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زنانه شدن مصرف سیگار10 اصفهانى خون نادر دارندچرا «جیران» بدقول شد؟پاى یک ایرانى وسط«فوتبال گیت» شرط پرسپولیس براى  جذب رامین رضاییان اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هزینه تست 
روانشناسى پیش 
از ازدواج، یک 

میلیون تومان!

تن فرسوده «ابن سینا» هر  روز مى لرزد
3

5

18 مصدوم در 
حادثه رانندگى در 

خیابان کاوه

فارغ از هزینه هاى ویزیت جلسات «مشاوره پیش از ازدواج» 
که بعضا به بهانه هاى مختلف از جمله اعتبار و تجربه باالى 

روانشناس چند برابر تعرفه هاى تصویب شده دریافت 
مى شود، در شرایطى که همواره کارشناسان بر انجام 

مشاوره مذکور تاکید دارند، بعضا هزینه انجام یک تست...

برخورد تریلر به خودروى کارکنان شــرکتى در 
شهرك مورچه خورت باعث واژگونى میدل باس 
در خیابان کاوه، سه راه ملک شهر و مصدوم شدن 

18 نفر از سرنشینان اتوبوس شد.
رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگــى فرماندهى 
انتظامى اســتان، سرنشــینان این اتوبوس را از 
کارکنان یکى از کارخانه هاى شــهرك صنعتى 
مورچه خورت برشمرد و افزود: در این سانحه 18 
نفر مصدوم شدند که علت مصدومیت سرنشینان 

استفاده نکردن از کمر بند ایمنى بود.
سرهنگ محمدى با اشاره به اینکه در این حادثه 

به دلیل لغزندگى...

برف بخشى از استان اصفهان را سپیدپوش کردبرف بخشى از استان اصفهان را سپیدپوش کرد
چهره زمستان در گوشه و کنار استانچهره زمستان در گوشه و کنار استان

3

بافت هاى مسکونى یکى از قدیمى ترین خیابان هاى اصفهان نیازمند بازسازى است

عابدزاده در لیست خرید 
زمستانى سویا

رســانه infobierzo مدعى شــد، باشــگاه ســویا به 
امیــر عابــدزاده، دروازه بــان پونفرادینــا عالقه مند 
است. در گزارش این رسانه اسپانیایى آمده است: اینکه 
امیر عابدزاده، دروازه بان ایرانى دپورتیوا پونفرادینا فصل 

فوق العاده اى را سپرى مى کند...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

حشیش و تریاك 
در بارهاى پوسته 
پسته و بادمجان

مرگ پدر بعد از نجات کودکش در لنجان
3

دومین بازیکن برتر فصل 
نایب رئیس شوراى اسالمى نایب رئیس شوراى اسالمى 

شهر پاسخ مى دهد؛شهر پاسخ مى دهد؛

اتوبوس برقىاتوبوس برقى
چه زمانىچه زمانى

به اصفهان به اصفهان 
مى آید؟مى آید؟

2

3

عضو کمیسیون شوراهاى عضو کمیسیون شوراهاى 
مجلس خبر داد؛مجلس خبر داد؛

قول وزیر کشور قول وزیر کشور 
براى صدور براى صدور 
کارت ملى  کارت ملى  

هوشمندهوشمند

4

فالحى پور: 
برخى بعد از خواندن دو برخى بعد از خواندن دو 
آهنگ فورا بازیگر نقش آهنگ فورا بازیگر نقش 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد شرح خدمت مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه 

عمومی دو مرحله اي به فروشنده  واجد صالحیت واگذار نماید .

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 1400/10/25 تا ساعت 00 : 13  روز پنج شنبه  مورخ 1400/10/30 
بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشــنهادات : از روز پنج شنبه مورخ 1400/10/30 تا ســاعت 09:00 صبح روز دو شنبه مورخ 
1400/11/11 بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول : پیشــنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکى از 
طرق ذیل: 1)ضمانت نامه بانکی معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسســات بیمه گر و بیمه مرکزى 3)گواهى 
خالص مطالبات قطعى تایید شده از سوى شرکت 4)فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 
0105042522005  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و 

سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي نسل فردا-نصف جهان   بعهده برنده مناقصه 
میباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 
واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

3- اسناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه در سایت  اینترنتی معامالت 
توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir   و در ســایت پایگاه ملــی مناقصات ایران به آدرس
  http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل 

دسترسی می باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده 

با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد 

گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 

 33999818

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان - امور تدارکات و انبارها

یف
شماره موضوع مناقصهرد

مناقصه
تاریخ بازگشایی 
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
(ریال)

مناقصه تعمیرات انواع 1
09/301,400,000,000 صبح2050/14001400/11/11ترانسفورماتور

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده و  
عمومى عادى بطور فوق العاده که بترتیب در ساعت  9   و 11  صبح  مورخ   08 / 11 /  1400  به  آدرس  استان 
اصفهان - شهرستان تیران و کرون - بخش مرکزي - دهستان رضوانیه - روستا عزیزآباد-خیابان 
باهنر-پالك 533-طبقه همکف- و کدپستى   8537115551  تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه مجمع عمومى  فوق العاده: ساعت 9 
اصالح ماده 31 اساسنامه مشخص نمودن تعداد اعضاء هیئت مدیره

دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده: ساعت 11 
انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره 

تعیین دارندگان حق امضا
 تعیین بازرسین

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
تصویب تراز مالى و صورتهاى مالى سالهاى 1398 و 1399 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده و مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده شرکت  دنیاي ذوب فلزات روستاي عزیز آباد سهامى 
خاص ثبت شده به شماره 383   و شناسه ملى  10260082826 

دعوت کننده : هیأت مدیره

بدینوسیله به اطالع میرساند شــهردارى بهارســتان در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره 20/1/77658 
مورخ 1400/9/25 استاندار محترم اصفهان نسبت به برگزارى مناقصه خرید متعلقات و اجراى لوله گذارى و 
کوبالسیون شبکه آبیارى فضاى سبز میادین همسایگى فاز یک شهر بهارستان در سال 1400 براساس فهرست 

بهاى واحد پایه رشته آبیارى تحت فشار و با قیمت پایه 18,500,000,000 ریال اقدام نماید. 
1ـ واجدین شــرایط مى توانند از تاریخ چاپ اولین آگهى تا پایان وقت ادارى 1400/11/3 اسناد مناقصه را از 

سامانه خدمات الکترونیکى دولت (ستاد) دریافت نمایند. 
2ـ مهلت تحویل پیشنهادات شرکت کنندگان تا ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 1400/11/13 مى باشد که 

باید در سامانه خدمات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى نمایند. 
3ـ گشایش پیشنهادها در روز پنج شنبه مورخ 1400/11/14 ساعت 14/30 از طریق سامانه خدمات الکترونیکى 

دولت (ستاد) در شهردارى بهارستان انجام مى شود. 
4ـ سپرده شرکت در مناقصه 925,000,000 ریال مى باشد. 

5ـ شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است. 
6ـ سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

      آگهى مناقصه عمومى
نوبت دوم  

محمد شبانى - شهردار بهارستان 
م.الف:1257059
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0202جهان نماجهان نما 4231یک شنبه  26 دى  ماه   1400 سال هجدهم

عضو کمیسیون شوراهاى مجلس با بیان اینکه موضوع 
صدور کارت ملى هوشــمند باید در اولویت دولت قرار 
گیرد گفت:اگر دولــت تا یک ماه دیگــر تکلیف این 
مشــکل را حل نکند مطمئنا مجلس بــه این موضوع 

ورود خواهد کرد.
محمدحســن آصفرى با بیان اینکه چند میلیون نفر به 
دلیل نداشتن کارت ملى هوشــمند گالیه مند هستند، 
اظهار کرد: چندین میلیون نفــر در نوبت صدور کارت 
ملى هوشمند هســتند که بســیارى از آنها در انجام 
کارهاى ادارى خود بعضاً با مشکالتى مواجه هستند که 

باید هر چه سریعتر کارتهاى ملى صادر شود.

وى افزود: اعضاى کمیسیون شوراهاى مجلس اخیرا با 
وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال در زمینه صدور 

کارت هاى ملى هوشمند جلسه اى داشتند.
عضو کمیسیون شوراهاى مجلس با بیان اینکه در این 
جلســه آقاى وزیر قول داد که مشکالت در این زمینه 
حل شده و به زودى نسبت به صدور کارت ملى ها اقدام 
خواهد شــد، ادامه داد: یکى از دالیل اصلى که در این 
جلسه مطرح شــد، زمان بر بودن صدور کارت ملى و 
مشکالت بودجه  اى و عدم ظرفیت هاى موجود براى 
پاســخگویى به نیازها  بود که در بودجه ســال 1401 

تقریبا مشکلى در این زمینه وجود ندارد.

با آن که اعضاى کمیسیون عمران مجلس قرار بود در هفته 
گذشته پرونده اضافه شــدن مالیات بر ارزش افزوده روى 
قیمت بلیت هواپیما را باز و بررسى کنند، اما رییس انجمن 
صنفى دفاتر خدمات مسافرت هوایى و جهانگردى ایران 
مى گوید: این موضوع مســکوت مانده و با وجود قولى که 
داده شده بود، هنوز پیگیرى نشده است.رحمت ا... رفیعى 
مى افزاید: شرکت هاى هواپیمایى همزمان با اجراى مالیات 
بر ارزش افزوده، کف قیمت را هم بستند و بلیت ارزان هم 
پیدا نمى شد که البته اعتراض ها باعث شد وزیر راه دست کم 
هشدار شــدیداللحنى به شــرکت هاى هواپیمایى درباره 
ممانعت آن ها از ارزان فروشى بلیت بدهد، اما درباره اضافه 

شــدن مالیات بر ارزش افزوده هنوز اقدامى نشده است، با 
آن که در جلســه اى که نمایندگان مجلس و شرکت هاى 
هواپیمایى خارجى حضور داشــتند صراحتا تاکید شد که 
بلیت هواپیما محصولى نیســت که ارزش افزوده اى تولید 
کند و مشمول مالیات آن شود. ضمن این که طبق مقررات 
بین المللى اضافه کردن این مالیات تخلف اســت.رفیعى 
همچنین مى گوید: با وجود هشــدارها و مخالفت هایى که 
نســبت به مالیات بر ارزش افزوده در بلیت هواپیما شد، اما 
اراده اى براى ارزان کردن یا واقعى شدن قیمت بلیت هواپیما 
دیده نمى شود. هر وقت توانســتند قیمت خودرو را پایین 

آورند، قیمت بلیت هواپیما را هم مى توانند پایین بیاورند. 

قول وزیر کشور براى صدور 
کارت ملى  هوشمند

سفر هوایى
 همچنان گران ماند

چرا بانک ها وام نمى دهند؟ 
  روزنامه خراسان| برخى گزارش هاى 
مردمى حکایت از کم شــدن روند تســهیالت 
دهى بانک ها دارد. یک فرضیــه قابل اعتنا که 
البته مورد تایید برخى مقام هاى مسئول بانکى 
است این اســت که بانک ها با توجه به وضعیت 
اقتصادى کنونى و چفت و بســت شدن حجم 
ترازنامه آن ها توســط بانک مرکزى، بخشى از 
قدرت تســهیالت دهى خود را از دست داده اند. 
رئیس کانون هماهنگــى بانک هاى خصوصى 
گفته اســت: پرداخت وام بــراى بانک ها زیان 
محض است و در حالى که سود تسهیالت بانکى 
حداکثر 18 درصد است نرخ تورم 44 درصد اعالم 
شده است. بنابراین دریافت وام براى مشتریان به 

صرفه و به زیان بانک هاست.

هجوم کالغ ها به خرم آباد 
  آفتاب نیوز|از اوایــل آذر مــاه شــاهد 
دســته هاى زیادى از حضور کالغ هاى سیاه در 
مرکز شهر خرم آباد هســتیم. اگر بعد از غروب 
به میدان سبزه میدان شــهر و پارك شهر بروید 
صداى قارقار کالغ ها و حرکات دسته جمعیشان 
را در آسمان و روى شاخه هاى درختان نظرتان را 
به خود جلب خواهد کــرد. مردم خرم آباد خاصه 
اهالى مرکز این شــهر و بازاریان از حضور آن ها 
در سال هاى گذشــته نقل میکنند، اما مى گویند 
امسال نسبت به ســال هاى گذشته تعداد آن ها 

بشدت افزایش یافته است.

 معافیت عجیب 
  روزنامه دنیاى اقتصاد| قانون مالیات 
بر خانه خالى دو معافیت عجیب براى خالى گذاشتن 
خانه در متن خود دارد.. این قانون که اواخر ســال 
گذشته مصوب و ابالغ شــد، به مالکان خانه هاى 
خالى مجوز داده است که دو خانه خالى دیگر نیز 
به جز اقامتگاه اصلى، معاف از مالیات، در مالکیت 
داشته باشــند. این تبصره در واقع به نوعى به نفع 

بخش زیادى از محتکران بازار مسکن است.

باورنکردنى  
در آگهى هاى    روزنامه همشهرى|
ویالهاى جنگلى برخى عبارت ها نشان مى دهد 
دست اندازى به نقطه جنگلى تا چه اندازه باال بوده 
است. عباراتى نظیر «منطقه بکر»، «انشعاب آب 
و گاز از لوله اصلى»، «استخر و جکوزى از چشمه 
جنگلى» گزینه هایى است که در برخى آگهى ها 
دیده مى شود. نگاهى به آگهى هاى ویالسازى در 
شمال کشور نشان مى دهد.  ویالهاى الکچرى 
جنگلى بعضا تا 100میلیارد تومان نیز قیمت گذارى 

مى شوند.

ادامه سیر قهقرایى
  توسعه ایرانى| پاســپورت ایرانــى 
در رده بندى «شــاخص پاسپورت هنلى» که به 
تازگى منتشر شــده، یک بار دیگر در قعر جدول 
معتبرترین پاسپورت هاِى جهان قرار گرفته است. 
براساس این رده بندى، ایرانى ها مى توانند بدون 
پاسپورت فقط به 42 کشور جهان سفر کنند، آن 
هم کشورهایى که اغلب شان نه پرواز مستقیمى به 
ایران دارند و نه رونق براى افزایش مراوده. عددى 
که براى یک شهروند ژاپنى به عنوان کشورى در 

صدر همین جدول، 192 است.

تکلیف روشن شد 
  ایسنا| معاون علوم، مهندسى و کشاورزى 
دانشــگاه آزاد اســالمى اعالم کرد: در ترم بعد 
حداقل 60 درصد کالس ها به صورت حضورى 
برگزار خواهد شد.  جواد علمائى ضمن بیان این 
مطلب اظهار کرد: وزارت علوم به دانشــگاه ها 
مجوز داده اســت کــه مى توانند تــا 40 درصد 
کالس ها را به صورت مجازى برگزار کنند. حتى 

اگر در دوران کرونا نباشد.  

رونمایى از دالرهاى رشوه 
سومین جلســه دادگاه رسیدگى به    رویداد24|
تخلفات شهردارى لواسان در حالى صبح روز شنبه آغاز 
شد که چهار کیف حاوى مقادیر زیادى پول نقد، دالر و 
یورو در آن به نمایش درآمــد. ارزش ارزها و پول هاى 
کیف هاى به نمایش درآمده 40 میلیارد تومان اســت. 
متهمان این پرونده به مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا 

و اخذ رشوه طى فقره هاى متعدد متهم هستند.

نگاه ارزشى به شرق 
در شــرایطى کــه دولت    روزنامه کیهان|
سیزدهم بخوبى توانسته است مســیر اشتباه گذشته 
را تا حد قابل توجهى اصالح کنــد و از ظرفیت منافع 
مشترك ایران و کشور هاى شرقى در تقابل با چالش ها 
و رویارویى هاى غرب با قدرت هاى آســیایى استفاده 
کند و همچنین اثبات کند که «نگاه به شرق» همچون 
دولت سابق در سیاست خارجى کشور جایگزینى براى 
باج گیرى از غرب نیست، بلکه خود ماهیتا داراى ارزش 
است، طبیعى است که جریان غربگراى داخلى نیز بیکار 
نمى نشیند و با شــایعه پراکنى به دنبال تخریب روابط 

ایران با کشور هاى شرقى است.

به خاطر خودشان است
  ایرنا| حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدنبى 
موســوى فرد، امام جمعه اهواز گفت:  منشا بسیارى 
از مزاحمت هایى کــه متوجه بانوان اســت به خاطر 
نوع پوشــش خود آنهاســت و بخش قابل توجهى از 
ناهنجارى هاى پوششــى متوجه مردان است. بار ها 
شنیده شــده بانوان گله داشــته اند که همسرم از من 

خواسته بى حجاب باشم. 

ترکیه «بوقلمون» نیست!
  دیده بان ایران| اداره ارتباطات ترکیه کارزارى 
را براى اعالم تصمیم کشــور به منظور استفاده از نام 
"Turkiye“ به جــاى“Turkey“ در عرصه بین المللى 

به راه انداخته که راهى به ســوى تغییر نام این کشور 
 “turkey" محسوب مى شود. در زبان انگلیســى واژه

که با ”t“ کوچک نوشته شود به معنى "بوقلمون" است.

این تجربه و تعهد کجاست؟
در روزهاى    روزنامه جمهورى اسالمى|
اخیر، چند انتصاب مهم در مسئولیت هاى کامًال نیازمند 
تخصص، ســروصداى اعتراضى زیــادى را موجب 
شده است. صادرکنندگان احکام این انتصابات نیز یاد 
گرفته اند بنویسند «نظر به تجربه و تعهد شما» به فالن 
مسئولیت منصوب مى شوید ولى به هیچکس و هیچ 
دستگاهى پاسخ نمى دهند که این تجربه و تعهد را از 

کجا و چگونه کشف کرده اند. 

 در رکاب محمود!
  برترین ها|محمود احمدى نژاد با دعوت دانشگاه 
بیکنت استانبول و برخى مراکز پژوهشى به ترکیه سفر 
کرد. سفرى که خالى از حاشیه نبوده است. اما مهم ترین 
حاشیه مربوط مى شــود به حضور احمد علیرضا بیگى 
نماینده مجلس در این ســفر، آنهم در روزهاى مهم و 
حساس تصویب بودجه. در شرایطى که آقاى نماینده 
باید به این مهم بپردازد ترجیح داده اســت که در کنار 
احمدى نژاد در ترکیه باشــد از همه مهم تر آنکه معلوم 

نیست هزینه این سفر از کجا تامین شده است.

آغاز اجراى توافق 25 ساله  
  جماران|امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجه 
کشورمان که به چین سفر کرده است خبر داد: در این 
سفر توافق کردیم که دو طرف اجرایى شدن و شروع 
عملیاتى شدن توافق همکارى هاى راهبردى و جامع 25 
ساله دو کشور را اعالم کنیم. ما همزمان با گفت وگوها 
در چین مقدماتى را فراهم کرده بودیم که بتوانیم روز 
جمعه (دو روز پیش) را روز شــروع اجراى توافق جامع 

همکارى هاى راهبردى دو کشور اعالم کنیم.

