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طرح پلیس فتا علیه تقلب در امتحانات مجازىثبت سردترین شب سال در بوئین میاندشتجدیدترین خبرها از مسابقه «دست فرمون»گوشت به کیلویى 200هزار تومان مى رسد؟ خبر برکنارى تارتار کذب محض است اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا ایرانى ها 
مهاجرت 
مى کنند؟

عدالت توزیع آب باید شکل بگیرد
3
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باغ فدك محل 
نگهدارى معتادان 
متجاهر مى شود

افزایش مهاجرت چند سالى ا ست که گریبان گیر 
ایران شده است، اکثر مهاجران قشر روشنفکر و 

تحصیل  کرده اى هستند که خروج آن ها به عنوان 
سرمایه انسانى تاثیرات مخربى براى کشور دارد. 
مهاجرت عموما به دلیل عوامل دافعه کشور مبدا...

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان گفت: ظرفیت مراکز نگهدارى معتادان 
متجاهر در اســتان با راه انــدازى پایگاه فدك 

افزایش مى یابد و به حدود یکهزار نفر مى رسد.
محسن یار محمدیان در جلسه ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر استان  اصفهان با اشاره به  اینکه این 
نشست نخستین جلسه با حضور استاندار و شهردار 
اصفهان در این دوره اســت، اظهار داشت: یکى 
از دغدغه هاى مهم کشــور جمع آورى معتادان 

متجاهر است...

اصفهانى ها «شفاف» خرید مى کننداصفهانى ها «شفاف» خرید مى کنند
برگزارى یک جشنواره متفاوت در استان از ابتداى هفته جارى تا برگزارى یک جشنواره متفاوت در استان از ابتداى هفته جارى تا 2222 بهمن بهمن
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امام جمعه اصفهان در دیدار با  استاندار و معاونان او خواستار شد 

رامین رضاییان به پرسپولیس 
نزدیک تر شد

سرمربى تیم فوتبال پرســپولیس مذاکرات مســتقیمى را با رامین 
رضاییان، بازیکن سابق این تیم انجام داده است.

باشــگاه الســیلیه قطر پس از نارضایتى از عملکرد لژیونرهاى خود 
تصمیم به پایان دادن به قرارداد بــا رامین رضاییان گرفت تا بازیکن 

قرضى الدحیل قطر به باشگاه خود باز گردد...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد 
مخدر استان اصفهان  خبر داد؛

وزش باد با شدت 
76 کیلومتر بر 

ساعت در اصفهان 

افزایش 23 درصدى روزهاى ناسالم اصفهان
از ابتداى امسال تا 28 دى ماه ثبت شده است

3

صیادمنش، فرشته نجات صیادمنش، فرشته نجات 
استقالل مى شود؟استقالل مى شود؟

سخنگوى کمیسیون تلفیق سخنگوى کمیسیون تلفیق 
خبر داد؛خبر داد؛

اعالم نرخ مالیاتاعالم نرخ مالیات
بر خانه هاىبر خانه هاى

لوکس و لوکس و 
خودروهاىخودروهاى
 الکچرى الکچرى
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فرمانده سپاه فرمانده سپاه 
صاحب الزمان (عج) صاحب الزمان (عج) 
اصفهان خواستار شد؛اصفهان خواستار شد؛

گشت هاى گشت هاى 
رضویون باید رضویون باید 
هدفمند شوندهدفمند شوند
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سینما ارث پدر کسى سینما ارث پدر کسى 
نیست که آن را کنترات نیست که آن را کنترات 

برداشته اند

غالمحسین لطفى:غالمحسین لطفى:

آگهى مزایده 
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم  مقامى از ورشکسته آقاى اصغر حسینى در نظر دارد 
یک مجموعه پنج واحدى واقع در خیابان شــیخ صدوق ابتداى خیابان شیخ مفید نبش کوچه پاشا پالك 13 با 

مشخصات ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند: 
شرح مورد مزایده

مشخصات 
ـ ملک یک مجموعه پنج واحدى شامل یک واحد تجارى در طبقه همکف به انضمام یک انبارى تجارى در زیرزمین 

و در طبقات اول و دوم و سوم و چهارم هر طبقه یک واحد با کاربرى دفتر کار 
ـ سرمایش و گرمایش واحدها از اسپلیت و پکیج تأمین مى شود. 

ـ تمام واحدها فاقد پارکینگ و قدمت ساختمان بالغ بر 10 سال مى باشد. 
1ـ واحد تجارى در طبقه همکف به شماره ثبتى 4858/4145 بخش 5 اصفهان به مساحت 63/48 مترمربع به 

انضمام یک انبارى تجارى در زیرزمین به مساحت 67/27 مترمربع 
  ارزش پایه مزایده واحد: 147,948,500,000 ریال 

2ـ واحد دفتر کار در طبقه اول به شماره ثبتى 4858/4146 بخش 5 اصفهان به مساحت 76/14 مترمربع 
  ارزش پایه مزایده: 54,059,400,000 ریال 

3ـ واحد دفتر کار در طبقه دوم به شماره ثبتى 4858/4147 بخش 5 به مساحت 74/14 مترمربع. 
  ارش پایه مزایده واحد: 54,059,400,000 ریال 

4ـ واحد دفتر کار در طبقه سوم به شماره ثبتى 4858/4148 بخش 5 اصفهان به مساحت 76/14 مترمربع. 
ارزش پایه مزایده واحد :57/105/000/000

5ـ واحد دفتر کار در طبقه چهارم به شماره ثبتى 4858/1324 به مساحت 76/14 مترمربع 
  ارزش پایه مزایده واحد: 57,105,000,000

ارزش کل پنج واحد جمعًا :370/277/300/000 ریال 
زمان مزایده: روز یک شنبه مورخ 1400/12/1 ساعت 11

مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان شــهید نیکبخت، نبش کوچــه6 (ژاله)، اداره تصفیه امور 
ورشکستگى 

شرایط مزایده: 
1ـ فروش نقدى و اقساطى و به مدت سه ماه مى باشد که مبلغ نقد 5 ٪ در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط 

اداره در روز مزایده تعیین مى گردد که حداکثر مهلت سه ماه مى باشد. 
2ـ کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایســت 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به 
شماره IR 110100004061012907670593 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا 

قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند. 
3ـ پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامى 

است و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 
4ـ اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

5ـ در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى 
قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر 

قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 
6ـ هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور 
ورشکستگى اصفهان مراجعه تا در روز واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد. تلفن: 031-36611086

اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى
 بطور فوق العاده نوبت اول 

جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى کشاورزى 
دامداران زمرد کشت بادرود رأس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1400/12/2 در 
محل کانون پرورشى فکرى کودکان و نوجوانان بادرود به آدرس: بادرودـ  نبش 

میدان شهدا تشکیل میگردد. 
لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت 
رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود 

را کتبًا معرفى نمایید. 
ضمنا  به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع 
عمومى، تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیرعضو تنها 
یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى، مى بایست به همراه 
نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1400/11/7 در محل دفتر شرکت تعاونى، حاضر 

تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 
دستور جلسه: 

1ـ گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرســان 2ـ ارائه گزارش مالى توســط 
حســابدار یا مدیر مالى 3ـ طــرح و تصویب صورت هاى مالــى منتهى به 
1399/12/30 و نحوه تقسیم ســود ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاى 
هیات مدیره و بازرســان و کارکنان و بودجه ســال جارى شرکت 4ـ ارائه 
گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى 5ـ تصویب تجدید ارزیابى 
دارایى هاى شرکت 6ـ طرح و تصویب افزایش سرمایه شرکت از طریق ورود 

اشخاص جدید 7ـ انتخاب اعضاء اصلى و على البدل بازرس/ بازرسان. 
داوطلبان تصدى سمت بازرسى به موجب ماده(8) دستورالعمل نحوه نظارت 
بر انتخابات تعاونى ها موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز از انتشــار آگهى 

دعوت فرم داوطلبى را تکمیل و تحویل دفتر تعاونى نمایند. 

تاریخ انتشار : 1400/10/30

هیئت مدیره
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ندبرداشته اند برداشته اندرداشتهبرداشته
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رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 
درباره مقایســه وضعیت کیفیت هواى ایران با ســایر 
کشورها با اشــاره به اینکه ایران در منطقه غرب آسیا 
رتبه ششم آلودگى هوا را دارد، گفت: با توجه به میانگین 
ذرات معلق در منطقه غرب آسیا، هیچکدام از کشورها 

نمى توانند به رهنمودهاى سازمان جهانى برسند.
عباس شاهسونى افزود: در مجموع، تعداد کل مرگ هاى 
منتسب به ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون در سال هاى 
95 تا 98 روند کاهشى و در سال 99 روند افزایشى داشته 
است. همچنین 10 درصد مرگ نوزادان زیر یکسال هم 

منتسب به آلودگى هواست.

وى تأکید کرد: مقایسه درصد شاخص کیفیت هوا طى 
سال هاى 1395 تا 1398 در کشور نشان مى دهد تعداد 
روزهایى که شاخص کیفیت هوا در محدوده قابل قبول 
قرار داشته است،   افزایش و تعداد روزهایى که شاخص 
کیفیت هوا در محدوده ناسالم براى گروه هاى حساس 

بود، کاهش یافته است.
او در ادامــه اظهار کــرد: اما این روند در ســال 1399 
برعکس شده است به طورى که روزهایى که شاخص 
کیفیت هوا در محدوده ناسالم براى گروه هاى حساس 
و ناســالم براى همــه گروه ها بــود، افزایــش یافته 

است.

رئیس شــوراى تأمین دام کشور با اشــاره به زمزمه هاى 
افزایش نرخ گوشــت در ماه هاى پایان سال، گفت: برخى 
مافیا عرضه گوشــت گرانى هاى اخیر نرخ گوشــت را به 
صادرات دام ارتباط مى دهند کــه باید بگویم که صادرات 

معلول گرانى هاى اخیر نیست. 
منصور پوریان عرضه دام را بیشــتر از تقاضا عنوان کرد و 
افزود: بازدید روزانه از میادین عمده این موضوع را به خوبى 
روشن مى کند. برخى از دامداران موفق به فروش دام خود 
نمى شوند و آن را به دامدارى خود باز مى گردانند. این فعال 
اقتصادى با بیان اینکه افکار عمومى همراه صادرات نیست، 
افزود: مافیاى عرضه گوشت مى خواهند با جوسازى علیه 

صادرات افکار عمومى را به نفع خــود تغییر بدهند. هدف 
از صادرات نفع شخصى افراد نیست بلکه توجه به پویایى 
اقتصاد دامداران است. بوروکراسى صادرات و دخالت هاى 
زیاد در این بخش روند صادرات را دشوار کرده و مانع تسهیل 
خروج دام از کشور شده است. رئیس شــوراى تأمین دام 
کشورگفت: برخى مافیاى عرضه گوشت به دنبال جلو رفتن 
قیمت ها هستند این در حالى است قیمت دام در دامدارى ها 
افزایش نداشته است اما در قصابى ها شاهد تغییرات هفته اى 
قیمت ها هســتیم. افرادى که از حراج کردن دام توســط 
دامداران بیشترین سود را بردند مى خواهند قیمت گوشت 

داخلى افزایش پیدا کند تا واردات را توجیه پذیر جلوه دهند.

رتبه ششم ایران در
 آلودگى هواى غرب آسیا 

گوشت به کیلویى
 200هزار تومان مى رسد؟

معماى وام ازدواج
  برترین ها | در حالى کــه پرداخت وام 
بانکى به بن بست خورده و سخت گیرى بانک ها 
براى ضامن بیش از گذشته شده، مجلس به دنبال 
افزایش وام ازدواج تــا 500 میلیون تومان براى 
زوج هاســت. آیا بانک ها مى تواننــد این وام ها را 
پرداخت کنند؟ بر اســاس اخبار منتشر شده مبلغ 
وام ازدواج بین 300 تا 500 میلیون تومان تعیین 
شده، که اقساط قابل توجهى دارد و ممکن است 
زوجین از پس پرداخت وام برنیایند و این موضوع 

مشکالتى براى بانک پدید مى آورد.

بهانه عجیب 
مدیر طراحى مرکز توسعه محصوالت    بهار|
ایران خودرو گفت: باز شدن کیسه هوا (ایربگ) در 
هنگام تصادف خودرو، بســتگى به شدت ضربه، 
میزان ســرعت و زاویه اى دارد کــه ضربه وارد 
مى شــود. مهدى رحیمى افزود: کیسه هواى هر 
خودرو یک جعبه سیاه براى ذخیره اطالعات دارد 
و ما براى بررسى حادثه بهبهان باید این جعبه هاى 
سیاه را بررسى کنیم تا بتوانیم تشخیص دهیم که 

چرا کیسه هوا عمل نکرده است.

تحول در تولید آناناس 
  فارس| به منظور توســعه کشت بافت 
در ایران و کاســتن از حجم واردات، نهال آناناس 
به روش کشت درون شیشه اى در حال گسترش 
اســت. آناناس از میوه هاى گرانقیمت به شــمار 
مى رود. طبق آمار گمرك ایــران، واردات آناناس 
تا بیش از 21 میلیــون دالر هم گزارش شــده 
اســت. از طرفى وزارت جهاد کشاورزى با تأکید 
بر افزایش ســطح گلخانه ها به دلیل سودآورى، 
مصرف کم آب، محصول دهى و اشتغالزایى باال، 
درصدد تنوع بخشى به محصوالت گلخانه اى، با 
محصوالت جدید اقتصادى نظیر آناناس برآمده 

است.

با زمین خواران 
همکارى نکنید

  فارس| معاون امور اســناد سازمان ثبت 
اسناد و امالك کشــور گفت: هر سردفترى که 
کوچک ترین خطایى در معاونت، مشارکت و مبحث 
شوم زمین خوارى یا جعل سند رسمى داشته باشد 
قطعا مشــمول ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمى 
مى شود و ســلب امتیاز خواهد شد. مهدى اقبال 
با اشاره به پرونده 3 هزار میلیاردى زمین خوارى 
اظهار کرد: وزارت اطالعــات چندین پرونده را با 
موضوع زمین خوارى مورد بررســى قرار داده که 
یکى از آنها پرونده تخلف 3 هزار میلیاردى است و 

در جریان رسیدگى قرار دارد.

رهاسازى آب از افغانستان 
  ایسنا| استاندار سیســتان و بلوچستان 
گفت: با توجه به بارندگى هایى که در افغانســتان 
انجام شــده، روز ســه شــنبه دو دریچه از بند 
کمال خان باز شــد. با توجه بــه فاصله 80 تا 90 
کیلومترى کــه با چاه نیمه هاى سیســتان دارد، 
پیش بینى مى شود آب به زودى وارد خاك ایران 
شــود. مدرس خیابانى افزود: آنچه توافق شده و 
تعهد شده با دولت افغانســتان و بارندگى ها هم 
کمک مى کند، این اســت که این جریان ادامه 

داشته باشد تا حقابه ایران کامل تأمین شود. 

رکورد ارتفاع برف 
شکسته شد

  تسنیم| مدیــرکل مدیریــت بحران 
استاندارى لرستان گفت: بر اثر سامانه بارشى اخیر 
در گردنه «گله بادوش» الیگودرز، ارتفاع برف در 
این گردنه به 6 متر رســیده است. پازوکى عنوان 
کرد: 200 روستاى شهرســتان الیگودرز قطعِى 
برق داشــتند و  بر اثر بارش سنگین برف 208 راه 

روستایى و برق 34 روستاى استان مسدود است.

درخواست برگزارى 
نماز جماعت در پاساژ 

  برترین ها | اســتاندار خراســان رضوى در 
اظهاراتى خواستار برگزارى نماز جماعت در پاساژها 
و مراکز تجارى مشهد شــد. یعقوبعلى نظرى با تأکید 
بر ضرورت نهادینه سازى اقامه نماز در همه حوزه هاى 
تجمعى این استان گفت: باید براى اقامه پرشور نماز در 
مراکز تجارى، پاساژها و مراکز عمده تجمعى مشهد 

همه ظرفیت ها را به کار بگیریم.

طرح بى سابقه زاکانى 
علیرضا زاکانى شهردار تهران از دوشیفته    رکنا|
شدن مدیریت شــهرى پایتخت خبر داد.  وى گفت: 
41 درصد خدمات شهردارى را مى توان بعدازظهرها 
به مردم ارائه کرد.  زاکانــى در این زمینه تصریح کرد: 
در تالشیم زمان خدمات رســانى به مردم را در سال 
آینده افزایش دهیم. به طور پایلوت راه اندازى «شیفت 
بعدازظهر» در شهردارى برخى مناطق آغاز خواهد شد.

حاللیت طلبیدن از رفسنجانى
حمید ماهــى صفــت در برنامه    برترین ها |
شباهنگى از حاللیتى که از آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
طلب کرده بود مى گوید. ماهى صفت گفت: من به دفتر 
ایشان رفتم و طلب حاللیت کردم، ایشان نیز گفتند که 

اگر به قصد ایجاد سرور باشد، مانعى ندارد.

فعًال اطالعات نمى دهیم
  دیده بان ایران |مجتبــى ذوالنــورى، عضو 
کمیســیون امنیت ملى مجلس شــوراى اسالمى در 
خصوص جزئیات محتواى قرارداد 25 ساله بین ایران 
و چین مى گوید: کشــور ما یک کشور خاص به لحاظ 
شفافیت اطالعات است اما در این گونه توافق نامه ها 
معموًال اینکه  چقدر اطالعات بــه بیرون درز پیدا کند، 
طرفین توافق تصمیم مى گیرند. در حال حاضر جمهورى 

اسالمى عالقه به بیان جزئیات ندارد. 

947 برج ناایمن در تهران
معاون پیشگیرى و حفاظت حریق سازمان    رکنا|
آتش نشانى گفت: 947 برج ناایمن باالى 12 طبقه در 
تهران داریم و 150 بیمارستان نیز در شرایط ناایمن به 
ســر مى برند. کامران عبدولى اظهار کرد: مهمترین 
فاکتور در ساختمان ها در دنیا این است که راه خروج 
براى افراد وجود داشته باشد و همه به پلکان آتش نشانى 
دسترسى داشته باشند. ما در هر طبقه باید این فضا را 

داشته باشیم .

کدام کاال ها احتکار شدند؟
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوى    ایسنا|
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
بازرسان سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت سراسر 
کشور به منظور مقابله با هرگونه احتکار احتمالى کاال 
در آذرماه امســال بیش از 19 هزار بازرسى از انبارها و 
مراکز نگهدارى کاال در سراسر کشور انجام دادند که 
منجر به تشکیل 748 پرونده براى واحدهاى متخلف 
شده است. کاالهاى کشف شده نیز شامل کاالهاى 
اساسى از جمله برنج، چاى، روغن نباتى، شکر، تخم 
مرغ، تجهیزات پزشکى، انواع شوینده و... معادل بیش 

از 641 میلیارد تومان بوده است.

دیدار سه جانبه مهم
بــه تازگــى اخبــارى مبنى بر    آفتاب نیوز|
دیدار هاى سه جانبه رئیس دولت اصالحات، على اکبر 
ناطق نورى و حسن روحانى به گوش مى رسد. گرچه 
افراد نزدیک به رئیس دولــت اصالحات این دیدار ها 
را معمولى دانســته اند، اما بدون شک نمى توان دیدار 
این سه نفر که از ســران جناح هاى مختلف هستند را 
یک دیدار معمولى تلقى کرد؛ با این حال، باید دید آیا 
مى توان این دیدار ها را اولین کنش هاى جدى جبهه 

اصالحات قلمداد کرد؟

خبرخوان

یک روزنامه قطرى چاپ لندن مدعى شــد که مقامات 
ایرانى و مصرى براى بررسى برخى مسائل از جمله امنیت 

تنگه «باب المندب» اخیراً با یکدیگر دیدار کرده اند.
روزنامه قطرى «العربى الجدید»، دیروز (چهارشــنبه)، 
به نقل از منابع مصرى ادعا کرد که چنــد روز مانده به 
شروع ســال جدید میالدى دیدارى در سطح اطالعاتى 
میان مقامات ایرانى و مصرى صورت گرفته است. بنابر 
ادعاى این روزنامه قطرى، هدف از این دیدار «بازنگرى 
و ارزیابى مجموعه اى از گام ها و خواسته هاى متقابل دو 

کشور بوده است».
منابع مذکور با اشــاره به اینکه در نیمه ســال گذشته 
میالدى بر سر برگزارى این دیدار توافق شده بود، در ادامه 
ادعاى خود اضافه کردنــد: «صحبت از اعالم گام هایى 
جدید در روابط دو کشور در آینده نزدیک در حال حاضر 
مطرح نیست. مسئله اى که در حال حاضر دو طرف بر سر 
آن به توافق رسیده اند، آسیب نرساندن به منافع یکدیگر 

بوده است.»
یکى از منابع یادشده که اشاره اى نیز به نام او نشده است، 
در پاسخ به سئوالى درباره اینکه آیا قاهره و تهران قصد 
دارند پرونده روابط خود را از ســطح اطالعاتى به سطح 
دیپلماتیک انتقال دهند، ادعا کــرد: «روابط با ایران در 
ســطح امنیتى محصور خواهد ماند چراکه این مســئله 
یکى از پرونده هاى اصلى تحت اشراف مستقیم سرلشکر 
"عباس کامل" رئیس دستگاه اطالعات کل مصراست.»

