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آیا دل  درد یکى 
از عالئم بیمارى 
کووید19 است؟

اردستان در چنبره طوفان 126 کیلومتر بر ساعت
3
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افزایش کشف 
گواهینامه هاى 
جعلى در اصفهان

عالئم بیمارى کووید 19 در بدن افراد به نحوه واکنش سیستم 
ایمنى میزبان به عامل بیمارى زا بستگى دارد. اگرچه عالئم رایج 

بیمارى کرونا شامل تب، گلودرد و آبریزش بینى مى شود، اما 
عالئم دیگرى نیز وجود دارد که از فردى به فرد دیگر متفاوت 

است؛ یکى از این عالئم دل درد است. دل درد مانند تب، گلودرد ...

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان 
هر گواهینامه اى را که خارج از مسیر قانونى و سیر 
مراحل در آموزشــگاه هاى رانندگى صادر شود، 
به طورقطع جعلى دانســت و گفت: جعلى بودن 
آن بــراى پلیس با دیدن گواهینامه و اســتعالم 
سیســتمى به ســادگى قابل تشــخیص است. 
سرهنگ محمدرضا محمدى در گفت وگو با ایمنا، 
اظهار کرد: این روزهــا گواهینامه هاى رانندگى 
جعلى زیادى توســط همکاران در نقاط مختلف 

استان اصفهان کشف و ضبط مى شود.
وى افزود: شهروندان نباید هزینه اى به جاعالن 

گواهینامه پرداخت کنند...

بازار ُگل پر پر شده استبازار ُگل پر پر شده است
عمر کوتاه صنعت خوشبوى اصفهانعمر کوتاه صنعت خوشبوى اصفهان
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طوفان در اصفهان خسارات زیادى بر جاى گذاشته و این هفته هم وزش باد شدید پیش بینى شده است

حفظ نویدکیا منطقى است
بازیکن اسبق ســپاهان اعتقاد دارد تنها راه بازگشــت نویدکیا و تثبیت 

جایگاهش موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا است.
احمد جمشیدیان درباره بازگشــت محرم نویدکیا به سپاهان اظهار کرد: 
شرایطى که سپاهان دارد به صالح نیست. به نظر من تغییر باید در کادرفنى 
اتفاق بیفتد. نتایجى که سپاهان گرفت، بیشتر بخاطر عدم تمرکز تیم بود 

و این باعث شد تیم وارد بحران و از جام حذفى...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

زمین خوارى
 9 میلیارد ریالى 
در گلپایگان

نخستین اتوبوس برقى اصفهان امروز استارت مى خورد
3

احمد نور احمد نور 
بهترین شد

معاون عمرانى استاندار معاون عمرانى استاندار 
اصفهان:اصفهان:

ویالهاى حریم ویالهاى حریم 
زاینده رود تا زاینده رود تا 

پاییز پاییز 14011401  
جمع مى شوندجمع مى شوند
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امام جمعه اصفهان:

مى کندمى کند

4

«مهمونى» ایرج طهماسب «مهمونى» ایرج طهماسب 

شــرکت آریالیزر پاســارگاد اصفهان براى اولین بار از دستگاه لیزر 
اندولیفت که برترین و جدیدترین متد تکنولوژى غیرجراحى لیفت 
و جوانسازى پوست صورت و زاویه سازى صورت و گردن و نواحى 
مختلفى از بدن در دنیاســت و انقالبى در حوزه جوانســازى بدون 

جراحى به شمار مى رود رونمایى کرد. 
مهندس سعید ریحانى، مدیرعامل شرکت آریالیزر پاسارگاد اصفهان 
در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب به تشریح روند فعالیت این 
شــرکت در اصفهان در این راستا اشــاره کرد و گفت: شرکت آریا 
لیزر پاسارگاد در اصفهان در سال 88 با انجام سرویس دهى و اجاره 
دستگاه هاى مختلف در زمینه لیزر که عمدتاً از برندهاى معروف بودند 
به پزشکان و متخصصان پوست با رعایت تمامى استانداردها، فعالیت 
خود را آغاز کرد و در سال 95 توانست موفق به دریافت گواهینامه هاى 
معتبر از جمله ایزو و سیستم کیفیت شده و از معدود شرکت هایى در 
سطح استان اصفهان است که مجوزات مربوطه را از معاونت درمان 

استان اصفهان اخذ نماید. 
وى با بیان اینکه هدف ما در این راســتا کارآفرینى اســت گفت:  
امروز 50 نیروى انسانى شامل پزشک متخصص، پزشک عمومى، 

پرستار، کارشناسان و تکنسین هاى ارشد تجهیزات پزشکى مشغول 
فعالیت داریم و این تعداد با توجه به رویکرد و اهداف مدیریت عامل 
شــرکت مبنى بر کارآفرینى نیروهاى جوان و کارآمد در سال هاى 
آینده رو به افزایش است. این درحالى است که پیاده سازى، تحقیق 
و توسعه، مشورت با اساتید دانشــگاهى استان، مهندسى معکوس 
تکنولوژى هاى روز دنیا از دیگر اقداماتى اســت که در این شرکت 

دنبال مى شود.
مهندس ریحانى سپس دســتگاه اندولیفت را براى خبرگزارى ها و 
خبرنگاران معرفى کرد و ادامه داد: لیــزر اندولیفت جدیدترین و به 
روزترین تکنیک غیرجراحى لیفیت و جوانســازى پوست صورت و 
گردن، رفع غبغب و زاویه ســازى صورت در جهان است که امروز 
در اختیار پزشکان استان اصفهان قرار گرفته است و تحول گسترده 
دنیاى لیزر و لیفتینگ از نوع زیر جلدى اســت و این درحالى است 
که تاکنون تمامى لیزرهاى جوانســازى روى پوست انجام مى شد 

و اثرگذار بوده است. 
ریحانى مى گوید: رفع غبغب، اسکار و آکنه، درمان تک جلسه اى، بدون 
درد و خون ریزى بودن، بدون بیهوشى و بسترى، دورة نقاهت کوتاه، 
کامًال طبیعى و بدون مواد تزریقى، نتایج باورنکردنى در مقایســه با 

ســایر روش هاســت. همچنین اعتبار بین المللى مثل CE و مورد 
تأیید بودن از سوى FDA از محاسن جدیدترین روش بدون جراحى 
اندولیفت است که عالوه بر استانداردهاى جهانى، مورد تأیید سازمان 

غذا و داروى ایران نیز هست. 
وى ادامه داد: در این تکنیک هیچ گونه مواد تزریقى طبیعى مثل چربى 
و غیرطبیعى مثل ژل و فیلر استفاده نخواهد شد، بنابراین هیچ گونه 

حساسیت و آلرژى ایجاد نکرده چون ماده خارجى در کار نیست. 
مدیرعامل شرکت آریالیزر پاســارگاد این روش را حتى براى افراد 
داراى سن باال و افتادگى شدید پوستى و در درمان جاى جوش، بسیار 

مؤثر مى داند و مى گوید: 
دستگاه اندولیفت بهترین دســتگاهى است که امروز علیرغم همه 
مشکالت ما به اصفهان براى متخصصان و ارائه خدمات مطلوب از 
سوى آنان به بیماران آورده ایم که محصول ایتالیا است و فقط رنگ 

طالیى آن اصالت آن است. 
مدیرعامل شرکت آریالیزر پاســارگاد با بیان اینکه سودجویان نوع 
غیرواقعى این دستگاه را هم ارائه داده اند به زیباجویان توصیه کرد: 
اندولیفت فقط با رنگ طالیى بوده و دیگر رنگ هاى موجود در مراکز 
پزشکى اندولیفت اصلى نمى باشد. همچنین آنان باید به نام کمپانى 
که پشت دســتگاه حک شــده توجه کنند و مهمترین خصوصیت 
اندولیفت اصل، تقدیم فیبر مصرفى پس از انجام کار به شــخص 

بیمار است. 
■■■

مدیر مارکینگ شرکت آریالیزر پاسارگاد هم مفهوم زیبایى در ابعاد 
مختلف را تشریح و این شرکت را از شــرکت هاى پیشرو در زمینه  

پوست و زیبایى در کشور با رعایت استانداردهاى الزم برشمرد. 
دکتر ســامان اکبرزاده گفت: ارائه خدمات پس از فروش، نظارت بر 
نحوه استفاده از دســتگاه صرفاً با حضور متخصصین مربوطه بوده 
و دستگاه اندولیفت فقط به پزشکان اجاره و یا فروخته مى شود تا از 
مشکالت احتمالى براى بیماران و زیباجویان که در اثر عدم صالحیت 

علمى و یا قصور احتمالى ممکن است ایجاد شود جلوگیرى شود. 
وى ادامه داد: عده اى بــه دلیل محبوبیــت و معروفیت اندولیفت 
دستگاه ها و روش هاى دیگر را  اندولیفت معرفى کرده و از خوش نامى 
و اعتبار این دستگاه سوء استفاده مى کنند که ممکن است عوارض 
جبران ناپذیرى به همراه داشته باشد. بنابراین به مشخصات دستگاه 

و شاخصه هاى فوق الذکر باید توجه داشته باشند. 

جدیدترین متد تکنولوژى غیرجراحى جوانسازى پوست و زاویه سازى صورت و گردن معرفى شد

رونمایى از دستگاه 
لیزر اندولیفت در اصفهان

ساسان اکبرزاده

سالروز والدت حضرت امام حسین (ع) مبارك باد
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فهان:فهان:
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بازی
جایگ
احم
شرا

اتفاق
و این

5
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى از طراحى بسته معیشتى 
عید خبر داد و گفت: موضوع این بســته را با معاون اول 
رئیس جمهور مطرح کرده ایــم و مردم منتظر خبرهاى 
خوش باشند. حجت ا... عبدالملکى روز شنبه در حاشیه 
آیین رونمایى از 10 پروژه خودکفایى و محصول جدید 
صنایع شیر ایران (پگاه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
جمع بندى نهایى تهیه این بسته معیشتى صورت گرفته 
اســت و مردم باید منتظر خبرهاى آن از سوى مقامات 

ذیربط باشند.
وى افزود: ما در وزارت کار تصمیم گیر هســتیم و پولى 
نداریم، ســازمان برنامه و بودجه باید بودجه این طرح را 

اختصاص دهد که امیدواریم عملیاتى شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــى با بیان اینکه در دولت 
سیزدهم به دنبال رفع فقر مطلق هستیم، گفت: این رفع 

فقر در حوزه صنایع غذایى نیز است.
عبدالملکى بیان کرد: در ستاد اقتصاد دولت موضوع رفع 
فقر مطرح شده که براى رسیدن مردم به رفاه نیازمند به 

افزایش شفافیت و رشد تولید هستیم.
عبدالملکى اضافــه کرد: افزایش ســودآورى از طریق 
افزایش تولید حاصل مى شــود و این وزارتخانه بیش از 
600 شرکت زیرمجموعه دارد که مى توان از ظرفیت این 

شرکت ها در جهت افزایش تولید بهره برد.

ایرانیان در نخستین ماه سال جدید میالدى، همچنان 
صدرنشین خرید مســکن در ترکیه بودند. این در حالى 
است که اقتصاد این کشور با چالش تورم و کاهش ارزش 
پول ملى مواجه بوده است. آمارها مى گویند در ماه ژانویه 
سال 2022، شهروندان ایرانى رتبه نخست خرید مسکن 
در ترکیه را در میان اتباع خارجى  به خود اختصاص دادند. 
ایرانیان در دو سال گذشته نیز در این زمینه صدرنشین 
بودند. این در حالى است که ترکیه در ماه هاى گذشته، 
با مشکالتى چون تورم و ســقوط ارزش لیر مواجه بوده 
است. به نظر مى رسد، نه این موضوع و نه مواردى چون 
هزینه هاى جانبى خرید ملک و مالیات بر عایدى سرمایه، 

نتوانسته است برخى ســرمایه گذاران ایرانى را از خرید 
ملک در ترکیه منصرف کند. 

اما آیا ســرمایه گذارى در بازار مســکن ترکیه صرفه 
اقتصادى دارد؟ برزو حق شــناس، کارشناس بازارهاى 
مالى تأکید مى کند ریســک هاى زیادى اقتصاد ترکیه 
را تهدید مى کند. به ویژه که جنگ روسیه و اوکراین نیز 
مى تواند از طریق کاهش تعداد گردشگران، این خطرها 
را افزایش دهد.حق شناس در عین حال مى افزاید: خروج 
سرمایه از کشــور، بدون شــک به زیان اقتصاد ایران 
است؛ با وجود این، نمى توان از افراد براى چنین اقدامى 

انتقاد کرد. 

طرح دولت براى ارائه 
بسته معیشتى عید

همچنان صدرنشین خرید 
مسکن در ترکیه ایم!

سقوط داربست بزرگ
  ایسکانیوز| روزجمعــه داربســت یک 
ســاختمان در حال ســاخت 6 طبقه در خیابان 
ولیعصر (عج) تهران در اثر طوفان از ساختمان جدا 
شده و بر روى یک اصله درخت و کابل هاى برق 
ریخت. با حضور عوامل برق، محل ایمن سازى 

شد. در این حادثه به کسى آسیبى نرسید.

گوگل هم تحریم کرد 
بزرگ ترین شــرکت    روزنامه شرق|
فــروش تبلیغات آنالیــن در جهان زیر فشــار 
درخواســت ها، تمامى تبلیغات خود را در روسیه 
به حالت تعلیق درآورد. شرکت گوگل بعد از اینکه 
توییتر و اسنپ هم تبلیغات فروش آنالین خود را 

در روسیه تعلیق کردند، دست به این اقدام زد. 

حذف سریال زلنسکى! 
  سینماسینما|بر اساس گزارش برخى 
کاربران فضاى مجازى، سریال اوکراینى «خادم 
ملت» از فیلیمو حذف شده است. «خادم ملت» 
یک مجموعه تلویزیونــى اوکراینى در ژانر طنز 
سیاسى اســت که توســط ولودیمیر زلنسکى 
رئیس جمهور اوکراین تهیه  و ســاخته شده و در 

آن نیز ایفاى نقش مى کند. 

«جوان» علیه «نیسان آبى»
  روزنامه جوان| قطعًا سرى ســازى با 
سریال سازى تفاوت دارد. «نیسان آبى» نشانه اى 
از سرى سازى هاى منوچهر هادى است. منوچهر 
هادى پس از «دل»، «گیســو» را ســاخت و بعد 
بالفاصله «نیسان آبى»، این همه تالش و پشتکار 
بدون تنفِس کافى اگر چه در سرمایه اندوزى جواب 
مثبت داده، اما نتیجه فرهنگى قابل قبولى نداشته 
است. هادى نمى تواند حتى سریال سرگرم کننده 
بسازد، یعنى او بیشــتر از اینکه پى ساخت سریال 

براى مخاطب باشد، دنبال محاسبات مالى است.

نیامده، رفت! 
قرار بود ارز ترجیحى براى کاالهاى    بهار|
اساسى حذف شود و به جاى آن یارانه به خانوارها 
پرداخت شــود. اما بــا مصوبه دیــروز مجلس، 
تخصیص دالر 4200 تومانى در سال آینده ادامه 
دارد و یارانه جدید حذف شد. براساس این مصوبه 

تخصیص ارز ترجیحى ادامه دارد.

تا چند روز آینده
حجت ا... عبدالملکى، وزیر تعاون،      فارس|
کار و رفاه اجتماعى در مورد تعیین حداقل دستمزد 
کارگران براى سال آینده گفت:  جلسات شوراى 
عالى کار در حال بررســى است و ظرف روزهاى 
آینده تصمیم گیرى نهایى انجــام و حداقل مزد 

اعالم مى شود.

افزایش 25 درصدى حقوق
  دیده بان ایران| به گفته عضو کمیسیون 
اجتماعى مجلس شوراى اسالمى با پیگیرى هاى 
مجلس شوراى اسالمى حقوق کارکنان دولت در 
سال آینده با رشد 25 درصدى مواجه شده است. 
حســن محمدیارى اظهار کرد: با پیگیرى هاى 
مجلس شوراى اسالمى حداقل حقوق آنان پنج 

میلیون و 600 هزار تومان است. 

وضع وخیم بازار پوشاك 
  دیده بان ایران| به دلیل باال رفتن قیمت ها 
و کاهش قدرت خرید مردم و البته نگرانى از شیوع 
کرونا، کاهش تقاضا در صنف پوشــاك مشاهده 
مى شود که براساس بررسى هاى صورت گرفته در 
سراسر کشور، فروش پوشاك بین 40 تا 60 درصد 

کاهش و صادرات تقریبا به صفر رسیده است.

قحطى جهانى گندم؟ 
  برترین ها|سرعت رشــد قیمت گندم که از 
ابتداى سال جدید میالدى بیشتر شــده بود بعد از 
حمله روسیه به اوکراین شدیداً افزایش یافته است. 
تداوم چنین روندى به زودى موجب یک گرسنگى 
همه گیر در جهان به خصوص در کشــورهاى فقیر 
آفریقایى خواهد شد. نکته دیگر این است که اخیراً 
اخبارى هم در رابطه با احتکار غالت و مواد غذایى 

توسط چینى ها به گوش مى رسد.

ارتباط جنگ با برجام
   برترین ها|رئیس شبکه «الجزیره» در تهران 
در توییتر نوشــت: هیئت  هاى بریتانیا ، فرانســه و 
آلمان به هیئت مذاکره کننــده ایرانى گفته اند که 
اطالعات آنها نشــان مى  دهد  روسیه طى روزهاى 
آینده از سالح  هاى ممنوع در  اوکراین بهره خواهد 
برد، بدین جهت ممکن است مذاکرات به هم بخورد 

و  ایران باید توافق پیشنهاد شده را قبول کند.

 فوت یک ایرانى در اوکراین
  ایسنا| متعاقــب دریافــت خبر فــوت یک 
تبعه ایرانى، سفارت جمهورى اســالمى ایران در 
اوکراین اعالم کرد تبعه مذکور به نام محمدمحسن 
شوشتریان فرزند نصرا... 51 ساله حین خروج از شهر 
خارکوف (به همراه دو تبعه دیگر ایرانى و اوکراینى) 
در حوالى شهر «نووایا واداالگا» دچار نارسایى قلبى 
شده و به رغم امداد پزشکى اولیه، فوت کرده است.

رایزنى گسترده
 سر فلفل! 

پنج شنبه گذشته  وزارت جهاد    روزنامه ایران|
کشاورزى در اطالعیه اى از شروع دوباره صادرات 
فلفل دلمه اى به روسیه از 14 اســفندماه خبر داد و 
اعالم کرد که با پیگیرى هــا و مذاکرات فنى انجام 
شده از سوى وزارت جهاد کشــاورزى، ممنوعیت 
واردات فلفل دلمه اى ایران از ســوى روســیه رفع 
و صادرات این محصول از ســرگرفته خواهد شد. 
بنابر اعالم این وزارتخانه این تصمیم پس از انجام 
اقداماتى همچون رایزنى در حاشــیه سفر ریاست 
جمهورى به کشور روسیه، سفر معاون باغبانى وزارت 
جهاد و هیئت همراه به روســیه و حضور تیم فنى و 
کارشناسى روسیه طى هفته گذشته در ایران و بازدید 
از مراکز تولید فلفل دلمه اى و آزمایشگاه هاى مرجع 

در چند استان کشور اتخاذ شد.

باید از دایره 
خارج شد

به رسانه    روزنامه جمهورى اسالمى|
ملى نــگاه کنید که چگونه به یــک جریان و جناح 
فکرى محدود شده و خود را از تجربیات و اظهارنظر 
صاحبان فکر و ابتکار و خالقیت ها محروم ســاخته 
است. دانشــگاه را ببینید که چگونه از بروز نظرها 
و سالیق متنوع محروم اســت. همین محدودیت 
و محرومیــت در دولت و حاکمیت نیــز وجود دارد 
و بســیارى از صاحبان تجربه و اندیشه و ابتکار در 
کنج خانه هایشــان به حالت انزوا نشســته اند و از 
آن همه اندوخته مفید، کارســاز و گره گشــاى آنها 
استفاده نمى شود. براى نجات یافتن کشور از بحران 
اقتصادى و سایر مشــکالت باید از این دایره تنگ 

خارج شد...

 فرار نکرده ام
رئیس جمهور اوکرایــن با رد برخى    انتخاب|
اخبار مبنى بر فرار وى به لهســتان و پناه گرفتن در 
سفارت آمریکا اعالم کرد: من در کى یف هستم. وى 
در ویدیویى که در صفحات اجتماعى خود منتشــر 
کرده گفت: هر روز اطالعات جدیدى داده مى شود 
مبنى بر اینکه من از اوکراین و از کى یف فرار کردم. 
من تا کنون اینجا هستم و رئیس دفترم هم حاضر 

است. کسى به جایى فرار نکرده است.