خبرخوان

دفتر دادســتانى فدرال بلژیک روز جمعــه اعالم کرد 
که قصد دارد 56 فرد و یک شــرکت تجارى مظنون در 
پرونده گسترده فساد و کاله بردارى در فوتبال این کشور 

را محاکمه کند.
این پرونده فساد که موارد گســترده اى از پول شویى، 
اختالس، جعل و کاله بردارى را شــامل مى شود دامن 
بزرگترین باشــگاه هاى فوتبال بلژیــک را گرفته و در 
صورت اثبات، مى تواند شهرت و اعتبار برخى مسئوالن 
سرشناس فوتبال این کشــور از جمله یک مدیر ارشد 

ایرانى تبار را لکه دار کند.
سخنگوى دفتر دادستانى فدرال بلژیک در این زمینه به 
خبرگزارى فرانسه گفت: «کیفرخواست موقتى علیه افراد 
مظنون در این پرونده صادر شده که البته حق اعتراض 
براى وکالى آنها فراهم است.» دادگاه رسیدگى به این 
پرونده که به «عملیات صفر» یا «فوتبال گیت» شهرت 
یافته قرار است طى ماه هاى آینده در منطقه  هلندى زبان 

«فالندر» واقع در شمال بلژیک برگزار شود.
این رسوایى براى نخستین بار ســال 2018 برمال شد 
و طى آن ده ها تــن از ایجنت ها یا مدیــر برنامه هاى 
بازیکنان، بازیکنان، مدیران باشگاه هاى لیگ حرفه اى 
(لیگ برتر بلژیک) به دست داشــتن در فساد، تقلب و 

کاله بردارى متهم شدند.
بسیارى از کارگزاران و دست اندرکاران فوتبال بلژیک 
اکتبر سال 2018 در راســتاى همین پرونده به دادگاه 
احضار شدند و جلسات دادرســى متعددى براى روشن 

شدن بیشتر جزئیات اتهامات برگزار شد.
در این میان، پیش تر 19 نفر به دســت داشتن به فساد 
متهم شــده بودند که 9 نفر از آنها از جمله ُمجى بیات 
(مجتى بیات) که گفته مى شــود بزرگترین آژانس نقل 
و انتقاالت در فوتبال بلژیــک را در اختیار دارد به اتهام 

پولشویى و فریب مالى تحت بازداشت قرار گرفتند.
تحقیقات درخصوص این پرونده طى سه سال گذشته 

عمدتا بر مواردى چون فریب و کاله بردارى در جریان 
ترانسفر (نقل و انتقاالت) بازیکنان، اختالس در پرداخت 
حقوق و دست مزدها و نیز دریافت پورسانت از کارگزاران 

و ایجنت هاى بازیکنان متمرکز بود.
منابع مطلع در گفتگو با خبرگزارى فرانسه به خصوص از 
جرائمى چون «جعل مدارك مکتوب» و «پولشویى»که 
مستلزم پیگرد قضایى است نام برده اند. برخى از مظنونان 
در این پرونده نیز باید به خصــوص در باره اتهام هایى 
چون دست داشــتن در تبانى در دســت کم دو مسابقه 

پاسخگو باشند.
به گزارش رســانه هاى بلژیکى، ُمجى بیــات از جمله 
کارگزاران و ایجنت هاى مظنون در این پرونده اســت 
که به همراه دست کم چهار مربى قرار است پرونده آنها 
به دادگاه کیفرى ارجاع شود. مجتبى بیات، ایرانى تبار و 
مالک سابق باشگاه شارلوا اســت، باشگاهى که اکنون 
مالکیت آن را مهدى بیات، بــرادر وى و از چهره هاى 
پرنفوذ فوتبال بلژیک در اختیــار دارد. در میان مربیان 
نیز نام ایوان لکو، سرمربى سابق تیم اف سى بروژ دیده 

مى شود که سال 2018 به دســت داشتن در پولشویى 
متهم شده بود.

نام کلوب بروژ، خنک، اندرلشت، شارلوا، استاندارد لیِژ، 
اف سى مشــالن، لوکرن و چند باشــگاه دیگر در این 

پرونده در میان موارد اتهامى به میان آمده است.
بــه نظر مى  رســد صدور حکــم نهایــى در خصوص 
این رســوایى بــزرگ که تحقیقات آن از ســه ســال 
پیش آغاز شــد «زلزله اى» را در فوتبــال بلژیک رقم 

خواهد زد.

پاى یک ایرانى وسط«فوتبال گیت»
مظنونان مهمترین پرونده ورزشى بلژیک به خط شدند

امام جمعه رفسنجان گفت: اگر مســأله بدحجابى یا بى حجابى را در جامعه ترویج مى کنند یا یک خانم را از سر 
بى دینى و نفهمى تشویق مى کنند که دوچرخه سوارى کند، با اینکه دوچرخه سوارى بانوان در انظار عموم حرام 

است، دنبال خدشه دار کردن غیرت دینى مردم هستند.
حجت االسالم اصغر عسکرى ادامه داد: اگر افسار سگ را به دست دختر و پسر ما در کوچه و خیابان دادند براى 
خدشه دارکردن غیرت دینى است و اگر به مســائل مذهبى، نماز و روزه ما حمله کردند دیدند که غیرت دینى 
جامعه را از بحران ها نجات مى دهد که باید خیلى به هوش باشیم و از سر این قضایا به سادگى نگذریم و بگوییم 
دختر جوان دوست دارد دوچرخه سوارى کند! خیر، باید هوشیار باشیم و نگذاریم چنین کارى در جامعه گسترش 

پیدا کند.
عسکرى با بیان اینکه ” پیراهن ناموس ما اگر روزى در خانه روى بند رخت براى خشک شدن پهن بود، زمانى که 
میهمان مى آمد آن را جمع مى کردیم که کسى لباس دختر، همسر، مادر و خواهر ما را نبینند. چگونه امروز دختران 
را روى دوچرخه سوار مى کنند که در خیابان ها بچرخند و عده اى با حماقت تمام از این جریان ها حمایت مى کنند 

و اگر ندایى علیه این کار بلند شود اعتراض مى کنند و به خود من هم ناسزا گفتند.
وى تصریح کرد: اگر ما آرام بنشینیم، بگذاریم غیرت دینى خدشه دار شود حجاب از سر دختران برداشته شود و 

غیرت دینى کمرنگ شود، دشمن به راحتى مى تواند به اهداف خود برسد.
عسکرى خاطرنشان کرد: از کنار این قضایا راحت نگذریم و به عنوان یک حادثه جزئى نگاه نکنیم و بگوییم سگ 

یک حیوان است چه مى شود دست بگیریم و در خیابان حرکت کنیم.

پانزدهمین دوره حراج تهــران عصر روز جمعه 24 دى 
ماه 1400 آغاز به کار کرد و در مجموع به فروش 158 

میلیارد و 890 میلیون تومان دست یافت.
این مراسم  با اجراى حسین پاکدل و با حضور علیرضا 
ســمیع آذر (مدیر حــراج تهران) و جمــع محدودى از 
نمایندگان رسانه ها و فعاالن حوزه ى هنرهاى تجسمى 
و خریداران آثار همراه بود. 80 اثر از  60 هنرمند در این 
دوره از حراج تهران شرکت داشتند که از این تعداد 35 اثر 
با قیمت پایه باالى یک میلیارد تومان برآورد شده  بودند.

در پانزدهمین مراسم حراج تهران عنوان گران ترین اثر، 
به پرویز تناولى اختصاص پیدا کرد که مجسمه اش به 
رقم 14 میلیارد و 600 میلیون تومان به فروش رســید. 
این اثر با عنوان «شاعر نشســته» پیشتر هم بیشترین 
قیمت تخمین زده شده در این حراج را به خود اختصاص 
داده بود. مجسمه ساخته تناولى در سال 1388 به صورت 
تک نسخه در ابعاد 58×53×142 سانتى متر با متریال 

برنز خلق شده است.
پرویز تناولى اگرچه عنوان گران ترین اثر حراج را به خود 
اختصاص داد، اما به غیر از این هنرمند به ترتیب طراحى 
روى شیشه ى منیر فرمانفرماییان با 13 میلیارد و اثرى 
بدون عنوان از سهراب سپهرى به قیمت 11 میلیارد و 
800 تومان و همچنین اثرى از حســین زنده رودى به 
قیمت 11 میلیارد پس از تناولى بــه عنوان گران ترین 

آثار فروخته شده ى این دوره از حراج شناخته مى شوند.

این ارقام در حالى به ثبت رســیده اســت که در حراج 
ســیزدهم فروش اثرى از آیدین آغداشلو به قیمت 12 

میلیارد تومان بسیارى را شگفت زده کرده بود.
در پانزدهمین دوره حراج تهران، تعداد قابل توجهى از 
آثار اگرچه لقب گران ترین اثر به آن ها تعلق نگرفت؛ اما 

باالى یک میلیارد به فروش رسیدند. 

انتشار خبر پاداش 910 میلیونى براى هیات مدیره بورس تهران باز هم پاى دولت گذشته را به میانه این حاشیه جدید 
براى این شرکت باز کرده است.

بورس همچنان در ایجاد حواشــى منحصر به فرد کار مى کند. پس از کشف دستگاه هاى ماینر و استخراج رمز ارز در 
بورس، پلمپ درهاى بورس توسط شــهردارى به دلیل بدهى، حاال نوبت به پاداش 910 میلیونى براى هیات مدیره 

بورس تهران بار دیگر، این شرکت را بر سر زبان ها انداخته است.
به نظر مى رسد اینگونه حواشى به دلیل شفاف نبودن عملکرد بورس تهران در زمان هاى مختلف رخ داده است.

الزم به ذکر است براساس قانون تجارت، شرکت ها مى توانند تا سه درصد از سود تقسیمى شرکت را به عنوان پاداش به 
اعضاى هیات مدیره اختصاص دهند که این مبلغ 910 میلیون تومان پاداش کل سال گذشته، تنها هفت صدم درصد 
از سود شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال مالى 99 را شامل شده و در ضمن بین هفت عضو حقوقى هیات مدیره 

تقسیم مى شود و به هر عضو حقوقى 130 میلیون تومان اختصاص پیدا مى کند». 

براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزى حداقل و حداکثر انتقال وجه در سامانه هاى ساتنا و پایا از دیروز شنبه 
افزایش یافت.

بر این اساس، از دیروز کف مبلغ پرداخت ساتنا از 15 میلیون تومان به 50 میلیون تومان و سقف مبلغ پایا از 50 
میلیون تومان به 100 میلیون تومان به ازاى هر دستور پرداخت افزایش خواهد یافت.

گفتنى است پایا یک سیستم تبادل اطالعات بانکى است که به بانک ها اجازه مى دهد تمامى تبادالت بین بانکى 
مشتریان خود را به صورت الکترونیکى انجام دهند.  

بانک مرکزى با پیاده سازى این سامانه، امکان حواله الکترونیکى پول از حسابى در یک بانک به حسابى در بانک 
دیگر (بین بانکى) را فراهم کرده است و مشتریان بانک ها با اســتفاده از پایا مى توانند پول را از حساب خود به 

حسابى در بانک دیگر به صورت الکترونیکى حواله کنند.
همچنین، ساتنا سامانه اى الکترونیکى است که پردازش و تسویه تراکنش هاى بین بانکى و دستور پرداخت هاى 
فورى را به صورت انفرادى و آنى انجام مى دهد. در این سامانه مشتریانى که در بانک ملى داراى یکى از انواع 
حساب (جارى، پس انداز و کوتاه مدت) هستند، مى توانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از 50 میلیون تومان) 

به حساب خود یا سایر افراد در سایر بانک ها اقدام کنند.
سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را مى دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود و یا از طریق سامانه 
اینترنتى بانک حواله هایى با مبالغ بیش از 50 میلیون تومان را به هر حسابى در هر بانکى انتقال دهند که مزایاى 

به کارگیرى ساتنا را مى توان امنیت، سرعت و سادگى انجام عملیات آن نام برد. 

امام جمعه رفسنجان: 

از سر نفهمى خانم ها را تشویق
 به دوچرخه سوارى مى کنند  

افزایش سقف انتقال وجه در سامانه هاى بانکى

پاداش 910 میلیونى بورس به چه کسانى مى رسد؟

پانزدهمین حراج تهران چقدر فروخت؟ 
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باران اصفهانى ها
 را غافلگیر کرد

باران آلودگى هواى نصف جهان را شست و هواى پاك 
را براى مردم به ارمغان آورد. دراین روز زمستانى مردم با 
پیاده روى در حاشیه پل هاى تاریخى اصفهان در محله 
خواجو از هواى بارانى لذت بردند و از تنفس در این هواى 
پاك ابراز شادمانى وخوشـحالى کردند. پرندگان هم از 
این هواى با طراوت بى نصیب نماندند و در حال گشت 

و گذر در گذر فرهنگى چهارباغ هستند.

بارش بعدى از سه شنبه 
کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان از ورود 
سامانه بارشى جدید به استان از روز سه شنبه 28 دى ماه 
خبر داد. آسـیه آقایى به خروج تدریجى سامانه ناپایدار 
و اسـتقرار جوى به نسـبت پایدار در روزهاى یکشـنبه 
و دوشـنبه اشـاره کرد و افزود: سامانه بارشـى جدید از 
شامگاه سه شنبه 28 دى در نواحى غرب و جنوب استان 
فعال مى شـود و بارش بـرف و باران با شـدت کمتر در 

مقایسه با بارش هاى اخیر، این مناطق را فرا مى گیرد.

انتصاب فرمانداران
 به کجا رسید؟

معاون سیاسى امنیتى استاندارى اصفهان گفت: تعیین 
تکلیف نیمـى از فرمانـداران شهرسـتان هاى اسـتان 
اصفهان انجام گرفته است. محمدرضا جان نثارى گفت: 
نیمى از تعیین تکلیف فرمانداران شهرستان هاى استان 
اصفهان انجـام گرفته اسـت. مابقى آن نیز با سـرعت 
بیشترى نسـبت به قبل در حال انجام است. امیدواریم 
که اکثر 50 درصد باقى مانده تعیین فرمانداران اسـتان 

اصفهان در هفته آینده با سرعت بیشترى انجام پذیرد.

توسعه شبکه توزیع آب 
 عملیـات توسـعه شـبکه توزیـع آب خیابـان سـلمان 
خوراسـگان به طول 285 متر انجام شـد. بـه گزارش 
روابط عمومـى آبفا منطقـه 6 اصفهان، عملیـات لوله 
گذارى در این خیابان با لوله پلى اتیلن به قطر 110 میلى 

متر صورت گرفت.

ورودى سد زاینده رود
 افزایش یافت 

مدیر بهره بـردارى و نگهـدارى از سـد و نیروگاههاى 
زاینـده رود و کوهرنگ گفت: حجم آب ورودى به سـد 
زاینده رود از روز جمعه روند افزایشى به خود گرفته است 
و اکنون حجم سـد به 163 میلیون متر مکعب رسـیده 
است. سـید مجتبى موسـوى نائینى اظهار کرد: ارتفاع 
کل برف ثبت شده در ایستگاه کوهرنگ به 48 سانتیمتر 
رسیده که نسبت به سال گذشته 16 سانتى متر افزایش 
و نسـبت به میانگین بلندمدت، 46 سـانتى متر کاهش 
داشـته اسـت. موسـوى نائینى جمع کل بارش سامانه 
اخیر کوهرنگ تا صبح دیروز را 142 میلیمتر اعالم کرد.

ادامه طرح بخشودگى جرایم  
سرهنگ محمدرضا محمدى، رئیس پلیس راهنمایى 
و رانندگـى فرماندهى انتظامى اسـتان اصفهان گفت: 
در حال حاضر همه امکانات اجرایى برنامه بخشودگى 
جرایم کرونایى در اسـتان اصفهان صـورت مى گیرد، 
این طرح تا پایان سال ادامه دارد و شهروندان هیچ نوع 

نگرانى براى این مسئله نداشته باشند.

پخت و توزیع دوتن سمنو   
با کمـک خیـران و هیئت فاطمیون شـهر حبیـب آباد 
بیـش از دو هـزار کیلـو گـرم سـمنو بیـن مددجویان 
بهزیسـتى در مراکـز توانبخشـى روزانـه و شـبانه 
روزى در برخـوار و اصفهـان توزیع شـد. رئیـس اداره 
بهزیستى شهرستان برخوار در آیین پخت سمنو براى 
مددجویان بهزیسـتى گفت: براى پخت این سـمنو ها 
14 کیسـه آرد و 200 کیلوگـرم جوانـه گندم اسـتفاده

 شده است.

خبر

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: ساالنه بیش از 
150 هزار نفر براى اهداى خون مراجعه مى کنند و از این 
تعداد حدود 130 هزار نفر موفق به اهداى خون مى شوند. 
از 130 هزار مراجعه اهداکننــدگان خون، حدود 250 تا 
260 هزار فرآورده تهیه مى شود و به مصرف بیمارستان ها 

و بیماران خاص مى رسد.
على فتوحى مى گوید براى متصور شدن آینده اى خوب 
براى اهداى خون، باید تــالش بر ترغیب اهداکنندگان 

جوان باشد.
اوگفت: در استان اصفهان 10 نفر خون نادر بمبئى دارند 
که از این تعداد پنج نفر اهداکننده خون هستند و در زمان 

نیاز سریعًا درخواست به آن ها صادر شده و افراد اقدام به 
اهداى خون مى کنند. خون هاى نادر به خون هایى اطالق 
مى شود که آنتى ژن متفاوت ترى نسبت به سایر گروه هاى 
خونى دارند و معروف ترین آن ها گروه خونى بمبئى است.
به گفته مدیرکل انتقال خون استان اصفهان خون هاى 
ذخیره شده در شرایط عادى دوره انقضاى خاصى دارد و 
به همین علت خون هاى نادر از افــراد اهدا کننده براى 
نگهدارى گرفته نمى شود و به محض نیاز افراد اهدا کننده 
در لحظه اقدام به اهداى خون مى کننــد، اما در تهران 
بانک خون نادر وجود دارد که تا سال ها قادر به نگهدارى 

خون هاى نادر به صورت منجمد است.

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان مى گوید:در 
شهر اصفهان زمانى از تاکسى و مینى بوس هایى استفاده 
مى شد که استاندارد الزم را نداشــت، اما به مرور زمان 
گونه هاى جدید حمل و نقل عمومى در نظر گرفته شد؛ 
قطار شهرى یکى از ابعاد گسترش حمل و نقل عمومى 
است، اما یکى از مهمترین وســایلى که در حمل و نقل 
عمومى شــهر اصفهان تحول ایجاد کرد، اتوبوس هاى 
بى. آر. تى بود که حدود 11 سال پیش به ناوگان حمل و 

نقل عمومى اصفهان اضافه شد.
ابوالفضل قربانى گفت: ورود بى. آر. تى تحولى در عرصه 
حمل و نقل عمومى کالنشــهر اصفهان ایجاد کرد، به 

نحوى که میزان جابه جایى مســافر در این خطوط به 
روزانه حدود 110 تا 120 هزار نفر رسید در حالى که مترو 
ما با وجود تمامى هزینه هاى صرف شده هنوز ظرفیت 

جابه جایى این تعداد مسافر را ندارد.
وى افزود: اســتفاده از اتوبوس هاى برقى نیازمند ایجاد 
زیرساخت اســت که باید فراهم شــود؛ این مهم یکى 
از اهداف شورا اســت و تالش داریم ســال آینده این 
تحول را در مجموعه ناوگان اتوبوسرانى داشته باشیم، 
عالوه بر فراهم ساختن زیرساخت ها، اتوبوس نیز باید 
خریدارى شــود تا به تدریج این نــوع از حمل و نقل را 

توسعه دهیم.

اتوبوس برقى چه زمانى
 به اصفهان مى آید؟

10 اصفهانى
 خون نادر دارند

فرمانده انتظامى شهرســتان لنجان از جان باختن 
مردى 42 ساله که براى نجات پسر چهار ساله اش 

وارد چاله آب به عمق دو متر شده بود خبر داد.
سرهنگ احمد نیکبخت اظهار داشت: در پى تماس 
تلفنى یکى از شــهروندان با مرکــز فوریت هاى 
پلیسى 110 مبنى بر یک مورد غرق شدگى در پارك 
ســاحلى، مأموران فرماندهى انتظامى شهرستان 

لنجان بالفاصله در محل حاضر شدند.

