در زمان بعد از حوادث طبیعى است که با 

این نقشه ها به خوبى مى توان حد و حدود یک ملک را مشخص کرد.
وى با بیان اینکه در اســتان اصفهان در مجموع 10 میلیون و 700 هزار هکتــار اراضى وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: از این بین حدود 9 میلیون و 700 هزار هکتار از جمله اراضى مربوط به منابع طبیعى 

است.
نادرى یکى از برنامه هاى اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان را ساماندهى اراضى مربوط به 

منابع طبیعى دانست و گفت: با اطالعات و نقشه هاى موجود امیدواریم به زودى این مهم محقق شود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: 
بازچرخانى آب و استفاده از روش هاى نوین براى کاهش مصرف 

منابع، مهمترین راهبرد حفظ وضع موجود صنایع استان است.
محمود چیتیان افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایى استان اصفهان 
و خشکسالى هاى ُمتداول، بازچرخانى آب و استفاده از پساب براى 
صنایع موجود در استان مهمترین راهکار پیش روست و صنایع باید 

این اقدام را جزو اولویت هاى خود قرار دهند.
وى اصالح سیستم هاى کارگاهى و تولیدى کارخانه ها براى استفاده 
حداقلى از آب و حتى پایین تر از متوسط جهانى در کنار استفاده از 
پســاب را براى تداوم فعالیت بخش تولیدى، صنعتى و کشاورزى 

ضرورى دانست.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان 
اینکه وضعیت خوبى در زمینه منابع آب سطحى نداریم، تصریح کرد: 
هرگونه توسعه در حوزه صنعت و کشاورزى مستلزم تامین آب مورد 

نیاز و سپس صدور مجوز فعالیت است.
وى با بیان اینکه در سه سال گذشته، پروانه برداشت آب از 16 حلقه 
چاه در استان تعدیل و کاهش یافته است، افزود: هشت هزار حلقه 
چاه نیز در این مدت ُپلمب شده اســت تا مدیریت منابع آب دچار 

اختالل نشود. 

ماهانه 33 هزار سند تک برگى تحویل 
اصفهانى ها مى شود

بازچرخانى آب، راهبرد 
حفظ وضعیت موجود 
صنایع اصفهان است
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امیر کربالیى زاده بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون تکرار طنزهاى موفقى که بتوانند دوباره براى تلویزیون جذب مخاطب کنند 
را منوط بر «ثبات مدیریتى» و «حفظ نیروهاى کارآمد» در سازمان صداوسیما دانست و این دو را از جمله مسائل مهمى عنوان 

کرد که اگر سازمان به آنها توجه کند، مى تواند دوباره مخاطبان 10 سال قبلش را برگرداند.
این بازیگر، نویسنده و استندآپ کمدین در پاسخ به اینکه چرا طنزهاى موفق گذشته در تلویزیون تکرار نمى شوند؟ گفت: به 
نظرم مهمترین دلیل این اتفاق، به حفظ نیروهاى خوب و کارآمد برمى گردد و متاسفانه ما افرادى را که مى دانستیم به لحاظ 
کارى درست هستند، براى خودمان نگه نداشتیم؛ البته منظورم صرفاً بازیگران، هنرمندان و نویسندگان نیستند، بلکه مدیران 

موفقى که ما نتوانستیم آنها را نگه داریم و از دست دادیم.
کربالیى زاده همچنین به حفظ نیروهاى باتجربه و کارکشته در صداوسیما تاکید کرد و گفت: وقتى آدم کاربلدى در مکتب 
مدیریتى براى انتخاب و حمایت آثار نداشته باشیم، همین طور سلسله  مراتب، پایین مى آید و عوامل دست به دست هم مى دهند 
و افراد براى کارکردن بى انگیزه مى شوند؛ این در حالى است که براى کار فرهنگى و هنرى خوب باید هزینه کرد. چرا برخى از 
سریال هاى پلتفرم ها بسیار موفق شدند؟ به دلیل اینکه خیلى از ارکان هاى مختلف در آنجا حمایت بهترى مى شوند، بنابراین 

وقتى دوستان مى بینند در جایى دیگر پولشان را به موقع و با احترام دریافت مى کنند، قطعاً پلتفرم ها را انتخاب مى کنند.
بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى ”معماى شاه“، ”گاهى به پشت ســر نگاه کن“، ”همه بچه هاى ما“، ”قرعه“ و ”شهرك 
جیم“ در ادامه همین صحبت ها اظهار کرد: متاسفانه گاهى به خاطر اعتراض عوامل در تلویزیون که مثال گفته مى شود چرا 
حقوق ها را دیر داده اند، مستقیم و غیرمستقیم طرف مقابل را تنبیه کرده اند یا اینکه برایش کارهاى کمى در نظر گرفته اند و یا 
اصال سپرده اند تا هیچکس با آنها کار نکند! به نظرم این اتفاقات در شأن هنر ما نیست. اینکه آدم بخواهد در جایى که خانه اش 
بوده و هست، با هول و وال کار کند، طبیعتاً جاى بهترى را انتخاب مى کند و فرض مثال سینما یا پلتفرم ها را انتخاب مى کند؛ در 
حالى که در تمام دنیا، تلویزیون ها اهرم هاى اصلى هستند و آنها هستند که تعیین کننده مسیرند؛ به ویژه شبکه هاى ملى هر 

کشور که پرچم آن کشور محسوب مى شوند.
وى تصریح کرد: متاسفانه این اتفاقات، در عوامل اجرایى و هنرمندان دلسردى ایجاد مى کند. ما هنرمندان، تلویزیون را دوست 
داریم و سال هاست برایش کار کرده ایم اما بعضى از ما مدام از آن دور مى شویم و هر سال دریغ از پارسال مى شود. به نظرم 
ثبات مدیریتى و حفظ نیروهاى کارآمد در سازمان صداوسیما امر مهمى است که باید توجه بیشترى به آنها شود. امیدوارم 
در مدیریت آقاى جبلى این اتفاق نیفتد اما در سال هاى گذشته متاســفانه ثابت شده که دست به َدك کردن نیروهاى مفید 
(هنرمندان و مدیران) در سازمان بسیار بوده و سال هاست خبرى از آدم هایى که مردم دوستشان دارند، نیست و حتى دلجویى 
هم از آنها نمى شود؛ این درحالى است که احترام به پیشکسوتان و سازندگان پرآوازه امرى مهم و ضرورى است که متأسفانه 

سال هاست در تلویزیون ما اتفاق نیفتاده است.
کربالیى زاده در عین حال یادآورى کرد که البته ما هر از گاهى ُمسکن هاى موقتى در تلویزیون داشتیم؛ یعنى برنامه اى در 
یک شبکه به شکل موقت نجات بخش بوده ولى همان یک برنامه را که نمى توان به همه شبکه هاى تلویزیونى تعمیم داد. 
امیدوارم واقعاً ما به ساز و کارى در تلویزیون برسیم و اتفاقات بهترى بیفتد. متاسفانه سال هاست نگاه ها سلیقه اى شده و ما 

ثبات نداریم و این اتفاقات خوبى نیست.
این هنرمند که این روزها مشغول بازى در سریال طنز ”خوشنام“ براى شبکه یک سیما است، در پاسخ به اینکه این مجموعه را 
چطور مى بیند؟ گفت: ”خوشنام“ قصه خوبى دارد. چینش عوامل و بازیگرانش عالى است و از همه مهم تر، کارگردان کاربلدى 
دارد که سریال هاى موفقى در تلویزیون داشته، اگر نظم در پرداخت ها رعایت شود و شکل دهى ماجراى حمایتى از سمت 

روسا و مدیران به شکل منظم باشد، قلب تپنده این سریال سریع تر کار مى کند. 
وى سپس با اشاره به نقشش در سریال ”خوشنام“ اظهار کرد: من کاراکتر ماشال را بازى مى کنم و از قسمت سیزدهم وارد 
داستان مى شــوم و تقریباً تا پایان کار حضور دارم. امیدوارم این مجموعه در مناسبتى مثل ماه رمضان پخش شود؛ چراکه 
موضوع و قصه این پتانسیل را دارد تا در بهترین باکس تلویزیون قرار بگیرد. کاراکتر ماشال بیشتر مقابل کاراکتر شهرام که با 

بازى هومن حاجى عبداللهى همراه است ایفاى نقش دارد.
کربالیى زاده در پایان گفت که به غیر از سریال ”خوشنام“ اخیرا در سریال ”جیران“ حسن فتحى نیز نقش کوچکى داشته که 

به زودى پخشش آغاز مى شود.

امیر کربالیى زاده:

دست به َدك کردن
 نیروهاى مفید 

 در صداوسیما بسیار است

پسر خسرو شکیبایى: 

من اسمى را یدك مى کشم 
که باید آبرودارى کنم

ساخت اثر هنرى 
درباره حاج قاسم 
شجاعت مى خواهد

بحث دوباره درباره 
غرب زدگى سام درخشانى

محمود بصیرى:

از احمدى نژاد تشکر مى کنم که 
باعث ممنوع کارى ام شد

سام درخشــانى، بازیگر مشهور، ویدئویى به مناسبت ســال نو میالدى در اینستاگرام خود 
منتشر کرده که واکنش هاى مختلفى را به دنبال داشته است. او در این پست نوشته که 

این ویدئو با ادیت یکى از دوستانش ساخته شده و در حقیقت تنها صورت سام درخشانى 
به این تصاویر اضافه شده است. این ویدئوى طنز اما با واکنش هاى مختلفى همراه 

شده است.
پست سام درخشــانى با کامنت بسیارى از همکاران ســلبریتى او مواجه شده و 
آن ها همگى با ایموجى هاى خنده به آن واکنش نشان داده اند، از نوید محمدزاده 
و رضا یزدانى و گوهر خیر اندیش گرفته تا مهراب قاســم خانى و الناز حبیبى و 
حامد کمیلى و مجید صالحى. بســیارى از کاربران هم واکنش مثبتى به این 

ویدئو داشته اند اما این پست به مذاق برخى خوش نیامده است.
برخى کاربران که به اشتباه تصور کردند این ویدئو واقعى است از سام درخشانى 
به خاطر انتشار ویدئوى حرکات موزون خود با پوششى نامتعارف انتقاد کرده 
اند! برخى هم اما به تبریک سال نو میالدى توسط او معترض بوده و آن را نشانه 

غرب زدگى دانسته اند.
البته این اولین بارى نیست که سام درخشــانى به غرب زدگى متهم مى شود. 

درخشانى که فرزند اولش در کانادا متولد شده، پیش تر با صحبت هاى خود درباره 
تصمیمش براى به دنیا آوردن فرزندش در این کشور جنجال آفرین شده بود. سام 
درخشانى در سال 94 با عسل امیرپور ازدواج کرد و فرزند اول این زوج، دخترى به نام 

برکه، در سال 96 در کانادا متولد شد.
در سال 97 سام درخشانى در برنامه تلویزیونى «من و شــما» حضور یافت و وقتى 

مجرى برنامه از او پرسید چرا تصمیم گرفت فرزندش را در کانادا به دنیا آورد، در پاسخ 
گفت: «من اقامت کانادا را دارم و یک هدیه ارزشمند را با تولد فرزندم خواستم به او بدهم 
و براى او این یک امکان است که مى تواند بعد ها از آن استفاده بکند یا نکند. این به آن 
معنا نیست که من ایران را دوست ندارم، چون من عاشق کشورم هستم و وقتى مى بینم 
یک زن انگلیسى از کشور من مستند مى سازد، به پهناى صورتم اشک مى ریزم که چرا ما 

قدر کشورمان را نمى دانیم.»
این اظهارات درخشانى جنجال آفرین شد و بسیارى این صحبت او که تولد در کانادا و 

داشتن اقامت این کشور را یک هدیه عنوان کرده بود، توهین آمیز دانستند. 
منتقدان درخشــانى معتقد بودند این بازیگر تلویحًا ایران را کشورى 
نامناســب براى زندگى عنوان کرده و این در حالى اســت که هزینه 
زندگى او در کانادا به لطف کسب درآمدش در ایران تأمین مى شود. 