منبع یادشده در ادامه اشــاره کرد که به تمام رسانه هاى 
مصرى دستور داده شــده اســت که به هیچ عنوان در 

گزارش رویداد ها به ایران اهانت نکنند.
این منبع همچنین مدعى شــد که یکــى از مهمترین 
مســائلى که دو طرف در آخرین دیدار آن را مورد بحث 
و بررســى قرار داده اند، تنگه باب المندب یمن بوده که 
مصر خواهان عدم کشیده شدن جنگ یمن به این تنگه 
شده است چراکه این تنگه بر کشتیرانى در کانال سوئز 

مستقیماً تأثیر خواهد گذاشت.

منابع یادشــده در گفتگو با روزنامــه «العربى الجدید» 
همچنین ادعا کردند که وضعیت نوار غزه و حمایت ایران 
از گروه هاى مقاومت فلســطین به ویژه جنبش مقاومت 
اسالمى فلسطین (حماس) و جنبش جهاد اسالمى جزو 
مسائلى بوده که قاهره و تهران درباره آن رایزنى کرده اند.
طبق ادعــاى این منابــع، با توجــه به اینکــه قاهره 
میانجیگرى میــان تل آویو و گروه هاى فلســطینى را 
برعهده دارد، مقامات مصرى از تهران خواســته اند که 

در ارتباط با پرونده غزه با قاهره هماهنگى داشته باشند.

این منابع همچنین مدعى شدند که یکى از مسائل مورد 
بحث میان طرفین، حضور شرکت هاى مصرى در عراق 
به منظور تالش براى بازسازى مناطق ویران شده در این 
کشور در پى جنگ با داعش، تسهیل کار این شرکت ها و 

برقرارى امنیت آنها بوده است.
منابع مصرى در ادامه با ادعــاى اینکه مقامات ایرانى از 
عدم مشــارکت مصر در تحرکات ضد ایرانى در سطح 
منطقه تشکر کرده اند، اضافه کردند که قاهره به تل آویو 
توصیه کرده اســت که اقدامى علیه ایران انجام ندهد 

چراکه این امر براى تمام منطقه هزینه بر خواهد بود.
این روزنامه قطرى همچنین با اشــاره به اینکه مصر بر 
عدم تنش نظامى تأکید داشــته، اضافه کرد که قاهره از 
پیوســتن به ائتالف هاى نظامى ضد کشور هاى منطقه 

استقبال نمى کند.
روزنامه قطرى «العربــى الجدید» پیش تر نیز از جریان 
داشتن مذاکراتى میان قاهره و تهران با هدف بهبود روابط 
میان دو کشور و دستیابى به رویکرد هاى نزدیک درباره 

برخى از مسائل منطقه اى خبر داده بود.

روزنامه قطرى فاش کرد؛

تحرکات تازه در رابطه ایران  و مصر

ســخنگوى کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 1401 از 
تعیین نرخ مالیــات بر خانه ها و ماشــین هاى لوکس 

خبر داد.
رحیم زارع گفت: خودرو تا ســقف یــک میلیارد تومان 
مشمول مالیات خودرو نخواهد شد تا مبلغ یک میلیارد 
و 500 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان 

شامل مالیات یک درصد،  تا مبلغ 3 میلیارد تومان نسبت 
به مازاد یــک میلیارد و 500 میلیون شــامل مالیات 2 
درصد مى شود. تا مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون تومان 
نسبت به مازاد 3 میلیارد تومان شامل مالیات 3 درصد و 
نسبت به مازاد 4 میلیارد و 500 میلیون تومان مالیات 4 

درصد شامل مى شود.
وى درباره مالیات واحدهاى مســکونى و باغ ویالهاى 
گرانقیمت گفت: واحدهاى مســکونى و باغ ویالهاى 
گرانقیمت تا ســقف 10 میلیارد تومان معاف از مالیات 
اســت نســبت به مازاد 10 میلیارد تا 15 میلیارد تومان  
مالیات یک در هزار، نســبت به مازاد 15 میلیارد تومان 
تا 25 میلیارد تومان مالیــات دو در هزار  را باید پرداخت 

کنند. 
زارع گفــت: از واحدهاى مســکونى و بــاغ ویالهاى 
گرانقیمت نسبت به مازاد 25 میلیارد تومان تا 40 میلیارد 
تومان سه در هزار و نســبت به 40 میلیارد تومان تا 60 
میلیارد تومان 4 در هزار و نســبت به مازاد 60 میلیارد 

تومان به باال 5 در هزار مالیات گرفته خواهد شد.

مجمع جهانى اقتصاد در یک گزارش تحلیلى مهمترین 
ریسک  هاى پیش روى جهان را بررسى کرده و به تازگى 
آخرین گزارش خود را منتشر کرده است. این گزارش که 
بر اساس داده هاى جمع آورى شــده در گفتگو با بیش 
از 12000 کارشــناس، مقام ارشــد تجارى، سیاسى و 
اجتماعى جهان جمع آورى شده نشان مى دهد ایران در 
یک دهه آینده با 5 ریســک مهم دست به گریبان است 
که مهمترین آنها بیکارى و سرخوردگى جمعیت جوان 

کشور است.
مجمع جهانى اقتصاد در گزارشــى که دو ســال بعد از 
شــیوع ویروس کرونا منتشر شــده، مهمترین خطرات 
پیش روى جهان را خطر تغییرات اقلیمى معرفى کرده، 
اما وضعیت بــراى ایران که همزمان با بحران زیســت 
محیطى و بحران هاى سیاسى و اقتصادى سر و کار دارد 

فرق مى کند.
این نهاد از بیش از 12 هزار کارشناس خواسته به سئوالى 
درباره 5 ریسک حیاتى که 124 کشور جهان در ده سال 
آینده با آن مواجهند، پاســخ دهند. از این کارشناســان 
خواسته شده ریسک هاى نامبرده را بر اساس اولویت از بین 

فهرستى 35تایى از انواع خطرات پیش رو انتخاب کنند.
در مورد ایران بیشــترین خطرى که کشــور به لحاظ 
اقتصادى در یک دهــه آینده با آن مواجــه خواهد بود 
خطر بیکارى و بحران هاى معیشــتى است. به ترتیب 
مقوله هاى «سرخوردگى فراگیر جوانان»، «رکود طوالنى 
اقتصادى»، «بحران منابع طبیعى» و «از دســت دادن 
تنوع زیستى و فروپاشى اکوسیستم» به عنوان خطرات 
دوم تا پنجم شناسایى شده براى ایران در ده سال آینده 

ذکر شده اند.

«ساتورنینو دو له فوئنته گارســیا»، شهروند 112 ساله 
اســپانیایى که بر اســاس مرجع جهانــى گینس لقب 
پیرترین مرد جهان را گرفته بود، روز پنج شنبه 18 ژانویه 

درگذشت.
این مرد در زمان مرگ 112 سال و 341 روز سن داشت 
و قرار بود ماه آینده تولد 113 سالگى خود را جشن بگیرد.

ساتورنینو دو له فوئنته گارسیا در 11 فوریه سال 1909 
میالدى در منطقه پوئنته کاســترو در شــرق اسپانیا به 

دنیا آمده بود. 

همین موضوع باعث شــد که او بتواند کســب و کارى 
را براى خود در زمینــه تجارت کفش بــه راه بیندازد و 
تشــکیل خانواده دهد و صاحب هفت فرزند، 14 نوه و 

22 نتیجه شود.
بر اساس اطالعات وب سایت گینس، تا کنون کسى که 
توانسته بیش از هر انسان دیگر روى کره خاکى زندگى 
کند، یک زن فرانســوى به نام «ژان کلمانت» بوده که 
122 سال و 164 روز عمر کرده و درنهایت در سال 1997 

میالدى جان سپرده است.

اهالى منطقه گلســار 15 ایزدشهر تابســتان امسال با 
دیوارکشــى منطقه اى نزدیک ســاحل مواجه شدند، 
منطقه اى به مســاحت 4 هزار و 421 متر که چند ماهى 
اســت با دیوار هاى بتنى محصور شده اســت و اهالى 
مى گویند قرار اســت مجتمع هاى گردشگرى چندین 

طبقه در کنار ساحل ساخته شود.
برخى از آنها مى گویند براى مصاحبه از طرف کسانى که 
احتماًال مى خواهند اینجا ساخت و ساز کنند امنیت ندارند 
اما تعدادى از ساکنان این منطقه معتقدند این ساحل 30 
سال قبل کامًال زیرآب بود و دو هفته مانده به پایان عمر 
دوره پنجم شوراى اسالمى ایزدشــهر دیوارکشى این 

منطقه شروع شد.
حسین غالمى، عضو شوراى شــهر ایزدشهر مى گوید: 
شرکت «هومت پارس کاسپین» با این شهردارى قرارداد 
اجراى دو طرح در حوزه گردشگرى شامل ساخت پارك 
جنگلى ایزدشهر و اجراى طرح گردشگرى در ساحل این 
شهر را منعقد کرده است. او مى گوید: این شرکت بخشى 
از زمین هاى ســاحلى را براى ایجاد طرح گردشــگرى 
خریدارى کرده است؛ اما اینکه این زمین جزو زمین هاى 

مستحدثه و در اختیار منابع طبیعى است اطالعى ندارم.
گفته هاى این عضو شــورا در حالى است که اداره منابع 
طبیعى و آبخیزدارى شهرستان نور در دو نامه اى که به 
مورخه اول و پانزدهم آذرماه 1395 به دادستان دادسراى 
عمومى و انقالب شهرســتان نور و شهردارى ایزدشهر 
نوشته بود اعالم کرد این پالك جزو اراضى ملى است و 

هرگونه اقدام در این محدوده غیر قانونى و صدور هرگونه 
مجوز نیز در این عرصه ممنوع است.

مهدیزاده، رئیس وقت منابع طبیعى شهرستان نور که این 
نامه را امضا کرده است مى گوید: مقرر شده بود حفاظت 
جدى در این عرصه داشته باشیم و از هرگونه ساخت وساز 
و دیوار کشى در اراضى مستحدثه ساحلى جلوگیرى شود.
حاال بعد از گذشــت پنج ســال از این نامه نگارى هاى 

بازدارنده، این عرصه دیوار کشى شده است.
پیگیرى هاى «باشگاه خبرنگاران جوان» و اسناد به دست 
آمده نشان مى دهد این زمین متعلق به بیوه پهلوى اول 
و از جمله زمین هاى تصاحب شده توسط خاندان پهلوى 
است که پس از انقالب مصادره و به نفع بنیاد مستضعفان 
تثبیت مالکیت شــده بود و ســپس با رعایت تشریفات 

قانونى در سال 77 به شخص «الف – ح» واگذار شد.

اعالم  نرخ مالیات بر خانه هاى لوکس 
و خودروهاى الکچرى

گزارش  مجمع جهانى اقتصاد از آینده ایران 

مرگ پیرترین مرد جهان 3 هفته قبل از تولدش!

ماجراى دیوارکشى ساحل گلسار ایزدشهر 
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آیت ا... مهدوى بسترى شد
آیت ا... مهـدوى، عضو مجلس خبـرگان رهبرى و امام 
جمعه موقت اصفهان در بیمارستان بسترى شد.بر اساس 
اعالم مسـئول دفتر آیت ا... سـید ابوالحسـن مهدوى، 
نماینده مـردم اصفهـان در مجلس خبـرگان رهبرى و 
اسـتاد حوزه علمیـه، بر اثر عارضـه گوارشـى در یکى از 
بیمارستان هاى اصفهان بسترى شـد. آیت ا... مهدوى، 

یکى از اعضاى پنجمین مجلس خبرگان رهبرى است.

آغاز توزیع برنج حمایتى 
توزیع 3700 تـن برنج حمایتـى به نرخ دولتـى با هدف 
تنظیم بازار شـب عیـد در فروشـگاه هاى زنجیـره اى و 
بین اصناف در اسـتان اصفهان آغاز شـد. مدیر کل غله 
و خدمات بازرگانى اسـتان اصفهان گفت: در این استان 
برنج وارداتى براى مصرف داخلى ذخیره سـازى شده و 
در مواقعى همچون ایام ماه هاى محرم، صفر، شب عید 
و کمک هاى مومنانه در فروشگاه هاى زنجیره اى و بین 
اصناف این استان توزیع مى شود. محسن ضیائى افزود: 
براى تامین مصرف مورد نیاز این نوع کاال هاى اساسى در 
شب عید نوروز، 1300 تن برنج تایلندى و 2400 تن برنج 

هندى با نرخ دولتى در حال توزیع است.

پیدا شدن شمش 
در ایستگاه مترو

احمدرضا طحانیان، مدیرعامل شـرکت متروى منطقه 
اصفهان گفت: «رضا نسـاج پور» متصدى امور ایستگاه 
مترو انقالب  اصفهان در اقدامى خداپسـندانه، دو قطعه 
شـمش نقره را به صاحبش بازگرداند. صاحب شمش ها 
ارزش آن را بالغ بر 300 میلیون تومان اعالم و از فداکارى 

متصدى ایستگاه مترو انقالب تقدیر کرد.

دستگیرى باند سارقان میلگرد 
جانشین فرماندهى انتظامى شهرستان نجف آباد گفت: 
ماموران یـگان امداد حین گشـت زنى یا مشـاهده یک 
دسـتگاه خودروى پراید با 3 سرنشـین در حال سـرقت 
میلگـرد از یـک سـاختمان در حال سـاخت سـارقان را 
دستگیر کردند. سرهنگ على ابدى با بیان اینکه سارقان 
با مشـاهده خودروى پلیس قصـد فرار داشـتند افزود: با 
سرعت عمل ماموران این سارقان دسـتگیر شدند. وى 
این سـارقات به 7 فقره سـرفت اعتراف کردندگفت: در 
بازرسى از خودروى سارقان، مقادیر زیادى میلگرد و آهن 

آالت مسروقه کشف شد.

خارج کردن جسد از چاه 
آتش نشانان جسد بانوى 51 ساله را از چاه 25 مترى در 
خیابان آیت اهللا خادمى اصفهان خارج کردند. فرهاد کاوه 
آهنگران سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شـهردارى اصفهان گفت: پس از دریافت گزارش هاى 
مردمى از سامانه 125، ماموران ایستگاه هاى 6 و 16 به 
محل اعزام شدند و جسد این بانو که چند روزى از فوتش 

مى گذشت را تحویل ماموران پلیس آگاهى دادند.

مرئى سازى 134دریچه آب 
134 مـورد هم سـطح سـازى و مرئـى سـازى دریچه 
والوهاى قطـع و وصـل شـبکه توزیـع آب در منطقه 4 
اصفهـان انجام شـد. به گـزارش روابط عمومـى آبفاى 
منطقه، هدف از این اقدام آسـفالت کردن معابر توسـط 

شهردارى و ناهموار بودن دریچه هاى آب بوده است.

دزد دوچرخه ها 
رئیس پلیس آگاهى اسـتان گفت: پـس از وقوع چندین 
فقره سرقت دوچرخه از مجتمع هاى مسکونى در یکى از 
مناطق شهر "اصفهان" بررسى موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت. سرهنگ 
حسین ترکیان افزود: در تحقیقات پلیس سارق دستگیر 
شـد و در بازجویى به 29 فقره سـرقت دوچرخه اعتراف 
کرد. وى گفت: این سـارق در پوشش کارگر خدماتى در 
مجتمع هاى مسکونى در فرصتى مناسب اقدام به سرقت 

دوچرخه مى کرد.

خبر

فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان در حاشیه 
نشســت تعاملى بین فرماندهان انتظامى و فرماندهان 
ناحیه هاى مقاومت بسیج و سپاه با بیان اینکه هر زمان نا 
امنى به وجود بیاید سپاه، ارتش و فرماندهى انتظامى با هم 
وارد میدان مى شوند و اجازه نمى دهند آرامش مردم بهم 
بخورد، وحدت و هماهنگى مثال زدنى نیروهاى مسلح 

درکشور را باعث یأس دشمن عنوان کرد.
سردار سید مجتبى فدا اظهار داشت: ناحیه هاى مقاومت 
بسیج و ســپاه ظرفیت بسیار خوبى هســتند که پلیس 
مى تواند در زمینه پیش بینى، پیش گیرى و کنترل جرایم 

از آنها استفاده کند.

وى پیش بینى و پیشگیرى از جرایم را بسیار مهم عنوان 
کرد و گفت: هرچقدر در این زمینه کار کنیم هزینه هایى 
که براى کنترل و برخورد با جرایم بپردازیم کم مى شود 
و در همین رابطه گشت هاى رضویون که با هدف پیش 
بینى و پیشگیرى راه اندازى شده نیز بایستى سازماندهى 

و هدفمند شوند.
ســردار فدا افزود: راه هاى خدمت رســانى هرچه بهتر 
مسئوالن به مردم هموار شــده و امیدواریم مشکالت 
و دغدغــه هاى مــردم در دولــت کنونــى که بخش 
اعظمــى از کارش را براى خدمت رســانى گذاشــته 

برطرف شود.

اســتاندار اصفهان گفت: قوانین و جرائم موجــود در بازار 
مایحتاج عمومى بازدارنده تخلف نیست و الزم است گزارش 
تحلیلى در این ارتباط به رییســان جمهورى و قوه قضائیه 

ارائه شود.
سید رضا مرتضوى در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: 
گرانى ها و افزایش قیمتى که در برخى از اقالم اساسى ازجمله 
برنج، روغن، شکر و گوشت و حتى شوینده ها شاهدیم هیچ 
دلیل موجهى ندارد. وى بابیان اینکه اتفاق یا رخدادى شکل 
نگرفته است که دلیل برافزایش قیمت شود و الزم است که 
قیمت ها به  قبل برگردد، ادامه داد: مردم ازنظر اقتصادى در 
تنگنا هستند و از قیمت هاى موجود ناراضى  که باید نظارت و 

بازرسى ها را در جهت اعتماد عموم افزایش دهیم.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه بازرسى ها باید به گونه اى 
صورت گیرد که مردم از اینکه دولت در جهت رضایت آن ها 
گام برداشته احساس خشنودى کنند، افزود: به تازگى شاهد 
گرانى تخم مرغ دریکى از فروشــگاه ها بودیم که به علت 
ارتکاب کاله بردارى، سلب اعتماد عموم به دولت و گرانى 

تحت یک برند باید با متخلف جدى برخورد شود.
وى تکرار یک تخلف را به علت عدم قــدرت تعزیرات  در 
برخورد با متخلفان ندانســت و گفت: قوانین موجود براى 
جرائم بازدارنده تخلف نیست  که باید گزارش آن به مقامات 

کشورى ارائه شود.

قوانین و جرائم موجود  در 
بازار بازدارنده  نیست 

گشت هاى رضویون باید 
هدفمند شوند

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: با 
وجود اینکه آب یک موضوع ملى و متعلق به همه مردم 

است، باید عدالت توزیع آبى شکل بگیرد.
دفتر امام جمعه اصفهان در دیدار با اســتاندار اصفهان و 
معاونان او افزود: دولت باید براى حل موضوع آب فکرى 
اساسى کند. وى گفت: چالش آب در دولت ها وجود داشته 
و از این موضوع که آب جزو انفال اســت درك درستى 
نداشته اند مثل نفت، معادن وسایر منابع ملى که متعلق 

به همه مردم است.
وى افزود: طرح انتقال آب از دریا عالوه بر پرهزینه بودن 
مشــکالت فراوانى دارد بنابراین باید اقدامات مناسبى 

براى حل این موضوع در استان صورت پذیرد.
امام جمعه اصفهان خاطرنشــان کرد: باید منابع آب به 
صورت عادالنه بین همه تقسیم شود، اینکه آب در استانى 
جارى باشد و گفته شود فقط متعلق به همان استان است 

درست نیست.
آیت ا... طباطبایى نژاد با بیــان اینکه بزرگترین چالش 
اصفهان مسله آب است افزود: با راه اندازى و بهره بردارى 
از  سد تونل سوم کوهرنگ بخشى مهمى از این چالش در 

استان حل مى شود.
امام جمعه اصفهان مدارا کردن با مردم را یک اصل براى 
مسووالن بیان کردو افزود: مردم براى حکومت و نظام 
اسالمى داراى ارزش هستند چرا که مدارا کردن با مردم 

باید به عنوان یک اصل مد نظر قرار بگیرد.

