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وسواس زیبابودن پشت ماسکنخستین قربانى چهارشنبه سورى  در اصفهانمهراوه شریفى نیا پیانیست قهارى استتبعات جنگ روسیه و اوکراین بر بازار روغن ایران تراکتور - سپاهان؛ دوئل بى سرمربى ها! اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ایرانیان، رکورددار 
وقت گذرانى در 

شبکه هاى اجتماعى 

معجزه؛ 50 کیلومتر وسط کویر
3
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ذخیره سد  
جوابگوى 3 ماه 
آب شرب است

یک روانشناس گفت: شایعه با ناامنى و اضطراب همراه 
است و هر قدر عدم امنیت روانى و اضطراب در میان افراد 
فزونى یابد، به همان میزان شایعات هم بیشتر مى شوند. 

لیال ماهر گفت: همه ما بار ها اخبارى شنیده ایم که 
غمگین، خوشحال یا متعجبمان کرده است...

معــاون بهره بــردارى شــرکت آب و فاضالب 
اصفهان با پیــش بینى افزایــش 35 درصدى 
مصرف آب در روزهاى پایانى سال گفت: ذخیره 
آب موجود سد زاینده رود تنها کفاف تأمین سه ماه 

آب شرب اصفهان را مى دهد.
ناصر اکبرى با بیان اینکه بنابر اعالم شرکت آب 
منطقه اى اگرچه میزان بارش ها نســبت به سال 
گذشته بهتر بوده، اما نسبت به متوسط بلندمدت 
حدود 15 درصد کمتر بــود، تأکید کرد: مدیریت 
مصرف اولویت شــرب شــهروندان و مدیریت 
توزیع اولویت اصلى شرکت آب و فاضالب است 

تا از این شرایط سخت عبور کنیم...

قاچاقچیان، شواهد تمدنى زاینده رود را تهدید مى کنندقاچاقچیان، شواهد تمدنى زاینده رود را تهدید مى کنند
پایین دست زاینده رود اسیر حفارى هاى غیر مجازپایین دست زاینده رود اسیر حفارى هاى غیر مجاز
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بسیج عمومى براى پیدا کردن معلم آران و بیدگلى نتیجه داد

نویدکیا بر استعفایش پافشارى کرد، مرزبان هم استعفا کرد

ابهام درباره ادامه همکارى 
زوج سپاهانى

نتایج ضعیف سپاهان در هفته هاى اخیر تنها محرم نویدکیا را در 
تیررس انتقادات خردکننده قرار نداده است.

سپاهان برخالف پیش بینى هایى که پیش از شروع فصل و در 
هفته هاى ابتدایى مى شد، هیچ شباهتى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آگهى مزایده سراسرى 
فروش امالك تملیکى و 
مازاد بر نیاز بانک سپه

 به شماره 533/1400/1 
(نوبت دوم)

ناژوان آماده استقبال از گردشگران مى شود
برنامه ریزى براى ایام پایانى سال و نوروز 1401
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سرمربى ذوب آهن:سرمربى ذوب آهن:

باشگاه هرگز به من باشگاه هرگز به من 
رئیس مرکز ملى اقلیم و رئیس مرکز ملى اقلیم و اولتیماتوم نداده است

مدیریت بحران خشکسالى:مدیریت بحران خشکسالى:

2121 استان استان
داراى درجات داراى درجات 

مختلفمختلف
 خشکسالى  خشکسالى 

هستندهستند
2

4

 ادا درنمى آورم ادا درنمى آورم
شبیه پدرم هستم

پسر خسرو شکیبایى:پسر خسرو شکیبایى:

امام جمعه اصفهان 
خواستار شد؛خواستار شد؛

قوانین قوانین 
دست و پاگیر 
حذف شوند

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 169/ش مورخ 1400/02/01 شوراى 
اسالمى شاهین شهر در نظر دارد نســبت به خرید 1400 (یک هزار و چهارصد) لیتر 
حشره کش ایمیدا کلو پراید SC٪ 35 (شرکت گل سم) با اعتبار اولیه 8,400,000,000 
(هشت میلیارد و چهارصد میلیون ریال) از محل اعتبارات فصل عمرانى بودجه مصوب 
سال 1400 شهردارى شاهین شهر از مراکز، شرکت ها و فروشگاه هاى مجاز اقدام نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/12/17 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

آگهى تجدید مناقصه عمومى
 (نوبت دوم)

م.الف: 1279776   

چاپ دومچاپ دوم

حسین اسماعیلى احمدى - شهردار زرین شهر 

آگهى  مزایده عمومى

م.الف: 1282483   

نوبت دومنوبت دوم

شهردارى زرین شهر به اســتناد مجوز شماره 448مورخ 1400/10/22 
شوراى اسالمى شهر درنظردارد واحد شماره 37تجارى در طبقه اول بازار 
گلریز واقع در خیابان شریعتى به مساحت 8/48 مترمربع بصورت اجاره 
به مدت یکسال از طریق مزایده عمومى واگذار نماید ،لذا از متقاضیان 
دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشــار تا پایان وقت ادارى مورخ 1400/12/16 به شهردارى 

زرین شهر مراجعه نمایند .

آگهی دعوت مجمع عمومى عادى
 بطور فوق العاده نوبت دوم  

تاریخ انتشار: 1400/12/8
جلســه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی کشاورزى 
دامداران زمرد کشت بادرود رأس ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1400/12/22 در محل 
کانون پرورشى فکرى کودکان و نوجوانان بادرود  به آدرس: بادرود- نبش میدان 

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

معرفی نمایید.
ضمناًبه اطالع مى رســاند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشــکیل مجامع 
عمومى؛تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیرعضو تنها یک 
رأى خواهد بود.و اعضاي متقاضی اعطاي نمایندگی،می بایست به همراه نماینده 
خود حداکثر تا تاریخ 1400/12/15 در محل دفتر شرکت تعاونى، حاضر تا پس از احراز 

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

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان 2- ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا 
مدیر مالى3- طرح و تصویب صورتهاي مالی منتهى به 1399/12/30 و نحوه تقسیم 
ســود ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاى هیأت مدیره و بازرسان و کارکنان و 
بودجه سال جاري شرکت 4- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی 
5- تصویب تجدید ارزیابى دارایى هاى شرکت 6- طرح و تصویب افزایش سرمایه 
شرکت از طریق ورود اشخاص جدید 7- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس/ 

بازرسان.
داوطلبان تصدي سمت بازرســی به موجب ماده (8) دستور العمل نحوه نظارت بر 
انتخابات تعاونى ها موظفند حداکثر ظرف مدت  پنج روز  از انتشار آگهی دعوت فرم 

داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

هیئت مدیره 
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سید ابراهیم رئیسى براى پنجمین بار به صورت تلفنى 
با «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه گفتگو کرد. 
اتفاقى که شاید عجیب به نظر برســد اما رئیس دولت 
ســیزدهم از زمان به دست گرفتن ســکان قوه مجریه 
بیشترین گفتگوى تلفنى را با رئیس جمهور فرانسه داشته 
است.رئیس دولت سیزدهم پس از آنکه از 12 مرداد 1400 
رسما ریاست قوه مجریه را در دست گرفت، تاکنون در 27 
تماس تلفنى با 14 نفر از مقامات عالى جهان به صورت 
تلفنى گفتگو کرده اســت. در این میان امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانسه با پنج تماس تلفنى بیشترین گفتگو 
را با رئیسى داشته اســت. مکرون اولین کسى است که 

پس از 12 مرداد هم به عنوان یکى از سران کشورهاى 
جهان با رئیــس دولت ســیزدهم به صــورت تلفنى 

گفتگو کرد.
به نظر مى رسد در دور جدید مذاکرات هسته اى فرانسه 
نقش رابط میان ایران و آمریکا را بر عهده گرفته است. 
در میان سران کشورهایى که ایران با آنها درباره احیاى 
برجام مذاکره مى کند به جز مکرون که پنج بار با رئیسى 
به صورت تلفنى گفتگو کرده، سران آلمان و انگلیس با 
رئیس دولت سیزدهم گفتگویى نداشته اند. البته سران دو 
کشور روسیه (چهار بار) و چین (یک بار) به صورت تلفنى 

با رئیسى گفتگو کرده اند.

رئیس مرکز ملى اقلیم و مدیریت بحران خشکســالى 
درباره خشکســالى غالب بر کشــور اظهــار کرد: در 
طبیعت چهارنوع خشکســالى هواشناسى، کشاورزى، 
هیدرولوژیک، اقتصادى و اجتماعى وجود دارد که کشور 

ما درگیر هرچهارنوع خشکسالى است.
احد وظیفه افزود: خشکســالى هواشناســى به صورت 
هفتگى، ماهانه و ساالنه در مقایسه با میزان بارش نرمال 
یک منطقه بررسى مى شــود و در صورت کمتر شدن 
این میزان بارش، خشکســالى رخ داده است و اگر این 
روند یک تا ســه ماه ادامه یابد، اثر این نوع خشکسالى 

در کشاورزى به خصوص در کشت دیم ظاهر مى شود.

وى گفت: در فصل پاییز که ســطح اراضى زیر کشت 
مى رود، اگر باران نبارد خسارات زیادى به محصوالت 
کشاورزى وارد مى شــود و در فصل بهار که نزدیک به 
بار رسیدن محصول کشاورزى و تشکیل دانه و گلدهى 
است اگر میزان بارش کمتر از حد نرمال باشد، تأثیر منفى 
بسیار زیادى به نســبت کاهش باران در فصل زمستان 
دارد.وظیفه اظهار کرد: از 50 سال گذشته تاکنون میزان 
بارندگى روند نزولى داشته است و همه نقاط کشور نسبت 
به گذشــته دچار کمبود بارش شده اند و در این بین ما با 
افزایش دما که موجب تبخیر آب است، روبه رو هستیم 

که موجب دسترسى کمتر مى شود.

رئیسى با چه کسى 
بیشتر حرف زده است

21 استان داراى درجات 
مختلف خشکسالى هستند

مجرى معروف کنکور داد 
  همشهرى آنالین| احسان علیخانى 
مجرى معروف در آزمــون دکتراى تخصصى 
 (Ph.D) شرکت کرد. آزمون ورودى دوره دکترى
نیمه متمرکز سال 1401 صبح روز جمعه 6 اسفند 
1400 برگزار شد. بیشــترین جمعیت داوطلب 
با 120 هزار نفر داوطلب در گروه علوم انســانى 

هستند.

نان بربرى از کجا آمده؟
  ایسنا| گروه واژه گزینى فرهنگســتان 
زبان و ادب فارســى در توضیحى درباره «نان 
بربرى» آورده است: «گروهى از مهاجران افغان 
در سال هاى 1308 تا 1318 هـ  ق، از بربرستان یا 
هزاره جات به شرق ایران کوچ کردند و به "بربر" 
و "بربرى" معروف شدند. آنها نان بربرى را، که 
"پنجه َکش" مى گویند، به ایرانیان معرفى کردند 
که اوایل فقط خودشان و آن هم در خراسان و در 

تنور زمینى مى پختند.»

چند دانشجو
 در اوکراین داریم؟

رئیس مرکز همــکارى هاى بین    ایسنا|
المللى وزارت علوم با اشاره به اینکه پیش بینى 
مى شــود یک تا دو هزار دانشــجوى ایرانى در 
دانشگاه هاى اوکراین تحصیل مى کنند، گفت: 
این دانشــجویان به حال خود رها نمى شوند و 
امکان ادامه تحصیل آنها در دانشگاه هاى داخل 
کشور فراهم خواهد شــد. دکتر حسین ساالر 
آملى تأکید کــرد: تقریبًا مى تــوان گفت همه 
دانشجویان با هزینه شخصى در دانشگاه هاى 
اوکراین تحصیل مى کنند و بسیارى از آنها نیز در 

رشته هاى علوم پزشکى هستند.

کیفیت بى نظیر  
  برترین ها|کیفیت اینترنت در اوکراین، در 
وسط جنگ سوژه شد. گفتنى است که یک سرباز 
روس در حالى که در خاك اوکراین فرود مى آید، 
ویدیوى از خود مى گیرد و منتشر مى کند. یکى 
از کاربران در این رابطه پرسیده است که چرا در 
وسط جنگ سرعت اینترنت اینقدر خوب است که 
این سرباز سریع ویدیو مى گیرد و آپلود مى کند؟

یخچال 153 میلیون 
تومانى

در بازار لوازم خانگى مى توان    خبرآنالین|
با صرف هزینه اى بین 33 تا حدود 153 میلیون 
تومان نسبت به خرید یخچال فریزرهاى دوقلو 
الکچرى اقدام کــرد. گران ترین محصول بازار 
یخچال فریز، یک مدل دوقلوى بوش است که 
با قیمتى بین 119 تا حدود 153 میلیون تومان به 

فروش مى رسد.

ما خوبیم 
مازیــار فالحى بــه نگرانى هایى    ایسنا|
که درباره وضعیت ســالمتى او و خانواده اش در 
اوکراین واکنش نشان داد. این خواننده پاپ ایرانى 
که در اوکراین سکونت دارد، در اینستاگرامش 
نوشت: «دوستان عزیزم، مهربانان، ما در اوکراین 
حالمون خوبه. بسیار بسیار ممنونم از اینکه اینقدر 
به من محبت دارید. به امید دیدار روى ماهتون.»

اتفاق باورنکردنى!
ویدیویى در فضاى مجازى    خبرورزشى|
منتشر شده که نشان مى دهد دونده ها با گم کردن 
مسیر، سه جهت مختلف را براى ادامه مسابقه در 
پیش گرفتند. این مسابقه روز جمعه ششم اسفند 
دور جزیره کیش برگزار شــد و 500 ورزشکار 
حدود 300 مرد و 200 زن باالى 18 سال براى 

شرکت در آن نام نویسى کردند.

شعارنویسى
 علیه جنگ 

  برترین ها| بعد از هجوم روسیه به اوکراین و 
اشغال بخش هایى از این کشــور موج نفرت از این 
اقدام سراسر جهان از جمله روسیه را فراگرفته است. 
در این باره تصویرى از دیوار ســفارت این کشور در 
تهران بین کاربران فضاى مجازى دست به دست 
 «Down with Putin» مى شود که روى آن شعار

نوشته شده است.

کیِف «مرکل» را زدند! 
کیف صدر اعظم سابق آلمان روز پنج    فارس|
شنبه هنگام خرید از سوپر مارکتى در برلین دزدیده 
شد.  «مرکل» که کیف خود را در چرخ دستى قرار 
داده بود ناگهان دید که کیفش در چرخ دستى قرار 
ندارد.  نکته قابل توجه این اســت که نه مرکل و نه 
محافظ وى نفهمیدند که چگونه کیف دستى صدر 

اعظم سابق آلمان دزدیده شده است.

تکلیف برجام چه شد؟
«ند پرایس»، سخنگوى وزارت خارجه    ایلنا|
آمریکا گفت که به رغم حمله روســیه به اوکراین، 
گفتگوها با مسکو درباره برنامه هسته اى ایران ادامه 
خواهد داشت. وى که در کنفرانسى خبرى صحبت 
مى کرد، افزود که هر چند حمله نظامى به اوکراین، 
باعث انزوا و طرد روسیه شده است ولى به تعامل با 

این کشور بر سر ایران ادامه مى دهیم.

دفاع «کیهان» از روسیه 
روزنامه «کیهان» در یادداشــتى    برترین ها|
در ســرمقاله خود ضمن حمله به مــردم اوکراین، 
تلویحًا از حمله ارتش «پوتین» به این کشــور دفاع 
کــرد. «کیهان» نوشــت: وقتى هیتلر به روســیه 
لشــکر کشــید، بخشــى از اوکراینى ها با ارتش 
نازى همدست شــدند و تعداد زیادى از هموطنان 
خود را به طــرز فجیعى کشــتند. وقتى ورق جنگ 
جهانى دوم برگشــت، این بار نوبــت طرف مقابل 
بود که دســت به انتقام و کشــتار بزند. ردپاى این 
اختالفات همچنان در جامعه اوکراین هویداســت 
و زخم هــاى تاریخــى و عمیق، همچنــان التیام 
نیافتــه و بــه بهانه هــاى مختلف خود را نشــان 
مى دهند. همین اختالفات بود کــه زمینه را براى 
نفوذ بیگانگان فراهــم آورد. قدرت هایى اوکراین 
را بازیچه منافع خــود کردنــد و در روز حادثه تنها 

گذاشتند.

مطلوب ما نیست
حجت االسالم محمود نبویان، عضو    انتخاب|
کمیســیون اصل نود در صحن علنى مجلس گفت: 
در توافقى که احتماًال در چند روز آینده رخ مى دهد، 
آنچه مطلوب نمایندگان است، وجود ندارد. او گفت: 
آمریکا اصًال تضمین نداده که از برجام خارج نشود و به 
جاى اینکه آنها تضمین عدم خروج دهند از ما تضمین 
گرفته اند. نبویان افزود: قرار بود آمریکا تحریم ها را 
لغو، ما راستى آزمایى کرده و گزارش به ما داده شود 

ولى هیچ کدام از این موارد انجام نشده است.

 چرا چرنوبیل
 اشغال شد؟

در جنــگ اوکراین، نــام کمتر    خبرفورى|
جایى مانند چرنوبیل مى توانست پیشروى روسیه را 
در ذهن ها متبادر کند؛ بنابراین، زنگ خطر در غرب 
زمانى به صدا درآمد که ارتش روس، این نیروگاه از 
کار افتاده را در ساعات اولیه تهاجم خود تصرف کرد. 
اما چرا روسیه یک زمین بایر آلوده به رادیواکتیو را به 
یکى از اولین اهداف خود در اوکراین تبدیل کرد؟ این 
نکته که این سایت در امتداد یکى از مستقیم ترین 
مسیرها از مرز بالروس به کیف، پایتخت اوکراین 
قرار گرفته، شــاید گویاى اهمیــت ژئوپلیتیک و 

راهبردى آن باشد.