خبرخوان

وزیر اقتصاد اعالم کرد واریز ســود سهام عدالت از 21 
اســفند ماه آغاز مى شــود. اما نکته مهم این است که 
کل سود ســهام عدالت یکجا واریز نمى شود و احتماًال 
مشموالن در چند مرحله بتوانند سود سهام عدالت خود 

را دریافت کنند.
قرار بود از هفته سوم اسفند ماه سود سهام عدالت سال 
99 به مشموالن ســهام عدالت پرداخت شود. اما واریز 
این سود، مشروط به این بود که شرکت ها، سود سهام 

عدالت را به حساب شرکت سپرده  گذارى مرکزى واریز 
کنند که هنوز واریز نکرده اند.

همین مسئله سبب شده بود که زمان دقیق پرداخت سود 
سهام عدالت مشخص نباشد. اما حاال وزیر اقتصاد خبر 
داده که واریز سود سهام عدالت سال 99 باید از 21 اسفند 
ماه آغاز شــود. اما آنگونه که «ایرنا» گزارش داده هنوز 

سود سهام هفت شرکت واریز نشده است.
به همین دلیل گویا قرار است پرداخت سود سهام عدالت 

از 21 اسفند ماه شروع شود و هر میزان سود که به حساب 
شرکت ســپرده  گذارى مرکزى پرداخت شده، به حساب 
دارندگان سهام عدالت واریز شود و مابقى آن هم به مرور 
زمان به حساب مشموالن واریز شود. بر این اساس مى توان 
گفت مشموالن ســهام عدالت مى توانند از 21 اسفند ماه 

منتظر دریافت سود سهام خود باشند، اما نه به طور کامل!
واریز چند مرحله اى سود سهام عدالت براى سهامداران، 
موضوع تازه اى نیســت. سال گذشــته هم سود سهام 

عدالت سال 98 در چند مرحله واریز شد و حتى بخشى 
از این سود، نقدى واریز شــد و بخش دیگرى از آن به 

صورت غیرنقدى و در قالب سهام به مردم واگذار شد.
براســاس اعالم شرکت ســپرده گذارى مرکزى از 36 
شرکت بورسى ســهام عدالت، هفت شرکت هنوز سود 
ســهام عدالت ســال 99 را واریز نکرده اند. آن هم در 
حالى که حــدود هفت ماه از مهلت قانونى واریز ســود 

گذشته است.
مخابرات، گروه صنعتى مپنا و صنایع سیمان دشستان 
سه شرکتى هســتند که هنوز هیچ مبلغى را به حساب 
شرکت ســپرده گذارى مرکزى واریز نکرده اند. فوالد 
مبارکه اصفهان، شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس، 
فوالد خوزستان و پاالیش نفت تبریز هم تنها بخشى از 
سود سهام خود را به حساب هاى شرکت سپرده گذارى 

مرکزى واریز کرده اند.
به همین دلیل مى توان گفت افرادى که ســهامدار این 
هفت شرکت هســتند، نباید منتظر دریافت سود سهام 
عدالت خود به صورت کامل باشــند. اما بقیه دارندگان 
سهام عدالت مى توانند امیدوار باشند که سود خود را به 

صورت کامل دریافت کنند.
سود سهام عدالت ســال 1399 براى دارندگان سهام 
عدالت 532 هزار تومانى، حدود 550 هزار تومان اعالم 
شده است. ســود ســهام عدالت افرادى که سهام یک 

میلیون تومانى دارند هم یک میلیون تومان است.
این سود هم شــامل افرادى مى شود که روش مستقیم 
را براى مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودند، هم 
افرادى که روش غیرمســتقیم را براى مدیریت سهام 
خود انتخاب کرده بودند و هم افرادى که بعد از آزادسازى 
سهام عدالت سهام شرکت هاى سرمایه گذارى استانى را 

خریدارى کرده اند.

واریز سود سهام عدالت از 21 اسفند

نیروى هوایى ســوئد در میانه جنگ اوکراین اعالم کرد که چهار جنگنده 
روسى در یک بازه زمانى کوتاه حریم هوایى کشور را نقض کردند. سوئدى ها 
با توجه به شرایط فعلى و جنگ اوکراین، این رویداد را بسیار جدى خواندند. 
جنگنده هاى روسیه چهارشنبه گذشته بر فراز حریم هوایى سوئد دیده شدند.
این موضوع مردم منطقه «گوتلند» (گوتالند) سوئد را نگران کرده و آنها 
براى ذخیره غذا و پیدا کردن سرپناه در روزهاى بحرانى به تکاپو افتاده اند. 
برخى از مردم این منطقه نیز خواستار پیوستن به نیروهاى دفاع داوطلبانه در 

دفاع از شهر و محل زندگى خود شده اند.
بسیارى از 60 هزار ســاکن جزیره گوتلند سوئد نگران افزایش تنش هاى 
بین غرب و مسکو هستند. «ترس از روس ها» در سوئد مسئله اى معروف و 

شناخته شده است. مقامات محلى سوئد به این اتفاق واکنش نشان دادند و 
مردم را به آرامش دعوت کردند.

«ریکارد فون سوایگبرگ» مدیر منطقه اى آمادگى و مدیریت بحران در 
این باره گفت: «ما تماس هاى زیادى داشــتیم. مردم نگــران بودند. آنها 
مى پرســیدند که پناهگاه هاى شهر کجاســت و اگر اتفاقى افتاد به کجا 
باید بروند.» «سوایگبرگ»، مدیر منطقه اى آمادگى و مدیریت بحران در 
گوتلند سوئد گفت: «بسیارى از مردم کنسروهاى زیادى خریده اند.» وى 
افزود: «فروشگاه ها هنوز غذاى کنسروى دارند اما ظروف آب و اجاق هاى 
قابل حمل تمام شده است.» این مقام محلى گفت: «به نگران ترین افراد 

مى گویم آرام باشید و خونسردى خود را حفظ کنید.»

معــاون ارتباطــات و پیگیــرى اجــراى قانــون اساســى معاونت 
حقوقى ریاســت جمهورى در نامــه اى به وزیر کشــور، پیگیر تخلیه 
ویالى 1803 متــرى با اعیــان 684 متر در منطقه نیــاوران تهران 
شــد که در اختیار رحمانــى فضلى، وزیر کشــور دولت ســابق قرار 

گرفته بود.
موضوع خانه و ویالهاى سازمانى در اختیار مدیران ارشد دولت گذشته، 
از ابتداى آغاز به کار دولت ســیزدهم در دســتور کار معاونت حقوقى 

ریاست جمهورى قرار گرفته است.
عزیزا... فضلى، معاون ارتباطات و پیگیرى اجراى قانون اساسى معاونت 
حقوقى ریاســت جمهورى در نامه اى به احمد وحیدى، وزیر کشــور، 
ضمن درخواست براى پیگیرى تخلیه ملک مذکور، به برخى جزئیات 
این واگذارى اشاره کرده است. در بخشى از این نامه آمده که رحمانى 
فضلى نه تنها هیچ گونه اجاره اى براى سکونت در ملک مذکور پرداخت 
نکرده، بلکه هزینه هاى ســنگین نگهدارى این ملک نیز از بیت المال 

پرداخت شده است.
در این نامه تأکید شــده ضمن بررسى چگونگى واگذارى این ملک به 
وزیر کشور سابق، اقدامات قانونى براى رفع تصرف از ملک مذکور که 

مصداق تبعیض نارواست، انجام شود.
 

بر اساس گزارش ها مقامات کره شمالى به فرماندهان ارتش کشورش 
گفته اند در بحبوحه درگیرى جارى بین اوکراین و روســیه براى جنگ 
جهانى سوم آماده باشــند. مقامات دولتى گفتند، مقامات کره شمالى 
روز ها منتظر ماندند تا به ملتشان درباره تهاجم روسیه به اوکراین اطالع 
دهند، ابتدا فقط اخبار مربوط به این حملــه را به اطالع اعضاى حزب 
حاکم کارگر در نشست هاى خصوصى رســاندند و آن ها بعداً این اخبار 

را علنى کردند.
مقامات ارشد کره شــمالى به اعضاى حزب حاکم کارگر در این کشور 

گفته اند که پس از حمله روسیه به اوکراین براى بسیج قوا آماده باشند.
مقامات کره شمالى پیش از انتشــار اطالعات درباره حمله به اوکراین 
براى عموم مردم این کشور، تا چندین روز از پخش اخبار مربوط به این 
حمله خوددارى کردند. همچنان که این حمله در حال انجام بود و پس 
از اینکه نیروهاى روسیه حمله گســترده اى را به اوکراین انجام دادند، 
رهبران حزب حاکم کارگر در کره شمالى براى مدت دو روز نشست هایى 
خصوصى را برگزار کردند. طبق این گزارش مقامات پیونگ یانگ در 
ضمن بحث هایشــان در خصوص اقدامات خود در پاسخ به روابط بین 
المللى خود با یک "همپیمان قدرتمند" جلوى انتشــار اخبار مربوط به 

این حمله را گرفتند. 

کتاب «خواستم، شد: در گفتگو با لیلى گلستان» که اخیراً منتشر 
شــده، موجى از انتقادها را به دنبال داشته است. لیلى گلستان 
در این کتاب نگاهى دوباره به ارتباطات خود با پدرش ابراهیم 

گلستان داشته است.
او در این کتاب به مخاطبان پند مى دهد که جاى غر زدن اراده 
کنند و خواستن توانستن اســت. منتقدان لیلى گلستان به او 
مى گویند حرفش غلط بوده و فرمول خواســتن و شدن براى 
خیلى ها کار نمى کند و همچنین به او یــادآورى مى کنند که 
دختر ابراهیم گلستان بوده و موفقیتش با کمک ثروت و اعتبار 

پدرش ممکن شده است. 
کاربرى نوشت: شما نخواسته هم براتون شده بود. نمى دونم 
چرا براى بقیه زنان نمى شه!  کاربرى در این باره نوشت: لیلى 
گلستان از امتیاز دختر ابراهیم گلســتان بودن برخوردار بوده. 
عالوه بر اینکه از روابط و معاشرت هاى پدرش بهره برده، باغ 
دروس رو هم که بعداً بخشیش رو تبدیل به کتابخونه و گالرى 
کرد از پدرش داره؛ با وجود این، اصرار عجیبى داره بگه من از 
هیچ شروع کردم و با دست خالى اینجا رسیدم! دیگرى نوشت: 
لیلى گلســتان بهتر بود بگه، شــده بود... در کنارش من هم 

خواستن رو ادامه دادم.
در بخشى از این کتاب مى خوانیم: «من از تالش ها، موفقیت ها 
و مبارزاتم برایتان گفتم، اما از رنج و اندوهى که همیشه داشته ام 
براى شما نگفتم. رنج با ما عجین است. درد با ما عجین است. 
باید صبورى و تحمل کنیم. ما از زندگى طلبکار هستیم، در حالى 
که باید به زندگى بدهکار باشیم. زندگى هدیه اى است که به ما 
داده شده و باید از آن نگهدارى کنیم و به آن چیزى اضافه کنیم. 
در زندگى ام سعى کردم، زحمت کشیدم، مبارزه کرده ام و وقتى 
به پشت سرم نگاه مى کنم مى بینم خدا را شکر، همه چیز خوب 

بود. از زندگى ام خیلى راضى هستم. خواستم، شد.»

ترس مردم سوئد از حمله روسیه

لیلى گلستان
 زیر تیغ انتقاد

ماجراى
 ویالى رحمانى فضلى

ارتش کره شمالى 
آماده جنگ جهانى سوم شد!
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افتتاح فرهنگسرا 
در فوالدشهر 

فرهنگسـراى غدیـر در شـهر فوالدشـهر از توابـع 
شهرستان لنجان روز جمعه با حضور معاون پارلمانى 
رییس جمهور افتتاح شـد. این فرهنگسرا در فضایى 
با مسـاحت پنج هزار و 500 متـر مربع و بـا کاربرى 
فرهنگى، هنرى و اجتماعى در شـهر فوالدشـهر در 
جنوب غربى اصفهان به بهره بردارى رسید. شهردار 
فوالدشـهر در این مراسـم با بیـان اینکه این شـهر 
عمر 50 سـاله دارد و از نخستین شـهرهاى جدید در 
کشور اسـت، گفت: اولین بلند مرتبه سازى در کشور 
در فوالدشهر شکل گرفت. حسـین ایزدى خواستار 
توجه جدى دولت به شـهرهاى جدید شد و افزود: با 
قوانین حاکم بر شهرهاى بزرگ نمى توان شهرهاى 
جدید را اداره کرد و درآمدزایى آن به اندازه شهرهاى 

کالن نیست. 

جمع آورى 800 میلیارد ریال 
زکات در استان

بیـش از 800 میلیارد ریال زکات در اسـتان اصفهان 
جمع آورى شد. دبیر ستاد زکات اسـتان اصفهان در 
نشست شـوراى زکات شهرسـتان گلپایگان از جمع 
آورى بیـش از 800 میلیـارد ریـال زکات در اسـتان 
اصفهـان خبـر داد و گفـت: 95 درصـد از ایـن مبلغ 
صرف نیازمندان و 5 درصد هم در سـاخت مسـجد، 
نمازخانـه مـدارس، غسـالخانه و اجـراى طرح هاى 
عمرانى در استان هزینه شـده است. حجت االسالم 
غالمحسین رنجبر افزود: شهرسـتان اصفهان رتبه 
اول و شهرستان کاشـان جایگاه دوم پرداخت زکات 

در استان را دارند.

پرورش 45 میلیون قطعه 
ماهى زینتى 

مدیر جهاد کشاورزى کاشـان گفت: پرورش و تولید 
ماهیان زینتى امسـال به 45 میلیون قطعه رسید که 
این رقم پیشـتر 40 میلیون قطعه در سـال بود. رضا 
مظلومى افزود: هدف گذارى جهاد کشاورزى کاشان 
توسـعه کمى و کیفى پرورش و تولید ماهیان زینتى 
در این شهرسـتان اسـت. وى ادامه داد: فعال شـدن 
صنعـت پـرورش ماهیـان زینتـى در کاشـان باعث 
اسـتفاده بهینه و 2 منظوره از آب شـده است چرا که 
آب اسـتخرهاى ماهى براى کشـاورزى نیز استفاده 

مى شود.

عملیات تعویض والو 
به گـزارش قسـمت بهـره بردارى و توسـعه شـبکه 
آب منطقـه این اقـدام به علت فرسـودگى والـو و با 
هدف تسـهیل در مدیریت شـبکه توزیع آب صورت 
گرفت. گفتنى اسـت به همین منظـور اکیپ حوادث 
منطقه در سـریع ترین زمان ممکن نسـبت به قطع 
آب خـط اصلى ، حفارى بـر روى لولـه 300 میلیمتر 
آزبسـت و در ادامه تعویـض والو ، پرسـازى محل و 
در مـدار بهره بـردارى قـراردادن خط مذکـور اقدام 

نمودند.

قیمت گوشت 
ثابت مانده است 

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: از زمانى 
که صادرات دام زنده متوقف شـد، قیمت گوشت هم 
ثابت مانده اسـت زیرا قبل از آن در حال افزایش بود 
ولى اکنون در همـان قیمت باقى مانده اسـت، فعًال 
قیمت گوشـت قرمز بسـته بـه درجـه آن از کیلویى 
100 تـا 155 هـزار تومـان عرضـه مى شـود. اصغر 
پورباطنـى اظهـار کـرد: دلیـل گرانى گوشـت قرمز 
باتوجه به فصـول مختلف متفاوت اسـت، به عنوان 
مثال در ابتداى امسال کشـتار دام هاى زیادى انجام 
شـد که در همان زمان پیش بینى مى شد که در چند 
ماه بعد گوشت گران شـود و نتیجه آن پیش بینى ها 
را در ماه هاى اخیر مى بینیم که به دلیل کمبود دام و 
البته سرما و تلفات دام ها قیمت ها افزایش پیدا کرده

 است.

خبر

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
درختکارى، کشــت و کار و حفاظت از منابع طبیعى از 
اصلى ترین مباحث براى ارتقاى سالمت جامعه و بهبود 
وضعیت اقتصادى است. آیت ا... سیدیوسف طباطبایى نژاد 
در گردهمایى ائمه جمعه و حافظان انفال استان اصفهان 
در محل اداره کل منابع طبیعــى و آبخیزدارى اصفهان 
گفت: ائمه جمعه و جماعات باید ایــن موضوعات را به 
خوبى براى مردم تبیین کنند اگر 85 میلیون ایرانى خود را 
به غرس نهال ملزم و خود را موظف به حفاظت از منابع 

طبیعى بداند ثمره و نتیجه بسیار خوبى خواهد داشت.
نماینده ولــى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان 

خاطرنشــان کرد: پــس از انقالب اســالمى شــاهد 
دستاوردهاى زیادى در عرصه هاى گوناگون بودیم که 
یکى از آنها منابع طبیعى است که قدم هاى خوبى برداشته 
شده است. آیت ا... طباطبایى نژاد اضافه کرد: هر کجا که 
با مشکل مواجه شدیم دلیلش دشمن بوده و با این وجود 

فعالیت هاى خوبى صورت گرفته است.
وى با اشاره به کارهاى معجزه آسا در زمینه هاى مختلف 
مانند آب، برق، جاده سازى و منابع طبیعى پس از انقالب 
اسالمى گفت: در طول تاریخ هیچ گاه اهداف انبیا بطور 
کامل پیاده نشد اما در جمهورى اسالمى با توجه به فهم 

باالى مردم شاهد رشد همه جانبه بودیم.

رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان هر 
گواهینامه اى را که خارج از مســیر قانونى و سیر مراحل 
در آموزشگاه هاى رانندگى صادر شود، به طورقطع جعلى 
دانســت و گفت: جعلى بــودن آن براى پلیــس با دیدن 
گواهینامه و استعالم سیستمى به سادگى قابل تشخیص 
است. سرهنگ محمدرضا محمدى در گفت وگو با ایمنا، 
اظهار کرد: این روزها گواهینامه هاى رانندگى جعلى زیادى 
توسط همکاران در نقاط مختلف استان اصفهان کشف و 

ضبط مى شود.
وى افزود: شهروندان نباید هزینه اى به جاعالن گواهینامه 
پرداخت کنند، جعل گواهینامه هاى رانندگى به دلیل نداشتن 

ســابقه قانونى هیچ فایده اى ندارد و حتى پیگرد قانونى و 
قضائى براى دارنده گواهینامه جعلى به همراه دارد.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان، درباره 
مجازات جعل گواهینامه گفت: دارندگان گواهینامه جعلى 
و افرادى که در اسناد و نوشته هاى غیررسمى ایجاد جعل 
کنند، عالوه بر جبران خســارت به مجازات سنگین هم 
محکوم خواهند شد؛ همچنین وسیله اى که با آن مرتکب 

حادثه شده اند توقیف خواهد شد.
سرهنگ محمدى اظهار کرد: هر گواهینامه اى که غیر از 
مسیر قانونى و سیر مراحل در آموزشگاه هاى رانندگى صادر 

شود، قطعاً جعلى است.