وى افزود: در بررسى هاى صورت گرفته مشخص 
شد پسر بچه اى چهار ساله که در حال بازى بوده در 
چاله آب تشکیل شده از آب باران در وسط رودخانه 
مى افتد و پدرش هم به قصد نجات جان پســرش 

وارد این چاله آب که عمق آن 2 متر بوده مى شود.
فرمانده انتظامى شهرستان لنجان گفت: متأسفانه 
در این حادثه مرد 42 ســاله پــس از نجات جان 

فرزندش براثر خفگى فوت مى کند. 

برخــورد تریلر به خودروى کارکنان شــرکتى در 
شهرك مورچه خورت باعث واژگونى میدل باس 
در خیابان کاوه، سه راه ملک شهر و مصدوم شدن 

18 نفر از سرنشینان اتوبوس شد.
رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگــى فرماندهى 
انتظامى اســتان، سرنشــینان این اتوبوس را از 
کارکنان یکى از کارخانه هاى شــهرك صنعتى 
مورچه خورت برشمرد و افزود: در این سانحه 18 
نفر مصدوم شدند که علت مصدومیت سرنشینان 

استفاده نکردن از کمر بند ایمنى بود.
سرهنگ محمدى با اشاره به اینکه در این حادثه به 
دلیل لغزندگى سطح معبر ناشى از بارندگى، تریلر 
با میدل باس برخورد کرد، گفت: میدل باس پس از 
برخورد تریلر، منحرف شده و به میانه بلوار منحرف 

و واژگون شد.
وى افزود: متاســفانه با وجود توصیه هاى مکرر 
مبنى بر توقف نکردن سایر خودرو ها براى تماشاى 
صحنه حادثه، ازدحام و ترافیک ایجاد شده در این 
محور پر تردد شهر باعث ایجاد تصادفات دیگرى 
نیز شــد، در صورتى که چنین حوادثى بازکردن 
مســیر براى عبور خودرو هاى امــدادى ضرورى 

است.
ســخنگوى مرکزحوادث و فوریت هاى پزشکى 
استان هم گفت: در این حادثه که ساعت 6 صبح 
روز شنبه به اورژانس پیش بیمارستانى اعالم و پنج 
واحد آمبوالنس به محل اعزام شدند و مصدومان 
حادثه 18 مرد 30 تا 55 ســاله بودنــد که پس از 

دریافت خدمات اولیه درمانى به بیمارســتان هاى 
الزهرا (س)، آیــت ا... کاشــانى، امین و غرضى 

منتقل شدند.
عباس عابــدى گفت: وضعیت تمــام مصدومان 

مطلوب گزارش شده است.

وقوع 95 تصادف در اصفهان طى 24 
ساعت

رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگــى فرماندهى 
انتظامى اســتان ابراز داشت: براســاس آمارها و 
اطالعات به دســت آمده طى مدت 24 ســاعت 
منتهى به روز شنبه تعداد 95 مورد تصادف در سطح 
معابر شهرى استان رخ داد که 36 مورد آن جرحى 

و 57 مورد نیز خسارتى بودند.
وى از مجروح شدن 43 نفر در این حوادث خبر داد 
و گفت: بیشترین علت تصادفات رخ داده ناتوانى 
رانندگان در کنترل وسایل نقلیه ناشى از عدم توجه 
به جلو و همچنین عدم توجه به لغزنده بودن معابر و 

نداشتن مهارت کافى از سوى رانندگان بود.
س رهنگ محمدى با بیان اینکه رانندگى در شرایط 
بارانى و برفى نیاز به مهارت هــاى خاص خود را 
دارد، گفت: به رانندگان توصیه مى کنیم از سرعت 
مطمئنه اســتفاده کرده و با دنده سنگین حرکت 
کنند و ضمــن رعایت فاصله طولــى با خودروى 
جلویى خود از ترمزهــاى ناگهانى خوددارى کنند 
چرا که ترمز شدید باعث ُسر خودردن خودرو و بروز 

حوادث ناگوار مى شود.

فعالیت سامانه بارشى برف و باران در مناطق غربى 
و جنوبى استان موجب سفیدپوش شدن بسیارى 

از مناطق شد.
رئیس اداره هواشناســى فریدن وبوئین میاندشت 
گفــت: طى 24 ســاعت منتهــى به روز شــنبه 
درشهرســتان بوئین میاندشــت، 43/5 میلیمتر 
بارندگى به ثبت شده و در این مدت 20 سانتیمتر 
برف نیز باریده است. نوروزملکى افزود: شهر افوس 
با 42 سانتیمتر برف بیشترین میزان بارش را داشته 
و درارتفاعات منطقه ارتفاع بــرف به بیش از 60 

سانتیمتر رسیده است.
وى گفت: میزان بارش بــرف در فریدن هم 23 
ســانتیمتر ثبت شــده اســت. وى گفت: در این 
مدتدرشهرســتان فریدن 46/3 میلیمتر بارندگى 
به ثبت رسیده وبیشترین بارش برف به میزان 40 

سانتیمتر درروستاى بادجان ثبت شده است.
در همین حال مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان در این باره گفت: با بارش برف ســنگین 
تعدادى از درختان شکســت و ســبب سقوط 12 
پایه برق شد و از بامداد روز شنبه برق و مخابرات 
بخش هایى از شهرســتان گلپایگان، خوانســار، 

فریدن، فریدون شهر و بویین میاندشت قطع شد.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه این موج بارشى 
از روز جمعه اســتان را به ویژه مناطق غربى مانند 
فریدن، فریدون شهر، و بوئین میاندشت، خوانسار 
و گلپایگان و در جنوب سمیرم را دربر گرفته است، 
افزود: در ســایر مناطق اســتان بارش به صورت 

باران بود.
شیشــه فروش با بیان اینکه روزشنبه پدیده غالب 
هواى استان وزش باد شدید و کوالك در مناطق 
غرب و جنوب بــود، بیان کرد: شــدت بارش در 
مناطق غربى سبب شد تردد به صورت کند انجام 
شــود و مدارس این مناطق در غــرب تعطیل و 

غیرحضورى شد.
شیشــه فروش اضافه کرد: براى ســاعاتى محور 
خوانسار-دامنه، خوانســار-گلپایگان و خوانسار- 

بوئین میاندشت در ساعات اولیه صبح تردد خیلى 
کند انجام شــد، اما عوامل راهدارى استقرار پیدا 

کردند و راه ها بازگشایى شد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با 
اشــاره به اینکه 42 اکیپ امدادى در بخش هاى 
اورژانس، هالل احمر و راهدارى در مناطق برفى 
حال ارائه خدمت هستند، خاطرنشان کرد: راه هاى 
اصلى استان باز است و فقط گردنه کلوسه در پشت 

کوه فریدون شهر فعٌال بسته است.

*امداد رسانى به بیش از 20 خودرو 
به دلیل بارش ســنگین بــرف در گردنه قرقچى 
میمه به بیش از 20 خودرو امدادرسانى و 5 نفر هم 

اسکان داده شدند.
رئیس جمعیــت هالل احمر بخــش میمه گفت: 
ســاعت 6 بامداد صبح روز شــنبه گزارشى مبنى 
بر مســافران در راه مانده در گردنه قرقچى میمه 
دریافت شــد و گروه هاى امدادى به محل اعزام 
شدند و به 20 خودرو در جاده امداد رسانى کردند. 
محمد جواد نوروزى، افزود: دو کامیونت ایســوزو 
نیز به دلیل لغزندگى جاده واژگون و مصدومان این 
حوادث به صورت ســرپایى درمان و داخل پایگاه 

قرقچى میمه اسکان داده شدند.
در این مدت با امدادرسانى نیرو هاى هالل احمر، 
به 20 خودرو گرفتار در برف و هشت مسافر در راه 
مانده در برف محور هاى غربى اســتان اصفهان 

اسکان اضطرارى داده شد.
رییس اداره عملیات امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر استان گفت: امدادگران جمعیت هالل احمر 
استان این تعداد مســافر گرفتار در برف و باران را 
که به علت خرابى 20 خــودرو در راه مانده بودند، 

امدادرسانى و اسکان اضطرارى دادند.
محمــد محمــدى افــزود: همچنیــن جمعــه 
شــب به دو دســتگاه اتوبــوس توریســتى در 
راه مانــده در مســیر پیســت اســتکى داران 

امدادرسانى شد.

مرگ پدر بعد از نجات کودکش در لنجان

18 مصدوم در حادثه رانندگى در خیابان کاوه 

چهره زمستان  در گوشه و کنار استان

برف بخشى از استان اصفهان را سپیدپوش کرد

دریا قدرتى پور
مثل کارتن هاى زهوار در رفته قدیمى، نم کشــیده و 
مهجور در کنار هم صف کشــیده اند. حتى وارد نشده 
تنت مى لرزدکه نکند با لرزه اى کوچــک فرو بریزند. 
انگار مرگ به این خانه هــاى عنکبوتى و لرزان خیلى 

نزدیک تر است.
اینجا خیابان ابن سینا است. پیرمرد رو مى کند به محله 
دردشــت، جایى که به قول قدیمى هــاى این خیابان 
مدرســه ابن ســینا و آرامگاه او در آنجاست. انگشت 
سبابه اش همانطور که مدرسه را نشان مى دهد نقب مى 
زند به زمانى که ابوعلى سینا به بیمارى قولنج مبتال شد 
و در راه رســیدن به همدان فوت کرد و به همین خاطر 
جسدش را در همین مدرسه در اصفهان، خیابان ابن سینا، 
کوچه پاگلدسته، باالتر از مدرســه شفیعیه دفن کردند. 
همین شد که خیابان ابن ســینا به نام پزشک نامى شد. 
پیرمرد یادش نمى آید از کى اینجا بورس پارچه فروشان 
شد، ولى تا زمانى که یادش هســت اینجا انواع واقسام 

پارچه ها بوده که فروخته مى شده است.
در کوچه هــا و خیابان هاى ابن ســینا، زندگى ســاده 
است. ساختمان ها، نما و تجمالت اضافى ندارند. مردم

 لباس هاى گران نمى پوشند و  برندها و مارك ها در اینجا 
مفهومى ندارد. در این محله رســتوران هاى زنجیره اى 
شعبه اى باز نکرده اند و هنوز در بقالى ها جنس خارجى 
نیست. مغازه ها ختم مى شود به چند مانتو فروشى و پالتو 
فروشى و یک عالمه پرده فروشى از انواع ضخیم یا نازك. 

بیشتر خانه ها بافت فرسوده دارند. 

محله اى دست نخورده
ابن سینا خیلى وقت است دست نخورده باقى مانده است. 
مهمترین دلیلش را اهالى محل به صراحت مى گویند. 
پیرمردها و پیرزن هایى که با این بافت ها پیر شده اند و 
جوانیشان را در آنها سپرى کرده اند. خیاط میانسال محله 
که از 50 سال پیش اینجا کنار پدرش خیاطى را یاد گرفته 
و در خانه اى فرسوده زندگى مى کند از تنوع طرح هاى 
تشویقى شهردارى براى نوسازى این محله مى گوید که 
هیچکدامشان به کار او و امثال او نیامده. بسیارى از مردم 

این منطقه در بازپرداخت وام هاى سنگین باز مانده اند. 
عده اى بى خیالش شده اند و عده اى دیگر هم با باال و 
پایین کردن زندگیشان به این نتیجه رسیده اند که از خیر 
وام ها بگذرند و در خانه هاى ترك خورده شان روزگار 
بگذرانند. در این میان عده انگشت شمارى هستند که 
توانسته اند دستى به سر و گوش خانه هایشان بکشند و 

آنها را نونوار کنند.

تقابل زندگى نو و کهنه
تقابل زندگى کهنه و نو در دل محله ها به خوبى پیداست 
ولى به هر ترتیب بافت بکر و دســت نخــورده محله 
همچنان با معمارى به خصوصــى خودنمایى مى کند. 
خانه هاى زنجیروار این کوچه ها چنان از یک معمارى 
و بناى خاص پیروى مى کنند که گویى همه را یک نفر 
ساخته است؛ با طاقى ها و سایبان هایى که کمتر نظیرش 
را این روزها مى بینى. نیازبه کالبد شــکافى نیســت، 
لهجه ها نشان مى دهد که مردمان این منطقه دو بخش 
مى شوند؛ عده اى بومى و عده اى دیگر هم غیر بومى 
که یک ســوم کل درآمدشــان صرف اجاره نشینى در

 خانه هاى نیمه مخروبه مى شود. 
این خانه هاى چهل پنجاه مترى با چندین نفر سکنه مثل 
یک لحاف چهل تکه فضاى اصلى ابن سینا را تشکیل مى 
دهند. ساکنان این محله  به دور از  زندگى آپارتمان نشینى 
و فرهنگ مدرن در یکى از مهدهاى بافت فرسوده زندگى 
مى کنند. بافت هایى که حتى با عبور یک ماشین سبک، 
لرزه بر اندامشان مى افتد. اینجا کلونى اتباع خارجه است. 
سیماى این خیابان، سیماى ســاده زیستى است و شاید 
سیماى فقر. آنها که دستشان به دهانشان مى رسیده از این 
خانه هاى تو سرى خورده توى کوچه پس کوچه ها رفته 
اند. محله هاى ابن سینا خیلى وقت است نام بافت فرسوده 
را با خود یدك مى کشند و آدم هایش با سیلى صورتشان 

را سرخ مى کنند.

فرسوده هایى که در اعداد نمى گنجد
بافت فرســوده و عنکبوتى محله ابن ســینا به فاجعه 
نزدیک شده است. براساس آخرین آمارهاى اعالم شده 

از سوى وزارت مسکن و شهرسازى، اکنون بیش از 60 
هزار هکتار بافت فرســوده درکشور وجود داردکه بیش 
از هشــت هزار و 100 هکتار آن متعلق به اصفهان و به 
خصوص محله ابن سینا است. این رقم شامل سه هزار 
هکتار بافت تاریخى و سه هزار و 780 هکتار سکونتگاه 
غیر رسمى است. در عین حال شهر اصفهان دو هزار و 
304 هکتار بافت فرســوده دارد که 20 درصد مجموع 

مساحت شهر را شامل مى شود.
با اینکــه در قوانین متعددى همچــون برنامه چهارم، 
پنجم و ششم توســعه نگاه ویژه اى به احیا و بازآفرینى 
بافت فرسوده شد ه اســت و طبق این برنامه ها باید هر 
سال 10درصد از این بافت احیا شود اما به علل گوناگون 
چنین اتفاقى نیافتاده اســت. این در حالى است که در 
اواخر سال 96 دســتور آغاز عملیات اجرایى طرح ملى 
بازآفرینى شهرى در 10 استان کشور از جمله اصفهان 
داده شد. بر این اساس 106 محله ناکارآمد در اصفهان 
شناسایى و آن زمان مقرر شد طبق دستور رئیس جمهور 
وقت، طــى برنامه اى 10ســاله در فاز نوســازى قرار

 گیرد.
بعد از این دســتورالعمل، همه چشــم به راه جهشى در 
نوسازى و بهسازى بافت هاى فرسوده اصفهان شدند 
و حتى خبرگزارى شــهردارى اصفهان (ایمنا) در اولین 
روزهاى زمستان97 با تیتر «برجام بافت هاى فرسوده» 
به استقبال این دســتور رفت اما به علت عدم همکارى 
دستگاه هاى متولى، تخصیص نیافتن اعتبارات الزم و 
نبود ضوابط ویژه ساخت وساز، بسته هاى تشویقى مؤثر 
براى افزایش مشــارکت مردم و سرمایه گذاران بخش 
خصوصى عمالبرجام بافت هاى فرســوده اصفهان با 

شکست مواجه کرد.
سه ســال از زمانى که این تصمیم ها گرفته شد گذشته 
است. خرابه ها بیشتر شده اند و امیدى به آبادانى نیست. 
طرح ها مانده اند و کم کم پیر شــده اند اما هنوز چشم 
بافت ها منتظر عددهاى درســتى هســتند که بتوان با 
آنها ستون هاى محکمى براى خانه هاى این محله ها 
ساخت تا سقفى شــود براى ساکنانشان که بر سرشان

 آوار نشود.

بافت هاى مسکونى یکى از قدیمى ترین خیابان هاى اصفهان نیازمند بازسازى است

تن فرسوده «ابن سینا» 
هر روز مى لرزد

فرمانــده انتظامــى نایین از کشــف حــدود 174 
کیلوگــرم مواد مخــدر از نوع تریاك و حشــیش در 
محموله هاى پوسته پسته و بادمجان در گلوگاه بازرسى 

این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ هادى کیان مهر افزود: ماموران انتظامى 
مستقر در ایستگاه بازرسى شهید شرافت نایین حین 
کنترل خودروهاى عبورى به یک کامیون بنز مشکوك 

شدند و آن را متوقف کردند.
وى افزود: در بازرسى تخصصى از این خودرو 96 کیلو 
و 450 گرم حشیش که به طور حرفه اى در بار پوست 

پسته جاساز شده بود، کشف شد.
وى گفت: در این زمینه 2 سوداگر مرگ دستگیر و به 

مراجع قضایى تحویل داده شدند.
وى با اشاره به بازرسى ماموران انتظامى از یک کامیون 

بنز دیگر افــزود: این خودرو حامــل محموله قانونى 
بادمجان بود که در بازرسى از آن 77 کیلو و 640 گرم 
تریاك که زیر کارتن هاى بادمجان جاســاز شده بود 

کشف شد.
فرمانده انتظامى شهرستان نایین ادامه داد: در این زمینه 
یک سوداگر مرگ دســتگیر و پس از تشکیل پرونده 
براى اقدامات قانونى به مراجع قضایى تحویل داده شد. 