آیت ا... طباطبایى نژاد ادامه داد: یکى از راه هاى رسیدن 
و هدف نهایى براى ایجاد تمدن اســالمى مد نظر رهبر 
معظم انقالب مردم دارى است؛ در عصر تمدن اسالمى 
نباید هیچ کار خالف، غیر قانونى در تمامى حوزه ها وجود 

داشته باشد.
اســتاندار اصفهان هم گفت: در طول سال ها مشکالت 
انباشــته در حوضه زاینده رود ناشى از خشکسالى و سوء 

مدیریت است.
سید رضا مرتضوى افزود: از ابتداى کار در مدت تصدى 
استاندارى ده ها جلسه در خدمت کشاورزان در مورد آب 
زاینده رود و مدیریت حوضه آبریز برگزار و تالش شد با 
حضور معاون اول رئیس جمهورى، وزراى کشور، نیرو 
و جهاد کشاورزى و مجمع تشخیص ، مشکالت مردم 

اصفهان به صورت جدى دنبال شود.
وى گفت: مصوباتى در مورد مباحث حوضه آبریز زاینده رود 
داشتیم که احیاى ستاد زاینده رود یکى از آنها بوده است 

و مسائلى که باید طرح شود در این جلسات مطرح شد.
استاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: در گام هاى بعدى 
استفاده از ظرفیت پساب اصفهان و عالوه بر تصفیه خانه 
شمال و جنوب یک تصفیه دیگرى روى آب آن انجام شود 

تا قابل مصرف براى کشاورزان باشد.
مرتضوى افزود: در موضوع تجمعات کشاورزان و اعتراض 
به حق آنها ســعى شــد به بهترین شــکل این موضوع 
مدیریت شود و عالوه بر جلسات شوراى تامین در استان 

جلسات ویژه نیز با مسووالن کشورى داشته باشیم.
استاندار اصفهان با اشــاره به فرصت طلبى دشمنان در 
جهت رسیدن به اهداف خود در تجمعات کشاورزان گفت: 
خوشبختانه دشمن با استفاده از فضاى مجازى که قصد بر 
هم زدن نظام اجتماعى را داشت در این مسیر ناکام ماند.

وى افزود: قرار شد با تشــکیل قرارگاه آب در استان 26 
برنامه مدون و کارشناسى براى رفع مشکالت حوزه آب 

مرحله به مرحله اجرایى شود.
مرتضوى ادامه داد: یکى از مصوبات ســفر وزیر نیرو به 
اصفهان تصویب هزار و 500 میلیارد تومان براى سامانه 
دوم ، همچنین 800 میلیارد تومان براى تکمیل تصفیه 
خانه شمال و جنوب و هزار و 500 میلیارد تومان براى حق 

آبه کشاورزان بود.
وى افزود: تامین حدود 4 میلیارد متر مکعب آب از هشت 
حوزه در استان از جمله برنامه هایى است که در دستور 

کار قرار دارد.
اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان کرد: یکــى از منابع 
پیشــنهادى در این حوزه تامین آب از طریق منابع چاه 
هاى ژرف است که بیش از 21 هزار میلیارد متر مکعب 
ذخیره سازى مى تواند بخش مهمى از این کمبود ها را 

جبران کند.
وى افزود: در کنار این منابــع؛ کاهش مصرف، کاهش 
برداشــت، انتقال از خلیج فارس، اســتفاده از ظرفیت 

پساب ها مورد تاکید است.

امام جمعه اصفهان در دیدار با استاندار اصفهان و معاونان او خواستار شد 

عدالت توزیع آب باید شکل بگیرد

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
گفت: ظرفیت مراکز نگهدارى معتادان متجاهر در استان 
با راه اندازى پایــگاه فدك افزایش مى یابــد و به حدود 

یکهزار نفر مى رسد.
محسن یار محمدیان در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر 
استان  اصفهان با اشاره به  اینکه این نشست نخستین 
جلسه با حضور استاندار و شهردار اصفهان در این دوره 
اســت، اظهار داشــت: یکى از دغدغه هاى مهم کشور 

جمع آورى معتادان متجاهر است.
وى با اشــاره به اینکه 50 درصد اعتبــارات این طرح از 

طریق ســتاد مبارزه با مواد مخدر و 50 درصد از طریق 
استاندارى، فرماندارى، شــهردارى، سمن ها و خیران 
تأمین مى شود، افزود: این افراد جمع آورى مى شوند اما 
نیاز به ظرفیت بسیار بیشــترى براى نگهدارى،صیانت 
و بازپــرورى معتادان متجاهر در قالب مــاده 16 قانون 
اصالح مبارزه با مواد مخدر(نگهدارى معتادان خیابانى) 

احساس مى شود.
وى اضافه کرد: امروز پیشنهادهایى براى تبدیل زندان 
قدیمى کاشان به مرکز نگهدارى معتادان متجاهر زن  و 
باغ فدك به مرکز نگهدارى معتادان متجاهر مرد در قالب 

ماده 16  اصالح مبارزه با مواد مخدر مطرح شــده است 
که با احداث آن ظرفیت پذیــرش معتادان متجاهر مرد 

اصفهان افزایش پیدا مى کند.
دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
تصریح کرد: درصدد هســتیم یک مرکز جامع را براى 
معتادان متجاهر راه انــدازى کنیم تا پس از خروج از این 

مرکز به شرایط قبل بازنگردند.
یار محمدیان افــزود:  هم اینک مرکز مــاده 16 قانون 
اصالح مبارزه با مواد مخدر قلعه شــور 200 نفر و مرکز 
نگهدارى ماده 16 سپاه پاسداران واقع در مبارکه ظرفیت 
250 نفر را دارد که این ظرفیت نسبت به جمعیت تقریبى 
حدود 3 الى 4 هزارنفرى معتادان متجاهر استان  اصفهان 

بسیار کم است.
وى با تأکید به اینکه آمار دقیقى از تعداد معتادان متجاهل 
استان در دست نیست گفت: آمارهاى اعالم شده از این 
افراد تقریبى و حدسى و بر اساس اعالم بهزیستى، نیروى 
انتظامى و ستاد مبازره با مواد مخدر و علوم پزشکى و سایر 

ارگان هاى مرتبط است.
دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان بیان داشت: وضعیت این منطقه نسبت به نرم 
جهانى و کشورى  زیر 2.5 درصد و در جایگاه بدى قرار 
ندارد اما به طورقطع یک معتاد متجاهر مشکالت خاص 

خود را دارد.

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان از وزش باد شــدید در بیشتر مناطق استان 
خبر داد و گفت: وزش باد تا ظهــر روز جمعه ادامه 
دارد و در مناطق شرقى اســتان باعث ایجاد گرد و 

غبار خواهد شد.
ابراهیم هنرمند با اشاره به اینکه نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر اســتقرار جوى نســبتاً پایدار تا اواسط امروز 
پنجشنبه در استان است، اظهار کرد: بر این اساس در 
بیشتر مناطق استان آسمان کمى ابرى، گاهى وزش 

باد نسبتاً شدید پیش بینى مى شود.
وى افزود: از روز پنجشــنبه (امروز) با گذر موج در 
عصر و شب، افزایش ابر و وزش باد شدید در بیشتر 
مناطق استان انتظار مى رود. همچنین بارش هاى 
پراکنده برف و باران به ویژه در نیمه غربى استان و باد 
شدید و گرد و خاك محلى در مناطق شرقى استان 

پیش بینى مى شود.
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان با 

بیان اینکه دماى هوا تغییر محسوسى ندارد، گفت: 
حداکثر دماى امروز هواى شهر اصفهان به 11 درجه 
سانتى گراد مى رســد و کمینه فردا منهاى 6 درجه 

سانتى گراد خواهد بود.
هنرمند با اعــالم اینکه طى این مدت بارشــى در 
اصفهان نخواهیم داشت، گفت: فقط در نیمه غربى 
استان بارش هاى پراکنده داریم، اما در همین مدت 
وزش باد شدید خواهیم داشت که در مناطق شرقى 

باعث ایجاد گرد و غبار خواهد بود.
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان با 
اشاره به اینکه سرعت وزش باد در اصفهان روز سه 
شنبه به 76 کیلومتر بر ساعت رسید، گفت: وزش باد 
تا ظهر روز جمعه ادامه دارد و در این مدت آلودگى هوا 
نداریم و شرایط براى انباشت آالینده ها فراهم نیست.

وى اضافه کرد: هفته آینده جو پایدار است و خبرى از 
بارش در استان نیست، به همین دلیل تا اواسط هفته 

شرایط براى انباشت آالینده ها فراهم است.

وزش باد با شدت 76 کیلومتر بر ساعت در اصفهان

معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان از برپایى جشنواره خرید شفاف خبر 
داد و گفت: این جشــنواره به دو صورت مجازى و 
حضورى طراحى شــده و اکنون به صورت مجازى 

به فروشگاه هاى داراى این نماد ابالغ شده است.
اســماعیل نادرى با بیان اینکه این جشــنواره یک 
رقابتى بیــن فعالیت هاى زنجیره تولیــد، توزیع و 
عرضه مناســب کاالهاى اساسى و پرمصرف سبد 
خانواده ها ایجاد مى کند، گفت: هدف جشنواره این 
اســت که کاالها در فروشگاه هاى منتخب از جمله 
فروشــگاه هاى زنجیره اى، فروشگاه هاى مجازى، 
اصناف منتخب، میادین میــوه و تره بار و همچنین 
اگر جایى نمایشگاه عرضه مستقیم برپا شود به دست 

مصرف کننده برسد.

وى ادامه داد: در این فروشگاه ها، کاالهاى با کیفیت 
و مورد نیاز و پر مصرف مردم با قیمت مناســب و با 
درج قیمت و اعالم تخفیف در اختیار مردم گذاشته 

مى شود.
نادرى تصریح کرد: جشنواره ویژه خرید با تخفیف 
شفاف به دو صورت مجازى و حضورى برنامه ریزى 
شده و در حال حاضر از طریق سازمان توسعه تجارت 
الکترونیک به صورت مجازى به فروشگاه هاى داراى 

این نماد ابالغ شده است.
وى افزود: جشنواره ویژه خرید با تخفیف شفاف از 
ابتداى هفته جارى آغاز شده و تا 22 بهمن مرحله 
اول آن ادامــه دارد و به طور جدى از 15 اســفند 
تا 15 فروردین ســال آینده فعالیت خــود را ادامه

 خواهد داد.

اصفهانى ها «شفاف» خرید مى کنند

اهالى شهرستان بوئین میاندشت سردترین شب سال 
را سپرى کردند.

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: ســه شنبه شــب اهالى شهرستان 
بوئین میاندشت دماى 25 درجه زیر صفر را تجربه 
و سردترین شب ســال را در این هواى سرد سپرى 

کردند.
ابراهیم هنرمند افزود: در مناطــق داران هم دماى 

16/4 درجه زیر صفر، چــادگان 15 درجه زیر صفر، 
فرودگاه شهید بهشتى اصفهان، خوانسار و میمه هم 
12 درجه زیر صفر، فریدونشهر 11 درجه زیر صفر، 
ورزنه، دهق و زرین شهر هم دماى 10 درجه زیر صفر 

گزارش شده است.
وى دماى کنونى شهر اصفهان را یک درجه اعالم 
کرد و افزود: سه شنبه شب دماى شهر اصفهان به 6 

درجه زیر صفر رسید.

ثبت سردترین شب سال در بوئین میاندشت

رئیس هیئت اسکى استان اصفهان گفت: گردشگران 
پیست اسکى فریدونشــهر مى توانند براى گرفتار 
نشدن در شلوغى روز هاى پنجشنبه و جمعه، در طول 
هفته به پیست سفر کنند؛ خدمات پیست در روز هاى 
سه شنبه و چهارشنبه شامل آموزش و اجاره اسکى، 
تله سیژ، زیپ الین، اقامت و ... با تخفیف ویژه ارائه 
مى شود. به گفته او تیوپ ســوارى تاکنون چند نفر 

را در  شهرستان فریدونشــهر به کام مرگ کشانده 
و ده ها مورد شکستگى و حتى قطع نخاع به همراه 
داشته است، لذا گردشگران از پرداختن به این تفریح 

خوددارى کنند.
هفدهم دى ماه تیوپ سوارى غیراستاندارد در خارج 
از محوطه پیست اسکى فریدون شهر منجر به فوت 

یک بانوى 32 ساله و مصدومیت چهار نفر شد.

حضور در پیست اسکى را به آخر هفته موکول نکنید

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره 
به 32 واحد پلمپ در حوزه آلودگى هوا، گفت: از ابتداى 
امسال تا 28 دى ماه مجموع روزهاى ناسالم 128 روز 
است که نسبت به زمان مشابه در سال 99 به میزان 23 

درصد افزایش داشته است. تمرکز روزهاى ناسالم در 
نیمه اول سال و به دلیل پدیده گرد و غبار بوده است.

ایرج حشمتى اظهار کرد: تمرکز روزهاى ناسالم را در 
نیمه اول سال به دلیل پدیده گرد و غبار دانست و افزود: 

با توجه به بررســى هاى انجام شده، مجموع روزهاى 
ناسالم در نیمه دوم سال یعنى از اول مهر تا 28 دى ماه، 
نسبت به سال گذشته به میزان 2 درصد کاهش یافته 
اســت و نکته قابل توجه آن که تعداد روزهاى ناسالم 
براى عموم به میزان 67 درصد نسبت به 

سال گذشته کاهش داشته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان از کاهش شدت آلودگى ها در 
نیمه دوم امسال خبر داد و یادآور شد: 
در نیمه دوم امسال، شدت آلودگى ها 
نسبت به سال گذشــته کاهش یافته 
و بخشــى از روزهاى آلوده از سطح 
ناســالم براى عموم به سطح ناسالم 
براى گروه هاى حســاس انتقال پیدا کرده است که 
دلیل آن، کاهش نسبى پایدارى هاى جوى در نیمه 
دوم امسال نسبت به سال گذشته و اقدامات کنترلى 

و بازدارنده بوده است.

افزایش 23 درصدى روزهاى ناسالم اصفهان

باغ فدك محل نگهدارى معتادان متجاهر مى شود
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بازیگر فیلم «خفه گى» گفت: آنچه مسلم است اینکه قطعاً پشت پرده انتخاب 
چند خواننده که در حرفه خودشان هم تعریفى ندارند به عنوان بازیگر نقش 
اصلى چندین کار، اتفاقاتى مى افتد کــه ما نمى دانیم، اتفاقاتى که البته قابل 
حدس هستند، طبیعتا گردش مالى عجیبى آن پشت رقم خورده که کلى بازیگر 

از من بهتر را کنار گذاشته اند تا به اینها نقش بدهند.
غالمحسین لطفى پیرامون فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: به قول 
معروف هنوز همان آقایى بودم که هستم، هیچ کارى نیست، هیچ پیشنهادى 

نمى شود و دیگر هیچ امید هم براى اینکه وضع بهتر شود نمى بینم. 
وى در همین راستا ادامه داد: از سینماى امروز چه انتظارى دارید، انتظار دارید 
که به بازیگران پیشکســوت و قدیمى بها دهد وقتى که تمام نقش اولها را 
چهره هاى یک شبه در دست گرفته اند؟ متاسفم که در چنین شرایطى به سر 

مى بریم، مگر سینما ارث پدر کسى است که همه آن را کنترات برداشته اند. 
بازیگر سریال «سه در چهار» درباره انتخاب بازیگران امروز سینما و شبکه 
نمایش خانگى اضافه کرد: آیا کارگردانان و تهیه کنندگان خودشان نمى دانند 
چه آثار سطحى تحویل مخاطب مى دهند؟ شاید خودشان را به آن راه زده و 
سرشان را زیر برف کرده اند مگر نه هر کسى با اندکى فهم درباره بازیگرى 
مى داند که برخى از این به اصطالح بازیگران حــرف زدن عادى را هم بلد 

نیستند. 

وى در همین رابطه اضافه کرد: آنچه مسلم است اینکه قطعا پشت پرده انتخاب 
چند خواننده که در حرفه خودشان هم تعریفى ندارند به عنوان بازیگر نقش 
اصلى چندین کار اتفاقاتى مى افتد که مــا نمى دانیم، اتفاقاتى که البته قابل 
حدس هستند، طبیعتا گردش مالى عجیبى آن پشت رقم خورده که کلى بازیگر 

از من بهتر را کنار گذاشته اند تا به اینها نقش بدهند. 
این بازیگر پیشکسوت سینما ادامه داد: من از مسئولین فرهنگى و نهادهاى 
سینمایى مربوطه تعجب مى کنم که چرا هیچ نظارتى روى این اتفاقات ندارند، 
مگر مى شود همه چیز تا این حد بى قاعده و بى قانون باشد، چرا هیچ مرجع 
فرهنگى بر چگونگى حضور برخى چهره ها در سینما نظارت نمى کند که حاال 

اکثر بازیگران بیکار و نابازیگران روى صحنه رفته اند. 
وى در همین رابطه تاکید کرد: البته تمام حرف هاى من آب در هاون کوبیدن 
است، مگر قبال کم از این حرفها زده ام، مگر کلى از همکارانم از این وضع گله 
ندارند؟، مطمئن باشید اگر ما براى کسى مهم بودیم تا امروز این وضعیت اسفبار 
تغییر مى کرد، پس به همین دلیل میگویم امیدى نیست و طى سالهاى گذشته 

شاهد بودیم که وضع بدتر شده که بهتر نشده است. 
این بازیگر پیشکسوت اظهار کرد: روزگارى براى روى صحنه رفتن و یا یک 
پالن بازى کردن باید سالها تالش مى کردید، خون دل مى خوردید و در آن 
لحظه اینقدر ذوق داشتید که نزدیک بود سکته کنید، اما امروز کافى است یک 

رابطه و یا دوست داشته باشید، کافى است تعداد فالوورتان باال باشد، 
یک شبه از هیچ به بازیگر نقش یک مبدل مى شوید. 

بازیگر فیلم «خفه گى» وضعیت زندگى پیشکســوتان بازیگرى را بد خواند 
و افزود: من نمى فهمم که چرا در آثار ســینمایى و تلویزیونى ما جایى براى 
نقش هاى میانسال و پیشکسوت باز نمى کنند، مگر یک خانواده از پدربزرگ، 
مادربزرگ، پدر، مادر و بچه هاى تشکیل نشده است؟ چرا به جز نسل جوان 

یک خانواده همه حکم سایه را دارند؟
لطفى در همین رابطه خاطرنشــان کرد: در مورد حمایت پیشکسوتان 

صحبت واضح اســت، همه مى دانند راه چیســت، امــا انگار 
خودشــان را به راه دیگرى زده اند، مطمئنم دوســتان 

فرهنگــى و تولیدکنندگان بــه راحتى مى توانند 
هنرمندان قدیمى را در آثارشــان جا دهند، 

اما اینکه چرا اینــکار را نمى کنند جاى 
ســوال دارد، اما فقط این را بگویم 

که اگــر نمى خواهنــد به فکر 
حمایت درست از هنرمندان 

پیشکسوت باشند نمک 
روى زخممان نپاشند.  

غالمحسین لطفى:

سینما ارث پدر کسى نیست که آن را 
کنترات برداشته اند

رهنگرهنگ

ست داشته باشید، کافى است تعداد فالوورتان باال باشد، 
یچ به بازیگر نقش یک مبدل مى شوید. 

«خفه گى» وضعیت زندگى پیشکســوتان بازیگرى را بد خواند 
مى فهمم که چرا در آثار ســینمایى و تلویزیونى ما جایى براى 
نسال و پیشکسوت باز نمى کنند، مگر یک خانواده از پدربزرگ، 
در، مادر و بچه هاى تشکیل نشده است؟ چرا به جز نسل جوان 

همه حکم سایه را دارند؟
ین رابطه خاطرنشــان کرد: در مورد حمایت پیشکسوتان 

چیســت، امــا انگار اســت، همه مى دانند راه ح
 به راه دیگرى زده اند، مطمئنم دوســتان 

 تولیدکنندگان بــه راحتى مى توانند 
یمى را در آثارشــان جا دهند، 

 اینــکار را نمى کنند جاى 
، اما فقط این را بگویم

ى خواهنــد به فکر
ت از هنرمندان 

اشند نمک 
ن نپاشند.  