افزایش کشف گواهینامه هاى 
جعلى در اصفهان

درختکارى به سالمت جامعه و 
اقتصاد کمک مى کند

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان با 
بیان این که نخستین اتوبوس برقى روز یک شنبه 
(امروز) اســتارت مى خورد، گفت: با توجه به اینکه 
اولین و مهمترین هــدف برنامه راهبردى اصفهان 
1405 تالش در جهت کاهش آلودگى هواســت، 
طرح استفاده از اتوبوس هاى برقى در این کالنشهر 

مى تواند کمک شایانى به این هدف کند.
حسین حق شناس اظهار کرد: در راستاى تفاهم نامه 
منعقد شده هلدینگ شتاب با همکارى مپنا و شرکت 
عقاب افشان با شهردارى اصفهان، اتوبوس برقى 
ساخت این شــرکت به منظور انجام بررسى هاى 
فنى، اقتصادى و اجرایى روز یک شــنبه پانزدهم 
اســفندماه همزمان بــا روز درختکارى در شــهر 

اصفهان استارت مى خورد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان 
اینکه یکى از محاســن اتوبوس برقى تکنولوژى 
به روز آن است، ادامه داد: طول این اتوبوس برقى 
12 متر و با بیشینه بار مجاز 19 هزار و 500 کیلوگرم 
است که مجهز به ترمز بادى، درهاى بادى و فرمان 
هیدرولیکى به شکل کف کوتاه و داراى رمپ ویژه 

ویلچر و مجهز به سه در است.
وى افزود: از دیگــر ویژگى هــاى اتوبوس برقى 

که در اصفهان اســتارت مى خورد، سیستم اعالم 
حریق، باز شدن اتوماتیک درها در هنگام قرارگیرى 
مسافر بین آنها، بسته شــدن درها در سرعت هاى 
باالتر از پنج کیلومتر بر ســاعت، سیســتم هشدار 
صوتــى (AVAS) بــراى جلب توجــه عابران 
پیاده و ســایر رانندگان اســت که از مدرن ترین و 
به روزترین تکنولوژى هاى اتوبوس در دنیا محسوب

 مى شود.
حق شــناس با بیان اینکه این اتوبوس الکتریکى 
با یک بار شــارژ قادر به طى مســافتى حدود 300 
کیلومتر اســت، افزود: زمان الزم براى شارژ پک 
باترى 318 کیلوواتى با حداکثر توان 100 کیلووات، 

در حدود سه تا پنج ساعت است.
معاون حمل ونقــل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفت: قرار اســت در مدت حضور اتوبوس برقى در 
شــهر اصفهان (از پانزدهم تا نوزدهم اســفندماه) 
در خصوص مســیرهاى ممکن تردد، مکان یابى 
ایستگاه هاى شــارژ و نظام بهره بردارى، مطالعات 
میدانى انجام شود، استفاده از نظرات کارشناسان، 
مدیران و شهروندان در مدت تردد این اتوبوس در 
شــهر از دیگر اهداف انتقال اتوبوس برقى به شهر 

اصفهان است. 

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 
متهم زمین خوارى به ارزش 9 میلیارد و 366 میلیون 
ریال در منطقه تفریحى گردشگرى کوچرى شهرستان 

گلپایگان، خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشــمى فر اظهار کرد: در پى 
دریافت اخبارى مبنى بر تصرف غیرقانونى بخشــى 
از زمین هاى زراعى در منطقه تفریحى گردشگرى 
کوچرى، بررسى موضوع در دستور کار مأموران پلیس 

امنیت اقتصادى شهرستان گلپایگان قرار گرفت.
وى با بیان اینکه پس از بررســى هاى الزم توســط 
کارشناسان محیط زیست و مأموران پلیس اقتصادى 
شهرستان گلپایگان، مشخص شــد 65 هزار متر از 
زمین هاى زراعى به صورت غیرقانونى توســط یک 
فرد تصرف شده است، افزود: ارزش زمین هاى تصرف 
شده توسط کارشناسان 9 میلیارد و 366 میلیون ریال 

اعالم شده است.

معاون عمرانــى اســتاندار اصفهــان در رابطه با 
ویالهاى اطراف ســد زاینده رود گفــت: تا پایان 
تابســتان همه ویالهــاى آن منطقــه جمع آورى 

مى شود.
مهران زینلیــان اظهار کــرد: کارگروهى با حضور 
نمایندگان آب منطقه اى، جهاد کشاورزى، دادستانى 
و ارگان هاى مختلف براى رسیدگى به وضعیت این 
ویالها تشکیل شده و قرار اســت تا پایان تابستان 

همه ویالهاى آن منطقه جمع آورى شود.

زینلیان اضافه کرد: برخى سازمان ها در آن منطقه 
ویال دارند، آب منطقه اى مدعى شــده که بررسى 

وضعیت این ویالها را پیگیرى خواهد کرد.
وى اظهار کــرد: از بارندگى چند روز گذشــته در 
باالدست زاینده رود، ســیالبى جارى شد که آورد 

خوبى براى سد داشته است.
وى افزود: این ســیالب منجربه افزایش حجم آب 
پشت سد خواهد شد، البته هنوز میزان آن مشخص 

نیست. 

رئیــس جامعه حرفــه اى میهمان پذیران اســتان 
اصفهان بــا بیان اینکــه در نــوروز 1401، قیمت 
میهمان پذیرها هیچ افزایشــى نداشــته اســت ، 
گفت: نرخ اتــاق به طورمیانگین بــراى هر نفر در 
میهمان پذیرهاى درجه یک، 100هزار تومان است.

عباس شیردل اظهار کرد: با توجه به اینکه پیش بینى 
شده شیوع ویروس کرونا تا نوروز 1401 کنترل شود، 
به نظر مى رسد ســفرهاى نوروزى پس از دو سال 

گذشته که در رکود بود، بیشتر شود.
وى افزود: امسال هم رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
از جمله پذیــرش با ظرفیت 50 درصد و اســتفاده 
از مــواد ضدعفونى در پذیــرش و نظافت اتاق ها و 

راهروها الزامى است.
رئیــس جامعه حرفــه اى میهمان پذیران اســتان 
اصفهان با بیــان اینکه هنوز رزرو بــراى روزهاى 
نوروز نداشــته ایم، گفت: در نــوروز 1401، قیمت 
میهمان پذیرها هیچ افزایشى نداشته است . آخرین 
بار در مهرماه 1400 نرخ میهمان پذیرها افزایش 30 
درصدى داشته و پس از آن افزایش دیگرى اعمال 

نشده است. 
شیردل خاطرنشــان کرد: میهمان پذیرها هم مانند 
هتل ها در سه درجه تقســیم بندى شده و نرخ اتاق 
به طورمیانگین براى هر نفــر در میهمان پذیرهاى 

درجه یک 100 هزار تومان است.

یک باب منزل مسکونى در ساختمان 6 طبقه در خیابان 
خورشید دچار آتش سوزى شد. این حادثه در ساعت 12 
و 28 دقیقه ظهر روز جمعه به مرکز فرماندهى عملیات 

آتش نشانى اصفهان گزارش شده است.
حریق در اتاق خــواب واحد مســکونى در طبقه پنجم 

ســاختمان 6 طبقــه رخ داد و نیروهــاى امــدادى از 
ایستگاه هاى شماره 1، 3، 8 و 14 به همراه نردبان نجات 
به محل حریق واقــع در خیابان نظر میانى جنب خیابان 

خورشید اعزام شدند.
 آتش نشــانان بالفاصله پس از حضور بــه موقع خود، 

توانستند ســریعًا اتش را مهار و از سرایت شعله به دیگر 
واحدهاى طبقات مسکونى مجاور جلوگیرى کنند.

 منزل حادثه دیده خالى از ســکنه بود و فردى آســیب 
ندید اما سه دســتگاه خودرویى که زیر پنجره این واحد 

مسکونى در گذر عمومى پارك شده بود صدمه دید.

دادستان شهرستان برخوار مى گوید در صورتى که تخلف 
شهرستان نســبت به کم کارى در جمع آورى سگ هاى 

ولگرد محرز شود با آنها برخورد قانونى مى شود.
هفته گذشــته حادثه تلخى براى کودکى دو ساله در یکى 
از مزارع شهر دولت آباد رخ مى دهد و یک سگ (که گفته 
مى شود صاحب داشته است) به وى حمله ور مى شود. یکى 
از کشاورزان که در حال عبور از آن مسیر بوده با این صحنه 

مواجه مى شود و به همراه پدر آن کودك شتابان براى نجات 
او حرکت مى کنند و در نهایت کودك زخمى از دست سگ 
ولگرد نجات پیدا مى کند. به گفتــه منابع محلى، کودك 
چند روز در بخش مراقبت هاى ویژه یکى از بیمارستان ها 

بسترى شده بوده است.
امیر تدبیرى دادستان عمومى و انقالب شهرستان برخوار در 
خصوص این حادثه گفت: به دلیل اینکه این حادثه آســیب 

شخصى به همراه داشته است، دادستانى به عنوان «مدعى 
العموم» نمى تواند وارد موضوع شــود امــا والدین کودك 
مى توانند شکایت شخصى خود را تنظیم کنند تا به آن رسیدگى 
شود. وى همچنین اظهار کرد: با توجه به اینکه طبق قانون 
جمع آورى ســگ هاى ولگرد از وظایف شهردارى هاست، 
در صورتى که غفلت و کم کارى شهرداران شهرستان در این 

زمینه محرز شود برخورد قانونى با آنها صورت خواهد گرفت.

نخستین اتوبوس برقى اصفهان 
امروز استارت مى خورد

زمین خوارى 9 میلیارد ریالى در گلپایگان

ویالهاى حریم زاینده رود تا پاییز 1401 
جمع مى شوند

نرخ میهمان پذیرها در نوروز  افزایش نمى یابد

آتش سوزى در مجتمع 6 طبقه خیابان خورشید

سرانجام حمله سگ به کودك دولت آبادى 

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: از عصر روز یکشنبه (امروز) با نفوذ سامانه بارشى 
از اواخر وقت، بارش در نیمه غربى و شمالى استان آغاز 
مى شود و طى روز دوشنبه در سطح استان ادامه خواهد 

داشت.
آسیه آقایى ادامه داد:روز دوشنبه در نیمه جنوبى استان 
وزش باد شدید پیش بینى مى شود. کارشناس پیش بینى 
اداره کل هواشناسى از کاهش یک تا سه درجه کمینه دما 
خبر داد  کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
همچنین از بارش باران در شهر اصفهان در روز دوشنبه 
خبر داد و گفت: بارش روز دوشــنبه از روز جمعه گذشته 

بهتر خواهد بود.
وى با اشاره به ادامه وزش باد نسبتًا شدید تا شدید گفت: 
در مجموع براى این هفته وزش باد در استان پیش بینى 
مى شود و روز پنجشنبه نیز وزش باد شدید ادامه خواهد 

یافت.
در همین حال معاون توســعه و پیش بینــى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان با اعالم هشدار زرد براى روز 
دوشنبه 16 اسفندماه 1400 گفت: در روز دوشنبه بارش 
تمام این استان را فرا مى گیرد البته نواحى شمالى استان 

انتظار بارش بیشتر داریم.
 نوید حاج بابایى با بیان اینکه امروز یکشنبه 15 اسفندماه 
وزش باد آرام تر مى شود و پدیده خاصى را انتظار نداریم، 
ادامه داد: براى روز دوشــنبه وزش باد شدید پیش بینى 
مى شود، به ویژه نیمه جنوبى استان و در شهرستان هاى 
ســمیرم، شــهرضا، ورزنه و حتى نایین وزش باد شدید 
اســت. وى گفت: وزش باد در روز سه شنبه بعدازظهر و 
روز چهار شنبه ادامه دارد اما به شدت روز دوشنبه نیست.

حاج بابایى خاطرنشان کرد: روز پنج  شنبه سامانه دیگرى 
وارد استان اصفهان مى شــود که به طور قطع وزش باد 
شدیدى پیش رو داریم و بارش در مناطق غربى و جنوبى 

این استان به طور حتم وجود دارد.

آسیب دیدن 30 اصله درخت 
براثر وزش باد شدید، 30 اصله درخت در مناطق مختلف 
شهر اصفهان آسیب دیدند. مدیرکل هماهنگى و نظارت 
بر خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: این درختان 
دچار آسیب هایى مثل شکستن ساقه، شاخه و... شده اند.

امیرحسین خســروى به شــهروندان اصفهانى توصیه 
کرد، از نشستن، ایستادن یا پارك خودرو در زیر درختان، 
ساختمان هاى ناتمام و بنا ها و اشیایى که مى تواند مستعد 
بروز حادثه باشد، پرهیز کنند. گروه هاى عملیاتى معاونت 
خدمات شهرى شــهردارى اصفهان در مناطق 15 گانه 

شهر در آماده باش کامل به سر مى برند.

وزش توفان شدید در اردستان
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: توفان 
با سرعت 126 کیلومتر در اردستان خسارات زیادى را به 

بار آورد.
منصور شیشه فروش با اشاره به وزش باد شدید و توفان 
لحظه اى با سرعت 70 تا 90 کیلومتر بر ساعت در شرق 
اصفهان اظهار داشــت: این پدیده کاهش میدان دید و 
گرد و غبار در محورهاى جاده اى اردســتان به کاشان و 
اردستان به نائین و نیز انارك و مناطق شرق اصفهان را 

به دنبال داشت.
وى با بیان اینکه وقوع توفان لحظه اى با ســرعت 100 

تا 126 کیلومتر بر ساعت در مناطق شهرى و روستایى 
اردســتان، زواره و مهاباد باعث بروز خساراتى شد، ابراز 
داشت: تخریب 10 دیوار باغ و دامدارى، تخریب 6 سقف 
شیروانى و نیز ســقف شــیروانى بازار روز ترخون شهر 

اردستان از جمله این خسارات بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان اضافه کرد: 
بروز خسارت به سه دستگاه خودرو، خسارت به 13 پایه 
برق در مناطق جاده اى اردستان، انارك و نائین و سقوط 
13 تابلوى تبلیغاتى و داربســت و 26 اصله درخت هاى 
فرسوده در مناطق شهرى شرق اصفهان از دیگر خسارات 

توفان تا این لحظه در استان اصفهان بوده است.
دبیر ستاد مدیریت بحران اردستان هم گفت: باد و طوفان 
روز جمعه افزون بــر یک میلیارد تومان به تاسیســات 
شهرى و روستایى این شهرستان خســارت وارد کرده 

است.
ابوالفضل مختارزاده افزود: وزش باد شدید سبب تخریب 
سقف شیروانى قوســى بازارچه ترخون اردستان شده و 
220 میلیون تومان خسارت وارد کرده است. دبیر ستاد 
مدیریت بحران اردستان ادامه داد: در 2 مزرعه در نزدیکى 
روستاى حسین آباد دیوار چند باغ تخریب و بیش از 30 
میلیون تومان خسارت وارد شده و در روستاى سرهنگچه 
نیز تخریب چندین ســقف 400 میلیون تومان خسارت 

وارد کرده است .
به گفته وى، بر اثر باد شدید افزون بر 100 اصله درخت 
شکســته، درب آهنى بزرگ حیاط جمعیت هالل احمر 
اردستان کنده شــده و چند پایه چراغ روشنایى در حال 
نصب در مسیر جاده ترانزیت که هنوز ایمن سازى کامل 

نشده بود، واژگون شده است.

اردستان در چنبره طوفان
 126 کیلومتر بر ساعت

طوفان در اصفهان خسارات زیادى بر جاى گذاشته و این هفته هم وزش باد شدید 
پیش بینى شده است
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مهوش وقارى، بازیگر باسابقه ســینما و تلویزیون که سال ها به 
دلیل بیمارى همسرشـ  زنده یاد محسن قاضى مرادىـ  به اختیار 
خودش در عرصه تصویر فعالیتى نداشــت، اکنون در دو ســریال 

تلویزیونى ایفاى نقش کرده است.
وقارى که ســال ها از تلویزیون دور بود، معتقد اســت 
ســریال هاى تلویزیون دیگر مثل گذشــته مخاطب 
ندارند و این اتفاق خوبى نیست؛ بهتر است مدیران 

کمى بجنبند و بیدار شوند.
این هنرمند درباره غیبت سه ساله اش در عرصه 
ســینما و تلویزیون، گفت: بله؛ درست است، 
من مدت ها بود به خاطر بیمارى همســرم 
کارى قبول نمى کردم ولى اتفاقًا اخیراً براى 
یک ســریال به کارگردانى آقاى محمود 
معظمى دعوت به کار شدم و دو ماه پیش 
بود که کارم را در آنجا تمام کردم. این 
مجموعه با عنوان «مارماهى» براى 
تلویزیون ساخته شــده اما ممکن 
است نامش تغییر کند. همچنین 
در یک سریال دیگر با نام «جناب 
عالى» به کارگردانى آقاى عادل 
تبریزى با موضــوع طنز بازى 
داشتم که در آنجا هم کارم تمام 
شــده و اتفاقًا هر دو کار به طور همزمان 

باهم اتفاق افتاد.
او دربــاره همــکارى اش در دو ســریال 
تلویزیونى و اینکه چه احساســى داشت بعد 

از چند سال دورى از بازیگرى مقابل دوربین رفت؟ چنین پاسخ داد: 
در رابطه با ســریال «مارماهى» که قبال با آقاى معظمى کار کرده 
بودم و سابقه همکارى با ایشــان را داشتم. در این مجموعه نقشم 
خیلى طوالنى نبود؛ چون هم از لحاظ روحى خیلى آمادگى کارهاى 
طوالنى را نداشتم و همین اینکه در کارهاى آقاى معظمى همیشه 
سنین جوان تر هستند که بیشتر آنها مقابل دوربین قرار مى گیرند اما 

در کل از کارم راضى بودم و خوب بود.
وقارى ادامه داد: در کل ابتداى کار خیلى دلهره داشــتم و احساس 
مى کردم اصال اعتماد به نفس ندارم، منتها خدا را شکر وقتى مقابل 
دوربین رفتم با یک گروه واقعًا خوب مواجه شدم. گروه آقاى عادل 
تبریزى (کارگردان جناب عالى) به قدرى خــوب بودند که اصًال 
روحیه من تغییر کرد. در این مجموعه (جنــاب عالى) همه گروه 
انگار از یک خانواده بودند و خدا را شکر توانستم از پس ایفاى نقشم 
بربیایم. امیدوارم که خراب نکرده باشــم چون من بعد از ســریال 
«دیوار به دیوار 2» (سریالى به کارگردانى سامان مقدم که در نوروز 

1397 از شبکه سه سیما پخش شد) دیگر کار نکردم.
وقارى «جناب عالى» را یک ســریال خاص در حوزه طنز معرفى 
کرد و گفت: این مجموعه یکى از گزینه هاى پخش نوروزى امسال 
است اما هنوز به قطعیت نرسیده است. یک طنز سیاسى اجتماعى و 
انتقادى که همه چیز را با هم دارد. پشت صحنه گروه آن قدر خوب 
بودند که فکر مى کنم تاثیــرش مقابل دوربین هم آمد و در نهایت 
کار خوبى ارائه خواهد شد. «جناب عالى» از جمله کارهایى است که 
بازیگران در آن مجبور نبودند مثل بعضى کارها همدیگر را تحمل 
کنند، بلکه با هم دوست بودند و با اینکه همه با هم رقیب بودند اما 

به هم تقلب هم مى رساندند.
این هنرمند که همسرش محســن قاضى مرادى را 26 فروردین 

1400 از دســت داد، در بخشــى دیگر از این گفت وگــو درباره
 ارزیابى اش از سریال هاى تلویزیون طى این سال ها تصریح کرد: 
راستش من خیلى مدت وقت نکردم سریال ببینم اما نمى دانم چرا 
سریال ها آدم را راضى نمى کنند؛ البته این نظر خودم نیست بلکه 
نظر مردمى است که با من مواجه مى شوند و به من مى گویند آن 
دوره اى که شما بازى مى کردید گذشت و ما سریال هاى آن زمان 
را دوست داشتیم اما االن دیگر این طور نیست. نمى دانم به خاطر 
داستان هاست یا موضوع کارها. به عنوان مثال گاهى اوقات یک 
قسمت از سریال هاى در حال پخش را مى بینم و مثًال یادم مى رود 
و چند شب نمى بینم وقتى دوباره پاى آنها مى نشینم، مى بینم هیچ 

اتفاق خاصى نیفتاده و هیجانى در آنها نیست.
بازیگر مجموعه هاى «همسران»، «مدرسه مادربزرگ ها»، «زیر 
بازارچه»، «هزاران چشم» و «کیمیا» همچنین در پاسخ به اینکه 
فکر مى کنید بزرگترین معضل این روزهاى تلویزیون چیست و آیا 
پیشــنهادى در جهت بهبود وضعیت دارید؟ تاکید کرد: به نظر من 
هر مدیرى که وارد صداوسیما مى شــود دوباره از سر خط شروع 
مى کند و به جاى اینکه مشکالت را در تلویزیون حل کنند، برعکس 
یک چیزى هم به آنها اضافه مى شود. در نهایت مسائلى پیش مى 
آید که آدم فکر مى کند رغبت دیدن برنامه هاى تلویزیون را ندارد؛ 
البته به اســتثناى چندین برنامه که واقعا خوب هستند. به عنوان 
مثال من خودم برنامه «طبیب» را هــر روز دنبال مى کنم و برنامه 
خوبى است اما شاید مثال اگر کرونا نبود آن را هم دنبال نمى کردم. 
متاسفانه انگار مدیریت یکدستى در سازمان وجود ندارد که با هم 
همفکر باشند. همه از یک خانواده اند اما به جاى اینکه بیایند دست 
به دست هم بدهند، متاسفانه کارشکنى مى کنند و به هم پشت پا 

مى زنند.

