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افزایش پرونده هاى قصور پزشکى در کشورتوقف بارگذارى جدید، اولویت احیاى  زاینده رودخرده جنایت هاى فقر در تئاتر «گربه شور»!موافقت مجلس با افزایش قیمت آب قرارداد مهدوى کیا رسماً ثبت شد اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فرد مبتال به 
اومیکرون  9 نفر را 

آلوده مى کند

توقف مازوت سوزى از اراده استان خارج است
3
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مادى هاى اصفهان 
در آستانه نابودى 

هستند

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى دانشگاه اصفهان گفت: 
میزان تکثیر ویروس اومیکرون در دستگاه تنفسى انسان بیشتر 

است و اکثر قسمت هاى فوقانى دستگاه تنفس را درگیر و 
عالئمى مانند تب، سرفه و سرماخوردگى را ایجاد مى کند.
مجید بوذرى درخصوص تفاوت سویه «اومیکرون» با ...

مادى ها نماد تمدن زندگى ساز و مدیریت منابع 
آب در شهر ها هستند که در سایه بى توجهى در 

آستانه نابودى وتصرف هستند.
عضو هیئت علمى دانشــگاه با اشاره به اهمیت 
احداث مادى ها در حاشیه رودخانه گفت: هزاران 
ســال قبل اهالى ساکن در حاشــیه زاینده رود، 
جوى ها و نهر هایى به نام مــادى را از رودخانه 

جدا کردند.
علیرضا جعفرى زنــد با بیان اینکــه مادى ها با 
تقسیم بندى درســت آب، حیات را به اصفهان 
هدیه مى دادند افزود: این مادى ها با جمع آورى 

آب هاى سطحى...

کرونا، دومین عاملکرونا، دومین عامل
 مرگ و میر مردان اصفهان  مرگ و میر مردان اصفهان 

در هفته سالمت مردان عنوان شد؛در هفته سالمت مردان عنوان شد؛
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معاون استاندار: با سوزاندن مازوت موافق نیستیم اما مقامات باال باید دستور توقف را صادر کنند 

خنده هاى پایان ناپذیر آزمون

من برگشتم!
مجله معتبر «کیکر» اعالم کرد که سردار آزمون در دیدار برابر آرمینیا 

بیله فلد، براى دقایقى به میدان مى رود.
پس از پیوستن سردار آزمون به بایرلورکوزن، حاال همگان در انتظار 
اولین حضور او در ترکیب این تیم هستند. مهاجم ایرانى سیاه و قرمزها 
برابر آرمینیا بیله  فلد نخستین بازى خود را برگزار مى کند. این خبرى 

است که مجله معتبر کیکر داده است...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اجراى مانور اقدام 
فراگیر تعمیرات و 

بهینه سازى شبکه توزیع 
برق اصفهان در بهارستان

ماجراى حمله یک سگ به کودك خردسال در اصفهان 
3

پیغام علیرضا با پاى چپپیغام علیرضا با پاى چپ

و دوباره آقاى گل...
على کاظم زاده، مدیرعامل على کاظم زاده، مدیرعامل 

فنى شاد تشریح کرد؛فنى شاد تشریح کرد؛

جزئیات جزئیات 
راه اندازى راه اندازى 

کالس آنالین در کالس آنالین در 
شبکه «شاد»شبکه «شاد»
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احتیاج به یک ریکاورى احتیاج به یک ریکاورى 
بزرگ دارم

با هادى حجازى فربا هادى حجازى فر
درباره«موقعیت مهدى»:درباره«موقعیت مهدى»:

رئیس دانشگاه علوم پزشکى رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان:اصفهان:

وضعیت پیک ششم وضعیت پیک ششم 
در اصفهاندر اصفهان

 تا نیمه اسفند تا نیمه اسفند
 مشخص مى شود مشخص مى شود

آگهى فراخوان ارزیابى و انتخاب
 سرمایه گذاران جهت تأمین مالى تکمیل و بهره بردارى

 تأسیسات فاضالب شهر گرگاب در ازاى واگذارى بخشى از 
پساب حاصله به روش بیع متقابل (مزایده: 400-4-275/2) 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 27 الحاق برخى 
مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت (2) و ماده 2 قانون تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب مصوب 
سال 1369، تکمیل بخشى از تأسیسات جمع آورى و تصفیه فاضالب شهر گرگاب را در ازاى تخصیص پساب تصفیه 
شده به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، 

به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. 
ـ شرح مختصرى از پروژه: 

ـ موضوع پروژه: تأمین منابع مالى جهت تکمیل، ارتقا و بهره بردارى تأسیسات فاضالب شهر گرگاب به تفکیک: 
الف: تأمین مالى و تکمیل تأسیسات فاضالب شهر گرگاب شامل 16 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب و احداث 

یک باب ایستگاه پمپاژ. 
ب: تأمین مالى هزینه سرمایه گذارى تأسیسات موجود شامل 26 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب و 10 هزار نفر 

تصفیه خانه فاضالب 
ج: بهره بردارى، راهبرى، تعمیر و نگهدارى تأسیسات احداث شده در دوره واگذارى امتیاز استفاده از پساب تا 

سقف 25 سال 
ـ سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

ـ دوره تأمین مالى: 2 سال 
ـ دوره بهره بردارى تجارى: با ارائه مدل مالى تا سقف 25 سال مى باشد. 

ـ محل اجرا: شهر گرگاب 
بـ  شرایط کلى براى سرمایه  گذارى: 

ـ سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تأمین و تخصص سرمایه 
مورد نیاز را به عهده خواهد داشت. 

ـ محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد، تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1400/12/21 و محل 
تحویل دبیرخانه معامالت شرکت واقع در اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، اتاق 292 تحویل و رسید دریافت نماید. 
ـ بازگشایى پیشنهادات: از ساعت 8 صبح روز یکشــنبه مورخ 1400/12/22 واقع در سالن اندیشه شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان. 
بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شود، از سرمایه گذاران 

واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادى دعوت به عمل خواهد آمد. 
ـ سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنى یا مالى سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد. 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
 www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (داخلى 201) 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
نام روزنامه : روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار :1400/12/05

آگهى مناقصه عمومى نوبت دومنوبت دوم
شماره 1400/5019

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه مالى و معامالتى و مصوبه هیأت مدیره ، در نظر دارد اجراى 
خدمات مورد نیاز خود شامل: امور باغبانى، فضاى سبز و جنگلدارى، خدماتى، انتظامات و نگهبانى را بر 

اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت هاى داراى صالحیت خدمات پیمانکارى سال1400 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 
دعوت مى شود در صورت دارا بودن شرایط الزم و با در نظر گرفتن مراتب ذیل در مناقصه مذکور شرکت 

فرمایند.
1-موضوع مناقصه :

الف) حفظ و نگهدارى فضاى سبز و جنگلدارى عمومى و امور باغبانى 
ب) حفظ و نگهدارى شبکه هاى تأسیسات و تجهیزات شامل آب و فاضالب ، تصفیه خانه و برق 

ج) انتظامات و نگهبانى 
2- محل دریافت اسناد مناقصه: واحد امورقراردادهاى ســازمان واقع در : اصفهان، خیابان 22 بهمن، 

مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان عمران زاینده رود .
3- زمان دریافت اســناد مناقصه از تاریخ  نشــر آگهى در روزنامه تا ســاعت 12 روز یکشنبه مورخ 

1400/12/22مى باشد.
1-3- پیشــنهاد دهندگان براى دریافت اســناد مناقصه باید مبلغ 2/000/000ریال به حساب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور قراردادها ارائه تا 

اسناد مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان مى بایست پیشنهادات خود را تا پایان  وقت اداري روز یکشنبه 
مورخ1400/12/22 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان 

به دبیرخانه محرمانه  سازمان تسلیم نمایند.
5-تاریخ گشــایش پیشــنهادها: کمیســیون عالى معامالت در ســاعت10 صبح روز دوشــنبه 

مورخ1400/12/23جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل خواهد شد .
6-مبلغ تضمین شــرکت درمناقصه :  معادل پنج درصد برآورد کل قــرارداد  به مبلغ  7 میلیارد ریال 
مى باشدکه باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه 

را طبق دستورالعمل تحویل نمایند.
7- تاکید مى گردد به پیشنهادهاى فاقد سپرده ،سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتراز میزان مقرر، 

چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مخیر بوده  و در صورت عدم تأیید ، ضمانتنامه شرکت 

در مناقصه مسترد خواهد شد .
9- معیارها و روش هاى ارزیابى کیفى شــرکت کنندگان بر اساس ارائه رزومه عبارت از  :مفاصاحساب 
سازمان تأمین اجتماعى به همراه قراردادهاى مربوطه ، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده معتبر و گزارش 

حسابرسى آخرین سال مالى و رتبه خدماتى و انتظامى.
10- کلیه مراحل مناقصه تابع آیین نامه مالى و  معامالتى سازمان عمران زاینده رود خواهد بود .

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
12- هزینه آگهى ها به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آدرس سایت سازمان: www.ioz.ir    تلفن سازمان: 32673080  - 32673010

نوبت اولنوبت اول

 مسعود منتظرى نجف آبادى - مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود
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نمایندگان مجلس شوراى اســالمى به افزایش پلکانى 
تعرفه آب براى سال آینده رأى مثبت دادند.

حجت االسالم علیرضا سلیمى بیان کرد: بحث افزایش در 
این قسمت براى عموم مردم نیست و مربوط به زندگى هاى 
الکچرى است، براى افرادى است که بیش از حد آب و برق 
استفاده مى کنند، ما براى حامل هاى انرژى یارانه مى دهیم، 
چرا افراد ویژه خوار باید از این یارانه بیشتر از دیگران استفاده 
کنند؟ پیشنهاد این است که افزایش به صورت پلکانى باشد 
و شخصى که بیش از دوبرابر الگو، مصرف داشت افزایش 

35 درصدى لحاظ کنیم.
در ادامه این پیشنهاد سلیمى به رأى نمایندگان گذاشته 

شد و نمایندگان با آن موافقت کردند و بند الف تبصره 6 به 
شرح زیر اصالح و تصویب شد:

وزارت نیــرو از طریق شــرکت هــاى آب و فاضالب 
استانى سراســر کشور مکلف اســت عالوه بر دریافت 
نرخ آب بهاى  شــهرى، به ازاى هــر مترمکعب فروش 
آب شــرب باالتر از الگوى مصرف تــا دوبرابر بیش از 
الگو، پانــزده درصد(15درصد) نرخ آب بهــا را افزایش 
دهد و از مشــترکانى که بیش از دوبرابــر الگو مصرف 
کرده اند، به ازاى هرمتر مــازاد 35 درصد نرخ را افزایش 
و از آنهــا دریافت کنند و بــه خزانه دارى کل کشــور 

واریز کنند.

مدیرعامل فنى شــاد درباره جزئیات راه اندازى کالس 
آنالین، به عنوان یک قابلیت جدید در شبکه «شاد»، اظهار 
کرد: کالس آنالین اکنون به صورت آزمایشى در شبکه 
«شاد» در حال استفاده است و تقریبًا 14 مدرسه و حدود 
5000 دانش آموز در حال استفاده از این قابلیت جدید شبکه 
«شاد» هستند. على کاظم زاده افزود: برخى از بخش هاى 
این امر در حال بهینه سازى و اجراى آزمایشى است؛ یکى 
از این بخش ها کاربرى هاى کالس است همچنین نحوه 
ورود دانش آمــوزان و معلمان بــه کالس درس در حال 
بررسى است که ان شــاءا... با برطرف کردن نکات مورد 
نظر این قابلیت گســترش پیدا مى کند و تعداد مدارس 

تحت پوشش باالتر خواهد رفت.وى همچنین در پاسخ 
به اینکه آیا شبکه «شاد» بعد از بازگشایى کامل مدارس 
به عنوان یک شبکه مکمل و کمک رسان باقى مى ماند؟ 
گفت: براساس تصمیم شــوراى عالى فضاى مجازى و 
مصوبه تصویب شده براى شبکه «شاد» در شهریورماه 
امسال، این شبکه بعد از دوران کرونا نیز به عنوان بازوى 
آموزش مجازى کشور فعال خواهد بود و وزارت آموزش 
و پرورش و شرکت همراه اول نیز از این موضوع حمایت 
خواهند کرد.کاظم زاده همچنین درباره اینکه آیا موضوع 
هک شــدن «شــاد» صحت دارد گفت که این موضوع 

تاکنون در «شاد» وجود نداشته است.

موافقت مجلس
 با افزایش قیمت آب

جزئیات راه اندازى 
کالس آنالین در شبکه «شاد»

اینستاگرام، منشأ 
کالهبردارى 

معاون اجتماعى پلیس فتا گفت: بیش    مهر|
از 80 درصد کالهبردارى ها با راه اندازى و تبلیغ 
پیج ها و کانال هاى تجارى و پلتفرم هاى خارجى 
از جمله اینستاگرام در حال وقوع است. سرهنگ 
رامین پاشایى گفت:  به علت ساماندهى مشاغل 
متعدد فعــال در پلتفرم شــبکه هاى اجتماعى 
اینستاگرام و یا سایر کانال هاى پیام رسان غیر 
بومى بستر مناســبى براى وقوع کالهبردارى 

مالى از هموطنان شده است.

حجم بى سابقه سفر  
  ایسنا| على اصغــر شــالبافیان، معاون 
گردشــگرى وزارت میــراث فرهنگى گفت: 
پیش بینى این اســت که نوروز پیش  رو از نظر 
حجم سفرها یک نوروز بى ســابقه باشد. البته 
مصوبات ستاد ملى کرونا و تصمیم هاى وزارت 
بهداشــت، هرچه هســت باید رعایت شود اما 
پیش بینى مى شــود امســال حجم سفرها باال 

خواهد بود.

کشف 30 ُتن برنج 
رئیــس    باشگاه خبرنگاران جوان|  
پلیس پایتخت گفت: فقط در یکى از پرونده هایى 
که تخلف آن در پلیس پیشگیرى ثبت شد، بالغ بر 
30 ُتن برنج نامرغوب در انبار کشــف کردیم. 
سردار حسین رحیمى گفت:در این ایام که قیمت 
برنج با نوســانات رو به روســت، این برنج هاى 

نامرغوب را کشف کردیم.

اخاذى از کارگردان سینما 
رئیــس    باشگاه خبرنگاران جوان| 
مرکز عملیات پلیس امنیت تهران گفت: تعدادى 
از اراذل و اوباش، یک کارگردان سینما را مورد 
هدف قرار مى دهند و از او طلب وجه 70 میلیون 
تومانى مى کنند. ســرهنگ سعید راستى گفت: 
این اراذل و اوباش به مدت ســه روز در مقابل 
منزل مسکونى این کارگردان کمین مى کنند و 
در نهایت در ساعت 7 بعدازظهر با ضربات قمه و 
چاقو او را از پاى درمى آورند و متوارى مى شوند. 
بعد از 24 ساعت از این حادثه، این اراذل مجدد 
تماس مى گیرند و طلــب 500 میلیون تومان 

مى کنند که دستگیر مى شوند.

باران در نصف کشور
  ایرنا|فریبا گودرزى، کارشــناس سازمان 
هواشناســى گفت: از روز جمعه تا یک شــنبه 
سامانه بارشى موجب بارش برف، باران، کاهش 
دما،احتمال وقوع تگرگ و مه آلودگى در نیمى 
از کشــور و وزش باد تقریبًا شــدید در نواحى 

گرمسیرى خواهد شد.

کمبود خون داریم
مدیرعامل سازمان انتقال خون با    فارس|
بیان اینکه در سه ماه آینده سخت ترین دوران 
این سازمان است، گفت: با کمبود خون مواجه 
هســتیم اما با بحران خون روبه رو نیســتیم. 
مصطفى جمالى اظهار کرد: از هر سه نفر یک 
نفر در طول عمر خــود به دریافت خون احتیاج 

پیدا مى کند.

ساماندهى سهمیه ها
دبیر ستاد راهبرى نقشه جامع    برترین ها|
علمى کشور با تأکید بر اینکه سهمیه هاى کنکور 
ساماندهى مى شوند، نه حذف خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر 26 سهمیه فعال در کنکور داریم که 
تعدادى از این سهمیه ها با هم متناقض هستند 
یا بعضًا از حیز انتفاع خارج شده و باید بازنگرى 

شوند.

اینستاگرام را زمین مى زنیم! 
  جامعه 24|حجــت االســالم میرزایــى 
نماینده مجلس و موافق طرح صیانــت درباره نمونه 
جایگزینى اینســتاگرام گفت: جایگزین هاى زیادى 
براى اینستاگرام و واتس اپ وجود دارد. «کیو کیو» و 
«اسکایپ» جایگزین خوبى براى اینستاگرام هستند. 
مطمئن باشید مردم به ما اعتماد مى کنند و اینستاگرام 

را زمین خواهیم زد.

ایران در انزوا نیست 
وزیر خارجه کشــورمان در پى پرســش    ایرنا|
خبرنگار «یورو نیوز» که از عبــارت «ایران منزوى» 
استفاده کرد، گفت: ما معتقد نیستیم که ایران در انزوا 
قرار دارد. به رغم همــه تالش هایى که حتى در دوره 
مدیریت ترامپ در آمریکا و در سیاست فشار حداکثرى 
او علیه جمهورى اسالمى ایران اعمال شد، چیزى به 

نام انزواى ایران نتوانست شکل بگیرد.

تفاوت 2 صندلى
  روزنامه جمهورى اسالمى|  

یک روزنامه نگار تبریزى به مناسبت شهادت دو خلبان 
که روز دوم اسفند هواپیماى نظامى خود را ترك نکردند 
تا بر روى مناطق مسکونى تبریز سقوط نکند و آن را 
به یک ورزشــگاه هدایت کردند و خود نیز به شهادت 
رسیدند مطلب جالبى نوشت. او نوشــت: خلبانان از 
صندلى هایشــان جدا نشــدند تا مردم آسیبى نبینند، 
اما برخى مدیران هر آســیبى به مــردم مى زنند تا از 

صندلى هایشان جدا نشوند!

خط و نشان ناتو 
براى روسیه

  فارس|دبیر کل ناتو از آماده بودن بیش از 100 
فروند جنگنده براى واکنش نشان دادن به تنش بین 
روسیه با اوکراین خبر داد. «ینس استولتنبرگ» گفت 
که بحران اوکراین و روسیه شدیدترین بحران امنیتى 

براى اروپا در یک نسل است. 

چه شوخى بى مزه اى!
رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم    انتخاب|
مقررات خدمات فضاى مجازى گفت: نســخه جدید 
طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضاى مجازى به 
دنبال درخواست وزارت ارتباطات و مرکز ملى فضاى 
مجازى و با تصمیم گیرى در جلسه اى با حضور آقاى 
قالیباف و معاون قوانین مجلس تهیه شد و غیر قانونى 
نیســت. رضا تقى پور انورى گفت: برخى رسانه ها از 
ابطال رأى به کلیات این طرح گفته اند که یک شیطنت 
و خباثت رسانه اى است به ویژه آنکه تعدادى از رسانه ها 
از این نامه با عنوان ابطال کلى طرح نام برده اند که یک 

شوخى بى مزه است.

از «پوتین» یاد بگیرید!
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ســابق    ایسنا|
آمریکا از به رسمیت شناختن دو منطقه جدایى طلب 
در شرق اوکراین توســط «والدیمیر پوتین»، رئیس 
جمهور روسیه تمجید و آن را اقدامى «هوشمندانه و از 
سر نبوغ» توصیف کرد. ترامپ گفت که تاکتیک هاى 
پوتین هوشمندانه است و ایاالت متحده مى تواند چنین 

تاکتیک هایى را در مرز خود با مکزیک اعمال کند.

