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هر روز که چشم باز مى کنیم، با انبوه اخبار اندوه بارى 
مواجهیم که گویى پایانى ندارند. فوت یک هنرمند، 
یک ورزشکار، یک عالم و یا سیاستمدار چنان روز و 
شب ما را در بر گرفته که همواره با موجى از یأس و 

ناراحتى دست و پنجه نرم مى کنیم.
اى کاش در کنار این همه افسردگى روزافزون، یک 
روز هم به ما مى گفتند که یک دانشمند، یک استاد 
دانشــگاه، یک مبتکر یا مخترع پرآوازه به دنیا آمده 
است و باید براى این تولد خجسته شادمانى کرد. ولى 
افسوس... حاال دیگر اگر کسى بخواهد جشن تولد 
و عقد و عروســى هم بگیرد، دیگر از گل و شیرینى 

خبرى نیست. همه بسته اند تا مبادا بمیرند.
سوگ عزا هم دو چندان شده است. بخشى به خاطر 
فوت یک عزیز راحل و مازاد آن هــم براى آن که 
نمى توان بــراى او مراســم ترحیم گرفــت تا به 

بازماندگانش تسلیتى مختصر گفت.
تحریم و گرانى هــاى روزافزون، اســترس جنگ و 
بالى ســیل و ترور را هم که در نظــر بگیریم، دیگر 
هیچ دلخوشــى کوچکى باقى نمى مانــد. حاال دیگر 
نمى توان براى شب یلدا و یک دورهمى ساده خودمانى 
هم برنامه ریزى کرد؛ براى یک مشت تخمه و کاسه اى 

پر از انار و ساعتى که به زمستان مى رسد. 
چقدر دلتنگ دیداریم... یک دیده بوسى آبدار و یک 
دست دادن گرم و طوالنى و عطسه هاى بلندى که 

خنده مى آورد.
حال در این وانفساى روزگار، باید پانزدهمین سال 
انتشار روزنامه مان را آغاز کنیم. با دفترى که خالى 
است و همکارانى که هر یک به کنجى خزیده اند. 
شاید در انواع برنامه هاى مناســبتى، این هم یک 

شیوه باشد!
 ... ادامه در صفحه 2

برخالف باور رایج که تغییر خاستگاه اندیشه ورزى از 
مراجع سنتى (مطبوعات) به مراجع مدرن (نرم افزارهاى 
مبتنى بر پیشرفته ترین فناورى هاى روز) را روند جبرى 
مثبتى در جهت افزایش سطع معلومات جامعه ارزیابى 
مى کند، واقعیت هاى موجود نشــان مى دهد که این 

ارزیابى نمى تواند بیان کننده همه واقعیت باشد.
اگر مبدأ را حدود دو دهه پیش در نظر بگیریم، از آن 
دوران به این ســو، مرجعیت مطبوعات در ایران به 
تدریج نقش کم اثرترى پیدا کرده است. 20 سال پیش 
اگر کسى در پى یافتن پاسخى براى ابهامات سیاسى، 
اجتماعى، فرهنگى یا حتــى اقتصادى خودش بود، 
یکى از مهمترین محل هاى رجوع براى او، مطبوعات 
و به تبع آن، روزنامه نگارانى بودند که در روزنامه ها و 
هفته نامه ها قلم مى زدند. تصویر مردمى که هر روز 
صبح مقابل پیشخوان هاى مطبوعاتى در شهرهاى 
کوچک و بزرگ به صف مى شــدند تا از جدیدترین 
خبرها و تحلیل هاى منتشر شده در مطبوعات اطالع 
پیدا کنند، سکه رایج در جامعه اى بود که در التهاب 

«دانستن» دست و پا مى زد.
آن مردم، تشــنه آگاهى بودند و تنهــا مرجع مورد 
اطمینان براى خود را مطبوعاتى مى دانستند که مى 
توانست این عطش را در آنها خاموش کند. پیش از آن 
دوره هم نقش مطبوعات به همین میزان تأثیرگذار 
بود با این تفاوت که هر چه به عقب برگردیم، به دلیل 
انگشت شــمارتر شدن رســانه ها و محدودتر بودن 
مراجع فکــرى جامعه، نقش روزنامــه ها در آگاهى 
بخشى نیز به همان نســبت پررنگ تر و حساس تر 
بود. اما امروز نه از آن صف هاى مقابل کیوسک هاى 
مطبوعاتى خبرى هست و نه از آن تیراژهاى حسرت 

برانگیز روزنامه ها و هفته نامه ها. 
... ادامه در صفحه 2

در انتظار آینده اى پر از 
دلخوشى هاى کوچک

حاال وقت خوردن 
قرص «قرمز» است
    ایرج ناظمى    مهران موسوى خوانسارى
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طى سال هاى اخیر بسیار شاهد بوده ایم که پس از بارش 
باران حتى بارش هاى اندك در برخى از استان هاى ایران از 
جمله استان خوزستان و به ویژه شهر اهواز سیالب شهرى و 
آبگرفتگى معابر رخ داده است. مدیرکل دفتر کنترل سیالب 
و آبخوان دارى سازمان جنگل ها گفت: این اتفاق رخ مى دهد 
چون شهرهاى ما به صورت شهرهایى عایق و نفوذناپذیر 
ساخته شده اند. ابوالقاسم حسین پور در ادامه با بیان اینکه 
متأسفانه سامانه هاى زهکشى در برخى نقاط کشور از جمله 
شهرهاى جنوبى توان جذب بارش ها و هدایت آنها از سطح 
شهر را ندارند، تصریح کرد: ضرورت شهرسازى  با مدل هاى 
غیرعایق و نفوذپذیر روزبه روز بیشتر مى شود. وى ادامه داد: 

براى مثال ســنگفرش کردن پیاده روها، موزاییک کردن 
حیاط خانه ها و برخى اماکن شهرى و استفاده از آسفالت هاى 
نفوذناپذیر در سطح خیابان ها از جمله مواردى هستند که 
شهرها را تبدیل به شهرهاى عایق مى کنند و سبب مى شوند 
که عرصه هاى تجمع و نفوذ سیالب در محیط هاى شهرى 
از بین روند. به گفته حسین پور درحال حاضر ما با گسترش 
بیش از حد ســطوح عایق شهرى مواجه هســتیم و اگر 
مى خواهیم که روان آب ها خسارات کمترى به دنبال داشته 
باشــند باید این روند را اصالح کنیم. اگر بارش ها بتوانند 
جذب زمین شوند، رطوبت خاك حفظ مى شود و فضاى سبز 