محمد معتضدى گفت: جامعه ســینمایى و تئاترى به شــکل عجیبى برچسب 
خندوانه اى بودن روى امثال بنده که در مسابقه خنداننده شو شرکت کرده بودند، 

مى چسبانند و این نه تنها زشت بلکه خجالت آور است.
این بازیگر و کمدین با اشاره به برگزارى فصل جدید مسابقه خنداننده شو برنامه 
خندوانه در رابطه با این برنامه اظهار کرد: برنامه خندوانه اصوال به دلیل مدیریت و 
کارگردانى درست، شیوه صحیحى از معرفى استعدادها را انجام مى دهد. متأسفانه 
در کشور تعداد بسیارى تلنت شو برگزار مى شود که افرادى که در آن ها مطرح شده 
بودند را رها کرده انــد اما برخورد خندوانه و رامبد جوان در رابطه با اســتعدادهاى 
فصل هاى قبل خنداننده شو به این شــکل نبوده بلکه کامال پیگیر این بوده اند که 
فعالیت هاى ما به چه شکلى پیش مى رود و اگر راهنمایى الزم داشته باشیم، قطعا 

کمک خواهند کرد.
وى افزود: خندوانه یک برنامه فاخر است و من روى این موضوع تاکید دارم چراکه 
بیش از هشت سال است که فعالیت مى کند و فرهنگ شاد بودن و خندیدن را بین 
مردم اشاعه مى دهد. تفاوت برنامه خندوانه با یک برنامه کمدى این است که در 
خندوانه لزوما قرار نیست بخندى بلکه قرار است بیاموزى که چطور حالت خوب 
باشد. در نتیجه حضور در این برنامه باید براى هر فردى یک افتخار بزرگ باشد و 

قطعا لحظه به لحظه این حضور براى من افتخار است.
وى خاطرنشان کرد: براى نخستین  بار مى گویم که کارگردان بسیار مطرحى در 
تئاتر که همه او را مى شناسند، یک نمایش از من دید و چند روز بعد از دفترش تماس 
گرفتند که براى تولید کارى به آن جا بــروم و در رابطه با آن گفت وگو کنیم. آن جا 
قرار شد نمایشنامه را براى من بفرستند تا بخوانم. چند وقت گذشت و من پیگیرى 
کردم که چرا نمایشنامه ارسال نشده و از یک واسطه شنیدم که آن کارگردان صفحه 

اینستاگرام من را دیده و گفته است من خندوانه اى هستم و منصرف شده است.
نمونه دیگر زمانى بود که یکى از منتقدان بزرگ سینما به من گفت اگر مى خواهى 
در فضاى بازیگرى فعالیت کنى، باید از خندوانه و استندآپ کمدى فاصله بگیرى. 
یکى دیگر از بزرگانى که در ســینما فیلم هایش میلیاردى مى فروشد و بسیار هم 
هنرمند است نیز روبه روى من مى ایستاد و مى گفت اگر مى خواهى بازیگرى کنى، 
باید اســتندآپ و دوبله را رها کنى. من واقعا نمى دانم بایــد چه بگویم چراکه این 
موضوع مانند این مى ماند که بگویند اگر مى خواهــى کار کنى، باید از خانواده ات 

فاصله بگیرى.
این بازیگر و کمدین تصریح کرد: ما نباید نســبت به اتفاقات خوب و درخشــان 
تاریخ تلویزیون آنقدر موضع داشته باشیم. بر اســاس آمار خندوانه پربیننده ترین 
برنامه پــس از انقالب در تلویزیون بوده و باید قدرش را دانســت اما متأســفانه 
برخوردهایى مى شــود که افراد خون دل خورده اى مانند رامبد جوان نســبت به 
فعالیت دلسرد مى شوند و این دلســردى از وى آغاز مى شود و ترکش آن به امثال 

رفتارها و تفکرات ســطحى ما نیز مى خورد. متاسفانه 
شده بسیارى از کمدین ها برخى از افراد باعث 

استندآپ به خندوانه نیایند بــراى اجــراى 
فاصله بگیرند.و از اســتندآپ 

که افراد خون دل خورده اى مانند رامبد جوان نســبت به  برخوردهایى مى شــود
فعالیت دلسرد مى شوند و این دلســردى از وى آغاز مى شود و ترکش آن به امثال 

و تفکرات ســطحىما نیز مى خورد. متاسفانه  رفتارها
شده بسیارى از کمدین ها برخى از افراد باعث 
اجــراى استندآپ به خندوانه نیایند بــراى
فاصله بگیرند.و از اســتندآپ

دردسر هاى حضور در «خندوانه» 
براى آقاى بازیگر!

چهارصد و نود و یکمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان 
ایران با نمایش نسخه مرمت شده فیلم «عروس آتش» 
ساخته زنده یاد خسرو سینایى با حضور جمعى از بازیگران، 
عوامل و هنرمندان و با اجراى کیوان کثیریان در ســالن 

ناصرى خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
حمید فرخ نژاد بازیگر و نویسنده این فیلم بیان کرد: براى 
من باعث افتخار است شروع کارم باخسرو سینایى بوده 
است و به واسطه ایشان با تیمى عزیز آشنا شدم. در اوج 
حاکمیت چشم سبزها در ســینماى ایران ساخت فیلم 

«عروس آتش» ریسک زیادى داشت. همه با سختى در 
سال 78 دورهم جمع شدیم و و در حین ساخت و بعد از آن 
با حداقل ها و مشقات کار را به پایان رساندیم. زیرا کسى 
در این جنس کارها ســرمایه گذارى نمى کرد. هنرمندان 

دغدغه مندى کنار هم در این فیلم جمع بودند.
وى درباره شخصیت خســرو سینایى عنوان کرد: خسرو 
سینایى همیشه مثال خوبى است از کسى که با هنرعجین 
بوده است و اگر جوانى ســرانجام یک هنرمند واقعى را 
بخواهد بداند، من سینایى را برایش مثال مى زنم. به این 

که قدرش را دانستند یا نه، کارى ندارم اما خسرو سینایى 
نمونه بارزى از کسى است که حتى در خلوت خودش هم 

آدم خوبى بود و همیشه یکدست رفتار مى کرد.
فرخ نژاد درباره نحوه شکل گیرى قصه «عروس آتش» 
عنوان کرد: من در ســال 68 به واســطه سمیرا سینایى 
با خسرو سینایى آشنا شــدم. برادرى پزشک دارم که در 
دانشکده پزشکى اهواز آن زمان درس مى خواند و قصه اى 
را براى من تعریف کرد که یک خانم پزشــک به واسطه 
این که ریشه عشیره اى داشت، پسرعموهایش به او اجازه 
ازدواج نمى دادند. من این را براى اســتاد سینایى تعریف 
کردم. البته قبلش در فیلم «در کوچه هاى عشق» با هم 
همکارى کرده بودیم. این قصه برایش جالب به نظر رسید 
و با برادرم قرار گذاشتیم و شش ماه تحقیقات میدانى کار 
طول کشید. همراه با او به اهواز رفتیم و کالس درس من 
از همانجا آغاز شد. با بچه هایى که قتل ناموسى انجام داده 
بودند، در زندان مالقات و با سران عشیره صحبت کردیم. 
کتاب هاى زیادى خواندیم و 700 صفحه تحقیق ویژه از 
این کار به جا ماند که در آن سوژه هاى براى 5 فیلم دیگر 
هم یافت مى شــود. همه کاراکترها در «عروس آتش» 
مابه ازاى واقعى داشتند. یاد خسرو سینایى بخیر که انسان 
بسیار بزرگى بود. کاش جوان هایى را که مى خواهند شبیه 

او شوند دریابیم.

حمید فرخ نژاد در مراسم یادبود خسرو سینایى:

 ساخت «عروس آتش» در دوران چشم سبزها ریسک بود

على صبورى کمدین «خندوانه» در سومین تجربه بازیگرى خود براى تلویزیون، در حال 
نقش آفرینى در سریال نوروزى «خداداد» است و از جمله بازیگران اصلى این مجموعه 

به شمار مى آید.
صبورى در این باره گفت: من نقش «منوچهر» داماد بزرگ خانواده را دارم. بخش هاى 

زیادى از سریال تصویربردارى شده، اما من 5 جلسه بودم.
او درباره نقش خود توضیح داد: در کمدى قصه، داماد بزرگ شیطنت هایى نسبت به داماد 
کوچک خانواده دارد. این سریال فضاى کمدى و خانوادگى دارد. شخصیت «منوچهر» 

فردى خانواده دوست است که شیطنت هاى خودش را دارد.
على صبورى که با سرى دوم مسابقه «خنداننده شو» به مخاطبان معرفى شد، پیشتر در 

دو سریال «آخر خط» و «بوتیمار» در شبکه سه سیما بازى کرده است.
مجموعه تلویزیونى «خداداد» به کارگردانى على غفارى و تهیه کنندگى سعید سعدى، 

محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماســت و براى پخش از این شبکه در نوروز 
1401 آماده مى شود.

سومین سریال على صبورى نوروز 1401 به آنتن مى رسد

بازیگر ســریال «روزگار قریب» گفت: وضعیت جسمانى 
محمد کاسبى رضایت بخش نیست و از مردم مى خواهیم 

براى سالمتى ایشان دعا کنند.
مهران رجبى اظهار داشت: به دلیل این که  کاسبى نارسائى 
قلبى شــدیدى دارد حالش رضایت بخش نیست. با توجه 
به وضعیت جسمانى محمد کاســبى و شل بودن عضالت 
قلبش، پمپاژ خون براى وى دشوار شده است و بیشتر باید 
در حالت دراز کشیده باشد تا خون رسانى قلب در بدن وى 

بهتر صورت گیرد.
بازیگر سریال روزگار قریب با تاکید بر اهمیت حفظ شرایط 
آرام براى کاسبى تاکید کرد: پزشک معالج وى درخواست 
کرد، به دلیل این که این بازیگر ســینما و تلویزیون روحیه  
حساسى دارد و در شــرایط موجود احساساتى شدن براى 
تندرستى ایشان مخاطره آمیز است، دوستان و هنرمندان به 

عیادت وى نیایند و اجازه استراحت را به او بدهند.

رجبى در توضیح این که چرا در عکسى که از عیادت وى و 
مجید مجیدى در فضاى مجازى منتشر شده، به نظر مى رسد 
حال محمد کاسبى رو به بهبود است، گفت: کاسبى به دلیل 
این که آدمى با روحیه و مهمان پذیر است و تالش مى کند 
که در حضور مهمان درد خود را پنهان کند، روبه بهبودى به 

نظر مى رسد اما موضوع این اســت که حال ایشان مساعد 
نیست و حتى شرایط راه رفتن ندارد. وى با توضیح اینکه با 
توجه به نظر پزشکان معالج ایشان زمان مرخصى کاسبى از 
بیمارستان مشخص نیست اظهار داشت: از مردم خواسته ایم 

که براى بهبود حال ایشان دعا کنند. 
محمد کاسبى، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون که چند 
ماه پیش هم به دلیل عوارض ناشى از کرونا و بیمارى قلبى 
مدتى در بیمارستان بسترى شــده بود، در روزهاى اخیر به 
دلیل مشکالت قلبى و تنفسى در بخش مراقبت هاى ویژه 

بسترى شد.
کارنامه بازیگرى کاسبى در تلویزیون محدود و سختگیرانه 
اما ُپربار و قابل اعتنا است، به خصوص بازى در سریال هاى 
خاطره انگیزى همچون خوش رکاب، صاحبدالن، ســه در 
چهار و ســّر دلبران. یکى از ماندگارترین نقش آفرینى هاى 

کاسبى  به حضورش در سریال صاحبدالن باز مى گردد.

محمد کاسبى نارسایى قلبى شدیدى دارد

ســعید خانى با تاکید بر اینکه فیلم ســینمایى «قهرمان» تا 
کمتر از دو هفته آینده رو پرده خواهد بــود، بیان کرد: تا امروز 
پرفروش ترین فیلم غیرکمدى ســینماى ایران، «قهرمان» 
بوده که نزدیک به 11میلیارد و 700 میلیون تومان در گیشــه 

فروخته است.
این تهیه کننده و پخش کننده سینما که پخش فیلم سینمایى 
«قهرمان» به کارگردانــى اصغر فرهادى را بــر عهده دارد 
بیان کرد: فیلــم «قهرمان» از حوالى آبان مــاه اکران خود را 
در ســینماهاى کشور، در شــرایطى که همچنان کرونا ادامه 

داشت، آغاز کرد.
او ادامه داد: تا امروز پرفروش ترین فیلم غیرکمدى ســینماى 
ایران، «قهرمــان» بوده که تاکنون نزدیک بــه 11میلیارد و 
700 میلیون تومان در گیشــه فروخته و بــراى من به عنوان 

پخش کننده رقم قابل توجهى را داشته است.
این پخش کننده افــزود: این نگرانى وجود داشــت که فقط 
فیلم هاى کمدى ممکن است در این شــرایط فروش داشته 
باشند، اما با آغاز اکران متوجه شدیم اگر فیلم اجتماعِى خوب 
ساخته شود و حتى در شرایط کرونایى روى پرده سینما برود، 

مى توانند مخاطب را به سینما بکشاند و از آن استقبال شود.
وى با تاکید بر اینکه این فیلم هنوز روى پرده اســت، اضافه 
کرد: «قهرمان» تا شروع جشنواره فیلم فجر روى پرده سینما 
خواهد بود و امیدواریم کسانى که فیلم را ندیده اند بتوانند در این 

فرصت به تماشاى آن بنشینند.
سعید خانى صحبت هاى خود گفت: اکران فیلم «قهرمان» در 
ژانر اجتماعى توانست بخشى از مخاطب را به سینما بکشاند 
و آنها افرادى بودند که احتمال داشت فقط به خاطر فیلم آقاى 
فرهادى به سینما بروند. خوشحالیم که در ایام کرونا توانستیم 
کمکى به چرخه اکران و سینما کنیم و به نوعى با اکران فیلم 

حتى در این شرایط، مخاطبان را به سینما دعوت کنیم.

اکران «قهرمان» فرهادى 
رضایت بخش بود؟

مســابقه بزرگ «دســت فرمون» با 16 گروه امدادى و 16 
راننده برتر «باشگاه اتومبیلرانى» رقابت ها را براى رسیدن به 

نیمه نهایى آغاز مى کند.
مرحله چهارم مسابقه بزرگ «دست فرمون» به تهیه کنندگى 
محمود محمودى و کارگردانى مسعود صنم و با اجراى کامران 
تفتى مســابقات خود را آغاز کرد و قرار اســت در هشت شب 
مدعیان نیمه نهایى و حضور در فینال در این مرحله به رقابت 

بپردازند.
در این مرحله از مسابقات «دست فرمون»، با حذف 4 گروه 16 
تیم امدادى و همچنین از 40 راننده راه یافته به مرحله گذشته، 
16 راننده برتر «باشگاه اتومبیلرانى» رقابت ها را آغاز مى کنند.

مسابقه بزرگ «دســت فرمون» که در سومین فصل خود در 
دو بخش گروه هاى امدادى و «باشــگاه اتومبیلرانى» برگزار 
مى شود، در شب هاى پیش رو وارد مراحل حساسى مى شود و 
شرکت کنندگان حاضر براى حضور در فینال مسابقات رقابت 

مى کنند.
مرحله چهارم این مسابقه نیز مانند مراحل پیشین خود با تغییر 
طراحى پیست رو به رو اســت و رانندگان «دست فرمون» به 
ویژه موتورســواران چالش هاى جدیدى را در پیست تجربه 

خواهند کرد.
مسابقه بزرگ «دست فرمون» شنبه تا دوشنبه ساعت 21 روى 

آنتن شبکه نسیم مى رود.

 جدیدترین خبرها از 
مسابقه «دست فرمون»
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مهدى امینى، گلر ســابق تیم هاى سپاهان، 
پیکان و ذوب آهن ابتداى فصل جارى در انتقالى 
به تیم خونتوود در اللیگاى 3 پیوســت و هفته 
گذشته نخستین بازى خودش را براى این تیم 
انجام داد. به همین بهانــه خبرگزارى «ایلنا» 
گفتگویى با او انجام داده که در ادامه مى خوانید.

امینى در خصــوص اولین بــازى خودش در 
ترکیب خونتوود اظهار کرد: بــازى خوبى بود 
و من توانســتم براى اولین بار بــراى تیمم به 
میدان بروم و خدا را شکر عملکرد خوبى داشتم. 
توانستم کلین شیت کنم و برترین بازیکن زمین 
انتخاب شدم و فکر مى کنم با این شرایط از این 
به بعد کادرفنى بیشتر به من اعتماد کند. شرایط 
تیم خدا را شکر خوب است و با اختالف در صدر 
جدول اللیــگاى 3 قرار داریــم و فکر مى کنم 

بتوانیم به سطح باالتر صعود کنیم.
وى از تجربه حضورش در اسپانیا گفت: خدا را 
شکر اینجا شرایط خوبى حاکم است. در اینجا 
احترام زیادى به من گذاشــته مى شود و بابت 
رزومه اى که دارم و 10 سال فیکس بازى کردن 
و حضور در رده هاى مختلف ملى اعتبار زیادى 

برایم قائل هستند و این برخالف رفتارى است 
که بعضًا در ایران با من مى شد. امیدوارم بتوانم 

در اسپانیا موفق باشم و پیشرفت کنم.
گلر ایرانى خنتوود در مورد شــرایط لیگ برتر 
ایران گفت: من لیگ برتر ایران را دنبال مى کنم 
با توجه به عالقه زیادى که به سپاهان دارم پیگیر 
این تیم هستم. خدا را شکر اوضاع در لیگ برتر با 
توجه به دو برد اخیر خوب شده و اختالف امتیازى 
که با صدر جدول وجود دارد هم در نیم فصل دوم 
جبران پذیر است. در جام حذفى هم متأسفانه 
تیم حذف شــد ولى به هر حال جام حذفى جام 
شگفتى هاست و اتفاقات اینچنینى رقم مى خورد 
و بازیکنان سپاهان با فراموش کردن این اتفاق 
تمرکزشــان را روى لیگ بگذارند تا ان شاءا... 

موفق شوند.
امینــى در ادامه توضیح داد: مــن براى محرم 
نویدکیــا و تیمش احترام زیــادى قائلم. من با 
محرم تجربه سه قهرمانى در لیگ برتر را دارم 
و خاطرات خوشــى از آن دوره دارم که هرگز 
فراموش نمى کنم و براى همین برایش آرزوى 

موفقیت دارم.

وى در مورد صعود مستقیم ســپاهان به لیگ 
قهرمانان آســیا با حذف دو نماینده دیگر ایران 
گفت: ایــن اتفاق ناراحت کننده  اســت که دو 
نماینــده ایران حذف شــدند ولــى از طرفى 
براى سپاهان خوشــحالم که توانست سهمیه 
مستقیم بگیرد و امیدوارم در آسیا همان سپاهان 
مقتدر همیشــگى باشــد که تیم هاى دیگر از 
آن مى ترسند. یادم اســت یکسال  نفت تهران 
نتوانست به آســیا برود و به جایش ذوب آهن 
به رقابت هاى آسیایى رفت و حاال این شرایط 
براى سپاهان رخ داده و امیدوارم منشأ خیر باشد.

گلــر ســابق ســپاهان در رابطه بــا عملکرد 
«کریستوفر کنت» در ترکیب این تیم توضیح 
داد: این حرفه اى نیســت که من در مورد هم 
پســتى خودم صحبت کنم و اگر حرفى بزنم 
سوءتفاهم ایجاد مى شود. فقط این را بگویم که 
تمام بازیکنانى که پیراهن سپاهان را بر تن دارند 
باید قدر موقعیت خودشان را بدانند و آگاه باشند 
که چه مسئولیت سنگینى دارند و نسبت به آن 
بى تفاوت نباشــند تا به امید خدا بهترین نتایج 

برایشان رقم بخورد.

تیم فوتبال مس رفسنجان در اولین هفته نیم فصل دوم، روز 
شنبه دوم بهمن و از ســاعت 15 به مصاف سپاهان مى رود. 
شاهین توکلى مدافع مســى ها، که پیش از بازى با پدیده در 
یک هشتم نهایى جام حذفى، دچار بریدگى در دست و پاى 
خودش شد، قادر به همراهى تیم مقابل سپاهان نیست. مهدى 
کیانى، هافبک با تجربه مس نیز به دلیل مشکلى که در کمر 
خودش دارد به فیزیوتراپى مشغول است و نمى تواند تیمش را 
در بازى این هفته همراهى کند. مهرداد رضایى دیگر بازیکن 
مصدوم مس رفســنجان بود که مقابل پدیده بازى نکرد اما 
کادرپزشکى در تالش اســت تا او را براى بازى با سپاهان به 

مرز آمادگى برساند.