وزرا به وین مى روند
وزراى خارجــه احتمــاًال در روز هاى    انتخاب|
آینده با امید احیاى توافق هسته اى ایران در وین دیدار 
خواهند کرد. در این دیدار ممکن است وزیر امور خارجه 
ایران و وزراى خارجه ســه کشــور اروپایى حاضر در 
مذاکرات (انگلیس، آلمان و فرانسه) حضور داشته باشند. 
وزراى خارجه چین و روسیه احتماًال به صورت آنالین به 
این جلسه بپیوندند. وزیر خارجه ایاالت متحده در این 
جلسه شرکت نخواهد کرد، زیرا در حال حاضر بخشى 

از توافق نیست.

خبرخوان

«والدیمیر پوتین»، رئیس فدراسیون روسیه با امضاى 
فرمانى استقالل دو استان جدایى طلب شرق اوکراین 
به نام هاى «لوهانســک» و «دونتسک» را به رسمیت 
شــناخت و مجوز ورود ارتش روســیه به این دو استان 

اوکراین را صادر کرد.
اما دو استان شرق اوکراین که از سال 2014 ناآرام شده 
و کنترل نیمى از آنها به دســت شورشیان جدایى طلب 

طرفدار روسیه افتاده، کجاست؟
بر اســاس گزارش خبرگزارى «آسوشیتدپرس»، این 
دو اســتان که در مجموع به عنوان منطقه «دونباس» 
شناخته مى شوند در شرق اوکراین و در نزدیکى مرز با 
روسیه قرار دارند. نیمى از این منطقه هم اینک در کنترل 
شورشیان جدایى طلب طرفدار روسیه و نیمى دیگر در 
کنترل ارتش اوکراین است. صنایع اصلى مستقر در این 
منطقه شامل استخراج زغال سنگ و تولید فوالد است.

این منطقه روى هم بیش از 3/6 میلیون نفر جمعیت دارد 
که اکثریت آنها روس تبار بوده و به زبان روسى سخن 
مى گویند. بخش بزرگى از جمعیت کنونى این منطقه 
نتیجه مهاجرت کارگران روســى براى کار در معادن و 
صنایع فوالد آنجا پس از جنگ جهانى دوم و در دوران 

اتحاد جماهیر شوروى سابق است.
دولت روســیه در ســال هاى اخیر بیش از 720 هزار 
پاسپورت روســى را براى حدود یک پنجم از جمعیت 
دونباس صادر کرده و بر این اســاس آنهــا هم اینک 
شهروند روسیه محسوب مى شوند و به همین دلیل هم 
روسیه خود را براى مداخله نظامى در آنجا براى حفاظت 

از جان و مال اتباعش محق مى بیند.
بحران منطقه دونباس از آوریل ســال 2014 آغاز شد، 
یعنى همزمان بــا ضمیمه کردن شــبه جزیره کریمه 
به خاك روســیه، جدایى طلبان طرفدار روسیه در این 

دو اســتان اوکراین َعلَم شورش برداشــته و با تصرف 
ساختمان هاى دولتى خود را «جمهورى هاى مردمى» 

اعالم کردند.
ارتش اوکرایــن اقدام به مقابله کرد و از آن ســال یک 
جنگ داخلــى در این منطقه جریــان دارد که منجر به 
مرگ بیش از 14هزار نفر از دو طرف در هشــت سال 

گذشته شده است.
دولت اوکراین و کشورهاى غربى، روسیه را به حمایت 
نظامى و مالى از جدایى طلبان متهم مى کنند، اتهامى 

که مسکو آن را رد مى کند.
از حواشى بحران منطقه دونباس اوکراین، سقوط یک 
فروند هواپیماى مسافربرى مالزیایى بر فراز این منطقه 
در ســال 2014 بود که هم اینک نیز مسئول دقیق این 
حادثه که منجر بــه مرگ 298 سرنشــین هواپیماى 
مسافربرى شد، معلوم نشده اســت. تیم بازرسان بین 

المللى در نتیجــه تحقیقات خود ادعا کردند موشــک 
شلیک شده به هواپیماى مســافربرى، موشکى روسى 
بوده و احتماًال از سوى روســیه در اختیار جدایى طلبان 
دونباس قرار داده شده بوده؛ اما روسیه هرگونه دخالت 

خود در این حادثه را رد کرده است.
پس از اینکه جدایى طلبان دو جمهــورى خودخوانده 
لوهانسک و دونتسک از سال 2014 قدرت را به دست 
گرفتند، در ماه ِمى همان ســال بــا برگزارى یک همه 
پرسى اعالم اســتقالل کردند. آنها اعالم کردند نتیجه 
همه پرســى رأى مثبت بیــش از 90 درصد از جمعیت 

دونباس به استقالل از اوکراین بوده است.
دو جمهورى خودخوانده ســپس از روسیه و جامعه بین 
المللى درخواســت کردند اســتقالل آنها از اوکراین را 
به رسمیت بشناسند. اما روســیه از این اقدام سرباز زده 
بود تا روز دوشــنبه که والدیمیر پوتین با صدور فرمانى 
استقالل این دو منطقه را تحت عنوان «جمهورى خلق 
لوهانسک» و «جمهورى خلق دونتسک» به رسمیت 
شناخت و نیروهاى مسلح روسیه را مسئول تأمین امنیت 

و حفظ صلح در این منطقه اعالم کرد.
هر یک از دو جمهورى خود خوانــده هم اینک رئیس 
جمهورى خودخوانده خود را دارد؛ «دنیس پوشیلین» در 
سال 2018 به عنوان رئیس جمهورى خلق دونتسک و 
«لئونید پاسچنیک» نیز رئیس جمهورى خلق لوهانسک 

است.
به رســمیت شــناختن اســتقالل ایــن دو جمهورى 
خودخوانده از ســوى روســیه عمًال به «توافقات صلح 
مینسک» پایان مى دهد که هرگز به طور کامل اجرایى 
نشد. این قراردادها که در سال هاى 2014 و 2015 بین 
روسیه و اوکراین و به میانجیگرى آلمان و فرانسه امضا 
شد، خودمختارى داخلى این دو استان اوکراین را تحت 

حاکمیت دولت اوکراین به رسمیت شناخته بود.
روسیه پیش تر نیز در اقدامى مشابه استقالل دو منطقه 
جداشده گرجستان - آبخازیا و اوستیاى جنوبى - را پس 
از یک جنگ کوتاه مدت با گرجستان در سال 2008 به 
رسمیت شناخته است. روسیه از آن زمان نیروهاى خود 
را در این مناطق مستقر کرده و به مردم آنها شهروندى 

روسیه را اعطا کرده است.

همه چیز درباره 2 استان جدا شده در همسایگى روسیه

«پوتین» دست روى
 کدام قسمت اوکراین گذاشت؟

چند تن از نمایندگان مجلس در جلسه علنى دیروز تأکید کردند در طرح نظام تنظیم 
مقررات خدمات فضاى مجازى قرار نیست مسدودسازى اتفاق بیافتد. از جمله هادى 
بیگى نژاد در این باره گفت: زمانى که بررسى طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضاى 
مجازى در مجلس مطرح شد، نمایندگان رأى دادند که بررسى این طرح در کمیسیون 
مشترك پیگیرى شود. مجدداً جلسه اى غیرعلنى برگزار شد که بررسى این طرح به 
صحن علنى بازگردد که باز هم در آن جلسه غیرعلنى نمایندگان رأى دادند که بررسى 

این طرح در همان کمیسیون مشترك ادامه پیدا کند.

وى متذکر شد: متأسفانه امروز برخى از دوستان سوپرمن بازى درمى آورند و حرف هاى 
دیگرى مى زنند و سئوال بنده این است که چرا با دست خودمان، داریم خودمان را نابود 

مى کنیم؟ چقدر باید جواب یک مسئله را بدهیم؟
نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــوراى اســالمى تصریــح کــرد: بنده 
از شــخص رئیــس مجلــس و تیــم رســانه اى مجلــس گلــه مند هســتم و 
بایــد دربــاره ایــن موضــوع توضیحــات الزم داده شــود تــا ایــن اتفاقــات

 رخ ندهد.

«والدیمیر پوتین» دو ساعت قبل از جلسه اعضاى شوراى امنیت 
روسیه، جدایى دو جمهورى دونتسک و لوهانسک را امضا کرده بود.

قرار بود پوتین بعد از جلسه اعضاى شوراى امنیت آن کشور، مطالعه 
کرده و درباره به رسمیت شــناختن جدایى دو جمهورى تصمیم 
بگیرد. اما ساعت روى مچ دست وى (10:15صبح) خالف آن را 

گفته و معلوم است وى قبًال فرمان را امضا کرده بود!
پوتین سند را در حضور رهبران دو جمهورى جدایى طلب امضا کرد 

و ممکن است از خود بپرسید ساعت آنها چند بود؟ ساعت آنها هم 
10:15 و 10:17 را نشان داد.

دوشنبه نشستى را با شوراى امنیت در مسکو برگزار کرد که ساعت 
17 پخش شد. اما ساعت واقعى برگزارى از روى ساعت وزیر دفاع 

و وزیر خارجه 11:45 صبح بوده است. 
بدین ترتیب پوتین قبل از جلســه نمایشى شوراى امنیت، فرمان 

جدایى را امضا کرده بود.

سرانجام پس از هفته ها کشمکِش سخت بین روسیه و غرب بر سر «اوکراین»    روزنامه کیهان|
کارى که به نوعى، هم انتظارش مى رفت و هم نمى رفت! در شــامگاه دوشنبه به وقت ایران اتفاق افتاد و 
روسیه رسمًا اعالم کرد دیگر، منطقه «دونباس» را بخشــى از خاك اوکراین نمى داند! در بازى شطرنج 
خطرناك آمریکا و روسیه همانطور که انتظار مى رفت این ســربازان پیاده دولت اوکراین بودند که بازنده 
شدند. شاید دولت اوکراین فراموش کرده بود که در جدال فیل ها این علف ها هستند که زیر دست و پا له 
مى شوند... بسیارى از کارشناسان معتقدند، روسیه به این دلیل دســت به چنین اقدامى علیه غرب زد که 
مى دانست ناتو، در بدترین شــرایط تاریخى خود قرار دارد و عمًال کارى جز تهدید و تحریم از دستش بر 
نخواهد آمد. ضمن اینکه این کارشناسان پیش بینى مى کنند، چین نیز با توجه به نوع واکنش غرب به این 

رویکرد پوتین، نوع سیاست خود در برخورد با تایوان را تنظیم خواهد کرد!

  روزنامــه جمهورى اســالمى| اقدام بســیار عجیــب پوتین که بــا اعزام نیروهــاى نظامى روس 
به دو اســتان شــرق اوکراین صورت گرفته اســت، واکنش هاى منفى زیــادى به همراه داشــته که همچنان 
ادامه دارد. نکتــه دیگرى که تعجــب ناظران را برانگیختــه، پذیرش اقدام پوتین توســط ســوریه و انصارا... 
یمن است. چنین پذیرشــى توســط چند کشــور آمریکاى جنوبى و التین به دالیل خاص وابســتگى آنها به 
روســیه قابل درك اســت، ولى از ســوریه و باألخص از انصارا... یمن همراهى با پوتیــن در اقدامى که براى 
تجزیه اوکراین کرده بســیار عجیب و خارج از چارچوب هاى معیارى کشــورهاى مســلمان است. هرچند این 
همراهى ها با روســیه را مى توان با رفتار زشــت آمریکا و غرب علیه ســوریه و یمن و همراهى آنها با عربستان 
و امارات و تروریست ها مرتبط دانســت ولى تأیید تجزیه کشــورها در عصر حاضر همانند خود تجزیه غیرقابل 

پذیرش است.

ساعت «پوتین» همه چیز را لو داد!

انتقاد «جمهورى اسالمى» از حامیان تجزیه اوکراینحمایت «کیهان» از تجزیه اوکراین

برخى  نمایندگان
 «سوپرمن بازى»

 در مى آورند!



استاناستان 03034264 سال هجدهمپنج شنبه  5 اسفند  ماه   1400

ورود سامانه بارشى از جمعه
کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان با اشاره به ورود سامانه ناپایدار به استان از روز 
جمعه، گفت: با نزدیک شدن این سامانه در اکثر مناطق 
استان شـاهد افزایش ابر و بارش به ویژه در نیمه غربى 
استان و روز شـنبه وزش باد شـدید خواهیم بود. آسیه 
آقایى با اشاره به افزایش دو تا چهار درجه اى دماى هوا 
ادامه داد: پایدارى جوى تا پایان هفته، تأثیر چندانى بر 

کیفیت هوا نخواهد داشت.

صدور کارت با 2 ماه تأخیر
کارت موتورسـیکلت هاى جدید با دو مـاه تاخیر براى 
مالکان صادر مى شود. رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى 
فرماندهى انتظامى اسـتان گفت: مدتى است به دلیل 
مشـکالت تامیـن کارت هاى این وسـایل نقلیـه روند 
صدور کارت با تاخیر انجام مى شود. سرهنگ محمدرضا 
محمدى به مالکان اطمینان داد که تا دوماه دیگر کارت 
موتورسـیکلت براى مالکان صادر خواهد شد وتحویل 
مالـکان یـا نمایندگى هاى فـروش موتورسـیکلت ها 

خواهد شد.

پایگاه شماره 27
آماده بهره بردارى

مدیرمنطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: احداث ایستگاه 
آتش نشانى شـماره 27 در خیابان چهارباغ پائین با 98 
درصد پیشـرفت فیزیکى در دسـت اجرا است. حسین 
کارگر گفت: باتوجه به اینکه مسـیر چهاربـاغ پائین در 
اکثرسـاعات روز با ترافیک سـنگین روبروست و امداد 
رسـانى این محدوده شامل، میدان شـهدا، میدان امام 
حسـین (ع)، بازار هاى موجـود در خیابـان عبدالرزاق، 
چهارباغ پائین و نقاط مختلف را با مشکل روبرو مى کند.

واردات پوشاك صرفه ندارد
رئیس اتحادیـه صنـف فروشـندگان و تولیدکنندگان 
پوشاك دوخته شهرستان اصفهان گفت: با توجه به باال 
بودن قیمت ارز واردات پوشاك صرفه اقتصادى ندارد. 
به گفتـه ابراهیم خطابخـش، پیش بینى هایـى درباره 
ورود پوشـاك ترك از مناطق آزاد تجارى شـده است، 
اما در شـرایطى که فروشـندگان اجـازه و تمایلى براى 
فروش کاالى خارجى ندارند، باید مجوز فروش آن هم 
صادر شود. وى مى گوید: دست کم 90 درصد اجناسى 
که در بـازار مى بینیم تولید داخل اسـت، امـا تعدادى از 
تولیدکننـدگان به دلیل باال بـودن قیمت مـواد اولیه و 
همچنین تصور برترى کاالى خارجى بر داخلى، نشان 

تجارى خارجى بر تولیدات خود نصب مى کنند.

کارمندآبفا، کارمند نمونه شد
رئیـس اداره کارکنان آبفاى اسـتان اصفهـان به دلیل 
اشـتغال زایى در مجموعـه اقامتى – گردشـگرى حاج 
سـلیمان به عنوان بانوى کارآفرین شهرستان تیران و 
کرون معرفى شـد. پوپک جعفرى که به عنوان رئیس 
اداره کارکنان شـرکت آبفاى اسـتان اصفهان مشغول 
به فعالیت اسـت خانه اى تاریخى با قدمت 400 سـال 
را با کمک جمعى از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان 
بازسـازى و مرمت کرده اسـت. این بانوى هنر دوست 
پس از بازسـازى و مرمت این خانه قدیمى با سـرمایه 
گذلرى شـخصى، آن را به اقامتگاهى سنتى و باستانى 

تبدیل کرده است.

افتتاح مرحله دوم 
بیمارستان سیار 

به همت جهادگران بیمارسـتان شهید صدوقى نیروى 
زمینى سـپاه، مرحله دوم نخسـتین بیمارستان الگوى 
ملى در توسعه بیمارستان هاى سـیار ویژه بیماران حاد 
تنفسى با ظرفیت 250 تخت در سپاهان شهر اصفهان 
افتتاح شد. این بیمارستان سیار با ترکیبى از بخش هاى 
ویژه و تخصصى، شامل اتاق هاى عمل ، مراقبت هاى 
ویژه، پاراکلینیک، ام. آر. آى و درمانگاه هاى تخصصى، 
از همه قابلیت هاى الزم براى ارائه خدمات ویژه درمانى 

به بیماران حاد تنفسى برخوردار است.

خبر

مادى ها نماد تمدن زندگى ساز و مدیریت منابع آب در 
شهر ها هستند که در سایه بى توجهى در آستانه نابودى 

وتصرف هستند.
عضو هیات علمى دانشگاه با اشــاره به اهمیت احداث 
مادى ها در حاشیه رودخانه گفت: هزاران سال قبل اهالى 
ساکن در حاشــیه زاینده رود، جوى ها و نهر هایى به نام 

مادى را از رودخانه جدا کردند.
علیرضا جعفرى زند با بیان اینکه مادى ها با تقسیم بندى 
درست آب، حیات را به اصفهان هدیه مى دادند افزود: این 
مادى ها با جمع آورى آب هاى سطحى، رودخانه زاینده 
رود را کنترل مى کردند و با کنترل سیالب ها خسارت به 

حداقل مى رساندند.
جعفرى زند، مادى ها را نقطه اتصال براى رســیدن آب 
به مناطق دورتر از رودخانه و ادامه و رونق کشــاورزى 
دانست و افزود: خشــکى زاینده رود و نابودى مادى ها 
خســارت جبران ناپذیرى بر محیط زیست و سالمت 
روان جامعه مى گذارد و فرونشست را در اصفهان تشدید 
مى کند. در حال حاضر جزین و هورســتان دو مادى در 
شهرستان فالورجان در آستانه نابودى و تصرف کامل 
اســت. در ســایه بى توجهى ها، تنها امید براى نجات 
مادى ها احکام صادر شــده براى رفع تصرف است که 

هنوز اجرا نشده اند.

معاون امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: دستور توقف 
مازوت ســوزى پس از یک ماه از اراده استان خارج و باید 

مقامات باال این دستور را صادر کنند.
مهران زینلیان در گفتگو با مهر با اشاره به اتمام مدت یک 
ماهه مازوت ســوزى اظهار داشت: به هیچ وجه موافقتى 
با این موضوع نبوده و نیســت. وى افــزود: به طور جد 
درخواست کردیم که این موضوع تعیین و تکلیف و متوقف 
شود و سپس فیلتراسیون و دستگاه هاى جایگزین نصب 
شود که با همین دستور کار جلساتى را با نیروگاه ها برگزار 

کردیم.
معاون امور عمرانى اســتاندارى اصفهــان گفت: حتى 

مکاتباتى با دادستان براى توقف مازوت سوزى انجام شده 
و دستگاه هاى نظارتى هم مانند محیط زیست و دانشگاه 
علوم پزشکى به این مسئله ورود کردند و درخواست داریم 
که بیشــتر ورود کنند. وى خاطر نشــان کرد: متأسفانه 
مازوت سوزى خارج از اراده استان اتفاق افتاده و با دستور 
مقامات باالتر انجام شده است، بنابراین باید از باال دستور 

توقف صادر شود هرچند که تذکرات داده شده است.
زینلیان با بیان اینکه ضوابط قانونى براى مجبور کردن 
نیروگاه ها و صنایع به استفاده از فیلتراسیون وجود دارد، 
گفت: در این راستا نیز طى مکاتبات انجام شده دادستانى 

ورود داشته و تذکرات داده شده است.