خبرخوان

آغاز جنگ روســیه و اوکراین تبعات زیــادى را براى 
بازارهاى بین المللى به همــراه دارد. اخیراً لبنان اعالم 
کرده است که 60 درصد مایحتاج گندم خود را از اوکراین 
وارد مى کند. با آغاز جنگ صــادرات گندم اوکراین به 
تعویق افتاده و ذخایر گندم لبنان تنهــا براى یک ماه 
کافى است. حال گویا دولت «میقاتى» مذاکرات فورى 
را با آمریکا و هند براى خرید گندم آغاز کرده اســت. 
براى ایران اما برخى تحلیلگران مى گویند ممکن است 
بازار دانه هاى روغنى را دچــار چالش کند. چنانچه این 
اتفاق بیافتد ممکن است عرضه روغن به بازار کاهش 

پیدا کند.
آیا بازار ایران با کمبود روغن مواجه مى شــود؟ احسان 
عزیزى یک تاجر نهاده هاى روغنى در روســیه گفت: 
جنگ بین روسیه و اوکراین پیش بینى وضعیت واردات و 
صادرات مواد غذایى را سخت کرده است. فعًال وضعیت 
صادرات دانه هاى روغنى به بازارهاى جهانى از جمله به 
ایران نامشخص اســت. باید تا پایان فوریه منتظر ماند 
تا بازارها از استرس جنگ خارج شود. عزیزى توضیح 
داد: روسیه و اوکراین صادرات 29 درصدى گندم، 80 
درصدى روغن آفتابگردان و 19 درصد ذرت دنیا را در 
اختیار دارند. بنادر «اودسا»، «آزوف» و « نووراسیسک» 
بنادر صادراتى غله و فرآورده هاى روغنى هســتند که 
فعًال دو بندر از دسترس خارج شدند. او ادامه داد: لبنان، 
ترکیه، مصر، مراکش، عربســتان صعــودى و امارات 
متحده عربى مشــتریان مورد تهدید روسیه و اوکراین 
هستند.عزیزى گفت: در سال 2020 از بندر سالیانکا-

آستاراخان 135 هزار ُتن انواع روغن به ایران و از بندر 
علیا آستاراخان نزدیک به 128 هزار تن وارد شده است.

 این تاجر اضافه کرد: یک شوك دیگر براى بازار غالت 
تحریم بانک ها از جمله (VTB BANK) است. این بانک 
سهامدار بزرگ ترین هولدینگ غالت روسیه است. این 

بانک روبل و یورو را تعویض و امکان نقل و انتقال پول 
از آلمان به روسیه را فراهم مى کرد. او ادامه داد: خیلى 
از پول هاى ایرانى که در اشبرکاسه بانک یا وارن گولد 
بانک آلمان بودند توســط این بانک به روسیه منتقل و 
پرداخت مى شد. حاال با تحریم این بانک، ایران یکى از 
ابزارهاى نقل و انتقال پول را از دست داده است. عزیزى 
گفت: ایران از طریق بندر ماخاچکاال و آستاراخان تأمین 
کاال مى شــد. همچنین بار بنادر جنوب اکثراً از آلمان، 

برزیل، آرژانتین و وارگوئه وارد ایران مى شود.

در این میان رئیس انجمن روغن نباتى ایران مى گوید: 
دانه هاى روغنى از کشورهاى مختلف وارد ایران مى شود. 
مثًال در برخى فواصل دانه آفتابگردان از اوکراین و روسیه 
وارد ایران مى شد. برخى دیگر از دانه هاى روغنى نیز از 
آرژانتین، روسیه، پالم را نیز از مالزى و اندونزى وارد کشور 
مى کنیم. ابوالحسن خلیلى توضیح داد: با حمله روسیه به 
اوکراین قیمت جهانى نفت و دانه هاى روغنى افزایش پیدا 
کرد. اکنون ذخایر ایران زیاد است و جنگ اخیر نگرانى 
چندانى براى ما ایجاد نمى کند.او بیان کرد: تولید روغن 

براى شب عید کافى اســت و جاى نگرانى براى کمبود 
روغن در بازار وجود ندارد.

براســاس این گزارش، اخیراً برخى از شهرهاى ایران 
کمبود روغن را گزارش داده بودنــد. اخیراً هم قنادان 
اعالم کردند که روغن شــیرینى پزها در بازار کمیاب 
است. در این مورد على بهره مند، رئیس اتحادیه قنادان 
گفت: کارخانه ها، روغن مارگارین ندارند و به جاى آن 
روغن مایع و جامد را جایگزین روغن کره اى و مارگارین 

کرده اند!

تبعات جنگ روسیه و اوکراین
 بر بازار روغن ایران

«تام هالند»، بازیگر «اســپایدرمن» مى گوید مادرش یــک بار با تهیه 
کنندگان فیلــم «مرد عنکبوتــى» تماس گرفت تا مطمئن شــود که او 
در حین فیلمبــردارى به اندازه کافى اســتراحت مى کنــد. او همچنین 

از دردســرهاى پوشــیدن لباس ابرقهرمانــى گفت و روایــت کرد که 
چطور نداشــتن زیپ براى لباس طراحى شده اســپایدرمن او را به ستوه

 آورده بود.
هالند 25 ســاله گفت: در اولین فیلم، به یاد دارم که این سکانس را روى 
یادبود واشنگتن فیلمبردارى مى کردیم و من چیزى حدود 11 ساعت در روز 
را با لباس ابرقهرمانى مى گذراندم که عمًال قهرمان در آن محبوس است.

او ادامه داد: من جوان بودم و مى خواســتم همه را تحت تأثیر قرار دهم و 
نمى خواستم فکر کنند که به اســتراحت نیاز دارم. بنابراین هیچ شکایتى 

نمى کردم.
هالند گفت کــه این معضــل را به مــادرش گفتــه و ادامــه داد: یادم 
مى آید کــه در تماس هــاى تلفنــى روزانه  با مــادرم  بــه او مى گفتم: 

«مامان، مــن واقعًا در حــال تقال هســتم، هــر روز دارم کار مى کنم و 
چون این لباس ســرهمى را مى پوشــم، نمى توانم به دستشــویى بروم. 
مادرش هم ایــن موضوع را به تهیــه کنندگان یعنى  ریپا و سیکرســت

 گفت.
تام ادامه داد: دو روز بعد ریپا پیش من آمد و پرســید: کلیه هایت چطوره؟ 
من از سئوالش تعجب کردم. در نهایت او توضیح داد که مادرم با او تماس 
داشته. در واقع مادرم با بزرگ ترین استودیوى ساخت فیلم جهان زنگ زد 

و گفت: «به پسرم بیشتر استراحت بده!»
هالند همچنین در فوریه 2021  در فیلم «گیالس» بازى کرد، که  آنجا هم 
با انتشــار تصویرى از خودش در نقش یک معتاد به مواد مخدر مادرش را 

حسابى خشمگین کرده بود.

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى صبح 
دیروز شنبه مجلس و در جریان بخش درآمدى الیحه 
بودجه سال 1401 ، پیشنهاد احمد امیرآبادى فراهانى در 
خصوص حذف بند الحاقى 7، تبصره 6 الیحه بودجه را 
که به تعیین عوارض خرده فروشى هر نخ سیگار در سال 
آینده بازمى گشت بررسى کرده و در نهایت با حذف این 

بند موافقت کردند.
احمد امیرآبادى فراهانى در توضیح پیشنهاد خود بیان 

کرد:  در نامه ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز آمده 
اســت که با افزایش اینچنینى عوارض سیگار مخالف 
هستند. آنچه در مصوبه کمیســیون تلفیق رقم خورده 
است افزایش بسیار باالیى است. عوارض سیگار با نشان 
داخلى از 25 تومان به 230 تومان در سال آتى افزایش 
یافته است که حدود 800 درصد اســت و با نشان بین 
المللى از 50 تومان به 800 تومان رســیده است. نباید 
کارى کنیم که سیگار در کشور از شیشه، تریاك و هروئین 

گران تر شــود. با این عوارض دسترسى مردم به سیگار 
بسیار سخت خواهد شد.امیرآبادى گفت: ممکن است 
یک کارگر ساختمانى به یک نخ سیگار نیاز داشته باشد و 
ما نباید دسترسى مردم را این گونه قطع کنیم. ما هر سال 
افزایش منطقى عوارض سیگار را داشته ایم اما آنچه امروز 
رقم خورده است غیرمنطقى اســت. وزیر صمت نیز در 
نامه اى به رئیس مجلس تأکید کرده است که این گونه 

افزایش تولید داخل را با مشکل مواجه مى کند.

کنار خودرو هــاى لوکس که اجاره آنهــا معموًال براى 
جشن هاى عروســى انجام مى شــود، حاال بازار اجاره 
دادن ارزان ترین خودرو هاى داخلى هم رونق پیدا کرده 
است. آگهى هایى که مثًال به اســم کار در اسنپ دیده 
مى شــوند و در آنها رقم اجاره پراید را روزى 100 هزار 

تومان نوشته اند.
اجاره خودرو هاى لوکس براى یک روز مى تواند بیشتر از 
10 میلیون تومان هزینه داشته باشد. رقم اجاره مازراتى 
گرن توریســمو در یکى از آگهى ها به ازاى هر شب 14 
میلیون تومان نوشته شده اســت. خودرویى که یکى از 
مدل هاى 2012 آن با کارکرد 23 هزار کیلومتر هشت 
میلیارد و 800 میلیون تومان آگهى شــده است، حجم 

موتورش به 4/4 لیتر مى رسد و مى تواند سرعت صفر تا 
100 کیلومتر را در 4.8 ثانیه طى کند. 

براى خودرو هایى مثل بى ام دبلیو 730li یا شاسى بلندى 
مثل پورشه ماکان روزانه 10 میلیون تومان مى گیرند. اگر 
اجاره روزانه را به هفتگــى و ماهانه تبدیل کنید، قاعدتًا 
رقم پرداختى تاحدودى کاهش پیدا مى کند و مثًال اجاره 
همان مازراتى گران توریسمو براى 30 روز، به جاى 420 
میلیون، 300 میلیون تومان تمام مى شود. بین انواع بنز و 
بى ام دبلیو هاى موجود در خیابان، بى ام دبلیو i 330 یکى از 
ارزان ترین گزینه ها براى اجاره روزانه محسوب مى شود و 
کرایه یک روز و یک شب نشستن پشت فرمان آن به 2/5 

میلیون تومان مى رسد.

اجاره گران ترین خودور هاى داخلى براى یک روز حدود 
500 هزار تومان است. مثًال مالک پژو 207 اتوماتیک که 
حاال خودرو او نیم میلیارد تومان ارزش پیدا کرده اســت 
و کنار دنا پالس اتوماتیک و یکــى دو محصول دیگر 
گران ترین مدل هاى داخلى به شمار مى روند، 550 هزار 

تومان بابت اجاره روزانه آن دریافت مى کند. 
اما اجاره پراید براى یک روز چقدر اســت؟ اگر ســراغ 
پلتفرم هاى مخصوص برویم، ارزان ترین رقم ها براى 
اجاره یک روز پراید تقریباً 100 هزار تومان است. در آگهى 
از عنوان اجاره پراید براى کار روزانه در اســنپ استفاده 
شده است و در بسیارى از آگهى ها رقم هاى 200 تا 300 
هزار تومان را هم براى اجاره یک روز پراید پیدا مى کنید.

حجت االسالم والمســلمین میرتاج الدینى، نماینده 
مجلس شوراى اسالمى در برنامه تلویزیونى «دستخط» 
درباره عکس روبوســى احمدى نژاد با مادر «چاوز» 
در سال هاى ریاست جمهورى احمدى نژاد به نکات 

جدیدى اشاره کرده است که مى خو انید.

      (مى خندد) ما که از آنجا برگشتیم، این عکس در داخل 
کشور پخش شد. اولین فرد حضرت آیت ا... خاتمى بود که با 

من تماس گرفت که قضیه چه بود.
      من هم آنجا بودم. قبل از ما عکس در ایران پخش شد که 
مادر «چاوز» با آقاى احمدى نژاد روبه روى هم هستند و این 
را بیان کرد که قضیه چیست چون پخش کردند که روبوسى 

کردند و من گفتم نخیر. آنچه من دیدم، روبوسى نبود.
      مادر «چاوز» مى خواست روبوسى کند و آقاى احمدى 
نژاد خودش را گرفته بود و مســئله این بود. بعد هم صحبتى 
شــد که مرحوم آیت ا... یزدى گالیه کردند. براى ایشــان 
من هم توضیح دادم و گفتم قضیه این بود. از دوســتان هم 
پرسیدم. از آقاى صالحى هم پرســیدم چون من چهار پنج 
ثانیه دیرتر رســیدم و گفتم قضیه چیست. وقتى دیدند فضا 
و صحنه قدرى مناسب نیست، اشــاره کردند برویم و اینجا

 نایستیم.

ناگفته هایى از روبوسى
 با مادر «چاوز» !

درخواست مادر «مرد عنکبوتى» از بزرگ ترین استودیوى جهان

نباید کارى کنیم سیگار از هروئین گران تر شود

اجاره روزانه خودرو؛ از مازراتى تا پراید
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قوانین دست و پاگیر 
حذف شوند

آیت ا... سیدیوسـف طباطبایى نژاد، امام جمعه اصفهان 
با بیان اینکه برخى از قوانین خرد، کوچک و نادرسـت 
مانع از خدمت رسـانى صحیح به مردم مى شـود گفت: 
اگر قرار است ایران اسـالمى الگویى براى جهان باشد 
باید قوانین خوب و قابل اجرا وضع و به درستى اجرا شود. 
قانون گذاران باید توجه داشته باشند که قوانین موجود 

نیازمند بازنگرى و اصالح است.

انتخاب امام جمعه موقت اصفهان 
حجت االسـالم والمسـلمین سـید احمد محمـودى با 
اعالم نماینده ولى فقیه در اسـتان اصفهـان به عنوان 
امام جمعه موقت اصفهان معرفى شـد. حجت االسالم 
والمسـلمین سـید احمد محمـودى کـه پیـش از این 
امام جمعه ملک شـهر بود، جایگزین حجت االسـالم 
والمسـلمین محمد تقى رهبرشـد. آیت ا... سید یوسف 
طباطبایى نژاد علت این جایگزینى را بُعد مسافت براى 

حضور حجت االسالم رهبر در اصفهان اعالم کرد.

احیاى دائمى زاینده رود 
شدنى است

محمد اسـالمى رئیـس سـازمان انرژى هسـته اى در 
مراسـمى در مسـجد صاحب الزمان (عج) اصفهان در 
خصوص مطالبه اصلى مردم اصفهـان مبنى بر احیاى 
دائمـى زاینـده رود ابراز داشـت: بنا بر سـمت هایى که 
داشتم همه تالشم را براى این امر به کار گرفتم، احیاى 
دائمى زاینده رود با تأمین حقابه هاى زاینده رود و تاالب 
گاوخونـى امکان پذیر امـا زمانبر اسـت و در این زمینه 
پیشـنهادهایى را رئیـس جمهور به نهادهـاى مربوطه 

ابالغ کرده اند که امیدواریم زودتر محقق شود.

ذخیره سازى میوه شمال استان  
رئیـس جهـاد کشـاورزى کاشـان ضمـن تاکیـد بـر 
ذخیره سـازى میوه شـب عید در منطقه کاشـان اظهار 
داشت: پس از سه سـال خوشبختانه ذخیره سازى میوه 
شـب عید در انبار سـردخانه هاى کاشـان انجام گرفته 
است. رضا مظلومى با بیان اینکه این سرد خانه به منظور 
ذخیره میوه شـب عید شهرسـتان هاى شـمال استان 
اصفهان در نظر گرفته شده اسـت، افزود: بررسى هاى 
الزم به منظور تعییـن ظرفیت ذخیره سـازى میوه ایام 
عید شهرسـتان هاى شـمال اسـتان اصفهان صورت 

پذیرفته است.

روز خوب فریدونشهر
کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اصفهان 
گفت: بیشترین بارندگى اسـتان در 24 ساعت منتهى 
به روز شنبه در شهرستان فریدونشهر با 7/6 میلى متر 
ثبت و گزارش شده است. محمدرضا رفیعى افزود: پس 

از فریدونشهر، چادگان داراى بیشترین بارندگى بود.

حادثه در اتوبان فرودگاه
برخورد یک دستگاه موتورسیکلت و پژو 206 در اتوبان 
فـرودگاه، ورودى شـهرك صنعتـى جـى در اصفهان 
عصر جمعه موجـب مصدومیت 7 نفر شـد. این حادثه 
سـاعت 17 و 13 رخ داد و هفت نفر در سنین 14 تا 40 
سال مصدوم و پس از دریافت خدمات اولیه درمانى به 

بیمارستان منتقل شدند.

شستشوى شبکه فاضالب 
شستشـوى 95 کیلومترشـبکه جمع آورى فاضالب 
درشهرهاى ورنامخواسـت، باغبادران وچمگردان به 
همت اموربهره بردارى وتوسـعه فاضالب شهرستان 
لنجان انجام شـده اسـت. به گـزارش روابط عمومى 
آبفا منطقـه لنجان، ایـن عملیات بـه منظورباالبردن 
سطح بهداشـت ورفع انسـداد شـبکه هاى فاضالب 
شهرستان لنجان صورت گرفت. براساس برنامه واحد 
بهره بردارى ، ساالنه 300 کیلومتر شبکه جمع آورى 

شستشو مى شود.