به اعتقاد آن ها، درخشانى و بسیارى دیگر از  سلبریتى هایى که کشور 
دیگرى را به عنوان محل اقامت دوم خود یا تولد فرزندشــان انتخاب 
مى کنند، به ایران تنها به چشم جایى براى کسب درآمد نگاه مى کنند.

فرزند دوم سام درخشانى و عسل امیرپور، پسرى به نام برسام، در سال 
99 در ایران به دنیا آمد.

محمود بصیرى، بازیگر پیشکســوت،پس از ســریال 
تلویزیونى «کتابفروشى هدهد» که در سال 85 در اوایل 
دوران ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد پخش شد، 
جز یکى دو حضور کوتاه تلویزیونى، فعالیت دیگرى در 
زمینه   بازیگرى نداشــت. سپس در ســال 92 در اواخر 
دوران ریاســت جمهورى احمدى نژاد، او در ســریال 
تلویزیونى «آب پریا» حضور یافت. امــا پس از آن نیز 
دیگر شاهد فعالیت خاصى از او در تلویزیون نبودیم. حاال 
خبرگزارى ایسکانیوز به ســراغ این بازیگر پیشکسوت 

رفته و علت غیبتش در این سال ها را جویا شده است.
در بخشى از این مصاحبه، محمود بصیرى درباره علت 
کم کارى خود گفت: «من در سال 82 به دلیل حضور در 
یک کار تبلیغاتى 2 سال ممنوع الکار شدم، بعد از آن نیز 
در دوران ریاست جمهورى احمدى نژاد و پس از حضور 
در سریال کتابفروشــى هدهد در سال 85 دوباره همین 
اتفاق برایم تکرار شد و از آن زمان تا کنون دیگر در فیلمى 
بازى نکرده ام. البته در این مدت پیشنهاداتى داشتم اما 
بهتر دیدم که در آنها حضــور پیدا نکنم چرا که هیچ گاه 
براى پول کار نکردم همیشه در درجه اول براى من خود 
کار اهمیت داشته اســت، من با کارگردان هاى بزرگى 
همچون على حاتمى، شاپور غریب، خسرو پرویزى، امیر 

نادرى و … کار کردم اما در حال حاضر کارگردان هاى 
بزرگى نداریم.»

او در ادامه درباره ممنوع کارى اش به خاطر رئیس جمهور 
پیشین ایران گفت: «من احمدى نژاد را از نزدیک ندیده  
بودم. معموال جمعه هاى آخر مــاه رمضان هنرمندان را 
براى ضیافت افطارى دعوت مى کنند. یک سال در دوران 
ریاست جمهورى احمدى نژاد نیز من و سایر هنرمندان به 
این ضیافت دعوت شدیم، یادم هست در آن زمان محمد 
سلوکى که مجرى برنامه بود من را به احمدى نژاد معرفى 
کرد و از او پرسید حقیقت دارد که یک منزل دو طبقه با 
یک ماشین صفر به من داده است که احمدى نژاد تکذیب 
کرد. در آن برنامه احمدى نژاد از من پرسید چرا دیگر بازى 
نمى کنم که من گفتم چون از من مى خواهند کاپشن شما 
را تن کنم. البته باید بگویم که من از احمدى نژاد تشکر 
مى کنم که باعث ممنوع کارى ام شــد تا در برنامه ها و 

سریال هاى بى کیفیت این سال ها بازى نکنم.»
وقتى از بصیرى ســؤال شــد کــه آیا در ســال هاى 
دورى اش از ســینما و تلویزیون، مســئولى ســراغ او 
را گرفت، در پاســخ گفت: «متاســفانه در این سال ها 
مسئوالن از من ســراغى نگرفتند، البته چند روز پیش 
از تلویزیون با من تمــاس گرفتند تا بــا پیمان جبلى، 
مدیر جدید سازمان صداو ســیما دیدارى داشته باشم، 
البته من با شخص پیمان جبلى دیدار نکردم و دیدار ما 
فقط با رئیس روابط عمومى صــورت گرفت ولى تصور 
بنده بر این اســت که مدیر جدید به عیــب و ایرادهاى 
موجود در تلویزیون پى برده و قصد برطرف کردن آنها 
را دارد و امید ما بر این است که تلویزیون اوضاع بهترى

 پیدا کند.»
او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا مایل به بازگشت 
به تلویزیون اســت، گفت: «بله، من از سال 47 تا کنون 
یعنى به عبارتى 53 سال پیش وارد تلویزیون شدم و در 
حال حاضر 17 ، 18 سال است که از این فضا دور هستم، 
باید بگویم که همه آن اســتودیوها در ذهن و نظر من 
باقى مانده و همه آنها را در ذهنم مى بینم، اگر کار خوبى 

پیشنهاد شود حتما مى پذیرم. 
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نخســتین عکس از فیلم ســینمایى «مرد بازنده» به کارگردانى محمدحسین 
مهدویان و تهیه کنندگى مشترك کامران حجازى و امیر بنان منتشر شد.

همزمان با انجام آخرین مراحل فنى «مرد بازنده»، بازیگران فیلم تازه مهدویان 
معرفى شدند: جواد عزتى، رعنا آزادى ور، بابک کریمى، آناهیتا درگاهى، مهدى 
زمین  پرداز، مجید نوروزى، امیرحسین هاشــمى، امیر دژاکام، سجاد بابایى، 

منوچهر على پور، شبنم قربانى، ونوس کانلى، ملیکا پازوکى.
فیلمنامه «مرد بازنده» براســاس طرحى از حســین حســنى توسط ابراهیم 
امینى، حســین حســنى و محمدحســین مهدویــان به نــگارش درآمده 
اســت و براى نخســتین بار در چهلمین جشــنواره فیلم فجر به نمایش در

خواهد آمد.

جواد عزتى، نقش اول فیلم تازه مهدویان

پوریا شکیبایى فرزند زنده یاد خسرو شکیبایى، بعد از فعالیت 
در عرصه تئاتــر، بازى در فیلم کوتاه و بلند ســینمایى، به 
عنوان اولیــن حضور خود در قاب تلویزیون، این شــب ها 
ســریال «برف بى صدا مى بــارد» به کارگردانــى پوریا 
آذربایجانى را از شبکه 3 روى آنتن دارد. این مجموعه قرار 
اســت قصه اى طوالنى را در 250 قسمت و طى دو فصل، 
براى مخاطب روایت کند. شکیبایى در این مجموعه نقش 
یکى از کاراکترهاى منفى قصه به نــام «حبیب» را بازى 
کرده است. به بهانه پخش این سریال، روزنامه خراسان با 

پوریا شکیبایى گفت وگو کرده است.
شکیبایى در این گفتگو در پاســخ به این که چرا تا پیش از 
«برف بى صدا مى بارد» ســریال بازى نکرده گفته است: 
من فقط شش سال اســت که به ایران برگشــتم، قبل از 
این جاى دیگرى زندگى مى کردم. آمدم و با تئاتر شــروع 
به کار کردم، فیلم کوتاه و یک فیلم بلند بازى کردم. براى 
سریال، تاکنون آن چیزى که باید و شاید و دوست داشتم 
به من پیشنهاد نشده بود و «برف بى صدا مى بارد»، اولین 
پیشنهادى بود که خیلى دوست داشتم. کارگردان، عوامل 
و نقش را دوست داشتم، در نهایت تکه هاى پازل کنار هم 

قرار گرفت و بازى کردم.
وى درباره حضور کم رنگش در عرصه بازیگرى گفت: به 
هرحال من یک اسمى را یدك مى کشــم که تا جایى که 
مى شود باید آبرودارى کنم. وسواســم از این جا مى آید. تا 
جایى که بتوانم از این اسم پاسدارى خواهم کرد تا ببینیم 
خدا چه مى خواهد به جاى این که دنبال این باشــم که در 
کادر تصویر دیده شــوم، دنبال این بودم که بروم تئاتر کار 
کنم و این خط مشى و رویه اى بود که پدرم براى من تعیین 
کرده بود که اگر زمانى خواستى کار بازیگرى انجام بدهى، 
باید با تئاتر شروع شود. از طرفى هم تمام تالشم این بوده 
تا جایى که عقلم مى رســد راه را درست جلو بروم و حرص 
دیده شدن نداشته باشم. خیلى جاها گفتم، پدر همیشه به 
من مى گفتند «محبوب» باش به جاى این که «معروف» 
باشى و جالب است اســم کاراکترى که در «برف بى صدا 

مى بارد» بازى مى کنم هم «حبیب» است. 

حسین رفیعى معتقد است که ساخت اثر هنرى درباره شهید 
سلیمانى کار هر کسى نیست و شجاعت مى خواهد.

این بازیگر ســینما و تلویزیون درباره شــهادت حاج قاسم 
ســلیمانى، گفت: این واقعه کام همه مردم ایران را تلخ کرد 
و نکته اى که این تلخى را چندین برابر مى کرد، نوع شهادت 
حاج قاسم بود. ایشان مظلومانه و در شرایطى نابرابر به شهادت 

رسیدند.
این بازیگر سینما و تلویزیون بیان کرد: شهید سلیمانى عالوه 
بر اینکه یکى از بزرگترین سرداران کشــورمان بود، بخاطر 
فعالیت هایى که در طول زندگى ارزشمندشان داشتند به یک 
نماد اقتدار، دانایى و اعتقاد تبدیل شده بود. همه مردم ایران 
به حاج قاسم احترام مى گذاشتند و این احترام از شخصیت او 

نشأت مى گرفت. 
این هنرمند کشــورمان درباره عالقه مردم ایران به شــهید 
سلیمانى، بیان کرد: حاج قاسم یک انسان واالمقام بود و مردم 
دوستش داشــتند. وقتى مى گویند ســردار دل ها، این کلمه 
گزافه اى نیست، همه اقشــار با هر تفکر و ظاهرى به شهید 

سلیمانى ارادت داشتند و با شهادتش، دل آن ها به درد آمد. 
وى درباره ساخت فیلم و ســریال درباره حاج قاسم سلیمانى 
گفت: به نظرم وقتى ما به عنوان فیلمساز، توان ساخت اثرى 
فاخر درباره شهید سلیمانى را نداریم، نباید اقدام به ساخت اثر 
هنرى کنیم، چرا که اگر نتوانیم مظلومیت و حقانیت حاج قاسم 
را به صورت صحیح به تصویر بکشیم، کودکان و نوجوانانى که 
در آینده این تولیدات را مى بینند، نمى توانند شناخت درستى از 

آن مرد بزرگ به دست آورند. 
رفیعى ادامه داد: به نظرم ســاخت چنین آثارى کار هر کسى 
نیست. مثًال اگر بررســى کنید، مى بینید که هنرمندان کمى 
درباره واقعه عاشورا، فیلم و سریال تولید کرده اند، چرا که توان 
و از همه مهمتر شجاعت به تصویر کشیدن آن واقعه بزرگ 

را نداشته اند. 