توقف مازوت سوزى از 
اراده استان خارج است

 مادى هاى اصفهان 
در آستانه نابودى هستند

مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: دوران کرونا در 2 سال گذشته باعث شد تا 
رتبه عوامل موثر در مرگ و میر مردان استان جا به جا شود و 
ابتال به کووید-19 پس از بیمارى هاى قلبى عروقى، رتبه 

دوم فوتى ها شد.
مرجان مشکوتى افزود: در سال 98 مهمترین عوامل مرگ 
و میر مردان در استان اصفهان به ترتیب شامل بیمارى هاى 
قلبى عروقى، انواع سرطان و حوادث بود اما در سال 99 و 
پس از شیوع فراگیر ویروس کرونا، جایگاه این عوامل تغییر 

کرد و کووید-19 نیز به آنها اضافه شد.
وى اظهار داشت: بررســى آمار مرگ و میر مردان در سال 
99 نشــان مى دهد که مهمترین عوامل فوت به ترتیب 
شامل بیمارى هاى قلبى عروقى، ابتال به کووید-19، انواع 
سرطان ها و حوادث بود و بدین ترتیب کرونا به جایگاه دوم 

عوامل مرگ و میر مردان رسید.
مشکوتى با اشاره به اینکه کشــورمان هنوز با همه گیرى 
بیمارى کووید-19 درگیر اســت، تصریح کرد: بررسى ها 
نشان مى دهد که بطور کلى ابتال به کووید-19 و مرگ و 
میر ناشى از آن در میان مردان بیشتر از زنان است که دالیل 

متعددى براى آن وجود دارد.
این پزشک با اشاره به اینکه عواملى مانند سن و جنس در 
ابتال به کرونا تاثیر دارد، اضافه کرد: هرچه سن افراد باالتر 

باشد، میزان و شدت ابتال به کووید-19 نیز افزایش مى یابد 
و از طرفى دالیل بیولوژیکى، ژنتیکى و اقتصادى نیز براى 
ابتال به کرونا وجود دارد که مردان نسبت به زنان بیشتر با 

آنها مواجه هستند.
وى ادامه داد: از نظر فرهنگى و اجتماعى نیز ممکن است 
این باور نادرست در بین برخى از افراد وجود داشته باشد که 
مردان نســبت به زنان در برابر بیمارى قوى تر هستند و 

بهمین دلیل پروتکل هاى بهداشتى را کمتر رعایت کنند.
مشکوتى با اشاره به اینکه ابتال به بیمارى هاى زمینه اى 
نیز خطرپذیرى ابتال به کوویــد-19 را افزایش مى دهد، 
خاطرنشان کرد: بیمارى هایى مانند قلبى عروقى در میان 
مردان بیشتر از زنان است و از طرفى مسائلى مانند مراجعه 
کمتر به مراکز بهداشــتى و درمانى، تغذیه ناسالم، تحرك 
ناکافى و استعمال دخانیات نیز مى تواند خطرپذیرى مردان 

در ابتال به کووید-19 را بیشتر کند.
وى با تاکید بر اینکه در مجموع، مردان نسبت به زنان بیشتر 
در معرض خطر ابتال به کووید-19 قرار دارند، گفت: کنترل 
همه گیرى کرونا و رســیدن به واکسیناسیون حداکثرى 
اهمیت بسیارى در این زمینه دارد به همین دلیل امسال شعار 

هفته سالمت مردان با تاکید بر این موضوع انتخاب شد.
مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با اشاره به اینکه در این هفته از اول تا هفتم اسفند، 

مسائل دیگرى مانند سالمت روان، بارورى و سواد سالمت 
مردان نیز مورد تاکید اســت، افزود: مردان نسبت به زنان 
کمتر به مسائل سالمت خود توجه کرده و کمتر به مراکز 
بهداشتى و درمانى مراجعه مى کنند که ممکن است ریشه 

فرهنگى یا اقتصادى داشته باشد.
وى با بیان اینکه بطور کلى نســبت مرگ و میر در مردان 
نسبت به زنان بیشتر و طول عمر مردان کمتر است، ادامه 
داد: مردان نسبت به زنان بیشتر با عوامل خطرپذیر و مرگ 
و میر  مانند رفتارهاى پر خطر، استعمال دخانیات، خشونت، 
مسائل شغلى، مواجهه خطرناك با مواد شیمیایى، سوانح و 

حوادث مواجه مى شوند.
مشکوتى با اشاره به اینکه سکته قلبى و مغزى براى مردان 
نسبت به زنان، بیشتر اتفاق مى افتد، تاکید کرد: بیمارى هاى 
غیر واگیر و انواع سرطان ها از عوامل اصلى افزایش مرگ و 
میر در میان مردان است به همین دلیل اصالح شیوه زندگى 

در میان آنها ضرورى است.
وى سرطان هاى شایع در میان مردان استان اصفهان را به 
ترتیب پروستات، پوست و روده بزرگ عنوان کرد و گفت: 
متاسفانه فقط 7/4 درصد مردان میانسال 30 تا 59 سال این 
استان تحت پوشش و مراقبت کامل سالمت قرار دارند که 
الزم است اطالع رسانى و فرهنگسازى بیشترى براى رفع 

آن انجام شود.

در هفته سالمت مردان عنوان شد؛

کرونا، دومین عامل مرگ و میر 
مردان اصفهان 

حمله یک سگ به کودك خردسالى در محله محمودآباد 
اصفهان، بار دیگر موضوع سگ هاى بى سرپرست را به 

میان آورد.
مجتبى اکبــرى، رئیس اداره خدمات شــهرى منطقه 
12 شــهردارى اصفهان گفت: هم جوارى این محله با 
منطقه صنعتى محمودآباد، استفاده کارگاه هاى صنعتى 
از ســگ هاى نگهبان و بى ضابطه بودن زاد و ولد آن ها 
در منطقه صنعتى، باعث تهدید امنیت ساکنان محالت 

مجاور شده است.
سپهر سلیمى، فعال حقوق حیوانات در این رابطه به ایسنا 
گفت: به طورکلى دو دسته سگ پر تعداد وجود دارد که 
هیچ گونه نظارتى بر زیست، زاد و ولد و رهاسازى آن ها 
صورت نمى گیرد. مورد اول ســگ هاى گله و دیگرى 
سگ هاى نگهبان که در واحدهاى تولیدى و صنعتى، 

باغات حضور دارند.
به گفته وى حجم زیادى از توله هاى سگ هاى هر دو 
گروه، بدون هیچ نظارتى در مناطق طبیعى، روستاها و 
حاشیه شهرها رهاسازى مى شوند، بنابراین این سگ ها 
بى سرپرست نیستند و صاحبان آن ها باید پاسخگو باشند 
که چرا بى هیچ تدبیرى نظیر عقیم ســازى، این سگ ها 

را رها کرده اند.
سلیمى با بیان اینکه سگ هاى رهاسازى شده، اکثراً در 
حوالى شهر و شــهرك هاى صنعتى به ویژه در نزدیکى 
واحدهاى تولیدى مــواد غذایى حضــور دارند، افزود: 
باوجوداینکه شــهردارى ها ســال هاى زیادى اســت 
براى مدیریت آن ها بودجــه دریافت مى کنند، اما هنوز 
نتوانسته اند بعد از این همه سال کشتار و انتقال سگ ها 

به پناهگاه ها، جمعیت آن ها را کنترل کنند.  
این فعــال حقــوق حیوانــات معتقد اســت: علیرغم 
بودجه هاى دریافت شده توسط ســازمان هاى متولى، 
تاکنون هیــچ اقدام مؤثر و قطعى براى عقیم ســازى و 
مدیریت اخالقى جمعیت ســگ ها انجام نشده، ضمن 
اینکه اگر بنا بر حل مسئله سگ ها است، باید منشأ این 

سگ ها پیدا شود.
ســلیمى، خاطرنشــان کرد: ســگ هایى نظیر سگ 
محمودآباد، چون براى نگهبانى و دفاع توســط انسان 
پرورش داده شــده اند، عمومًا قوى و توانمند هستند و 

براى برخورد با انسان و حیوانات وحشى آمادگى دارند.
در همیــن زمینه، ابراهیــم طرفه نژاد، دامپزشــک و 
رفتارشناس حیوانات هم گفت: احتمال حمله سگ هاى 

بى سرپرســت خصوصًا به کودکان وجود دارد، اما این 
مسئله باید به طور ریشه اى و به شکل صحیح حل شود. 
کشتن این سگ ها و یا حتى تشویق مردم به غذا ندادن 
نه تنها راه حل نیست که کارى بى رحمانه و غیرانسانى 

است.
این رفتارشــناس یکى دیگر از دالیل حمله ســگ ها 
را رخداد وقایعى برشــمرد که واکنش غریزى سگ را 
برمى انگیزد و افزود: به عنوان مثال ممکن است یک سگ 
مشکل فیزیولوژیک داشته باشــد، یا سگ تازه زایمان 
کرده و شخص ناخواسته به طرف توله ها رفته باشد، در 

این موارد سگ واکنش دفاعى از خود نشان مى دهد.
وى با بیان اینکه احتمال حمله ســگ به انسان پایین 
اســت، ادامه داد: حمله به انسان معموًال توسط سگ ها 
عصبى رخ مى دهد، که دالیــل این عصبانیت مى تواند 
حاصل برخوردهاى خشن با سگ هاى نگهبان و بیمارى 

هارى باشد.
طرفه نژاد تشــریح کرد: ســگ براى دفاع از خانواده و 
قلمرو خود دفاع واکنش دفاعى نشــان مى دهد و این 
رفتار با تحریک این موجودات توســط کودکان یا حتى 

بزرگ ساالن تشدید مى شود.  

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
احتماًال تا دو هفته آینده تکلیف پیک ششم کرونا در 

اصفهان مشخص شود.
شاهین شیرانى در جلسه ســتاد استانى مدیریت 
بیمارى کرونا اظهار داشت:در استان اصفهان اکثر 
نقاط قرمز است. مراجعات سرپایى کمى در کشور 
کاهش داشته و امیدواریم در هفته هاى آینده نیز این 
کاهش ادامه دارد باشد. رعایت دستورالعمل هاى 
کرونا در روز شــنبه آمارى خدمت رئیس جمهور 
ارائه شــد و آمار رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 

متروهاى کالن شهرها 40 درصد بود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان تصریح 
کرد: در پیک پنجم بیشترین بســترى که در روز 
وجود داشته حدود سه هزار و 800 نفر بوده، اما در 
پیک اخیر این عدد کمى بیــش از هزار نفر در روز 

بوده است. در حال حاضر 50 درصد نمونه ها مثبت 
است ضمن اینکه مرگ و میر بر اثر کرونا نیز در ماه 

گذشته هفت درصد بوده.
شــیرانى با اشــاره به افزایش شــیوع کرونا در 
دانش آموزان، خاطرنشان کرد: در بین دانش آموزان 
نیز یک پیک وجود داشت، اما هم اکنون خوشبختانه 

در حال نزول است و تقریباً به نصف رسیده.
وى دربــاره وضعیت واکسیناســیون در اســتان 
اصفهان توضیح داد: مجموعاً 8 میلیون و 200 هزار 
دوز در سطح استان تزریق شده است. در بهمن ماه 
بیشترین میزان تزریق دوز سوم بوده، اما هنوز به 
عددى که باید برســیم فاصله وجود دارد. درصد 
پوشش واکسیناســیون نوبت اول در کل جمعیت 
باالى 12 سال کل استان 85 درصد بوده و از این 

تعداد 35 درصد دوز سه را تزریق کرده اند.

عضو هیات علمى دانشگاه صنعتى اصفهان گفت: 
ممنوعیت و توقف هرگونه بارگذارى جدید بر روى 
حوضه آبریز زاینده رود، اولویت اصلى و اولین شرط 

براى احیاى دائمى این رودخانه است.
حمیدرضا صفوى اظهار داشــت: در ســال هاى 
گذشــته بارگذارى هاى متعــدد در حوضه آبریز 
زاینده رود سبب خشکى هاى پى در پى و طوالنى 
مدت این رودخانه شده است لذا باید در گام نخست 
اینگونه برداشت هاى بى رویه و بى حساب و کتاب 

را متوقف کرد.
وى ادامه داد:  6 میلیارد متر مکعب تعهد انباشــت 
شده  خروج آب از حوضه زاینده رود در 2 دهه اخیر 

وجود دارد اما تاکنون براى آن فکرى نشده است 
و روز به روز بر مقدار خــروج آب از حوضه اضافه 

مى شود.
استاد دانشکده مهندسى عمران دانشگاه صنعتى 
اصفهان تصریح کرد: خروج آب  از این حوضه آبریز 
در سال هاى متوالى باعث پدیده هاى مخرب متعدد 
مانند فرونشست زمین شده اســت که هر روز به 

میزان آن افزوده مى شود.
صفوى خاطرنشان کرد: نبود نگاه یکپارچه به منابع 
آبى وضعیتى مانند حوضه آبریز زاینده رود را پدید 
مى آورد به این معنا که باید به آب هاى سطحى و 

زیرسطحى به صورت یکپارچه توجه کرد.

 رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: در حال 
حاضر با نزدیک شدن به عید نوروز، تقاضا در بازار با 
اندکى افزایش مواجه شده که این عامل، باعث باال 

رفتن قیمت سکه شده است.
هوشنگ شیشه بران دیروز چهارشنبه قیمت سکه 
طرح قدیم را بدون تغییر 11 میلیون و 700 تومان 
اعالم کرد و گفت:  سکه طرح جدید نیز بدون تغییر 
11 میلیون و 830هزار تومان  همچنین نیم سکه 
با 50 هزار تومان افزایش به 6 میلیون و 650 هزار 
تومان، ربع ســکه با 50 هزار تومان افزایش به 3 
میلیون و 700 هزار تومان و سکه هاى یک گرمى 
بانک مرکزى نیز بــدون تغییر به 2 میلیون و 280 

هزار تومان رسید. 

وى با اشاره به اینکه امروز حباب سکه 150 هزار 
تومان اســت، ادامه داد: قیمت هر گرم طالى 18 
عیار یک میلیون و 192 هزار تومــان و هر مثقال 
طالى آب شده نیز به 5 میلیون و 160 هزار تومان 

رسید.
وى پیش بینى کرد: قیمت طال در روزهاى آینده به 
دلیل تنش میان روسیه و اوکراین و نتیجه مذاکرات 

وین تا پایان سال غیرقابل پیش بینى است.
شیشــه بران همچنین درباره فروش قسطى طال 
در برخى مغازه ها، گفت: فــروش طال به صورت 
اقساطى ممنوع است، اما در صورت تقاضا و قرارداد 
بین فروشنده و خریدار قراردادى نوشته شود، باید 

طبق همان قرارداد عمل شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان گفت: در آســتانه فرارسیدن سال جدید، 
فضاســازى ایســتگاه هاى بازیافت سطح شهر و 
طراحى و ســاخت المان هاى بازیافتــى در کنار 

ایستگاه هاى منتخب انجام خواهد شد.
غالمرضا ســاکتى با بیــان اینکــه خودروهاى 
جمع آورى پسماند خشــک رنگ آمیزى مى شود، 
ادامه داد: اطالع رســانى در مورد جمع آورى اقالم 
حجیم و پسماندهاى الکترونیک، همچنین توزیع 
گل در ایســتگاه هاى بازیافــت در ازاى دریافت 

پسماند خشک از دیگر برنامه هاى سازمان مدیریت 
پسماند در روزهاى پایانى سال است.

وى با بیان اینکه در آستانه فرارسیدن سال جدید 
فضاســازى ایســتگاه هاى بازیافت سطح شهر و 
طراحى و ســاخت المان هاى بازیافتــى در کنار 
ایستگاه هاى منتخب انجام خواهد شد، تاکید کرد: 
توزیع کود ورمى کمپوست در ایستگاه هاى بازیافت 
در بسته هاى دو و پنج کیلویى در ازاى تحویل اقالم 
بازیافت و اجراى برنامه هاى فرهنگى ویژه نوروز 

انجام خواهد شد.

ماجراى حمله یک سگ به کودك خردسال در اصفهان 

وضعیت پیک ششم  در اصفهان تا نیمه اسفند 
مشخص مى شود

توقف بارگذارى جدید
اولویت احیاى  زاینده رود

تقاضا براى طال افزایش یافت 

فضاسازى ایستگاه هاى بازیافت شهر اصفهان 
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فیلم سینمایى «موقعیت مهدى» از جمله آثارى در سینماى کشورمان 
بود که توانست همه طیف هاى مخاطبین را به خود جلب کند. به نظر شما 

چرا این اتفاق براى موقعیت مهدى رخ داد؟ 
به نظرم شناسایى درست شخصیت شهید مهدى باکرى دلیل این اتفاق است. فیلم موقعیت مهدى 
را در ابتدا براى مسئولین ساختم، سپس براى مردم و امیدوارم که برخى مسئولین یادشان بیاید این 
میز که پشت آن نشسته اند، محصول خون بهترین آدم هاى روزگار است و چه مسئولیت عظیمى 
بر دوش شان قرار دارد. از سویى دیگر، به نظرم صداقتى که در انتخاب قصه ها و موقعیت ها داشتیم 

باعث شد تا فیلم بر دل مردم بنشیند. 
شهید حمید باکرى یکى از چهره هاى مهم در دفاع مقدس است و شما 
براى انتخاب بازیگر نقش او دست به اقدامى جالب زدید و برادر خودتان 
را انتخاب کردید، به خالف اینکه در بازیگرى ســینما تجربه زیادى 
نداشت، در حقیقت، عالوه بر دنیاى خارج ا ز سینما، در فیلم هم به عنوان 
برادر ایفاى نقش کردید، این تصمیم چگونه شکل گرفت و از بازى کنار 

برادر چه احساسى داشتید؟ 
وحید، بازیگر تئاتر است و خیلى عالقه به دوربین ندارد، تست هاى زیادى گرفتیم اما نشد، یک بار 
که او براى دیدن من آمده بود، آقاى خلج او را دید و گفت «او خود حمید اســت.» از نظر عاطفى 
حضور وحید برایم بسیار مهم بود و تأثیر بسیار مثبتى در بازى ام داشت. به نظرم وحید 2 بعد مختلف 
را نشان داد؛ هم خانواده دوســتى، معصومیت و مظلومیتى را که در شهر دارد به خوبى نشان داد و 
از سویى دیگر، زمانى که وارد جبهه شد، جنگ آور بودن شهید حمید باکرى را به زیبایى به تصویر 
کشید. بازى او بدون ادا و اغراق بود و به همین دلیل از او خیلى راضى بودم، عالوه براین، به دلیل 
حس برادرى که در واقعیت نسبت به او دارم، در فیلم هم به من کمک مى کرد و هم فیلم را براى 

مخاطب باورپذیرتر مى کرد.
در حین تولید موقعیت مهدى و تحت تأثیر شــرایط ســخت تولید، 
گالیه هایى مبنى بر عدم ساخت فیلم با موضوع دفاع مقدس داشتید 
و کمى بعدتر بیان کردید فیلمى که توپ و تانک و انفجار داشته باشد، 

نمى سازید. اکنون و پس از موقعیت مهدى که با استقبال خوب مخاطبان 
همراه شد، هم چنان روى تصمیم خود هستید؟

موضع من تغییر نکرده است، چرا که هنوز مینیسک پایم را عمل نکردم، هنوز دنده شکسته دارم، 
هنوز بخشى از دستمزد بچه ها داده نشده است و خســتگى 2 سال و نیم کار روى من باقى مانده 

است، احتیاج به یک ریکاورى بزرگ دارم. در آن گفت وگو کسى را تهدید نکردم، حتى افتخار 
مى کنم در این حوزه کار کنم، البته نه در شرایط بیمارى. باید دستگاه هاى عریض و طویلى که 
از بیت المال ارتزاق مى کنند، آسیب شناسى شوند، باید از آنها پرسید؛ شما براى کمک طراحى 

شدید یا ممانعت؟ متأسفانه فرهنگ کارمندى در این بخش حاکم شده است و فرقى ندارد 
به سازمان ثبت اسناد مراجعه کنید یا به فالن نهاد بروید که باید به شما کمک کند. چرا 

باید براى لحظه به لحظه چنین فیلمى با همه بجنگم؟ چرا باید به همه توضیح بدهم؟ 
چرا باید براى ساخت این فیلم التماس کنم، در حالى که میز آنان از صدقه سر همین 

شهیدان درست شده است؟ این موضوع فقط براى من نیست و براى همه است. 
مگر آقاى حاتمى کیا یا مرحوم مالقلى پور گله مند نبودند؟ من انگیزه شخصى 

بزرگى از ساخت این فیلم داشتم، اما شاید خیلى ها این انگیزه را نداشته باشند.
نسخه سریالى موقعیت مهدى چه زمانى آماده پخش 

از تلویزیون مى شود؟
براى تابستان سال آینده 7 قسمت با زمان بین 50 تا 60 دقیقه اى آماده خواهد 

شد، براى اینکه از کدام شبکه پخش شود باید منتظر تصمیم سیمافیلم باشیم اما 
فکر مى کنم از شبکه یک پخش شود.