خبر

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفــت: براى رفع خطــر درختانى کــه بر اثر 
خشکسالى، ناتوانى در تغذیه و آبیارى نامناسب به دلیل 
خشکى زاینده رود، دچار بیمارى شــده اند و در معرض 
حمالت آفات، قارچ ها و باکترى ها قرار گرفته اند، اقدامات 

الزم در اسرع  وقت انجام مى شود.
مجید عرفان منش اظهار کرد: با توجه به این که امکان 
دارد تعدادى از درختان بر اثر خشکسالى و ناتوانى در تغذیه 
مناسب و آبیارى نامناسب به دلیل خشکى زاینده رود، دچار 
بیمارى شده باشــد و در معرض حمالت آفات، قارچ ها 
و باکترى ها قرار گیرند، طبق برنامــه روزانه، تیم هاى 

گیاه پزشکى و خاك شناسى سازمان پارك ها و فضاى سبز 
با بررسى این درختان در سطح مناطق پانزده گانه، موارد 
خطرآفرین را شناسایى و عالمت گذارى مى کنند و براى 

رفع خطر آنها در اسرع وقت اقدام خواهد شد.
وى با بیان اینکه در شهر اصفهان عالوه بر بحران آب با 
بحران خاك نیز روبه رو هستیم، افزود: در گذشته بخش 
عمده خاك فضاى سبز در قالب اجراى پروژه ها در شهر، 
مناسب نبوده است و توسعه ریشه اى نامناسب درختان را 
در پى داشته است و به همین دلیل در معرض باد امکان 
سقوط و ریشه کن شــدن آنها وجود دارد، لذا نسبت به 

شناسایى این درختان اقدام شده است.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: روند ابتال 
و مرگ و میر کرونا در روزهاى اخیر در این استان ثابت و 
اندکى کاهشى شده است و به نظر مى رسد استان از موج 

ششم عبور کرده باشد. 
پژمان عقدك به اوج تعــداد مراجعان در 15 بهمن ماه و 
رسیدن آمار به مرز 4 هزار نفر اشاره داشت و افزود: این 
رقم هم اکنون روى مرز یک هــزار و 200 ثابت مانده 

است.
عقدك گفت: پیک ویروس کرونا سه مرحله گذرا دارد که 
در مرحله اول با افزایش تعداد سرپایى ها، در مرحله دوم 
با رشد بســترى ها و در مرحله آخر با باالرفتن آمار مرگ 

و میرها مواجهیم که هم اکنون در مرحله  سوم و گذر از 
پیک مواجهیم که طى 10 روز گذشته به مرز ثابت از تعداد 

مبتالیان رسیدیم.
وى با اشــاره به اینکه در تمام جمعیت و سنین ابتال به 
وامیکرون در سطح استان گزارش شد و حتى کودك زیر 
یکسال نیز مبتال داشتیم، گفت: میزان مرگ ومیر و شدت 

دلتا ویروس بیش از اومیکرون بود.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان 
کرد:  8/58 درصد جمعیت 9 تا 12 ساله  و 2/56 درصد  
جمعیت 5 تا 8 ســاله  شــهر اصفهان واکسن دریافت 

کردند.

روند ثابت ابتال به کرونا 
در اصفهان

شناسایى و رفع خطر درختان 
خطرآفرین اصفهان 

سید حسن بنى طبا معلم 79 ساله آران و بیدگلى پس از 
سه روز مفقودى، روز جمعه در کویر منطقه آبشیرین با 

همکارى مردمى پیدا شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، داماد معلم گمشده 
آران و بیدگلى گفت که عمویش با خودروى شــخصى 
صبح چهارشنبه چهارم اسفند از منزل خارج شده بود که 

به دلیل بیمارى آلزایمر نتوانسته بود به خانه بازگردد.
سعید جندقیان گفت: از لحظه اى که خبر گم شدن او در 
شبکه هاى اجتماعى و پایگاه هاى خبرى منطقه کاشان 
و آران و بیدگل منتشر شد عالوه بر خانواده، اقوام دور و 
نزدیک، آشنایان و همسایه ها حتى تمام شهروندان آران 
و بیدگلى بسیج شدند و هر یک به نوعى اعالم همدردى، 
دلجویى، امیدبخشــى و همکارى بــراى یافتن مردى 
کردند که همه خود را شاگرد و مدیون او مى دانستند و در 

کالس درسش شاگردى کرده بودند.
او مى گوید: تمام شهروندان با صمیمیتى وصف ناپذیر 
وارد عمل شدند و با ارتباط تلفنى و حضورى اعالم کردند 

که از این قضیه بسیار متأثر هســتند و حتى براى پیدا 
شدن عمو نذر کردند.

به گفتــه او، حتى کســانى که دوربین هــاى هلى کم 
داشتند به کمک خانواده بنى طبا آمدند و یافتن عمو را 
سرعت بخشیدند. حتى 200 نفر از موتورسواران کویر و 
رمل هاى کویر اطراف آران و بیدگل و شهر نوش آباد در 

فیض آباد را با موتور تریلر کردند.
جندقیان مى گویــد: زمانى که از طریــق دوربین هاى 
مدار بســته مغازه هاى خیابان مشــخص شد او حوالى 
ســاعت 11:30 دقیقه روز چهارشــنبه نزدیک آستان 
امامزاده هالل بن على (ع) دیده شده است جستجو ها 
با همکارى بســیج مردمى از محدوده داخل شهرى به 
خارج شهرستان و مناطق اطراف به ویژه در کویر اطراف 

گسترش یافت.
روز پنج شــنبه نیز فردى در منطقه فیض آباد نوش آباد 
با دیدن عکس عمویش گفته که او را براى رســیدن به 
جاده نوش آباد و رفتن به آران و بیدگل راهنمایى کرده و 

گفته است که دنبال خودرو ها در این مسیر حرکت کند تا 
به نوش آباد برسد، اما غافل از اینکه این معلم فراموشى 
دارد و مسیر را تا انتها نمى آید و دوباره با رصد دوربین ها 
ناپدید شدنش تا وسط جاده فیض آباد مشخص مى شود.
جندقیان گفت: در نهایت روز جمعه ششــم اسفند پس 
از ســه روز جستجو با هلى کم مشــخص مى شود او با 
خودرو به آب شــیرین رفته و 50 کیلومتر تا دل کویر با 
خودرویى که اصال حرکت آن در مسیر رملى کویر چیزى 
شبیه معجزه هست طى کرده و نزدیک یک دامدارى در 
اثر برخورد با درخت مجبور به توقف مى شود و به دلیل 
خستگى مفرط، ضعف شدید و 2 روز تشنگى و گرسنگى 
از خودرو پیاده و روى زمین دراز مى کشد که در نتیجه با 

دوربین هاى پیشرفته رصد و شناسایى مى شود.
او مى گوید به لطف خدا، همدلى بــى نظیر و همکارى 
گســترده مردم عمویش روز جمعه ساعت 11 در کویر 
آبشیرین پیدا شد و از سوى نیرو هاى هالل احمر براى 

سرم درمانى به مرکز اورژانس منتقل شد.

رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با اشاره به استقبال 
کمتر خریداران، نسبت به سال گذشته گفت: توقف صادرات 

دام زنده بر بازار گوشت تاثیر مثبتى داشته است.
اصغر پورباطنى اظهار کرد: از زمانى که صادرات دام زنده 
متوقف شد، قیمت گوشــت هم ثابت مانده است زیرا قبل 
از آن در حال افزایش بود ولى اکنون در همان قیمت باقى 
مانده است. فعًال گوشت قرمز بسته به درجه آن از کیلویى 

100 تا 155 هزار تومان عرضه مى شود.
وى در پاسخ به این پرســش که دلیل گرانى گوشت قرمز 
در چند ماه اخیر چه بوده است، گفت: در اوایل سال، کشتار 
زیادى انجام گرفت؛ همان زمان هم نسبت به گرانى گوشت 
در چند ماه بعد، هشدار داده شد و در ماه هاى اخیر هم به دلیل 

کمبود دام و البته سرما و تلفات دام ها، قیمت ها گران شد.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: در کل قیمت 

گوشت قرمز به عرضه و تقاضاى دام بستگى دارد. هر قدر 
میزان عرضه دام بیشتر باشد و بیشتر به دست فروشنده برسد 

به همان میزان هم قیمت ها تعدیل مى شود.
پورباطنى درباره آینده قیمتى گوشت قرمز خاطرنشان کرد: 
هیچ نرخى را نمى توان پیش بینى کــرد؛ چون قیمت آن 
وابسته به میزان دام زنده است و مشخص هم نیست که تا 

چه زمانى صادرات دام متوقف باشد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان خــودرو اصفهان گفت: 
مصرف کنندگان واقعى اگر قصد خرید دارند، تا پیش از 

پایان سال خودرو موردنیاز خود را خریدارى کنند.
حمیدرضا قندى با اشاره به وضعیت بازار خودرو تا پایان 
ســال، اظهار کرد: به طورقطع افزایش شــیوع کرونا و 
شاید کاهش ســفرها در نوروز 1401، بر کاهش میزان 

خریدوفروش خودرو مؤثر است.
وى افزود: از سوى دیگر هرساله مدل هاى جدید خودرو 

از اول اسفندماه تغییر مى کند، اما تا این لحظه هنوز به 
غیر از خــودرو هایما s۷، مدل جدیــد 1401 وارد بازار 
نشده است و همچنان بسیارى مصرف کنندگان منتظر 

مدل هاى جدید هستند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با اشاره به 
رکود موجود در بازار خودرو، گفت: تــا زمانى که تمام 
اصناف ایران وضعیت مناســبى ندارند، مردم نیز براى 
خرید خودرو ترغیب نمى شــوند و شاید امروز خودرو در 

اولویت خرید مردم نیست.
وى به رکود شدید بازار خودرو به ویژه در یک ماه گذشته 
اشاره کرد و افزود: در این مدت خودروهاى گروه سایپا و 

ایران خودرو کاهش قیمت داشتند.
قندى گفــت: همچنین بعــد از اعالم دادســتانى کل 
کشور و همچنین کارشناسان خودرو نسبت به بررسى 
خودروهاى تصادفى، تا حــدودى قیمت خودرو ریزش 

داشته است.

مدیر طرح ســاماندهى ناژوان گفت: با برنامه ریزى هاى 
انجام شــده، مجموعه فرهنگى، تفریحى و گردشگرى 
ناژوان با آمادگى کامل در ایام پایانى سال و نوروز 1401 به 

استقبال شهروندان و گردشگران مى رود.
مهدى قائلى اظهار کرد: تمرکز اصلى برنامه هاى امسال را 
بر ارائه بهتر خدمات به شهروندان و گردشگران در مجموعه 

تفریحى و گردشــگرى و حوزه هاى خدمات رسان عرصه 
ناژوان قرار دادیم.

وى با اشاره به بهینه سازى زیرساخت ها و امکانات موجود 
در مراکز گردشگرى ناژوان، تصریح کرد: در صدد هستیم با 
رفع معایب و نقاط ضعف ناژوان بتوانیم در سطح بین المللى 

نیز به جذب گردشگر کمک کنیم.

وى با اشاره به بازدید روزانه حدود 10 هزار نفر از مجموعه 
ناژوان در ســال هاى قبل از همه گیرى ویروس منحوس 
کرونا در کشــور، تصریح کرد: امیدواریم امســال براى 
نخستین بار تیم راهنماى گردشــگران در مسیر خیابان 
الفت و مراکز گردشــگرى با لباس و فرم مشخص براى 

پاسخگویى و راهنمایى مسافران مستقر خواهند شد.

بسیج عمومى براى پیدا کردن معلم آران و بیدگلى نتیجه داد

معجزه؛ 50 کیلومتر وسط کویر
عضو هیات علمى گروه باستان  شناسى دانشگاه هنر 
اصفهان گفت: حفارى هــاى قاچاقچیان، تهدیدى 
جدى براى شواهد باســتانى و تمدنى حوضه آبریز 
زاینده رود بویژه در پایین دســت این رودخانه بشمار 

مى آید.
بابک رفیعى علوى علویجه در گفت  و گو با ایرنا افزود: 
حوضه آبریز زاینده رود از شــواهد تمدنى و باستانى 
بسیارى برخوردار است اما حفارى هاى قاچاقچیان 
آثار باستانى بویژه در پایین دست رودخانه به نابودى 

شواهد تمدنى این منطقه ُمنجر مى شود.
وى با تاکید براینکه کشف و بازپس گیرى اشیا و آثار 
باســتانى از قاچاقچیان براى کاُوش ها و مطالعات 
باستان شناســى ارزش چندانى ندارد، اظهار داشت: 
زمانى مى توان یک اثر یا شىء تاریخى را بدرستى و 
خوبى مطالعه کرد که الیه و محل کشف آن و ارتباط 
آن با دیگر داده هاى محوطه باستانى مشخص باشد تا 
ویژگى هاى مختلف آن از جمله تاریخ و کاربردهایش 

مشخص شود.
این استاد باستان  شناسى با اشاره به اینکه قاچاقچیان 
بســرعت در حال تخریب ُمحوطه هاى باستانى در 

اطراف زاینده رود بویژه در پایین دست این رودخانه 
هستند، خاطرنشــان کرد: تعداد زیادى قبور مربوط 
به هزاره سوم پیش از میالد در پایین دست رودخانه 

توسط قاچاقچیان تخریب شده است.
وى به طرح تحقیقاتى باستان شناسى دانشگاه هنر 
اصفهان در محدوده ورزنه در پایین دســت رودخانه 
زاینده رود اشاره و خاطرنشــان کرد: در این طرح سه 
محوطه تاریخى را مــورد کاُوش قرار دادیم اما بیش 

از 50 درصد آنها توسط قاچاقچیان تخریب شده بود.
رفیعى ادامه داد: اگــر کاُوش هاى قاچاقچیان با این 
شدت ادامه یابد، بخش مهمى از تاریخ منطقه که تاریخ 
ایران و جهان نیز بشمار مى رود را از دست مى دهیم. 
وى به فعالیت 2 نفر از یگان حفاظت میراث فرهنگى 
در پایین دست زاینده رود و در شرق اصفهان اشاره و 
اضافه کرد: این افراد تالش بسیارى مى کنند اما این 
تعداد نیــرو و امکانات آنها براى حفاظت از شــواهد 

تاریخى منطقه کافى نیست و باید افزایش یابد.
این استاد دانشگاه با اشاره به محوطه هاى تاریخى در 
باالدست حوضه آبریز زاینده رود خاطرنشان کرد: این 

مناطق نیز با تهدید جدى مواجه است.

سرپرســت اورژانــس پیش بیمارســتانى و مدیر 
حوادث اســتان اصفهان گفت: جوان 18 ساله اى 
که در قهدریجان در حال بازى بــا ترقه بود بر اثر 
انفجار ترقه دچار آسیب هاى شدید دست و صورت 

شد.
 سرپرست اورژانس پیش بیمارستانى و مدیر حوادث 
استان اصفهان با اشــاره به اولین حادثه چهارشنبه 
آخر سال در اصفهان اظهار داشت: پس از اعالم این 

حادثه به 115، بالفاصله کارشناســان اورژانس در 
محل حاضر شــدند و ضمن انجام اقدامات فورى 
مصدوم را به بیمارستان امام خمینى(ره) شهرستان 

فالورجان منتقل کردند.
حیدرى بیان کرد: مصــدوم فوق بالفاصله در اتاق 
عمل تحت عمل جراحى اورژانســى قرار گرفت و 
متاسفانه جوان 18 ساله دست راست خود را از ناحیه 

ساعد از دست داد.

شــیوع کرونا در اســتان اصفهان بر اساس اعالم 
وزارت بهداشت روند و به کاهشى را دارد به گونه اى 
که تعداد شهرهاى با وضعیت قرمز از 21 شهر به 18 
شهرستان کاهش یافته و دو شهر نیز در وضعیت زرد 

کرونایى ثبت شده است.
 شهرستان هاى اصفهان، بویین میاندشت، تیران و 
کرون، چادگان، ســمیرم، گلپایگان، لنجان، نطنز، 

اردستان، فریدن، فریدونشهر، خمینى شهر، خوانسار، 
شــهرضا، فالورجان، نجف آباد، مبارکه و نائین در 
وضعیت قرمز و بسیار پرخطر کرونا ثبت شده است.

شاهین شــهر و میمه، اردســتان، خور و بیابانک، 
گلپایگان، خوانسار و کاشــان در وضعیت نارنجى 
کرونا هستند و آران و بیدگل و برخوار نیز در وضعیت 

زرد کرونا ثبت شده است.

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب اصفهان 
با پیش بینى افزایــش 35 درصدى مصرف آب در 
روزهاى پایانى ســال گفت: ذخیره آب موجود سد 
زاینده رود تنها کفاف تأمین ســه ماه آب شــرب 

اصفهان را مى دهد.
ناصر اکبرى با بیان اینکه بنابر اعالم شــرکت آب 
منطقه اى اگرچه میزان بارش ها نســبت به سال 
گذشته بهتر بوده، اما نســبت به متوسط بلندمدت 
حدود 15 درصــد کمتر بود، تأکیــد کرد: مدیریت 
مصرف اولویت شرب شهروندان و مدیریت توزیع 
اولویت اصلى شرکت آب و فاضالب است تا از این 

شرایط سخت عبور کنیم.
وى با اشــاره بــه نگرانى براى تأمین آب شــرب 
اصفهانى ها تا پایان سال و بهار سال آینده، تصریح 
کرد: براساس پیش بینى ها و مطابق اعالم متولیان 
شرکت آب منطقه اى و هواشناسى با این وضعیت 
جدید سد زاینده رود شرایط خوبى نیست، مگر اینکه 
بارندگى هاى پیش رو و برف موجود سرشاخه هاى 

زاینده رود آوردى براى سد زاینده رود داشته باشد.
اکبرى افزود: باوجود کاهــش بارش ها در حوضه 
زاینده رود و با توجه به تحویل حقابه کشــاورزان 
شرق اصفهان در نوبت اول، شرایط بسیار سختى 
را براى تأمین آب شرب اصفهانى ها پیش رو داریم.

وى درباره گالیه شهروندان نسبت به کاهش فشار 
آب آنها در روزهاى باقى مانده سال، گفت: قطعًا از 
نیمه اســفندماه به بعد و به ویژه در سه روز پایانى 
سال با بیشترین مصرف آب مواجه هستیم و شبکه 
توزیع، به دلیل خانه تکانى همزمان، کشش تأمین 

آب موردنیاز مشترکین را ندارد.
معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب اصفهان 
تصریح کرد: به طورقطع در چند روز پایانى ســال 
حجم شــبکه و مخازن آب شــرکت آب فاضالب 
جوابگوى نیاز آبى مردم در شرایط پیک را ندارد، اما 
اگر مردم با برنامه ریزى تا 29 اسفندماه خانه تکانى 
کنند کمتر با مشــکل افت فشار آب مواجه خواهند 

شد.