2 غایب مس 
در مصاف با سپاهان
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مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى هم با انجام دیدارهایى 
در دو روز پیگیرى شد و شاهد اتفاقاتى بودیم که از جمله آن 
مى توان به حذف دو تیم اصفهانى از این رقابت ها اشاره کرد. 
حذف ذوب آهن و سپاهان در مرحله یک هشتم نهایى اتفاق 
نادرى است که براى اولین بار از فصل 97-96 اتفاق افتاده 
است. در آن دوره از رقابت ها در مرحله یک شانزدهم نهایى 
ســپاهان مقابل نفت آبادان و ذوب آهــن در پنالتى به فجر 
سپاسى، شکست خورده و حذف شدند. سپاهان در سه فصل 
اخیر دو بار در مرحله یک چهارم و یک بار در نیمه نهایى حذف 

شد و از رسیدن به فینال باز مانده است.

بعد از 4 سال...

01

03

05

طى جلسه اى ویژه رئیس فدراســیون فوتبال با مسئوالن 
وزارت ورزش و ورزشگاه آزادى، آخرین وضعیت این استادیوم 
براى برگزارى بازى هاى تیم ملى ایران مقابل عراق و امارات 
مورد بازدید قرار گرفت. در این جلســه عالوه بر بررســى 
مشکالت ســخت افزارى قابل تعمیر در کوتاه مدت، نحوه 
ورود هواداران زن و مرد به ورزشگاه نیز بررسى شد. فدراسیون 
فوتبال ایران آمادگى کامل خود براى حضور تماشاگران در 
بازى با عراق و امارات را اعالم کرده است. وزارت ورزش نیز 
موافقت خود را با این مسئله اعالم کرده و منتظر تصمیم گیرى 
نهایى درباره این موضوع هستند تا جشن احتمالى صعود تیم 
ملى ایران به جام جهانى 2022 را در دیدار با عراق و امارات با 

حضور هواداران گرفته شود.

از هفته هجدهم رقابت هاى ســوپرلیگ یونان، آ.ا.ك آتن 
میزبان پانایتولیکوس بود و با نتیجه 2 بر یک شکست خورد. 
در این بازى کریم انصارى فرد مهاجم ایرانى آ.ا.ك آتن تک 
گل تیمش را در دقیقه 44 به ثمر رســاند. بر این اساس گل 
کاپیتان تیم ملى کشورمان نامزد بهترین گل هفته هجدهم 

لیگ یونان شد.

ســرمربى تیم ملى ایران، در جدیدترین اظهاراتش از شیوع 
سویه اومیکرون در جهان و به خصوص در ایران ابراز نگرانى 
کرده که مى تواند تمــام برنامه ریزى هاى انجام شــده در 
آستانه دو دیدار حســاس ایران برابر عراق و امارات را تحت 
تأثیر بگذارد. دراگان اســکوچیچ گفته براى دو دیدار آینده، 
پروتکل هایى در نظر گرفته شده تا با شناسایى بازیکنان و افراد 
ناقل، از شیوع زنجیره اى این ویروس جلوگیرى شود. او امیدوار 
است با پروتکل هایى که براى ورود ملى پوشان به اردوى آتى 
تیم ملى در نظر گرفته شده است، کمترین غایب را در فهرست 
بازیکنان دعوت شــده براى دو دیدار با عراق و امارات داشته 

باشد و خان آخر را هم بدون مشکل پشت سر بگذارد.

جلسه ویژه 
در ورزشگاه آزادى

گل انصارى فرد، نامزد شد

پروتکل هاى دراگان
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کارشناس فوتبال کشورمان در مورد حذف سپاهان از جام حذفى و مشکالتى که 
این تیم دارد صحبت هاى جالبى مطرح کرد. حسین چرخابى معتقد است 

که گلر سپاهان ششدانگ نیست.
حســین چرخابى در خصوص حذف ســپاهان از رقابت هاى جام 
حذفى توسط آلومینیوم اراك اظهار کرد: متأسفانه با توجه به اینکه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا مثل فوتبال آسیا ضعیف عمل مى کند و 
بر خالف فوتبال اروپا که به هیچ عنــوان قهرمان جام حذفى را به 
طور مستقیم به لیگ قهرمانان نمى برد و ما هم که در این موضوع 
محکوم هستیم یعنى از لحاظ مقرراتى عملکرد ضعیف داریم. در آسیا 
یک تیم مى تواند با پنج بازى قهرمان شود ولى یک تیم باید تالش زیادى 

کند تا به قهرمانى برسد که این دو تیم هیچ فرقى با هم ندارند.
وى افزود: براى مثال ســپاهان که به عنوان نماینده ایران در آسیا انتخاب شده با 
سختى که در لیگ داشته در یک قرعه سخت تر نسبت به  فوالد که در جام حذفى قهرمان شده و به آسیا آمده، قرار دارد. 
اعتقاد دارم تیم هایى که در جام حذفى هستند باید محکم تر بازى کنند تا با یک میانبر به آسیا بروند. بازى سپاهان را دیدم 
هر چند که سوار بازى بود ولى این تیم اراك بود که به آنچه مى خواست رسید. آنها مى دانستند که سپاهان از نظر مهره 

قوى تر است اما تیم اراکى با توجه به دوندگى و جنگندگى باالیى که داشت برنده بازى شد.
این کارشناس فوتبال در مورد اینکه سپاهان با اســتفاده از هزینه هاى میلیاردى از رقابت هاى جام حذفى حذف شده و 
در لیگ تیم مدعى نشان نداده است عنوان کرد: سپاهان روزى که دروازه بان خارجى خود را به خدمت گرفت و با توجه 
به رزومه اى که از او خواندم و پس از آنکه چند بازى از او را دیدم اعالم کردم که این دروازه بان ششدانگ نیست و االن 

هم این اعتقاد را دارم. یکى از مهمترین ارکان قهرمانى این است که ما یک دروازه بان خوب و ششدانگ داشته باشیم.
 

رسول کربکندى در خصوص شکست سپاهان و ذوب آهن در مرحله یک هشتم 
نهایى جام حذفى که روز تلخى براى فوتبال اصفهان بود، اظهار داشــت: 
بله، روز خوبى براى فوتبال اصفهان نبود و شکســت سپاهان شگفتى 

بیشترى داشت.
وى با اشاره به وضعیت ســپاهان تصریح کرد: سپاهان تیمى است 
که براى قهرمانى بسته شده و سرمایه گذارى کرده، از نظر حرفه اى 
یک باشگاهى کامل است. آنها خیلى خوب هزینه کردند و بهترین 
امکانات و بهترین بازیکنان را دارند. در هر پست حداقل دو بازیکن 

خوب در این تیم هست اما نتایجى که گرفته دور از انتظار بوده است.
کارشناس فوتبال کشورمان در مورد شرایط ذوب آهن در فصل جدید با 
هدایت مهدى تارتار عنوان کرد:  ذوب آهن به موقع سرمربى و بازیکنانش را 
انتخاب کرد. تیم با نظر خود تارتار بسته شد و هر بازیکنى را خواست باشگاه گرفت. 
بازیکنان جوان و خوبى دارد اما یک تیم متوسط است. انتظار از این تیم با نتایجى که اول فصل گرفتند بیش 
از حد شد. اگر ذوب آهن در لیگ به رتبه هشتم یا نهم برسد قابل پیش بینى است. نباید انتظارات از این تیم خیلى باال برود. 
آنها بازیکن بزرگ و اثرگذار کم دارند. اگر یک بر صفر به پرســپولیس مى  باختند جاى بحث زیادى نداشت اما شکست 

با سه گل مقدارى نگران کننده است. به هر حال ان شاءا... این دو تیم سر و سامان بگیرند و از این وضعیت خارج شوند.

سرمربى تیم فوتبال پرسپولیس مذاکرات مستقیمى را با رامین رضاییان، بازیکن 
سابق این تیم انجام داده است.

باشگاه السیلیه قطر پس از نارضایتى از عملکرد لژیونرهاى خود تصمیم به 
پایان دادن به قرارداد با رامین رضاییان گرفت تا بازیکن قرضى الدحیل 
قطر به باشگاه خود باز گردد. یحیى گل محمدى، سرمربى تیم فوتبال 
پرسپولیس که از وضعیت باشگاهى رضاییان مطلع شده بود مذاکره 
مســتقیم با این بازیکن را آغاز کرد و پس از ســه جلسه گفتگو براى 

بازگشت بازیکن پیشین این تیم توانست نظر مثبت او را جلب کند.
رضاییان قرار است بخش قابل توجهى از مبلغ رضایتنامه اش را پرداخت 

کند تا با قراردادى جدید به پرسپولیس بپیوندد.
او که پس از روى کار آمدن دراگان اســکوچیچ در تیم ملى ایران دیگر به جمع 
ملى پوشان دعوت نشد در نقل و انتقاالت زمستانى قصد دارد به فوتبال باشگاهى ایران 

باز گردد تا شانس خود را براى حضور دوباره در تیم ملى ایران امتحان کند.
رضاییان اواخر هفته آینده در صورت گرفتن تخفیف از الدحیل قطر براى پرداخت رضایتنامه اش به تهران مى آید تا 
با شروع نقل و انتقاالت زمستانى قراردادى به مدت یک فصل و نیم را امضا کند تا لقب یکى از گران ترین بازیکنان 

فعلى پرسپولیس را بگیرد؛ در غیر این صورت تا پایان فصل به فوتبال خود در لیگ ستارگان قطر ادامه خواهد داد.
این بازیکن 32 ســاله با ســابقه بیش از 45 بازى براى تیم ملى ایران در فصل 1395-1394 به پرســپولیس پیوست و بعد 
از یک رفت و برگشــت در تیم ریزه اســپور ترکیه، دوباره به کارش در پرســپولیس ادامــه داد. با این حــال در اواخر دوران 
حضورش در این تیم به دلیــل درگیرى با على علیپور در تمرینات از ســوى برانکــو ایوانکوویچ ســرمربى وقت تیم کن ار

ص گذاشته شد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن شایعه برکنارى مهدى تارتار را تکذیب کرد ولى اعالم 
کرد که نتایج تیم تا اینجاى کار رضایت مدیریت باشگاه را جلب نکرده است.

على احسانى در خصوص شکست سنگین ذوب آهن مقابل پرسپولیس 
اظهار داشت: بازى خوبى نبود و تیم ذوب آهن مى توانست خیلى  بهتر از 
این باشد. در کل تیم عملکرد مناسبى نداشت  و وقتى گل اول را دریافت 
کرد به ناچار دنبال جبران نتیجه بود که این باعث شد تیم باز تر کارکند و 
نتیجه خوبى در پایان حاصل نشد و مى شود گفت روز ذوب آهن نبود. به 
هرحال جام حذفى است و جام شگفتى ها و باالجبار یک تیم باید حذف 

شود و اگر دقت کنید نتایج سایر تیم ها هم این مساله را تایید مى کند.
وى افزود: با این شکســت پرونده تیم ما در جام حذفى بسته شد و اکنون 
تمام تمرکزمان را روى لیگ برتر مى گذاریم تا بهترین نتایج ممکن کسب شود 
و رضایت هواداران عزیز را جلب کنیم. فرصت نقل و انتقاالت و تعطیلى نیم فصل زمان 

خوبى براى آمادگى تیم و ترمیم نقاط ضعف آن است و به کادر فنى فرصت جبران خواهد داد.
مدیرعامل ذوب آهن در خصوص عملکرد این تیم تا اینجاى کار گفت: به هرحال انتظارات از تیم  و کادرفنى خیلى بیشتر بوده و 
هست، هر چند که نسبت به فصل قبل جایگاه تیم کمى بهتر است ولى مورد رضایت ما نیست و با توانایى که در مهدى تارتار و 

کادرفنى اش سراغ داریم امیدواریم شرایط خیلى بهترى را در نیم فصل دوم تجربه کنیم.
احسانى در مورد شایعاتى که مبنى بر برکنارى مهدى تارتار پس از شکست سنگین مقابل پرسپولیس شکل گرفته گفت: این 
صحبت هاى شایعه و کذب محض است، باشگاه ذوب آهن از سرمربى تیم حمایت کرده و خواهد کرد و سعى خواهیم کرد نقاط 

ضعف تیم را برطرف کنیم تا شرایط خیلى بهترى فراهم شود و از تیم متفاوتى در نیم فصل دوم رونمایى کنیم. 

چرخابى: دروازه بان سپاهان ششدانگ نیست

کربکندى: انتظارات از ذوب آهن نباید باال برود 

رامین رضاییان به پرسپولیس نزدیک تر شد

خبر برکنارى تارتار کذب محض است
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

مهدى امینى:

بازیکنان سپاهان بدانند 
در چه تیمى بازى مى کنند

صیادمنش، فرشته نجات 
پله چهارمى براى استقالل مى شود؟

تیم ملى فوتسال کشورمان 
سایت فوتسال پلنت که هر ســاله برترین  هاى جهان در فوتسال را 
انتخاب مى کند، بامداد دیروز  برترین هاى جهان در سال 2021 را 

معرفى کرد.
سایت فوتسال پلنت که هر ساله برترین هاى جهان در فوتسال 
را معرفى مى کند. در این دوره  از کشــورمان  تیم ملى 
فوتسال، ســید محمد ناظم الشریه، ساالر آقاپور 
ملى پوش جوان مس ســونگون، علیرضا 
صمیمى ملى پوش مس سونگون،گالره 
ناظمى به عنوان داور، فرزانه توسلى 
بازیکــن تیــم فوتســال نفت، 
کاندیداى برترین ها در ســال 
2021 بودند که بامداد دیروز 
پس از پایــان راى گیرى 

در ســال 2021، در هر برترین هاى جهان 
معرفــى  شدند.بخــش 
کشــورمان به عنوان تیم ملى فوتســال 
تیم هاى ملى رســید. چهارمین تیــم برتر 

همچنین سید محمد ناظم الشریعه سرمربى سابق تیم ملى به 
عنوان پنجمین مربى برتر، باشگاه مس سونگون نهمین باشگاه 
برتر، اصغر حسن زاده کاپیتان تیم ملى هفتمین بازیکن و علیرضا 
صمیمى به عنوان هفتمین دروازه بان، ساالر آقاپور ششمین عنوان 

برترین هاى جهان را کسب کردند. 
گالره  ناظمــى هفتمیــن داور (بیــن زنان و همچنین 

مردان)، نرگس علوانى هشتمین 
مربــى باشــگاهى در بخش 
زنان، پاالیش نفــت آبادان 
هفتمین باشگاه در بخش 

هفتمین بازیکن برتر زن زنان، سهیال ملمولى 
دروازه بــان برتــر زن در و فرزانه توسلى هشتمین 

جهان معرفى شدند.

مهاجم اسبق استقالل مى تواند در نقش فرشته 
نجات این باشگاه ظاهر شود.

مهاجم تیم فنرباغچه که به صورت قرضى در 
زوریاى اوکراین توپ مى زد، مورد توجه چند تیم 

اروپایى قرار گرفته و اخبار غیررســمى 
حاکى از آن اســت که باشگاه هال 

سیتى انگلیس شانس بیشترى 
به نســبت اندرلخت بلژیک 

براى جــذب مهاجم تیم 
ملى دارد.

که  همانطــور 
ایــن بارها پیــش از 

و بارها به آن اشاره 
شــده، مدیران اســبق 
استقالل در شرایطى با جدایى 
صیادمنش از این تیم و حضورش در 
فنرباغچه موافقت کردند که از دو انتقال 

بعدى این بازیکن، درصدى به استقالل برسد.
در صورتى که تیم هاى خواهان اللهیار، حاضر به 
پرداخت پنج میلیون یوروى مورد نظر فنرباغچه 
براى صدرو رضایتنامه این بازیکن شــوند، رقمى 
در حدود 30 میلیارد تومان به استقالل خواهد رسید. 

بر اساس گزارش روزنامه «ایران ورزشى»، استقالل 
در حدود 55 میلیارد تومان بدهى دارد که 30 میلیارد آن 
مربوط به اداره مالیات، 20 میلیارد مربوط به اداره بیمه 
و بقیه هم متعلق به طلبکاران شخصى استقالل است 
و در صورتى که تکلیف تیم بعدى صیادمنش مشخص 
شــود، اســتقالل مى تواند نیمى از بدهى هایش را با 
گرفتن درصدش از انتقال اللهیار فراهم کند و به همین 
دلیل مدیران استقالل هم منتظر اخبار 
جدید درباره تیم بعدى صیادمنش 

هستند.



0606 4235 نماگر کرونانماگر کروناسال هجدهمپنج شنبه  30  دى  ماه   1400

مزایده 
اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر در پرونده کالسه 0002318 خانم 
سکینه ى صفارى علیه خانم زهرا پیرحاجى به خواسته ى به دستور فروش در نظر دارد زمین 
ملکى به 110/74 واقع در خمینى شــهر، خیابان کهندژ، انتهاى کوچه شــهیدان صالحى 
(شماره 67ـ  کوچه کالنترى 13) انتهاى بن بست الله 2، سمت چپ کوچه داخل بن بست 

بى نام پالك سمت راست بن بست
ملک مذکور به صورت زمین ساختمان به مساحت 155 مترمربع در محدوده ى پالك ثبتى 
110/74 مى باشد طبق استعالم از شهردارى منطقه ملک به صورت مسکونى در محدوده ى 

خدماتى با کاربرى مسکونى مى باشــد که طبقه ى همکف در حد سفت کارى و طبقه اول 
در حد بهره بردارى بوده و هیچ گونه بدهى ندارد که کارشــناس رسمى دادگسترى 6 دانگ 
(155 مترمربع) را 6/200/000/000 ارزیابى نموده اســت. لذا جلســه ى مزایده در تاریخ 
یکشنبه 1400/11/24 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 
خمینى شهر برگزار میگردد طالبین مى توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانى فوق مراجعه 
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. خریدار مى بایست ده درصد قیمت کارشناسى را به مجلس و مابقى را ظرف یک ماه 
از تاریخ مزایده به حساب سپرده ى دادگسترى واریز نمایند در غیر این صورت ده درصد اولیه 

پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجراى احکام 
مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد. 

تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست ده درصد بهاى مال را طى یک فقره چک بین 
بانکى در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى خمینى شهر واریز و با در دست داشتن اصل 
چک و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و 
درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل چک تحویل اجرا 
نمایند. م الف: 1261990 - مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهرـ  

حسن زاده /10/201

با افزایش موارد ابتال به اومیکرون برخى نگران شیوع کرونا 
در مدارس هستند. مسعود مردانى، عضو کمیته علمى ستاد 
ملى مقابله با کرونا مى گوید: عضوکمیته علمى ستاد ملى 
مقابله با کرونا هشدارهاى الزم را در این مورد داده است. 
اما چون در حال حاضر میزان ابتال به کرونا، بســترى و 
مرگ ومیر در وضیت بحرانى قرار ندارد، مسئوالن با اتکا 

به این وضعیت این تصمیمات را مى گیرند.
افزایش موارد ابتال به اومیکرون در کنار فوتى بر اثر این 
سویه جدید کرونا، برخى از خانواده ها و دانش آموزان را 

نگران ابتال به کرونا در مدارس کرده است. 
مســعود مردانى، عضو کمیته علمى ســتاد ملى مقابله 

با کرونا در این مــورد مى گوید: هنوز بــه پیک اپیدمى 
اومیکرون در کشور نرسیده ایم. پیش بینى ما این است 
تا اواخر بهمن ماه و اوایل اســفندماه بــه پیک ابتال به 
اومیکرون در کشــور برســیم. اگــر آن وضعیت اتفاق 
بیفتد بازگشایى مدارس به صالح نیست و ترجیحا باید 

غیرحضورى باشند.
مردانى مى گوید: ابتال به کرونا زیاد اســت اما وضعیت 
بیمارى مبتالیان شدید نیست و بیشتر آنها به بیمارستان 
نیاز دارند. بنابراین برخــى فکر مى کنند نیازى به اعمال 
محدودیت ها نیست. حتى برخى ماسک گذاشتن را هم 

کنار گذاشته اند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: 
ساده انگارى نسبت به سویه جدید اومیکرون و عدم استفاده 
از ماســک و فاصله گذارى اجتماعى و عدم شستشوى 

دست ها مى تواند ما را دچار ابتال به این بیمارى کند.
على ابراهیمى اظهار داشت: این سویه از زیرمجموعه هاى 
ویروس کرونا است که تغییرات ژنتیکى پیدا کرده است اما 
چون خیلى از مردم ایران واکســن تزریق کرده اند خیال 
مى کنند با تزریق این واکسن ها دیگر از ابتال به امیکرون 

در امان هستند.
وى با بیان اینکه اگر به اومیکــرون بى توجهى کنیم و با 
ساده انگارى به آن بنگریم قطعاً دچار مشکالت عدیده اى 

خواهیم شد. این در حالى است که همه واکسن هاى دنیا 
فقط بین 70 تا 80 درصدى ایمنى ایجاد مى کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: 
ساده انگارى نسبت به سویه جدید اومیکرون و عدم استفاده 
از ماســک و فاصله گذارى اجتماعى و عدم شستشوى 

دست ها مى تواند ما را دچار ابتال به این بیمارى کند.
وى افزود: این تصور که فرزندان خردسال به کرونا مبتال 
نمى شوند اشتباه است. این در حالى است که فرزندانى که 
زمینه برخى بیمارى ها داشــته و سیستم ایمنى بدن  آنها 
ضعیف است احتمال ابتال به کرونا و سویه هاى جدید این 

بیمارى را دارند.