پس از 3 سال دورى و بازگشت به تلویزیون؛

مهوش وقارى: 
سریال ها مخاطب قبل را ندارند

بهروز بقایى:

هیچکس براى ساختن 
فیلم به من کمک نکرد

یک منتقد:

مهران مدیرى در 
«خائن کشى »

 بسیار معمولى بود 

بهــروز بقایى پیرامون ســاخت فیلم ســینمایى 
خود با موضوع دفاع مقدس گفت: خیلى دوســت 
داشتم تا این فیلم را هر جور شده بسازم، به نوعى 
احســاس اداى دین به دوران دفاع مقدس داشتم 
اما متاسفانه کسى براى ســاخت این پروزه من را 
حمایت نکرد و به همین دلیل مجبور شــدم آن را 

کنار بگذارم.
وى در همین راستا ادامه داد: من بیش از پنج سال 
است که مى خواهم این فیلم را جلوى دوربین ببرم، 
فیلمنامه را کامل کردم و براى ســاخت به افراد 
زیادى ســپردم اما هیچ حامى یا سرمایه گذارى 
پیدا نشد، عجیب است که با وجود مضمون دفاع 

مقدسى هیچ کسى پشت این فیلم را نگرفت.
این بازیگر سینما و تئاتر نبود حمایت از آثار مستقل 
را ناامید کننده خواند و اظهار کرد: من مى خواستم 
فیلمى در ژانر جنگ و موضوع دفاع مقدس بسازم، 
منتها به عنــوان یک کارگردان مســتقل قصدم 
ساخت اثرى متفاوت بود اما انگار تا وقتى که یک 
البى یا رابطه اى نداشته باشید حتى ساخت فیلم 

دفاع مقدسى هم ناممکن است.
وى تاکید کرد: متاسفانه سینماى امروز کامال به 
سمت گیشه رفته است، همه چیز در سینما فروش 
است، خب وقتى یک ســرمایه گذار مى داند که 
ممکن است اثرى با موضوع دفاع مقدس فروش 
یک فیلم کمدى را نداشته باشد از همان ابتدا سمت 
فیلمى مثــل فیلم من نیامده و ســراغ فیلم هاى 
کمدى مى رود که فروششــان به نوعى تضمین 

شده است.
بقایى دورى خــود از بازیگرى را اینگونه توصیف 
کرد: خیلى ساده است، هیچ پیشنهادى نمى شود، 
وقتى پیشنهاد نمى شود چطور سر پروژه باشم یا 
اینکه بازى کنم، من هم دوســت دارم که دوباره 
به عرصه بازیگرى برگردم اما متاســفانه تصمیم 

گیرنده بازیگر نیست.
بازیگر فیلم «بــه وقت خمارى» ضمــن نقد از 
وضعیت بازیگران پیشکسوت اضافه کرد: متاسفانه 
از نسل پیشکســوت حمایت نمى شود، حمایت با 
شوآف فرق دارد، حمایت از پیشکسوتان یعنى به 
آن ها کار بدهیم، زیرا آن ها محتاج نیســتند بلکه 
مى خواهند کار کنند، همه چیز مادیات نیست بلکه 

یک هنرمند بیشتر از مادیات به روحیه نیاز دارد.

غالمرضا آذرى با اشاره به اینکه فیلم «خائن کشى» 
اثرى تکرارى از مسعود کیمیایى بود تأکید کرد که 
بازى مهران مدیرى هم در این اثر بســیار معمولى 

و ساده بود.
آذرى در ادامه تأکید کرد: فیلم «خائن کشى» مسعود 
کیمیایى نوعى تکرار بود و ما دوباره شــاهد همان 
موضوع همیشگى آثار کیمیایى که درباره مردانگى 
و... است، بودیم و به نظر مى رسد که دیگر نمى توان 
انتظار داشت که ذهنیت مسعود کیمیایى کمى تغییر 
کند و ما باز هم شــاهد قصه خیانت و کشته شدن 
بودیم. بازى مهران مدیرى در این فیلم خیلى معمولى 
بود و امیر آقایى بهترین بازیگر «خائن کشى» بود. 
کیمیایى مصدق را خیلى تنها و بى پناه نشان داده بود 
در حالى که او در زمان خود فردى با نفوذ و قدرتمند 
بود و قطعاً تا این حد تنهایى، فقط کارکرد شعارزدگى 
براى اثر این کارگــردان قدیمى دارد. به نظر من هر 
کس که در فیلم «خائن کشــى» ایفاى نقش کرده 
بود، از سر ذوق زدگى با مسعود کیمیایى به این پروژه 

پیوسته است.
وى افزود: تنها چیزى که براى من در این فیلم جذاب 
بود بازى جواد طوسى منتقد قدیمى سینماى ایران 
و یکى از طرفداران سینماى کیمیایى بود که نقش 
جذاب با بازى درستى از او شاهد بودیم. فکر مى کنم 
مهران مدیرى خیلى عالقه داشته که نقش کاراکترى 
چون شخصیتش در «خائن کشى» را بازى کند و او به 

همین دلیل در این فیلم حضور دارد.

مهوش وقارى، بازیگر باسابقه ســینم
دلیل بیمارى همسرشـ  زنده یاد محس
خودش در عرصه تصویر فعالیتى نداشـ
تلویزیونى ایفاى نقش کرده است.
وقارى که ســال ها از تلویز
ســریال هاى تلویزیون د
ندارند و این اتفاق خوبى
کمىبجنبند و بیدار شو
این هنرمند درباره غی
ســینما و تلویزیون
من مدت ها بود

کارى قبول نمى
یک ســریال
معظمى دعو
بود که کار
مجموعه

تلویزیون
ن است
در یک
عالى
تبر
داشتم
شــده و اتفاقًا
باهم اتفاق افتاد.
او دربــاره همــ

سر

 ضبط ویژه برنامه نوروزى «خندوانه» از شنبه (14 اسفند ماه) آغاز شد.
رامبد جوان با اعالم خبر آغاز ضبط قسمت هاى مربوط به پخش نوروز «خندوانه»، 
درباره تدارك برنامه نوروزى «خندوانه» گفت: تالشــمان را مى کنیم بترکانیم؛ 

بعضى جاها مى ترکد و بعضى جاها نمى ترکد اما اصوال تالشمان را مى کنیم.
وى گفت: برنامه ســال تحویل خیلى جذابى داریم و در ایــام عید برنامه 

خواهیم داشت.
به گفته رامبد جوان استودیو «خندوانه» تعطیل شده است و عوامل در 

حال آماده سازى مقدمات نوروز هستند.

رامبد جوان: برنامه سال تحویل
 جذابى داریم

«مهمونى» ایرج طهماسب 
براى نوروز

 ضبط ویژه برنامه نوروزى «خندو
رامبد جوان با اعالم خبر آغاز ضبط
درباره تدارك برنامه نوروزى «خ
بعضى جاها مى ترکد و بعضى جاه
وى گفت: برنامه ســال ت

خواهیم داشت.
جوان اس به گفته رامبد
حال آماده سازى مق

رامبد جوان: برنا
 جذابى

تهیه کننده برنامه «مهمونى» به کارگردانى ایرج طهماسب اعالم کردکه این 
برنامه براى نوروز 1401 و پخش از شبکه نمایش خانگى کلید خورد.

«مهمونى» جدیدترین اثر ایرج طهماســب پس از 4 ســال دورى از سینما و 
تلویزیون به تازگى کلید خورده است.

این مجموعه نمایشى به کارگردانى و اجراى ایرج طهماسب و تهیه 
کنندگى حســن خدادادى پس از گذراندن مراحل دریافت مجوز، 

براى پخش در نوروز آماده مى شود.
این مجموعه قرار است از شبکه نمایش خانگى منتشر شود.

اسب 

 اعالم کردکه این 
د خورد.

سینما و دورى از

ب و تهیه 
جوز، 

بازیگر مجموعه طنز "خودخواسته" درباره شوخى با سیاست در 
ســریال هاى طنز گفت: امیدوارم مدیران کمى دستمان را باز 

بگذارند تا ما هم بتوانیم با سیاست شوخى کنیم.
محمد نــادرى دربــاره واکنش بیننــدگان به بــازى او در این 
مجموعه در حال پخش گفت: یکســرى از افــراد اصال با من 

تعــارف ندارند و همیشــه انتقادهــاى کارهایم را 
گفته اند. خوشبختانه همان ها گفتند که بازى در 
این سریال خوب بوده است. من از قسمت 9 و 10 
به "خودخواسته" پیوستم. خودم هم این نقش را 
خیلى دوست داشتم چون بسیار متفاوت بود، 

امیدوارم مردم هم دوست داشته باشند.
وى خاطرنشــان کرد: علیرضا بذرافشان 
کمدى را خوب مى شناسد و این اطمینان 
خاطر را به بازیگر مى دهد که خودش را به 
دست کارگردان بسپارد. در آثار او تعامل بین 
بازیگر و کارگردان به خوبى اتفاق مى افتد.

این بازیگر ســپس با بیان اینکه براى اولین بار 
در سریال "شــمعدونى“ معرفى شده بود، اظهار 
کرد: آشنایى نداشــتن مردم با بازیگر در سریال 

"شــمعدونى“ یک امتیاز بود، این امتیاز بــراى صدیق مهر هم 

همینگونه بود. خانم گلستانه نیز بازیگر کامال حرفه اى است. 
نقش چنگیز خیلى از من دور بود. هوشنگ "شمعدونى“ جایگاه 
خاصى داشت، شخصیت اردشیر را هم دوست داشتم اما چنگیز 

را بیش از همه دوست دارم. 
بازیگر سریال هاى "شــمعدونى“، ”لیسانسه ها2"، 
"فوق سرى“ و ”دنگ و فنگ روزگار“ بیان کرد: 
کمدى با شوخى شکل مى گیرد. در تلویزیون 
و سینما براى یکســرى از موضوعات هاله 
تقدس ایجاد مى کننــد و این اتقاق باعث 
مى شود که نویســنده هم عقب بکشد. 
از طرفى ما یکسرى چیزها هنگام بازى 
به صورت بداهه به ذهنمان مى رسید اما 

علیرضا مى گفت نمى توان شوخى کرد.
نــادرى در پایــان گفــت: بســیارى از 
سریال هاى موفق کمدى دنیا با سیاست 
شوخى مى کنند اما ما نمى توانیم. امیدوارم 
مدیران کمى دســت ما را باز بگذارند، ما فقط 

شوخى مى کنیم. 

محمد نادرى:
اجازه بدهید ما هم با سیاست شوخى کنیم!

ره شوخى با سیاست در 
ان کمى دستمان را باز 

ى کنیم.
گان به بــازى او در این 
ى از افــراد اصال با من 

 کارهایم را 
بازى در 

0 و 10 99
ش را 
 بود، 

ان 
ان 
 به 
ین 
تد.

ولین بار 
ود، اظهار 
ر سریال 

"شــمعدونى“ یک امتیاز بو

همینگونه بود. خانم گلست
نقش چنگیز خیلى از من د
خاصى داشت، شخصیت ار
را بیش از همه دوست دار
بازیگر سریال ه
"فوق سرى
کمدى ب
و سینم
تقدس
ش مى
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به ص
علیر
نــاد
سریال
شوخى
مدیران کم
شوخى مى کنیم

هید ما هم با سیاست شوخى
پس از 8 سال که از نمایش فیلم سینمایى «رستاخیز» در 
سى و دومین دوره جشنواره فیلم فجر مى گذرد، این فیلم 
قرار است باالخره به صورت عمومى نمایش داده شود. 
فیلم عاشورایى «رستاخیز»، شانزدهم اسفند همزمان 
با ســالروز میالد حضرت عباس (ع) به صورت برخط  

(آنالین) نمایش داده مى شود.
«رســتاخیز» البته پیش تــر و در تابســتان 1394 در 
سینماهاى کشور اکران شد اما بالفاصله با انتقادهاى 
برخى مراجع تقلیــد مواجه و از پرده ســینماها پایین 

کشیده شد. این انتقادها به نمایش چهره حضرت عباس(ع) در این فیلم بود.
احمدرضا درویش در آخرین ساخته خود زیر بار اصالح فیلم و پوشاندن چهره حضرت عباس(ع) با نور نرفت تا این فیلم با داشتن 8 
سیمرغ بلورین از جشنواره فجر، همچنان فرصت نمایش عمومى نیابد. فیلمى که هزینه باالیى براى ساخت آن شد و از 40 درصد 

سهام بخش خصوصى آن، 30 درصد متعلق به سرمایه گذاران غیرایرانى است.
نسخه اولیه «رستاخیز» با انتقادهایى همراه بود، اما پس از آن، نسخه دیگرى از فیلم تدوین شد که بسیارى از ایرادات نسخه اولیه 

را نداشت. خوشبختانه نسخه دوم همانند نسخه اول دچار قاچاق نشد و از اینترنت سر در نیاورد.
حاال پس از گذشت 9 سال از ساخت «رســتاخیز»ـ  فیلمى که یک دهه زمان صرف تولید آن شدهـ  قرار است این اثر به صورت 
آنالین و از طریق تارنماى حالل چنل به نشانى www.halalchanel.com اکران شود. این اکران با چهارم شعبان زادروز 

فرخنده حضرت عباس(ع) همزمان است. 
هنوز جزئیاتى درباره مبلغ بلیت این فیلم اعالم نشده است اما با توجه به مدت زمان فیلم و پروداکشن بزرگ آن، پیش بینى مى شود 

مبلغى بیش از سایر اکران هاى آنالین باشد.

بازیگر فصل سوم سریال «زیرخاکى» به کارگردانى جلیل سامان درباره همکارى با پژمان 
جمشیدى به عنوان بازیگر نقش اصلى در این سریال و اتفاقات داستانى فصل جدید سخن 

گفت.
پیام احمدى نیا درباره حضور در فصل سوم سریال تلویزیونى «زیرخاکى» که این روزها 
به کارگردانى جلیل سامان ساخته مى شود بیان کرد: جلیل سامان کارگردان به شدت 

مسلطى در صحنه است، او فردى تکنیکى است و بر بازى ها و متن مسلط است.
وى درباره همکارى با این کارگردان گفت: فیلمنامه اصلى و کلى در ذهن خود سامان 
است و هر روز هم آن را آپدیت مى کند. اگر فصل دوم ســریال را دیده باشید پژمان 
جمشیدى در پایان سریال اسیر مى شود و این فصل ادامه همان ماجراهاى اسارت 

فریبرز است.
وى درباره این بخش از سریال و اینکه چه بخشى در زندان هاى عراق مى گذرد 
اظهار کرد: فکر مى کنم نیمى از ســریال در عراق اســت و فریبرز هم در این 
زندان ها زیر دست من اســت که البته بقیه قصه را باید ببینید و نمى توان همه 

داستان را لو داد.
این بازیگر درباره همکارى با پژمان جمشیدى نیز بیان کرد: همکارى با پژمان 
جمشیدى خیلى جذاب است و خیلى هم در پشت صحنه آثار خوش مى گذرد.
بازیگر «زیرخاکى» درباره نحوه به تصویر کشــیدن اسرا در عراق در این 
سریال عنوان کرد: فاز حضور اسرا در این سریال نسبت به باقى سریال هاى 

طنز فضاى طنازانه ترى داشت.
وى در پایان درباره لوکیشن ها نیز گفت: یک صحنه کاخ صدام را داشتیم 
که مى خواســتیم در عراق تصویربردارى کنیم اما نشد و در خود ایران 

گرفتیم.

بازیگر فصل سوم سریال «زیرخاکى»:

با پژمان جمشیدى خوش مى گذرد!

این هنرمند که همسرش محسکه چه احساســى داشت بعد  تلویزیونى و اینک

«مه

تهیه کننده برنام
برنامه براى نورو
«مهمونى» جد
تلویزیون به تازگ
این مجموعه نم
کنندگى حســن
ن براى پخش در
ق عه ج این

لیل سامان درباره همکارى با پژمان 
 اتفاقات داستانى فصل جدید سخن 

یونى «زیرخاکى» که این روزها 
لیل سامان کارگردان به شدت 

ى ها و متن مسلط است.
لى و کلى در ذهن خود سامان 
ســریال را دیده باشید پژمان 
مه همان ماجراهاى اسارت 

ندان هاى عراق مى گذرد 
این ـت و فریبرز هم در
 ببینید و نمى توان همه

رد: همکارى با پژمان 
 آثار خوش مى گذرد.
سرا در عراق در این 
ه باقى سریال هاى 

 صدام را داشتیم 
 و در خود ایران 

ریال «زیرخاکى»:

خوش مى گذرد!

اکران آنالین «رستاخیز» از 16 اسفند



ورزشورزش 05054271 سال هجدهمیک شنبه  15 اسفند  ماه   1400

هفته بیســت و یکم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، 
جام خلیج فارس امروز یک شــنبه 15 اسفند ماه 
1400 با برگزارى هشــت دیدار خاتمه مى یابد که 

در یکى از ایــن رقابت ها، تیم فوتبال ســپاهان در 
ورزشگاه نقش  جهان میزبان تیم فجر شهید سپاسى 
اســت. ذوب آهن دیگر نماینده اصفهــان در این 

رقابت ها اما به اهواز سفر کرده تادر ورزشگاه شهداى 
خوزســتان (فوالد  آرنا ) در برابر فوالد خوزســتان 

صف آرایى کند.

سپاهان و ذوب آهن امروز در هفته بیست و یکم

مصاف اصفهان  با جنوب

حمله نظامى روسیه به اوکراین پیامدهاى بسیار بدى براى 
ورزش این کشور به دنبال داشته است و فوتبال این کشور 
با محرومیت از سوى یوفا و فیفا همراه شده است. شبکه 
gol روسیه اعالم کرد که فدراسیون فوتبال این کشور با 

توجه به برخورد اخیر یوفا و فیفا قصد دارد که طرح پیوستن 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا را به AFC پیشنهاد بدهد.

رسانه هاى مصر در چند روز گذشته از گزینه بودن گابریل 
کالدرون، سرمربى اسبق پرسپولیس براى هدایت الزمالک 
دومین باشگاه بزرگ این کشور خبر دادند. سران باشگاه 
مصرى حتى براى کسب رضایت سرمربى آرژانتینى با او 
وارد مذاکره شــدند. اما کالدرون ماه گذشته هدایت تیم 
خورفکان امارات را برعهده گرفت در نهایت این پیشنهاد 
مصــرى را رد کرد. باشــگاه الزمالک بعد از ردن شــدن 
پیشنهادش از ســوى کالدرون با فریرا سرمربى پرتغالى 
سابق السد قطر به توافق رســید و این مربى باتجربه را به 

عنوان سرمربى جدیدش معرفى کرد.

 روسیه در اندیشه
 حضور در آسیا!

فریرا به جاى کالدرون
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تیم فوتبال شــباب االهلى در هفتــه هجدهم لیگ برتر 
امارات به مصــاف الوحده رفــت و با نتیجــه 3 بر یک 
شکســت خورد. احمد نوراللهى از ابتدا در ترکیب شباب 
االهلى حضور داشت و 90 دقیقه بازى کرد. ستاره سابق 
پرســپولیس یک پاس گل داد ولى موفق به گلزنى نشد. 
نوراللهى در این دیدار دقت شــوت  100 درصدى داشت 
و تنها یک بار به طرف دروازه رقیب شــوت زد که دروازه 
بان الوحده مانع از ورود توپ به داخل دروازه شد. او در این 
بازى 65 بار لمس به توپ داشته و 81 درصد پاس هایش 
به مقصد رسیده اســت؛ به همین خاطر، با کسب 8/01 از 
10 امتیاز به عنوان بهترین بازیکن شباب االهلى دبى در 

این بازى انتخاب شد.

احمد نور بهترین شد

01
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کارلوس کى روش، ســرمربى تیم ملــى مصر در آخرین 
دیدار خود با هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال مصر از آنها 
خواســت تا براى حفظ کیفیت چمن ورزشگاه ملى قاهره 
پیش از بازى حساس با سنگال در تاریخ 25 مارس (جمعه 
5 فروردین 1401)، این ورزشــگاه دو هفته میزبان هیچ 
مســابقه اى نخواهد بود؛ بنابر این، دیدار زمالک و ویداد 
مراکش در 21 اســفند در لیگ قهرمانــان آفریقا آخرین 
دیدارى اســت که در ورزشــگاه قاهره برگزار مى شود و 
هیچ بازى دیگرى تا تقابل حساس مصر و سنگال در این 

ورزشگاه برگزار نخواهد شد.