قاچاقچیان، شواهد تمدنى زاینده رود را 
تهدید مى کنند

نخستین قربانى چهارشنبه سورى  در اصفهان

تعداد شهرهاى قرمز اصفهان کم شد

ذخیره سد  جوابگوى 3 ماه آب شرب است
آخرین  وضعیت بازار گوشت قرمز اصفهان

 مصرف کنندگان واقعى تاقبل از سال خودرو بخرند

ناژوان آماده استقبال از گردشگران مى شود
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فرهاد آئیش، هنرمند باســابقه عرصه ســینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان 
مدتهاست در ژانر کمدى تلویزیونى فعالیت ندارد، در حالى که در مقطعى به 
دلیل حضور مستمرش در مجموعه هاى طنز، بیشــتر او را به عنوان بازیگر 
کمدى مى شناختیم. وقتى از وى دلیل این اتفاق را مى پرسیم مى گوید که بنا 
به دالیل شخصى خودش است که فعال ژانر جدى را به کمدى ترجیح داده 
است و تا زمانى که پیشــنهاد خوبى در عرصه کمدى نداشته باشد، بازى در 

سریال هاى طنز تلویزیون را نمى پذیرد.
این هنرمند درباره اینکه این روزها براى تلویزیون چه کارى انجام مى دهد؟ 
گفت: در حال حاضر مشغول بازى در یک سریال براى تلویزیون هستم که دو 
سه ماه است کارم شروع شده و فکر مى کنم تا 6 ماه دیگر ادامه داشته باشد. 
این مجموعه هنوز نام مشخصى ندارد و من اجازه ندارم درباره قصه صحبت 
کنم اما به کارگردانى آقاى وحید امیرخانى در حال ساخت است و طنز نیست. 
به نظرم یک کار عالى با کارگردانى خوب و قصه خوب درباره بچه هاى کار و 

قشر آسیب دیده و به قول معروف بچه هاى جنوب شهر است.
بازیگر مجموعه هاى طنز «شمس العماره»، «نون و ریحون»، «باجناغ ها» و 
«سه پنج دو» که مدت هاست در قاب تلویزیون در ژانر کمدى دیده نمى شود، 
درباره اینکه آیا دلش براى حضور در آثار کمدى تنگ نشده است پاسخ منفى 
داد و خاطرنشان کرد: راستش نه؛ به نظرم یک بازیگر نیاز دارد تا بخش هاى 
مختلف احساسى و درون خودش را تجربه کند و چالش داشته باشد. من تا به 
امروز بیشترین گرایشم در سینما و تلویزیون کمدى بوده، حتى در تئاتر هم که 
به عنوان نویسنده و کارگردان همکارى داشتم همیشه یک نوع طنز و نمکى 
در کارهایم دیده مى شد، باید بگویم زندگى شخصى ام هم سرشار از لبخند و 
خنده است ولى به هر حال انسان نیاز دارد بخش هاى تاریک تر، تراژدى تر و 

غم انگیز تر وجود خودش را هم تجربه کند.
آئیش در همین زمینه یادآور شد: در حال حاضر در یکى دو سال گذشته کمى 
بیشتر به کارهاى غیرکمدى گرایش داشتم و دلیلش هم فقط درونى نیست. 
دلیل اصلى اش نیاز شخصى خودم اســت و از طرفى هم فکر مى کنم وقتى 
یک بازیگر بیش از حد معمول در کارهاى کمدى باشــد، در ذهن تماشاگر و 
همینطور کارگردان و تهیه کنندگان نیز دچار کلیشــه مى شود و این براى 

یک بازیگر و ادامه کارش مى تواند خطرناك باشــد. فعال به میل خودم در 
آثار جدى تر کار مى کنم اما اگر پیشنهادهاى خوب کمدى داشته باشم حتمًا 

قبول مى کنم.
او سپس به افت کیفیت آثار کمدى در تلویزیون اشاره و تاکید کرد: متاسفانه 
گاهى اوقات آثار کمدى سرسرى گرفته مى شوند. از نظر من کمدى، برخالف 
اسمش کامًال جدى اســت. من کمدى را در مقابل جدى نمى بینم. شخصا 
ظرافت هاى طنز، فرم کمدى و پیچیدگى در سلیقه طنز برایم بسیار اهمیت 
دارد. طنز براى من صرفًا خنداندن مخاطب نیست، بلکه برایم مهم است که 
چگونه مخاطب خودم را بخندانم، همان طور که یک نقاش ممکن اســت 
هدفش فقط زیبایى نباشــد و ســاختار و فرم و محتوا برایش اهمیت داشته 
باشد. وقتى درباره کمدى صحبت مى کنیم، به ویژه کمدى فاخر، منظورمان 
این نیســت که کمدى که از نظر محتوایى خیلى اجتماعىـ  سیاسى باشد و 
حرف هاى روز را بزند، کمدى فاخر براى من کمدى است که در آن از ساختار 
مدرن تر و فرم بدیع ترى استفاده شــود و مخاطب را به گونه اى بخنداند که 
قبًال مخاطب آنگونه نمى خندیده است؛ بنابراین من به شدت در مقابل کلیشه 
کمدى گارد دارم و ترجیح مى دهم در یک اثر کمدى شرکت کنم که در فرمش 
پیچیدگى وجود دارد. به همین دلیل هم اســت که در عرصه تئاتر ترجیحم 
بیشتر کمدى است، چون معموًال تئاتر هایى که کمدى هستند سرسرى گرفته 

نمى شوند و به شدت روى آنها کار مى شود.
وى در بخشــى دیگر از این گفت و گو درباره غیبــت طوالنى مدت برخى 
هنرمندان عرصه تلویزیون و اینکه گفته مى شود از تلویزیون قهر کرده اند، 
خاطرنشــان کرد: من خودم به عنوان یک هنرمند از تلویزیون قهر نکردم، 
حداقل با حضــورم ثابت کردم که در مقابل تلویزیــون گارد ندارم و حاضرم 
کار کنم اما به همکارانم که به دلیل سانســورهاى شــدید، کیفیت پایین و 
پرداخت هاى بســیار بد تلویزیون قهــر کرده اند کامال حــق مى دهم. این 
موضوعى اســت که باید با مدیران مطرح شــود. من شــخصا آن دسته از 
هنرمندانى که حاضر نیستند با تلویزیون کار کنند را درك مى کنم. متاسفانه 
خیلى وقت ها ما در تلویزیــون کار مى کنیم و ماه ها حقوقمــان را دریافت 

نمى کنیم و این مسئله خودش معضل بزرگى است.

فرهاد آییش:
  دلم براى کمدى تنگ نشده است
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پوریا شــکیبایى، بازیگر «برف بى صدا مى بارد» درباره چالش هاى بازى در این 
سریال تلویزیونى سخن گفت. وى گفت: نقش حبیب خودش تمام حرف ها را بیان 
مى کند. اطمینان آقاى آذربایجانى پاى مرا به این سریال باز کرد. او در تیزر یک 
فیلم، بازى مرا دیده و براى نقش حبیب انتخاب کرده بود، من هم تمام تالش خود 

را به کار گرفتم.  
وى درباره دلیل پذیرش این نقش منفى توضیح داد: قطعا سریال «برف بى صدا 
مى بارد» یکى از بهترین پیشنهادهاى آن زمان و همچنین بهترین پیشنهاد در عمر 
بازیگرى من خواهد بود. زمانى که نقش به من پیشنهاد شد، شرایط اینگونه نبود که 
بین نقش مثبت و منفى یک نقش را انتخاب کنم. بلکه نقش انتخاب شده بود، لطف 
خدا شامل حال من شد که این نقش چالش برانگیز برایم پیش آمد. اگر یک کار در 
دل ما ترس ایجاد نکند پس مهم نیست؛ حبیب دلهره اى در من ایجاد کرد بنابراین 

فهمیدم که قرار است تاثیر بگذارد.
پوریا شــکیبایى درباره تقلید خود از پدرش در بازیگرى گفت: قاعدتا من هر آنچه 
بلد هستم را از پدرم یا مادرم یاد گرفته ام. اگر اسم این یادگیرى ادا درآوردن و تقلید 
کردن است بله از ایشان تقلید مى کنم چون به هر حال پدرم هستند. هر کسى هر 
طور دوست دارد در مورد ماجرا فکر کند، اگر بخواهم گویش خود را عوض کنم باید 
به سمت دیگرى بروم. مادرم شــهادت مى دهد که من بسیار شبیه پدرم هستم به 
طورى که او با دیدن من ناراحت مى شــود زیرا هنوز هم فقدان پدر برایش سخت 
است. البته من شبیه مادرم هم هستم اما چون او را نمى شناسند، کسى در بازى و 

حرکات و گویش من متوجه این شباهت نیست. 

«شان پن» براى تولید یک مستند در مورد حمله روسیه وارد کشور اوکراین شده 
است. استودیوى وایس تأیید کرده اســت که این بازیگر برنده اسکار پنجشنبه در 
یک کنفرانس مطبوعاتى کوتاه در کى یف حضور پیدا کرده تا به سخنان مقامات 

دولتى در مورد این بحران گوش فرادهد.
پن آخرین بار نوامبر سال 2021 به اوکراین ســفر کرده و براى تولید یک مستند 
با مقامات ارتش این کشور دیدار کرده بود. «نیوزویک» گزارش داده است: «پن 
به دفتر ریاســت جمهورى رفته و با معاون نخســت وزیر «ایرینا ورشچوك» و 

ژورنالیست هاى محلى و اعضاى ارتش اوکراین گفت وگو کرده است.»
دفتر ریاست جمهورى اوکراین با انتشار بیانیه اى مى گوید: «شان پن شهامتى را 

نشان مى دهد که بسیارى دیگر فاقد آنند، به ویژه بعضى از سیاستمداران غربى.»
پن در سال 2020 مستند «شهروند پن» را براى شبکه دیسکاورى پالس در مورد 

زمین لرزه هاى هاییتى ساخت. 
پن به زودى در ســریال «شــعله ور» (Gaslit) در مقابل «جولیا رابرتس» دیده 

خواهد شد.

حامد آهنگى بازیگر، مجــرى و کارگردان تلویزیون در الیو اینســتاگرام خود از 
حضورش در فصل پنجم رئالیتى شوى «جوکر» خبر داد.

حامد آهنگى در این الیو اظهار کرده است که فصل پنجم «جوکر» آخرین فصل از 
این برنامه خواهد بود که با حضور آهنگى، مجید واشقانى و 6 هنرمند دیگر در ایام 

نوروز 1401 پخش خواهد شد.
«جوکر» کارى ست از احســان علیخانى و گروهش در استودیو قرن جدید که به 

صورت اختصاصى براى فیلیمو تولید شده است.

پسر خسرو شکیبایى:
 ادا درنمى آورم، شبیه پدرم هستم

«شان پن» براى ساخت مستند
 به اوکراین رفت

جدیدترین اطالعات
 از فصل پنجم «جوکر»

بازیگر نقش شــمر در مختارنامه، در یک برنامه تلویزیونى 
نقش هاى منفى سریال ها را تحلیل کرد.

محمد فیلى گفت: من نقش عمر و عاص در ســریال امام 
على(ع) با بازى مهدى فتحى را بسیار دوست داشتم. بسیار 
روان و باورپذیر بود و به واسطه این نقش شخصیت حلیه گر 

عمرو عاص را شناختیم.
وى معتقد اســت برعکس چیزى که در نقش ها مى بینیم، 
خود این بازیگران بســیار انســان هاى مثبتى هستند که 
همواره توانســته ایم ازآن ها الگو بگیریم. به نظرم بهترین 
ســریال ها در دهه 60 تولید شدند که ســربداران یکى از 
شــاخص ترین ســریال هاى آن زمان بود. یکى از بهترین 
نقش هاى هزار دســتان را اســتاد محمدعلى کشاورز به 
صورت روان و باورپذیر بازى مى کرد. همه مى گفتند شعبان 

بى مخ همین است.
این بازیگر در خصوص نقش شمر که در مختارنامه ایفا کرده 
است، گفت؛ شمر بزرگترین جنایت تاریخ را انجام داد. براى 

خودم مســئله بود که چرا این نقش را من بازى کردم، اما 
االن خوشحالم، زیرا بازخورد بیننده ها خوب بود و توانستم 
تا حدودى شمر را معرفى کنم. همچنین دکتر محمدصادقى 

نقش مامون را خیلى خوب معرفى کرد.  
وى ایفاى نقش ویشکا آسایش در سریال امام على(ع) در 
قالب قطام را با ظرافت و خوب دانست که موجب ماندگارى 

این نقش شد.
فیلى همچنین نقش پیام دهکردى در سریال گاندو را عالى 
برشمرد. او از مجذوب شــدن خود به بازى حامد کمیلى در 
نقش الیاس سریال اغماء اشاره کرد و گفت: باید بازیگر به 

بیان و بدن خود مسلط باشد. او نقش خود را خوب ارائه داد.
این بازیگر در ادامه با اشــاره به بازى خوب بهاره افشارى 
در نقش شیطان سریال «او یک فرشــته بود»، بیان کرد: 
بچه هاى من از او مى ترســیدند. این سریال ساختار خوبى 

داشت.
فیلى همچنین بازى رویا نونهالى در نقش ناتاشــا سریال 

خواب و بیدار را جسارتى بزرگ دانست که یک بازیگر زن 
براى اولین بار آن را عملى کرد.

فیلى در ادامه بررسى نقش هاى منفى کامبیز دیرباز را بازیگر 
خوبى دانست که در هر نقش موفق است و توانسته فیزیک 
خود را حفظ کند. همچنین با اشاره به بازى رحیم نوروزى 

در نقش فرخ سریال «پس از باران» بازیگران تئاتر را قوى 
دانست.

به گفته او اجــراى جــواد گلپایگانى در نقــش تقى آینه 
عبرت، به قــدرى عالى بود که مردم ســریال را با نام تقى

 مى شناختند.

محمد فیلى نقش هاى منفى سریال ها را تحلیل کرد
براى نقش «شمر» هیچ الگویى نداشتم

علیرضا عصار، خواننده شناخته شده پاپ یکى از داوران مسابقه استعدادیابى بندبازى است.
او درباره  واکنش هاى متفاوتى که از سوى مخاطبان به حضور مهراوه شریفى نیا به عنوان یکى از داوران برنامه شاهد 

بودیم، به روزنامه شرق گفته است:
مهراوه شریفى نیا از جمله هنرمندان و دوستان خیلى خوب من است. در جلسات مختلفى که براى این برنامه برگزار 
کردیم، همه متفق القول به این نتیجه رسیدیم که حتما یکى از داوران از بین هنرمندان خانم باشد. من با کمال میل 
با مهراوه شریفى نیا صحبت کردم و این پیشنهاد از سوى من ارائه شد. خانم شریفى نیا فارغ التحصیل موسیقى و البته 
پیانیست بسیار قهارى است. عالوه بر همه اینها او بسیار متشخص و دوست خیلى خوب همه ما بود؛ همه این عوامل 

باعث شد تصمیم بگیریم که او هم در بین هیئت داوران باشد.
عصار درباره جایزه یک میلیارد تومانى در نظر گرفته شده براى این مسابقه هم گفت:  یک میلیارد تومان جایزه برنده 
«بندبازى»، عددى است که حتى براى گروه هاى معروف این روزهاى مارکت موسیقى در ایران هم عدد قابل توجهى 
است. بدون شک برنده این جایزه با این پول مى تواند تبلیغات و برنامه ریزى وسیعى براى آینده خودش داشته باشد و 
مسیر هنرى و کارى خود را تغییر دهد. اصال ما به همین خاطر اینجاییم تا کسانى که استعداد دارند و شرایط مالى خوبى 
ندارند، بیایند و مسیر زندگى و هنرشان عوض شود. این وظیفه ماست که به نوعى ساختارهاى فرهنگى را با پر و بال 

دادن به استعدادهاى جدید وارد فضایى بهتر و جدیدتر در حوزه موسیقى کنیم.

مهراوه شریفى نیا پیانیست قهارى است

فیلى همچنین بازى رویا نونهالى در نقش ناتاشــا سریالاست، گفت؛ شمر بزرگترین جنایت تاریخ را انجام داد. براى 

ساناز ســماواتى پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: فیلمبردارى سریال 
«خوشنام» به کارگردانى علیرضا نجف زاده همچنان ادامه دارد، فعال در تهران مشغول به کار 
هستیم، با توجه به صحبت هاى صورت گرفته تولید این ســریال تا اوایل سال آینده به طول 

خواهد انجامید. 
وى درباره نقش خود در سریال «خوشنام» اضافه کرد: من در این سریال یکى از نقش هاى 
مکمل را بازى مى کنم، «خوشنام» اثرى کمدى است که با دستمایه هاى اجتماعى ساخته شده 
است، «خوشنام» قصه بسیار جذابى دارد و احتماال مى دهم که از سوى مخاطبان با اقبال خوبى 
روبرو شود.  بازیگر سریال خوشنام در همین راستا ادامه داد: خوشنام داستان یک خانواده است که 
چالش هاى متفاوتى را پشت سر مى گذارد، من در این سریال نقش یک همسایه کنجکاو یا بهتر 
بگویم فضول را بازى مى کنم که حتى وقتى در صحنه نیست حرف او در میان است.

وى درباره سایر فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى اضافه کرد: عالوه بر سریال 
خوشنام در سریال نمایش خانگى «قصه هزار افسون» ساخته سعید عباسى نیز 
مشغول بازى هستم، این ســریال ژانر کودك بوده و اکثریت نقش هاى اصلى آن 
کودکان هستند، در این اثر نقشى کوتاه و مکمل را بازى مى کنم، اما اعتقاد دارم که 
با توجه به شیوه ساخت این اثر، سریال مورد رضایت کودکان قرار خواهد گرفت.  
سماواتى درباره حضورش در سینما اذعان کرد: دروغ نگویم مدتهاست که هیچ 
پیشنهاد سینمایى ندارم، اصال نمى دانم در سینما چه خبر است و چه کسى چه 
کارى انجام مى دهد، چرا سال تا ماه یک پیشنهاد هم ندارم، البته جریان فقط 
من نیستم بلکه خیلى از دوستانم که سال ها در سینما بودند هم بیکار شده اند.  
وى در همین رابطه ادامه داد: تهیه کنندگان و کارگردان چرا دیگر از نســل ما 
هیچ بازیگرى انتخاب نمى کنند، اینقدر از سینما دور بوده ام که نمى دانم این هنر 
هنوز زنده است یا خیر. یک نفر باید پاسخگو باشد که چرا هیچ پیشکسوتى را به 
سینما راه نمى دهند و مهمتر اینکه چطور همه نقش ها دست چند نفر محدود 

افتاده است.   