■■■
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نمایش ســامان قدوس در بازى 
برنتفورد و آستون ویال، کارشناسان  را تحت 

تأثیر قرار داده است.
قدوس که جایى در ترکیب اصلى تیمش نداشت، از دقیقه 

54 وارد میدان شد و در حضور 36 دقیقه اى او در زمین بود که 
برنتفورد توانست گل دوم را هم وارد دروازه آستون ویال کند و 2 بر یک 

حریفش را شکست دهد.
او که به عنوان وینگر چپ بازى مى کرد روى گل دوم تیمش تأثیرگذار بود تا از 

دید کارشناس بخش ورزش سایت BBC، او بهترین بازیکن بازى دیشب باشد و 
نمره 7,08 را دریافت کند.

صفحه رسمى باشگاه برنتفورد در توییتر هم با انتشار تصاویرى از سامان در این بازى، 
حس و حال او را حس و حال تمام طرفداران برنتفورد جلوى آستون ویال دانسته است.

قسمت لذتبخش این پست توییترى، کامنت هایى است که در تعریف از قدوس منتشر شده 
است. کاربرى توییت زده که نمایش هافبک مهاجم ایرانى در بازى هاى اخیر تیمش بسیار 

خوب بوده. کاربر دیگرى نوشــته قدوس صاحب یک انرژى جادویى است که مى تواند هر لحظه، 
شرایط بازى را به سود برنتفورد تغییر دهد.

برخى هواداران برنتفورد هم از سامان به عنوان یک بازیکن تعویضى مؤثر 
نام برده اند که مى تواند نقش تعویض طالیى را به بهترین شکل 

ممکن ایفا کند و بهتر اســت هیچوقت در ترکیب اصلى 
تیمش نباشد!

سامان انرژى جادویى دارد

01

شــنیده ها حکایت از آن دارد که باشــگاه السیلیه به دلیل 
عملکرد بد تیم در نیم فصل اول و قرار گرفتن در قعر جدول 
لیگ ستارگان قطر مى خواهند تغییراتى اساسى در لیست 
لژیونرها در زمستان انجام دهند و بر همین اساس جایگاه 
لژیونر ایرانى السیلیه نیز متزلزل شده. از قضا رامین رضاییان 
هم بدش نمى  آید به فوتبال ایران و پرسپولیس بازگردد و به 
تازگى در صفحه شخصى اش نیز از این تعلق خاطر رونمایى 
کرده است. او حاال فقط منتظر اوکى یحیى گل محمدى 

است تا در نیم فصل پرسپولیسى شود.

چراغ سبز به سرخ ها

01

04

پرویز مظلومى، پیشکســوت تیم استقالل در گفتگویى با 
بیان اینکه در 18 سالگى پیراهن تاج تهران(استقالل) را 
بر تن کرده گفت: من از پرســپولیس هم پیشنهاد داشتم. 
با هماهنگى حشمت خان مهاجرانى که سرمربى جوانان 
بود، در یک روز برفى بــه هتل اوین رفتــم و با نماینده 
پرســپولیس مذاکره کردم که ناگهــان گفتند برو جلوى 
هتل یک نفر بــا تو کار دارد. پایین کــه رفتم، دیدم پدرم 
که یک تاجى بســیار متعصب بود، آنجاست. چنان چکى 
به من زد که پرت شدم روى برف ها!  گفت همه خاندان ما 
تاجى هستند، تو خجالت نمى کشى با پرسپولیس مذاکره

 مى کنى؟!

چک «سرخ»
 برگونه مظلومى!

03

05

سون هیونگ مین، ستاره کره اى تیم تاتنهام توانست با جلب 
نظر روزنامه نگاران قاره آسیا عنوان بهترین بازیکن سال این 
قاره را از آن خود کند تا در مجموع هفتمین جایزه را در تاریخ 9 
ساله بهترین بازیکن سال آسیا که از سوى نشریه تیتان اسپور 
چین اهدا مى شود را به دست بیاورد. به نظر مى رسید امسال با 
درخشش مهدى طارمى و سردار آزمون جایگاه این بازیکن 29 
ساله تهدید شود اما کاهش روند گلزنى طارمى در چند بازى 
گذشته به سون کمک کرد که با امتیازات تقریباً دو برابر باالتر 

از او و سردار آزمون بایستد.

شــنیده ها حکایــت از آن دارد که تیــم آ.اِ.ك آتن نیز از 
شیوع دوباره ویروس کرونا در اروپا در امان نمانده و نتایج 
آزمایش  هاى جدید کرونا در این تیم نشــان مى دهد که 
چهار نفر از اعضاى تیم که در میان آن سه بازیکن حضور 
دارند به این ویروس مبتال شدند. پیش از این نیز دو بازیکن 
دیگر آ.ا.ك به دلیل مبتال شدن به ویروس کرونا به قرنطینه 
رفتند. کریم انصــارى فرد، احســان حاج صفى و میالد 
محمدى سه ملى پوش ایرانى این تیم یونانى هستند که از 
بین آنها کریم ماه گذشته میالدى به ویروس کرونا مبتال 

شده بود.

سون باالتر از
2 ستاره ایرانى

شیوع هشدارگونه کرونا
 در آ.ا.ك

02

«رضا امانى» بازیکن تیم فوتســال فوالدزرند کرمان که 
سابقه بازى در تیم شهروند ســارى را نیز در کارنامه خود 
دارد، پس از پایان هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال و بازى 
تیمش مقابل فردوس قم به دلیل ابتال به کرونا و درگیرى 
شدید ریه به کما رفته اســت. این بازیکن به بیمارستان 
کرمان منتقل شــده اما ریه اش 70 درصد درگیر شده و 

ضریب هوشى پایینى دارد.

فوتسالیست مطرح 
به کما رفت

محرم نویدکیا در کنفرانــس خبرى پیش از 
مصاف با شهرخودرو با سئوالى درمورد احتمال 
بازگشت شــهریار مغانلو به پرسپولیس مواجه 

شد.
شهریار مغانلو در پنجره تابستانى لیگ بیست و 
یکم به عنوان خبرسازترین نقل و انتقاالت فصل 
از پرسپولیس (سانتاکالراى پرتغال) به سپاهان 
پیوســت و با توجه به روابطى که طى سال هاى 
اخیر میان هواداران این دو تیم وجود دارد، حواشى 

زیادى ایجاد شد.
با این حال در شرایطى که شهریار در پرسپولیس 
روزهاى خوبى را پشت سر مى گذاشت، در سپاهان 
تا پایان  هفته ســیزدهم تنها سه مرتبه موفق به 
گلزنى شده تا شــایعاتى در رابطه با بازگشت این 
مهاجم بلندقامت به پرســپولیس شکل بگیرد و 
یکى از خبرنگاران مشــهدى هم در خالل 

حرف هاى نویدکیا پیش از مصاف با شهرخودرو در 
این مورد و احتمال بازگشت شهریار به پرسپولیس 

سئوال پرسید.
جالب اینکه نویدکیا پاســخى غیــر از چیزى که 
همواره در چنین مواردى مطرح مى کند، ارائه کرد 
و با قطعیت تأکید کرد که اجازه جدایى شــهریار 
و پیوستنش به هیچ تیمى از جمله پرسپولیس را 

نخواهد داد.
این سئوال در رابطه با رضایت سرمربى سپاهان از 
عملکرد دو مهاجم تیمش بود و اینکه آیا خبرهاى 
مربوط به جدایى شهریار و پیوستنش به پرسپولیس 
صحیح است یا خیر که او با قطعیت بیان کرد: «جدا 
شدن بازیکنان مسئولیتش با من است. اگر کسى 
سپاهان را دوست نداشته باشد، من کسى را اجبار 
نمى کنم که اینجا بماند ولى در مورد شهریار قطعًا 

شهریار را به هیچ تیمى نمى دهیم. قطعاً.»

2 نماینده پرورش اندام ایران به دلیل درگیرى درحاشیه رقابت هاى 
جهانى اسپانیا، یکسال از حضور در میادین محروم شدند.

کمیته انضباطى فدراسیون بدنسازى راى خود را درباره تخلفات و 
درگیرى رخ داده میان آقایان حسین کالته و مجید جامه بزرگ در 

مسابقات جهانى پرورش اندام در کشور اسپانیا صادر کرد.
بر همین اســاس و طبق اعالم کمیته انضباطى هر کدام از این 
دو ورزشکار به مدت یکسال از حضور در کلیه مسابقات داخلى و

 بین المللى محروم شدند.

این راى ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهى 
در کمیته تجدید نظر فدراسیون است.

در پایان رقابت هاى بدنســازى قهرمانى جهان در اسپانیا که با 
قهرمانى ایران همراه بود، ایــن دو ملى پوش پرورش اندام ایران 
هنگام عزیمت تیم به فرودگاه اسپانیا براى بازگشت به ایران، در 

اتوبوس با یکدیگر درگیر شدند.
این دو ملى پوش که در یک وزن مشترك در رقابت هاى جهانى 
اسپانیا حضور داشتند، در حضور دیگر اعضاى تیم شدیدا با یکدیگر 

درگیر شدند که این درگیرى، آسیب دیدگى و خونریزى از ناحیه 
سر یکى از آنها را در پى داشت.

همچنین کمیته انضباطى در خصوص تخلفات و شکایات صورت 
گرفته راجع به آقایان کریم و اکبر طالشــى و پیمان ماهرى پور 
مربوط به شبکه هاى مجازى و بى حرمتى هاى ایجاد شده، رأى 

خود را صادر کرد.
بر همین اساس و طبق اعالم کمیته انضباطى، راى بر تذکر 

کتبى و درج در پرونده براى هر یک از مرتکبین صادر گردید.

این براى بار دوم خواهد بود کــه زنان ایران با 
خرید بلیت به تماشــاى یک مسابقه مقدماتى 

جام جهانى خواهند نشست.
البته حضور زنان در استادیوم آزادى براى تماشاى 
بازى تیم ملى در بازى ایران – کامبوج رخ داد؛ در 
مرحله مقدماتى جام جهانى 2022. مسابقه اى 
که در آن تیم ملى با رهبــرى مارك ویلموتس 
به برترى 14-0 رســید اما این حضور گزینشى 
بود. به ایــن صورت که امور بانوان فدراســیون 
فوتبال برخى که در میانشان چهره هاى نام آشنا 
و حتى هنرمندان هم دیده مى شد براى حضور در 
مسابقه گزینش و با دعوت از آنها براى تجمع در 
یک مکان مشخص، تماشاگران انتخاب شده را 
براى تماشاى بازى تیم ملى به استادیوم آزادى 

هدایت کرد.
بعد از ایــن اتفاق فوتبالدوســتان خانم ایرانى 
مراجعات متعددى بــه صفحات مجازى فیفا و 
حتى اینفانتینو رییس فدراسیون فوتبال جهان 
داشــتند و با تشــکر از او که مقدمات حضور 
تماشــاگران خانم ایرانى را در استادیوم آزادى 
مهیا کرد، اذعان داشتند آنها هم باید بتوانند با 
خرید بلیط براى تماشاى بازى تیم ملى فوتبال 
ایران وارد استادیوم شوند و اینطور نباید باشد که 
فدراسیون فوتبال ایران تماشاگران خانم را براى 

تماشاى بازى تیم ملى گزینش کند.
اینفانتینو این موضوع را به فدراســیون فوتبال 
تاکید کرد. از یک سال پیش. اینکه فدراسیون 
فوتبال در زمینه اصالحات باید گام هاى جدى 
را بردارد و از این پس دیدارهاى تیم ملى فوتبال 
ایران در استادیوم آزادى باید با حضور تماشاگران 
خانم برگزار شود. به این صورت که تماشاگران 
زن براى تماشاى بازى بلیط تهیه کنند و دیگر 
حضور تماشــاگران زن در استادیوم آزادى دور 
همى نباشد. به این صورت که فدراسیون فوتبال 
هر که را دوست داشــت براى تماشاى بازى 
گزینش کند و آنهایى که با فدراسیون فوتبال 
آشنا نیستند و یک تماشــاگر عادى به حساب 

مى آیند شانس بازى تیم ملى را از دست دهند.

