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آمار مهاجرت دانشجویان نخبه باالتر رفتمزایده قسمتى از جهان نمانیکى کریمى به دنبال دریافت دومین سیمرغ  سرقت هاى عجیب و غریب در ایران اجتماعاستانفرهنگ ستاره پرسپولیس از تیم ملى خط خورد ورزش جهان نما

آسترازنکا 
خطرناك 

است؟

زاینده رود 12 روز زنده مى ماند
3

5

شهر اصفهان 
برفى مى شود

رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت با بیان 
اینکه واکسن آسترازنکا عارضه نادرى دارد که ممکن است باعث 

لخته شدن خون در برخى از عروق حیاتى و مهم بدن همچون 
عروق مغز، قلب و اندام ها شود، درباره موارد منع استفاده از این 

واکسن که پیش از این نیز ...

کارشــناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
از احتمال بارش نخســتین برف زمســتانى در 
کالنشــهر اصفهان از نیمه شب امشب دوشنبه 

خبر داد.
حجت ا... على عســگریان اظهار کــرد: با ورود 
ســامانه بارشــى ناپایدار از بعد از ظهر دوشنبه 
(امروز)، وزش باد به نســبت شدید و بارش برف 
و باران به ویژه نواحى غربى و جنوبى اســتان را 

در بر مى گیرد.
او با بیان اینکه بارش هاى خوبــى را در غرب و 
جنوب استان و نیز سرچشمه هاى آبى زاینده رود 
انتظار داریم، خاطرنشــان کرد: بــرف مناطق 

مرکزى استان را ...

تعطیلى مدارس کالنشهر اصفهان تعطیلى مدارس کالنشهر اصفهان 
مشروط به نظر تهرانمشروط به نظر تهران

معاون استاندار با اعالم غیرحضورى شدن کالس ها معاون استاندار با اعالم غیرحضورى شدن کالس ها 
در در 33 شهرستان تأکید کرد؛ شهرستان تأکید کرد؛

مدیر گروه داخلى دانشگاه علوم پزشکى: پیش از آنکه وضعیت مدیر گروه داخلى دانشگاه علوم پزشکى: پیش از آنکه وضعیت 
اصفهان قرمز شود مدارس را تعطیل کنیداصفهان قرمز شود مدارس را تعطیل کنید

3

از فردا آب پشت سد رهاسازى خواهد شد

سپاهان پاسخ نامه پرسپولیس را داد

3 ستاره در مقابل 2 ستاره!
باشگاه هاى پرسپولیس و ســپاهان دو نامه بین هم رد و بدل 

کرده و درخواست هاى عجیبى از یکدیگر داشته اند.
با اینکه بحث نقل و انتقاالت زمســتانى فوتبال ایران یک 
هفته است جدى شده و باشگاه ها به دنبال تقویت خود هستند، 

اما جابه جایى شاخصى اتفاق نیفتاده و ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

میوه  فروشان 
اصفهانى، رتبه نخست 

گرانفروشى

افتتاح 238 پروژه شرکت توزیع برق اصفهان 
در دهه مبارك فجر
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فوتبالى خوبیمفوتبالى خوبیم
امتیازى ایده آل نیستیمامتیازى ایده آل نیستیم

نویدکیانویدکیا

عضو هیئت رئیسه عضو هیئت رئیسه 
شوراى شهر هشدار داد؛شوراى شهر هشدار داد؛

فاجعه  درکمین فاجعه  درکمین 
درختاندرختان
 اصفهان اصفهان

2

3

واکنش نماینده سقز به واکنش نماینده سقز به 
توهین فوتبالیست سابق؛توهین فوتبالیست سابق؛

خداداد خداداد 
عزیزى باید عزیزى باید 
عذرخواهى عذرخواهى 

کندکند

4

اختالفات، انسجام اختالفات، انسجام 
گروه«پایتخت» را  گروه«پایتخت» را  

از بین برد

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهى احداث پست 400 کیلو ولت امیر کبیر واقع در منطقه محمود آباد
شرکت برق منطقه اى اصفهان قصد تملک یک قطعه زمین به مساحت حدود 11هکتار جهت احداث پست 400 کیلو ولت امیر کبیر را طبق کروکى و مختصات ارائه شده به آدرس اصفهان-منطقه 
امیر کبیر-بلوار معلم-منطقه محمود آباد-دهستان برخوار-بخش شانزده اصفهان در دست اجرا دارد ،لذا براى اطالع کلیه مالکین و صاحبان حقوق اقدام به درج آگهى و توجه آنان را به مواد 
الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى اجراى برنامه هاى عمومى عمرانى و نظامى دولت1358/11/27 معطوف مى دارد.ضرورى است مالکین و صاحبان حقوق جهت دریافت حق 
و حقوق خود و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت به شرکت برق منطقه اى واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال مراجعه 

ویا با شماره 36278770(دفتر حقوقى)تماس حاصل نمایند.بدیهى است پس از مهلت مذکور وفق الیحه قانونى مذکور اقدام خواهد شد.

م.الف:1269620
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علیرضا خمسه:علیرضا خمسه:

سپاه

3 ستا
باشگاه هاى
و در کرده
با اینکه بح
هفته است
اما جابه جایى شا

ت 
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کاهش تعــداد و ارزش معامــالت و همچنین میزان 
پولى که طــى هفته هاى گذشــته از بازار ســرمایه 
خارج شــده اســت از یــک طــرف و کاهــش آمار 
ســجامى شــدن از طرف دیگر، مدعاى این موضوع 
اســت که مردم نه تنها از بورس خارج شــده اند، بلکه 
میزان تمایل آنها بــراى ورود به بــورس نیز کاهش 

یافته است.
بر این اساس در خصوص دى ماه امسال، تعداد 55 هزار 
و 891 ثبت نام از سوى ســرمایه گذاران حاضر در بازار 
سرمایه در سامانه ســجام صورت گرفته و تعداد احراز 
هویت شده ها نیز با عبور از 70 هزار سهامدار در این ماه 

به 72 هزار و 803 مورد رسیده است. 
این درحالى است که در آذر ماه امسال تعداد ثبت نام در 
سامانه سجام 60 هزار و 26 و تعداد احراز هویت شده ها 

نیز 79 هزار و 395 مورد بوده است. 
آمار سجامى شــده ها در آبان ماه نیز 79 هزار و 138 
نفر بوده که در این ماه 101 هــزار و 716 نفر نیز احراز 

هویت شدند. 
بنابرایــن تعــداد ســجامى شــده هــا در دى مــاه 
نســبت بــه آذرمــاه، 4135 نفــر و نســبت بــه 
آبــان مــاه نیــز 23 هــزار و 247 نفــر کاهــش 

داشته است.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس یازدهم درخصوص 
اظهارات خداداد عزیزى قبل از آغاز بازى ایران و عراق 
درباره «کولبران» به «دیده بان ایران» گفت: بنده خودم 
وقتى این ویدیو را دیدم و به شــدت متأسف و ناراحت 
شدم. با اظهارات چنین انسانى شأن و منزلت کولبران 
شــریف از بین نمى رود. این فرد با توهین به کولبران، 
شأن خودش را زیر سئوال برده نه شأن انسان هایى که 
با «شرافت» دنبال روزى حالل هستند. بنده به عنوان 
نماینده مردم شریف استان کردستان مى گویم که هم 
خداداد عزیزى و هم صداوسیما باید به دلیل توهینى که 
به کولبران و مردم شریف کردستان کردند، عذرخواهى 

کنند.
بهزاد رحیمى گفــت: دلیل کولبرى مردم کردســتان 
این اســت که افــراد ناالیقى مثل خــداداد عزیزى به 
منصب و مقامى مى رسند که همین امر باعث شده امروز 
فرصت هاى شــغلى در کردســتان از بین برود و مردم 
ما مجبور به کولبرى شــوند. به نظر بنده شأن جوانان 
کردستان بسیار از خداداد عزیزى و امثالهم باالتر است و 
کسى نمى تواند این شأن و منزلت را با مسخره کردن از 
بین ببرد. امثال خداداد عزیزى با پول همین مردم به این 
جایگاه رسیدند. خداداد عزیزى براى همین توهین هایى 

که به کولبرها کرده چندین میلیارد پول گرفته است!

مردم از بورس
 پا پس کشیدند!

خداداد عزیزى 
باید عذرخواهى کند

واکسن محبوب 
خطرناك است؟

تزریق واکسن    روزنامه همشهرى|
آســترازنکا در بعضى مراکز بهداشــتى متوقف 
شده است. با اینکه اعالم مى شود توقف تزریق 
این واکسن به دلیل کم بودن تعداد واکسن هاى 
وارداتى بوده، اما اخبارى غیررسمى حکایت از ثبت 
مواردى از مرگ ناشى از تزریق این واکسن دارد 
که منجر به توقف تزریق آن شده است. از همان 
ابتدا شرکت سازنده به صورت جهانى اعالم کرد 
که در هر یک میلیون نفر تعدادى عارضه ازجمله 
ایجاد لخته در ارگان هــا و بافت هاى بدن منجر 
به ســکته مغزى یا آمبولى در قلب و بروز بعضى 

مشکالت خودایمنى، مى شود.

درآمد نجومى تلویزیون 
یکى از ســئواالت بسیار مهم    خبرآنالین|
براى اقتصاد بحــران زده ورزش ایران به درآمد 
واقعى سازمان صداوسیما از محل تبلیغاتى ناشى 
از پخش مســابقات ورزشــى باز مى گردد که تا 
کنون به صورت صریح در رابطه با آن پاســخى 
نداده نشده اما یک مقام مسئول در وزارت ورزش 
مدعى شد که این عدد 700 تا 800 میلیارد تومان 
و حتى شاید بیشتر باشــد، اما این درحالى است 
سازمان صداوسیما عدد بسیار ناچیزى را از این 

میزان به حساب خزانه واریز مى کند.

زمان واریز 
سود سهام عدالت

رئیــس ســازمان خصوصى    رویداد24|
سازى به آخرین وضعیت پرداخت سود سال 99 
سهام عدالت به حساب سهامداران اشاره کرد و 
گفت: تاکنون رقم کلى نهایــى و زمان واریز آن 
مشخص شــده اســت. قربان زاده اضافه کرد: 
براساس محاسبات انجام شده، احتماًال تا پایان 
سال رقمى حدود 600 هزار تومان به حساب هر 

سهامدار پرداخت شود.

فرهادى رکورد شکست 
  خبرآنالین|صفحــه رســمى آمــازون 
در اینســتاگرام اعالم کرد کــه فیلم «قهرمان» 
پربیننده ترین اثر غیرانگلیسى در میان محصوالت 
متعلق به ایــن کمپانى شــده اســت. آمازون 
که اکــران «قهرمان» فرهــادى را در آمریکا به 
عهده دارد، اعالم کرد که ایــن فیلم در میان آثار 
غیرانگلیسى زبانش بیشترین بیننده را دارد. آمازون 
استودیو در این باره در اینســتاگرام نوشته است: 
«تبریک به اصغر فرهادى که بهترین رکورد تاریخ 

آمازون در این دسته را به نام خود ثبت کرد.»

سگ هاى ولگرد کشته داد
فوت دو شهروند تهرانى بر اثر ابتال به    ایرنا|
هارى به عنوان بیمارى مشترك میان انسان و 
حیوان، زنگ خطرى را به صدا درآورده که مقابله 
با آن تنها با واکسیناسیون سریع سگ ها و مراجعه 
مردم به مراکز درمانى در صورت گاز گرفتگى از 
سوى ســگ و یا حتى گربه امکانپذیر است. این 
دو حادثه در شهرستان هاى مالرد و رباط کریم 
در غرب استان تهران رخ داده است؛ یکى از این 
افراد یک مرد معتاد کارتن خواب بوده که با گزش 
سگ ولگرد به این بیمارى مبتال شده و دیگرى 
نیز باغبانى است که سگ نگهبان مبتال به هارى 

او را گزیده بود.

شاهکار ضرغامى 
مرجان حاجى رحیمــى، خبرنگار،    رکنا|
نوشت: بخاطر ساخت یک سریال توسط نرگس 
آبیار، به او اجازه داده اند که در محوطه باغ تاریخى 
عفیف آباد که یک بنا با ثبت ملى است، ساخت 
و ساز شود! باغ عفیف آباد یا گلشن از آثار تاریخى 
شهر شیراز است. این باغ از امالك شخصى ایل 

ذوالقدر، حاکم فارس در زمان صفویه بوده است.

درخواست تعطیلى 2 هفته اى 
  ایسنا| اپلیکیشــن ماسک وابســته به وزارت 
بهداشــت خواســتار تعطیلى دو هفته اى کشور براى 
کنترل کرونا شــده اســت. در توضیح این خبر آمده: 
استانداران کل کشور بر اســاس تفویض اختیار ستاد 
ملى کرونا، لطفاً دستور تعطیلى دو هفته اى فعالیت ها و 
مشاغل غیرضرورى را صادر فرمایید، قبل از آنکه خیلى 
دیر شــود. یکى از تجربیات ناموفق در موج هاى قبلى 
کرونا به تعویق انداختن وضع محدودیت هاى جدى بود 
تا جایى که عمًال کار از کار گذشته بود. هم اکنون روند 
بسترى کرونا در اکثر استان ها به شدت رو به افزایش 
است. در چنین شرایطى فقط یک راه حل وجود دارد: 

تعطیلى موقت.

هجوم کرونا به مجلس
تعداد 30 نفــر از نمایندگان مجلس به    انتخاب|
کرونا مبتال شده اند و تست آنها در یکى دو روز گذشته 
مثبت اعالم شده اســت. ابوالفضل ابوترابى، نماینده 
مردم نجف آباد در مجلس شوراى اسالمى ضمن اعالم 
این خبر گفته است: هیئت رئیسه مجلس با تأکید از همه 
نمایندگان خواسته که تست کرونا بدهند. در روزهاى 
گذشته شمار مبتالیان روزانه به کرونا در کشور با سرعت 
زیادى افزایش یافته است. به طورى که طى چند هفته 
تعداد مبتالیان روزانه که در حال نزدیک شدن به اعداد 

زیِر هزار بود، ناگهان از ده هزار نفر هم فراتر رفت.

«طالیى» در کانادا نیست 
شایعه مهاجرت سردار طالیى به کانادا توسط    رکنا|
یک خبرنگار توییت شد. وى در این توییت نوشت: بر 
اساس عکس ها و فیلم به دست رسیده مرتضى طالیى، 
نایب رئیس سابق شوراى اسالمى شهر تهران و رئیس 
پلیس ســابق تهران بزرگ اکنون در کاناد اقامت دارد 
و به زندگى مشغول اســت. این شایعه در حالى منتشر 
شده است که ســردار طالیى با انتشار ویدیویى در پل 
طبیعت تهران، شایعات مربوط به مهاجرتش به کانادا 

را تکذیب کرد.

طلب پول از رئیسى
  برترین ها| بر اســاس گزارش رســمى وزارت 
رفاه، بیش از یک ســوم ایرانیان، نه در فقر، که در فقر 
مطلق زندگى مى کنند و هر دقیقه بیش از 7/5 نفر به 
زیر خط فقر مطلق پرت مى شوند. نکته اى که در آمار 
نامه مردمى به دفتر رئیســى کامًال مشهود است! بر 
اســاس گزارش روزنامه «فرهیختگان» 33/5 درصد 
یعنى نزدیک به یک سوم نامه هاى ارسال شده خطاب 

به رئیس جمهور، طلب پول براى گذران زندگى ا ست.

احمدى نژاد از مجمع مى رود؟
عبدالرضا داورى، مشــاور سابق    رویداد 24 |
محمود احمدى نژاد دربــاره ادعاى رئیس دولت هاى 
نهم و دهــم مبنى بر اینکه روســیه و آمریکا بر ســر 
ایران و اوکراین معامله کرده اند، گفت: مدت هاســت 
دسترسى آقاى احمدى نژاد به اطالعات و اخبار محدود 
شده و به دلیل فاصله اى که از کانون قدرت دارند، او از 
مرداد 1401 دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام 

حضور نخواهد داشت.

حمله «کیهان» به کیمیایى 
روزنامه «کیهان» در یادداشــتى با    برترین ها|
انتقاد از انصراف مسعود کیمیایى از حضور در جشنواره 
فجر به کارگردان «خائن کشى» حمله کرد. این روزنامه 
با ادبیات تند خطاب به مسعود کیمیایى نوشت: «به نظر 
مى آید این فیلمســاز على رغم همــه ادعاهاى ریز و 
درشتش در دفاع از مصدق اما در این فیلم، از او انتقام 
گرفته و وى را فردى بسیار ضعیف و خفیف به تصویر 
کشیده که هوادارانش یا با سالح و یا با چماق به سرکوب 
مخالفین خود مى پردازند و خود او نیز در نماى انتهایى 
فیلم براى دادگاه بر روى زمین کشــیده مى شود! البته 
این انتقام فیلمساز فوق از مصدق بى دلیل هم نیست که 
وى اغلب فیلم هایش در رژیم شاه و پس از کودتاى 28 

مرداد را با سرمایه و حمایت وابستگان دربار ساخت.»

خبرخوان

خیلى عجیب است، اما دیگر فشار اقتصادى کار را 
به جایى رسانده که جرم اولى ها سرقت هاى عجیب 
و غریبى را انجام مى دهند که غیرقابل باور است. تا 
همین دو سال قبل اگر مى گفتند عده اى براى سیر 
کردن شکم و به دست آوردن اندك پول، درخت را 
در خیابان سرقت مى کنند یا حاضرند خطر مرگ را 
به جان بخرند و پایه هاى برق فشار قوى را سرقت 
کنند، برایتان تعجب آور یا حتى باور نکردنى بود، 
اما این روز ها این سرقت ها به قدرى زیاد شده که 
پلیس مجبور است سارقان را دستگیر کند و براى 

آنها پرونده قضایى تشکیل دهد.

      12 دى مــاه بود کــه رئیس پلیس شــهر رى از 
دستگیرى یک دزد خبر داد که درخت مى دزدید. این دزد 
با وانت در سطح شهر مى چرخید و درخت ها را از ریشه 
در مى آورد و براى فروش به سرقت مى برد. دزد جوان به 
سرقت 30 درخت از مناطق مختلف شهر اعتراف کرد. 