تیم فوتبال شباب االهلى در هفته هجدهم لیگ امارات، 
در ورزشــگاه الرشــید به مصاف الوحده رفت. این جدال 
باالنشین ها با وجود برترى آمارى شــباب، با نتیجه 3 بر 
یک به سود حریف به اتمام رسید. سانتوس (دقایق 4 و 93) 
و عمر خریبین (85) بــراى الوحده گلزنى کردند. تک گل 
شباب را اولسن (10) به ثمر رساند. احمد نوراللهى از ابتدا 
در ترکیب شباب حضور داشت. مهدى قائدى نیز از دقیقه 
77 وارد زمین شد اما نتوانست به تیمش کمکى کند و مانع 
از شکست شود. با این نتیجه، شــباب االهلى با 30 امتیاز 
در رده چهارم جدول رده بندى قــرار دارد. الوحده نیز 39 
امتیازى شد و در رده دوم، به دنبال العین صدرنشین است.

درخواست جدید کى روش

شکست یاران سرخابى ها
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تیم فوتبال ذوب آهن در هفته بیست و یکم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس امروز یک شنبه 15 اسفند ماه 
1400 در ورزشگاه شهداى خوزستان (فوالد آرنا )به مصاف تیم فوالد مى رود. دیدارى شش امتیازى که نتیجه آن عالوه 
بر دو تیم برگزار کننده، براى تیم هاى گل گهر، پیکان، صنعت نفت آبادان، هوادار و نساجى نیز حائز اهمیت است و تیم 

پیروز با اندکى خوش اقبالى در سایر نتایج مى تواند جهشى دو پله اى را تجربه کند.
ذوب آهن در حالى آماده نبرد با فوالد خوزستان مى شود که هفته گذشته موفق شد تیم پدیده مشهد را با نتیجه 2 بر یک 
شکست دهد و به طلسم  ناکامى هایش خاتمه بخشد. ذوب آهن در 20 بازى قبلى خود 6 برد، 4 تساوى و 10 شکست به 

دست آورده و با 22 امتیاز در رده دوازدهم جدول ایستاده است.
تیم فوالد خوزستان نیز هفته گذشــته مقابل تیم هوادار تن به تســاوى بدون گل داد تا بهترین فرصت براى بهبود 
جایگاهش را از دست دهد. فوالدى ها در 20 هفته گذشته هفت برد، هشت مساوى و پنج شکست را به دست آورده اند 

و با 29 امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارند.
ذوب آهن در بهترین شرایط ممکن راهى اهواز شده، تیِم تارتار که در نیم فصل دوم فوتبال خوبى به نمایش مى گذاشت 
اما در نتیجه گیرى مشکل داشت، با بردى که هفته گذشته به دســت آورد، به روند ناکامى هایش خاتمه داد و از نظر 

روحى_روانى در ایده آل ترین شرایط ممکن قرار دارد.
ذوب آهن در کمربند میانى وضعیت خوبى دارد و بازیکنانى از جمله محمدخدابنده لو و محمدحسین اسالمى در میانه 
میدان، نقش پررنگى در نظم دادن به شیوه بازى و شکل دهى حمالت ذوب آهن ایفا مى کنند. برگ برنده ذوب آهن در 
میانه میدان، دوندگى باال هافبک هاى این تیم و آمادگى جسمانى مناسب آنهاست که مى تواند شرایط را به سود تیم 

تارتار برگرداند.
شاگردان تارتار در فاز دفاعى نیز شرایط خوبى دارند و مدافعان این تیم با عباسى فر به هماهنگى خوبى دست پیدا کرده اند. 

نقطه ضعف اصلى ذوبى ها در بازى امروز به خط حمله این تیم باز مى گردد.
سبزپوشان اصفهانى خوب موقعیت مى سازند اما مهاجمان این تیم در زدن ضربات نهایى دقت الزم را ندارند و همین 

ضعف باعث شده تا سبزپوشان اصفهانى امتیازات زیادى را از دست بدهند.
ذوب آهن بدون شک کار سختى مقابل فوالد خوزستان خواهد داشت؛ شاگردان تارتار باید مقابل تیمى به میدان بروند 

که در شش بازى آخر خود هیچ باختى نداشته و در این مدت چهار برد و دو مساوى به دست آورده است.
فوالد خوزستان جزو تیم هاى باکیفیت لیگ بوده و حضور نکونام در رأس کادر فنى این تیم، توان جنگندگى و بار کیفى 

آنها را افزایش داده است.
قرمزپوشان اهوازى در فاز هجومى قدرت زیادى دارند و حضور بازیکنانى مانند لوسیانو پریرا، پاتوسى، انصارى و خلعتبرى 
توان خط حمله این تیم را افزایش داده است. تیِم نکونام در طول فصول اخیر نشــان داده که به اجراى بازى بسته و 
درگیرانه عالقه زیادى دارد و بازى امروز نیز از این قاعده مستثنى نخواهد بود. فوالدى ها تالش مى کنند تا با تجمع در 

زمین خودى و پرس شدید یار مقابل مانع خلق موقعیت ذوبى ها شده و با حمالت سرعتى به فکر گلزنى خواهند بود.
تقابل ذوب آهن و فوالد مى تواند تبدیل به یکى از جذاب ترین بازى هاى لیگ شود و باید منتظر ماند و دید که حوادث 

فوتبالى به سود کدام تیم رقم خواهد خورد.

امروز تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش  جهان میزبان تیم فجر شهید سپاسى است.
لیگ بیست و یکم به یک سوم پایانى خود رسیده و سپاهان در یکى از مهم ترین بازى هاى هفته بیست و یکم باید 
آماده پیکار با فجرسپاسى شود، بازى حساسى که با در نظر گرفتن نزدیکى امتیازات تیم هاى رده سوم تا هفتم جدول، 
نتیجه آن براى هر دو تیم و به ویژه سپاهان از اهمیت باالیى برخوردار است. شاگردان نویدکیا در صورت کسب هر 
نتیجه اى غیر از پیروزى مقابل فجرسپاسى، جایگاهش را در جدول از دست مى دهد و در شرایط سختى قرار مى گیرد.

ســپاهان در حالى آماده این رقابت مى شود که هفته گذشــته مقابل تراکتور، با تســاوى 2_2 متوقف شد تا روند 
تساوى هاى این تیم وارد ســومین هفته متوالى خود شود. ســپاهان در 20 بازى قبلى خود 10 برد، 5 تساوى و 5 

شکست به دست آورده و با  35 امتیاز در رده سوم جدول ایستاده است.
در آن سو فجرسپاسى هفته گذشــته مقابل پیکان تن به تســاوى یک بر یک داد تا روند نبردن هاى این تیم وارد 
یازدهمین هفته خود شود. آخرین پیروزى فجرى ها در لیگ برتر به هفته پنجم لیگ در بازى رفت مقابل پیکان باز 
مى گردد و بعد از آن فجرى ها نتوانسته اند هیچ بردى به دست آورند. فجرسپاسى در 20 هفته گذشته 2 برد، 9 تساوى 

و 9 شکست به دست آورده و با 15 امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد.
سپاهان حال و روز خوشى ندارد و براى خاتمه دادن به ناکامى هاى اخیرش به پیروزى مقابل فجر نیاز دارد. شاگردان 
نویدکیا در سه هفته گذشته هیچ بردى به دست نیاورده اند و با توجه به فاصله دو امتیازى مس به سپاهان، براى حفظ 

جایگاه شان در  جدول و خاتمه بخشیدن به روند ناکامى هایشان باید از سد فجرسپاسى بگذرند.
سپاهان از نظر تعدد مهره و کیفیت بازیکنان قابل مقایســه با فجر نیست و از شرایط بسیار بهترى برخوردار است. 
زردپوشان اصفهانى در فاز دفاعى على رغم نتیجه هفته گذشته همچنان وضعیت خوبى دارند و حضور مظاهرى در 

درون دروازه، خیال نویدکیا را تا حدودى از خط دفاعى تیمش راحت کرده است.
سپاهان در خط میانى با حضور بازیکنانى مانند ریگى، کریمى، ســلمانى، رفیعى و احمدزاه یکى از قدرتمندترین 
تیم هاى حال حاضر لیگ است و تنوع هافبک هاى ســپاهان باعث شده تا دســت نویدکیا براى اعمال تغییرات 
مدنظرش باز باشد. زردپوشان اصفهانى در خط حمله از مغانلو و شــهباززاده بهره مى گیرند و از شرایط قابل قبولى 

برخوردار هستند.
با این حال سپاهان مقابل فجر کار ساده اى در پیش ندارد، زردپوشان اصفهانى مقابل تیمى به میدان مى روند که از 
انگیزه باالیى برخوردار است و فوتبالى بسته و متمرکز را به نمایش مى گذارد و شاگردان نویدکیا در طول فصل ثابت 

کرده اند که مقابل تیم هایى که بسته بازى مى کنند، به مشکل بر مى خورند.
شــاگردان کالنترى در فصل جارى با سیســتم 3 دفاع بازى مى کنند و با آرایــش 1_2_4_3 به میدان مى روند. 
فجرى ها به دنبال کسب حداقل امتیاز هستند و به همین خاطر امروز رو به ارائه یک بازى بسته و تخریبى آورده و 

در ضدحمالت به دنبال گلزنى هستند.
فجرسپاسى در فاز هجومى شرایط خوبى ندارد و در طول 20 هفته گذشته تنها هشت گل به ثمر رسانده که عملکرد 
فاجعه بارى است. شیرازى ها در فاز دفاعى نیز عملکرد ضعیفى داشته و با دریافت 18 گل آمار خوبى از خود به جاى 

نگذاشته اند.

 طلسم شکنى؛ 
هدف ویژه گاندوها در خوزستان

حفظ جایگاه؛ 
مأموریت ویژه شاگردان محرم

نشریه معتبر پرتغالى به تمجید از مهدى طارمى پرداخت و در زمینه گل کردن پنالتى ها از ستاره کشورمان 
تعریف کرد.

بامداد پنج شنبه در چارچوب دور رفت نیمه نهایى جام حذفى فوتبال پرتغال، پورتو در 
لیسبون به مصاف اسپورتینگ رفت و با درخشش طارمى به برترى 2 بر یک رسید تا 

قدمى بزرگ براى رسیدن به فینال این رقابت بردارد.
طارمى در این مســابقه از روى نقطه پنالتى گل زد و یک پاس گل زیبا داد تا مورد 

تمجید دوباره رسانه هاى پرتغالى قرار گیرد.
مطبوعات پرتغال ستاره کشورمان را مهره شانس کونسیسائو دانستند و با عباراتى 

چون «اژدهاى واقعى» و «تغییر دهنده سرنوشت پورتو» از طارمى تعریف 
کردند.

نشریه معتبر رکورد چاپ لیسبون امروز (شنبه) در گزارشى به بررسى 
ویژگى دیگر ستاره کشورمان پرداخت و در زمینه گل کردن پنالتى ها 

از طارمى حرف زد.
رکورد در گزارش خود نوشــت: اگر پنالتى ها را یک شانس براى 
رسیدن به جایزه میلیون دالرى بدانیم، مهدى طارمى باید االن 

میلیاردر مى شد زیرا او هیچ وقت پنالتى ها را از دست نمى دهد.
طارمى در سومین فصل حضورش در لیگ پرتغال، تمام 
رکوردها، آمارها و سوژه ها را به سمت خود متمرکز کرده و 
توانسته به یکى از بهترین بازیکنان این رقابت نام گیرد. 
او تاکنون 14 پنالتى به ثمر رســانده و هیچ پنالتى از 

دست نداده است.
او در این فصل 4 پنالتى (پورتو)، در فصل 2020-

2021 3 پنالتى (پورتو) و در فصل 2020-2019 
براى باشگاه ریوآوه 7 پنالتى گل کرده است. 

ستاره کشورمان در تیم پورتو 87 بار به میدان 
رفته و توانســته آمار درخشان 39 گل و 32 

پاس گل را به نمایش گذارد.

آمار درخشان طارمى در زمینه پنالتى  حفظ نویدکیا منطقى است
هدى طارمى پرداخت و در زمینه گل کردن پنالتى ها از ستاره کشورمان 

ت نیمه نهایى جام حذفى فوتبال پرتغال، پورتو در 
2ت و با درخشش طارمى به برترى 2 بر یک رسید تا 

 این رقابت بردارد.
طه پنالتى گل زد و یک پاس گل زیبا داد تا مورد 

رار گیرد.
را مهره شانس کونسیسائو دانستند و با عباراتى 

هنده سرنوشت پورتو» از طارمى تعریف

مروز (شنبه) در گزارشى به بررسى 
ت و در زمینه گل کردن پنالتى ها 

ر پنالتى ها را یک شانس براى 
نیم، مهدى طارمى باید االن 

لتى ها را از دست نمى دهد.
ش در لیگ پرتغال، تمام
ت خود متمرکز کرده و 
 این رقابت نام گیرد. 
نده و هیچ پنالتى از 

0 فصل 2020-
2020-201

رده است. 
 به میدان 
2 گل و 32

بازیکن اسبق سپاهان اعتقاد دارد تنها راه بازگشت نویدکیا و تثبیت جایگاهش موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا است.
احمد جمشیدیان درباره بازگشت محرم نویدکیا به سپاهان اظهار کرد: شرایطى که سپاهان دارد به صالح نیست. به نظر 

من تغییر باید در کادرفنى اتفاق بیفتد. نتایجى که سپاهان گرفت، بیشتر بخاطر عدم تمرکز تیم بود و این باعث شد تیم 
وارد بحران و از جام حذفى حذف شود. در نیم فصل دوم  هم با سه تساوى پشت سر هم حواشى ایجاد زیادى دور و بر 

تیم اتفاق افتاد.
او ادامه داد: من صد درصد موافق تصمیم باشگاه هستم. در این مقطع اصرار باشگاه بر حفظ نویدکیا منطقى 

است و امیدوارم شرایط تیم بهتر شــود. مقطعى صحبت از این بود که باشگاه از محرم خواسته که 
کادرش را تغییر دهد و در مقطعى هم شنیده شد خود محرم نویدکیا مى خواهد دست به تغییر در 

کادرفنى بزند. این بار هم مرزبان و هم محمود کریمى شخصًا کنار رفتند. محرم برگشته اما 
محمود کریمى مى گوید دیگر برنمى گردد. کنار رفتن مرزبان از سپاهان قطعى نیست اما محرم 

نویدکیا به هر حال باید به دنبال جایگزین باشد.
بازیکن سابق سپاهان اضافه کرد: باالخره به دلیل نتایج نامطلوب تیم باید تغییرات صورت 
گیرد و این تغییرات شاید کمک شود. من مخالف این بودم که سپاهان در کادرفنى نیاز به 
تغییر دارد. اعضاى کادرفنى را ببینید. تکسیرا و مرزبان باتجربه هستند و سال ها کار کرده اند. 
توتونى مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیاست و مربى بسیار خوبى در اصفهان است. این 
کادرفنى قدرتمند است و این که نتایج را به کادرفنى نسبت دهیم 100 در صد اشتباه است. 
این همان کادرفنى است که بیشترین امتیاز تاریخ لیگ برتر به عنوان نایب قهرمان لیگ 

کسب کرده است.
او با بیان این که از رفتار محرم حمایت مى کند چــون از کادر خودش حمایت کرد، گفت: 
ابتدا سرمربى مسئول نتایج تیم است و او باید تصمیم گیرى کند اما مشکالت در زمین هم 
وجود دارد. بازیکنان در این فصل نتوانسته اند کیفیت خودشان را ارائه کنند. این بازیکنان 
هم خودشان مى گوید در مقطعى نتوانســتند چیزى که مى خواستند را ارائه کنند. در خط 
دفاعى یا خط حمله بازیکنان سپاهان بسیار خوب بودند اما امسال عملکرد مناسبى نداشتند.

جمشیدیان همچنین عنوان کرد: تنها راه بازگشت نویدکیا و تثبیت جایگاهش موفقیت 
در لیگ قهرمانان آسیا است. او تمام تمرکزش را باید  در لیگ قهرمانان آسیا بگذارد. آن ها 
مى توانند با آرامش وارد بازى ها شوند و نتیجه الزم را کسب کنند. سپاهان پتانسیل خوبى دارد 

و ناکامى ها را در تنها جایى که مى تواند جبران کند همین لیگ قهرمانان آسیا است.
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021
براى
ستار
رفته
پاس

طقى است
فقیت در لیگ قهرمانان آسیا است.

به صالح نیست. به نظر  که سپاهان دارد
عدم تمرکز تیم بود و این باعث شد تیم 
 سر هم حواشى ایجاد زیادى دور و بر 

اه بر حفظ نویدکیا منطقى 
 محرم خواسته که 

ست به تغییر در 
م برگشته اما 
ت اما محرم 

ت صورت
نى نیاز به 
ر کرده اند. 
ست. این

باه است. 
مان لیگ 

د، گفت: 
زمین هم

 بازیکنان 
د. در خط 
 نداشتند.

 موفقیت 
ارد. آن ها 
 خوبى دارد 

ت.
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وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر لزوم حضور فرهنگیان و 
دانش آموزان در مدارس گفت: بچه ها خیلى جا مانده اند با 
اینکه مدرسه و آموزش مجازى فراهم است. یوسف نورى 
اظهار کرد:  در خصوص بازگشایى مدارس در سال آینده 
فرض ما براین است که مدارس باز هستند. واکسیناسیون 
کرونا تقریبا بین دانش آموزان 12 تا 18 سال و معلمان، 
بیشتر از همه بوده است. مدارس همه کشورهاى جهان 
باز هستند اما در کشور ما به دلیل اینکه تابع ستاد کرونا 
هستیم، ستاد تصمیمات را اعالم مى کند؛ رفتار ویروس 

را ما نمى بینیم و صاحب تشخیص نیستیم. 
وزیر آموزش و پرورش گفــت: همین االن هم مدارس 

باز هســتند و باید بر اســاس پروتکل هــا، همکاران و 
دانش آموزان به مدرسه تشریف بیاورند. 

وى در پایان در خصوص آخریــن وضعیت بازماندگان 
از تحصیل، گفت: در آخریــن گردهمایى که با مدیران 
کل داشتیم، براى بازماندگان از تحصیل مکلف کردیم 
و اعتبارى براى آن در نظر گرفتیم که بازماندگان را تک 
به تک شناســایى کنیم. تعداد این افراد در دوره ابتدایى 
زیاد نیست. با توجه به وجود 750 منطقه آموزشى کشور 
و حدود 120 هزار مدرسه، مى توان این افراد را شناسایى 
کرد و از طرق مختلف چه حضورى و چه مجازى بچه ها 

را براى سال بعد به مدرسه رساند.

ســفرهاى جاده اى مردم در هفته اى که گذشــت در 
شرایطى که هر روز شاهد بیشتر شدن تعداد شهرهاى 
قرمز کرونایى و جوالن ویروس اومیکرون در کشــور 
بودیم، تغییر محسوســى را نســبت به هفته  قبل از آن 

تجربه کرد.
بر اساس تازه ترین  آمارهاى منتشر شده از سوى مرکز 
مدیریت راه هاى کشور درباره وضعیت تردد وسایل نقلیه 
مختلف در بازه زمانى ششم تا 12 اسفند ماه، به صورت 
متوسط یک میلیون و 868 هزار و 513  وسیله نقلیه در 
هر روز در محورهاى مواصالتى کشور تردد کردند که 
نسبت به هفته قبل از آن افزایش 10 درصدى را تجربه 

کرد و در قیاس با هفته مشــابه سال گذشته رشد  چهار 
درصدى داشت.

همچنین در ایــن بازه زمانى بیش از هشــت میلیون و 
200 هزار وســیله نقلیه با پالك یکتا تــردد کردند که 
گرچه آمارها نسبت به هفته قبل از نظر تعداد پالك هاى 
یکتا با کاهش قابل توجهى نســبت به هفته قبل از این 
بررســى همراه بود اما تعداد تردد و ســفر همین تعداد 
خودرو نسبت به هفته گذشته بیشتر شده است. همچنین 
مانند هفته هاى گذشــته خودروهاى شخصى با پالك 
استان هاى تهران و البرز با سهمى بیش از 25 درصدى 

در صدر قرار دارند.  