حشیش و تریاك در بارهاى پوسته پسته و بادمجان 
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رضا عطاران اخیرا قطعه اى از سریال "ساعت خوش“ 
را در صفحه اینســتاگرامى خود پســت کرده است، 
شــاید پیام این کار این باشــد که خودش هم دلش 
مى خواهد بازهم مردم او را از قاب تلویزیون تماشــا 
کنند و همچون گذشته، "ســاعات خوشى“ را با آثار 

او سپرى کنند.
گویا بازگشت رضا عطاران دیگر از رایزنى و گمانه زنى 
به دلتنگى رسیده اســت؛ وقتى تکه اى از طنز جذاب 
«ســاعت خوش» را بــرش مى زنــد و در صفحه 
مجازى اش بارگذارى مى کند، به نظر نمى رسد فقط 
یک خاطره بازى ساده باشد (27 سال پیش این کمدى 
براى تلویزیون ساخته شد و هنرمندانش امروز هرکدام 
وزنه اى در کمدى و طنــز ســینما و تلویزیون اند.) 
عطاران بعد از تلویزیون دیگر سریال نساخته و حتى 
صحبت هایى براى کار نمایش خانگى او ایجاد شد اما 

به جایى نرسید. 
در روزهایــى که بســیارى از هنرمنــدان مصاحبه 
مى کنند و در ال به الى مطالبات شان براى بازگشت 
برنامه سازان، کارگردانان، تهیه کنندگان و بازیگران 
محبوب و کاربلد و توانمند به تلویزیون، همیشــه نام 
«رضا عطاران» را مى آورند و شاید او هم مثل خیلى 
از دوستانش، دلش براى تلویزیون و سریال سازى در 

این مدیوم تنگ شده است. 
هر بار در میان مطالبات مردم از صداوسیما با این نکته 
مواجه شــدیم که چرا رضا عطاران نیست؟ چرا براى 
تلویزیون کار نمى سازد و اصًال چرا سریال نمى سازد؟ 
از طرفى هیچ وقت جواِب صریحى نشنیدیم جز اینکه 
برخى از دوستانش گفتند او دلخور است او فرار کرده 

و از این دست صحبت ها! 
اگر به اســتقبال مردم از ســریال هاى رضا عطاران 
خصوصــًا در کنداکتور نــوروز و به خصوص 
جــدول مجموعه هــاى رمضانى توجه 
کنیم مى بینیم او چقدر محبوب اســت. 
وقتى سریال "متهم گریخت“ یا "خانه 
به دوش" در جــدول رمضانى و "ترش 
و شــیرین“ در کنداکتــور عیــد نوروز 

تلویزیون با سریال هاى جدید رقابت مى کند و پیروز 
مى شود، نشان مى دهد مردم آن شکل سریال سازى 
و کارگردانى و بازیگرى رضا عطاران را دوست دارند. 
عطاران که پس از استقبال نسبى مخاطبان از سریال 
«کوچه اقاقیا» تبدیل به برگ برنده تلویزیون شد؛ در 
تمام سال هاى بعد از آن در تلویزیون در اوج بوده است. 
این کمدى ســاز محبوب پس از آن سریال «خانه به 
دوش» را در ماه رمضان 1383 روى آنتن داشت که 
محبوبیتى عجیب پیدا کرد و در سال هاى بعد هم به 

عنوان پرتکرارترین سریال تاریخ تلویزیون رسید.
«متهم گریخت» نیز که کمتر از یک سال بعد حاصل 
حضور رضا عطاران و رفقایش در تلویزیون بود، سریال 
غافلگیرکننده دیگرى شد که تقریبا تمام موفقیت هاى 
«خانه به دوش» را تکرار کرد و حتى گام ها نیز از آن 

فراتر رفت.
عطاران بعد از آن در ماه رمضان ســال 1385 سراغ 
سریال «ترش و شیرین» رفت. گام دیگرى در ادامه 
مسیر آشناى این چهره محبوب در سریال سازى که 
به نحوى عجیب باز هم موفق شد. انگار عطاران کلید 

صندوق موفقیت را یافته بود.
ســریال «بزنگاه» اما با همان فرمــان پیش نرفت. 
این ســریال که به عنوان جنجالى ترین تجربه رضا 
عطاران در تلویزیون شناخته مى شود، اگرچه از نظر 
کیفى کار موفقى بود و حتــى منتقدان آن را بهترین 
ســریال کارنامه عطاران مى دانند، امــا ماجراهاى 
نمایش آن به حواشى و جنجال هاى مختلفى منجر 
شــد که همین هم باعث ممیزى فراوان سریال شد. 
اتفاقى که ریشــه دلخورى شــدید رضا عطاران از 
تلویزیون را در آن مى دانند و در نهایت هم باعث شد 
این سریال ساز که تا همان چند ماه پیش برگ برنده 
تلویزیون نامیده مى شد، وادار به خداحافظى از جام جم 
شود. یک خداحافظى طوالنى که در تمام این سال ها 
زمزمه هایى درباره پایانش مطرح شده، اما این شایعات 

هیچ گاه عملى نشده اند.
در تمام این ســال ها، تالش هاى زیادى براى پایان 
دادن بــه دورى رضا عطاران از تلویزیــون به انجام 

رسیده و بسیارى در خود شــبکه هاى تلویزیون هم 
دربــاره لزوم بازگشــت این چهره محبوب ســخن 
گفته اند. اما این تالش ها هیچ کدام در این ســال ها 
به نتیجه نرسیده اند و بازگشت عطاران به تلویزیون 
ممکن نشده است. در این سال ها حتى برخى مدیران 
تلویزیون هم اشاره کردند که بارها عطاران را تا دم در 
تلویزیون آوردند اما ممکن نشــد. احتماًال این غیبت 
طوالنى دالیل متعددى مى تواند داشــته باشد که از 
جمله مهم ترین آن مى تواند همین دلخورى شــدید 
رضا عطاران باشد تا جایى که بارها گفته که آن زمان 
چنان دلخور بوده که ترجیح مى داده بیکار بماند، اما 

دیگر با تلویزیون همکارى نکند.
اما از نظر کارشناســان، طوالنى شــدن دورى رضا 
عطاران از تلویزیون دالیل دیگرى نیز دارد. از جمله 
ترس هاى شــخصى خود رضا عطاران. به هر حال 
عطاران به عنوان سریال ســازى که در زمینه کارى 
خود به حد اعالى موفقیت رسیده، قطعاً براى بازگشت 
تردیدهایى خواهد داشــت که آیا آثــار جدیدش آن 
موفقیت هاى سابق را تکرار خواهند کرد؟ آیا خاطره 
آن کارهاى موفق سابق را پیش مخاطبان کم رنگ 

نخواهند کرد؟
عامل دیگرى که اتفاقا این عامل قبل را تشــدید هم 
مى کند، بازگشت دیگر چهره هاى موفق سریال سازى 
کمدى به این عرصه و البته شکســت آنها است. به 
هر حال عطاران نمى تواند چشــم بر شکست مهران 
مدیرى در سریال «در حاشیه» و البته شکست جواد 
رضویان در سریال «021» ببندد. موضوعى ترسناك 
براى کارگردانى که به واسطه دورى طوالنى مدت از 

کار، کار دشوارى براى تصمیم گیرى دارد.
از نــگاه کارشناســان مســایلى ماننــد موفقیــت 
و پول ســازى عطاران در ســینما، کم شدن قدرت 
شــبکه هاى تلویزیون و مدیران شــبکه ها، تجمیع 
قدرت در ســیمافیلم و البته پروسه طوالنى و دشوار 
آماده کردن شرایط ساخت یک سریال را نیز مى توان 
دیگر فاکتورهاى مؤثــر در دورى طوالنى عطاران از 

تلویزیون دانست.

پیام ُپست جدید ستاره سابق تلویزیون 
براى مدیران جدید رسانه ملى چیست؟

رضا عطاران
 به قاب جادو بر مى گردد؟

«کاله پهلوى» جایگزین 
«بچه مهندس» مى شود

چرا «جیران» 
بدقول شد؟

”کاله پهلوى“ جایگزین فصل چهارم از مجموعه 
در حال پخش "بچه مهندس" مى شود.

”کاله پهلوى“ به تهیه کنندگى محمدرضا تخت 
کشیان از دوشنبه، 27 دى ماه هرشب ساعت 22 از 

شبکه آى فیلم پخش مى شود.
”کاله پهلوى“ پس از مجموعه ”کیف انگلیسى“ 
دومین ســریال تاریخى زنده یاد سید ضیاالدین 
درى بود که براى اولین بار سال 91 از شبکه یک 

سیما به روى آنتن رفت.
امین حیایى، محمدرضا شــریفى نیــا، داریوش 
فرهنگ، مریال زارعى، شــقایق فراهانى، ســارا 
خوئینى ها، قطب الدین صادقى، امیرعلى دانایى، 
بهاره کیان افشار، رضا کیانیان، ثریا قاسمى، گوهر 
خیراندیش، نیلوفر خوش خلق، صالح میرزا آقایى، 
بیوك میرزایى، داریوش کاردان، شهره لرستانى، 
سپند امیرســلیمانى وزنده یادان: ”داوود رشیدى، 
ســیروس گرجســتانى، ماه چهره خلیلى، نادیا 
دلدار گلچین و عبــاس امیرى“از بازیگران "کاله 

پهلوى“ هستند.

حاشــیه هاى پیش آمــده بــراى «جیــران» به 
کارگردانى حســن فتحى در روزى که پخش آن 
وعده داده شــده بود، باال گرفت و در نهایت هم 
اعالم شد که این مجموعه تاریخى براى انتشار به 

حداکثر یک هفته دیگر زمان نیاز دارد.
در حالى که روابط عمومى سریال «جیران» زمان 
پخش این مجموعه را 24 دى ماه ساعت 8 صبح 
اعالم کرده بود، ساخته حسن فتحى به زمان مقرر 
پخش نرســید و روابط عمومى این مجموعه هم 
حوالى ظهر جمعه با انتشار خبرى جدید علت این 
تاخیر را اینگونه اعالم کــرد: «در بازبینى نهایى 
ساترا مالحظه اى بیان شد که در حال رفع و تهیه 

نسخه نهایى هستیم.»
اما ماجرا به همین جا ختم نشــد. ساعاتى پس از 
اعالمیه روابط عمومى «جیران»، روابط عمومى 
پروژه اى دیگر با نام «آهوى من مارال» که اتفاقا 
آن هم مقطعــى از زندگى ناصرالدین شــاه را به 
تصویر مى کشد، مطلبى را منتشر کرد و در اختیار 

رسانه ها قرار داد.
در این بیانیه، روابط عمومى ســریال «آهوى من 
مارال» تاخیر در پخش «جیران» را به «شباهت 
داستان سریال حسن فتحى به ســریال مهرداد 
غفارزاده» نســبت داده و در بخشى از آن مدعى 
شده بود: «پى رنگ اصلى داستان عاشقانه سریال 
جیران از ســریال آهوى من مــارال کپى بردارى 

شده است.»
ســازندگان «آهــوى مــن مــارال» همچنین 
اعالم کردند که تهیه کننــده «جیران» به حذف 
شباهت هاى کپى شــده از ســریال «آهوى من 

مارال» موظف شده است.
اما در نهایت ســازمان تنظیم مقررات رسانه هاى 
صوت و تصویر فراگیر (ســاترا)، حدود 18 و 30 
دقیقه روز جمعهـ  24 دى مــاهـ  با ورود به قضیه، 
درباره  پخش نشدن قسمت اول سریال «جیران» 
مختص به پلتفرم فیلیمــو در موعد مقرر 24 دى، 
توضیحاتى را در پنج بند ارائه کرد. در یکى از این 
بندها آمده اســت:  با توجه به ادعاهاى مربوط به 
نقض حقوق مالکیت فکرى در سریال «جیران»، با 
توجه به عدم تمایل شاکى به ادامه رسیدگى توسط 
ســاترا، موضوع تا زمان ثبت درخواست رسیدگى 
از سوى عوامل تولید سریال «آهوى من مارال» 
یا ارائه حکم قضایى، در ســاترا مسکوت مانده و 
انتشار یا عدم انتشار ســریال «جیران»، ارتباطى 

با آن ادعا ندارد.
و اینگونه بود که حاشیه هاى سریال حسن فتحى 
در روزى که قرار بر پخش این مجموعه تاریخى 
بود، حداقل به طور موقت با انتشار اطالعیه اى از 

سوى پلتفرم پخش کننده به پایان رسید. 
فیلیمو در بخشى از این بیانیه اعالم کرده که انتشار 
ســریال «جیران» حداکثر تا هفتــه آیندهـ  یک 
بهمن ماهـ  به تاخیر خواهد افتاد و علت این تاخیر 
را مالحظات ممیزى از سوى ســاترا اعالم کرده 
است. این پلتفرم همچنین به کاربرانش وعده داده 
که به منظور حفظ حقوقشــان سه روز به اشتراك 

آنها اضافه کند.

پژمان بازغــى در برنامه خندوانه گفت: بعد از پنج ســال که اجراى برنامه «کودك شــو» به 
تهیه کنندگى رضا نصیرى را به عهده داشتم، به دلیل بازى در ســریال افرا نتوانستم با گروه 
همکارى کنم. کودك شو برنامه اى بود که به فضاى متفاوت آن عالقه مند بودم. در آن برنامه 

خاطرات شیرینى با مردم داشتم و بى واسطه با آن ها ارتباط برقرار مى کردم.
کودك شو در بیش از 500 برنامه با اجراى پژمان بازغى تولید و پخش شد. پس از بازغى هم 

حمید گودرزى با اجراى این برنامه، میهمان خانه هاى مردم شد.
هر قسمت از برنامه «کودك شو» با حضور دو خانواده ضبط مى شد و والدین به همراه کودکان 

خود در مسابقه حاضر مى شدند.
رامبد جوان هم در برنامه خندوانه، از عالقمندى خود به برنامه کودك شو گفت و از پژمان بازغى 

خواست دوباره همکارى با این برنامه را ادامه دهد.
بازغى در این باره مى گوید: دوســت دارم دوباره برنامه را اجرا کنم 
و  اگر زمان بندى ها هماهنگ باشــد حتما دوباره ادامه مى دهم. 
اصال دوســت دارم با حمید گودرزى به کودك شو برگردیم و 
هر کدام بخش هایى را اجرا کنیم. حتى دوســت دارم در سرى 
جدید بچه هایى که پنج ســال پیش در برنامه کودك شــو 
شــرکت کردند دوباره به برنامه بیایند 
و اجرایشــان را ببینیم و تغییرات را 

مشاهده کنیم.

پرویز فالحى پور پیرامون فعالیت هــاى اخیر خود در عرصه بازیگــرى گفت: در حال حاضر 
همچنان مشغول بازى در سریال «بى نشان» هســتم و به دلیل مشغله فراوان در این اثر فعال 
نمى توانم به آثار دیگر فکر کنم، البته پیشنهادات زیاد است و به امید خدا بعد از پایان فیلمبردارى 

این کار به آثار دیگر نگاهى جدى تر خواهم کرد. 
وى درباره دلیل کم رنگ بودن خود در ســینما افزود: دیگر این حرف تکرارى شده که سینما 
کامًال باندبازى شده است، منتها به تازگى شاهد اتفاقاتى هستیم که روى باندبازى را هم سیاه 
کرده است، حرفى که مى  زنم صرفا حرف من نیست و همه بازیگران از این وضعیت ناراضى 

هستند.
وى در همین رابطه ادامه داد: متاسفانه این روزها شــاهد حضور بازیگرانى در شبکه نمایش 
خانگى و سینما هستیم که پاى چپ و راست خود را نمى شاسند، بازیگرانى که الفباى ابتدایى 
بازیگرى را هم نمى دانند و نقش یک مى گیرند، واقعا چه بالیى ســر ســینما آمده که چنین 

بازیگرانى به این عرصه راه پیدا کرده اند. 
وى درباره گذشته انتخاب بازیگران در سینما اضافه کرد: روزگارى بود که سینماى کشور به 
نام خسرو شکیبایى و پرویز پرستویى شناخته مى شــد اما امروز معرف بازیگرى در سینماى 
کشور چه کسانى هســتند؟ متاسفانه ســینماى امروز کامال براساس دوســتى، میهمانى و 
روابــط؛ بازیگران خود را انتخــاب مى کند و ماحصل آن این چیزى اســت کــه امروز روى 
پرده نقره اى مى بینیم. البته در این میان کســانى هم هستند که براســاس لیاقت بازیگران 
را انتخاب مى کنند اما هشــتاد درصد انتخاب بازیگران ســینما براســاس همین البى هاى

 عجیب و غریب است. 
بازیگر ســریال «شــهرزاد» در همین رابطه اضافه کرد: معموال پیشنهادات 

ســینمایى زیادى به من مى شــود که بسیار کوچک هســتند و به نوعى 
زشــت اســت که بعد از این همه ســابقه این کارها را قبول کنم. چرا 
باید مــن نقش دوم و ســوم کارى باشــم که نقش اولــش صرفا با 
خوانــدن دو آهنــگ بازیگر شــده اســت؟ ســینما و کال انتخاب 
بازیگران به چه مسیرى رفته که ســتاره دهه هفتاد سینماى کشور 
نقش دوم یک خواننده شــده اســت؟  اینها آینده ســینما را نابود 

مى کند و متاسفانه وضعیت این روزها همین است. 
این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: البته من ادعا ندارم که بازیگر 
درجه یکى هستم، اما باالخره هرچیزى راه و رسمى دارد، یک روزى 
براى رسیدن به تصویر و ســینما باید سالها خاك تئاتر مى خوردى 
اما اینها یک شبه معلوم نیســت از کجا به بازیگرى رسیده اند. قصد 

توهین به همه افرادى که تازه بازیگر شــده اند را ندارم اما این افراد 
چقدر مطالعه و تــالش مى کنند؟ طبیعتا محصــول علم و آگاهى این 

بازیگران در عملکردشان مشخص است. 
وى وجود بازیگران یک شبه را سم مهلک خواند و اضافه کرد: اگر این بازیگران 

جدید مخاطب داشتند آدم دلش نمى ســوخت، اما مردم هم اینها را دوست ندارند و 
مشخص نیست اصرار برخى تهیه کنندگان براى ادامه حضور این بازیگران چیست؟

همفرى بوگارت بازیگر بلندآوازه ســینماى آمریکا 65 سال 
پیش در روز 24 دى ماه در لس آنجلس کالیفرنیا از دنیا رفت.

بــوگارت ملقب بــه «بوگــى»  در ســال 1941 بــا فیلم 
«شــاهین مالت» به شــهرت رســید. او بعد از «شــاهین 
مالت» تــا پایان عمــرش عمًال ســتاره اول ســینماى 

هالیوود بود.
«کازابالنکا» مایکل کورتیز، «داشتن و نداشتن» هاوارد 
هاکس ، «خواب بزرگ» هاوارد هاکس، «گنج هاى سیرا 
مادره» جان هیوستن، «در مکانى خلوت» نیکالس رى، 
«ملکه آفریقایى» جان هیوســتن، «ســابرینا» بیلى وایلدر، 
«کنتس پابرهنه» جوزف ال. منکیه ویچ، «شورش کین» ادوارد 
دیمیتریک و «ســاعات ناامیدى» ویلیام وایلر از شاخص ترین 

فیلم هاى بوگارت در دهه 40 و 50 بودند.
همفرى بوگارت در 14 ژانویه 1957 پــس از مبارزه با بیمارى 

سرطان در 57 سالگى از دنیا رفت.
آندره بازن منتقد و نظریه پرداز فرانسوى و موسس مجله «کایه 

دو سینما» در رثاى بوگارت که احتماال مهمترین ستاره درگذشته هالیوود تا 
آن زمان بود، چنین نوشت: سوگوارى و عزاى او ویژه  مردان است. به گمانم 
در نگاه تماشــاگر، بوگارت نقش آن قهرمانى را بازى مى کرد که بیشتر از 
آنکه دوستش داشته باشد با او همذات پندارى مى کردند. محبوبیت بوگارت 
مردانه است. شاید زنانى هم باشند که بر مرگ او تاسف بخورند، اما مردانى را 
مى شناسم که اِبایى نداشتند از اینکه بر مزار عارى از ُگِل این مرِد پرصالبت 

اشک بریزند.
مشهور است که بسیارى از ســتاره هاى آن زمان هالیوود در روزهاى آخر 
زندگى «بوگى» براى وداع با او باالى ســرش آمدند که از میان شــناخته 
شده ترین هاى شان مى توان به کاترین هپبورن، اسپنسر تریسى، مریلین 
مونرو، جرج کوکر، جــودى گارلند، کالرك گیبل، بــت دیویس، فرانک 
سیناترا، سامى دیویس جونیور، پیتر یوستینف، بیلى وایلدر، دین مارتین و 

کرك داگالس اشاره کرد.
همفرى بوگارت در سال 1999 از سوى موسســه فیلم آمریکا، به عنوان 
بزرگترین ستاره مرد تاریخ ســینماى آمریکا باالتر از کرى گرانت، جیمز 

استوارت و مارلون براندو قرار گرفت.

تمایل پژمان بازغى براى اجراى دوباره
 «کودك شو»

فالحى پور: 

برخى بعد از خواندن دو آهنگ فورا بازیگر 
نقش اول مى شوند!
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ى
و از این دست صحبت ها! 