پنج نفر از این دزد شکایت کردند.
      شش ماه قبل فیلمى از ســرقت یک گلدان بزرگ 
از مقابل یک مجتمع ساختمانى منتشر شد. زن جوان با 
خودروى پژو 206 مقابل خانه هفت طبقه توقف کرد و 
با سرقت گلدان بزرگ از مقابل خانه و قرار دادن آن در 

خودرو فرار کرد.
      شاید تصورش هم ســخت باشد که یک دزد براى 
چند کیلو آهن جانش را کف دســتش بگیرد، اما اینبار 
سارقى به باالى تپه اطراف کرج رفته و دست به سرقتى 
خطرناك زده اســت. او زیر دکل برق فشــار قوى چند 
صد کیلو ولت رفته و با آچار پایه هاى دکل برق و پیچ و 
مهره هاى آن را براى چند کیلو آهن به سرقت برده بود.  
اتفاقى که عالوه بر احتمال مرگ سارق مى توانست به 
سقوط دکل و حادثه اى خطرناك منجر شود. تاکنون چند 
مورد سرقت آهنگى برق در جاى جاى کشور به پلیس 

گزارش شده است.
      دزد در کسرى از ثانیه دوربین مداربسته و آیفون خانه 

را باز مى کند و مى برد. در ماه هاى اخیر در تهران چندین 
مورد ســرقت دوربین و آیفون تصویــرى درب منازل 
به پلیس گزارش شده است. ســارقان با باز کردن این 
اقالم آنها را به کمترین قیمت در بازار سیاه به مالخر ها 
مى فروشند و ضرر چند میلیونى به اهالى ساختمان وارد 

مى کنند.
      شاید برایتان عجیب باشد که شب بخوابید و صبح 
وقتى بیدار شوید و با سرقت درب حیاط روبه رو شوید، اما 
سارقان قفل این مرحله را هم باز کرده و در چند پرونده 
درب حیاط افراد را بخاطر گران بودن آهن از جا کنده و به 
سرقت برده اند. البته به جز درب، سارقان به دریچه هاى 
فلزى فاضالب و پل هاى مقابل پارکینگ خودرو ها هم 

رحم نمى کنند.
      با خودش مى گویــد گاز مى دهم تا زودتر به مقصد 
برسم، اما وقتى به مقصد مى رسد متوجه مى شود بخشى 
از بار به سرقت رفته اســت. راننده موضوع را به پلیس 
اطالع مى دهد و در تحقیقات مدعى مى شــود که هیچ 
توقفى نداشته است. پلیس دوربین هاى مسیر را بررسى 
مى کند و متوجه مى شــود ســارقان با خودرو نیسان، 
کامیون را تعقیب کرده و در چند دقیقه با زیرکى یکى از 
دزدان به قسمت بار وارد شده و چند بسته را با پرت کردن 

داخل نیسان به سرقت برده اند.
      اینبار دیگر باور کردنى نیســت که دزدى اصًال به 
دنبال پول، طال و اجناس گرانقیمت نباشــد، اما دزدى 

در تهران شناسایى و دســتگیر شده بود که عاشق مواد 
غذایى بود. این دزد به ســوپر مارکت ها مى رفت و فقط 
مواد غذایى را به سرقت مى برد. او از سوى پلیس دستگیر 
شد و به زندان افتاد و در زندان با توبه قول داد دیگر دست 

به سرقت مواد غذایى نزند.
      وقتــى به پلیس زنــگ زده بود نمى دانســت چه 
بایــد بگوید، هم خنــده اش گرفته بود و هــم از اینکه 
مالش را برده بودنــد، عصبانى بود. باالخــره با پلیس 
تماس گرفت و از ســرقت پتو خبر داد. ســارق وقتى 
زن جــوان پتو را شســته و آویزان کرده بــود، پتو را از 
روى دیوار ســرقت کرده بود. هنوز این سارق دستگیر 

نشده است.

کار به سرقت درخت و پتو رسیده است!
سرقت هاى عجیب و غریب در ایران

یکى از کاربران شبکه اجتماعى توییتر با انتشار مطلبى مدعى شد جعفرى دولت آبادى این روزها با پراید 
همسرش مشغول به کار شده است.

یک منبع آگاه در همین رابطه و صحت سقم این موضوع گفت: ظاهراً اصل ماجراى مسافرکشى ایشان 
درست است و طبق ادعاى برخى شاهدان، دادستان سابق تهران روزى چند ساعت مقابل دادگاه انقالب 
اقدام به سوار کردن برخى افراد به نام «مسافر» مى کند که به نظر مى رسد دلیل این کار او پاسخى باشد 
به اتهاماتى که پیش تر متوجه او شده بود. گفتنى است تابستان سال 98 برخى خبرنگاران با انتشار خبرى 
در توییتر نوشتند که  با وجود ذکر نام جعفرى دولت آبادى در پرونده اکبرطبرى با درخواست بازنشستگى 

وى موافقت شده و دنبال فعالیت هاى شخصى خود است.
همچنین مردادماه همین سال خبر بازداشت دادستان سابق تهران در برخى رسانه ها منتشر شد که توسط 

نزدیکان دولت آبادى این خبر تکذیب شد.

چندى پیش خبرى منتشر شد مبنى بر اینکه دولت اســپانیا ماهانه 250 یورو به جوانان این کشور براى 
زندگى مستقل از والدینشان کمک مى کند. جوانان اسپانیایى به دلیل ناتوانى در پرداخت اجاره خانه بیشتر 

با والدین خود زندگى مى کنند.
«راکل سانچز»، وزیر مسکن اسپانیا با شــرکت در یک کنفرانس خبرى گفت که اسپانیا یى هاى زیر 35 
سال و با درآمد ساالنه زیر 24 هزار و 318 یورو از این ماه مى توانند براى اجاره آپارتمان به مدت دو سال 
درخواست یارانه کنند. او گفت که یارانه یک عنصر مهم است تا اجاره خانه مانعى براى استقالل جوانان 
نباشد. بر اساس آخرین آمارهاى رسمى، حدود 55 درصد از جوانان 25 تا 29 ساله اسپانیایى در سال 2020 
با والدین خود زندگى کرده اند که این میزان، افزایش 6/5 درصدى نسبت به سال 2013 را نشان مى دهد. 

محسن بهاروند، سفیر ایران در انگلیس در پست اینستاگرام راهیابى تیم 
ملى ایران به جام جهانى را تبریک گفت. اما اشتباهى کرد که به سرعت 

سوژه کاربران فضاى مجازى شد.

بهاروند به جاى تیم ملى ایران، عکس تیم ملى عراق را منتشر کرده بود، 
اما ساعتى بعد، بار دیگر در اینستاگرام مطلبى نوشت و شرح ماوقع داد.

یادداشت این دیپلمات کهنه کار ایران را که با عنوان «ماجراى بامزه من 
و عکس تیم ملى» منتشر شد را مى خوانیم:

«من مدت ها بازى هاى تیم ملى را پیگیرى مى کردم، ولى چند ســالى 
است که به دلیل مشغله کارى از نزدیک دنبال نکرده ام و قیافه بازیکنان 
را خوب نمى شناســم. تیم ملى که به جام جهانى صعود کرد خوشحال 
شــدم. چندین عکس از تیم ملى از اینترنت دانلود کــردم. پس از یک 
مذاکره چند ساعته خواستم خوشحالى خود را خیلى ساده از پیروزى تیم 

ملى بیان کنم. از شــما چه پنهان چند روزى است که چشم چپم اندکى 
تار شده است. اشــتباهى به جاى تصویر تیم ملى خودمان تصویر تیم 
ملى عراق را پست کردم. پس از چند لحظه متوجه شدم و آن را اصالح 
کردم.من فکر مى کنم در همان چند لحظه یکــى از همکاران خودم با 
حســن نیت یا نیتى دیگرى از این اشتباه بنده اســکرین شات گرفت و 
آن را به دیگران ارســال کرد. ناگهان در عرض چند ساعت صد ها پیام 
از همکارانم دریافت کردم که ســفیر را به بیســوادى، احمقى، خیانت، 
نادانى، نابلدى و هزاران قضاوت، توهین، تحقیر، برچسب و انگ و ننگ

 مزین کرده بودند...»

واردات موبایل شــیائومى به ایران ممنوع شد. این چندمین 
بار اســت که ایران واردات موبایل هاى شیائومى به کشور را 

ممنوع مى کند. 
ســخنگوى اتحادیه واردکنندگان موبایل مى  گوید: جدیداً 
دولت واردات برخى موبایل ها از جمله برند شیائومى را ممنوع 
کرده و اجازه واردات این موبایل را نمى دهد. آن هم در حالى 
که سهم زیادى از گوشى  هاى تلفن همراه موجود در بازار به 

این برند تعلق دارد.
محمدرضا عالیان توضیح داد: سازمان تنظیم مقررات چند ماه 
گذشته نامه اى را به شرکت هاى واردکننده ارسال و اعالم کرد 
واردات برخى از مدل هاى شــیائومى ممنوع است، چون این 
مدل ها در برقرارى ارتباط با شــماره هاى اضطرارى از جمله 

110 ، 115 و... مشکل دارند.
او بیان کرد: آنچه نگرانى بخــش خصوصى را زیاد کرده این 
اســت که این محدودیت ها دوباره دارد تکرار مى شود. در آن 
زمان واردکنندگان به سازمان تنظیم مقررات چند تذکر دادند 

که اپراتورها مى توانند این مشکل را برطرف کنند.
عالیان ادامه داد: این سازمان چون نهاد باالدستى اپراتورهاست 
مى تواند این مسئله را مطالبه کند اما متأسفانه سازمان هاى 
دولتى ساده ترین راه را براى خودشان انتخاب کردند و توپ را 

در زمین واردکنندگان انداختند. 
ســخنگوى اتحادیه واردکنندگان موبایل گفت: در پى این 
مشکل، واردات برخى از مدل هاى گوشى تلفن همراه ممنوع 
شده تا زمانى که مشکل اتصال برقرارى شماره هاى اضطرارى 

برطرف شود.

بررســى جدید اکونومیست نشــان مى دهد تهران 
بیشــترین میزان گرانى در جهان را داشــته است 
و همین اتفــاق باعث شــده رتبه تهــران در بین 
گران ترین شــهرهاى جهان از 79 بــه جایگاه 50 

برسد.
در گزارش ساالنه هزینه هاى زندگى در جهان که 
از ســوى اکونومیست منتشر مى شــود، شهرهاى 
اصلى جهان مورد بررسى قرار گرفته و هزینه هاى 
زندگى در این شــهرها با یکدیگر مقایسه شده اند. 
در این گــزارش 200 کاال و خدمات اصلى در 173 
شهر اصلى جهان از جمله تهران مورد بررسى قرار 

گرفته اند.
مانند سال 2020، تهران بیشــترین میزان گرانى 
و افزایش قیمت را داشته اســت و بیش از هر شهر 
دیگرى در این رتبه بندى باال رفته است. اکونومیست 
مدعى شده تحریم هاى آمریکا که منجر به افزایش 
قیمت ها، کمبود کاال و افزایــش قیمت کاالهاى 

وارداتى شده، بزرگ ترین دلیل بوده است.
تهران در بین تمام شهرهاى جهان بیشترین میزان 
افزایش هزینه هاى زندگى را داشته و به رتبه 29 در 

بین گران ترین شهرهاى جهان رسیده است.
شهر دمشــق، پایتخت سوریه و شــهر طرابلس، 
پایتخت لیبى ارزان ترین شــهرهاى جهان هستند. 
هر دو این شهرها با مشکالت سیاسى و اقتصادى 

فراوانى روبه رو هستند.

ماجراى «مسافرکشى» دادستان پیشین تهران!

کمک مالى دولت اسپانیا 
به جوانان براى زندگى مستقل 

ماجراى «بامزه»
 آقاى سفیر! 

واردات شیائومى باز هم 
ممنوع شد

بیشترین گرانى جهان 
در تهران!  
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تنها راه نجات اصفهان
کریم بیگى، رئیس جامعه هتل داران استان اصفهان 
در پانزدهمیـن نمایشـگاه بین المللى گردشـگرى و 
صنایع وابسته بابیان اینکه گردشگرى تنها راه نجات 
اصفهـان از بحـران اشـتغال و اقتصاد اسـت، گفت: 
اجراى تور مجـازى در غرفه اصفهـان مى تواند یک 

استارت قوى براى این حرکت باشد.

ارتقاى رتبه 4 خلبان  
چهار نفر از خلبانان جوان بالگردجنگنده کبرا و بالگرد 
شناسایى رزمى 206، آخرین چک هاى پروازى خودرا 
به انجام رسـاندند و با اجراى عملیات پروازى موفق 
به رتبه پـروازى خلبان یکـم عملیاتى ارتقـاء یافتند.   
فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش، رئیس عقیدتى 
سیاسى و جمعى از مسـئوالن این پایگاه با حضور در 
رمپ پرواز آئین استقبال و نکوداشت این چهار خلبان 

هوانیروز ارتش حضور یافتند.

ساکنان غیررسمى
مدیـرکل راه و شهرسـازى اسـتان اصفهـان گفت: 
بافت هاى حاشـیه اى و سـکونتگاه هاى غیررسـمى 
اسـتان دربرگیرنده 50 محله اسـت که بیش از 450 
هزار نفر در آنها سـکونت دارنـد. علیرضا قارى قرآن 
افزود: حدود سه هزار و 783 هکتار از امالك و اراضى 
بافت فرسوده استان در سکونتگاه هاى غیررسمى و 
بافت هاى حاشـیه اى قرار دارد. وى ادامه داد: حدود 
14 هـزار هکتـار از اراضى شـهرى اسـتان در ُزمره 

بافت هاى فرسوده و ناکارآمد شهرى است.

انتخاب امام جماعت 
آیین سنگر به سنگر شدن امام جماعت آبفا منطقه 5 
اصفهان انجام شـد. در این مراسم که با حضور مدیر 
امور فرهنگی ودینی شرکت ومدیر وروسا وتعدادي از 
همکاران آب وفاضالب منطقه در سالن جلسات بعد 
از نماز ظهر برگزار شد، از حجه االسالم قادري تقدیر 
و حجه االسالم بهرامی به عنوان امام جماعت جدید 

منطقه معرفى شد.

کارتخوان 
مشمول مالیات نیست

مشـاور مالیاتى اتاق اصنـاف مرکز اسـتان اصفهان 
گفت: دستگاه کارتخوان مشـمول مالیات نمى شود 
و مالیات بر اسـاس مـدت فعالیت تجارى محاسـبه 
مى شـود. امیدى گفـت: دسـتگاه هاى کارت خوان 
ابـزار ورودى براى حسـاب هاى تجارى و کسـب و 
کار هسـتند و مالیاتى به خود دستگاه اختصاص داده 

نشده است.

بازدید زیست محیطى
معاون هماهنگى امور عمرانى اسـتاندارى اصفهان، 
شـهردار اصفهـان، معـاون شهرسـازى و معمـارى 
شـهردار و مدیر منطقه 2 شـهردارى اصفهان از سه 
نقطه زیست محیطى این منطقه بازدید کردند. اراضى 
بختیار دشت، ورودى محله دهنو، اراضى 18 هکتارى 
موزائیک سازان شمس آباد و ولدان از جمله مهمترین 
نقاطى بـود که مـورد بازدید قرار گرفت. على قاسـم 
زاده، شـهردار اصفهان در حاشـیه این بازدید گفت: 
قرار است که با یک اهتمام جمعى و کمک نهادهاى 
مختلف با محوریت اسـتاندارى اقدامـات الزم براى 

رفع مشکالت این منطقه صورت گیرد.

کشف 77 کیلوگرم تریاك  
بیـش از 77 کیلوگرم تریاك و ادوات اسـتعمال مواد 
مخدر در اصفهان کشـف و ضبط شـد. رئیس پلیس 
مبارزه بـا مواد مخدر اسـتان گفت: مامـوران ناجا در 
بازرسى از یک منزل مسکونى در اصفهان این مقدار 
مواد مخـدر همراه با ادوارت اسـتعمال آن را کشـف 
وتوقیف کردند. سرهنگ غالمحسین صفرى افزود:  

یک نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایى شد.

خبر

مدیر بارزسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: 
خرده فروشان میوه و ســبزى، رتبه نخست گرانفروشى 
و نانوایان رتبه دوم تخلفات صنفى در این اســتان را به 
خود اختصاص داده اند.جواد محمدى فشارکى افزود: از 
اول امســال تاکنون بالغ بر 357 هزار و 501 بازرسى در 
استان انجام که به تشکیل بیش از 6 هزار پرونده منجر 
شده اســت.وى ارزش ریالى تخلفات صورت گرفته را 
380 میلیارد و 570 میلیون و 561 هــزار و 843 اعالم 
کرد و افزود: باالترین آمــار تخلفات صنفى به ترتیب به 

ُخرده فروشان میوه و سبزى و نانوایى ها تخصیص دارد.
محمدى فشارکى اضافه کرد: در صنف نانوایى ها شاهد 

کم فروشى، گرانفروشى و فروش اجبارى هستیم به این 
صورت که بطور مثال مشــترى نان ساده مى خواهد اما 

نان کنجدى را با اجبار و با قیمت باالتر به او مى فروشند.
محمدى فشارکى گفت: با توجه به اینکه تعدد بازرسى ها 
ســبب نارضایتى اصناف شــده اســت به همین دلیل 
بازرسى هاى مشترك گروهى متشــکل از ارگان هاى 
مختلف از جمله سازمان صمت، جهاد کشاورزى، پلیس 

آگاهى، بهداشت و تعزیرات صورت مى گیرد.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف اصفهان همچنین با اشاره 
به آغاز جشنواره فروش نوروزى گفت: این جشنواره  تا 20 

فروردین 1401 ادامه دارد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان اظهار 
کرد: از روز سه شنبه (12 بهمن ماه) آب پشت سد زاینده 
رود مشروط بر اینکه کشــاورزان غرب در سال بعد آب 
مورد نیاز خود را دریافت کنند، رهاسازى خواهد شد و به 

مدت 12 روز جریان خواهد داشت.
حسین وحیدا در گفت وگو با ایمنا افزود: توافق نامه اى 
بین کشاورزان غرب و شرق اصفهان تنظیم شده که قرار 
است به امضاى اســتاندار اصفهان و مدیر حوضه آبریز 
زاینده رود برســد و بر این اساس کشاورزان غرب فعًال 
آبى دریافت نمى کنند و مختصر آبى که پشت سد موجود 
است براى کشت گندم در شرق اصفهان تخصیص یابد، 

کشاورزان غرب هم براى باغات خود در سال آینده آب 
دریافت خواهند کرد.

وحیــدا اضافــه کــرد: الزم اســت دادســتان هاى 
شهرســتان ها در جریان این روند نظارتى قرار گرفته 
و افرادى که امر نظارت را انجام مى دهند بیمه شــوند. 
تضمینى وجود ندارد که آب در باالدســت برداشــت 
نشــود، آب منطقه اى باید بر این مســئله نظارت کند، 
نیروى انتظامى و دادســتانى باید با صنف کشاورزان 
همکارى کننــد؛ زیرا اگــر نظــارت و کنترلى وجود 
نداشــته باشــد حتمًا در باالدســت برداشــت انجام 

مى شود.

زاینده رود 12 روز
زنده مى ماند

میوه  فروشان اصفهانى 
رتبه نخست گرانفروشى 

کارشناس اداره کل هواشناســى استان اصفهان از 
احتمال بارش نخستین برف زمستانى در کالنشهر 

اصفهان از نیمه شب امشب دوشنبه خبر داد.
حجت ا... على عسگریان اظهار داشت: با ورود سامانه 
بارشى ناپایدار از بعد از ظهر دوشنبه (امروز)، وزش باد 
به نسبت شدید و بارش برف و باران به ویژه نواحى 

غربى و جنوبى استان را در بر مى گیرد.
او با بیان اینکه بارش هاى خوبى را در غرب و جنوب 
اســتان و نیز سرچشــمه هاى آبى زاینده رود انتظار 
داریم، خاطرنشان کرد: برف مناطق مرکزى استان 

را نیز ســفید پوش مى کند و از نیمه شب دوشنبه در 
کالنشهر اصفهان بارش نخستین برف زمستانى را 
شاهد هستیم که تا اواسط روز سه شنبه ادامه مى یابد.

کارشــناس اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان 
با اشاره به تداوم بارش ها در سراســر استان در روز 
سه شــنبه 12 بهمن ماه، ابراز داشــت: دماى هواى 
استان تغییر محسوســى ندارد و بیشینه و کمینه آن 
در کالنشهر اصفهان بین دماى 12 درجه سانتیگراد 
باالى صفر و سه درجه سانتیگراد زیر صفر در نوسان 

است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اصفهان گفت: این 
خطه با نیم درصد ضایعات، کمترین دور ریز نان در 

کشور را به خود اختصاص داده است.
محس ن ضیایى روز یکشــنبه در بیست و هشتمین 
جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان دلیل این 
امر را باال بودن فرهنگ مصرف برشمرد و افزود: نتایج 
فوق بر اســاس فعالیت هاى تحقیقاتى پژوهشکده 

مرتبط به دست آمد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اصفهان خاطرنشان 
کرد: از سوى دیگر این خطه در 10 سال اخیر به عنوان 
پایتخت نان هاى سنتى در کشــور بوده است و این 
نشان (برند) که بر مبناى کیفیت، بهداشت نانوایى 
و آموزش هاى مرتبط اعطا مى شود تنها به اصفهان 

تعلق دارد.
ضیایى بابیان اینکه استان داراى چهار هزار و 800 

واحد نانوایى فعال است تصریح کرد: از این تعداد یک 
هزار و 405 واحد متشــکل از یارانه نوع یک و دو در 
کالن شهر اصفهان فعالیت مى کنند و 12 هزار و 300 

ُتن آرد بین آن ها توزیع مى شود
وى درباره تفاوت قیمت نان ســنگک در اصفهان 
گفت: بر اساس تصمیم مدیران استانى در دولت قبل 
و باهدف سنجش رضایت مشتریان ، برخى واحدهاى 
نانوایى  به طورکلى آرد خــود را به صورت آزاد تأمین 
کردند و دلیل اختالف قیمت این نان نیز همین است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اصفهان با اشاره به 
اینکه قیمت آرد از کارخانه تا بازار با یکدیگر تفاوت 
دارد خاطرنشان کرد: یارانه آرد و نان بر اساس بودجه 
ســال آینده 90 هزار میلیارد تومان است به عبارتى 
هر ایرانى یک میلیون تومان یارانه پنهان آرد و نان 

خواهد داشت.