شهرى نیز مى تواند از آن آب تغذیه کند./3586

عضو کمیسیون شــورا ها و امور داخلى مجلس در رابطه با 
اصالحیه قانون انتخابات ریاست جمهورى در کمیسیون 
مربوطه اظهار کرد: بعد از تصویب کلیات قانون در صحن 
علنى مجلس براى ادامه اصالحیه ها قانون به کمیسیون 

ارجاع داده شد.
ابوترابى ادامه داد: یکى از مواردى که مورد اصالح در قانون 
انتخابات ریاســت جمهورى قرار گرفت بحث سن نامزد 
انتخاباتى بود که این بند دچار تغییراتى شــد یعنى قبل از 
اصالحیه سن نامزد ها از 45 سال تا 70 سال بود که به 40 تا 
70 سال تغییر پیدا کرد. وى تصریح کرد: بند دیگرى که در 
این قانون اصالح شد موضوع نامزدى استانداران بود یعنى 

قبل از اصالح فقط استانداران شهر هاى باالى دو میلیون نفر 
و داشتن هشت سال سابقه دولتى مى توانستند در انتخابات 
شرکت کنند که این به تمام استاندارانى که سابقه شش سال 

مدیریت دارند تغییر پیدا کرد.
وى افزود: همچنین در این اصالحیه اجازه داده شده است 
تا شهرداران شــهر هاى باالى دو میلیون نفر و شش سال 
سابقه کار دولتى هم بتوانند در انتخابات ریاست جمهورى 

شرکت کنند.
ابوترابى بیان کرد: بعد از تصویب این قانون در مجلس و تأیید 
شوراى نگهبان وزارت کشور مکلف است در انتخابات آتى 

ریاست جمهورى از این قانون استفاده کند./3584

علت آبگرفتگى هاى مداوم 
شهرهاى جنوبى چیست؟

سن نامزد هاى ریاست جمهورى  
تغییر کرد

مى دانید معادل فارسى 
«ایدز» چیست؟

   ایسنا | گروه واژه گزینى فرهنگستان زبان 
و ادب فارســى درباره واژه  «ایدز» و جایگزین 
آن در زبان فارسى نوشته اســت: «بسیارى از 
مردم بیمارى "AIDS" را مى شناســند. این 
ســرنام در برخى از زبان ها اســتفاده مى شود، 
اما نه در "تمام" زبان هاى دنیا. فرانســوى ها 
و اســپانیایى ها به آن "SIDA" مى گویند. 
در زبان فارســى هم، عالوه بــر اینکه کاربرد 
"ایدز" پذیرفته شده است، با توجه به نام فارسى 
این بیمارى، یعنى "نشــانگان اکتسابى کمبود 
ایمنى"، اختصاِر "ناکا" ساخته شده است. چه 
مى شــد اگر ما نیز با زبانمان مهربان تر بودیم 
و از کاربرد واژه ها و اختصارات فارســى ســر 

بازنمى زدیم؟»

پایان «وجه حامل» 
   فــارس | معاون اداره نظــام هاى پرداخت 
بانک مرکزى با بیان اینکــه از 22 آذر ماه صدور 
چک در وجه حامل ممنوع است، گفت: از این تاریخ 
صادرکننده چک ملزم به ثبت اطالعات چک در 
سامانه صیاد و دریافت کننده چک هم موظف به 
اخذ استعالم و تطبیق اطالعات چک با اطالعات 

درج شده در این سامانه است./3588

تجارت با
 سم نیش عقرب

   روزنامه خراســان | خبر صــادرات زهر 
کژدم یا همان عقــرب از افغانســتان به آمریکا 
بازتاب گسترده اى در فضاى مجازى داشت. گفته 
مى شود یک پرورشگاه عقرب و مار در هرات، قرار 
است 500 گرم سم را به خارج از کشور صادر کند 
که درآمد ارزى باالیى را هم به همراه دارد و هر گرم 
سم عقرب ده هزار دالر خرید و فروش مى شود. این 
زهر بیشتر به کشورهاى آمریکا و اروپا و کشورهاى 
عربى صادر مى شود. گفته مى شود از زهر عقرب 
براى مداواى بیمارى سرطان و تولید آنتى بیوتیک 
در پزشکى اســتفاده مى شــود. همچنین از زهر 
عقرب براى از بین بردن بیمارى ماالریا نیز استفاده 

مى شود./3589

نوبت به تخم مرغ رسید!
   تســنیم | بعــد از آرام گرفتــن قیمــت 
مرغ در بــازار این بــار نوبت تخم مرغ رســید تا 
قیمت هاى جدیــدى از خود در بــازار ثبت کند؛ 
قیمت هر شــانه تخم مرغ 30 عددى به 40 هزار 
تومان نزدیک شده اســت. با توجه به مشکالتى 
که براى تأمین نهاده هــاى دام و طیور وجود دارد 
قیمت تخم مرغ نیز در بازار افزایش یافته اســت 
هرچند که به خرابى اوضاع مرغ نیست. این در حالى 
است که  قیمت تخم مرغ بسته بندى شده اوضاع 
خراب ترى دارد به طورى که حداکثر قیمت مصوب 
این محصوالت نیــز به تازگى 31 هــزار تومان 
تعیین شده است اما شرکت ها تخم مرغ هاى 20 
عددى را به این قیمت مى فروشند و حتى برخى 
شــرکت ها براى تخم مرغ 20 عددى قیمت 38 

هزار تومان را تعیین کرده اند.

تقلب چینى!
   مهر | احسان محمدى، فعال حوزه صادرات 
صنایع دستى گفت: چینى ها یاد گرفته اند فرش 
دســتباف را با نقش و طرح ایرانــى تولید کنند 
و از آنجا کــه چینى ها به واســطه نیروى کار 
بیشــتر یک فرش را خیلى زودتــر از ایرانى ها 
مى بافند، با قیمت پایین تــر آن را به نام فرش 
ایرانى مى فروشــند. وى گفــت: اگرچه فرش 
چینى کیفیت فرش ابریشــم ایرانى را ندارد اما 
قیمت آن پایین تر اســت و آنها از اعتبار فرش 
دســتباف ایران بــراى فروش محصولشــان 
استفاده مى کنند. این یک نوع تقلب محسوب

 مى شود./3590

یک کشور محکوم نکرد
   تسنیم | ســعید خطیب زاده، سخنگوى وزارت 
خارجه در کنفرانس خبرى مجازى خود به نام مقامات 
دیپلماتیک و دولتى اشــاره کرد که  ترور شهید فخرى 
زاده را محکوم کرده بودند و گفت: متأسفانه تنها یکى 
از کشورهاى همســایه درباره ترور فخرى زاده موضع 
نگرفته است اما بقیه کشورهاى پیرامون موضع جدى 

گرفتند و این اقدام را محکوم کردند. /3591

ایران امارات را تهدید کرد؟
   انتخاب | «میدل ایست آى» مدعى شد یک منبع 
بلندپایه در امارات گفته ایران مســتقیمًا با «محمد بن 
زائد»، ولیعهد امارات تماس گرفته و تهدید به ضربه به 
این کشور در صورت هرگونه حمله آمریکا به ایران کرده 
اســت. این منبع گفت: این تهدید را بن زائد مستقیماً از 
سوى ایران دریافت کرد و پاى هیچ واسطه اى در میان 
نبود. به گفته این منبع، ایران به بن زائد گفته است: «ما 
شما را مســئول ترور فخرى زاده مى دانیم.» این منبع 
گفت که تماس ایران با بن زائد چندین ســاعت قبل از 

بیانیه امارات در محکومیت ترور فخرى زاده بود.