دانش آموزان
 جا مانده اند

هجوم ادامه دار مردم به 
جاده ها در آستانه نوروز

آینده کرونا بعد از اومیکرون
   روزنامه دنیاى اقتصاد | بررسـى ها نشـان 
مى دهد پیک اومیکرون از ایران گذر کرده و تا پایان سال 
عبور این سویه کامل خواهد شـد. اما چه زمانى واریانت 
نگران   کننده   بعدى پدیدار خواهد شد؟  دانشمندان معتقدند 
هیچ راهى وجود نـدارد که با اطمینـان بدانیم چه زمانى 
یک واریانـت غالب خواهد شـد که ویژگى   هـاى جدید 
نگران   کننده   اى مانند گسترش سـریع   تر، ایجاد بیمارى 
شدیدتر یا فرار از پاسخ   هاى ایمنى داشته باشد. دانشمندان 
با توجه به بررسى داده هاى سویه دلتا و اومیکرون معتقدند 
که یک واریانت جدید هر چند ماه به سرعت گسترش پیدا 
خواهد کرد. اما اینکه آیا آن واریانت در سطح یک واریانت 
نگران   کننده ایجاد خواهد شد، یک پرسش بدون پاسخ 
اسـت. محققان تاکید دارند که جهان پیش از این، یک 
عفونت ویروسـى را از نزدیـک دنبال نکرده اسـت و در 
نتیجه دانشـمندان، جزئیات مهمى را از دسـت داده   اند. 
هرچند دانشـمندان پیش بینى مى کنند کـه ویروس به 
سـمتى حرکت کند که بیمـارى خفیفى ایجـاد    کند، اما 
تاکید دارند که مسـیر تکاملى ویروس کووید همچنان 
نامشـخص اسـت. حتى آنها این احتمال را که واریانت 

بعدى از سویه دلتا یا آلفا باشد را غیرممکن نمى دانند.

کاهش تعداد شهرهاى قرمز
   ایسـنا | بنابـر اعـالم مرکـز روابـط عمومـى و 
اطالع رسانى وزارت بهداشـت، با فروکش کردن نسبى 
موج ششم کرونا با اومیکرون، تعداد شهرهاى با وضعیت 
قرمز از 184 شـهر در هفته گذشته به 148 شهر کاهش 
یافت. بر اساس آخرین وضعیت رنگبندى شهرستان ها، 
در حال حاضر  148 شهر در وضعیت قرمز، 196 شهر در 
وضعیت نارنجى، 101 شهر در وضعیت زرد و سه شهر در 

وضعیت آبى قرار دارند.

2 شرط اصلى براى سفر
   ایسـنا |  معـاون فنى مرکز سـالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت شـرایط مجاز براى سـفرهاى نوروزى 
را تشـریح کرد. مهندس محسـن فرهادى توضیح داد: 
کسـانى که قصد سـفر دارند چه با ناوگان حمـل و نقل 
عمومى اعم از اتوبوس، قطار و هواپیما و چه با خودروى 
شـخصى مى بایسـت واکسـن تزریق کرده و همچنین 
بیمار نباشند. افرادى که قصد سفر با وسایل حمل و نقل 
عمومى را دارند هنگام خرید بلیط از طریق اتصال سامانه 
راه و شهرسازى به سـامانه «ایران من»، رهگیرى شده 
و وضعیت بیمارى و واکسیناسیون شان استعالم مى شود 
تا بلیط به کسانى فروخته شـود که واکسیناسیون کامل 
داشته باشند. کسـانى که واکسن نزده باشـند یا با وجود 
تزریق واکسـن بیمار باشـند طبیعتا اجازه سفر نخواهند 
داشت. وى تاکید کرد: از نظر قانونى خودروهایى که در 
ترمینال ها بلیط مى فروشند حق سـوار کردن مسافر در 

بین مسیر را ندارند.

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود ایمن تجهیز گلچین درتاریخ 1400/12/11 به شماره ثبت 70331 به شناسه ملى 14010851894 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهاى 
تجارى وخدماتى بازرگانى در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات، تولید و خدمات پس از فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى از جمله لوازم ایمنى و کفش هاى ایمنى و لباس هاى کار و کارگاهى، انواع تجهیزات کارگاهى و تجهیزات آتش نشانى و امداد، تجهیزات 
نجات، ابزارآالت صنعتى، تجهیزات پزشکى و ابزارها – تولید و توزیع انواع پوشاك از قبیل البسه کار صنعتى، ادارى، اونیفورم مدارس، کاور، جلیقه، کفش، دستکش، کاله کار، لباس هاى بیمارستانى، انواع ماسک - خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کفش هاى ایمنى 
و لباس هاى کار و کارگاهى، امداد و تجهیزات نجات - گشایش اعتبارات و ال سى براى شرکت نزد بانک ها جهت شرکت - ترخیص کاال ازگمرك هاى داخلى، خارجى و بین المللى - اخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى داخلى و خارجى - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقى و حقوقى اعم از دولتى وخصوصى - بازرگانى در زمینه صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز - شرکت درمناقصات و مزایدات دولتى داخلى و خارجى - اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – اخذ وام و تسهیالت مالى واعتبارات از بانک ها و موسسه هاى 
مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى جهت شرکت - تامین نیروى انسانى موقت و متخصص جهت شرکت - شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور (به جز فرهنگى و هنرى) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله میرعماد ، کوچه امید [18] ، کوچه مقداد [6] ، پالك 13 ، مجتمع ترنج ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستى 8138985361 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى وحید احمدى دستگردى به شماره ملى 1270081330 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى محمدرضا احمدى دستگردى به شماره ملى 1286134935 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقاى محمدرضا احمدى دستگردى به شماره ملى 1286134935 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا آقاى وحید احمدى دستگردى به کدملى 1270081330 (سهامدار) منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 

آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1287238)

آگهى تغییرات
شــرکت فناوران هوایى رادمان شرکت با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 299 و 
شناســه ملى 14008903770 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/11/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : مجید ناصرى به شــماره ملى 
0451381742به سمت مدیرعامل وساناز 
فرجزاده به شماره ملى 1502638088به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و احسان راجى 
به شــماره ملى 5409944941به سمت 
عضو هیئت مدیــره وپوریا اخــوت پور به 
شماره ملى 0011978120به سمت عضو 
هیئت مدیره ومحدثه ســادات موسوى به 
شماره ملى 0083131469 به سمت عضو 
هیئــت مدیره همگى براى مــدت نامحدود 
انتخاب شدندکلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقوداســالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
اگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خور و 

بیابانک (1287246)

نتایج تحقیق جدید نشــان مى دهد که محافظت در برابر 
ویروس کرونا با دو دوز واکسن کووید 19 فایزر در کودکان 

پنج تا 11 ساله به سرعت از بین مى رود.
نتایج تحقیق اولیه درباره میزان محافظت واکســن فایزر 
کودکان نشان داد محافظت در برابر عفونت و بسترى شدن 
در بیمارستان توسط واکسن کووید 19 فایزر در کودکان پنج 
تا 11 ساله، نسبتاً سریع کاهش مى یابد. محققان موارد ابتالء 
به کووید 19 و بسترى شدن در بیمارستان را بین 365 هزار و 
502 کودك بین پنج تا 11 سال و 852 هزار و 384 فرد بین 
12 تا 17 سال که همگى در نیویورك زندگى و واکسینه شده 

بودند را تجزیه و تحلیل کردند.
آنان داده ها را از 13 دسامبر 2021 تا 30 ژانویه 2022 در طول 
موجى از عفونت هاى سویه اومیکرون بررسى کردند. این 
گروه دریافت که براى کودکان بزرگ تر محافظت واکسن 
فایزر در برابر بسترى شدن در بیمارســتان از 85 درصد در 
اواسط دســامبر به 73 درصد در پایان ژانویه کاهش یافته 
اما این کاهش براى کودکان پنج تا 11 ساله شدیدتر بوده و 

محافظت در برابر بسترى شدن در بیمارستان از 100 به 48 
درصد کاهش یافته است.

براى محافظت در برابر عفونت اثربخشى در گروه سنى 12 تا 
17 سال از 66 به 51 درصد و در گروه سنى جوان تر نیز از 68 

به 12 درصد کاهش یافته است.
فلوریان کرامر، از دانشکده پزشکى آیکان در این باره اظهار 
کرد: تفاوت بین دو گروه سنى قابل توجه است. افرادى که 
در گروه سنى جوان تر هستند، دوز 10 میکروگرمى و افراد 
12 تا 17 ســاله دوز 30 میکروگرمى دریافت مى کنند که 
مى تواند برخى از اختالفات در اثربخشى واکسن را در طول 

زمان توضیح دهد.
تاکنــون واکســن هاى فایزر، مدرنــا و ســینوفارم براى 
واکسیناسیون زیر 18 سال در کشورهاى مختلف استفاده 
شده است. در ایران وزارت بهداشت براى واکسیناسیون این 
گروه سنى از واکسن هاى سینوفارم و پاستوکووك استفاده 
مى کند. آمارها نشان مى دهد تنها یک چهارم پدر و مادرهاى 
آمریکایى براى واکسینه شدن سریع فرزندان شان در برابر 

کووید آمادگــى دارند و حدود دو ســوم والدین از عوارض 
جانبى که این واکســن مى تواند روى کودکان داشته باشد 

به شدت نگرانند.
پاسخ به نگرانى هاى والدین درحالى به یکى از دغدغه هاى 
پزشکان و مسئوالن بهداشتى در همه کشورهاى دنیا بدل 
شــده که امکان بروز عوارض جانبى در اثر تزریق واکسن 
کووید همانند بزرگساالن در کودکان نیز صفر نیست و این 
موضوع درباره واکسن هاى دیگر و داروهایى که به صورت 

عمومى تجویز مى شود همواره وجود داشته است.
واکسن ها با وارد کردن شکل غیرفعال یک میکروب (باکترى 
یا ویروس) به بدن، سیستم ایمنى بدن ما را براى مقابله با 
بیمارى آموزش مى دهند. ازآنجاکه این میکروب غیرفعال 
اســت، نمى تواند ما را بیمار کند با این حال، سیستم ایمنى 
بدن مان را تحریــک مى کند که به مــاده دفاعى با عنوان 
پادتن تولید کند پس اگر روزى این میکروب وارد بدن شود، 
سیستم دفاعى بدن شما از قبل خواهد دانست که چگونه با 

آن مقابله کند.

افرادى کــه مبتال بــه کووید 19 شــده اند ممکن 
اســت ایمنى طوالنى مدتــى در برابر ســویه هاى 
جدید ویروس داشته باشــند، اما محققان مى گویند 
واکسیناســیون بهترین عامل محافظتــى در برابر 

عفونت مجدد است.
در این مطالعه کوچک، محققان نمونه هاى خون 24 
نفرى را که مبتال به کووید 19 از نوع بدون عالمت تا 
شدید شده بودند را تجزیه و تحلیل کردند. در حالى که 
آنهایى که عالئم خفیف یا بدون عالئم داشتند، همیشه 
آنتى بادى هاى اختصاصى کروناویروس در خون خود 
نداشــتند، اما همه 24 نفر داراى ســلول هاى ایمنى 
موسوم به ســلول هاى B حافظه بودند که هنگام قرار 
گرفتن در معرض ویــروس، آنتى بادى کروناویروس 

تولید مى کردند.
دکتر «بیل مسر»، سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه 

علوم و بهداشت اورگن، گفت: «ســویه هاى نگران 
کننده فعلى به احتمال زیاد از سیستم ایمنى افرادى که 

از عفونت بهبود یافته اند فرار نمى کنند.»
تا 11 ماه پس از عفونت، این ســلول هاى B حافظه 
نه تنها به نظر مى رسید که به ویروس اصلى واکنش 
نشان مى دهند، بلکه انواع به اصطالح نگران کننده را 

نیز تشخیص دادند.
اما محققان مى گویند کــه نمى توان با اطمینان گفت 
که آیا پاسخ سلول B که آنها کشف کردند واقعًا پاسخ 
ایمنى مؤثرى در برابر انواع سویه هاى ویروس ایجاد 

مى کند یا خیر.
مسر تاکید کرد: «واکسیناسیون بهترین محافظت در 
برابر عفونت مجدد را ارائه مى دهد و همچنین بهترین 
محافظت را در برابر بیمارى جدى یا مرگ براى افرادى 

که مبتال به کووید نیستند ایجاد مى کند.»

چه کسانى  ایمنى طوالنى مدت دارند؟ ایمنى واکسن فایزر براى 
کودکان  به سرعت از بین مى رود

عالئم بیمارى کووید 19 در بدن افــراد به نحوه واکنش 
سیستم ایمنى میزبان به عامل بیمارى زا بستگى دارد. اگرچه 
عالئم رایج بیمارى کرونا شامل تب، گلودرد و آبریزش بینى 
مى شود، اما عالئم دیگرى نیز وجود دارد که از فردى به فرد 

دیگر متفاوت است؛ یکى از این عالئم دل درد است.
دل درد مانند تب، گلودرد و آبریزش بینى جزو عالئم بیمارى 
کووید 19 است. نتایج بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد 
که یک نفر از میان هر پنج بیمار مبتال به کرونا، حداقل یکى 
از مشکالت گوارشى مانند اسهال، اســتفراغ یا دل درد را 
تجربه مى کند. همچنین، 25/9 درصد افرادى که به دلیل 
مبتال شــدن به بیمارى کووید 19 در بیمارستان بسترى 
مى شوند نیز دچار مشکالت گوارشى مى شوند. نتایج یک 
مطالعه  نشان مى دهد که دل درد و اسهال جزو اولین عالئم 
بیمارى کووید 19 هستند و افرادى که به دلیل مبتال شدن 
به این بیمارى درگیر مشکالت گوارشى مى شوند، بیشتر از 
دیگران در معرض مرگ ومیر ناشى از کرونا قرار دارند. نتیجه 

مطالعه دیگرى که 25 هزار و 252 فرد را مورد ارزیابى قرار 
داده، حاکى از این اســت که عالئم رایج گوارشــى 

بیمارى کووید 19 شامل بى اشتهایى، از دست دادن 
حس بویایى و چشایى، اســهال، حالت تهوع، 

دل درد و استفراغ خونى مى شود.
دل درد ناشــى از بیمارى 

کووید 19 معمــوًال در 
قسمت مرکزى شکم 
احســاس مى شود. 
ایــن درد چند روز 
اول بیمارى پدیدار 
مى شود و در بیشتر 
افراد نیز با ســرعت 

زیادى طــى یک یا 
دو روز از بیــن مى رود. 
درصورتى کــه افــراد 

دل درد را همراه با عالئم دیگر مانند اســهال یا تنگى 
نفس تجربه کنند، باید آزمایش کرونا انجام 
دهند. در موارد خفیف تر، دل درد معموًال 
همراه با سردرد، خستگى، از دست دادن 
حس بویایى یا چشایى و دردهاى عضالنى 
ظاهر مى شــود. متخصصان معتقدند که 
ممکن است افراد مبتال به بیمارى کووید 19 
دل درد را به همراه عالئم دیگر مانند تب، 

گلودرد و بى اشتهایى تجربه کنند.
نتایج بررسى هاى انجام شده نشان 
مى دهد که اگرچه ویروس کرونا 
باعث بروز مشــکالت تنفســى 
مى شــود، ممکن اســت افراد 
مبتال بــه بیمــارى کووید 19 
عالئم گوارشى به ویژه اسهال 

را تجربه کنند.

آیا دل  درد یکى از عالئم بیمارى کووید19 است؟

روى موج کووید-19

ســت که عالئم رایج گوارشــى 
شاملبى اشتهایى، از دست دادن

ایى، اســهال، حالت تهوع، 
خونى مى شود.
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نتایج بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد که واکسن 
کرونا خطر بروز اختالالت شنوایى را افزایش نمى دهد.

کاهش شــنوایى یک مشکل پزشــکى خیلى نادر 
نیست و افراد زیادى در سراسر دنیا دچار کم شنوایى 
ناگهانى مى شــوند. گروهى از محققــان به منظور 
بررســى ارتباط بین دریافت واکسن کرونا و افزایش 
خطر بروز کم شــنوایى، مطالعه جدیدى انجام دادند. 
آن ها براى نیل بدین هدف، داده هاى پزشکى مربوط 
به کاهش شنوایى در میان افراد واکسینه شده را مورد 

ارزیابى قرار دادند.
محققان پس از انجام بررسى هاى الزم به این نتیجه 
رسیدند که به ازاى هر 100 هزار نفرى که واکسن کرونا 

را دریافت کرده اند، میزان کاهش شنوایى در افرادى که 
به تازگى واکسینه شده اند بین 0.6 تا 28 مورد در سال 
است. این بدان معنا است که افرادى که پس از تزریق 
واکسن دچار اختالل کم شنوایى شده اند، احتماًال حتى 
اگر واکســن را تزریق نمى کردند نیز با همین مشکل 

مواجه مى شدند.
به گفته پژوهشــگران افرادى که واکســن کرونا را 
دریافت کرده اند، نرخ کم شنوایى باالتر از حد معمول 
نداشــته اند. با وجود این که نتایج به دست آمده نشان 
مى دهد که دریافت واکسن کرونا خطر بروز اختالالت 
شــنوایى را افزایش نمى دهد، اما الزم است مطالعات 

بیشترى در این زمینه صورت بگیرد.

واکسن کووید19 باعث بروز اختالالت شنوایى مى شود؟

آمار منتشرشــده از میزان واکسیناسیون کرونا نشان 
مى دهد که تمایل مردم به تکمیل واکسیناسیون شان 

یعنى تزریق دوز دوم و سوم کاهش پیدا کرده است.
به گزارش همشهرى، بر اساس اعالم وزارت بهداشت، 
از مجموع افراد واجد شــرایط دریافت واکســن (پنج 
ســال به باال) 74درصــد دوز اول، 66درصد دوز دوم 
و 27درصد دوز ســوم را تزریق کرده اند. در حالى  که 
مسئوالن عنوان مى کنند زمان واکسیناسیون برخى 
افراد فرانرسیده اما از جمعیت 47میلیون نفرى که سه 
ماه پیش دو دوز واکسن تزریق کرده  و اکنون مشمول 
تزریق دوز سوم هســتند، هنوز 24میلیون نفر مراجعه 

نکرده اند. 
این وضعیت در حالــى رقم مى خورد کــه به تأکید 
متخصصــان، مدیریــت پاندمــى کوویــد-19 تا 

تکمیل نشدن واکسیناســیون 85درصدى در جامعه 
میسر نخواهد بود. کارشناسان حوزه سالمت معتقدند 
منتشرنشــدن نتیجه مطالعه هاى علمى از روند تولید 
واکســن ها و آمار تحلیلى درباره بسترى شــده ها و 
فوتى هاى واکسن زده و نزده کرونا با گذشت یک  سال 
از واکسیناسیون منجر به تقویت این بى رغبتى  شده 
است؛ در حالى  که نوع و تعداد واکسن هاى تزریق شده 
بیماران به ویژه در پیــک اومیکرون بالفاصله پس از 
بســترى در پرونده آنها درج و به دانشگاه هاى علوم 
پزشکى ارسال مى شــود اما این که چرا تاکنون این 
تحلیل ها ارائه نشــده، سؤالى اســت که پاسخى به 
آن داده نمى شــود تــا بهانه هاى واکسن ســتیزها و 
واکســن گریزها را بــراى شــانه خالى کردن از 

واکسیناسیون تقویت کند.

چرا تمایل به واکسیناسیون کم شده است؟
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رئیس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشور با اشاره 
به ضرورت استفاده از خدمات این حوزه با توجه به شیوع 
دو ساله کرونا گفت: استفاده از خدمات روانشناسى و 

مشاوره در شرایط کنونى باید اولویت ملى باشد.
محمد حاتمى اظهار داشت: شکل گیرى رفتار اجتماعى 
کودکان متاثر از عوامل متعددى اعم از آداب و رسوم، 
سنت ها، ارتباطات اجتماعى و همچنین نقش هر یک از 
این عناصر در جامعه است. وى تصریح کرد: در حقیقت 
این عوامل به عنــوان الگو و مولفه هــاى تاثیرگذار 
شکل گیرى شــخصیت، رفتار اجتماعى کودکان را 

شکل مى دهند.
وى توضیح داد: جهان پیش از کرونا مملوء از صمیمیت، 
دوســتى، روابط اجتماعى نزدیک و چهره به چهره، 
آداب و رســوم ایرانى، فرهنگى، دینى و مذهبى بود، 
همه گیرى کرونا اما همه ایــن مولفه ها را تحت تاثیر 

قرار داد.
حاتمى افزود: از منظر روانشناختى، تغییر سنت ها در 
یک کشور دشوار اســت. تغییر و تحول در سنن یک 
جامعه در حقیقت نیازمند تحول در تمامى رفتارهاى 
اجتماعى، اقتصاد و فرهنگ بوده و این امر به سهولت 
اتفاق نمى افتد. همه گیرى کرونا اما فرهنگ و سنن 

جوامع را هم با تغییر در خرده فرهنگ ها و رفتارهاى 
اجتماعى به سرعت دگرگون کرد.  