در مراسم اختتامیه جایزه ســینمایى ققنوس از تولید یک سریال در 
شبکه نمایش خانگى خبر دادید که تم طنز دارد، ماجراى ساخت این 

سریال چیست؟
2 سالى است که درباره فیلمنامه دیگرى هم کار مى کنم که یک کار کمدى و جنایى است. این 
فیلم نامه رویکرد جدیدى دارد و برنامه مان این اســت که از بازیگران جدیدى در آن استفاده 

کنیم. اکنون در مرحله نگارش فیلم نامه هستیم و باید دید که آیا به مرحله تولید مى رسد یا خیر.

با هادى حجازى فردرباره«موقعیت مهدى»:

احتیاج به یک ریکاورى بزرگ دارم

«قهرمان» در فهرست
 50 فیلم برتر سال 2021

«علیرضا خمسه» به «شب هاى مافیا» مى آید

در فهرســت 50 فیلم برتر سال 2021 به انتخاب 
187 منتقد بین المللى ساخته جدید اصغر فرهادى 

در رتبه 23 جاى گرفته است.
نشــریه ســینمایى ایندى وایر با برگــزارى یک 
نظرسنجى از 187 منتقد سینمایى بین المللى اقدام 
به معرفى 50 فیلم برتر سال 2021 کرده است و 
در این فهرست فیلم «قدرت سگ» ساخته «جین 
کمپیون» که پیشتاز جوایز اسکار نیز هست در رتبه 
نخست قرار گرفته و فیلم ژاپنى «ماشین منو بران» 
از «ریوسوکى هاماگوچى» و «پیتزا لیکوریس» به 
کارگردانى «پل توماس اندرسون» نیز به ترتیب 

رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. 
فیلم «قهرمان» به کارگردانى و نویسندگى اصغر 
فرهادى و برنده جایزه بزرگ جشنواره کن نیز در 
این فهرست در رتبه بیســت و سوم برترین هاى 
سینماى جهان در ســال 2021 قرار گرفته است. 
این فیلم که نماینده ســینماى ایران در شــاخه 
بهترین فیلم بین المللى اســکار 2022 نیز بود در 
نهایت پس از رســیدن به فهرست 15 نامزد اولیه 
این شــاخه از راهیابى به جمع نامزدهاى نهایى 

بازماند.

ساخت سرى چهارم برنامه «شــب هاى مافیا» به کارگردانى ســعید ابوطالب براى پخش از شبکه نمایش 
خانگى آغاز شده است.

محمدرضا علیمردانى پس از یک دوره غیبت، دوباره روى صندلى گردانندگى «شبهاى مافیا» مى نشیند و 
از بین چهره هایى که مقابل او مافیا بازى مى کنند، تاکنون حضور علیرضا خمسه اعالم رسمى شده است.

علیرضا خمسه بازیگر «پایتخت»، پیش از این با «شام ایرانى» حضور در رئالیتى شو را تجربه کرده بود و حاال 
خود را با «شب هاى مافیا» در قامت مافیا یا شهروند محک مى زند. 

فصل اول سرى چهارم «شــبهاى مافیا» به کارگردانى و تهیه کنندگى ســعید ابوطالب با تکمیل شرکت 
کنندگان آن به زودى مقابل دوربین مى رود.

هادى حجازى فر در جشنواره فیلم فجر امسال با فیلم سینمایى «موقعیت مهدى» توجه بسیارى از مردم، منتقدین و اهالى سینما را به خود جلب کرد. این فیلم سینمایى که روایتى از 
زندگى شهیدان مهدى و حمید باکرى است، در جشنواره فجر به نمایش درآمد و توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کند. این اثر از 18 اسفندماه در سینماهاى 

سراسر کشور روى پرده مى رود و جزء هفت فیلمى است که در اکران نوروزى امسال براى مخاطبان به نمایش درمى آید. حجازى فر درباره این فیلم  با تسنیم گفتگو کرده است.

 با استقبال خوب مخاطبان 
؟

نکردم، هنوز دنده شکسته دارم، 
ل و نیم کار روى من باقى مانده 

 را تهدید نکردم، حتى افتخار 
گاه هاىعریض و طویلى که 
؛ شما براى کمک طراحى

 شده است و فرقى ندارد 
 شما کمک کند. چرا
همه توضیح بدهم؟ 
صدقه سر همین
ى همه است. 

یزه شخصى 
شته باشند.
ه پخش 

ماده خواهد 
مافیلم باشیم اما 

س از تولید یک سریال در 
ارد، ماجراى ساخت این 

کار کمدى و جنایى است. این
گران جدیدى در آن استفاده 

رحله تولید مى رسد یا خیر.

دارم
ن فیلم سینمایى که روایتى از
8ز 18 اسفندماه در سینماهاى

تسنیم گفتگو کرده است.

ماجده نورى

 تاالر فرشچیان، نیمه زمســتان امسال را با نمایشــى طنز، درام و حتى مى توان گفت همراه با 
ته مایه هایى از ژانر «وحشت» سپرى کرد!

تئاترى که به اصطالح غرب نشین ها مى توان حتى به آن لقب «فراژانر» داد. نمایشنامه اى که 
«امید نیاز» کارگردان سرشناس آن خواسته به هر زبانى که مى تواند تماشاچى را به فکر فرو ببرد 

و چه زبانى بهتر از زبان طنز اّما تلخ!
نمایش «گربه شور» با روایت تک تک شخصیت ها با ماجرایى جنایى در فضاى مرده شورخانه  جان 
مى گیرد. در این نمایشنامه، تماشاچى از ابتدا متوجه مى شود که قرار است شاهِد اتفاقى رعب انگیز 
در طول این تئاتر باشــد؛ چراکه صحنه  ها با حرکات زامبى گونه بازیگران در نقش «روح» در 
این مرده شورخانه  آغاز شده و جنایى بودن ماجرا وقتى شــفاف تر روایت مى شود که هریک از 
شخصیت ها برروى صندلى بازجویى قرار مى گیرند و روایت خود را از شب حادثه به زبان مى آورند.

با تمام این تفاسیر اّما این روایت ها نه ترسناك است و نه جنایى بلکه، با زبانى طنز مى خواهد از 
دل جامعه اى بگوید که قشر فقیرآن همیشه با آسیب هاى زیادى دست و پنجه نرم مى کند؛ و چه 
زبانى شیرین تر از لهجه اصفهانى براى روایتى که با مخاطبینش مى خواهد به خوبى همدردى 
و همراهى کند. شخصیت هایى که از قضا هیچ کدامشان قهرمان نیستند و در این جامعه فاقد 
قهرمان اســت که تماشــاچى را بدون آنکه بخواهد، وادار به همذات پندارى با شخصیت هاى 

خاکسترى داستان مى کند.
«گربه شور» روایتگر داستان زندگى مردمان ســاکن طبقه زیر خط فقر است. طبقه اى که این 
روزها شاهد هرچه شلوغ تر شدن آن هستیم و بالتبع شاهد خالى شدن طبقه میانى و شکل گرفتن 
جامعه اى جدید از کسانى که روزگارى طبقه وسط جامعه را تشکیل مى دادند. در این نمایشنامه 
هم ما با چنین اتفاقى روبه رو هســتیم. حادثه اى که باعث شــکل گیرى شــکافى ژرف میان 
زیرزمین نشین ها و برج نشین هاى آسمانخراش جامعه مى شود! و حاال چه فرق مى کند که ساکنین 

زیر خط فقر از قشر فرهیخته و تحصیلکرده مانند «رحماِن» ماجرا با بازى «اسماعیل موحدى» 
باشند که از قضا در این نمایش نیز، تحصیلکرده دانشگاه و کارشناس ارشد تئاتر است و از بد روزگار 
به پیشه مرده شورى مشغول است و یا از قشر مهاجران افغان ستم دیده مثل «عمو غفور» داستان!

تم اصلى داستان فقرى است که باعث شده آدم ها دو رویى را انتخاب کنند. دورویى و تزویرى که 
در دیالوگ هاى «شوشترى» با بازى بى نظیر «حسن جویره» نیز به خوبى پیداست. «قاسم» قصه 
نیز با بازى «جواد مدنى» ما را به یاد جوانانى مى اندازد که به هردرى مى زنند تا به خواسته هایشان 
برسند. جوانانى که درگیر دنیاى مجازى شده اند و براى جذب مخاطب، پایشان را روى هر خط 
قرمزى مى گذارند. این مسئله سخنان امام على (ع) را به خوبى تداعى مى کند که « از هر درى 
که فقر وارد شود از آن در ایمان مى رود». آدم هاى قصه امید نیاز هم کم کم به سمتى مى روند که 
براى رسیدن به خواسته هایشان و فرار از فقرى مطلق هر آنچه در چنته دارند و حتى ایمانشان را 

هم زیرپا مى گذارند.
بازى هاى حرفه اى در کنار صحنه پردازى  بسیار ساده نیز به خوبى این موقعیت را به وجود آورده 
است. تخت مرده شورخانه یا همان سنگ سفید وسط صحنه و پشت سر آن، پنجره اى که رو به 
سیاهى باز مى شود تضادى عمیق را ایجاد کرده است. دکورى که تا پایان نمایش به همان شکل 

باقى مى ماند اّما به واسطه جنب و جوش و پویایى بازى بازیگران، تماشاگر را خسته نمى کند.
در این نمایش آنقدر آنتراکت ها و فاصله بین دو صحنه به خوبى پرداخت شده و از پویایى الزم 
برخوردار است که تا پایان مخاطب، متوج ه ثابت بودن صحنه پردازى نمى شود. البته این پویایى 
شامل حرکات بازیگران اصلى نیز مى شود، از تى کشیدن تمام وقت کف مرده شورخانه به وسیله 
بازیگران اصلى گرفته تا بازیگرانى که در نقش روح هستند و جنبه خیالى به این نمایش رئال گونه 
مى دهند. همه اینها با موسیقى و اجراى پرفورمنس «رقص مردگان» توسط بازیگران سفیدپوش 

و نورپردازى هاى زیبا به صحنه بى روح مرده شورخانه روح مى بخشد.
در واقع مى توان گفت این پویایى صحنه و همینطور طنازى بازیگراِن این تئاتر، نه تنها در ابتدا که 

تا پایان، تماشاچى را به وجد مى آورد تا جایى که تا مدتى خود را بر صحنه اى کمدى گونه از تئاتر 
مى بیند اما این شور و هیجان تا انتها پایدار نیست؛ چراکه مخاطب در صحنه هاى پایانى با یکى از 
درام ترین صحنه هاى تاریخ تئاتر اصفهان مواجه مى شود، آنجا که تماشاچى با پوست و گوشت 
و استخوان خود حقیقت فقر را درك مى کند. فقرى که آدم ها را مجبور به گفتن دروغ کرده است! 
فقرى که موجب شده «عمو غفور» قصه (با بازى درخشان ابراهیم کریمى) زبان به دهان بدوزد 
تا از آن فرار کند. این نمایشنامه سرکوب شدن آدم هایى را نشان مى دهد که مى خواهند با چنگ 
و دندان تنها دارایى شان را نجات دهند. تا آنجاکه «عمو غفور» هم به آن اذعان مى کند که تمام 

عمر، آدم هاى طبقه پایین، شوربختى مى کشند؛ بلکه نگون بخت نباشند اّما دریغ...

خرده جنایت هاى فقر در تئاتر «گربه شور»!

همسر دوم یکى از موضوعات تکرارى اما جذاب در بسیارى 
از فیلم و سریالها است که بازیگران مشهور بسیارى ایفاگر 
این نقش بوده اند. هوو بودن در این فیلم و سریالها گاه به 
موضوع اصلى داستان تبدیل شــده و گاه مانند هووهاى 
سریال مسافرى از هند و یوسف پیامبر، یکى از بخشهاى 

فرعى داستان بوده است.
در بسیارى از کارهاى ســاخته شده موضوع هوو بودن در 
هر دو ژانر طنز و جدى مطرح شــده و معموال جزو آثار پر 

مخاطب همچون سریال پس از باران و شهرزاد بوده اند.
بازیگران مشهور بسیارى در کشــورمان نقش هوو را در 
فیلم و سریال ایفا کرده اند که در این بخش آنها را معرفى 

مى کنیم:
سحر دولتشاهى و آزاده صمدى در سریال مى خواهم زنده 
بمانم. شــیال خداداد  و بهاره رهنما در فیلم زنان ونوسى 

مردان مریخى.گالره عباســى، ترانه علیدوستى و پریناز 
ایزدیار در سریال شهرزاد. افســانه بایگان و شیال خداداد 
در سریال پیامک از دیار باقى. بهنوش طباطبایى و مریال 
زارعى در فیلم زیر ســقف دودى. نســرین مقانلو و فریبا 
کوثرى در سریال مختارنامه. نیکى کریمى  و لیال زارع در 
سریال ممنوعه. کتایون ریاحى و الهام حمیدى در سریال 
یوسف پیامبر. شیرین بینا و نسرین مقانلو در سریال مسافرى 
از هند. سحر قریشى و فاطمه گودرزى در فیلم آنچه مردان 
درباره زنان نمى دانند. مرجان محتشم و کتایون ریاحى در 
ســریال پس از باران. الهه حصارى، افسانه بایگان، بهاره 
رهنما در فیلم  زن ها شگفت انگیزند. مریال زارعى و شقایق 
فراهانى در فیلم نصف مال من نصف مال تو. پریوش نظریه 
و شبنم مقدمى در سریال مدینه. ویشکا آسایش و اندیشه 

فوالدوند در دراکوال. 

بازیگرانى که هووى یکدیگر شدند

رامین ناصرنصیر:

زندگى تمامى اهالى 
تئاتر مختل شده است

رامین ناصرنصیر پیرامون فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: این روزها مشغول همچنان مشغول 
بازى در سریال «جشن ســربرون» به کارگردانى 
«مجتبى راعى» هستم، این سریال یکى از بزرگترین 
پروژه هاى تلویزیونى بوده که همچنان تا سال آینده 

فیلمبردارى اش ادامه خواهد داشت.
وى درباره رعایت پروتکل هاى بهداشتى در سریال 
«جشن سربرون» ابراز کرد: با وجود ویروس کرونا 
به طور کلى کار سخت مى شــود اما خوشبختانه در 
سریال «جشن سربرون» پروتکل هاى بهداشتى به 
خوبى رعایت مى شود و همه در پشت صحنه ماسک 
مى زنند و این وضعیت بدون شک آرامش ما بازیگران 
که مجبوریم بدون ماسک جلوى دوربین ظاهر شویم 

را فراهم مى آورد.
بازیگر مجموعه «بچه محل» کیفیت سریال «جشن 
سربرون» افزود: به شدت از پروسه ساخت این سریال 
راضى هستم، زیرا این سریال فیلمنامه بسیار خوبى 
دارد و مجتبى راعى هم به خوبى و با وسواس اثر را به 
جلو مى برد، شخص بنده به موفقیت این سریال نزد 

مخاطبان تلویزیون بسیار امیدوارم.
بازیگر سریال «جشن ســربرون» در قبال تئاتر و 
سینماى پســاکرونا اضافه کرد: نگاه به این مقوله 
نمى تواند سردستى باشد، هنر پساکرونا نیازمند نگاهى 
کارشناسانه است، کرونا بدون شک در نگاه مردم به 
هنر هم تغییرات فراوانى خواهد کرد، سینما و تئاتر بعد 
از پایان دوران کرونا مخاطبان قبلى خود را ندارد و باید 
با ریشه یابى درست و به موقع براى مخاطبان آینده 
سینما و تئاتر برنامه ریزى کرد، باز هم تاکید مى کنم 
این مقوله بسیار مهم است و باید با فکر و صبر به آن 

نگریست و تصمیم گیرى کرد.
بازیگر سریال «شــهرزاد» درباره وضعیت کنونى 
تئاتر اضافه کرد: براى رونق دوباره تئاتر هیچ چاره اى 
نیست زیرا مسئله سالمتى و حفظ جان مردم نسبت 
به بازگشایى تماشاخانه ها اولویت دارد، اما باید در این 
مسیر تشکیالت حمایتى براى افرادى که شغلشان 
صرفا حضور در تئاتر است تشکیل شود زیرا زندگى 
تمامى اهالى تئاتر طى ماه هاى گذشته مختل شده 

است. 
ناصر نصیر در همین رابطه خاطرنشان کرد: تئاتر در 
مقطع کنونى به شدت نیازمند کمک و حمایت است، 
نهادهاى فرهنگى دولتى بایــد به یارى این عرصه 
بیایند منتها تا این لحظه هیچ حمایتى صورت نگرفته 

و همه چیز در حد وعده و شعار بوده است.

ش 

د و 

اال 

ت

و همه چیز در حد وعده و شعار بوده است.

فیلم جدید و متفاوت لیندا کیانى به کارگردانى شاهد احمدلو پس از مدت ها به صورت عمومى در سینماهاى کشور 
اکران خواهد شد.

فیلم سینمایى«مورچه خوار» که در سال 1398 ساخته شده بود از روز چهارشنبه 4 اسفندماه در سینماهاى سراسر 
کشور اکران شد.  این فیلم در ژانر کمدى اجتماعى با قلم مهیار شاهرخى به نگارش درآمده و بازیگران مطرحى در 

آن نقش آفرینى کرده اند.
لیندا کیانى که با فیلم سینمایى«ضد» به کارگردانى امیرعباس ربیعى در جشنواره فجر 1400 حضور داشت در فیلم 

مورچه خوار، ایفاگر نقش اصلى مى باشد.
مورچه خوار داستانى با سوژه اى جنجالى درباره زندگى پوشالى شاخ هاى اینستاگرامى است و حقایق پشت پرده 

فضاى مجازى را به تصویر مى کشد.
نسرین مقانلو، مهدى کوشکى، مارال فرجاد، لیندا کیانى، رضا شــفیعى جم،نیما شاهرخ شاهى، شهین تسلیمى، 
ایمان اشراقى، سارا منجزى پور، خاطره حاتمى، مجید شهریارى، مجید علیزاده، على اصغر طبسى، کسرى شعبانى، 
پژواك ایمانى، ارشیا خلیلیان، حامد مصباحى، شهریار حیدرى، شیما شــهامتى و سمیرا فالح بازیگران این فیلم 

سینمایى هستند.