دفاع نماینده از «ترامپ»!
   جمــاران | ســید محمود نبویان، نماینده تهران 
که در شبکه افق حاضر شده بود گفت: «من رفته ام 
شمرده ام، "اوباما" 12 بار دستور تحریم داده و این همه 
که مى گوییم "ترامپ"، تنها سه بار دستور تحریم داده 
است.» وى افزود: «شــاید بگویید اوباما هشت سال 
رئیس جمهور بود و ترامپ چهار سال، خب اگر ترامپ 
چهار ســال دیگر رئیس جمهور بود، سه ضرب در دو 

مى شود شش بار!»

راهپیمایى خودرویى
 انجام نشد

   ایرنــا | یــک حرکــت خودرویى در قــم که در 
فراخوان هاى اصلــى در فضاى مجــازى با عنوان 
بزرگداشت شــهید محســن فخرى زاده و در برخى 
دیگر نیز با عنوان سیاسى «پایان مذاکره» اعالم شده 
بود، به دلیل شرایط قرمز کرونایى، با ممانعت نیروى 
انتظامى روبه رو شد. متولیان راهپیمایى قرار بود مسیر 
7 کیلومتر بلوار پیامبر اعظم(ص) را توسط خودروهاى 

خود راهپیمایى کنند.

دومین فرزند هم درگذشت
   ایلنا | على اصغر موســوى زاده، برادر سید محمد 
موسوى زاده که خودکشى او به علت آنچه نداشتن تبلت 
براى آموزش مجازى اعالم شــد، خبرساز شده بود در 
سواحل بندر دیر در بوشهر پیدا شد. هالل احمر دیر اعالم 
کرد: عصر روز دوشبه با اطالع حضورى مردم مبنى بر 
غرق شدگى کودکى هفت ساله در اسکله صیادى شیالت 
بندر دیر جسد کودك غرق شده را پس از بیرون کشیدن 

از آب به اورژانس 115 تحویل دادند. 

گور پدر همه شان!
   خبر فورى | داریوش ارجمند، بازیگر پیشکسوت 
سینما و تلویزیون در گفتگویى اظهار کرد: اگر به دلیل 
عقایدم مرا کمرنگ کنند، به جهنم. مگر کسانى که پر 
رنگ هستند چه شدند؟ وى گفت: بعضى منتظرند ببینند 
«بایدن» بهتر است یا «ترامپ»؛ گور پدر همه شان، سگ 

زرد برادر شغال است./3587

«مالنیا» هم دست به قلم  شد!
   ایرنا | «مالنیا ترامپ»، همســر رئیس جمهورى 
آمریکا، هنوز کاخ سفید را ترك نکرده است اما شایعه شده 
وى قصد دارد یک کتاب افشاگر درباره دوران اقامت خود 
در این کاخ بنویسد. مى گویند «دونالد ترامپ» که آخرین 
روزهاى خود در کاخ سفید را مى گذراند همسرش را به 

نوشتن کتاب خاطرات خود ترغیب کرده است.

خبرخوان

...ادامه از صفحه اول
مثل هر سال، شاید قاعده این بود که دلنوشته سالیانه با ُغر زدن 
همراه شود. از گرانى چاپ و کاغذ بنالیم و از استاندار و شهردار 
و وزارت ارشــاد گالیه کنیم. ولى در چنین روز و حالى، مگر 
مشکالت انتشار چند صفحه کاغذى، محلى از اِعراب دارد؟ 
همینقدر که مطبوعات هم جزو مشاغل ضرورى ردیف اول 
قرار گرفته اند و مثل آب و برق و نان شب براى مردم ضرورى 
شناخته شده اند، کافى است تا به کارى که مى کنیم، ببالیم و 
افتخار کنیم. افتخار کنیم که در رشته و شغلى قرار گرفته ایم 
که در تنگ ترین شرایط حیات انسان ها، باید جریان داشته 
باشد. حاال دیگر همه مى دانند که مطبوعات مهمتر از بسیارى 
از وزارتخانه ها و ادارات و مراکزى هستند که تعطیل شدنشان 

چندان مهم نیست!
شاید به همین خاطر است که در ماتم ایام غمبار، باید جسارت 
کرده و ســالگرد تولد «نصف جهان» را غنیمت شمرده و در 
خلوت خودمانى خود، چهره را با لبخندى بر لب آذین بســته 
و به آنان که همچنان هستند و مانده اند و مى مانند تبریک 
گفته و دستمریزاد بگوییم؛ آنان که از صبح تا شب، نَفس در 
نقاب ماسک هاى سه الیه فرو برده اند و غرق در ژل و الکل، 

پا به رکاب تداوم حیات مطبوعات بسته اند.
امسال از گل و شیرینى خبرى نیســت؛ از پیام هاى تبریک 
کاغذى و مجازى، از تبریک گفتن هاى دوستانه به همدیگر، از 
عکس دسته جمعى و هدیه و بادکنک و برف شادى. ولى همین 

که یک دنیا همت و غیرت وجود دارد تا چراغ خانه یک نشریه، 
یک روزنامه، یک جمع با صفــا و جوان و صمیمى همچنان 

پرنور و پرفروغ بماند، مایه خوشــحالى است. دلیل شادمانى 
است و نوید به آینده اى است که به زودى فرا مى رسد و در آن، 

دلخوشى هاى کوچکى مثل سالگرد انتشــار یک روزنامه، 
شادى جاودانه اى خواهد داشت، ان شاءا... .