نبرنامه شاهد 

 برنامه برگزار 
با کمال میل  ن
وسیقى و البته 
مه این عوامل 

نجایزه برنده 
د قابل توجهى 
 داشته باشد و

ط مالى خوبى 
ى را با پر و بال 

ت

ساناز ســماواتى پیرامون آخرین فعالیت ها
«خوشنام» به کارگردانى علیرضا نجفز
توجه بهصحبت هاى صورت هستیم، با

خواهد انجامید. 
وى درباره نقش خود در سریال «خوش
مکمل را بازى مى کنم، «خوشنام» اثرى
است، «خوشنام» قصه بسیار جذابى دارد
روبرو شود.  بازیگر سریال خوشنام در همین
چالش هاى متفاوتى را پشت سر مى گذار
بگویمفضول را بازى مى کن

وى درباره سایر فعالیت هاى
خوشنام در سریال نمایش
مشغول بازى هستم، این سـ
کودکان هستند، در این اثر
با توجه به شیوه ساختا

سماواتى درباره حضورش
پیشنهاد سینمایى ندارم
کارى انجام مى دهد، چ
من نیستم بلکه خیلى از
وى در همین رابطه ادامه
هیچ بازیگرى انتخاب نم

هنوز زنده است یا خیر. یک
سینما راه نمى دهند و مه

افتاده است.

ساناز سماواتى: 
سال تا ماه پیشنهاد سینمایى ندارم

***

***
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دو تیم قدیمى و پرطرفدار فوتبال ایران در حال 
و هوایى متفاوت دیدار هفته بیستم را رودرروى 

یکدیگر برگزار خواهند کرد.
یکى از دیدارهاى مهم هفته بیســتم لیگ برتر 
که فردا دوشــنبه 9 اســفندماه برگزار مى شود، 
دوئل تراکتور تبریز و ســپاهان اصفهان است؛ 
دیدارى که در آن تراکتور بــراى فرار از منطقه 

سقوط به لیگ یک به 3 امتیاز آن نیاز دارد و در 
مقابل سپاهان براى تثبیت موقعیت سوم جدولى 
و پایان دادن به روزهاى پرنوسان و بحرانى خود، 

براى کسب برد به تبریز سفر مى کند.
دیدار رفت این مسابقه با تساوى بدون گل خاتمه 
یافت اما حاال براى بازگشت کامًال شرایط تغییر 
کرده است، چرا که دو تیم در شرایطى بحرانى به 

سر مى برند و نکته   مهم تر پایان همکارى سولدو 
با تراکتور و استعفاى نویدکیا از هدایت سپاهان 
است تا براى نخســتین بار در تاریخ دوئل هاى 
ایــن دو تیم، بدون ســرمربى بــه مصاف هم 

بروند!
بعد از برکنارى سولدو، مدیران تراکتور با ساغالم 
مذاکراتى را انجام داده اند اما در فاصله 48 ساعت 
تا انجام این مسابقه هنوز تکلیف سرمربى کروات 
مشــخص نیســت؛ در مقابل مدیران سپاهان 
اســتعفاى نویدکیا را رد کردند اما این سرمربى 
جوان حاضر به ادامه همکارى نیست و مجدداً از 

سمت خود کناره گیرى کرده است. 
باید دید آســتانه دیدارهاى هفته  بیســتم لیگ 
برتر، آیــا مدیــران تراکتور و ســپاهان موفق 
مى شــوند تکلیف کادرفنى خــود را براى ادامه 
فصل مشــخص کنند یا در اتفاقى جالب توجه 
و عجیب، دو تیــم با کادرفنى موقــت در بازى 
هفتــه بیســتم مقابــل یکدیگــر صف آرایى 

خواهند کرد.

نویدکیا بر استعفایش پافشارى کرد، مرزبان هم استعفا کرد

ابهام درباره ادامه همکارى زوج سپاهانى

پس از حمله روســیه به اوکراین که تبعات بسیارى براى 
ورزش کشور روسیه در پى داشت، حاال تیم ملى لهستان 
هم از دیدار با این تیم در انتخابــى جام جهانى خوددارى 
خواهد کرد. فدراسیون فوتبال لهستان به صورت رسمى 
اعالم کرده که براى دیدار بیســت ونهم مارس 2022 در 
مرحله پلى آف انتخابى جام جهانى به مسکو سفر نخواهند 
کرد. نکته جالب اینکه تیم هاى ملى سوئد و جمهورى چک 
که برنده دیدارشان با برنده دیدار لهستان و روسیه دیدار 

خواهد کرد هم تصمیمى براى سفر به روسیه ندارند.

تیم فوتبال پورتو در دور برگشــت مرحله یک شانزدهم 
نهایى لیگ اروپا به مصاف التزیو رفت و با نتیجه تساوى 
2 بر 2 رضایت داد تا راهى مرحله یک هشتم شود. مهدى 
طارمى، ستاره تیم ملى کشورمان در این بازى براى پورتو 
خوش درخشید و در این بازى یک گل به ثمر رساند و گل 
دوم تیمش را ساخت. در همین رابطه سایت «سوفا اسکور» 
تیم منتخب دور برگشت مرحله یک شانزدهم نهایى لیگ 
اروپا را معرفى کرد که مهدى طارمى با درخشــش براى 
پورتو در این تیم قرار گرفت. این رســانه پیش از این نیز 
طارمى را به عنوان بهترین بازیکن زمین براى دیدار پورتو 

با التزیو انتخاب کرده بود.

جنگ به جام جهانى رسید

طارمى در جمع بهترین ها
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در فاصله یک ماه تا جشن تولد 23 سالگى، ستاره  ملى پوش 
تیم فوتبال زنان سپاهان توانست به یک رکورد افسانه اى 
در لباس طالیى پوش دست پیدا کند و با درخشش خود در 
هفته  پایانى نیم فصل نخست لیگ فوتبال زنان، به اولین 
بازیکن صد گله تاریخ فوتبال زنان سپاهان بدل شد. هاجر 
دباغى که جزو چهره هاى ثابت ترکیب تیم ملى است و در 
کارنامه اش سابقه  خانم گلى لیگ برتر را با لباس سپاهان 
دارد، در مصاف بــا کیان نیشــابور و در روز برترى 8 گله 
شاگردان بیان محمودى، توانست 5 بار براى تیمش گل 
بزند و شمار گل هاى خود را از 96 گل به 101 گل برساند.

اولین سپاهانى 100 گله

01
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دیروز بود که نویدکیا با انتشــار متنى بــر جدایى خود از 
ســپاهان تأکید کرد و ســاعاتى بعد نیز علیرضا مرزبان با 
انتشار پستى اینستاگرامى با هواداران این تیم خداحافظى 
کرد. اما محمود کریمى ستاره تکنیکى و سرعتى سال هاى 
نه چندان دور ســپاهان هم دیگر جدا شده این تیم است. 
کریمى که پس از لیگ هفدهم و پایــان کار کرانچار در 
سپاهان تمایلى براى بازگشت به فوتبال نداشت، با اصرار 
نویدکیا قبول کرد به عنوان مربى در کنار تیم فعالیت کند 
و حاال که رفتن دوســت و همبازى قدیمى اش را قطعى 
مى  داند، تصمیم به اســتعفا گرفت تا رفته رفته هواداران 
سپاهان باور کنند که در بازى هاى آینده، نه دیگر خبرى از 

محرم خواهد بود و نه دستیارانش.

روز پنج شــنبه 24 فوریه، روســیه از طریــق زمین، دریا 
و هوا به اوکراین حملــه کرد، اقدامى کــه واکنش هاى 
بسیارى را در سراســر جهان ورزش برانگیخت. در میان 
واکنش هاى متفاوت ستاره هاى مختلف ورزشى، کریستیانو 
رونالدو تبدیل به مطرح ترین بازیکنى شد که به وضعیت 
کنونى اروپاى شرقى واکنش نشــان داد. ستاره پرتغالى 
منچستریونایتد که اخیراً به رکورد قابل توجه 400 میلیون 
فالوور در اینســتاگرام دست یافته اســت، در این پلتفرم 
اشتراك گذارى عکس و ویدیو، تهاجم روسیه به اوکراین 
را به شــکل زیرکانه اى محکوم کرد و نوشــت: «ما باید 
دنیاى بهترى براى فرزندانمان بســازیم. دعا براى صلح 

در جهان ما.»

استعفاى یار وفادار نویدکیا

انتقاد «رونالدو» از جنگ

04

05

نتایج ضعیف سپاهان در هفته هاى اخیر تنها محرم نویدکیا را 
در تیررس انتقادات خردکننده قرار نداده است.

ســپاهان برخالف پیش بینى هایى که پیش از شروع فصل و 
در هفته هاى ابتدایى مى شــد، هیچ شباهتى به یک تیم مدعى 
قهرمانى ندارد؛ آنها که سال گذشته توانســتند در اولین سال 
مربیگرى محرم نویدکیا رکوردشکنى کنند و با کسب 65 امتیاز 
به اولین نایب قهرمانى لیگ برتر  با این تعداد امتیاز بدل شوند، 
در فصل بیســت و یکم نشانى از آن تیم منســجم که از هفته 
سیزدهم تا پایان مســابقات 14 برد و سه تساوى به دست آورد 
و هیچ شکســتى را تجربه نکرد، ندارند. آنهــا نه دیگر بهترین 
خط هجومى لیگ هستند و نه در خط دفاعى آنقدر خوب عمل 
کرده اند که بتوانند همچنان یکى از شانس هاى اصلى قهرمانى 

باشند.
همین نتایج سبب شد تا در تعطیالت زمستانى و پس از شکست 
عجیب در رفسنجان مقابل مس، زمزمه هایى درباره استعفاى 
محرم نویدکیا پیش بیاید ولى باشــگاه با انتشار بیانیه اى این 
موضوع را تکذیب کــرد. با این حال در همــان برهه و پس از 
کنار رفتن از جام حذفى که یک عملکرد غیرقابل دفاع دیگر از 
کنت صورت گرفت، انتقادات از دســتیاران محرم نویدکیا و به 
ویژه علیرضا مرزبان، فرهــاد بهادرانى و رحمان احمدى مربى 

گلرهاى این تیم آغاز شد.
حاال و پس از دو تســاوى دیگر بار دیگر شاهد موج جدیدى از 
انتقادات علیه کادر فنى سپاهان هستیم؛ انتقاداتى که اینبار هم 

برخى از دســتیاران محرم نویدکیا و به ویژه علیرضا مرزبان را 
نشانه گرفته است.

اولین حضور علیرضــا مرزبان در تیم فوتبال ســپاهان که در 
پرسپولیس هم به عنوان دستیار افشین قطبى سابقه قهرمانى 

دارد، به هفته هفتم لیگ یازدهم بازمى گردد که ســپاهان پس 
از به  خدمت گرفتن کرانچار که از پرسپولیس کنار گذاشته شده 
بود، توانســت با این زوج در کادر فنى خود به قهرمانى دست 
پیدا کند. مرزبان در فصل دوازدهم لیــگ برتر که با قهرمانى 

استقالل به پایان رسید، در میانه هاى راه از اردوى سپاهانى ها 
جدا شد. در ابتداى لیگ بیستم بار دیگر شاهد بازگشت مرزبان 
به کادر فنى سپاهان اینبار به عنوان دستیار محرم نویدکیا بودیم؛ 
تصمیماتى که در پایان مسابقات فصل گذشته لیگ برتر با نتایج 
فوق العاده اى براى طالیى پوشان اصفهانى همراه شد و بسیارى 
حضور مرزبان و زوج سازى او با نویدکیا را دلیل روزهاى خوب 

سپاهان و کسب 65 امتیاز عنوان مى کردند.
حاال اما به نظر مى رســید این زوج کــه حداقل یک نیم فصل 
رویایى را در کنــار هم تجربه کرده اند، در آســتانه جدایى قرار 
گرفته اند. این موضوع هنوز نهایى نشده ولى فعال که هر دو نفر 
استعفا داده اند. استعفاى مرزبان دیروز اعالم شد و نویدکیا هم 
با صدور یک پیام گفته از تصمیم به استعفایش کوتاه نمى آید. 

 در شرایطى که دقایقى از روز شنبه هفتم اسفندماه سپرى شده 
بود و هواداران سپاهان امیدوار به بازگشت نویدکیا بودند، او با 
انتشار متنى و با اشاره به نتایج تیم طى دوران حضورش، از این 

گفته که شاید حضور فردى دیگر بتواند به سپاهان کمک کند.
نویدکیا البته یکبار دیگــر هم با موضوعى مشــابه در فاصله 
تعطیالت زمســتانى مواجه شــده بود که با جدایى هیچ یک 
از دســتیارانش موافقت نکرده بود و حاال باید دیــد اینبار چه 
سرنوشــتى در انتظار دســتیاران محرم نویدکیــا خواهد بود؛ 
مربــى  اى کــه باشــگاه قصــد از دســت دادنــش را ندارد 
ولى از او خواســته تــا در چینــش دســتیارانش تجدید نظر 

داشته باشد.

مصاف حیثیتى که به تقابل بحران زده ها بدل شد

تراکتور - سپاهان؛ دوئل بى سرمربى ها!

هافبک ذوب آهن معتقد اســت تیمش توانایى 
زیادى دارد و مى تواند با چند نتیجه خوب، صعود 

قابل توجهى در جدول داشته باشد.
ســجاد جعفرى در مورد رتبه فعلى تیمش تأکید 
کرد: امتیــازات در میانه جــدول خیلى نزدیک 
است. همین نزدیکى امتیازات، رقابت را فشرده 
و حساس مى کند. کافى است یک تیم طى چند 
هفته خــوب نتیجه بگیرد یا برعکــس، آن گاه 
رتبه اش در جدول کلى دچار تغییر خواهد شــد. 
این مى تواند یک امیدوارى براى ما باشد و انگیزه 

مان را براى بازى هاى پیش رو بیشتر کند.
هافبک اصفهانى ها در خصوص نگرانى هواداران 
از شــرایط تیم گفت: هواداران ذوب آهن نگران 
نباشند، این فصل نگرانى و استرس فصل گذشته 
را در هفته هاى پایانى نخواهند داشــت؛ یعنى 
مجموعه ذوب آهن هم قســم شــده که چنین 
اجازه اى را ندهد. 11 بــازى تا پایان فصل باقى 
مانده و به امید خدا خواهیم توانست با چند نتیجه 
خوب، یک صعود قابل توجه در جدول داشــته 

باشیم. 
جعفرى با بیــان اینکه بازى با تیــم هاى پایین 
جدولى شوخى بردار نیســت گفت: این هفته با 
شــهرخودرو بازى داریم. آنها این فصل شرایط 
ویژه اى داشــتند که رتبه فعلى را برایشــان به 
همراه داشــته اســت. بازى با چنین تیم هایى 

شوخى بردار نیســت. آنها چیزى براى از دست 
دادن ندارند و فقط براى برد مى آیند. کادر فنى و 
در راس آن آقاى تارتار برنامه هاى ویژه اى براى 
این بازى دارند و اگر اتفــاق خاصى رخ ندهد ان 
شــاءا... روند بردهایمان را از همین بازى شروع 

خواهیم کرد.

ســرمربى ذوب آهن در واکنش به اینکه آیا تا به حال از 
باشگاه اولتیماتومى دریافت کرده یا نه، خاطرنشان کرد: 
اصًال چنین موضوعى نبوده و متاســفانه یکسرى افراد 

شیطنت مى کنند و دنبال برکنارى من هستند.
مهدى تارتار در خصوص شــرایط ایــن روزهاى ذوب 
آهن اظهار کرد: ما بازى خوبى مقابل سپاهان به نمایش 
گذاشتیم و گرفتن یک امتیاز مقابل این تیم که به جرات 
مى گویم از خیلى لحاظ ها خطرناك ترین تیم ایران است 
هم ارزشمند بود. ســپاهان تیم خوبى است و به خوبى 
مى دانستیم کار سختى در این بازى داریم و به جز یک 
صحنه که روى اشتباه خودمان به آنها موقعیت دادیم دیگر 
فرصت چندانى براى گلزنى نداشتند و این یعنى عملکرد 
ما خوب بوده است. االن هم شرایط خوبى داریم و آماده 

بازى با پدیده مى شویم که خیلى بازى سختى است.
وى افزود: پدیده از وقتى داوود سیدعباســى روى 

کار آمده متحول شده اســت و نتایج و عملکرد 
اخیر این تیم خصوصًا در بازى هاى خانگى این 
موضوع را نشان مى دهد. این بازى براى ما خیلى 

مهم و حیاتى است چرا که با 3 امتیاز 
آن اوضاع خوبــى در ادامه راه پیدا 

مى کنیم و اگر نتوانیم ببریم از آن 
طرف اوضاع پیچیده خواهد 

شد. نگرانى من از این است 
که بازیکنان بــه خاطر 
جایگاه پدیده در جدول 
این تیم را دســت کم 
بگیرند و از این جهت 

جریمه شویم.
ذوب  ســرمربى 
آهن در مورد برآیند 

تیمــش  عملکــرد 
در 19 هفته گذشــته 

عنوان کرد: من به هیچ وجه از عملکرد 
تیم و بازیکنان و کادرم راضى نیســتم و 

انتظارم بیشتر از این بوده است. اگرچه نسبت 
به موقعیت مشــابه سال قبل شــرایط به مراتب 
بهترى داریم ولى نسبت به انتظار خودمان خیلى 
عقب هســتیم. این را هم بگویم از لحاظ فنى 
خیلــى از نتایج مان جلوتریم و بدشانســى و در 
کنارش مشکالت داورى خیلى ما را اذیت کرده 
است. در بازى با پیکان داور دلیل اصلى شکست 
تیم ما بود. البته این را هم بگویم وقتى از داورى 
انتقاد مى کنیم باید اگر روزى خوب قضاوت کردند 
هم از آنها تشکر کنیم و جا دارد همینجا از آقاى 
سیدعلى داور بازى با ســپاهان تشکر کنم که 

بدون توجه به نام دو تیم و شجاعانه قضاوت کرد و هیچ 
مشکلى هم نداشت.