ایران – عراق با حضور رییس فیفا
فدراسیون فوتبال ایران از این تصمیم سخت 
در ماه ها و حتى یکى دو سال اخیر معاف بود به 
این خاطر که در بیشتر کشورها دیدارهاى لیگ 
برتر و هم چنین بازى هــاى تیم ملى به بهانه 
کرونا بدون حضور تماشاگر برگزار مى شد اما 
اکنون ماه هاست که شرایط بهتر شده و خیلى 
از بازى ها با حضور تماشــاگر برگزار مى شود. 
دیدید که عربستان فینال لیگ قهرمانان آسیا 
با حضور الهالل – پوهانگ استیلرز کره جنوبى 

را با حضور پرشور تماشاگر برگزار کرد. 

فدراسیون فوتبال قصد داشت دیدار ایران – کره 
جنوبى را هم با حضور تماشاگر برگزار کند که در 
آستانه برگزارى این بازى این موضوع محقق 
نشد که به نظر مى رســید به این خاطر بود که 
فدراسیون فوتبال نتوانســت با توافق مدیران 
باالدستى براى حضور بانوان ایرانى در استادیوم 

آزادى برنامه ریزى کند.
رییس فدراسیون فوتبال جهان براى بازى ایران 
در برابر عراق وارد تهران خواهد شــد. مسابقه 
اى که روز 7 بهمن در اســتادیوم آزادى برگزار 
مى شود. اینفانتینو دوست دارد تاکیدى که به 
فدراســیون فوتبال ایران داشته را در این بازى 
مشــاهده کند. یعنى برگزارى بازى با حضور 
تماشاگر به خصوص تماشــاگران خانم. البته 
فیفا به خاطر کرونا و هم چنین مسایل فرهنگى 
ایران مشکلى با محدودیت حضور تماشاگران در 
استادیوم آزادى و جدا نشستن خانم ها از آقایان 
ندارد. چرا که همواره یکى از تاکیدات فیفا احترام 
به قوانین فدراسیون هاى ملى است. اما مجوز 
حضور تماشــاگر در این بازى از سوى فیفا در 
صورتى صادر مى شــود که فدراسیون فوتبال 
ایران براى فروش بلیت به تماشــاگران خانم 
ایرانى برنامه ریزى کند. در غیر اینصورت این 
بازى بدون حضور تماشاگر برگزار مى شود و این 
یک پوئن منفى براى فدراسیون فوتبال ایران و 

تیم ملى خواهد بود.
فیفا این تاکید را به چندین کشور دیگر هم داشته 
است. از جمله عربستان که در برابر اصالحات مد 
نظر فیفا مقاومتى نداشتند و حتى این حضور را 
به سود خود دانسته اند. چرا که بر این عقیده اند 
حضور بانوان در استادیوم براى تماشاى بازى 
فوتبال به برابرى حقــوق زن و مرد در جامعه 

کمک مى کند.

سامانه بلیت فروشــى به بانوان 
راه اندازى مى شود

اینکه فدراسیون فوتبال پیش تر مقدمات حضور 
بانوان را در استادیوم آزادى مهیا کرده است بدین 
معنى است که مجوز هاى الزم را براى حضور 
بانوان در استادیوم آزادى دریافت کرده است. به 
همین بهانه فدراسیون فوتبال در تالش بوده در 
روزهاى اخیر مدیران باالدستى را از تصمیم خود 
براى بازى ایران – عراق مطلع کند و اگر مشکلى 
در این زمینه پیش نیاید در روزهاى آتى سامانه 
بلیت فروشــى به بانوان راه اندازى خواهد شد. 
البته حضور آنها در استادیوم آزادى با یک شرایط 
خاص خواهد بود. بدین صورت که براى ورود به 
استادیوم آزادى باید در یک مکان مشخص در 
درون مجموعه ورزشى آزادى حاضر و در نقطه 
خاصى از استادیوم آزادى جانمایى شوند.
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محرم نویدکیا در کنفرانــس خبرى پیش از 
مصاف با شهرخودرو با سئوالى درمورد احتمال 
بازگشت شــهریار مغانلو به پرسپولیس مواجه

شد.
شهریار مغانلو در پنجره تابستانى لیگ بیست و 
انتقاالت فصل یکم به عنوان خبرسازترین نقل و

از پرسپولیس (سانتاکالراى پرتغال) به سپاهان 
پیوســت و با توجه به روابطى که طى سال هاى 
اخیر میان هواداران این دو تیم وجود دارد، حواشى 

زیادى ایجاد شد.
در پرسپولیس با اینحالدر شرایطى که شهریار

روزهاى خوبى را پشت سر مى گذاشت، در سپاهان 
تا پایان  هفته ســیزدهم تنها سه مرتبه موفق به 
گلزنى شده تا شــایعاتى در رابطه با بازگشت این

مهاجم بلندقامت به پرســپولیسشکلبگیرد و 
یکى از خبرنگاران مشــهدى هم در خالل 
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سئوال
جالب
هموا

و با قط
و پیو
نخواه
این س
عملک
مربوط
صحی
شدن
سپاه
نمى
شهری

سرمربى سپاهان:

قطعًا شهریار 
را به هیچ تیمى 
نمى دهیم

 بازى 
  را تحت 

ت، از دقیقه 
زمین بود که 

2یال کند و 2 بر یک 

یمش تأثیرگذار بود تا از 
کن بازى دیشب باشد و 

ویرى از سامان در این بازى، 
وى آستون ویال دانسته است.

 که در تعریف از قدوس منتشر شده 
یرانى در بازى هاى اخیر تیمش بسیار 

یک انرژى جادویى است که مى تواند هر لحظه، 

تعویضى مؤثر نوان یک بازیکن
طالیى را به بهترین شکل 

چوقت در ترکیب اصلى 

ناحیه 

صورت 
ى پور 
رأى

ر 

خاصى از استادیوم آزادى جانمایى شوند. پرشور تماشاگر برگزار کرد. 

پایان حضور گزینشى؛ 

نام دارنده مــدال نقره المپیــک و دروازه بان تیم ملى  فروش بلیت فوتبال به زنان
زنان کشــورمان در بین چهر ه هاى برتر ایران در سال 

2021 است.
خبرگزارى «EFE» اسپانیا با انتشار گزارشى به معرفى 
چهره هاى برتر ایران در سال گذشته میالدى (2021) 
پرداخته است که چهره هاى ورزشى این گزارش عبارتند 
از حسن یزدانى و زهره کودایى. در بخشى از این گزارش 

آمده است:
 اتحادیه فوتبال اردن پس از شکست تیم 

زنان خود مقابل ایــران در ضربات 
پنالتــى در مرحلــه انتخابى جام 
ملت هاى آسیا، جنســیت زهره 
کودایــى دروازه بان ایــران را 
زیرسؤال برد. تهران در پاسخ به 

اتهامات وارده، خیابان هاى خود را 
پر از پوسترهایى در دفاع از 

کودایى با عبارت «دختر قهرمان» کرد. 
حسن یزدانى پس از پیروزى بر دیوید تیلور آمریکایى 
در مسابقات کشتى قهرمانى جهان 2021 که در ماه 
اکتبر در شهر اسلو برگزار شد، شاهد نصب تصاویرى از 
خودش در خیابان هاى اصلى تهران بود. پس 

از سه باخت متوالى یزدانى مقابل تیلور، این کشتى گیر 
ایرانى موفق شد همتاى آمریکایى اش را شکست دهد 
و در دســته منهاى 86 کیلوگرم کشــتى آزاد صاحب 
مدال طال شود که باعث خوشــحالى مردم کشورش

 شد.

در فاصله چند هفته به آغاز نقل و انتقاالت زمستانى، اخبارى منتشر 
شد مبنى بر اینکه پرسپولیسى ها ســخت به دنبال بازگرداندن 
علیرضا بیرانوند هســتند. جالب آنکه اخبار تازه ترى منتشر شد 
مبنى بر اینکه حتى باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه اى رسمى به 
باشگاه آنتورپ، خواهان جذب دروازه بان سابقش شده، چون این 
دروازه بان ملى پوش تحت قرارداد آنتورپ بلژیک است و به  طور 

قرضى در بواویشتا بازى مى کند.
یحیى گل محمدى اما در نشست خبرى پیش از بازى با تراکتور 

تبریز در خصوص بحث جذب علیرضا بیرانوند در نیم 
فصل گفت: «هیچ پیشنهادى از طرف باشگاه نسبت 
به جذب بیرانوند نداشته ایم. دروازه بان آماده اى به 
نام حامد لک داریم. همه مى دانند چقدر به لک اعتماد 

و اعتقاد داریم. در چنــد روز آینده هم درصدد 
تمدید قراردادش هستیم. درباره اسامى 

که در رسانه ها و جاهاى مختلف مثل 
فضاى مجازى از آنها اســم برده 

مى شود صحبتى نداشته ایم.»
شــاید برخى ها بــا خواندن این 
مصاحبه تصــور کردند یحیى 
گل محمدى نمى خواهد در 
فاصله چند هفتــه مانده به 
نقل و انتقاالت زمستانى 

حامد لک را حساس کند یا اینکه دستش براى خریدهاى جدیدش 
رو شود اما...

یکى از نزدیکان باشــگاه پرســپولیس خبــر داد که یحیى گل 
محمدى حقیقت را گفته و این باشگاه مذاکره اى براى آنتورپ 
براى بازگرداندن علیرضا بیرانوند نداشته است. به سه دلیل! اول 
آنکه علیرضا بیرانوند فعًال قصد بازگشت به فوتبال ایران را ندارد و 
مى خواهد بعد از جام جهانى 2022 قطر به لیگ هاى معتبر اروپایى 
برود. دوم قیمت گران دروازه بان ایرانى آنتورپ اســت. باشگاه 
پرســپولیس در حال حاضر پول خرید دائمى بیرانوند را ندارد و 
برهمین اساس هم تماسى با باشگاه بلژیکى نگرفته 
است. سوم اینکه علیرضا بیرانوند به فرض 
اینکه به پرسپولیس بازگردد باید گلر یک 
باشد. او نیمکت نشین حامد لک نمى شود 
و لک هم دوست دارد شماره یک باشد!