در انتظار آینده اى پر از دلخوشى هاى کوچک

...ادامه از صفحه اول
چه شــد و چرا کار به اینجا رســید؟ مقصر خود مطبوعات 
بودند یا رقباى قدرتمندى که به یمن پیشرفت روز افزون 
دانش بشرى، یکى یکى از چراغ جادو درآمدند و آرزوهاى 
صاحبانشــان را جامه عمل پوشــاندند و جایى براى مانور 

رسانه هاى کاغذى باقى نگذاشتند؟
به نظر مى رســد هر دو عامل کار را به اینجا رســانده که 
امروز از آن محل رجوع بودن چنــد دهه پیش مطبوعات 
چیز دندانگیرى باقى نمانده است. یعنى هم رقیب نیرومند 
است و هم ضعف مطبوعات در اتخاذ سیاست هاى بجا، کار 
جایگزین شدن را براى رقیب سهل تر کرده است. اما از میان 
این دو عامل، مطبوعات، مقصران اصلى وضعیت موجودند 
که با فرو رفتن در چنبره تندروى ها و کندروى هاى نابجا و 
دور شدن از رسالت اصلى روزنامه نگارى، نتوانستند دست 
به تربیت نیروهاى مؤثر در مجموعه هــاى خود زده و در 
نتیجه در طول سالیان متمادى، مخاطبانشان را یک به یک 
با خأل عدم اعتماد روبه رو کردند به طورى که هر رقیبى از در 
وارد مى شد هم مى توانست این حفره بزرگ را به راحتى پر 
کند چه رسد به رقیب نیرومندى به نام «فضاى مجازى».  

حاال هر کسى در دستش ابزار کوچکى دارد که توسط آن 
مى تواند به آنى جهان را در نــوردد و در لحظه «ببیند» و 
«بشنود» که در اقصى نقاط این کره خاکى چه مى گذرد، 
سهل اســت، خودش هم مى تواند به این جریان قدرتمند 
مجازى بپیوندد و با همین ابزار، به انتقال اطالعات با دیگران 

دست بزند. بدیهى است در این صورت هیچ نیازى به هزینه 
کردن هاى روزانه براى تهیه مطبوعاتى که همان خبرها 
را عینًا اما با تأخیر به دستشان مى رساند در کسى احساس 
نشود؛ وقتى همه یا «شهروند- خبرنگار» شده اند و محل 
رجوع دیگران و یا خودشان از همین طریق به کسب فیض 

(!) مشغولند، آن هم در کسرى از دقیقه!
این وضعیت، جامعه را با شکل عجیبى روبه رو کرده است. 
از یک طرف اقیانوس اطالعات عمدتًا سطحى و کم مایه، 
رقص کنان بر صفحات نورانى گوشى هاى همراه جارى 
است و از طرف دیگر جامعه اى که سال هاست با این حجم 
سنگین از اطالعات پیش پا افتاده و مخلوط از راست و دروغ 
رو به رو شده است، حاال دیگر به راحتى نمى تواند دست از 
آن بشوید و آن را با محتواهایى عمیق و جا افتاده معاوضه 
کند. تأسف آور آن که اگر هم کســى بخواهد چنین کند، 
خوراك مناســبى برایش پیدا نخواهد شد تا به این ترتیب 

موبایل ها  مراجع فکرى بى رقیب جامعه باشند.
■■■

وقتى یک نشریه به ســالروز تولدش مى رسد یعنى هنوز 
هم مى شود مطبوعات را خاستگاه اندیشه ورزى به حساب 
آورد. این درســت که روزنامه ها الغر شده اند و تحریریه 
ها از نیروهاى کارآمد خالى و این هم درســت که رشته از 
دست مطبوعات خارج شده است و فضاى مجازى تا کنج 
پستوى هر خانه اى رســوخ کرده، اما وقتى یک نشریه به 
شماره سالگردش مى رسد یعنى هنوز نفس جریان دارد و 

امید زنده اســت. هیچ مرجعى هر چقدر هم به روز و مدرن 
نمى تواند با محتوایى سطحى و مبتذل جاى تحلیل هاى 

عمیق و خواندنى مطبوعات را بگیرد.
امروز هم اگر دافعه مطبوعات بیشــتر به چشــم مى آید، 
همه اش به جاذبه فضاى مجازى بــر نمى گردد بلکه این 
ضعفى است که خود مطبوعات در دامن زدنش مقصر بوده 
اند. اما خبر خوب آن است که این فضا قابل بازگشت است. 
اگرچه گرایش مخاطب مدت هاســت به سمت «موبایل 
خوانى» و «موبایل دیدن» و «موبایل شنیدن» تغییر کرده 
است اما تولد هر نشریه جدید و رسیدن سالگرد تولد نشریات 
قدیمى تر این بشــارت را مى دهد که مراجع سنتى هنوز 
هستند و هنوز مى توانند در تغییر شرایط موجود تأثیرگذار 
باشند و هنوز توانایى آن را دارند که مخاطبان را از محتواى 

درست و بهنگام سیراب کنند.  
بى گمان در این مسیر، توصیه به کنار گذاشتن موبایل ها و 
سخن سرایى در مذمت فضاى مجازى براى آنکه کاربران 
سر در موبایل فرو رفته را ترغیب به سردرآوردن در مقابل 
دکه هاى مطبوعاتى کنیم، ضد تبلیغى است که وضع را براى 
رسانه هاى کاغذى از آنچه هست بدتر خواهد کرد پس باید 

فعًال رقیب را کنار گذاشت و به خویشتن پرداخت.
اینکه انواع و اقسام «پیج ها» و«کانال ها» چه بر سر تربیت 
جامعه امروز ما آورده است تا کنون بارها و بارها مورد تحلیل 
کارشناسان حوزه هاى تربیتى قرار گرفته اما جاى چیزى 
که خالى است، راهبردهاى مشخصى است که کارشناسان 

حوزه ارتباطات باید به آنها پرداخته و مطبوعات را از وضعیت 
فعلى نجات دهند.

■■■
در سکانســى از فیلم تحسین شــده «ماتریکس»، وقتى 
«برگزیده» در دو راهى انتخاب ماندن در فضاى دروغین 
(بخوانید مجــازى) یا ورود به آنچه تجســم عینى جهان 
واقعى است قرار مى گیرد، ترجیح مى دهد با خوردن قرص 
«قرمز» دست به انتخابى دشوار زده و به قیمت دستیابى به 
حقیقت، به مسیرى پاى بگذارد که سخت تیره و هراس آلود 
اســت. او با این کار به رویارویى با حریفى بر مى خیزد که 
ده ها برابر قوى تر از خودش است تا جایگاه از دست رفته را 
دوباره احیا کند. اما آنچه «برگزیده» را در این مسیر زنده نگه 
مى دارد، «امید» به تحقق پیروزى و «اتخاذ یک استراتژى 