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: بامداد روز یکشنبه یک 
دســتگاه تانکر با مقدار قابل توجهى بار بنزین در 

اتوبان شهید دستجردى دچار حادثه شد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به اینکه تانکر حمل 
بنزین پس از برخورد با گاردریل هاى حاشیه اتوبان 
متوقف شد، افزود: در ســاعت 4 و 27 دقیقه وقوع 
این حادثه به سامانه 125 اعالم شد و آتش نشانان 
ایستگاه هاى 13، 12، 24، 26 و 11 به محل حادثه 

شتافتند.
کاوه آهنگــران با بیــان اینکه حضور بــه موقع و 

ســرعت عمل آتش نشــانان مانع از وقوع حریق 
و واژگونى تانکر شــد، گفت: آتش نشــانان پس از 
تحویل خودرو به عوامل پاالیشگاه و تخلیه کامل 
بنزین هاى موجود در تانکر حادثــه دیده به تانکر 
کمکى دیگر و تأیید ایمنى و رفع خطر کامل از تانکر 
و تحویل آن به پلیس راهور به مأموریت خود پایان 

دادند.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه علت حادثه در 
دست بررسى اســت، بیان ک رد: این عملیات حدود 

5 ساعت به طول انجامید.

مشــاور و دســتیار شــهردار اصفهــان در امــور 
هوشمندســازى گفت: بــا توجه بــه مصوبه میز 
هوشمندســازى و در صورت نهایى نشدن تصمیم 
براى انتقال مجموعه شهردارى به جهان نما، قسمتى 
از این ســاختمان به مزایده گذاشته شده و شرایط از 
سوى معاونت برنامه ریزى براى انجام فعالیت هاى 

مربوط به حرکت هاى نوآورى اعالم مى شود.
همایون یزدان پناه اظهار کرد: در گذشــته بخشى از 
مجموعه جهان نما براى انجام فعالیت هاى نوآورانه 
تحت عنوان فضاى اشتراکى مرکز نوآورى در نظر 
گرفته شــده بود که در این دوره مدیریت شــهرى 
تاکید شده است که قسمتى از ظرفیت مرکز نوآورى، 
در راستاى رفع نیازهاى نوآورانه و فناورانه مدیریت 

شهرى قرار گیرد.
وى با اشــاره به برگــزارى یازدهمین جلســه میز 
هوشمندســازى، افزود: یکى از مصوبات این جلسه 
این اســت که بر اساس سیاســت حمایت از مراکز 
نوآورى و فناورى در ســطح شــهر و براى ایجاد و 
تکمیل زیست بوم هوشمندسازى شهر و با توجه به 
اتمام قرارداد شرکت هاب در مجموعه جهان نما، این 
قسمت از مجموعه در شهردارى به مزایده گذاشته 

شده و شرایط مورد نظر از سوى معاونت برنامه ریزى 
براى انجــام فعالیت هاى مربوط بــه حرکت هاى 

نوآورى مدیریت شهرى اعالم شود.
وى اضافه کرد: یکى از شرایط این مزایده، برگزارى 
رویدادهاى مدنظر شهردارى اســت؛ از جمله این 
رویدادها  مى توان به برگزارى تورهاى فناورى براى 
مجموعه شهردارى، برگزارى فن بازارها و اختصاص 
تعدادى از صندلى هاى اشتراکى به شهردارى براى 
استقرار گروه هاى اســتارتاپى که در زمینه نیازهاى 

شهردارى اصفهان فعالیت مى کنند، اشاره کرد.
یزدان پناه خاطر نشان کرد: مصوبه بعدى، مشارکت 
جدى همه بخش هاى مجموعه شــهردارى براى 
اتمام هر چه ســریع تر پروژه ناوبــرى الکترونیکى 
 AVL - AFC اتوبوس هاى شهر اصفهان تحت عنوان
بــود؛ امیدواریم با تالش همه عوامل شــامل مدیر 
پروژه، معاونت مالى اقتصادى ، معاونت حمل ونقل و 
ترافیک و سازمان فاوا ، تا یک ماه آینده موارد شارژ 
الکترونیکى کارت بلیت و کیف پول شهروندى، نصب 
حدود 10 مانیتور نمایش اطالعات رسیدن اتوبوس 
به ایســتگاه و دسترسى شــهروندان به اطالعات 
اتوبوس هاى شرکت واحد اتوبوسرانى را داشته باشیم.

شهر اصفهان برفى مى شود 

اصفهان کمترین دور ریز نان را دارد

جزئیات حادثه تانکر حمل بنزین در اصفهان

مزایده قسمتى از جهان نما 

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت:  فعالیت مدارس ابتدایى، در ســه شهرستان این 
اســتان تا اطالع بعدى به دلیل تشدید شــرایط  بیمارى 

کووید-19  غیر حضورى خواهد بود.
محمدرضا جان نثارى در جلسه فوق العاده ستاد استانى 
بیمارى کرونا در استاندارى اصفهان اظهار داشت: با توجه 
به اینکه شهرستان هاى نطنز، کاشان و آران و بیدگل  در 
وضعیت قرمز و  نارنجى  همه گیرى بیمارى کووید-19 
قرار دارند، فعالیت مدارس ابتدایى در این مناطق بصورت 

غیر حضورى انجام خواهد شد.
معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
اظهار داشــت: در زمان حاضر شهرســتان اصفهان هم 
در وضعیت نارنجــى (پر خطر) قرار دارد امــا با توجه به 
شرایط خاص این کالنشــهر و نگرانى از تاثیر منفى بر 
سیاست هاى کلى دولت، برگزارى غیر حضورى مدارس 

ابتدایى مشروط بر موافقت و نظر تهران خواهد بود.
وى اضافه کرد: برگــزارى دیگر مراســم و برنامه ها و 
فعالیت مشاغل و تجمع در اســتان طبق روال عادى و با 

رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى انجام خواهد شد.
جان نثارى با بیان اینکه مصوبه ســتاد ملى کرونا مبنى 
بر تعطیلى کلى نیســت و اختیار به استان ها واگذار شده 
است خاطرنشان کرد: باید براى اعمال تعطیلى ها و حتى 

در مورد تعطیلى مدارس بصورت اقتضایى عمل کنیم.
وى با اشــاره به ضرورت رعایت جدى شیوه نامه هاى 
بهداشــتى و برخورد جدى با متخلفان و کسانى که این 
شــیوه نامه ها را رعایت نمى کنند بیان کرد: فرمانداران 
موظفند در هر برنامه اى که بدون رعایت شیوه نامه هاى 
بهداشتى در شهرســتان ها برگزار مى شود مداخله کنند 

و نباید تنها ناظر باشند بلکه باید ناظر مداخله گر باشند.
جان نثــارى تاکیــد کــرد: ممنوعیت برگــزارى هر

 برنامه اى که تجمع منجر شــود، به همه دستگاه هاى 
دولتى در استان ابالغ شــود و باید برنامه ریزى الزم را 
انجام دهند تا تجمعى براى امور جارى مردم شکل نگیرد.

وى ادامه داد: همه بانک ها و دستگاه هاى ادارى استان 
از اتخاذ هر گونه تصمیمى که بــه تجمع مردم در نقطه 

خاصى منجر شود، خوددارى کنند.
جان نثارى اضافه کرد: وضعیــت کنونى اتوبوس هاى 

شهرى خیلى نگران کننده است و از مسووالن شهردارى 
تقاضا داریم که در صورت امکان اتوبوس هایى را که براى 
مواقع خاص در نظر گرفته اند را مورد استفاده قرار دهند تا 
تراکم کمترى در حمل و نقل عمومى شهر داشته باشیم.

مراکز بهداشــتى آمادگى مقابله با هجوم 
اطفال را ندارند

مدیر گــروه داخلى و عضو هیات علمى دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان گفت: اطفال در این مرحله از شیوع 
کرونا بیشتر مبتال و گرفتار مى شــوند و مراکز بهداشتى 
و درمانى این اســتان امکانات و متخصصان الزم براى 

مقابله با هجوم بیماران اطفال را ندارند.
دکتر بیژن ایرج هم در جلســه فوق العاده ستاد استانى 
بیمارى کرونا در استاندارى اصفهان اظهار داشت: سرعت 
انتقال ویروس در ســویه اومیکرون بســیار باالتر است 
و اطفال که در دوره هاى گذشته بیشــتر ناقل بودند، در 

شرایط کنونى مبتال و بسترى مى شوند.
وى ادامه داد: میزان و درصد بسترى اطفال در شهرهایى 
که روزهاى گذشته در وضعیت قرمز قرار گرفتند، خیلى 

باالست و به سرعت و انفجارى افزایش پیدا مى کند.
مدیر گــروه داخلى و عضو هیات علمى دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان اظهار داشت: مراکز بهداشتى و درمانى 
این استان تا کنون تجربه هجوم بیماران اطفال را نداشتند 
و کرونا در پنج پیک گذشته بیشتر بزرگساالن را درگیر و 

مبتال کرده بود و ارتباطى با اطفال نداشت.  
وى با بیان اینکه در این مرحله اطفــال ناقل و گرفتار و 
بسترى مى شوند به مسووالن استان توصیه کرد که 10  
تا 14 روز مدارس تعطیل شــوند تا بتوانیم سرعت پیک 
انتقال بیمارى را کند کنیم و مراکز بهداشتى آمادگى الزم 

را براى مقابله با بیمارى را بدست بیاورند.
ایرج  با بیان اینکه مدارس شهرستان هاى مهریز، اردکان 
و یزد تعطیل شده است افزود: کشش روانى مرگ کودکان 
در بین مردم وجود ندارد و تحمل مرگ فرزند براى والدین 

خیلى سنگین تر است.  
وى گفت:پیک انتقال سویه اومیکرون بصورت انفجارى 
اســت و به یک مرتبه همه شــهرها از وضعیت آبى به 
نارنجى و قرمز تبدیل مى شــوند و باید پیــش از اینکه 

اصفهان در وضعیت قرمز قرار بگیرد، مدارس را تعطیل 
کنیم.

2 برابر شدن تعداد مبتالیان در اصفهان
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه با 
توجه به سرعت سرایت پذیرى باالى اومیکرون احتمال 
تغییر رنگ شهرســتان هاى اســتان وجود دارد، گفت: 
احتمال تغییر رنگ و قرمز شــدن وضعیــت نه تنها در 

اصفهان که در کل کشور وجود دارد.
پژمان عقدك ، با اشاره به اینکه با شیوع سویه اومیکرون 
خیز بیمارى در اســتان کامًال مشــهود و ملموس بود، 
اظهار کرد: از زمانى که سویه اومیکرون در استان شیوع 
پیدا کرد، به مرور تعداد بیماران ســرپایى افزایش یافت. 
به عنوان مثال از ابتــداى بهمن تا امــروز تعداد مراجعه 
روزانه افراد با احتمال ابتال به کرونا تقریبًا دو برابر شــده 
و از هزار و 200 مراجعــه در روز به 2 هزار و 400 مراجعه 

در روز رسیده ایم.
وى افزود: در این مدت درصد افرادى که نتیجه تســت 
کروناى آن ها مثبت مى شود از 25 درصد به نزدیک 45 تا 
50 درصد رسیده است، به طورى که هم تعداد افراد مراجعه 
کننده سرپایى و هم تعداد و درصد تست هاى مثبت کرونا 

افزایش پیدا کرده است.
وى در مورد آمادگى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان براى 
مقابله با موج جدید کرونا نیز گفت: دو مدل آمادگى وجود 
دارد که یکى آمادگى بیمارستان ها و ظرفیت الزم براى 
بسترى بیماران است. در پیک دلتا تا روزى 4 هزار بیمار 
در بخش هاى عادى و حدود 500 بسترى در بخش آى 
سى یو بیمارستان ها بسترى شدند و این ظرفیت اکنون 
در نظام درمان استان وجود دارد. همچنین هماهنگى هاى 
الزم انجام شده و بیمارستان ها آماده اند تا در صورت نیاز 

براساس فاز بندى وارد مدار شوند.
وى در مورد محدودیت هاى هوشمند کرونا نیز توضیح 
داد: بنا بود محدودیت هاى هوشمند براساس سامانه اى 
به نام امید و در سطح ملى طراحى شود و در اختیار همه 
بخش ها قرار گیرد، اما ظاهراً سامانه با مشکل مواجه شده 
و به همین علت، ستاد ملى کرونا به استان ها اختیار داده 

از ظرفیت هاى خود استفاده کنند.

معاون استاندار با اعالم غیرحضورى شدن کالس ها در 3 شهرستان تأکید کرد؛

تعطیلى مدارس کالنشهر اصفهان 
مشروط به نظر تهران

کم آبى سال هاى اخیر باعث ضعیف شــدن درختان و ناتوانى در تحمل آسیب ها و 
آفت هاى محیطى و هجوم بیمارى هاى مختلف به آن ها شــده است. این وضعیت 
باعث بروز خسارات جبران ناپذیرى به درختان و فضاى سبز شهر اصفهان شده که 

ادامه آن ممکن است باعث بروز یک فاجعه زیست محیطى شود.
سید امیر ســامع، عضو هیئت رئیسه شــوراى اسالمى شــهر اصفهان با بیان این 

مطلب به وضعیت نامناسب آب رســانى به درختان شهر به دلیل عدم جریان آب در 
زاینده رود و کاهش شدید ظرفیت خروجى چاه هاى آب در سال ها و به ویژه ماه هاى 
اخیر اشاره و کرد و گفت: این وضعیت باعث شده درختان شهر و به ویژه درختان در 
حاشیه مادى ها و انهار با روند بسیار فقیر آبیارى در ماه هاى اخیر مواجه شوند. کم آبى 
سال هاى اخیر باعث ضعیف شدن درختان  و ناتوانى در تحمل آسیب ها و آفت هاى 
محیطى و هجوم بیمارى هاى مختلف به آن ها شده است. این وضعیت باعث بروز 
خسارات جبران ناپذیرى به درختان شــده و ادامه آن ممکن است باعث بروز یک 

فاجعه زیست محیطى شود.

فاجعه در کمین درختان اصفهان
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نیکى کریمى
به دنبال دریافت 
دومین سیمرغ  

نیکى کریمى بازیگر و کارگردان با سابقه 
سینما یکى از رکوردداران نامزدى سیمرغ 
بلورین جشنواره فیلم فجر است، وى که 
تاکنون یکبار توانسته این جایزه را از آن 
خود نماید امســال براى دومین سیمرغ 

بازیگرى خود تالش مى کند.
وى امســال با حضور در فیلم سینمایى 
«دسته دختران» به کارگردانى منیر قیدى 
راهى چهلمین جشــنواره فیلم فجر شده 
است، فیلمى که به نوعى از حضور تعداد 
زیادى از بازیگــران زن در کنار یکدیگر 
برخوردار بوده و اثرى نسبتا زنانه شناخته 
مى شود، اتفاقى که البته در نام فیلم نیز به 

خوبى قابل مالحظه است.
نیکى کریمى، پانته آ پناهى ها، فرشــته 
حســینى، هدى زین العابدیــن و صدف 
عســگرى گروه زنــاِن مبارز را شــکل 
مى دهند. «دسته دختران» محصول بنیاد 
ســینمایى فارابى، تصویرى از مقاومت و 
ایثار زنان در روز هــاى پرتالطم ابتداى 

جنگ تحمیلى است.
کریمى البته پیش از این توانســته دیپلم 
افتخار افتخار بهتریــن بازیگر نقش اول 
زن براى فیلــم دو زن را نیز از هفدهمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر دریافت کند، 
وى همچنین در سى و سومین جشنواره 
فیلم فجر برنده دیپلم افتخار «جایزه ویژه 
هیئت داوران» در بخش سوداى سیمرغ 
براى بازى در فیلم هــاى مرگ ماهى و 
چهارشنبه 19 اردیبهشــت و کارگردانى 

فیلم شیفت شب شد.
این بازیگر قدیمى ســینما تنها سیمرغ 
بلورین خود از این جشــنواره را در دوره 
بیست و یکمین و براى بازى در دو فیلم 
دیوانه اى از قفس پریــد و واکنش پنجم 

دریافت کرد. 
کریمــى همچنیــن در هفدهمین دوره 
جشنواره فیلم فجر براى فیلم دو زن، در 
شانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر براى 
فیلم روانى، در سیزدهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر براى فیلم پرى، در یازدهمین 
دوره جشنواره فیلم فجر براى فیلم سارا، 
در نهمین دوره جشنواره فیلم فجر براى 
فیلم عروس و در سى امین دوره جشنواره 
فیلم فجر براى فیلم من همسرش هستم 
نامزد دریافت ســیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر شده که در نوع خود یک رکورد 

محسوب مى شود.

 ســینماى ایران در هفته اى که گذشــت (2 تا 8 بهمن)، فروش 6 میلیارد و 
900 میلیون تومانى را با 315 هزار و 882 مخاطب تجربه کرد. در هفته اى 
که گذشت، مجموع فروش هفتگى فیلم هاى سینمایى، نسبت به هفته هاى 

گذشته افت چشمگیرى داشت. 
به دلیل نزدیک شدن به چهلمین جشنواره فیلم فجر، در دو هفته اى که گذشت 
هیچ فیلم جدیدى اکران شــد، اما قرار است بعد از این رویداد فرهنگى، 
فیلم هاى سینمایى «سه کام حبس» به کارگردانى سامان سالور، 
«بى صدا حلزون» به کارگردانى بهرنگ دزفولى و «عنکبوت» 

به کارگردانى ابراهیم ایرج زاد روى پرده سینماها بروند. 
فیلم ســینمایى «ســه کام حبس» که اولین بار در سى و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر اکران شد، داستان مجتبى 
و نســیم زوج جوانى را روایت مى کنــد که تازه صاحب 
فرزند شده اند. آنها ســاکن یک منطقه فقیرنشین در 
جنوب تهران هستند و زندگى نســبتًا آرامى دارند. تا 
آنکه مشکلى براى مجتبى پیش آمده و حقایق جدیدى 

آشکار مى شود.
پرى ناز ایزدیار، محسن تنابنده، سمیرا حسن پور، متین 
ستوده، امین امیرى، مریم بوبانى، محمودنظرعلیان، 
یداهللا شــادفر، علیرضا مهران و فاطمه نیشــابورى از 

بازیگران این فیلم سینمایى هستند.
فیلم سینمایى «عنکبوت» هم درباره ســعید حنایى یکى از 

قاتالن زنجیره اى دهه هفتاد است که در شهر مشهد چندین زن خیابانى را 
به قتل رساند.