اکران فیلم جدید لیندا کیانى در سینما
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علیرضا جهانبخش در ســال 2022 نمایش درخشانى 
داشته و موفق شده به همان بازیکنى تبدیل شود که 
آقاى گل لیگ هلند شــد و به لیگ برتر انگلستان 

رفت.
پاى غیر تخصصى نه، علیرضا جهانبخش یک 
بازیکن دو پا به حساب مى آید که موفق شد 
این بار با پاى چپ خود گلــى زیبا را وارد 
دروازه کامبور کرده و به همه اعالم کند 
دوران حضورش در برایتون را فراموش 
کرده و دوباره تبدیل به همان ستاره اى 
شــده که مى تواند در فوتبال هلند هر 

تیمى را به زانو دربیاورد.
پروسه بازگشت علیرضا چند ماه طول کشــید. دقایق حضور 
اندکش در ترکیب برایتون و عدم بازى گرفتن از او در جایى که 
باید، باعث شده بود تا اعتماد به نفس کاپیتان تیم ملى فوتبال 
ایران کاهش پیدا کند. او در فاینورد نیز جانشــیِن اســتیون 
برخوایسى شده بود که نفر اول تیم و یکى از مهره هاى تیم 
ملى هلند بود. طبیعى بود که انتظارات از آقاى گل ســابق 

اردیویزه فراوان باشد.
با وجود این، کم کم اوضاع رو به بهبــود رفت. به وضوح 
نمایش علیرضا در تیم ملــى فوتبال ایران گواه بر همین 
گزاره بود. او در دور ســوم و نهایى انتخابى جام جهانى 
سه گل زد و یک پاس گل داد. به بهترین شکل ممکن 
نقش یک کاپیتان را بازى کرد و اگر شانس بیشترى 
داشت مى توانســت به تعداد گل هایش اضافه کند. 
همین عملکرد مثبت به او کمک کرد تا در فاینورد 

هم اوضاعش را بهتر کند.

جهانبخش در این فصل 33 بازى براى فاینورد در مسابقات مختلف 
انجام داده که ماحصل آن هشــت گل و سه پاس گل بوده است. 
11 اثر در 33 بازى یعنى هر ســه بازى یک گل یا یک پاس گل. 
جهانبخش در لیگ هلند چهار گل زده و 2 پاس گل داده است. او 
پنجمین گلزن فاینورد به حساب مى آید و در مجموع گل و پاس 
گل نیز این رتبه را از آن خود کرده اســت. میانگین 2.2 شوت در 
هر بازى(پنجم)، متوســط 1.5 پاس کلیدى(چهارم) و میانگین 
1.7 دریبل موفق(دوم) دیگر نشانه هایى است که هویدا مى کند 

جهانبخش به روزهاى خوب خود برگشته است.
ستاره ایرانى فاینورد در سال 2022 و در هفت بازى برگزار شده ملى 
و باشگاهى آمار درخشان سه گل و یک پاس گل را به ثبت رسانده 
است. او در 28 سالگى دوباره در جست وجوى روزهاى درخشان 
گذشته است. فاینورد در حال حاضر در رقابتى تنگاتنگ و کالسیک 
با 2 تیم بزرگ هلند یعنى آژاکس و پى اس وى به درخشش شماره 

9 خود نیاز دارد.
در حال حاضر آژاکــس با هدایت اریک تن هــاخ 57 امتیاز دارد. 
پى اس وى 52 امتیازى است و فاینورد 51 امتیاز اندوخته دارد. تیم 
آرنه اسلوت در 11 هفته باقى مانده هم با آژاکس پیکار مستقیم دارد 
و هم پى اس وى که در اولى میهمان است و در دومى میزبان. آنها در 
این هفته باید به مصاف تیم اسبق جهانبخش یعنى آلکمار بروند. 

تیمى که رتبه چهارم را در اختیار دارد.
نباید فراموش کنیم که فاینــورد مى تواند در لیگ کنفرانس اروپا 
هم به جاه طلبى ادامه دهد. این تیم در گروهش اول شــد و باید 
منتظر برگزارى دیدارهاى برگشت پلى آف باشد تا در مرحله بعد 
رقیبش را بشناسد. علیرضا در مسیر صعود تیمش به دور گروهى 
گلزنى کرد و در مرحله اصلى نیز یک بار موفق به باز کردن دروازه 

حریفان شد.

و دوباره آقاى گل...

شــبکه «فیفا ســبورت» عراق خبر داد انتقال «ابراهیم 
بایش»، هافبک ملى تیم ملى و عضو باشگاه نیرو هوایى به 
باشگاه فوالد ایران رسماً منتفى شد. دلیل منتفى شدن این 
انتقال مخالفت ســرمربى تیم عراقى است. کادرفنى نیرو 
هوایى اعالم کرد به هیچ وجه نمى خواهد این بازیکن را 
از دست دهد و تیم به او نیاز مبرم دارد به همین خاطر رسمًا 
پیشنهاد فوالد را نپذیرفتند. ابراهیم بایش، هافبک تیم ملى 
عراق یکى از بازیکن تاثیرگذار لیگ عراق و تیم قدرتمند 
نیرو هوایى به شــمار مى آید. پیش از این پرسپولیس در 
سال 2017 بشار رسن را از نیرو هوایى جذب کرده بود که 

یکى از بهترین خریدهاى خارجى تاریخ این باشگاه شد.

مرحله نخست ثبت نام قرعه کشى بلیت هاى جام جهانى 
2022 انجام شــد که نتایج آن 8 مارچ (17 اسفند) اعالم 
خواهد شد. قیمت بلیت هاى جام جهانى از 40 ریال قطرى 
آغاز مى شــود که مربوط به دیدارهــاى مرحله گروهى و 
بلیت هاى درجه چهارم است. بلیت ها درجه چهارم براى 
دیدار فینال 750 ریال و گران ترین بلیت نیز 5850 ریال 
قطرى در بخش درجه اول بلیت هاى فینال است. هر ریال 
قطر حدود 72 هزار ریال یا 7200 تومان ایران اســت که 
قیمت بلیت هاى 40 ریالى، حــدود 2 میلیون و 880 هزار 

ریال یا به عبارتى 288 هزار تومان ایران خواهد بود.

دست رد عراقى ها به فوالد

جام جهانى چند؟

02

اســحاق قویدل، قهرمان مازندرانى پرورش اندام ایران و 
جهان که عناوین زیادى را در مسابقات داخلى و بین المللى 
در دسته سنگین وزن به نام خود کرده بود، بر اثر بیمارى 
سرطان چشم از جهان فرو بست. این قهرمان، متولد 1366 
در بابل مازندران بود که ســال هاى اخیر بــا این بیمارى 

سخت دست و پنجه نرم مى کرد.

قهرمان جهان درگذشت

01

03

حمید استیلى، بازیکن اسبق تیم ملى فوتبال ایران به عنوان 
سرپرســت تیم ملى فوتبال انتخاب شد. قرار است وى به 
زودى امور سرپرستى تیم ملى را بر عهده بگیرد. پیش از 
این مجتبى خورشیدى سرپرستى تیم ملى فوتبال امید را 

بر عهده داشت.

ســازمان لیگ فوتبال امارات با اتمام هفته شــانزدهم به 
معرفى تأثیرگذارترین بازیکنان در خطوط مختلف پرداخت. 
مهدى قائدى، ستاره سابق استقالل در این هفته به همراه 
شباب االهلى دبى خوش درخشید. مهاجم تیم ملى مقابل 
العروبه یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد. در همین 
رابطه در امتیاز دهى ســازمان لیگ به بازیکنان تاثیرگذار 
مهدى قائدى با کســب 12 امتیاز در رده سوم موثرترین 
هافبک هاى هفته شانزدهم لیگ امارات قرار گرفت. پیش 
از این هم قائدى در ترکیب تیم منتخــب و جزو بهترین 

بازیکنان هفته شانزدهم لیگ امارات قرار گرفته بود.

استیلى سرپرست شد

باشو 
در بین تأثیرگذارترین ها

04
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سرمربى الغرافه پیش از دیدار با الریان گفت: باید در بازى روز پنجشنبه برنده شویم.
تیم فوتبال الغرافه با هدایت استراماچونى یکى از رقباى فوالد در آسیا امروز در هفته بیستم لیگ ستارگان 

قطر به مصاف الریان مى رود.
استراماچونى در نشست خبرى پیش از این بازى گفت: در ابتدا واقعا متاسفم که تیم در بازى هاى قبل 
فرصت هاى زیادى را از دست داد. این خوب است که ما در هر بازى فرصت هاى زیادى را خلق کنیم 

ولى متاسفانه آنها را به هدر مى دهیم.
سرمربى اسبق استقالل گفت: مى دانیم این بازى براى همه از رئیس باشگاه گرفته تا هواداران اهمیت 

زیادى دارد. دیدار مقابل الریان تنها 3 امتیاز نیست بلکه بازى روحى و معنوى براى ماست.
استراماچونى در ادامه براى یاران خلیل زاده خط و نشان کشید و گفت: در دیدار رفت مقابل الریان با روحیه 
باال بازى کردیم. باید در بازى پنجشنبه برنده شویم. ما الریان را شکست مى دهیم تا به مسیر درست 

بگیریم و هوادارانمان را خوشحال کنیم.
الغرافه در این فصل سعید عزت اللهى هافبک تیم ملى کشورمان را در اختیار دارد. عزت اللهى اکنون 

مصدوم است.

مهاجم تیم ملى کشورمان و عضو باشگاه هال سیتى به دلیل مصدومیت بازى آینده تیمش را از دست داد.
تیم فوتبال هال سیتى در هفته سى و پنجم لیگ دسته اول فوتبال انگلیس به مصاف بارنزلى رفت و با 

نتیجه 2 بر صفر شکست خورد.
اللهیار صیادمنش مهاجم ملى پوش کشورمان براى سومین بازى از لیست تیمش غایب بود و به نظر 

مى رسید مصدومیت این بازیکن جدى است.
در همین رابطه صفحه «اخبار هال سیتى» خبر داد: مهاجمان سیتى تام ایوز و اللهیار صیادمنش باز هم 
بازى بزرگ شنبه مقابل پیتربورو یونایتد حضور نخواهد داشت. مارکوس فورس نیز پس از اینکه به دلیل 
مصدومیت همسترینگ از زمین خارج شد، حضورش در هاله اى از ابهام قرار دارد. تایلر اسمیت مى تواند 

تنها مهاجمى باشد که در این بازى در ترکیب هال سیتى باشد.
ستاره ایرانى 3 هفته پیش مصدوم شد و همچنان در حال ریکاورى و درمان است ولى نتوانسته به آمادگى 

کامل برسد تا براى هال سیتى بازى کند.
قرارداد صیادمنش با هال سیتى 6 ماهه و تا پایان فصل است. مهاجم ایرانى بعد از درخشش به همراه زوریا 

در لیگ اوکراین مسئوالن باشگاه انگلیسى را مجاب کرد تا او را جذب کنند.

خط و نشان سرمربى
 اسبق آبى ها براى یاران شجاع

تداوم غیبت ستاره ایرانى
 از ترکیب هال سیتى

هم اوضاعش

نشریه «الشرق االوسط» عربستان خبر داد کمیته مسابقات 
کنفدراسیون فوتبال آسیا این هفته هویت میزبان مسابقات 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب را اعالم 

مى کند.
عربســتان اصلى ترین و برجســته ترین گزینه میزبانى از 
مسابقات در شــهرهاى ریاض، جده، الدمام و القصیم است. 
مسئوالن فدراســیون فوتبال به این موضوع اهمیت زیادى 

مى دهند و در این راستا  اقدام کردند.
بنا به منابع ما امارات نیز براى میزبانى در مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا اقدام کرده اما قطر مثل ایران و ازبکستان موضع 

خودش را مشخص نکرده است.
همچنین این نشریه ســعودى در ادامه با ابراز خوشحالى از 
دست رد دادگاه حکمیت ورزش به شکایت باشگاه استقالل 
علیه AFC نوشــت: دادگاه CAS  هم شــکایت باشگاه 
استقالل ایران را علیه AFC رد و شوك جدیدى را به فوتبال 

ایران وارد کرد.
پیش از این استقالل و پرسپولیس دو باشگاه بزرگ ایران به 
دلیل عدم دریافت مجوز حرفه اى از لیگ قهرمانان آسیا 2022 
کنار گذاشته شدند. حذف این دو باشگاه بزرگ از آسیا به دلیل 

هواداران پرتعداد به ایرانى ها شوك بزرگى وارد کرده بود. 
سپاهان و فوالد دو نماینده کشــورمان در این فصل از لیگ 

قهرمانان آسیا 2022 هستند.

خوشحالى سعودى ها از 
جواب رد CAS به استقالل

نشریه قطرى غیبت مدافع تیم ملى ایران در ترکیب االهلى را 
مشکل بزرگ این تیم دانست.

تیم فوتبال االهلى هفته گذشــته به همراه حسین کنعانى 
زادگان مدافع ملى پوش کشــورمان به مصاف السد رفت و 
سنگین ترین شکست تاریخش را با نتیجه 8 بر 2 متحمل شد.

کنعانى زادگان در این بازى عملکرد بدى داشــت و از سوى 
داور بازى اخراج شد و البته مشکالت خط دفاع االهلى براى 
بازى پیش رو مقابل الشمال در روز جمعه به دلیل غیبت مدافع 

ایرانى دوچندان شده است.
نشــریه «الرایه» قطر در گزارشى به مشــکالت خط دفاع 
االهلى در غیاب کنعانى زادگان پرداخت و نوشــت: االهلى 
بعد از شکست سنگین 8 بر 2 مقابل السد مى خواهد دوباره به 

مسیر درست خود برگردد و برنده بازى مقابل الشمال باشد.
نیبویشا، سرمربى االهلى مى خواهد بازیکنانش براى بازى 
جمعه در آمادگى کامل باشــند. تنها مشکل االهلى غیبت 
حسین کنعانى زادگان لژیونر ایرانى در بازى مقابل الشمال 
به دلیل اخراج در بازى قبل است و سرمربى االهلى به دنبال 

جایگزینى براى این مدافع ایرانى در خط دفاع است. 
االهلى اکنون با گذشت 19 هفته از لیگ ستارگان با کسب 23 

امتیاز در رده هفتم قرار دارد.

مهدى مهدوى کیا قرارداد خود با تیم امید را رسمًا ثبت کرد 
تا هدایت این تیم را برعهده گرفته باشد.

مهدى مهدوى کیا که در مســابقات مقدماتى جام آســیا 
سرمربى تیم امید بود و موفق شد تیم ایران را با صدرنشینى 
به این رقابت ها هدایت کند، حاال چالش جدیدى را همراه 

تیم امید تجربه خواهد کرد.
در شرایطى که شایعاتى پیرامون قطع همکارى مهدوى کیا 
و تیم المپیک شنیده مى شد، روز گذشته حسن کامرانى فر، 
دبیرکل فدراسیون از ادامه همکارى طرفین خبرداد و حاال 
امروز خبر آمده که قرارداد او به صورت رســمى ثبت شده 

است. 
مهران شدیدى پور در تیم المپیک دستیار مهدوى کیا خواهد 
بود و همچنین قرار است یک مربى خارجى به همراه مربى 
دروازه بان ها و بدنساز ایرانى به جمع کادرفنى ملحق شوند. 
تیم امید ایران با هدایت مهدوى کیا از فروردین ماه اردوى 
تدارکاتى خود را آغاز مى کند و احتماًال یک دیدار تدارکاتى از 
بین دو تیم بالروس یا عراق نیز در برنامه خود خواهد داشت.

غیبت مدافع ایرانى
مشکل بزرگ تیم قطرى

قرارداد مهدوى کیا 
رسماً ثبت شد مجله معتبر «کیکر» اعالم کرد که سردار آزمون در دیدار 

برابر آرمینیا بیله فلد، براى دقایقى به میدان مى رود.
پس از پیوستن سردار آزمون به بایرلورکوزن، حاال همگان 
در انتظار اولین حضور او در ترکیب این تیم هستند. مهاجم 
ایرانى سیاه و قرمزها برابر آرمینیا بیله  فلد نخستین بازى 
خود را برگزار مى کند. این خبرى اســت که مجله معتبر 

کیکر داده است.
کیکر در گزارشى جالب توجه، از آمادگى باالى آزمون براى 
حضور در ترکیب بایر خبر داده است. این مجله با انتخاب 
تیتر «آزمون: یک لبخند و مراحــل پایانى قبل از اولین 
بازى» از روحیه و انگیزه توقف ناپذیر سردار براى بازگشت 
به میادین خبر داده است. مطلب کیکر و گزارش این مجله 

از تمرین اخیر مهاجم ایرانى لورکوزن را مى خوانیم:
سردار آزمون با گذشت سه هفته از پیوستن به لورکوزن، 
تمرینات تیمى را آغاز مى کند. اگر همه چیز خوب پیش 
برود، او بخشى از ترکیب تیم مقابل آرمینیا بیله فلد خواهد 
بود. از نظر فیزیکى، او هنوز باید کمــى کار کند. از نظر 

یکپارچگى، او در حال حاضر راه درازى را پیموده است.
وقتى سردار آزمون نیم ساعت بعد از هم تیمى هایش وارد 

زمین تمرین در باى آرنا شد، لبخند روى صورت مهاجم 
ایرانى متوقف نشد. بازیکنى که در زمستان با 2,5 میلیون 
یورو از زنیت سن پترزبورگ به لورکوزن نقل مکان کرد و با 
تورى از توپ هاى روى شانه اش براى تکمیل یک تمرین 
انفرادى وارد زمین مجاور شد و به شوخى گفت: «سالم، 

من برگشتم.»
خوشحالى این بازیکن 27 ساله از بازگشت به زمین تمرین 
و کار با توپ غیرقابل انکار بود. جاى تعجب نیست، زیرا او 
از 8 دسامبر بازى نکرده است. اکنون او در آستانه بازگشت 
به میادین است که اولین بازى او براى بایر نیز خواهد بود. 
پس از ابتال به COVID-19، آســیب از ناحیه رباط و 
وقفه طوالنى در تمرین، این یعنى عقب ماندگى از شرایط 

بازى که باید به زودى جبران شود.
اگر همه چیز خوب پیش برود، او روز شنبه مقابل آرمینیا بیله 
فلد در ترکیب خواهد بود. جراردو سیوان در مورد دیدار آخر 
هفته و وضعیت او مى گوید: هنوز چند مرحله وجود دارد که 
آزمون باید آنها را طى کند. بیایید ببینیم که وضعیت کنونى 
او کافى است یا نه. اگر چنین است، به هر حال فقط براى 
یک ماموریت کوتاه خواهد بود (حضور آزمون برابر بیله فلد 

چند دقیقه خواهد بود)
این مربى توضیح داد که او هنوز نمى تواند بگوید که از 
آزمون چه انتظارى دارد. سیوان گفت: «باید او را ببینم، 
حرکتش را حس کنم و سپس تصمیم بگیرم که آیا 
انتظاراتمان در شرایط فعلى از او منطقى است یا خیر.»

اگرچه آزمون از زمان عقد قــرارداد در پایان ژانویه 
تمرینات توانبخشى خود را به دور از تیم انجام مى داد 
و هفته گذشته به دلیل التهاب لوزه مجبور شد دوباره 
تمرینات را متوقف کند، اما بایر قبًال او را به خوبى با 
تیم ادغام کرده است. تنها دو روز پس از ورودش به 

آلمان، او بخشى از گروه لورکوزن براى بازى در دورتموند 
در تاریخ 6 فوریه بود. از آن زمان، علیرغم دوره توانبخشى، 
او تا جایى که امکان داشته درگیر این فرآیندها و حضور در 

اردوى تیم بوده است. 
ســیوان تاکید مى کند: «همه ما کارهاى زیادى در کادر 
فنى و محیط انجام مى دهیم تا بازیکنان احساس خوبى 
داشته باشند، این مهم است.» بدین ترتیب آزمون تالش 
مى کند تا در همان روز شنبه لبخندى را بر لبان مربى اش

 بنشاند.

خنده هاى پایان ناپذیر آزمون

من برگشتم!