مشخص» براى رسیدن به هدف است.  
امروز روزى اســت که همه اصحاب مطبوعات در ایران، 
از خبرنــگاران و روزنامه نــگاران و مدیران نشــریات تا 
کارشناســان اهل علم و فضیلت در این حــوزه باید یک 
تصمیم سرنوشت ساز بگیرند. آنها باید تصمیم بگیرند که 
آیا مى خواهند یک بار براى همیشه ضمن اتخاذ سیاستى 
درســت، به رقابت جدى با فضاى مجازى برخاســته و 
مرجعیت تضعیف شده شان را بازسازى کنند یا فعًال تمایل 
دارند با انتخاب قرص «آبى»، همچنان الغر و نحیف باقى 
بمانند و زمانه را با آه و ناله و شکایت بگذرانند تا بعداً هر چه 

پیش آید خوش آید؟   

حاال وقت خوردن قرص «قرمز» است

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف 
لباس عروس آغشــته به مواد مخدر قبل از ارسال به 

اروپا خبر داد.
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند در این باره گفت: مدتى 
پیش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از 
قصد سوداگران مرگ براى قاچاق مواد مخدر در پوشش 

لباس عروس به یکى از کشورهاى اروپایى با خبر شده و 
رسیدگى به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وى 
با بیان اینکه بررسى نهایى حاکى از آغشته کردن یک 
لباس عروس به مخدر مایع شیشه بود، گفت: مأموران 
در عملیاتى که با هماهنگى مقام قضایى انجام شد این 
لباس عروس را قبل از ارسال پستى به یکى از کشورهاى 
اروپایى شناسایى و ضبط کردند. همچنین دو نفر نیز در 

این خصوص دستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر تهــران بزرگ ادامه 
داد: این نوع مواد مخدر که به شــکل مایع است از کشور 
افغانســتان وارد کشــور شــده و قاچاقچیان با آغشته 
کردن آن به تار و پود لباس آن را قاچــاق کرده و پس از 
طى فرایندى دوباره آن را از لباس اســتخراج و اســتفاده 

مى کنند که مأموران پلیس آن را کشف و ضبط کردند.

کشف لباس عروس شیشه اى قبل از ارسال به اروپا!

روزنامه «فرهیختــگان» از دو بازداشــت جدید در قوه 
قضاییه خبر داده است. در بخشى از این گزارش آمده است: 
چند وقتى اســت اخبار متعددى از دستگیرى و برخورد با 
برخى چهره ها و مسئوالن حتى رده باالى دستگاه قضا به 
گوش مى رسد. دستگیرى طبرى، ماجراى هفت سنگان، 
دستگیرى محمدجواد رشیدى رئیس سابق اداره امنیت 

حفاظت قوه قضاییه و رئیس فعلى حفاظت شوراهاى حل 
اختالف و... همه نمونه هایى از برخوردها و نظارت هاى 
درون سازمانى در قوه قضاییه اســت که نشان از تصفیه 

این نهاد دارد.
در ادامه این برخوردها، دو نفر دیگر از مسئوالن قوه قضاییه 
نیز دستگیر شده اند که «فرهیختگان» براى اولین بار اخبار 
مربوط به دســتگیرى و برخورد با آنها را منتشر مى کند. 
«م.ش» قاضى بازنشسته و «ا.ض» رئیس اسبق حفاظت 
اطالعات دادگسترى استان هاى سمنان و تهران به همراه 
چند تن دیگر از معاونان حفاظت اطالعات دادگســترى 
تهران و برخى وکالى دادگسترى به اتهام تشکیل شبکه 
ارتشا و اعمال نفوذ دستگیر شــده اند تا همچنان جریان 
برخورد با مدیران و مسئوالن متخلف و فاسد در قوه قضاییه 

ادامه داشته باشد./3585

2 بازداشت جدید در قوه قضاییه 

حجت االسالم حســین بســتان (نجفى)، عضو گروه 
اجتماعى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه و عضو هیئت 
علمى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرگزارى 

«رسا» با اشاره به تأثیراتى که بى حجابى در سطح شهر 
مى گذارد گفت: بى حجاب صدمات جــدى را به جامعه 
وارد مى کند و مفاســد زیادى به دنبال دارد ولى یکى از 
مهمترین پیامدهاى بى حجابى که به صورت مســتقیم 

تأثیر مى گذارد، سلب آرامش است.
وى در توضیح اینکه بى حجاب آرامش را از سایرین سلب 
مى کند اظهار کرد: منظور از سلب آرامش، گرفتن آرامش 

ذهنى افراد است؛ تأکیدى که اسالم بر مسئله حجاب دارد 
به این دلیل اســت که ذهن مردم جامعه و به خصوص 

مردان در آرامش باشد و این درگیرى ها پیش نیاید.
ایــن عضو هیئــت امنــاى پژوهشــکده زن و خانواده 
در ادامه همین بحث افــزود: افرادى کــه اول صبح با 
چهره هاى بــزك کرده بانــوان روبه رو مى شــوند به 
فعالیت هاى روزمره شان لطمه مى خورد، نظم اجتماعى 

مختل مى شــود و...؛ این یک ســطح از کار است که به 
صورت مستقیم با ذهن درگیرى دارد.

وى با اشاره به دیگر مفاسدى که بى حجابى مى تواند ایجاد 
کند خاطرنشان کرد: آثار بعدى که مترتب مى شود در حد 
ذهنى باقى نمى ماند؛ برخــى از افراد کنترل هاى درونى 
دارند ولــى غالب افراد نمى توانند مقاومــت کنند و وارد 

جنبه هاى رفتارى و انحرافات عملى مى شوند.

چهره هاى بزك کرده
 به فعالیت هاى روزمره

لطمه مى  زند 



استاناستان 03033917 سال  هفدهمچهارشنبه  12 آذر  ماه   1399

کشف مواد مخدر در کلمن 
فرمانده انتظامى شهرستان نایین از کشف نزدیک به 2 
کیلو هروئین و شیشه که در کلمن ماهى جاساز شده بود 
خبرداد. هادى کیان مهر اظهـار کرد: مأموران انتظامى 
شهرسـتان نایین مسـتقر در ایسـتگاه بازرسـى شهید 
شـرافت به یک اتوبوس مسافربرى مشـکوك و آن را 
متوقف کردند. در بازرسى از یک کلمن حمل ماهى 993 
گرم هروئین، 973 گرم شیشه و 2 گرم و 40 سانت شیره 
تریاك که زیر بار ماهى و یخ جاساز شده بود کشف شد. 

در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.

افزایش 26 درصدى بارش 
حجت ا... على عسگریان، کارشناس پیش بینى اداره کل 
هواشناسى اصفهان گفت: اسـتان اصفهان از اول مهر 
ماه با آغاز سال زراعى تا 9 آذر ماه 99 نسبت به بلندمدت 
30 درصد بارش آن باالى نرمال بوده و نسبت به سال 

گذشته 26 درصد بارش ها افزایش داشته است.