تارتار در مورد اینکه چرا این تیم نمى تواند در حد و اندازه 
عملکرد فنى خود نتیجه بگیرد، گفت: واقعًا شرایط فنى 
ما باالتر از نتایج است و این را در خیلى از بازى ها دیده اید. 
دلیلش این اســت که ذوب آهن چند سال ثبات نداشته 
و پله پله سقوط کرده اســت و حاال یک دفعه نمى تواند 
به روزهاى خوبش برگردد و نیاز بــه ثبات و زمان دارد. 
باید براى این تیم بودجه خوبى هم در نظر گرفته شود. ما 
خودمان به خاطر محدودیت هاى مالى خیلى از بازیکنانى 
که خواستیم را نتوانســتیم جذب کنیم و راهى تیم هاى 
دیگر شدند و نفراتى جایگزین کردیم که خواسته مالى 
سنگینى از ما نداشتند. خدا را شکر مهندس رخصتى که 
در رأس کارخانه قرار گرفتند قول حمایت و افزایش بودجه 
به ما دادند که باعث دلگرمى است و نشان مى دهد 
ایشان دغدغه ذوب آهن را دارند و امیدوارم این 

تیم به روزهاى خوبش برگردد.
وى در مورد اینکــه آیا تا به حال از باشــگاه 
اولتیماتومى دریافت کرده یا نه، خاطرنشان 
کرد: اصًال چنین موضوعى نبوده 
است. من خودم دو هفته قبل 
مصاحبه اى با رادیو داشتم و 
آنجا گفتم دست باشگاه 
براى تغییرات باز است 
و اگــر مى خواهند 
تغییراتــى انجام 
دهند اختیــار با 
خودشــان است 
و دلیلــش این 
بود که تیــم چند 
هفته نتیجه نگرفته بود 
ولى واقعاً تا امروز از طرف باشــگاه 
حمایت شدم و آقاى احسانى مدیرعامل 
باشگاه که فرد دلســوز و پاى کارى است 
بارها لطف داشتند و از من حمایت کردند. 
متاسفانه یک سرى افراد شیطنت مى کنند 
و دنبال برکنارى من هســتند تا خودشان 
و نفرات نزدیک به خودشــان را روى کار 
بیاورند. به هر حال سالم کار کردن هزینه 
دارد و من دارم هزینه اش را مى دهم و چون با 
حضور من دست یک سرى افراد از منافعشان 
کوتاه شــده به دنبال آوردن نفرات خودشان 
هستند و شیطنت مى کنند ولى من از جانب 
باشگاه تا این لحظه هیچ وقت تحت

 فشار نبودم.

سرمربى ذوب آهن:
باشگاه هرگز به من اولتیماتوم نداده است

هافبک ذوب آهن:
صعود قابل توجهى در جدول خواهیم داشت

ى زى ىب ی ویم
 از وقتى داوود سیدعباســى روى
 شده اســت و نتایج و عملکرد 
صوصًا در بازى هاى خانگى این 
مى دهد. این بازى براى ما خیلى 

3ت چرا که با 3 امتیاز 
ى در ادامه راه پیدا 

انیم ببریم از آن 
چیده خواهد 

ز ایناست 
ـه خاطر 
 جدول 
ت کم 
جهت

ب 
یند 

ــش 
شــته 

ه هیچ وجه از عملکرد 
 کادرم راضى نیســتم و 

 ین بوده است. اگرچه نسبت
ابه سال قبل شــرایط به مراتب
ى نسبت به انتظار خودمان خیلى 
این را هم بگویم از لحاظ فنى 
ان جلوتریم و بدشانســى و در 
ت داورى خیلىما را اذیت کرده 
پیکانداور دلیل اصلى شکست 
ین را هم بگویم وقتى از داورى 
د اگر روزى خوب قضاوت کردند 
 کنیم و جا دارد همینجا از آقاى 
تشکر کنم که  ى با ســپاهان

و ی ول ر رر ر س رر
به ما دادند که باعث دلگرمى است و
ایشان دغدغه ذوب آهن را دارندو

تیم به روزهاى خوبش برگردد.
وى در مورد اینکــه آیا تا به حال
یا نه اولتیماتومىدریافت کرده
کرد: اصًال چنین مو
است. من خودم
مصاحبه اى با
آنجا گفتم
براى تغی
اگــ و
تغییر
دهن
خود
و د
بود ک
هفته نتیجه
ولى واقعاً تا امروز از طر
حمایت شدم و آقاى احسا

باشگاه که فرد دلســوز و پاى
بارها لطف داشتند و از من ح
متاسفانه یکسرىافراد شیط
و دنبال برکنارى من هســتن
و نفرات نزدیک به خودشــا
بیاورند. به هر حال سالم کار
مى دارد و من دارمهزینه اش را
حضورمن دست یک سرى افرا
کوتاه شــده به دنبال آوردن نفر
هستند و شیطنت مى کنند ولى
باشگاه تا این لحظه هیچ

 فشار نبودم.

 بسیارى منتظر بودند تا با قرعه پورتو - بایرلورکوزن، مهدى طارمى و سردار 
آزمون دو مهاجم ایرانى در مقابل هم قرار بگیرند اما این اتفاق رخ نداد.

یک روز پس از آنکه پورتو با درخشش مهدى طارمى موفق شد در استادیوم 
المپیکوى ُرم، حریف خود التزیو را شکســت دهد، قرعه کشى مرحله یک 
هشتم نهایى لیگ اروپا برگزار شد تا به این ترتیب تکلیف بایرلورکوزن و پورتو 
نیز مشخص شود؛ دو تیمى که به ترتیب باید مقابل آتاالنتا و لیون صف آرایى 
کنند.این قرعه کشى در حالى برگزار شد که پورتو و لورکوزن در سید مشترك 
حضور نداشتند و به همین خاطر احتمال داشت که مهدى طارمى و سردار 

آزمون در مقابل هم قرار بگیرند. اما زمانى که گوى ها برداشته شد، دو قرعه 
متفاوت بیرون آمد تا به این ترتیب تقابل ســردار و طارمى به مراحل باالتر 
موکول شود.لورکوزن با حضور مهاجم جدید و ایرانى اش در حالى مسافر ایتالیا 
خواهد شد که تاکنون با آتاالنتا دیدارى نداشته است. بیشترین بازى لورکوزن 
مقابل بارسلونا بود و شاید این قرعه مى توانست جذابیت زیادى را ایجاد کند 

و سردار را در بدو ورود، مقابل شاگردان ژاوى  قرار بدهد.
ســردار و طارمى تنها بازیکنان ایرانى باقى مانده در یورو لیگ هستند که 
حاال فرصت خوبى براى نمایش توانایى خود در تورنمنتى خواهند داشــت 

که بارسلونا شانس اول قهرمانى اش محسوب مى شود اما لورکوزن و پورتو 
نیز تالش خواهند کرد تا براى دومین بار در این رقابتها به قهرمانى برسند.

پورتو روز نوزدهم اسفند ماه در خانه میزبان لیون خواهد بود و بازى برگشت 
نیز روز 26 اسفند برگزار مى شود. اما لورکوزن در بازى نخست میهمان خواهد 
بود و سپس پنج شنبه هفته آینده، میزبان آتاالنتا مى شود. بنابراین در روزى 
که شاید نگاه بسیارى از طرفداران فوتبال در ایران به شهرآورد پایتخت باشد، 
سردار و طارمى فرصت این را خواهند داشت تا پیش از فیفادى، توانایى خود 

را در سطح قاره اروپا نشان دهند.

سردار - طارمى؛ جام اروپا در مسیر فرانسه و ایتالیا!

 یک صعود قابل توجه در جدول داشــته 
ژ و

همراه داش

 بسی
آزمو
یک
المپ
هش
نیزم
کنند
حض

 یک شانزدهم
نتیجه تساوى 
م شود. مهدى 
زى براى پورتو 
مر رساند و گل 
«سوفا اسکور»

هم نهایى لیگ 
خشــش براى 
پیش از این نیز 
اى دیدار پورتو 

دخوب،05ها  یک صعود قابل توجه در جدول
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علیرضا ناجى، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، از باورهاى نادرست 
درباره تزریق واکسن کرونا آن هم با ابتالى روزانه باالى 
15 هزار نفر به این ویروس به همشهرى توضیح مى دهد. 
به  گفته او، واکســن ها به بدن اجازه مى دهند تا بدون آثار 
مخربى که بیمارى ها مى توانند با خود همراه داشته باشند، 
ایمنى ایجاد کند. ابتال به کرونــا مى تواند عوارض جدى 
داشته باشــد و ناجى مى گوید: یکى از موضوعاتى که از 
سوى مردم مطرح مى شود این اســت که وقتى سیستم 
ایمنى قوى باشــد، فرد مبتال به کرونا نمى شود. این در 
حالى است که هیچکس نمى تواند تشخیص دهد سیستم 

ایمنى او در برابر بیمارى ها چطور عمل مى کند. از طرفى 
واکسیناســیون به معنى کاهش خطر ابتال به بیمارى و 
پیامدهاى آن اســت. این ایمنى به افراد کمک مى کند تا 
بتوانند در صورت قرارگرفتن در معــرض ویروس با آن 

مقابله کنند.
بر اساس اعالم این ویروس شناس، واکسیناسیون مى تواند 
اطرافیان فــرد را هم در مقابل بیمــارى محافظت کند. 
این موضوع به ویــژه براى افرادى کــه در معرض خطر 
ابتالى شدید به بیمارى کووید-19 هستند، مثل مراقبان 
سالمت، سالمندان، افراد مبتال به بیمارى هاى زمینه اى و 

تضعیف کننده سیستم ایمنى بسیار اهمیت پیدا مى کند.

متخصص فیزیولوژى پزشــکى گفت: دز ســوم (یادآور) 
واکسن کرونا در صورت ابتال به اومیکرون باید حداقل 2 

هفته پس از رفع همه عالئم بیمارى تزریق شود.
محمدرضا رئوفى افزود: تزریق دز ســوم (یادآور) واکسن 
کرونا قبل از این بازه زمانى مى تواند باعث بروز واکنش هاى 
شدید ایمنى در بدن شود بنابراین باید حداقل 2 هفته پس 
از رفع همه عالئم بیمارى از تزریق واکسن خوددارى شود.

وى خاطرنشان کرد: اکنون اطالعات جامع و دقیقى درباره 
سویه اومیکرون در دسترس بشر نیست و اطالعات پزشکى 
این سویه باید تکمیل شود همچنین احتمال ابتال به این 
ســویه، میزان مصونیت بدن در صورت ابتال به بیمارى 

و ترشح پادتن هم باتوجه به سیســتم ایمنى بدن، تزریق 
واکسن و سالمت شخص متغیر است.

رئوفى اضافه کرد: به عنوان مثال، میزان آنتى بادى بدن در 
صورت تزریق هر سه دز واکســن کرونا و ابتال به بیمارى 
(در گذشــته) افزایش یافته و در صورت ابتال به این سویه 
(اومیکرون) میزان پادتن تولید شده احتمال مجدد ابتال به 

بیمارى را کاهش مى دهد.
این متخصص فیزیولوژى پزشکى تاکید کرد: اکنون برخى 
اقشار جمعیتى این سویه را به عنوان یک بیمارى خفیف 
درنظرگرفته اند در حالى که نگاه ســاده انگارانه به سویه 

اومیکرون مى تواند خطرساز باشد. 

فریب سیستم ایمنى تان را 
نخورید

مبتالیان به اومیکرون 
دوز سوم را تزریق کنند؟

بازگشت رنگ آبى
   ایسـنا | بر اسـاس جدیدتریـن به روز رسـانى ها، 
تعداد شـهرهاى با وضعیت قرمز کرونایى در کشـور، از 
337 به 184 شـهر کاهش یافت. در مجموع بر اسـاس 
آخرین وضعیت رنگبندى کرونایى شهرهاى کشور، در 
حال حاضر،  187 شهر در وضعیت نارنجى،  76 شهر در 
وضعیت زرد و کنارك در استان سیستان و بلوچستان تنها 
شهر با شرایط عادى و به رنگ آبى در لیست رنگ بندى 

شهرستانهاست.

قله را رد کردیم
   ایسـنا |  دکتر بهرام عین اللهى، وزیر بهداشـت با 
بیان اینکه سـازمان جهانى بهداشـت متعجب است که 
على رغم تحریم هاى ناجوانمردانه چگونه ایران توانسته 
در همه گیرى کرونا روى پاى خود بایستد، گفت: در برابر 
سـویه اومیکرون نیز با تـالش کادر بهداشـت و درمان 
با تالفات کمتر و موفقیت هاى بیشـتر قلـه بیمارى را تا 

حدودى رد کرده ایم.

سرایت 70 برابرى
   ایسنا |  دکتر مهدیه نیک نژاد، متخصص کودکان 
و نوزادان در ساوه در خصوص پیشگیرى از ابتال به کرونا 
نیز گفت: قدرت سرایت  اومیکرون 70 برابر نوع دلتاست 
بنابراین با ثانیه اى تماس با فـرد مبتال احتمال درگیرى 

وجود دارد. 

طرح لکه گیرى واکسن کرونا 
   مهـر |  رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکى کشور 
با بیان اینکه طرح لکه گیرى واکسن کرونا توسط بسیج 
انجام مى شـود، گفت: محور این طرح شناسایى افرادى 
است که واکسن کرونا دریافت نکرده اند. مسلم چشمى 
بیان کرد: ما در مجموعه بسـیج با اجـراى طرح مرحله 
ششـم از مقابله با کرونا در واقع به دنبال این هستیم که 

فعالیت و زندگى در کنار کرونا را تجربه کنیم.

احتمال ماندگارى عوارض 
   فارس |   عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى گفت: امروز اطرافمان کسانى هستند که 
پس از ابتال به کرونا دچار مشکالت مغزى، قلبى، روانى 
و اعصاب محیطى شـده اند و احتماال این عوارض پس 
از ابتال وجود دارد و کم هم نیسـتند. بنابراین نباید گفت 
اومیکرون یک سـرماخوردگى اسـت. شروین شکوهى 
گفت: از مردم مى خواهیم به زندگـى عادى بازنگردند و 

همچنان پروتکل ها را رعایت کنند.

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 4964 و 4963  مورخ 1400/09/27 آقاى محسن روحانى  نجف  آبادى فرزند 
محمد سه دانگ مشاع و خانم اشــرف رجایى فرزند محمد ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 165/11 مترمربع قسمتى از پالك شماره 378   اصلى واقع در قطعه6 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/11/23 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/12/8 - 1275949/م الف - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /11/210    

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیم نمایند.

راى شــماره 4698  مورخ 1400/09/16 خانم  مریم اســماعیلى فرزند مهدى ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 179/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1   فرعى از 1136 اصلى 
واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -  متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/23 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/12/8 - 
1275966/م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /11/212 

آگهى تغییرات
شرکت آراد رهرو آسا دام شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 63711 و شناسه ملى 14008843372 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوطالب انصارى منوچهرآبادى1288460732 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
و حسین قاسمى5499167672 به سمت رئیس هیات مدیره و اعظم انصارى منوچهرآبادى1289521026 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره و براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر است . ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1283996)

آگهى تغییرات
شرکت آراد رهرو آسا دام شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 63711 و شناســه ملى 14008843372 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین قاسمى به کدملى 5499167672 و ابوطالب انصارى 
منوچهرآبادى به کدملى 1288460732 و اعظم انصارى منوچهرآبادى به کدملى 1289521026 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. نیلوفر فاتحى به کدملى 1271343223 و محسن قجاوند به کدملى 1285017307 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1283997)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى آفتاب تابان اصفهان به شماره ثبت 62020 و شناســه ملى 14008183488 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/10/01 و نامه شــماره 42246 - 1400/11/24 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله سعادت آباد ، خیابان شــهید نیکبخت ، کوچه گلســتان[12] ، پالك 0 ، مجتمع ادارى نیکبخت ، طبقه چهارم ، واحد 112 کدپستى 
8163831954 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1284455)

آگهى تغییرات
شرکت آفتاب تابان اصفهان شرکت تعاونى به شماره ثبت 62020 و شناسه ملى 14008183488 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/23 
و نامه شماره 42762 - 1400/11/28 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید:موضوع فعالیت بشرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: انجام کلیه امور مربوط به پرورش و تولید, توزیع, خرید و فروش و 
بسته بندى محصوالت کشاورزى، دام و طیور, ماکیان، محصوالت صنعتى و معدنى و کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى , تولید و توزیع و فروش انرژى, احداث و بهره بردارى از 
آزمایشگاه جهت محصوالت تولیدى , احداث سیستم تصفیه آب و فاضالب بهداشتى مناسب با استاندارد هاى محیط زیست , تهیه طرح ها و نقشه هاى مورد نیاز شرکت 
, احداث میدان میوه و تره بار , احداث مدرسه طبیعت و بوم گردى در صورت لزوم پس از کسب مجوز هاى الزم ثبت اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1284454)

رعایت حداکثــرى پروتکل هاى بهداشــتى در اماکن 
عمومى و جاهایى که شاهد تردد روزانه هموطنان هستیم، 
مى تواند از چرخش ویروس و انتقال بیمارى جلوگیرى 
کند. مجتمع هاى تجارى و ادارى، فروشگاه هاى بزرگ، 
واحدهاى صنفى و...، از جمله مکان هاى پرتردد روزانه 
هستند که اگر قرار باشد پروتکل ها در این مراکز رعایت 
نشــود، نمى توان امیدوار بود که زنجیره انتقال ویروس 

قطع شود.
شــاید مهم اصل در رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 
اماکن عمومى و شــلوغ، وجود تهویه باشــد. زیرا، در 
شرایطى هوا سرد و معموًال درها و پنجره ها بسته مى ماند، 
استفاده از تهویه و ماسک در چنین محیط هایى، بهترین 
و مؤثرترین راهکار جلوگیرى از انتشــار و گســترش 

ویروس است.
در فاز بعد، توجه به واکسیناســیون و تزریق واکسن نیز 
مى تواند ما را در مقابل ویروس ایمن کند. از همین رو، اگر 
در انجام این کار نیز جدى باشیم، عالوه بر ایمنى جمعى، 
مى توان از بیمار شدن خود و دیگران نیز جلوگیرى نمود.

فاصله گــذارى اجتماعــى و فیزیکى، یکــى دیگر از 
پروتکل هاى بهداشتى در اماکن عمومى است که اگر به 
درستى رعایت شود، تأثیر بسیار زیادى در شکستن چرخه 

انتقال ویروس خواهد داشت.
اســتفاده از ماســک، همواره کاربردى ترین پروتکل 
بهداشتى در قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا بوده است. 
تجربه موج هاى مختلف کرونا نشــان داده است که هر 
وقت ماسک ها را برداشته ایم، کرونا قدرتمندتر شده است. 

