
شرکت شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) (احداث زیرگذر شهرك صنعتی 
رنگسازان) به شماره (2000001281000230) را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس

 WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/12/25می باشد.

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/01/15
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1401/01/28
زمان بازگشایی پاکت هاي ارزیابی : ساعت 08:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/01/29

     هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موضوع مناقصه : احداث زیرگذر شهرك صنعتی رنگسازان 

مبلغ برآورد اولیه : 235,473,965,339ریال و براساس فهارس بهاي سال 1400 سازمان برنامه و بود جه کشور (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار : 8,609,480,000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابري
مدت اجرا:  24 ماه 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس اصفهان خیابان  22 بهمن، 
مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان و تلفن 03132647300 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-1456

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها،در سامانه WWW.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل/ تامین کننده /مناقصه گر موجود است.

امور پیمانهاي شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با
 ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله اي 

م.الف: 1293332   

نوبت دومنوبت دوم

شرکت شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) (تکمیل محوطه سازي  شهرك 
صنعتی رنگسازان) به شماره (2000001281000231) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس

 WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/12/25می باشد.

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/01/15
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1401/01/28
زمان بازگشایی پاکت هاي ارزیابی : ساعت 08:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/01/29

     هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موضوع مناقصه : تکمیل محوطه سازي  شهرك صنعتی رنگسازان

مبلغ برآورد اولیه : 320,274,351,378ریال و براساس فهارس بهاي سال 1400 سازمان برنامه و بود جه کشور (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار : 10,305,488,000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابري
مدت اجرا:  30 ماه 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس اصفهان خیابان  22 بهمن، 
مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان و تلفن 03132647300 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-1456

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها،در سامانه WWW.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل/ تامین کننده /مناقصه گر موجود است.

امور پیمانهاي شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با 
 ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله اي 

م.الف: 1293333   

نوبت دومنوبت دوم سربازان گمنام امام زمان (عج) موجب سرافرازى امت اسالمى هستند
حضرت امام خمینى «ره»
عامل پیشرفت وزارت اطالعات و سرویس دینى جمهورى اسالمى ایمان قلبى است

مقام معظم رهبرى «مدظله العالى»

وزارت اطالعات 
پیشگام در اجراى عدالت و 
مبارزه با مفاسد اقتصادى

هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) مبارك باد

www.nesfejahan.netwww.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 26  اسفند  ماه 1400 / 17  مارس 2022 / 14  شعبان 1443
سال هجدهم /شماره 4281 /  8  صفحه / 2000 تومان

بهارا! دوباره به معجزه اى 
چشم باز کردى...چشم باز کردى...

8 /  8  صفحه / 2000 تومان سال هجدهم /شماره4281

فرا رسیدن نیمه شعبان، سالروز والدت حضرت مهدى (عج) مبارك باد



0202جهان نماجهان نما 4281پنج شنبه  26اسفند  ماه   1400 سال هجدهم

کاش بهار آمدنت باشــد این بهار. حیف اســت که 
انتظار، بــاز دوبــاره آویز قلــب هایمان شــود در 
این بهــار. اى شــهریار دل هــا! در این نو شــدن 
بــه تماشــاى تــو نشســته ایــم تــا رخ بنمایى و 
چمن بــه وصــل آمدنت آیینــه بنــدان کند خاك 

رهت را . 
بیا تا در این صبح، غزاالن به خاك رهت ســرمه بر 
چشم کنند. اى شهریار دل ها! کاش مى آمدى تا در 
این بهار به وصل برســیم. این شعبان بهار در بهارى 
است که شــکوفه به رقص آمده و اینک ما سرگشته 
تو اى شــاه جهان هســتیم. اى شــهریار دل ها! در 

این بهار هم به تماشــاى تو ایســتاده ایم تا رخ به ما 
بنمایى. نیمه شعبان در این بهار سرود زندگى است. 
عشق از ما پرسید در این بهار این همه همهمه براى 
چیست؟ گفتند شعبان آمده است و چمن آیینه بندان

 مى شود.
کاش این آدینه، قدمگاهت را گلبــاران کنیم، به گاه 
آمدنت فرش کنیم و چشــمانمان را بــه ما جلوه اى 
ببخش. اى به قربان ســپیدى رویــت که گل هاى 
یاس را شــرمنده کــرده اســت. ما لبریز عاشــقى 
شده ایم. همه هستى در این بهار تو را صدا مى زند اى

 نوبهار .

لحظه آغاز سال شمســى در تقویم هر سال ایران دقیقًا 
مقارن با لحظه رسیدن خورشید به نقطه اعتدال بهارى 
(برج فلکى حمل) مى باشــد. یعنى لحظه تحویل سال 
جدید شمسى زمانى اســت که فاصله خورشید ازنقطه 

اعتدال بهارى صفر شود.
زمان تحویل سال  1401 ( یک هزار و چهارصد و یک 
هجرى شمسى) و آغاز بهار طبیعت و نوروز باستانى به 
ساعت رسمى جمهورى اســالمى ایران برابر است با 
ساعت 19 و 3 دقیقه بعد از ظهر روز یک شنبه 29 اسفند 
1400 هجرى شمسى مطابق 17 شعبان 1443 هجرى 

قمرى و20 مارس 2022 میالدى.

در سال جدید 27 روز تعطیل رسمى داریم که دو روز آن 
به جمعه افتاده است. شنبه  بیشترین تعداد تعطیلى را به 
خود اختصاص داده  است و در طول سال سه تعطیلى دو 

روزه در اردیبهشت، خرداد و مرداد داریم.
حتماً تا حاال دیدید و شنیدید که هر سال را به یک حیوانى 
نسبت مى دهند و با توجه به خصوصیات حیوان سال ها، 
خصوصیات و طالع بینى متولدین سال هاى مختلف را با 
توجه به حیوان سال تولدشان ارائه مى دهند. سال 1401 

نیز سال ببر است.
سال 1401 کبیســه نیست و اســفند آن 29 روز دارد. 

معموًال هر چهار سال یک بار سال کبیسه مى شود. 

این بهار تو را 
صدا مى زند اى نوبهار! 

سال 1401 از چه ساعتى
 آغاز مى شود؟

19 قربانى 
چهارشنبه سورى 

در حوادث    خبرگزارى صداوسیما|
مربوط به چهارشنبه شب آخر ســال 2 هزار و 
817 نفر از هموطنان مصدوم شــدند و 19 نفر 
جان خود را از دســت دادند. سخنگوى سازمان 
اورژانس کشــور گفت: 275 نفر از مصدومان 
حوادث هنوز در بخش هاى تخصصى بسترى 
هستند و 34 نفر به دلیل شدت وخامت حالشان 
در آى سى یو بسترى هســتند. خالدیى افزود: 
متأسفانه 171 نفر قطع عضو و و 874 نفر دچار 
آسیب چشم و 850 نفر نیز دچار سوختگى هاى 

شدید و متوسط شدند.

تکلیف ساعت 
چه مى شود؟ 

  دیده بان ایران|محمدرضا میرتاج  الدینى، 
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس 
یازدهم در واکنش بــه تصویب طرح عدم تغییر 
ساعت در سال 1401 گفت: اگر شوراى نگهبان 
مصوبه مجلس درباره لغو تغییر ســاعت را تأیید 
کند براى ابالغ و اجراى آن 10 روز طول مى کشد 
و اگر هم نشد براى بعداً مى ماند ببینیم باید چه کار 
کنیم. وى در ادامه افزود: اگر بنا بر این باشد که 
این طرح قانونى شود و مراحل فرایند قانونى آن 
در سال 1400 به اتمام نرسد، این تغییر ساعت از 

سال 1402 اجرا خواهد شد.

بحران کمبود نیرو
معــاون حقوقى و امــور مجلس    ایسنا|
وزارت آموزش و پرورش گفــت: 40 درصد از 
جمعیت یک میلیونى نیروى انســانى شاغل در 
آموزش و پرورش باالى 25 ســال سابقه کار 
دارند. قاسم احمدى الشــکى افزود: ما فقط در 
بعد آموزش نیروى انســانى کم نداریم بلکه در 
تأمین نیروهاى خدماتى و مراقبین ســالمت و 
معلمین تربیت بدنى نیز با چالش مواجه هستیم. 
الشکى خاطرنشان کرد: در کشور با کمبود بیش 
از 60 هزار نیروى خدماتى مواجه هستیم که این 

کمبود امنیت مدارس را به خطر انداخته است.

نه زیبا، نه ارزان، نه ایمن
  باشگاه خبرنگاران جوان|  رئیــس 
پلیس راهور ناجا گفت: خودروسازان مى گویند 
رانندگان با زاویه مناسب تصادف کنند تا ایربگ 
خودرو باز شــود. این در حالى است که از 100 
تصادف، ایربگ 93 خودرو باز نمى شود. سردار 
هادیانفر گفت: رئیس جمهور به من تأکید کرد 
که بایســتید تا خودروها کیفى و ایمن شــود، 
وگرنه شــماره نکنید. وى گفت: خودروهاى ما 
نه زیباست نه ایمنى دارد نه کیفیت دارد، خیلى 

هم گران است. 

شاهنامه، 1043 ساله شد
اگــر ســال پایان    روزنامه خراسان|
ســرایش شــاهنامه را 400 هجرى قمرى در 
نظر بگیریم، شاهکار حکیم توس، 1043 ساله 
شده است. دکتر علیرضا قیامتى، شاهنامه پژوه و 
استاد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه، 25 اسفند 
را مستندترین و دقیق ترین تاریخى مى داند که 

درباره پایان سرایش شاهنامه وجود دارد. 

خرید 10 فروند هواپیما 
رئیس سازمان هواپیمایى اظهار    فارس|
کرد: در 3 ماه اخیر 10 فروند هواپیما با متوسط 
سن 15 تا 20 ســال خریدارى شده و به تدریج 
در حال ورود به ناوگان اســت. محمد محمدى 
بخش اظهار کرد: صنعت هوانوردى در تحریم ها 
بیشترین آسیب را دیده است اما خدمات بزرگى 
ارائه داد و با وجود گذشت 42 سال تحریم، این 

صنعت روى پاى خود ایستاده است.

اوکراین کشور ساختگى است!
  خبرآنالین| «لوان جاگاریان»، سفیر روسیه در 
تهران در گفتگو با روزنامه «اعتماد»  درباره مشروعیت 
وجود کشور اوکراین گفته اســت: آقاى پوتین واضح و 
روشن توضیح داد که اوکراین یک کشور ساختگى بود. 
بلشویک ها این کشور را درست کردند، این آقاى لنین بود 
که اوکراین را درست کرد. دونباس قبًال مال روسیه بود و 
با زور به اوکراین ملحق شد. آنجا روس ها زندگى مى کنند 
و لذا آقاى پوتین تأکید کرد که مى توان گفت اوکراین در 
حقیقت کشورى به نام «والدیمیر ایویچ لنین» است و 
لنین معمار و بنیانگذار اوکراین است. اوکراین اصًال وجود 

نداشت و یک کشور ساختگى است.

در آستانه توافق با ایران  
«رافائل گروســى»، مدیر کل آژانس    فارس|
بین المللى انرژى اتمى مدعى شد که طرف  هاى حاضر 
در مذاکرات رفع تحریم ها وین در آستانه رسیدن به 
توافق قرار دارند. گروســى در مصاحبه اى با شبکه 
خبرى فرانس 24 این ادعا را مطرح کرد. خبرنگار این 
رسانه از گروسى پرسید آیا با توجه به اینکه «سرگئى 
الوروف»، وزیر خارجه روســیه گفته کــه از آمریکا 
ضمانت کتبى دریافت کرده طرف ها در آستانه توافق 
در مذاکرات وین قرار دارند. گروســى به این سئوال 

پاسخ مثبت داد. 

بودجه جهاد تبیین حذف شد
  ایسنا|نمایندگان مجلس شوراى اسالمى جهت 
تأمین نظر شوراى نگهبان، بند مربوط به اختصاص 
بودجه براى جهاد تبیین در سال آینده را حذف کردند. 
در جزء الحاقى بند (ى) تبصره 6 مصوبات مجلس در 
بودجه 1401 آمده بود که یکهزار میلیارد ریال از درآمد 
حاصل از این بند به منظور تولید و  انتشار محتواهاى 
رســانه اى در مقابله با جنگ نرم و جهــاد تبیین به 
معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 

اختصاص مى یابد.

متمم برجام 
«ماریا زاخارووا»، ســخنگوى وزارت    انتخاب|
خارجه روسیه در یادداشتى اعالم کرد، بنا به درخواست 
مسکو برخى مفاد ضرورى به متن توافق احتمالى وین 
اضافه شده  تا از همکارى هاى تهران و مسکو در زمینه 
پروژه هاى هســته اى اطمینان حاصل شود. زاخارووا 
تصریح کرد: براى تضمین اینکــه تمامى پروژه ها و 
حیطه هاى فعالیت پیش بینى شــده در برجام از جمله 
همکارى با ایران در نیروگاه اتمى بوشهر از آثار منفى 
تحریم هاى آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه مصون 
بمانند مفاد ضرورى اضافــى در متن توافق آتى قرار 

گرفته اند.

متأهلین داراى 2 فرزند 
معاف نمى شوند

نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى    ایسنا|
جهت تأمین نظر شــوراى نگهبان در الیحه بودجه 
1401 بند مربوط به اعطــاى کارت معافیت رایگان 
به مشموالن متأهل داراى دو فرزند را حذف کردند. 
در این بند آمده است که «با رعایت اصل یکصد و دهم 
(110) قانون اساسى و در راستاى توجه به امر مقدس 
استحکام خانواده و تشویق به فرزندآورى، مشمولین 
غایب و غیر غایب متأهل داراى دو فرزند و بیشتر که 
باالى 30 ســال ســن دارند، از انجام خدمت وظیفه 

عمومى به صورت رایگان معاف مى شوند».

رشد صادراتى
 3 محصول مهم

  تسنیم|مدیرکل دفتر میوه هاى گرمســیرى 
و نیمه گرمســیرى وزارت جهاد کشــاورزى از رشد 
صادراتى خرما، انار و کیوى از ابتداى سال جارى خبر 
داد. زهرا جلیلى مقدم گفت: صادرات این محصوالت 
در 11 ماهه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش  یافته است.

خبرخوان

دریا قدرتى پور

دوباره به معجزه اى رنگ و عطر و سرود، بهار، نرگس 
چشمش به شعبده باز شده است و هر شاخه، چلچراغى 
است از شکوفه هاى باغ و خنده تابناکش به ناز نوبهار 
بر شاخه هاى سبز جان گرفته است و قطره هاى زالل 
چون کبوتران ســفید میان، روى ماه ابر اسیر و از نثار 
مهربانى هاى ابر، هر جوانه اى گره به ساقه هاى عشق 

خورده است. 
و اینک خاك چو ناف آهو، مشک مى زاید و باغ ارغوان، 
لعل در دل بزاید. نســترن ها گوشوار شــکوفه ها را به 
گوش کرده اند و بوى بهار در آستین باغ در مشام پرنیان 
بید، زندگى جارى مى کند. نوبهار به خوشدلى جام هاى 
ســرخ الله ها نقاب از رخ چنار گشــوده است و چمن، 

بزمگاه باده گساران خاك شده است.
و حاال بهار، از عذار الله یک خلعت رنگین هدیه آورده 
تا باغ را پر نگار کند، به تماشاى موسم گل، دفتر چمن 
را ورق بزند و شــکوفه ها را به رقص بیاورد. عشق قل 
قل کند از سرچشمه هاى نور و به شاخه هاى تر، دوباره 

سالم کند. 
اینک بهار به دست صبا بوســه مى زند و الله پریشان، 
جان داده براى آمدنش. شکوفه ها نظرکرده جلوه هاى 

بهار شده اند و عاشقانه به بهار چشم دوخته اند.
بهارا! نرگس مست چشمت اینک عاشقان را عاشق تر 
کرد تا به لطف طبیبانه تو سر بر آستان مقدست بنشانیم 
و سرود وجد بخوانیم. بهارا ! براى عاشق شدن همیشه 
دیر است. بیا و ما را با عطر گیســوانت به خلوت آب و 
آینه ها ببر تا صبح خیال و خاطــره را آفتابى کنیم. این 
قطره هاى زالل اشک هاى بارانى ات را به ما بسپار تا 
به ناکجا عشــق بورزیم و براى آمدنــت فرش تازگى 

پهن کنیم.
بهارا! آمدى تا عاشقى کنیم با ماهى قرمز تنگ و سبزى 
برگ و بار درختان. به نسیمت ما را به بار بنشان. اینک 

جامه سیاه زمستان را از تن درآورده ایم تا جامه رنگین 
کمانى بهار را بپوشیم. باز نامت بر سر هر کوى و برزن 
تزیین شد تا دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین رخ بنماید 

و باد به نافه مشکین گیسوانت چنگ بزند.
بهارا! آمدى تا با شکوفه هاى گیالس، عاشقى کنیم و 
با یار کهنه ایام خداحافظى کنیم. این بار هم بهانه اى 
شدى براى اینکه گل ها زمین را به آغوش بکشند و به 
خندیدن جوانه ها روى شاخه هاى چسبیده به آسمان 

رشک برند.
بهارا! سرانگشتانت را به اقاقى ها سپردى تا سبز شود و 

در نغمه چلچله ها پیام نو شدن را فریاد زند که اى خفته 
روزگار، فروردین شد. اى بهار! شکوفه ها به استقبالت 
آمده اند، دامنت را بگشــا که هزار هــزار جوانه از آن 
بروید. تولد دوباره ات را جشن بگیر . نوزادانت را متولد 
کن که امروز نوید عاشقى ســر داده ایم و به نظاره ات 

نشسته ایم اى بهار. 
بهارا! سعادت از تو آغاز مى شود تا نافه گردان نو شدن 
باشیم. سریر شکوفه ها را بر سر بگذاریم و جهان کهن 
را به روز نو بسپاریم تا در بهارى دیگر، ملکه جاودان نو 
شدن را به تخت شادى و مسرت بنشانیم. بهارا! عشق 

از تو آغاز مى شود، پس به پاس بودنت و تازه شدن هاى 
دیروز و امروز مى خواهیم موسیقى بهار را زمزمه کنیم. 
بهارا! یک کهکشان شــکوفه نثارمان کرده اى. فداى 
دســت بخشــنده و نوازشــگرت که دامن صبا را پر 
کرده اى از عطر عاشــقى. جانمان را به تو مى سپاریم 
تا در این نیلگون بى کران، به عاشقى سالم کنیم و به 
شکرانه رویت، عشق را ترجمه کنیم در این چمن که گل 

از عاشقى نپرهیزد.
 در این چمن کــه گل از لب لعل، الله مى نوشــد به

 بوسه اى ختم کن بخت زیبا را.

 بهارا! دوباره به معجزه اى چشم باز کردى... 

قرص هــاى پتاســیم یدید در آمریــکا به دلیل تــرس از جنگ 
هســته اى با روســیه، اکنون به قیمت 149 دالر (ده برابر قیمت 
اصلــى) در eBay به فروش مى رســد. این قــرص ها اثرات 
مسمومیت با تشعشعات را خنثى مى کنند، اما مصرف بیش از حد 

آن مى تواند بسیار خطرناك باشد.
بســته هایى از این قرص که معموًال با قیمت حــدود 14 دالر به 
فروش مى رســیدند، اکنون در eBay با قیمت 150 دالر عرضه 
مى شوند و این در حالى است که وبسایت ســازنده این دارو آن را 
ناموجود اعالم کرده است. این افزایش تقاضا با وجود هشدارهاى 
مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى مبنى بر اینکه مصرف بیش از 
حد قرص هاى ضد تشعشع مى تواند کشنده باشد، صورت گرفته 

است.
تهاجم روسیه به اوکراین باعث ایجاد ترس انتشار رادیواکتیو پس 
از حمله به یکى از نیروگاه هاى اتمى اوکراین یا حتى اســتفاده از 
بمب هسته اى شده است. سى ان ان گزارش داده است که ذخایر 
تولیدکنندگان پتاسیم یدید در ایاالت متحده کاهش یافته است. 
در همین حال، قیمت قرص ها براى پاسخگویى به تقاضاى باال، 

افزایش یافته است.
مصرف بیش از حد، محافظت بیشــترى ایجاد نمى کند و در واقع 
مى تواند باعث بیمارى شدید یا حتى مرگ شود. اما ترس از جنگ 
هســته اى باعث افزایش تقاضا براى قرص ها شده که مى تواند 

اثرات مسمومیت با تشعشعات را خنثى کند.  