برترین دانشگاه  علوم پزشکى 
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى کاشـان، از کسب رتبه 
اول این دانشـگاه در رتبه بندى آموزشى دانشگاه هاى 
علوم پزشـکى کشـور (طرح راد) در بین دانشگاه  هاى 
همتراز خبر داد. سـید علیرضـا مروجى گفـت: در این 
طرح، فعالیت هاى آموزشـى دانشـگاه در بازه زمانى از 
مهر 95 تا شهریور 98 مورد ارزیابى گرفت و دانشگاه در 
حیطه هاى فوق رتبه اول را در بین دانشگاه هاى علوم 
پزشـکى همتراز (غیر مرکز اسـتان) به خود اختصاص

 داد.

نشت یابى انشعابات 
شبکه توزیع آب 

تعداد 5136 مـورد پیمایش و نشـت یابى انشـعابات و 
شـبکه توزیع آب در منطقه 12 خمینى شهر انجام شد. 
به گزارش قسمت بهره بردارى و توسعه شبکه آب این 
منطقه، از این تعداد پیمایش و نشـت یابى انشعابات و 
شبکه توزیع آب به ترتیب 38، 39 و 517 فقره مربوط به 
انشعابات کشف شده داراى نشتى، کنتورهاى معیوب و 

نصب پمپ هاى غیر مجاز است. 

اهداى 50 تبلت 
به دانش آموزان 

با حمایـت خیر نیـک اندیـش اصفهانى و هـم افزایى 
کمیته امداد 50 دستگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند 
زیرپوشـش کمیته امـداد اداره منطقـه 3 اصفهان اهدا 
شد. احمد رضایى، رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) 
اداره منطقه 3 اصفهـان، ارزش این تعداد تبلت اهدایى 
را بیش از یک میلیارد و 500 میلیـون ریال بیان کرد و 
گفت: نیمى از هزینه خریدارى این تعـداد تبلت را این 
خیر نیک اندیش اهدا کـرده و بقیه با هم افزایى کمیته 

امداد تأمین شده است.

پلمب 270 واحد صنفى 
از ابتداى اجراى طرح اعمـال محدودیت هاى کرونایى 
270 واحد صنفى متخلف پلمپ شدند و به 33 هزار واحد 
نیز تذکر داده شده اسـت. جواد محمدى فشارکى، مدیر 
بازرسى و نظارت بر اصناف استان اصفهان گفت: از میان 
130 هزار واحد صنفى درشهرسـتان اصفهـان 70 هزار 
واحد مى توانند خدمات ارائه دهند و فعالیت کنند./3602 

اجراى 3 طرح آبرسانى 
در اردستان 

مدیـر اداره آب و فاضـالب اردسـتان از آغـاز عملیات 
اجرایى سه طرح آبرسانى روسـتایى در این شهرستان 
با همـکارى بسـیج سـازندگى، بخشـدارى مرکزى با 
افزون بر چهار میلیارد و 500 میلیـون ریال اعتبار خبر 
داد. رضا دهقانى افزود: اصالح و تعویض شبکه انتقال 
آب روستاى کهنگ به طول حدود 6 کیلومتر به همراه  
نصب تمامى در حال انجام است و 690 مشترك از آن 

بهره مند خواهند شد.

خبر

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اصفهان گفت: 30 
پد فرود بالگرد (ســکوى فرود) در شهرك هاى صنعتى 
این استان با هدف امدادرسانى حوادث ناشى از کار ایجاد 

مى شود.
غفور راستین افزود: با توجه به اهمیت امدادرسانى سریع در 
هنگام حوادث مختلف به ویژه ناشى از کار، مقرر شد که با 
هماهنگى شرکت شهرك هاى صنعتى استان، 30 شهرك 
و ناحیه صنعتى اولویت دار مشــخص و براى جانمایى و 

احداث بالگرد نشین در آنها اقدام شود.
وى با بیان اینکه امید اســت این سکوهاى فرود بالگرد تا 
پایان امسال توسط شهرك هاى صنعتى اصفهان ایجاد 

شود، اظهار کرد: شرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان 
باید مکان هاى تعیین شده براى بالگردنشین را به اورژانس 
معرفى کند تا پس از بررسى هاى الزم مورد تأیید قرار گیرد.
راســتین با اشــاره به اینکه در زمان حاضــر فقط یک 
بالگردنشین در کالنشهر اصفهان و در بیمارستان الزهرا 
(س) وجود دارد، اظهار کــرد: در برخى موارد بیمارانى که 
با اورژانس هوایى به این بالگردنشین منتقل مى شوند نیاز 
دارند که به ســایر مراکز درمانى اصفهان اعزام شوند که 
همین امر وقت بیشــترى را در برمى گیرد به ه مین دلیل 
الزم است در مناطق پانزده گانه در نزدیکى هر مرکز درمانى 

یک بالگردنشین ایجاد شود.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیــزدارى اصفهان گفت: 1/4 
میلیون هکتار طرح مرتعدارى در ســال جــارى با هدف 
افزایش بهره ورى و حفظ این داشته هاى طبیعى ارزشمند 
در این استان اجرا شده است. محمدحسین شاملى شتاب 
در تحقق مدیریت پایدار و بهره بردارى اصولى از مراتع را 
از دیگر اهداف اجراى طرح نامبرده برشمرد و افزود: اجراى 
طرح هاى مرتعدارى در شش ماه نخست امسال در مقایسه 
با گذشته رشد قابل توجهى پیدا کرد که نشان از توجه به 

این بخش دارد.
وى با بیان اینکه اجراى طرح هاى مرتبط با منابع طبیعى 
در ماه هاى پیش رو ادامه خواهد داشــت، اضافه کرد: در 

سال هاى گذشته طرح هاى مرتعدارى براى 2/2 میلیون 
هکتار از مراتع استان انجام گرفت. مدیرکل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهان تصریح کرد: حفظ مراتع و جلوگیرى از 
تبدیل آنها به مناطق بى استفاده و بیابانى از لحاظ اقتصادى 
هم سودمند است زیرا احیاى هر هکتار مرتع بالغ بر 500 
هزار تومان هزینه دارد اما براى احیاى هر هکتار بیابان باید 

بیش از شش  میلیون تومان هزینه کرد.
شاملى با اشاره به ضرورت بهره بردارى اصولى براى حفظ 
منابع طبیعى تصریح کرد: جلوگیــرى از چراى مفرط دام 
و احیاى مراتعى که از لحاظ پوشــش به سمت فقیر شدن 

مى روند ضرورى است.