با این تفاســیر بهترین گزینــه یا به 
عبارت بهتر تنها گزینه باقیمانده براى 
پرسپولیس رشید مظاهرى است. گلرى 
که حاال در لیست استقالل هم قرار نمى گیرد و با نیمکت 
نشینى و رقابت با حامد لک هم مشکلى ندارد. از سوى دیگر 
رشید مظاهرى ســابقه همکارى با یحیى گل محمدى و 
داوود فنایى (مربى گلرهاى پرســپولیس) را در تیم ذوب 

آهن داشته و راحت تر مى تواند در پرسپولیس جا بیافتد.

یزدانى و کودایى در بین چهره هاى برتر سال ایران

حکم درگیرى خونین 2 بدنساز تیم ملى ایران در اسپانیا

نه «بیرانوند» و نه «رشید»؛ فقط «حامد لک»؟ 

نیم بیرانوند در  جذب علیرضا
هادى از طرف باشگاه نسبت 
 ایم. دروازه بان آماده اى به 
 مى دانند چقدر به لک اعتماد 

د روز آینده هم درصدد 
م. درباره اسامى 

 مختلف مثل 
ســم برده 

 ایم.»
اندن این 
 یحیى
هد در 
ه به 
نى 

حالح پرســپولیس در
برهمین اساس
اس
ای

پ
که حاال در لیست
نشینى و رقابت باح
رشید مظاهرى س

داوود فنایى (مربى
آهن داشته و راح
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006005837- تاریــخ: 1400/09/10 - جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فــوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشــکیل و پرونده کالســه 1400114402006000457 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
محمد اعتصامى ورنوسفادرانى مبنى بر صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى 
از......... پالك شــماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تحت 

بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 245033 مورخ 99/11/19 
دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
محمد اعتصامى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 1130036121 کدملى 1130036121 
صادره فرزند عبدالرسول نســبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 176 مترمربع پالك 
شماره 279 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 10/49 متر دیوار و درب است به گذر

شرقا به طول 16/88 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 116/279 
جنوبا به طول 10/49 متر دیوار است به پالك 116/280

غربا به طول 16/68 متر دیواریست به باقیمانده 116/279 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/29- تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1400/10/14- م الف: 1244460 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/211

تحدید حدود اختصاصى
شــماره نامه: 140085602025012536 - تاریخ ارســال نامه: 1400/10/07 - چون 
تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالك شماره 31/10438 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام حمیدرضا خانى دهج فرزند احمد در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 
1400/11/10 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تا (30) روز پذیرفته خواهد شد. و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این 
اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشــار: 1400/10/14 - م الف: 1251956 - ابوالفضل 
شــهریارى نائینى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف پیمانه سادات 

قادریان /10/153

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

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

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

پالك شماره 88 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و راى خود 
را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

رأى هیأت
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل سند 32522 مورخ 48/09/06 
دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم محمدرضا طالئى به شناسنامه شماره 46618 کدملى 1280891769 
صادره فرزند عباسعلى نسبت به 2 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 447,80 
مترمربع پالك شماره 88 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

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

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 32522 مورخ 48/09/06 دفتر 
73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
حمید طالئى به شناسنامه شماره 0 کدملى 1285687906 صادره فرزند عباسعلى نسبت 
به 2 دانگ مشــاع از 6 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 447,80 مترمربع پالك شماره 88 
اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و راى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
شماال به طول 42/53 متر دیواریست به باقیمانده 

شرقا به طول 10 متر درب و دیواریست به گذر 
جنوبا در سه قسمت که در دوم غربى اســت به طول 34/50 و 2/15 و 8/28 دیواریست به 

باقیمانده 
غربا به طول 9/43 متر دیواریست به باقیمانده 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 

مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/14- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/10/29- م الف: 1253045 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /10/163

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت 
کیت تشخیص اومیکرون در کشور طراحى و ساخته شده و 
کمبودى هم در این زمینه وجود ندارد چون تعداد زیادى در 
بین دانشگاه هاى علوم پزشکى سراسر کشور توزیع شده و 
اگر پزشکى شک کند که یک مورد اومیکرون وجود دارد، 

حتما آزمایش انجام مى شود.
سعید کریمى اظهار داشت: از نظر علمى قابل قبول نیست 
که همه تست هاى تشخیصى در کشور بر اساس تشخیص 
اومیکرون باشد چون ابتدا تست PCR گرفته مى شود و در 
موارد مشکوك، تست اومیکرون هم انجام مى شود. مشکل 

اصلى کشور، کمبود کیت تشخیص اومیکرون نیست.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: براى تشخیص کرونا 
ابتدا باید تست تشخیصى انجام شود و در برخى مواردى 
که تست کرونا مثبت مى شود، تست اومیکرون هم انجام 
مى شود. اُمیکرون چون عالئم خفیفى دارد، ممکن است 
بیماران براى آزمایش مراجعه هم نکنند زیرا عالئمى شبیه 

سرماخوردگى دارد.
وى یادآور شد: اومیکرون قدرت ســرایت پذیرى بسیار 
باالیى دارد و در کشــورهاى مختلف، خیلى سریع منتشر 
شده و مراکز درمانى سراسر کشور نیز آمادگى هاى الزم 
را دارند. مهمترین نکات در پیشگیرى از اومیکرون، همان 

موارد قبلى است.

سازمان جهانى بهداشت هشدار داد که سونامى سویه هاى 
اومیکرون و دلتا مى توانند سیســتم هاى درمانى را تا مرز 

فروپاشى ببرند.
تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانى بهداشت 
اعالم کرد: من عمیقًا نگران هســتم که گسترش سویه 
اومیکرون باعث سونامى موارد ابتالهاى روزانه شود. این 
موضوع فشار زیادى بر سیستم هاى درمانى در جهان وارد 

مى کند و آن ها را به مرز فروپاشى مى کشاند.
وى هم چنین هشــدار داد که دو جهش دلتا و اومیکرون 
تهدیدهاى همزمانى هستند که تعداد عفونت هاى جدید را 
افزایش مى دهند و منجر به افزایش شدید بسترى شدن در 

بیمارستان و مرگ و میر خواهد شد.
رئیس این سازمان بین المللى تاکید کرد که با طوالنى شدن 
این بیمارى، این احتمال وجود دارد که سویه هاى جدید در 
تقابل با راهکارهاى ما قرار گیرند و در برابر واکســن هاى 

فعلى یا ابتالهاى گذشته کامًال مقاوم شوند.
ســازمان بهداشــت جهانى امیدوار بود که 40 درصد از 
جمعیت جهان تا پایان سال و 70 درصد تا اواسط سال 2022 
واکسینه شوند، اما گبریسوس توضیح داد که 92 کشور از 
194 کشور عضو این سازمان تا پایان سال میالدى به 40 
درصد نخواهند رسید که علت این مسئله محدودیت و تأخیر 

ارسال واکسن به کشورهاى کم درآمد است.

ساخت کیت تشخیص 
اومیکرون در کشور

سیستم هاى درمانى تا مرز 
فروپاشى مى رود

واردات واکسن 
ممنوع شده است

   انتخـاب | رئیس سـازمان غذا و دارو در پاسخ به 
سوالى مبنى بر این که چه میزان از سبد واکسیناسیون 
ما را واکسن هاى ایرانى تشکیل مى دهد؟ افزود: هیچ 
گونه وارداتى از خارج از کشور نداریم؛ دارایى در جواب 
سوال خبرنگار که آیا واردات واکسن ممنوع شده است 
گفت: بله، کامًال به تولید داخل متکى هستیم و تولید 

داخل کفاف نیاز ما را از جمله ُدز سوم خواهد داد.

بحث دلمیکرون
 فعال تئوزیک است 

   ایسـنا | دبیـر کمیته علمى کشـورى مبـارزه با 
کرونا ضمن تشـریح وضعیـت موجود کرونـا، گفت: 
بحث دلمیکـرون یک بحث تئوزیک اسـت که هنوز 
از مجامع علمـى و محققین کشـورهایى که شـیوع 
بیشترى از اومیکرون را داشتند، گزارش نشده است. 
تلفیق دو سـویه دلتا و اومیکـرون فعال وجـود ندارد. 
دکتـر حمیدرضا جماعتـى با تاکیـد بر اینکـه اکنون 
در بیمارسـتان ها مشـکلى بـراى پذیـرش بیمـاران 
وجود نـدارد، اظهار کـرد: تاکیـد فعلى ما بـر رعایت 
پروتکل هـا و تشـویق مـردم بـه واکسیناسـیون

 دز سوم است.

اثربخشى 90 درصدى
 واکسن نورا

   خبـر گـزارى صداوسـیما | فرمانـده 
دانشـگاه بقیـه ا... گفـت: واکسـن نـورا در فاز هـاى 
بالینى خـود ثابت کرده با حدود 90 درصد اثربخشـى 
مى تواند بـراى مرحلـه سـوم تزریق واکسـن مقابله 
با کرونـا مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد از ایـن رو براى 
طى کـردن مرحلـه نهایـى کارآزمایـى بالینـى خود 
10 هـزار نفر بـه صـورت داوطلبانـه این واکسـن را 

تزریق مى کنند.

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو سوارى ســایپا تیپ  131SLمدل 1390 
بنزینى به شــماره موتور  4505474و شــماره شاســى 
S1412290058271 به شــماره پالك 13 – 699 ق 37 
متعلق به محمد على احمدى دســتجردى به شــماره ملى 
1284205657 فرزند رضا مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت بهار کاالى سپاهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 62321 و شناسه ملى 14003898845 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/09/01 ناصر نم نباتى بشماره ملى1283535572 با پرداخت مبلغ 19800000000ریال از محل جارى شرکا میزان سهم الشرکه خود را 
در شرکت به مبلغ 19800990000 ریال افزایش داد . بهار نم نباتى بشماره ملى1276131135 با پرداخت مبلغ 200000000 ریال از محل جارى شرکا 
میزان سهم الشرکه خود را در شرکت به مبلغ 200010000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 20001000000 
ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه شرکت به شرح فوق اصالح گردید . نام شرکا و میزان سهم الشرکه هریک از آنان پس از افزایش سرمایه : ناصر 
نم نباتى دارنده مبلغ 19800990000 ریال سهم الشرکه - بهار نم نباتى دارنده مبلغ 200010000 ریال سهم الشرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1253494)

آگهى تغییرات
شرکت پگاه محیط آرین شرکت تعاونى به شماره ثبت 42980 و شناسه ملى 10260608156 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/07/03 و نامه شــماره 34015 - 1400/09/21 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شیخ 
اشراق ، خیابان اشراق شمالى ، کوچه شهیدرجایى[5] ، پالك - 50 ، ساختمان الهیه ، طبقه اول ، واحد 103 کدپستى 8193633099 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1253495)

آگهى اصالحى
شرکت مهندسى چاووش ساز صنعت سهامى خاص به شماره ثبت 34733 و شناسه ملى 
10840092817 عطف به آگهى تاسیس شماره 7922/ش مورخ 19 / 5 / 87 منتشره در 
روزنامه رسمى شماره 18494 مورخ 1387/06/06 ، تعداد سهام و ارزش ریالى اشتباه 
درج گردیده است که صحیح آن تعداد 100 سهم 120000 ریالى مى باشد که بدین نحو 
اصالح و اعالم مى گردد. و همچنین درروزنامه رســمى فوق الذکر ، نام شرکت به اشتباه 
"خدمات مهندسى چاووش ساز صنعت" درج شده که صحیح آن "مهندسى چاووش ساز 
صنعت" مى باشد و بدین نحو اصالح و اعالم میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1253481)