70ُتن زعفران خریدتوافقى شده در ســازمان تعاون روستایى در دولت 
گذشــته که قرار بود براى جلوگیرى از ایجاد تنــش در بازار با واگذارى 
به بخش خصوصى صادر شــود بخش زیادى از آن در بازار داخلى وارد 

شده است.
رانت 700میلیاردتومانى عرضه زعفران داخلى که در دولت قبل روى داده 
است بر اساس محصول خریدتوافق شده توسط سازمان تعاون روستایى 

در اختیار یک شخص یا شرکت با هدف صادرات قرار گرفت.
از 70 تن زعفران فروخته شده توسط ســازمان تعاون وقت در سال 98 
به میزان 46 تن صادر نشــد و در کشــور باقى ماند اما این نگرانى میان 
کشاورزان و صنایع بسته بندى زعفران وجود داشت که مانند یک بمب 
ساعتى در صورت ورود به بازار قیمت محصول تولیدى کشاورزان در سال 

جدید را به شدت کاهش دهد.

از طرفى مابه التفاوت این زعفران واگذارشده به یک شخص حدود 700 
میلیارد تومان است و معاون دادستانى خبر از ورود به این پرونده را داده 

است.
سلمان اسحاقى، نماینده قاینات و زیرکوه در مجلس شوراى اسالمى نیز 
چندى پیش در صحن علنى مجلس در این ارتباط گفت: آدرس مافیایى 
زعفران را دارم که 47 تن زعفران در انبارهاى خود دارند و هرشب لرزه به 
تن من مى اندازد؛ زیرا هر آن مى تواند با ورود این حجم از زعفران به بازار؛ 

اقتصاد تولیدکنندگان را به هم ریزد.
ماجرا از سال 98 شروع شــد و تا امروز ادامه پیدا کرده است. همه چیز از 
یک قرارداد شروع شد. سازمان تعاون روستایى وقت، 46 تن زعفران را از 
کشاورزان خریدارى کرد و سپس آن را به یک مجموعه فروخت. براساس 
تعهد اخذ شده از خریدار، قرار بود همه محصول صادر شود اما بعد از 2 سال 

خریدار مى خواهد آن را در بازار داخلى عرضه کند.
میزان کل خرید زعفران تعاون روستایى در سال 98 بیش از 74 تن بود 
که این مجموعه بخشــى از آن را فروخته و بقیــه به میزان 46 تن باقى 

مانده است.
این محصول که از کشاورز به نرخ 8 تا 9 میلیون تومان خریدارى شده، 
تعهد صادرات اما قرار است این حجم زعفران در بازار داخلى فروخته شود 
آن هم در حالى که تفاوت سود آن، حداقل 700 میلیارد تومان است که 

به جیب تولیدکننده نمى رود.
اما  آخریــن خبــر از وضعیــت ایــن زعفران ها کــه قرار بــود براى 
جلوگیــرى از ورود بــه بــازار خرید توافقى شــود، به جــاى صادرات 
ســر از بازار در آورده اســت و به صورت بخش بخش در بــازار تزریق

 شده است.

یافته هاى تحقیقاتى نشان مى دهد اراضى کشاورزى در حوزه آبخیز زاینده رود 136درصد 
کاهش داشته است که این مسئله پیامدهاى ناگوار مختلفى را به دنبال داشته است.

در پژوهشــى که با عنوان «بررســى روند تغییر کاربرى اراضى کشــاورزى و تأثیر آن بر 
مؤلفه هاى توســعه پایدار با تأکید بر حوضه آبخیز زاینده رود» انجام شــده اســت اثرات 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تغییر کاربرى زمین هاى کشاورزى با تأکید بر حوضه آبخیز 
زاینده رود مورد بررسى قرار گرفته است. مساحت این حوضه آبخیز 41347 کیلومترمربع 
مى باشد و حدود 90/9 درصد حوضه آبخیز در اســتان اصفهان، 2/3 درصد در استان یزد، 
3/4درصد استان فارس و 3/4 درصد در استان چهارمحال و بختیارى واقع شده است. این 

حوضه از نظر تقسیمات طبیعى شامل هفت زیرحوضه و 20 واحد هیدرولوژیک است.
یافته هاى این تحقیق نشــان مى دهد کاهش کیفیت خاك، کاهش کیفیت هوا، تخریب 
چشم انداز طبیعى، کاهش تنوع زیســتى، افزایش بروز حوادث زیست محیطى مثل سیل 
و طوفان و ســرمازدگى، افزایش بیابانزایــى، تولید زباله هاى خطرناك، انتشــار گازهاى 
گلخانه اى، افزایش آلودگى هاى طبیعى به ویژه در مناطق ســاحلى (زباله و فاضالب هاى 
شهرى) از جمله پیامدهاى زیســت محیطى تغییر کاربرى زمین هاى کشاورزى در حوضه 

آبخیز زاینده رود بوده است.

رئیس ســازمان اورژانس کشــور از آماده باش 5000 دســتگاه 
آمبوالنس در طرح نوروزى خبر داد.

دکتر جعفر میعادفر اظهار کرد: در آستانه سال نو هستیم و تمهیداتى 
را اندیشیدیم و هماهنگى هاى الزم را انجام دادیم ، بعد از سه بهار 
که مردم از مسافرت ها محروم بودند نوروز امسال افزایش جدى 
مسافرت ها نسبت به گذشته پیش بینى شده است. قطعًا ما نیز باید 
آمادگى هاى الزم را کسب مى کردیم. بخشى از فعالیت ما در این 
خصوص در حوزه پیش بیمارســتانى، بیمارستانى و مراقبت هاى 

بهداشتى است.

وى گفت: اورژانــس تمامًا پاى کار اســت و  3000 پایگاه زمینى 
از جمله 1700 پایگاه جاده اى و 1300 پایگاه شــهرى، 50 پایگاه 
اورژانس هوایى را آماده کردیم که در این ایام خدمات رسانى کنند.

میعادفر با اشــاره به وقوع بخش عمده حــوادث رانندگى در 30 
کیلومترى شهرها ادامه داد: براى کاهش این تصادفات قرار شده که 
فضایى فراهم شود که مسافران استراحت و توقفى را داشته باشند 
و بعد وارد شهر شوند ضمن اینکه امکان ارائه خدمات سرپایى نیز 
فراهم شــده و با پیش بینى 413 کمپ سالمت در ورودى شهرها 

خدمات سرپایى ارائه خواهد شد. 

ماجراى رانت 700 میلیارد تومانى یک محموله زعفران 

 کاهش زمین هاى کشاورزى 
آماده باش 5000 آمبوالنس در طرح نوروزىحوضه زاینده رود

قرص هاى ُید ضد تشعشعات هسته اى در آمریکا نایاب شد
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مصدومیت 100 نفر در 
چهارشنبه سورى 

سخنگوى اورژانس اسـتان اصفهان از مصدومیت  صد 
نفـر در چهارشـنبه آخر سـال خبـر داد. عبـاس عابدى 
گفت: از ایـن تعداد، 98 نفر توسـط اورژانـس و مراجعه 
بـه مراکز درمانـى و 2 نفـر به صـورت سـرپایى درمان 
شـدند. وى با بیان اینکه 70 درصـد از مصدومان دچار 
سوختگى شدند، گفت: 2 درصد قطع عضو و بقیه دچار 
مصدومیت هایـى همچـون بریدگى و دیگر آسـیب ها 
شدند. همچنین سـخنگوى اورژانس استان اصفهان با 
بیان اینکه بیشترین ناحیه آسـیب دیده دست، صورت 
و چشم ها بود، افزود: بیشترین علت حوادث چهارشنبه 

سورى اصفهان ترقه بود.

توقف اجبارى خودروها 
رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى اسـتان اصفهان از 
اجراى طرح توقف اجبارى خودروها به منظور جلوگیرى 
از خواب آلودگى رانندگان در ایام نوروز خبر داد. سرهنگ 
اصغـر زارع اظهار کرد: پلیـس راه فرماندهـى انتظامى 
استان اصفهان تمام تمهیدات الزم براى خدمات رسانى 
بهتر و بیشـتر بـه مسـافران نـوروزى و کسـانى که از 
جاده هاى استان تردد مى کنند را پیش بینى کرده است. 

173 اتوبوس جدید در اصفهان
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسـرانى اصفهان و حومه 
از افزوده شدن 173 دستگاه اتوبوس یورو 5 به ناوگان 
حمل و نقل شـهرى کالنشـهر خبر داد. سـید عباس 
روحانى گفت: در نخسـتین روزهاى سـال آینده ورود 
این تعداد اتوبوس به چرخه حمل و نقل عمومى شـهر 
انجام مى شـود. وى تصریح کرد: طول این اتوبوس ها 
12 متر و یورو 5 و با باالترین استانداردهاى آالیندگى 

هستند.

10 جایگاه سى ان جى در 
اصفهان پرخطر است

ایرنا مدیر کل اسـتاندارد اسـتان اصفهان گفت: از 163 
جایگاه عرضه فراورده هاى نفتى و گاز طبیعى در استان، 
134 جایـگاه داراى تاییدیه اسـت و 10 جایـگاه داراى 
نقص و پر خطر شـناخته شـده اسـت. محمود فرمانى 
اظهار داشـت: 154 جایگاه فعال اسـت و 9 جایگاه غیر 
فعال داریم. وى با اشاره به اینکه از 141 جایگاه بازرسى 
بعمل آمده و هفت جایگاه در دسـت بررسى است، بیان 
داشت: جایگاه  هاى سوخت مرتبط با شهردارى اصفهان 

باالترین نواقص ایمنى را داشته است.

25 درصد جوانان اصفهان 
چاقند

رییس گروه سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز 
بهداشت اصفهان گفت: 25 درصد جمعیت جوانان این 
استان به چاقى و اضافه وزن مبتال هستند که این معضل 
رو به رشد است. راضیه امیدى افزود: چاقى و اضافه وزن، 
بیشترین مشکل سالمت جسمى جوانان استان اصفهان 
است که تغذیه نامناسب و کم تحرکى از دالیل اصلى آن 
بشمار مى آید. وى اظهار داشـت: این مشکل در دوران 

کرونا در بین جوانان تشدید شد.

نوسازي حوضچه فاضالب 
عملیـات تخریـب و نوسـازي حوضچه فاضـالب در 
محدوده خیابان آل زیار، تقاطع سـپهبد قرنی توسـط 
واحد بهره بـرداري فاضالب منطقه یک آغاز شـد. به 
گزارش روابـط عمومی آبفـاى منطقه یـک، به دلیل 
تخریـب دیـواره هـاي حوضچـه مذکـور و همچنین 
فرونشسـت زمیـن هـاي اطراف ایـن حوضچـه، تیم 
عملیاتی فاضالب، تصمیم به تخریب کل حوضچه و 
نوسـازي آن گرفت. گفتنى است با توجه به قرارگیري 
این حوضچه بر روي خـط اصلی جمع آوري فاضالب 
خیابان هشـت بهشـت غربی(خـط 500)، در صورت 
عدم رسیدگی و نوسـازي، موجب مسدود شدن مسیر 
فاضالب و پس زدگی آن در منازل مسکونی محدوده 

این خیابان مى شد.

خبر

استاندار اصفهان گفت: 700 تیم امدادى و خدماتى در ایام 
تعطیالت نوروز سال آتى در این استان به منظور خدمات 

رسانى به مسافران فعال مى شود.
سید رضا مرتضوى در رزمایش نیروهاى امدادى و خدماتى 
نوروزى در محل شــهرك آزمایش پلیــس راهنمایى و 
رانندگى  اصفهان افزود: 10 هزار پلیس، آتش نشان، راهدار، 
هالل احمر، اورژانس 115 و دستگاه هاى خدمات رسان  در 
سراسر استان اصفهان فعال هستند و تا 15 فروردین فعالیت 

به خود را ادامه مى دهند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه این دسته از نیروهاى فعال در 
طرح نوروزى به نمایندگى از مردم اصفهان خدمت رسانى 

مى کنند، گفت: نوع برخورد افــراد در این خصوص مهم 
است و باید دستگاه هاى ادارى آموزش هاى الزم در رفتار با 

مسافران را به نفرات تحت امر خود ارائه دهند.
وى با اشاره به افزایش ســفرهاى امسال به دلیل کاهش 
محدودیت هاى ویروس کرونا ، خاطرنشــان کرد: رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى الزم  است و نباید ساده انگارى 
ایجاد شــود که دوباره شــاهد موج جدیدى پس از دوران 
تعطیالت باشــیم. مرتضوى همچنین به وضعیت حوادث 
ترافیکى اشاره کرد و اظهارداشــت: تالش براى کاهش 
حوادث با آموزش مردم و تدبیر بــراى رفع نقاط پرحادثه و 

نظارت هاى جاده اى ضرورى است.

مدیر عامل شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه اصفهان در 
دیگر محصوالت و برندهاى تنباکو سهم باالیى دارد گفت: 
هم اکنون بالغ بر 2 هزار کشاورز در این استان توتون و تنباکو 

کشت مى کنند.
محمد شیخان در دیدار با اســتاندارى اصفهان، گفت: در 
سالهاى گذشــته بالغ بر 10 هزار نفر در اصفهان توتون و 
تنباکو کشت مى کردند که بدلیل عدم حمایت تعداد آنها به 2 

هزار نفر کاهش یافت.
وى به تخصیص وام ها از 5 تا 70 میلیون تومان به کشاورزان 
توتون کار خبر داد و گفت: به این کشاورزان براى نهاده هاى 
دامى کشت، داشت و برداشــت وام بدون بهره اختصاص 

مى یابد. شــیخان با یادآورى اینکه اصفهــان تولید کننده 
نوع خاصى از تنباکو به اسم" زرد طالیى" است که مختص 
استان است و به کشورهاى عربى و اطراف صادر مى شود، 
ادامه داد: اصفهان در دیگر محصوالت و برندهاى تنباکو نیز 

سهم باالیى دارد.
وى با بیان اینکه همه ظرفیت تولید کشور در اصفهان متمرکز 
است به اینصورت که تنباکو بوشهر و خراسان به استان وارد 
و عمل آورى آن در این مکان صورت مى گیرد، ادامه داد: با 
تبدیل اصفهان به قطب تولید تنباکو در خاورمیانه و بســتر 
صادراتى آن مى تــوان به ارز آورى خوبــى در این عرصه 

دست یافت.

22 هزار کشاورز در اصفهان 
توتون و تنباکو کشت مى کنند

700 تیم خدماتى نوروزى در 
اصفهان فعال مى شود

کالهبردارى اینترنتى که با شــگرد فروش الستیک 
خــودرو 240 میلیون ریال کالهبــردارى کرده بود در 

خمینى شهر شناسایى و دستگیر شد.
فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر گفت: در پى 
شکایت یکى از شهروندان مشخص شد شاکى در فضاى 
مجازى با دیدن یک آگهى در زمینه فروش الســتیک 
خودرو، با فرد فروشنده تماس برقرار مى کند و فروشنده 
از وى مى خواهد 240 میلیون ریال به حسابش واریز کند.

ســرهنگ غالمرضا براتى افزود: پس از واریز مبلغ به 
حساب فروشــنده، وى دیگر جوابگوى تماس مشترى 

نبود و الستیک خودرو نیز برایش ارسال نشد.
وى گفت: ماموران پلیس فتا با بررسى هاى تخصصى 
در فضاى مجازى سرانجام متهم را شناسایى و دستگیر 
کردند و پس از تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى 
تحویل مراجع قضایى دادند و مبلغ برداشــت شده به 

حساب شاکى بازگردانده شد.

دستگیرى الستیک فروش کالهبردار 

فرمانده یگان حفاظتى اداره کل میراث فرهنگى استان 
اصفهان گفت: بسیارى از آثار تاریخى اصفهان نیاز به 

توجه جدى و بودجه کافى دارد. 
عبدالرضا عرب بافرانى با تأکید اینکه اشیاء کشف شده 

توسط یگان حفاظت میراث نیز باید در ردیف کاالهاى 
قاچاق قرار بگیرد، خطاب به استاندار اصفهان، افزود: 
شاید شــما تا دیروز تنها بازدید کننده میراث اصفهان 
بودید، اما از امروز که مدیر و صاحب خانه هستید جا دارد 
توجه بیشترى نســبت به مرمت آثار تاریخى و احیاى 
رودخانه زاینده رود داشته باشید. من به عنوان فرمانده 
یگان حفاظت میراث اعالم مى کنم که بســیارى از 
آثار تاریخى اصفهان نیاز به توجه جدى و بودجه کافى 
دارد. امروز بسیارى از بناهاى اصفهان از جمله مساجد 
تاریخى مثل مسجد امام(ره) در خطر نابودى است. آجر و 
کاشى ها در حال فروریزى است. اگر ما بخواهیم صنعت 
گردشگرى را بعد از نفت به عنوان منبع مالى و اقتصادى 
کشــور در نظر بگیریم الزم است براى حفاظت از آثار 

تاریخى ارزش بیشترى قائل باشیم. 

بناهاى تاریخى اصفهان در خطر نابودى است

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف 225 پرونده 
جرایم اقتصــادى با ارزش 21 هــزار و 176 میلیارد 
ریال توسط کارشناسان پلیس امنیت اقتصادى این 

فرماندهى در سال 1400 خبر داد.
ســردار محمدرضا میرحیدرى با اشــاره به کشف 
پرونده هاى جرایم اقتصادى اظهار داشت: ماموران 
پلیس امنیت اقتصادى اســتان اصفهــان با تالش 
شبانه روزى و پیگیرى هاى ویژه و رصد هوشمندانه 
فعالیت هاى مجرمانه موفق شدند در سال جارى 246 
فقره پرونده جرایم اقتصادى را کشــف و با مجرمان 

آنان برخورد قانونى انجام دهند.
وى ارزش کلى این پرونده ها را بالغ بر 21 هزار و 176 
میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 60 پرونده مربوط به 
احتکار کاال، 37 پرونده مربــوط به فرار مالیاتى، 32 

فقره پرونده مربوط به زمین خوارى، 62 پرونده مربوط 
به اخــالل در نظام اقتصــادى، 28 پرونده در زمینه 

پولشویى و شش پرونده نیز در زمینه ارتشاء بودند.

کشف 225 پرونده جرایم اقتصادى در استان اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 19 
کانون فرسایش بادى در استان بویژه در مناطق شرقى 
و شمالى شناسایى شده است که 14 شهرستان را تحت 

تاثیر قرار مى دهد.
منصور شیشــه فروش در گفت و گو با ایرنا افزود: این 
کانون هاى فرسایش بادى در حدود 1/5 میلیون هکتار از 
اراضى معادل 19 درصد مساحت استان گسترده هستند و 
در مجموع، حدود 2 میلیون و 800 هزار هکتار از وسعت 

استان را تحت تاثیر قرار مى دهند.
وى با بیان اینکه حدود 50 درصد از کانون هاى فرسایش 
بادى پیش از این  اراضى کشاورزى بودند اما در سال هاى 
گذشته روى آنها کشت نشده است، اظهار داشت: خسارت 

فعالیت این کانون ها در سال جارى حدود 512 میلیارد 
تومان ارزیابى مى شود.

شیشه فروش با اشــاره به فعال شدن کانون هاى گرد و 
غبار و فرسایش بادى در روزهاى 19 تا 21 اسفند جارى 
در مناطق شرقى و شمالى استان، خاطرنشان کرد: طوفان 
در این روزها در مناطقى مانند دشت سگزى، کویر جندق، 
انارك و خور، اردستان و نایین پدید آمد و شرایط سختى 

ایجاد شد.
وى با بیان اینکه پلیس در این ســه روز ناچار به اعمال 
محدودیت هــاى ترافیکى موقت بمنظــور جلوگیرى 
از حادثه شــد، گفت: حدود 220 خودرو در این طوفان 

آسیب دیدند.