محسن تنابنده، ساره بیات، شیرین یزدان بخش، ماهور الوند، گلنوش قهرمانى، 
على باقرى، مهدى حسینى نیا، حمیدرضا هدایتى راد، جواد یحیوى و مهدخت 

موالیى از بازیگران این فیلم سینمایى هستند.
«بى صــدا حلزون» نیز از دیگر فیلم هایى اســت که در ســى و 

هشتمین جشنواره فیلم فجر اکران شد و داستان زنى است که 
بین احساس و منطقش در حال تصمیم گیرى است. او که 

ناشنوا است مى خواهد براى آینده فرزندش تصمیم بگیرید.
هانیه توســلى، محسن کیایى، پدرام شــریفى و مهران 

احمدى از بازیگران اصلى فیلم هستند.
فیلم «دینامیت» با 30 هفته اکران، در هفته گذشته سه 
میلیارد تومان و در مجموع 47 میلیارد تومان فروخته 
است. در جایگاه بعدى فیلم سینمایى «گشت ارشاد3» 

اســت که تا چند هفته اخیر فروش بیش ترى نسبت به 
«دینامیت» را تجربه مب کرد اما در سه هفته اخیر تقریبا 
نصف گیشه اثر مســعود اطیابى مى فروشد. در هفته اى 
که گذشت «گشت ارشاد با فروش یک میلیارد و 600 
میلیون تومانى جایگاه دوم گیشه را به دست آورد و فیلم 
ســینمایى «بى همه چیز» هم با 784 میلیون تومان 

جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

علیرضا خمسه، هنرمند باسابقه کشــورمان که به تازگى 69 ساله شده است درباره  
اینکه این روزها براى تلویزیون چه مى کنــد؟ مى گوید: فعال کار خاصى ندارم؛ البته 

برنامه هایى براى آینده دارم. 
بازیگر مجموعه «پایتخت» خاطرنشان مى کند: پیشنهادهاى بسیارى براى حضور در 
سریال ها دارم، منتها دستمزدها با هزینه ها نمى خواند، از طرفى دستمزدهایى هم که 
توافق مى شود به موقع پرداخت نمى شود. شخصا خیلى دوست داشتم در حال حاضر 
سر سریالى باشم اما متأسفانه دستمزدها با هزینه هاى زندگى نمى خواند. آخرین کار 
تلویزیونى من مجموعه «نیسان آبى» به کارگردانى منوچهر هادى بود که هنوز هم 
در حال پخش است. من پنج  شش ماه قبل کارم را در این مجموعه تمام کردم و پس 
از آن دیگر کارى را قبول نکردم؛ به همین دالیلى که اشــاره شد. البته قرار است در 
سریال جدید سعید نعمت ا... که براى شــبکه نمایش خانگى ساخته مى شود، حضور 

داشته باشم.
بازیگر مجموعه هاى هوشــیار و بیدار، هتــل پیاده رو، مهمانان ویــژه، دارا و ندار و 
مرد هزارچهره همچنین در پاسخ به اینکه آیا ســریال هاى حال حاضر تلویزیون را 
تماشــا مى کند و کیفیت ها را چطور مى بیند؟ مى گوید: به نظرم سریال هایى که در 
ســال هاى قبل بازى مى کردم نســبت به االن پرمحتواتر بود. در حال حاضر اغلب 
کارهایى که مى بینیم نمى دانم به خاطر نظارت شدیدى است که روى محتواى کارها 
اعمال مى شود و یا مساله دیگر، متاسفانه از کیفیت خالى شده اند. یکى از مهمترین 
ویژگى هاى هر کار کمدى این اســت که رویکرد انتقادى داشــته باشد که اگر این 
رویکرد را از کمدى بگیریم، درواقع لطیفه گویى و یک کار کم ارزشــى مى شود که 

اسمش کمدى واقعى نیست.
او درباره اینکه چرا ســریالى مثل «پایتخت» پس از ســالها بازهم مخاطب 

دارد و در چنین شرایطى چه پیشنهادى براى بهبود شرایط در تلویزیون 
دارید، اظهار مى کند؟ پایتخت شخصیت هاى دوست داشتنى داشت. 
متاسفانه رویکرد انتقادى نســبت به رفتاهاى اجتماعى، خانوادگى 
و فردى در ســریال هاى حــال حاضر طنز وجود نــدارد و عرصه 
کمدى ســازى از حضور آدم هاى باتجربه و خوش فکر خالى شده 
است. ما در کارهایى که در تلویزیون مى بینیم، کمتر نام هاى صاحب 

تجربه را پیدا مى کنیم و باید بگردیم تا ببینیم نویســنده و کارگردان 
کیست. مردم واقعا گناه دارند، از کار روزمره و مسائل مختلف خسته 

و غمگین به منزل مى آیند و حاال مى خواهند پاى تلویزیون 
بنشینند تا خستگى شان رفع شود ولى کارهاى قابل 

توجهى به آن ها ارائه نمى شــود. در 
حقیقت با تماشــاى سریال هاى 
قدیمى یک نوع گذشــته گرایى 
برایشــان به وجود مى آید که به 

نظرم این گذشته گرایى، نشان از 
افول تولیدات صداوسیماست.
بازیگر نقش باباپنجعلى در 
مجموعه «پایتخت» درباره 
اینکه آیا تکرار این سریال 
را در شــبکه ها دنبــال 
مى کند؟ مى گوید: همان 
موقع که این مجموعه 
تولید مى شد، ما به طور 
کامل همه با هم کار را 

تماشا مى کردیم و متوجه 
نقاط قوت و ضعفش مى شــدیم 

اما االن که تکرار مى شــود خیر تماشــا 
نمى کنم، چون خیلى فرصت ندارم، ولى 

وقتى مى شنوم که مردم هنوز که هنوز 
است «پایتخت» را تماشا مى کنند، 
راستش افسوس مى خورم که چرا 
تولیدات بهترى نمى آید که مردم 
نگاهشان به گذشته نباشد و به 

روز باشند.
این هنرمند سپس در پاسخ به اینکه اگر «پایتخت» ادامه پیدا کند باز هم دوست دارید 
حضور داشته باشید؟ به نکته اى اشــاره مى کند و مى گوید: یکى از مشکالتى که در 
کشور ما، نه فقط در زمینه فرهنگ و هنر بلکه در همه عرصه ها وجود دارد، یک نوع 
انقطاع و قطع شدگى و کات است؛ به عنوان مثال شــما در سازمانى کار مى کنید که 
وقتى مدیر تغییر مى کند، اولین کارى که مى کند همه نیروها را جابه جا مى کند، حتى 
اتاق ها را تغییر مى دهد و مى خواهد گذشــته را پاك کند تا هیچ نشانى از مدیر قبل 
نباشد! متأســفانه این موضوع در همه عرصه ها حاکم است. وقتى چند نفر به شکل 
اکیپى کارى موفق را تولید مى کنند که تبدیل به یک برند مى شــود ولى مدتى بعد 
مى بینیم افتراق و انشعاب ها شروع شد، تفرقه مى افتد و شریک ها از هم جدا مى شوند. 
در کارهاى فرهنگى و هنرى و تولیدات تلویزیونمان هم همین طور است. به عنوان 
مثال گروه «پایتخت»، یک گروه خیلى منســجمى بود کــه چندین فصل را با هم 
کار کردیم ولى همین طور که جلو مى رود، اختالفاتى به وجود مى آیدـ  چه مســائل 
اقتصادى و چه نگاه هاى هیچ و پوچـ  که باعث مى شود انسجام و قدرتى که یک رابطه  

را شکل مى دهد، استمرارش کم رنگ تر شود.
وى ادامه مى دهد: متأسفانه مجموعه هاى موفق در کشور ما هیچ وقت به 10 سرى 
نمى رسند، در حالى که در خارج از کشور نمایش هایى دارند که 40 سال روى صحنه 
مى ماند و یا ســریال هایى تولید مى کنند که حداقل 30 ســال قدمت دارد، خیلى از 
هنرپیشــه هایش جوان بودند و پیر مى شــوند و خیلى از هنرپیشه ها فوت مى کنند 
ولى سریال همچنان پخش مى شود. آدم حسودى اش مى شــود و مى گوید چرا ما 
در ایران نمى توانیم کارمان را ادامه بدهیم. چرا کارهاى موفق فقط 5 یا 10 سال 

ادامه پیدا مى کند؟ 
این هنرمند سپس به حضورش در مجموعه «نیسان آبى» اشاره 
مى کند و از این مجموعه به عنوان یکى از موفق ترین کارهاى 

امسالش نام مى برد.
او مى گوید: نیسان آبى به چند دلیل براى من یکى از بهترین خاطرات 
کارى ام بود. اول اینکه تهیه کننده بسیار جوان، متعهد و شریفى به 
نام احسان ظلى پور داشت که برعکس بســیارى از تهیه کنندگانى 
که همیشه براى پرداخت دستمزدهایمان مشکل داریم، ایشان خوب 
بودند. یکى از اتفاقات خوب دیگر کارگردان بســیار دوست داشتنى، 
منوچهر هادى بود که من تا به حال با ایشــان کار نکرده بودم و به نظرم 
یک کارگردان کاربلد و محترمى است که کمدى را خوب مى شناسد. من 
حدود سه ماه در خدمت این گروه بودم و خیلى راحت بودم 
چون همه چیز کامال حرفه اى و خوب پیش رفت. 
تیم نیسان آبى از همه لحاظ عالى بود. عوامل 
و بازیگران حرفه اى و متعهــد به کار حضور 
داشتند. متاسفانه در خیلى از کارها مى بینیم 
اختالف سلیقه ها زیاد اســت و گروه با هم 
مدام دعوا مى کننــد، بازیگران همدیگر 
را دوســت ندارند ولى در «نیسان آبى» 
همه عوامل از قدیمى ترها مثل جمشید 
هاشــم پور گرفته تا هم نسل خودم و 
جوانان، همه با هم با مدیریت کارگردان 
و تهیه کننده همراه، همدل و همکار 
بودند که حاصلش هم این شد که کار 

با پسند مخاطب مواجه شد.
علیرضا خمسه در پایان صحبت هایش 
با ایسنا درباره نقش جدیدش در سریال 
سعید نعمت ا... مى گوید: در این مجموعه نقش 
متفاوت با نام ســبزعلى را ایفا مى کنم که بهتر است 
درباره  آن فعال صحبت نکنم. گویا ســاخت این مجموعه 
مدتى است آغاز شــده اما هنوز نوبت به ایفاى نقش من 
نرسیده است. اولین تجربه ام با سعید نعمت  ا... در سریال 
«میکائیل» بود که ایشــان نویســنده و سیروس مقدم 

کارگردان بود. 

علیرضا خمسه:

اختالفات، انسجام 
گروه«پایتخت» را  از بین برد

 درواقع لطیفه گویى و یک کار کم ارزشــى مى شود که 
.

ى مثل «پایتخت» پس از ســالها بازهم مخاطب 
 پیشنهادى براى بهبود شرایط در تلویزیون 

ت شخصیت هاى دوست داشتنى داشت. 
ــبت به رفتاهاى اجتماعى، خانوادگى 
ــال حاضر طنز وجود نــدارد و عرصه 
م هاى باتجربه و خوش فکر خالى شده 
ویزیون مى بینیم، کمتر نام هاى صاحب 

 بگردیم تا ببینیم نویســنده و کارگردان 
د، از کار روزمره و مسائل مختلف خسته 

 حاال مىخواهند پاى تلویزیون
کارهاى قابل ولى شود

شــود. در 
لهاى
گرایى 
 که به 

ن از 
ت.

ـدیم 
تماشــا  خیر
 ندارم، ولى 

ز که هنوز 
ى کنند، 
که چرا 
مردم 
و به 

ولى سریال همچنان پخش مى شود. آدم حسودى اش
در ایران نمى توانیم کارمان را ادامه بدهیم. چرا کاره

ادامه پیدا مى کند؟ 
این هنرمند سپس به حضورش در مج
مجموعه به عنوان این مى کند و از

امسالش نام مى برد.
او مى گوید: نیسان آبى به چند دلیل براى
کارى ام بود. اول اینکه تهیه کننده بس
نام احسان ظلى پور داشت که برعکس
که همیشه براى پرداخت دستمزدهایما
بودند. یکى از اتفاقات خوب دیگر کارگر
ایشـ منوچهر هادىبودکه من تا بهحالبا
یک کارگردانکاربلد و محترمىاست که
حدود سه ماه در خدمت این
کامال چونهمه چیز
تیم نیسان آبى از
و بازیگران حرف
داشتند. متاسف
اختالف سلیق
مدام دعوا م
را دوســت
همه عوامل
هاشــم پ
جوانان، ه
و تهیه ک
بودندک
با پسند
علیرضا
با ایسنا در
م سعید نعمت ا...
متفاوت با نام ســبزعل
درباره  آن فعال صحبت نکنم
مدتى است آغاز شــده اما
نرسیده است. اولین تجربه ا
«میکائیل» بود که ایشــان

کارگردان بود. 

تصویربردارى «آتش سرد» با نام قبلى «شب بیدار» که از 19 تیرماه 1400 آغاز شده بود همچنان 
با رعایت پروتکل هاى بهداشتى درحال پیگیرى است و هم اکنون گروه تصویربردارى در شهرك 

دفاع مقدس درحال ضبط سکانس هاى زندان اند.
سریال «آتش سرد» ملودرام اجتماعى اســت که به کارگردانى رضا ابوفاضلى و تهیه کنندگى 
على مهام براى پخش از شبکه دو سیما ساخته مى شود و در خالصه داستان سریال آمده است: 
فرید پدر و مادرش را در یک حادثه از دست داده و وارث نیمه از کارخانه هاى بزرگ است. محسن 
تاجیک شــوهر عمه فرید که قیم قانونى او نیز است متوجه درستکارى در حساب هاى کارخانه 

مى شود و ...
بازیگرانى همچون: پرویز فالحى پور، عبدالرضا اکبرى، فریبا متخصص، مهسا کرامتى، جعفر 

دهقان، مهدى سلوکى، بهزاد خداویسى و شاهد احمدلو در این سریال نقش آفرینى دارند. 
آن طور که مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما پیش  از این گفته بود این سریال تلویونى بعد 

از رمضان 1401 در جدول پخش سریال هاى این شبکه تلویزیونى قرار خواهد گرفت.

سریال جدید «خداحافظ مادر» به کارگردانى پرویز شیخ  طادى و تهیه کنندگى سید حامد حسینى 
در ایام دهه فجر هرشب ساعت 23 از قاب شبکه پنج سیما تماشایى مى شود.

این سریال انقالبى در 20 قسمت 45 دقیقه اى به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه پنج تهیه 
و تولید شده است.

مجموعه تلویزیونى «خداحافظ مادر» بخش هاى از زندگى طاهره دباغ (مرضیه حدیدچى) را به 
تصویر مى کشد. در این سریال انقالبى و ارزشى به نقش تاثیرگذار او در اوایل انقالب اسالمى و 

مبارزات سیاسى  او پرداخته مى شود.
طاهره دباغ ازجمله بانوان مبارز انقالب اسالمى است که فعالیت ها و حرکت هاى سیاسى خود را 
از سال 1346 آغاز کرد و این مبارزات را تا پیروزى انقالب اسالمى ادامه داد. یکى از فعالیت هاى 
جالب توجه دباغ در عرصه سیاست به ویژه سیاست خارجى، سفر او براى رساندن پیام تاریخى 

امام خمینى (ره) به گورباچف در سال 1367 بود.
او در آخرین سال هاى فعالیت سیاسى اجتماعى خود به عنوان یکى از اعضاى شوراى مرکزى 
جمعیت زنان انقالب اسالمى و قائم مقام دبیرکل جمعیت زنان جمهورى اسالمى فعالیت مى کرد 
و پس از عمرى مجاهدت، صبحگاه پنجشنبه 27 آبان 1395 پس از گذراندن دوره اى بیمارى دار 

فانى را وداع گفت.

ادامه فیلمبردارى 
سریال جدید شبکه 2 در زندان 

«خداحافظ مادر»
 سریال دهه فجر شبکه 5 شد 

 ســینماى ایران در هفته اى که گذشـ
5 میلیون تومانى را با 315 هزار و 900
که گذشت، مجموع فروش هفتگى فی

گذشته افت چشمگیرى داشت. 
به دلیل نزدیک شدن به چهلمین جشنو
هیچ فیلم جدیدى اکران شــد، ام
فیلم هاى سینمایى «سه کا
«بى صدا حلزون» به کار
به کارگردانى ابراهیم ای
فیلم ســینمایى «س
هشتمین جشنواره
و نســیم زوج جو
فرزند شده اند. آن
جنوب تهران ه
آنکه مشکلى بر
آشکار مى شود.
پرى ناز ایزدیار،
ستوده، امین امی
یداهللا شــادفر، ع
بازیگران این فیلم سینم
فیلم سینمایى «عنکبوت

نگاهشان به گذشته ر رى ىبی ور ن ر ز پس ن ب ب ج پ ب ج رى ز وپس
فانى را وداع گفت.

«گشت ارشاد 3» همچنان به دنبال «دینامیت» است

■■■

ن زنجیره اى دهه هفتاد است که در شهر مشهد چندین زن خیابانى را 
ل رساند.

ن تنابنده، ساره بیات، شیرین یزدان بخش، ماهور الوند، گلنوش قهرمانى، 
اقرى، مهدى حسینى نیا، حمیدرضا هدایتى راد، جواد یحیوى و مهدخت 

ى از بازیگران این فیلم سینمایى هستند.
صــدا حلزون» نیز از دیگر فیلم هایى اســت که در ســى و 

مین جشنواره فیلم فجر اکران شد و داستان زنى است که 
حساس و منطقش در حال تصمیم گیرى است. او که 

 است مى خواهد براى آینده فرزندش تصمیم بگیرید.
 توســلى، محسن کیایى، پدرام شــریفى و مهران 

ى از بازیگران اصلى فیلم هستند.
0«دینامیت» با 30 هفته اکران، در هفته گذشته سه 
7د تومان و در مجموع 47 میلیارد تومان فروخته 
 در جایگاه بعدى فیلم سینمایى «گشت ارشاد3» 

ت که تا چند هفته اخیر فروش بیش ترى نسبت به 
سه هفته اخیر تقریبا تجربه مب کرد اما در میت» را
 گیشه اثر مســعود اطیابى مى فروشد. در هفتهىى اى
ذشت «گشت ارشاد با فروش یک میلیارد و 6600
ن تومانى جایگاه دوم گیشه را به دست آورد و فیلم 
4نمایى «بى همه چیز» هم با 784 میلیون تومان 

ه سوم را به خود اختصاص داد.

دنبال «دینامیت» است
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گلر تیم ذوب آهن توانست رسمًا از این باشگاه جدا شود تا 
مشکلى براى امضاى قرارداد با تیم جدیدش نداشته باشد. 
شهاب گردان که براى پیوستن به فوالد خوزستان با این 
باشگاه به توافق کامل رسیده بود، مشکلش براى امضاى 
قرارداد با این تیم برطرف شد و احتماًال به زودى قراردادش 
امضا خواهد شــد. گردان پس از توافق با فوالد به دنبال 
تسویه حساب و جدایى از ذوب آهن بود که تا روز گذشته 
موفق نشده بود این کار را انجام دهد ولى در نهایت مشکل 
او برطرف شد و رسمًا از ذوب آهن جدا شد تا بدون مشکل 

بتواند قراردادش را با فوالد امضا کند.

گردان- فوالد، به زودى؟

04

سرمربى استقالل که در یک خانه دو طبقه ویالیى به همراه 
مادرش زندگى مى کند، شنبه  شب منزل خود را ترك کرده و 
به طبقه باال رفته تا به مادرش سر بزند که در بازگشت بعد از 
دقایقى کوتاه، ناگهان متوجه ســرقت گاو صندوقى مى شود 
که در آن اموال شخصى و اوراق بهادار خود را نگه مى داشته 
است. گفته مى شود که سرقت هاى مشــابه فراوانى در چند 
وقت اخیر در منطقه نیاوران و کاشانک رخ داده است. در حال 
حاضر پلیس در حال بررسى موضوع و پیگیرى حادثه است و 
به فرهاد مجیدى گفته شده شــانس بزرگش این بوده که با 
سارقان رودررو نشده وگرنه با توجه به ابعاد سرقت ممکن بوده 

اتفاق بدى رخ دهد.

سرقت از منزل فرهاد

03

05

بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن تمرینات فشرده اى را دنبال 
مى  کنند تا قبل از دیدار با استقالل به آمادگى کامل برسند. 
تارتار، پس از بررســى عملکرد بازیکنان، براساس نقاط 
ضعف و قوت تیم، درخواست جذب تعدادى بازیکن جدید 
به باشگاه ارائه کرده که باشگاه به دنبال جذب آن هاست به 
طورى که ذوب آهن با چهره اى متفاوت نسبت به نیم فصل 
اول در ادامه رقابت هاى لیگ برتــر حضور خواهد یافت. 
تاکنون جدایى گردان از تیــم ذوب آهن قطعى و احتمال 
جدایى دو سه بازیکن دیگر نیز وجود دارد. گاندوها طبق 
برنامه ریزى، هفته آینده در یک دیدار تدارکاتى به مصاف 

گل گهر خواهند رفت.