اگر به اســتقبال مردم از ســریال هاى رضا عطاران 
خصوصــًا در کنداکتور نــوروز و به خصوص 
جــدول مجموعه هــاى رمضانى توجه 
چقدر محبوب اســت.  او کنیممى بینیم
"متهم گریخت“ یا "خانه  "وقتى سریال "

" در جــدول رمضانى و "ترش  به دوش"
عیــد نوروز و شــیرین“ در کنداکتــور

ى
تلویز
این س
تلویزی
شود.
زمزمه
هیچ گ
در تما
دادن

هد حضور بازیگرانى در شبکه نمایش 
ى شاسند، بازیگرانى که الفباى ابتدایى 
چه بالیى ســر ســینما آمده که چنین 

رد: روزگارى بود که سینماى کشور به 
د اما امروز معرف بازیگرى در سینماى 
ز کامال براساس دوســتى، میهمانى و

 آن این چیزى اســت کــه امروز روى 
 هستند که براســاس لیاقت بازیگران
ن ســینما براســاس همین البى هاى

کرد: معموال پیشنهادات 
ىوعى ســتند و به ن
ا قبول کنم. چرا 
ولــش صرفا با 
و کال انتخاب 
ینماى کشور 
ـینما را نابود

م که بازیگر 
، یک روزى 
 مى خوردى 
یده اند. قصد 

م اما این افراد 
و آگاهىاین علم

ه کرد: اگر این بازیگران 
م هم اینها را دوست ندارند و 
 حضور این بازیگران چیست؟

همفرى بوگارت بازیگر بلندآواز
4پیش در روز 24 دى ماه در لس
بــوگارت ملقب بــه «بوگــى
«شــاهین مالت» به شــهرت
عمــرش ع مالت» تــا پایان

هالیوود بود.
«کازابالنکا» مایکل کورتی
هاکس ، «خواب بزرگ» ه
مادره» جان هیوستن، «در
«ملکه آفریقایى» جان هیوســ
«کنتس پابرهنه» جوزف ال. منکیه
دیمیتریک و «ســاعات ناامیدى»
0 و 50 0فیلم هاى بوگارت در دهه 40
57 7 ژانویه 14 4همفرى بوگارتدر
دنیا رفت 57 سالگىاز 7سرطاندر
آندره بازن منتقد و نظریه پرداز فر

65 سال از درگذشت بزرگترین ستاره هالیوودگذشت

خود در مسابقه حاضر مى شدند.
رامبد جوان هم در برنامه خندوانه، از عالقمندى خود به برنامه کودك شو گفت و از پژمان بازغى 

خواست دوباره همکارى با این برنامه را ادامه دهد.
کنم باره مىگوید: دوســت دارم دوباره برنامه را اجرا بازغى در این

اگر زمان بندى ها هماهنگ باشــد حتما دوباره ادامه مى دهم.  و 
اصال دوســت دارم با حمید گودرزى به کودك شو برگردیم و 
هر کدام بخش هایى را اجرا کنیم. حتى دوســت دارم در سرى 
جدید بچه هایى که پنج ســال پیش در برنامه کودك شــو 
شــرکت کردند دوباره به برنامه بیایند 
ببینیم و تغییرات را و اجرایشــان را

مشاهده کنیم.
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باشگاه زنیت با انتشار ویدئویى از استقبال بازیکنان از سردار 
آزمون ستاره ایرانى تیم در اردوى امارات با مشت و لگد خبر 
داد. زنیتى ها براى آزمون یک تونل وحشت ایجاد کردند و با 
مشت و لگد به شوخى از ستاره تیم ملى کشورمان استقبال 
کردند. آزمون این روزها از سوى باشگاه یوونتوس، لیون 
و نیوکاســل مورد توجه قرار دارد و هنوز تکلیف آینده این 
بازیکن با زنیت مشخص نیست. بنا به گزارش رسانه هاى 
روسیه آزمون در اردوى دبى با مدیران زنیت در این زمینه 

جلسه اى برگزار مى کند.

آزمون در تونل وحشت

04

امسال و با باز شدن پنجره نقل و انتقاالت زمستانى اروپا، پورتو 
تا به اینجاى کار دو بازیکن خود را به کشورهاى ایتالیا و اسپانیا 
ترانسفر کرده است. همچنین از مدت ها پیش بحث فروش 
لوییس دیاس مهاجم و وینگر کلمبیایــى پورتو به تیم هاى 
لیگ برترى انگلیس از جمله لیورپول در جریان بوده اســت. 
با این فعالیت پورتو در بازار نقل و انتقاالت اروپا بعید نیســت 
به زودى نوبت به مهدى طارمــى مهاجم ایرانى این تیم هم 
برسد که در صورت تداوم روند درخشانش تا پایان فصل، شاید 
انتقال او به یکى از تیم هاى سرشناس ایتالیا یا اسپانیا دور از 

دسترس نباشد.

این بار نوبت طارمى است؟

03

رسانه اســپانیایى از احتمال بازگشت مســى به بارسلونا 
خبــر داد.   الکس فیندریل مجرى و کارشــناس شــبکه
La Porteria اســپانیا درباره احتمال بازگشــت مسى به 

بارسلونا این طور، گفت: اگر دنى آلوس توانسته در سن 38 
سالگى به بارسلونا برگردد و این طور بازى کند پس مسى 
هم مى تواند بعد از اتمام قراردادش با پارى سن ژرمن آخرین 
سال فوتبالى اش را در بارسلونا بگذراند و از دنیاى فوتبال 
خداحافظى کند. مسى به همراه بارسلونا افتخارات زیادى را 
کسب کرده و جدایى این بازیکن هم به صورت غم انگیز رخ 
داد و اشک هاى مسى در کنفرانس وداع از ذهن هواداران 

پاك نخواهد شد.

مسى به بارسلونا 
برمى گردد؟

02

05

على بهادرى جهرمى سخنگوى دولت در صفحه توئیتر خود 
از موافقت ســتاد ملى مقابله با کرونا با حضور تماشــاگران 
در بازى هاى تیم ملى فوتبال خبر داد و نوشــت: ستاد ملى 
مقابله با کرونا به ریاست رئیس جمهور، با درخواست وزارت 
ورزش مبنى بر حضور تماشاگر در بازى هاى تیم ملى فوتبال 
ایران براى مســابقات انتخابى جام جهانــى موافقت کرد. 
سقف ورود تماشــاگر محدود، رعایت دســتورالعمل هاى 
بهداشتى ضرورى و وزارت ورزش مسئول نظارت بر رعایت 

دستورالعمل هااست.

مراسم بدرقه کاروان فوتبال بانوان به جام ملت هاى آسیا در 
حالى برگزار شد که اسکوچیچ با ناراحتى مراسم را ترك کرد. 
در حالى که همراه اسکوچیچ از مجرى برنامه درخواست کرد 
براى اهداى جوایز بانوان روى سکو برود، مجرى خطاب به 
او گفت: آسیاب به نوبت. همین موضوع ناراحتى اسکوچیچ 
را به همراه داشت به طورى که او و هاشمیان سالن را ترك 
کردند. این در حالى است که مجتبى خورشیدى سرپرست 
تیم ملى فوتبال بزرگســاالن در این باره گفت: اسکوچیچ 
ناراحت نبود، به خاطر دندان درد مراســم را ترك کرد.وى 
گفت اسکوچیچ گوشش چرك کرده و اذیت مى شود، گفت 

خیلى درد دارم و باید به دکتر بروم.

بازى هاى تیم ملى 
با حضور تماشاگر 

مشکل از دندان بود و گوش!

4

سنگربان ایرانى شاغل در لیگ فوتبال پرتغال در گفتگوى جدید خود به تعریف 
و تمجید از همبازى اش در تیم ملى و البته حس و حال مردم ایران نسبت به 

درخشش اش در پرتغال پرداخته است.
پیام نیازمند در مرحله یک چهارم نهایى 
جام حذفى پرتغال توانست براى 
ســومین بار در ایــن فصل در 
ترکیب پورتیموننزه جاى گیرد و 
مامور رساندن تیمش به مرحله 
نیمه نهایى بود، چرا که در دو 
مرحله قبلى هم پورتیموننزه 
با درخشش نیازمند در پنالتى ها 
توانســته صعود کند و این بار هم
 پائولــو ســرجیو بنتو حســاب 
ویژه اى روى درخشش 
سنگربانى ایرانى 

خود باز کرده بود.
اما این بازى برخالف دو مسابقه قبلى خود براى نیازمند و یارانش پیش نرفت 
و آن ها با تحمل شکستى 4-2 مقابل حریف لیگ یکى از گردونه رقابت هاى 

جام حذفى کنار رفتند.
حاال در گفتگویى با شبکه پرتغالى، پیام نیازمند دروازه بان ملى پوش فوتبال 
ایران همانطور که پیش از این هم بوده با زبان انگلیسى و با اعتماد به نفس 

جواب همه سئواالت را مى دهد.
او درباره شرایطش گفته است: من از ایران آمدم، دروازه بان تیم ملى هستم 
و آقاى پائولو سرجیو من را مى شناخت، چون در ایران بودم و کارم خوب بود؛ 
جمعیت کشور من 80 میلیون نفر هست و همه مردم یا بهتر بگویم بیشترشان 

فکر مى کنم 70 تا 80 درصد فوتبال را دنبال مى کنند. 
پیام نیازمند درباره درخشش در تیم پورتیموننزه و واکنش هموطنانش گفت: 
به خاطر عملکردى که من اینجا داشتم، آن ها خیلى هیجان زده هستند؛ در 
کشور تیتر همه خبرها شده بود چون فکر مى کنم در جام حذفى پرتغال خوب 
بودم. مردم کشورم وقتى دوستت دارند، از تو حمایت مى کنند، حمایتى که 

انتظارش را ندارید.
نیازمند درباره این که آیا درخششى که پورتیموننزه داشت را در ایران هم داشته، 
پاســخ داد: یادم نمى آید که این کار را در ایران هم کرده باشم؛ فکر مى کنم 
یکسرى فاکتورها هست که بتوانى پنالتى ها را سیو کنى، اول این که ویدیوى 
زنندگان پنالتى را نگاه مى کنم و این خیلى به من کمک مى کند. ذهن بازیکنان 

را مى خوانم که مى توانم پنالتى را سیو کنم، مخصوصا در لحظات آخر.
دروازه بان ایرانى پورتیموننزه ادامه داد: فاکتورهاى زیادى است اما راستش 
را بخواهید باید کمى خوش شانس هم باشــید که یک پنالتى را سیو کنید؛ 
بیشتر روزنامه ها نوشته بودند: «قهرمان ایران، قهرمان ایران». حتى مردم 
کشــورم هم به خاطر این تیترهاى روزنامه به من افتخار مى کنند. دوست 
دارم با عملکرد خوبم و شخصیتى که از خودم به بقیه نشان مى دهم، درهاى 
بیشترى را به روى بازیکنان ایرانى باز کنم. خیلى خوشحال میشوم اگر این 

اتفاق در آینده رخ بدهد.
پیام نیازمند گریزى هم به درخشــش مهدى طارمى داشت و گفت: وقتى 
طارمى از جنوب ایران کارش را آغاز کرد، کسى باورش نمى شد که طارمى 
به اروپا برود و این طور که مى بینید بتواند بدرخشد؛ همین باعث شد بازیکنان 
ایرانى بیشتر خودشــان را باور کنند که مى توانند کارهاى فوق العاده اى در 

اروپا کنند.

براى سیو پنالتى 
ذهن بازیکنان را مى خوانم

سه ستاره ســال هاى نه چندان دور سپاهان حاال در 
عرصه مربیگرى مشغول به فعالیت هستند.

جدال آلومینیوم اراك و ســپاهان در آخرین مسابقه 
نیم فصل که با تساوى بدون گل به پایان رسید، یک 
تقابل جذاب هم روى نیمکت دو تیم رقم زد و شرایطى 
به وجود آورد تا دو ســرمربى جوان و یکى از اعضاى 
کادر فنى سپاهان که در گذشته دوران خوبى همراه هم 

داشتند، در یک قاب قرار بگیرند.
رســول خطیبى، محرم نویدکیا و محمود کریمى که 
روزگارى در ســپاهان مثلث خطرناکــى در ترکیب و 
به ویژه فاز هجومى این تیم تشکیل داده و بازى هاى 
خاطره انگیزى داشــتند، در قامت اعضاى کادر فنى 
آلومینیوم اراك و سپاهان دوباره در کنار هم دیده شدند 

و برخورد صمیمانه اى با یکدیگر انجام دادند.
خطیبى و کریمى در سپاهان یکى از بهترین زوج هاى 
خط حمله این تیم طى دو دهه اخیر را تشــکیل داده 
بودند و پشت ســر آنها نیز محرم نویدکیا بازى هاى 
درخشــانى به نمایش مى گذاشــت ولى حاال آنها در 

عرصه مربیگرى برابر یکدیگر قرار گرفتند.
خطیبى که در دوران حضورش در ســپاهان 52 گل 
به ثمر رساند و حاال ســرمربیگرى آلومینیوم اراك را 
برعهده دارد، پشت سر طالیى پوشان اصفهان و تیم 
سابق خود قرار گرفته و توانسته تیمش را در جمع چهار 
تیم باالى جدول نگه دارد و از سوى دیگر نویدکیا که 
محمود کریمى را به عنوان دستیار در کنارش دارد، یکى 

از مدعیان قهرمانى به حساب مى آید.

عصر پنج شــنبه قطار لیگ برتر فوتبال به ایستگاه پانزدهم رسید تا با 
برگزارى بازى ها در یک روز، چهره قهرمان نیم فصل مشــخص 
شود و استقالل بر صدر جدول تکیه بزند. اتفاقى که یک هفته قبل 
از پایان نیم فصل رخ داد و حاال تیم ها آماده مى شــوند تا پس 
از برگزارى رقابت هاى هفته پایانى، به خواب کوتاه زمستانى 
بروند و پر قدرت تر آماده راند دوم مبارزات شوند. با پایان نیم 
فصل اول، با دید بازترى مى توان به بررسى ترین هاى لیگ 

پرداخت.
از جمله این ترین ها، پنج انتقال برتر لیگ بیست و یکم 

است که فرشاد احمدزاده را در رده دومین بازیکن برتر 
فصل قرار داده است.

فرشــاد احمدزاده یکى از بازیکنانى است که در 
فصل هاى اخیر توانســته روندى نسبتا ثابت 

را طى کنــد و در تیمــى که بــازى کرده، 
امضاى خود را پــاى موفقیت هاى آن 

انداخته؛ از موفقیت در پرسپولیس 
تادرخشش در فوالد و حاال روند 
مثبــت در ســپاهان اصفهان.

 احمد زاده که پــس از جدایى از 
پرسپولیس به لهستان رفت، در آنجا روزهاى خوبى 
نداشت و در بازگشت به ایران باز هم به پرسپولیس 
رسید و بعد از مدتى کوتاه دوباره از این تیم جدا شد و 

به فوالد خوزستان پیوست. اودر فوالد دوباره احیا شد 
و توانست نظر مثبت نوید کیا را جلب کند تا از خوزستان 

مسافر اصفهان شود و در فصل جارى با 2 گل و 2 پاس گل، یکى از عوامل 
موفقیت تیم محرم بوده؛ تیمى که با 29 امتیاز بر سکوى سوم لیگ ایستاده 
و در تعقیب ســرخابى ها، یکى از مدعیان اصلى لیگ بیست و یکم است. 

احمــدزاده با نمــره 7/27 در متریکا، 
پس از دانیال اسماعیلى فر دومین 

بازیکن برتر فصل است.

پیام نیازمند در گفتگو با تلویزیون پرتغال:
مثلث به یادماندنى سپاهان در یک قاب

خط خوردن بهترین بازیکن بى اخالق جهان
 از تیم ملى!

برنامه جدیدى که فوتبال ایران را
 به هم ریخت

خودشــان را باور کنند که مى توانند کارهاى فوق العاده اى در 

تر فوتبال به ایستگاه پانزدهم رسید تا با
 چهره قهرمان نیم فصل مشــخص
 تکیه بزند. اتفاقى که یک هفته قبل
ال تیم ها آماده مى شــوند تا پس 
 پایانى، به خواب کوتاه زمستانى 
 دوم مبارزات شوند. با پایان نیم 
وان به بررسى ترین هاى لیگ 

ال برتر لیگ بیست و یکم 
ر رده دومین بازیکن برتر 

زیکنانى است که در
وندى نسبتا ثابت 

 بــازى کرده، 
ت هاى آن 

لیس
وند
ن.

ى از 
در آنجا روزهاى خوبى
 باز هم به پرسپولیس 
ره از این تیم جدا شد و 

در فوالد دوباره احیا شد 
خوزستان را جلب کند تا از

2 گل و 2 پاس گل، یکى از عوامل  2ل جارى با 2
لیگایستاده  وسوم 29 امتیاز سبر سکوىکوىکوى 9ى که با
لیگبیستت و یکم است.  لصلى اان ا ن مدعی ى از

متریکا،  ر
مین 

برنامه جدیدى که فوتبال ای
 به هم ریخت

فرشاد احمدزاده
دومین بازیکن برتر فصل 

مجتبى خورشــیدى سرپرســت تیم ملى در پاســخ 
به ســوالى درباره دعوت یــا عدم دعوت از حســین 
کنعانى زادگان شاغل در قطر گفت، پرونده او در کمیته 

اخالق تحت بررسى است.
این در حالى است که صحبت هایى درباره دعوت این 
دفاع وسط ثابت تیم ملى در دو سه سال گذشته مطرح 
شده و در عین حال برخى از آگاهان نیز به صورت قطعى 

از عدم دعوت کنعانى زادگان حرف زده اند. 
روز گذشته شهاب الدین عزیزى خادم رئیس فدراسیون 
فوتبال که به مراسم بدرقه تیم ملى زنان رفته بود، در 
خالل حرف ها به اهمیت اخالق در این فدراســیون و 
لزوم رعایتش از سوى همه تاکید کرد و گفت:« هر کس 
نمى  تواند با ضوابط اخالقى کنار بیاید، باید از کشتى 
این فدراسیون بیرون بماند. باید تیم ملى 

را ترك کند، چرا که ســتاره بى 
نظم و بى اخالق بــه درد خودش 

هم نمى خورد.»
او نام اســکوچیچ را هم در میان 
جمالتــش بــه زبــان آورد تا 
احتمــاال به ســرمربى کروات 
تیم ملى هم کدى داده باشــد. 
على ایحال مشخص نیست که 

آیا این صحبت رئیس فدراسیون فوتبال ایران معطوف 
به ماجراهاى پس از حســین کنعانى زادگان است یا 
از مســائل پیشــین تیم ملى و موضوع ملتهب بیانیه  

یسى  پس از پیروزى مقابل لبنان هم نشات نو
مى گیرد !

با تمام این ها اخطــارى با این لحن و 
اعالم آن از ســوى رئیس فدراسیون 
فوتبال در ســال هاى اخیر کمتر ســابقه 
داشــته و حاال باید منتظر فهرست ملى و واکنش هاى 

بعدى بود.
عزیزى خادم در صحبت هاى دیروزش  تاکید کرد حتى 
اگر بهترین بازیکن جهان عضو تیم ملى ایران باشد و 
بى اخالقى کند، این فدراسیون از حذف کردنش باکى 
نخواهد داشت و این مسئله نیز خللى به روند تیم ملى 
وارد نخواهد کرد؛ که این موضوع احتماال اشاره اى به 
مسائل گذشته و خط خوردن یکى از مهم  ترین بازیکنان 

تیم ملى از فهرست اردوى پیشین بود.

 زمان برگزارى لیگ قهرمانان آسیا، 
پیش بینى هــاى برگزارکنندگان 

لیگ در ایران را کامًال بهم زد.
در حالى که قرار بود با توجه به برنامه 
قبلى لیگ برتر فوتبال ایران در نیمه 
اول اردیبهشــت 1401 به پایان برسد، 
وقفه اى سه هفته اى متوجه این رقابت ها 

خواهد بود.
نکته اینجاســت که با توجه به برنامه ریزى 
قبلى، سازمان لیگ در تالش بود تا با حداکثر 
ســرعت رقابت ها را پیش برده و در فشردگى 
بى سابقه که رقابت هاى این فصل لیگ برتر در 
آن برگزار مى شود، مسابقات را به پایان برساند اما در 
حال حاضر آن ها باید برنامه ى قبلى را بهم بزنند 
که ظاهراً پنجشــنبه هفته گذشته برنامه ریزى 

جدید رخ داده اســت؛ با این حال مشــخص نیست که 
کنفدراسیون فوتبال آســیا چگونه به این سادگى اقدام 
به تغییر زمــان برگزارى یک ماهه مســابقاتى داده که 
مهم ترین رقابت هاى باشگاهى ســطح قاره محسوب 

مى شود.
حاال و با جلو کشیده شدن مسابقات، سازمان لیگ باید 
برنامه ریزى خود را تغییر بدهد و البته پیش از زمان اعالم 

شده از سوى فیفا کل فصل را تمام کند.
پایان این فصل از رقابت هاى لیگ فوتبال ایران در خرداد 
1401 خواهد بود و تیم هاى لیگ برتر در فروردین باید 
خود را براى یک دوره آماده سازى مجدد و استراحت سه 
هفته اى آماده کنند، به خصوص که استقالل و پرسپولیس 
هم در لیگ قهرمانان حضور ندارند و این موضوع ممکن 
است آن ســه هفته  را تبدیل به زمان اصلى آماده سازى 

براى شناخت قهرمان این فصل فوتبال ایران کند!