شیشه فروش به جلسه اى که درباره برنامه هاى کنترل 
بیابان زدایى برگزار شد، اشاره و اضافه کرد: در این جلسه 
اداره کل منابع طبیعى استان موظف به تشکیل کارگروه 
ویژه رصد و پایش کانون هاى فرسایش بادى بصورت 
ماهیانه با همکارى محیط زیســت شد تا مطالعه و پهنه 
بندى کانون ها باهدف کنترل آنها مورد بررســى مجدد 

قرار گیرد.
وى با اشــاره بــه تاثیــر کویرهــاى مشــترك و در 
استان هاى همجوار در ایجاد گرد و غبار، تصریح کرد: ما از 
سازمان هاى منابع طبیعى و جنگل ها و مراتع درخواست 
داریم که کنترل بیابان در استان هاى همجوار همزمان 

با اجراى طرح هاى بیابان زدایى اصفهان پیگیرى شود. 

14 شهرستان اصفهان تحت تأثیر 
کانون هاى فرسایش بادى است

رئیس جامعه حرفه اى مهمانپذیران اســتان اصفهان با 
اشــاره به ظرفیت 2 هزار تختخواب مسافرخانه ها براى 
ایام نــوروز، گفت: به صورت میانگین براى هر مســافر 
هزینه اقامت یک شب در مسافرخانه هاى اصفهان 100 

هزار تومان است.
اسداله عدالت پناه با بیان امسال استقبال مسافران براى 
ســفر به اصفهان بیشتر از ســال هاى قبل خواهد بود، 
اظهار کرد: گزارش هاى رسیده نشان مى دهد که میزان 
تماس و رزرو مســافران براى ایام نوروز براى اقامت در 

مسافرخانه ها باال است و پیش بینى مى شود بعد از رکود 
دوساله حضور مسافران به دلیل شیوع کرونا امسال میزان 

استقبال باال باشد.
وى با اشاره به اینکه در شهر اصفهان 23 مسافرخانه با 
ظرفیت 1200 تختخواب فعال اســت، گفت: با توجه به 
استقبال مسافران مســافرخانه هاى اصفهان تا ظرفیت 

1500 تختخواب قابل افزایش است.
رئیس جامعه حرفه اى مهمانپذیران استان اصفهان افزود: 
همچنین در استان اصفهان 42 واحد اقامتى با ظرفیت 2 

هزار تختخواب براى ایام نوروز فعال است.
وى به کرایه مسافرخانه ها در ایام نوروز 1401 در اصفهان 
اشــاره کرد و افزود: به صورت میانگین براى هر مسافر 
هزینه اقامت یک شب در مسافرخانه هاى اصفهان 100 

هزار تومان است.
عدالت پناه یادآور شــد: نسبت به ســال گذشته هزینه 
اقامت در مسافرخانه ها افزایش نداشــته، البته مهرماه 
امسال 30 درصد هزینه اقامت مسافرخانه هاى اصفهان 

افزایش داشت.

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان از بازگشایى 
دریچه هاى سد زاینده رود براى نوبت دوم آبیارى کشت 
کشــاورزان شــرق اصفهان در هفتم فروردین 1401 

درصورت تائید کمیته سازگارى با کم آبى خبر داد.
حسین وحیدا اظهار داشت: روز چهارشنبه جلسه مشترك 
کمیته کشاورزان غرب و شرق اســتان، سازمان جهاد 
کشاورزى و آب منطقه اى اصفهان برگزار و مقرر شد که 
دریچه هاى سد زاینده رود هفتم فروردین ماه براى نوبت 
دوم آبیارى کشت غالت شــرق اصفهان باز شود. وى 
خاطرنشان کرد: این صورت جلسه باید به تائید استاندار و 

معاون ایشان برسد تا عملیاتى شود.

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان با اشاره به 
اینکه در 10 روز بازگشایى آب در بهمن ماه امسال حدود 
46 میلیون مترمکعب براى کشت کشاورزان شرق استان 
رهاسازى شد، افزود: طبق توافق امروز به همان میزان 

آب قرار است براى نوبت دوم آبیارى، توزیع شود.
وحیدا اضافه کرد: هفت فروردین تاریخ مورد توافق کمیته 
چهارجانبه کشاورزان شرق و غرب، جهادکشاورزى و آب 
منطقه اى اصفهان است و در صورت تائید توسط استاندار، 
دریچه هاى سد زاینده رود در این تاریخ بازگشایى مى شود 
و به احتمال زیاد روز نهم فروردین به شــهر اصفهان و 

اراضى کشاورزى شرق برسد.

در صورت تأیید کمیته سازگارى با کم آبى اصفهان؛

7 فروردین زاینده رود بازگشایى مى شود 

هزینه اقامت در مسافرخانه هاى اصفهان چقدر است؟ 

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه از ابتداى سال جارى تاکنون بیش از 
11 هزار و 772 مورد عملیات اطفاى حریق و امداد و نجات 
در سطح شهر اصفهان انجام شده است، گفت: از این میزان 
4661 مورد مربوط به حریق هاى اعزامى و 7111 مورد اعزام 

به حوادث بوده است.
ابراهیم مطلبى با بیان اینکه به دلیل افزایش قطعى برقى در 
تابستان سال جارى، تعداد حوادث حبس در آسانسورها 107 
درصد افزایش یافت، خاطرنشان کرد: روزانه به طور میانگین 
1150 مورد تماس با سامانه 125 برقرار مى شود که همکاران 

من در مرکز فرماندهى جوابگوى شهروندان هستند.
وى افزود: با توجه به اجراى ستاد خدمات سفر شهر اصفهان، 
مقرر شد نیروهاى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از بیست وششم اســفندماه امسال تا 

پانزدهم فروردین ماه سال آینده در آماده باش کامل باشند.

11 هزار عملیات آتش نشانان اصفهان در یکسال

به مناسبت آغاز ماه مبارك رمضان طرح فروش ویژه 
در بازارهاى روز کوثراصفهان تا 31 خرداد ماه عالوه بر 

تخفیف هاى روزانه، اجرا مى شود.
اقالم مصرفى در بازارهاى روز کوثر با تخفیف 10 تا 
50 درصد به شهروندان عرضه شــده و به مناسبت 
آغاز ماه مبارك رمضان و تا 31 خرداد ماه نیز عالوه بر 
تخفیف هاى روزانه، طرح فروش ویژه در بازارهاى روز 

کوثر اجرا مى شود.
مدیرعامل سازمان میوه وتره بار و ساماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى اصفهان اظهار داشت: در بازارهاى 
روز کوثر همواره سعى شده اســت، طرح هاى ویژه 

فروش سبد کاالى خانوار و مایحتاج مورد نیاز مردم با 
قیمت بسیار مناسب و تخفیفات ویژه ارایه شود، 

اصغر کشاورز ادامه داد: به منظور حسن اجراى فعالیت 
کلیه بازارهاى روز ســازمان عالوه بر حضور مستمر 
مســووالن مربوطه، بازرســان ســیار نیز به صورت 
محســوس و نامحســوس بر روند رعایت و اجراى 
برنامه ها نظارت داشته و در صورت مشاهده تخلف بر 
اساس آیین نامه انضباطى با متخلفان برخورد مى کنند. 
گفتنى است فعالیت کلیه بازارهاى روز کوثراصفهان در 
ماه مبارك رمضان  به صورت یکسره از ساعت8:30 

صبح الى 9 شب است.

اجراى طرح فروش ویژه 
در بازارهاى روز کوثر اصفهان

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از مرگ مشکوك نگهبان منزل 

مسکونى در حال ساخت در خیابان جى خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به یک مورد حادثه ویژه 
آتش ســوزى در اصفهان گفت: این حادثه ســاعت 
21 و 48 دقیقه سه شنبه به مرکز فرماندهى عملیات 

آتش نشانى اصفهان گزارش شده است.

وى با اشاره به اعزام نیروهاى امداد و نجات از ایستگاه 
شماره 15 براى امدادرسانى به این حادثه گفت: در این 
حادثه مرد نگهبان یه دلیل شدت سوختگى جان خود 
را از دست داد. کاوه آهنگران با بیان اینکه این حادثه در 
خیابان جى منطقه ابر گزارش شده است، تصریح کرد: 
مرگ این فرد مشکوك بود و جسد وى تحویل مراجع 

انتظامى شد.

مرگ مشکوك نگهبان منزل مسکونى 
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شرکت کنندگان پوالدین مســابقه تلویزیونى شبکه 
نسیم، در دکور عظیم تهمتن در نوروز 1401  با یکدیگر 
رقابت خواهند کرد. این بار «مردان آهنین» به شبکه 

نسیم مى آیند.
این مســابقه بزرگ با اجراى بهداد ســلیمى و آیدین 
ختایى شنبه تا سه شــنبه در این ایام ســاعت 20 به 
خانه هاى مخاطبان خود در شــبکه نشاط و سرگرمى 

خواهد آمد.
”تهمتن“ بــا تهیه کنندگى رضا نصیــرى براى نوروز 
تدارك دیده شده  و در ادامه رقابت هاى پیشین در گروه 
اول با مســابقات در گروه دوم لحظات جذابى را براى 
همراهان خود رقم بزند. در مســابقه "تهمتن" رقابت 
ورزشکاران بر  پایه اســتقامت؛ کنترل قدرت، سرعت 
و تمرکز پیش مى رود و با آیتم هــا: مغناطیس، چرخ 
گردون، منشور، زیگورات، ارابه،  آسمان خراش، خود را 

به چالش مى کشانند.
در گروه دوم این مسابقه آیتم پرتگاه به آیتم هاى این 

مسابقه اضافه شده است.
مسابقه بزرگ "تهمتن" با محوریت آمادگى جسمانى 
و قابلیت هاى فیزیکى به آنتن شبکه نسیم آمده است.

«تهمتن» با دکورى عظیــم در فضایى حدود 7500 
متر مربع اجرا مى شــود و به نوعى شرکت کنندگان در 
ورزشــگاهى در ابعاد اصلى با تمام جزئیات به رقابت 

مى پردازند.
این مســابقه در 4 گروه و 64 شــرکت کننده با هم به 
رقابت مى پردازند. داوطلبان شرکت در این برنامه پس 
از راستى آزمایى و تســت هاى اولیه پا به این مسابقه 
گذاشته و با دیگر شرکت کنندگان که با پراکندگى قومى 
و جغرافیایى از سراسر کشــور به این برنامه مى آیند، 

مردانه رقابت مى کنند. این تنوع جزو نکات بارز و حائز 
اهمیت این پروژه است.

یکى از نکات بارز این پروژه  آن است که با بیش از 20 
 4K دوربین ضبط و در اســتاندارد بین المللى با کیفیت

جهت پخش آماده مى شود.
رضا نصیرى  که پیش از این به ساخت و تهیه کنندگى 
برنامه "کودك شو" شناخته مى شود تهیه کنندگى این 

مسابقه تلویزیونى را برعهده دارد.  
شرکت در مســابقه «تهمتن» براى عموم آزاد است 
و کســانى که در آزمون راســتى آزمایى پیروز شوند و 
پتانسیل ورزشى داشته باشــند به این مسابقه راه پیدا 
مى کنند. آیتم هاى متنوعى دارد و قرار است در مرحله 
نهایى که میان 4 برگزیده اتفــاق مى افتد «تهمتن» 

ایران معرفى شود.
رضا نصیــرى  که تهیه کنندگى این مســابقه جدید را 
برعهده دارد مى گوید: اصًال به دنبال نمایش مسابقه اى 
همچون "قوى ترین مردان جهان" نبودیم و نیستیم؛ 
چرا که اینجــا فقط محل زورآزمایى صرف نیســت. 
بلکه هدف مان تقویت فرهنگ پهلوانى، ترویج زندگى 
سالم، تحکیم روابط بین ورزشکاران و اعضاى خانواده  
پى ریزى شــده است. این مســابقه در تالش است با 
معرفى الگوى صحیح جوان ایرانى، روحیه جوانمردى 
و ایثار، کارى جدید و متفاوت را به ویترین مسابقه هاى 

تلویزیونى اضافه کند.
وى درباره کپى بودن این مسابقه، گفت: این مسابقه 
شبیه به  مســابقه خارجى ( Titan Games) است که 
به قواى جسمانى و ورزشى مى پردازد. اما اینجا حتى 
تجهیزات را از خارج از کشــور نیاوردیم بلکه همه چیز 
به صورت مهندســى معکوس ســاخته شــده است. 

مى خواستیم با این کار نشان دهیم توانایى تولید داریم. 
تهیه کننده مســابقه «تهمتن» با اشــاره بــه اینکه 
نخواســتیم به چهره اى براى اجرا در ایــن برنامه باج 
بدهیم، گفت: این دو چهــره را آوردیم (آیدین ختایى 
و بهداد ســلیمى) که وصله ناجور نباشــند. چون هم 
ورزشى اند و هم در این زمینه حرف براى گفتن بسیار 
دارند. از طرفى هم نخواســتیم با دادن دستمزدهاى 
نجومى به برخى از چهره ها، باج بدهیم. تلویزیون اتفاقًا 
باید در هر حوزه مجرى بسازد و نباید لنگ چند چهره 

خاص بماند. 
او به سختى هاى ساخت این برنامه  اشاره کرد و افزود: 
این مسابقه در هر قسمت، 4 شــرکت کننده دارد و به 
جهت اینکه از همه جاى ایران شــرکت کننده داریم 
خیلى کار ما را به جهت موضوع کرونا سخت تر مى کرد. 
ما از عســلویه در جنوب ایران تا خراسان و بیرجند و 
تا مرز ایالم، شــرکت کننده داریم. این برنامه یکى از 
بزرگترین پروژه هــاى تلویزیونى به شــمار مى رود، 
چون 7500 متر لوکیشــن دارد. جاى بــه جاى این 
لوکیشن ها دکور زده شده اند. هرکدام از بازى هایشان 
سازه هاى عظیمى دارد و حداقل ارتفاع 5 متر و به لحاظ 
وزنى، 10 تن اســت. چیزى در حدود 1000 انشعاب 
نور کار شــده و 30 دوربین این مسابقه را فیلمبردارى 

مى کند. 
شرکت در مســابقه «تهمتن» براى عموم آزاد است 
و کســانى که در آزمون راســتى آزمایى پیروز شوند و 
پتانسیل ورزشى داشته باشــند به این مسابقه راه پیدا 
مى کنند. آیتم هاى متنوعى دارد و قرار است در مرحله 
نهایى که میان 4 برگزیده اتفــاق مى افتد «تهمتن» 

ایران معرفى شود.

«مردان آهنین» را در قالب جدیدى از تلویزیون تماشا کنید

 این بار چالش
 «تهمتن» در عید نوروز 

2 سریال در انتظار بازى 
محمد کاسبى مى ماند 

بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون بعد از چند 
هفته درمان باالخره جراحى شد و در زمان حاضر 
تا حصول نتیجــه در بخــش مراقبت هاى ویژه 

بسترى است.
فیلمنامه نویس، نمایشــنامه نویس، کارگردان و 
بازیگر ســینما و تئاتر به دنبــال عارضه قلبى 26 
دى ماه امسال در بیمارســتان عرفان سعادت آباد 
بسترى شــده بود و پس از گذراندن سه هفته در 
بیمارستان قلب شهید رجایى، باالخره جراحى شد.

به گفته دختر کاسبى این جراحى بسیار پرخطربود 
و با عنایت خدا و تالش پزشکان به خوبى صورت 
گرفت و نتیجه آن تا 72 ســاعت آینده مشخص 
خواهد شد. در زمان حاضر محمد کاسبى در بخش 
آى سى یو بســترى اســت تا وضعیت او به حالت 

پایدارى برسد.
یکى از نکات دیگرى که کنار پیشنهاد دو سریال 
«خوش رکاب» و سرى جدید «سه در چهار» به او 
شده اســت، این بار نام «آزادى مشروط» مسعود 
ده نمکى هم به گوش مى رســد، مجموعه اى که 
قرار اســت در ایام تعطیالت نوروز توسط مسعود 

ده نمکى کلید بخورد.
تاکنون نام هاى آشنایى همچون بهنوش بختیارى، 
پوراندخت مهیمن، هلیا امامى، شــهاب عباسى، 
عباس محبــى، کاوه سماك باشــى، محمدرضا 
رهبرى، منوچهر آذرى، افشین سنگ چاپ، مهران 
رجبى و علیرضا اســتادى به عنوان بازیگران این 

سریال معرفى شده اند.
یکى از نکات جالب هم چراغ سبزى بود که على 
شــاه حاتمى کارگردان ســریال «خوش رکاب» 
در جریان اکــران فیلم پســرش در جشــنواره 
فیلم فجر روشــن کرد. او از ساخته شــدن سرى 
جدید این ســریال خبر داد و گفت: ما فصل سوم 
«خوش رکاب» را نوشــتیم و تقدیم ســیمافیلم 
کردیم، قرار اســت با آقاى کاسبى کار کنیم، این 
دیگر بستگى به دوستان مان در سازمان صداوسیما 

دارد که بخواهند قسمت سوم را بسازند یا نسازند.
در همین حال یلدا کاسبى گفته بود: مجید صالحى 
در مالقات با پدرم خبر داد که قرار اســت سرى 
جدید سریال «ســه در چهار» را بسازد و محمد 
کاســبى و مهران رجبى همچون ســرى قبل، 
بازیگران نقش اصلى این ســریال اند. پدرم ابراز 
امیدوارى کرده است پس از بهبودى حالش بتواند 
در صورت ساخت ســرى جدید «خوش رکاب» 
و فصــل جدیــد «ســه در چهــار» ایفــاى

 نقش کند.

مجید مظفرى براى ساخت فیلم «مرد ایرانى» مجوز گرفت.
شوراى پروانه ساخت سازمان سینمایى با ساخت چهار فیلمنامه جدید موافقت کرده است.

طبق اعالم اداره کل روابط عمومى سازمان امور سینمایى و سمعى بصرى، فیلم نامه «فرش خاك» به 
تهیه کنندگى على نورى اسکوئى و کارگردانى و نویسندگى فریدون نجفى، فیلم نامه «وزن لحظه» 
به تهیه کنندگى، کارگردانى و نویسندگى فرزین مهدى پور، فیلم نامه «مرد ایرانى» به تهیه کنندگى 
محمدحســین فرحبخش، کارگردانى مجید مظفرى و نویســندگى کریم محمد امینى و فیلم نامه 
«بخارست» به تهیه کنندگى على طلوعى، کارگردانى سیدمسعود اطیابى و نویسندگى حمزه صالحى 

موافقت شوراى ساخت سازمان سینمایى را اخذ کرد. 
مجید مظفرى فیلم «قلب هاى ناآرام» را سال 1381 ساخته بود. مسعود اطیابى هم که در حال حاضر 

فیلم «دینامیت» را روى پرده دارد، سال 98 فیلم «انفرادى» را ساخت که هنوز اکران نشده است.

برنامه «خندوانه» ویدئویى منتشر کرده که نشان از ویژه عیدانه اش دارد؛ چهره ها حضور فعالى دارند همان 
کارى که «دورهمى» هم در دستور کارش قرار داده است.

رامبد جوان در آغاز رسانه اى شدن اتفاقات نوروزى تلویزیون اعالم کرد براى تحویل سال و ایام تعطیالت، 
تدارك ویژه اى خواهند داشت. حتى در برنامه «فرمول یک» از آیتم هاى ویژه اى با کمدین هاى فصل  هاى 

مختلف «خنداننده شو» و حضور پررنگ عروسک جناب خان گفته بود.
در توضیح خبر روابط عمومى این برنامه تلویزیونى آمده نام میهمانــان «خندوانه» در ایام نوروز آمده 
است. شبنم مقدمى، سعید راد، رضا رشیدپور، پیام دهکردى، محمدحسین مهدویان، مریم شیرازى، الیکا 
عبدالرزاقى، پوریا شــکیبایى و...میهمانان نوروزى رامبد جوان در برنامه «خندوانه» خواهند بود. برنامه 

«خندوانه» از لحظه سال تحویل تا پایان تعطیالت نوروزى هرشب در شبکه نسیم روى آنتن مى رود. 
به نظر مى رسد رقابت در ایام نوروز به اوج خودش رسیده و رامبد جوان هم همچون همکار دیگر خود در 
برنامه «دورهمى»، از چهره ها براى جلب توجه بیشتر، بهره مى برد. او هم ناگزیر است از احسان علیخانى 

در «عصر جدید» و دیگر رقبا عقب نماند. 
باید دید «خندوانه» دوباره مى تواند در نظرسنجى ها پربیننده ترین برنامه شبکه نسیم و حتى تلویزیون 
باشد یا گروه  جدید داورى «عصرجدید» و تغییر قالب «مهران مدیرى» مشترى بیشترى پیدا خواهد کرد؟

مجید مظفرى 
پس از 20 سال دوباره فیلم مى سازد

«خندوانه» دورهمى راه انداخت 

شهاب حسینى با انتشــار ویدئویى به هجمه هاى صورت گرفته علیه وى به دنبال حواشى سال هاى اخیرش واکنش 
نشان داد و اعالم کرد از دنیاى بازیگرى خداحافظى مى کند.