اجراى طرح مرتعدارى در
 1/4 میلیون هکتار

ایجاد 30 پد فرود بالگرد در 
شهرك هاى صنعتى 

بر اســاس جدیدترین رنگبندى شهرستان هاى استان 
اصفهان در همه گیرى کووید- 19 تــا تاریخ یازدهم 
آذر سال جارى که توســط گروه مبارزه با بیمارى هاى 
واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
منتشر شد، سه شهرستان شهرضا، مبارکه و گلپایگان از 
وضعیت قرمز و حاد شیوع کرونا خارج شد و در وضعیت 

نارنجى قرار گرفت.
در حال حاضر 11 شهر اســتان در وضعیت قرمز به سر 
مى برد و این در حالى اســت کــه در ارزیابى قبلى و تا
 26 آبان ماه 14 شهر استان در وضعیت قرمز بوده است.

طبق جــدول جدیــد رنگ بنــدى اســتان اصفهان، 
شهرستان هاى اصفهان، آران و بیدگل، اردستان، تیران 
و کرون، خمینى شــهر، فریدن، فالورجان، کاشــان، 
لنجان، نایین و نطنز در وضعیت قرمز و حاد همه گیرى 
کووید- 19 قرار دارند. 13 شــهر استان اصفهان نیز در 
وضعیت نارنجى شــیوع کرونا به سر مى برند که شامل 
برخوار، بویین میاندشــت، چادگان، خوانســار، خور و 
بیابانک، دهاقان، ســمیرم، شــاهین شــهر، شهرضا، 

فریدونشهر، گلپایگان، مبارکه و نجف آباد است.
این در حالى اســت که هیچیک از شــهرهاى استان 

اصفهان در وضعیت زرد و یا سفید نیستند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار کرد: 
خارج شدن ســه شهرســتان از وضعیت قرمز گویاى 
کاهش تعداد موارد بســترى کرونا در هر یکصد هزار 

نفر است.
آرش نجیمى با بیان اینکه امید اســت این روند و بهبود 
شرایط در شهرســتان هاى مختلف اســتان اصفهان 
ادامه داشته باشــد، افزود: سهم موارد مثبت تست  هاى 
تشخیص کرونا نیز از حدود 60 تا 65 درصد کاهش یافته 

و به رنج 40 تا 45 درصد رسیده است.

به رغم خروج 3 شهرستان از حالت خطر، 

وضعیت 11 شهرستان اصفهان 
همچنان قرمز است

حمیدرضــا عظیمیان، مدیرعامل فــوالد مبارکه به 
همراه عباس اکبرى محمــدى عضو هیئت مدیره و 
معاون نیروى انسانى و ایرج ترابى مدیر روابط عمومى 
شرکت فوالد مبارکه با حضور در دفتر حجت االسالم 
و المسلمین سید مهدى موسوى، امام جمعه شهرستان 
مبارکه، به ارائه گزارش اقدامات و دستاوردهاى این 

شرکت در سال جهش تولید پرداختند.
امام جمعه شهرســتان مبارکه در این دیدار صمیمى 
اظهار کرد: اقدامــات صورت گرفته در فوالد مبارکه 
در حقیقت مایه افتخار است. بنده از زحمات جهادى 

مدیریــت و کارکنان فوالد مبارکه تشــکر مى کنم 
و بــاور دارم کار عظیمى در فــوالد مبارکه در حال 
انجام اســت که جبهه صنعت و اقتصاد کشــور را با 
قوت پشتیبانى مى کند و موجب دلگرمى همه مردم 

است.
حجت االسالم موســوى اظهار کرد: فوالد مبارکه 
همچون نگینى در منطقه مى درخشــد و پیشتازى 
این شــرکت در حوزه  بهداشت و ســالمت مردم در 
این شرایط خطیر ناشــى از بیمارى کرونا قابل تقدیر 

است. 

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى اصفهان با اشاره 
به هــدر رفت آب انتقالــى از حوضه زاینــده رود در
 بیابان هاى اســتان مجاور گفت: فــروش آب با نام 
تأمین آب شرب جفایى در حق کشاورزان اصفهانى 

است.
اســفندیار امینى با اشــاره به نشــتى انتقال آب از 
حوضچه هاى مخصوص انتقال آب از حوضه زاینده 
رود به اســتان مجاور اظهار کرد: در ابتداى دهه 80 
مقرر شد به منظور بهبود کیفیت آب شرب، انتقال آب 
به این استان انجام شود؛ این در حالى است که در ابتدا 
قرار نبود کل آب شرب استان مذکور از طریق حوضه 

زاینده رود تأمین شود.
وى با اشــاره به جمعیت این اســتان در ابتداى دهه 
80 که کمتر از یک میلیون نفر بوده است، بیان کرد: 
چنانچه ســهم روزانه هر فرد 150 لیتر در نظر گرفته 
مى شــد، 135 هزار مترمکعب نیاز شــرب ساکنان 
اســتان مجاور بود که با احتســاب 50 درصد از این 

سهم، انتقال 67 هزار و 500 مترمکعب آب در روز از 
حوضه زاینده رود، نیاز شرب این هموطنان را تأمین

 مى کرد.
امینى با اشاره به اینکه بالغ بر 74 میلیون مترمکعب 
آب از حوضه زاینده رود به استان مجاور براى تأمین 
آب شرب تخصیص داده مى شود، گفت: این مقدار به 
این معناست که عالوه بر پساب، سه برابر آنچه باید 
به این استان تخصیص داده مى شد از حوضه زاینده 

رود تأمین مى شود.  
وى با بیــان اینکه در ایــن وقت ســال گلخانه ها، 
کشاورزى و فضاى ســبز نیاز آبى ندارد، اظهار کرد: 
حتى در فصل ســرما هــم تخصیــص 74 میلیون 
مترمکعب آب به اســتان مجاور به این معناست که 
این آب با نام تأمین آب شــرب در مســیر مصارف 
گوناگــون قــرار مى گیــرد و در طول مســیر هم 
اهمیتى به نشــتى به وجــود آمده و تعمیــر آن داده 

نمى شود.

معاون بازرگانى ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اصفهان  گفت: اتحادیه شرکت تعاونى مرغ گوشتى 
استان موظف شده اســت که 25 درصد مرغ تولیدى 
را با قیمت مصــوب تنظیم بازار در فروشــگاه هاى 

زنجیره اى توزیع کند.
اسماعیل نادرى افزود: کشــتار هر محموله مرغ در 
کشتارگاه هاى اســتان اصفهان منوط به ارائه مجوز 
دامپزشکى و تأیید شرکت تعاونى شهرستان یا اتحادیه 
مرغداران گوشــتى مبنى بر انجام تعهــد مرغدار به 
تحویل 25 درصد از کل مرغ پرورش یافته است و در 

صورت ارائه نکردن این مدارك، محموله مرغ با قیمت 
مصوب به بازار ارسال خواهد شد و با متخلفان برخورد 

قانونى خواهد شد.
معاون بازرگانى ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اصفهــان تأکید کــرد: در صورت تمکیــن نکردن 
مرغداران به تحویل 25 درصد مرغ تولیدى با قیمت 
مصوب براى عرضه در فروشــگاه هاى زنجیره اى 
منتخب، با محرومیــت از دریافت نهاده از ســامانه 
بازارگاه و لغو مجوز جوجه ریزى در دوره بعدى مواجه 

خواهند شد.