رئیس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشور اضافه 
کرد: متولدین این دوران از طرح واره هاى موردنیاز (که 
باید زیربناى رفتار سالم در آینده باشد) محروم مانده و 
این مساله باعث تاثیرات مخربى در آینده رفتارى این 
کودکان شده و ارتباطات فردى و اجتماعى این گروه را 

تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وى عنوان کرد: رفتار همه گروه هاى جمعیتى متاثر 
از این واقعه خواهد بود، اما رفتار متولدین قبل از کرونا 
در دوران کودکى و نوجوانى شکل گرفته و بنابراین در 
این ایام صرفا تاثیر مى پذیرد؛ اما متولدین دوران کرونا 
که تنها عصر پاندمى را تجربه مى کنند، در سال هاى 
آتى مشاهدات و تجارب امروز را انتقال داده و این امر از 

منظر روانشناسى مى تواند خطرناك باشد.
حاتمى با اشــاره به دوران پســاکرونا گفت: جهان 
پســاکرونا با عصر قبل از بحران و همچنین دوران 
کرونا متفاوت است. در جهان پساکرونا متولدین قبل 
از این واقعه هم (که جهان پیش از کووید19 را تجربه  
کرده اند) سردرگم بوده و براى بشــر در سراسر دنیا 

مقصد مشخص نیست.

 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخــدر فرماندهى انتظامى 
کشور نســبت به اظهار نظرهایى که درباره زمان کوتاه 
و چند دقیقه اى دسترسى به مواد مخدر مطرح مى شود، 

واکنش نشان داد.
ســردار مجید کریمى اظهار کرد: من این اظهارنظرها را 
اساسًا تأکید نمى کنم. فروشــندگان مواد مخدر با افراد 
خاصى کار مى کنند، ساقیان مواد مخدر از ترس بازداشت 
توسط پلیس یا اینکه به قانون سپرده شوند، بررسى هاى 
زیادى درباره خریدار مواد مخدر انجام مى دهند تا ببیند وى 

به طور مثال مأمور پلیس یا مصرف کننده است یا خیر. 
وى بیان کرد: بله، امکان دارد در مناطــق آلوده، ارائه و 

عرضه مواد مخدر بیش تر از سایر نقاط شهر باشد اما اینکه 
در نقاط مختلف شــهر فردى اراده کند که مواد مخدر در 
مدت پنج دقیقه به دست وى برسد، خیر اینچنین نیست و 

در این رابطه قدرى غلو شده است.
این مقام انتظامى متذکر شد: بعضاً در رسانه ها مى بینم که 
عنوان مى شود مواد مخدر زودتر از یک پیتزا یا ساندویچ 
دست مصرف کننده مى رسد؛ در اینکه مواد مخدر وجود 
دارد، شکى نیست، متأسفانه در نقاط آلوده مواد مخدر وجود 
دارد و ما نیز درصدد شناسایى و و برخورد با فروشندگان 
مواد مخدر هستیم. اما اصًال نمى توان جمع بست و گفت 

مواد مخدر در چند دقیقه به دست مصرف کننده مى رسد.
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وزیر کشور گفت: توسعه روستاها راهکارى براى کاهش 
حاشــیه نشینى و رشــد اقتصادى اســت. احمد وحیدى  
افزود: براى توسعه و آبادانى روستاها باید تالش بیشترى 
شــود چون این امر از پدیده حاشــیه نشــینى بسیار کم 
خواهد کــرد و به توســعه اقتصاد اســتان کمک زیادى 

مى کند.

معاون فنى و مهندســى پلیس راهور فرماندهى انتظامى 
کشــور گفت: هموطنان از دریافت خــودرو بدون پالك 
خوددارى کننــد، زیرا ممکن اســت در ایــن حالت آن 
خودرو مجوز الزم را براى صدور پالك نداشــته باشــد. 
ســرهنگ محمدعلى زارع بــا تاکید بر اینکــه در حال 
حاضر زیرســاخت براى تولید پالك مهیــا و پالك ها در 
انبار موجود است و هیچ مشــکلى نداریم، اظهار کرد: در 
برخى مواقع خودروســازان مقررات را رعایت نمى کنند 
و بدون پالك اقدام بــه خارج کردن خــودرو از کارخانه 
مى کنند، در نتیجه همکاران ما در سراسر کشور در صورت 
مشــاهده اعمال قانون و نســبت به توقیف خودرو اقدام 

مى کنند.

معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگســترى 
اســتان چهارمحال و بختیارى گفت: بحث آسیب هاى 
اجتماعى جدى بوده و ضرورى است ریش سفیدان نقش 
مثبت خود را ایفا کنند. سیدمحمد موسوى خاطرنشان کرد:  
علیرغم اینکه یاس و ناامیدى در جامعه زیاد شده است، امید 
هست با توجه به برگزارى اینگونه نشست  ها با بزرگان و 
مسئوالن که خود جریان امیدساز مى باشند با تلنگرى به 
گذشته و امید به آینده در گام دوم انقالب دو کار بایستى 

انجام پذیرد.

یک روانشــناس درباره اهمال کارى نوجوانان در انجام 
وظایف خود گفــت: بعضا دیده مى شــود والدین به ویژه 
مادران به اصطــالح "فداکار" وظایف و مســئولیت هاى 
نوجوان را خودشــان انجــام داده و اینگونــه به نوجوان 
مى آموزند که همواره دیگرانى هســتند تا کارهایشان را 
انجام دهنــد، از این رو نوجوان الزامى بــه انجام وظایف 
خود حس نمى کند و به اهمال کارى ادامه مى دهد. دکتر 
مژگان احمدپور بابیان اینکه اهمال کارى در انجام وظایف 
نوجــوان مى تواند داراى عوامل درونــى، روانى و عوامل 
بیرونى، محیطى باشد، اظهار کرد: فرزندان، اهمال کارى 
در انجام وظایف و مسئولیت ها را هم از والدین خود و هم از 
عوامل متعدد دیگر مى آموزند اما به طور کلى ریشه عمده 
این مساله به تربیت دوران کودکى به ویژه از دوران نوزادى 

تا هفت سالگى باز مى گردد.

راهکارى براى کاهش 
حاشیه نشینى

مشکلى براى 
تولید پالك نداریم

نقش ریش سفیدان 
و متنفذان 

تربیت نوجوان 
«اهمال کار» 

01

امام جمعه شهرستان قشــم گفت: بسیارى از آسیب هاى 
اجتماعى از فقر نشأت مى گیرد و حرکت جامعه به سمت 
فقر زدایى  کاهش آسیب هاى اجتماعى ضرورت عقالنى 
است. شیخ خطیبى افزود: ســه وجه مهم اسالم  انفاق و 
تشویق به آن، کار وتالش و نهى از تکدى گرى، مدیریت 
مصرف و اصالح الگوى مصرف است. وى در ادامه بیان 
کرد: همه باید به ســمت کار بروند و تالش کنند و در این 
دوره تجمل گرایى باید مدیریت الگوى مصرف داشــته 

باشند.

آسیب هاى اجتماعى 
از فقر نشأت مى گیرد

لزوم استفاده از خدمات روانشناسى 
در جها ن کرونا زده

زمان دسترسى به مواد مخدر چند دقیقه نیست

 کرونا که آمد، نبض بازار گل هم ُکند شد. به شماره افتاد و پژمرد. حاال بعد 
از دو سال بوى کسادى از بازار گل بلند شده است. بازار، پر شده از خلوتى 
و سکوت و کمى مانده به عید هم رونقى ندارد. در این شرایط روزگار به 
بازار گل وفا نمى کند و عمر کوتاه گل ها را مى گیرد. این را به خوبى در 
بازار بزرگ گل اصفهان مى شود دید. «کار و کاسبى ها کساد است.» 
فروشنده ها مى گویند. دو سال است که زندگیشان از این رو به آن رو شده 
است. مسعود فراهانى، یکى از آنهاست. بدون اینکه سرش را باال بیاورد، 
گل هاى پالسیده افتاده روى میز کارش را از گل هاى تازه جدا مى کند 
و مى گوید: «همه زندگیمان دارد پژمرده مى شود.» همه زندگى او بار 
گلى است که اگر نخرند فقط پنج تا شش روز دوام مى آورد و بعد از آن 

باید به مالش آتش بزند. 
توى بازار گل هیچکــس دل و دماغ ندارد. بوى نــم و رطوبت با عطر
 گل ها آمیخته و فضا را معطر کرده است اما کام گل فروش ها خیلى وقت 
است تلخ شده. در شرقى ترین بازار گل اصفهان کسب و کار دیگر معناى 
گذشته را ندارد. حتى گل هاى آپارتمانى هم مشتریانش را از دست داده 
است. غرفه ها اما هنوز پر است از گل هایى که قرار است براى شب عید 
آماده شوند در حالى که رونق بساط گلفروشان، بدون شلوغى شب عید، 
معنایى ندارد. یکى از غرفه هاى بازار همدانیان که تقریباً همه نوع گلى 
دارد و  درست در دل مجموعه بازار قرار گرفته است، غرفه اى است که 
مرد ُمسنى آن را اداره مى کند. به قول خودش تمام زندگى اش را با این 
گل ها سر کرده. شغلش از پدربزرگ به پدرش رسیده و حاال او تولید کننده 
بزرگ گل هاى داوودى است. از روزگارى که او با گل هایش شاد بوده تا 
اکنون که کرونا کسب و کارش را به تاراج برده رضا مرادى  یک شب هم 
سرش را با آرامش به زمین نگذاشته است: «هیچوقت اینقدر گل پژمرده 
نداشتیم. خریدار ندارند. خراب مى شوند و باید بریزیمشان دور. گل هایى 
که برایشان زحمت کشیده ایم، یکى پس از دیگرى پالسیده مى شود.» 
سطل هاى پر از گل هاى پژمرده و مرده غرفه رضا این موضوع را خوب 
نشــان مى دهد. گل هایى که پیر و فرتوت شــده اند و دیگر جایى در 

گلفروشى او ندارند.
او با دو تا از پسرهایش اینجا مشغول غرفه دارى و فروش گل هایشان 
هســتند. نگاهى مى اندازد به داوودى هایى که هنوز شاداب و سرزنده 
هســتند و مى گوید: «من اینها را مثل بچه هایم دوست دارم، براى هر 
کدامشان وقت گذاشته ام اما حاال باید یکى یکى بسپارمشان به خاك.»

کمى آنطرف تر، ناصر، صاحب غرفه اى است که انواع گل هاى شاخه 
بریده را مى فروشد و جزو سابقه دارهاى بازار است. او به گفته خودش 25 
سال از عمرش به گلکارى و گلفروشى گذشته:« تا کرونا نیامده بود مردم 
حداقل گل بیشترى مى خریدند. کرونا که آمده نه مجلس ختم داشته ایم، 
نه عروسى، نه تولد و نه مناسبت هاى دیگر که گل ها بخواهند در آنها 
خودنمایى کنند. دسته دسته گل هایمان را دور مى ریزیم. عمر گل کوتاه 

است. مثل بقیه محصوالت نیست. زود مى میرند.» 
مشترى ها کم شــده اند و او حاال مجبور اســت گل هایش را با قیمت 
کمترى بفروشــد اما قیمت کمتر با هزینه هاى اجاره غرفه چندان جور 
درنمى آید: «اگر همینطور ادامه پیدا کند معلوم نیست چه اتفاقى بیافتد. 
خیلى از این غرفه ها را که مى بینى باید ببندند و بروند. گل هاى پژمرده 
مثل آینه دق شــده اند. نه تنها براى او بلکه براى خیلى هاى دیگر که 
در انتظار مشــترى در راهروهاى بازار، چشمشــان به انتظار مشتریان 
سفید شده است. ناصر ادامه مى دهد: « گل هایمان اگر بمانند و کسى 

نخردشــان انگار قهر مى کنند. از رنگ و رو مى افتند و باید دور ریخته 
شوند. خیلى از کسانى که در این غرفه ها هستند نه بیمه دارند و نه امنیت 
شغلى. کارشان وابسته به این گل هاست. محصوالتى که عمر زیادى هم 
ندارند.»  البه الى حرف هایش حواسش به تک و توك مشتریان عبورى 
از راهروى غرفه هم هست: «از اول هفته که بازار باز شد، مشتریان ما یا 
 خرده فروش هاى کوچک هستند یا گلفروشان شهرستانى که براى یک 
هفته شان گل مى خرند. ارزان مى خرند، خیلى ارزان. همیشه اسفند براى 
ما ماه رونق بوده اما حاال زمان طالیى کار ما با رکود مواجه شده است. 
وضع بد اقتصادى مردم و اینکه گل در اولویت خرید آنها نیســت عمًال 

مشترى چندانى براى ما باقى نگذاشته است.»
اما با این اوصاف چرا گلفروشــان بازار همدانیان کــه بعضى از آنها تا 
16 میلیون تومان هم باید اجاره بها بپردازند، کار و کاســبى جدید راه 

نمى اندازند؟
براى ناصر و رضا و همکارانش که این شــغل یک شــغل خانوادگى 
محسوب مى شود بیرون رفتن از آن و کنار گذاشتن آن سخت است. آنها 
از وقتى خودشان را شناخته اند سر و کارشان با گل بوده اما انگار حاال باید 
عطاى این شغل را به لقایش ببخشد. به هر حال خساراتى که کرونا به 
بازار گل و موسم رونق یافتن کسب و کار گل زده است آنقدر سهمگین 

بوده که خیلى ها را به درد سر انداخته است.
«شغل ما مثل تره بار است؛ گل اگر خراب شود دیگر چیزى جایگزینش 
نمى شود. اینجا اگر نفروشــى گل ها مى میرند. حداقل توى مغازه ها 
گل ها را با قیمت باالترى مى فروشند تا خرج گل هاى پالسیده، دربیاید. 
اینجا اما نمى شود گران بفروشى؛ کسى نمى خرد. اینجا مى آیند که گل 
ارزان ترى نصیبشان شود اما قســط وام هاى عقب افتاده و چک هاى 
برگشتى، زندگى بسیارى از گلفروشان را به خطر انداخته است و معلوم 
نیست کارشان به کجا بکشد.» یکى دیگر از تولیدکننده هاى گل، این 
را مى گوید و بعد از کشیدن یک «آه» بلند از ته دل، دوباره به جدا کردن 

گل هاى پالسیده از تازه ها مشغول مى شود.
براى مشــتریان بازار گل هم این شرایط سخت است. خانمى که براى 
خرید گل آمده از گران شــدن گل هاى آپارتمانى گله دارد. به غیر از او 
بسیارى از مشتریان بازار گل، گرانى را بهانه مى کنند تا کمتر از قبل گل 
بخرند. آنها معتقدند که گل کاالى لوکسى است که همه جا جایگاه ندارد؛ 
درست برعکس کشورهاى توسعه یافته که گل جزو ملزومات زندگیشان 

محسوب مى شود.

دالالن مشغول آب دادن به گل ها هستند
رئیس اتحادیه گلفروشــان اصفهان بهانه گرانى براى نخریدن گل را 
چندان قبول ندارد. به نظر او وقتى تورم بیداد مى کند و همه کاالها تا 40 
درصد و حتى بیشتر گران شده اند، گرانى 20 درصدى گل چندان زیاد 
نیست و به نسبت محصوالت دیگر کمتر است اما او علت گرانى بیش از 
حد برخى از گل ها را دالالنى مى داند که در این آشفته بازار از آب گل آلود 

ماهى مى گیرند و قیمت ها را باال برده اند.
جعفر دالل باشى از این موضوع اظهار تأسف مى کند که نظارتى در این 
رابطه وجود ندارد:« متأسفانه بازار هاى بزرگ گل نه تنها باعث تعدیل 
قیمت ها نشده اند؛ بلکه شــاهد گرانى در این بازارها هستیم که همین 
دلیلى شده بر رغبت کمتر مشــتریان. با وجود اقتصاد ناپایدار و ضعیف 
شدن اقتصاد خانواده ها گل دیگر آنچنان که باید و شاید در سبد کاالى 
خانواده ها قرار نمى گیرد و جزو اولویت هایشان نیست. هر شاخه گل 
رز به عنوان گلى که مخاطبان بیشترى به نسبت انواع گل هاى دیگر 
دارد، بین 35 تا 50 هزار تومان است و وقتى یک نفر بخواهد یک سبد 
از این گل را بخرد باید 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان بر حسب 
اندازه سبد پول بدهد. مبلغى که براى قشر متوسط جامعه براى کاالى 
لوکسى که چندان اهمیتى در فرهنگ خانواده ها ندارد سخت و گاهى 

غیرممکن است.

با این تفاسیر، به نظر رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان به دلیل وجود 
تورم باال در کشور، مردم ترجیح مى دهند اولویت هایشان را بر روى خرید 
مایحتاج اصلیشان بگذارند تا اینکه گل بخرند و بنابراین گل تبدیل به 
محصولى لوکس شده است: «در فصل سرد سال به سر مى بریم، افرادى 
که در این وضعیت هنــوز دوام آورده اند، گل هــا را گران و بى کیفیت 
مى فروشند؛ البته، مشکالت صنف گلفروشان قبل از ورود کرونا هم رو 
به افزایش بود، چون با افزایش قیمت ارز، قیمت گل به شدت باال رفته 
بود و مردم تمایلى براى خرید گل نداشتند که با آمدن کرونا این شرایط 

وخیم تر شد.»
در این میان با توجه به گفته هاى رئیس اتحادیه گلفروشــان، بازار گل 
مصنوعى فروشان ضرر کمترى کرده اند به این دلیل که این نوع گل ها 

دوام زیادى دارد و حتى تا چند سال به روز هستند.
البته گلفروشانى که به عرضه گل هاى مصنوعى مى پردازند هم معتقدند 

وضع آنها نیز بهتر از طبیعى فروشان نیست.

گل فروش ها:  وضع هیچکداممان خوب نیست
با اینکه خیلى ها فکر مى کنند که گل فروش ها وضعیت بهترى نسبت 
به غرفه دارها دارند اما اینطور نیست. به چند گلفروشى معروف که سر 
بزنى تقریبًا همه ناراضى هستند. پیمان یکى از گلفروش هاى خیابان 
مرداویج که به نوعى باالى شهر محسوب مى شود، اعتقاد دارد که شیوع 
کرونا و محدودیت هاى آن از یک سو و گران شدن قیمت گل از سوى 
دیگر  عاملى براى تحت تأثیر قرار گرفتن کسب و کارش است:«همه 
فکر مى کنند چون ما باالى شــهر کار مى کنیم وضعمان خوب است، 
اما واقعًا اینطور نیســت. به هر حال اقتصاد بیمار روى همه افراد تأثیر

 مى گذارد. خیلى از کارآفرین ها کارخانه دارها و کسانى که شغل مهمى 
داشتند بخاطر کرونا ورشکسته شده اند. وقتى موجودى مغازه تمام مى 
شــود و براى خرید مجدد گل مراجعه مى کنیم مى بینیم که قیمت آن 

باالتر رفته است.
این فروشنده گل با اشاره به اینکه فروش ما نسبت به سال هاى گذشته 
حداقل یک سوم شــده مى گوید: «با افزایش نرخ ارز، قیمت گل هاى 
مصنوعى که همگى وارداتى هســتند هم 80 تا 100 درصد باال رفته و 
قیمت گل هاى طبیعى نیز 40 تا 50 درصد افزایش یافته است:« در حال 
حاضر با کمترین سود ممکن گل ها را مى فروشیم، چون اگر بخواهیم 
قیمت را افزایش دهیم، مشترى رغبتى به خرید نمى کند. متأسفانه قیمت 
گل هایى هم که داخل کشور تولید مى شود تا 50 درصد افزایش قیمت 

داشته است و همین مسئله باعث مى شود که هزینه ها جبران نشود.»
در استان اصفهان بیشتر از 1200  تولیدکننده و گلفروش فعالیت مى کنند. 
در کالنشــهر اصفهان نیز بیش از 350 مغازه گلفروشــى، 600 واحد 
گلخانه اى و 500 واحد تولید انبوه گل فعال هستند که بیش از 60 واحد 
فعال در حوزه گل رو به تعطیلى است. بسیارى از گلفروشان اصفهان در 
واحد هاى اجاره اى فعالیت مى کنند و عالوه بر پرداخت خسارت گل هاى 
پالسیده ملزم به پرداخت اجاره بها هستند. بازار این فعاالن تجارت گل 
تا قبل از کرونا بازار نسبتاً خوبى بود و به قول خودشان در مناسبت ها مى 
توانستند هزینه هایشان را جبران کنند اما با آمدن کرونا و تعطیل شدن 
مراسم ها خیلى ها کسب و کارشــان را تعطیل کردند و کسانى هم که 
مغازه داشتند تغییر کاربرى دادند. آنها هم که در این شغل مانده اند،  با 
تمایل نداشتن مردم به خرید گل روبه رو هستند و اکنون با عمر کوتاه

 گل هایشان معلوم نیست تا کى بتوانند تازه بمانند و پژمرده نشوند...