شهاب حسینى که پس از حاشیه ساز شدن انتشار فیلم واکســن زدنش در آمریکا در اواخر سال گذشته تصمیم به ترك 
اینستاگرام گرفت، تیر ماه امسال با صفحه شرکت فیلمسازى خود «نداى هفت آسمان» به این شبکه اجتماعى بازگشت.

اما او حاال با انتشار ویدیویى بلند در همین صفحه از سینماگران درخواست کرد براى پروژ ه  هایشان دیگر سراغ او 
نیایند و به دشمنانش اعالم کرد به دنبال حذف او نباشند چون خود دنبال راه نجاتى از این حرفه است.

شهاب حســینى در این ویدئو با اعالم اینکه «تحمل بنده حقیر براى خیلى  ها سخت شده» 
گفت یک دهه است دنبال کناره  گیرى از حرفه  اى است که ابتدا در باغ سبز نشان مى  دهند 
و سپس به وادى خارستان مى کشــانند. او گفت خود را جا مانده از قافله  مى  بیند و مایل 
است ادامه مسیرش نوشتن و کارگردانى باشد و دیگر تمایل چندانى به حضور در پروژه 

دیگران را ندارد و در پایان گفت از امروز با جهل و جاهل خواهد جنگید.
شهاب حسینى زمانى از بازیگران بى حاشــیه  سینماى ایران بود اما در سال هاى 

اخیر اتفاقاتى رخ داد که او را به بازیگرى پرحاشیه و جنجالى بدل کرد.
انتقاد تند شهاب حسینى از مســعود کیمیایى به دلیل انصراف او از جشنواره 
فیلم فجر سال 98 به دنبال حادثه سقوط هواپیماى اوکراینى، انتشار فیلمى 
از واکسن زدن شهاب حسینى در آمریکا در سال 99، خداحافظى شهاب 
حسینى از اینستاگرام در واکنش به انتقادات صورت گرفته از او به خاطر 
دریافت واکسن در آمریکا، انصراف مسعود و پوالد کیمیایى از جشنواره 
فیلم فجر 1400 به دنبال اعالم خبر حضور شــهاب حسینى در هیأت 
داوران جشنواره و مطرح شــدن شــایعاتى درباره اعمال نفوذ شهاب 
حسینى در داورى جشــنواره، خالصه اى از حواشى سال هاى اخیر این 

بازیگر مشهور هستند.
شهاب حسینى که در سال هاى اخیر در سینماى ایران کم کار بوده، چند سال قبل به همراه 
خانواده خود به آمریکا کوچ کرد. او در ســال 97 از تصمیم خود براى تأســیس یک شرکت 
فیلمسازى در آمریکا خبر داد و گفت قصد دارد ادامه فعالیت  خود در عرصه سینما را در آمریکا 
متمرکز کند. در سال 99، هالیوود ریپورتر از تأســیس شرکت بین المللى فیلمسازى «ُپل 
مدیا» در آمریکا توسط کوروش اهرى، شهاب حسینى و الکس برتو، تهیه کننده هالیوودى 

خبر داد. 

رویا تیموریان پیرامون حضورش در فیلم سینمایى «شادروان» گفت: این فیلم اثرى دلچسب و شیرین و 
البته دغدغه مند براى من بود، اثرى که در کنار مخاطبان جشنواره فیلم فجر آن را تماشا کردم و خوشحالم 
که اثر باعث رضایت آنها شــد، امیدوارم این فیلم در اکران عمومى نوروز هم با استقبال مخاطبان روبرو 

شود. 
وى درباره شباهت کاراکتر خود در فیلم شادوران با دیگر فیلم خود در جشنواره فیلم فجر افزود: شاید 

برخى فکر کنند که این دو شخصیت به واسطه وجود در یک جایگاه اجتماعى و داستانى مشابه به هم 
نزدیک باشند اما به هیچ عنوان یکى نیستند و هر کدام سویه هاى مشخصى را در اثر پیگیرى مى کنند. 

بازیگر فیلم شادروان در همین رابطه ادامه داد: وقتى دو نقش به هم نزدیک باشند با کمک گرفتن 
از فیلمنامه، همکارى کارگردان و سایر بازیگران میتوان بین آنها تمایز به وجود آورد. 

تمام این عوامل باعث مى شوند تا من به عنوان یک بازیگر مراقب این باشم 
که نقشها شبیه هم نشوند. 

وى دربــاره ویژگــى کاراکتر خــود در فیلم ســینمایى 
«شادروان» تاکید کرد: کاراکترم در فیلم شادروان زنى 

است که در یک خانواده پرجمعیت زیست مى کند، 
زنى که فرزندان فراوانى داشته و بیشتر به معیشت 
زندگى و گــذر چرخ زندگى فکر مــى کند. این 
کاراکتر شیرینى هاى خاص خود را دارد که در 

لحظاتى تاثیر خودش را در داستان مى گذارد. 
تیموریان درباره احتمال موفقیت «شادروان» 
در اکران نــوروزى تصریح کــرد: این فیلم با 
وجود مضمون اجتماعــى و خاص خود، به 

واســطه گروه بازیگران دوست داشتنى، 
کارگردانى خــوب و همچنین 

فضــاى کمــدى خود 
مى تواند شانس زیادى 
براى فــروش و جذب 

مخاطب داشته باشد. 

رؤیا تیموریان: 

«شادروان» به هر قیمتى مخاطب را نمى خنداند
شهاب حسینى با انتشــار ویدئویى به هجمه هاى
نشان داد و اعالم کرد از دنیاى بازیگرى خداحافظى
شهاب حسینى که پس از حاشیه ساز شدن انتشار فی
اینستاگرام گرفت، تیر ماه امسال با صفحه شرکت فیلم
اما او حاال با انتشار ویدیویى بلند در همین ص
نیایند و به دشمنانش اعالم کرد
شهاب حســینى در این
گفت یک دهه است د
و سپس به وادى خا

استادامه مسیرش
دیگران را ندارد
ششهابحسینى
اخاخیر اتفاقاتى
اننتتقاد تند
ففیلم فج
از واک
حس
دری
فیل
داو
حسی

بازیگر مشهور هستند.
شهاب حسینى که در سا
خانواده خود به آمریکا ک
فیلمسازى در آمریکا خ
9متمرکز کند. در سال

مدیا» در آمریکا توسط
خبر داد. 

شهاب حسینى
 از بازیگرى خداحافظى کرد

شیرین و  پیرامون حضورش در فیلم سینمایى «شادروان» گفت: این فیلم اثرى دلچسب و
ند براى من بود، اثرى که در کنار مخاطبان جشنواره فیلم فجر آن را تماشا کردم و خوشحالم
ضایت آنها شــد، امیدوارم این فیلم در اکران عمومى نوروز هم با استقبال مخاطبان روبرو

افزود: شاید  فجر در جشنواره فیلم اهت کاراکتر خود در فیلم شادوران با دیگر فیلمخود
ند که این دو شخصیت به واسطه وجود در یک جایگاه اجتماعى و داستانى مشابه به هم 
 اما به هیچ عنوان یکى نیستند و هر کدام سویه هاى مشخصى را در اثر پیگیرى مى کنند. 

هم نزدیک باشند با کمک گرفتن رابطه ادامه داد: وقتى دو نقش به در همین شادروان
تمایز به وجود آورد. مکارى کارگردانو سایر بازیگرانمیتوان بین آنها

ل باعث مى شوند تا من به عنوان یک بازیگر مراقب این باشم 
ه هم نشوند. 

خــود در فیلم ســینمایى ویژگــى کاراکتر
در فیلمشادروانزنى اکید کرد: کاراکترم

ک خانواده پرجمعیت زیست مى کند، 
ان فراوانى داشته و بیشتر به معیشت 
ذر چرخ زندگى فکر مــى کند. این 
نى هاى خاص خود را دارد که در 

خودش را در داستان مى گذارد. 
ره احتمال موفقیت «شادروان» 
اینفیلم با  روزى تصریح کــرد:
ن اجتماعــى و خاص خود، به 

ه بازیگران دوست داشتنى، 
ـوب و همچنین 

ــدى خود 
س زیادى 
ش و جذب 

ه باشد. 

ب ی
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امیر قلعه نویى، سرمربى تیم فوتبال گل گهر سیرجان درباره 
آخرین وضعیت پرونده اریــک بایناما، بازیکن گابنى تیمش 
گفت: «پرونده را به دادگاه ورزشــى CAS  نبردیم اما در این 
زمینه اعاده دادرســى انجام دادیم و با توجه به ارائه دو ســه 
مدرك جدید، فکر مى کنم اعاده مــورد قبول قرار گرفت.» 
کمیته انضباطى در خصوص استفاده باشگاه گل گهر از بازیکن 
غیرمجاز، نتایج مســابقات این تیم برابر استقالل، پیکان و 
سپاهان را 3 بر صفر به سود این تیم ها اعالم و کمیته استیناف 

فدراسیون فوتبال نیز آن را تأیید کرد.

خبر ژنرال 
درباره پرونده جنجالى

03

05

رسول کربکندى، پیشکسوت فوتبال اصفهان مى گوید: همه 
اصفهانى ها در شروع فصل سپاهان را مدعى اصلى قهرمانى 
مى دانستند. ســپاهان باشگاهى با ســاختار کامًال حرفه اى 
است، مشــکل مالى ندارد و از  امکانات خوبى هم برخوردار 
اســت. کادر فنى این تیم هم در اختیار یک مربى جوان بود 
که در کنارش مربیان با تجربه حضور داشــتند ولى این تیم 
نتایج بدى گرفت و اکنون دیگر مى توان گفت شانس اندکى 
براى قهرمانى دارد. براى من هنوز این مسئله بى جواب مانده 
که چرا سپاهان با این شرایط ایده آل و بازیکنان خوبى که در 
اختیار داشت نتوانست در کورس قهرمانى باشد و از این مسئله 

متعجب هستم.

علیرضا احســانى، مدیرعامل ذوب آهن در دیدارى با مهدى 
تارتار شرکت کرد و از او بابت عملکرد تیمش در لیگ بیست 
و یکم تقدیر کرد. تارتار گفت: از حمایت هاى شرکت سهامى 
ذوب آهن، هیئت مدیره باشــگاه و شما و همراهى هواداران، 
قدردانى مى کنم. مطمئنا جایگاه تیم ذوب آهن فراتر از مکان 
فعلى است و اینجانب، تک تک اعضاى کادرفنى و بازیکنان 
تیم، تمام تالشــمان را خواهیم کرد تا ذوب آهن را به جایگاه 
واقعى اش برسانیم. احسانى نیز گفت: بدون شک همکارى و 
حمایت همه ارکان در کارخانه، هیئت مدیره کارخانه و باشگاه ، 
و همدلى و تالش مضاعف تیــم و صبورى هواداران موجب 
کسب نتایج خوب اخیر شد و امیدواریم این روند همچنان ادامه 
یابد. از هیچ گونه حمایتى براى سربلندى تیم فوتبال ذوب آهن 

و سایر تیم هاى باشگاه کوتاهى نخواهیم کرد.

تعجب از جاماندن سپاهان

تقدیر مدیرعامل از تارتار

01

پس از اعالم صدور مجوز 20 هزار تماشاگر در دربى تهران، 
صداى اعتراض چند باشگاه دیگر از جمله سپاهان بلند شد 
و آنها عقیده داشتند اگر قرار اســت سرخابى هاى پایتخت 
در حضور تماشاگرانشــان به میدان بروند، این وضعیت در 
خصوص دیدارهاى دیگر هم باید اعمال شود. از همین رو 
شنیده مى شود باشگاه ســپاهان به صورت کتبى و شفاهى 
پیگیر حضور تماشــاگرانش در بازى ایــن هفته مقابل گل 
گهر شده است، اگرچه خود باشگاه هنوز این موضوع را تایید 
نکرده ولى شنیده ها حاکى از مخالفت با حضور تماشاگران در 
بازى این هفته در اصفهان است. باید دید حضور تماشاگران 
در دربى مى تواند در هفته هاى آتى منجر به باز شدن درب 

سایر ورزشگاه ها شود یا نه.

رد درخواست سپاهان؟

04

مرحله پلى آف مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2022 عصر 
روز سه شنبه به پایان رسید که در یکى از مهم ترین بازى ها، 
التعاون عربســتان پس از تســاوى یک - یک موفق شد 
الجیش سوریه را در ضربات پنالتى با نتیجه 5 بر 4 شکست 
بدهد؛ به این ترتیب، التعاون در گروه D لیگ قهرمانان آسیا 
با الدحیل قطر، سپاهان ایران و پاختاکور ازبکستان رقابت 
خواهد کرد. نماینده عربستان روزهاى 25 و 29 فروردین 
1401 در دور گروهى مســابقات، برابر شــاگردان محرم 

نویدکیا صف آرایى مى کند.

آخرین حریف سپاهان 
مشخص شد

هفته بیست و سوم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس امروز پنج شنبه 26 اسفند ماه با برگزارى 
چهار دیدار آغاز مى شود که در یکى از این رقابت ها تیم 
فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم 

گل گهر سیرجان است.
لیگ بیست و یکم به آخرین هفته خود در سال جارى 
رسیده و سپاهان در یکى از مهمترین دیدارهاى هفته 
بیست و ســوم باید به مصاف گل گهر سیرجان برود؛ 
دیدارى سخت و حساس که نتیجه آن عالوه بر دو تیم 
برگزار کننده، براى تیم هاى مس رفسنجان، فوالد و 
پیکان نیز حائز اهمیت اســت و با هر نتیجه اى غیر از 
پیروزى زردپوشان اصفهانى، رقابت تیم ها بر سر کسب 

سهمیه  را وارد فاز تازه اى مى کند.
شاگردان نویدکیا در حالى به مصاف گل گهر مى روند 
که نتیجه شــهرآورد تهران مى تواند فاصله امتیازى 
ســپاهان را با صدر جدول کاهش دهد. اگر سپاهان 
بتواند 3 امتیاز بازى با گل گهر را به دست آورد و در آن 
سو شهرآورد تهران با تساوى و یا برد پرسپولیس همراه 
باشــد، در بهترین حالت فاصله زردپوشان اصفهانى 
با صدر جدول به 10 امتیاز کاهــش خواهد یافت و با 
توجه به در پیش بودن تقابل سپاهان با سرخابى ها در 
هفته هاى پیش رو، معادالت قهرمانى وارد فاز تازه اى 

خواهد شد.
سپاهان در شرایطى آماده میزبانى از گل گهر مى شود 
که هفته گذشــته نســاجى مازندران را با نتیجه 3 بر 
یک شکســت داد و جایگاهش را در رده سوم جدول 

مستحکم کرد. سپاهان از 22 بازى قبلى خود 12 برد، 
6 تساوى و 2 باخت به دست آورده و با 41 امتیاز در رده 

سوم جدول ایستاده است.
در آن سو گل گهر که در نیم فصل دوم روند رو به رشدى 
داشت، در دو هفته اخیر با افت موجه شده و از دو بازى 
آخر خود تنها یک امتیاز به دست آورده است. گل گهر 
هفته گذشته مقابل پیکان با تساوى بدون گل متوقف 
شد و بهترین فرصت را براى بهبود جایگاهش از دست 
داد. گل گهر در 22 بازى قبلى خود 8 برد، 9 تساوى و 
5 باخت به دست آورده و با اندوختن 33 امتیاز در رده 

پنجم جدول ایستاده است.
تقابل سپاهان و گل گهر را باید دوئل انتقامى دانست؛ 
ســپاهان در بازى رفت مقابل شــاگردان قلعه نویى 
شکســت ســنگینى را تجربه کردند اما با شکایت 
سپاهانى ها درخصوص استفاده گل گهر از بازیکن غیر 
مجاز، کمیته انضباطى نتیجه را برگرداند و همین اتفاق 
انگیزه دو چندانى به گل گهرى ها مى بخشد. از طرف 
دیگر حضور قلعه نویى روى نیکمت گل گهر و سابقه 
حضور او در ســپاهان، این بازى را به اوج حساسیت 

کشانده است.
ســپاهان در بهترین فرم ممکن به مصاف گل گهر 
مى رود؛ زردپوشــان اصفهانى در دو هفته اخیر دو برد 
ارزشمند را به دست آورده اند و از نظر روحى در بهترین 
فرم خود هستند. سپاهان در فاز هجومى شرایط خوبى 
دارد و اوج گیرى دوبــاره شــهباززاده و مغانلو خیال 
نویدکیا را از خط حمله تیمش راحت کرده اســت. در 

خط میانى اگرچه مصدومیت تعدادى از هافبک هاى 
سپاهان، دســت نویدکیا را خالى گذاشته اما با حضور 
کریمى، رفیعى، احمدزاده و مهدى زاده سپاهان شرایط 
دشــوارى نخواهد داشت. شــاگردان نویدکیا در فاز 
دفاعى نیز از آمادگى باالیى بهره مى گیرند و حضور 
مظاهرى در درون دروازه سپاهان، نقطه اتکاء این تیم 

به شمار مى رود.
در آن سو گل گهر تیم قدرتمندى است که مانند تمام 
تیم هاى تحــت هدایت قلعه نویى، بــه اجراى بازى 
مستقیم و نفوذ از جناحین عالقه دارد. گل گهر فوتبال 
مالکانه اى را به نمایش مى گذارد و شاگردان قلعه نویى 
تالش مى کنند تا پرس از جلو و نفــوذ از کانال هاى 
کنارى و سانتر از جناحین، روى دروازه سپاهان خلق 
موقعیت کنند. شــاگردان قلعه نویى در فاز دفاعى نیز 
قصد دارند تا با ارائه یک بازى پرفشــار و درگیرانه در 
میانه میدان، ارتباط هافبک هــا و مهاجمین رقیب را 
قطع کرده و مانع خلق موقعیــت روى دروازه خودى 
شوند. گل گهر خط حمله قدرتمندى دارد و مهاجمان 
این تیم تاکنون 22 گل را به ثمر رســانده اند که آمار 
قابل قبولى به شمار مى رود. شاگردان قلعه نویى در فاز 
دفاعى نیز شرایط خوبى دارند و در جریان بازى فقط 13 
گل دریافت کرده اند که عملکرد چشم گیرى به شمار 
مى رود. اگرچه با در نظر گرفتن حکم کمیته انضباطى 
براى تغییر نتایــج 3 بازى گل گهــر مقابل تیم هاى 
استقالل، سپاهان و پیکان 21 گل خورده در کارنامه 

شاگردان قلعه نویى ثبت شده است.

سپاهانـ  گل گهر سیرجان، امروز در نقش جهان

دوئل حساس طالیى پوشان 
با سربازان ژنرال

آیا گل گهر شکست اجبارى دور رفت مقابل سپاهان 
را جبران مى کند؟

اگر چه گل گهر در بازى رفت با نتیجه 2-4 حریفش 
را شکست داد اما به خاطر استفاده تیم سیرجانى از 
اریک بایناما، حکم کمیته انضباطى نتیجه آن بازى 

را 0-3 به سود سپاهان اعالم کرد.
عالوه بر تقابل با ســپاهان، دیــدار گل گهر مقابل 
پیکان و اســتقالل هم با حکم کمیتــه انضباطى 
3 بــر صفر اعالم شــد تــا کام امیر قلعــه نویى و 
شاگردانش حسابى تلخ شــود. گل گهر تا به امروز 
در دور برگشــت با پیکان و اســتقالل بازى کرده 
است اما موفق به شکســت هیچکدام از این دو تیم 
نشــده تا بتواند به نوعى شکست دور رفت را جبران 

کند.
گل گهر ســیرجان این فصل تیمى است که فوتبال 
خوبى به نمایش مى گذارد، به لحاظ فنى توانایى هاى 
زیادى دارد اما درست در حساس ترین لحظات دچار 
لغزش مى شود، هر چند که نباید از ماجراى بازیکن 
گابنى و مشکلى که به وجود آمد به راحتى عبور کرد و 
موجب شد تا این تیم از کورس قهرمانى عقب بماند.