مدافع راست پیکان که در این تیم فرصت زیادى براى بازى 
پیدا نمى کند، در پنجره زمستانى مورد توجه چند باشگاه از 
جمله ذوب آهن قرار گرفته است. با وجود این، نادر محمدى 
نتوانست شــرایط حضورش در جمع سبزپوشان اصفهانى 
را فراهم کند. ذوبى ها قصد داشــتند ایــن بازیکن را بدون 
اینکه مبلغى براى رضایتنامه اش بپردازند جذب کنند و خود 
محمدى در تالش بود تا شرایط فسخ یک طرفه قراردادش 
را فراهم کرده و راهى اصفهان شــود ولى بعد از پیگیرى ها 
مشخص شد که براى جدایى باید رضایت پیکانى ها را جلب 
کند. بدین ترتیب جذب اوت انداز پیکان از سوى ذوب آهن 
منتفى شد و باید دید او مى تواند با سایر گزینه هایش از جمله 

تراکتور به توافق برسد یا نه.

تارتار به باشگاه لیست داد

اوت انداز بى اوت انداز

02

تیم فوتبال نســاجى مازنــدران هفته آینــده در دیدارى 
دوستانه به مصاف سپاهان خواهد رفت. طبق برنامه قرار 
است کاروان نســاجى هفته آینده به اصفهان سفر کند تا 
شاگردان ساکت الهامى، 18 بهمن ماه در ورزشگاه نقش 

جهان مقابل شاگردان محرم نویدکیا قرار بگیرد.

مصاف سپاهان 
با شاگردان ساکت

باشگاه هاى پرسپولیس و سپاهان دو نامه بین هم رد و بدل کرده 
و درخواست هاى عجیبى از یکدیگر داشته اند.

با اینکه بحث نقل و انتقاالت زمســتانى فوتبال ایران یک هفته 
است جدى شــده و باشــگاه ها به دنبال تقویت خود هستند، اما 
جابه جایى شــاخصى اتفاق نیفتاده و شاهد انتقال بزرگى نبودیم 
ولى در این بیــن، تیم هاى مدعــى فقط ســتاره مى خواهند تا 

گره گشاى کارشان باشد و ضعف هایشان را پوشش بدهد.
پرسپولیس و سپاهان، دو مدعى قهرمانى سال گذشته که در این 
فصل هم رقابت تنگاتنگى با یکدیگر دارند، در بازار زمستانى هنوز 
خریدى انجام نداده اند و با هیچ بازیکنى هم به صورت قطعى قطع 
همکارى نکرده اند، اما بدون شــک هر دو باشگاه بزرگ فوتبال 
ایران طى روزهاى آینده از بازیکنان جدیدشان رو نمایى مى کنند.

در شرایطى که جذب ستاره در نیم فصل دشوار و به نوعى ناممکن 
است و بازیکنان تحت قرارداد هستند و امکان فسخ قراردادشان 
وجود ندارد، باشگاه ها ازجمله پرسپولیس، استقالل، سپاهان و... 
مجبور هستند هزینه کنند و در قبال جذب بازیکن، مبالغ سنگین و 
بعضا چند میلیاردى بپردازند؛ کارى که فوالد خوزستان انجام داد 

و علیرضا کوشکى را از پیکان به خدمت گرفت.
در این بین یکــى از اصلى ترین دغدغه هاى یحیى گل محمدى 
نیز جذب بازیکن با کیفیت در یکى دو پست متفاوت است  تا آنها 
بتوانند در دور برگشت لیگ برتر و رقابت هاى جام حذفى با قدرت 
بیشترى نسبت به نیم فصل اول ظاهر شوند 

و دوباره به صدر جدول برگردند که در همین راستا، نخستین اقدام 
سرخ پوشان هدف قرار دادن بازیکنان سپاهان بود.

باشگاه پرسپولیس بنابر درخواســت یحیى گل محمدى، اخیرا 
نامه اى به باشگاه سپاهان ارسال کرد و از این تیم درخواست کرد 
شرایط خود را براى انتقال دو بازیکنى که در نامه اشاره داشته اند، 

عنوان کند که جواب عجیبى براى آنها ارسال شد.
باشگاه سپاهان که شایعات زیادى پیرامون جدایى ستاره هایش 
ازجمله دانیال اسماعیلى فر، شــهریار مغانلو، سجاد شهباززاده، 
سروش رفیعى و... پیش از شروع نقل و انتقاالت زمستانى وجود 
داشته، در واکنش به نامه پرسپولیس براى جذب دو بازیکنى که 
اسامى آنها به صورت رسمى اعالم نشده، پاسخ منفى داده است.

سپاهانى ها عالوه بر اینکه دســت رد به درخواست پرسپولیس 
براى جذب بازیکن از تیم اصفهانى داشته اند، در یک نامه جداگانه 

یک درخواست غیرمنتظره کرده اند.
باشگاه سپاهان با ارسال نامه اى به پرسپولیس عنوان کرده شرایط 
فروش سه ســتاره مهم تیم مهدى ترابى، وحید امیرى و مهدى 
عبدى را در نقل و انتقاالت زمســتانى را بگوید تا به نوعى با این 
درخواست، اقدامى تالفى جویانه از سرخ پوشان انجام داده باشد!

البته که به نظر مى رســد هیچ انتقالى بین ایــن دو تیم در این 
زمســتان اتفاق نخواهد افتاد؛ مگر آنکه یــک بازیکن در یک 
عملیات غیرممکن شخصًا رضایتنامه خود را از باشگاه دریافت 

کند.

3 ستاره در مقابل 2 ستاره!
سپاهان پاسخ نامه پرسپولیس را داد
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ک خانه دو طبقه ویالیى بهه
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بتوانند در دور برگشت
کند.بیشترى نسبت به نیم فصل اول ظاهر شوند 

کاپیتان پیشین ســپاهان اعتقاد دارد ادامه کار سپاهان با نویدکیا که 
خودش افتخارات زیادى با این تیم به دست آورده بهتر از این است که 

یک گزینه داخلى جاى او را بگیرد.
احمد جمشیدیان درباره شنیده هایى مبنى بر استعفاى نویدکیا اظهار 
کرد: به طور رسمى باشگاه این مسئله را اعالم نکرد و طبیعى هم است 
چون سپاهان یکى از تیم هاى موفق فصل گذشته است و در فصل نقل 
و انتقاالت هم خوب عمل کرده بود. توقع از این تیم باال بود و تا هفته 
دهم خوب داشت پیش مى رفت اما در پنج بازى آخر یک دفعه شرایط 
تغییر کرد. باخت در جام حذفى باعث شد تمام معادالت به هم بخورد و 
آن ها با بدترین شکل ممکن وارد نیم فصل و بازار نقل و انتقاالت شوند.

او ادامه داد: این حواشى شاید به دلیل هزینه زیاد و شرایط خوبى که 
داشت، طبیعى باشــد. اما این بحث ها و شایعات باعث مى شود به دو 
مساله فکر کنیم. این که چه کسى مى خواهد جاى نویدکیا را بگیرد؟ به 
نظر من هیچ گزینه داخلى وجود ندارد که بتواند جاى محرم را بگیرد. 
ادامه دادن با نویدکیا که خودش افتخارات زیادى با این تیم به دست 

آورده بهتر از این است که گزینه داخلى جاى او را بگیرد.
کاپیتان پیشین سپاهان با بیان این که مساله دوم انتخاب گزینه خارجى 

است که نمى شود صد درصد روى آن ها حساب کرد، گفت: گزینه هاى 
خارجى مثل یک هندوانه سربســته هســتند و فقط باعث مى شوند 
دالرهاى باشگاه و ارز کشور دور ریخته شــود. در مجموع احساس 
مى کنم بین گزینه هایى که سپاهان دارد، ادامه کار با محرم نویدکیا 

به صالح تیم باشد.
او درباره هجمه ها علیه نیمکت ســپاهان و کادرفنى این تیم گفت: 
این که مى گویند نویدکیا از هم تیمى هاى پیشــین و دوستانش در 
کادرفنى استفاده کرده است، مسخره ترین چیزى است که مى توان 
گفت چون تمام کادرهاى فنى که در دنیا مى بینیم به همین صورت 
است. سرمربى که ســابقه بزرگى در فوتبال دارد، از کسانى استفاده 
مى کند که فوتبالى باشند. نویدکیا باید چه کسى را انتخاب مى کرد؟ 
کسى را مى آورد که هیچ شناختى روى آن نداشت؟ یا این که از خارج از 
بدنه سپاهان یا حتى فوتبال کادرش را انتخاب مى کرد؟ این صحبت ها 
را قبول ندارم و نویدکیا به نظر من حتى مى توانســت 10 نفر از هم 

بازى هایش را هم بیاورد.
جمشیدیان اضافه کرد: آیا همین کادرفنى در سال گذشته 65 امتیاز 
نیاورد که همه از آن ها تمجید کردند؟ آیا باشــگاه بــا اصرار با همه 

اعضاى این کادر تمدید نکرد؟ من قبول ندارم همه چیز را فقط گردن 
کادرفنى بیندازیم. 

 او درباره دستیاران نویدکیا گفت: آقاى تکسیرا یک تمرین دهنده بسیار 
قوى است و از جایى مى آید که مربیان بزرگ دنیا در آن کشور حضور 
دارند. علیرضا مرزبان پیشینه مربى گرى زیادى دارد و به عنوان دستیار 
با کرانچار و افشین قطبى قهرمان لیگ ایران شده است و نفر سوم آقاى 
توتونى که از مدرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا است و دانش باالیى 
دارد در این کادر حضور دارند. هر کدام از این نفرات براى هر تیمى کافى 

است و نمى دانم چه چیزى را مى خواهند تغییر دهند.
این بازیکن پیشین ســپاهان اضافه کرد: چیزى که من از آن اطالع 
ندارم این است که آیا کادرفنى همســو و یک دل دارد کار مى کند یا 
خیر. مساله  دیگرى که وجود دارد هجمه علیه سجاد شهباززاده است. 
این بازیکن پارسال آقاى گل لیگ ایران شد و همیشه نشان داده خوب 
کار مى کند. شاید در این مقطع دچار مشــکالتى شده باشد اما شما 
نمى توانید کیفیت او را زیر سوال ببرید و همه باید به او کمک کنند. 
شهباززاده 10 سال است کیفیتش مشخص است و اعتقاد دارم این 

هجمه ها علیه او احساسى است.

علیرضا بیرانوند در خصوص آخرین وضعیت ســالمتى  خود بعد از مثبت شــدن تست 
کرونایش صحبت مى کند.

پس از بازى با عراق تست کروناى علیرضا بیرانوند مثبت اعالم شد و عالوه بر 
علیرضا، نگرانى از بابت سالمتى سایر اعضاى تیم ملى ایران در آستانه بازى 

برابر امارات بیشتر شد.
بیرانوند یک پیام صوتى براى برنامه صبحگاهى شــبکه 3 فرستاد و در 
خصوص شرایطش گفت: شرایط خیلى خوبى دارم و عالئم ویروس را تا 
االن ندارم. از موقعى که وارد اردو شدم تست دادم و تستم مثل بقیه بچه ها 
که در اردو ماندند منفى بود. یک روز مانده به بازى با عراق تستم منفى شد. من 
با آنهایى که از من تست گرفتند صحبت کردم و پرسیدم چطور مى شود من قبل 
از بازى با عراق منفى مى شوم و یک دفعه فردا صبحش مثبت؟ با همه بچه ها هم در 
تمرین و رختکن در ارتباط بودیم و باهم عکس گرفتیم. در استادیوم هم خیلى شلوغ بود و در 

زمین خیلى ها آمده بودند و نمى دانم چه اتفاقى افتاد. 
بیرانوند ادامه داد: دوست داشتم تا آخرین لحظه، مخصوصا بازى با امارات کنار بچه ها باشم که بتوانیم روند خوب مان را ادامه دهیم 
ولى متاسفانه تستم مثبت اعالم شد. ساعت هشت شب دوباره تست مى دهم و امیدوارم خطاى کوچکى بوده باشد و بتوانم دوباره 
به اردو برگردم. خیلى خیلى ناراحتم و امیدوارم بچه ها اتفاقى براى شان نیفتاده باشد. هم چنین چون با کادرفنى هم جلسه داشتم 

امیدوارم براى آنها نیز اتفاقى نیفتاده باشد.

یک سایت فرانسوى به رونمایى از لباس هاى تیم ملى فوتبال ایران پیش از بازى 
با عراق پرداخت.

کمتر از ده ماه دیگر، جام جهانى 2022 آغاز خواهد شــد. رقابتى که همه 
منتظر آن بودند و فرصتى براى ایران براى بازى در ششمین مرحله نهایى 
تاریخ خود خواهد بود. ایران با ستاره هایى چون طارمى و قدوس توانست 
در دیدار برابر عراق به برترى برسد تا اولین تیم از آسیا باشد که راهى 

جام جهانى مى شود.
ایران هم چنین اولین کشورى است که البسه خود را براى جام جهانى 
انتخاب کرده است. از ابتداى دهه 2000، فدراسیون ایران دائماً اسپانسرها 
و برندهاى لباس خود را تغییر داده اســت. در بیست سال گذشته کمتر از ده 
تغییر صورت گرفته است. در حالى که ایران در جام جهانى 2018 پیراهن هاى 
آدیداس را بر تن کرده بود و اکنون برند ایرانى تامین کننده البسه ایران براى جام جهانى 
است. پیراهن خانگى به این ترتیب داراى یک نوار سبز افقى در سطح سینه است که نشان فدراسیون را در خود جاى داده است. 
نوارى که به سمت لوگوى مى رود و قرمز مى شــود تا رنگ هاى پرچم کشور را به یاد بیاورد. رنگ هایى که هم در لبه آستین 
و هم در سطح یقه و روى شانه ها دیده مى شود. در پهلوها، یک حاشیه سبز ظاهر مى شود. رنگ دوم ایران براى جام جهانى 

نیز قرمز تعیین شده است. 
بنابراین ایران اولین تیمى است که پیراهن هاى خود را براى جام جهانى 2022 ارائه مى کند. تیم هاى دیگرى که به ویژه با 

نایک، آدیداس یا PUMA قرارداد دارند، باید چند هفته یا چند ماه دیگر منتظر بمانند تا لباس خود را معرفى کنند.

در حاشیه تمرین تیم فوتبال سپاهان، محرم نویدکیا ســرمربى طالیى پوشان که در روزهاى 
گذشته شایعاتى درباره استعفاى او مطرح شده بود، پاسخى به شــایعات داد و نسبت به حواشى 

ایجاد شده توضیحاتى را ارائه کرد.
نویدکیا در ابتداى صحبت هایش گفت: از روز جمعه تمرینات خودمان را آغاز کردیم و تصمیم 
گرفتیم که اردویى شش هفت روزه داشته باشیم و خودمان را براى دو بازى دوستانه 
آماده کنیم تا پیش از شروع بازى هاى لیگ در نیم فصل دوم آن ها را انجام دهیم.

سرمربى سپاهان ادامه داد: شایعات تغییر و تحوالتى هم وجود داشته باشد که 
باید ببینیم وضعیت بازیکنان چگونه است، اگر اتفاق خاصى نیفتد که روندمان 

را ادامه مى دهیم و گرنه با یکى دو تغییر نیم فصل دوم را شروع مى کنیم. 
محرم نویدکیا درباره شرایط سپاهان توضیح داد: شرایط تیم خوب است، 
هر چند از لحاظ امتیازى ایده آل نیست اما از لحاظ فوتبالى خوب است و 
باید مشــکالت مان را برطرف کنیم و نیم فصل دوم را خیلى خوب سعى 
کنیم بازى ها را ادامه دهیم و امتیازات خوبى کسب کنیم که ان شاءا... در 

نهایت بتوانیم به آن هدف اصلى مان برسیم.

بیرانوند: امیدوارم تست مثبتم خطا بوده باشد

تیم ملى ایران با برند ایرانى در جام جهانى قطر

فوتبالى خوبیم، امتیازى ایده آل نیستیم
نویدکیا:

ماندن نویدکیا به صالح سپاهان است
جمشیدیان:

در حاشیه تمرین تیم فوتبال سپاهان، محرم نویدکیا سـ
گذشته شایعاتى درباره استعفاى او مطرح شده بود، پاسخ

ایجاد شده توضیحاتى را ارائه کرد.
ت نویدکیا در ابتداى صحبت هایش گفت: از روز جمعه
گرفتیم که اردویى شش هفت روزه داشته با

آماده کنیم تا پیش از شروع بازى هاى لیگ
سرمربى سپاهان ادامه داد: شایعات تغی
باید ببینیم وضعیت بازیکنان چگونه اس
را ادامه مى دهیمو گرنه با یکى دو تغ
محرم نویدکیا درباره شرایط سپاه
ن هر چند از لحاظ امتیازى ایده آل
را برطرف ک مشــکالت مان باید
کنیم بازى ها را ادامه دهیم و امتی
نهایت بتوانیم به آن هدف اصلى

فوتبالى خوبیم، امتیازى

هافبک ملى پوش پرســپولیس در اردوى تیــم ملى دچار
 آسیب دیدگى از ناحیه همسترینگ شد و به همین منظور سه 

هفته دور از میادین خواهد بود.
میالد ســرلک که در اردوهاى اخیر تیم ملى جایگاه ثابتى 
در لیست دراگان اســکوچیچ نصیب خود کرده بود، اکنون 
با مصدومیت در تمرین اخیر این تیم مواجه شــده تا دیدار با 

امارات را از دست بدهد.
مصدومیت هافبک دفاعى پرسپولیس از ناحیه همسترینگ 
بوده و احتماال دست کم باید شاهد غیبت سه هفته اى او بود. 

این در حالى است که پرسپولیس بعد از دیدار مقابل امارات که 
با صعود شاگردان دراگان اسکوچیچ تشریفاتى شده، باید در 
دیدار سوپرکاپ به مصاف فوالد خوزستان برود و ستاره خط 

میانى خود را به همین دلیل در اختیار نخواهد داشت.
دیدار پرسپولیس مقابل فوالد خوزستان به عنوان قهرمان 
فصل گذشــته لیگ برتر و جام حذفى در قالب ســوپرکاپ 
قرار است با اعالم ســازمان لیگ در تاریخ 18 بهمن برگزار 
شود و اکنون در شرایطى که سرخ ها وضعیت عجیبى را بعد 
از اعصاب و استعفاى یحیى گل محمدى دنبال مى کنند، با 

مصدومیت میالد ســرلک نیز یک چالش دیگر را نیز پیش 
روى خود مى بینند. 

مصدومیت میالد ســرلک مى تواند منجر به خط خوردن 
او از لیست دیدار با امارات شــود. این در حالى است که روز 
قبل نیز علیرضا بیرانوند بــه دلیل ابتال به کرونا جاى خود را 
به محمدرضا اخبارى داده بود. سردار آزمون، مجید حسینى، 
مهدى قایدى، احمد نوراللهى و احســان حاج صفى دیگر 
نفراتى بودند که پیش از دیدار با عراق به دلیل مثبت شــدن 

تست کرونا از لیست خط خورده بودند.

 ستاره
 پرسپولیس
  از تیم ملى
 خط خورد
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ابتال به ســویه اومیکرون ویروس کرونــا در هفته اخیر 
منجر به جهش قابل توجهى در نمودار بیماران سرپایى با 
تست مثبت کووید 19 و وارونه کردن نمودارهاى سربزیر 

همه گیرى کرد. 
روند سریع ابتال به ویروس کرونا در یک هفته اخیر منجر 
به شیب تند صعودى نمودار بیماران سرپایى با تست مثبت 
کووید 19 شده و دیگر خبرى از سر به زیرى نمودار بیماران 
بسترى با تست مثبت نیست. از هشتم بهمن ماه 1400، 
کاشان در اســتان اصفهان، فردوس در استان خراسان 
جنوبى، قم در استان قم، ابرکوه، اردکان، خاتم، مهریز در 

استان یزد در وضعیت قرمز کرونایى قرار گرفتند.