رســانه infobierzo مدعى شــد، باشــگاه ســویا 
به امیــر عابــدزاده، دروازه بــان پونفرادینــا عالقه مند 

است.
در گزارش این رسانه اسپانیایى آمده اســت: "اینکه امیر 
عابدزاده، دروازه بان ایرانى دپورتیوا پونفرادینا فصل فوق 
العاده اى را ســپرى مى کند، مشخص اســت که سویا به 

عملکرد او عالقه مند شــده است. رســانه هاى ایرانى در 
واقع مبلغ این انتقال را 3,5 میلیون یورو ارزیابى مى کنند. 
ظاهراً پس از اینکه دمیتروویچ، دروازه بان اصلى تیم سویا 
در حالى که بونو، دروازه بان مراکشــى در جام ملت هاى 
آفریقا حضور دارد، به کرونا مبتال شــده، روند این انتقال 

تسریع شده است. 

عابدزاده در ســن 28 ســالگى که از ماریتیمو پرتغال به 
دپورتیوا آمد. این دروازه بان ایرانــى در مجموع 19 بازى 
انجام داده است که در آنها به سختى 14 گل دریافت کرده 
است. او 8 بار دروازه خود را بسته نگه داشته و این تضمین 
کافى براى یکى از تیم هاى اصلى کشورمان براى حضور 

در بازار زمستانى است."

و توانست نظر مث
مسافر اصفهان
موفقیت تیم مح
و در تعقیب ســ
احمــدزاده با نم
پساز دانیال اس
فص بازیکن برتر

عابدزاده در لیست خرید زمستانى سویا

باشــگاه پرســپولیس در یک صورت براى جذب رامین 
رضاییان اقدام خواهد کرد.

رامین رضاییان خبر از جدایى اش از تیم السیلیه قطر داده 
و همین موضوع باعث شد شایعه بازگشت این بازیکن به 
پرسپولیس مطرح شود. واقعیت امر در مورد رضاییان این 
اســت که او بازیکن الدحیل قطر به حســاب مى آید و به 

صورت قرضى راهى تیم السیلیه شده بود.
با توجه به همین مسئله هر تیمى که خواهان جذب رضاییان 
است باید با باشگاه الدحیل وارد مذاکره شود و خواسته مالى 
این باشگاه را برآورده سازد. اما شرط پرسپولیس براى جذب 
رضاییان این است که او خودش با باشگاه قطرى مذاکره و 
بتواند رضایت نامه اش را براى بازگشت به جمع سرخپوشان 
جلب کنــد. اتفاقى که بعید اســت به همیــن راحتى رخ 

دهد. 
در حال حاضر یحیى گل محمدى 

موافقتــش را با جذب 
رضاییــان اعــالم 
کــرده و پیگیــرى 
این موضــوع را به 
مدیریت باشگاهش 

سپرده است.

شرط پرسپولیس براى 
جذب رامین رضاییان
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وزیر کشور اعالم کرد اومیکرون در هشت کشور آفریقایى 
که محدودیت سفر به این کشورها اعالم شده بود در شرایط 
کنترلى قرار دارند و براى همین محدودیت این کشــورها 

برداشته شد.
احمد وحیدى گفت: مقرر شد کشورهایى که در شرایط نرمال 
و کنترل شده این بیمارى قرار دارند، محدودیت سفر حذف 
شود. وى در این خصوص گفت: طبق آخرین گزارش هاى 
ارائه شــده بیمارى در هشت کشــور آفریقایى که سابقا 
محدودیت سفر به این کشورها اعالم شده بود در شرایط 
کنترلى قرار دارد و براى همین محدودیت این کشــورها 
برداشته شد. وحیدى همچنین گفت: در خصوص کشورهاى 

اروپایى توافق شد که محدودیت ها براى دو کشور فرانسه و 
انگلیس با توجه به ابتالى باالى بیمارى ادامه یابد.

وزیر کشور در خصوص کشورهاى همسایه هم گفت: براى 
مسافران کشورهاى همسایه به روال سابق تاکید بر داشتن 
دو دوز واکسن به همراه داشتن تست پى سى آر منفى است و 

مى توانند با رعایت این دو اصل وارد کشور شوند.
وزیر کشور در بخش دیگرى از ســخنان خود به ضرورت 
تقویت نظارت ها در مرزهاى کشــور اشــاره کرد و گفت: 
در موضوع تردد از مرزهــاى زمینى تاکید بر رعایت جدى 
پروتکل ها و داشتن کارت واکسن است که باید به صورت 

جدى از سوى عوامل ناجا پیگیرى شود.

محققان مى گویند افراد باالى 50 ســال بعد از ابتال به 
موارد خفیف کووید 19 به نظر مى رسد مشکالت حرکتى 

و عملکردى دارند.
تحقیقات جدید نشان مى دهد که حتى یک مورد خفیف 
کووید 19 مى تواند تأثیر طوالنى مدتى بر حرکت و عملکرد 
افراد مسن داشته باشــد. محققان کانادایى گفتند که در 
افراد مسن شــاهد کاهش تحرك و عملکرد بوده اند که 
فراتر از کاهش طبیعى است که با افزایش سن مشاهده 
مى شود. این مشکالت شامل توانایى انجام فعالیت بدنى 

و همچنین دردهاى عضالنى و مه مغزى است.
محققان تاکید مى کنند افراد مســن باید به اندازه کافى 

بخوابند، غذاى ســالم بخورند و در فعالیت بدنى روزانه 
شرکت کنند، چه مبتال به کووید 19 بوده باشند یا نه.

نتایج تحقیقات نشــان داد افراد مبتال بــه کووید 19 در 
مقایسه با بزرگســاالنى که مبتال به کووید 19 نبودند، 
تقریباً دو برابر با احتمال بیشتر بد شدن تحرك و عملکرد 

فیزیکى مواجه بودند.
اکثر شرکت کنندگان مبتال به کووید 19 بیمارى خفیف تا 
متوسط داشتند و در بیمارستان بسترى نشدند، که نشان 
مى دهد این اثرات مى توانند حتى پس از اینکه ویروس به 
ظاهر دوره خود را طى کرد، باقى بماند. از گروه اولیه افراد 

مورد مطالعه، تقریباً 42 درصد 65 سال یا بیشتر بودند.

تغییر در 
محدودیت هاى سفر

مشکالت حرکتى میان سال ها 
پس از بهبودى کرونا 

ورود محموله هاى جدید 
   ایسـنا | سرپرسـت مرکـز روابـط عمومـى و 
اطالع رسانى وزارت بهداشت با انتشار یک پیام توییترى 
از ورود محموله هاى جدید واکسـن آسـترازنکا به ایران 
خبر داد. محمدهاشـمى در ایـن پیام توییترى نوشـت: 
« پنجشنبه شب گذشته 350 هزار دوز  استرازنکا اهدایى 
از ژاپن و 193 هزار دوز اهدایى از یونان ترخیص شـد تا 
پس از درج برچسـب اصالت تحویل دانشگاه هاى علوم 
پزشـکى گردد؛ جمعه شـب هـم 350 هـزار دوز مابقى 
ترخیص مى شود؛ البته فراموش نکنیم بهترین واکسن، 

در دسترس ترین واکسن است.»

انتشار اومیکرون به شدت 
افزایش یافت

   ایرنا | معاون تحقیقات و فناورى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى گفت: انتشار سویه اومیکرون 
ویـروس کرونـا در ایـران در روزهاى اخیر به شـدت 
افزایش یافته اسـت. یونس پناهى اظهار کرد: شـدت 
بیمارى زایـى اومیکـرون کمتـر از سـویه هاى قبلـى 
ویـروس کروناسـت ولـى بـه معنـى این نیسـت که 
رعایت ها کمتر شـود چرا که اگر مـردم پروتکل هاى 
بهداشـتى را رعایت نکند، بـا ابتالى جمعیت بیشـتر 
و مراجعه آنها بـه مراکز درمانى، معضـالت جدى در 

رسیدگى به مبتالیان ایجاد خواهد شد.

روند صعودى تلفات کرونا در 
آمریکا

   تسـنیم | مدیـر مرکـز کنتـرل و پیشـگیرى
 بیمارى هاى آمریکا از رشـد فزاینده فوتى هاى ناشى از 
ابتال به ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. روچیل 
والنسـکى مدیر مرکز کنترل و پیشـگیرى بیمارى هاى 
آمریکا در اظهاراتى گفت: تعداد بیماران کرونایى بسترى 
شده در بیمارستان هاى ایاالت متحده حدود 33 درصد و 
تعداد فوتى هاى ناشى از ابتال به ویروس کرونا نسبت به 
یک هفته قبل 40 درصد افزایش داشته است. بر اساس 
این گزارش وى در ادامه افزود: پیش بینى مى شود تعداد 
موارد ابتال به ویروس کرونا با توجه به شیوع سریع سویه 
اومیکرون طى هفته هاى آینده با افزایش چشـمگیرى 

روبرو شود. 

توصیه به استفاده از دو 
ماسک 

   ایمنـا |دو ویـروس شـناس هنگ کنگـى اظهار 
کردند: افراد پرخطر باید از دو ماسـک اسـتفاده کنند تا 
خود را در برابر سـویه اومیکرون مصـون نگه دارند. به 
گفته این محققان، اسـتفاده از ماسـک پارچه اى روى 
ماسـک جراحى مى تواند فضایى را که ماسک جراحى 
پوشـش نمى دهد را پر کند. این توصیه بیشـتر متوجه 
افراد پرخطـر، افـرادى کـه در مناطق شـیوع بیمارى 
تـردد دارنـد و مسـافران وسـایل حمل ونقـل عمومى 
اسـت. محققان هنگ کنگـى تاکید کردنـد: مبتالیان 
به بیمارى هاى مزمن یا افرادى که نمى توانند واکسن 
کووید -19 را دریافت کنند، همچنین کارکنان مشاغل 
پرخطر مانند کارکنان فرودگاه مى توانند اسـتفاده از دو 

ماسک را در دستور کار خود قرار دهند.

شرایط موجود شکننده است
   مهر | رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى تبریز گفت: 
انتشار سریع سویه جدید ویروس کرونا با نام «اومیکرون» 
شرایط موجود کرونایى در سطح کشور را شکننده مى کند. 
بهمن نقى پور بر ضرورت رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
در تمامى شـهرها و بخش هـا تاکید و اضافه کـرد: باید 
توجه داشـت که این گونـه رعایت ها به همراه توسـعه 
واکسیناسیون تنها راهکار مقابله با گسترش سویه هاى 
جدید کروناست. وى اظهار کرد: افزایش واکسیناسیون 
کرونا از ورود به موج هاى احتمالى آینده جلوگیرى خواهد 
کرد که در این راستا باید اقدامات فورى و سریع از سوى 
دانشگاه علوم پزشکى براى افزایش مراکز واکسیناسیون 
به انجام برسـد تا مردم براى تزریق دز سوم به راحتى در 

مراکز حضور یابند.

روى موج کووید-19

رییس انستیتو پاستور ایران با اشاره به شرایط انجام تست 
اومیکرون براى افراد عالمــت دار کرونا گفت: ظرفیت 
انجام تست تشخیصى کرونا در کشور مى تواند تا روزانه 
200 یا 250 هزار تســت افزایش یابد، امــا باید دید که 

دستورالعمل وزارت بهداشت چه خواهد بود.
دکتر علیرضا بیگلرى با اشاره به برخى پیشنهادات مبنى 
بر افزایش میزان تست هاى تشخیصى کرونا در کشور، 
به ویژه با توجه به خطر شیوع اومیکرون، گفت: در حال 
حاضر 500 آزمایشــگاه در کشــور داریم که با شبکه 
آزمایشگاهى پاستور همکارى مى کنند. ظرفیت انجام 
تست تشخیصى کرونا در کشور مى تواند تا روزانه 200 یا 
250 هزار تست افزایش یابد، اما باید دید که دستورالعمل 

وزارت بهداشت چه خواهد بود.
وى افزود: بر این اساس وزارت بهداشت باید تشخیص 
دهد که با چه روندى مى خواهد پیش بینى کند. ممکن 
است که هدف این باشد که افراد عالئم دار را تست کنیم یا 
ممکن است هدف این باشد که تست هاى وسیعى انجام 

شود که مسلما هزینه باالیى هم دارد.
بیگلرى ادامه داد: با این حال باید توجه کرد که اگر تست 
به میزان باالیى انجام شود و مشخص شود که تعدادى از 

افراد تست شان مثبت است، باید یک برنامه ریزى قوى 
وجود داشته باشد که افراد مثبت را بتوانیم در خانه قرنطینه 
کنیم. وگرنه اینطور درست نیست که تست تشخیصى 
انجام شود و سپس افراد کرونا مثبت در جامعه رها شوند 
و این به معنى از دست دادن منابع است. بر همین اساس 
تست بسیار خوب است، اما باید با یک استراتژى و هدف 

بسیار قوى همراه باشد.  
وى گفت: طبق آنچه که در شــبکه تشــخیصى انجام 
مى شود، میزان تست باتوجه به شــدت بیمارى است؛ 
به طورى که در شــرایط اوج بیمارى مى توانیم به انجام 
روزانه 150 هزار تست هم برســیم، اما در روزهایى که 
عالئم و مراجعه کننده کم است،  مسلما تعداد تست هم 
کاهش مى یابد. ظرفیت افزایش تست وجود دارد، اما باید  

با برنامه ریزى از این ظرفیت استفاده شود.
بیگلرى درباره تست تشــخیصى اومیکرون، گفت: در 
هفته دوم آذر ماه تســت تشــخیصى اومیکرون را در 
آزمایشــگاه هاى منتخب پخش کردیم کــه تولید خود 
انستیتو پاستور ایران بود. بر این اساس آزمایشگاه هاى 
منتخب کل کشــور از هفته دوم آذر ماه قادر بودند که 

اُمیکرون را تشخیص دهند.

وى تاکید کرد: باید توجه کرد که نباید تست اومیکرون 
را به صورت گســترده براى هر فردى که عالئم دارد، 
استفاده کرد، بلکه تست هاى PCR و ... انجام مى شود 
و اگر تشــخیص بر کووید شــد و احتمال ابتال به سویه 
اومیکــرون در فرد وجود داشــت، از تســت مربوط به 
شناســایى اومیکرون استفاده مى شــود. در عین حال 
طبق دستورالعمل وزارت بهداشت براى کسانى که طى 
دو هفته گذشته وارد کشور شدند و عالئم دارند، کسانى 
که در آى سى یو بسترى هستند، کسانى که در مدرسه، 
کارخانه و هر جایى به صورت خوشــه اى مبتال و کرونا 
مثبت مى شوند که فقط کافى است یک نفر از آن ها تست 
شود تا متوجه شویم آیا مبتال به اومیکرون هستند یا خیر، 
تست اومیکرون برایشان انجام مى شود. باید توجه کرد 
که نیاز نیست تست اومیکرون به صورت مورد براى هر 
فرد انجام شود، بلکه بعد از مثبت شدن کرونا و در صورت 

شک به ابتال به سویه اومیکرون تست انجام مى شود.
بیگلرى درباره کیفیت شناسایى کرونا از طریق تست هاى 
خانگى که در برخى داروخانه ها به فروش مى رسد، گفت: 
اگر این تست ها از مراجع ذى صالح تاییدیه داشته باشند، 

استفاده از آن ها را مى توان توصیه کرد.

رییس انستیتو پاستور ایران تشریح کرد

شروط انجام تست اومیکرون 
براى افراد عالمت دار

یک متخصص بیمارى هاى عفونى با بیان اینکه براى 
هر یک از انواع واکسن مهلت معینى براى تزریق دوز 
سوم وجود دارد، گفت: در صورت عدم به موقع تزریق 
دوز سوم، سطح ایمنى ایجاد شده ناشى از دوزهاى قبلى 

به شدت پایین خواهد آمد.
محمدحسین زمانیان گفت: براى انواع واکسن کرونا 
توصیه مى شود افراد حداقل سه ماه بعد از تزریق دوز 

دوم، نسبت به تزریق دوز سوم اقدام کنند.
وى افزود: دوز ســوم یا دوز یادآور نقــش موثرى در 
پایدارى ایمنى ناشى از واکسن کرونا در بدن افراد دارد.

زمانیان گفت: دوز سوم یا یادآور همانطور که از نامش 
پیداست موجب یادآورى مشخصات ویروس کرونا به 
سیستم ایمنى بدن شده و به نوعى سیستم ایمنى بدن را 

علیه کرونا تحریک مى کند.
وى افزود: به دنبال تحریک سیستم ایمنى، در صورت 
مواجه افراد با ویــروس کرونا، سیســتم ایمنى بدن 

مقاومت و آمادگى الزم را در برابر این ویروس دارد.
این متخصص بیمارى هاى عفونى با بیان اینکه مهلت 
زمان معینى براى تزریق دوز ســوم کرونا وجود دارد، 
گفت: براى واکسن هاى برکت و سینوفارم که از نوع 
ویروس کشته شده هستند نهایت مهلت براى تزریق 
دوز سوم حدود چهار ماه است. زمانیان خاطرنشان کرد: 
این زمان براى افرادى که واکســن آسترازنکا تزریق 
کرده اند مى تواند تا شــش ماه هم ادامــه یابد. این 
متخصص بیمارى هاى عفونى خاطرنشان کرد: بعد از 
این زمان سطح ایمنى بدن افراد در صورت عدم تزریق 

دوز سوم به شدت پایین خواهد آمد.
این متخصص بیمارى هاى عفونى یادآور شد: افرادى 
که دوز سوم را تزریق نکرده اند و مدت آنها براى تزریق 
این دوز به پایان رســیده است، نه تنها خود در معرض 
خطرند، بلکه مى توانند موجب تشــدید زنجیره شیوع 

این بیمارى در سطح جامعه عمل کنند.