گل گهــر در بین 3 تیمى که دور رفت مجبور شــد 

امتیازات را به آنها بدهد ابتدا روبه روى استقالل قرار 
گرفت و موقعیت هاى بســیار زیادى داشت. سعید 
صادقى یک ضربه پنالتى را از دســت داد و این تیم 
بعد از زدن گل اول هم چند بار مى توانســت دروازه 
استقالل را باز کند. با این حال آنها در نهایت موفق به 
چنین کارى نشدند و در آخرین لحظات، گل دوم را 

هم از حریف دریافت کردند.
آنهــا در بازى دوم مقابــل پیکان قــرار گرفتند اما 
حمالت پر تعداد ایــن تیم راه به جایــى نبرد تا آن 
دیدار نیز که در ســیرجان برگزار شد با نتیجه بدون 
گل به پایان برسد. حاال گل گهر مقابل سومین تیمى 
که از آنها با حکم کمیته انضباطــى 3 امتیاز گرفت 
روبه رو مى شــود و قلعه نویى از این بازى 3 امتیاز را 

مى خواهد.
 گل گهــر در ایــن فصل فقــط دو بــار در زمین 
مســابقه بازنده بــوده اما عــدد پنج مقابــل تعداد 
شکســت هاى این تیم در جدول درج شــده است. 
اگر آنها در زمــان خرید بایناما کمى بیشــتر دقت 
بــه خــرج مى دادند، حــاال شــرایط بــه مراتب 
ایده آل تــرى در جــدول رده بنــدى لیــگ برتر

 داشتند.

گل گهر از سپاهان انتقام مى گیرد؟ 

مهندس پرسپولیس مقابل استقالل 
مشخص شد

جرارد سیوانه، ســرمربى بایرلورکوزن  از ســردار آزمون به عنوان یکى از گزینه هاى 
جانشینى فلورین ویرتز مصدوم نام برده است.

بعد از شکســت 1-0 بایرلورکوزن برابر کلن حال و هواى کمپ تمرینى باشگاه کامًال 
افسرده بود. بازیکنان به شدت از این شکست آسیب دیده و تحت تاثیر آن قرار گرفته اند.

از طرف دیگر فلورین ویرتز، ستاره آلمانى بایرلورکوزن در این بازى گذشته دچار پارگى 
از ناحیه رباط صلیبى پاى خود شد و تا فصل آینده از میادین دور خواهد بود.

ســرمربى سوئیســى بایرلورکــوزن بعــد از این بــازى ســعى نکرد کــه دورى 
طوالنى مدت ویرتــز را کــم اهمیت جلوه دهــد اما در عیــن حال تاکیــد کرد که 
آنها بایــد به آینده نــگاه کنند. جایى که جرارد ســیوانه گفت: «چنیــن چیزهایى در 
فوتبال اتفاق مى افتد؛ هر ســال و در همه تیم ها. اکنون مســئله در مــورد یافتن راه 
حل هاى ورزشــى اســت. ما بازیکنانى داریم که مى توانند نقش خــود را ایفا کنند. 
اکنون همه باید مســئولیت بیشــترى را بــر عهده بگیرنــد. کرم دمیربــاى، امین 
عدلى، ســردار آزمون یا پائولینیــو مى توانند گزینه جانشــینى ویرتز باشــند. تغییر 
سیســتم نیز قابل تصور اســت؛ در عین حال این مســئله به حریفان مان نیز بستگى 

دارد.» 

البته که با مصدومیت طوالنى مدت ویرتز باشــگاه بایرلورکوزن بازیکنى را از دست 
داده که به سادگى جایگزین قابلى براى آن وجود نخواهد داشت.  این ستاره آلمانى در 
ماه هاى اخیر گل ها و پاس گل هاى زیادى از خود به ثبت رسانده بود و غیبت او مى تواند 

یک چالش بزرگ در ادامه فصل براى بایرلورکوزن محسوب شود.

در حالى که قرار بود دربى تهران با حضور 20 
هزار هوادار برگزار شــود، تاکنون بیش از 18 

هزار بلیت این دیدار فروخته شده است.
روز پنج شنبه در حالى دو تیم فوتبال استقالل 
و پرسپولیس از ســاعت 17:30 در ورزشگاه 
آزادى روبه روى هم قرار مى گیرند که طبق 
گفته مسئوالن سازمان لیگ، قرار است 20 
هزار بلیت فروش براى ایــن دیدار فروخته 
شود که تاکنون بخش زیادى از بلیت هاى این 

مسابقه به فروش رفته است.
آمار باقیمانده از بلیت هاى فروخته شده نشان 
مى دهد که هواداران استقالل و پرسپولیس به 

نسبت یکسان بلیت خریده اند.
تا ســاعت 13:25 ظهــر روز چهارشــنبه، 
بلیت هاى اســتقالل و پرسپولیس در جایگاه 

و روبه روى جایگاه با قیمت هاى 200 و 150 
هزار تومان به صورت کامل فروخته شــده 
است. در طبقه دوم نیز در قسمت جنوبى براى 
اســتقاللى ها و پرسپولیسى ها بلیت ها کامل 

فروخته شده است.
در قسمت شرقى و غربى طبقه دوم نیز همه 
بلیت ها فروخته شــده و در بخش شــمالى 
طبقه دوم ورزشــگاه آزادى 635 بلیت براى 
پرسپولیسى ها و 637 بلیت براى آبى ها باقى 
مانده است. قیمت تمام بلیت هاى طبقه دوم 

ورزشگاه آزادى 100 هزار تومان است. 
نود و هشــتمین دربى پایتخــت عصر روز 
پنج شنبه در استادیوم آزادى در چارچوب هفته 
بیست و ســوم لیگ برتر با قضاوت مهدى 

سیدعلى برگزار مى شود.

بازیکن آزاد پرســپولیس براى افزایش قدرت حمل 
توپ در تاکتیک هاى تهاجمى سرخپوشان در دیدار با 

استقالل مشخص شد.
تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس براى دربى 98 
پایتخت مقابل استقالل تهران در حالى برگزار 

مى شود که تاکتیک این تیم تغییر محسوسى نسبت 
به گذشته نخواهد داشت.

با این حال یحیــى گل محمدى در نظر دارد 
فضاى بیشــترى را در اختیار مهدى 
ترابى قــرار دهد تا ایــن بازیکن با 
قدرت حمل توپ و ســرعت باالى 
خود بتواند پاس هــاى عمقى و رو به 
جلویى را به مهاجمان این تیم برساند.

ترابى که تا پایان هفته بیست و دوم 
رقابت هاى لیگ برتر 9 پاس گل 
به هم تیمى هایش در پرسپولیس 
رسانده است بازى سازى تیمش 
را بیشــتر از گذشــته بــر عهده 
خواهد گرفت تا شاید بتواند کلین 
شیت هاى اســتقالل را روى عدد 

165 نگه دارد.

دروازه  بان تیم ملى فوتبال ایران با بیان اینکه رؤیایش 
بازى در اســپانیا بوده است، گفت: 
کاسپر اشمایکل دروازه بان مورد 
عالقه ام اســت و او هم مثل من 

پدر اسطوره اى دارد.
امیــر عابــدزاده دروازه بان تیم 
ملى فوتبــال ایران بعــد از چند 
فصل حضور در تیم ماریتیمو پرتغال، 
سرانجام در تابســتان گذشته این تیم 
را به مقصد لیگ دســته دو اسپانیا ترك 

کرد. عابدزاده با پیوســتن به تیم پونفرادینا که در اللیگا 
2 حضور دارد، تجربه جدیدى را به تجربیات گذشته اش 

اضافه کرد.
عابدزاده که دروازه بان اول تیم پونفرادینا هم هست، در 
نقل و انتقاالت زمســتانى مورد توجه چند تیم از اللیگا 
هم قرار گرفت اما در نهایت ترجیح داد که در پونفرادینا 
بمانــد و در انتهاى فصــل درباره پیشــنهاداتش فکر 

کند.
عابدزاده در تازه ترین مصاحبه خود در خصوص انتخاب 
تیم پونفرادینا گفت: در تابستان گذشته پیشنهادات خوبى 

داشتم اما رویاى من بازى در اسپانیا بود.
دروازه بان تیم ملى ایران که با Ser Deportivos گفتگو 
کرده است، افزود: از بودن در پونفرادینا خوشحال هستم. 
اینجا شهر شلوغى نیســت و کوه و طبیعت دارد که من 

آن را دوست دارم.
عابدزاده در پاســخ به این ســئوال که دروازه بان مورد 
عالقه اش چه کســى اســت؟ اظهــار کــرد: یکى از 
دروازه بان هاى مورد عالقه من کاسپر اشمایکل است. 
پــدر او (پیتر اشــمایکل) هم مثل پدر مــن (احمدرضا 
عابدزاده) اسطوره است و به ســختى مى توان از زیر نام 

آنها خارج شــد. وى همچنین تأکید کرد که خونسردى 
اشمایکل را دوست دارد. 

امیر عابدزاده در بازى هاى اخیــر تیم ملى فوتبال ایران 
در مسابقات انتخابى جام جهانى 2022 دروازه بان اصلى 
ایران بوده و انتظار مى رود براى بــازى با کره جنوبى و 
لبنان (فروردین 1401) هم بــه اردوى تیم ملى ایران 
دعوت شود؛ این در حالى اســت که سرمربى پونفرادینا 
در تالش بود تا به دلیل قطعى شدن صعود ایران به جام 
جهانى قطر، عابدزاده را براى بازى هاى حســاس آخر 

فصل به تیم ملى ایران ندهد.

اشمایکل دروازه بان مورد عالقه ام است
بچه عقاب:
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استقالل مشخص شد.
8تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس براى دربى 98
پایتخت مقابل استقالل تهران در حالى برگزار 
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ت

ش
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آزمون، گزینه جانشینى ستاره مصدوم لورکوزنفروش بیش از 18 هزار بلیت دربى
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وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى اعالم 
کرد: صدور بلیت بــراى بازدیدکننــدگان موزه ها پس از 
احراز سالمت آن ها و اســتعالم تزریق دو ُدز واکسن کرونا 

امکان پذیر شد.
علیرضا طالبى، مدیرکل فناورى اطالعات، ارتباطات و امنیت 
فضاى مجازى این وزارتخانه گفت: ســامانه امید در اختیار 
وزارتخانه قرار گرفت و سامانه یکپارچه بلیت الکترونیکى 
ابنیه فرهنگى تاریخى به سامانه هوشمند بیمارى هاى فراگیر 

(امید) متصل شد.
او افزود: در تمام اماکن فرهنگى تاریخى پس از دریافت کد 
ملى یکى از اعضاى خانواده و در صورت قرنطینه نبودن این 

شخص و دریافت حداقل دو ُدز واکسن براى تمام اعضاى 
خانواده، بلیت صادر مى شود.

طالبى با تاکید بــر تهیه بلیت به صــورت الکترونیکى در 
بازدیدهاى نوروزى موزه ها، اظهار کرد: از دو طریق سایت 
http://bilit.tafrihati.com و اپلیکشــین «تاپ» امکان 

خرید بلیت الکترونیکى وجود دارد که در شــرایط کنونى 
بهتر اســت بلیت از این دو طریق و به صورت الکترونیکى 
تهیه شــود. مدیرکل فناورى اطالعات، ارتباطات و امنیت 
فضاى مجازى درباره اتصال تاسیســات گردشــگرى به 
ســامانه امید، گفت: هتل ها و اماکن اقامتى نیز به سامانه

 http://myst.mcth.ir (جانا)، متصل شده اند .

چین 5 نوع کیت آزمایشى آنتى ژن کووید-19 ساخت 
شرکت هاى محلى را تایید کرده است تا از آنها به عنوان 
راهى براى تقویت قابلیت هاى تشخیص زودهنگام در 

مقابله با نوع اومیکرون ویروس کرونا استفاده شود.
اداره ملى محصوالت پزشکى با صدور بیانیه اى اعالم 
کرد که به پنج شرکت بیجینگ ساوانت بیوتکنولوژى، 
بیجینگ جینووفــو بیو انجینیرینــگ، نانجینگ وازیم 
بیوتک، گوآنگ جوئو ووندفو بیوتک و شرکت بى جى آى 
پتوجنسیس فارمسوتیکال تکنولوژى در شنزن اجازه داد تا 
دوباره گواهى کیت تست آنتى ژن کووید-19 را به منظور 
صدور مجوز براى استفاده براى خودآزمایى ویروس مورد 

بررسى قرار دهند.
بر اساس اطالعیه اى که در وب سایت کمیسیون ملى 
بهداشت چین منتشر شده، آزمایش آنتى ژن کووید-19 
یک روش تشخیصى مکمل براى آزمایش اسید نوکلئیک 

اصلى براى بهبود قابلیت تشخیص زودهنگام است.
در این اطالعیه آمده است که کیت هاى تست آنتى ژن 
مى تواند توسط افرادى که در عرض 5 روز داراى عالئمى 
مانند تب یا مشکالت تنفسى بوده اند و یا در قرنطینه به 
سر مى برند و یا سایر افرادى که مى خواهند براى کسب 
اطمینان از سالم بودن خود این آزمایش را انجام دهند، 

مورد استفاده قرار گیرد.

شرط ورود به موزه ها
 در نوروز

کیت هاى خودآزمایى
 در چین ساخته شد

روى موج کووید-19

2 دوز واکســن آســترازنکا، فایزر و یا مدرنا محافظت 
محدودى در برابر بیمارى عالمت دار با سویه اومیکرون 
ارائه مى دهد. اگرچه دوز سوم با هر یک از این سه واکسن 
اثربخشــى قابل مالحظه اى را افزایــش داده، اما این 

اثربخشى نیز با گذشت زمان کمى کاهش مى یابد.
محققان با مقایسه افرادى که به عفونت مبتال شده بودند و 
افراد با جواب آزمایش منفى دریافتند واکسن تقویت کننده 
مدرنا بهتر از فایزر براى دریافت کنندگان 2 دوز واکسن 
آسترازنکا عمل مى کند.در مجموع 886 هزار و 774 نفر 
از ساکنان انگلیس به  عنوان مبتال به عفونت کووید 19 
ناشى از امیکرون تشخیص داده شدند؛ در حالى که 204 
هزار و 154 نفر به دلتا آلــوده بودند و یک میلیون و 572 
هزار و 621 نفر به عنوان آزمایــش منفى در این مطالعه 

شرکت کردند.
در طول مطالعه اثربخشى واکســن در برابر دلتا باالتر از 
اومیکرون براى همه ترکیبات سرى واکسن هاى اولیه و 

دوزهاى تقویت کننده بود. 2 دوز واکسن آسترازنکا بعد از 
20 هفته بى اثر شد؛ در حالى که 2 دوز واکسن فایزر 65/5 
درصد موثر بود.نتایج نشان داد اثربخشى دوز تقویت کننده 
واکسن فایزر در افراد دریافت کننده واکسن آسترازنکا طى 
2 تا چهار هفته به میزان 62/4 درصد بود و این میزان طى 
10 هفته 39/6 درصد کاهش و در هفته هاى بعد نیز این 

روند کاهشى ادامه یافت.
دوز تقویت کننده واکســن مدرنا در دریافت کنندگان 2 
دوز واکسن آســترازنکا موجب افزایش 70/1 درصدى 
اثربخشى واکسن شد، اما بعد از پنج تا 9 هفته این میزان 
به 60/9 درصد ســقوط کرد و در هفته هاى بعد نیز این 
روند کاهشى ادامه داشت.محققان گفته اند قادر به تعیین 
اثربخشى واکســن در برابر بیمارى شــدید با استفاده از 
این روش تحقیق نبودند زیرا امیکــرون کمتر منجر به 
بسترى شدن افراد در بیمارستان شد و فاصله طبیعى بین 

عفونت ها و پیامدهاى ضعیف نیز بسیار زیاد بود.

آنان افزودند: یافته هاى ما نشــان مى دهد 2 دوز واکسن 
فایزر یا آسترازنکا براى ایجاد سطوح کافى محافظت در 
برابر عفونت با سویه امیکرون و بیمارى خفیف کافى نیست 
و دوز تقویت کننده واکســن فایزر و مدرنا افزایش قابل  
توجهى در محافظت در برابر بیمارى خفیف ایجاد مى کند؛ 

اگرچه این میزان نیز در طول زمان کاهش مى یابد.
محققان خاطرنشان کردند که دوز سوم واکسن احتماال 
سطوح بیشترى از محافظت در برابر بیمارى کووید 19 و 

مرگ ارائه مى دهد.
آنان بیان کردند: یافته هاى ما از حداکثر پوشــش با دوز 
سوم واکسن در جمعیت هاى واکسینه شده مانند بریتانیا 
حمایت مى کند و براى ارزیابى محافظت در برابر بیمارى 
شدید و مدت زمان محافظت پس از واکسیناسیون تقویتى 
پیگیرى هاى بیشترى الزم اســت.  این یافته ها حاصل 
مطالعه محققان آژانس امنیت سالمت بریتانیاست که در 

نشریه پزشکى نیوانگلند منتشر شده است.

دوز سوم آسترازنکا 
چه مدت ایمنى ایجاد مى کند

ســازمان جهانى بهداشــت (WHO) در بیانیه اى 
مشترك با سازمان خواروبار و کشاورزى ملل متحد 
و ســازمان جهانى حیوانات (OIE) در زمینه انتقال 
ویروس کرونا در حیوانات وحشى هشدار داد. با توجه 
به اطالعاتى که در دسترس قرار گرفته است، حیوانات 
وحشــى نقش قابل توجهى در انتشار ویروس کرونا 
در انسان ها ندارند، اما انتشــار این ویروس در میان 
حیوانات مى تواند سالمت آن ها را به خطر بیندازد و 

ظهور سویه هاى جدید ویروس را تسهیل کند.
به جز حیوانات اهلى، عفونت با ویروس کرونا جدید در 
حیوانات وحشى آزاد مانند گربه سانان بزرگ، راسوها، 
گوزن دم سفید آمریکاى شمالى و میمون هاى بزرگ 
مشاهده شده است. سه ســازمان ذکر شده از همه 
کشورهاى دنیا درخواست کرده اند به منظور کاهش 
خطر سرایت کروناویروس میان انسان ها و حیوانات 

وحشى، اقدام کنند.
این سازمان ها از مقامات کشورها درخواست کرده اند 
قوانینى در این زمینه تدوین کنند و توصیه مى کنند 
همه کارکنانى که در تماس نزدیک با حیوانات وحشى 
قرار دارند، به منظور اعمــال اقداماتى براى کاهش 
خطر انتقال ویروس میان انسان ها و میان انسان ها 
و حیوانات، آموزش داده شوند. از جمله این اقدامات 
مى توان به استفاده از تجهیزات محافظت شخصى و 

رعایت اصول بهداشت در کنار حیوانات اشاره کرد.
همچنین الزم است فروش حیوانات وحشى زنده در 
بازارهاى غذایى ممنوع شود. با وجود اینکه شواهدى 
مبنى بر انتقال بیمارى کرونا از طریق مصرف گوشت 
در دسترس نیست، اما سازمان هاى ذکر شده اعالم 
کرده اند که شــکارچیان نباید حیواناتى را که بیمار 

هستند، دنبال کنند یا الشه هاى آن ها را بردارند.

هشدار درباره انتقال کرونا در حیوانات وحشى 

محققان چینى دریافته اند که یک پروتئین سرکوب کننده 
سیستم ایمنى متمرکز در غدد بزاقى خفاش مى تواند به 
این حیوانات در تســهیل عملیات انتقال ویروس کمک 

کند.
خفاش ها به طــور فزاینده اى به عنــوان مخزن بالقوه 
بسیارى از ویروس ها در نظر گرفته مى شوند و از طریق 
فرایندى به نام سرریزى در حیوانات و انسان ها، مى توانند 
باعث بیمارى هاى مشترك بین انسان و حیوانات شوند. 
با این حال، دانشمندان درك محدودى از عوامل موثر در 

دفع ویروس از خفاش ها دارند.