این سرعت گرفتن روند ابتال از طرف وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى به عنوان آغاز خیز ششم کرونا تعبیر و 
اعالم شده و به نظر مى رسد ماه عسل نمودارهاى سر به 
زیر تمام شده است. ماه عســلى که پس از روند مناسب 
واکسیناسیون از شهریور ماه 1400 تاکنون ادامه داشت 
و تالش ها براى تزریق دز ســوم واکســن کرونا چندان 

موفقیت آمیز نبوده است.
نقشه کرونایى کشــور به واسطه شیوع و گسترش سویه 
جهش یافته اومیکرون هر روز در حال زردتر و نارنجى تر 
و قرمزتر شدن است و در این شــرایط باید روال اعمال 

محدودیت ها تغییر کند.

یک متخصص بیمارى هاى عفونى، با اشــاره به شیوع 
سویه اومیکرون در کشور، گفت: همه سرماخوردگى ها را 

باید اومیکرون تلقى کنیم و نیازى به تست نیست.
شروین شکوهى گفت: در حال حاضر هر مریضى که به 
دلیل سرماخوردگى مراجعه مى کند اولین تشخیص کرونا 
و ابتالء به اومیکرون است و باید دوران قرنطینه خود را در 

منزل طى کند.
وى با اشاره به اینکه افراد سرماخورده نیازى به تست کرونا 
ندارند، تاکید کرد: به دلیل اینکه 50 درصد تست ها با خطا 
رو به رو مى شوند و همچنین با توجه به اینکه افرادى که 
تست شأن منفى مى شود به دلیل اشتباه رخ داده خود را 

قرنطینه نمى کنند بنابراین نیاز است همه سرماخوردگى ها 
اومیکرون تلقى شــده و مدت الزم را براى قرنطینه طى 

کنند.
رئیس بخش عفونى بیمارستان لقمان حکیم گفت: الزم 
است مجدد به منظور حفظ سالمت مردم محدودیت ها 
اجرایى شــود و تا زمانــى که مدارس حضورى اســت، 
مسافرت ها برقرار، سینماها باز هستند و شرایط عادى تلقى 

شود، با افزایش روزانه آمار مبتالیان رو به رو خواهیم بود.
وى اظهار داشت: نباید اومیکرون را ساده گرفت و همین 
ساده انگارى ها باعث شده آمار مبتالیان یک روزه از سه 

هزار نفر به 9 هزار نفر افزایش یابد.

اومیکرون نمودارهاى 
سربه زیر را صعودى کرد

همه سرماخوردگى ها 
اومیکرون است

رعایت 58 درصدى پروتکل ها
   ایسـنا | درحالـى کـه سـویه اومیکـرون، پیک 
ششـم کرونا را در کشـور کلید زده و به سـرعت هفت 
شهر کشور را قرمز،  43 شـهر را در وضعیت نارنجى و  
217 شـهر را در وضعیت زرد کرونایى قرار داده است، 
اما بر اساس اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
میـزان رعایـت پروتکل هاى بهداشـتى در کشـور در 
هفته منتهى بـه نهم بهمـن  مـاه 1400 (از 29 دى تا 
9 بهمن ماه)، بالـغ بر 58/89 درصد اسـت؛ آمارى که 
قطعا نمى تواند در پیشگیرى از اوج گیرى مجدد کرونا 

در کشور موثر باشد.

افزایش موارد ابتالى کودکان
   ایسـنا | معاون درمان ستاد کروناى استان تهران 
گفت: تقریبا میزان مراجعین سرپایى در حوزه درمان در 
روز به مرز 6000 نفر رسیده است. دکتر نادرتوکلى گفت: 
تفاوت این پیک با پیک قبلى در این است که تعداد ابتال 
باال است اما، خوشـبختانه بیمارى شدید کمتر است و از 
هر 20 نفر یک نفر بسترى مى شود. او با تاکید بر این که 
بروز امیکرون در کودکان بیشتر است،  اظهار کرد: نسبت 
به ماه هاى قبل ابتالى بـه کرونا در گروه سـنى زیر 10 
سال افزایش یافته اسـت؛ البته فراموش نکنیم هر ساله 
در این فصل بیمارى هاى ویروسـى هم روند افزایشـى 
داشـته اند؛ بنابراین بخشـى از موارد ابتال هم مربوط به 

موارد آنفلوآنزا است. 

ایمنى زایى 90 درصدى 
«برکت»

   ایسنا | جلیل توکل افشار، متخصص ایمنى شناسى 
گفت: با توجه به کار تحقیقاتى دانشـگاه علوم پزشـکى 
شـیراز بـر روى اثربخشـى چهـار واکسـن کووبرکت، 
سینوفارم، آسـترازنکا و اسـپوتنیک وى که اخیراً منتشر 
شد؛ در بین این چهار واکسن، واکسن کووبرکت بیش از 
90 درصد ایمنى زایى از خود نشان داده که از سه واکسن 

دیگر درصد باالترى است.

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى تاسیسات آبى سا فیدار 
فرتاك شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 62 و شناسه ملى 10260018606 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى بطــور فــوق العــاده مورخ 
1400/10/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: على باقرى به کدملى 1292105526 
و راضیــه باقــرى پــور بــه کدملى 
1270654632 و ابوالفضــل زاهدى 
اصل به کدملى1293055662 بعنوان 
اعضاى اصلى هیــات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. میثم ظفرى 
دوازده امامى به کدملى 4680142944 
و مهدى تیمورى جروکانــى به کدملى 
1290919461 بترتیــب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى دهاقان 

(1268512)

آگهى تغییرات
شرکت کار آفرینان گشتاور نیرو سهامى 
خاص به شماره ثبت 62156 و شناسه ملى 
14008240333 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مــورخ 1400/08/29 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: - ملوك باقرى خولنجانى به 
شماره ملى 1285407520، شقایق امامى 
به شــماره ملى 1289214123 و على 
ایروانى به شــماره ملى 1288955480 
به عنوان اعضــاى هیئت مدیــره براى 
مدت دو سال انتخاب شــدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهــان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین شد. - محمد 
ابراهیمى به شماره ملى 1270716069 
به عنوان بازرس اصلى و ســیدامیر کیانى 
به شماره ملى 4610206617 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1268508)

آگهى تغییرات
شــرکت ناموران فــوالد ایرانیان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 61885 و شناسه ملى 
14008129131 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1400/10/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : طبــق اختیــارات حاصله 
تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده

 15 / 10 /1400 در خصوص افزایش سرمایه 
به هیات مدیره و با رعایت تشــریفات مقرر 
اساســنامه و الیحه اصالحى قانون تجارت 
ســرمایه شــرکت از محل واریز نقدى و از 
طریق باال بردن ارزش اســمى ســهام طى 
گواهى بانکى شماره 53/6440/132 مورخ 
1400/10/18 بانک تجارت شعبه خوراسگان 
از مبلــغ 10.000.000.000ریــال به مبلغ 
50.000.000.000 ریال افزایش یافت و ماده 
4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد. سرمایه 
شرکت مبلغ 50.000.000.000ریال نقدى 
است که به 100 سهم 500.000.000 ریالى 
بانام عادى منقســم گردیده و تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1268522)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى تاسیسات آبى سا فیدار 
فرتاك شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 62 و شناسه ملى 10260018606 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/10/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: على باقرى بــه کدملى 1292105526 
بعنــوان مدیرعامــل و رئیــس هیات 
مدیره و راضیــه باقرى پور بــه کدملى 
1270654632 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و ابوالفضــل زاهدى اصل به 
کدملــى1293055662 بســمت عضو 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر اســت مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

دهاقان (1268513)

آگهى تغییرات
شرکت آشــیان ســراى مهر شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 61909 و 
شناسه ملى 10103941009 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/10/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: حامد رضائى به کدملى 1286017327 
کدملــى  بــه  فاتحــى  ســمانه  و 
1292606614و شنتیا نیلفروشان به 
کدملى 1271047284 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. روزیتا نیلفروشان به 
کدملــى 1292728841 و محمدعلى 
تاکى به کدملى 1271064065 بترتیب 
بســمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1269562)

آگهى تغییرات 
شــرکت نامــوران فــوالد ایرانیان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 61885 و شناســه ملى 
14008129131 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :روح 
اله سیاه پوش شــماره ملى 1170676871 به 
سمت بازرس اصلى و ندا فرد افشارى به شماره 
ملى 1199310336 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1268525)

آگهى تغییرات 
شــرکت اطلــس الکترونیــک صبا ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 55860 و شناســه ملى 
14005702649 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :حسن 
حر به کدملى 1287831095 و مهین رمضانى 
على آبادى به کدملــى 1287822142 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1268520)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع شــیمیایى قطره قطره اصفهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 13305 و شناسه 
ملى 10260343210 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فــوق العاده مورخ 
1400/10/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه 
حسابرسى آرین حساب شــیراز به شناسه ملى 
10861780230 و ســید على صدیق حجازى 
به کدملى 1286074541 به ترتیب به ســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک 
سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1268672)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع شیمیایى پارس افق شرق شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 32249 و شناسه 
ملى 10260527937 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/10/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
موسسه حسابرسى آرین حساب شیراز به شناسه 
ملــى 10861780230 و مهــدى عزیزى وره 
زردى به کدملى 5279586811بترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1268675)

آگهى تغییرات 
شــرکت ایرانیان باســتان زاینده رود شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 55615 و شناسه 
ملى 14005594858 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/10/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
موسسه حسابرسى آرین حساب شیراز به شناسه 
ملــى 10861780230 و مهــدى عزیزى وره 
زردى به کدملى 5279586811بترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1268676)

آگهى تغییرات 
شــرکت نیلــو عمــران زاینــده رود ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 14168 و شناســه ملى 
10260351698 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1400/10/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : حسین طوقانى بشماره ملى 1282241011 
بعنوان رئیس هیات مدیره و نیلوفر طوقانى بشماره 
ملى1287066372 به ســمت نایب رئیس هیات 
مدیره و یاسر طوقانى بشماره ملى 1290556431 
بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت 
معتبر است./ اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1269558)

آگهى تغییرات 
شــرکت تولیدى میالد فلز اصفهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 58743 و شناسه ملى 14006883365 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شهناز تائید 1285597052 
به ســمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیــره و میالد 
صدوق1272774821 به ســمت نایب رئیس هیات 
مدیره و مائده صدوق 1271322498 به سمت عضو 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب وکلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1269559)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع ظریف پالســت سپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 45693 و شناســه ملى 
10260636732 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/10/15 طیب دو یستى موگوئى بشماره 
ملى 1129869075 و على دردشــتى بشماره 
ملى 1287010652 بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند . ترازنامه و حساب سود و زیان 
سال مالى 1399 به تصویب رسید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1269563)

روى موج کووید-19

اگرچه برخى از کارشناسان بهداشت تئورى هایى مطرح 
کردند مبنى بر اینکه سویه اومیکرون چشم اندازى براى 
پایان همه گیرى اســت اما مقامات ســازمان بهداشت 
جهانى(WHO) به  طور علنى گفته اند کــه انتظار دارند 
سویه اى جدید بعد از اومیکرون ظاهر شود که قابلیت انتقال 

بیشترى نسبت به سویه هاى قبلى دارد.
درحالى که کارشناسان بهداشت اعتقاد دارند اومیکرون 
نویدى براى پایان همه گیرى کرونا است، سویه بعدى چه 

عالئمى دارد و میزان خطر آن چقدر است؟
در حالى که به نظر مى رســد شدت عالئم بیمارى کووید 
با سویه اومیکرون خفیف تر است اما کارشناسان هشدار 
مى دهند این مورد تضمین نمى کند که همه ســویه هاى 
بعدى روند نزولى یکسانى را دنبال کند. ماریا ون کرخوف، 
یکى از مسئوالن ســازمان بهداشت جهانى، معتقد است 
ســویه بعدى قابلیت انتقال خود را افزایش مى دهد اما او 
نمى تواند با اطمینان بیان کند که سویه بعدى از نظر شدت 

عالئم چه شرایطى دارد.
وى اظهار کرد: ســویه نگران کننده بعدى قابلیت انتقال 
بیشــترى خواهد داشت زیرا باید از ســویه کنونى پیشى 
بگیرد. سوال بزرگ این است که سویه هاى آینده از نظر 

شدت بیمارى آیا شدت کمتر کى دارد یا بیشتر؟
نگرانى  دیگرى که متخصصان در رابطه با ظهور ســویه 
جدید دارند، چگونگى فرار ســویه هاى بعدى از سیستم 

ایمنى افراد و ایمنى ناشى از واکسیناسیون است.
کارتیک چاندران، ویروس شناس و استاد میکروبیولوژى 
و ایمونولوژى در کالج پزشکى آلبرت انیشتین نیویورك، 

معتقد است کووید 19 به جهش خود ادامه خواهد داد.
وى گفت: هیچ دلیلى وجود ندارد که باور کنیم جهش هاى 
ویروس تمام شده است. من انتظار دارم سویه هاى بیشترى 
را ببینیم و انواع مشابهى از رفتارهاى موج مانند را مشاهده 

خواهیم کرد.
تاکید سازمان بهداشت جهانى بر ادامه جهش ها مبتنى بر 

توسعه زیرگروه BA.2 سویه اومیکرون است که در اروپا 
شناسایى شد. در حالى که جهش هاى ژنتیکى این زیرسویه 
به اندازه اى قابل  توجه نیست که بتواند خود را از اومیکرون 
جدا کند اما کامرون ولف، متخصص بیمارى هاى عفونى، 

آن را «برادران یک خانواده» توصیف مى کند.
از آنجایى که واکســن هاى فعلى ممکن است در نهایت 
در برابر جهش هاى مداوم موثر نباشد، ماریا ون کرخوف 
تاکید مى کند مردم نباید انواع آتــى را به  عنوان کم خطر 

نادیده بگیرند.
دکتر مایک رایان، مدیر برنامه هاى اضطرارى ســازمان 
بهداشــت جهانى نیز در این باره مى گویــد: این ویروس 
ثابت کرده شگفتى هاى ناخوشایندى را براى ما به ارمغان 
مى آورد. به همیــن دلیل مقامات بهداشــتى همچنان 
بر اهمیت اقدامات پیشــگیرانه از طریــق فاصله گذارى 
اجتماعــى، اســتفاده از ماســک و واکسیناســیون

 تاکید مى کنند.

سویه اى خطرناك تر  از اومیکرون 
در کمین است؟

رییس مرکز مدیریــت بیمارى هــاى واگیر وزارت 
بهداشت با بیان اینکه واکسن آسترازنکا عارضه نادرى 
دارد که ممکن است باعث لخته شدن خون در برخى 
از عروق حیاتى و مهم بدن همچون عروق مغز، قلب 
و اندام ها شود، درباره موارد منع استفاده از این واکسن 

که پیش از این نیز اطالع رسانى شده، توضیح داد.
دکتر محمد مهدى گویا با بیان اینکه واکسن یک ماده 
بیولوژیک اســت که وقتى وارد بدن انسان مى شود 
واکنش هایى در پى خواهد داشت، گفت: مهم ترین 
و ارزشمندترین واکنش بدن به واکسن، ایجاد ایمنى 
است که احتمال ابتال به آن بیمارى در فرد کاهش پیدا 

مى کند تا حدى که ممکن است به صفر هم برسد.
وى با بیان اینکه همه واکسن هاى دنیا داراى برخى 
عوارض جانبى هستند، توضیح داد: از جمله عوارض 
خفیف مى توان به تب، سردرد، درد در محل تزریق، 
تهوع و استفراغ اشاره کرد. همچنین برخى عوارض 
هم که شدیدتر هســتند در هنگام استفاده از واکسن 
ممکن اســت به ندرت در افراد رخ دهد، اما به دلیل 
رخداد نادر آنها در برنامه هاى واکسیناســیون بعد از 
بررســى هاى دقیق علمى، درمورد استفاده یا عدم 
استفاده از آنها در سطح جهانى تصمیم گیرى مى شود.

دکتر گویا در ادامه با اشاره به اینکه واکسن آسترازنکا 
عارضه نادرى دارد که ممکن است باعث لخته شدن 
خون در برخى از عــروق حیاتى و مهم بدن همچون 
عروق مغز، قلب و اندام ها شــود، عنوان کرد: تمام 
عوارض مربوط به واکســن هاى کرونا در کشور در 

سطح استانى و کشورى جمع آورى و تجزیه و تحلیل 
مى شوند.

رییس مرکز مدیریــت بیمارى هــاى واگیر وزارت 
بهداشــت تاکید کرد: چنانچه عارضه اى بیش از حد 
مورد انتظار رخ داده باشــد، کمیته کشورى بررسى 

عوارض واکسن تصمیم گیرى مى کند.
وى در ادامه مطرح کرد: در رابطه با واکسن آسترازنکا 
در ابتداى امر اطالع رســانى صورت گرفته که افراد 
سنین بارورى از این واکسن اســتفاده نکنند و دلیل 
این موضوع هم همان عارضــه یعنى احتمال لخته 
شدن خون مطرح شده بود. این موضوع توسط معاون 
بهداشت وقت وزارت بهداشت اعالم و در دستورالعمل 
وزارت بهداشت اطالع رسانى شده است. همچنین 
توصیه شــده که افراد زیر 50 ســال تا حد امکان از 
واکسن هاى دیگر استفاده کنند و دلیل امر هم توضیح 

داده شده است.

آسترازنکا خطرناك است؟

پزشک فوق تخصص عفونى کودکان و عضو هیئت 
علمى دانشگاه علوم پزشکى شیراز تصریح کرد: این 
حرف که اومیکرون نمى کشد، غلط است بلکه این 

سویه از کرونا هم مى تواند بکشد و هم بسترى کند.
دکتر محمدرحیم کدیور ضمن بیان اینکه متاسفانه 
روز به روز آمــار ابتال به کرونا بســیار نگران کننده 
مى شود، عنوان کرد: در دنیا نیز نسبت به پیک هاى 

قبل شاهد ابتالى چهار برابرى هستیم.
پزشــک فوق تخصص عفونى کودکان ادامه داد: 
یک فرد مبتال به سویه اومیکرون در صورت رعایت 
نکردن موازین بهداشــتى، در مدت دو ماه مى تواند 

100 میلیون نفر را به این بیمارى مبتال کند؛ این یعنى 
بیشتر از آمار کل جمعیت ایران.

کدیور خاطرنشــان کرد: اگر مراقبــت الزم انجام 
ندهیم، روزى مى رسد که تخت ها دوباره اشغال شده 
و مرگ ها دوباره به سه رقم خواهد رسید؛ این موضوع 

را وزیر بهداشت هم تایید کردند.
او با بیان اینکه متاســفانه در بین کودکان و اطفال 
وضعیت بدترى را شــاهدیم، گفت: در آمریکا تعداد 
بسترى نســبت به پیک هاى قبلى بیشــتر شده و 
کودکان به دلیل واکســینه نشدن بیشتر در معرض 

خطر هستند.

اصرار بر حضورى بودن مدارس نابجاست
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حسین جواهرى، کارشــناس حقوقى با اشاره به ترس برخى 
مردان از مهریه گفت: شــاید این ترس به این خاطر است که 
آقایان فکر مى کنند مهریه رکن اصلى عقد نکاح یا اجبار قانون 
در ازدواج دائم است. این باور غلط است؛ چراکه مهریه در ازدواج 
دائم رکن صحت عقد نیست و جنبه فرعى دارد و همچنین براى 
مهریه الزم نیست سکه طال تعیین شود و مرد مى تواند براساس 
تمکن خود مالى را که مالیت دارد به عنوان مهریه تعهد کند و 
در این خصوص از نظر حقوقى هیچ اجبارى بر وى نیست. الزم 
به ذکر است که باید به این نکته توجه داشت که در نکاح موقت 

برخالف نکاح دائم مهریه از ارکان صحت عقد است.