آگهى تغییرات
شــرکت اتحاد زرین مهر ســهامى خاص به شــماره ثبــت 31309 و شناســه ملى 
10260518710 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/10/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محسن على سلطانى مشهدى 1120064971 بعنوان مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره و نوید مظاهرى کوهانســتانى 1292124601 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره و موسى هارون رشیدى1129083136 بسمت رئیس هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره 
و با مهر شرکت معتبر است .ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1253479)

روى موج کووید-19

در روزهاى پایانى سال 2021 رسانه هاى غربى گزارشى 
را منتشــر کردند مبنى بر اینکه یک پژوهشگاه نظامى 
آمریکا از پیشرفت پروژه اى به هدایت یک محقق ایرانى 
خبر داده که طبق آن بزودى از نوع برتر واکســن کرونا 
رونمایى مى شود که با همه انواع جهش یافته کووید-19 

مقابله مى کند.
اکنون با گذشت دو سال از شیوع کرونا در دنیا حدود 290 
میلیون نفر به طور قطعى به این بیمارى مبتال شده و پنج 

میلیون و 450 هزار نفر بر اثر آن جان باخته اند. 
مساله بسیار مهم در مورد شــیوع کووید-19 در دنیا، 
جهش مکرر ویروس و تغییر شــکل و بیمارى زایى آن 
است؛ مســاله اى که مى تواند بر اثربخشى واکسن هاى 
تولید شــده بر بیمارى کووید-19 موثر باشد. تا کنون 
واکسن هاى متعددى براى ایمنى زایى در برابر بیمارى 
کووید-19 در دنیا معرفى شده اند اما تقریبا در مورد همه 
آنها موضوع کاهش میزان اثربخشى بر سویه هاى جدید 

و محدودیت زمان اثربخشى مطرح است.
اما وزارت دفاع آمریــکا (پنتاگــون) در روزهاى اخیر 
اعالم کرده  فقط چند هفته با اعالم خبر تولید  واکسنى 
فاصله دارد کــه مى تواند با همه انــواع  کووید_ 19، از 
جمله ســویه هاى اومیکرن، دلتا و دیگر ســویه ها که 
میلیون ها نفــر را در جهان بــه کام مرگ فــرو برده،

 مقابله کند.
طبق گزارش نشــریه ایندیپندنت، موسســه نظامى- 
پژوهشى والتر رید (Walter Reed)  وابسته به ارتش 
آمریکایى به عنوان بزرگترین و مهمترین مرکز پژوهشى 
زیست پزشکى پنتاگون، مســئولیت این پروژه را از دو 
سال پیش برعهده داشته است. البته این مرکز پژوهشى 
پزشکى تحت حمایت یک ســرمایه گذار در این زمینه 
اقدام کرده که تاکنون گزارشــى در این زمینه منتشــر 

نشده است.
بر اســاس گزارش این مرکز، پس از دو سال پژوهش 
و بررســى روى واکســن موثر در مقابل جهش هاى 
مختلف ویروس کرونا، به انتهاى راه نزدیک شده است. 
این واکســن با عنوان «والتررید» یا «اسپایک فریتین 
نانوپارتیکل یا اس پى اف ان (SpFN) نام گذارى شــده 

است.
«کیــوان مجــرد» محقــق ایرانى و رئیــس بخش 
بیمارى هاى مسرى و عفونى موسسه والتر رید، مدیریت 

و هدایت این پروژه علمى را برعهده دارد.
وى گفته، واکسن تولید شده توانسته در مرحله نخست 
کارآزمایى روى انســان اثر مثبت مورد انتظار را داشته 
باشد اگرچه این واکســن مراحل کارآزمایى خود روى 

حیوانات را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
نتایجى که تا کنون از  این واکسن رسانه اى شده بیانگر 
آن است که محققان به دنبال آن هستند تا نتایج مرحله 
نخست را مورد تحلیل و بررسى قرار دهند و سپس از این 
نتایج در مراحل دوم و سوم کارآزمایى بالینى روى انسان 

استفاده شود.

ایندیپندنت به نقل از دکتر مجرد نوشت: براى همه تیم 
ما بسیار هیجان انگیز است که به این نقطه رسیدیم.

گفته مى شود فاز انســانى آزمایش واکسن «اسپایک 
فریتین نانو پارتیکل» زمان دار و در روندى به نســبت 
طوالنى انجام شــده و در این مدت، افرادى که اصال 
واکسن نزده و یا کسانى که ســابقه ابتال به کووید-19 
نداشتند تحت این آزمایش قرار گرفتند و این واکسن به 
آن ها تزریق شده و میزان اثربخشى آن روى این افراد 

ثبت و ضبط شده است.
گروه محققــان والتررید، در پى آن هســتند تا آثار این 
واکسن را در محیط خارج از آزمایشگاه و در جمعیت هاى 

زیاد انسانى مورد مشاهد و ثبت و ضبط قرار دهند.
از نظر مجرد، بــا توجه به اینکه دنیا از ســال 2019 در 

شرایط همه گیرى کرونا و جهش هاى بسیار زیاد آن بوده 
دیگر راه گریزى نیست؛ یا باید همه دنیا واکسینه شوند 

یا همه این بیمارى را تجربه مى کنند.
نشــریه «دیفنس وان» نیز به نقل از این محقق ایرانى 
گزارش داد، تقریبا همه 2500 نفر نیروهاى این موسسه 
به نوعى در روند تحقیقات براى تولید واکســن جدید 
نقش داشته اند و قرار اســت نتایج آزمایش انسانى آن 

بزودى منتشر شود.
بسیارى از محققان علوم پزشــکى با توجه به احتمال 
موفقیت آمیز بودن واکســن جدید کرونا مى گویند، اگر 
این واکسن بتواند جهان را از همه گیرى سه سال اخیر 
رهایى بخشد مى تواند به عنوان نسل جدید واکسن ها 
معرفى شــود. در گزارش هاى رسانه اى، تا کنون از این 

واکسن به عناوین مختلف از جمله واکسن برتر نیز نام 
برده شده است.

نشریه ســاینس نیز در این زمینه گزارش داد، مطالعات 
آزمایشگاهى واکســن جدید روى نمونه هاى حیوانى 
نشــان داده که این دارو، میمون ها را در برابر ســویه 
اصلــى کوویــد-19 محافظت کــرده و واکنش هاى 
آنتى بادى بسیار قوى در برابر انواع اصلى نگران کننده 

جهش یافته هاى این ویروس نیز ایجاد کرده است.
طبق گزارش این نشریه، فاز انسانى این واکسن از اوایل 
آوریل(اردیبهشت) ســال 2021 میالدى آغاز شده و تا 
کنون 72 نفر آن را تجربه کرده اند امــا ثبت نتایج آثار 

واکسن روى این افراد همچنان ادامه دارد.
محققان این پروژه در پژوهشــگاه نظامــى والتررید، 
درصددند که مطمئن شــوند آیا اثربخشى این واکسن 
روى انسان همانند اثربخشى کامل روى میمون هاست؟

موسسه والتررید اعالم کرده، استراتژى ما توسعه یک 
فناورى اســت که به طور بالقوه بتواند حافظت و ایمنى 
موثر و بادوام در برابر گونه هاى مختلف پیشین، کنونى و 

آتى کرونا محقق سازد.
محققــان ابراز امیــدوارى کردند« واکســن جدید در 
چشم انداز درمان واکســن کووید-19 به طور متمایز از 
دیگر واکسن هاى تولید شده عمل کند و قابلیت انعطاف 
در درمان جهش هاى مختلف کووید-19 را داشته باشد.
دکتر «ویلیــام شــافنر» مدیر پزشــکى بنیــاد ملى 
بیمارى هاى عفونى آمریکا پس از اعــالم نتایج اولیه 
واکسن در دست تهیه در ارتش آمریکا، به رسانه هاى این 
کشور توضیح داد: مهم ترین اهداف تولید واکسن جدید 
این است که ایمنى افراد در مقابل جهش هاى مختلف 
کرونا تامین شود. البته ایجاد هر واکسنى- چه برسد به 
یک واکســن جهانى-  براى مبارزه با ویروس تنفسى 

مانند کووید-19 یا آنفلوآنزا بسیار دشوار است.
در مجموع اگرچه جهان با زخم کرونا اکنون وارد سومین 
سال همه گیرى این ویروس شــده اما اکنون به کمک 
فناورى هاى نوین و دانش پزشــکى روزافزون، امیدها 
براى یافتن نوشدارو و رهایى از این همه گیرى انسانى 

بیشتر شده است.

محقق ایرانى در آمریکا به دنبال واکسن جهانى کروناست

بازگشت به جهان بدون کرونا نزدیک است؟
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پلیس فتا در پى انتشــار اپلیکیشــن هاى متعدد جعلى در 
سامانه شــاد، به دانش آموزان و معلمان هشدار داد.رئیس 
مرکز تشخیص و پیشــگیرى از جرایم سایبرى پلیس فتا 
انتظامى کشور گفت: چند وقتى است که مجرمان سایبرى، 
برنامه هاى جعلى شاد را در فضاى مجازى انتشار داده اند.
سرهنگ على محمد رجبى گفت: دانش آموزان و معلمان 
براى دانلود و بروزرســانى اپلیکیشن نشــاط به فروشگاه 
نرم افــزار معتبر داخلى و یا وب ســایت آموزش و پرورش 

مراجعه کنند.

شبکه جعلى شاد

04

میانگین مصرف نوشابه در ایران 4 برابر میانگین جهانى است.
سرانه مصرف  نوشابه در کشور ما 42 لیتر و در کشورهایى که 
وضعیت تغذیه بهترى دارند حدود 12 لیتر است. در 20 سال 
اخیر مصرف نوشابه هاى گازدار در کشور نزدیک به 15 درصد 
افزایش داشته ولى مصرف شیر و لبنیات تنها حدود یک دهم 
درصد رشد کرده اســت!در آمریکا همه رستوران ها، فست 
فودها، تئاترها و استادیوم هاى ورزشى از دادن نوشابه ها در 

لیوان هایى که حجمى بیش از نیم لیتر دارند، ممنوع شدند.

نوشابه خورى بى ضابطه

03

05

دبیر انجمن گردشــگرى الکترونیک کشــور گفت: حدود 
300 سایت وجود دارد که مجوز براى برگزارى تور ندارند و 
اگر مشکلى براى آن پیش بیاید کسى پاسخگو نیست. على 
حسین زاده درباره گردشگرى الکترونیک گفت: گردشگرى 
الکترونیک شــامل تور و هتــل و بلیــت، معرفى خدمات 
گردشگرى و مکان هاى دیدنى و همچنین آموزش خدمات 
گردشگرى الکترونیک به مسافران و ارائه دهندگان خدمات 
است، عالوه براین خالقیت و نوآورى و استارت آپ ها در این 

صنعت نقش مهمى دارند.

رئیس کل دادگسترى فارس با اشاره به فرصت ها و تهدیدهاى 
فضاى مجازى گفت: یکى از اولویت هاى ما این است که دانش 
فضاى مجازى را در جهت پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى 
به دانش آموزان منتقل کنیم. حجت االســالم والمســلمین 
سیدکاظم موسوى گفت: فضاى مجازى در کنار فوایدى که 
داشت آســیب هایى را نیز به دانش آموزان وارد ساخته است 
که باید با کمک همدیگر فضا را براى آموزش هاى حضورى 

فراهم کنیم.