خفاش ها مجموعه اى منحصر به فرد از پاسخ هاى ایمنى 
ضد ویروسى دارند که انتشار ویروس را کنترل مى کنند 
و در عین حال پاســخ هاى التهابى خــود را نیز محدود 

مى کنند.
محققان در یافته هاى بسیارى حدس زده اند که خفاش ها 
داراى نواحى ایمنى خاص در بدنشان هستند که طى آن 
این پستانداران پرنده مى توانند ورود و ماندن آنتى ژن هاى 
خارجى را بدون ایجاد پاسخ ایمنى التهابى تحمل کنند. 
حفره هاى دهانى به عنوان کانال ورود و ماندن ویروس 
و یک ناحیــه ایمنى خاص در خفاش هــا در نظر گرفته 

مى شوند.
در این مطالعه محققان از شناسایى یک پروتئین سرکوب 
کننده سیستم ایمنى به نام" MTX "خبر دادند. به گفته 
محققان "MTX" احتماال یک محیط خاص از نظر ایمنى 
ایجاد مى کند و با مقابله کردن با پاســخ ایمنى میزبان، 
باعث ایجاد تحمل ایمنى میزبان در برابر ویروس ها در 

حفره دهانى خفاش ها مى شود.
محققان گفتند که MTX به شدت در غدد بزاقى خفاش 
متمرکز است. به گفته محققان MTX ممکن است یک 

گزینه مناسب براى تولید داروهاى ضد التهابى باشد.

راز خفاش ها در نحوه انتقال ویروس فاش شد

رییس جامعه هتلداران ایران بــا اعالم این که فقط 
مسافران واکسینه شده در هتل ها پذیرفته مى شوند، 
گفت: ظرفیت هتل هاى قشــم، کیش و استان هاى 
شــمالى، پیش از آغاز تعطیالت نوروز تقریبا تکمیل 
شده و جاى خالى کمترى به نســبت مناطق دیگر 

کشور دارند.
جمشــید حمزه زاده درباره آخریــن وضعیت اقامت 
مســافران نوروزى در هتل ها و اقامتگاه هاى رسمى 
گفت: به غیر از کیش، قشم و استان هاى شمالى، در 
تمام نقاط کشور، ظرفیت خالى براى اقامت مسافران 

نوروزى وجود دارد.
به گفتــه او، در حال حاضر هتل هــا و اقامتگاه هاى  
رسمى در جزیره قشم تا بیش از 95 درصد و در جزیره 

کیش تا بیش از 90 درصد تکمیل شده است.
حمــزه زاده درباره نحوه پذیرش مســافران و تامین 
ایمنى و بهداشــت آن ها در هتل ها، گفت:  کارکنان 
هتل ها صددرصد واکسینه شده اند و مقرر است اگر 
کارمندى واکسن تزریق نکرده باشد تسویه حساب 
شود. درباره پذیرش و استعالم مسافران نوروزى نیز 
همه هتل ها موظف شده اند از طریق سامانه «جانا» 
متعلق بــه وزارت میراث فرهنگى صنایع دســتى و 
 QR گردشگرى به سامانه «ایران من» متصل شده و

code دریافت کنند.

رییس هیات مدیران جامعه هتل داران کشور درباره 
شرایط پذیرش مســافران در هتل ها نیز اظهار کرد: 
سیاست هتل داران مبنى بر "نپذیرفتن" افرادى است 
که واکسن تزریق نکرده اند و یا فقط یک ُدز واکسن 
دریافت کرده اند، یعنى هتل ها مطابق با سیاست ستاد 
ملى کرونا، مسافرانى را که دو ُدز کامل واکسن کرونا 

تزریق کرده اند، مى پذیرند.
حمزه زاده با یادآورى این کــه هتل ها در تعطیالت 
نوروز نباید افزایش قیمت داشته باشند، افزود: برخى 
هتل ها و مراکز اقامتى در استان هاى کم مسافر براى 

تعطیالت نوروز، تخفیف هایى را درنظر گرفته اند.

رکورد سفر در قشم، کیش و شمال

نتایج بررســى هاى انجام شده نشــان مى دهد که بروز 
اختالالت ذهنى پس از مبتال شدن به نوع شدید بیمارى 

کووید-19 بسیار رایج است.
گروهى از محققان به منظور بررسى احتمال بروز زوال 

عقلى پس از مبتال شدن به بیمارى کووید -19، مطالعه 
جدیدى انجام دادند. آن ها براى نیل بدین هدف، 1500 
فرد باالى 60 ســال که به دلیل مبتال شدن به بیمارى 
کووید -19 در بیمارستان بسترى شــده بودند را مورد 
ارزیابى قرار دادند، 260 نفر آن ها درگیر نوع شدید بیمارى 
بودند. محققان عملکرد شناختى بیش از 400 زوج که به 
بیمارى کووید -19 مبتال نشده بودند را به عنوان گروه 

کنترل بررسى کردند.
هیچ کدام از افراد شرکت کننده در مطالعه قبل از مبتال 
شدن به بیمارى کووید -19، دچار اختالالت شناختى، 
مشکالت عصبى، بیمارى شدید قلبى، کبدى یا کلیوى 
و سرطان نشده بودند. 12/5 درصد از افراد بهبودیافته از 
بیمارى کووید -19 یک ســال پس از مرخص شدن از 

بیمارستان، دچار مشکالت شــناختى شده بودند. نتایج 
بررسى هاى انجام شده نشــان مى دهد که احتمال بروز 
زوال عقلى و اختالالت شناختى خفیف در میان افرادى 
که به بیمارى کووید -19 شدید مبتال شده بودند، بیشتر 
از افرادى بود که به نوع شدید بیمارى کووید -19 نشده 

بودند یا به صورت کلى درگیر این بیمارى نشده بودند.
به گفته محققان، تقریباً 15 درصد افراد مبتال به نوع شدید 
بیمارى کووید -19، یک ســال پس از مرخص شدن از 
بیمارستان به زوال عقلى مبتال شــده بودند و تقریبًا 26 
درصد این افراد دچار اختالالت ذهنى خفیف شده بودند. 
کمتر از یک درصد افراد بسترى شده در بیمارستان که 
به نوع شدید بیمارى کووید -19 مبتال نشده بودند، دچار 

زوال عقلى شدند.

افزایش میزان زوال عقلى در دوران همه گیرى کرونا

سرپرست دفتر مشــاوره و سالمت ســازمان امور 
دانشجویان از افزایش معدل و کاهش افت تحصیلى 
دانشجویان دانشگاه هاى علوم انســانى در دوران 

کرونا خبر داد.
ابراهیــم نعیمى  گفت: افت تحصیلى دانشــجویان 

نسبت به دوران قبل از کرونا کاهش یافته است.
وى با اشاره به دلیل کاهش افت تحصیلى دانشجویان 
در دوران کرونا افزود: دلیل کاهش افت تحصیلى این 
است که، انباشت ذهنى دانش دانشجو در این دوران، 
کاهش یافته و این امر منجر به کاهش افت تحصیلى 

و افزایش معدل دانشجویان شده است.
سرپرست دفتر مشــاوره و سالمت ســازمان امور 
دانشجویان یادآور شد: البته وضعیت افت تحصیلى 
در دانشگاه ها متفاوت است، یک سرى دانشگاه هاى 
خاص مانند دانشگاه هاى صنعتى شریف، امیرکبیر 
و علــم و صنعت هســتند که وضعیــت تحصیلى 

دانشجویان قبل از کرونا نسبت به بعد از کرونا بهتر 
بوده است.

وى ادامــه داد: ولى ســایر دانشــگاه ها بــه ویژه 
دانشگاه هاى علوم انسانى نسبت به فنى و مهندسى ها 
وضعیت بهترى داشته و معدل ها افزایش یافته و افت 

تحصیلى کاهش یافته است.

کرونا به نفع دانشجویان علوم انسانى شد

یک فوق تخصص بیمارى هاى عفونى به سه پرسش 
رایج در خصوص کرونا پاسخ داد.

مســعود مردانى در واکنش به تصمیم ستاد کرونا در 
خصوص تزریق دو دز واکسن براى انجام سفر هاى 
نوروزى و همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تزریق 
دو دز واکسن براى سفر کافى است گفت: اگر فردى 
دو دز واکسن تزریق کرده باشد و نوبت تزریق دز سوم 
نرسیده باشد منعى وجود ندارد، اما به طور کلى فردى 
که دو دز واکسن دریافت کرده است واکسینه کامل 
محسوب نمى شود و احتمال ابتال برایش وجود دارد و 
احتماال این مصوبه براى افرادى است که هنوز زمان 

تزریق دز سوم واکسنشان فرا نرسیده است.
عضو هیات علمى دانشــگاه علوم پزشــکى شهید 

بهشــتى در رابطه با تزریق دز چهارم واکسن کرونا 
اظهار کرد: تزریق دز چهارم در جلســه ستاد کرونا 
مطرح شده و هنوز در کشــور ما به تصویب نرسیده 
است و احتمال انجام این کار بعد از عید آن هم براى 
افرادى که دچار نقص ایمنــى و بیمارى هایى نظیر 
لوسمى، لنفوم و… هســتند و شیمى درمانى و رادیو 
تراپى مى شوند و همچنین اشخاصى که پیوند اعضا 

انجام داده اند، توصیه مى شود.
فوق بیمارى هاى عفونى آیا مى توانیم در سال جدید 
با کرونا خدا حافظى کنیم توضیح داد: اگر خدا بخواهد 
این امر امکان پذیر اســت و ما هم امیدواریم چنین 
اتفاقى رخ دهد، اما این موضــوع به وضعیت دنیا در 

رابطه با شیوع کووید هم بستگى دارد.

پاسخ به 3 پرسش رایج در خصوص کرونا

حذف مالك رنگبندى 
   ایسـنا | وزیـر بهداشـت توضیحاتـى دربـاره 
محدودیت سفرهاى نوروزى 1401 ارائه کرد. بهرام 
عین اللهى، گفت: با توجه به اینکه مردم واکسن زدند 
و شـرایط بیمارى هـم به نسـبت خوب اسـت دیگر 
محدودیت هاى سابق در رنگبندى ها اعمال نمى شود. 
وى افزود: البته محدودیت براى کسـانى که واکسن 
تزریق نکرده باشـند اعمال خواهد شـد. افرادى که 
مى خواهند از شهرى به شهر دیگر بروند، دوربین ها 
پالك خودرویشان را ثبت مى کنند و اگر پالك متعلق 
به کسى باشد که واکسن به نام کد ملى او ثبت نشده 

باشد، آن فرد جریمه خواهد شد.

داروها علیه سویه فرعى 
مؤثرند

   مهر | بـه گفته محققـان، تعـدادى از داروهاى 
کووید توانایى خود را در برابر سویه BA.2  اومیکرون 
در مطالعات آزمایشگاهى ثابت کرده اند، اما مشخص 
نیسـت که چقدر در اسـتفاده در دنیـاى واقعى مؤثر 
  BA.2 خواهند بود. برخى شواهد نشان مى دهند که
مى تواند سـریع تر از نوع قبلى BA.1 که قبًال بسـیار 
مسـرى بـود، گسـترش یابـد. نویسـندگان تحقیق 
خاطرنشان کردند که درمان هاى فعلى کووید در برابر 
سویه هاى جدید نسبت به ویروس اصلى کمتر مؤثر 
هسـتند، زیرا آنها در برابر نسـخه هاى قبلى ویروس 

طراحى و آزمایش شده اند. 

هنوز خیالمان
 راحت نیست

   ایمنـا | عضو کمیته علمى سـتاد ملـى مقابله با 
کرونا با اشـاره به اینکه هنوز خیالمـان از اومیکرون 
راحت نیسـت درباره بروز مـوج هفتـم بیمارى پس 
از تعطیـالت نـوروز هشـدار داد. دکتـر سـید احمـد 
طباطبایى گفت: نسـبت به روزهاى گذشته شدت و 
میزان بیمارى با اومیکرون کاهش یافته اما مشـکل 
موجود عـدم رعایت پروتکل هاسـت که کار دسـت 
خانواده ها و جامعه مى دهد. به نظر نمى رسد ما هنوز 
در مرحله اى باشیم که بگوییم کامًال خیالمان راحت 
است. از نظر پیک در حال طى روند کاهشى هستیم 

اما ابتالها همچنان وجود دارد.

وضعیت مرگ هاى کرونایى 
در اطفال

   ایسـنا | رئیس بیمارسـتان کودکان على اصغر 
(ع) گفت: متاسـفانه هم در نوزادان و هـم در اطفال 
مـرگ و میر ناشـى از کرونا داشـته ایم. دکتـر فرهاد 
چوبـدار درباره سـن درگیـرى اطفال بـا اومیکرون، 
گفت: جالب اسـت که در ابتدا درگیرى از سـنین زیر 
12سال آغاز شد، اما به سـرعت پیک شیوع بیمارى 
به حـدود از صفر (در نوزادان) تا پنج سـالگى کاهش 
یافت. در عین حال کودکان شش تا 12 ساله به ویژه 
آنهایى که واکسن تزریق کرده بودند، با عالئم بسیار 
سـبک این پیک را گذراندند، اما عالئم شدید بیشتر 
در کودکانى بود کـه بین صفر تا پنج سـالگى بوده و 

بیمارى زمینه اى داشتند.

بهبودیافتگان بى خیال نشوند
   ایمنا | یک متخصص بیمارى هاى عفونى گفت: 
افراد با ابتال به سویه اومیکرون نباید پس از بهبودى 
بى خیـال شـوند و نسـبت به رعایـت پروتکل هـاى 
بهداشتى غفلت ورزند. محمدحسین زمانیان با اشاره 
به وجود چندین زیرگروه در سـویه اومیکرون اظهار 
کرد: همین مسئله موجب شده احتمال ابتالى چندین 
باره افراد بـه این سـویه در کوتاه مدت وجود داشـته 
باشـد. این متخصـص بیمارى هـاى عفونـى افزود: 
داشتن زیرگروه در این سـویه به این معنى است که 
اگر یک فرد یک نوع زیرگروه را بگیرد، شاید در برابر 
همان زیرگروه ایمنى نسبى حاصل کند؛ اما احتمال 
ابتالء به سـایر زیرگروه هاى اومیکرون براى آن فرد 

وجود دارد. 
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 حرف هاى ما هنوز ناتمام
 تا نگاه مى کنى

وقت رفتن است ...
باز هم همان حکایت همیشگى!

پیش از آنکه باخبر شوى....
لحظه عزیمت تو ناگزیر مى شود...

اینجا پشت دِر خاکسترى رنگ سراى سالمندان، زندگى 
بین بودن و نبودن تقسیم مى شود. فاصله اى که براى 
ساکنانى که یادشان مى رود سال نو در حال آمدن است 

زیاد است. فاصله اى به اندازه پیاده شدن و ادامه ندادن.
در با صداى بلندى بســته مى شــود و تو را مى برد به 
دنیایى که حس غریبــى دارد. غربتى که دلت را چنگ 
مى زند. یکى از روزهاى سرد اما آفتابِى آخرین ماه سال 
است. آفتاب سمج اما کمرنگ مى تابد روى ایوانى که 
صندلى ها نامرتب چیده شده اند و تک و توك سالمندانى 
روى آن نشسته اند. اینجا پدر بزرگ و مادربزرگ هایى 
هستند که بیشترشــان در روزهاى مانده به عید، چشم 
انتظار سال تحویل و نوروز نیستند؛ بلکه، چشم انتظار 

بچه ها و نوه هاشان هستند.

گاهی چه زود دیر می شود
حیدر از وقتى یادش مى آید اینجا بوده است. قد حافظه 
اش مى رسد به چند ساعت پیش. پرستارش اما بیش از 
اینها را برایش محاسبه مى کند و مى گوید:« حیدر یکى 
از باسابقه هاى خانه سالمندان است. بچه هایش همه 
خارج از کشور هستند و حیدر همیشه چشم به راهشان 
اســت. حتى حاال که آلزایمر دارد گاهى اوقات یادشان
 مى افتد.» توى آفتاب بى رمق اسفند او به عصایش تکیه 
زده و حتى اســمش را یادش نمى آید. کلمه عید را که 
مى شنود یادش می افتد به آن سال هاى دور، وقتی که 
پدرش برایشان کفش مى خرید؛ سه چهار شماره بزرگ 
تر و تا مى آمد اندازه شان بشود، آنقدر کهنه و پاره بود که 
نیاز به کفش دیگرى مى شــد. اینها را یادش نرفته و با 
اینکه آلزایمر به حافظه اش چوب حراج زده اما بین او و 
دنیاى کودکى اش فاصله نیانداخته تا برخى از خاطراتش 
هنوز وصله باشــند به تــه مانده آنچــه برایش مانده

 است.
براى زیــور هم همیــن اتفــاق افتاده. چهار ســالى 

مى شود که اینجاســت. تکیه کالمش فقط یک چیز 
است: « لیسانس بگیر عزیزم،  لیسانس خوبه» زیور از 
عاشــقى هایش مى گوید و از هفت سینى که چیدنش 
را دوســت دارد. با اینکه خودش پر است از هفت سین 
محبت هاى ندیده و نشنیده. عید را دوست دارد، حتى 
اگر کرونا افتاده باشد به جان روزهاى بهارى و زمستان 
را جایگزین کند. بین جمالتش شــاید بیشتر از صد بار 
مى گوید: «لیسانس بگیر»؛ بعد چشم هایش را می بندد 

و انگار مى رود توى دنیاي خودش.
او را که روى صندلی ســفید پشــت میز سبزرنگ جا 
مى گذارى، در یکى از اتاق هــا، ماهرخ را می بینى که 
پشــت به در ورودى به دورها نگاه مى کند؛ نه متوجه 
ورودت مى شود و نه متوجه سالم کردنت. انگار بین آن 
همه سبزى و گل که پشت پنجره، قاب شده اند، دنبال 
فرزندانى مى گردد که سال ها پیش گمشان کرده است. 
نه امسال؛ بلکه سالیان سال است که عیدها او را فراموش 
کرده اند. مسئول بخش مى گوید:«دو تا پسر داشته، هر 

دو خارج زندگى مى کنند. قبًال عیدها مى آمدند اما حاال 
فقط مخارجش را می پردازند. یکی شان جراح است و 

یکى دیگر دندانپزشک.»
خیلی وقت اســت انگار ماهرخ با همه قهر کرده است. 
پرستارش از سکوتى که حکمفرماست استفاده مى کند 
تا از حال و روز زنى بگوید که عیدها غمگین تر از همیشه 
است:« دم دم هاى عید که مى شود، ماهرخ مى رود توى 
خودش. ساکت مى شود. آلزایمر مثل خوره حافظه اش 

را خورده اما او عیدها را فراموش نکرده است.»

بهارم رفت؛ این بهار من نیست
عید نرم نرمک پایش را توى خانه سالمندان هم گذاشته 
و مردان و زنان پیر، رخت نو پوشیده اند. هفت سین ساده 
کنار سالن به خوبى این مسئله را نشان مى دهد و با زبان 
بى زبانى مى گوید که عید اینجا پا گذاشته اما ناخوانده 
تر از این حرف هاســت؛ مهمانى کــه انگار هیچکس 

منتظرش نیست.