معاون زنان و خانواده ریاست جمهورى گفت: چند همسرى از 
نظر قانون در صورتى که رضایت همسر وجود داشته باشد مجوز 
دارد. «انسیه خزعلى» معاون زنان و خانواده ریاست جمهورى 
در پاسخ به این سوال که یکى از موضوعاتى که در حوزه زنان به 
عنوان آسیب مطرح مى شود بحث صیغه است، آیا معاونت زنان 
امکان ورود به این موضوع را دارد و آیا برنامه اى براى حل این 
معضل دارید؟ گفت: بررسى یک سرى از آسیب ها که از طریق 
سوءاستفاده از قوانین متوجه خانواده است از برنامه هاى ما است. 
معاون زنان و خانواده ریاست جمهورى درباره چند همسرى و 
تبلیغاتى که در این زمینه در فضاى مجازى مى شود، گفت: چند 
همســرى از نظر  قانون در صورتى که رضایت همسر وجود 

داشته باشد مجوز دارد.

مهریه رکن نکاح نیست

آسیب هاى صیغه
 بر خانواده
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طبق آخرین آمار منتشرشده در ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویى تا پایان سه ماهه سوم سال 1400،  تعداد 
مشترکان اینترنت پهن باند سیار به 91 میلیون و 844 هزار و 
281 مشترك رسیده است. تعداد مشترکان به تفکیک اپراتور 
در جدول زیر آمده اســت. این در حالى است که تا پایان سه 
ماهه اول سال 1400، تعداد مشترکان اینترنت پهن باند سیار 

به 90 میلیون مشترك رسیده بود.

91 میلیون مشترك
 اینترنت

آسیب هاى اجتماعى یکى از معضالت جوامع بشرى 
است که حاال با توجه به مشکالت اقتصادى گسترده و 
عمیق کشورمان، به یکى از چالش هاى مهم جامعه و 
دولت تبدیل شده است. در واقع به آن دسته از رفتار هاى 
فردى یا جمعى، آسیب اجتماعى گفته مى شود که در 
چهارچوب اصول اخالقى و قواعد رسمى و غیررسمى 
فعالیت کنش گران قرار نمى گیرد و با منع قانونى یا قبح 
اجتماعى روبرو هســتند. به همین رو این گروه سعى 
مى کنند رفتار هاى خود را که تبدیل به ناهنجارى شده 
از دید ناظران قانونى، اخالق عمومى و نظم اجتماعى 
پنهان کنند، چراکه در غیر این صورت گرفتار قانون شده 
یا از طرف دیگر گروه هاى جامعه با واکنش هاى منفى 

روبرو مى شوند.
در این بین، آسیب هاى اجتماعى پدیدار شده اند که به 
آن ها آســیب هاى اجتماعى نوظهور گفته مى شود که 
مرتبط با فناورى هاى جدید از جمله اینترنت و فضاى 

مجازى است.
آسیب هاى اجتماعى عالوه بر آزار روانى جامعه باعث 
آسیب هاى جســمانى و مالى نیز به مردم مى شود که 
سالمت روان را به مخاطره مى اندازد که عواملى مثل 
خانواده، محیط اجتماعى نامناســب، حاشیه نشــینى 
و اقتصاد آشــفته و مبهم در ایجاد بزه هاى اجتماعى 

تاثیرگذار هستند.
حسن لطفى، عضو کمیســیون اجتماعى مجلس در 
همین خصوص به جامعه 24 گفت: عمده مشکالتى 
که در حوزه اجتماعى وجود دارد، این است که ما متولى 
پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى در کشور نداریم. 22 

دستگاه اجرایى، عضو شوراى اجتماعى کشور هستند، 
اما عمًال هیچ کدام وظایف خود را به نحو احسن انجام 

نمى دهند.
وى با اشــاره به بودجه این دستگاه هاى اجرایى اظهار 
کرد: با توجه به اینکه این دستگاه ها بودجه خوبى هم 
از دولت مى گیرند، اما خروجى خوب و بهره ورى باالیى 
ندارند، چراکه هیچ کدام از این دســتگاه هاى اجرایى 
مسئولیت این کار را بر عهده نگرفته که دستگاه اجرایى 

دیگر را مدیریت کند.
نماینده رزن در مجلس با بیان اینکه وزارت کشــور، 
معاونت اجتماعى تشکیل داده است، تصریح کرد: با این 
وجود، متاسفانه دستگاه هاى دیگر، حاضر به پاسخگویى 
به این معاونت نیســتند، بنابراین با توجه به اینکه هم 
بودجه کافى براى آن ها درنظر گرفته مى شــود و هم 
اینکه همه این 22 دستگاه در پیشگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى مسئول هستند، اما به دلیل نداشتن یک متولى 
و واحد تصمیم گیر، عمًال هم هزینه ها به هدر مى رود و 
هم اینکه این شوراى اجتماعى، بهره ورى الزم را ندارد.
این عضو کمیسیون اجتماعى مجلس افزود: به همین 
دلیل نه تنها نتوانسته ایم آسیب هاى اجتماعى را کنترل 
کنیم، بلکه در پیشگیرى از آن نیز موفق نبوده ایم که 
دلیل اصلى آن مواردى است که ذکر کردم. با توجه به 
همه این مسائل وزیر کشور به صحن مجلس مى آید 
و گزارشى درباره آسیب هاى اجتماعى به نماینده هاى 
مردم مى دهد، اما یکى از اشــکاالت وارده که متوجه 
صحن مجلس مى باشــد این اســت که بعــد از آن 
صحبت ها و گزارشات قابل تامل، تصمیم گیرى الزم 

را نمى کند.
وى گفت: بعد از گزارش وزیر کشور باید صحن مجلس 
و کمیسیون هاى مربوطه، تصمیم گیرى هاى الزم را 
انجام دهند که اینطور نشده و صرفًا یک ارائه گزارش 
صورت گرفته است. از همین رو اگر بخواهیم در زمینه 
پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى موفق شویم، یا 
مجلس باید به این مسئله ورود کند و یک طرح بیاورد 
یا دولت یک الیحه در این خصوص ارائه کند که یک 
وزارتخانه را متولى پیش گیرى از آسیب هاى اجتماعى 
کند وگرنه این اوضاع آشفته و غیرپاسخگو همچنان 
ادامه پیدا مى کند و هیچ مشــکلى جدى در آینده حل 

نمى شود.
لطفى در ادامه بیان کرد: نباید اینطور باشد که همه این 
22 دستگاه، متولى و مسئول این کار باشند. به نظر بنده 
یک وزارتخانه مستقل و با اقتدار باید این مسئولیت را بر 
عهده بگیرد یا اینکه حداقل مسئولیت این کار را با تمام 
ابعاد آن، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى یا وزارت 

کشور واگذار کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعى مجلس با اشاره به عوامل 
اصلى ایجاد آسیب هاى اجتماعى، خاطرنشان کرد: به 
نظر بنده مشکالت اقتصادى ریشــه و علت اصلى به 
وجود آمدن آسیب هاى اجتماعى هستند. در واقع اگر 
یک اقتصاد سالم و یک برنامه مسنجم اقتصادى نداشته 
باشیم، قطعًا آسیب هاى اجتماعى ادامه پیدا مى کند و 
حتى روز به روز بیشتر هم خواهد شد و در این شرایط، 
امنیت جانى و مالى مردم هم به خطر مى افتد چیزى که 

در این چند سال بیشتر شاهد آن هستیم.
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احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیردولتى بیان کرد: 
برخى افراد معتقدند، مدرســه غیردولتى در ابتدا عددها را به 
مردم نمى گوید و در ادامه مسیر فعالیت هاى آموزشى و تربیتى، 
رقم هایى را بیان مى کند که خانواده ها نسبت به این موضوع 
گالیه دارند. او گفت: قرار است در «مدرسه شیشه اى» تمام 
فرآیندهاى تعلیم و تربیت در دید مردم قرار گیرد، از روز اولى 
که اولیاى دانش آموزان براى ثبت نام وارد مدرسه مى شوند باید 
بدانند براى فرزندشان در سال تحصیلى 1402-1401 چقدر 
باید هزینه کنند. این شفافیت در راســتاى شعارهاى دولت 

مردمى سیزدهم است.

نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد 22 دستگاه اجرایى مطرح کرد؛مدارس شیشه اى

لزوم تشکیل وزارت پیشگیرى از 
آسیب هاى اجتماعى

یک کارشــناس آموزشــى با بیان این که برآورد
 مى شود 50 تا 60 درصد دانشجویان نخبه از کشور 
مهاجرت کرده باشند، تاکید کرد: رشد آمار بیکارى 
فارغ التحصیالن دانشگاهى و وضعیت درآمدى 
نامناسب دانش آموختگان منجر به کاهش انگیزه 
دانشجویان کشور براى ادامه تحصیل شده است. 
در حال حاضر بخش عمده اى از دانشجویان ایرانى 
به دلیل از دست دادن امید به آینده و برآورده نشدن 
انتظارات خود از قبولى در دانشگاه، دچار افسردگى 
شده اند. در چنین شرایطى هم شاهد شکل گیرى 
نسل بى انگیزه اى در دانشجویان کشور هستیم 
که نمى توانند در ساختن آینده ایران نقشى داشته 

باشند.
دکتر راشد نظرى که سال ها با موسسات آموزشى 
مختلف در زمینه آمادگى براى آزمون کارشناسى 
ارشد در رشته هاى گوناگون فعالیت کرده است 
اظهار داشت: متاسفانه در چند سال اخیر بسیارى 
از دانشــجویان نخبه ایرانى که رتبه هاى برتر 
کنکور سراســرى، کنکور ارشــد یا المپیادهاى 
علمى را کسب کرده اند، از کشور خارج شده اند. 
در واقع، شــرایط به جایى رسیده است که عمده 
دانشجویانى که شــرایط اقتصادى، اجتماعى یا 

علمى مهاجرت به خارج از کشور را دارند، 
یا از کشور خارج مى شوند یا در راستاى 

مهاجرت برنامه ریزى مى کنند. 

وى افزود: بــا توجه به این که شــخصا با بیش 
از هزار دانشــجوى نخبه در موسسات آموزشى 
مختلف کار کرده ایم، مــى توانم بگویم که بین 
50 تا 60 درصد دانشجویان نخبه اى که با آنها 
کار کرده ام، هم اکنون به خارج از کشور مهاجرت 
کرده اند و در کشــورهایى مثــل آمریکا، کانادا 
و کشــورهاى اروپایى فعالیت مى کنند. در این 
میان حتى دانشــجویانى که از نظر بنیه علمى 
ضعیف تر بــوده اند نیز بــراى ادامه تحصیل به 
کشورهاى همسایه ایران از جمله ترکیه رفته اند. 
نظرى با تاکید بر این که تعداد اندکى از دانشجویان 
نخبه ایرانى در کشور باقى مى مانند، گفت: بیش 
از سه چهارم دانشــجویان نخبه ایرانى که در 20 
سال گذشته با آنها کار کرده ام و از کشور مهاجرت 
نکرده و بعد از فارغ التحصیلى در ایران مانده اند، 
نتوانســته اند به ایده آل هاى مد نظر خود از نظر 
شــغلى دســت یابند. بنابراین وقتى دانشجویان 
حال حاضر کشور چنین وضعیتى را مى بینند، هیچ 
عالقه و انگیزه اى براى ادامه تحصیل در آنها باقى 

نمى ماند. 
وى در ادامــه تاکیــد کرد: در 

سال هاى اخیر وضعیت 

درآمدى فارغ التحصیالن دانشــگاهى به حدى 
بغرنج شده اســت که در میان فارغ التحصیالن 
چند سال گذشــته تخصص هاى مختلف رشته 
پزشکى که قاعدتا جزو نخبگان جامعه محسوب 
مى شوند و باید جزو ثروتمندترین اقشار باشند، 
تنها 10 تا 20 درصد متخصصان جوان در وضعیت 
مالى مناســبى قرار گرفته اند. قطعا وقتى جامعه 
دانشگاهى کشور چنین شــرایطى را مى بینند، 
متوجه مى شوند که حتى درس خواندن زیاد هم 
نمى تواند آینده مالى افــراد را تضمین کنند و به 
همین دلیل، این افراد از تالش بیش از حد براى 

تحصیل دست مى کشند. 
نظرى با بیان این که رشــد آمــار بیکارى فارغ 
التحصیالن دانشــگاهى و وضعیــت درآمدى 
نامناسب دانش آموختگان منجر به کاهش انگیزه 
دانشجویان براى ادامه تحصیل مى شود، عنوان 
کرد: اکنون بخش عمده اى از دانشجویان کشور 
به دلیل از دســت دادن امید به آینده و برآورده 
نشدن انتظارات خود از قبولى در دانشگاه، دچار 
افسردگى شده اند و اگر هر از گاهى 
شاهد خودکشى دانشجویان 
بخصوص دانشــجویان 
نخبه مقاطــع تحصیلى 
باالى دانشگاه هاى برتر 
کشور هســتیم، باید ریشه 
اصلى این مســاله را در امید 
نداشتن بسیارى از دانشجویان 

به آینده بدانیم. 

آمار مهاجرت دانشجویان نخبه باالتر رفت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آمار 
60 هزار نفرى معتادان متجاهر در کشور گفت چاره کار 
ساماندهى معتادان متجاهر، رویکرد محله محورى براى 

درمان آن ها در کنار خانواده و محل زندگى شان است.
على آقامحمدى اظهار داشت: ســاماندهى معتادان 
متجاهر از جمله رویکردهاى جدى در کنترل و کاهش 
آسیب هاى اجتماعى در محالت و مناطق حاشیه نشین 
کشور است که در این زمینه تالش هاى جدى از سوى 
دستگاه هاى حاکمیتى با محوریت وزارت کشور آغاز 

شده است.
وى افزود: بر اســاس آخرین گزارش ها، حدود ســه 
میلیون معتاد در کشور داریم که از میان آنها، حدود 60 
هزار معتاد متجاهر نیازمند توجه ویژه و رسیدگى براى 

بازگشت به چرخه زندگى هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه 

ساماندهى معتادان متجاهر صرفًا با اقدامات فیزیکى 
و انتقال از نقطه اى به مکان دیگر قابل حل نیســت، 
خاطرنشان کرد: ســاماندهى این دسته از معتادان که 
تأثیر منفى در چهره عمومى شهر هم دارند، نیازمند به 
میدان آمدن همه دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت در 
بخش درمان، سازمان بهزیستى در حوزه روان درمانى 
و پرهیزمدارى و سازمان فنى و حرفه اى کشور در حوزه 

تأمین اشتغال است.
آقامحمدى با بیان اینکه زنجیــره اقدامات در درمان 
معتادان متجاهر باید هم افزا و در امتداد همدیگر باشد 
و این روند تا بازپرورى و بازگشــت بــه چرخه عادى 
زندگى ادامه یابد، گفت: باید اطالعات آمارى و شغلى 
دقیق افراد متجاهر را استخراج و متناسب با ظرفیت ها 
و اولویت به قشر جوان تر و افرادى که داراى عقبه کارى 

و خانوادگى هستند، اقدام شود.

چاره کار ساماندهى معتادان متجاهر
رویکرد محله محورى است

تجارت نوزاد پدیده اى اســت که این روزها بحث داغ 
محافل اجتماعى شده اســت. افرادى سودجو در این 
میان به کسب سود سرشارى فکر مى کنند که حتى به 

قیمت مرگ کودکى بى گناه منجر مى شود.
به گزارش «شهروند»، دالالن، زنان باردار تهیدست 
را شناســایى و آنها را با چرب زبانــى راضى مى کنند 
که کودك خود را به مبلغى بفروشــند. از سوى دیگر 
خانواده هاى بدون فرزند را هم از قبل شناسایى کرده و 
قول کودك به دنیا نیامده را به آنها مى دهند و در ازاى 
خوش خدمتى خود پول هنگفتــى دریافت مى کنند. 
تجارت نوزاد پدیده اى اســت که این روزها بحث داغ 

محافل اجتماعى شده است. 
دکتر مجید ابهرى، آسیب شــناس اجتماعى در مورد 
این معضل اجتماعى مى گوید: نوزادفروشى در میان 
جدیدترین آســیب هاى اجتماعى بســیار پرچالش 
شــده اســت.  فروش نوزادان  یکى از زشت ترین و 

آزاردهنده ترین ناهنجارى هاى دوره کنونى به حساب 
مى آید و عواطف و احساســات عمومى را جریحه دار 

مى کند.
او در ادامه با اشــاره به اینکه این پدیده تنها به تهران 
منتهى نمى شود، مى گوید: متاسفانه فروش نوزادان به 
یک یا دو محل محدود نمى شود. این مسأله در بسیارى 
از نقاط ممکن است به وقوع بپیوندد. اکنون در فضاى 
مجازى هم با خرید و فروش نوزاد روبه رو هستیم. اما 
چرا این اتفاق روى مى دهد؟ آیا کســى حاضر است 

فرزند خود را براى همیشه از خود جدا کند.
ابهرى در ادامه مى گوید: قبل از ورود به کالبدشکافى 
این آسیب باید بگویم بخشى از علت وقوع این آسیب 
به نهادهاى متولى مخصوصا بهزیســتى برمى گردد. 
ســخت گیرى ها و مراحل طوالنى و بعضا غیرممکن 
فرزندخواندگى باعث شده است والدینى که در حسرت 

فرزند هستند، به سمت این ناهنجارى کشیده شوند.

تجارت سیاه فروش نوزاد 
بخاطر مراحل طوالنى فرزندخواندگى

رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش از 
طراحى برنامه مداخله اى کیفیت بخشى آموزشى در 
راستاى ارتقاى عملکرد دانش آموزان ایرانى در پایه 
چهارم و هشتم با توجه به نتایج ضعیف آزمون هاى 
تیمز و پرلز خبر داد و گفت: امیدوار هستیم در آزمون 
پرلز 2021 که باید تــا فروردین 1401 برگزار کنیم 

شاهد ارتقاى عملکرد دانش آموزان ایرانى باشیم.
فرهاد کریمى اظهار کرد: یکــى از اقداماتى که در 
پژوهشگاه انجام مى دهیم طراحى و اجراى مطالعات 
بین المللى تیمز و پرلز است که بیش از  25 سال است 

در کشور سابقه دارد.  
وى افزود: آخرین مطالعه درباره پرلز 2016 نشــان 

داد که سطح ســواد خواندن بچه هاى 
چهارم ابتدایى کاهش یافته بود که 

از جمله دالیل اصلى مى توان به 
تغییر کتاب هاى درســى،  
ورود معلمــان جدید به 
آموزش وپــرورش که با 

فرایندهاى آموزشــى 
قبل آشنا نبودند 

و از سوى دیگر آموزش هاى الزم براى آنها ارائه نشده 
بود اشاره کرد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش با 
اشاره به اینکه با تغییراتى که در فرایندهاى آموزشى و 
برنامه ریزى درسى شکل گرفته بود عمال برخى کتب 
درسى ظرفیت هاى الزم براى آنکه دانش آموز بتواند 
با مفاهیم ارتباط برقرار کند و ارتباط زنجیره اى بین 
مطالب و آموخته ها رعایت شود را نداشتند گفت: 30 
درصد دانش آموزان ما به پایین ترین سطح یادگیرى 
بر اســاس نقاط معیار بین المللى نمى رسند که جزو 

نقاط ضعف نظام آموزشى است.
کریمى به برخى دیگر از نتایج مطالعات بین المللى 
تیمز 2019 اشــاره کرد و گفت: على رغم اینکه 
کمــاکان میانگین دانش آمــوزان ما، زیر 
میانگین بین المللى است، اما در 
ســه درس علوم و ریاضى پایه 
چهــارم و ریاضى پایه هشــتم 
نســبت به دوره تمیز 2015 رشد 
داشته ایم. هرچند در علوم پایه هشتم 
کاهش عملکرد داشــته ایم و علوم 
جزو درس هایى است که در چند 
سال اخیر با چالش هایى درباره 

آن روبه رو بوده ایم.