عزتاللهى اکنون در اختیار دارد. االهلى اکنونبعزت اللهى هافبک تیم ملى کشورمان را
امتیاز در رده هف
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چین با یک اقدام جدید و در عین حال عجیب براى کنترل 

شیوع کرونا تالش مى کند.
محقق دانشکده پزشکى دانشگاه چینهوا گفت: چین ابزارى 
را براى تشــخیص آثار کووید در هوا در بحبوحه برگزارى 
المپیک زمستانى 2022 آزمایش مى کند. وى خاطرنشان 
کرد: آزمایش هوا براى بررسى شیوع ویروس مى تواند یک 
ابزار پشتیبانى مهم براى هشدار اولیه باشد. دانشمندان چینى 
در حال ایجاد سیستم هایى براى شناسایى آثار ویروس کرونا 
در هوا به منظور جلوگیرى از انتشــار  آن هستند. فناورى 
مربوطه در المپیک 2022 در حال آزمایش اســت. محقق 
دانشکده پزشکى دانشگاه چینهوا گفت: «کار مهار ویروس 

(در طول بازى ها) شامل تعدادى روش از جمله تمیز کردن 
امکانات و آزمایش شرکت کنندگان است.اقدامات دیگرى 
به منظور کنترل شیو ویروس نیز انجام خواهد شد». مقامات 
بهداشــتى چین مى گویند عالوه بر اینکه  افراد مستقیماً از 
طریق عطسه و سرفه آلوده مبتال به کووید-19 مى شوند، 
انتقال از طریق ذرات آئروســل موجود در هــوا به ویژه در 
اتاق هاى بسته را نمى توان نادیده گرفت. تجهیزات شناسایى 
این آئروسل هاى مضر یک دســتگاه قابل حمل است که 
نمونه هاى هوا را مکیده و ذرات ریز را که ممکن است حاوى 
ویروس باشند الک مى کند. ســپس این ذرات در یک مایع 

حل شده و از یک آشکارساز اسید نوکلئیک عبور مى کنند. 

فوق تخصص مراقبت هاى ویژه بیمارســتان مســیح 
دانشورى با اشاره به افزایش چند برابرى فوتى هاى کرونا 
در کشور در مقایســه با دو ماه قبل در کشور، تزریق دوز 
چهارم واکسن کرونا را براى افراد 60 سال، کادر درمان و 

بیماران زمینه اى را به صورت داوطلبانه پیشنهاد داد.
 سید محمدرضا هاشمیان با بیان اینکه اکنون بیشتر بیماران 
کرونایى بسترى در بخش هاى آى سى یو بیمارستان ها 
واکسینه نشــده اند، اظهار کرد: با این وجود در کنار افراد 
واکسینه نشده، برخى از بیماران نیز واکسینه شده اند که یا 

سن باالیى دارند و یا اینکه بیمارى زمینه اى دارند.  
وى گفت: از آنجایى که ویروس کروناى اومیکرون قدرت 

سرایت باالیى دارد و کادر درمان با فاصله بسیار کمترى با 
بیمار در ارتباط هستند، امکان ابتالى افراد به این ویروس 
بیشتر شده است. در این شرایط، بهترین راه براى کاهش 
ابتال کادر درمان به کرونا افزایش سطح ایمنى آن ها است.

استاد تمام دانشگاه علوم پزشــکى شهید بهشتى گفت: 
به نظر مى رسد در کشــور بعد از ایام عید نوروز نیز درگیر 
اومیکــرون خواهیم بود و این پیک با ســرعت فروکش 
نخواهد کرد، بنابراین پیشــنهاد مى شــود براى کاهش 
مرگ ومیر بیماران و کاهش ابتــالى کادر درمان، کادر 
درمان را به صورت داوطلبانه با دوز چهارم واکسن کرونا 

واکسینه کنیم. 

عجیب ترین اقدام چین براى 
کنترل شیوع کرونا

پیشنهاد تزریق دوز چهارم 
براى گروه هاى پرخطر

احتمال تغییر رنگ بندى هاى 
کرونایى 

   ایسـنا | وزیـر کشـور از تغییـر محدودیت هاى 
رنگ بندى هاى کرونایى متناسـب با شرایط موجود 
در صورت تصویب سـتاد ملى مقابله با کرونا خبر داد. 
احمد وحیدى گفـت: در مورد رنگ بندى هـا در دوره 
قبلى رنگ هاى قرمز، نارنجى و زرد و آبى براى شهرها 
در نظـر گرفته شـده بود اما بـا توجه به اینکه شـرایط 
متفاوت شـده براى مثـال تمام محدودیـت هایى که 
براى رنگ قرمـز در قبل وجود داشـت در حال حاضر 
اعمال نمى شود. لذا بررسى شـد تا متناسب با شرایط 
موجود محدودیت ها براى شـرایط قرمز و در مجموع 
رنگ بندى ها در نظر گرفته شود که این موضوع جمع 
بندى شـد و مقرر شـد که براى تصویب به ستاد ملى 

کرونا ارسال شود.

سرفه هاى اومیکرون
 خطرناك است؟

   ایسـنا | یک متخصص بیمارى هـاى عفونى با 
بیان اینکه سـرفه هم جزو عالئم و هم جـزو عوارض 
ناشى از ابتال به سـویه اومیکرون محسـوب مى شود، 
گفت: این سرفه ها تنها تا 10 روز نشانه عالئم بیمارى 
بوده و احتمال انتقال ویـروس از طریق آنها وجود دارد. 
دکتر علیرضا جانبخش افـزود: در 10 روز ابتداى ابتال، 
این سرفه ها عالئم بیمارى است و در این مدت امکان 
انتقال ویـروس از طریق این سـرفه ها به افـراد دیگر 
وجود دارد. پس از گذشـته 10 روز ماندگارى سـرفه ها 
جزو عوارض ناشى از این بیمارى است و خطرى براى 
دیگران ندارد. جانبخش درخصوص خطرات این عارضه 
گفت: در صورتى که فرد در کنار سـرفه، تنگى نفس و 
کاهش سطح اکسیژن نداشته باشد، این سرفه ها براى 

فرد خطرناك نبوده و تنها نشانه التهاب ناى است.

تست را روز سوم انجام دهید
   ایسـنا | دکتـر امین بجدى،عضـو هیئت علمى 
دانشگاه علوم پزشکى مشهد گفت: در سویه اومیکرون 
انجام تسـت کرونا بهتر اسـت در روز سوم عالمت دار 
شدن باشد؛ زیرا تشخیص بهترى از ابتال مى دهد و در 
برخى از افراد با وجود ابتال به بیمارى در روزهاى اول 

ابتال تست کرونا منفى مى شود.

خطر باالى سر واکسن نزده ها
   پانا | احمد رضایى، پزشک متخصص بیمارى هاى 
عفونى با بیان اینکه سرعت انتقال سـویه اومیکرون 
نسبت به سـویه دلتا چندین برابر بیشـتر است، گفت 
بررسى ها نشان داده 90 درصد جان باختگان ناشى از 
اومیکرون در افرادى اسـت که واکسینه نبوده  یا دوره 

ایمنى واکسن آنها به اتمام رسیده است.

کودکان ماسک بزنند
   ایسـنا | فوق تخصص ریه در کردستان با تأکید 
بر ضـرورت و اهمیت اسـتفاده از ماسـک در کودکان 
بیان کرد: به کودکان باالى دو سـال توصیه مى شود 
که حتما از ماسـک اسـتفاده کنند. دکتـر محمدى با 
بیـان اینکـه سـویه اومیکـرون ارگان هـاى مختلف 
بـدن را درگیر مـى کنـد، اظهار کـرد: این بیمـارى با 
درگیرى هایى متعددى خود را در کودکان بیشتر نشان 

مى دهد و دستگاه گوارش را درگیر مى کند.

آگهى تغییرات 
شرکت نسترن تجارت اصفهان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 65744 و شناســه ملى 
14009476613 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به نشانى 
اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله عاشق آباد ، کوچه 
دکتر سراج 16 [ ویال 2 ] ، کوچه ولیعصر 2 ، پالك 
7 ، مجتمع ادارى تجارى بهار ، طبقه سوم ، واحد 
12 کدپستى 8195843554 تغییر یافت وماده 
مربوطه اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1282732)

آگهى تغییرات 
شرکت فوالد افرنگ سپاهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 38119 و شناســه ملى 10260556930 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت 
از مبلغ 7500000000 ریال به مبلغ 72500000000 
ریال از طریق مطالبات حال شــده و صدور سهام جدید 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بدین شرح 
اصالح گردید ماده 5 اصالحى:ســرمایه شــرکت مبلغ 
72500000000 ریال نقدى است که به72500000 
ســهم با نام عادى 1000 ریالى منقسم گردیده وتماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1282738)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و خدماتى ســتاره طالیى فریدن 
ســهامى خــاص به شــماره ثبــت 436 و 
شناســه ملى 10260091756 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى به طور 
فوق العاده مــورخ 1400/11/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - نسترن شــیخى دارانى به 
کدملى 1159888124، رضا پرنده به کدملى 
1130409831 و على اکبر هاشمى سدهى به 
کدملى 1159016836بعنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
على زمانى دارانى به کدملى 1159503648 و 
سعید هاشمى نژاد به کدملى 1282428306 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک ســال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن 

(1282175)
2کادر

آگهى تغییرات
شرکت هیدرو مبتکران اسپادانا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 57445 
و شناســه ملى 14006377134 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/04/11 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد : امیــن محمدى 
کدملــى1273557530 و بهــرام 
محمدى کدملــى2411450885 و 
مریم محمدى کدملى 2411477961 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. اکبر 
عطاخواه کدملــى2411508999 و 
مهدى زارع کدملى 2411478429 
به ترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى 
البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شــدندروزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهــت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1282745)

آگهى تغییرات
شرکت بهار ســازان فروغ فردا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 62308 
و شناســه ملــى 14008300097 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/10/25 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : مهدى 
امینى به شــماره ملى 6299720107و 
پیمان کالنتــرى دهقى به شــماره ملى 
1273520041و علــى اکبرکالنتــرى 
دهقى به شماره ملى 1291031774 به 
ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخــاب گردیدند زهره 
پژوهان به شــماره ملى 1092010823 
به ســمت بازرس اصلى و الهه نادرى بنى 
به شماره ملى 1292526661 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخــاب گردیدندروزنامــه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1282746)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتــى و کشــاورزى نگار 
چشــمه شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 23758 و شناســه ملى 
10101765692 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: هزاد کیان ارثى خویگانى به شماره ملى 
0051751097 و بهــروز کیان ارثى به 
شماره ملى 0051751089 و نگار کیان 
ارثى به شــماره ملى 1273298179 به 
ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند . بهنام 
اقبالى به شــماره ملى 1756085269 
به ســمت بازرس اصلى و منظــر اقبالى 
به کد ملــى 1110056397 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدنــد. روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد./ اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1282757)

آگهى تغییرات 
شرکت پخش سراسرى ســپاس نقش جهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 2115و شناسه ملى 
10260693509 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1398/09/06 مرکز 
اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به شماره ثبت 
50794 به واحد ثبتى خمینى شهر به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى 
، شهر خمینى شهر، محله دستگرد قداده ، کوچه 
127[چوب سبز1] ، کوچه بهار ، پالك 112 ، طبقه 
همکف کدپســت 8436185453 انتقال یافت و 
ذیل شماره 2115 ثبت گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1282741)

آگهى تغییرات 
 شرکت ایمن ســالمت فیدار شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 66908 و شناســه ملى 
14009780607 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان 
به آدرس اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله آفاران ، کوچه 
(الله) ، کوچه شهیدمحمدموذنى ، پالك 0 ، طبقه 
همکف کدپســتى 8189616795 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1282744)

آگهى تغییرات 
شرکت هیدرو مبتکران اسپادانا شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 57445 و شناسه ملى 14006377134 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/04/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امین محمدى 
کدملى1273557530 بعنوان رئیس هیئت مدیره و مریم 
محمدى به کدملى 2411477961 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره و بهــرام محمدى کدملى2411450885 
بعنوان مدیرعامل براى مدت دو ســال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس 
هیئت مدیره و با مهر شــرکت معتبر است مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1282755)

روى موج کووید-19

این روزها در سطح جهانى و در کنار ابتالى افراد مختلف 
به بیمارى کووید 19، نوعى بیمارى قارچى نیز شــیوع 
پیدا کرده که برخى آن را به اشتباه قارچ سیاه مى خوانند. 
محققان کشورمان این بیمارى و سازوکار ابتال به آن و 
همچنین نحوه پیشگیرى از آن را زیر ذره بین پژوهشى 

خود برده اند.
مطالعات نشــان داده اند که میزان بــروز عفونت هاى 
قارچــى به خصوص بیمــارى آســپرژیلوزیس ریوى 
تهاجمى در بیمــاران مبتالبه کوویــد 19 تنها در اروپا 
و کشــورهایى نظیر بلژیک، هلند و فرانســه در برخى 
زمان ها تا چیزى حدود 20 درصد نیز رســیده است. اما 
یکى از مهم ترین این بیمارى ها به نام موکور مایکوزیس 
توسط قارچ هایى فرصت طلب به وجود مى آید و به اشتباه 
به بیمارى قارچ سیاه نیز معروف شده و موارد متعددى از 

آن در ایران و جهان گزارش شده است.
محققان کشورمان براى بررسى بیشتر این بیمارى در 
قالب یک تیم 6 نفره اقدام به انجام یک پژوهش مرورى 
کرده اند که در آن مرورى بر رویکردهاى تشخیصى و 
درمانى قارچ بیمارى زاى فوق انجام شده است. در این 

تحقیق، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکى مازندران، 
مرورى پژوهشــى را بر آخرین مطالعات دنیا و ایران در 
خصوص بروز بیمارى موکــور مایکوزیس در بیماران 
کووید 19 انجام داده اند تا به شــناخت بیشترى از این 

بیمارى و عوامل مستعدکننده آن برسند.
طبق یافته هاى این پژوهش، موکور مایکوزیس، یک 
عفونت قارچــى فرصت طلب، نادر و تهاجمى اســت 
که توســط خانواده اى از قارچ ها به نام مورال ها ایجاد 
مى شــود. ریزوپوس، لیختمیا و موکــور از مهم ترین 
جنس هاى ایــن قارچ ها هســتند که در ایــن میان، 

ریزوپوس از بقیه شایع تر و بااهمیت تر است. 
به گفتــه محمدتقى هدایتــى، اســتاد و محقق مرکز 
تحقیقات قارچ هاى تهاجمى پژوهشکده بیمارى هاى 
واگیر دانشگاه علوم پزشــکى مازندران و همکارانش، 
«بیمــارى فوق به اشــکال مختلف ریــوى، جلدى و 
گوارشى ظاهر مى شــود و مرگ ومیر ناشى از آن بسته 
به ناحیه درگیر و شرایط زمینه اى بین 40 تا 80  درصد 

است».
بر اساس این پژوهش، به طورکلى شیوع جهانى موکور 

مایکوزیس در مناطــق مختلف، متغیر اســت. اما در 
کشورى نظیر هندوستان بیشتر دیده مى شود.

هدایتى و همکارانــش مى گویند: «به طورکلى بیماران 
مبتالبــه کوویــد 19 داراى بیمارى هــاى زمینه اى، 
بیماران دیابتیک و یا بیمــاران تحت درمان با داروهاى 
ســرکوب کننده سیســتم ایمنى در معــرض ابتال به 
موکورمایکوزیس هســتند و ازآنجایى که این بیمارى 
قارچى، پیش آگهى ضعیفى را نشان مى دهد و تشخیص 
و درمــان زودهنگامــى را مى طلبد، اســتراتژى هاى 
غربالگرى و تشــخیص زودهنگام مى تواند خطر ابتال 

به آن را در بیماران کووید 19 کاهش دهد».
آن هــا اعتقاد دارنــد، «تحقیقــات آینده بــراى ایجاد 
الگوریتم هاى قابل اعتماد و استانداردسازى روش هاى 
تشخیصى براى تشــخیص زودهنگام و افتراقى موکور 
مایکوزیس در بیماران کوویــد 19 به ویژه در افرادى که 
تحت درمان با ســرکوب کننده هاى سیستم ایمنى قرار 
دارند و همچنین بیماران مبتالبه بیمارى هاى زمینه اى، 
بیماران بسترى در آى سى یو و کسانى که تحت تهویه 

مکانیکى تهاجمى قرار گرفته اند، امرى ضرورى است».

بدشگون بیمارى قارچى، همراه 
کووید 19

بر اساس نتایج یک بررسى در ژاپن، محققان نسبت 
به ســویه اومیکرون و عوارض آن به مردم هشدار 

مى دهند تا جدى گرفته شود.
نتایج یک بررســى که در ژاپن صورت گرفته نشان 
مى دهد، ســویه اومیکرون پنهان کار ممکن است 
باعث بیمارى شدیدتر شــود و از درمان آنتى بادى 

مونوکلونال فرار کند.
زیرســویه BA.۲ که به عنوان اومیکرون پنهان کار 
معروف شــده، در هفته هاى گذشته بسیار گسترش 
پیدا کرده است و باعث نگرانى هایى در سطح جهان 

شده است.
سازمان جهانى بهداشــت (WHO) اعالم کرده که 
گونه امیکرون ویروس کرونا داراى ســه زیر سویه 
BA . 1 ،BA. 2. و BA.3 اســت، حدود 99 درصد از 

موارد توالى یابى شده حاوى زیر سویه BA.1 هستند. 
زیرسویه BA.2 در کشــورهاى انگلیس، دانمارك، 
نروژ و سوئد تشخیص داده شده و محققان در فرانسه 

و هند نیز در مورد شیوع سریع این زیرسویه هشدار 
داده  و اعالم کرده اند که این زیرســویه به زودى از 

دیگر سویه هاى اومیکرون پیشى مى گیرد.
در حال حاضر پژوهشگران تاکید مى کنند، اومیکرون 
پنهان کار ممکن است باعث عفونت شدیدترى نسبت 
به نسخه BA.1 شود؛ تیم تحقیقاتى دانشگاه توکیو 
 BA.2 در ژاپن دریافتند که در همســترها، زیرسویه

مى تواند آسیب بیشترى به ریه فرد مبتال وارد کند.
در حال حاضر 5 درصد موارد مثبت امیکرون در ایاالت 
متحده مربوط به اومیکرون پنهان کار مى شود؛ این 
نوع مى تواند باعث عفونت شــدیدترى نســبت به 
نسخه اصلى سویه شود و ممکن است بتواند از برخى 
درمان ها فرار کند. امیکرون پنهان کار داراى خواصى 
شبیه به نوع دلتا در نحوه تأثیرگذارى بر ریه هاى فرد 
است و این موضوع آن را نسبت به نوع شناخته شده 
امیکرون که در حال حاضر در جهان فراگیر شــده، 

خطرناك مى کند.

یافته هاى جدید در مورد سویه اومیکرون

دبیر کمیته علمى کشــورى کرونا گفت: بر اساس 
گزارش نماینده ســازمان غذا و دارو در کمیته علمى 
کشورى کرونا، میزان مصرف آزیترومایسین به طور 
قابل توجهى افزایش یافته و مصرف آن در بهمن ماه، 
بیش از ســه برابر ماه هاى قبل بوده که زنگ خطر 

جدى است.
دکتر حمیدرضا جماعتى گفت: آزیترومایسین آنتى 
بیوتیک مناسبى اســت اما در صورت مصرف باال، 
باعث مقاومت میکروبى و نیز عوارضى مانند عوارض 

قلبى، عروقى و گوارشى براى بیماران مى شود.
وى گفت: در آخرین پروتکل معاونت درمان وزارت 
بهداشت، براى بیماران سرپایى و افرادى که داراى 
عالئم خفیــف و یا بدون عالمت هســتند و یا حتى 
بیمارانى که بســترى مى شوند، آزیترومایسین هیچ 
جایگاهى ندارد مگر در شرایط خاصى که پزشکان در 
مورد بیماران بسترى آنهم در شرایط خاص، این دارو 
را تجویز کنند اما در درمان سرپایى، آزیترومایسین 

هیچ اثرى در بهبود شرایط بیماران کووید19 ندارد.