مردى که مسئول مراقبت از سالمندان است، مى گوید: 
«خیلى هایشان اینطورى هســتند. انگشت اشاره اش 
مى رود رو به پیرمردى که پا را از 84 سالگى فراتر گذاشته 
اما قبراق تر از آن اســت که به سن و ســالش بخورد. 
کریم، خیره شــده به آن ســوى پنجره اتاقش و توى 
سکوت انگار به دنبال چیزى مى گردد که فقط خودش 
مى داند چیســت. او هم از بیمارى آلزایمر رنج مى برد. 
کسى که گذر عمر را مى شــود تنها در سپیدى موها و 
چین و شکن روى پوســتش خواند. وقتى درباره عید و 
سال نو از او مى پرسى انگار چیزى را از صندوقچه کهنه 
ذهنش بیرون کشــیده باشــند لبخند مى زند و یادش 
مى افتد به پدربزرگش. آشنایى که در حافظه پیرمرد متولد 
شده تا عید براى او رنگ تازه اى بگیرد. گه  گاه از گنجینه 
خاطراتش روزهاى کودکى و شادى هاى عیدانه را بازیابی 

کرده و با لبخندي پر از شوق از آن حرف می زند.
کمى آن سوتر، پیرمردى که دست هایش را روى میز 
ســتون کرده لبخند مى زند و مى گوید: «گل بود و تو 

بودى و بهار بود و عشق». بعد با غم سنگینى که توى 
نگاهش موج مى زند مى گوید: «بهار من دیگر نیست. 
بهار من رفت. بهارم رفتــه. عیدى ندارم.» دلتنگ تنها 
فرزندى است که ســال ها پیش به خارج از کشور رفته 
و او مانده و تنهایى بى بهارش. به گونه اي از خاطراتش 
حرف می زند که انگار حافظه  اش دوباره متولد شده و در 
کوچه باغ هاي کودکی قدم می گذارد. از روز عید و خانه 
مادربزرگ، بازي هاى کودکانه، قصه هاى پدربزرگ در 

زیر کرسى و مشق همیشگى زندگی.
سفره هفت ســین کم کم آماده شده. شعله شمع سفره 
هفت سین، توى چشــم هاي مرد سالمند قاب شده. در 
فضاى پر از سکوت، مهمانان یکى یکى از راه رسیده، 
ســالم گرمى مى کنند و پشــت میز تزیین شده سفره 
می نشینند. گه گاه زمزمه هایی به گوش می رسد. زیور 
چرت می زند و هربارى که چرتش پاره مى شود باز هم 
تکرار مى کند و مى گوید: «لیســانس بگیر، لیسانس 
خوبه»، بعد به سفره خیره مى شود و لبخند مى زند و باز 

روى صندلى سبز آسایشگاه چرت مى زند.
حسینى، یکى دیگر از ساکنان آسایشگاه است که آلزایمر، 
کمتر از بقیه، حافظه اش را خورده است. وقتى مى خواهد 
خاطره بازى کند، یادش مى افتد به رســم شهرشان: 
«محالتى ها شب عید که مى شد حنا مى بستند. بزرگ و 
کوچکشان حنا مى بستند. طرح هاى قشنگ مال جوان 
ترها بود و براى مســن ترها فقط رنگ حنا بود. روزگار 
شــادى بود.» تمام عمرش را به قول خودش کشاورز 
بوده و حاال وقت اســتراحتش است. حافظه اش بد کار 
نمى کند:«یادم می آید یکســال قبل از عید مادرم چند 
تکه از لوازم و اثاثیه کهنه خانه را بیرون برد و داخل آتش 
چهارشنبه ســورى محله انداخت. معموًال همسایه ها 
این کار را مى کردند. چهارشنبه سورى داستان خاص 
خودش را داشت، مثل حاال میدان جنگ نمى شد. زنان 
مى آمدند فال گوش مى ایستادند تا روزگار آینده شان 
را از زبان دیگران بشنوند و پســران جوان پارچه بر سر 
مــى انداختنــد با قاشــق بــر کاســه مى کوبیدند و 
براي نیازمندان پــول جمع می کردنــد. یادش بخیر 
آن روزها. یادش بخیــر. روزهایى که دیگر نیســت. 
حداقل بــراى ما کــه اینجــا دور افتــاده از خانواده 
شــده ایم، عیدها دیگــر حــال و هــواى آن روزها 
را ندارد. حاال دنیا براى ما باید بایســتد تــا زودتر پیاده 

شویم.»

 معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش گفت: یک نظرسنجى انجام دادیم و بر 
اساس آن بخش عمده اى از خانواده ها براى برقرارى آموزش حضورى اقبال داشتند.

محمدمهدى کاظمى افزود: واقعیت این است که آموزش به صورت غیرحضورى، به خوبى 
میسر نیست. بسیارى کشورها با گذشــت چندماه آموزش حضورى را احیاء کردند، اما ما به 
علت محدودیت ها نتوانســتیم مدارس را بازگشایى کنیم و ســال گذشته مدارس ما کامال 

غیرحضورى برگزار شد. 
وى افزود: ما در برخى شهرها به دلیل شرایط خاص نتوانستیم آموزش حضورى را شاهد باشیم. 
معلمان و اولیاء بسیار تالش کردند ولى هنوز به طور صد درصدى آموزش حضورى را با توجه 

به شیوع امیکرون نداشته ایم. 
وى با بیان اینکه تاکید ما آموزش حضورى با رعایت پروتکل هاست زیرا تصور مى کنیم آموزش 
حضورى ضرورت دارد اظهار کرد: در هنرستان ها آموزش مهارتى در ایام تعطیلى مدارس 
امکان پذیر نیست، درس تربیت بدنى هم همینطور؛ حتى در حوزه هاى نظرى هم آموزش 
حضورى الزم است. در کنار دوره ابتدایى، متوسطه اول نیز دوران هویت بخشى دانش آموزان 

است و از این حیث بسیار حائز اهمیت است.
 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره اینکه  آیا به بازگشایى کامل مدارس به 
صورت حضورى امید دارید؟ گفت: قطعا بازگشایى امکان پذیر است. نگرانى والدین بابت شیوع 
بیمارى است، اما در متوسطه بیش از 92 درصد دانش آموزان ما واکسینه شده اند و نگرانى مان 

کمتر است. باید به آینده توجه کنیم، زیرا فرزندان ما در آینده دچار مشکل خواهند شد.
وى با بیان اینکه در حین برنامه هاى آموزشى فعالیت هایى در مدرسه طراحى مى شود که به 
شناسایى و رشد استعدادهاى دانش آموزان کمک مى کند گفت: امید است در سال جدید زمینه 
آموزش حضورى فراهم شود. آموزش غیرحضورى به یادگیرى لطمه وارد کرده و امید است 
بتوانیم براى جبران افت یادگیرى اقدام کنیم که با همراهى معلمان و اولیاى دانش آموزان 

محقق مى شود.

روزگار نوروزى آلزایمرى ها

دنیا وایسا،  من مى خوام پیاده شم   
دریا قدرتى پور

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با تشریح اقدامات و دستاوردهاى 
کشــورمان در مقابله همه جانبه خود با مواد مخدر، اظهار داشــت: 
جمهورى اسالمى ایران در ســال 2021 موفق شده است که ضمن 
اجراى حدود 5 هزار عملیات و درگیرى مسلحانه، بیش از 2300 باند، 
گروه و شبکه فعال محلى، منطقه اى و بین المللى را منهدم نموده و با 
توجه به قوانین و ساختار متناسب مبارزه با پولشویى در ایران ضربات 
اساسى را به بنیـان هـاى مالى قاچاقچیان وارد نماید. اسکندر مومنى 
افزود: در جریان عملیات هاى یادشده، نیروهاى مقابله اى جمهورى 
اسالمى ایران حدود 1100 تن از انواع موادمخدر و روانگردان، شامل 
62 تن هروئین و مرفین، 835 تن تریاك، 125 تن حشیش و حدود 25 
تن متامفتامین (شیشه) را کشف و از چرخه جهانى تجارت غیرقانونى 
مواد مخدر خارج نموده اند، و در همین راستا، تعداد 14 نفر از بهترین 

فرزندان ایران در مقابله با معضل جهـانى مـواد مخدر و 26 
نفر در درگیرى با اشرار و گروه هاى تروریستى در سال 

گذشته به شهادت رسیده اند.
مومنى در ادامــه به اقدامات و دســتاوردهاى 
کشــورمان در حــوزه پیشــگیرى و درمان 
پرداخت و با اشــاره به اجراى طرح راهبردى 
یاریگران زندگى در کشــور، افــزود: 9002 
مرکز مجاز درمان و کاهش آســیب در کشور 

در به 1413075 نفر خدمات ارائه نموده اســت. 
جمهورى اســالمى همچنین توجه ویژه اى را به 

ایجاد مراکز بازپرورى و توانمندسازى زنان و استفاده از 
ظرفیت هاى سازمان مردم نهاد معطوف نموده است.

5000 عملیات علیه قاچاقچیان مواد مخدر 

اقبال خانواده ها به «بازگشایى مدارس»

کاهش آسیب هاى اجتماعى  نیازمند همگرایى دستگاه هاى اجرایى است

نمى توان سرقت را صرفاً 
با قوانین کیفرى کنترل کرد

یک کارشناس مســایل حقوقى گفت: 
قابل گذشت بودن برخى از انواع سرقت 
تعزیرى مانند جیب برى و تبدیل برخى 
از اقسام سرقت که سابقًا در زمره جرایم 
غیرقابل گذشــت بودند به جرایم قابل 
گذشت در قانون کاهش حبس تعزیرى، 
نقش غیرقابل انکارى در افزایش میزان 
سرقت هایى از این دست در کشور داشته 

است.
ســیدمهدى حجتى در رابطه با قوانین 
مربوط به حوزه ســرقت در کشور گفت: 
این قوانین به دو دسته تقسیم مى شود به 
این ترتیب که برخى از این قوانین ناظر 
بر سرقت هاى حدى است که در صورت 
اثبات، مالزمه با اعمــال مجازات هاى 
بدنى مانند قطع دست در بار اول و قطع 
پا در بار دوم دارد و دســته دوم قوانین، 
مربوط به حوزه ســرقت هاى تعزیرى 
اســت که بسته به نوع ســرقت و وجود 
عوامل مشدده، مجازات حبس و شالق 

و نیز رد مال را براى مرتکب در پى دارد.
این وکیل دادگســترى با اشاره به اینکه 
قوانین کیفرى بــه تنهایى براى کاهش 
میزان سرقت کافى نیست افزود: بدیهى 
اســت که نمى توان بزه سرقت را صرفًا 
با قوانین کیفرى ســرکوبگر کنترل کرد 
و بدواً باید با اعمال روش هاى مختلف 
پیشــگیرى از جرم، مانع از وقوع سرقت 
شد و سپس عوامل و زمینه هاى افزایش 
پدیده سرقت در کشــور را که بى شک 
مربوط به مولفه هاى اقتصادى است را تا 

حد ممکن کاهش داد.
حجتى گفت: بى شک وضعیت و شرایط 
اقتصادى همچــون فقر، بیکارى و تورم 
افسارگســیخته موجــب افزایش نرخ 
ارتکاب ســرقت و قوانین کیفرى صرفًا 
به صورت موقتى باعــث حذف بزهکار 
از عرصه اجتماع شــده و به عنوان یک 
مســّکن عمل مى کند لیکــن بزهکار 

بالفاصله پس از آزادى از زندان به واسطه 
وجود همان شــرایط ســابق و تشدید 
وضعیت نامناسبى که در آن قرار داشته 
است، مجدداً در ورطه بزهکارى گرفتار 
مى شــود و جالب اینکه چون مجبور به 
رد مال به شــکات خصوصــى خویش 
است، مجدداً سرقت مى کند تا از محل 
ســرقت هاى جدیــد، بتوانــد رضایت 

شاکیان خویش را جلب نماید.
این عضو هیأت مدیــره کانون وکالى 
دادگسترى مرکز با انتقاد از تغییر رویکرد 
قانونگذار در تبدیل برخى از انواع سرقت 
از جرم غیر قابل گذشــت به جرم قابل 
گذشت، افزود: قابل گذشت بودن برخى 
از انواع سرقت تعزیرى مانند جیب برى 
و تبدیل برخى از اقسام سرقت که سابقًا 
در زمره جرایم غیرقابل گذشــت بودند 
به جرایم قابل گذشت در قانون کاهش 
حبس تعزیرى، نقــش غیرقابل انکارى 
در افزایش میزان ســرقت هایى از این 
دست در کشور داشته است؛ زیرا مجرمین 
خطرپذیر بر خالف مجرمین خطر گریز با 
این امید که در صورت کشف جرم با جلب 
رضایت بزه دیده که معموًال توأم با رد مال 
موضوع سرقت است، مجراى الزم براى 
فرار از اعمال مجازات را در اختیار دارند 
و  به راحتى مرتکب ســرقت مى شوند و 
همین امر بر افزایش سیر صعودى سرقت 

در کشور اثرگذار بوده است.
حجتى گفت: پدیــده مالخرى نیز یکى 
از عوامل مؤثر در توســعه بزه ســرقت 
اســت زیرا مادامى که ســارق از امکان 
تبدیل اموال مسروقه به وجه نقد توسط 
مالخرهایى که در ایــن عرصه فعالیت 
مجرمانه دارند مطمئن نباشد، توجیهى 
براى سرقت نخواهد داشت؛ لذا شناسنامه 
دار کــردن مال خرها و نظــارت بر آنها 
مى تواند نقش مؤثــرى در کاهش بزه 

سرقت در کشور داشته باشد. 

مدیرکل اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى اصفهان گفت: 
کاهش آسیب هاى اجتماعى در این استان نیازمند همگرایى 
بیشــتر دســتگاه هاى اجرایى متولى در این حوزه است و 
همکارى بیشتر نهادهاى مردمى، فضاى مجازى و فعاالن 
شبکه هاى اجتماعى، مسیر توجه به چالش هاى اجتماعى و 

کاهش آسیب ها را هموار مى کند.

مسعود مهدویان فر افزود: همکارى متولیان امر براى اجراى 
طرح ها و برنامه هاى مورد نیاز و نظارت بر آن باید افزایش یابد 

تا شاهد کاهش معضالت اجتماعى باشیم.
وى تصریح کرد: استفاده از نتایج سیاست گذارى ها، جارى 
سازى و رصد فعالیت هاى صورت گرفته از جمله اقداماتى 
است که در اســتان اصفهان همچون ســایر نقاط کشور 

انجام و بخش هاى فرهنگ ســازى، تولیــدات مربوطه و 
اقدامات ســلبى را شامل مى شــود. مهدویان فر همچنین 
درباره راهکارهاى ارتقاى وضعیت پوشــش و ُمد اسالمى 
ایرانى افزود: ایــن امر نیازمند اقدامــات ایجابى و افزایش 
دسترسى هاى مردم به لباس هاى فاخر و ارزشمند و در عین 

حال توجه به پیوست    هاى اقتصادى آن است.
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وزیر ورزش و جوانان با اشاره به جایگاه ازدواج میان جوانان 
گفت: تصور نمى کنم کسى موافق باشد که ازدواج چهارمین 
دغدغه جوانان در جمهورى اسالمى باشد. سیدحمید سجادى 
در خصوص مهم ترین دالئل طالق در کشور عنوان کرد: 38 
درصد از جامعه آمارى ما مشکالت اقتصادى و فقر مالى، 17 
درصد خیانت و فساد اخالقى و 12 درصد اعتیاد همسر را دلیل 
طالق خود عنوان کرده اند. وى در خصوص تمایل جوانان به 
فرزندآورى تصریح کرد: 42 درصد از جامعه آمارى ما تمایل 

به داشتن 2 و 20 درصد تمایل به چهار فرزند یا بیشتر دارند.

ازدواج، چهارمین 
دغدغه جوانان؟ 
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میانگین سنى جمعیت کشور به گفته معاون بهداشت وزارت 
بهداشت 10 سال پیرتر شده است. جمعیت ایران از میانگین 
سنى 22.4 سال در نیمه دوم دهه 50 به 32 سال در نیمه دوم 
دهه 90 رسیده است و این یعنى زنگ خطر افزایش جمعیت 
سالمندى، تامین نبودن نیروى انسانى در آینده، نیاز کشور به 
واردات و نیروى کار خارجى، چالش جدى و ورشکســتگى 
احتمالى نظام تامین اجتماعى در 2 دهه آینده و تضعیف و تغییر 
ساختار و نهاد خانواده. حامد برکاتى، مدیرکل دفتر سالمت 
جمعیت و خانواده وزارت بهداشــت چندى پیش نسبت به 
افزایش جمعیت سالمندان در کشور هشدار داده و گفته بود که 
«تعداد سالمندان 60 سال و بیشتر در سال 85، 5/1 میلیون نفر 
بود و این عدد در آبان سال 95 از مرز 7/4 میلیون  نفر گذشت 

و در سال 1425 به باالى 25 میلیون نفر هم خواهد رسید.»

به همت بنیاد برکت ستاد اجرایى فرمان امام نرخ بیکارى در 
1000 روستاى کشور به صفر مى رسد. مدیرعامل بنیاد برکت 
از ایجاد 1000 روســتاى بدون بیکار خبر داد و گفت: تا پایان 
سال 1402 نرخ بیکارى در 1000 روستاى محروم در سراسر 
کشور به صفر مى رســد و این روستاها با بیکارى خداحافظى 
مى کنند. محمد ترکمانه ادامه داد: 1000 روســتا در سراسر 
کشور که داراى حداقل 100 خانوار بوده اند، شناسایى و انتخاب 
شده اند تا با توجه به ظرفیت هاى بنیاد برکت و در قالب پویش 
«روستاى بابرکت» و اجراى طرح هاى اشتغال زایى، ظرف سه 

سال به روستاهاى بدون متقاضى کار تبدیل شوند.

ایران 10 سال پیرتر شده

خداحافظى 1000 روستا 
با «بیکارى»

01

معاون فرهنگى اجتماعى دبیرخانه شورایعالى مناطق آزاد 
گفت: آسیب هاى اجتماعى موجود در جامعه را بزرگ ترین 
خطرى مى دانم که انقالبمان را تهدیــد مى کند. مهدى 
حســین زاده حضور پررنگ مردم در رفع و حل مشکالت 

اجتماعى را یک امر مهم ارزیابى کرد.

بزرگ ترین خطر براى انقالب

04

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندار اردبیل گفت: 
مدیریت مسئله محورى در استان اردبیل حل کننده بسیارى 
از مشکالت و آسیب هاى اجتماعى خواهد بود که در چندین 
ماه اخیر در این زمینه اقدامات خوبى انجام یافته است. رضا 
قاسمیان بیان کرد: با داشتن مدیران جوان و خوش فکر در 
استان بخش عظیمى از مشکالت را برطرف مى کنیم که 
درصدد رفع آن ها هســتیم تا زمینه بسیارى از دغدغه ها و 
آسیب هاى اجتماعى را به نظاره بنشینیم که در این زمینه 
همه دستگاه هاى اجرایى باید همکارى هاى الزم را داشته 
باشند. وى گفت: درصدد هستیم تا آسیب هاى اجتماعى را 
برطرف کنیم که وظیفه داریم تا رفاه، امنیت و آرامش مردم 

را در بهترین شرایط فراهم کنیم.

در صدد رفع آسیب ها 
هستیم
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معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه تا چند 
روز آینده موفق مى شویم بهترین رکورد تاریخ تولید کوره 
بلند را بزنیم، گفت: اگرچه تصور ذوب آهن تولید باالتر تولید 
در سال جارى بود، اما مشکالت کمبود انرژى و کمبود مواد 

اولیه ما را به تمام اهداف مان نرساند.
مهرداد توالئیان در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت تحقق 
تعهدات ذوب آهن طى سال جارى، اظهار کرد: با توجه به 
امکانات موجود، ابتداى سال تصور مى کردیم که شرایط 
بهتــر را در تولید محقق کنیم، اما مشــکالتى همچون 
کم آبى، قطعى برق و گاز و کمبود مواد اولیه موجب شد به 

تمام اهداف خود نرسیدیم.

وى تأکید کرد: البته ذوب آهن از نظر برنامه تولید در بهترین 
وضعیت تاریخ خــود قرار دارد و تا چنــد روز آینده موفق 

مى شویم بهترین رکورد تاریخ تولید کوره بلند را بزنیم.
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان گفت: خوشبختانه 
امروز ذوب آهن تعهد ویژه و یا بدهکارى خاصى به دستگاه 

و بخشى خاصى ندارد.
وى دربــاره وضعیت تولیــد ریل ذوب آهــن نیز، گفت: 
ذوب آهن بستگى به نیاز مشترى خود تولید ریل را انجام 
مى دهد که این موضوع نه تنها در بحث ریل بلکه حتى در 
تولید میلگرد ساده نیز براساس سفارشات مشترى انجام 

مى شود.