بنابراین، زدن ماسک به همراه تزریق واکسن و رعایت 
فاصله گذارى اجتماعى، سه اصل مهم در جلوگیرى از 

انتشار و گسترش بیمارى هستند.
آن طور که مى توان از نمودارهاى وزارت بهداشــت، 
نتیجه گیرى کرد، کمترین رعایت بهداشت فردى در 
اماکن عمومى، مربوط به نانوایى ها، مراکز ورزشــى و 
رستوران ها است. کمترین فاصله گذارى نیز به ترتیب 
مربوط به مهدهاى کودك، تاالرها و پاساژها بوده است. 
همچنین، کمترین استفاده از ماسک در اماکن عمومى، 
به ترتیب مربوط به مراکز ورزشى، نانوایى ها و پاساژها 

بوده است.
در استفاده از تهویه مناسب نیز، مراکز ورزشى، تاالرهاى 
پذیرایى و مدارس، به ترتیب کمترین رعایت را داشته اند.

رقابت نانوایى ها و تاالرها براى 
نقض پروتکل هاى بهداشتى!

مدیر تحقیق و توسعه مؤسســه تحقیقات واکسن و 
سرم ســازى رازى گفت: اثربخشى کووپارس علیه 
ســویه هاى در گردش کرونا بر اساس آزمایش هاى 

مختلف اثبات شد.
سید رضا بنى هاشمى درباره نیاز یا عدم نیاز به ارتقا 
واکسن رازى کووپارس و استفاده از سویه هاى دلتا و 
اومیکرون در واکسن گفت: تمام واکسن هاى موجود 
در جهان از جمله واکسن رازى کوو پارس در مقابل 
سویه اومیکرون اثربخشى کمترى نسبت به واریانت 
آلفا و دلتا دارند، اما با توجه به مطالعات انجام شده در 
مؤسسه رازى، این کاهش اثر بخشــى به اندازه اى 
معنى دار نیست که الزم باشــد آنتى ژن موجود در 
واکسن رازى کووپارس را به سویه دلتا یا اومیکرون 

تغییر دهیم.
وى تصریح کرد: اثربخشى واکسن هاى ارتقا یافته 

با این سویه ها، در حیوانات آزمایشگاهى نشان داد، 
اختالف معنادارى با واکسن هاى فعلى ندارند.

مدیر تحقیق و توسعه مؤسسه رازى افزود: مطالعات 
دیگر نیز حاکى از آن است که واکسن علیه اومیکرون 
نمى تواند اثربخشى مناسبى بر روى سویه دلتا یا دیگر 

سویه ها بگذارد.
بنى هاشمى با اشاره به اینکه در حال حاضر سویه هاى 
مختلفى در گردش است و واکسن رازى کووپارس 
مى تواند اثربخشى قابل قبولى روى آنها داشته باشد، 
بنابراین فعًال به تغییر ســویه و ارتقا واکسن نیازى 
نیست، یادآور شد: مطالعات جهانى نیز همین را نشان 
مى دهد. به تازگى مجله نیچر در این مورد مقاله اى 
منتشر کرده که موید این نکته است که واکسن هاى 
تقویت شــده علیه اومیکرون مزیتى بر واکسن هاى 

موجود ندارند.

اثربخشى کووپارس علیه سویه هاى در گردش کرونا

 (EU) از آنجایى که بسیارى از کشور هاى اتحادیه اروپا
 (COVAX) واکسن آســترازنکا را به برنامه کوواکس
 (WHO) مدیریت شده توسط سازمان جهانى بهداشت
همراه با گاوى (Gavi)، سازمان بین المللى براى بهبود 
دسترسى به واکسن هاى جدید و اســتفاده نشده اهدا 
کرده اند، ماندگارى 6 ماهه این داروى انگلیسى سوئدى 
مورد توجه قرار گرفته است. آنچه موضوع ماندگارى را 
پیچیده مى کند، این واقعیت است که اکثر کشور هاى 
آفریقایى قادر به مصرف سریع دوز هاى واکسن نیستند.

دالیل متعــددى براى این امر وجــود دارد. اول اینکه 
کشور هاى آفریقایى ساختار ادارى 
گسترده اى که شــامل پزشکان و 
پرستاران واجد شرایط و بیمارستان ها 
براى اجراى برنامه واکسیناســیون 
در مقیــاس بزرگ باشــد را ندارند. 
همچنین از طرفى مقاومت در برابر 
دریافت واکســن ها وجود دارد که 
موجب مى شود واکسن هاى اهدایى 
بالاستفاده بماند و ماندگارى کوتاه 
آن مشکل ساز مى شــود. واکسن 

آســترازنکا تنها با 2/5 ماه ماندگارى به کشــور هاى 
دریافت کننده مى رســد، زیرا مدت پاکسازى واکسن 
پس از بسته بندى آن توسط کارخانه زمان زیادى است 
و کشور هاى دریافت کننده قادر به استفاده از واکسن ها 

با سرعتى باال نیستند.
این واکســن در واحد هاى کارخانه اى دوردست تولید 
مى شود و زمان زیادى براى انتقال واکسن به کشور هاى 
دریافت کننده از دست مى رود. سازمان بهداشت جهانى 
به واکسن آسترازنکاى تولید شده در موسسه سرم هند 
(SII) 9 ماه ماندگارى و سایر واحد هاى تولید آسترازنکا 
6 ماه ماندگارى داده که این مساله اى مشکل ساز است.

مشکل دیگر این اســت که اکثر کشور هاى آفریقایى 
امکانات سردخانه اى براى نگهدارى واکسن ندارند. در 
نتیجه میلیون ها دوز واکسن از بین مى رود. کشور هاى 
آفریقایى بــه طور کلى تنها توانســته اند از دوســوم 
واکسن هاى اهدایى استفاده کنند و یک سوم واکسن ها 
که در گروه ضایعات واکســن ها قرار مى گیرد، تعداد 

زیادى است.
متاسفانه تمام شرکت هاى دارویى تولیدکننده واکسن 
کووید 19 در اروپا و ایاالت متحده مســتقر هستند و 
تولیدکنندگان واکسن در چین، روسیه و هند واکسن هاى 

مخصوص به خود را دارند؛ در نتیجه میلیون ها واکسن 
مورد نیاز جهان در دسترس نیست.

غرب در تولید واکســن انحصار دارد، زیرا تنها کسانى 
هستند که مى توانند واکسن هاى میلیونى تولید کنند، اما 
نمى توانند با نیاز هاى جهان که اکثریت کشور هاى فقیر 
هستند، همگام شوند. ماندگارى کوتاه واکسن ها آن را 
به یک بحران تبدیل مى کند و موضوع اصلى بحران این 
است که باید تمرکز واحد هاى تولیدى در مکان هایى که 
به آن ها نیاز دارند، رخ دهد تا گسترش واحد هاى تولیدى 
جهان را از نظر امکانات تولیدى به مکان عادالنه ترى 

تبدیل کند.

مشکل عرضه واکسن آسترازنکا چیست؟

باران و رطوبت موجب تکثیــر، تولید و حتى باعث کاهش 
رشد کرونا نمى شود.

مهرى نیک بین، متخصص بیمــارى هاى عفونى درباره 
تأثیرات باران و رطوبت روى ویروس کرونا گفت: کرونا از 
خانواده اى بزرگ ویروس هاست که موجب بیمارى تنفسى 
مانند سرماخوردگى مى شود. بیشــتر افراد در برهه اى از 
زندگى خود به کروناویروس ها آلوده مى شــوند اما شدت 
عالئم بیمارى معموال خفیف تا متوسط هستند. در برخى 

موارد، ویروس ها مى توانند موجب بیمارى هاى دستگاه 
تنفسى تحتانى مانند ذات الریه و برونشیت شوند.

او افزود: این ویروس ها در سراسر جهان بین حیوانات شایع 
هستند اما تنها تعداد معدودى از آنها بر انسان تاثیر مى گذارند. 
کروناویروس ها به ندرت مى توانند تکامل یافته و از حیوان 
به انسان منتقل شوند. این شرایط درباره کرونا ویروس هاى 
مسبب سندرم تنفسى خاورمیانه (MERS-CoV) و سندرم 
حاد تنفسى شدید (SARS-CoV) رخ داد که هر دو مورد به 

واسطه عالئم شدید خود شناخته شده هستند.
نیک بین درباره تاثیرات باران و رطوبت بر کرونا بیان کرد: 
اصال باران و رطوبت موجب تکثیر و تولید نمى شود و یا حتى 
جلوى روند رشــد این ویروس را نمى گیرد. تنها مى توان با 
رعایت نکات بهداشــتى و ماندن در منزل تا حدودى جلو  
پیشرفت آن را گرفت زیرا شیوع بیمارى بیشتر در محل هایى 
که تجمع مردم زیاد است، افزایش مى یابد. این نوع بیمارى 

عالئمى نداشته و مى تواند به سرعت تکثیر پیدا کند.

آیا باران موجب تکثیر ویروس کرونا مى شود؟

روى موج کووید-19
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محمد حسن شــاهنگى، عضو شــوراى علمى گروه 
ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعى 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســالمى، با نگارش 
یادداشتى، برخى آثار ســینمایى به نمایش درآمده در 
چهلمین جشــنواره فیلم فجر را از منظر آسیب هاى 

اجتماعى بررسى کرده است. شاهنگى مى نویسد:

با نگاهى به آثار جشــنواره چهلم فیلــم فجر از منظر 
آسیب هاى اجتماعى مشخص مى شــود که عوامل 
اجتماعى مؤثر بر رفتار انحرافى و بزهکارى گوناگون 
و متعددند؛ از جمله وضعیت اقتصــادى خانواده  (فقر 
یا رفاه بیش از حد)، معاشرت با دوستان ناباب، بدون 
هدف گذراندن اوقات فراغت، بیکارى، نوع شــغل و 
میزان درآمد، عدم رضایت شغلى، تجرد و تأهل، تراکم 
جمعیت، مهاجرت، بى عدالتى، مواد مخدر و… همگى در 
ارتکاب جرم، پیدایش و توسعه مفاسد و کجروى ها اثر 
قطعى دارند و فراگرد جامعه پذیرى و اجتماعى در نحوه 

رفتار و سلوك فرد اثر تعیین کننده اى دارد.
نوع روایت آسیب هاى اجتماعى در گروه سنى جوانان 
معموًال به گونه اى اســت که این افراد به دلیل افکار 
پوچ، حس نومیدى، احساس گناه، افسردگى، اعتیاد، 
احساس شکست، بحران هاى حاد عاطفى و نداشتن 
سعه صدر در برابر مسائل، دچار این آسیب ها مى شوند؛ 
همچنین آســیب هاى اجتماعى با گســترش دامنه 
نیازمندى هــا، محرومیت هاى ناشــى از عدم امکان 
برآورده شدن خواســته ها و نیازهاى زندگى موجب 
گسترش شــدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکارى 

و سرگردانى مى شود.
در فیلم هــاى ایــن دوره از جشــنواره  هماننــد 
علف زار(ســاخته کاظم دانشى) و شــادروان (ساخته 

حسین نمازى) این موضوع مشهود بود.
به طور کلى مى توان گفت بین وضعیت اقتصادى افراد 
و وقوع جرم و سایر آســیب هاى اجتماعى- فرهنگى 
رابطه مستقیم وجود دارد، به طورى که با پایین تر رفتن 
سطح درآمد بر میزان وقوع آســیب هاى اجتماعى- 

فرهنگى افزون مى شود.
بر این اساس مســائل و معضالتى چون اعتیاد، انواع 
جرم در طبقات پایین اقتصادى رایج تر است. طبق این 
دیدگاه، طبقه متوسط نسبت به سایر طبقات اقتصادى 

وضعیت مناسب ترى دارد.
در این دیدگاه فقر به عنوان یک معضل وسیع اجتماعى 
در نظر گرفته مى شود که سر منشاء سایر آسیب هاى 
اجتماعى است. مسائل فرهنگى جامعه و عدم پایبندى 
به آداب و رسوم سنتى یکى از عوامل دیگر در احتمال 
وقوع آسیب هاى اجتماعى- فرهنگى در بین جوانان 
است، این نکته را مى توان در فیلمى مانند علفزار(ساخته 

کاظم دانشى) مشاهده کرد.
فقر یکى از مهم ترین مســایل جوامع بشــرى است. 
فقیران در جهانى به سر مى برند که آن را دنیاى چهارم 
خوانده اند و در نقشه جغرافیا جاى مشخصى براى آن 

نمى توان یافت.
در جهان امروز بیکارى و عدم اشــتغال نیروى قادر 
به کار (فعال)به عنوان یکى از پدیده هاى اقتصادىـ  
اجتماعى مورد توجه بزرگان اقتصاد و برنامه ریزان و 

سیاست گزاران فرهنگى قرار گرفته است.
اهمیت این قضیه تا آنجاست که عده اى از اقتصاددانان 
و علماى علوم اجتماعى نظیر ریــکاردو، کینز، کارل 

ماکس و… تئورى هاى بیکارى را مطرح مى کنند.
بیکارى داراى اثرات و تبعات مهمى در جامعه مى باشد. 
از این اثرات مى توان به آثارى چــون ظهور و ترویج 
مشاغل کاذب و مخرب، نا امیدى، نارضایتى از زندگى 
و… اشاره کرد. اهمیت این مساله در فیلم نگهبان شب 
(ساخته سید رضا میرکریمى) مورد توجه فیلمساز قرار 
گرفته است. بیکارى به ویژه در نسل پرانرژى و جوان 
که انرژى و قدرت و نیروهــاى آنها راکد و بى مصرف 
باقى مى ماند، نمود بیشترى پیدا مى کند و زمینه را براى 

انوع انحرافات اجتماعى فراهم مى سازد.
مرورى بر فیلم هاى جشــنواره نشــان مى دهد که 
انحرافات جوانان مرد بیشتر از زنان جوان است؛ البته 
تبیین رابطه این دو متغیــر تحت تأثیر عوامل دیگرى 
مانند دنیاى کار، ســاخت طبقاتى و اشکال گوناگون 

نظارت بر رفتار زنان و مردان قرار دارد.
مهمترین بعد قشربندى اجتماعى مربوط به این است 
که چگونه عمل کننــدگان در طبقات اجتماعى جاى 
مى گیرند یا چگونه مواردى مانند منزلت و درآمد میان 

آن ها تقسیم مى شود.
نباید فراموش کرد که مردان بیشتر در صحنه اجتماعى 
یعنى جهان کار حضور دارند و برعکس زنان بیشتر در 
صحنه حوزه خصوصى یعنى زندگى خانوادگى حاضر 
هستند؛ یکى از بارزترین  آسیب هاى اجتماعى در حریم 
خصوصى زنان، خشونت علیه  این طبقه است؛ خشونت 
علیه زنان در سکوت پیشروى مى کند و همه جوامع کم 

و بیش به آن مبتال هستند.
زنان همچنان با این زشت ترین نماد تبعیض و نابرابرى 
در حقــوق و در زندگى روزمره خود روبه رو هســتند. 
خشــونت علیه زنان هر گونه عمل خشــن مبتنى بر 
جنسیت است که موجب آزار یا صدمه جسمى، جنسى 
یا روانى شود. عواقب غیرکشنده خشونت عبارتند از: 
عوارض روانى: اضطراب، افســردگى، ترس، کاهش 
اعتماد به نفس، وســواس، اختالل خوردن، اختالل 
خواب، ســرزنش خود و اختالل در ایجاد ارتباط. این 
آسیب اجتماعى در فیلم نمور (ساخته داوود بیدل) مورد 

توجه قرار گرفته است.

جوالن  آسیب هاى اجتماعى به روایت جشنواره فیلم فجر

روى دیگر سینما

خیلى ها معتقدند همه گیرى جهانى ویروس کرونا و 
بیمارى کووید-19 و به دنبال آن محدودیت ها و الزام 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در کنار آسیب هایى 
که به ســالمت جوامع زده، فرهنگ و الگوســازى 
جدیدى هم به همراه داشته که برخى به آن «فرهنگ 
کرونایى» مى گویند؛ فرهنگى که با خود مناســبات، 
خواسته ها و رفتارهاى جدیدى به دنبال داشته است. 
آیا مى توان گفت همین فرهنگ جدید باعث شده که 
افراد بیش از پیش به عمل هاى زیبایى و پروسه هاى 
زیبایى پزشکى فکر کنند؟ آیا اصوًال مى توان تحلیلى 
از رفتار مردم درباره زیبایى شان پشت ماسک داشت؟

دکتر مهدیار سعیدیان، پزشک و متخصص زیبایى، 

در این باره به روزنامه ایران مى گوید: آن چه مفهوم 
زیبایى و جذابیت را تعریف مى کند بر اساس فرهنگ 

غالب و دوره هاى زمانى متفاوت، متغیر است.
وى افزود: : «ماسک براى پیشگیرى از شیوع ویروس 
در این دوران رایج شد و به تدریج باعث دقت مردم به 
جزئیات چهره از پشت ماسک به خودشان و دیگران 
شــد. در واقع خیلى از ما براى آن کــه دیگران حتى 
دوســتان و آشــنایان را از بخش پیداى صورت شان 
بشناســیم ناچار به دقت بیشــترى در چهــره آنها 
شده ایم. از ســوى دیگر با رواج دورکارى و جلسات 
و گفت وگوهاى تصویرى مجــازى اکثر مردم تصور 
دقیق ترى از تصویرشان پیدا کردند و ناخودآگاه روى 

ظاهرشان حساس تر شــدند البته این مسأله عجیبى 
نیست و از ذات کمال گرایانه انسان منشأ مى گیرد.