زنگ خطر افزایش مصرف آزیترومایسین

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى دانشــگاه 
اصفهان گفت: میزان تکثیر ویــروس اومیکرون در 
دستگاه تنفسى انسان بیشتر است و اکثر قسمت هاى 
فوقانى دستگاه تنفس را درگیر و عالئمى مانند تب، 

سرفه و سرماخوردگى را ایجاد مى کند.
مجید بوذرى درخصوص تفاوت سویه «اومیکرون» 
با کرونا دلتا اظهار کرد: موتاســیون هاى نقطه اى در 
بیش از 30 قســمت ایجاد و این اتفاق، دلیلى شده تا 
ویروس بهتر به سلول میزبان متصل شود و عفونت 

افزایش پیدا کند.
وى افزود: میزان تکثیر ویروس اومیکرون در دستگاه 
تنفسى انسان بیشتر است و اکثر قسمت هاى فوقانى 
دستگاه تنفس را درگیر مى کند و عالئمى مثل تب، 
سرفه و سرماخوردگى را ایجاد مى کند. تعداد ویروسى 
که یک فرد آلوده به اومیکرون منتشر مى کند خیلى 
بیشتر از فردى است که قبًال مبتال به کرونا دلتا شده 

است.
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى دانشــگاه 
اصفهان تاکید کرد: امکان انتشــار سویه اومیکرون 

افزایش یافته و در بعضى از موارد قدرت انتشار بیشتر از 
پنج برابر از سویه هاى قبلى اعالم شده است. احتمال 
دارد فرد مبتال به اومیکرون بیش از شــش تا 9 نفر را 

آلوده کند.
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى دانشــگاه 
اصفهــان تصریح کــرد: خطر بروز مــرگ و میر در 
بین افرادى که بیمــارى زمینه اى دارنــد و افرادى 
که واکسینه نشــده اند به مراتب بیشــتر از بقیه افراد 
جامعه است. راه هاى پیشگیرى از ابتالء به این سویه، 
رعایت نکات بهداشتى، زدن ماسک و نرفتن در داخل 

تجمعات و تزریق دوز سوم واکسن کووید 19 است.

رئیــس اتحادیه تاالر هــاى پذیرایى گفــت: با اعمال 
محدودیت هاى کرونایى ســوداگران با دریافت مبالغ 
بیشتر، میزبان مراسم شادى و عزاى مردم در مکان هاى 
غیربهداشتى و بدون تهویه هوا شدند طورى که برخى 
از افراد مراسمات خود را در پارکینگ ها اجرا مى کنند که 
این کار خالف قانون است و در صورت مشاهده با واحد 

صنفى برخورد مى شود.
به گفته خســرو ابراهیم نیــا، برخى مراســمات خود 
را در کارواش هــا برگــزار کرده و ایــن موضوع باعث 
ابتالى مجدد کرونا در بین افراد شــده اســت. به طور 
کلى تقریبــا 90درصد از تاالر هــاى پذیرایى و تجهیز 
مجالس در دو ســال گذشــته تعطیل و کارکنان آن ها

 بیکار شدند.
طبق اعالم اتاق اصناف، فعاالن صنفى باید هر سه ُدز 
واکسن را تزریق کرده باشند، بازرسان بر نحوه فعالیت 
و رعایت اصول بهداشتى در تاالر ها نظارت مى کنند. در 
صورت مشــاهده فعالیت افراد مبتال به کرونا در مراکز 

مذکور آن واحد طبق مقررات پلمب خواهد شد.

فرد مبتال به اومیکرون  9 نفر را آلوده مى کند

برگزارى مراسم ختم و عروسى در پارکینگ ها!
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معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، نخستین گام 
براى جلوگیرى از بازماندگى از تحصیل کودکان را ایجاد 
فضاى فیزیکى متناسب با جمعیت و استخدام معلم دانست 
و گفت: 535 هزار و 380 دانش آموز در کشــور هم اکنون 
باید سر کالس درس باشند اما حضور ندارند. محمدرضا 
واعظ مهدوى با یادآورى این که براســاس قانون اساسى 
همه حق دارند از تحصیل بهره مند شــوند، گفت: تاکنون 
عوامل فراوانى بــراى بازماندگــى از تحصیل کودکان 
شناســایى و تالش هاى بســیارى براى برطرف کردن 
آن شده اســت که مى توان با بسیج ظرفیت هاى مختلف 

اجتماعى بر این پدیده غلبه کرد.

رئیس اداره بهزیســتى شبســتر با بیــان اینکه وضعیت 
خودکشى در شهرستان شبستر نگران کننده است افزود: 
در پدیده خودکشى باید به دنبال علت ها گشت، متأسفانه در 
سال هاى اخیر به دالیل متعدد از جمله افزایش مشکالت 
اقتصادى، افزایش اضطــراب بین افراد جامعه، شــاهد 
گسترش نگران کننده این پدیده شوم بوده ایم. احد نریمانى 
افزود: بر اساس آمار موجود، در 10 ماهه سال جارى 150 
نفر اقدام به خودکشــى کردند که از این تعــداد 7 نفر در 
شهرستان شبستر به راه هاى مختلف به زندگى خود پایان 
داده اند. وى مشــکالت خانوادگى را از دیگر عوامل اقدام 
به خودکشى دانست و اظهار داشت: متأسفانه در 10 ماهه 
سال 1399 تعداد 158 نفر اقدام به خودکشى نموده بودند 

که از این تعداد 14 نفر منجر به فوت شده اند.

گفته مى شود که در دوران کرونا از هر چهار مرد، سه نفر با 
افزایش استرس مواجه شده است. عاطفه محمدجعفرى، 
روان پزشک و اســتادیارگروه روان پزشکى دانشگاه علوم 
پزشکى تهران در این باره مى گوید: در این سال ها روى 
سالمت روان زنان تاکید زیادى شــده، اما سالمت روان 
مردان مورد غفلت قرار گرفته است؛ در حالى  که مطالعات 
نشــان مى دهد مردان در این دوران آسیب پذیرتر از زنان 
بوده اند. مطالعاتى در آمریکا در این زمینه انجام شــده که 
نشان مى دهد،  از هر چهار مرد سه نفر سطح استرس باالیى 
را در این دوران گزارش کرده و بیــش از نیمى از آنها هم 
تاکید کرده اند که در این دوران، شیوع کرونا، تاثیرات منفى 
زیادى بر روان شان داشته اســت. همچنین در سال هاى 
اخیر میزان افسردگى و خودکشى باالترى هم در مردان 
نسبت  به سال هاى قبل  از همه گیرى کرونا  گزارش شده

 است.

بازمانده از تحصیل

آمار باالى خودکشى 
در شبستر

از مردان غفلت شده است

01
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رئیس موسسه عالى پژوهش تامین اجتماعى ضمن تاکید 
بر اینکه سیاســت هاى رفاهى و تصمیمات اقتصادى باید 
معطوف به کاهش توزیع نابرابر درآمد در جامعه باشد گفت: 
بر اساس یک مطالعه طى سال هاى 80 تا 98، قدرت خرید 
خانوار در دهک دهم به طور متوسط 15 برابر قدرت خرید 
خانوار در دهک اول درآمدى بوده که نشان دهنده «شدت» 

توزیع نابرابر درآمدى است.

رییس پلیس امنیــت عمومى پلیس پایتخــت گفت: در 
دى ماه نســبت به آذرماه 33 درصد در شرارت ها کاهش 
داشــته ایم. همچنین در 9 ماهه و 10 ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته شــرارت 35 درصد با کاهش 
مواجه است. سرهنگ پیام کاویانى گفت: براساس آمارها 
و اطالعات ما شرارت نسبت به ســنوات گذشته کاهش 
بسیار محسوسى داشــته اســت و این کاهش ماه به ماه 
استمرار دارد، این امر نشان دهنده این است که ما با یک 
روند مثبت در زمینه کاهش جرائم خشن و فعالیت اراذل و 

اوباش مواجه هستیم.

شدت اختالف درآمد

کاهش  شرارت  
در تهران

رییس دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه عالمه طباطبایى 
گفت: برخى واقعیت ها نشان از عدم موفقیت ما در کشور 
در حوزه کنترل و پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى دارد.

على انتظارى روز چهارشنبه در چهارمین کنگره آنالین 
بین المللى و سى و ششمین همایش مددکارى اجتماعى 
در ایران افزود: برخى واقعیت ها نشان از عدم موفقیت 
ما در کشور در حوزه کنترل و پیشگیرى از آسیب هاى 

اجتماعى دارد.
وى اضافه کرد: ادغام اجتماعى فرایندى است که طى 
آن افراد مختلف در اجتماع در فرایند تصمیم گیرى هاى 

مختلف مرتبط با جامعه مشارکت دارند.
رییس دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه عالمه طباطبایى 
ادامــه داد: اتفاقات مختلف در عرصــه هاى گوناگون 

نشــان مى دهد که در کار خود در حوزه آســیب هاى 
اجتماعى موفق نبوده ایم. یکى از مهم ترین اشتباهات 
رویکرد مبتنى بر جزیى نگرى و روانشــناختى اســت 
که مواجهه هاى مختلف در جامعــه وجود دارد، زمانى 
که گفتمان علــوم اجتماعى ضعیف باشــد، کارى در 
خصوص جریان هاى اجتماعى موجود در جامعه صورت 

نداده ایم.
وى تصریح کرد: اینکه رخدادهاى بزرگ اجتماعى که 
منجر به آسیب هاى اجتماعى شود را در نظر نگیریم و 

بعد از آن بدنبال ادغام اجتماعى باشیم، درست نیست.
انتظارى بیان داشــت: در شــرایط امروز که ناشى از 
تصمیم گیرى هاى نادرســت در خصــوص الگوهاى 
مردمى منجر به شکل گیرى جامعه اى با رویه هاى شبه 

مدرن شده است. سیســتم مدیریت شهرى محله ها را 
تبدیل به محله هاى اختصاصى براى اغنیا و فقرا تبدیل 

کرده است و حال بدنبال ادغام در جامعه هستیم.
وى گفت: باید از رویکرد روانشناختى صرف به هژمونى 
کردن علــوم اجتماعى حرکت کنیــم و مردمى کردن 
مهم ترین استراتژى در این حوزه است که زمینه هاى 
آن در فرهنگ ما وجود داشته است و از طرف دیگر باید 
با الگوهاى شبه مدرن مقابله کنیم و به آنها توجه خاص 

داشته باشیم.
رییس دانشــکده علــوم اجتماعى دانشــگاه عالمه 
طباطبایى اضافه کرد: باید محله هاى متشکل از اقشار 
مختلف را احیا کنیم و در این حوزه مى بایست به قدیم

 برگردیم.

مدیرکل امور کمیســیون هاى ســازمان پزشکى 
قانونى کشور از رســیدگى به 8850 مورد پرونده 
قصور پزشکى در 9 ماهه امسال خبرداد و رشته هاى 
پزشکى داراى بیشترین شــکایت در این مدت را 

تشریج کرد.
بابک سلحشور درباره آمارهاى قصورپزشکى که در 
کمیسیون هاى سازمان پزشکى قانونى کشور مورد 

بررسى قرار مى گیرد، گفت: از ابتداى سال 1400 
تا پایان آذرماه در مجمــوع 8850 مورد پرونده 
قصور پزشکى به کمیسیون هاى پزشکى قانونى 

ارجاع شده است که این تعداد در مقایسه 
با مدت مشابه ســال قبل که تعداد 
ارجاعات 7919 مورد بود، افزایشى 

11/8 درصدى داشته است.
وى درباره تعــداد پرونده هاى منجر به 

صدور حکم محکومیت نیز گفت: 46/6 

درصد از این پرونده ها معــادل 4124 مورد منجر 
به صدور حکم محکومیت شده شده و 53/4 درصد 
یعنى معادل 4726 مورد نیز به تبرئه منجر شــده 

است.
مدیرکل امور کمیســیون هاى ســازمان پزشکى 
قانونى کشور درباره بیشترین رشــته هاى داراى 
شــکایت نیز اظهارکرد: صرف نظر از موارد 
منجر به محکومیت یا تبرئه به ترتیب 

رشــته هاى دندانپزشــکى با 921 مورد، جراحى 
عمومى با 775 مورد، پرستارى با 576 مورد، زنان و 
زایمان با 527 مورد و پزشکى عمومى با 517 مورد 
در صدر شکایات ثبت شده در 9 ماهه سال 1400 
قرار دارند. البته این آمار مربوط به امســال است و 
الزاما همین الگو و نسبت در سال هاى قبل نیز تکرار 

نشده است.
سلحشور درباره دالیل این افزایش قصور پرشکى در 
آمارهاى امسال نیز گفت: یکى از دالیل این کاهش 
و کم شدن کرونا و کاهش نگرانى مردم بابت 
ابتال به بیمارى کووید 19 است. همین دلیل 
سبب مراجعه بیشتر مردم به پزشکى قانونى 
و البته مراجعه بیشتر مردم به پزشکان 
و کادر درمان براى امور پزشــکى 
به غیــر از کرونا نیز شــده

 است.

رئیس دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه عالمه طباطبایى: گفتمان علوم اجتماعى 
ما ضعیف است

در کنترل آسیب هاى اجتماعى 
موفق نبوده ایم

معاون قضایى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى کل استان 
فارس گفت: نمى توان به بهانه وجود مشکالت اقتصادى در 
کشور دست روى دست بگذاریم و دلیل همه جرم ها و

 آسیب هاى اجتماعى را این مشکالت بدانیم.
على فاتحى گفت: وقوع جرم علل دور و نزدیکى 
دارد که مشکالت اقتصادى یک علت دور است 
و از شاخصه ایى است که حاکمیت باید در بلند 
مدت و در قالب برنامه هاى اقتصادى، سیاسى، 
فرهنگى و اجتماعى این مشکالت را بهبود بخشد 
و ما نیز باید به اجراى این رویکرد کمک کنیم یا در 

صورت عدم کمک، مانع ایجاد نمى کنیم. 
وى در ادامه با بیــان اینکه به بهانمه وجود مشــکالت 
اقتصادى نمى توان از علت هاى نزدیک غافل شویم گفت: علل 
نزدیک وقوع جرم به موضوع گمنامى، ناآگاهى، بى مسئولیتى و قوانین جرم زا اشاره دارد که این چهار علت از 

اصلى ترین دالیل به وجود آمدن جرائم و آسیب هاى اجتماعى هستند.
فاتحى تصریح کرد: گمنامى و عدم شفافیت اصلى ترین و خطرناك ترین علت وقوع جرم است، عده اى چون از 
جامعه دور افتاده اند و خیال مى کنند دیده نمى شوند اقدام به جرم مى کنند و یا دچار آسیب هاى اجتماعى مى شوند 

که مى توان به کودکان کار و زنان مطلقه بدون حامى اشاره کرد.
این مقام قضایى با اشــاره به برخى از آسیب ها مانند طالق که جرم تلقى نمى شــوند تصریح کرد: بعضى از 
آسیب ها اگر چه جرم نیستند اما بسیار خطرناك هستند که علتش همین گمنامى و عدم توجه به آن فرد است، ما 

در مشکالت خانوادگى، طالق و متارکه در شرایط خوبى قرار نداریم.
وى تاکید کرد: هویت اجتماعى نقطه مقابل گمنامى اجتماعى است که فرد خیال مى کند هیچکس او را نمى بیند 

و به همین دلیل دچار جرم و آسیب مى شود.

مدیرکل اداره آموزش و پرورش اســتان اردبیل، با اشاره به لزوم 
فعالیت هاى نهاد انقالبى امور تربیتى در کاهش آسیب هاى 
اجتماعى، گفت: تناســب برنامه هاى امور تربیتى با 

نیازهاى جامعه یک اولویت است.
احمد ناصرى اظهار کــرد:  تهاجمات فرهنگى 
ســازمان یافته و اثرات منفى جهانى شدن که 
تعارضاتى را با ارزش هــاى معنوى و انقالبى 
ما دارد، خطراتى را براى نســل در حال رشد به 
وجود آورده که با هدایت مقام معظم رهبرى که 
تکالیفى را براى دســتگاه هاى تربیتى و فرهنگى 
در این خصوص تعیین کرده اند، رشــد این آسیب ها 

کاهش پیدا کرده است.
وى اضافه کــرد: برنامه هایى که در حوزه امــور تربیتى اجرایى 

مى شود، بدون شک بخش قابل توجهى از آسیب هاى اجتماعى را خنثى کرده است.

مدیرکل بهزیستى فارس با اشاره به اقدامات اجرایى شده در راستاى 
کنترل و کاهش آســیب هاى اجتماعى از سوى این نهاد 
حمایتى، از ایجاد و گسترش مراکز کاهش آسیب ثابت 

و سیار، خبر داد.
سید محمدصادق کشفى نژاد گفت: تا پایان بهمن 
ماه امســال 241 هزار و 250 مورد خدمات در 
مراکز کاهش آســیب ثابت و ســیار بهزیستى 

فارس ارائه شده است.
کشفى نژاد خاطرنشان کرد که خدمات کاهش 
آسیب بهزیســتى فارس در واحدهاى متنوعى به 
معتادان، افراد بى خانمان و همچنین افراد در معرض 

خطر ارائه مى شود.
او گفت: از جمله این مراکز مى توان به مراکز گذرى(روزانه) ،مراکز 
سرپناه شبانه( شلتر )و مراکز گذرى/ سرپناه شبانه، که ادغام خدمات مرکز گذرى و شلتر به صورت شبانه روزى 
است،اشاره داشت. این مقام مسئول خدمات مراکز کاهش آسیب را شامل آموزش تزریق سالم، رفتار جنسى 
سالم، ارائه سوزن و سرنگ، غذا، پوشاك و استحمام اعالم و اضافه کرد: ساعت کار شلتر از هفت عصر تا هفت 
صبح است اما در فصل سرما به دلیل برودت هوا از ساعت 16 تا 10 صبح افزایش فعالیت داریم. کشفى نژاد 
گفت: توجه به این نکته حائز اهمیت است که بر خالف تصور عموم مراکز کاهش آسیب با توجه به بررسى هاى 
میدانى و نقشه هاى تهیه شده از آسیب هاى اجتماعى، در محالت و مکان هایى از شهر انتخاب مى شود که 

محل تجمع و مصرف افراد داراى اعتیاد است.

وزیر امــور اقتصادى و دارایــى از مصوبه حذف شــرط ارائه 
مدرك عدم سوءپیشینه متقاضیان در بیش از 90 درصد 

مجوز هاى کشور خبر داد.
ســید احســان خاندوزى مصوبه بســیار حائز 
اهمیت هیئت مقــررات زدایى و بهبود فضاى 
کســب و کار را تصویب حذف شــرط "عدم 
سوءپیشــینه“ افراد به عنوان شــرط شروع 
کســب و کار اعالم کرد، بجز در مواردى که 
قوانین رســمى، در این ارتباط، تصریح کرده 

باشند. 
خاندوزى تصریح کرد: باور ما این اســت که نباید 
افرادى کــه در دورانى از زندگى خــود مرتکب بزه و 
تخلف شــده اما بعداً به دامن جامعه بازگشته و مى خواهند 
فعالیتى اقتصادى را شــروع کنند، بخاطر الزامات "فرا قانونى“ از حق 

کسب و کار محروم شوند.
وى با بیان اینکه الزام افراد به ارائه مدرك عدم سوءپیشنه براى شروع فعالیت اقتصادى، موجب نارضایتى 
بسیار زیادى بین مردم شده بود، گفت: پس از بررسى ها مشخص شــد، تا کنون بیش از 90 درصد از 
مجموع 300 مجوز کسب و کارى که شروع آنها، مشــروط به ارائه عدم سوءپیشینه شده بود، فاقد پایه 
قانونى بوده و تنها 10 درصد  از آنها مســتند به مصوبه مجلس شوراى اسالمى یا شورا هاى عالى بوده 

است که خوشبختانه این 90 درصد کنار گذاشته شد.