توالئیان با بیان اینکه تولید ریل در ذوب آهن نسبت به سال 
گذشته کمتر است که این شاید به دلیل نیاز کمتر مشتریان 
و یا عدم نقدینگى آنها برمى گردد، اما ذوب آهن آنچه را که 
مشتریان خود سفارش داده بودند را تا به امروز تولید کرده 

و تحویل داده است.
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان یادآور شد: امسال 
میزان تولید ریــل ذوب آهن نزدیک 30 تــا 40 هزار تن 

بوده است.
وى درباره توسعه خطوط قطار شــهرى کشور و تاثیر در 
قراردادهاى ذوب آهن، اظهار کرد: دراین باره ســفارش 
از مشترى داشته ایم که یک مورد محموله حدود 3 هزار 

تنى ریل بهارستان بود که تحویل داده شد، از سوى یک 
محموله 500 تنى ریل نیز تحویل متــروى تهران داده 

شده است.
توالئیان درباره ورود ذوب آهــن براى تأمین ریل خط دو 
مترو اصفهان، گفت: هنوز مذاکــرات جدى دراین باره با 
ذوب آهن اتفاق نیفتاده است، البته هیچ منبع تولید و تأمین 
ریل در کشــور به غیر از ذوب آهن وجود ندارد و از سوى 

دیگر واردات ریل به کشور ممنوع است.
وى درباره تعهدات صادراتى ذوب آهن نیز، گفت: امسال به 
دلیل رکود بازار داخل، در بودجه پیش بینى کرده بودیم که 
میزان کمترى صادرات داشته باشیم و بیشتر تولیدات در 
بازار داخل عرضه شود، اما شرایط رکود بازار داخل موجب 
شد تا در بازارهاى صادراتى از بودجه خود فراتر عمل کنیم 

و بیشتر تمرکز خود را بر صادرات بگذاریم.
معاون بهره بردارى ذوب آهــن اصفهان گفت: ذوب آهن 
طى 9 ماهه نخست امســال نزدیک 500 میلیون دالر  

صادرات داشته است.
وى درباره برنامه ذوب آهن براى سال آینده، گفت: در نظر 
داریم تولید 3 میلیون تن تولید محصول را در سال آینده 
رکورد بزنیم، البته باید دیــد محدودیت هاى مواد اولیه و 

همچنین انرژى چه میزان بر این برنامه اثرگذار است.
توالئیان گفت: قیمت مواد اولیه چه در خارج و چه در داخل 
کشور به شدت افزایش یافته و از سوى دیگر قیمت آب، 
برق و گاز امسال حدود 8 برابر شــد و در واقع نهاده هاى 
تولید گران شده است، از سوى دیگر بازار داخل در رکود 
است که این شرایط کل صنعت فوالد کشور را تحت تأثیر 

قرار داده است.
وى افزود: از سوى دیگر در حالیکه قیمت فوالد دستورى 
تعیین مى شود، اما در عمل قیمت مواد اولیه و انرژى آزاد 
و رها شده که این شــرایط به صنعت فوالد کشور آسیب 
زیادى مى زند، البته شاید با از بین رفتن رکود بازار، قیمت ها 

دوباره خود را متعادل کند.

معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان:

رئیس واحد آهک ســازى فوالدمبارکــه گفت: براى رکورد تاریخ کوره بلند را مى زنیم
اولین بار در واحد آهک ســازى فوالد مبارکه تعمیرات 
هر دو کوره دوار این واحد، به صــورت هم زمان، طى 
مدت 25 روز جهــت ارتقا و تعویض کامل سیســتم 
اتوماســیون و کنترل واحد آهک ســازى و تنظیمات 
تخصصى کوره هاى دوار و اصالح سطح  رینگ هاى 
ورودى و خروجــى و غلتک هاى ســاپورت کوره ها با 
روش ماشین کارى پرتابل (تراشــکارى و سنگ زنى) 

انجام پذیرفت.
خشایار پاســیار همچنین تصریح کرد: طى سى سال 
بهره بردارى از این کوره ها، پروفیل رینگ ها و غلتک ها 
تحت تأثیر فشارهاى کارى به شکلى از حالت دایروى 
خارج شده بود و در برخى نقاط تا 5 میلیمتردر قطر نیاز به 
تراشکارى و سنگ زنى داشت و این امر، طى قراردادى 
که در کمترین زمان ممکن بــا هماهنگى همکاران و 
مدیریت قسمت امور قراردادها منعقد شد، توسط شرکت 

پیمانکارى راندمان جنوب اجرا گردید.
وى افزود: حجم این تعمیرات بالغ بر 12 هزار نفر ساعت 

بود که بسیارى از فعالیت هاى این شات دان با همکارى 
تیم توانمند تولید و تعمیرات واحد آهک سازى، دفتر فنى 
تعمیرات و تولید ناحیه آهن سازى، تعمیرات مرکزى، 
تعمیرگاه مرکزى و واحد نســوز نواحى و شرکت هاى 
مشــاور و مجرى داخلى و خارجى ازجمله ایریسا، آلیاژ 

جوش، ZMP و راندمان جنوب صورت گرفت.
پاســیار همچنین خاطرنشــان کرد: تنظیمات نهایى 
کوره ها با بررسى مجدد شرکت ZMP از فعالیت هاى 
اصالحى و وضعیت کوره ها در ابتداى سال 1401، در 

دستور کار قرار دارد.

اجراى موفقیت آمیز تعمیرات اساسى در فوالد مبارکه

سومین نمایشگاه مشاغل خانگى، صنایع خود اشتغالى، 
صنایع و هنرهاى سنتى در محل نمایشگاه هاى بین المللى 

استان اصفهان افتتاح شد.
این نمایشگاه با حضور اســقف اعظم ارامنه در اصفهان و 
جنوب کشــور، مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى اســتان، مدیران ارشــد کمیته امداد امام 
خمینى(ره) در استان و مســئوالن تشکل هاى مرتبط با 

موضوع نمایشگاه افتتاح شد.
این نمایشگاه با رویکرد حمایت از کاالى ایرانى در اصفهان 
برپا شده و تا بیست و هفتم اسفندماه از ساعت 10 تا 20 برپا 
خواهد بود. این نمایشگاه ، شرایطى را فراهم کرده تا 160 
کسب وکار در چهار گروه اصلى صنایع غذایى، صنایع دستى 

و سنتى، پوشاك و منسوجات و خدمات جانبى، محصوالت، 
کاالها و خدمات خود را در معــرض بازدید عمومى قرار 
دهند. این نمایشگاه در 9000 مترمربع فضاى نمایشگاهى 
و با حضور شرکت ها و کسب وکارهایى از استان هاى تهران، 
اصفهان، آذربایجان شــرقى، همدان، کردستان، زنجان، 
خراسان رضوى، یزد، چهارمحال و بختیارى، کهگیلویه 

و بویراحمد، لرستان و گیالن برپا است.
نکته قابل توجه سومین نمایشگاه مشاغل خانگى، صنایع 
خوداشتغالى، صنایع و هنرهاى سنتى اصفهان این است که 
بخش زیادى از مشارکت کنندگان و کسب وکارهاى حاضر 
در آن از مددجویان و اعضاى تحــت حمایت ارگان هاى 

حمایتى هستند.

ادامه نمایشگاه مشاغل خانگى، صنایع و 
هنرهاى سنتى تا فردا

سرپرست شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: تعمیر و 
کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیرى ایستگاه هاى تقلیل 

فشار گاز در اصفهان انجام شد.
ابوالقاسم عسکرى بیان کرد: تعمیر و کالیبراسیون 890 
دســتگاه کنتور توربینى و 402 دستگاه تصحیح کننده 
در ایســتگاه هاى تقلیل فشار گاز اســتان طبق برنامه 

زمانبندى با موفقیت به اتمام رسید.
وى گفت: از مصادیق بارز رعایت حقوق عموم مشترکین 
و همچنین امانتدارى در بیت المال، اندازه گیرى صحیح 
و دقیق گاز عبورى از ایستگاه هاى تقلیل فشار مى باشد 
که  صحت عملکــرد و کالیبره بــودن تجهیزات اندازه 
گیرى در این ایســتگاه ها همواره مد نظر قرار گرفته و 
دغدغه کارکنان بخش بهره بردارى و اندازه گیرى گاز 

استان بوده است.

این مقام مسئول، افزود: شــرکت گاز استان اصفهان با 
پیش بینى و برآورد قبلى که با تکیــه بر تکنولوژى روز 
و بهره گیرى از نرم افزار کالیبراســیون تحت ســامانه 
TMMS و مطابق بــا برنامه زمانبندى در اســتاندارد 
IGS-C-IN-۱۰۵ انجام گردیــد، اقدام به عقد قرارداد با 
پیمانکاران مورد تأئید شرکت ملى گاز نمود و با همکارى 
و همدلى تمامى همکاران پرتالش شرکت، این مهم به 

نحو احسن انجام گردیده است.
عسکرى، با بیان اینکه تمامى مراحل انجام این فرآیند 
شــامل؛ تعمیر و کالیبره نمودن تجهیزات اندازه گیرى 
جایگزیــن و تعویض آن با کنتور قبلى و ارســال آن به 
مرکز کالیبراسیون از طریق سامانه مکانیزه قابل رصد و 
پیگیرى است، اظهار داشت: با توجه به توسعه روزافزون 
گازرسانى به صنایع و مســکونى و تجارى، استفاده از 

تکنولوژى هــا و نرم افزارهاى نویــن ، امکان نظارت، 
کنترل و پایش فرآیند کالیبراسیون را تشریح و تسهیل 

مى نماید.
سرپرست شرکت گاز اســتان اصفهان ، هدف از اجراى 
این فرآیند را حصول اطمینان از  اندازه گیرى صحیح و 

دقیق گاز مصرفى عنوان نمود.

مدیر تعمیرات ابزار دقیق نیــروگاه اصفهان از طراحى 
و ســاخت کارت منطقى  XPA92  جهت اســتفاده در 

واحدهاى 320مگاواتى این نیروگاه خبرداد.
به گزارش روابط عمومى شــرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان، "آرش هاشــمیان"عنوان کــرد: در پى اعالم 
نیاز به کارت منطقــىXPA92 در کارگاه این نیروگاه، 
متخصصان امور ابزاردقیق این شــرکت، توانستند، این 

تجهیز را با اســتفاده از توان و تخصص داخلى طراحى 
و بسازند.

مدیر تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه اصفهان افزود: ساخت 
و تعمیرات تجهیزات پیچیده در صنایع از اهمیت باالیى 
برخوردار است. کاربرد این تجهیزات در صنایع نظامى، 
هوافضا، نیروگاه ها و غیره با چالش بهره بردارى همراه 
است و با توجه به هزینه   بسیار زیاد تولید این تجهیزات 
در صورت بهره بردارى غلط، باعث ضرر اقتصادى زیادى 
خواهد شد. در نتیجه مهندسان براى مقابله با این چالش، 
از مدارات پرمیسیو و اینترالك استفاده کرده و براى هر 
تجهیز بستگى به نوع بهره بردارى آن، شرایط اجازه ى 
شروع و یا شــرایط توقف را تعریف نموده اند که به این 

مدارات، عملکرد منطقى سیستم گفته مى شود.
هاشمیان گفت: استفاده از پردازنده ى منطق پذیر به جاى 
مدارات آنالوگ پیشین باعث افزایش قابلیت اطمینان، 
تســهیل عیب یابى و کاهش توان مصرفى شد و کارت 

مذکور در یک بازه زمانى یک ســاله در واحد شماره 4 
نیروگاه اصفهان مورد بهره بردارى و ارزیابى قرار گرفت 
که نتایج حاصل از آن، عملکرد قابل قبول این کارت را 
نشان داد. لذا  با توجه به عدم پشتیبانى شرکت AEG از 
کارت هاى منطقى مذکــور و اهمیت باالى این تجهیز 
در تامین حفاظت توربین و بویلــر، ضرورت طراحى و 
پیاده ســازى این کارت ها مطابق با استانداردهاى روز، 

بیش از پیش احساس مى شد.
الزم به ذکر اســت که سیســتم حفاظت مورد نظر در 
نیروگاه هاى دیگرى مانند بندرعباس نیز مورد استفاده 
قرار گرفته اســت. از این رو این کارت مى تواند یکى از 
نیازهاى اساســى نیروگاه هاى کشــور را در تامین این 

تجهیز بر طرف نماید. 
گفتنى است  این فعالیت با صرف کمترین هزینه و با اتکا 
به دانش و مهارت کارکنان متخصــص امور تعمیرات 

ابزاردقیق به انجام رسیده است.

انجام تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیرى 
ایستگاه هاى تقلیل فشار گاز در اصفهان

طراحى و ساخت کارت منطقى  XPA92  در نیروگاه اصفهان

در آستانه فرا رسیدن سال نو کاروان راهیان نور شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان جهت بازدید از مناطق 
عملیاتى 8 ســال دفاع مقدس راهى ســرزمین ایثار و 

شهادت شدند.
این کاروان 30 نفره که جمعى از کارکنان و بازنشستگان 
بسیجى شرکت آن را تشکیل مى دهند در مدت سه روز 
حضور در مناطق عملیاتى از یادمان هاى دفاع مقدس 

بازدید کرده و با ایثارگرى ها و جانفشانى هاى رزمندگان 
اسالم در طول سال هاى دفاع مقدس آشنا مى شوند.

مرتضى مهاجرى از پیشکسوتان دفاع مقدس در مراسم 
بدرقه این کاروان با اشاره به نهضت دفاع مقدس بیان 
کرد: ریشه و اساس انقالب اسالمى ایران متاثر از فرهنگ 
عاشوراست که در آن جوانان ایرانى با تاسى از فرزندان و 
اصحاب امام حسین (ع) راهى میادین نبرد حق علیه باطل 

شدند و جان خود را در راه حفظ اسالم و امنیت کشور فدا 
کردند و بر ما واجب اســت تا یاد و خاطره این عزیزان را 

گرامى داریم.

به منظور آشنایى با ایثارگرى رزمندگان 8 سال دفاع مقدس صورت گرفت؛

اعزام کاروان راهیان نور آبفاى استان اصفهان به 
مناطق عملیاتى دفاع مقدس

مدیر عامل بانک توسعه تعاون حضور شرکت خدمات و 
پشتیبانى توسعه تعاون را موجب کمک به گسترش حجم 

عملیات بانک دانست.
حجت اله مهدیان در جلسه مجمع سالیانه شرکت خدمات 
و پشتیبانى توسعه تعاون اظهار داشت: بانکدارى فعالیتى 
چند وجهى و نیازمند اقدامات در حوزه هاى متنوع است 
که حضور شــرکت هاى ابزارى در پیشبرد امور و ایجاد 

زنجیره ارزش مثمر ثمر مى باشد.
وى افزود: شرکت خدمات و پشــتیبانى توسعه تعاون 
همواره کمک بانک در پیشبرد مسائل اجرایى بوده است 
و شــرکت با رعایت ضوابط و مقررات، در روان سازى 
فرآیندها و پیشبرد اقدامات کمک حال بانک بوده است.

مهدیان گفت: این شــرکت در تسریع و ایجاد اطمینان 

در موضوع ارزیابى اموال و امالك در فرآیند تسهیالت 
همکارى مســاعدى با بانک داشته اســت و نیروهاى 
تخصصى شرکت در سراسر کشور، با واحدهاى استانى و 

شعب در همکارى هستند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: شرکت 
در وصول مطالبات و کمک به بازگشت منابع به چرخه 
بانکدارى فعالیت هاى گســترده اى داشته است و این 

اقدامات در حفظ توان تسهیالتى بانک موثر بوده است.
مهدیان گفت: ارائه گزارش مالى شفاف باعث گردیده 
است تا حســابرس مســتقل و بازرس قانونى شرکت 
صورت هاى مالى را از تمامــى جوانب به لحاظ رعایت 

استانداردهاى حسابدارى مطلوب عنوان نماید.
وى افــزود: ظرفیت شــرکت در ارائه خدمــات فنى، 

مهندسى، اجرا، نظارت و مشــاوره قابل اتکا است و در 
تامین نیاز بانک در مســائل اجرایى عمرانــى، ابنیه و 

تاسیسات موثر بوده است.

نقش شرکت خدمات و پشتیبانى توسعه تعاون در گسترش فعالیت این بانک 
معاون فرهنگى شهردار اصفهان در نشست هم اندیشى با 
اهالى تئاتر، ضمن شنیدن دغدغه هاى آنها مسیر این هنر 

در اصفهان را رو به رشد و امیدوارانه دانست.
به گــزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان، مجتبى شاه مرادى این نشست 
را فرصتى براى گفت وگوى بدون تکلف دو طرف دانست 
و اظهار داشــت: با وجود کاستى هاى موجود و محدودیت 
منابع براى حمایت از تئاتر، مى توان اذعان کرد که مسیر 
تئاتر در حوزه شهردارى اصفهان رو به رشد و صعودى است.

وى افزود: الزم است سایر مجموعه هایى که درباره تئاتر 
رسالت ذاتى دارند، جدى تر به این حوزه ورود کنند و اقدامات 
آنها از نظارت و صدور مجوز فراتر برود؛ چون ظرفیت ها و 
منابع بسیار خوبى در کشور وجود دارد که مى توان با پیگیرى 

آنها را صرف پیشرفت تئاتر کرد.
شاه مرادى با بیان اینکه نقش شــهردارى در حوزه تئاتر 
صرفًا حمایت اســت و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان تنها متولى صدور مجوزها و تشکل ها است، 

گفت: تنها حدود سه تا چهار سالن شهر در اختیار شهردارى 
است و توسعه سالن هاى تئاتر نیز بر عهده ارشاد است؛ اما 
تالش هایى براى احداث تاالر شهر در چهارباغ انجام شده 
که امیدوارم به زودى کلنگ زنى شود. همچنین دو پالتو در 

پردیس هنر به این امر اختصاص مى یابد.
وى با اشــاره به عضویت اعضاى شوراى تخصصى تاالر 
هنر، افزود: براى ایجاد تغییرات در این شــورا، خود اهالى 
تئاتر باید افراد موردنظر را به ما پیشنهاد دهند، به این شرط 

که تمام اهالى تئاتر این افراد را قبول داشته باشند.
وى با بیان اینکه احتماًال از سال آینده ساعت کارى مراکزى 
مانند تاالر هنر و هنرسراى خورشــید از حالت کارمندى 
خارج مى شود، اضافه کرد: همچنین مرکز هنرهاى آئینى 
شهردارى اصفهان از ابتداى سال آینده فعالیت خود را آغاز 

مى کند که در این حوزه برنامه ویژه داریم.
رئیس ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى 
اصفهان  با تأکید بر اینکه هنرمندان تئاتر باید میان سفارش 
و خرید اثر و حمایت از اثر تفاوت قائل شوند، افزود: از اهالى 

تئاتر درخواست مى کنم مشکالت را به ما انتقال داده و ما را 
نقد کنند و همچنین راهکار نیز ارائه دهند. با وجود مشکالت 
موجود باز هم تأکید مى کنم که مسیر تئاتر در اصفهان رو به 

رشد و امیدوارکننده است.
شــاه مرادى درباره زمان اعــالم فراخوان هاى تئاترهاى 
خیابانى مناسبتى خاطرنشان کرد: زمان مناسبت هاى هر 
سال از قبل مشخص شــده که بهتر است هنرمندان تئاتر 

براى این مناسبت ها از قبل اثر قابل ارائه داشته باشند.

مسیر تئاتر در حوزه شهردارى اصفهان رو به رشد است

شنبه 21 اسفندماه بزرگداشت حکیم نظامى شاعر پرآوازه 
پارسى گوى ایرانى در ســالن همایش شرکت پاالیش 

نفت اصفهان برگزار شد.
در این مراسم که توســط کارگروه ادبى روابط عمومى 
این شرکت برگزار شــد، دکتر محبوبه خراسانى استاد 
دانشــگاه به تبیین ویژگى هاى هنــرى حکیم نظامى

 پرداخت.

اجراى نمایش، قرائت اشــعارى از این شــاعر پرآوازه 
به همراه اجراى موســیقى از بخش هاى مختلف این 

برنامه بود.
اجراى مسابقه مشاعره از برنامه اصلى این مراسم بود و 

به برندگان مسابقه جوایزى اهدا شد.
بیست و یکم اسفند در تقویم رسمى ایران روز بزرگداشت 

نظامى نام گرفته است.

بزرگداشت حکیم نظامى گنجوى در شرکت پاالیش نفت اصفهان