عمر کوتاه صنعت خوشبوى اصفهان

بازار ُگل پر پر شده است

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و عضو 
هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى درباره 
مخالفت مجلس شوراى اسالمى با افزایش مالیات سیگار 
در سال آینده گفت: یکى از مهم ترین اقدامات در مبارزه با 
دخانیات، افزایش مالیات است، به نحوى که اینقدر سیگار 
گران شود که جوانان و کسانى که کم درآمدتر هستند، 
کمتر به سمت مصرف دخانیات بروند و آنهایى که پولدارتر 
هستند، این دخانیات را به قیمت گران تر بخرند و مالیات 

آن به بیت المال برسد و خرج سالمت مردم شود. 
محمدرضا مســجدى افــزود: بارها و بارها ســازمان 
بهداشت جهانى و بانک جهانى اعالم کرده اند که یکى از 
ضعیف ترین نرخ هاى مالیات دخانیات در دنیا مربوط به 
ایران است و در منطقه نیز پایین ترین نرخ مالیات را داریم؛ 
یعنى نرخ مالیات دخانیات ما در مقایسه با پاکستان، اردن، 

مصر، عراق بسیار پایین تر است. 
او افزود: دو اتفاق در کشور درحال رخ دادن است، نخست 
اینکه ســیگار روز به روز درحال گران شدن است. مردم 
سیگار را گران تر مى خرند. البته این افراد جمعیتى درحدود 
8 میلیون نفر را تشکیل مى دهند. بهمن ماه سال گذشته 

را اگر با بهمن ماه امسال مقایسه کنیم، سیگار بین 30 تا 
120 درصد گران تر شده است، اما هیچ قسمت آن عاید 
مالیات کشور نمى شــود و فقط به جیب عده اى واسطه، 
دالل و تولیدکننده مى رسد. من تعجب مى کنم که برق 
آب، گاز، برنج، شکر، روغن و به طور کلى قوت الیموت 
مردم گران مى شود اما زمانى که مساله مالیات دخانیات 

به میان مى آید، مجلس و دولت عقب نشینى مى کنند. 
او با اشــاره به افزایش تعداد واحدهاى تولید دخانیات در 
کشور گفت: معنى این مســاله چیست؟ این ها اگر سود 
نمى کنند که نمى آیند تولید کنند. معلوم مى شود سیگار 
سود فراوانى دارد. صنعت دخانیات کشور سالى باالى ده 

هزار میلیارد تومان فقط سود خالص دارد. 

صنعت دخانیات سالى 10 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد

دریا قدرتى پور
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آگهی مناقصه عمومی
شرکت قند اصفهان (سهامى عام)درنظر دارد نسبت به تامین اقالم جدول 
ذیل از طریق شرکت هاى تولیدى و یا تامین کنندگان واجد شرایط و معتبر  از 
طریق مناقصه عمومى با رعایت شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.

*شرکت قنداصفهان در قبول یا رد کل یا بخشى از پیشنهادات مختار 
مى باشد.

متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى مناقصه عمومى جهت اطالع از 
اسناد مناقصه شامل قرارداد ، شرایط عمومى و اختصاصى  به آدرس کارخانه، 

ساختمان ادارى واحد بازرگانى مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهى لغایت 1400/12/22 در 
محل شرکت واحد تدارکات و پشتیبانى واقع در خیابان جى شرقى سه راهى 

ارغوانیه روبروى دانشگاه آزاد اسالمى
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : روز دوشنبه مورخ 1400/12/23

شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر :
تلفن کارخانه :  11-35210810 - 031 داخلى 363 

شماره همراه : 09123202713 آقاى مهر آیین از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر 
و از ساعت 15 لغایت 18 عصر

میزان به لیترنوع سمردیف
1500دسیس 1
1000کالکسین2
4000سایپرمترین3
1500دورسبان4
7000سوپرگاالنت 5
15000بتانال پروگرس 27/3 درصد6
1000دى متوات7
500رورال تى اس8

روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهانشرکت قند اصفهان ( سهامى عام )

فـــرا رســـیدن اعیـــاد  شـــعبانیه، ســـالروز والدت ســـه نـــور والیـــت، ســـه پرچـــم دار 
عشـــق، حضـــرت امـــام حســـین (ع)، حضـــرت ابوالفضـــل العبـــاس(ع)، حضـــرت امـــام 
ــرت  ــت، حضـ ــدل و عدالـ ــدار عـ ــرا، پرچمـ ــف زهـ ــود یوسـ ــن (ع) و روز مولـ ــن العابدیـ زیـ
قائـــم آل محمـــد (عـــج) را بـــه همـــه هـــم میهنـــان تبریـــک عـــرض مـــى نماییـــم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان 
اصفهان گفت: 6 تا 8 هزار خانــواده مددجوى 
تحت پوشــش این نهاد در سال، از چتر حمایتى 

ما خارج مى شوند.
کریم زارع یکــى از ارکان کار کمیتــه امداد را 
توانمندســازى خانواده هــاى تحت پوشــش 
اعالم کرد و افزود: توانمندســازى خانواده ها از 
طریق ایجاد اشتغال، کمک به تامین بیمه هاى 
اجتماعــى، ازدواج، آموزش هــاى فرهنگى و 
تحصیلى و سایر فعالیت هاى توانمندساز انجام 

مى شود.
وى ادامه داد: افرادى که به کمترین درآمد پایدار 
برسند و نیازشان به کمک هاى کمیته امداد رفع 
شود، از فرایند حمایت ما خارج مى شوند اما با توجه 
به وضعیت اقتصادى، تورم و مشکالت موجود 
ناگزیریم افراد  دیگرى را که با مشکل مواجهند، 

تحت پوشش خود قرار دهیم.
مدیــرکل کمیته امداد اصفهان اظهار داشــت: 
در زمان حاضر بیش از 120 هزار خانواده تحت 
حمایت این نهاد وجود دارد که در حد امکان نسبت 
به تامین نیاز ضرورى آنها بویژه در زمینه معیشت 
و توانمندسازى متعهدیم و مى کوشیم آنان را از 

گردونه فقر خارج کنیم.
وى با بیان اینکه کمیته امــداد بزرگترین نهاد 
حمایتى کشور در خدمت رسانى به اقشار نیازمند 
جامعه است، اضافه کرد: فقر بدالیل مختلف از 
جمله سیاست هاى اقتصادى و تحریم در جامعه 
ایجاد مى شود و این نهاد مى کوشد با کمک مردم، 

تبعات آن را در جامعه کاهش دهد.
زارع بیان کــرد: کمیته امداد، افــرادى را که در 
جامعه با فقر مواجهند با فعالیت هاى هدفمند و 
برنامه ریزى شده خود، از این گردونه خارج مى کند 

و به فرایند معقول زندگى بازمى گرداند.
وى خاطرنشــان کرد: کمیته امداد بعنوان نهاد 

حاکمیتــى، اعتبارات ُمعین و ُمصــوب از دولت 
و مجلس دریافــت مى کند اما تکیــه اصلى ما 
در ایــن راه به مــردم و خیران اســت که این 
کمک هاى مردمى در زمینه مادى و فعالیت هاى 

خیر و احسان انجام مى شود.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه 
این نهاد در ســالجارى بویژه در زمینه اشتغال 
توفیق خوبى بدست آورده است افزود: ما  در سال 
جارى نزدیک به 540 میلیــارد تومان اعتبارات 
اشتغال داشــتیم که تاکنون حدود 86 درصد آن 
جذب شده است و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم 

صددرصد آن را جذب کنیم.
وى کمیته امداد را یکى از دستگاه هاى اصلى در 
زمینه ایجاد شــغل توصیف کرد و اظهار داشت: 
عملکرد 11 ماهه کمیته امداد اســتان در زمینه 
ایجاد اشــتغال نزدیک به 15 هزار نفر بوده که 
بطور دقیق طبق برنامه و توافقنامه ابتداى سال 

انجام شده است.
زارع ادامه داد: شــغلى که توســط کمیته امداد 
ایجاد مى شــود بدلیل مشــاوره هاى شغلى و 
استعدادسنجى و شناسایى افراد و نظارت تا پنج 
سال بر روى مشاغل ایجاد شده نسبت به سایر 

مشاغل، از پایدارى بیشترى برخوردار است . 
وى اضافه کرد: مسکن یکى از دغدغه هاى اصلى 
مردم است که کمیته امداد اصفهان در سالجارى 
بویژه در شــهرهاى زیر 25 هزار نفر و روستاها 
اقدامات خوبى انجام داده و در زمان حاضر نزدیک 
به یک هزار و 800 واحد مسکونى در حال ساخت 
در استان وجود دارد که تاکنون حدود 600 واحد 

آن به بهره بردارى رسیده است.
مدیرکل کمیته امداد امام اصفهــان بیان کرد: 
این واحدها با مشارکت مردم، خیران، گروه هاى 
جهادى، بنیاد مسکن و سایر نهادهاى مسوول 
احداث شده و حرکت مهم و تاثیرگذارى در زمینه 

خانه دار شدن مددجویان این نهاد بوده است .
به گفته وى، امســال بیش از 95 میلیارد تومان 
در زمینه احداث واحدهاى مسکونى هزینه و 26 
میلیارد تومان هم بصــورت وام به خانواده هاى 

تحت پوشش پرداخت شده است.
زارع ابراز امیدوارى کرد که یک هزار و 200 واحد 
مسکونى در دست اقدام هم تا پایان نیمه اول سال 
آینده، تکمیل و به خانواده هاى تحت پوشش این 

نهاد تحویل داده شود.
وى افــزود: تامین اجــاره خانه، یکــى دیگر 
از دغدغه هاى مددجویان بویژه در کالنشــهر 
اصفهان محسوب مى شود که مى کوشیم از طریق 
تامین هزینه هاى رهن و اجاره، به خانواده هاى 

نیازمند کمک کنیم  .
وى یادآور شد: امســال هزینه رهن و اجاره به 

هشــت هزار و 700 نفر از افراد تحت پوشش در 
استان با تامین بیش از 13 میلیارد تومان کمک 

هزینه اجاره یا ودیعه امانى رهن پرداخت شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: 2 هزار و 850 جهیزیه 
نوعروسان در اســتان تا پایان سالجارى توزیع 
خواهد شد که تاکنون از این تعداد 2 هزار و 150 
جهیزیه توزیع شده اســت و 700 سرى جهیزیه 
دیگر هم هفته آینده توزیع خواهد شــد و با این 
اقدام هیچ نوعروســى در خانــواده کمیته امداد 

استان بدون جهیزیه نخواهد بود.
وى با بیان اینکه هدیه اى در این قالب به 600 نفر 
از تازه دامادهاى تحت پوشــش نیز اهدا خواهد 
شــد، افزود: توجه ویژه به نهاد خانواده و تالش 
براى ترویج ازدواج آســان یکى از سیاست هاى 

کمیته امداد است که در این راستا جهیزیه همه 
نوعروســان شــامل پنج قلم کاالى اساسى از 
جمله یخچال، اجاق گاز، جارو برقى، لباسشویى 
و تلویزیون، در سال گذشــته و امسال اهدا شده 

است.
زارع اضافه کــرد: هزینه  درمان یکــى دیگر از 
دغدغه هاى مددجویان کمیته امداد محســوب 
مى شــود و نزدیک بــه 6 هزار بیمــار خاص و 
صعب العالج زیر پوشــش این نهاد در اســتان 
قرار دارند کــه هزینه درمانى ســنگینى ایجاد 
مى کنــد و در ایــن زمینــه هم در حــد توان 

کمک هایى ارائه مى شود.
وى ادامــه داد: اعتبارات خوبى در ســالجارى 
براى درمان بیماران تحت پوشــش در اســتان 
تامین و بیش از 50 میلیارد تومان بویژه در زمینه 

هزینه هاى بســترى و بیمــاران صعب العالج 
پرداخت شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان 
اصفهان اظهار داشت: تامین هزینه  درمانى این 
نهاد در سالجارى نسبت به سال هاى گذشته رشد 
بیش از 10 برابرى پیدا کرد که همه اینها به برکت 
حضور مردم و همراهى و اعتمــادى که به این 

مجموعه داشتند، محقق شده است.  
وى خاطرنشــان کرد: کمک به پرداخت بیمه 
تامین اجتماعى خانواده ها از دیگر اقداماتى است 
که در حوزه توانمندسازى انجام مى شود و حق 
بیمه اجتماعى برخى از زنان شــاغل در مشاغل 
خانگى توسط کمیته امداد پرداخت مى شود که 
سال گذشــته بیش از 500 نفر و امسال نزدیک 
به 600 نفر از این افراد مشمول دریافت مستمرى 
شده و خواهند شد و از فرایند حمایت کمیته امداد 

خارج مى شوند.
زارع گفت: ماهانه چندین میلیــارد تومان بابت 
تامین هزینه حق بیمه خانواده ها پرداخت مى شود 
و افرادى که به ســن بازنشســتگى مى رسند از 

پوشش کمیته امداد خارج مى شوند.
وى افزود: بیش از 37 هــزار و 500 دانش آموز 
و بیش از 2 هزارو500 دانشــجو تحت پوشش 
کمیته امداد اســتان قرار دارند که سالجارى به 
همه دانش آموزان و دانشــجویان کمک هزینه 
تحصیلى پرداخت شد و بر اساس تفاهمنامه اى 
با دانشــگاه هاى پیام نور و آزاد، هزینه  ثبت نام و 
شهریه دانشجویان بصورت متمرکز توسط کمیته 

امداد پرداخت مى شود.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان ادامه داد: 
سال گذشــته بیش از چهار هزار و 200 دستگاه 
تبلت و امسال هم حدود 800 دستگاه دیگر بین 

دانش آموزان نیازمند اهدا شد.
وى با اشاره به اهمیت ارائه کمک هاى ویژه به 

نخبگان تحت پوشش افزود: بیش از 600 نخبه 
در زمینه هاى فرهنگى، ورزشى، علمى و قرآنى 
در استان تحت پوشــش این نهاد قرار دارند که 
نسبت به تامین نیازهاى آنها بصورت ویژه اقدام 

شده است.
زارع بیان کرد: بسیارى از خدمات کمیته امداد با 
پشتیبانى و حمایت مردم خیر استان انجام شده 
است و در زمان حاضر بیش از 92 هزار حامى در 
اســتان، فرزندان یتیم تحت پوشش را حمایت 
مى کنند و بصورت مســتقیم ماهانه مبالغى را 

بحساب این کودکان پرداخت مى کنند.
وى تصریح کرد: 25 هزار فرزند یتیم و غیریتیم 
مشمول طرح اکرام و محسنین در استان وجود 
دارد که توسط 92 هزار حامى حمایت مى شوند و 
بعضى حامیان ماهیانه حدود 30 تا 50 هزار تومان 
و تعدادى از آنها ماهیانه هزینه یکهزار بچه یتیم 

را مى پردازند.
مدیر کل کمیته امداد امام استان اصفهان اظهار 
داشت: بیش از 500 مرکز نیکوکارى در استان 
توسط ُمعتمدان در محله هاى مختلف ایجاد شده 
که این مراکز، کمک هاى مردمى را جمع آورى و 
بین نیازمندان توزیع مى کنند و کمیته امداد، تنها 

بر کار آنها نظارت دارد.  
وى اضافه کرد: مردم اصفهان همواره در زمینه 
مشارکت در کارهاى خیر همواره پیشتاز بوده اند 
و این استان همیشه جزو پنج استان برتر کشور در 

زمینه مشارکت مردم بوده است. 
مدیرکل کمیته امــداد اصفهــان اضافه کرد: 
سالجارى 15 هزار فقره وام معادل بیش از 140 
میلیارد تومان به مددجویان در قالب صندوق امداد 
والیت در استان در قالب وام کارگشایى، درمان، 
دانشجویى و اشتغال پرداخت شده و این اعتبارات 
بطور تقریبى هر ســاله نسبت به سال قبل از آن 

نزدیک به 2 برابر افزایش پیدا کرده است .

ساالنه 6 تا 8 هزار خانواده از زیر پوشش کمیته امداد اصفهان خارج مى شوند

به گزارش پایگاه اطالع رسانى اداره کل زندان هاى استان 
اصفهان، همزمان با عید مبعث حضرت محمد مصطفى 
(ص) 50 ســرویس جهیزیه به نوعروسان فرزند زندانیان 

نیازمند اهدا شد.
این جهیزیه ها که با کمک خیریــن خیریه حضرت امام 
موسى کاظم (ع) به ارزش ده میلیارد ریال  تهیه شده بود طى 
آئینى با حضور مسئولین قضایى و اجرایى استان به فرزندان 

زندانیان نیازمند اهدا گردید.
امام جمعه اصفهان در این مراسم گفت: اگر کسى مشکلى 
را از دل کسى بردارد و دست مسلمان و مومنى را بگیرد در 

جایگاه واالیى نزد خداوند قرار خواهد گرفت.
آیت ا...  سید یوســف طباطبایى نژاد اظهار داشت: مسئله 
کمک و انفاق یکى از مسائلى است که در قرآن و روایات 
بسیار از آن صحبت شده است. از ابتداى قرآن کریم یکى 
از صفاتى که خداوند براى مومن در سوره بقره بیان مى کند 
پیرامون انفاق است که اشــاره شده که کسانى که با عمل 
انفاق از داشته هایشان مى گذرند مورد لطف الهى قرار دارند.
وى افزود: امام موسى ابن جعفر(ع) مى فرمایند که خداوند 
در عرشش سایبانى دارد که سکونت نمى گیرد مگر کسى 
که کار درستى را به برادر دینى اش انجام یا آموزش دهد یا 

اگر سختى و مشکلى بر دلش دارد آن مشکل را برطرف کند، 
یا قلب مومنى را خوشحال کند و این افراد از کسانى است 
که در سایه عرش خدا زندگى مى کند بنابراین حائز اهمیت 
است که بدانیم آزادى یک زندانى خوشحالى چه تعدادى 

را فراهم مى کند.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه اگر باورمان 
کنیم که اگر کسى مشــکلى را از دل کسى بردارد و دست 
مسلمان و مومنى را بگیرد، در جایگاه واالیى قرار گیرد هر 
آنچه را که دارد انفاق مى کند، تصریح کرد: باید از خیرین به 

ویژه خیران اصفهانى تشکر کرد.

اهداى 50 سرویس جهیزیه به فرزندان نیازمند زندانى 

نشست هم اندیشى آبفاى استان اصفهان و سازمان بسیج 
ادارات با موضوع چگونگى اجراى پویش ملى خانه تکانى و 

همکارى پایگاه هاى مقاومت بسیج برگزار شد. 
فرمانده کل بسیج ادارات و کارمندان استان اصفهان در این 
نشست گفت: استفاده از ظرفیت 1200 پایگاه بسیج بانوان 
در سطح استان به منظور دستیابى به اهداف مورد نظر این 
پویش همراه با برگزارى مسابقات مختلف مورد توجه قرار 
مى گیرد.  سرهنگ محمد شفیعى با تاکید بر فرهنگ سازى 
الگوى مصرف بهینه آب گفت: با توجه به این که بســیج 

طیف وســیعى از جامعه را در بر مى گیرد، بازنشر محتواى 
تولید شده توسط شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
توسط پایگاه هاى مقاومت بسیج به ویژه در فضاى مجازى 

تاثیرگذارى قابل توجهى دارد.
وى گفت: متاسفانه در ایام منتهى به نوروز شاهد افزایش 
بى رویه مصرف به ویژه در حوزه خانگى هســتیم و الزم 
است مصرف بهینه آب در این ایام  مورد توجه شهروندان 
قرار گیرد. مهرداد خورسندى، مدیر روابط عمومى و آموزش 
همگانى آبفاى اســتان اصفهان نیز در این نشست با بیان 

این که تابستان بسیار سختى را در تامین آب شرب پشت سر 
گذاشتیم گفت: امیدواریم بتوان با همکارى سازمان بسیج 
ادارات و بسبج بانوان، آموزش هاى الزم در خصوص صرفه 
جویى در مصرف آب به ویژه در روزهاى پایانى سال و ایام 

خانه تکانى به شهروندان ارائه کرد. 
همچنین در این نشست زهره تشیعى، رئیس خانه فرهنگ 
آب خالصه اى از اقدامات انجام شده توسط خانه فرهنگ 
آب را با محوریت فضاى مجازى در دوران شیوع ویروس 

کرونا تشریح کرد.

برگزارى پویش ملى خانه تکانى با همکارى 1200 پایگاه مقاومت بسیج بانوان 