مسائل اقتصادى 
دلیل همه آسیب هاى اجتماعى نیس ت

اولویت تناسب برنامه هاى  تربیتى 
با نیازهاى جامعه

گسترش مراکز کاهش آسیب ها در فارس

حذف گواهى عدم سوء پیشینه 

افزایش پرونده هاى قصور پزشکى در کشور  

ورپزشکى که در 
نونى کشور مورد 

0ى سال 1400
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قانونى کشور درباره بیشترین رشــته هاى داراى 
شــکایت نیز اظهارکرد: صرف نظر از موارد 
منجر به محکومیت یا تبرئه به ترتیب

الزاما همین الگو و نسبت در سال هاى
نشده است.

سلحشور درباره دالیل این افزایش قص
آمارهاى امسال نیز گفت: یکى از دال
و کم شدن کرونا و کاهش نگ
9ابتال به بیمارى کووید 19 اس
سبب مراجعه بیشتر مردمبه
و البته مراجعه بیشتر مر
وو کادر درمان براى
غیــر از ک ببه
 است.

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده هاى بهداشــتى و آرایشى گفت: تولیدکننده و 
واردکننده متفق القول هستند که باید با کاالى قاچاق به صورت جدى مقابله شود.

محمدرضا بحیرایى اظهار کرد: تأمین درســت، قانونى و بهداشــتى فرآورده هاى 
بهداشتى و آرایشى نقش بسزایى در سالمت مردم و خانواده ها دارد و سیاستگذاران 
باید نسبت به این موضوع توجه کافى داشته باشند که اگر کاالى مورد تقاضاى مردم 

تامین نشود، کاالى قاچاق  جایگزین کاالى با اصالت خواهد شد.
وى ادامه داد: یکى از مولفه هاى مؤثر بر افزایش کیفیت زندگى، توجه به ســالمت 
فرآورده هایى است که به عنوان کاالهاى سالمت محور مورد استفاده قرار مى گیرند 
و این موضوع درخصوص کودکان، سالمندان، زنان باردار، زنان شاغل، زنان خانه دار 

و به طور کلى همه اعضاى جامعه اهمیت دارد.
بحیرایى افزود: این مقوله، عالوه بر اینکه یک بحث جدى در حوزه سالمت است و 

همه کارشناسان بر آن اذعان دارند، تبعات اقتصادى نیز بهمراه دارد.
وى ادامه داد: اینکه کاالى قاچاق و فاقد اصالت در بازار کشــورمان شایع باشد، به 
هیچ وجه زیبنده جامعه اى که به دنبال عدالت و سالمت است، نیست و در این رابطه 
تولیدکننده و واردکننده متفق القول هستند که باید با کاالى قاچاق به صورت جدى 

مقابله شود.
به گفته بحیرایى، واقعیت این است که اقتصاد ایران براى بخش خصوصى، آنچنان 
که شایسته اســت احترام و ارزش قائل نیســت و این براى همه فعاالن اقتصادى 

آزاردهنده است.  

یکى از اقداماتى که در مجموعه قضایى استان قم و با محوریت دادستان عمومى 
و انقالب قم براى مقابله با حفظ چهره دینى قم دنبال شــد، تشــکیل قرارگاه 
کنترل و کاهش آسیب هاى اجتماعى بود که این قرارگاه طى مدت فعالیت خود 
دستاوردهاى مختلفى به دنبال داشت تا اینکه یکم مردادماه سال جارى فعالیت 

این قرارگاه متوقف شد.
حجت االسالم ابوالفضل تحریرى معاون دادستان قم اظهار کرد: قرارگاه کنترل و 
کاهش آسیب هاى اجتماعى در قم در آبان 98 با هدف اعالم، شناسایى و برخورد 
با فساد در حوزه آسیب هاى اجتماعى و فرهنگى و دغدغه مندى نسبت به مباحث 

اخالقى، اقتصادى، سیاسى و ادارى راه اندازى شد.
وى با اشاره به اینکه این قرارگاه از تاریخ  یکم مردادماه سال جارى متوقف شده 
اســت، گفت: با توجه به تماس ها و پیگیرى هاى مردمى مــا نیز پیگیرى هاى 
مستمرى در راستاى راه اندازى مجدد داشتیم که امیدواریم مطالبات مردمى به 

نتیجه برسد.
معاون دادســتان قم با تاکید بر اینکه هدف از تشکیل این قرارگاه کمک به حل 
آسیب هاى اجتماعى بوده اســت، افزود: قرارگاه فضاى خوبى ایجاد کرده بود تا 
مطالبات مردمى پیگیرى شود و نتایج آن در سال 98 به خوبى در عملکرد نهادهایى 
همانند نیروى انتظامى در حوزه برخورد با مشروبات 200 درصد افزایش، در مبارزه با 
خانه فساد 300 درصد افزایش و در مقابله با بى حجابى 500 درصد افزایش داشت 

و همه اینها ناشى از گزارشاتى بود که از این قرارگاه ارسال و پیگیرى مى شد.

باید با قاچاق کاالهاى آرایشى و 
بهداشتى مقابله شود

کاهش آسیب ها 
نیازمند عزم همگانى است
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خداوند،آفرینش   هر چیزى را در زمان معینش به انجام رسانید و 
میان طبایع گوناگون، سازش پدید آورد و هر چیزى را غریزه 
و سرشــتى خاص عطا کرد. و هر غریزه و سرشــتى را خاص 
کســى قــرار داد، پیــش از آنکه بــر او جامــه آفرینش پوشــد، 
بــه آن آگاه بــود و بــر آغــاز و انجــام آن احاطــه داشــت و 

نفس هر سرشت و پیچ و خم هر کارى را مى دانست.
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 شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایى پیاده روسازى 
معابر سطح شهر و منطقه صنعتى شهر دولت آباد برخوار از طریق مناقصه عمومى 

اقدام نماید. 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز شنبه مورخ 1400/12/14 

گشایش پاکات: روز یک شنبه مورخ 1400/12/15
ـ  بلوار طالقانى محل دریافت اسناد:  دولت آباد 

 www.dolatabadcity.ir پایگاه اینترنتى
تلفن: 031-45822010 

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
                                      

محمدحسن یارىـ  شهردار دولت آباد
   م.الف:1279390

  آگهى مناقصه عمومىنوبت دومنوبت دوم

اداره کل راه وشهرسازى استان اصفهان در نظر دارد پروژه  زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار 
نماید، بدینوسیله از شرکتهاي داراي صالحیت و رتبه بندي با رعایت ظرفیت کاري دعوت می گردد 
براى دریافت اسناد مناقصه تا روز پنجشنبه مورخ 1400/12/12 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

به نشانى http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

مهلت تحویل پاکت هاى پیشنهاد تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ  22/ 1400/12
گشایش پاکت هاى الف-ب-ج ، ساعت 10 روز  دوشنبه  مورخ  1400/12/23

نشانى:  اصفهان  ـ  خیابان سعادت آباد                           تلفن:  6681068 3- 031
م.الف: 1283233  

آگهى تجدید مناقصه عمومىچاپ دومچاپ دوم
 یک مرحله اى شماره 1400/08/ن  

شماره ردیف
مبلغ ضمانتنامه شرکت مبلغ برآورد ( ریال )موضوع پروژهمناقصه

در مناقصه (ریال)
صالحیت و یا 
رتبه مورد نیاز

تجدید1
1400/08 

احداث تقاطع 
غیرهمسطح سه 
راهى سد - چادگان

5 راه101,149,584,2065,100,000,000

اداره ارتباطات و اطالع رسانى  اداره کل  راه و شهرسازى استان اصفهان

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 169/ش مورخ 1400/02/01 شوراى 
اسالمى شاهین شــهر در نظر دارد عملیات اجرایى تکمیل طرح ارتقاء تصفیه 
تکمیلى پساب شاهین شهر را با اعتبار اولیه 244,000,000,000 ریال به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به حوزه معاونت عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1400/12/22 به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

 آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

م.الف :1283865

آ چاپ اولچاپ اول

 شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى 
شهرداریها ، تفکیک از مبدأ پسماند خانگى شهر را در داخل شهر و محل ترانشه را طى قرارداد اجاره 
به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشر اولین 
آگهى جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد و مدارك شرکت در مزایده به واحد حقوقى 

شهردارى مراجعه نمایند .
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ 1400/12/03 لغایت 1400/12/21 مى باشد

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد
 3- شهردارى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

 4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 
ضبط خواهد شد

 5- پیشنهاد دهندگان مى بایســت مبلغ  150/000/000را تحت عنوان سپرده شرکت  در مزایده، 
بصورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه ویا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک 

ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند
 6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است و متقاضى با امضاى اسناد شرکت 

در مزایده متعهد به پذیرش کلیه شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود.
على رجبى - شهردار  بادرود

 آگهى مزایده نوبت اول

م.الف:1283928

چاپ اولچاپ اول

دریا قدرتى پور

با حضور مدیران شرکت توزیع برق اصفهان در مانور اقدام فراگیر تعمیرات 
و بهینه ســازى شــبکه توزیع برق اصفهان با رویکرد بهبود و ایمنى در 

بهارستان برگزار شد. 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان در این مانورگفت: همزمان با 
کل کشور، چهارشنبه چهارم اسفندماه اصالح ساختار شبکه هاى توزیع 
برق اصفهان در راستاى بهینه سازى شبکه ها و همچنین ایمنى بیشتر 

انجام شد.
حمید رضا پیرپیران افزود: این رویداد بــا رویکرد بهبود ایمنى همزمان 
با سراسر کشور انجام شــد و در پى نظارت و سنجش و هماهنگى بین 
تیم هاى امدادى و نظارتى ستادى و اجرایى هستیم تا از این طریق بتوانیم 

با سرعت بیشترى در مقابله با بحران ها فعالیت کنیم.
وى با اشــاره به مانور اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه ســازى شبکه برق 
اصفهان، تصریح کــرد: در این برنامه اصالح ســاختار باالى 50درصد 
شــبکه ها توزیع برق اصفهان انجام شــده و به دنبال پایدارى و اصالح 

شبکه هستیم.
پیرپیران با اظهــار امیدوارى از اینکــه در پایان نتایج ایــن مانور مورد 

تجزیه وتحلیل قرار گیرد و نتایج آن قابل بهبود و شناسایى باشد، بیان کرد: 
از حدود پنج سال پیش در بحث اصالح ساختار شبکه هاى توزیع 11 محور 

مدنظر قرار گرفت.
مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان هدف از اجراى این مانور و اصالح 
ساختار شبکه را شناسایى و رفع کانون هاى خطر در شبکه توزیع نیروى 
برق دانست و افزود: اصالح حریم شــبکه، جابه جایى و اصالح پایه ها، 
افزایش نقاط قابل مانور در شــبکه، ارتقاى حفاظت الکتریکى شــبکه، 
ارتقاى مبلمان شهرى و زیباسازى شبکه هاى توزیع برق، حفظ شبکه در 
برابر سرقت، حفظ محیط  زیست، ارتقاى حفاظت الکتریکى، رؤیت پذیرى 
شبکه، متعادل سازى بار شبکه توزیع و همچنین کاهش تلفات از جمله 

اهداف این مانور است.
پیرپیران با اشاره به نتایج اصالح ساختار شبکه بیان کرد: کاهش میزان 
خاموشى ها از 850 دقیقه در ســال 93به زیر 120 دقیقه در سال جارى، 
رضایتمندى مــردم، اصالح بهینه مصرف انرژى، هوشــمند ســازى 
شبکه هاى توزیع و درنهایت تحت کنترل بودن شبکه از جمله این نتایج 
اســت. وى با بیان اینکه در این مانور 372 نفر نیروى انســانى در حوزه 
خدمات  انجام وظیفه کرده اند، اظهار کرد: 67گروه اجرایى با 250 نفر نیرو، 
26 گروه عملیاتى در بحث نظارت، اجرا و کنترل، 63 ناظر به طور مستقیم 
و 22کارشناس ایمنى و همچنین 97 دستگاه خودروى سبک و سنگین 

در این مانور حضور داشنتد.
■■■

در این مراســم حمید رضا آقایى، معاون بهره بردارى شرکت توزیع برق 
اصفهان نیز با اشاره به اینکه بزرگ ترین دستاورد این مانور این است که به 
صورت سراسرى و در کل کشور برگزار مى شود و همچنین در مناطق 13 
گانه اصفهان در حال انجام است گفت: بزرگ ترین هدفى که در این مانور 
در نظر گرفته شده است، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، باال بردن سطح 

ایمنى شبکه و افزایش ایمنى شهروندان و پرسنل است.
معاون بهره بردارى شرکت توزیع برق اصفهان تصریح کرد: همکاران ما 
تالش مى کنند در راستاى ایمن سازى شبکه مبلمان شهرى، شبکه هاى 
برق دار و کلیه تجهیزاتى که به این شبکه ها نزدیک مى شوند گام برداشته 

و نقاط ضعف را رفع و رجوع کنند تا ایمنى باالتر برود.
وى ادامه داد: استاندارد سازى بحث شبکه یکى از اهداف است و هر چه 
روى شبکه بیشتر کار کنیم و تعمیرات بیشترى انجام دهیم استانداردهاى 

شبکه باالتر مى رود و رفع کانون هاى خطر هم بهتر صورت مى گیرد.

آقایى بیان کرد: از دیگر دستاوردهاى این مانور هماهنگى بین حوزه ها و 
گروه هاى عملیاتى و آماده شدن براى لحظاتى است که با بحران روبه رو 
مى شویم و به این خاطر که به هر حال کشور ما در معرض خطرات مختلف 

از جمله سیل، زلزله و طوفان قرار دارد، ما باید آماده این مسئله باشیم.
 وى افزود: این مانور این آمادگى را ایجاد مى کند که با ســرعت، دقت و 
ایمنى بیشتر در جهت استانداردسازى شبکه ها فعالیت کنیم و همانطور که 

اشاره شد در بحران ها سرعت عمل بیشترى داشته باشیم.
■■■

جواد شب بیدار، رئیس اداره برق شهر بهارســتان نیز در این مراسم در 
پاسخ به سئوال «نصف جهان» مبنى بر اینکه چه میزان از نقاط کور شهر 
بهارستان در این مانور به تأسیسات روشنایى مجهز خواهد شد و آیا در این 
مانور خاموشى نیز اعمال مى شود یا خیر گفت: در کل پروژه 440 اصله 
پایه فرسوده تعویض مى شــود که این پایه ها به طور کل بعد از اصالح 

مى توانند معابر شهرى را زیباتر هم بکنند.
وى افزود: همزمان با این فعالیت ها ما پست هاى توزیع برق را سرویس 

مى کنیم و شبکه هاى فشار قوى را توســط گروه هاى خط گرم که به 
صورت برق دار روى این تأسیســات کار مى کنند اصالح خواهیم کرد 
و نکته مهم اینکه کلیه این فرایندها بدون اعمال هیچ گونه خاموشــى 

انجام مى شود.
رئیس اداره برق شهر بهارستان همچنین گفت: مانور تعمیرات و بهینه 

سازى برق اصفهان با رویکرد بهینه ســازى انجام مى شود و از اهداف 
این مانور شناســایى کانون هاى خطرناك براى شهروندان و همچنین 
پرسنل شرکت، اصالحات حرایم شبکه، تعویض و جابه جایى پایه هاى 
شبکه که یا فرســوده هستند و یا احتمال ســقوط دارند یا در مسیر تردد 
شهروندان هست، جابه جایى اشیاى زاید، جابه جایى و اصالح پایه ها و 
دریچه هاى چراغ هاى روشنایى که از کانون هاى خطر هستند و  ممکن 

است شهروندان را به خطر بیاندازد مى باشد.
شب بیدار افزود: در این پروژه در شش منطقه از محالت بهارستان شامل 
محله پردیس، محله خرم، محله سروستان، محله آرمان و خیابان هاى 
مینو، خیابان ارم و فروردین مشغول کار هستیم و در کل این پروژه، 20 
کیلومتر از شبکه هاى مسى ما تبدیل به کابل هاى خود نگهدار مى شود.

وى با اشاره به اینکه محل اصلى این مانور درمحله پردیس بهارستان به 
میزان 8 کیلومتر اجرا خواهد شد بیان کرد: حجم این پروژه بسیار وسیع 
است و کل پروژه بدون خاموشــى و بدون قطع برق انجام مى شود و به 

نوعى کار بزرگى است که در حال اتفاق افتادن است.

رئیس اداره برق شهر بهارستان اصفهان تصریح کرد: هر جایى که نیاز 
باشد شبکه ها را به دلیل حفاظت از همکارانمان بى برق مى کنیم و از دیزل 

ژنراتورها استفاده مى کنیم تا مشترکان دچار قطعى برق نشوند.
وى ادامه داد: در این پروژه، هم روشــنایى معابــر را اصالح مى کنیم و 
هم اینکه پایه هایى که داراى سیســتم هاى قدیمــى بوده تعویض و با 

المپ هاى ال اى دى کم مصرف جابه جا مى کنیم.
شب بیدار در پاسخ به این سئوال «نصف جهان» که چه میزان صرفه جویى 
در تعویض این سیستم هاى قدیمى با سیستم هاى جدید ایجاد مى شود 
گفت: این تعویض ها به سود شبکه هاى برق خواهد بود و با برآوردى که 
کردیم شبکه هاى مسى تلفاتى براى شبکه ایجاد مى کرد و با تعویض آنها 
مى توانیم به صراحت بگوییم که یک مگاوات انرژى ذخیره و از هدررفت 

انرژى جلوگیرى خواهد کرد.
■■■

در این مراسم همچنین مدیربرق منطقه 6 شرکت توزیع برق اصفهان 
از اجراى مانور اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه ســازى شبکه توزیع برق با 
رویکرد بهبود ایمنى درشهربهارستان خبر داد و گفت: یک اکیپ اجرایى و 

140نفر در این مانورشرکت دارند.
 مهران نصر افزود: در این مانور هفت نقطه به صورت سراسرى که نقاط 
خطرآفرین در شهربهارستان محسوب مى شوند بهینه سازى شبکه برق 

مى شوند.
وى گفت:این مانور با هدف رفع نقاط خطرآفرین و ایمن سازى شبکه هاى 
توزیع برق در 6نقطه بخش بهارستان و یک نقطه در منطقه 6اصفهان 

(مرداویج) برگزار مى شود.
نصرافزود : در ایــن مانور440 اصله پایه  هاى معــارض معبر وتعویض
 پایه هاى فرسوده در قالب 20 کیلومتر شبکه خودنگهدار انجام مى شود.

وى تأکید کرد :هدف از اجراى این مانور ایمن ســازى پایه هاى تابلوها و 
پست هاى زمینى و کابل هاى برق و ســرویس حریم شبکه هاى برق 
است. مدیر برق منطقه 6 شــرکت توزیع برق اصفهان ادامه داد: هزینه 
اجرایى و تعویض پایه هاى برق در این عملیات سه میلیارد و 200 میلیون 

تومان است.
 وى گفت: در طول ســال هاى گذشــته نیز پروژه هاى ایمن ســازى
 شــبکه هاى برق در این محدوده اجرا شده اســت که در این مانور نیز 
محالتى که فرسودگى بیشتر در زمینه کابل هاى برق داشته اند در طرح 
بهینه سازى شبکه هاى برق قرارگرفته اند. این مقام مسئول تأکید کرد: 
در محدوده شهر بهارستان سه بلوك دیگر نیاز به اصالح شبکه هاى برق 

دارد که حدود 120 کیلومتر  را شامل مى شود. 
نصر با بیان اینکه هزینه اجرایى بــراى این میزان پروژه 8میلیارد تومان 
است افزود: اصالح ساختار و رفع پایه هاى فرسوده و اصالح ضعف ولتاژ 

مشترکین از جمله اهداف این پروژه است.

اجراى مانور اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازى شبکه توزیع برق اصفهان در بهارستان