براى تزریق دوز سوم تا کى فرصت داریم؟

با وجود این که محققان قبرسى در روزهاى اخیر از 
شناسایى 25 مورد ابتال به گونه دلتاکرون خبر داده اند، 
سازمان جهانى بهداشــت (WHO) پیدایش سویه 
جدید ناشى از ترکیب گونه هاى دلتا و اومیکرون را 

رد کرده است.
ترکیب دو گونه اومیکــرون و دلتا با نام "دلتاکرون" 
براى اولین بار در قبرس شناســایى شــد، محققان 
معتقدند که این گونه جدید شــباهت زیادى به دو 
گونه اومیکرون و دلتا دارد. گزارشــات ارائه شــده 
نشان مى دهد که از میان 25 فرد مبتال به دلتاکرون 
در قبرس 11 نفر آن ها در بیمارستان بسترى شدند، 
بنابراین ممکن است این گونه ترکیبى خطر بسترى 

شدن در بیمارستان را افزایش دهد.
با وجود اینکــه محققان قبرســى در روزهاى اخیر 
از شناســایى 25 مورد ابتالء به گونه دلتاکرون خبر 
داده اند، سازمان جهانى بهداشت (WHO) پیدایش 
سویه جدید ناشى از ترکیب گونه هاى دلتا و اومیکرون 
را رد کرده است و اعالم کرده است که این شناسایى 
به احتمال زیاد نتیجه یک خطا در طول توالى یابى 
ژنتیکى این سویه است. بنابراین الزم است در این 
زمینه مطالعات و بررسى هاى بیشترى صورت بگیرد 

تا ماهیت گونه ترکیبى احتمالى مشخص شود.
تاکنون این موضوع کــه دلتاکرون یک گونه جدید 

است مورد تأیید قرار نگرفته اســت. عالوه بر این، 
هنوز مشخص نشده است که دلتاکرون چه افرادى 
را بیشــتر تحت تأثیر قرار مى دهــد. در حال حاضر 
گونه اومیکرون ویروس کرونا با ســرعت زیادى در 
حال گسترش اســت و این موضوع باعث نگرانى 

متخصصان شده است.
با گذشــت زمان مشــخص مى شــود که آیا گونه 
دلتاکرون قابل انتقال تر از گونه هاى دیگر اســت یا 
خیر. عالوه بر این، با بررســى داده هاى ارائه شده 
میزان غلبه ایــن گونه بر دلتــا و اومیکرون تعیین 
خواهد شــد. ارزیابى 25 نمونه ارسال شده به پایگاه 
داده ه هاى بین المللى کووید -19 نشان مى دهد که 
گونه جدید نگران کننده نیست، اطالعات بیشتر در 
زمینه هاى مرتبط با گونه دلتاکرون در هفته جارى 

منتشر خواهد شد.

شناسایى سویه جدید دلتاکرون صحت دارد؟

شــیوع همه گیرى کووید-19 بســیارى از غذاخورى ها و 
رستوران ها، خصوصاً در بخش هاى کوچک و متوسط، را بر 
آن داشت که ارائه امکانات و خدمات خود را به محیط بیرون 
از فضاهاى بسته خود انتقال دهند، با این حال صحیح بودن 

یا نبودن این ایده همچنان مورد بحث است.
هرچند سابقه ایجاد رستوران ها و غذاخورى هاى روباز محدود 
به چند سال اخیر و به وقوع کووید -19 نمى شود اما شتاب 
گرفتن در ایجاد آن ها تحت تأثیر همه گیرى این ویروس قرار 
داشــت زیرا تقریباً به همان سرعتى که شاغلین در اصناف 
مختلف دورکارى را پذیرفته و با آن تطابق یافتند رستوران ها 
نیز در راستاى دوام در دوران بیمارى تکامل یافتند و میزها را 
به بیرون از فضاهاى بسته منتقل و شکل استفاده از خیابان ها 

را متحول کردند. 
ایجاد محیط هایى تحت عنوان غذاخورى هاى روباز معایبى 
دارد و بسیارى از مسئوالن و سیاست گذاران این بخش ها را 
در رابطه با حصول اطمینان از مسائلى مانند ایمنى، بهداشت، 
حمل ونقل عمومى و سودآورى رستوران ها به شک انداخته و 
سردرگم کرده است. این تردید، از قوانین موجود درباره شکل 

ظاهرى و عملکرد این نوع از غذاخورى ها ناشى مى شود.
در شرایطى که طراحان و معماران شــهرى در حال ایجاد 
طرح هایى نوآورانه و مدوالر بــراى این فضاهاى بیرونى و 
شرکت در رقابت هاى موجود در این زمینه هستند و آینده این 
فضاها را مجدداً مورد بررسى قرار داده اند، بسیارى از صاحبان 
غذاخورى ها در حال بازگرداندن امکانات خدمات رسانى خود 
به فضاهاى داخلى هستند زیرا على رغم اینکه رستوران ها 

قســمت هایى براى قرار دادن میــز و صندلى هاى خود در 
فضاى بیرونى به دست آورده اند، مردم جاى پارك، فضاهاى 
بارگیرى و بخش هایى از پیاده روهاى خود را از دست داده اند. 
از سوى دیگر سرو غذا در فضاهاى بیرونى و رفت وآمد مداوم 
گارسون ها به فضاى داخلى و خارجى رستوران باعث کاهش 

قابل توجه ایمنى مى شود.
در این راستا تعدادى از شهرها هم چون سیاتل، نیویورك، 
لس آنجلس، بوســتون، تامپا و سینســیناتى در بعضى از 
کشــورهاى بزرگ در حال تغییر دائمى شرایط در راستاى 
منفعت عموم هستند و بعضى شــهردارى ها نیز به بررسى 
و تعیین مســئولین نگهدارى از این سرپناه ها و هزینه هاى 
آن ها پرداخته اند. مسئوالن شهرى همچنین در تالشند که 

نیاز یا غیر ضرورى بودن ایجاد یک خط پایه براى جنبه هاى 
طراحى و مقررات ایمنى چنین فضاهایى را مورد سنجش قرار 
دهند که نوعى کد ساختمانى مختصر به منظور ایمن تر و قابل 
دسترس تر بودن این سازه ها به حساب مى آید. مسئله مورد 
بررسى دیگر در این شهرها دریافت کردن یا نکردن مالیات 
از این فضاها و چگونگى صرف مالیات ها در صورت دریافت 
است. با این وجود نظرسنجى هاى عمومى در شرایط فعلى 
حاکى است که اکثر مردم با ادامه فعالیت غذاخورى هاى روباز 
موافق بوده و على رغم وجود نقص در نحوه خدمات رسانى 
این فضاها ترجیح داده اند از صــرف غذا در غذاخورى هاى 
مورد عالقه خود و بهره بردن از گرماى لذت بخش آفتاب در 

فصول گرم و هواى پاك در فصول سردتر برخوردار باشند.

یک مطالعه جدید نشان مى دهد ویروس کرونا 90 
درصد از قابلیت ســرایت خود را پس از پنج دقیقه 

انتشار در هوا از دست مى دهد.
داده هاى اولیه ایــن مطالعه که توســط محققان 
دانشــگاه بریســتول در آمریکا انجام شــد، نشان 

مى دهد ذرات ویروس در هوا خشک مى شود.
محققان در ایــن مطالعه میزان پایــدارى قطرات 
SARS-CoV-2 - ویروسى که باعث ابتال به کووید 

مى شود - را در طول زمان، از پنج ثانیه تا 20 دقیقه، 
اندازه گیرى کردند.

محققان مشــاهده کردند توانایى ویروس در آلوده 
کردن انســان ها در عرض پنج دقیقه پس از انتشار 
در هوا تــا 90 درصد کاهش یافت؛ زیــرا هوا ذرات 
ویروس را خشک مى کند و کمبود دى اکسید کربن 
در هوا باعث افزایش ســطح pH ویروس مى شود 
که این دو عامل، هر دو قابلیت ســرایت ویروس را 

کمتر مى کنند.
یافته هاى این مطالعه نشان مى دهد ویروس براى 
مدت طوالنــى در خارج از محیط گــرم و مرطوب 
سیستم تنفسى میزبان زنده نمى ماند و قدرت سرایت 

خود را به سرعت در طبیعت از دست مى دهد.
این مطالعه نشان مى دهد در هوا با رطوبت 50 درصد، 
مشابه رطوبت موجود در ساختمان هاى بزرگ، تقریبًا 
50 تا 60 درصد از این ویروس قابلیت سرایت خود را 
از دست مى دهد؛ اما در رطوبت بسیار باالتر، قطره 
فوراً خشک نمى شــود و براى مدت طوالنى ترى 
مایع باقى مى ماند، به این معنى که ویروس به مدت 
دو دقیقه پایدار و عفونى مى ماند. با این حال، حتى 
در این شرایط مساعد، ویروس پس از 10 دقیقه 90 

درصد میزان سرایت خود را از دست مى دهد.

این بدان معنى است که اگر امروز براى نهار با دوستان 
خود به رستوران مى روید خطر اولیه احتماًال این است 
که آیا این ویروس را به دوستان خود منتقل مى کنید 
یا اینکه آیا دوستان شما این ویروس را به شما منتقل 
مى کنند؛ نه اینکه از فردى در طرف دیگر اتاق منتقل 

مى شود.
پروفسور پل هانتر، استاد پزشکى در دانشگاه آنگلیا 
شــرقى، گفت: این مطالعه نشــان مى دهد انتشار 
ویروس در هوا «ممکن اســت آنقدر که برخى فکر 

مى کردند مهم نباشد».
محققان خاطر نشــان کردند که ایــن یافته ها در 
مورد ســه گونه کرونا که مورد آزمایش قرار دادند، 
یکسان است و ابراز امیدوارى کردند که ظرف چند 
هفته همان آزمایش را در مورد سویه اومیکرون نیز 

آغاز کنند.
این یافته ها موید اهمیت انتقال ویروس در فاصله 
کم و فاصله گذارى فیزیکى و زدن ماسک به عنوان 
موثرترین ابزار پیشگیرى از ابتال به این بیمارى است. 
تهویه فضا هر چند ارزشــمند اســت، احتماًال تاثیر 

کمترى دارد.
جاناتان رید مدیر مرکز تحقیقات بریستول و نویسنده 
ارشــد این تحقیق گفت: تمرکز مردم تهویه پایین 
فضا و انتقال ویروس در یــک اتاق و در فاصله چند 
مترى است. نمى گویم این اتفاق نمى افتد. بلکه فکر 
مى کنم بزرگترین خطر زمانى است که نزدیک فرد 

قرار مى گیرید.
وى افزود: وقتى دورتر مى ایســتید نه فقط قطرات 
معلق در هوا ضعیــف تر مى شــود، بلکه ویروس 
کمتر مسرى اســت؛ چرا که به علت گذشت زمان 

عفونت زایى خود را از دست داده است.

قابلیت سرایت کرونا 5 دقیقه پس از انتشار
 90 درصد کاهش مى یابد

غذاخورى هاى روباز؛ ایده اى درست یا نادرست؟
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محمدرضا شــهبازى، مدیرکل دفتر توانمندسازى سازمان 
بهزیستى کشور از استخدام 503 نفر از معلوالن در دستگاه هاى 
دولتى و وزارتخانه ها در ســال گذشــته خبر داد و گفت: هر 
دستگاهى که از بودجه عمومى کشور استفاده کند، باید قانون 
اختصاص سه درصد مجوزهاى استخدامى قانون حمایت از 

معلوالن را رعایت کند.

استخدام معلوالن

04

ســعید صالح، مدیرکل مدارس و مراکــز غیردولتى وزارت 
آموزش وپرورش با اشاره به امکان انجام پیش ثبت نام مدارس 
غیردولتى براى سال تحصیلى آتى گفت: دریافت وجه بیش از 
نرخ مصوب تخلف و همچنین کارت به کارت کردن «شهریه» 

در مدارس و مراکز «ممنوع» است.

کارت به کارت کردن
 « شهریه»

03

05

06

«شــهاب الدین منتظمــى»، مدیر کل دفتــر حفاظت و 
مدیریت حیات وحش ســازمان حفاظت محیط زیســت 
گفت: بیشــترین گونه هاى پرنــدگان در معرض قاچاق، 
شــاهین ســانان از جمله بحرى و باالبان ها هستند که 
اغلب به کشورهاى جنوبى حاشــیه خلیج فارس قاچاق 

مى شوند.

نماینده مردم اهواز، باوى، کارون و حمیدیه در مجلس با 
بیان اینکه 400 هزار نفر در حاشیه اهواز زندگى مى کنند، 
گفت: خوزستان همیشه رتبه دوم را در پرداخت مالیات و 
تولید ناخالصى ملى داشته ولى همواره رتبه دوم در بیکارى، 
آسیب هاى اجتماعى و حاشیه نشــینى را دارد که این یک 
تناقض بزرگ اســت. سید کریم حســینى نماینده مردم 
اهواز در مجلس با بیان اینکه خوزستان از زمان جنگ به 
دلیل کم کارى عقب نگه داشته شده است، افزود: نزدیک 
به 400 هزار نفر در اهواز در حاشیه زندگى مى کنند که رقم 

بسیار باالیى است.

قاچاق شاهین سانان

آمار باالى حاشیه نشینى 
در اهواز

تبادل گواهینامه رانندگى

02

مژده شریعتمدارى، روانشناس گفت:شکست ها ما را با قدرتى 
مواجه مى کنند و از یک نواختــى دور مى کنند تا بتوانیم در 
مســیر زندگى قدم بزنیم و اگر زندگى بدون شکست ها بود 
لذت رســیدن به اهداف وجود نخواهد داشــت. وى درباره 
راهکارهــاى امیدوارانه زندگى کردن و مبــارزه با ناامیدى 
صحبت کرد،گفت: اینکه از امید و امیدوارى صحبت کنیم 

باید به دنبال مهارت هاى اصیل و کاربردى باشیم.

قدرت شکست

فارغ از هزینه هاى ویزیت جلسات «مشــاوره پیش از ازدواج» که 
بعضا به بهانه هاى مختلف از جمله اعتبار و تجربه باالى روانشناس 
چند برابر تعرفه هاى تصویب شده دریافت مى شود، در شرایطى که 
همواره کارشناسان بر انجام مشاوره مذکور تاکید دارند، بعضا هزینه 
انجام یک تست روانشناسى پیش از ازدواج توسط روانشناس که از 
قضا فردى تحصیل کرده، صاحب سخن و قابل احترامى هم هست، 

یک میلیون تومان آب مى خورد.
این در حالى است که تعرفه ابالغى سال جارى از سوى سازمان نظام 
روانشناسى و مشــاوره براى روانشناس یا مشاور داراى تحصیالت 
دکترا 187 هزار تومان و براى تحصیالت کارشناســى ارشد 130 

هزار تومان است.
شــاید این تصور ایجاد شــود که الزامى به مراجعه افــراد به این 
روانشناســان معتبر وجود ندارد، جوانان مى توانند به روانشناسان 
با تجربــه کمتر و هزینه مشــاوره کمتر مراجعه کننــد چراکه این 
روانشناسان باتجربه به اصطالح «نان علم» خود را مى خورند، اما با 
این وجود به دلیل حساسیت باالى مشاوره پیش از ازدواج و اهمیت 
تشخیص روانشناســان، مى توان این حق را به جوان داد که بدلیل 
عدم شناخت روان شناسان جوان و تازه کار على رغم مهارتشان در 
حل مســائل، براى دریافت این خدمات، به روانشناسان با تجربه و 

داراى اعتبار مراجعه کنند.
از سوى دیگر در تعرفه هاى تصویب شده و ابالغى از سوى سازمان 
نظام روانشناسى و مشاوره کشور تفاوتى میان میزان تجربه و اعتبار 
روانشــناس براى دریافت هزینه مشــاوره وجود نــدارد و به گفته 
رئیس سازمان نظام روانشناســى و مشاوره کشور حتى براى انجام 
تســت هاى ازدواج هیچ تعرفه جداگانه اى تا کنون مصوب نشده و  

هیچ روانشناسى حق دریافت این مبالغ از مراجعین را ندارد.
بارها کارشناسان به ضرورت انجام مشاوره هاى پیش از ازدواج به 
منظور افزایش شناخت زوجین از یکدیگر و جلوگیرى از طالقهاى 
احتمالى بعدى تاکیــد کرده اند امــا هزینه هاى بــاالى خدمات 

روانشناسى و مشاوره و در عین حال تحت پوشش بیمه نبودن این 
خدمات، دسترسى به این مشاوره ها را سخت کرده اند.

مریم نجابتیان، مدیر گروه برنامه ریزى و مشــاوره معاونت جوانان 
وزارت ورزش و جوانان گفت: در حال حاضر  420 مرکز تخصصى 
مشاوره ازدواج و خانواده در کشور فعال است که سهم تهران از این 
بین 145 مرکز است. همچنین برخى در استانها باالى بیست مرکز 
فعال است  و در عین حال هیچ استانى بدون مرکز تخصصى مشاوره 

ازدواج و خانواده نیست.
این روانشناس درباره شرایط صدور مجوز تاسیس مراکزتخصصى 
مشاوره ازدواج و خانواده، توضیح داد: تاهل، داشتن حداقل 30 سال 

سن، داشتن پروانه تخصصى فعالیت از سازمان نظام روانشناسى و 
مشاوره کشور از جمله شرایطى است که افراد خواهان تاسیس مرکز 
تخصصى مشاوره ازدواج و خانواده باید داشته باشند. همچنین این 
افراد باید در مصاحبه تخصصى علمى و اخالقى شرکت کرده و در 

صورت پذیرفته شدن مى توانند فرآیند دریافت مجوز را طى کنند.
وى با تاکید بر اینکه دریافت هزینه هاى گزاف براى انجام تست هاى 
روانشناسى پیش از ازدواج غیر قانونى اســت، تصرح کرد: همواره 
اعال م کرده ایم که مخالف دریافت هزینه هاى گزاف براى تست هاى 
ازدواج هستیم. اعتقادمان این اســت که در ابتدا باید زوجین مورد 
مصاحبه روانشــناس قرار گیرند و در نهایت اگر ابهامى باقى ماند 

مشاور مى تواند از تست  هاى ازدواج هم استفاده کند. متاسفانه برخى 
مراکز هستند که در همان ابتداى کار شروع به گرفتن تست از زوجین 
کرده و در این راستا مبالغ باال نظیر یک میلیون تومان و بیشتر هم 
دریافت مى کنند.  از این رو گرفتن تست هاى ازدواج پیش از انجام 
مشاوره دقیق غیر قانونى است. از سوى دیگر هزینه هاى تست هم 

بسیار پایین تر از یک میلیون تومان است.
مدیر گروه برنامه ریزى و مشــاوره معاونت جوانان وزارت ورزش 
و جوانان نرخ هزینه هاى ارائه خدمات روانشناســى و مشــاوره در 
مراکز تخصصى مشــاوره ازدواج و خانواده را همانند تعرفه ابالغى 
از سوى ســازمان نظم روانشناسى و مشــاوره عنوان کرد و این را 
هم گفت که وزارت ورزش و جوانان بر روى این مراکز نظارت عام 
دارد و نظارت تخصصى به منظور عــدم دریافت هزینه هاى گزاف 
از مراجعین بر عهده ســازمان نظام روانشناســى و مشاوره کشور 
اســت تا این مراکز تعرفه هاى خارج از عــرف از مراجعین دریافت 

نکنند.
نجابتیان افزود: تمام مراکز مشــاوره ما به صورت فصلى و هر سه 
ماه یک بار مورد بازدیــد قرار مى گیرند. فرم هــاى ارزیابى در این 
راستا طراحى شده که طى آن اطالعات مربوط به نتایج مشاوره ها 
استخراج مى شود و از این طریق مراکز مورد ارزیابى قرار مى گیرند. 
همچنین در نظر داریم این نظارت را حرفه اى تر کرده و به ســمتى 
رویم که بتوانیم نظرات مراجعین نســبت به جلسات مشاوره را نیز 

احصاء کنیم.
این روانشناس در پایان ســخنان خود درباره اهمیت مشاوره پیش 
از ازدواج تاکیــد کرد: تــالش مى کنیم در حوزه مشــاوره پیش از 
ازدواج فرهنگ سازى کنیم چراکه شاید علت بسیارى از طالق ها، 
ازدواج هایى اســت که نباید اصال انجام مى شــد. اگر که جوانان 
مى توانستد قبل از انتخاب زوج مورد نظر از طریق مشاوره توانمندى  
و اطالعات خود را باال مى بردند و با تدبیر مناســب فرد مناسب را 

انتخاب کنند، کار به طالق کشیده نمى شد.

هزینه تست روانشناسى پیش از ازدواج، یک میلیون تومان!