سطح «پایین» یادگیرى 30 درصد دانش آموزان
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آموزش وپــرورش که با 
فرایندهاى آموزشــى

قبل آشنا نبودند 

ى ن ج ز ر ى ر ى ر
9تیمز 2019 اشــاره کرد و گفت: على رغم اینکه 
کمــاکان میانگین دانش آمــوزان ما، زیر 
میانگین بین المللى است، اما در 
ســه درس علوم و ریاضى پایه 
چهــارم و ریاضى پایه هشــتم 
5نســبت به دوره تمیز 2015 رشد
هرچند در علوم پایه هشتم داشته ایم.

کاهش عملکرد داشــته ایم و علوم 
جزو درس هایى است که در چند 
با چالش هایى درباره سال اخیر

آن روبه رو بوده ایم.

ش
ه
ب

ش
ل
ن
ن

ى پی ی ر ور رى ر ىور ب ه ر یل ىبرى یز زو و ر ن
علمى را کسب کرده اند، از کشور خارج شده اند. 
در واقع، شــرایط به جایى رسیده است که عمده 
دانشجویانى که شــرایط اقتصادى، اجتماعى یا 

علمى مهاجرت به خارج از کشور را دارند، 
یا از کشور خارج مى شوند یا در راستاى 

مهاجرت برنامه ریزى مى کنند. 

نمى ماند. 
وى در ادامــه تاکیــد کرد: در 

سال هاى اخیر وضعیت 
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یک روانشــناس گفت: بعضى از افراد برونگرا و اهل تعامل 
هستند و از بودن در جمع و گفت وگو با دیگران انرژى مى گیرند، 
در حالى که افراد درونگرا خیلى اهل تعامل نیستند و از خلوت 
و رجوع به دنیاى درون خود انــرژى مى گیرند. به گفته ماهر، 
کمرویى را مى توان یک احســاس ترس در مواجهه با شرایط 
یا افراد جدید تعریف کرد. افرادى که کمرو هستند، نگران طرز 
فکر دیگران درباره خود هستند و همین امر تعامالت اجتماعى 
آن ها را کاهش مى دهد و رفتار آن ها توســط ترس ناشــى از 
نفس اداره مى شود چنین افرادى سعى مى کنند تا حد ممکن از 

موقعیت هاى اجتماعى پرهیز کنند.

کمرویى، ترس خفیف است
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طمع به هالکت مى کشــاند و نجات نمى دهد و به آنچه ضمانت کند، 
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شرکت عمران شهرجدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازى در نظردارد تعداد محدودي 
از واحدهاي تجاري ساخته شده واقع درشهرجدید مجلسی را از طریق برگزارى فراخوان عمومی 

(مزایده) ، و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (Setadiran.ir) به فروش رساند. 
1-تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 1400/11/09 لغایت 1400/11/14   

2- تاریخ بازدید از موارد مزایده: از ساعت 10 الی 12 مورخ 1400/11/09 لغایت 1400/11/25
2- تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1400/11/25

3- تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1400/11/27  
به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشــتر به امور امالك و واگذارى شرکت عمران شهر 
جدید مجلسی مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 52472228 -031 تماس 

حاصل فرمایید.       
-  نشانی: اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت 
عمران مجلسی                            دورنگار52472214-031                            کد پستی86316-45775      

 WWW.majlesi.ntdc. ir :سایت اینترنتی شرکت عمران شهر جدید مجلسی  

آگهی فراخوان عمومی
 فروش امالك و مستغالت

نوبت دومنوبت دوم

م.الف :1269501
شرکت عمران شهر جدید مجلسی

1- شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى ، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید. 

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

9/ 400/11  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:36680030-8-

031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-41934
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر 
موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى دو  مرحله اى  نوبت دومنوبت دوم

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/11/11 شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

شماره سامانه تدارکات  الکترونیکى دولتمبلغ ضمانتنامه  ( ریال ) شماره مرجعموضوعردیف

267423,000,0002000001434000057 – 4 - 400خرید شیرآالت برنزى  انشعابات آب1

تاریخروزساعتعنوان
400/11/13چهارشنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

400/11/23شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
400/11/24یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : موضوع : مناقصه حمل و اجراى دیوارهاى بتنى پیش ساخته اطراف شیرهاى بین راهى خطوط16،8 و 20 منطقه اصفهان در14نقطه

مبلغ برآورد مناقصه : 409ر672ر441ر8 ریال
1- محل و مکان اجراي کار: خطوط8 ،16 و 20 حد فاصل منطقه محمود آباد اصفهان تا فرودگاه شهید بهشتى واقع در استان اصفهان 

2- مدت اجراي کار: 120 روز  
3- نام دستگاه نظارت: واحد ساختمان و تاسیسات 

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار : مبلغ 000ر100ر422ریــال بصورت یک یا ترکیبــی از ضمانت نامه هاي مندرج در بنــد هاي الف، ب، پ 
،ج ،چ ،ح ، خ مــاده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شــماره 5069/123402 مــورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه نقد میبایســت به

 شماره شبا 4101046871202845 09010000 بانک مرکزي واریز گردد ضمنا تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد . 
- درج کد اقتصادي و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی(الزامى) در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد. 

- بارگذارى  رتبه حداقل رشته ابنیه رتبه 5  از سازمان برنامه و بودجه الزامى مى باشد
- بارگذارى  گواهى تایید صالحیت ایمنى( صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى) الزامیست. 

روش ارزیابى مالى: مطابق دستورالعمل ارزیابى مالى و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره 796-20/2 مورخ 12/11/ 99 وزارت نفت
زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه: شرکت کنندگان مهلت دارند تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/12/21و با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت( ستاد) به نشانی  www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در 
سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهی امضاء الکترونیکی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مکان جلسه توجیهى : جلسۀ توجیهى جهت بازدید از محل انجام کار، ساعت 11:00 روز :شنبه مورخ: 1400/11/23 به آدرس : اصفهان - اتوبان آزادگان - شرکت 

خطوط  لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه اصفهان برگزار خواهد شد .
زمان و مهلت تکمیل و بارگزاري پیشنهادات در سامانه : شرکت کنندگان می بایست تا ساعت14:30 روزیکشنبه مورخ 1401/01/08 نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و 
بارگزاري در سامانه تدارکات الکترونیک دولت( ستاد) و تحویل اصل پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار) الك و مهر شده به دفتر کمیسیون مناقصات 

در مهلت مذکور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهاي واصله در ساعت08:30 روز شنبه مورخ 1401/01/20 در محل کمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد 
قرنی- نرسیده به خیابان سپنــد- پالك 188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) بازگشایی و خوانده خواهد شد. لذا از مناقصه گرانى 
که پیشنهاد ارائه نموده اند، بدین طریق جهت حضور در جلسه بازگشایى پاکات (ضمن ارائه معرفى نامه معتبر)در تاریخ فوق الذکر دعوت بعمل مى آید. ضمناً این 

دعوت  به منزله رعایت دعوتنامه مندرج در بخشنامه شماره 372621 مورخ 1398/07/09 سازمان برنامه و بودجه کشور تلقى و اعالم مى گردد.
 جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص موضوع کار مناقصه با تلفن  33960077-031 و 33960101-031 تماس حاصل فرمائید .

          www.shana.ir                                    www.setadiran.ir                                 www.ioptc.ir                  

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي(2000001105000281)

م.الف :1268775روابط عمومی

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد: 
1. اجراى عملیات تکمیل اسکلت و سفت کارى با مصالح پروژه یاس 4 شاهین شهر (مناقصه شماره 1400/41) مرحله 

دوم
2. اجراى عملیات سفت کارى با مصالح پروژه یاس 5 (مناقصه شماره 1400/42) مرحله دوم 

3. اجراى عملیات خاکبردارى، خاکریزى و تسطیح معابر با مصالح نیمه شمالى محله A هشت بهشت  شاهین شهر 
(مناقصه شماره 1400/43) مرحله دوم 

4. خرید سیم و کابل و اجناس برقى پروژه تجارى و ادارى سمبلیک شاهین شهر (مناقصه شماره 1400/44) مرحله دوم 
* مناقصات شماره 1400/41 و 1400/42 با شرایط 50 درصد نقد و 50 درصد تهاتر و مناقصات شماره 1400/43 و 1400/44 
به صورت 100 درصد تهاتر  خود را  از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران و فروشــندگان واجد صالحیت 

واگذار نماید: 
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1400/11/11 لغایت روز دوشنبه مورخ 1400/11/18 با معرفى نامه 
کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود 
را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 1400/11/20 به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان به 
نشانى: اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، طبقه همکف به کدپستى 

8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند. 
تلفن: 36622001-031 (داخلى 155-115). 

 www.maskanesfahan.ir  :آدرس سایت شرکت عمران و مسکن اصفهان
info@maskanesfahan.ir :ایمیل شرکت

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

شرکت عمران ومسکن اصفهان 

 مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به اینکه 
شــرکت توزیع برق اصفهان جزو شرکت هاى هدفمند 
است که براســاس اهداف  و چشــم انداز خود در سال 
1405حرکت مى کند، گفت: همواره این ســئواالت را 
در نظر مى گیریم که تا چه اندازه توانســته ایم در زمینه 
چشم انداز پیشرفت داشته باشیم؟ تا چه حد به چشم انداز 
نزدیک شده ایم و چرا این فاصله وجود دارد. وى گفت: 
انتظار داریم در سال 1405 این شرکت به تمامى اهداف 

تعیین شده دسترسى پیدا کند.
حمیدرضا پیرپیران در یک مصاحبه مطبوعاتى در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: در دهه فجر امســال 238 پروژه 
با اعتبارى بالغ بر 169 میلیارد تومان در این شــرکت به 

بهره بردارى مى رسد.
وى در ادامه بیان کرد: ظرفیت ســازى براى مشترکین 
جدید، ترویج فرهنگ بهره منــدى از انرژى هاى پاك، 
افزایش ظرفیت و توســعه بهره بردارى از ظرفیت هاى

 پنل هاى خورشــیدى به عنوان یکــى از مهمترین و 
کارآمدترین منابع انرژى سبز هوشمندسازى شبکه ها، 
حذف کابل هاى روغنى 50 ساله، کاهش خاموشى ها، 
کاهش مشکالت حریم خطوط و افزایش قابلیت اطمینان 

شبکه از جمله اهداف کالن این پروژه ها بوده است.
وى با بیان اینکه شــرکت توزیع برق اصفهان در حوزه 
فرمانــدارى اصفهان و چهار فرمانــدارى دیگر خدمت 
رسانى به یک میلیون و 238 هزار مشترك را برعهده دارد، 
اظهار کرد: شرکت در 16 هزار کیلومتر مربع که شامل 14 
شهر و 304 روستا مى باشد با اضافه شدن 4 شهرستان 
کوهپایه، ورزنه، جرقویه و هرند به بدنه شرکت از طریق 9 

امور اجرایى به مشترکین خدمت ارائه مى کند.
پیرپیــران پیرامــون طرح هــاى موجود کــه در قالب 
هفت محور اســت، گفت: این پروژه هــا در محورهاى 
اصلى اصالح ســاختار شــبکه هاى توزیع برق، احداث 
وتوسعه شبکه هاى فشار متوسط و ضعیف برق، توسعه 

فناورى هاى نوین، نصب کنتورهاى هوشمند برق براى 
مشترکین مختلف، توسعه سامانه هاى برق خورشیدى 

است.
مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق اصفهــان ادامه داد: 
اولین محور بر اساس چشــم اندازهاى 1405 و کاهش 
خاموشــى ها خواهد بود و با اصالح زیرســاخت ها و با 
اصالح شبکه ها و استفاده از فناورى هاى نوین و آموزش 
نیروهاى متخصص در نظر داریم که خاموشى و قطعى 

برق را روزانه کاهش دهیم.
پیرپیران با اشاره به آمار کاهش خاموشى ها از سال 93 
بیان کرد: از سال 93 ساعات خاموشــى ها به ازاى هر 
مشــترك در حوزه توزیع برق اصفهان بین 850 تا 900 
دقیقه بود که این میزان در سال 99 به 135 دقیقه رسید 
و با اقدامات انجام شده، این عدد به ازاى هر مشترك به 

125 دقیقه کاهش یافته است.
مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان با تأکید بر اینکه 
این میزان خاموشــى ها جداى از خاموشى هاى ناشى از 
شبکه تولید برق است، تصریح کرد: قرار است در چشم 
انداز 1405 خدمات این شرکت به صورت صد در صدى 

غیر حضورى شود.
پیرپیران با بیان اینکه اکنون 97 درصد خدمات شرکت 
توزیع برق به شکل غیرحضورى شده است، گفت: در این 

رابطه از چشم انداز هم جلوتر هستیم.
وى افزود: در همین رابطه در ســال هــاى اخیر قرائت 
کنتورها به صورت قرائــت از راه دور صورت مى گیرد 
که این امر در رضایتمندى مشترکین حائز اهمیت است. 
این مقام مسئول تصریح کرد: سیستم AMR با استفاده از 
شبکه برق شهرى اطالعات کنتورهاى برق مشترکین را 
به طور اتوماتیک و از راه دور قرائت مى کند، صورتحساب 
بدون خطا ارائه مى کند و برق مشترکین بدحساب را قطع 

و وصل مى کند. 
پیرپیران به مدیریت مصرف بــرق به عنوان یک مؤلفه 
مهم در صنعت برق و متعادل شــدن هزینه هاى خانوار 

اشاره کرد و گفت: در بخش خانگى قبض برق به صورت 
پلکانى است افرادى که میزان برق مصرفى ماهیانه آنها 
در ایام غیرگرم کمتر از 80 کیلو وات ســاعت و در ایام 
گرم زیر 100 کیلو وات ساعت باشد، شامل تخفیف صد 
در صدى قبوض مى شــوند ولى آنچه به عنوان الگوى 
مصرف در ماه هاى گرم سال تعریف شده 300 کیلو وات 
ساعت و ایام غیر گرم 200 کیلو وات ساعت در ماه است.

وى ظرفیت منصوبه منابع تجدیدپذیر خورشیدى و میزان 
تولید آنها را عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در 
مجموع تعداد 180 ســامانه برق خورشیدى با مجموع 
ظرفیت معادل 2400 کیلو وات و با ظرفیت هاى متغیر 
یک تا 150 کیلو واتى در قالب طرح ها و شرایط مختلف 
نصب و در حال بهره بردارى مى باشد و انرژى تولیدى 
آنها بخشى از نیاز مصرف شبکه برق اصفهان را تأمین 
مى کند و عالوه بــر ظرفیت هاى فــوق، نیروگاه 10 
مگاواتى غدیر نیز در مجاورت شهرك صنعتى جرقویه 

نصب و در حال بهره بردارى است. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان ادامه داد: محور 
سوم چشــم انداز کاهش تلفات برق اســت و به همین 
مناسبت در چشــم انداز 1405 قرار است تلفات برق به 

کمتر از 5 درصد در حوزه توزیع برق برسد.
وى با اعالم اینکه در سال جارى این تلفات به زیر 6 درصد 
رسیده اســت، بیان کرد: روند خوبى را در پیش داریم با 
توجه به اینکه در کشــورهاى توسعه یافته درصد تلفات 

برق بین 4 تا 5 درصد است.
پیرپیران با بیان اینکه اجراى کامل پروژه ها براســاس 
اصول فنى و مهندسى است، گفت: تا پایان امسال یک 
و نیم برابر اعتبارات را جذب بودجه و پروژه هاى برق این 

شرکت مى کنیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان درباره افزایش 
تعرفه برق مشترکین پرمصرف اظهار کرد: ما باید خود را 
آماده پیک سال آینده کنیم تا تابستان سال آینده خاموشى 

نداشته باشیم.
وى درباره نقش ماینرها در افزایش مصرف برق اصفهان، 
گفت: هر فردى که ماینر غیرمجاز دارد به مراجع قضایى 

معرفى و تمام تجهیزات آنها ضبط مى شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهــان تأکید کرد: 
مشترکین برقى که منزل و یا کارگاه خود را اجاره مى دهد 
براى جلوگیرى از فعالیت غیرمجاز ماینرها در ملک خود 

باید نسبت به بررسى مصرف ماهیانه برق اقدام کند.
وى با اشاره به اینکه با رمز ارزها برخورد جدى مى شود 
گفت: بررسى مصرف مشترکین از طریق کنتور هوشمند 
و همچنین از طریق نرم افزار ِســپاد، بار شــبکه کنترل 

مى شود.
پیرپیران اضافه کرد: اکنون در اصفهان ماینر مجاز نداریم 
و در طرح تشویقى به هر فردى که رمز ارزهاى غیرمجاز 

را شناسایى کنند، 10 میلیون تومان پرداخت مى شود.
■■■

در این نشســت حمید رضا آقایى، معاون بهره بردارى 
و دیســپاچینگ شــرکت توزیع برق اصفهــان گفت: 
براى کاهش خاموشى ها به شــکل همه جانبه کارها را 
پیش خواهیم برد و با اســتفاده از فناورى هاى جدید و 
زیرساخت هاى نرم افزارى و ســخت افزارى توانستیم 
میزان خاموشــى ها را از 950 دقیقه در سال 93 به 125 
دقیقه کاهش دهیم و امیدواریم که در سال 1405 به زیر 

30 دقیقه برسد.
وى ادامه داد: در این زمینه مى توانیــم بگوییم که 85 
درصد فعالیت هایى که در شــرکت توزیع برق اصفهان 

صورت مى گیرد در راستاى کاهش خاموشى هاست.
آقایى نصب کلیدهاى هوشــمند را فعالیتى در راستاى 
کاهش خاموشــى ها دانست و گفت: از ســال 93 این 
تعداد کلید تا کنون به 800 کلید رســیده اســت که به 
صورت خودکار از مرکز کنترل کلیه اتفاقاتى که در شبکه 
مى افتد را نشان مى دهند و ما مى توانیم قبل از هرگونه 
عیبى که در شــبکه رخ مى دهــد آن را تعمیر کرده و از 

خاموشى شبکه جلوگیرى کنیم.
آقایى مرکز 121 را از مراکز شــبانه روزى براى خدمت 
رسانى به مشــترکان در رابطه با خاموشى ها و خدمات 
تعمیرات برق برشــمرد و ادامه داد: از ســال 93 میزان 

تماس هایى که با ما گرفته مى شد کاهش یافته است. 
وى افزود: خرید دیزل ژنراتورها هم فعالیت دیگرى در 
راستاى کاهش خاموشى هاى خواسته و ناخواسته است 

و تا کنون ده دستگاه خریدارى کرده ایم.
مهــرداد جنتیان، معاون فروش و خدمات مشــترکین 
شــرکت توزیع برق اصفهان نیز در این نشست از راه 
اندازى مرکز ســمیع 1521 خبر داد و گفت: این مرکز 
از ســاعت 7 تا 9 شــب کلیه خدمات فروش و پس از 
فروش را به صــورت غیر حضورى براى مشــترکان 

انجام مى دهد. 
وى افزود: خدمات تلفنى این مرکز باعث شــده که یک 
میلیون تردد شهرى طى ده ماه گذشته حذف شود و سه 

میلیون لیتر ذخیره سوختى هم داشته باشیم. 
جنتیان در ادامه از وصول 96 درصدى مطالبات خبر داد و 
بیان کرد: این میزان نسبت به مشابه سال گذشته افزایش 

یک درصدى را نشان مى دهد.
مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اینکه ما اکنون 952 
هزار و 606 مشترك خانگى داریم گفت: 77 درصد این 

مشترکین 35 درصد مصرف برق دارند.
مرســل صالحى ادامــه داد: در این رابطــه 64 درصد 
مشترکان اصفهانى مطابق الگو مصرف مى کنند و 36 

درصد مشترکان همچنان پر مصرف هستند.
عباس رفیعى، مدیر دفتر برنامه ریزى و بودجه شــرکت 
توزیع برق اصفهان نیز در رابطه با تلفات شــبکه هاى 
توزیع اظهار داشت: طى دو سال گذشته نسبت تلفات از 
8 درصد به زیر 6 درصد رسیده است و امیدواریم تا پایان 
سال 1400 با اصالح و بهینه ســازى شبکه ها به زیر 5 

درصد در زمینه تلفات برسیم. 
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