300 سایت بدون مجوز

لزوم انتقال دانش 
فضاى مجازى 
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کارشناس اعتیاد ســازمان بهزیستى کشور از مردم خواست 
صفر تا صد درمان اعتیاد را به تیم درمان بسپارند و خودسرانه 
دست به تغییر دز دارو نزنند و همچنین خودسرانه داروهاى 
ماهواره اى را مصرف نکننــد. آزاده اولیایى افزود: در فرآیند 
درمان اعتیاد شاهد هستیم که بسیارى از افرادى که مدتها 
مصرف ماده اى را تجربه مى کردند هنگامى که براى درمان 
مى آیند از آن طرف بام مى افتند یعنى احساس مى کنند حتى 
نباید دارویى بخورند و این احساس آنقدر شدید مى شود که 
خودســرانه تصمیم مى گیرند، بدون هماهنگى با پزشک و 

درمانگر خود، دارو را کم یا حتى داروى خود را قطع کنند.

خوددرمانى ممنوع

مدیرکل آموزش و پرورش سیســتان و بلوچستان 
گفت: با وجود آموزش هاى خوبى که مهارت آموزان 
در رشــته هاى فنى و حرفه اى و کاردانش کسب 
مى کنند، اما مهارت آنان به بازار کار متصل نمى شود 
و باید به دنبال پر کردن این حقله مفقوده در زنجیره 
آموزش تا اشــتغال مخصوصا براى مهارت آموزان 

زندانى باشیم.
رخشانى اظهار کرد: ســواد در گذشته فقط محدود 
به خواندن و نوشتن مى شــد، اما در تعاریف جدید 
توانایى اســتفاده از رایانه و تسلط به یک زبان دیگر 
به مفهوم سواد اضافه و سبب شد بسیارى از کسانى 
که قبًال باسواد شناخته مى شدند از جرگه باسوادان 
خارج شوند. وى در بخش دیگرى به سه ماموریت 
اساسى آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: آموزش 
مهارت هاى علمى به دانش آموزان اولین ماموریت 

آموزش و پرورش است. مدیرکل آموزش و پرورش 
ادامه داد: دومین ماموریــت، آموزش مهارت هاى 
فنى و حرفه اى و آمادگى دانش آموزان براى ورود 
به بازار کار اســت. رخشــانى تصریح کرد: آموزش 
مهارت هاى فردى، اجتماعى و زندگى براى زندگى 
بهتر و افزایش کیفیت زندگى ســومین ماموریت 

آموزش و پرورش است.
وى با بیان اینکه مهــارت آموزى یکى از مهمترین 
نیازهاى استان براى دستیابى به وضعیت مطلوب 
در عرصه اشتغال است، گفت: با وجود آموزش هاى 
خوبى که مهارت آموزان در رشــته هــاى فنى و 
حرفه اى و کاردانش کســب مى کنند، اما مهارت 
آنان به بازار کار متصل نمى شود و باید به دنبال پر 
کردن این حلقه مفقوده در زنجیره آموزش و اشتغال 

مخصوصا براى مهارت آموزان زندانى باشیم.

 
شهر مثل یک زندان بزرگ شده و ماشین خواب ها مثل 
زندانى، در سلول هاى تک نفـــره شـان مى خوابند، 
بیدار مى شـــوند، غذا مى خورند و بعـد دوباره روز از 
نـو، روزى از نو. این تمام زندگى ده ها ماشـین خوابـى 
اسـت که خانه هایشان بـه یک اتـاق سه مترى ختم 
مى شود، دور از زن و فرزندانشان زندگى شان برهنـه 
اقتصاد بیمار شده است تا زیر تیـغ آفتـاب تابسـتان و 

سـوز زمسـتان برخى هایشان دوام نیاورنـد.

آلونک هاى بى اعتبار
«شـــهرام.م»، این رقم زندگى را بـــا پوســـت و 
گوشـتش لمس کرده. ُمهر 38 سالگى روى پیشـانیش 
زده شـده تـا در این ســـن، زندگى را در آلونکى سرد 
و بـــى اعتبار، بگذراند. قبًال ماله کشــى مى کرده، 
بى اعتماد به همه چیز مى گوید: «اینجا امنیت نیست، 
نمى تونم بخوابم. همیشــه یه چشــمم بازه، چند بار 
موبایل و ساعتم سـرقت شده؛ وقتایى که از خستگى 
چشــمم دیگـــه ناى بازموندن نداره، مى ترسم که 
خودمو بدزدن.» موبایل نوکیـــا یازده دو صفرش را 
نشان مى دهد و مى گویـد: «از ایـن هم نمى گذرند.»

یک کیســه پالســتیکى نان و یک تکه پنیر، غذاى 
«ح. ش»، 45 ســاله اســت، او هم یکــى دیگر از 
ماشین خواب هایى است که تازگى، مثل شهرام زندگى 
مى کند. لقمه نسبتًا بزرگى را مى گذارد در دهانش و 
مى گویـد: «انگار فقر، بـه زندگى ما وصله شـده. هر 
کارى بگى کردم. از دستفروشى بگیر تا کار ساختمون. 

این ماشین شده جاى خوابـم، کارم، سرمایه ام.» 
اما تمـام سرمایه او ختم مى شود بـه زن و بچه هایش 
که در یک خانــه اجاره اى، چندیــن کیلومتر دورتر، 
چشــم به دســت او دوخته اند تا نان بخور و نمیرى 
برایشان بفرستد. دلش، به همین خوش است: «حداقل 

بچه هایم ماهى یک بار گوشت مـــى خورنـــد.» 
این تنهـا ابزارى اسـت کـــه او را در ایـن شـهر بى 
در و پیکر نگه داشـــته، تـا خانـــه اى گـرم بـراى 

جگـر گوشه هایش بسـازد.
«ســعید.الف» هم از همان دســت اســت، یادش

نمى آید، از کى ماشین خواب شده، شاید هفت هشت  
سال است که در خانه کوچک چهار درش مى خوابد و 
پاتوقـش آخریـن مسیرى است که او و ماشینش از نا

مى افتنـد. 
از 33 سـالگى این کار را شـروع کرده، از همان موقـع 

کـه خشکسالى زندگیش را تاراج کـرد و حاال دو سـالى 
مى شود که جاى خوابش ماشینش اســـت. از صبح 
اتوبان ها را متر مى کند و آخر شــب همانجا زندگى 
ییـــالق، قشالقیش به پایان مى رســد. مى خندد و 
مى گوید: «تمام ایـن اتوبان و خیابان هاى اطرافش 
را مى بینى، به نام منـه.»یک دختر15 ساله دارد و دو 
پسر 12 و 10 ساله کـه پدرشان، قهرمان زندگیشان 
محسوب مى شود. آنها نمى دانند که او ماشین خواب 
است. هیـــچ وقت نگفته و دلش هم نمى خواهد که

 بچه ها از زندگى دومش باخبر باشـند.

جورى متفاوت از زندگى
ماشین خواب ها جورى متفاوت زندگى را مى گذراننـد. 
کنج دیوارهاى آهنى، بدون اینکه امنیتى داشته باشند 
و هر لحظه از ترس مأموران  و کسانى که بد نگاهشان 

مى کنند، در خواب و بیدارى محض اند.
«على. ش» لیسانس اقتصاد اســت. زیر نور کمرنگ 
تیرچراغ برق، در حال آماده کردن بســاط شــامش 
است. دو تا تخم مرغ و یک سیب زمینى بـزرگ، شام 
شاهانه امشب اوست که روى چـراغ پیک نیکى توى 
قابلمه کج و معوج با چهره اى ســیاه، در حال قل زدن 

است. لبخند تلخى مى زند و مى گوید: «امشب شامم 
اشرافیه.»

حاال او زحمت چهار سال دانشگاه رفتن را کنج دیوارهاى 
آهنى ماشینش چال کرده است تا با هر مصیبتى بسازد. 
بـــه قـــول خودش برایش صرف نمى کند که خانه 
بگیرد. اجـاره خانـه گـــران است و اگر بخواهد حتى 
اتاقکى کوچــک را براى خودش در نظــر بگیرد، باید 
همه درآمدش را هزینـه کند: «شب اولى که در ماشین 
خوابیدم، وقتى بیدار شدم گیج بودم، نمى دانستم کجاى 
ایرانم. آنجا بود که انـگار سـیلى خوردم، سیلى واقعیت 
درد دارد، بغضم گرفت. آنجا بـــود که فهمیدم یا باید 
خودت را به بیخیالى بزنى و بگذرى، انگار که نمى بینى، 
نمى شنوى یـــا باید درد بکشــى. وقتى توى زندگى، 
پول حرف اول را مــى زند، باید با هر ســازى که مى 
زند، برقصى تا زنده بمانى. بــراى ما بعدى وجود ندارد. 
یا باید کار کنى یا بمیرى.» در این چهار ســالى که در 
خیابان هاى مختلف، تـوى ماشـین مى خوابیده، انواع 
و اقسام آدم هـا را به چشـم دیـده و همـه شان، پشـت 
پلکش، بایگانى شـده تـا نگذارد او خواب راحت داشته 

باشـد.
در کنار او بعضى ها آتش روشن کرده اند و برخى هـم 
فارغ از ترافیک و شلوغى به کنجى خلـوت پنـاه برده اند 
و دوست ندارند حرف بزنند. رفته اند توى لک خودشان، 
انگار که یه مجســمه راکد و بى حرکت و بى تفکر را 
تراشیده باشــند و گذاشته باشندش پشـــت فرمان. 
چشم هایشان سرد و بى ترحم نگاهت مى کنند. شانه 
منتهى به اتوبـان، جایـى که ماشین خواب ها در خواب و 
بیدارى به یک صبح دیگر فکر مى کنند، در تاریکى محو 
شده و تصویر زندگى تقلبى، خـودش را به رخ واقعیت مى 
کشد. انگار مرگ روى سر خیابان خلوت و متعلقاتـش 
باریده و نفـس اگزوزها بریده تا زندگى ماشین خواب ها 

توى سلول هاى آهنى به دنده صفر برسـد...

مدیرعامــل انجمن دفــاع از حقوق معلــوالن ایران با 
بیان اینکــه 2800 میلیارد تومان بــراى اجراى قانون 
حمایت از حقوق افراد داراى معلولیت در نظر گرفته شده 
است، گفت: به عبارتى ســرانه بودجه لحاظ شده براى 
اجراى قانون معلوالن معادل هزینه خرید روزانه دو عدد 

«تخم مرغ» است.
على همت محمودنژاد اظهار کرد: این بودجه براســاس 
رایزنى هایى که صورت مى گیرد تغییر خواهد کرد. اما در 
هر صورت این بودجه حتى پاسخگوى وسایل توانبخشى 
معلوالن نیست، چه برسد به اینکه بتواند دردى از افراد 
داراى معلولیت را دوا کند؛ بنابراین به نظر باید اقدامات 
الزم و دقیق ترى براى افزایش بودجه حقوق افراد داراى 

معلولیت صورت گیرد.
محمودنژاد معتقد است که هرچند بودجه  در نظر گرفته 
شده براى اجراى قانون افراد داراى معلولیت در الیحه 
بودجه 1401 با افزایش 50 درصدى نسبت به سال قبل 
همراه بوده است، اما از آنجایى که در سال هاى قبل این 
افزایش به گونه اى نبوده که شرایط را براى افراد داراى 
معلولیت مناسب کند، بنابراین به نظر این بودجه به هیچ 

عنوان پاسخگوى نیازهاى افراد داراى معلولیت نیست.