بهزاد خلیلى پژوهشگر حوزه جمعیت اظهار کرد: با توجه به اینکه 
قانون جوانى جمعیت در سال جارى تصویب و ابالغ شد، شاهد 

تمرکز و افزایش اعتبارات جمعیتى هستیم.
وى اضافه کرد: در قانون مذکور مــواردى چون وام ازدواج، وام 
مسکن در ازاى تولد فرزند و ... حذف شده است و تسهیالتى هر 
چند کوچک و محدود در بودجه سال آینده براى زوج هاى نابارور 
و ازدواج دانشــجویى و فرزندآورى آن ها  براى اولین بار در نظر 

گرفته شده است.
این پژوهشــگر حوزه جمعیت یادآور شــد: در مجموع مى توان 
گفت که الیحه بودجه ســال 1401 سعى کرده است که تمرکز 
گرا باشــد تا بتواند قانون جوانى جمعیت را اجرا کند و به همین 

دلیل 90 درصد از اعتبارات جمعیتى خود را به اجراى این قانون 
اختصاص داده است.

خلیلــى در ادامه خاطرنشــان کرد: در بعضى از سیاســت هاى 
راهبردى جمعیتى که مســتقل از قانون جوانى جمعیت هستند، 
دچار شبهه و ابهام هستیم و برخى از آن ها از متن الیحه حذف 
شــده اند و با توجه به وقت اندکى که ایران بــراى جلوگیرى از 
تبعات بیشتر سالمندى جمعیت دارد، حذف آن ها کار غلطى است.

این پژوهشگر حوزه جمعیت اضافه کرد: تنها سیاست تشویقى 
دولت براى ازدواج جوانان، اعطاى وام قرض الحســنه ازدواج 
اســت که آن  هم از تبصره 16 الیحه بودجه حذف شــده است 
و کارشناســان این حوزه معتقدند که این مسئله آسیب زا بوده و 

باعث تداخل و توقف تنها سیاست تشویقى ازدواج جوانان 
مى شود.

وى همچنین خاطرنشــان کرد: حــدود 3 و نیم تا 4 
میلیون زوج نابارور در کشــور داریم و حتى یک روز 
تاخیر در پوشش بیمه اى این درمان و افزایش و تجهیز 
زیرساختى کشور براى درمان زوج هاى نابارور جایز 

نیست.
 این پژوهشــگر اضافه کرد: مجلس شوراى اسالمى 

حداقل در موضوع وام ازدواج با نظر دولت همسو نخواهد 
بود و معتقد اســت که وام ازدواج باید در متن قانون بودجه 

گنجانده شود.

براى جلوگیرى از تبعات سالمندى وقت زیادى نداریم 

طبق گزارش جنسیتى سازمان بهداشــت جهانى در مورد سیگار در 
سال 2020 حدود 200 میلیون نفر از یک میلیارد سیگارى در جهان 
را زنان تشکیل مى دهند و نکته حائز اهمیت اینکه صنعت تنباکو در 
جهان با توجه به اینکه بازار خــود را در میان مردان پیدا کرده با تغییر 
مسیر براى افزایش وسعت بازار خود، زنان را به شدت هدف قرار داده 
است. اکنون سیگارهایى فقط براى مصرف زنان به بازارهاى جهانى 

گسیل شده است.
گزارش سازمان بهداشت جهانى نشان مى دهد از بیش از 5 میلیون 
نفرى که سالیانه جان خود را در اثر استعمال سیگار از دست مى دهند 
1/5 میلیون نفر زن هســتند که 75 درصد آنها در کشورهاى کم  یا 

متوسط درآمد زندگى مى کنند.
کارشناسان این سازمان معتقدند اگر کشــورها توجه نکنند، تا سال 
2030 سیگارکشیدن مى تواند عامل مرگ دست کم 8 میلیون نفر در 

سال باشد که 2.5 میلیون نفر از آنها را زنان تشکیل مى دهند. 
با توجه به آمارها مى توان به این نتیجه رســید که حرکت به سمت 
زنانه شدن مصرف سیگار در جهان بزودى رخ خواهد داد. اگر زمانى 
سیگارکشیدن براى زنان امرى زشت و قبیح تلقى مى شد در دوران 
معاصر سیگار کشیدن معناهاى دیگرى همچون نماد روشنفکرى، 
جذابیت، قدرت و مواردى از این دست یافته که گویى متفاوت و حتى 

متضاد با ارزش هاى سنتى است.
«سیدحسن موسوى چلک» رئیس انجمن مددکارى اجتماعى ایران، 
درباره سیگار و تاثیرات آن مى گوید: یکى از موضوع هایى که تقریبا در 
سه دهه اخیر در کشور ما موضوعیت پیدا کرده، آسیب هاى اجتماعى 
است. با توجه به اینکه آسیب هاى اجتماعى مرز جنسیتى نمى شناسد، 

به طور طبیعى زنان و دختران هم از جمله گروه هایى هستند که درگیر 
این نوع آسیب ها مى شوند. حال این آسیب ها مى تواند به اشکال و انواع 

مختلف باشند که از جمله این موارد سیگارکشیدن است.
وى اظهار مى کند: مســاله سیگارکشیدن از گذشــته بوده و ابتدا از 
اتاق هاى خواب و پســتوها شروع و بعدها به ماشــین ها، پارك ها و 
خیابان ها هم کشیده شد. یعنى از یک حالت پنهانى کامال به حالت 

آشکارا و علنى درآمده است.
زنان براى شروع مصرف دخانیات ممکن اســت دالیلى متفاوت از 
مردان داشته باشــند؛ بنابراین درك عواملى که براى شروع و تداوم 
دخانیات مؤثرند، مى تواند دســتورالعمل هاى کنترل دخانیات را به 

حالت بهینه درآورد.
موسوى چلک درباره دالیل ســیگار کشیدن بانوان مى گوید: سیگار 
کشــیدن به دالیل مختلفى مى تواند انجام شــود که از جمله آن، 
امورى مثل ابراز وجود، سرگرمى، کنجکاوى، ژست و تسکین است. 
همچنین استعمال سیگار مى تواند به دلیل رقابت با مردان یا بیمارى ها 
و مشکالت متعدد، زمینه هاى خانوادگى، ارتباط با دوستان و... انجام 

شود.
رئیس انجمن مددکارى اجتماعى ایران مى گوید: اعتقاد من این است 
که بیشترین نقش را دوســتان دارند. چه در گذشته و چه اکنون، چه 
در میان مردان و چه در میان زنان این امر موضوعیت دارد، اما آنچه 
مشهود است پایین آمدن سن سیگار کشیدن است. آمارى که انجمن 
دخانیات در هفته مربوطه اعالم مى کند، این نگرانى را نشان مى دهد و 
نگرانى مهمتر اینکه این موضوع هم در محیط خانواده و هم در جامعه 

عادى سازى مى شود.

 زنانه شدن 
مصرف سیگار

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: ما در حال انجام یک کار با 
وزارت خارجه هســتیم آن هم  تبادل گواهینامه رانندگى 
با تمام کشورهاى دنیاست، به گفته ســردار هادیانفر، به 
اتباع افغانستانى که در کشور ما ســاکن هستند و اقامت 
قانونى دارند و مورد تایید ســامان اتباع باشند، مى توانیم 
گواهینامه هاى یک ساله بدهیم، اما بعضى از تجار خارجى 
هستند که شرایط ســرمایه گذارى در کشور دارند آن ها 
هم به تناسب اقاماتشــان، اقامت 3 ساله را دریافت کرده 
بودند که ما هم ابالغ کردیم گواهینامه 3 ســاله به آن ها

 بدهند.

 دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: هیچ دولتى به تنهایى نمى تواند 
معضالت اجتماعى از جمله معتادان متجاهر را ســامان دهد و حضور 
مردم به ویژه خیرین براى سامان بخشیدن به این موضوع الزم است.

اســکندر مومنى افزود: حوزه معتادان متجاهر تا حدى از بهره مندى 
کمکهاى خیرین مغفول مانده چرا که بسترهاى آن آماده نبوده است.

وى اضافه کرد: هم اینک در تبریز به ندرت معتادان متجاهر و متکدى 
در خیابانها به چشم مى خورد اما این اتفاق به همت خیرین و مردم آن 
شهر رخ داد که با ساخت اقامتگاه، بسترسازى براى اشتغال و کارهاى 

خیرانه دیگر زمینه جمع آورى آنان را از خیابانها فراهم کرده اند.
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با ایــن که خیرین در حوزه 

مدرسه سازى ورود جدى و موثرى داشته اند اما به موازات آن در حوزه 
ساخت اقامتگاه ها براى معتادان متجاهر اقدامات زیادى انجام نگرفته 
است در حالى که اگر یک فرد معتاد را بتوان نجات داد قادر به نجات 

چندین خانواده گرفتار در این بخش خواهیم بود.
مومنى افزود: ســاخت یک اقامتگاه از ســوى خیرین براى معتادان 
متجاهر که از بى ســرپناهى نجــات یابند باعث مى شــود دیگران 
نیز ترغیب به مشــارکت در این اقدام خیرخواهانه شــوند لذا ساخت 
اقامتگاه ها توســط خیرین و تشــکلهاى مردم نهاد بسترساز جلب 
مشارکت عمومى براى سامان بخشــیدن به پدیده اجتماعى معتادان 

متجاهر خواهد بود.

در حوزه ساخت اقامتگاه براى معتادان متجاهر
 اقدام زیادى نشده است 

فعالیت 1000 مرکز «پرستارى در منزل» در کشور
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستارى با تاکید 
بر لزوم ترویج و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات پرستارى 
در منزل، گفت: توقع داریم دولتمردان و مجموعه نظام سالمت 
همت کنند تا این ظرفیت جدید که دنیا به سمتش رفته و ما هم در 
کشور خود داریم، نهادینه شده و فرهنگسازى شود تا مردم مجبور 
نباشند براى دریافت تمام خدمات به بیمارستان ها مراجعه کنند و 

با چالش هاى بیشترى مواجه شوند.
حمیدرضا عزیزى درباره مراکز مشاوره و مراقبت هاى پرستارى 
در منزل،   گفت: حدود 1000 مرکــز فعال داریم که پراکندگى 
آنها در اســتان هاى مختلف متفاوت است و بیشترین مراکز در 
تهران قرار گرفتند. همچنین حدود 500 مرکز هم در شــرف 
تاسیس است. این آمار نشــان مى دهد که ظرفیت جدیدى در 
نظام سالمت ایجاد شده اســت که مى تواند در ابعاد مختلف به 
نظام سالمت کمک کند و مردم هم هرچه بیشتر با این خدمات 
پرستارى جامعه نگر یا پرستارى در منزل آشنا شوند، نفع بیشترى 
خواهند برد. البته این به نفع نظام سالمت و اقتصاد سالمت هم 

خواهد بود.
وى با اشاره به کمبود تخت بیمارستانى و حتى نیروى پرستارى 
در پیک هاى شدید کرونا، تصریح کرد: اگر این فرهنگ ایجاد 
مى شــد که بیمارانى که شــدت بیمارى باالیى نداشتند یا در 
شــرایط حاد نبودند در منزل خدمت دریافت مى کردند، هم بار 
بیمارستان ها سبک تر مى شد و هم شدت بیمارى و ابتالى او و 
اطرافیانش کمتر مى شد. تاکید ما این است که بحث پرستارى 
جامعه نگر و انتقال پرستارى به خارج از چارچوب بیمارستان ها 

ترویج پیدا کند.
او شرایط استفاده از خدمات پرســتارى در منزل را تشریح کرد 
و گفت: مردم مى توانند با رجوع به ســایت هاى دانشگاه هاى 
علوم پزشــکى و یا خود مجموعه وزارت بهداشت و یا سازمان 
نظام پرستاى با کســب اطالعات کافى به مراکز داراى پروانه 
بهره بردارى مراجعه کنند و از این مراکز به صورت قانونى استفاده 
کنند. وى افزود: متاسفانه در شرایط فعلى افراد و یا شرکت هاى 
زیادى به ســمت ارائه خدمت آمدند که پروانه و تخصص ارائه 
این خدمت را ندارند. ما هم به دنبــال این موضوع نظارت ها را 
تقویت کردیم و انجمن ملى پرســتاران جامع نگر را تاســیس 
کردیم که بتوانیم نظارت هاى خود را افزایش دهیم اما با کمال 
تاســف باید بگویم اکنون عمده خدماتى که در سطح جامعه به 
عنوان پرســتارى یا درمان در منزل انجام مى شود توسط افراد 

غیرمجاز است. 
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آیین نکوداشت پنجاه و ششمین سالروز تاسیس ذوب 
آهن اصفهان برگزار شد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این مراســم گفت: 
ذوب آهن اصفهان قابلیت ها و توانمندى هاى بسیار 
باالیى دارد و انشاا... با تامین نهاده هاى تولید به جایگاه 

واقعى دست مى یابد.
منصوریزدى زاده افزود: کوره بلند شــماره یک ذوب 
آهن اصفهان به دست توانمند تالشگران کارخانه و با 
زحمت شبانه روزى در مدار تولید قرار گرفت و ثمرات 

آن را شاهد بودیم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: نوســات 
انرژى از جمله آب، برق، گاز، مــواد اولیه و... در روند 
تولید کوره اختالالتى را ایجاد مى کرد اما 13 درصد 

رشد تولید چدن در سال جارى رقم خورد.
این مقام مســئول در خصوص پــروژه هاى در حال 
اجراى این شرکت خاطر نشــان کرد: در حوزه آب، 
اجراى پروژه ســاخت تصفیه خانه پساب به صورت 
BOT توسط شــرکت مپنا در حال اجرا است، پروژه 

اکســیژن پلنت با ظرفیت 25 هزار نرمال متر مکعب 
با بهبود شرایط در نیمه نخست ســال آینده به بهره 
بردارى مى رســد،کوره پاتیلى LF در جهت باالنس 
نســبى تولید فوالد و چــدن در حال اجراســت که 
امیدواریم در مسیر تسریع قرار بگیرد بنابراین چشم 

انداز خوبى براى ذوب آهن اصفهان متصور هستیم.
یزدى زاده اظهار داشــت: تامین مواد اولیه چالشــى 
است که گریبانگیر صنایع فوالدى کشور شده است و 
امیدواریم مسئولین وزارت صمت در این زمینه تصمیم 
جدى بگیرند تا نرخ تولید فوالد کشــور دچار آسیب 
نشود و در ذوب آهن اصفهان تولید محصوالت داراى 
ارزش افزوده باال مانند ریل با کمترین محدودیت به 

ثمر بنشیند.
بهرام سبحانى مدیرعامل اسبق ذوب آهن اصفهان 
و رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران نیز ضمن 
تبریک سالروز تاســیس ذوب آهن و همچنین بهره 
بردارى از مجتمع فوالد مبارکه گفت: هم اکنون تولید 
فوالد ایران حدود 30 میلیون تن اســت در حالى که 
ظرفیت نصب شده آماده به کار آن باالى 40 میلیون 
تن است که البته برخى از آنها جدیداً راه اندازى شده 
و تعدادى هم درگیر لجســتیک و تامیــن مواد اولیه 
هستند. متاسفانه در تابستان سال جارى قطعى برق 

هم به عنوان یک چالش دیگر، تولید فوالد کشــور 
را تحت تاثیر قرار داد و در زمســتان هم قطعى گاز را 

شاهد هستیم.
وى افزود: ذوب آهن اصفهان به نوعى در ایجاد این 
ظرفیت تولید نقش آفرین بوده است و توسعه صنعت 
فوالد کشور از مسیر ذوب آهن اصفهان محقق شده 
است که اشتغالزایى تنها یک مورد از دستاوردهاى آن 

به شمار مى رود. 
این پیشگام صنعت فوالد کشــور ادامه داد: به عنوان 
نمونه در هلدینگ میدکو سه شرکت فوالد سیرجان، 

فوالد زرند و فوالد بوتیاى ایرانیان توسط مدیران ذوب 
آهنى اداره مى شــوند که این افتخار بزرگى به شمار 
مى رود و افتخارآفرین دیگر هم دکتر طیب نیا بودند 

که هم اکنون سکاندار مجتمع فوالد مبارکه هستند.
رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران بیان کرد: 
تولید فوالد در خــارج از فنس کارخانــه براى ذوب 
آهن اصفهان باید مورد توجه قرار گیــرد تا بتواند از 
انرژى هاى مختلف مانند آب، مواد اولیه و ... بهره مند 
شود و سبد تولید محصوالت داراى ارزش افزوده باال 

را گسترش دهد.

40 میلیون تن ظرفیت تولید فوالد کشور
 حاصل 56 سال تجربه ذوب آهن

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان گفت: 
کمیته امداد در 9 ماه اول امسال براى 9 هزار و 132 مددجو 

شغل ایجاد کرده است.
کریم زارع گفت: در 9 ماهه امســال،  5 هــزار و706 فقره 
تســهیالت وام با اعتبار بیش از 263 میلیــارد تومان براى 
نیازمندان تحــت حمایت کمیته امداد امام خمینى اســتان 
پرداخت شــده که در نتیجه  براى 9هزار و 163 نفر فرصت 

شغلى ایجاد شده است.
به گفته او در بازه زمانى 9 ماهه امسال 1441مددجوى تحت 
حمایت نیز در اصفهان از طریق کاریابى صاحب شغل شده اند.
سال گذشته 13 هزار و 478 شــغل براى مدد جویان کمیته 
امداد امام خمینى استان اصفهان ایجاد شده است. هم اکنون 
131 هزار و 461 خانواده نیازمند، تحت پوشش کمیته امداد 

امام خمینى (ره) در استان اصفهان قرار دارند.

اشتغال بیش از 9 هزار مددجو در اصفهان

نشست کارگروه توسعه صادرات استان با ارائه پیشنهادهایى 
درباره راهکارهاى توسعه روابط اقتصادى با عمان و استفاده 
حداکثرى از ظرفیت هیأت اعزامى و اجالس مشترك ایران و 
عمان و همچنین ارائه گزارش نمایندگى وزارت امور خارجه 

در استان در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانى اصفهان، 
فرشــته امینى، عضو هیئت رئیســه و نایب رئیس 
کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانى 
اصفهان با اشاره به گزارش اتاق بازرگانى اصفهان 
درباره موانع و مشــکالت کالن صادرات به عمان 
آماده براى طرح در هیئت مشــترك، افزود: سطح 
نیازها و درخواســت هاى بنگاه هاى اقتصادى به 
اندازه ســطح تجارت اصفهان و عمان باال اســت 
و اتاق بازرگانــى در این حوزه به ارائه مشــاوره و 
اطالع رســانى به فعاالن و بنگاه هــاى اقتصادى 

استان پرداخته است.
امیررضا نقــش، معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار 
اصفهــان نیز گفت: بر اســاس آخریــن اطالعات اجالس 
کمیسیون مشترك ایران و عمان قرار است در ایران برگزار 
شــود و در صورت واگــذارى میزبانى به اصفهــان از تمام 
ظرفیت هاى اســتاندارى براى برگزارى مطلوب آن استفاده 

مى کنیم.
وى افزود: 85 درصد گردشــگرانى که از عمان به کشورمان 

سفر مى کنند گردشگر سالمت هســتند و اگر بتوانیم از این 
ظرفیت در اصفهان بهره ببریم خط پروازى اصفهان-عمان 
نیز برقرار خواهد شــد. در حوزه ورزشى، مذهبى و صنعت و 
معدن نیز مى توان همکارى هاى خوبى میان دو کشور شکل 
داد. همچنین ایرج موفق، رئیس ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان گفت: در تالش هســتیم در توافق نامه اى که 
در نشست مشترك میان وزراى دو کشور ایران و عمان امضا 
مى شود مواردى درباره استان اصفهان را نیز لحاظ کنیم تا در 

نهایت حجم صادرات استان به عمان را افزایش دهیم.
وى با بیان اینکه عمان از دیرباز روابط خوبى با کشــورمان 
داشــته اســت، افزود: این کشــور محدودیتى در صادرات 
به کشــورهاى دنیا نــدارد و بایــد از این فرصــت حداکثر

 استفاده را برد.

کمیسیون مشترك ایران و عمان، فرصتى براى توسعه 
صادرات استان اصفهان 