طبق تحقیقات علمى پزشکى در ایام کرونا در حوزه 
جراحى هاى پالستیک که معموًال در مطب پزشکان 
این حوزه نیز قابل انجام است، تزریق ژل و بوتاکس 
افزایش محسوسى در سراسر دنیا و از جمله در کشور 

ما داشته است.
این پزشــک همچنین دالیل دیگــرى را هم براى 
تمایل بیشــتر مردم به جراحى زیبایى برمى شمارد: 
از دیدگاه دیگر بخشى از هزینه هایى که افراد به ویژه 
قشر متوسط جامعه تا قبل از کرونا براى تفریح یا سفر 
استفاده مى کردند، اکنون با محدودیت هاى کرونایى 

صرف اعمال و پروسه هاى زیبایى شان مى کنند. هر 
چند این عامل در کشــور ما با توجه به تورم موجود 
کمتر مؤثر اســت اما گاه افــرادى را مى بینیم که با 
قرض و وام اقدام به این  گونه اعمال جراحى مى کنند 
که این خود علل فرهنگى و روانشناختى جداگانه اى 

دارد. 
 وسواس نسبت به زیبایى پشت قاب ماسک هایمان 
حاال تبدیل به عادت جدیدى شــده است. شاید شما 
هم این روزها به چین و چروك هاى دور چشــم تان 
بیشــتر نگاه مى کنید یا به زیبایى چشم و ابروهایتان 
بیشتر اهمیت مى دهید. نمى دانم هر چه هست، کرونا 

به زیبایى هم مفهوم تازه اى بخشیده.

یک روانشناس اجتماعى گفت: مفهوم گوش به زنگى 
اجتماعى باعث مى شود که افراد نسبت به اخبار جنگ و 
رویداد هاى اجتماعى حساس باشند و از طرفى قرار ندادن 
این اخبار در دسترس مردم هم موضوعى منطقى نیست.

به گفته صفارى نیا، انسان از نظر تکاملى موجودى است 

که براى زنده بودن و بقاى خودش نسبت به اخبار منفى 
هشیار و حساس است، به طور مثال اگر انسان اولیه خبر 
داشــت که فردا هوا بارانى است متوجه مى شد که باید 
آذوقه خود را فراهم کند و مجبور بود که نسبت به اخبار یا 
رویداد هاى منفى که به بقاى او کمک مى کرد، حساس تر 

باشد.  او مى گوید: پدیده گوش به زنگى افراد را ترغیب 
مى کند که به اخبار جنگ یا منفى گوش به زنگ باشند و 
ارائه اخبار جنگ و منفى ایجاد خشونت مى کند و براى 
توازن باید اخبار خوب مثل جشن ها و پیشرفت ها را به 

مردم داد تا اثر اخبار پرخاشگرانه را کاهش دهد.

معاون اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد بر 
اســتفاده از ظرفیت سمن ها براى کاهش 

آسیب هاى اجتماعى تاکید کرد.
سیدجواد هاشمى مهر با تاکید بر ضرورت 
رســیدگى به مشــکالت اجتماعى براى 
پایدارى امنیت اجتماعى، تاکید کرد: حوزه 
امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى بیش از 
پیش به دنبال ارائه راهکار و اقدام مناسب در 
جهت مقابله و پیشگیرى از بروز آسیب ها و 

معضالت اجتماعى در استان باشد.
وى با بیــان اینکه، برخى از آســیب هاى 
اجتماعى ریشه دار شده اند، اظهار داشت: 
ظرفیت هــاى انســانى باالیــى از جمله 
ســمن ها داریم که اگر به خوبى پاى کار 
بیایند در کاهش و ریشه کنى ناهنجارى ها 

موثر خواهند بود.
هاشمى مهر تاکید کرد: هرگز نباید نسبت 
به مسائل و مشــکالت جامعه بى تفاوت 
باشیم، چون یکى از مهمترین علل و عوامل 
گسترده تر شدن مشــکالت اجتماعى و 
جامعه، احساس مســئولیت نکردن و بى 

تفاوتى اجتماعى است.
وى با بیان اینکه، وظایف حوزه اجتماعى و 
فرهنگى گسترده و معضالت و انحرافات 
اجتماعى هم بى شمار است، گفت: بدون 
بررســِى علمى، علل و عوامل آسیب هاى 
اجتماعى نمى تــوان در جهت حل و رفع 
آن با درمان مقطعى و غیر ریشه اى موثر 

عمل کرد.
معــاون سیاســى امنیتــى و اجتماعى 
استاندارى گفت: ترویج سبک و فرهنگ 
زندگى ایرانى اســالمى مورد تاکید است 
و مى توانــد در پیشــگیرى از معضالت 

اجتماعى مطلوب باشد.
هاشــمى مهر تاکید کرد: آســیب هاى 
اجتماعى متعدد خودکشى، طالق، اعتیاد 
به موادمخدر و خشونت ها تاثیرات مخربى 
در جامعه دارند و باید علل غالب آن مورد 

توجه واقع گیرد.

سمن ها براى کاهش 
آسیب هاى اجتماعى 

 پاى کار بیایند

یک روانشــناس با اشــاره  به انتقــال اختالفات و 
دلخورى هاى برخــى زوجین به فضــاى مجازى و 
نشــان دادن این اختالفات به اقوام و آشنایان، گفت: 
برخى زوجین پس از بروز اختالف و بحث و دلخورى 
در فضاى مجازى همدیگر را بالك مى کنند، این در 
حالى است که حتى اگر زوجین دعواى سختى را پشت 
سر گذاشته باشــند هم نباید همسر خود را «بالك» 

قرار نیست (مسدود) کنند چراکه 
دنیاى مجازى با انتشار 

ت  فــا ختال ا
بــه  تبدیــل 
عرصه اى براى 

انتقــام گرفتــن 
زوجیــن از یکدیگر 

شود.
شبنم طلوعى اظهار کرد: برخى زوجین 

اثرات دعواهاى خود با یکدیگر را براى گرفتن 
انتقام از همســر در فضاى مجازى پخش مى کنند و 
متوجه نیستند عالوه بر مفهومى که این انتشار براى 
همســر دارد، چنین محتواهاى کنایه آمیزى در نظر 
دیگران نیز با معنى و مفهوم همراه است و دیگران نیز 

متوجه اختالف زوجین مى شوند.
این روانشناس با بیان اینکه انتخاب فضاى مجازى 
براى انتقام راه حلى پیش پا افتاده اســت که زوجین 
ضعیف آن را برمى گزیننــد، درباره اثرات مخرب این 
امر ادامه داد: اولین اثر مخرب انتشار دعواى زوجین 

در فضاى مجازى، سوءاستفاده دیگران و سودجویى 
افرادى است که نســبت به اختالف زوجین آگاه شده 
و دقیقا از همین خــالء موجــود وارد رابطه زوجین 
مى شــوند. از طرفى زوجین آگاه نیســتند راهى که 
در پیش گرفته اند و به اشــتباه آن را حل مساله تلقى 
مى کنند به دعوا و اختالف آنها دامن زده و دیگران با 
دیدن چنین محتواهایى دیدشان به این زن و شوهر 
تغییر مى کند. به طورى کــه حتى اگر این اختالف ها 
رفع شده و زندگى زوجین اصالح 
شود، همچنان دیگران همان دید 
و تصور را نسبت به رابطه زوجین 
دارند و در رابطه آنها دخالت 
مى کنند چراکه زوجین 
با انتشار این تصاویر به 
طور غیر مســتقیم حق 
دخالت در رابطه شان را به دیگران داده اند.

طلوعى با توصیه به اینکــه زوجین در فضاى 
مجازى باید طرفدار همســر خود باشــند و حتى اگر 
اختالفى نیــز وجود دارد آن را نــه در فضاى مجازى 
بلکه در فضاى خصوصى میان خود مطرح کنند، این را 
هم گفت که زوجین مى توانند از فضاى مجازى براى 
ارتباط با همسر خود اســتفاده کرده و حتى در میانه 
روز از خود عکسى گرفته و براى همسر ارسال کنند. 
اینگونه هم از عشق خود مراقبت کرده و هم از فضاى 
مجازى براى بهبود ارتباط خود با همســر اســتفاده 

مى کنند.

اخبار جنگ و خشونت، جامعه را ناامید مى کندزن و شوهرها یکدیگر را «بالك» نکنند!

ایرانیان، رکورد دار وقت گذرانى در شبکه هاى اجتماعى  قرار نیست چراکه 
نتشار 

یگر 

کرد: برخى زوجین هار
گ ا ا گ ک ا

تغییر مى کند. به طورى کــه حتىا
رفع شده و زندگى
شود، همچنان د
تصور را نسبت و
دارند و در
مى کن
با انتشا
طور غیر
رابطه شان را به دخالت در

ک ا ا طل

وسواس زیبابودن پشت ماسک

یک روانشناس گفت: شایعه با ناامنى و اضطراب همراه 
است و هر قدر عدم امنیت روانى و اضطراب در میان افراد 
فزونى یابد، به همان میزان شایعات هم بیشتر مى شوند.

لیال ماهر گفت: همه ما بار ها اخبارى شــنیده ایم که 
غمگین، خوشــحال یا متعجبمان کرده اســت و بعد 
مشخص شده که حقیقت نداشته و شایعه اى بى اساس 
بوده است. از شایعات مربوط به زلزله بگیرید و تا قیمت ارز 

و دالر و شایعه فوت فالن بازیگر و جدایى سلبریتى ها. 
اگرچه در دنیاى امروز نمى توان مقابل سونامى 

تکنولوژى هاى ارتباطى ایستاد و باید تاثیرات 
منفى اش را در مقابل کارکرد هاى مثبت آن 
تحمل کرد، اما به نظر مى رسد بازار شایعه 

پراکنى ها، بازى با اخبار و دست به 
دســت کردن آن در شبکه هاى 

اجتماعى داغ است.
به گفته لیال ماهر با اندکى بررسى 

و تعقل مى شود به این نتیجه رسید 
که یکى از دالیل وقت گذرانى بیش از 

حد در شبکه هاى اجتماعى این است که مردم به دنبال 
پیگیرى اخبار از شبکه هاى اجتماعى هستند و به نوعى 
این شبکه ها به منبع خبرى مردم تبدیل شده اند، منابعى 

که نمى شود به صحت اخبار آن مطمئن بود.
او گفت: کارکرد هاى شبکه هاى اجتماعى در ایران با تمام 

دنیا متفاوت اســت، ایرانیان رکورد دار وقت گذرانى در 
شبکه هاى اجتماعى هستند. رویکرد مردم ایران به پیام 
رسان ها و شبکه هاى اجتماعى به طور کلى محصول 

یک عامل و دو عامل نیست.
 این روانشــناس مى گوید: در علم ارتباطات شایعه را 
گفتمان هاى غیررســمى و نامعتبر و در نتیجه نهایى، 
اطالعات وارســى نشــده مى دانند که در چند مرحله 
در چارچوب نظاِم ارتباطى پرورانده شده اســت و از 
آنجایى که اطالعات در هر مرحله دســت به 
دست شده است، اغلب تحریفاتى در آن ها 
صورت مى گیرد. ممکن است بعد از 
چندین بار تحریف، محصول نهایى 
به کلى با آنچه در ابتداى کار منتقل 
شده متفاوت باشد. «هنگامى که افراد 
به شدت مشتاق کسب خبر درباره چیزى 
هستند، اما نمى توانند اطالعات موثقى 
بدست آورند، مستعد پذیرش شایعه ها 

مى شوند.
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به گفته یک روانشناس  در چند سال اخیر و با شیوع کرونا و 
افزایش دغدغه هاى فکرى والدین و در خانه ماندن کودکان 
عدم تحرك افزایش یافته و به دنبال آن فعالیت هاى حسى 
حرکتى کاهش یافته است و ما با موجى از کودکان با مشکالت 
حسى حرکتى و در ادامه مشکالت یادگیرى مواجه هستیم. 
عارفه جوانبخت گفت: الزم اســت خانواده ها و معلمین در 
وهله اول و به منظور پیشــگیرى با انجام بازى هاى تقویت 
مهارت هاى حسى حرکتى از بروزمشکالت آتى جلوگیرى 
کنند و در مرحله بعد با بررسى وضعیت یادگیرى کودك در 
صورت مشاهده مشکل کودك را براى تشخیص به هنگام 
و انجام مداخالت تخصصى به روانشناسان داراى تخصص 

کودکان استثنایى ارجاع دهند.

 امام جمعه بندرعباس اظهار کرد: بیکارى پایه بســیارى 
از آســیب ها در جامعه اســت، به طورى که بســیارى از 
کارشناســان معتقدند که بیش از 50 درصد از آسیب هاى 
اجتماعى جامعه معلول بیکارى اســت. حجت االســالم 
والمســلمین محمد عبادى زاده ابراز کرد: برخى از کارها 
مثبت هستند و اگر انسان جنبه الهى نیز به آن بدهد، بسیار 
مؤثر خواهد بود. فعالیت براى عمــران و آبادانى جامعه و 

فعالیت هاى کارآفرینى از این قبیل کارها هستند.

استاندار ســمنان بر اســتفاده از ابزار فرهنگ در مبارزه با 
آسیب هاى اجتماعى تأکید کرد و گفت: مبارزه با مواد مخدر 
مستلزم اجراى اقدامات مؤثر فرهنگى است. سیدمحمدرضا 
هاشمى اظهار داشت: کاهش آسیب هاى اجتماعى نیازمند 
استفاده از ظرفیت هاى مختلف از جمله فرهنگ است. وى 
با بیان اینکه مدیریت در بحــث مواد مخدر باید اجتماعى 
شــود تأکید کرد: در بحث مبارزه با مواد مخدر الزم است 
راهکارهاى عملى و مورد نیاز در راســتاى کاهش تقاضا 
دنبال شــود. هاشــمى با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر 
محدود و منحصر به اجتماع خاصى نباید باشد اظهار داشت: 
باید همه جانبه اعم از خانواده، مدرسه محله نسبت به این 

موضوع نگریسته شود.

کاهش تحرك در کودکان 

تبعات بیکارى 

لزوم استفاده از 
ظرفیت هاى فرهنگى
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مدیرعامل تشکل مراکز اقامتى، بهبود، اختالل و درمان 
مصرف کنندگان موادمخدر مازندران بــا بیان این که در 
سال هاى گذشته بهزیســتى و دیگر دستگاه هاى مرتبط 
هیچ گونه حمایت مالى از مراکز ترك اعتیاد استان نداشتند، 
گفت : مشکالت مالى مراکز ترك اعتیاد در مازندران جدى 

و نگران کننده است.

محسن صابرى، رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکى 
قانونى درباره سرنوشت اجساد اهدا شده به دانشگاه هاى 
علوم پزشکى مى گوید: ما در سازمان پزشکى قانونى تفاهم 
نامه اى با دانشگاه هاى علوم پزشکى داریم که بر اساس 
آن جسدى را براى آموزش و ارتقاى علم پزشکى دریافت 
مى کنند. ما به آنها تأکید کردیم حتما باید اجساد اهدایى با 
رعایت حرمت میت دفن شود. اینطور نیست که جسد تمام 
شــود، بلکه با تمام اعضا و پس از انجام اقدامات آموزشى 
باید دفن شــود. حتى وقتى عضوى در بیمارســتان قطع 

مى شود و ... این موارد هم دفن مى شود.

مشکل مراکز ترك اعتیاد

سرنوشت جسدهاى اهدایى 
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محمد رضا تاجیک، نماینده مجمع عالى نمایندگان کارگرى در 
شورایعالى کار تصریح کرد: مى خواهم به دولتى ها و کارفرمایان 
بگویم امسال با این وضع بد اقتصادى دیگر «درصد» براى 
افزایش مزد ندهند و آگراندیسمان نکنند. این درصد ها شکم 
ما را سیر نمى کند؛ درصد را از این به بعد کنار بگذارند و براى 
دستمزد عدد بدهند، عددى بر مبناى میزان هزینه هاى زندگى.

آگراندیسمان نکنید



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

همانا دنیا انســان را به خود ســرگرم و از دیگر چیزها باز مى دارد. 
دنیاپرستان چیزى از دنیا به دست نمى آورند جز آنکه درى از حرص 
به رویشان گشوده و آتش عشق آنان تندتر مى شود، کسى که به دنیاى 
حرام برســد از آنچه به دســت آورده راضــى و بى نیاز نمى شــود و 
در فکر آن اســت که به دســت نیاورده، اما ســرانجام آن، جدا شدن از 
فراهم آورده ها و به هم ریختن بافته شده هاست. اگر از آنچه گذشته 

موال على (ع)عبرت گیرى، آنچه باقى مانده مى توانى حفظ کنى.
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مدیریت شعبه بانک سپه منطقه اصفهان

هماهنگىآدرسردیف
جهت بازدید

شماره  پالك 
قیمت پایه کارشناسى اعیانعرصهنوع کاربرىنوع ملکثبتى

نحوه سهم بانک(ریال)
توضیحاتوضعیت ملکفروش

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 1
42طبقه سوم  غربى

مدیریت شعب 
عدم تخلیهنقدشش دانگ100/9629,278,400,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41142منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 2
42طبقه  دو غربى

مدیریت شعب 
عدم تخلیهنقدشش دانگ100/9628,268,800,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41140منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 3
42طبقه  دو شرقى

مدیریت شعب 
عدم تخلیهنقدشش دانگ94/8526,558,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41141منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 4
42طبقه  سه  شرقى

مدیریت شعب 
عدم تخلیهنقدشش دانگ94/8527,405,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41143منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 5
42طبقه  چهارغربى

مدیریت شعب 
عدم تخلیهنقدشش دانگ100/8330,249,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41144منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان سپهساالر نبش خیابان پنجم 6
ساختمان آژانس هواپیمایى  طبقه 4شرقى

مدیریت شعب 
 عدم تخلیهنقدشش دانگ148/859,520,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان5000/21379منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد
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اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 1 شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ144/5628,912,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3017منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

8
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 2 غربى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/5828,270,320,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3018منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

9
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 2شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ144/5629,490,240,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3019منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

10
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 3 غربى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/5828,824,640,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3020منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

11
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه3 شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/2928,764,320,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3021منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

12
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 4 غربى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/5829,378,960,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3022منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

13
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 4 شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/2929,317,480,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3023منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

14
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 5غربى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/5829,933,280,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3024منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

15
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 5 شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/2929,870,640,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3025منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

16
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 6 غربى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/5830,487,600,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3026منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

17
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 6 شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/2930,423,800,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3027منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

18
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه 7 غربى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/5830,626,180,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3028منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد

19
اصفهان- چهارراه جهاد - سمت غرب خیابان 

خیام - کوچه شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا - 
بلوك 55 -طبقه7 شرقى

مدیریت شعب 
تخلیهنقدشش دانگ138/2930,423,800,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3029منطقه اصفهان

ملک مذکور با وضع موجود به فروش مى رسد .پرداخت 
کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال سند 

بر عهده برنده مزایده مى باشد
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