وى افزود: واقعیت این است که باتوجه به تعداد معلوالن 
تحت پوشش ســازمان بهزیستى که حدود یک میلیون 
و 800 هزار نفر را شــامل مى شــوند، بودجه اى که در 
کمیســیون تلفیق براى معلوالن تعریف شــده به هیچ 
عنوان نمى تواند حتى پاسخگوى وســایل توانبخشى 

معلوالن باشد.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقــوق معلوالن ایران ادامه 
داد: فردى داراى معلولیت با این میزان مشــکالت، آیا 
با هزینه اى معــادل قیمت 2 عدد تخم مــرغ مى تواند 

زندگى کند؟ 

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: 
امیدواریم با اولویت بندى درست و تامین داروهاى حیاتى و 
ضرورى بیماران، کمبودها را به کمتر از مقدار فعلى برسانیم.
حمیدرضا اینانلو با اشاره به مشــکل قاچاق دارو از کشور 
گفت: یارانه اى که دولت به اســم ارز ترجیحى به صنعت 
داروسازى کشور مى دهد، جهت محافظت مالى از بیماران 
و افزایش دسترســى مردم به داروســت. ممکن است در 
مسیر تخصیص ارز ترجیحى که در این چندسال به ابتداى 

زنجیره اختصاص مى یافت، تا به انتهاى زنجیره و به دست 
مصرف کننده واقعى برسد، عده اى از این بستر سوءاستفاده 
کرده و دالالن و سودجویان و قاچاقچیان، بخشى از داروها 
را از مسیر اصلى خودش خارج کنند و در مسیر غیررسمى 
آن را عرضه کنند، به ویــژه در داروهاى گران قیمتى که 
یارانه بخش عمده اى از قیمت آن را پوشش مى دهد، چنین 

اتفاقاتى رخ مى دهد. 
او گفــت: به همیــن دلیــل دولــت محتــرم دغدغه 

این را دارد که ضمــن حفاظت مالى از بیماران، مســیر 
تخصیص یارانــه را اصالح کنند و یارانــه به جاى اینکه 
به ابتداى زنجیره داده شود، به انتهاى زنجیره اختصاص 
یابد و در آنجا از مصرف کننده واقعى حمایت شــود، زیرا 
اختالف ارز 4200 تومانى با بــازار آزاد، براى برخى جذاب 
است و متاسفانه این سودجویى ها در این سه سال صورت 
گرفته است که برخى داروها از بازار رسمى خارج شده و به 

بازار غیررسمى وارد شده است. 

روایتى از زندگى در سلول هاى آهنى متحرك

رؤیاى ماشین خواب ها «کابوس» است
دریا قدرتى پور

اعتیاد سن و ســال نمى شناســد. براى همین در کشور با معضل 
کودکان معتاد مواجه هســتیم. هنوز آمار دقیقى از تعداد کودکانى 
که با مواد مخدر درگیر هســتند وجود ندارد. زنگ خطر این آسیب 
اجتماعى در کنار افزایش کودکان کار، سال هاســت که به صدا در 
آمده است. بخشى از گفت و گوى همشهرى آنالین را با «فاطمه  
دانشور» بنیانگذار موسســه نیکوکارى مهرآفرین، حامى زنان و 
کودکان بى سرپرست و بدسرپرســت و کودکان کار در این زمینه 
مى خوانید. او همچنین ریاست کمیسیون مسئولیت اجتماعى اتاق 
ایران و مشاور کمیســیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى را در 

رزومه کارى خود دارد.

آیا آمارى از کودکان معتاد در کشور به صورت 
میانگین وجود دارد؟

در رابطه با اینکه در کشور چه تعداد کودك معتاد وجود دارد، متاسفانه 

آمارى وجود ندارد. ســتاد مبارزه با مواد مخدر و کمپ ها مى توانند 
آمار مادران دچار اعتیادى را برآورد کنند کــه به کمپ ها مراجعه 
کرده باشند و نامشان ثبت شده باشد. وزارت بهداشت نیز مى تواند 
آمار کودکان معتادى را ارائه کند که براى ترك به بیمارستان رفته 
باشند، زیرا کودکان براى ترك به کمپ ها ارجاع داده نمى شوند و 
براى سم زدایى بدنشان حتما باید در بیمارستان پذیرش شوند. با 
توجه به اینکه کودکان معتادى که به بیمارستان معرفى یا شناسایى 
مى شوند چندان زیاد نیست، بنابراین آمار واقعى در این زمینه نداریم.

در کدام نقاط کشــور تعداد کودکان داراى 
اعتیاد بیشتر است؟

در برخى از مناطق کشــور مثل خراســان رضوى و کرمان تعداد 
مادرانى که به صورت ســنتى مواد مصرف مى کنند زیاد است، در 
نتیجه کودکانشــان نیز مبتال و به اصطالح بخوریمى شوند. البته 

برخى از این کودکان به دلیل سهل انگارى مادران فوت مى شوند.

علت فوت شان چیست؟
مواد سنتى مانند تریاك به راحتى در اختیار کودکان قرار دارد و بچه 
آن را مى خورد، به کما مى رود و حتى فوت مى شود. ما ازاین دست 

گزارش ها بسیار داریم.
طبق تجربیــات و فعالیت هایى که در زمینه 
کودکان کار داریــد مى توانیــد به صورت 
میانگین بگویید کــه چند درصد کودکان کار 

معتاد هستند؟   
ما بین کودك کار وکودکى که اعتیاد دارد تفکیک بسیارى قائلیم. 
باالى 90درصد موارد کودکان اعتیاد را از والدین مى گیرند. به ویژه 
که در سال هاى اخیر آسیب هاى اجتماعى زنانه شده است و زنان 
خیلى درگیر اعتیاد شده اند. زمانى که مادر سالم است، اما پدر اعتیاد 
دارد میزان درگیرى کودکان با اعتیاد کمتر اســت. اما وقتى مادر 
معتاد اســت این میزان باال مى رود. حتى گاهى مادر براى اینکه 

بچه را آرام کند از مواد اســتفاده مى کند. خیلى از این والدین براى 
ترك فرزندانشان مقاومت مى کنند و معتقدند مى توانند کودك را در 
یک سن خاص به آرامى ترك دهند. در رابطه با بچه هاى کار هم 
باید بگویم کمتر درگیر اعتیادند. چون بیشتر مهاجران غیر قانونى 
افغانستان هستند که تعدادشان هر روز بیشتر مى شود. این مهاجران 
نمى توانند به صورت قانونى کار پیدا کنند و به دستفروشــى در سر 

چهارراه ها رو مى آورند. 
یعنى کودك کار ایرانى چندان زیاد نیست؟

بخش اعظم تعداد کودکان کار به مهاجــرت برمى گردد. تا وقتى 
مهاجرت هاى غیرقانونى داریم طبیعى است که معضل کودکان کار 
حل نشود. ما کودکان کار ایرانى خیلى کم داریم و شاید حتى کمتر 
از10درصد. اتفاقات اخیر افغانســتان و ظهور طالبان به مهاجرت 
افغانستانى ها دامن زده اســت. بنابراین افزایش کودکان کار را باز 

هم شاهد خواهیم بود.

مشاور کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى: 

کودکان در 90 درصد موارد اعتیاد را از والدین مى گیرند

آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش به 
بازار کار متصل نمى شود

بخشى از داروها در مسیر غیررسمى  عرضه مى شود 

 سرانه بودجه 
 اجراى قانون معلوالن، 

 معادل خرید
 2 «تخم مرغ» !



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى مردم! خدا را! خدا را! پروا کنید، براى حفظ قرآن، که از شما 
خواسته و حقوقى که نزد شما سپرده است. پس همانا خداى سبحان 
شــما را بیهوده نیافرید و به حــال خود وانگذاشــت و در گمراهى و 
کورى رها نساخته اســت، کردارتان را بیان فرمود واز اعمال شما 
باخبر است و سرآمدِ زندگى شما را مشخص کرد و «کتابى بر شما 

موال على (ع)نازل کرد که روشنگر همه چیز است».
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امروزه یونسکو، از هزاره سوم، به عنوان اصل دانایى یا جهان معرفتى نام مى برد، جهان فراصنعتى که به عصر اطالعات 
ودانش ژرف موسوم شده تا ساحت پژوهش و جایگاه خردورزى را براى ابناى بشر مبرزتر تبیین و تدقیق گردانند. از این رو 
جایگاه محقق و تحقیق جایگاهى رفیع است. پژوهشگر به عنوان پیشگام نزد افکار عمومى از شانیتى واال و متعالى برخوردار 
و پژوهش، براى جامعه کاوشى معنادار در بیکرانه هاى دانش و پلى براى گسترش بینش همگانى است. پژوهش چشمه 

همیشه جوشان معرفت است و رسالت پژوهشگر اخالق مدارى، دوراندیشى، خضوع و مردم دارى است.
مسئوالن متعهد هســتند به گونه اى درخور و طى برنامه ریزى مدون و آینده نگرایانه در راستاى نهادینه سازى فرهنگ 
متعالى تکریم پژوهشگر در تمامى سطوح از خرد تا کالن با ارائه راهکارهاى جامع و دانشورانه اقدام نمایند و در پویایى و 

پایایى موضوع پژوهش به ویژه پژوهش هاى راهبردى اقدامات تشویقى الزم را اتخاذ و اجرایى نمایند.
دکتر سید رضا مرتضوى، استاندار اصفهان

مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان در پیامى آغاز هفته پژوهش را تبریک گفت.
به گزارش اداره اطالع رسانى و روابط عمومى اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان، متن پیام محمد اعتدادى به مناسبت 

آغاز هفته پژوهش به شرح زیر است:
باسمه تعالى

پژوهش یکى از مهم ترین ابزارها براى نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه کشورهاست. امروزه همگان واقف اند پژوهش 
هزینه نیست، بلکه سرمایه اى ارزشمند است که منجر به دانایى و توانایى، ایجاد اشتغال و تولید ثروت و رفاه و امنیت اجتماعى 
شده و از این طریق ضامن استقالل، خودکفایى و اقتدار جامعه مى شود. بدین وسیله فرا رسیدن "هفته پژوهش و فناورى" که 
امسال با شعار "پژوهش مدرسه اى، پشتیبان ایران قوى" برگزار مى شود را به تمام پژوهشگران و فناوران، به ویژه فرهنگیان 
پژوهنده و دانش آموزان پژوهشگر، تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روزافزون همه عزیزان را در عرصه تحقیق و 

پژوهش، از درگاه خداوند متعال مسئلت مى نمایم.
محمد اعتدادى- مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان

مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان:

پژوهش هزینه نیست، بلکه سرمایه اى ارزشمند است

بخشى از پیام استاندار اصفهان به مناسبت هفته پژوهش

2 هدف پژوهش از نگاه حضرت آیت ا... خامنه اى
هدف پژوهش دو چیز است: یکى رســیدن به مرجعیت علمى و حضور در جمع سرآمدان علم و فّناورى، دوم حل مسائل 

کنونى و آینده کشور.
«از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعى از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها - 1397/3/20»

اداره اطالع رسانى و روابط عمومى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان


