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باندها کودکان را به کار مى گیرندمراکز تفریحى اصفهان، زیر ذره بین اداره استانداردقطعه جدید محمدرضا علیمردانى منتشر شدسیر تا پیاز حداقل حقوق سال 1401 28 مهر، معرفى مسافران جام جهانى اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ذخیره خون 
اصفهان

کمتر از 3 روز شد 

افزایش کانون هاى گردوغبار در اصفهان
3

5

اصفهان 
رتبه سوم نزاع 
در کشور را دارد

رئیس روابط عمومى اداره کل انتقال خون استان 
اصفهان از آغاز پویش اهداى خون اعیاد شعبانیه در 
روزهاى پانزدهم تا بیست وهفتم اسفندماه و کمبود 

همه گروه هاى خونى، مشخصاً گروه خونى O منفى، 
خبر داد.

مدیرکل پزشــکى قانونى اصفهــان گفت: این 
استان در جایگاه سوم میزان پرونده نزاع پزشکى 

قانونى کشور قرار دارد.
منصور فیروز بخــت افزود: تهران و خراســان 
رضوى پیش از استان اصفهان بیشترین پرونده را 

در موضوع نزاع دارند.
وى با بیان اینکه امسال بیش از 36 هزار معاینه 
جسمى در پزشکى قانونى اصفهان در خصوص 
نزاع انجام شده است، اظهارداشت: بالغ بر 12 هزار 

مورد از این آمار مربوط به...

افتتاح افتتاح 4444 پروژه عمرانى، خدماتى، فرهنگى و ورزشى  پروژه عمرانى، خدماتى، فرهنگى و ورزشى 
در مناطق در مناطق 1515 گانه شهر اصفهان گانه شهر اصفهان

8

هر دهه نیم میلیون هکتار به کانون هاى بحرانى فرسایش بادى استان اصفهان اضافه مى شود

مشکل بیرانوند 
براى بازگشت به پرسپولیس
دروازه بان سابق تیم فوتبال پرسپولیس براى بازگشت دوباره به این تیم یک مشکل دارد.

علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملى ایران که در ابتداى فصل گذشته با قراردادى سه ساله به 
آنتورپ بلژیک پیوست، پس از یک فصل حضور در این تیم به طور قرضى راهى بوآویشتا 

پرتغال شد، اما این روزها شرایط خوبى در تیم جدید خود ندارد.
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بعد از تهران و خراسان رضوى؛

1000 نفر 
به دلیل 

جرائم غیرعمد 
در زندان  هستند

ما به اندازه داستان هاى هزارو یک شب معجزه دیدیم
پرستاران از روزهاى کرونایى بیمارستان ها سخن مى گویند
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درک
مدیرکل پزش
استان در جا
قانونى کشو
منصور فیرو
رضوى پیش
ن در موضوع
بیان وى با
جسمى در پ
نزاع انجام ش
مورد از این

بعد از فرشاد احمدزاده فرشاد احمدزاده 
قهرمان پرش ارتفاع قهرمان پرش ارتفاع 

عضو فراکسیون عضو فراکسیون لیگلیگ
زنان مجلس:زنان مجلس:

طرح جامع طرح جامع 
کاهش کاهش 

آسیب هاى اجتماعى آسیب هاى اجتماعى 
خاك مى خوردخاك مى خورد
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فرمانده کل سپاه فرمانده کل سپاه 
پاسداران:پاسداران:

برابر برابر 
دشمنان دشمنان 

دست برتر دست برتر 
را داریمرا داریم

به من مى گویند به من مى گویند 
رضا پروژه!

رضا بابک برنامه هایش براى سال جدید را رضا بابک برنامه هایش براى سال جدید را 
بازگو مى کندبازگو مى کند
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جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشــتر در خصوص  فراخوان هاى عمومى، ارزیابى کیفى، 
مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانى   www.msc.ir، منوى خرید و تامین کنندگان، 
مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط 
با تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت 

اطالعیه ها قابل دسترس مى باشد.

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

جمعیت هالل احمر استان اصفهان درنظردارد خدمات مورد نیاز خود بشرح ذیل  را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت  
به بخش خصوصى واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد  تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایى 
پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است 
شرکت هاى واجد شرایط درصورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشاردر سامانه 1400/12/17 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه  ازسامانه تا ساعت 12 روز شنبه  1400/12/28 

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان  : تا ساعت 8 روز یکشنبه تاریخ 1401/1/21 
زمان بازگشایى پاکتها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/1/21

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه – جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه دارى  
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه (www.setadiran.ir   ) و همچنین  دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه 

مشخص مى باشد امکانپذیر مى باشد.

 آگهى  مناقصه واگذارى  خدمات مختلف
 جمعیت هالل احمر استان اصفهان

م.الف: 1289257   

مبلغ ضمانتنامه شرکتموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
350/000/000واگذارى درمانگاههاى تخصصى داخلى شهرضا11400-13
220/000/000 ریالواگذارى بخشى از امور حمل و نقل21400-14
300/000/000 ریالواگذارى ونگهدارى تأسیسات برقى و مکانیکى31400-15
1/140/000/000 ریالواگذارى بخشى از خدمات نظافت و حفظ و نگهدارى ساختمان و محوطه و انجام امور جنبى41400-16
480/000/000واگذارى بخشى از خدمات حفاظت فیزیکى ومراقبتى51400-17

جمعیت هالل احمر استان اصفهان

نوع ردیف
مهلت ارسالموضوعشمارهفراخوان

مدارك
مدیریت
مرتبط

 فراخوان 1
انجام عملیات تهیه مصالح واجراى عملیات شیب بندى 48532751عمومى

قراردادهاى    1400/12/28و اصالح جوى و جاده هاى مجتمع فوالد سبا
خرید

مزایده 2
1400400064عمومى

فروش اقالم ضایعاتى (پودرهاى اکسید آهن 
اسیدشویى 1و2 - روغن هاى ضایعاتى مخلوط با آب 
واحد امولسیون - تنه ، شاخه ، برگ و برگ سوزنى 

بصورت درهم)
فروش مواد 1401/01/29

مازاد

 فراخوان 3
عمومى

48548490 و 
48548488

خرید و اجراى سیستم هاى صوتى و اینترکام و 
EPC قراردادهاى 1401/01/18پیجینگ ورزشگاه نقش جهان به صورت

خرید

آگهى مزایده امالك مازادبر نیاز 
بانک ملى ایران  استان اصفهان

بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده ملکى ،حق کسب و پیشه و سرقفلى 
مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدى به فروش برساند.متقاضیان 
مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، ثبت نام در سامانه الکترونیکى دولت (ستاد )www.setadiran.ir و 
تسلیم پیشنهادات خود ازساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 1400/12/9 لغایت 1400/12/25 روز چهار شنبه ساعت 19 به سامانه 

فوق الذکرمراجعه و نسبت به بارگزارى اطالعات اقدام نمایند. 
توضیحات : 

- تاریخ برگزارى و انتشار مزایده  از ساعت 12ظهردو شنبه مورخ 1400/12/9 لغایت چهارشنبه  مورخ 1400/12/25 ساعت 19 
مى باشد.

-  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 12 ظهر دوشنبه مورخ 1400/12/9 تا ساعت 19عصرچهارشنبه مورخ 1400/12/25 
مى باشد.

-  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده تا ساعت 19 چهارشنبه مورخ 1400/12/25 مى باشد.
- تاریخ بازگشایى پاکتهاى الکترونیکى ساعت 10 صبح روزپنج شنبه مورخ 1400/12/26 خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمى باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً مى بایست 
جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت 19 عصرمورخ 1400/12/15 نسبت به دریافت 

اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند.
متقاضیان خرید براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.

1-   اصفهان -تماس تلفنى با شماره تلفن 031-32222137
2-   تهران -تماس تلفنى باشماره 1456

3-   مراجعه به سایت بانک ملى ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده مزایده استانى نوبت دوم اموال ملکى 
سرقفلى و حق کسب و پیشه بانک ملى ایران استان اصفهان 

  مزایده دستگاه اجرایى  مزایده www.setadiran.ir (ستاد ایران) 4-   مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
مزایده گر ( مزایده شماره 200001195000007 اموال غیرمنقول) 

5-مراجعه حضورى به اداره امور و شعب بانک ملى ایران استان اصفهان  (واحد ساختمان ) 

بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان
م.الف:1266040      

مساحت کاربرىنوع ملک ردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیان 

مبلغ پایه توضیحاتکنونى
مزایده(ریال)

1
شهرضا -بلوار 
حافظ غربى 

- شعبه منحله 
طالقانى شهرضا 

بانک - 
طالقانى 
شهرضا 

بانک- 
تخلیه 1833002/7554ملکى 

بازدید از ملک الزامیست . فروش با 
وضع موجود .شش دانگ بر اساس 
نظر کارشناس - تمام هزینه هاى 

مربوط به تغییر کاربرى ملک بر عهده 
خریدار است .اخذ کلیه مفاصا حسابها 

از مراجع ذیصالح بر عهده خریدار 
مى باشد.ملک داراى عقب نشینى 

مى باشد.

 49/000/000/000
ریال 

2

کاشان - خیابان 
شهید رجایى 

کاشان - نبش 
خیابان آیت اله 

مدنى 

بانک-شهید 
رجایى 

بانک- 
تخلیه 1963611/493ملکى 

بازدید از ملک الزامیست . فروش با 
وضع موجود .شش دانگ بر اساس 
نظر کارشناس - تمام هزینه هاى 

مربوط به تغییر کاربرى ملک بر عهده 
خریدار است .اخذ کلیه مفاصا حسابها 
و پرداخت آنها از مراجع ذیصالح بر 
عهده خریدار مى باشد.شایان ذکر 

است بعلت تخریب ملک مجاور احتمال 
تخریب اعیانى ملک شهید رجایى 

کاشان وجود دارد.و بانک هیچگونه 
مسئولیتى ندارد.و خریدار متعهد 

مى گردد ظرف مدت دوماه نسبت به 
تخریب اعیانى ملک اقدام نماید.

 85/980/000/000
ریال 

3

اصفهان - 
خیابان

 شیخ بهایى - 
نبش کوچه 

مادى فدن - 
( نشاط انگیز )

بانک ملى 
-شعبه 
مهرگان 

بانک- 
سرقفلى و 
حق کسب 

و پیشه 
تخلیه 2322/14.....130

بازدید از ملک الزامیست -فروش 
با وضع موجود - صرفًا فروش حق 

سرقفلى و کسب و پیشه -تمام 
هزینه هاى مربوط به تغییر کاربرى 
ملک بر عهده خریدار است - اخذ 

کلیه مفاصا حسابها از مراجع ذیصالح 
برعهده خریدار مى باشد.

 132/000/000/000
ریال

م.الف: 1290544   

نوبت اولنوبت اول

دروازه بانسابق تیم فوتبال
علیرضا بیرانوند دروازه بان تی
آنتورپ بلژیک پیوست، پس
پرتغال شد، اما این روزها شر
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رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبرى به 
همراه اعضاى خبرگان با حضور در حرم مطهر بنیانگذار 
جمهورى اســالمى ایران با آرمان هاى امام راحل(ره) 

تجدید میثاق کردند.
آیت ا... سید ابراهیم رئیسى صبح امروز پنج شنبه در این 
مراسم تأکید کرد: کشورمان امروز و در آینده بیش از هر 
زمانى به خط نورانى و نجات بخش امام خمینى (ره) نیاز 
دارد و عمل به اصول و آموزه هاى امام راحل(ره) موفقیت 

و سربلندى کشور را تضمین خواهد کرد.
آیت ا... رئیســى در تبیین زیربنا و مبناى اصلى فکرى و 
سلوك عملى و رفتارى امام خمینى (ره) گفت: سه اصل 

«توجه به خداوند، اخالص در عمل و مردم باورى» مبناى 
اصلى فکرى و ســلوك عملى امام خمینى (ره) و جمله 
معروف «عالم محضرخداست» تجلى این تفکر است که 

اکنون پیش روى همگان قرار دارد.
آیت ا... رئیسى با تأکید بر اینکه بزرگ ترین مفسر و مرج 
مکتب امام خمینى (ره)، بیانات، اندیشه و رفتار مقام معظم 
رهبرى است، افزود: فقه و اجتهاد پویاى اسالمى اکنون 
مى تواند پاسخگو و تأمین کننده نیاز هاى انسان وهموار 
کننده مسیر موفقیت، پیشرفت و تعالى جامعه و کشور باشد 
از این رو، نظام اسالمى در ایران به عنوان پرچمدار این 

حرکت در جهان شناخته مى شود.

فرمانده کل ســپاه پاســداران با بیان اینکه ما در برابر 
دشــمنان دســت برتر را داریم، گفت: دســتاوردهاى 
شــکوهمند امروز ما ثمره تبعیت از رهبرى و همراهى 

و همدلى مردم است. 
سردار سرلشــکر پاسدار حسین ســالمى با بیان اینکه 
ایران اسالمى امروز در میدان مرکزى همه مخاطرات 
و تهدیدات دشمنان قرار دارد و هیچ ظرفیتى از دشمن 
برابرانقالب اسالمى بیکار نیســت، گفت: حتى به نظر 
مى رسد رخدادها و تحوالت اخیر اروپا، ایران را از اولویت 
خارج نکرده است و دشمن از تمام مسیرها و جهات اعم 
از تحریم اقتصــادى، ارعاب نظامــى، عملیات روانى، 

جنگ اطالعاتى و  عملیات براى قطع نفوذ منطقه اى، به 
میدان آمده است تا امتداد این تهدیدات را به آسیب هاى 
درونى متصل کند اما سپاه محکم و استوار برابر توطئه ها 
و خباثت هاى دشمنان ایستاده است. فرمانده کل سپاه 
اظهارکرد: دشمنان ما امروز در تمامى صحنه ها شکست 
خورده و مستأصل هستند. وى مقاومت را تنها راه عزت و 
سعادت دانست و با بیان اینکه  امروز برابر دشمنان دست 
برتر را داریم،گفت: دســتاوردهاى شکوهمند امروز ما 
ثمره تبعیت از رهبرى و همراهى و همدلى مردم است؛ 
ما هیچگاه مردم را تنها نمى گذاریم و به عنوان خادمان 

ملت، در تمامى شرایط کنار آنها خواهیم بود.

کشور نیازمند خط نورانى 
امام خمینى (ره) است

برابر دشمنان 
دست برتر را داریم

تکذیب لغو  قانون 
تغییر ساعت 

  برترین ها| عضو کمیســیون امور داخلى 
کشور و شوراهاى مجلس شــوراى اسالمى در 
خصوص خبر نقل شده از وى مبنى بر اینکه در 
سال 1401 تغییر ساعت رسمى کشور را نخواهیم 
داشــت، گفت: این طرح قطعى نشــده است و 
این موضــوع هفته جارى در نوبت دســتورکار 
صحن مجلس قــرار دارد. پیــش از این از قول 
ابوالفضل ابوترابى گفته شده بود که براساس نظر 
کارشناسان تغییر ساعت توجیه اقتصادى نداشته 
و مضرات زیادى نیز دارد و براین اساس از سال 
1401 ساعت قدیم و جدید وجود نخواهد داشت.

باز هم توهین 
  برترین ها|پس از اظهــارات توهین آمیز 
ویس کرمى از نماینــدگان مدافع طرح صیانت 
این بار نوبت به حسین جاللى نماینده رفسنجان 
رســید تا به منتقدان طرح صیانت حمله کند! او 
گفته: اینکه آنقدر مى ترســیم از اینکه جو حاکم 
رسانه اى به ما توهین کنند، معنى اش این است 
که چرا ما هزینه بدهیم. محکــم در این زمینه 
ایســتاده ام و باور دارم و از هیچ جو رسانه اى و 
تهدید نمى ترسم، ما چوب برداشته ایم و یک عده 

حساب کار خود را کرده اند!

به من اطالعات
 نادرست دادند 

  خبرفورى| کارگردان مطرح کشورمان 
از حمایت هاى اهالى ســینما از او براى نمایش 
فیلم «المینور» تشکر کرد. داریوش مهرجویى 
با انتشار ویدیویى گفت: با توجه به اینکه پروانه 
نمایش این فیلم صادر شــده، ان شاءا...در عید 
فطر شاهد نمایش این فیلم باشیم و امیدوارم از 
فیلم خوشتان بیاید. باالخره این فیلم یک سوء 
تفاهمى بود که خوشبختانه برطرف شد. به من 
اشتباهى اطالعات نادرست دادند و من یک کمى 

غصه دار شدم.

کشف تریاك از 
مرد 62 ساله در مترو! 

رئیس پلیس مترو تهران از کشف 8    میزان|
کیلوگرم تریاك خبر داد. سرهنگ سعید عطاءالهى 
گفت: مأموران مترو پایانه جنوب تهران در حین 
گشتزنى به پیرمردى با کوله پشتى مشکى رنگ 
که به نظر وزن سنگینى داشت مشکوك شدند. 
مأموران متوجه رفتار غیر عادى وى شدند و او را 
دستگیر و در بازرســى اولیه از کوله پشتى متهم 
سه بسته بزرگ موادمخدر از نوع تریاك به وزن 
8 کیلو و 100 گرم کشف کردند. متهم 62 ساله 
اعتراف کرد که موادمخــدر را در عوض دریافت 
یک میلیون تومان از استان زنجان تحویل گرفته 

و قصد تحویل در استان البرز را داشته است.

تاکسى پرنده در عربستان 
تاکســى هاى پرنده سیتى    گجت نیوز|
ایرباس و هواپیماهاى الکتریکــى، عمودپرواز 
و مبتنى بر ســوخت پایدار به عربستان سعودى 
رسیدند و در ناوگان حمل و نقل هوایى این کشور 
به کار گرفته مى شوند. یکى از ویژگى هاى اصلى 
این هواپیما این اســت که بدون صــدا و بدون 
آالیندگى کار مى کند. ســیتى ایرباس مى تواند 
به سرعت 120 کیلومتر در ساعت برسد و برد 80 

کیلومترى را ارائه مى دهد.

اعالم میزان رشد اقتصادى  
مرکز آمار ایران رشد اقتصادى 9 ماهه    مهر|
سال جارى را اعالم کرد که  این ارقام نشان دهنده 
 (GDP) رشد 5/1 درصدى تولید ناخالص داخلى
با نفت و 3/8 درصدى این شــاخص بدون نفت 

است.

تکذیب مکاتبه رئیس جمهور 
با رهبرى 

مدیــرکل روابــط عمومــى دفتــر    ایسنا|
رئیس جمهور اخبار منتشر شده درباره مکاتبه رئیس 
جمهور با رهبرى درباره صدا و سیما را تکذیب کرد. 
محمدمهدى رحیمــى در توییتر نوشــت: اخیراً در 
فضاى مجازى این ادعا مطرح شــده بود که آیت ا... 
سید ابراهیم رئیسى درباره «عملکرد معاونت سیاسى 
صداوســیما» نامه مفصلى را به رهبر معظم انقالب 
نوشته و در آن عنوان کرده که این معاونت با گزارش 
هاى مغرضانه و جهت دار که بناى آن اطالعات غلط 

بوده، دائماً در حال تخریب دولت است.

«پوتین» آدم زرنگى است 
حجت االســالم و المســلمین    عصر ایران|
محمــدى گلپایگانــى گفــت: دولت هاى فاســد 
جهان خوار چه مى کنند، اینها دولــت  و ملت ها را از 
بین بردنــد، مى دانید این انگلیــس خبیث چه کرد، 
امروز تکه هاى کشورهاى اسالمى که پاره پاره شده 
است، شام، فلســطین، لبنان و ایران و حتى امروز در 
جنگ اوکراین هم همین نقشه را داشتند تا روسیه را 
گرفتار کنند اما رئیس جمهور روسیه آدم زرنگى بود و 

پیش دستى کرد. 

 به تنهایى حریف روسیه 
نمى شویم

  ایسنا| «ولودیمیر زلنسکى» گفت کشورش 
به تنهایى حریف روسیه نیســت و از دیگر کشورها 
خواست پیش از آنکه دیر شود، اقدام کنند. زلنسکى 
خطاب به غرب گفت: یا آسمانمان را ببندید، یا جنگنده 
در اختیارمان بگذارید تا خودمــان این کار را بکنیم.  
این در حالى اســت که آمریکا که پیش تــر با اعزام 
جنگنده هاى میگ -29 لهستان به اوکراین مخالفت 
کرده بود به کلى با اعزام هر جنگنده اى از کشورهاى 

ناتو به لهستان اعالم مخالفت کرد.

توییت جدید شمخانى 
دریابان على شمخانى، دبیر شوراى    برترین ها|
عالى امنیت ملى کشورمان در صفحه شخصى خود 
در توییتر نوشت: «شیوه مواجهه آمریکا با پیشنهادات 
اصولى ایران، طــرح پیشــنهادات غیرقابل قبول و 
اصرار بر توافق سریع با طرح بهانه هاى واهى، نشان 
مى دهد که آمریکا اراده اى براى توافق قوى و قابل 
دفاع براى طرفین ندارد. مذاکرات وین بدون اتخاذ 
تصمیم سیاسى توســط آمریکا هر ساعت پیچیده تر 

از قبل مى شود.»

برجام را پاره مى کنیم
معاون رئیس جمهور سابق آمریکا مى گوید    بهار|
که رئیس جمهور آتى آمریکا جمهوریخواه خواهد بود 
و توافق هسته اى با ایران را پاره خواهد کرد.  «مایک 
پنس» در این خصوص گفت: باید هر کسى که بر سر 
میز مذاکره (در وین یا...) حاضر مى شود، بداند که در 
سال 2025، زمانى که رئیس جمهور و دولت ما یک 
جمهوریخواه خواهد بود و ما در دولت جدید بخشى از 
یک گروه آمریکایى خواهیم بود که براى پایان دادن 
به توافق هسته اى اقدام خواهیم کرد. وى بیان کرده 
است: زمانى که به قدرت بازگردیم، توافق کنونى با 

ایران را پاره خواهیم کرد.

باالخره چند نفر کشته شدند؟
مقام هــاى آمریکایــى تخمین مى    انتخاب|
زنند که شمار سربازان کشته شده روسیه در دو هفته 
نخست جنگ در اوکراین بین پنج هزار تا شش هزار 
نفر باشد. این مقام ها به شــبکه سى بى اس آمریکا 
گفته اند که شمار سربازان مجروح روسیه بین 15هزار 
تا 18هزار نفر رقم زده مى شود. اوکراین ادعا مى کند 
که 12 هزار سرباز روسیه کشته شده اند. روسیه هفته 
پیش شمار سربازان کشته شده در اوکراین را کمتر از 

500 نفر اعالم کرد.

خبرخوان

کاوشگران و پژوهشــگرانى که با دماى منجمدکننده 
جنوبگان مقابله مى کردند، توانســتند بقایاى کشــتى 
معروفى را پیدا کنند که صد سال پیش در آب هاى دریاى 

ودل غرق شد.
106 پیش، اندورنس از مشهورترین کشتى هاى تاریخ 
درجریــان مأموریتى اکتشــافى به رهبرى «ارنســت 
شکلتون»، کاوشگر سرشــناس ایرلندى در برخورد با 
توده  یخ درهم شکسته و غرق شــد. اکنون به گزارش 
«نیویورك تایمز»، بعد از گذشت یک قرن، بقایاى این 

کشتى تاریخى پیدا شده است.
گروهــى از ماجراجویــان، باستان شناســان دریایى و 
تکنیسین ها، الشــه کشتى را با اســتفاده از پهپادهاى 
زیردریایى در کف دریاى ودل در شــرق شــبه جزیره 

جنوبگان یافتند. کاوشگران به مدت بیش از دو هفته در 
مواجهه با یخ هاى دریا و دماى منجمدکننده، ناحیه اى 
به مســاحت نزدیک به 390 کیلومتر مربع را در اطراف 
مکانى جســتجو کردند که کشتى در سال 1915 در آن 

غرق شد.
اندورنس، کشتى چوبى 44 مترى و سه دکله، پدید آورنده  
یکــى از بزرگ ترین داســتان هاى بقــا در تاریخچه  
اکتشافات است و از این رو جایگاهى واال در تاریخ قطب 
دارد. موقعیت اندورنس در عمــق تقریبًا 3000 مترى 
دریایى که جزو یخ زده تریــن توده هاى آبى روى زمین 
محسوب مى شود، آن را درمیان مشهورترین کشتى هاى 

شکسته  یافت نشده قرار داده بود.
خبر کشف کشتى چهارشنبه هفته پیش در بیانیه  گروه 

اکتشافى اندورنس 22 اعالم شد. «جان شیرز»، رهبر 
گروه اکتشافى به نقل از «نیویورك تایمز» گفت: «ما با 
کشف اندورنس، دستاوردى مهم در تاریخ قطب رقم زده 
و جستجوى چالش برانگیزترین کشتى غرق شده  جهان 

را با موفقیت به پایان برده ایم.»
نخستین تصاویر اندورنس، بخش هایى از کشتى را در 
جزئیات خیره کننده نشان مى دهند. تصویر پاشنه  کشتى، 
عنوان «ENDURANCE» را در باالى ستاره اى پنج پر 
نشان مى دهد؛ نشانى که به پوالریس (به معناى ستاره 
قطبى)، نام اولیه  کشــتى پیش از خریدارى به دســت 

شکلتون اشاره دارد.
«منسون بوند»، مدیر سفر اکتشــافى و باستان شناس 
دریایى که بسیارى از کشتى هاى غرق شده را پیدا کرده 

است، مى گوید اندورنس از بین الشه  تمام کشتى هایى 
که تاکنون دیده بود، بهترین وضعیت را داشت. 

با توجه بــه آب ســرد و فقــدان موجــودات دریایى 
چوب خوارى که سایر کشتى هاى غرق شده را در نقاط 
دیگر تخریب کرده انــد، ظاهر تقریبًا بکــر اندورنس 
غیرمنتظره نبود. ویدیو هاى ثبت شده از الشه اندورنس 
هم نشان مى دهد که تکه هاى به جا مانده به طرز معجزه 

آسایى از آسیب فرسایش در امان مانده اند.
براساس شرایط پیمان جنوبگان که معاهده اى 60 ساله 
براى محافظت از این منطقه است، کشتى شکسته بناى 
تاریخى محسوب مى شــود. درنتیجه، زیردریاپیماها به 
اندورنس دست نزدند و تصاویر و اسکن هاى تهیه شده 
به عنوان پایه اى براى مواد آموزشــى و نمایش در موزه 
استفاده خواهند شد. عالوه براین، مستندى نیز دردست 

تهیه است.
شــکلتون در ســال 1914 به همراه 27 خدمه سوار بر 
اندورنس، انگلستان را به مقصد خلیجى در دریاى ودل 
ترك کرد. این ناحیه قرار بود نقطه  شروع تالش او و گروه 
کوچکش براى تبدیل شدن به نخستین افرادى باشد که 
از جنوبگان عبور مى کنند.  شکلتون هرگز پاى خود را به 
قطب یا فراتر از آن نرساند؛ اما رهبرى او در نجات تمام 
خدمه اش که شامل سفرى تقریبًا 1300 کیلومترى با 
قایق از اقیانــوس مخاطره آمیز منجمد جنوبى تا جزیره  
جورجیاى جنوبى (در اقیانوس اطلس جنوبى) بود، او را 

به یک قهرمان در بریتانیا تبدیل کرد.
یخ هاى بادوام و ضخیم دریاى ودل، شــکلتون را ناکام 
گذاشتند. اوایل ژانویه  1915، اندورنس در فاصله  کمتر 
از 160 کیلومترى مقصد خود به دام افتاد و همانطور که 
یخ ها کشــتى را به آرامى درهم مى شکستند، به مدت 
بیش از ده ماه در میان آنها شــناور ماند. با آسیب دیدن 
کشــتى، خدمه روى یخ اردو زدند و به زندگى پرداختند 
تا آنکه پنــج ماه پس از غرق شــدن کشــتى، یخ زیر 
پاى آنها درهم شکســت اما مســافران آن با پاى پیاده 
و قایق هــاى کوچک به طــرز معجزه آســایى نجات

 پیدا کردند.

کشف یکى از مشهورترین کشتى هاى غرق شده تاریخ بعد از یک قرن

«اندورنس»؛ 3000 متر زیر یخ 

با گذشت بیشــتر از دو هفته  روز از جنگ اوکراین، مقامات کى یف اعالم کردند به 
افرادى که داوطلب جنگیدن براى این کشور علیه روسیه باشند، تابعیت اوکراینى 

اعطا مى کند.
«ولودیمیر زلنســکى»، رئیس جمهورى اوکراین خواستار ملحق شدن داوطلبان 
دیگر کشــور ها در قالب یک یگان بین المللى براى نبرد علیه روسیه شد؛  «ایون 
ینین»، معاون وزارت کشور اوکراین در این باره گفت، افراد خارجى که در این مورد به 
اوکراین آمده و داوطلبانه وارد خدمت شوند، کارت خدمت سربازى از سرویس گارد 

مرزى اوکراین دریافت خواهند کرد. 
فراخوان دولت اوکراین به دنبال بى نتیجه ماندن دریافت و حمایت هاى نظامى از 
سوى جامعه بین الملل که تمایلى به کمک از خود نشان نداده اند، اعالم شد. «دمیترو 
کولبا»، وزیر امورخارجه اوکراین گفت که از 27 فوریه گذشته (8 اسفندماه) تاکنون 
بیش از 20هزار داوطلب از 52کشور جهان به منظور جنگیدن در اوکراین علیه روسیه 
ثبت نام کرده اند. این جنگجویان داوطلب از کشور هاى اروپایى همچون لهستان، 
دانمارك و لتونى هستند که دولت هایشان تسهیالتى براى ملحق شدن اتباعشان 
جهت ورود به این جنگ ایجاد کرده اند.«مته فردریکسن»، نخست وزیر دانمارك 
درجریان یک کنفرانس خبرى در 27 فوریه گذشــته شهروندان کشورش را براى 

جنگیدن در اوکراین علیه روسیه ترغیب کرد.

پرونده تعیین دســتمزد کارگران در سال 1401 
با توافــق بین نماینــدگان جامعــه کارگرى و 
کارفرمایى و تعامل دولت با 57/4 درصد افزایش 
بسته شد. نشست شوراى عالى کار از ساعت 16 و 
30 دقیقه روز چهارشنبه 18 اسفندماه شروع شده 
بود و پس از چانه زنى هاى بسیار، در نهایت روز 
پنج شنبه به نتیجه رسید. این جلسه 14/5 ساعت 
به طول انجامید که جامعه کارگرى و کارفرمایى 
به جمع بندى رسیدند وحداقل مزد ماهانه 57/4 

درصد افزایش پیدا کرد.
بر این اساس حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران 
از 2 میلیون و 655 هزار تومان به 4 میلیون و 179 
هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، 
بن خواربار و حق اوالد به بیش از 6 میلیون و 200 

هزار تومان افزایش پیدا کرد.
از ابتداى سال آینده حداقل مزد روزانه براى کلیه 
کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا 
موقت، 139 هزار و 299 تومان تعیین شــد. این 
میزان قبًال 88 هزار و 500 تومان بود. پایه سنوات 
نیز براى کارگرانى که حداقل یکسال سابقه کار 

داشته باشند، 210 هزار تومان تعیین شد.
میزان افزایش سایر سطوح مزدى که تا پیش از 
این 26 درصد مزد مبنا یا مزد ثابت بود با تصمیم 
شوراى عالى کار به 38 درصد افزایش رسید که 
مى توان از آن به عنوان مصوبه مهم شورا یاد کرد. 
این بند مختص کارگرانى است که مشمول طرح 

طبقه بندى مشاغل هستند.
همچنین حق اوالد بــراى کارگران داراى یک 

فرزند 417 هــزار و 900 تومان و براى دو فرزند  
835 هزار و 795 تومان شد. مبلغ حق اوالد، سه 

برابر مزد روزانه است.
مبلغ کمک هزینه مسکن که پیش از این 450 
هزار تومان بود با مصوبه امروز شوراى عالى کار 
به 650  هزار تومان و بن خواربــار از 600 هزار 

تومان به 850 هزار تومان افزایش پیدا کرد.
الزم به ذکر است که حق مسکن تنها آیتم بسته 
مزد کارگران به شمار مى رود که براى اجرا باید به 

تصویب هیئت وزیران برسد.
دریافتى کارگران در سال 1401 با افزایش 57/4 
درصدى حداقل مزد و محاسبه مبلغ حق مسکن، 
بن خواربار، حق اوالد و ســایر سطوح مزدى و 

سنوات به 6 میلیون و 500 هزار تومان رسید.

سفر همیشه شامل گشت و گذار به جاهاى بکر و طبیعت گردى نیست. گاهى حتى 
بازدید از یک گورستان قدیمى هم مى تواند تجربه تازه اى به شما اضافه کند؛ مانند 
بازدید از یک گورستان عجیب و مرموز، آن هم گورستانى که قدمتش به 1200 

سال پیش برمى گردد. 
گورستان سپیدچاه در استان مازندران، بخش یانه شهرستان بهشهر و روستاى 
سفیدچاه واقع است. گفته شده این گورستان اولین قبرستان مسلمانان در ایران 
است. نقوش مختلفى روى سنگ هاى عمودى قبرستان حکاکى شده که نشان 

دهنده شخصیت، کسب و کار و حتى خلق و خوى فرد متوفى است.
آنچه گورستان سفیدچاه را منحصر به فرد کرده، سنگ قبرهاى آن است. تمام 
سنگ ها به صورت عمودى هستند. حکاکى هاى روى سنگ ها وادارتان مى کند 
تا گشتى در گورستان بزنید و همه نقاشى ها و خطوط حکامى شده روى آنها را با 

دقت ببینید. مانند زمانى که وارد یک نمایشگاه هنرى مى شوید.
روى همه سنگ ها تصاویرو نقوش خاصى حکاکى شده اند. از حکاکى روى برخى 
از سنگ ها  مى توان به شغل و کسب و کار برخى مردگان پى برد. همچنین روى 
برخى از این ســنگ ها نقوش حیوانى مانند کبوتر، روباه، خرگوش و شتر دیده 

مى شود.
ســرو یکى از نقوش گیاهى روى سنگ قبرهاســت که به وفور دیده مى شود. 
تصاویرى مانند شمشیر، کمان، تفنگ و باروت دان، قیچى، ماسوره و ابزار بافندگى 
هم در این گورستان به چشم مى خورد. نقوش نمادینى مانند خورشید، آینه و  شانه 

نیز دیده مى شود.
بومیان این منطقه معتقدند که اجســادى که در این گورستان به خاك سپرده 
شده اند سالم مى مانند. طبق تحقیقات هم مشخص شــد که در ترکیب خاك 
سپید این گورستان مقدار زیادى آهک وجود دارد که همین موضوع ثابت مى کند 
تجزیه اجساد دیر اتفاق مى افتد. براى همین گورستان سفیدچاه پرطرفدار است 
و هر روز بزرگ تر مى شود. زیرا از روستاهاى اطراف هم براى دفن مردگان خود 

به سپیدچاه مى آیند.

یک منبع آگاه گفت که همچنان حداقل ســه الى چهار مسئله 
اصلى و فرعى در مذاکرات وین باقى است و حل نشده است.

وى خاطرنشان کرد: در حوزه راستى آزمایى گام هایى برداشته 
شده اما راجع به مسئله تضمین ها و به ویژه تحریم ها همچنان 
مسائل مهمى  روى میز اســت که طرف غربى باید اقدام الزم 

را انجام دهد.
این منبع مطلع تأکید کرد که على رغم ابتکارات ایران که پیش تر 
انجام شده است، آمریکا از ابتداى مذاکرات این موضوعات به روى 
میز مانده را به تعویق انداخته است و حاضر به حل وفصل مسئله و 

بازگشت به تعهدات خود نیست. 
وى خاطرنشان کرد: ایران همچنان که پیش تر نیز اعالم کرده، 
انعطاف هاى خود را قبل از این انجام داده است و توپ در زمین 
غربى ها و به ویژه آمریکایى هاست تا تصمیم الزم را اتخاذ کنند؛ 
با این حال، اقدامات طرف آمریکایى همچنان شامل کشاندن 
مسائل به موج عملیات روانى و رســانه اى به منظور فرافکنى و 

مقصرسازى به جاى انجام مذاکره واقعى است.

مرموزترین قبرستان ایران را 
مى شناسید؟

سیر تا پیاز حداقل حقوق سال 1401

اوکراین به جنگجویان خارجى 
تابعیت مى دهد

حداقل 3 موضوع اصلى
 در مذاکرات وین باقى است
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گشایش در حوزه پولى
سیدرضا مرتضوى، اسـتاندار اصفهان گفت: به امید 
خـدا و با عنایت بـه اقدامـات و رایزنى هـاى صورت 
پذیرفته، بسـتر الزم براى رشد و گشـایش در حوزه 
پولى و بانکى استان افزایش قابل توجهى یافته است 
و اکنون استان اصفهان مى تواند در این خصوص به 

صورت مستقل اقدام کند.

تداوم اجراى طرح زوج و فرد  
رئیس پلیس راهنمایـى و رانندگى اسـتان اصفهان 
از تـداوم طـرح زوج و فـرد در کالنشـهر اصفهـان 
از سـاعت 16 تـا 22 بـا جریمـه 105 هـزار تومانى، 
خبـر داد. سـرهنگ محمدرضـا محمدى افـزود: در 
حال حاضـر وضعیـت ترافیک در سـطح کالنشـهر 
اصفهان به ویژه در هسـته مرکزى متراکم و سنگین 
و ظرفیت پارکینگ ها، تکمیل و اشباع است. بیش از 
40 درصد ترددها در محدوده زوج و فرد با پالك هاى 
غیرمجاز اسـت. وى خاطرنشـان کرد: جریمه 105 
هزار تومانى در انتظـار ورود خودروهاى غیرمجاز به 

محدوده طرح زوج و فرد است.

نیروگاه سد 
در مدار قرار گرفت

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: نیروگاه برق آبى سد زاینده رود در مدار 
تولید قرار گرفت. محمود چیتیان با اشـاره به ذخیره 
15 درصـدى آب در مخـزن سـد زاینـده رود، اظهار 
کرد: نیروگاه برق آبى سـد زاینده رود از روز هجدهم 
اسـفندماه با توجه به افزایش دبـى ورودى، افزایش 
حجـم و ارتفاع آب سـد، با تـوان نامـى 55 مگاوات 
سـاعت در مدار تولید قرار گرفـت. وى افزود: حجم 
ذخیـره آب در مخزن سـد زاینـده رود، 180 میلیون 
مترمکعب و متوسط آب ورودى61 و خروجى سد 12 

مترمکعب بر ثانیه است.

شستشوي 
شبکه هاي فاضالب 

بیـش از 17 هزار متـر از شـبکه فاضالب درسـطح 
منطقه 5 اصفهان شستشـو شـد. به گـزارش روابط 
عمومی آبفا منطقه 5، این عملیات با هدف جلوگیري 
از پس زدگـی، گرفتگی و روان سـازي شـبکه هاي 
فاضالب صورت گرفته اسـت. همچنین 110 کنتور 

فرسوده نیز در منطقه تعویض شد.

افتتاح 2 مرکز 
معاینه فنى خودرو

مدیـر روابـط عمومـى اداره کل راهـدارى و حمل و 
نقل جاده اى اسـتان اصفهـان از بهره بـردارى از دو 
مرکز معاینه فنـى سـنگین در اسـتان اصفهان خبر 
داد. علیرضـا محمدیـان اظهار کـرد: ایـن دو مرکز 
در شهرسـتان هاى شـمال اسـتان به بهـره بردارى 
رسیده اسـت. وى با بیان اینکه یکى از این دو مرکز 
در اردسـتان بهره بردارى شده اسـت، ابراز کرد: این 
مرکز با اعتبـار 12 میلیارد تومان و در مسـاحت پنج 
هزار متر مربع به بهره بردارى رسیده است. وى گفت: 
مرکز دیگر معاینه فنى خودروهاى سنگین استان در 

شهرستان کاشان بهره بردارى شده است. 

بازدید آنالین و آفالین از 
مناطق جنگى   

رئیس سازمان بسـیج دانش آموزى استان اصفهان 
گفـت: در بازدید از راهیـان نور آنالیـن 80 هزار نفر 
به صورت زنده و 215 هزار نفر بـه صورت آفالین و 
غیر زنده از مناطق جنگى بازدید داشـتند. سـرهنگ 
حسـین رجب پوربا بیـان آنکه جامعه هـدف ما براى 
بازدید آنالین و سـفر مجازى به مناطـق راهیان نور 
72هزار نفر بود، خاطرنشـان کرد: حدود 80 هزار نفر 
بازدید آنالین از مناطق جنگى و راهیان نور داشتیم و 
همچنین 215هزار نفر به صورت آفالین و غیر زنده 

از مناطق جنگى بازدید داشتند.

خبر

رئیس ســتاد دیه اصفهــان گفت: بر اســاس آخرین 
آمار هزار نفر به دلیل جرائم غیرعمــد در زندان هاى 
این استان حبس هســتند که خانواده اغلب آنان دچار 

تنگناهاى معیشتى و بدهى شده اند.
اســدا... گرجــى زاده افــزود: از میــان کل زندانیان 
جرائم غیرعمد 114 نفر به دلیل نداشــتن سابقه قبلى 
و شــرایط خــاص داراى اولویت آزادى هســتند که 
جمع آورى کمک هــاى مردمى براى آنــان در حال 

انجام است.
وى با بیان اینکه بخش زیادى از این افراد سرپرســت 
خانوار هستند، خاطرنشــان کرد: این افراد آبرودار و به 

دلیل سهل انگارى دچار بند هستند و کمک به آزادى 
آنان فرصت مغتنمى براى آنان خواهد بود.

وى به ماهیت چند پرونده از این زندانیان اشــاره کرد 
و گفت: چوپانى به دلیل رهایى قالده سگ گله سبب 
کشته شدن یک نفر شده اســت و امکان پرداخت دیه 
ندارد و تعدادى هم بخاطر ضمانت از افراد بدحســاب 

شرایط سختى را متحمل شده اند.
گرجى زاده بــا بیان اینکه امســال710 زندانى جرائم 
غیرعمد این استان آزاد شــده اند، تصریح کرد: استان 
اصفهان رتبه اول آزادى زندانیــان جرائم غیرعمد و  

کمک به این قشر را دارد.

مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان گفت: این استان در جایگاه 
سوم میزان پرونده نزاع پزشکى قانونى کشور قرار دارد.

منصور فیروز بخت افزود: تهران و خراســان رضوى پیش 
از استان اصفهان بیشترین پرونده را در موضوع نزاع دارند.

وى با بیان اینکه امسال بیش از 36 هزار معاینه جسمى در 
پزشکى قانونى اصفهان در خصوص نزاع انجام شده است، 
اظهارداشت: بالغ بر 12 هزار مورد از این آمار مربوط به زنان 

و 23 هزار مورد آن مربوط به مردان بوده است.
مدیرکل پزشــکى قانونى اصفهان میزان معاینات ســال 
گذشــته این پرونده را افزون بر 39 هزار مورد اعالم کرد و 
اذعان داشت: مقایسه افزایش یا رشــد پرونده ها در پایان 

سال باید انجام شــود که در آمار 9 ماهه رشد 4 درصدى 
داشته است.

به گفته وى، 34 درصد از مراجعات سرپایى پزشکى قانونى 
استان اصفهان مربوط به نزاع است که بیشترین فراوانى را 

در بین دیگر معاینات دارد.
فیروزبخت یادآورشــد: نوع ابزار اســتفاده در نزاع و علت 
آن براى پزشکى قانونى مشــخص نیست و آمارى در این 

خصوص نداریم.
به گزارش «ایرنا»، استان اصفهان به لحاظ تعداد مراجعان 
سرپایى رتبه ســوم را در کشــور پس از تهران و خراسان 

رضوى دارد.

اصفهان، رتبه سوم نزاع 
در کشور را دارد

1000 نفر به دلیل جرائم 
غیرعمد در زندان  هستند

رئیــس اتحادیه صنــف میوه و ســبزى فروش 
شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه کمبودى براى 
تأمین میوه شب عید نداریم، گفت: میوه هاى تنظیم 
بازار و دولتى از 25 اسفندماه به بعد در سطح شهر 

توزیع خواهد شد.
نوروزعلى اسماعیلى با اشاره به وضعیت بازار میوه 
در آستانه نوروز، اظهار کرد: فعًال بار فراوان در بازار 
موجود است، البته اکنون خرید میوه براى شب عید 

اندکى زود است.
وى بــا بیــان اینکه اکنــون خرید میوه توســط 
مردم بــراى مصرف روزانه شــان اســت، گفت: 
برنامه ریزى هــاى الزم بــراى ورود میوه هــاى 

تنظیم بازار براى شــب عید شــده اســت، البته 
هنــوز نرخ ســیب و پرتقــال دولتى مشــخص 

نیست.
وى با تأکید بر اینکــه اصًال کمبود میوه و مرکبات 
نداریم، گفت: البته امســال کیفیت سیب آنچنان 
مناسب نیست و بخشى از ســیب هاى سمیرم به 

دلیل شرایط آب و هوا از بین رفت.
وى گفت: در حال حاضر خرید میوه مردم بسیار کم 
اســت؛ با وجود این، پیش بینى مى شود براى شب 
عید خرید میوه مردم بهتر از نوروز گذشــته باشد و 
کمبودى براى تأمین تقاضاى میوه در آستانه شب 

عید نداریم.

معــاون بهره بردارى میــوه و تره بار شــهردارى 
اصفهــان گفت: هــر اتفاقــى از نظــر مبنایى یا 
زیرساختى در مجموعه فروشگاه هاى کوثر افتاده 
باشد، این فروشــگاه ها همچنان رسالت خود که 
تنظیم بازار و رعایت حداقلى قیمت هاســت را با 

قوت دنبال مى کنند.
محمود جمالى با بیان اینکه توزیع اقالم ضرورى 
در مجموعه کوثرها با نظارت کافى اتفاق مى افتد، 
اظهار کرد: متأسفانه در تأمین تخم مرغ شرایط در 
دسترس و مناسبى نیست و ما البته مجموعه هاى 
کوثر را ملــزم کرده ایم که تخم مــرغ را با قیمت 
مصوب در اختیار مردم قــرار دهند، میزان عرضه 
اکنون 8 تا 10 تن به صورت چند روز یکبار اســت 
که توســط بهره برداران فعــال در مجموعه کوثر 

تأمین مى شود.
وى اضافه کرد: تخم مرغ سیمرغ که جزو مطالبات 
مردم و پر متقاضى اســت، در فروشگاه هاى کوثر 
نیست، همچنین گوشت منجمد همچنان ناموجود 
است، اما برنج و شکر و دیگر اقالم به صورت کامل 
با بهترین قیمت مــورد نظر تنظیم بــازار عرضه 

مى شود.
وى افزود: همچنین در ارتباط با گوشــت، اگر چه 

قیمت دام زنده باالســت اما فروشگاه هاى کوثر 
هنوز با پایین ترین قیمت، گوشت گوسفندى درجه 
یک با 100 گرم دنبه را به قیمت 151 هزار تومان 
به مردم عرضه مى کنند، در حالى که قیمت هر کیلو 

گوشت در بازار 165 هزار تومان است.
معاون بهره بردارى میادین میوه و تره بار اصفهان 
درباره اینکه گوشــت در کوثرها حتى از تهران که 
140 هزار تومان است، گران تر فروخته مى شود، 
گفت: انتظار دارم که قیمت گوشــت گوســفندى 
بازار هم مورد رصد قرار گیرد، فروشگاه هاى کوثر 
کماکان حتى با حداقل افزایش قیمت، اقالم خود به 

ویژه کاالهاى اساسى را عرضه مى کنند.
وى همچنین درباره این مســئله که قیمت مزایده 
براى بهره برداران کوثر به یــک باره تا 80 درصد 
افزایش داشته اســت، توضیح داد: مزایده هر 10 
ماه یک بار برگزار مى شــود و کسانى که منصفانه 
در مزایده ها برنده شوند، اگر در مدت فعالیت خود از 
دستگاه هاى نظارتى نمره منفى نگیرند، مى توانند 
تا سه سال فعالیت خود در این مجموعه ها به صورت 
پیوسته ادامه دهند.دلیل افزایش رقم امسال مزایده 

نیز توسط خود بهره برداران صورت گرفته است.

رئیس پلیــس فتا اســتان اصفهان با هشــدار به 
شــهروندان درخصوص ارسال پیامک هاى جعلى 
توقیف خودرو، این پیامک ها را شیوه جدید مجرمان 
سایبرى به منظور ســرقت اطالعات کارت بانکى 

دانست.
ســرهنگ ســیدمصطفى مرتضوى اظهار کرد: 
به تازگى پیامکى با محتوایى مبنى بر «حکم توقیف 
خودروى شما در سامانه ابالغیه الکترونیکى ثبت 
گردید»، به تلفن همراه شــهروندان ارســال و از 
آنها خواسته مى شود لینک سایت سامانه خدمات 
الکترونیکى قضایى را که در پایین پیامک ارائه شده 

است، باز کنند.
وى افزود: این سایت جعلى مانند سامانه خدمات 
الکترونیک قضایى شبیه سازى شــده است، ابتدا 

جهت ورود به ســایت کد ملى را از کاربر دریافت 
مى کند و سپس از کاربر مى خواهند فیلترشکن خود 
را روشن و بابت هزینه اطالع رسانى از طریق درگاه 
بانکى مبلغ 20 هزار ریال واریز کند؛ با ورود کاربر به 
این درگاه جعلى اطالعات کارت به سرقت مى رود 

و حساب بانکى فرد خالى مى شود.
رئیس پلیس فتــاى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان تصریح کرد: شهروندان درخصوص این 
هشدار هوشیار باشــند و بدانند براى دسترسى به 
سایت ها و سامانه هاى دولتى، نیازى به فعال بودن 
فیلترشکن نیست. سایت ها و سامانه هایى که براى 
دسترسى درخواست فعال سازى فیلترشکن مى کند، 
جعلى و به منظور ســرقت اطالعات کارت بانکى 

طراحى شده است. 

رئیس کل اداره استاندارد اســتان اصفهان گفت: 
طبق ابالغیه ســازمان ملى استاندارد طرح عیدانه 
ویژه از 15 اســفند آغاز و تا 15 اسفند سال 1401 

ادامه خواهد داشت.
محمود فرمانى گفت: در راســتاى مسئولیت هاى 
اجتماعى و وظایف قانونى که بــر عهده داریم در 
بازار محصوالت را کنترل  مى کنیم که ممکن است 
به نشان هاى جعلى برسیم و حتى گاهى نمونه هاى 
عمده را خریدارى مى کنیم و آزمایش هاى الزم را 
انجام مى دهیم و از ســالمتى کامل آن اطمینان 
حاصل مى کنیم و اینگونــه فضا براى تقلب کاران 

تنگ مى شود.
او گفت: براساس اینکه مسافران در ایام عید زیاد 
مى شوند نظارت هاى ویژه محصوالت بازى را آغاز 
کردیم و هیچ تجهیزى که نشان استاندارد نداشته 
باشــد اجازه فعالیت ندارد و این تجهیزات پلمب 

خواهد شد.
رئیس کل اداره استاندارد اســتان اصفهان معتقد 
اســت: در دوهفته اخیر حــدود 20 زمین بازى در 
مناطق بوئین میان دشــت، داران، فریدونشــهر، 
خمینى شهر، شــهرضا، بهارســتان، پیربکران و 
شهرهاى اصفهان پلمب شده  و حوزه هایى که به 
ســالمت و ایمنى مردم مربوط مى شود خط قرمز 

اداره استاندارد است.
فرمانى مى گویــد: در حال حاضر تله ســیژ و تله 
کابین نشان استاندارد را دریافت نکرده اند و تا اتمام 

آزمایش ها بسته خواهند بود.
او در پایان گفت: ســازمان اســتاندارد در موضوع 
ســالمت هتل ها، رســتوران ها و مراکز فروش 
عمده هــم ورود و نــوع محصــوالت و کیفیت 
خدمات آنها را از یک شــنبه 22 اسفند  ماه بررسى 

خواهد کرد. 

میوه هاى تنظیم بازار از 25 اسفند توزیع مى شود

آخرین وضعیت اقالم موجود  در بازارهاى کوثر

کالهبردارى با ارسال
 پیامک هاى جعلى توقیف خودرو

مراکز تفریحى اصفهان، زیر ذره بین اداره استاندارد

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اصفهان از ثبت هشت اثر میراثى ناملموس در نشست 
شوراى ملى ثبت آثار کشور خبر داد که با اکثریت آراء به 

تصویب رسیده است.
علیرضا ایزدى افزود: پرونده هاى فرستاده شده از استان 
اصفهان به شوراى ملى ثبت آثار کشور جزو پرونده هاى 
برتر شناخته شده و مورد تشــویق این شورا قرار گرفته 

است.
وى اظهار داشــت: یکى از این آثار مهم به ثبت رسیده، 
مهارت «پخت گــز» به عنوان یکــى از اصلى ترین و 
پرطرفدارترین سوغات شهر تاریخى اصفهان و شناخته 

شدن در بین مردم ایران و گردشگران خارجى است.
گز با قدمت بیش از 450 ســال، داراى شــهرت ملى و 
جهانى در بین گردشگران ایرانى و خارجى است که در 
شکل هاى متفاوت شامل آردى و لقمه اى و با طعم هاى 

پسته اى، بادامى و شکالتى عرضه  مى شود.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اصفهان افزود: آیین مذهبى طوق شیخ رضاى کاشان، 
پخت کباب ســیخ انجیرى نجف آباد، پخت غذاى پتل 
پلوى خوانسار، پوشش چادر سفید بانوان در ورزنه، آیین 

مذهبى چاوشى خوانى ماه محرم کاشان، کاشت، داشت 
و برداشــت محصول زردك در آران و بیدگل و نمایش 
آیینى رقص اســب چوبى روستاى حســین آباد آران و 
بیدگل که درمراسم شادى و سرور برپا مى شود از جمله 

میراث ناملموس ثبت شده استان اصفهان است.
«آیین سنتى، مذهبى 400 ســاله طوق شیخ رضا» در 
مرکز هیئت عزاداران اباعبدا...  الحســین(ع) کاشــان 

همزمان با شب هشتم محرم الحرام برگزار مى شود.
«طوق» زبانه اى از فوالد به عرض تقریبى 7 سانتیمتر 
و به طول یک تا 1/5متر و قطرى حدود 3 میلیمتر است 
که منتهى الیه سر آن به شکل گالبى قلم زده و از پایین 
به شکل قلب متصل است و در مواقعى که به اصطالح 
دسته حرکت مى کند، شالى به کمر بسته و ته چوب را در 

آن گذاشته و به طور قائم مى برند.
«کباب گوشت شتر با ســیخ انجیر»، غذاى اصیل و بى 
نظیر شهر نجف آباد است. سیخ هاى کباب از ساقه هاى 

نازك و سبز درخت انجیر درست مى شود.
«پتله پلو» یکى از غذاهاى ســنتى شهرستان خوانسار 
است که براى تهیه آن ابتدا گندم را پس از تمیز کردن از 
سنگ و شن مى شستند و سپس آن را مى جوشاندند و بعد 

در مقابل آفتاب پهن و خشک مى کردند. بعد از خشک 
شدن، آن را در گودالى به نام دیبک ریخته و مى کوبیدند 
تا دانه هاى گندم شکسته شود و ســپس با گردو، لوبیا 

چیتى و ماش و برنج مى پختند.
ورزنه شهر «کبوتران ســفید یا چادر سفیدان» در 105 
کیلومترى شرق اصفهان، از توابع بخش بن رود و تنها 
شهر در کشور است که زنان آن به طور سنتى چادر سفید 

بر سر مى کنند.
«آیین مذهبى چاوشى خوانى ماه محرم کاشان»، مربوط 
به نخستین دسته عزادارى به نام چاوش عزاست که در 
آخرین روز ذى الحجه یعنى یک روز قبل از شــروع ماه 
محرم به بازار شــهر مى آیند و مردم را از فرا رسیدن ماه 

محرم مطلع مى کنند.
«محصول زردك»  هرســاله در بیــش از 5 هکتار در 
شهرستان آران و بیدگل کاشته و برداشت مى شود و با 
توجه به ویژگى هاى خاص تقویتى این محصول، بیش 

از نیمى از آن به دیگر شهرهاى کشور ارسال مى شود.
«نمایش آیینى رقص اسب چوبى روستاى حسین آباد 
آران وبیدگل» آیینى است که درمراسم شادى و سرور با 

چرخاندن اسب هاى چوبى برپا مى شود.

از مهارت در پخت گز تا برداشت محصول زردك

8 میراث ناملموس  اصفهان
  ثبت ملى شد

رئیس روابــط عمومى اداره کل 
انتقال خون اســتان اصفهان از 
آغاز پویش اهــداى خون اعیاد 
شــعبانیه در روزهاى پانزدهم تا 
بیست وهفتم اسفندماه و کمبود 
همه گروه هاى خونى، مشخصًا 

گروه خونى O منفى، خبر داد.
لطفعلــى جعفرى اظهــار کرد: 
پویش اهداى خون اعیاد شعبانیه 
از روز پانزدهم تا بیســت وهفتم 

اسفندماه، در مراکز اهداى خون سراسر استان برگزار مى شود و امید است همشهریان در این 
پویش مشارکت حداکثرى داشته باشند.

وى با مطلوب ندانستن میزان ذخیره خون استان اصفهان، افزود: ذخیره خون استان اصفهان 
در حال حاضر کمتر از سه روز است و در مقایسه با هفت روز حد مطلوب ذخیره خون، میزان 

ذخیره خون استان در وضعیت مطلوبى به سر نمى برد.
رئیس روابط عمومى انتقال خون استان اصفهان با دعوت از مردم براى اهداى خون، تصریح 
کرد: مردم در ماه آخر سال، درگیر امور عیدانه نظیر خرید و مسافرت هستند اما مراکز درمانى 
و مصرف کنندگان مستمر همیشه به خون و فرآورده هاى خونى نیاز دارند؛ بنابراین امیدواریم 

شهروندان نیازمندان خون و فرآورده هاى خونى را از یاد نبرند.
وى با اشاره به گروه هاى خونى که با کمبود بیشترى مواجه هستند، ادامه داد: در حال حاضر 
کمبود در همه گروه هاى خونى مشاهده مى شود اما مشخصًا گروه خونى O منفى با کمبود 

بیشترى مواجه است.

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: مطالعات 
نشان داده که تقریبًا هر 10 سال حدود نیم میلیون هکتار به کانون هاى بحرانى 

فرسایش بادى استان اصفهان اضافه مى شود.
حسینعلى نریمانى در گفتگو با «مهر» با اشاره به وسعت 3 میلیون و 200 هزار 
هکتارى عرصه هاى بیابانى استان اصفهان اظهار کرد: 2 میلیون و 500 هزار 
هکتار از این عرصه ها تحت تأثیر فرســایش بادى است که از این وسعت یک 
و نیم میلیون هکتار را کانون هاى بحرانى فرسایش بادى تشکیل مى دهد که 
به علت بافت خاك و جریان مرتب باد در نواحــى بیابانى، خیزش گردو خاك 

وجود دارد.
وى با بیان اینکه وجود این کانون ها براى منابع زیستى و اقتصادى خسارت بار 
است، خاطرنشان کرد: سال 1381 که دفتر بیابان سازمان منابع طبیعى نخستین 
مطالعات شناسایى کانون هاى بحران در کشور را انجام داد، اصفهان در آن سال 
736 هزار هکتار کانون بحران فرســایش بادى داشت، این مطالعات وقتى در 
سال 1389 بازنگرى شد وسعت کانون هاى بحرانى استان به یک میلیون و 100 
هزار هکتار رسیده بود و با بازنگرى این مطالعات در سال 1398 مشخص شد 
وسعت این کانون ها در اصفهان به یک میلیون و 500 هزار هکتار رسیده است.

رئیس اداره بیابــان و معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان افزود: بررسى ها نشان مى دهد که تقریبًا هر 10 سال 500 هزار هکتار 
به کانون هاى بحران فرسایش بادى استان اصفهان اضافه مى شود و این روند 
یکنواخت تحت تأثیر تغییرات اقلیم است وگرنه باید شدت بیشتر بود از این رو 
بحث تغییرات اقلیم جدى است و چه بخواهیم، چه نخواهیم به سمت خشک 

شدن پیش مى رویم مگر اینکه شرایط تغییر کند.

افزایش کانون هاى گردوغبار
 در اصفهان

ذخیره خون اصفهان
 کمتر از 3 روز شد 
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چطور بــراى نقش «محمدعلى نجار تجریشــى» 
انتخاب شــدید؟ به هر حال آغاز همــکارى با یک 
کارگردان خاص براى شــخصى کــه خود تجربه 
کارگردانى هاى متعدد دارد پروسه پیچیده اى است.

ســه چهار ســال پیش من در نمایش «مردى به نام دایک» نقش رئیس 
زندان آمریکایى را بازى مى کردم که کت و شلوار و سیگار برگ و کراوات 
داشتم و بسیار خشن و منفى بودم. آقاى حسن فتحى یک شب براى دیدن 
این نمایش آمد و بعد از اینکه کار را دید به من گفت که تو را براى یکى از 
کاراکترهاى کارى که مى خواهم بسازم، انتخاب کردم. اتفاق جالبى بود و 
برایم سئوال شد که آقاى فتحى در بازى من در آن کاراکتر چه چیزى دیده 
بود که من را براى نقش «محمد على نجار» روستایى در نظر گرفته است. 
مدتى گذشت و من فکر مى کردم احتماًال فراموش مى شود تا یکسال بعد که 
من در حال کارگردانى نمایش «فردریک» بودم آقاى فتحى آمد سر تمرین 
ما و در مورد کاراکتر «محمد على نجار» (پدر «جیران») با من صحبت کرد 
و من متوجه شدم که او مى خواهد من این نقش را بازى کنم. براى من باعث 
افتخار بود که آقاى فتحى به من اعتماد کرد و این نقش را به من ســپرد و 

خیلى مسئولیت سختى بود.
درباره نقشتان بگویید. بعد از ورود «جیران» به دربار، 
بازى شما تمام مى شود یا هنوز هم در قصه شما را 

مى بینیم؟
بعد از ورود «جیران» به دربار، نقش خانــواده «جیران» در قصه کمرنگ 
مى شود اما «گل نسا» و «اسدا...» (خواهر و برادر «جیران») نقش مهمى را 
در حواشى داستان هاى کاخ بازى مى کنند. «محمدعلى نجار» هم به پست 
و منصب مى رسد و دیگر او را کمتر مى بینیم تا اواخر داستان که به خانواده 

محمدعلى برمى گردیم...
شخصى که خود مؤلف است دقت بیشترى به نحوه 
بازى گرفتن یک کارگردان دیگر دارد. از مؤلفه هاى 

کارگردانى فتحى بگویید؟
همکارى با آقــاى فتحى، تجربه جذابى اســت. او در این ســال ها ثابت 
کرده  که قصه گوى خوبى اســت و از همان اولین کارهــاى تله تئاترش 
ســراغ داســتان هایى مى رفت که مردم عادى را جذب تئاتر مى کرد. این 
انتخاب هاى هوشــمندانه آقاى فتحى، در نمایشــنامه هاى آثار تئاترى و 
تلویزیونى اش وجود داشــته و دارد تا جایى که هنوز ســریال هاى حسن 
فتحى در خاطر مخاطبانش ماندگار اســت. حسن فتحى به شدت عاشق 
تئاتر و از بینندگان جدى تئاتر اســت. درام را مى شناسند و با ساختار درام 
نویسى آشناست. بر تاریخ، شعر، ادبیات، زبان و بر مقوله اجرا و بازى اشراف 
دارد و اینها باعث مى شود در کارگردانى، انتخاب بازیگر و بازى گرفتن از 
بازیگرانش سختگیر باشــد. ابتدا به خودش سخت مى گیرد و بعد به بقیه. 
همیشه دغدغه کارش را دارد و یک دغدغه ارزشمند و بى نظیر با او همراه 
است. در حین کار مى دیدیم که از لحظه اى که وارد صحنه مى شد تا لحظه 

اتمام کار آرام و قرار نداشت و این استرس نشانه عاشق بودن او است. عشق 
به این حرفه و ساخت اثر نمایشى به بهترین شکل.

یکى از نکات جالب در مورد او این اســت که وقتى 
به بازیگر اطمینان مى کند، راه ها را براى شــکوفا 
شدن بازیگرش نمى بندد و پیشنهادهاى بازیگر را 

مى شنود.
به طور کلى کار کردن با آقاى فتحى سخت است چون باید خودت را ثابت 
کنى. آقاى فتحى اصًال از بازى ها تعریــف و تمجید کالمى نمى کند ولى 
همین که کات مى دهد و مى گوید برویم براى پالن بعدى معلوم است که 

استاندارد مد نظرش رعایت شده است.
تعداد قابل توجهى از بازیگران این سریال، بازیگران 
نمایش هایى هستند که شما کارگردانى کرده بودید. 

درباره این انتخاب ها توضیح بدهید؟
مى توانم بگویم که تعدادى از بازیگران این سریال از نمایش «فردریک» 
انتخاب شدند. روزى که آقاى فتحى سر تمرین این نمایش آمد که با من 
درباره نقش «محمدعلى» صحبت کند از او خواهش کردم که بخشــى از 
تمرینات ما را ببیند و ایشان با اشتیاق چند صحنه از کار را دید. همانجا آقاى 
فتحى نســبت به چند نفر از بازیگران توجه خوبى نشان داد و فکر مى کنم 
انتخاب بعضى از این بازیگران به نمایــش «فردریک» برمى گردد. بعد از 
آنکه این نمایش بخاطر کرونا اجرا نشد، سال قبل نمایش «گرگاس ها» را 
در سالن اصلى تئاتر شهر اجرا کردیم و در شبى که آقاى فتحى به تماشاى 
این نمایش نشســت، آقاى امیر کربالیى زاده و بهنام شرفى را به لیست 
بازیگرانش اضافه کرد و خب این باعث خوشحالى است که تئاتر مى تواند 

نیروهایى توانمند و خالق به سینما و تلویزیون معرفى کند.
از آنجایى که شما ســال ها سابقه کارگردانى دارید 
بگویید که در این ســریال صرفاً بنا به خواســته 
کارگردان بازى مى کردید یا پیشنهادهاى مد نظرتان 

براى مدل بازى را به آقاى فتحى ارائه مى دادید؟
با توجه به عدم ســابقه همــکارى با آقاى فتحى احســاس مى کردم که 
نمى توانم با او ارتباط خوب و نزدیکى داشــته باشم و با توجه به کم حرف 
بودن او مى ترسیدم که این ارتباط برقرار نشود اما کار خودم را براى شناخت 
نقش «محمدعلى» از خیلى قبل تر آغاز کردم. خوشبختانه گریم و لباس 
در خدمت نقش بود و من خودم هم به پیشــنهاد خودم یک چپق خریدم و 
به آقاى فتحى گفتم مى خواهم این کاراکتر چپق داشته باشد و او پذیرفت. 
آقاى فتحى از ما مى خواســت صحنه ها را بخوانیــم و اصالح مى کرد. ما 
خودمان دســت به یکســرى کارها و رفتارها مى زدیم کــه او تأیید یا رد 
مى کرد. با اینکه کامًال روى جزئیات اشــراف داشــت اما هرگز به بازیگر 
نمى گفت فقط بایــد کارى را بکنى که من مى گویــم و بازیگر را به یک 
عروسک بدون خالقیت تبدیل نمى کند بلکه به بازیگرانش اجازه ابراز نظر

 مى دهد.

حمیدرضا نعیمى از حضورش در سریال حسن فتحى مى گوید

از یک آمریکایى با سیگار برگ 
به پدر «جیران» رسیدم

«بتمن» 
دهان منتقدانش را مى بندد

فریبا نادرى:
حتى با دستمزد باال هم 
تکرارى بازى نمى کنم

قطعه جدید محمدرضا علیمردانى 
منتشر شد

کمک باورنکردنى «دى کاپریو»
 به پناهجویان

شهره لرستانى در فصل دوم
 سریال شبکه سالمت

فیلم «بتمن» به کارگردانى «مت ریوز» که نقدهاى مثبتى را دریافت 
کرده، از روز 4 مارس در سینماهاى جهان اکران شده است.

«بتمن» فیلم ابرقهرمانى این روزهاى ســینماهاى جهان است که 
براساس کاراکتر کمیک دى سى توســط کمپانى برادران وارنر تولید 
شده اســت. این فیلم به نوعى «ریبوت» یا «بازراه اندازى» فرنشایز 
«بتمن» است که اولین بار ســال 1989 توسط تیم برتون روى پرده 

نقره اى ظاهر شد.
نسخه امســال «بتمن» را مت ریوز با بازى رابرت پتینسون در نقش 
«بروس وین/ بتمن» کارگردانى کرده است. ریوز درباره دنیاى فیلم 
خودش تأکید کرده بود که «بتمن» تازه سینما ترکیبى از یک داستان 

کارآگاهى، یک فیلم اکشن و یک درام روانشناسانه است.
کارگردان این اثر همینطور در مصاحبه اى درباره تأثیر گرفتن از فیلم 
هاى مهم تاریخ ســینما چنین گفته بود: «"محله چینى ها"، ساخته 
پوالنسکى یکى از کلیدى ترین ها فیلم هایى بود که روى این "بتمن" 
تأثیر گذاشــت. براى اینکه در "محله چینى ها" جک گیتس (جک 
نیکلسون) در جستجوى یکســرى جنایت، فسادى عمیق را در لس 
آنجلس کشف مى کند، از این نظر "بتمن" شبیه یک نوار کالسیک 
اســت. یک مجموعه قتل هایى که "بتمن" در حــال تحقیق روى 
آنهاست و البته ذات انســانى داراى نقص و خشن "بتمن" نیز از فیلم 
هاى پلیسى اى چون "ارتباط فرانسوى" ویلیام فریدکین الهام گرفته 
است و همینطور نحوه تشــریح مکاِن وقایع داستان و چگونگى ورود 
به درون شخصیت پر پیچ و خم کاراکتر اصلى فیلم نیز ملهم از "راننده 

تاکسى" مارتین اسکورسیزى است.»
«بتمن» از بین 392 منتقد در وبسایت «راتن تومیتوز» امتیاز 86 درصد 
را دریافت کرده است. نوئل لى لى منتقد «شیکاگو ریدرز» درباره فیلم 
نوشت: رابرت پتینسون با یک بازى ظریف و مرعوب کننده در فیلم 
مت ریوز، دهان همه کسانى را که از او متنفر هستند، مى بندد. کرى 
دارلینگ منتقد «هیوستن کرونیکل» با ستایش از فیلم ریوز آن را اثرى 
در کنار «شوالیه تاریکى» نوالن خواند که از کلیشه ها گذر کرده است. 
ســیمران هانس منتقد «آبزرور» نیز درباره فیلم گفت: به عنوان یک 
کار پلیسى مستقل اثرى خیلى خوب است اما براى آغاز یک فرنشایز 

سینمایى قدرت کافى را ندارد.

فریبا نادرى که به تازگى در فیلم «خائن کشى» مسعود کیمیایى ایفاى 
نقش کرده است مى گوید این فیلم اتفاقى بزرگ در کارنامه کارى من 
است، هرچند نقش بســیار کوتاهى را در این فیلم ایفا مى کنم، اما به 

نظرم نقشى کامل و با جزئیات فراوان است.   
بازیگر مجموعه تلویزیونى «ستایش» در همین رابطه تأکید کرد: طى 
ماه هاى گذشته پیشنهادات بســیار زیادى را براى بازى در تلویزیون 
داشتم، اما اکثریت نقش هایم تکرارى و کم ریسک بوده اند به همین 
دلیل ترجیح دادم آنها را نپذیرم، در حال حاضر به جایى رسیده ام که 
نمى خواهم هر نقشــى را قبول کرده و خودم را تکرار کنم، حتى اگر 
دســتمزد خوبى بابت یک کار بدهند، اما نقش تکرارى باشــد آن را 

نخواهم پذیرفت.  

قطعه «گذشــتن از گذشــته» تازه ترین قطعه محمدرضا علیمردانى به عنوان 
تیتراژ پایانى برنامه «چهل تیکه» منتشر شد. این قطعه بالغ بر 10 شب است که 
به عنوان تیتراژ پایانى و جدید برنامه تلویزیونى «چهل تیکه» به تهیه کنندگى 
الهام حاتمى که هر شب ساعت 21 روى آنتن شبکه نسیم مى رود، در این برنامه 
پخش شده است و حاال به صورت رسمى پیش روى مخاطبان قرار گرفته است.

قطعه «گذشتن از گذشته» با صداى محمدرضا علیمردانى مجرى برنامه «چهل 
تیکه»، آهنگسازى افالك، ترانه حسین غیاثى، تنظیم صالح بهاءالدینى و میکس 

و مستر حسام طباطبایى منتشر شده است.
محمدرضا علیمردانى تاکنون یک آلبوم موســیقى بــا 12 قطعه به نام «به من 
فرار کن» و تیتراژ مجموعه هاى مختلفى مانند، «شب هاى مافیا»، «کامیون»، 
«انقالب زیبا»، «جشــن رمضان»، «نهنگ عنبر 2» و «ســاخت ایران 2» را 

خوانده است.
حسین غیاثى در متن ترانه «گذشتن از گذشته» با توجه به ماهیت برنامه «چهل 
تیکه» که بازگو کننده خاطرات و نوستالژى هاى چند نسِل اخیر ایران است، از 
نوستالژى هایى مانند بمباران هاى جنگ تحمیلى، فیلم سینمایى «مادر»، افسانه 

هزار و یک شب، خاطرات مدرسه و جشن الفبا و... استفاده کرده است.
این قطعه به همراه نماهنگ منتشر شده است.

 «دى کاپریو»، ستاره هالیوود 10 میلیون دالر از ثروت خود که رقم بسیار هنگفتى 
است را به پناهجویان اوکراینى کمک کرد.

مادربزرگ مادرى این بازیگر برنده اسکار در شهر اودسا اوکراین به دنیا آمده و 
در سال 1917 به همراه والدینش به آلمان مهاجرت کرده است. ستاره «تلقین»، 
«گرگ وال استریت» و اخیراً «باال را نگاه نکنید»، رابطه نزدیکى با مادربزرگش 

داشت و بنابر برخى گزارش ها، از بازیگر شدنش حمایت مى کرد.
«هلین ایندنبیرکن» که در سال 2008 و در سن 98 سالگى درگذشت، در چندین 
مراسم افتتاحیه فیلم در کنار دى کاپریو حاضر شد. «پولیش نیوز» گزارش داده 
است که کمک مالى دى کاپریو را «بنیاد بین المللى وایسگرد» تأیید کرده است.

 

شهره لرستانى با انتشار تصاویر و یادداشتى تأمل برانگیز در اینستاگرامش از حال 
و هواى این روزهاى خود نوشت.

این بازیگر مطرح ســینما و تلویزیون که در روزهاى گذشته پدر خود را از دست 
داده است، یکى از هنرمندان متعهد در عرصه بازیگرى است که با وجود شرایط 

نامساعد روحى، مسئولیت پذیرفته شده خود را ادامه مى دهد.
این هنرمند که در سال جارى عمل اسلیو معده انجام داده و کاهش وزن بسیارى 
داشته است در مراسم ختم پدر خود با ظاهرى متفاوت و شوکه کننده حاضر شده 

و تغییرات ظاهرى او بسیار محسوس بود.
لرستانى که هنگام فیلمبردارى فصل دوم سریال «منم دوستت دارم»، در غم 

درگذشت پدر خود به سوگ نشست، صفحه شــخصى خود را با یادداشتى 
غم انگیز به روز کرد.

سریال «منم دوستت دارم» براى اولین بار در ایام نوروز 1400 به روى 
آنتن شبکه سالمت رفت.  این سریال در هر قسمت، 5 دقیقه چالش هاى 
روزمره خانواده ها را با حضور  امیرحسین صدیق، نگار عابدى، مسعود 

فروتن، عرفان برزین و ترنم کاظمى روایت مى کرد.
فصل دوم این مجموعه تلویزیونى در 90 قســمت 7 دقیقه اى ساخته مى 

شــود و بازیگران جدید آن از شــهریور ماه مقابل دوربین فیلمبردارى قرار 
گرفته اند.

حمیدرضا نعیمى، نویسنده، کارگردان، بازیگر و مدرس دانشگاه است. وى داراى مدرك کارشناسى نمایش با گرایش بازیگرى و کارشناسى 
ارشد کارگردانى از دانشکده هنر و معمارى است. همچنین وى در سال 1400 موفق به دریافت نشان درجه یک هنرى (معادل دکترا) شد. 
حمیدرضا نعیمى یک بازیگر مؤلف است و تجربه حضور در مدیوم هاى مختلفى را دارد. از جمله کارهاى اخیر او سریال «جیران» است که در 

شبکه نمایش خانگى پخش مى شود.

20 اسفند ســالروز تولد رضا بابک بود، یکى از هنرمندان خاطره سازى 
که در بسیارى از آثار درخشان کودك و بزرگسال حضور داشته است.

رضا بابک درباره این روزهایش مى گوید: حســاب روزها از 
دســتم در رفته به خصوص که خیلى هــم از خانه بیرون 
نمى روم. هرچند این روزها چند بارى براى شــرکت در 
بعضى از برنامه ها به کوچه و خیابــان زدم. به هر حال 
امیدوارم اومیکرون، آخرین سویه کرونا باشد و از شر 
این ویروس رها شــویم و دوباره با آرامش از خانه 

بیرون برویم و کنار هم باشیم.
او دربــاره برنامه هایش براى ســال نو توضیح 
مى دهد: مى دانید که به من مى گویند، رضا پروژه، 
همیشه چندین پروژه در سر دارم تا ببینیم کدام 
یک عملى مى شود ولى امیدوارم بتوانم سال آینده 
یک نمایشگاه نقاشى برپا کنم در آن نمایش هاى 

کوچکى هم اجرا کنم.
بابک که پیش تر هم نمایشگاه نقاشى خود را با نام 

«زنگ نقاشى» برگزار کرده بود، ادامه مى دهد: براى نمایشگاه تازه ام 
ایده هاى زیادى دارم. با یکى از دوســتانم، اکبر یادگارى که نقاشــى 
حرفه اى است، چند کار مشترك داریم. او حرفه اى است و من مبتدى و 
طرح هایم بچگانه و آماتورى است ولى با همراهى یکدیگر نقاشى هایى 
کشیدیم و براى اولین بار است که پاى تابلوهاى نقاشى، دو امضا خواهیم 
داشت اما به جز این کارهاى مشترك، خودم هم کارهاى دیگرى دارم 
و در کنار این دو، روى تصویر یکســرى از بازیگران نسل خودم و نسل 
قبلى، نقاشى کشیده ام و در مجموع در این نمایشگاه، تابلوهایى در سه 

بخش خواهیم داشت.
این نمایشگاه براى بابک فقط یک نمایشــگاه نقاشى نخواهد بود. او 
تصمیم دارد بخش دیگرى از پروژه هاى خود را در کنار این نمایشگاه 
عملى کنــد. یکى از ایــن پروژه ها اجراى چنــد مونولوگ(تک گویى 
نمایشى) است که بابک قصد دارد عالوه بر نوشته هاى خودش از بعضى 
نمایشنامه نویسان دیگر هم بخواهد تا او را در اجراى این کار یارى دهند 

و برایش نمایشنامه هایى کوتاه بنویسند.
او مى گوید: این تک گویى ها باید مناسب اجرا در فضاى بسته باشند تا 

در نمایشگاه اجرا و تکرار شوند. البته براى انجام این کار، فضاسازى و 
نورپردازى هم خواهیم داشت.

این بازیگر که دستى هم در سرودن شــعر دارد و دلبسته ادبیات است، 
دوست دارد در کنار اینها، بخشى هم براى اجراى شعرهاى خودش در 
نظر بگیرد. بخشى که البته با تصویر همراه باشد. مى گوییم آقاى بابک 
یک نمایشگاه است و چندین ایده و او با خنده مى گوید: به جز اینها بخشى 

هم براى نمایش آثار حجمى داریم و حتماً موسیقى هم خواهیم داشت!
رضا بابک، زاده 20 اســفند ســال 1324 در تهران اســت.  بابک که 
در مجموعه هــاى تلویزیونــى خاطره انگیــزى ماننــد «ســلطان 
قریــب»،  «روزگار  مادربزرگــه»،  «خونــه  صاحبقــران»، 
«خانواده آقــاى رضایــت»، «گل پامچال»، «قصه هاى تــا به تا»، 
«آرایشــگاه زیبا» و ... نیز حضور داشــته است، چند ســالى است که 
در تلویزیون کمتر فعالیت کــرده و آخرین حضورش در این رســانه 
به بازى در تلــه تئاتر «دنیاى آقاى ســخى» بازمى گــردد که اوایل 
دهــه 90 پخــش شــد. او در تلــه تئاترهــاى متعددى نیــز بازى

 کرده است.   

رضا بابک برنامه هایش براى سال جدید را بازگو مى کند

به من مى گویند، رضا پروژه!

 مى دهداست. در حین کار مى دیدیم که از لحظه اى که وارد صحنه مى شد تا لحظه 

ش ازحال

 از دست 
د شرایط 

 بسیارى 
ضر شده 

در غم 
شتى 

مى 
ى قرار 

20 اسفند ســالروز تولد رضا بابک بود، یکى از هنرمندان
بسیارىاز آثار درخشان کودك و بزرگسال حضور که در
رضا بابک درباره این روزهایش مى گوید: حس
دســتم در رفته به خصوص که خیلى هــم
نمى روم. هرچند این روزها چند بارى براى
بعضى از برنامه ها به کوچه و خیابــانز
امیدوارم اومیکرون، آخرین سویه کرو
این ویروس رها شــویم و دوباره با

بیرون برویم و کنار هم باشیم.
او دربــاره برنامه هایش براى سـ
مى دهد: مى دانید که به من مى گو
همیشه چندین پروژه در سر دارم
یک عملى مى شود ولى امیدوارم بت
آ یک نمایشگاه نقاشى برپا کنم در

کوچکى هم اجرا کنم.
هم نمایشگاه نقاش بابک که پیش تر

***

***
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فیفا اعالم کرد که تیم هاى ملى صعود کرده به جام جهانى 
2022 قطر ، باید تا یک ماه پیش از آغاز بازى ها، ترکیب اصلى 
30 نفره خود را اعالم کنند. به عبارتى اسکوچیچ تا تاریخ 28 
مهر 1401 (20 اکتبر 2022) وقت دارد که 30 نفر اصلى تیم 
ملى کشورمان را مشخص کند. فیفا اجازه داده که در صورت 
کرونا گرفتن بازیکنان، تغییرات نامحدودى انجام شــود و 
اعالم کرده که حداقل 4 گلر باید در لیســت 30 نفره حضور 
داشته باشند و شماره بازیکنان نیز باید از یک تا 30 مرتب شود 
و پس از اعالم شماره ها، دیگر جایى براى تغییر آنها نیست. 
البته براى مسابقات برگزار شده 23 بازیکن باید از سوى مربیان 

اعالم شود تا در مسابقه حضور داشته باشند.

28 مهر، معرفى مسافران 
جام جهانى

01

مدافع ســرباز اســتقالل که تالش زیادى کرد که دوران 
خدمت ســربازى را به تعویق بیندازد سرانجام از استقالل 
جدا و راهى ملوان شد. سیاوش یزدانى با انتشار توییتى از 
دوران ابتدایى خدمت خود کــه هنوز به صورت جدى هم 
آغاز نشده، ابراز ناراحتى کرد و هشتگ افسردگى زد. البته او 
به خوبى مى داند شرایطش با بسیارى از سربازها که حتى 
تلفن همراهى براى توییت زدن ندارند کامًال متفاوت است!

یزدانى، سربازى نرفته 
افسرده شد!

04

تیم فوتبال پورتو در دور رفت مرحله یک هشتم نهایى لیگ 
اروپا میزبان لیون بود و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. 
مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشورمان در این بازى 80 
دقیقه براى پورتو بازى کرد ولى نتوانست مانع از شکست 
تیمش شود. در همین رابطه سایت «گل پوینت» پرتغال 
عملکرد ستاره ایرانى در این بازى را بسیار ضعیف ارزیابى 
کرد. این رسانه به طارمى نمره 4/7  از 10 را داد تا مهاجم 
ایرانى جزو دو بازیکن ضعیــف پورتو مقابل لیون انتخاب 
شود. این عملکرد ضعیف طارمى در حالى است که ستاره 
ایرانى در 6 بازى گذشته پورتو یا گلزنى کرده یا پاس گل 
داده بود ولى مقابل لیون نتوانست به درخشش هاى خود 

ادامه دهد.

طارمى جزو ضعیف ترین ها

مدافع پیشین تیم هاى ذوب آهن و سپاهان با بیان اینکه 
مهمترین مسئله و معضل تیم هاى اصفهانى عدم ثبات 
است، گفت: سپاهان و ذوب آهن تا زمانى که ثبات نداشته 

باشند، موفق نخواهند شد.
فرشید طالبى ادامه داد: سپاهان فوتبال خوبى به نمایش 
گذاشته اما نمى توان گفت به شرایط خیلى ایده آل رسیده 
و زمان مى خواهد تا به شــرایط مطلوب برگردد؛ با این 
حال، تداوم بردها مى تواند تیم را از نظر روحى بازسازى 
کند و فکر مى کنم استعفاى محرم و مخالفت باشگاه با 
آن مانند یک شــوك عمل کرد. اما نباید از یاد برد که 
سپاهان باید خودش را براى دیدارهاى سخت تر آماده 
کند، برخى اوقات در فوتبال شما مجبور هستید که تحت 
هر شرایطى پیروز شــوید چون این برد مى تواند به تیم 
در ادامه مسیر کمک کند اما تیم هنوز با شرایط ایده آل 

فاصله دارد.
وى ادامه داد: شنیده ام برخى از کارشناسان معتقد هستند 
که سپاهان در مسابقات آسیایى شــرایط مناسبى پیدا 
مى کند اما من معتقد هســتم که این بردها فقط روحیه 
هواداران و اعضاى تیم را بهبود مى بخشــد و سپاهان 
مى تواند به مراتب بهتر از اینها بازى کند. گاهى اوقات 
در لیگ تنها چیزى که مى تواند به آینده شما کمک کند، 

کسب نتایج و پیروزى است.
مدافع ســابق فوتبال اصفهان متذکر شــد: متأسفانه 
تیم هاى اصفهانى زمانى که دچار اســترس مى شوند، 
نمى توانند شــرایط روحى روانى خودشان را بازسازى 

کنند و این رویه اصًال درست 
نیست و باید مدیریت شود 
تا شــرایط روانى دو تیم 
متعادل باقــى بماند. در 

حال حاضر فقط حفظ و تدام روند برد است که مى تواند به 
سپاهان و ذوب آهن کمک کند و باید تالش کنند تا این 

رویه استمرار داشته باشد.
وى در ادامه خاطرنشــان کرد: معضل اصلى سپاهان 
در فصل جارى این اســت که در همــه بخش ها دچار 
استرس شــده بودند و دروازه بان، مدافعان، هافبک ها 
و حتى مهاجمین تیم هرکدام به نوعى درگیر استرس 
بودند و کل تیم دچار یک تزلزل شده بود و همین مسئله 
سپاهان را از جدال قهرمانى عقب انداخت. در اصل درد 
سپاهان مشخص است و اگر نسخه خوبى پیچیده شود، 
سپاهان مى تواند با محرم شــرایط خیلى خوبى داشته

 باشد.
بازیکن سابق ذوب آهن در رابطه با نقاط ضعف و قوت 
تیم هاى اصفهانــى تصریح کرد: خط دفاع و ســاختار 
دفاعى سپاهان هنوز به شرایط ایده آل نرسیده و جاى 
کار براى بهتر شدن دارد. ســپاهان سال گذشته اگر در 
فرم و شرایط ایده آلى حرکت مى کرد، به این دلیل بود 
که نوع نگاه و تاکتیک محرم نویدکیا براى رقبا ناشناخته 
بود و مى توانستند روى دروازه حریفان خطرساز شوند. 
اما امسال تیم هاى رقیب سپاهان را خیلى خوب آنالیز 
کرده اند و بــا نقاط ضعف و قوت تیم آشــنایى دارند. از 
طرف دیگر وقتى تیمى سراســر هجومــى به میدان 
مى رود، اگر آگاهانه دفاع نکند فضاهاى زیادى در خط 
دفاع به وجود مى آید، تیم هاى مقابل سپاهان این فضاى 
پشت مدافعان کنارى و میانى را خوب پیدا کرده بودند و 
با استفاده از همین فضاها به سپاهان گل مى زدند. فصل 
پیش سپاهان در نیم فصل دوم توانست ساختار دفاعى 
خــودش را تقویت کند هرچه به پایــان فصل نزدیک 

شدیم، عملکرد دفاعى سپاهان بهتر شد.

طالبى درباره ذوب آهن هم گفت: ذوب آهن امسال روند 
سینوسى دارد و نمى توان درباره عملکردش نظر قطعى 
داد و هیچ وقت نتوانسته ایم بگوییم ذوب آهن 100 درصد 
خوب و یا بد هست. مصداق صحبت هاى من عملکرد 
ذوب آهن در چند هفته گذشته اســت که با بازى هاى 
قبلى متفاوت بوده و توانست تیم فوالد را آن هم در اهواز 
شکست دهد. باز هم تکرار مى کنم که ذوب آهن خیلى 
با فرم ایده آل و سال هاى افتخارآفرینى فاصله دارد و این 
مسئله ناشى از سوءمدیریت و مدیریت هاى وحشتناکى 
هست که این تیم در سال هاى گذشته دچار آن شده بود.
مدافع پیشین تیم هاى اصفهانى با بیان اینکه مهمترین 
مســئله و معضل تیم هاى اصفهانى عدم ثبات است، 
گفت: ســپاهان و ذوب آهن تا زمانى که ثبات نداشته 
باشــند،موفق نخواهند شــد، به طور مثال سپاهان با 
مدیریتى کار مى کند که سابقه خارج کردن فوتبال ایران 
از دو قطبى بودن را در کارنامه اش دارد و نگرش مدیریت 
سپاهان در اصرار بر ادامه همکارى با محرم نویدکیا، این 
نکته را ثابت کرد که براى آینده هدف گذارى کرده اند و 

عزم شان براى رسیدن به آن راسخ هست.
وى تصریح کرد: در ارتباط با ذوب آهن هم همین مسئله 
صدق مى کند و این باشگاه اگر مى خواهد موفق شود اول 
باید با یک نگاه فنى و حرفه اى  به ثبات برسد، تنها با ثبات 
اســت که اتفاقات خوب رخ مى دهد و با تغییرات مداوم 
هر اتفاق خوبى هم که رقم مى خورد، لحظه اى خواهد 
بود. این تنها نظر شخصى من نیست بلکه رزومه و تاریخ 
همه باشگاه هاى موفق ثابت کرده است که براى رسیدن 
به موفقیت باید ثبات داشــت و ذوب آهن و سپاهان در 
صورت رسیدن به ثبات مى توانند به روزهایى برگردند 

که پرچمدار فوتبال ما آسیا و جهان بودند.

فرشید طالبى:

مهمترین معضل تیم هاى اصفهانى 
عدم ثبات است
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AFC با درخواســت فدراســیون فوتبال عربستان براى 

حضور تماشاگرانش در دیدار برابر چین به دلیل برگزارى 
بازى در زمین بى طرف و براســاس قوانین فیفا مخالفت 
کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا با عذرخواهى از عربستان 
اعالم کرد امکان حضور تماشاگران در بازى تیم ملى این 
کشور برابر چین وجود ندارد. در تمامى بازى هاى چین در 
مرحله نهایى انتخابى جام جهانى 2022 به میزبانى شارجه 
امارات تماشاگران حضور نداشتند و این روند براى بازى 
برابر عربستان نیز اعمال خواهد شد. عربستان با 19 امتیاز 
صدرنشین جدول رده بندى گروه B مرحله نهایى انتخابى 
جام جهانى 2022 در قاره آسیاست. چین 5 امتیازى نیز در 

رده پنجم جدول قرار دارد.

AFC مخالفت
با درخواست عربستان
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گفته شــده که دولت بریتانیا تصمیم بــه تحریم رومن 
آبراموویچ، مالک روســیه اى باشگاه چلســى گرفته چرا 
که او بــا والدیمیر پوتین و دولت کشــورش ارتباط دارد. 
به این ترتیب تمامى اموال آبراموویچ هم مصادره شده و 
او امکان انتقال آنها از جمله باشگاه چلسى را هم نخواهد 
داشت. همچنین طبق این حکم چلسى اجازه فروش هیچ 
کاالیى مربوط به باشــگاه را ندارد. بازیکنانى که در این 
تیم حضور دارند نمى توانند قرارداد جدید امضا کنند و این 
باشــگاه اجازه فروش یا خرید بازیکنى را ندارد. فعًال هم 
بلیت فروشى براى مســابقات آینده این تیم کنسل شده

 است.

چلسى، روى هوا

عرشــیا میخچى، تنها بازیکــن ایرانى آکادمى 
باشگاه منچستر سیتى در فصل 2022 محسوب 

مى شود.
عرشــیا میخچى، نوجوان 14 ساله ایرانى که به 
عنوان اســتعداد برتر و برگزیده از میان صدها 
بازیکن از کشورهاى دیگر آسیایى به عضویت 
رسمى آکادمى باشگاه منچسترسیتى در امارات 
درآمده است در هفته اول مسابقات این آکادمى 
با یک پاس گل کار خود با درخشش آغاز کرد تا 
ســهمى در برترى 2 بر صفر تیمش مقابل تیم 

الیت اسپورت داشته باشد.
میخچى که بازى در آکادمى اســتقالل، نورى، 
اتحاد شمیران و آکادمى سپاهان و آکادمى توپان 
تهران را تجربه کرده، تنها بازیکن ایرانى آکادمى 
باشگاه منچستر سیتى در فصل 2022 محسوب 
مى شود و در صورت داشــتن عملکرد مناسب 
در تمرینات تیم زیر 16 ســال این باشگاه، این 
شــانس را دارد براى حضور در تمرینات باشگاه 

منچسترسیتى راهى انگلیس شود.
مارك، مربى ارشــد آکادمى منچسترسیتى در 
دبى، تکنیک این پدیده 14 ساله ایرانى را فراتر از 

سن و سالش دانسته و آینده درخشانى را براى او 
پیش بینى کرده است. 

آکادمى منچسترســیتى در دبى هر ساله پس از 
تست گیرى فنى از بازیکنان مستعد کشورهاى 
خاورمیانه، برترین ها را انتخاب و پس از آموزش 
آنان، بازیکنان نخبه را براى عضویت در تیم هاى 

اصلى باشگاه منچسترسیتى معرفى مى کند.

پیشکسوت الریان تمام لژیونرهاى الریان از جمله 
مدافع ایرانى تیم را بــه باد انتقاد گرفت و حضور 

آنها در این تیم را بى فایده دانست.
شجاع خلیل زاده مدافع ملى پوش کشورمان در 
این فصل براى الریان قطر بازى مى کند و این 
تیم قطرى با وجود هزینه هاى زیاد در ســطح 
لژیونرها و جذب بازیکنان سرشناس مثل خامس 
ولى نتایج ناامید کننده اى گرفت.الریان با یک 
هفته مانده به اتمــام فصل 2022-2021 لیگ 
ستارگان با کســب 21 امتیاز در رده دهم جدول 

12 تیمى قرار دارد.
جارا... المرى، پیشکســوت باشــگاه الریان در 
مصاحبه تلویزیونى با شبکه «الکاس» به انتقاد 
از تمــام لژیونرهاى الریان از جملــه خلیل زاده 
پرداخت و خواهان قطع همکارى با آنها شــد. 
وى گفت: به نظرم مشکل اصلى باشگاه الریان 
لژیونرهایش اســت. این تیم نیاز به لژیونرهاى 
سطح باال در کنار یاسین براهیمى دارد. تنها این 
بازیکن در میان لژیونرها عملکرد خوبى داشته و 

بقیه تفاوتى در عملکرد تیم نداشتند. 
وى افزود: باشگاه الریان تاریخ بزرگى دارد و پیش 
از این شاهد بودیم پائولو اتورى مربى تیم در دو 
سال یک الریان طالیى را ساخت. نیاز مبرم فصل 
آینده جذب لژیونرهاى بهتر و سطح باالتر است.

یکــى از اتفاقات مهــم در حاشــیه برگزارى 
جشن خصوصى سازى دو باشــگاه استقالل و 
پرسپولیس، درخواست وزیر ورزش و جوانان از 
مدیران دو باشگاه براى تأسیس تیم هاى بانوان 
بود که در همان لحظه، مدیرعامل اســتقالل 
تصمیم به اعالم معاون خود در حوزه ورزش زنان 
گرفت و مصطفى آجورلو، لیال سادات محمدیان 

را براى این سمت برگزید.
با توجه به فاصلــه زمانى تا آغــاز فصل جدید 
لیگ هاى ورزشى بانوان، کادر مدیریتى باشگاه 
استقالل فرصت مناسبى براى 

تشکیل ساختارهاى الزم جهت حمایت از ورزش 
بانوان دارد. 

در ســوى مقابل، رضــا درویــش مدیرعامل 
پرسپولیس در تکاپو براى انتخاب معاون ورزش 
بانوان این باشگاه است تا موازى با رقیب سنتى، 
سرخپوشان هم وارد حوزه ورزش بانوان شوند؛ 
هنوز به صورت رســمى از ورود پرسپولیس به 
حــوزه ورزش بانوان پرده بردارى نشــده اما به 
نظر مى رســد طى روزهاى آینده درویش نیز به 
مانند آجورلو از معاون خود در این حوزه رونمایى 

مى کند. مى کند.استقالل فرصت مناسبى براى 

دروازه بان سابق تیم فوتبال پرسپولیس براى بازگشت دوباره به این تیم یک مشکل 
دارد.

علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملى ایران که در ابتداى فصل گذشته با قراردادى سه 
ساله به آنتورپ بلژیک پیوست، پس از یک فصل حضور در این تیم به طور قرضى 

راهى بوآویشتا پرتغال شد، اما این روزها شرایط خوبى در تیم جدید خود ندارد.
بیرانوند که در آستانه جام جهانى جایگاه خود به عنوان سنگربان اول تیم ملى را نیز 
در دو بازى قبل از دست داده است، از شرایط موجود در پرتغال اصًال رضایت ندارد 
و شنیده مى شود تصمیم خود براى بازگشت به ایران و پرسپولیس را گرفته است، 

اما براى عملى شدن این تصمیم یک مشکل اساسى وجود دارد.
بیرانوند که با قراردادى سه ساله به آنتورپ پیوسته است، هنوز یک فصل دیگر 
با این تیم قرارداد دارد و براى بازگشت به ایران باید راهکارى جهت فسخ 
قرارداد یا احتماًال انتقال قرضى به پرسپولیس پیدا کند. دروازه بان سابق 
پرسپولیس هنوز صحبتى رســمى با کادر فنى و مدیران این باشگاه 
انجام نداده اســت و باید ابتدا وضعیت قرارداد خود با تیم  بلژیکى را 

مشخص کند.

مشکل بیرانوند 
براى بازگشت به پرسپولیس

درخشش نوجوان ایرانى 
در آکادمى منچستر سیتى

پیشکسوت الریان خواهان قطع همکارى 
با شجاع شد

درویش در انتظار ورود رسمى پرسپولیس 
به فوتبال بانوان

فرشاد احمدزاده 
قهرمان پرش ارتفاع لیگ

اصطالح هافبک - مهاجم را این روزها به طور 
کامل مى تــوان در توصیف نمایش فرشــاد 
احمدزاده به کار برد. بازیکنــى که گاهى در 
پســت هافبک بازى مى کند و گاهى مهاجم 

سپاهان مى شود.
از لیگ بیستم که ســپاهان پس از دوران دو 
ســاله حضور امیرقلعه نویى به محرم نویدکیا 
رســید، تیمى پرســتاره بود و با اضافه شدن 
احسان حاج صفى در نیم فصل، این تیم بیشتر 
از گذشته مورد توجه قرار گرفت. حتى جدایى 
پیام نیازمند، محمد محبى و احسان حاج صفى 
هم خیلى این موضوع را تحت تأثیر قرار نداد.

با این حال داشــتن تیمى پرستاره مشکالت 
خاص خــودش را نیز دارد و با شــروع لیگ، 
یکــى از دغدغه هاى اصلى محــرم نویدکیا 
انتخاب 11 بازیکن اصلى بوده و همچنان نیز 
این موضوع ادامــه دارد. در نیم فصل اگرچه 
خلعتبرى از اردوى طالیى پوشــان اصفهانى 
جدا شد ولى اضافه شدن میالد جهانى انتخاب 
را بــراى کادر فنى تیم، دشــوارتر هم کرده 

است.
در این بین یکــى از بازیکنانى کــه تا هفته 

سوم به ترکیب ســپاهان نرسیده بود، فرشاد 
احمدزاده است که از آن بازى به ترکیب اصلى 
رسید و به اســتثناى یک دیدار برابر تراکتور 

که به دلیل چهارکارته بــودن محروم بود، 
دیگــر از ترکیب اصلى بیــرون نرفت. 
احمدزاده در این مدت در ســه پست 
وینگر راســت، وینگر چپ بازى کرده 
و گاهى هم به عنوان هافبک بازیساز 
پشت ســر مهاجمین تیم به زمین وارد 

شــده تا رقیبى جدى بــراى بازیکنانى 
نظیر خلعتبرى (نیم فصل اول)، محمدرضا 

حسینى و سروش رفیعى باشد. 
احمدزاده که طى بازى هــاى اخیر بار دیگر 
با تصمیــم محرم نویدکیا به پســت هافبک 
پشت مهاجمان تیم منتقل شده در مصاف با 
فجرشهید سپاسى شیراز نیز در همین پست به 
میدان فرستاده شد و جایگزین سروش رفیعى 
در این منطقه بود. او کــه حضورى دائمى در 
حمالت ســپاهان دارد، در بازى با فجر پس 
از دو گل شهریار مغانلو نیز زودتر از بقیه به او 
رسید و با پرش  خود باالتر از شهریار مغانلوى 

187 سانتیمترى جلب توجه کرد.

شتم نهایى لیگ 
 شکست خورد.
ر این بازى 80
از شکست  مانع
وینت» پرتغال 
 ضعیفارزیابى 
 را داد تا مهاجم 
ل لیون انتخاب 
 است که ستاره 
رده یا پاس گل 
شش هاى خود 

مى تواند به مراتب بهتر از اینها بازى کند. گاهى اوقات ن
در لیگ تنها چیزى که مى تواند به آینده شما کمک کند، 

کسب نتایج و پیروزىاست.
مدافع ســابق فوتبال اصفهان متذکر شــد: متأسفانه 
تیم هاى اصفهانى زمانى که دچار اســترس مى شوند، 
نمى توانند شــرایط روحى روانى خودشان را بازسازى 

کنند و این رویه اصًال درست 
نیست و باید مدیریت شود 
تا شــرایط روانى دو تیم 
متعادل باقــى بماند. در 

اما امسال تیم هاى رقیب سپاهان را خیلى خوب آنالیز 
کرده اند و بــا نقاط ضعف و قوت تیم آشــنایى دارند. از 
طرفدیگر وقتى تیمى سراســر هجومــى به میدان 
مى رود، اگر آگاهانه دفاع نکند فضاهاى زیادى در خط 
دفاع به وجود مى آید، تیم هاى مقابل سپاهان این فضاى 
پشت مدافعان کنارى و میانى را خوب پیدا کرده بودند و 
استفاده از همین فضاها به سپاهان گل مى زدند. فصل  با
پیش سپاهان در نیم فصل دوم توانست ساختار دفاعى 
خــودش را تقویت کند هرچه به پایــان فصل نزدیک 

شدیم، عملکرد دفاعى سپاهان بهتر شد.

و
ص
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ه
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ص
ک
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ه تحریم رومن
ــى گرفته چرا 
ش ارتباط دارد. 
مصادره شده و 
 را هم نخواهد 
زه فروش هیچ 
نانى که در این 
این  مضا کنند و
م هم  ندارد. فعًال
یم کنسل شدهه

فرشاد اح
قهرمان پرش
اصطالح هافبک - مهاجم را این روزها به طور
توصیف نمایش فرشــاد کامل مى تــوان در
احمدزاده به کار برد. بازیکنــى که گاهى در
پســت هافبک بازى مى کند و گاهى مهاجم

سپاهان مى شود.
از لیگ بیستم که ســپاهان پساز دوران دو
ســاله حضور امیرقلعه نویى به محرم نویدکیا
رســید، تیمى پرســتاره بود و با اضافه شدن
احسان حاج صفى در نیم فصل، این تیم بیشتر
از گذشته مورد توجه قرار گرفت. حتى جدایى
پیام نیازمند، محمد محبى و احسان حاج صفى
هم خیلى این موضوع را تحت تأثیر قرار نداد.
با این حال داشــتن تیمى پرستاره مشکالت
خاصخــودش را نیز دارد و با شــروع لیگ،
یکــى از دغدغه هاى اصلى محــرم نویدکیا
انتخاب 11 بازیکن اصلى بوده و همچنان نیز
این موضوع ادامــه دارد. در نیم فصل اگرچه
خلعتبرى از اردوى طالیى پوشــان اصفهانى
جدا شد ولى اضافه شدن میالد جهانى انتخاب
هم کرده را بــراى کادر فنى تیم، دشــوارتر

است.
یکــى از بازیکنانى کــه تا هفته بین این در
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ســازمان جهانى بهداشــت (WHO) در حال بررســى 
زیرسویه هاى اومیکرون است تا مشخص شود که باعث 

بروز بیمارى شدیدتر مى شود یا خیر.
تاکنــون اطالعاتــى درمورد زیرســویه هاى شــناخته 
شــده اومیکرون یعنى BA.1 و BA.2 کســب کرده ایم، 
 (WHO) درحال حاضر نیز ســازمان جهانى بهداشــت
زیرســویه دیگرى به نام BA.3 را بررسى مى کند. ازآنجا 
که اومیکرون یک ســویه نگران کننده است، الزم است 
زیرشــاخه هاى آن مورد ارزیابى قرار بگیرد. پس از پدیدار 
شدن ســویه اومیکرون در نوامبر ســال 2021 میالدى، 
سازمان جهانى بهداشت (WHO) آن را به عنوان پنجمین 

سویه نگران کننده طبقه بندى کرد و مشخص شد اومیکرون 
جهش یافته ترین سویه ویروس کروناست که تاکنون مورد 
بررســى قرار گرفته و داراى سه زیرسویه BA.1، BA.2 و 
BA.3 است. نتایج بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد 

که هر دو زیرسویه BA.1 و BA.2 پروتئین سنبله متفاوتى 
 BA.3 دارند؛ اما هیچ جهش خاصى براى پروتئین سنبله
 BA.3 وجود نــدارد، بنابراین مى توان نتیجــه گرفت که

ترکیبى از جهش هاى BA.1 و BA.2 است.
با وجود اینکه هر سه زیرسویه در سراسر جهان گسترش 
 BA.1 یافته است، میزان شیوع آنها متفاوت است و زیرسویه

بیشتر از بقیه بر جهانیان تسلط دارد. 

سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا در حساب کاربرى خود 
در توییتر نوشت: سفرهاى نوروزى و استفاده از اقامتگاه ها 
براى هموطنانى که در ایام قرنطینه نباشــند،  تنها به سه 

شرط مجاز است.
عباس شیراوژن با انتشار توییتى نوشت: سه شرط مجاز 
براى سفرهاى نوروزى،  تزریق ســه دوز واکسن، دو دوز 
واکسن که کمتر از ســه ماه از آخرین دوز واکسن گذشته 
باشد و به همراه داشتن تست pcr منفى (براى افرادى که 

تزریق واکسن کامل نداشته اند) است.
شــیراوژن پیش تر در صفحه شــخصى خود در توییتر 
مصوبات جلسه گذشته ســتاد ملى مقابله با کرونا درباره 

سفرهاى نوروزى و شیوه نامه هاى بهداشتى در اجتماعات 
مذهبى ایام نیمه شعبان در اماکن مقدس را اعالم کرده بود. 
وى در این توییت نوشت: در جلسه ستاد ملى کرونا ضمن 
تأکید بر اجراى مصوبات قبلى در مورد ضرورت تزریق سه 
دوز واکسن براى سفرهاى نوروزى و اردوهاى راهیان نور، 
بر رعایت جدى شیوه نامه هاى بهداشتى، فاصله گذارى و 
ماســک در اجتماعات مذهبى ایام نیمه شعبان در اماکن 

مقدس به ویژه مسجد مقدس جمکران تأکید شد.
در حال حاضر 148 شهرســتان در وضعیت قرمز، 196 
شهرستان در وضعیت نارنجى، 101 شهرستان در وضعیت 

زرد و 3 شهرستان در وضعیت آبى قرار دارند. 

نسل سوم اومیکرون باعث 
بیمارى شدیدترى مى شود؟

سفرهاى نوروزى 
براى چه کسانى مجاز است؟

مدارس و تناقض هایى در 
بازگشایى 

   ایسنا | تناقض هایى در بازگشایى مدارس و نظارت 
بر کار آنها وجود دارد که موجب ترس والدین و گاهى حتى 
کارشناسـان بهداشتى شده اسـت. نگرانى جدى از افت 
تحصیلى دانش آموزان و ترك تحصیل هاى گسترده در 
آموزش مجازى دو چالش  اصلى نظام آموزشى کشور در 
سال تحصیلى پیش رو مطرح است. آموزش و پرورش با 
توجه به آموزش غیرحضورى در ماه هاى اخیر به منظور 
جلوگیرى از افت تحصیلى دانش آموزان با کاهش تعداد 
مبتالیان بر آموزش حضورى تأکید دارد و معتقد اسـت 
هیچ نوع آموزشى جاى آموزش حضورى را نمى گیرد. از 
سوى دیگر برخى از والدین دانش آموزان نگران ابتالى 
فرزندان خود در فضاى مدارس بخاطر عدم اجراى دقیق 

دستورالعمل هاى بهداشتى هستند.

دلیل واکسن گریزى
   ایسنا | دکتر مرجان جعفرى روشن، روانشناس، با 
اشاره به اینکه یکى از مواردى که روى افراد واکسن گریز 
تأثیـــرات زیــادى مى گذارد، فضاى مجازى و رسانه 
اسـت، مى گوید: این افراد تصور مى کنند که به صورت 
ویژه و خاص توطئه اى در کار است و بحث کنترل جهانى 
تک تک افراد مطرح است و ترس از کنترل  شدن آنها را از 
تزریق واکسن بازمى دارد. از سوى دیگر دسته اى از افراد 
هسـتند که تجربه هاى بدى در اطراف خود درخصوص 
تزریق واکسن داشـته اند که سبب شـروع ترس و فوبیا 
شده و سـبب شـده این دسـته از افراد از تزریق دوز آخر 
واکسـن سـر باز زنند. گروه دیگرى هم در میان افرادى 
که دوز سوم واکسـن را تزریق نکرده اند، وجود دارند که 
تصور مى کنند آسیب ناپذیر هستند و چون تا این لحظه 
بیمار نشـده اند، پس از این به بعد و تـا پایان بیمارى هم 

مبتال نخواهند شد.

کودك یک ماهه قربانى شد
   مهر | رئیس دانشگاه علوم پزشکى کرمان از فوت 
کودك یک ماهـه در کرمان به دلیل ابتـال به کرونا خبر 
داد. حمید رضا رشـیدى نـژاد اظهار کرد: هـم اکنون در 
بیمارسـتان هاى کرمان 290 بیمار کرونایى بسـترى و 
تحت درمان قرار دارند. وى از مردم خواست طبق دستور 
العمل ها نسبت به واکسیناسیون اقدام کنند و گفت: روند 
واکسیناسـیون در کرمـان به دلیـل عـدم مراجعه مردم 

مناسب نیست.

اعالم فهرست آزمایشگاه هاى 
تشخیص کرونا

   مهـر | معاونـت بهداشـت وزارت بهداشـت تعداد 
کل آزمایشـگاه هاى مجـاز تشـخیص مولکولى کووید 
19 در سراسـر کشـور را 364 آزمایشـگاه اعالم کرد. بر 
اسـاس اعالم معاونت بهداشـت تعداد 322 واحد از این 
آزمایشـگاه ها، آزمایـش تشـخیص مولکولـى کوویـد 
19 براى مسـافران برون مرزى را نیز انجـام مى دهند. 
ویرایش 18 اسفند فهرست آزمایشگاه هاى داراى مجوز 
انجام آزمایش تخصصى تشخیص مولکولى کووید 19، 

قابل دسترس است.

واکسیناسیون
 خانه به خانه در قم 

   ایرنـا | رئیـس مرکـز بهداشـت شهرسـتان قـم 
گفـت: در راسـتاى افزایـش ایمنـى سـالمندان برنامه 
واکسیناسـیون خانه به خانه با همکارى بسـیج از هفته 
جارى دراین اسـتان آغاز شده اسـت. بهـاره زارع  افزود: 
در ایـن طـرح لیسـت سـالمندانى کـه واکسیناسـیون 
آنها کامل نیسـت تهیه شـده کـه ضمن تماس بـا این 
گروه،  اقناع سـازى الزم انجام مى شـود. وى افـزود: در 
قالب این طـرح تیم هاى واکسیناسـیون سـیار به درب 
منازل سـالمندان مراجعه مى کنند و در منزل با رضایت 
سالمندان تزریق واکسن انجام مى شود. وى اظهارکرد: 
از آغاز طـرح واکسیناسـیون سـالمندان در این اسـتان 
تاکنون، حدود 12 هزار سالمند نوبت اول واکسن کرونا 

دریافت نکرده اند.

پیرو آگهى انحالل منتشره در روزنامه رسمى شماره 22399 شهرستان صفحه 232 مورخ 1400/11/17 و در اجراى ماده 215 قانون تجارت،بدینوسیله 
از کلیه بستانکاران احتمالى دعوت میشود با دردست داشتن مدارك مثبته ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهى به نشانى:اصفهان،خیابان 
کاشانى، فرعى خرم، پالك87 طبقه دوم با کد پستى 8183684951 مراجعه نمایند،این آگهى در سه نوبت(هرنوبت  به فاصله یک ماه )در روزنامه رسمى 

و کثیراالنتشار درج میگردد.بدیهى است پس از سپرى شدن مهلت مقرر،هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد.
مدیر تصفیه : محمد سلمانیان

آگهى دعوت از بستانکاران شرکت مهندسین مشاور طراحان زنده رود پارسیان با مسئولیت محدود(درحال تصفیه)
به شماره ثبت 55299 و شناسه ملى 14005466110(نوبت دوم)

فقدان سند مالکیت
خانم زهرا غفورزاده نوش آبادى به پیوست 2 برگ  استشهادیه محلى که امضاى 
شهود رسما گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت:  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 157 متر مربع به شماره 3420 فرعى مجزى شده از 40 اصلى واقع 
در بخش 4 حوزه ثبتى آران و بیدگل که ذیل شماره 1107 صفحه 347 دفتر 8 و 
شماره ســریال 873370 الف 83  ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده 
سپس برابر سند شماره 32558 مورخ 92,4,20 تنظیمى دفترخانه 123 کاشان 
در قبال مبلغ 618727000 ریال در رهن بانک صادرات اســتان اصفهان قرار 
گرفته اســت که در اثر جابه جایى مفقود و تاکنون پیدا نگردیده اســت و اینک 

درخواســت صدور ســند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 
اصالحى آیین نامه قانون ثبــت مراتب آگهى تا هرکس مدعــى انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى لغایت ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارائه کننده مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مزبور صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1288914- رییس ثبت اسناد و امالك
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حاال بیش از دو سال است که از شــیوع ویروس کرونا در 
جهان مى گذرد، پاندمى اى که کووید ایجاد کرد میلیون ها 
انســان را به کام مرگ فرســتاد و نظام بهداشت و درمان 
کشورها را با اختالل زیادى مواجه کرد، مسائل اقتصادى و 
سیاسى را تحت تاثیر خود قرار داد و تاب آورى کشورها را به 
چالش کشید؛ با وجود این، حاال بعد از دو سال خبرى از پایان 
پاندمى نیست، این ویروس با جهش هاى متعددى که دارد 
امکان پیش بینى را با مشــکل مواجه کرده است. «رکسانا 
مصلحى»، پروفسور همه گیرشــناس ژنتیکى در دانشگاه 
ایالتى نیویورك (SUNY) و محقق مؤسسه ملى بهداشت 
ایاالت متحده آمریکا  NIH درباره آینده اى که مى شود براى 
پاندمى کرونا متصور شد مى گوید: «بیشتر این احتمال وجود 
دارد که کووید به همان مرحله کنترل برسد، یعنى ما نهایتًا 

مجبور شویم یک جورى با آن زندگى کنیم.»

امروز از پیــک اومیکرون عبور کردیم 
اما گویا هنوز خطر شیوع زیرسویه هاى 
آن وجود دارد، زیرســویه هایى که با 
BA1 و BA2 معرفى مى شوند در چنین 
شرایطى برخى مى گویند از 50 مترى 
حتى با وجود ماسک اومیکرون ممکن 
است انتقال پیدا کند. این موضوع چقدر 

حقیقت دارد؟
قدرت انتقال آن خیلى باالتر است ولى نه به این صورت که 
بتواند از عوامل حفاظتى بگذرد. اگر ماسکى مناسب  و به نحو 
درست زده شود به گونه اى که روى دماغ و دهن را بپوشاند 
و همان فاصله اجتماعى رعایت شــود، مى شود از انتقال 

اومیکرون جلوگیرى کرد.
چرا موارد مرگ ومیر اومیکرون به نسبت 

سایر سویه ها مانند دلتا کمتر بود؟
گفتیم که قابلیت انتقال آن زیاد است ولى شدت بیمارى در 
آن  بیشتر نیســت، مفهوم آن این است که  میزان بروز آن 
در جهان و در آمریکا افزایش خیلى شدیدى داشت که در 
آمار  به حالت عمودى این افزایش را مى بینید  ولى زمانى که 
آمار تعداد افرادى که در بیمارستان هستند یا میزان مرگ و 
میر را نگاه مى کنید مى بینید چنین افزایشى به وجود نیامده 
است البته همیشه مقدارى تأخیر بین باال رفتن میزان بروز 
و باال رفتن بسترى شدن و مرگ و میر وجود دارد. همینطور 
آزمایشات و تحقیقات نشــان داده که شدت بیمارى زایى 
اومیکرون خیلى باال نیســت بلکه کمتر است و دلیل آن 
مى تواند به چند جهت باشــد؛ یکى اینکه تعداد زیادى از 
مردم واکسینه شدند، دوم اینکه احتمال دارد که این ویروس 
به طور طبیعى بخاطر جهش هــاى ژنتیکى که پیدا کرده 
بیمارى زایى کمترى  داشــته باشد و ســوم اینکه سیستم 
پزشــکى اکثر کشــورها االن در برخورد با کرونا ویروس 
تجربه دارند براى همین میزان مرگ و میرها زیاد باال نرفت.

شــما گفتید واکسیناسیون در کاهش 
مرگ ومیر تأثیر داشــت اما شــواهد 

نشان مى داد واکسن ها در برابر سویه 
اومیکرون کم اثر بودند؟

بله، اومیکرون قدرت باالیى را از خودش نشان داده که از 
واکســن ها و از مصونیت  فرار کند مثًال در همان آفریقاى 
جنوبى روى افرادى که واکسن فایزر زده بودند تحقیق شده 
بود که قبل از شیوع اومیکرون این واکسن حدود 80درصد 
علیه مبتال شدن و عالئم نشــان دادن تأثیر داشته اما بعد 
از موج اومیکرون این میزان تأثیر به 33درصد رســید، اما 

باالخره تأثیر خودش را داشت.
ایــن 80درصــد یعنى چــى؟ یعنى 
فردى که آن واکسن را زده به احتمال 
80درصد  بیمارى را نمى گرفته و االن 

میزان آن 33درصد شده است؟
مى شود اینطور گفت که قبل از اومیکرون 80 درصد افرادى 
که به طور کامل واکسینه مى شدند و دو دوز واکسن فایزر را 
مى گرفتند مصونیت پیدا مى کردند و ممکن  بود اصًال عالئم 
بیمارى را نشان ندهند ولى این درصد بعد از اومیکرون به 33 
درصد رسید. به همان ترتیب قبل از اومیکرون 93درصد افراد 
مبتالى کامًال واکسینه شده با فایزر کارشان به بیمارستان و 
بسترى شدن نمى کشید ولى بعد از اومیکرون این میزان به 

70درصد رسید که هنوز هم میزان باالیى است.
امروز خیلى ها هنوز دوز بوستر را تزریق 
نکرده انــد، درحالى که مــا مى دانیم 
زیرسویه هاى اومیکرون همچنان خطر 
دارند، حتى ممکن اســت جهش هاى 

دیگر ایجاد شود. تزریق دوز سوم در 
جلوگیرى از ابتال به بیمارى چقدر مهم 

بود و البته همچنان مهم است؟
افرادى که دو دوز واکسن mRNA را دریافت کردند (مثل 
واکســن مدرنا و فایزر)، موقعى که به ایــن افراد یک دوز 
تقویتى سوم زده مى شــود اینها مى توانند 38 برابر بیشتر  
پادتن خنثى کننده از خودشــان در مقابل اومیکرون ایجاد 
کنند و این جوابى است به این ســئوال که آیا دوز تقویتى 
سوم مؤثر است یا نیست. در نهایت اومیکرون مى تواند تأثیر 
واکسن را کم و از مصونیت فرار کند ولیکن با دوز تقویتى 
مى شود دوباره آن مصونیت باال را علیه اومیکرون به وجود 
آورد و براى همین االن جوامع خیلى نگران نیســتند که 

بخواهند یک واکسن مختص به اومیکرون درست کنند.
زمزمه هاى تزریق دوز چهارم شنیده 
مى شود این روند قرار است تا همیشه 
ادامه پیدا کنــد، یعنى ویروس جهش 
پیدا کند و ما دوباره باید دوزهاى بوستر 

بعدى را بزنیم؟
جواب این است که ما واقعاً نمى دانیم که اینطور است یا خیر 
و ما به اطالعات بیشترى درمورد دوام حفاظتى این پادتن ها 
احتیاج داریم که آیا مثًال در رابطه آن کسى که سه دوز دارد 
و آن کسى که چهار دوز زده است تولید کردن پادتن هاى 
خنثى کننده درمورد حفاظت و جلوگیرى از بسترى شدن و 
مرگ و میر تفاوت کلى وجود دارد یا نه. در ضمن همیشه 
ممکن است یک مشکالت جانبى وجود داشته باشد که  باید 

روى تمامى اینها تحقیقات صورت بگیرد که آیا واکسن زیاد 
زدن مى تواند خطرناك شود یا خیر.

آیا نوع واکسن ها تأثیرى در کاهش یا 
افزایش مرگ ومیرها داشت؟

بر اساس آخرین آمارى که من دیدم تأثیر واکسن آسترازنکا 
روى اومیکرون حدود 71 درصــد در جلوگیرى از بیمارى 
شــدید و 36 درصد در مقابله با مبتال شدن است و واکسن 
سینوفارم تأثیرى در حدود 53 درصد در جلوگیرى از بیمارى 

شدید و 35 درصد در مقابله با مبتال شدن دارد.
 آیا فکر مى کنید اوضاع االن بهتر شده 

است یا فرقى نکرده است؟
همه اینها به این بستگى دارد که گونه بعدى این ویروس 
کى دیده شــود و چند جهش دیگر و چه خواصى داشته 
باشــد. این ویروس ســعى مى کند تکامل پیدا کند و در 
جامعه بمانــد و  بر نوع هاى قبلى که وجود داشــته غلبه 
کند، مثل همین اومیکرون که بر دلتا غلبه کرده اســت. 
این مسیر پاندمى را ســخت مى کند ولى اصوًال اگر ما به 
پاندمى هایى که در دنیا وجود داشته نگاه کنیم یکسرى 
مراحلى وجود دارد که پاندمى طى مى کند؛ اولین مرحله 
آن خود فاز پاندمى است و بعد از آن به جایى مى رسد که 
یک نوع کاهشى در میزان بروز بیمارى به وجود مى آید و 
بعد از آن به مرحله اى مى رسیم که بیمارى تحت کنترل 
درمى آید و بعد از کنترل اگر خیلى خوش شــانس باشیم 
به مرحله حذف بیمارى مى رسیم و مرحله آخر ریشه کن 

کردن بیمارى است.

آینده این بیمارى به کدام سمت مى رود، 
آیا کووید به یک بیمارى معمولى تبدیل 
مى شود، به طورکلى ریشه کن مى شود 

یا خطرناك تر مى شود؟
فکر مى کنم اکثر اشخاصى که  راجع به بیمارى هاى عفونى 
و پاندمى مى دانند نظرشان اینطور باشد که احتمال اینکه 
این بیمارى بتواند به طور کامل حذف شــود و یا ریشه کن 
شود مثل آبله یا فلج اطفال و... کم است و بیشتر این احتمال 
وجود دارد که کووید به همان مرحله کنترل برسد، یعنى ما 
نهایتًا مجبور شــویم جورى با آن زندگى کنیم، طورى که 
حداقل براى مدتى به صورت کنترل شده خودمان را با آن 
وفق دهیم که باز سئوال پیش مى آید که این در جامعه چه 
مفهومى دارد؟ مفهوم آن این است که این بیمارى وجود دارد 

ولى دیگر جامعه را مختل نمى کند.
یعنى باز جامعــه باید با یکســرى 
محدودیت هایى زندگــى کند یا همه 

محدودیت ها حذف مى شود؟
اگر به آن فازى که کنترل مى شود برسد به این معنى است 
که دیگر آن سختگیرى هایى که زمان پاندمى وجود داشته 
وجود نداشته باشد و مى تواند دوباره به آن شرایطى که قبل 
از پاندمى بوده برگردد ولى بعضى از این کارهایى که ما زمان 
پاندمى انجام مى دادیم ممکن اســت ادامه پیدا کند مثًال 
بعضى ها بخواهند در هواپیما یا در یک محیط بسته هنوز 
ماسک بگذارند و یا به نحوى فاصله اجتماعى را در بعضى 

مکان ها حفظ کنند.
یعنى االن ممکن است که جهش بعدى 
که ما در کرونا ویروس داریم به سمتى 
برود که مرگ ومیر دوباره افزایش پیدا 
کند یا اینکه این روند به شکلى که االن 
دارد ادامه پیدا مى کند؟ چون ما دلتایى 
را داشــتیم که مى گفتند مرگ ومیر آن 
بیشــتر از نوع قبلى اش است و بعد به 
سمت اومیکرونى آمدیم که برعکس 

شده است؟
احتمال اینکه این ویروس جهش هایى را داشــته باشد که 
قابلیت انتقال را بیشتر کند ولى مرگ ومیر بیشتر  نشود زیادتر 
است. اما نمى توان گفت که چنین چیزى غیرممکن است. 
چون ممکن است شرایطى باشد که این ویروس بتواند یک 

قابلیتى را پیدا کند که ما آن را پیش بینى نمى کردیم.
اگر این موج هاى بروز مرگ ومیر کمترى 
داشته باشند یعنى ما به همان مرحله 

کنترلى که گفتید مى رسیم؟
مرحله کنترل زمانى اســت که ما در میــزان بروز کاهش 
مى بینیم، یعنى ما از فــاز پاندمى به فــازى مى رویم که 
کاهش در میزان بروز هســت و بعد از آن به مرحله کنترل 
مى رسیم. اگر بخواهیم این کاهش در میزان بروز را نبینیم و 
بخواهیم افزایش در آن را ببینیم به این مفهوم است که فعًال 

نمى توانیم به کنترل برسیم.

پروفسور دانشگاه نیویورك: کووید ریشه کن نمى شود

آینده غیرقابل پیش بینى براى پاندمى کرونا

سرپرست ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) اعالم کرد: با وجود تحریم هاى 
ظالمانه دشمنان، اکنون ظرفیت تولید ســاالنه حدود 400 میلیون دوز واکسن 

کووبرکت براى مهار کرونا در این مجموعه فراهم شده است.
دکتر عارف نوروزى افزود:  از زمانى که سویه اومیکرون وارد ایران  شد تا وقتى 
که واکسن آن  تولید شد 29 روز طول کشید؛ امروز تجهیزاتى که وزیر بهداشت و 
درمان و شخصیت هاى علمى در مجموعه برکت بازدید کردند خود ظرفیتى بزرگ 

براى مقابله با ویروس کروناست.
وى ادامه داد: امروز این ظرفیت در مجموعه برکت وجود دارد که هر مشــکل 
ویروسى کشور را تهدیدکند امکان  مقابله با آن فراهم است؛ ما این امکان را داریم 
ساالنه 400 میلیون دوز واکسن تولید کنیم ضمن آنکه این امکان وجود دارد تا در 
این زمینه  کشور ، منطقه و  سایر مناطق جهان را زیر  پوشش  واکسن قرار دهیم.

نوروزى بیان کرد: در  دو سال  اخیر با کوشش و تالش فراوان به  توفیقات بزرگى 
رسیدیم و نتایج و دستاوردهاى علمى خوبى در کنار ساخت واکسن داشتیم ؛ اولین 
تولیدکننده داروى ضد کرونا با ظرفیت تولید 30 هزار تا 45 هزار دوز  و ســازنده 

تجهیزات درمانى مانند انواع کیت هاى تشخیص کرونا در منطقه هستیم.

دانشمندان با انجام بررسى هاى الزم ژن هایى را که موجب بروز 
نوع شدید بیمارى کووید-19 مى شود، کشف کردند.