اواخر بهمن ماه
 پیک ابتال به اومیکرون

ساده انگارى درباره 
اومیکرون زمین گیرمان مى کند

محموله اهدایى آسترازنکا 
رسید

   مهر | سـخنگوى گمرك گفـت: محموله هاى 
91، 90 و 92 واکسن آسترازنکا طى چند روز گذشته 
به میزان 193 هزار ُدز از یونان و دو محموله 35 هزار 
ُدزى از ژاپن وارد کشور شده بود که با ورود محموله 
2 میلیـون و 204 هزار ُدزى واکسـن آسـترازنکا در 
صبح روز سه شـنبه از کشـور اسـپانیا، واکسن هاى 
آسـترازنکاى وارده به 15 میلیون و 754 هزار و 610 
ُدز از ابتـداى فراگیرى کرونا تا کنون رسـیده اسـت. 
سـید روح اله لطیفى افزود: محمولـه جدید با حضور 
سـفیر اسـپانیا در تهران و با حضور مدیران گمرك، 
بـه صورت حمـل یکسـره تحویـل مقامـات وزارت 

بهداشت شد.

ناشتا نباشید
   ایرنا | مسئول واحد تغذیه معاونت بهداشتى دانشگاه 
علـوم پزشـکى بابـل تغذیـه سـالم را در دوران کرونا و 
واکسیناسیون مهم برشمرد و گفت: افراد هنگام مراجعه 
براى تزریق واکسن نباید ناشتا باشند بلکه باید از قبل به 
میزان کافى آب و مایعات بنوشـند. عسـگرى فقان پور 
افزود: براى تزریق واکسـن به رژیم غذایى ویژه اى نیاز 
نیست اما الزم است از مواد غذایى که بــه ســالمت و 
افزایش سیستم ایمنى بدن در زمان واکسیناسیون کمک 

مى کند استفاده کنیم.

سرعت عجیب اومیکرون
   ایسـنا | سـازمان جهانـى بهداشـت اخیـراً در 
گزارشى اعالم کرد موارد ابتال به اومیکرون هر 36 تا 
72 ساعت، دو برابر مى شود که این امر نشان مى دهد 
این سویه جدید از «رشد قابل توجهى» نسبت به نوع 
دلتا برخوردار است.  در حالى که تصور مى شود بیمارى 
ناشى از سویه اومیکرون به طور بالقوه شدت کمترى 
دارد، مقامات بهداشـت و سالمت هشـدار داده اند که 
تعـداد زیاد ابتالهـا مى توانـد سیسـتم هاى درمانى را 
تحت فشـار قرار دهد که برخى از آن ها همین حاالها 
هم در تالش براى مدیریت افزایش بیماران و کمبود 

کارکنان هستند.

شرایط کرونایى
 ناپایدار است

   مهر | فرمانده سـتاد مقابله با کرونا در کالنشـهر 
تهران گفـت: در حـال حاضر شـرایط شـیوع کرونا در 
کشـور خوب اسـت اما این شـرایط ناپایدار و شـکننده 
اسـت. علیرضا زالـى با تأکید بـر اینکه شـرایط کنترل 
شـیوع اومیکرون در کشـور شـکننده و ناپایدار است، 
تأکید کرد: تاکنون 22 میلیون و 750 هزار نفر در تهران 
واکسن زده اند که از این رقم دو میلیون و 220 هزار نفر 

دوز سوم بوده اند.

اثرگذارى خوب 
واکسن هاى ایرانى

   ایسـنا |  سـید علیرضـا ناجـى رییـس مرکـز 
تحقیقات ویروس شناسـى دانشـگاه علوم پزشـکى 
شهیدبهشـتى با اشـاره بـه خطـر سـویه اومیکرون 
کرونا و لزوم تزریق دز سـوم واکسـن جهت مقابله با 
این بیمارى، گفـت: معتقدیم که واکسـن هاى تولید 
داخـل در ایـران واکسـن هاى بسـیار موثـر و خوبى 
هسـتند و براى غلبه بر سـویه اومیکـرون، باید حتما 
توسط ُدز سوم چه واکسـن داخلى و چه خارجى، خود 

را ایمن کنیم. 

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو سوارى پراید تیپ جى تى ایکس اى مدل 
1383 بنزینى به شماره موتور 01028911 و شماره شاسى 
S1412283406632 به شــماره پالك 67 – 292 د 52 
متعلق به اسماء اربابون به شماره ملى 1270281771 فرزند 

محمدعلى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آیا جهان پس از دو سال بحران سالمت ناشى از شیوع 
ویروس کرونا و بیمارى کووید19 سرانجام به سمت پایان 

همه گیرى حرکت خواهد کرد؟
نشریه فرانسوى زبان لوفیگارو با اختصاص گزارشى به 
این موضوع به اظهارات امیدبخش چند کارشناس از جمله 
رئیس شرکت داروسازى فایزر اشاره کرده که از آغاز روند 
کاهش و افول همه گیرى بیمارى کووید19 خبر مى دهد.

در مطلبى که لوفیگارو منتشر کرده به نقل از آلبرت بورال، 
مدیر عامل شرکت فایزر آمده است: «ما به لطف همه ابزارها 
و امکاناتى که در اختیار داریم در جایگاه بسیار خوبى براى 

بازگشت به زندگى عادى در فصل بهار قرار گرفته ایم.»
در این گزارش همچنین به نگاه خوشبینانه آرنو فونتانه، 
یک همه گیر شناس اشاره شده که به صراحت از دوران 
«افول همه گیرى» خبر داده اســت. به گفته مدیرعامل 
شرکت فایزر اکنون «سوال این نیست که آیا این ویروس 
ناپدید خواهد شد یا خیر؟ بلکه این سوال مطرح است که 
آیا مى توانیم زندگى عادى را از ســر بگیریم؟ من اعتقاد 

دارم که مى توانیم.»
آلبرت بــورال در ادامه پا را فراتر گذاشــته و بــا اتکا به 
پیشــرفت هاى علمى در زمینه تولید واکســن و دیگر 
امکانات موجود براى درمان بیمارى ناشــى از شــیوع 
ویروس کرونــا تصریح مى کند: «بــه زودى مى توانیم 

زندگى عادى خود را از سر بگیریم.»
وى در این خصوص به «روش هاى تشخیص بیمارى، 
واکسن هاى بسیار موثر حتى بر ضد اومیکرون که از خطر 

بسترى شــدن در مراکز درمانى و مرگ و میر محافظت 
مى کنند و نیز نخســتین داروهاى در اختیار شهروندان 
براى درمان خانگى بیمارى» اشاره مى کند و مى نویسد: 
«به لطف همه ابزارهایى که در اختیار داریم بهار آینده در 
موقعیت بسیار مناسبى براى شروع دوباره زندگى عادى 

قرار خواهیم داشت.»
مدیر عامل شرکت فایزر در عین حال معتقد است که باید 
«سال ها با ویروس زندگى کرد و ریشه کن کردن آن در 

شرایط کنونى بسیار دشوار است.»
آلبرت بورال سپس به امکان جدید درمان خانگى بیمارى 
کووید19 که از طریق تولید قرص کرونا در اختیار همگان 
قرار گرفته اشاره مى کند و مى گوید: «پاکسلووید در پایان 

ماه ژانویه وارد داروخانه هاى فرانسه مى شود.»
وى در این زمینه مى افزاید: «ایــن قرص براى افراد در 
معرض خطر کــه داراى عالئم مثبت ابتــال به بیمارى 

کووید تشخیص داده شوند، تجویز مى شود.»
به گفته مدیرعامل شــرکت فایزر مصرف این دارو تاثیر 
بسیار مثبتى بر عملکرد نظام هاى بهداشتى خواهد داشت 
و بیمارستان ها را از خطر مواجه شــدن با موج غیرقابل 

کنترل بیماران نجات خواهد داد.
آلبرت بورال درحالى این مطالب را در روزنامه لوفیگارو به 
چاپ رسانده که فرانسه همانند اغلب کشورهاى اروپایى 
طى هفته گذشته با موج بى ســابقه موارد ابتال به سویه 

جهش یافته اومیکرون روبرو بود.
فایزر که از پیشگامان تولید واکسن کرونا در جهات است 

با محصوالت دارویى ضد بیمــارى کووید19 خود را به 
عنوان پیشرفته ترین غول دارویى در مبارزه با این بیمارى 

همه گیر معرفى کرده است.
این گروه داروســازى قرار اســت طى پنج سال بیش از 
520 میلیون یورو در زمینه تولیــد محصوالت دارویى 

سرمایه گذارى کند.

تایید قرص کرونا در کانادا
در همین حال تنظیم کنندگان مقررات دارویى کانادا هم 
عملکرد قرص"پاکسلووید" را تایید کردند که بنابر اعالم 
شرکت داروسازى فایزر مى تواند بیمارى کووید-19 را 

درمان کند.
بنابر اعالم مقامات کانادا، مجوز مصرف این دارو براى 
بیماران بزرگسال مبتال به نوع خفیف یا متوسط بیمارى 
کووید-19 که احتمال تشــدید بیمارى آنها در روزهاى 
آینده وجود دارد، تایید شده است. با این حال تجویز این 
قرص براى نوجوانان یا بیمارانى که به دلیل ابتال به کووید 

در بیمارستان بسترى هستند، توصیه نشده است.
تایید مصرف قرص ضد کروناى پاکسلووید در حالى در 
کانادا اعالم شد که موارد ابتال به بیمارى کووید-19 در 
این کشور به دلیل شیوع ســویه اُمیکرون افزایش یافته 
است.به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تودى، پیش از این 
تنظیم کنندگان مقررات دارویى ایاالت متحده این قرص 
را تایید کرده و بدین ترتیب بیماران قادر خواهند بود براى 
مقابله با عوارض ویروس این دارو را در خانه مصرف کنند.

جهان به پایان کرونا 
نتایج بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد که از هر 10 نزدیک مى شود؟

فرد مبتال به بیمارى کووید-19، یک نفر ممکن است 
بیش از 10 روز ناقل بیمارى باشد.

گروهى از محققان انگلیســى اخیراً اعالم کردند که 
با یک آزمایش جدید مى توان تشــخیص داد که آیا 
ویروس کرونا هنوز در بدن افراد مبتال فعال اســت یا 
 PCR خیر. پژوهشگران 176 فرد که نتیجه آزمایش
آن ها مثبت بود را مورد بررسى قرار دادند و به این نتیجه 
رســیدند که 13 درصد افراد پس از گذشت 10 روز از 
بیمارى داراى سطوحى از ویروس فعال بودند، بنابراین 

بیمارى آن ها همچنان مى تواند مسرى باشد.
با توجه به نتایج این مطالعه، سطوح ویروس کروناى 
فعال در برخى از شرکت کنندگان تا 68 روز نیز ادامه 
داشت. با وجود اینکه مطالعه انجام شده نسبتاً کوچک 
است، اما بررسى هاى انجام شــده نشان مى دهد که 

ویروس بالقوه فعال ممکن است گاهى تا بیش از یک 
دوره 10 روزه باقى بماند. به گفته محققان، افرادى که 
ویروس کرونا در بدن آن ها تا بیــش از 10 روز فعال 
بود هیچ عالئم بالینى قابل توجهى نداشتند، بنابراین 
مى توان به این نتیجه رســید که این افراد قابل پیش 

بینى نیستند.
آزمایش هاى استاندارد PCR وجود قطعات ویروس 
را مورد بررسى قرار مى دهد و نشــان مى دهد که آیا 
افراد اخیراً به ویروس کرونا مبتال شــده اند یا خیر، اما 
نمى توانند تشخیص دهند که آیا ویروس هنوز فعال 
اســت. آزمایش جدید براى تشــخیص فعال بودن 
ویروس کرونا هنوز در دســترس قرار نگرفته است. با 
وجود اینکه الزم است مطالعات بیشترى در این زمینه 
صورت بگیرد، اما این آزمایش مى تواند در شرایط خاص 

براى محافظت از افراد آسیب پذیر مفید واقع شود. 

یک دهم مبتالیان به کرونا 
بیشتر از 10 روز ناقل هستند

پژوهشگران با انجام یک مطالعه تاثیر ویژگى هاى خانه 
را بر میزان سازگارى افراد با شرایط قرنطینه کرونا، مورد 

بررسى قرار دادند.
همه گیرى کووید-19 و قرنطینه ناشــى از شیوع این 
ویروس، باعث ایجاد سبک زندگى جدیدى در جامعه 
شده اســت.در طول قرنطینه، «مسکن» هم از لحاظ 
کنترل ســرایت بیمارى و هم به عنوان محیطى که 
باید پاسخگوى نیازهاى ساکنان در این شرایط باشد، 

اهمیت ویژه اى پیدا کرد.
پژوهش ها حاکى از آن اســت که در زمان قرنطینه، 
نگرانى  هاى افراد در مورد محیط مســکن و فضاى 

موجود آن افزایش پیدا کرده است.
ابعاد و اندازه فضاهاى سکونتى و داشتن فضاى کافى، 
یکى از جنبه هاى اساســى رفاه و سالمتى محسوب 
مى شود. در دوران قرنطینه، سبک زندگى افراد تغییر 
کرد و به ناچار انجام بســیارى از فعالیت هاى کارى، 

آموزشى، تفریحى و حتى ورزشى، به خانه منتقل شد.
با توجه به این که ممکن اســت ویژگى هاى مسکن، 
بر میزان سازگارى افراد با خانه نشینى طوالنى مدت، 
در این ایام تاثیرگذار باشــد، پژوهشگران معمارى و 
شهرسازى با انجام یک مطالعه تاثیر آن در سازگارى 
افراد و همچنین تغییراتى کــه مى تواند براى تطبیق 
خانه ها با شرایط قرنطینه اعمال شوند را مورد بررسى 

قرار دادند.
در این مطالعه 813 نفر شرکت کردند و پژوهشگران، با 
استفاده از پرسش نامه مجازى، اطالعات مورد نیاز این 

تحقیق را جمع آورى کردند.

بررسى هاى این تحقیق حاکى از آن است که در طول 
قرنطینه، افرادى که تجربه استفاده از فضاهایى مانند 
سالن چندمنظورى و در وهله بعدى پشت بام، استخر، 
سونا و جکوزى و همچنین باشــگاه یا سالن ورزشى 
داخل مجموعه مسکونى را داشتند، سازگارى بیشترى 
از خود نشان داده اند. البته، تعداد افرادى که در محیط 
مسکونى خود به این امکانات دسترسى داشتند، زیاد 
نبود. نتایج بررسى هاى این مطالعه نشان مى دهد که 
در دوران قرنطینه، ساکنان به ترتیب بیشتر در فضاهاى 
اتاق خواب، نشیمن، پذیرایى، بالکن و ورودى، تغییراتى 

اعمال کرده اند.
همچنین طبق ایــن ارزیابى از بین مشــخصه هاى 
محیطى مسکن، رضایتمندى از پاسخگویى خانه به 
نیازها و شرایط خاص ایام قرنطینه، فضاهاى استفاده 
شده و فعالیت هاى انجام شده در دوران قرنطینه خانگى، 
میزان تنوع رنگى و رنگ غالب خانه دوران قرنطینه، 
میزان امکان انجام ورزش و نوع خانه دوران قرنطینه 
در تعیین سطح ســازگارى افراد با خانه نشینى، نقش 

بیشترى داشته است.
پژوهشــگران این تحقیق توصیه مى کنند که براى 
ارتقاى سازگارى ساکنین با شرایط قرنطینه، باید امکان 
انجام فعالیت هاى مختلف ازجملــه باغبانى، خلوت 
با خود، ورزش و فعالیت هاى مجازى، از ســوى دیگر 
کمیت و کیفیت مشــاعات، ارتباط با طبیعت و کاربرد 
رنگ در فضاهاى داخلى و تراکم واحد در مجموعه هاى 
مسکونى، بیش ازپیش در طراحى مسکن مورد توجه 

قرار گیرد.

شرایط خانه چه تأثیرى در سازگارى افراد با 
قرنطینه دارد؟

سازمان ملى خدمات بهداشــت و درمان انگلیس با 
صدور دستورالعملى به کارکنان کادر درمان هشدار 
داد در صورتى که واکسن نزنند با خطر اخراج مواجه 

خواهند شد.
تاکنون 6 درصد از کادر درمان انگلیس واکسن کرونا 
تزریق نکرده اند و اکنون با هشــدار جدى انگلستان 

مواجه شده اند.
بر اساس دســتور العمل جدید سازمان ملى خدمات 
بهداشــت و درمان انگلیس، همه کارکنان درمانى 
در خط اول درمان که تاکنون واکسن کرونا نزده اند 
از چهارم فوریه (15 بهمن) به جلســات خصوصى 
فراخوانده و به آنها هشــدار داده خواهد شــد که در 

صورت نزدن واکسن اخراج مى شوند.
این افراد تا 31 مــاه مــارس (11 فروردین 1400) 
فرصت دارند واکسن خود را بزنند و باید تا اول آوریل 
(12 فروردین 1401) هر دو ُدز را زده باشند؛ یعنى ُدز 
اول باید سوم ماه فوریه (14 بهمن) تزریق شده باشد.

بر اساس این خبر، بیش از 80 هزار نفر یعنى 6 درصد 
نیروهاى ســازمان ملى خدمات بهداشت و درمان 
انگلیس واکسن نزده اند و بر اساس برآوردهاى دولت، 
اجبارى شدن واکســن احتماال باعث خواهد شد 73 

هزار نفر نظام خدمات درمان را ترك کنند.
اتحادیه هاى مرتبط هشدار داده اند اگر این سیاست 
در ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) اجرا شود تاثیر 

مخرب بر خدمات بهداشتى و درمانى خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، تاکنون و طى 2 سال شیوع کرونا در 
این انگلیس، بیش از 15 میلیــون و 200 هزار نفر به 
این بیمارى مبتال شده و 152 هزار نفر درگذشته اند. 
واکسیناسیون سراسرى که ژانویه سال گذشته انجام 
شد، تاحدى از آمار ابتال و مرگ و میر کاست اما با شیوع 
سویه بسیار مسرى اومیکرون از آذر امسال، این کشور 
کادرشاهد افزایش موارد ابتال و مرگ و میر بوده است. 
انگلیس دیــروز (27 دى/ 17 ژانویه) 73 هزار و 867 

مورد ابتال و 85 نفر جان باخته، داشته است.

واکسن نزنید اخراج مى شوید!

درآمد کم در کشورهاى فقیر جهان روزانه منجر به مرگ 
21 هزار نفر مى شود. اما 10 ثروتمند بزرگ جهان از ماه 

مارس سال 2020 ثروتشان دو برابر شده است.
طبق گزارشــى که مرکز خیریه آکســفام منتشر کرده 
است،در زمان کرونا تقریبا هر روز یک میلیاردر به وجود 
مى آید. این در حالى اســت 99 درصد جمعیت جهان در 
وضعیت بدى قرار دارند. به دلیل بیمارى کرونا و قرنطینه، 
کاهش معامالت بین المللى، افت صنعت گردشــگرى، 
160 میلیون نفر به تعداد فقراى جهان افزوده شده است.

10 ثروتمند بزرگ جهان ایالن ماســک، جف بزوس، 
برنارد آرنالــت، بیل گیتس، لرى الیســون، لرى پیج، 

ســرگى برین، مارك زاکربرگ، اســتیو بالمر و وارن 
بوفى هســتند. مجموع ثروت این افراد از 700 میلیارد 
دالر به 1/5 تریلیون دالر رسیده است. اما این افزایش 
ثروت براى همه آن ها یکسان نیست. براى مثال ثروت 
ایالن ماســک 1000 درصد افزایش داشته اما ثروت 
بیل گیتس در مقایســه با آن تنها 30 درصد افزایش 

پیدا کرده است.
داده هاى این گزارش نشان مى دهد که عدم دسترسى 
به خدمات بهداشتى و درمانى، گرسنگى، خشونت هاى 
جنسیتى و تغییرات آب و هوایى هر 4 ثانیه منجر به مرگ 
یک نفر مى شوند.  160 میلیون نفر با کمتر از 5/5 دالر 

در روز زندگى مى کنند. این میزان براى بانک جهانى در 
کشورهاى که مردم آن درآمد متوسط به باال دارند، خط 

فقر محسوب مى شود.
کرونا باعث شد که کشــورهاى در حال توسعه به دلیل 
بدهى هاى باال نتواننــد در بخش اجتماعى هزینه کنند. 
تعداد زنان حاضر در بازار کار نســبت به سال 2019، 13 
میلیون نفر کاهش یافته است. همچنین 20 میلیون دختر 
ممکن است هرگز به مدرسه بازنگردند. اقلیت هاى نژادى 
بیشترین آسیب را از کرونا دیده اند. جمعیت بنگالدشى 
در بریتانیا و سیاه پوســتان آمریکایى جزو این اقلیت ها 

هستند.

کرونا دارایى 10 ثروتمند برتر جهان را 2 برابر کرد

روى موج کووید-19
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انسیه خزعلى، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با 
بیان اینکه عدالت جنســتى در دستور کار دولت سیزدهم و 
جزء قانون برنامه ششــم قرار دارد، گفت: آنچه مد نظر ما 
هســت عدالت فراگیرى اســت که تنها معطوف به جنس 
زن نمى شود بلکه شــامل فرزندان و تمام اعضاى خانواده 
مى شود. در حال کار بر روى شاخص هاى عدالت جنسیتى 
تصویب شده در دولت پیش هســتیم تا این شاخص ها را 

کامل تر کرده و اجرایى کنیم.

همزمان با موج انتقادات دربــاره کیفیت تولید خودروهاى 
داخلى، کمیسیون حقوق بشــر کانون وکالى دادگسترى 
مرکز درخواســت کرد براى تعقیب خودروسازان داخلى و 
متولیان اســتاندارد اعالم جرم عمومى شود.این کمیسیون 
در درخواست خود از دادســتان براى تعقیب خودروسازان 
داخلى عنوان کرد:«خبر تأســف بار باز نشدن کیسه هواى 
خودروهاى داخلى در حادثه بهبهان و آمار تلفات 50 کشته 
و زخمى بار دیگر ضرورت رعایت و نظارت بر استانداردهاى 
ایمنى ناظر بر ارتقاى کیفیت و امنیت خودروهاى داخلى را 
تداعى کرد. فعل و ترك فعل تولیدکنندگان از حیث تسبیب 
اعم از با واسطه و بى واسطه، نیازمند کارشناسى است. تمرکز 
بر اقدامات پیشگیرانه و تعقیبى از حیث جنبه عمومى جرم 
مورد مطالبه عمومى اســت تا به تعبیر رئیس پلیس راهور 

کشور "ارابه مرگ" در اختیار شهروندان قرار نگیرد.»

«عدالت جنسیتى»

درخواست درباره
 ارابه مرگ

04

روانشناس و استاد ممتاز دانشــگاه تهران گفت: اینکه گفته 
مى شــود زنان باالى 35 سال بچه دار نشــوند «واماندگى 
فرهنگى» است. در ازدواج و فرزندآورى سن زیستى و روانى 
مهمتر از سن شناسنامه اى است.دکتر غالمعلى افروز افزود:با 
توجه به افزایش سن زیستى در جهان، گستره سنى زنان دو 
برابر شده است، درواقع زنان 40 ساله اکنون همانند دختران 
20 ساله 100 سال قبل هســتند و از این رو اگرچه ازدواج به 
هنگام بسیار بهتر است؛ اما اگر به هر دلیلى ازدواج عقب افتاد 

نباید نگران فرزندآورى بود.

نگران فرزندآورى نباشید

01

وزارت تعاون، کار و رفاه براى اولین بار گزارش رسمى از 
خط فقر در ایران منتشر کرده است. گزارشى که مى گوید 
در سال 99، خط فقر ســرانه هر فرد معادل یک  میلیون و 
254 هزار تومان بوده است. براساس این گزارش، نرخ فقر 
در سال 98 حدود 32 درصد بوده. این یعنى در سال 98 از 
هر سه ایرانى یک نفر زیر خط فقر زندگى مى کند. بر این 
اساس از جمعیت 84 میلیونى ایران بیش از 26 میلیون نفر 

زیر خط فقر زندگى مى کنند.

از هر 3 ایرانى
 یک نفر فقیر است

افزایش مهاجرت چند سالى ا ست که گریبان گیر ایران 
شده اســت، اکثر مهاجران قشر روشــنفکر و تحصیل  
کرده اى هستند که خروج آن ها به عنوان سرمایه انسانى 
تاثیرات مخربى براى کشور دارد. مهاجرت عموما به دلیل 
عوامل دافعه کشور مبدا و شرایط جاذبه کشورهاى مقصد 

صورت مى گیــرد، در این رابطه بهــرام صلواتى، 
رئیس رصدخانه مهاجرت ایران مى گوید: «در 
دو سه سال گذشته با توجه به شرایط اقتصادى 
که پیش آمده مخصوصا مســئله تحریم ها، 

میل به مهاجرت بیشــتر شــده که در کنار آن، 
عوامل کششــى و جاذبــه اى خارج از 

کشــور هم آن را تقویت مى کند، 
در واقع به هم پیوســتن این دو 
مورد باعث صعودى شدن روند 

مهاجرت مى شود.»
همان گونــه کــه صلواتى 
بیان کرد در یکى دو سال 

گذشته میزان مهاجرت 
از ایــران افزایش 

پیدا کرده است، پیگیرى از چند مرکز دارالترجمه نشان 
مى دهد در این مدت تعداد افراد بیشــترى براى ترجمه 
مدارك تحصیلى یا هویتِى خود به آن ها مراجعه کرده اند. 
در یک مورد «نظرى»، مدیر دارالترجمه ماندگار مى گوید: 
«در یکى دو سال گذشته میزان مراجعه به این موسسه 
براى مهاجــرت افزایش یافته و هرچه به آخر ســال 

نزدیک تر مى شویم، بیشتر هم مى شود.»
همچنین «افشار» مترجم اصلى دارالترجمه آوید در 
تائید این موضوع بیان مى کند: «میزان درخواست ها 
براى ترجمه مدارك طى یکى دو ســال گذشــته 
افزایش یافته و نســبت بــه 10 الى 15 
ســال پیش خیلى بیشــتر شــده

 است.»
 البته شیوع ویروس کرونا طى دو 
سال گذشته جزو عواملى هست 
که روند مهاجــرت را اگر کم 
نکرده باشد، حداقل به تعویق 
انداخته است. پاندمى ویروس 
کرونا سبب شد تا بسیارى از 
کشورها قوانین سختگیرانه اى 
براى ورود به کشورشان اعمال 
کنند و خیلى از مواقع مرزهایشان 
را براى مدتى ببندنــد. عمل فوق 
سبب شد که روند مهاجرت براى یکى 
دوســالى به تاخیر بیفتد، این ممنوعیت ها 
پس از واکسیناســیون عمومــى تا حدى 
ازبین رفت و روند مهاجرت به روال سابقش 

بازگشت. 
آن طورکه از اظهارنظر مدیران موسسه هاى 
دارالترجمه به نظر مى رسد تمایل و اقدام به 
مهاجرت در یکى دو ســال گذشته افزایش 
داشته اســت اما بررسى ها نشــان مى دهد 
فعــًال آمارهاى مشــخصى دربــاره تعداد 
مهاجرت هــاى موفقیت آمیز درهمین مدت 
در دسترس نیست، با این وجود برخى منابع 
داخلــى و خارجى از تعداد کلــى مهاجران 

ایرانى در کشــورهاى دیگر گزارش هایى تهیه کرده اند؛ 
مثًال براســاس منابع بین المللى (بانک جهانى) جمعیت 
مهاجر ایرانى در دنیا در سال 1990 میالدى، بالغ بر 820 
هزار نفر بوده است، که این رقم در سال 2020  میالدى 
به 1.8 میلیون نفر رسیده اســت، در واقع طى 30 سال 
گذشته جمعیت مهاجران ایرانى 2.2 برابر شده است. البته 
براســاس منابع داخلى (دبیرخانه شوراى عالى ایرانیان) 
جمعیت مهاجران ایرانى خارج از کشــور درحال حاضر 

4.04  میلیون نفر برآورده شده است.
مهاجرت  عمومــًا به روش هاى مختلفــى مانند کارى، 
تحصیلى، ســرمایه گذارى و یا حتى پناهندگى صورت 
مى گیرد، از آنجایى که گرفتن ویزاى کارى دشوار شده 
است، ایرانیانى که ممکن است هدفشان تحصیل نباشد 
هم ابتدا براى تحصیل اقدام کــرده و پس از اتمام دوره  
تحصیل شان شروع به کار در کشور مقصد مى کنند. زاهد، 
مدیر دارالترجمه داریان مى گوید: «تنها کسى مى تواند از 
ایران بدون دردسرهاى زیاد برود که اپالى کرده و به او 

فاند تحصیلى تعلق گرفته باشد.»
  در این رابطه صلواتى یبان مى کنــد: «امروزه کارکرد 
اصلِى جذب دانشجوى بین المللى در دنیا تامین نیروى 
کار مورد نیاز براى بازار کار آن کشور است. براى همین 
کشــورهاى مهاجر پذیر تصمیم گرفتند کمبود نیروى 

کار خود را از طریق سیستم دانشگاهى شان رفع کنند.»
مى شود گفت جاذبه هاى کشورهاى مقصد دقیقا همان 
عوامل دافعه از ایران هســتند، به عبارتى دیگر شرایط 
مطلوب تر اقتصادى و اجتماعى کشورهاى مقصد موجب 
جذب شدن مهاجران به آن کشــورها مى شود. در این 
رابطه صلواتى مى گوید: «کشورهاى خارجى مخصوصا 
کشــورهاى حوزه خلیج فارس و یا برخى از کشورهاى 
همســایه در بســیارى از بخش ها با کمبود نیروى کار 
متخصــص روبه رو هســتند و از این فرصت اســتفاده 
مى کنند تا برنامه هاى جذابــى را براى جذب نیروى کار 
نیمه ماهر یا ماهر از ایران و بقیه کشورها پیشنهاد دهند، 
در این میان کشور ایران به خاطر تالطم هاى ارزى بیشتر 
مخاطب این وضعیت قرار مى گیرد و فرصت هاى شغلى 

جذابیت بیشترى براى مهاجرت ایجاد مى کند.»

چرا  ایرانى ها مهاجرت مى کنند؟

فرمانده انتظامى تهران بزرگ به اظهارات مطرح شده از سوى 
یکى از اعضاى شوراى شهر تهران مبنى بر وجود 26هزار نقطه 

ناامن در پایتخت واکنش نشان داده و آن را رد کرد.
اواسط دى ماه ســال جارى بود که زهرا شمس احسان، عضو 
شوراى شــهر تهران در تذکرى از وجود 26هزار نقطه ناامن در 
شهر تهران خبر داد، خبرى که واکنش هاى زیادى را به دنبال 
داشت. از جمله این واکنش ها مربوط به سردار حسین رحیمى، 
رییس پلیس پایتخت و عالى ترین مقام در تامین امنیت پایتخت 

است.
او به ادعاى این عضو شوراى شــهر تهران واکنش نشان داد و 
گفت: من نمى دانم این ادعا را چطور مطــرح کرده اند و بر چه 
اساس عدد 26 هزار مطرح شــده است. البد ایشان براى حرف 

خود سندى دارند که باید ارائه دهند.
رحیمى با بیان اینکه وضعیت امنیت در تهران در شرایط مناسبى 
است، اظهارکرد: گرچه جرائمى مانند سرقت و کالهبردارى و ... 
در شهر وجود دارد، اما آمار همین جرائم نیز به نسبت جمعیت و 

وسعت، بسیار کمتر از شهر هاى دیگر است.
رییس پلیس پایتخت با بیان اینکه تهران جزو استان هاى داراى 
بیشترین قدرت کشف و برخورد با جرائم در سطح کشور است، 
خاطرنشان کرد: طى 9 ماه سال 1400 در مجموع تمامى جرائم، 
شــاهد افزایش دو درصدى بودیم که ایــن موضوع نیز عمدتا 
مربوط به جرائم خرد مى شود و ما در عمده جرائم بزرگ شاهد 
کاهش بودیم، عالوه بر آن قدرت کشــف و دستگیرى پلیس 

پایتخت نیز افزایش یافته است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان، 
روستاییان و عشایر گفت: حدود 7 میلیون نفر از 

جامعه هدف این صندوق، بیمه نیستند.
بیت ا... برقرارى، به روند اجراى طرح ملى بیمه 
اجتماعى خانوارهاى محــروم و کم برخوردار 
کشاورزان، روستاییان و عشایر در کشور اشاره 
کرد و افزود: تا کنون 2 میلیون و 850 هزار نفر 
از جمعیت هدف صندوق تحت پوشــش بیمه 

قرار گرفته اند.
وى با اعالم اینکــه در حــدود 7 میلیون نفر 
از جمعیــت هدف صنــدوق بیمــه اجتماعى 
کشــاورزان، روستاییان و عشــایر کشور فاقد 
بیمه هســتند، گفت: صندوق بیمه اجتماعى 
کشاورزان، روستاییان و عشایر اختیارى است 
و از همین رو باید با آگاهى رسانى به جمعیت 
هدف، آنها را ترغیب کنیم تحت پوشش بیمه 

اجتماعى صندوق قرار بگیرند. 

برقرارى ادامه داد: پوشــش بیمه اى در قالب 
طرح ملى بیمه اجتماعــى خانوارهاى محروم 
و کم برخــوردار، از طریق معرفــى نهادهاى 
حمایتى مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستى 
صورت مى گیرد و ما تالش مى کنیم بر اساس 
اهدافى که در برنامه توسعه کشور تعریف شده 
است، نسبت به پوشش بیمه اى این افراد اقدام

 کنیم.

 جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد 
گفت: گفتمان ســازى در محله، منطقه یا شهر 
باعث دور شــدن مردم از آسیب ها و معضالت 

اجتماعى خواهد شد.
مصطفى مثنوى با اشــاره به موقعیت و نقش 
فرهنگ در جامعه اظهار کرد: فرهنگ به مثابه 
روح و هویت جامعه بوده و هر گونه توجه یا بى 
توجهى به آن مى تواند باعــث ارتقا و انحطاط 

جوامع شود.
جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد 
استقالل فرهنگى را از اصلى ترین و محورى ترین 
نگهدارنده جوامع ذکر کرد و گفت: اگر استقالل 
فرهنگى در هر کشــورى حفظ و تقویت شود، 
سایر عرصه ها از جمله عرصه اقتصادى، نظامى 
و سیاسى هم حفظ خواهد شد و در واقع پیشرفت 

در بقیه عرصه ها متأثر از حفظ عرصه فرهنگى 
خواهد بود. وى گفت: از آفت هاى فرهنگى که 
مدیریت ما را مخدوش مى کند مدگرایى و لحاظ 
سالیق فردى و گروهى است که باید از آن پرهیز 

کرد و در مقابل به اصول و بایسته ها پایبند بود.
جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد 
گفتمان سازى دینى و بسترسازى مذهبى را از 
دیگر توصیه هاى مهم رهبــرى ذکر کرد و در 
اهمیت این نکته یادآور شد: گفتمان سازى دینى 
در محله، منطقه یا شهر باعث دور شدن مردم 
از آســیب ها و معضالت اجتماعى خواهد شد و 
اینکه مى بینیم در شهر یاسوج ناامنى، درگیرى 
و قتل گسترش یافته نشان دهنده کم کارى در 
حوزه فرهنگى و عدم توجه به گفتمان ســازى 

دینى است.

 ماجراى 26 هزار نقطه ناامن در تهران 
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یکى از راه هاى ورود مشــروبات الکلى به ایــران قاچاق از 
کشورهاى همسایه است که با قیمت هاى بسیار باال و گزاف 
تهیه مى شود و معموًال ویژه قشر مرفه جامعه است. مشروبات 
تقلبى هم بعضا در فضاى مجازى و سوپرمارکت هاى برخى 
شهرهاى گردشگرى نظیر مناطق شمالى یافت مى شود که 
نتیجه مصرف آن مرگ و میر و کور شدن و تپش قلب و سکته 
قلبى است که اخبار مسمومیت و مرگ و میر ناشى از این امر 

در مقاطع مختلف به چشم مى خورد.

تهدید جان ها

7 میلیون روستایى و عشایر
 بیمه نیستند

گفتمان سازى دینى موجب کاهش 
آسیب هاى اجتماعى مى شود

معاون فرهنگى اجتماعى پلیس فتابا اشاره به دستگیرى 
عامالن تبلیغ تقلب امتحانات نهایى در فضاى مجازى، از 
کلیه دانش آموزان خواست فریب این تبلیغات را نخورند

سرهنگ رامین پاشایى اظهار داشت: طرح عملیاتى و رصد 
پیش دستانه پلیس فتا با همیارى بیش از 120 کارگروه 
ویژه در واحد هاى متناظر استانى و شهرستانى علیه هرگونه 
جریانات در حوزه تبلیغات دسیســه و تقلب در امتحانات 
نهایى دانش آموزان و دانشجویان در حال پیگیرى بوده و 
اقدام قضائى علیه مرتکبین که در فضاى مجازى مترصد 
کالهبردارى از متقاضیان و اعمال مجرمانه خود هستند 

در حال اجراست.
این مقام انتظامى ادامه داد: بر اساس رصد هاى صورت 
گرفته در فضاى مجازى بیــش از 170 تارنما مجرمانه 
در این خصوص احصاء شــد و بیش از 14 فقره نیز تحت 
اقدامات قضائى اعم از دستگیرى، احضار و مسدود سازى 
حساب هاى مالى متهمان صورت گرفته است و با همکارى 
ویژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و 

فناورى، رسیدگى با این گونه تخلفات در جریان است.
سرهنگ پاشــایى افزود: با تجزیه و تحلیل پرونده هاى 
قضائى ادوار گذشته مشخص است مجرمان سایبرى فعال 

در این حوزه بدون داشتن هرگونه سواد علمى و یا دسترسى 
به سواالت امتحانى، پس از تبلیغات و فریب متقاضیان و 
دریافت مبالغ مختلف از آنان تحت عنوان ودیعه و سایر 

موارد، دیگر پاسخگوى متقاضیان نخواهند بود.
این مقام انتظامى با بیان اینکه هنگام کشف موارد مجرمانه 
در این حوزه، اسامى دانش آموزان و دانشجویان متخلف 
نیز به نهاد هاى اجرایى دو وزارتخانه یاد شــده با هدف 
اعمال برخورد هاى الزم و قانونى اعالم خواهد شد از کلیه 
دانش آموزان و دانشجویان خواست به هیچ عنوان فریب 

این گونه تبلیغات را نخورند.

طرح پلیس فتا علیه تقلب در امتحانات مجازى

مسئوالن و کارشناســان معتقدند پرمصرف 
بودن خودرو هاى داخلى و نبود حق انتخاب 
براى خرید خودرو هاى کم مصرف، در آلودگى 
هوا و ناکامى اجــراى قانون هواى پاك تاثیر 

شدید گذاشته است. 
 سازمان اســتاندارد هم مى گوید بسیارى از 
خودرو هاى کشور مصرف سوخت و آالیندگى 
باال دارد.آن طور که ســازمان محیط زیست 

اعالم کــرده اســت، میانگین اســتاندارد 
خودرو هاى کشــور ما، «یورو 2» اســت و 
این یعنى مصرف ســوخت باالیــى دارند و 
درمجموع در هر 100 کیلومتر، حدود 10 لیتر 
سوخت مى ســوزانند؛ در حالى که در همین 
کشور همســایه مان، ترکیه، خودرو ها فقط 
5.4 لیتر بنزین در هــر 100 کیلومتر مصرف 

مى کنند!

بنزین سوزى ایرانى!

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

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

29/ 400/10  مى باشد. 