گروهى از محققان به منظور بررســى ژن هاى عامل بروز نوع 
شــدید بیمارى کووید -19، مطالعه جدیدى انجام دادند. آنها 
براى نیل بدین هدف، تقریبًا 56 هزار فرد را مورد ارزیابى قرار 

دادند. این مطالعه تفاوت هایى را در 23 ژن در بیماران مبتال به 
نوع شدید بیمارى کووید -19، در مقایسه با DNA دیگر افراد 
که به بیمارى شدید دچار نشــده بودند، نشان داد. بررسى هاى 
انجام شده نشان مى دهد که 16 تفاوت ژنتیکى از این 23 ژن 
پیش از این شناسایى نشده بود. محققان به این نتیجه رسیدند 
که افراد مبتال به نوع شدید بیمارى کووید -19، داراى ژن هایى 

هستند که باعث مى شود بدن آنها نتواند توانایى ویروس براى 
کپى ســازى از خود را محدود کند یا مانع التهاب بیش از حد و 

لخته شدن خون شود.
نتایج بررسى هاى انجام شــده به محققان در تهیه داروهاى 
جدید که ممکن اســت براى درمان بیمارى کووید -19 مفید 
باشد، کمک شــایانى مى کند. براى نمونه 
پژوهشگران تغییراتى را در ژن هاى کلیدى 
که ســطح فاکتور 8 را تنظیم مى کند، پیدا 
کردند. این پروتئین نقش مهمى در تشکیل 
لخته هاى خونى دارد. لخته شدن خون یکى 
از دالیل اصلى کمبود اکســیژن در بیماران 
مبتال بــه کووید -19 اســت؛ بنابراین، این 
اکتشــاف مى تواند به حل مشکل لختگى 

خون کمک کند.
به گفته محققان، تا زمانى که این داروها مورد 
بررسى و آزمایش قرار نگیرد، نمى توان میزان 
تأثیرگذارى آن را اعالم کرد. یکى از ژن هایى 
که پیش از این کشف شده بود، TYK2 نام دارد که نوعى داروى 
آرتریت روى آن اثر خوبــى دارد و هم اکنون به عنوان درمانى 
براى بیمارى کووید -19 مورد بررسى قرار گرفته است. نتایج 
آزمایشى که هفته گذشته انجام شده است، نشان مى دهد که این 
دارو خطر مرگ و میر و بسترى شدن در بیمارستان به دلیل مبتال 

شدن به بیمارى کووید -19 را تا 13 درصد کاهش مى دهد.

فراهم شدن ظرفیت تولید ساالنهژن هاى عامل بروز نوع شدید کرونا کشف شد
 400 میلیون دوز واکسن برکت 

روى موج کووید-19
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رئیس ستاد کل نیرو هاى مسلح در مالقات با رئیس جمعیت هالل 
احمر گفت: آموزش سربازان و مهارت آموزى آنها براى حضور در 
بحران ها فرصتى است که باید غنیمت شمرد. سرلشکر پاسدار 
محمدباقرى افزود: در ستاد کل باید راهکارهاى اجرایى گذراندن 
دوره خدمت در جمعیت هالل احمر بررسى شود که براى این 
امر نیاز  است جمعیت هالل احمر با تدوین برنامه  اى این روند را 
تسریع کند. در شرایط فعلى هم افزایى جمعیت هالل احمر و بسیج 
امر مهم و مؤثرى است، این در برنامه هاى کارى آتى خواهد بود.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده مجمع بسیجیان خراسان 
جنوبى گفــت: در حوزه آســیب هاى اجتماعــى زنان دو 
موضوعى که ذهن را درگیرد مى کند میــزان فرار از منزل 
و اقدام به خودکشى در این اســتان بود که در سال 1401 
باید به آن توجه ویژه داشته باشیم. فرشته اسدزاده با اشاره 
به وضعیت ازدواج و طالق زنان در استان، افزود: رشد طالق 
از سال 90 تا 95 و کاهش فرزندآورى از فاکتورهایى بود که 

احصا شده و در دستور کار سال آینده خواهد بود.

خدمت سربازى در هالل احمر 

2 آسیب پرتکرار 
زنان خراسان  جنوبى

01

فرماندار پیشــوا گفت: براى کاهش آسیب هاى اجتماعى 
به کمک دانشگاه نیاز داریم. ابراهیم تاجیک نورى اظهار 
داشت: در طول عمر با برکت انقالب اسالمى شاید در کمتر 
دوره اى اتفاق افتاده کــه چنین هماهنگى بى نظیرى بین 
ارکان مختلف نظام وجود داشــته باشد که اگر از این فضا 
به درستى استفاده شــود مى تواند مقدمه تمدن اسالمى 
باشد. تاجیک نورى عنوان کرد: براى پیشگیرى و کاهش 
آسیب هاى اجتماعى به کمک دانشگاه نیاز داریم در حال 
حاضر همه دستگاه ها براى این موضوع پاى کار آمده و به 

صورت تشکیالتى و هماهنگ پیش مى رویم.

به کمک دانشگاه نیاز داریم

یک دِر طوســى رنگ، مرز بین بیرون و درون بخش 
کرونا در یکى از بیمارســتان هاى اصفهان اســت. 
صندلى هاى فلزى اینجا، شــاهدان خوبى هستند. 
شاهدانى که منتظران بسیارى را دیده اند. از سه دقیقه 
پیش که در باز شده و پرســتاران سراسیمه به درون 

بخش ccu رفته اند، عقربه ها کندتر مى گذرد.
صداى بوق بریده بریده دســتگاه هــا، تنها صدایى 
اســت که مى آید و رنگ زندگى در پشت دریچه ها 
را گوشزد مى کند. عقربه ها اما به کندى مى گذرند. 
براى مادران براى پدران، بــراى خواهرها و برادرها، 
زن ها و مردهایى که پشت درها از ترس کرونا جرأت 
نمى کنند داخل شوند و فقط منتظرند. هراسى از رفتن 
و نماندن، اما این لحظه شــمارى ها براى پرستاران 
معناى دیگرى دارد. کسانى که به سلول هاى بیماران 
زندانى کرونا پشت درهاى بســته سر مى زنند و تنها 
مالقات کنندگانى هستند که در راهروها راه مى روند 

و جانشان را گذاشته اند کف دستشان.
مرضیه رجب روشــن، با 28 سال ســابقه پرستارى 
است که بیماران نامش را مالقات کننده گذاشته اند. 
توى اتاق هاى سفیدى که هر کدام نقش سلولى را 
براى دو یا سه بیمار کرونایى ایفا مى کنند، او و دیگر 
همکارانش ترس را گذاشته اند کنار و مثل مادرى که 
از کودکش محافظت مى کند، بیماران را تر و خشک 
مى کنند. چشم هاى خسته مرضیه زیر ماسک سفید 
جراحى خیلى چیزها براى گفتن دارد: «اوایل خیلى 
مى ترسیدیم، با ویروس ناشــناخته اى روبه رو شده 
بودیم که نمى دانستیم با آن، چه کار کنیم، همکار و 
بیمارانمان بودند که جلوى چشممان پرپر مى شدند، 
هر بار که دســتگاه ها را از بیماران جدا مى کردیم و 
مرگى دوباره را مى دیدیم، افسرده و نگران از مرگ 
بعدى بودیم؛ اما باز در خط مقدم جبهه اى بودیم که 
بازگشتى نداشت، چون متعهد شده بودیم که بمانیم 
و ماندیم. بین برزخ مرگ بعضى ها و زندگى دوباره 
خیلى هاى دیگر، ما شاهدان همیشگى بودیم. وقتى 
شب مى شــد بدتر بود. بیمارها توى اتاق ها زندانى 
بودند و انگار راهروها، بیابانى بــى آب و علفى مى 
شد که رنگ زندگى نداشــتند و شاید تنها موضوعى 
که مى توانست ما را آرامش دهد، لبخند از سر حزن 
بیمارانى بود که کمى دردشان ساکت مى شد. اتاق 

هاى ایزوله اما از جمعیت زندانیان کرونا کم نمى شد 
و هر روز به لیست بدحاالن اضافه تر مى شد. لحظه 
هاى غریبى بود. یک چشــممان اشــک بود و یک 

چشممان شادى.»
کمى مکــث مى کند و نقــب مى زند به تــه مانده 
خاطــرات خوبى که برایش مانده اســت: « بهترین 
خاطره ام در مورد پســر جوانى بود که کرونا داشت 
و وقتى به بیمارســتان آمد امید زنــده ماندنش را از 
دســت داده بود. هر روز با نفس تنگى و مشکالت 
دیگر دســت و پنجه نرم مى کرد و هر روز به ما مى 
گفت که دعایش کنیم؛ دعاى اختصاصى. مى گفت: 
من یک نفر را دوست دارم، مى خواهم ازدواج کنم. 
مى خواهم پدر بشوم، بچه ام را بگیرم بغل. اینها را مى 
گفت و تمام قد گریه مى کرد و بین هق هق هایش 
از روزهاى ندیــدن رؤیاهایش نام مى برد. هر بار که 
ما را مى دید؛ مى گفت: مى خواهم دختر مورد عالقه 
ام را مالقات کنم. هر کارکردیم دختر نیامد که حتى 
از پشت شیشــه او را ببیند. ترس نگذاشته بود بیاید. 
ترس از ویروس، حتى روى عشــق و دوست داشتن 
پرده کشیده بود. تنها مالقات کنندگان او پرستارانى 
بودند که یک آن او را تنها نمى گذاشتند و مدام به او 
روحیه مى دادند. چند روز گذشته بود، اما او خیال بهتر 
شدن نداشت. نشســته بود که ببیند کى مى میرد. از 
همه اقوام و فامیل هایش حاللیت مى طلبید و امیدى 
نداشــت، اما پرستارها ناامید نمى شــدند. شاید روز 
بیست و چهارم یا بیســت و پنجم بود که رفته رفته 
حالش بهتر شــد و ما کم کم اثرات بهتر شدن را در 
او دیدیم. لحظات خاص و ممتدى ســپرى مى شد؛ 
همه به زندگى دوباره اى که عاید پسر جوان شده بود 
لبخند مى زدیم و گویا اصًال دوست نداشتیم که این 
ثانیه هاى قشنگ تمام شود. به محض اینکه بهتر شد 
همه پرســتارها را جمع کرد. با موبایلش یک آهنگ 
شاد گذاشت و رقصید و بعد از آن از بیمارستان رفت. 
شاید کمتر از یک هفته بعد بود که به ما گفتند، جشنى 
کنار در ورودى بیمارستان داریم. همان جوان بود که 
این بار با یک گروه ارکستر و یک وانت بار گل آمده 
بود. ولى این بار کمى فرق داشت؛ برعکس شده بود 
و او حاال جلوى پرستاران خم مى شد و به پاى کسانى 
افتاده بود که زندگیش را نجات داده بودند. زندگى که 
هر بار در بیمارستان مى دیدیم. معجزه هایى که بین 

ناامیدى و امید موج مى زد.»
توى راهرو بیمارستان، على، پرستار دیگرى است که 
بقچه خاطراتش پر شــده از بیم و امیدهاى روزهاى 
کرونا: «خیلى ها خواب نداشــتند، مى ترسیدند که 
بخوابند و دیگر هیچوقت بیدار نشوند. این مواقع براى 
بیمارها آهنگ هاى آرام مى گذاشتیم یا اگر فرصتى 
مى شد، برایشان چند سطر کتاب مى خواندیم.» همه 
چیز مثل یک کابوس بود که در فضا پرســه مى زد و 
تنها چیزى که آرامش بخش لحظــه هاى تلخ بود، 
دیدن چشــم هاى امیدوار بیمارانى بود کــه ما را از 
پشت آن همه لباس و تجهیزات محافظتى استقبال 

مى کردند.»
این استقبال از خط مقدم بیمارستان و از یک خط ممتد 
قرمز شروع مى شــود، خط قرمزى که تنها دکترها و 
پرستارها مى توانند از آن عبور کنند و جنگى تن به تن 

میان مرگ و زندگى داشته باشند.
خیلى هایشــان وقتى رفته اند آن طــرف خط دیگر 
برنگشته اند. خیلى هایشان از خیلى وقت پیش خانه 
نرفته اند و این در حالى اســت که طبــق قانون، هر 
پرســتار بخش مراقبت هاى ویژه، باید در طول ماه، 
25 شیفت هفت یا 12ساعتى، معادل 150 ساعت کار 
کند، اما عشق نگذاشته که این عددها برایشان ملموس 
شود. خیلى هایشان مانده اند که باشند در شیفت هاى 
بدون وقفه براى بخش هایــى که از بیماران یک آن 
خالى نمى شود. براى چشم انتظارهایى مانده اند در 

حالى که خودشان کلى چشم به راهى دارند.
حمیده مرادى، پرستار دیگرى است که این روزها را 
با پوست و گوشتش لمس کرده: «خیلى هایمان خانه 
نرفتیم. خیلى هایمان مریض شدیم و خیلى از مریض 
ها کنار ما دچار ترس از مرگ شــده بودند و ما به آنها 
دلدارى مى دادیم. حجم مراجعات زیاد بود و سردخانه 
ها شلوغ. دوست ندارم بگویم اما حتى سرامیک هاى 
کف سردخانه دیگر پیدا نبود. مرگ بود که پرسه مى 
زد و امان نمى داد. گاهى یک جوان بیست و چند ساله 
تسلیم مى شد و گاهى یک پیرمرد 95 ساله که همه 
فامیل هایش از ماندنش دلسرد شده بودند زنده مى 
ماند. ما معجزه دیدیم. معجــزه روزهاى اوج و فرود 
کرونا. بیم و تنهایى و ترس. ما به اندازه داستان هاى 
هزار و یک شب شهرزاد قصه گو مى توانیم برایتان از 

معجزه ها بگوییم...»

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: طرح جامع کنترل و کاهش 
آسیب هاى اجتماعى باید در برنامه ششم توسعه اجرایى 
شــود که تاکنون حتى بررسى آن شــروع نشده و 

همچنان خاك مى خورد.
الهام آزاد اظهار کرد: با توجه به اینکه گســتره 
دامنه آســیب هاى اجتماعى زیاد است، عدم 
تأمین منابع مالى مورد نیــاز همواره یکى از 
موضوعاتى بوده که مانع اثرگذارى و استمرار 
فعالیت ها بوده و موجب شده اقدامات به صورت 

مقطعى و برشى انجام شود.
عضو فراکســیون زنان مجلس خاطرنشان کرد: با 
توجه به حساســیت هاى موضوع، کارگروه آسیب هاى 
اجتماعى مجلس متشکل از دستگاه هاى نظارتى، وزارتخانه و 

سازمان هاى مربوطه به موضوعات مرتبط پرداخته و ایده ها و پیشنهادات الزم را ارائه مى دهد.
آزاد بیان کرد: اگرچه تأمین منابع مالى سهم بسیار تأثیرگذارى در اجراى سیاست ها در حوزه هاى اجتماعى 
و فرهنگى دارد، اما حقیقت آن است که همه موضوعات به بودجه ختم نشده بلکه در موارد متعددى خأل 

نظارتى مانع اجرا و استمرار بسیارى از فعالیت ها مى شود.
وى تأکید کرد: به طور مثال در حالى طرح جامع کنترل و کاهش آســیب هاى اجتماعى در برنامه ششم 
توسعه دیده شده، اما تاکنون و در شرایطى که در آستانه اجراى برنامه هفتم هستیم، این طرح حتى هنوز 

استارت نخورده است.
عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: با وجود اثرگذارى مسائل اجتماعى و فرهنگى در جامعه، اما متأسفانه 

برخى دولت ها از پرداختن به این حوزه غافل شده اند و امروزه تبعات این اهمال و کوتاهى ها را مى بینیم.
آزاد ادامه داد: یکى از اولویت هاى کارگروه آسیب هاى اجتماعى این است که جلسه محور نبوده و منتج 
به خروجى باشد، از این رو معتقدیم در این حوزه با شفافیت و تأمین منابع بودجه اى و تقویت ابعاد نظارتى 

مى توان به عایدى هاى زیادى دست یافت.

وزیر دادگسترى با بیان اینکه بیشتر کودکان کار از اتباع هستند، 
گفت: اگر شهردارى ها تفکیک زباله از مبدأ را به جدیت 
پیگیرى کنند دیگر شــاهد معضــل زباله گردى 

کودکان نخواهیم بود.
امیرحسین رحیمى با بیان اینکه اگر بخواهیم 
جامعه اى موفق و پیشــرفته داشــته باشیم، 
نیازمند توجه به کودکان و نوجوانان هستیم، 
گفت: وظیفه اصلى ما حمایــت از کودکان و 
نوجوانان اســت. تجربه حمایت از کودکان و 
نوجوانان در استان ها متفاوت است و در مناطق 
گوناگون حمایت از اطفال به گونه متفاوتى صورت 

مى گیرد.
وزیر دادگسترى با اشــاره به موضوع کودکان کار اظهار کرد: 
بیشتر کودکان کار از اتباع هستند. البته باید از هر کودکى حمایت کنیم. حتى کودکانى که 

غیرمجاز در کشور ما حضور دارند.
رحیمى با بیان اینکه ظلم به کودکان از ظلم به هر انسانى سنگین تر است، تأکید کرد: باید از هر گونه ظلم 
به کودکان از جمله اجبار آنان به کار جلوگیرى کنیم. عده اى از کودکان کار از روى ناچارى به کار روى 
مى آورند اما عده اى دیگر به دلیل حضور باندها مجبور به کار مى شوند. باندها و کسانى که کودکان کار را 

مجبور به کار اجبارى مى کنند، مجرم هستند و باید با آنها برخورد شود.
وى با بیان اینکه بیشتر زباله گردى ها توسط باندها اداره مى شود، خاطرنشان کرد: باید این موضوع را به 
جد پیگیرى کنیم. اگر شهردارى ها تفکیک زباله از مبدأ را به جدیت پیگیرى کنند، دیگر شاهد این معضل 

زباله گردى کودکان نخواهیم بود.

رئیس سازمان پزشکى قانونى درباره افراد داراى مالل جنسیتى و در پاسخ به این سئوال که آیا آمار زنان در این 
زمینه بیشتر از مردان است، گفت: در مقایسه با کشورهاى غربى آمار ما زیاد نیست اما در مقایسه با سال هاى 
گذشته این موضوع در زنان بیشتر شده است. تا 4 الى 5 سال پیش مردان بیشتر درخواست تغییر جنسیت داشتند 
اما این آمار در سال هاى اخیر به سمت زنان بیشتر شده است و ما هم این زنگ خطر را براى متولیان تصمیم گیر 
هم در مجلس، مجامع فرهنگى و هم در دولت به صدا درآورده ایم.بنابر ارزیابى اولیه اى که ما انجام داده ایم و 
شاید مهمترین علتى که تاکنون به آن رسیده ایم استفاده بى حد و حصر و خارج از چارچوب از فضاى مجازى است. 
عباس مسجدى تصریح کرد: البته ما بر اساس موازین علمى دستورالعمل سختى براى این درخواست در نظر 
گرفته ایم و مدت یکسال این افراد تحت درمان قرار مى گیرند و تا اطمینان پیدا نکنیم که نیاز به تغییر جنسیت 
وجود دارد مجوزى صادر نمى شود البته این توصیه را نیز به افرادى که چنین قصدى را دارند مى کنیم که بر اساس 
بررسى هاى پژوهشى که انجام داده ایم بسیارى از افرادى که تغییر جنسیت مى دهند بعداً دچار تبعات روانى ناشى 

از آن مى شوند که متأسفانه حتى آنها را به سمت اقدام به خودکشى نیز مى برد.

طرح جامع کاهش آسیب هاى اجتماعى
 خاك مى خورد

باندها کودکان را به کار مى گیرند

مالل جنسیتى در زنان بیشتر شده است

پرستاران از روزهاى کرونایى بیمارستان ها سخن مى گویند

ما به اندازه داستان هاى 
هزارو یک شب معجزه دیدیم

تعطیلى مدارس و آموزش مجازى به دنبــال همه گیرى کرونا با اثرات روانى و 
اجتماعى متعددى براى کودکان و نوجوانان همراه شده است.

آموزش و پرورش کودکان و نوجوان که در سراسر جهان از طریق نهاد آموزشى 
مدرسه انجام مى شود یکى از مهمترین 
ساختارهاى اجتماعى در جامعه بشرى 
بود که با پیدایش کرونا از دسامبر 2019 

با اختالل مواجه شد.
این نهاد که به باور کارشناسان اجتماعى 
و روانشناختى، عالوه بر تعلیم دروس 
آموزشــى به عنوان نخســتین محیط 
اجتماعى پس از خانواده، مهارت هاى 
ارتباطى، شاخص هاى رشدى و تعامل 
با محیط پیرامونــى را به دانش آموزان 
مى آموزد، با تکیه بر آموزش مجازى و 

حذف کالس هاى حضورى تحت تأثیر قرار گرفته و تضعیف شد.
کاهش در ارتباطــات اجتماعى، فراگیرى مهارت هاى زندگى، کســب هویت 
دانش آموزى، دستیابى به استقالل، افزایش تعهد و مسئولیت پذیرى از جمله آثار 

و نتایج اجتماعى و روانى حذف آموزش حضورى در مدارس بود که در کنار افت 
تحصیلى، میزان یادگیرى، تضعیف مهارت خواندن و نوشتن، حل مسئله و درك 

مطلب نیز به عنوان تبعات مخرب حیطه آموزش اتفاق افتاده است.
این تأثیرات بــراى کودکان مقطع اول 
و دوم ابتدایى که پذیرش در مدرسه و 
آغاز دوران تحصیل مصادف با پیدایى 
کرونا بود، بدون شــک بیش از دیگر 
دانش آموزان قابل لمس بود. این گروه 
محیط واقعى مدرسه و ارتباط چهره با 
چهره با معلم را تجربــه نکرد. از درك 
احســاس شــیرین اولین روز مدرسه 
محروم شده و نتوانست ارتباط فیزیکى 
با دوســتان و همســاالن را در محیط 

واقعى کالس درس تجربه کند.
روندى که به اعتقاد مشاوران، رشد شناختى، تکاملى، تعاملى، اجتماعى و رشد 
زبانى - بیانى کودکان و نوجوانان را هم در این مدت تحت تأثیر قرار داده و در 

برخى تضعیف کرده است.