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینى، خیابــان جابر ابن حیــان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

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

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

فراخوان مناقصه عمومى دو  مرحله اى چاپ اولچاپ اول

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/10/30 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ ضمانتنامه ( ریال ) شماره مرجعموضوعردیف

خرید 92 دستگاه فلومتر 1
2561,660,000,0002000001434000050 – 4 - 400الکترو مغناطیسى   

تاریخروزساعتعنوان
400/11/6چهارشنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

400/11/16شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
400/11/17یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها
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گذرى براقدامات فرهنگى آبفاى استان اصفهان در آذر 1400
برپایى نمایشگاه گرامیداشت 

هفته بسیج درآبفاى استان اصفهان

به مناسبت گرامیداشت هفته بســیج، نمایشگاه دستاوردهاى 
بسیج آبفا و تولیدات فرهنگى در ســتاد مرکزى آبفاى استان 

اصفهان برپا شده است.
 پایگاه مقاومت بسیج شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
این نمایشگاه  اقدام به برپایى غرفه هاى کتاب و محصوالت 
فرهنگى، لوازم التحریر، لوازم جانبــى عفاف و حجاب، پایگاه 
سالمت، طب اسالمى، طرح اکرام، طرح مهر کریمانه، تولیدات 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان و صنایع دستى اداره 

کل زندان ها نموده است.
غرفه مهر کریمانه براى نخستین بار با هدف تهیه جهیزیه براى 
جوانان بى سرپرست در نمایشگاه هفته بسیج آبفا برپا شده است 
که انتظار مى رود مورد استقبال خیرین قرار گیرد. همچنین با 
همکارى معاونت اجتماعى اداره کل زندان هاى استان اصفهان، 

تولیدات و صنایع دستى زندانیان عرضه مى شود . 
در این نمایشــگاه همچنین به منظور ترویج فرهنگ کتاب و 
کتابخوانى، بیش از یکهزار عنوان کتاب در زمینه هاى مختلف 
مذهبى، تاریخى، شعر و ادبیات، رمان و روانشناسى با تخفیف 

70 درصدعرضه شده است.
 نمایشگاه هفته بسیج با تصاویر شهد و آویز سربند رزمندگان 
مزین به نام ائمه اطهار (ع) آذین بندى شــده و  از 30 آبان تا 7 
آذر ماه 1400 از ســاعت 8 صبح تا 16   براى بازدیدکنندگان 

دایر است.

www.nesfejahan.net

نواخته شدن زنگ آب 
در منطقه براآن وکرارج

با حضور مدیرکل کانــون پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان 
استان اصفهان زنگ آب در منطقه براآن وکرارج در شرق اصفهان 

نواخته شد.
نسرین باباپور در این مراســم که با حضور بیش از 60 دانش آموز 
برگزار شد گفت: زنگ آب همه ساله به همت شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان و مشــارکت کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانــان و اداره کل آموزش و پرورش با هــدف نهادینه کردن 

مصرف درست آب در بین کودکان و نوجوانان نواخته مى شود.
وى افزود: ذخیره آب به معنى ذخیره زندگى اســت و با توجه به 
مشکالت ناشــى از خشکســالى و کم آبى موجود، بهینه سازى 
مصرف آب و رعایــت الگوى مصرف، یــک وظیفه همگانى به 

شمار مى رود.
مدیر آبفاى براآن و کرارج نیز گفت: عالوه بر زنگ آب، برنامه هاى 
آموزشى در خصوص مصرف بهینه آب نیز  در قالب سه شنبه هاى 
شادابى از طریق برنامه آموزشى شــاد براى دانش آموزان منتشر 
مى شود. صالح سلمانى همچنین ازدانش آموزان، معلمان و مربیان 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان خواســت به پرسش 
شادابى سال 1400 مبنى بر این که «چگونه از آب حمایت کنیم تا 
به ایران قوى مورد نظر رییس جمهور محترم برسیم؟» پاسخ گفته 

و آثار خود را به دبیرخانه این فراخوان ارسال کنند.   
گفتنى است در پایان «زنگ آب» توسط مدیرکل کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان اســتان، مدیرآبفــاى منطقه براآن و 
کرارج و جمعى از مسئوالن محلى نواخته شد و دانش آموزان نیز 
از برنامه هاى شاد این مراسم  با شــعار «من مراقب آب هستم» 

استفاده کردند.
 

فراخوان نگارش مقاله با موضوع 
«وسواس در مصرف آب» 

فراخوان دریافت مقاله با موضوع وسواس در مصرف آب در قالب 
«پویش بانوى آب» از سوى آبفاى استان اصفهان منتشر شد.  

کارشناس مسئول ارتباط با رسانه آبفاى استان اصفهان گفت: 
وسواس شست و شو یکى از شایع ترین اختالل هاى وسواسى 
است که عالوه بر آزار فرد وسواسى و خانواده اش، سرانه مصرف 

آب شرب آن خانوار را نیز به شدت افزایش مى دهد. 
مهسا آستانه تولید محتواى علمى را یکى از رویکردهاى آبفاى 
استان اصفهان عنوان کرد و افزود: هدف از این فراخوان به دست 
آوردن داده هاى علمى براى مشترکینى است که به وسواس در 

مصرف آب مبتال هستند.  
وى گفت: افراد متخصص و دانشــجویان رشــته هاى روان 
شناسى، روان پزشکى و جامعه شناسى مى توانند در محورهاى 
«انواع وسواس در مصرف آب»، «روش هاى درمان وسواس 
در مصرف آب»، « نحوه گفت و گو، مذاکره و اقناع افراد مبتال 
به وسواس در مصرف آب»، «وسواس در مصرف آب و ویروس 
کرونا»، «مدیریت رفتار و کاهــش مصرف آب»، «نقش افکار 
ناکارآمد و خطاهاى شــناختى در مصرف زیاد آب» مقاله هاى 

خود را ارسال کنند. 
آستانه مهلت زمان ارسال آثار را 15 دى ماه سال جارى عنوان 
کرد و گفت: مقاالت توســط افراد متخصص داورى مى شود و 
در همایش علمى که هفته نخست بهمن ماه و همزمان با هفته 
گرامیداشت مقام زن برگزار خواهد شــد، از مقاالت برتر تقدیر 

به عمل مى آید. 
گفتنى است عالقه مندان مى توانند مقاالت خود را به صورت 
فایل word یا pdf  در فضاى مجازى به شماره 09380952405 
همراه با مشــخصات کامل از قبیل نام و نام خانوادگى، شماره 
تماس و نشــانى دقیق پســتى، ارســال کند؛ همچنین براى 
کســب اطالعات در خصوص نحوه نــگارش مقاله به آدرس 
https://b۲n.ir/f۱۹۷۰۷ مراجعــه کرده و با دبیرخانه «پویش 
بانــوى آب» بــه شــماره تلفــن 32204014-031 تماس 

حاصل کنند.

انتشار نخستین فراخوان تجربه نگارى 
بانوان در مدیریت مصرف آب

آبفاى استان اصفهان نخستین فراخوان تجربه نگارى بانوان در 
مدیریت مصرف آب را منتشر کرد.  

رئیس خانه فرهنگ آب آبفاى اســتان اصفهان محوریت این 
فراخوان را «اهمیت مشارکت بانوان در اصالح الگوى مصرف 
آب» عنوان کرد و گفت : زنــان داراى نقش کلیدى در انتقال 
فرهنگ و الگوى فرزندان خود هستند و در نقش هاى اجتماعى 

نیز مى توانند به عنوان یک الگو رفتار کنند. 
زهره تشیعى در خصوص اهمیت ثبت تجربه گفت: دانش ناشی 
از تجربیات، نقشى آشنا در ذهن به وجود  می آورد که با استفاده 
از آن ها می توان بین آنچه که اکنون در حال شکل گرفتن است 

و آنچه که قبًال اتفاق افتاده، ارتباط برقرار کرد.
وى گفت: گاهــى اوقات حتى یــک تجربه کوچــک نتایج 
بزرگى به دنبــال دارد و هدف این اســت که ایــن تجربیات 
در خصــوص مدیریــت مصــرف آب در اختیــار همــگان 

قرار گیرد.    
دبیر «پویش بانوى آب» مهلت ارسال آثار را 15 دى ماه سال 
جارى عنوان کرد و گفت: بانوان مى تواننــد تجربیات خود با 
موضوع هاى «بانوان، اجتماع، مدیریــت مصرف»، «بانوان، 
خانواده، مدیریت مصرف»، «بانوان، مشاغل، مدیریت مصرف 
آب»، «بانوان، مدیــران و آموزگاران آب» بــه صورت فایل 
word یا pdf در فضاى مجازى به شــماره 09380952405 

ارسال کنند. 
تشیعى افزود: پس از داورى تجربیات ارســال شده، در هفته 
نخست بهمن ماه و همزمان با هفته گرامیداشت مقام زن، در 
یک برنامه کارگاهى از تجربیات برتر تقدیر به عمل خواهد آمد. 
گفتنى اســت در آثار ارســالى ذکر کامل مشخصات فرستنده 
از قبیل نــام و نام خانوادگى، شــماره تماس و نشــانى دقیق 
پســتى ضرورى اســت، همچنین عالقه مندان مــى توانند 
براى کســب اطالعات بیشــتر با دبیرخانــه «پویش بانوى 
آب» بــه شــماره تلفــن 32204014-031 تمــاس 

حاصل کنند. 

برگزارى نشست همکارى معنوى 
کارکنان آبفا با انجمن مددکارى 

امام زمان (عج) اصفهان

با حضور معاونان و برخى از کارکنان،  نشســت همکارى معنوى 
آبفاى استان اصفهان با انجمن مددکارى امام زمان (عج) اصفهان 

برگزار شد.
مدیرعامل انجمن مددکارى امام زمان (عج) اصفهان با بیان این که 
بیش از نیم قرن  از فعالیت این انجمن در اصفهان مى گذرد اعالم 
کرد: در سال 1349 انجمن مددکارى امام زمان (عج)  در اصفهان 
تاسیس شد و با سابقه اى بیش از پنجاه سال یکى از قدیمى ترین 

خیریه هاى کشور است.
على محمد سهرابى گفت: وجدان آگاه و بیدار جمعى از خیراندیشان 
جامعه مذهبى اصفهان آنان را بر امرى خطیر راهنمایى کرد تا دست 
به کارى زنند که اگر پدرى به هر جهت و به هر صورت دستش از 
دنیا کوتاه شد و پشتوانه مادى و اقتصادى براى زن و فرزندان خود 

نداشت، نیازشان در حد توان بر آورده شود.
وى با اشاره به این که انجمن مددکارى امام زمان (عج) اصفهان 
تاکنون 15400 خانواده را تحت پوشــش قرار داده اســت گفت: 
همدردي با یتیم و کوشش در زدودن آالم و رنج هاي او عبادتی پر 

شکوه و خدمتی سازنده است.
سهرابى خواســتار همکارى معنوى کارکنان آبفا با این خیریه در 
اجراى طرح معین ایتام شد و اظهار کرد: از کارکنان آبفا درخواست 
مى شود با مهربانى و لطف در کنار یتیمان باشند و طراوت و زیبایی 

زندگی را در خدمت به آنان جستجو کنند.
مدیرعامل انجمن مددکارى امام زمان (عج)  اصفهان اعالم کرد: 
در حال حاضــر این خیریه تامین اجاره و مرمت مســکن، هزینه 
تحصیل، درمان، پوشاك،کاالهاى اساسى، ازدواج وسیسمونى، 
برگزارى کالس هاى آموزشى و ایجاد اشــتغال براى ایتام را در 

دستور کار دارد. 
در پایان این نشســت داوطلبان براى همکارى در اجراى «طرح 

معین ایتام» ثبت نام کردند. 

پویش «بانوى آب» در سه محور 
شعر، مقاله و ثبت تجربه 

مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى آبفاى استان اصفهان از آغاز 
پویش بانوى آب خبر داد. 

مهرداد خورسندى با اشــاره به نقش ســازنده زنان و مادران در 
رفتارسازى، توسعه اجتماعى و جامعه پذیر کردن فرزندان گفت: 
پویش بانوى آب با هدف اهمیت مشارکت بانوان در اصالح الگوى 

مصرف آب برگزار مى شود.
وى افزود: این پویش در ســه بخش شــب شــعر «بانوى آب و 
آیینه»، «فراخوان مقالــه با موضوع وســواس در مصرف آب» 
و «ثبت تجربه بانــوان در زمینه مدیریت مصــرف آب» برگزار 
مى شــود و عالقه مندان مى توانند آثار خود را از طریق شــماره 
 pdf و word 09380952405 در فضاى مجازى به صورت فایل

ارسال کنند.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ادامه افزود: 
عالقه مندان به شرکت در شب شعر همچنین مى توانند آثار خود 
را به طور فیزیکى به دبیرخانه "پویش بانوى آب" واقع در اصفهان، 
خیابان فردوســى، کوچه امام، خانه فرهنگ آب ارســال کرده و 
براى کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 031-32204014 

تماس بگیرند. 
خورسندى گفت: آثار دریافتى پس از داورى تخصصى و انتخاب 
آثار برتر در قالب شب شــعر، کارگاه آموزشى و همایش علمى در 
هفته نخســت بهمن ماه، همزمان با گرامیداشت هفته زن، ارائه 

خواهد شد. 

انتشار یک عکس از استاد 
جالل تاج اصفهانى پس از 60 سال

سیزدهم آذر امسال مصادف با چهلمین سالگرد درگذشت استاد 
بزرگ آواز ایران مرحوم جالل تاج اصفهانى است. 

به همین مناســبت براى نخستین بار عکســى دیده نشده از آن 
استاد اخالق منتشر مى شــود که مربوط به سال 1340 هجرى 

خورشیدى است. 
این عکس را پیشکسوت روزنامه نگارى و نخستین مدیر روابط 
عمومى سازمان آب و فاضالب اصفهان، استاد اکبر میرشمس در 
اختیار گنجینه و مرکز اسناد آبفاى استان اصفهان گذاشته است تا 

در این موزه به نمایش درآید. 
در این عکس به ترتیب از ســمت راست حســن کلباسى معاون 
دبیرستان صائب و رییس سازمان رهبرى جوانان، رضا ورزنده استاد 
موسیقى، اکبر میرشمس خبرنگار جراید اصفهان و استاد جالل تاج 

اصفهانى خواننده نامدار اصفهان دیده مى شوند.

افزایش  13 برابرى ارائه پیشنهادات 
کارکنان آبفاى استان اصفهان

از سال 1390 تا پایان سال 1399 ارائه پیشنهادات کارکنان آبفاى 
استان اصفهان 13 برابر افزایش یافته است. 

معاون منابع انسانى و تحقیقات شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: در سال 1390 تعداد 352 پیشنهاد از سوى کارکنان 
ارائه شد در حالى که این رقم در پایان سال 1399 به بیش از 4 هزار 

و 435 پیشنهاد افزایش یافت.
مجتبى قبادیان افزود: در سال 1390سرانه پیشنهادات در آبفاى 
اســتان اصفهان 18/. درصد بود که با ترغیب کارکنان به ارائه 
پیشنهادات سازنده و کاربردى در زمینه ارتقاء فعالیت و خدمات 

آبفا این رقم در پایان سال 1399 به 2/26 درصد افزایش یافت. 
وى با اشاره به ثبت پیشنهادها در سال 1400 اعالم کرد: در نیمه 
نخست سال 1400 بیش از 2 هزار و 129 پیشنهاد از سوى کارکنان 
در سامانه نظام پیشنهادات آبفاى استان اصفهان ثبت شده است.

رییس کمیته پذیرش و بررسى پیشنهادهاى آبفاى استان اصفهان 
با اشــاره به تدابیرى که در زمینه افزایش نرخ مشارکت کارکنان 
در دستور کار قرار گرفته اســت اظهار داشت: فراخوان هاى ایده 
ماهیانه با هدف مشارکت حداکثرى کارکنان در نظام پیشنهادها 
یکى از این تدابیر بود که در مجموع از سال 1390 تا پایان شهریور 

1400 ، تعداد 115 فراخوان ایده منتشر شده است.  
قبادیان افزود: این فراخوان ها به صورت ماهیانه با طرح موضوع 
مشخص در خصوص بهبود فعالیت هاى آبفا و به منظور مشارکت 
حداکثرى کارکنان منتشر مى شود که در پایان، به قید قرعه به چند 

نفر از همکاران در هرفراخوان هدایاى غیرنقدى تقدیم مى شود.
وى  برگزارى کارگاه هاى آموزشــى آشــنایى با نظام پذیرش و 
بررسى پیشــنهادها را یکى دیگر از راهکارهاى افزایش سرانه 
پیشنهادات دانســت و بیان کرد:  در چند سال اخیر  ده ها کارگاه 
آموزشــى در مناطق مختلف براى  نیروهاى رسمى، قراردادى، 

شرکتى، حجمى و... برگزار شده است.
معاون منابع انسانى و تحقیقات آبفاى استان اصفهان افزود:  در 
این دوره هاى آموزشــى کارکنان با مباحثى از جمله سبک هاى 
مدیریتى، لزوم ایجاد تغییــر در فعالیت هاى روزمره،  روش هاى 
ارائه پیشنهاد، ویژگى هاى پیشنهاد، وظایف دبیر و دبیرخانه نظام 
پیشنهادها، چگونگى بررسى و ارائه پاداش به پیشنهادهاى پذیرفته 
شده و همچنین دالیل رد پیشنهاد و  راه هاى اعتراض و رسیدگى 

دوباره به آن آشنا شدند.
قبادیان  تصریح کرد: در  دوره هاى آموزشــى آشــنایى با نظام 
پذیرش و بررسى پیشنهادها ، کارکنان  به صورت عملى و برخط با 
مراحل ثبت، ویرایش و پیگیرى پیشنهاد در سامانه نظام پذیرش 
و بررسى پیشنهادها آشنا شده و اقدام به ارائه و ثبت پیشنهادهاى 

خود مى کنند. 

شب شعر «بانوى آب و آئینه» در قالب 
«پویش بانوى آب»

فراخوان شب شعر «بانوى آب و آئینه» در قالب «پویش بانوى آب» 
از سوى آبفاى استان اصفهان منتشر شد. 

مشاور امور بانوان و خانواده شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان این خبر افزود: این شب شعر با محوریت اهمیت مشارکت 

بانوان در اصالح الگوى مصرف برگزار مى شود. 
اعظم السادات مرتضوى به اهمیت نقش هنر و شعر در فرهنگ 
سازى اشاره کرد و گفت: شاعران با شعر خود، معنا و مفهوم فرهنگ 

را به جان انسان ها تزریق مى کنند. 
وى عنوان کرد: شــاعران مى توانند اشــعار خود را با موضوعات 
«بانوان، اجتماع، مدیریت مصرف آب»، «بانوان، فرهنگ، مدیریت 
مصرف آب»، «بانوان، خانواده، مدیریت مصرف آب»، «بانوان، 
تاریخ، مدیریت مصرف آب»، «بانوان، مدیران و آموزگاران آب» 
و «آب مهریه حضرت فاطمه زهرا (س)» تا  15 دیماه سال جارى 

ارسال کنند. 
مرتضوى با اشــاره به شــرایط ارســال آثار گفت: عالقه مندان 
مى توانند آثار خود را به روش فیزیکى به نشانى اصفهان، خیابان 
فردوسى، کوچه امام، کدپستى 8143813161، خانه فرهنگ آب و 
یا از طریق فایل word یا pdf  به شماره 09380952405 در فضاى 

مجازى ارسال کنند. 
وى افزود: بر اساس فراخوان منتشر شده هر فرد مى تواند حداکثر 
سه اثر در قالب هاى کالســیک و آزاد همراه با مشخصات کامل 
شاعر از قبیل نام و نام خانوادگى، شــماره تماس و نشانى دقیق 
پستى، ارسال کند.  عالقه مندان به شرکت مى توانند براى کسب 
اطالعات بیشــتر با دبیرخانه«پویش بانوى آب» به شماره تلفن 

32204014-031 تماس حاصل کنند.  

حمایت آبفاى استان اصفهان از 
تئاترهاى «باران ساز» و «پک»

آبفاى استان اصفهان با توجه به مسئولیت اجتماعى خود در برابر 
هنر و هنرمندان، از تئاترهاى «باران ساز»  و «پک» حمایت کرد. 

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان همواره به نقش هنر در 
رفتارســازى و اصالح الگوى مصرف آب اعتقاد داشته و با توجه 
به شرایط اقتصادى جامعه و همه گیرى ویروس کرونا در دو سال 

اخیر، بخشى از حمایت مالى این دو نمایش را برعهده گرفت. 
همچنین روابط عمومى آبفاى استان اصفهان با هدف قدردانى و 
ایجاد انگیزه در کارمندان و خانواده هاى آن ها، تعداد 130 بلیت این 
دو تئاتر را تهیه و به صورت رایگان در اختیار کارکنان عالقه مند به 

هنر نمایش قرار داد. 
نمایش «باران ساز» نوشــته ریچارد ناش، به کارگردانى «میثم 
کیان» بــا بهره گیرى از فضایى نمادین به موضوع خشکســالى 
پرداخته است که تعدادى از بلیت هاى آن در روزهاى 20 و 21 آذر 

ماه بین تعدادى از کارکنان آبفاى استان اصفهان توزیع شد.  
همچنین تئاتر «پک» کارى از گروه ستایش، با محوریت معضل 
اجتماعى اعتیاد به کارگردانى احسان فاضلى است که بلیت هاى 
آن در روزهاى 23 و 24 آذرماه جارى در اختیار عالقه مندان به تئاتر 

در آبفاى استان اصفهان قرار گرفت.