نایب رئیس شوراى شهر تهران گفت: قرار نیست صرفاً برخورد سلبى 
با موضوع آسیب هاى اجتماعى صورت بگیرد. چون با این 
موضوع بارها از سوى نهادهاى گوناگون برخورد شده 

و به نتیجه دلخواه نرسیده است.
پرویز ســرورى درخصوص چرایى انباشته شدن 
فضاهاى عمومى از انواع بزه ها و آســیب هاى 
اجتماعى گفت: آسیب هاى اجتماعى موضوعى 
اســت که طى یک فرایندى ایجاد مى شــود و 
بنابراین در یک فرایند هم باید مسئله جمع آورى 
و رفع مشکل به انجام برسد. اتفاقاً در دوره جدیدى 
مدیریت شهرى برنامه ریزى بسیار مفصلى براى این 
موضوع صورت گرفته اســت.  وى ادامه داد: همین االن 
چندهزار نفر از معتادان متجاهر جمع آورى شــده و رسیدگى به 
مسئله متکدیان هم در دستور کار مسئوالن قرار دارد. اما قرار نیست صرفاً برخورد سلبى با موضوع آسیب هاى 
اجتماعى صورت بگیرد. چون با این موضوع بارها از سوى نهادهاى گوناگون برخورد شده و به نتیجه دلخواه 
نرسیده است. بخاطر همین هم باید عوامل پشت صحنه این آسیب ها شناسایى شود و با آن عوامل برخورد الزم 

صورت بگیرد و هم از تکرار و برگشت افراد آسیب پذیر به آن وضعیت جلوگیرى شود.

برخورد سلبى با عوامل آسیب هاى اجتماعى 
کارساز نیست کرونا رشد شناختى دانش آموزان را ضعیف کرد

02

نماینده ولى فقیه در خوزســتان با اشاره به اینکه رفع مشکل 
اشــتغال در جامعه، بزهکارى ها، آمار طالق، اعتیاد و دیگر 
آســیب ها را کاهش خواهد داد، گفت: مشکل اشتغال، یکى 
از مهمترین دغدغه خانواده ها و جوانان اســت و لذا یکى از 
رسالت هاى شــوراى فرهنگ عمومى نیز تالش براى رفع 
مشکل اشتغال است. حجت االسالم والمسلمین موسوى فرد 
گفت: در استان و کشور به میزان قابل توجهى ظرفیت هاى 
اشــتغال وجود دارد اما فرهنگ اشــتغال وجود نــدارد. امام 
جمعه اهواز با اشــاره به اینکه رفع مشکل اشتغال در جامعه، 
بزهکارى ها، آمار طالق، اعتیاد و دیگر آســیب ها را کاهش 
خواهد داد، یادآور شــد: جلســه امروز در ادامه جلسه قبلى با 

محوریت «فرهنگ کار و کارآفرینى» برگزار شده است.

کاهش آسیب ها 
با اشتغالزایى

06

استاندار قزوین گفت: آمار آسیب هاى اجتماعى مثل اعتیاد، 
خودکشــى و همســرآزارى در قزوین نگران کننده اســت 
و دســتگاه هاى متولى باید با اولویت بندى بــراى رفع این 
آسیب ها قدم بردارند. محمدمهدى اعالیى اظهار کرد: وظیفه 
دستگاه هاى حوزه اجتماعى و فرهنگى در استان قزوین این 
اســت که به آســیب هاى اجتماعى فراگیرتر در این استان 
بپردازند و در راستاى کاهش این آســیب ها که اثرات روانى 

خطرناکى براى جامعه دارند، فعالیت کنند.

آسیب هاى نگران کننده

04

امروزه تشدید آسیب هاى اجتماعى از جمله مشکالت معیشتى 
و فشارهاى اقتصادى و نبود مهارت در اعضاى خانواده براى 
برقرارى ارتباط مؤثر با یکدیگر، زندگى روزانه بسیارى را دچار 
اختالالتى کرده اســت. اوج گیرى اختالف هاى خانوادگى 
و آســیب هاى مرتبط با آن همچون طالق، همسرآزارى، 
کودك آزارى و مواردى ازاین قبیل بخشى از نابسامانى هاى 
این وضعیت اســت که حذف این آســیب هاى اجتماعى از 
وظایف اصلى بهزیستى البته با همکارى سایر دستگاه هاست.

یادآورى یک وظیفه

دریا قدرتى پور
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دادگسترى استان اصفهان در نظر دارد نســبت به برگزارى ارزیابى کیفى مناقصه گران تعمیر و نگهدارى 
تأسیسات ساختمان به شماره 3000004579000004  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت اقدام نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى 

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1400/12/18 از ساعت 12:00 ظهر 
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/12/24 تا ساعت 19:00 

- مهلت ارسال پاسخ استعالم: 1401/01/11 تا ساعت 13:00
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: استان اصفهان، دادگســترى واقع در خیابان چهارباغ باال، چهارراه نظر، 
ساختمان ستاد دادگسترى کل استان اصفهان، معاونت مالى، پشتیبانى وعمرانى دادگسترى استان اصفهان 

(دبیرخانه) 
تلفن: 36278098

ارزیابى کیفى موضوع بند (ج) ماده 12 
قانون برگزارى مناقصات فراخوان ارزیابى کیفى 

مناقصه گران واگذارى تعمیر و نگهدارى تأسیسات ساختمان

م. الف :1290716 دادگسترى استان اصفهان

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان گفت: در پى واگذارى 
مسئولیت خریدارى 118 دستگاه فلومتر آلتراسونیک اندازه 
گیرى مصرف گاز از شــرکت ملى گاز ایران به شــرکت 
گاز اســتان اصفهان، این تعداد دســتگاه تهیه وتحویل 

شرکت هاى گاز استانى متقاضى شد.
ابوالقاسم عسکرى افزود: با توجه به شرایط تحریم، مناقصه 
خرید 22 دستگاه فلومتر آلتراسونیک برگزار و پس از بررسى 
و کارشناسى دقیق خریدارى و در حال حاضر آماده تحویل 

به شرکت هاى گاز استانى متقاضى است.
وى گفت: به منظور ارتقاى دانش فنى کارشناسان و خبرگان 
شرکت ملى گاز ایران در حوزه مترولوژى و اندازه گیرى و 
نحوه به کار گیرى و استفاده از دستگاه فلومتر آلتراسونیک، 
با در نظر گرفتــن محدودیت هاى ویــروس کرونا ویدئو 
کنفرانس آموزشى در قالب استاندارد کالیبراسیون و کالس 

دقت اندازه گیرى مطابق استاندارد با مشارکت بزرگ ترین 
و مدرن ترین مرکز کالیبراسیون بین المللى اروپا برگزار شد.
سرپرست شرکت گاز استان اصفهان گفت: در این وبینار 
آموزشى مزیت هاى استفاده از این دستگاه ها و همچنین 
موضوعات متنوع و تخصصى در زمینه مترولوژى تجهیزات 

اندازه گیرى گاز را مدیر بخش کالیبراسیون بین الملى اروپا 
ارائه کرد.

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان افزود: در حال حاضر 
این شــرکت رتبه اول نصب فلومتر آلتروســونیک را در 
جهت کاهش خطا هاى اندازه گیرى ایستگاه هاى گاز، در 

کشور دارد.
ابوالقاسم عسکرى با اشاره به اینکه الزامى است با استفاده از 
آخرین فناورى ها و بومى سازى دانش هاى نوین همواره به 
سویى حرکت کنیم که خطاى اندازه گیرى به حداقل ممکن 
برسد، گفت: دقت در اندازه گیرى در حقیقت رعایت حقوق 

مصرف کنندگان و صیانت از منابع ملى است.
وى افزود: مرکز مانیتورینگ تمامى فلومتر هاى آلتراسونیک 
این شرکت به منظور ارتقاء و دقت در اندازه گیرى گاز راه 

اندازى شده است.

تحویل22 دستگاه اندازه گیرى مصرف گاز به شرکت هاى گاز متقاضى

آزمون تأمین نیروى انسانى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
در استان اصفهان همزمان با سراسر کشور توسط مرکز 

آزمون جهاددانشگاهى واحد اصفهان برگزار شد.
معاون آمــوزش و کارآفرینى جهاد دانشــگاهى واحد 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: آزمون سراسرى جذب و 
به کارگیرى فارغ التحصیالن دانشگاهى در بنیاد مسکن 

انقالب اسالمى، روز 18 اسفندماه در سطح کشور برگزار 
شد و 443 نفر از استان اصفهان در این آزمون به رقابت 

پرداختند.
افســون نیازبخش افــزود: فراخوان و شــرایط ثبت 
نام به صــورت سراســرى اوایــل بهمن مــاه اعالم 
شــد و از تاریخ 12 بهمن ماه تــا 20 بهمن ماه نیز ثبت 

نام داوطلبان در ســایت جهاد دانشــگاهى به نشانى
 https://hrtc.ir انجام شد.

وى اضافه کرد: آزمون جذب و تأمین نیروى انســانى 
مورد نیاز در بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان همزمان 
با سراسر کشور روز چهارشــنبه، 18 اسفندماه در محل 

دانشگاه شهید اشرفى اصفهانى برگزار شد.

برگزارى آزمون استخدامى بنیاد مسکن در اصفهان

روز پنج شنبه هفته گذشته براى شهردارى اصفهان 
روز به خصوصى بود. در این روز،  آیین افتتاح 44 
پروژه عمرانى، خدماتى، فرهنگى و ورزشــى در 
مناطق 15  گانه شــهر اصفهان با حضور مدیران 
ارشد شهر برگزار شد تا شهردارى اصفهان، آخرین 
روزهاى اســفندماه ســال 1400 را با رضایت به 

انتها برساند.
برنامه هاى روز پنج شنبه در قالب دو برنامه مجزا 
شامل «افتتاحیه هاى حضورى» و «آیین افتتاحیه 
متمرکز» با حضور شهردار اصفهان، رئیس شوراى 
شهر و ســایر مدیران مجموعه مدیریت شهرى 

اصفهان برگزار شد.
این پروژه ها با هزینه بیش از 230 میلیارد تومان در 

اختیار شهروندان قرار گرفته است.

3 مأموریت شهردارى
على قاسم زاده، شهردار اصفهان در این آیین ضمن 
قدردانى از زحمات کسانى که در زنجیره خدمت 
مدیریت شهرى تالش کردند تا این پروژه ها اجرا و 
به نتیجه برسد، اظهار کرد: سه مأموریت و اولویت 
مهم پیش روى مدیریت شهر در سال جدید قرار 
دارد که نخستین مورد نگه داشت شهر است؛ باید 
شــهر را به روز نگه دارى و به سمت مکانیزه شدن 
حرکت کنیم تا شاهد کاهش هزینه ها و آالینده ها 

همچنین افزایش بهره ورى باشیم.
وى ارتقاى فضاى شــهرى را دیگــر مأموریت 
مدیریت شهر دانست و تصریح کرد: فضاهایى در 
شهردارى موجود است که قابل استفاده نیست، اما 

مى توان با ارتقاى آن متناسب با نگاه نسل امروز آن 
را قابل بهره بردارى کرد. شهردار اصفهان توسعه 
و ایجاد فضاهاى جدید را مأموریت ســوم عنوان 
کرد و افزود: براى تحقق ایــن مأموریت نیازمند 
نگاه عمیق، دقیق و سیاســتگذارى جهت توسعه 
شهر هستیم؛ باید افق 5، 10 و حتى 50 سال شهر 
را پیش بینى کنیم؛ زیرا ایــن اقدام کمک مى کند 
تصمیم هاى لحظه اى نگیریم که بعدها قضاوت 
خوبى از ما نشود.  قاسم زاده با تأکید بر اینکه اگر به 
افق 10 ساله شهر نرسیم، کار نکردن ما بهتر از این 
است که تصمیم اشتباه بگیریم، ادامه داد: در این 
راستا بازنویسى برنامه پنج ساله کلید خورد؛ البته 
این گام ابتدایى است، اما براى برداشتن گام هاى 
بعدى نیازمند هم فکرى همه اقشار ازجمله مدیران، 
اندیشمندان و شــهروندان هستیم، زیرا معتقدیم 

برنامه واقعى پشت درهاى بسته نوشته نمى شود.
وى خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش هاى شوراى 
اسالمى شــهر و معاونت برنامه ریزى شهردارى 
باید براى ترسیم افق اصفهان از همه استعدادهاى 
شهر کمک بگیرند. شهردار اصفهان با بیان اینکه 
حوزه شهرسازى باید آرام آرام خیالى آسوده از روند 
صدور پروانه و پایان ساخت داشته باشد تا بتواند بر 
سیما و منظر شهرى تمرکز کند، گفت: روال موجود 
صدور پروانه ساختمانى فرسایشى است که با فعال 
شدن سیستم الکترونیکى و تحقق هوشمندسازى، 
مدیران فراغت مى یابند که به مسائل اصلى شهر 
بیندیشند؛ زیرا به جاى دیروز و امروز باید به فردا 

فکر کنند تا آینده خوبى رقم بزنند.

افتتاحیه ها صورى نیست
محمد نورصالحى، رئیس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان هم در آیین افتتــاح 44 پروژه عمرانى، 
خدماتى، فرهنگى و ورزشى در مناطق 15 گانه 
شــهر اصفهان، اظهار کرد: امروز پروژه هایى به 
بهره بردارى رســید که از چند هفته قبل آماده 
بوده است؛ بنابراین افتتاحیه هاى امروز صورى 
نیست و از این بابت از شهردارى اصفهان تشکر 

مى کنم.
وى با تأکید اینکه امروز 44 پروژه در نقاط مختلف 
شهر به بهره بردارى رســید، افزود: بهتر است در 
آینده پروژه هاى مربوط بــه یک منطقه با حضور 
مدیران همان منطقه و مردم محله در مراســمى 
افتتاح شــود؛ البته شاید فشــردگى برنامه هاى 
آخر سال موجب شــده که افتتاح ها به این شیوه 

برگزار شود.
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان تصریح 
کرد: تمام پروژه هاى شــهرى در ســال 1401 
زمانبندى مشخص و روشــنى دارد؛ از این رو از 
مســئوالن ســتاد افتتاحیه مى خواهم از اکنون 
براى برگزارى مراسم افتتاح برنامه ریزى کنند و 
به متولى پروژه ها هم زمان افتتاح را اعالم کنند تا 
جدیت کار مشخص شود؛ زیرا مطالبه و حق مردم 
محل است و هر کوتاهى و تأخیر در افتتاحیه قابل 

بررسى است.
نورصالحى خاطرنشــان کرد: این شــیوه نشان 
مى دهد با برنامه فعالیت مى کنیم و از سویى در بین 

مجموعه تحرك و پویایى ایجاد مى شود. 

افتتــاح ایســتگاه شــماره 19 
آتش نشانى

اما روز پنج شنبه در جریان آیین افتتاح 44 پروژه 
عمرانى، خدماتى، فرهنگى و ورزشــى در مناطق 
15 گانه شــهر اصفهان، ایســتگاه شــماره 19 

آتش نشانى اصفهان هم به بهره بردارى رسید.
ابراهیم مطلبى، مدیرعامل ســازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان در این آیین 
گفت: از ابتداى ســال 1400 تاکنون این ایستگاه 
500 عملیات امداد و نجات در منطقه 14 شهردارى 
انجام داده است. وى ، اظهار کرد: بعد از چهار سال 
که همکاران آتش نشــان در یک مکان موقت در 
این منطقه به مردم خدمت مى کردند، امروز شاهد 
افتتاح ایستگاه شماره 19 هستیم که امیدوارم در 

ادامه راه خدمات شایسته به مردم ارائه کنیم.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان تصریح کرد: 206 مأموریت 
به حوادث و 294 مأموریت در بخش حریق انجام 
شده است و تعداد نجات یافتگان از این مأموریت ها 

104 نفر بوده است.

اتفاقات خوب در منطقه 14
مدیر منطقه 14 شــهردارى اصفهان هم در آیین 
افتتاح ایستگاه شماره 19 آتش نشانى گفت: سال 
آینده با اجــراى پروژه هــاى محرومیت زدایى و 
محرك توسعه شاهد اتفاقات خوبى در این منطقه 

خواهیم بود.
محمدمهدى کریمى اظهار کرد: این ایستگاه نیاز 

مبرم مردم منطقه 14 بود که با مســاحت 1300 
متر مربع و زیربناى 1700 متر مربع در سه بخش 
ادارى، آشیانه و سالن همایش مورد بهره بردارى 

قرار گرفت.
وى با تأکید بر اینکه ســال آینــده در منطقه 14 
شهردارى به لحاظ پروژه هاى محرومیت زدایى و 
محرك توسعه شاهد اتفاقات خوبى خواهیم بود، 
اظهار امیدوارى کرد: مــردم این منطقه که الیق 

بهترین ها هستند، طعم شیرین خدمت را بچشند.
وى از مدیریت شــهرى و حمایت ویژه شهردار 
اصفهان براى انجام اتفاقات مثبت در محله هاى 

محروم شهر به ویژه منطقه 14 تشکر کرد.

افتتاح خیابان شهید عبدالرسول زرین 
پروژه خیابان شــهید عبدالرسول زرین در منطقه 
7 شهردارى اصفهان هم از جمله طرح هایى بود 
که روز پنج شنبه با حضور شهردار، اعضاى شوراى 
اسالمى شهر، خانواده شهید زرین و اهالى منطقه 7 

شهردارى اصفهان به بهره بردارى رسید.
پروژه خیابان شهید عبدالرسول زرین در منطقه 7 
شهردارى اصفهان به طول 600 متر و مساحت 12 

هزار مترمربع به بهره بردارى رسید.

منطقه 7 در مدار توسعه قرار گرفته 
است 

مدیر منطقه 7 شهردارى اصفهان با تأکید بر اینکه 
این منطقه در مدار توسعه قرار گرفته است، گفت: 
این موضوع رغبــت مردم به ســرمایه گذارى را 

افزایش داده اســت. على اصغر شاطورى در آیین 
افتتاح خیابان شهید عبدالرسول زرین با قدردانى 
از همکارى مالکانى که مدیریت شهر را در فرایند 
انجام آزادسازى کمک کردند، اظهار کرد: از متولى 
وقف که بخشــى از زمین هاى وقفى این مسیر را 
براى احداث خیابان در اختیار مدیریت شــهر قرار 
داد، تشــکر مى کنم. وى افــزود: بهره بردارى از 
خیابان شهید مسلم خیزاب، بلوار نسیم به مساحت 
15 هــزار مترمربع، میدان حج، ســاماندهى گذر 
مجموعه بهاران به مساحت 21 هزار مترمربع، دفع 
آب هاى سطحى، پیاده روسازى، ساماندهى کوى 
بوستان، تعریض کندروى بزرگراه چمران و احداث 
کانال دفع آب هاى سطحى بخشى از پروژه هایى 

است که  در منطقه 7 به بهره بردارى مى رسد.
مدیر منطقه 7 شــهردارى اصفهــان از احداث 
نخستین ایستگاه آتش نشــانى در منطقه 7 خبر 
داد و گفت: این ایستگاه یکى از نیازهاى مهم براى 
افزایش ایمنى شــهروندان بود که سال آینده به 
بهره بردارى مى رسد. وى ادامه داد: احداث ادامه 
خیابان احمدى که 10 سال الینحل باقى مانده بود 
با کمک مردم و مدیریت شهر در دست آزادسازى 
است و سه ماه نخست سال آینده به بهره بردارى 
مى رسد. شاطورى با اشــاره به احداث ساختمان 
مدیریت بحران منطقه 7 در ضلع غربى باغ فدك، 

گفت: فاز نخســت دریاچه با مســاحت پنج هزار 
مترمربع در گذشته احداث شده بود و فاز دوم دریاچه 
فدك با مساحتى دو برابر فاز یک در حال احداث 
است. وى خاطرنشان کرد: منطقه 7 شهردارى در 
حال توسعه است که همین موضوع رغبت مردم به 

سرمایه گذارى را افزایش داده است.

افتتاح ورزشگاه روباز بهشت 
ورزشگاه روباز بهشــت، یکى دیگر از پروژه هاى 
افتتاح شده شــهردارى اصفهان در روز پنج شنبه 
بود. مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان در این آیین 
گفت: ورزشگاه روباز بهشت در منطقه 9 با هزینه 

17 میلیارد تومان به بهره بردارى رسید.
سیدسلمان قاضى عسگر با تأکید بر این که پروژه 
ورزشگاه بهشــت به همت پیمانکاران و بخش 
اجرا و نظارت تقدیم مردم منطقه مى شود، اظهار 
کرد: خدمت رســانى این ورزشــگاه و مجموعه 
فرامنطقه اى اســت و مناطق دیگر را نیز پوشش 
مى دهد. وى ادامه داد: منطقه 9 منســجم ترین 
کمیته ورزشى را در بین ســایر محله ها و مناطق 
دارد و امیدواریم ســازمان فرهنگى شــهردارى 
و مشــارکت کننده در احداث، ســاعت و سانس 
مشــخصى را براى اهالى منطقه به صورت ویژه 

در نظر بگیرند.

با حضور شهردار، رئیس شوراى شهر و مدیران ارشد مجموعه مدیریت شهرى صورت گرفت؛ 

افتتاح 44 پروژه عمرانى، خدماتى، فرهنگى و 
ورزشى در مناطق 15 گانه شهر اصفهان