کار جهادى در فوالد مبارکه قابل ستایش است

آب انتقالى از حوضه زاینده  رود در 
بیابان هاى استان مجاور

توزیع 25 درصد مرغ تولید اصفهان 
در فروشگاه هاى زنجیره اى

نگرانى از روند رو به رشد مصرف گاز 

مدیریت موفق درآمد و هزینه  ها در شهردارى اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: ثبت رکورد 
جدید مصرف40 میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگى 
طى یک شبانه روز، نگرانى از ادامه مصرف گاز با این روند 

را به دنبال دارد.
ســیدمصطفى علوى در این خصوص، گفــت: با توجه 
به موج ســرمایى که در روزهاى اخیر، بخش وسیعى از 
استان را فراگرفته و نیز بارش هایى که داشتیم، مصرف 
بخش خانگى گاز طبیعى به  شدت باال رفته و به روزانه 

40 میلیون مترمکعب رسیده است که میزان باالیى به 
شمار مى آید.

وى ادامه داد: اگرچه ما به همه هم استانى ها این نوید را 
مى دهیم که در بخش  توزیع آمادگى کامل وجود دارد تا 
بتوانیم گاز را به صورت ایمن و پایدار در سراســر استان 
توزیع کنیم و هیچ نگرانى از این بابت وجود ندارد، اما از 
همه مشــترکین انتظار داریم در این زمینه به ما کمک 

کنند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر گاز طبیعى به چهار شهر شــرقى استان؛ فرخى، 
جندق، خور و انارك و روســتاهاى تابعه آنها، به صورت 
فشرده و از طریق حمل با تانکر مى رســد و با توجه به 
افزایش مصرف گاز در ســطح استان بیم آن مى رود که 
با افت فشار گاز، بارگیرى تانکرها در ایستگاه مادر (شهر 
نایین) با مشکل مواجه شده و در گازرسانى مستمر به این 

مناطق خلل ایجاد شود.

معاون مالى و اقتصادى شهردار اصفهان گفت: در این 
دوره مدیریت شهرى، عملکرد شهردارى از نظر میزان 
درآمد و هزینه کنترل شده و شهروندان نیز نتایج آن را در 

شهر شاهد هستند.
مرتضى طهرانى اظهار کرد: امســال یکسال ویژه در 
کشــور بود زیرا عالوه بر مســائل عمومى مانند رکود 
اقتصــادى و تحریم ها، شــیوع ویــروس کووید_19 

نیز مشــکالتى را ایجــاد کــرد و در دو مــاه ابتداى 
ســال درآمدهــاى شــهردارى بــه شــدت کاهش

 یافت.  
وى افزود: با توجه به شــرایط ایجاد شــده با تشکیل 
جلســات مختلف بــه راهکارهاى مناســبى همچون 
ارائه طرح تشویقى ساخت و ســاز از ابتداى سال جارى 
رســیدیم که در نتیجــه رونق اقتصادى ایجاد شــد و 

درآمدها از پایان اردیبهشت و خردادماه به حد قابل قبول 
رسید.

معاون مالى و اقتصادى شــهردار اصفهان خاطرنشان 
کرد: تــا روز 30 آبان مــاه 99 میزان متوســط درآمد 
شــهردارى در مناطق 83 درصــد و در کل مجموعه 
شهردارى به حدود 70 درصد رسید که امیدواریم تا پایان 

سال رقم کامل آن محقق شود.

2 نگرانى عمده ذوب آهن اصفهان
عضو هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان با تأکید 
بر اینکه نگرانى امروز ما قوانین محدودکننده دولت در 
حوزه صادرات است، تأکید کرد: با توجه به اینکه ذوب 
آهن از یارانه انرژى استفاده نمى کند و با استانداردهاى 
جهانى تولید مى کند، انتظار داریم برخورد نهاد تنظیم 
کننده بازار با این شــرکت متفاوت باشد تا ذوب آهن به 

صادرات بیشترى برسد.
احسانه دشــتیانه با تأکید بر اینکه سودآورى ذوب آهن 
باید معطوف به صادرات و تولیــد محصوالت با ارزش 
افزوده بیشــتر همچون ریل باشد، گفت: از سوى دیگر 

ذوب آهن باید به دنبال تکمیل زنجیره تولید خود باشد 
و در واقع مواد اولیه مورد نیاز این صنعت همچون زغال 
سنگ و ســنگ آهن باید به صورت پایدار تأمین شود، 
همچنین قراردادهاى بلندمدت براى تأمین مواد اولیه 

خود منعقد کند.
دشــتیانه با اشــاره به اینکه بزرگ ترین نگرانى ذوب 
آهن تکمیل زنجیره تأمین مــواد اولیه و قوانین محدود 
کننده صادرات اســت، تأکید کرد: امــروز ذوب آهن 
از دو طــرف تأمین مــواد اولیه و فــروش محصوالت 
خود نگران اســت کــه البتــه در بحث تأمیــن مواد 

اولیه خــود ذوب آهن بایــد تالش کند، امــا در حوزه 
فروش و رفع محدودیــت ها نیازمنــد حمایت دولت

 هستیم.
عضو هیئت مدیره شــرکت ذوب آهن اصفهان با بیان 
اینکه اگر فوالد بخواهد به حیات خود ادامه دهد نیازمند 
صادرات اســت، اظهار کرد: در حال حاضر ذوب آهن 
50 درصد محصوالت خود را صادر مى کند و مى تواند 
این عدد را افزایش دهد، اما با توجه به خواســت دولت 
براى تأ مین نیاز بازار داخل، بیش از این صادرات انجام 

نمى دهد.
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«بایا» نام یک سامانه معرفى کاال و خدمات در ایران است که در 
چند وقت اخیر تبلیغات گســترده اى در شبکه هاى صدا و سیما 
داشته و سیامک انصارى، کارگردان سریال طنز «صفر بیست و 

یک» هم سفیر تبلیغاتى آن محسوب مى شود.
سیامک انصارى بعد از اولین تجربه ناموفق کارگردانى خود در این 
سریال، از فرصت عدم ســاخت ادامه آن استفاده کرده تا در یک 
تبلیغ تلویزیونى حضور یابد. تبلیغ سامانه «بایا» که خود را شبکه 

هوشمند معرفى کاال و خدمات در ایران مى داند. 
شــاید رقیب «دیجى کاال»! معلوم نیســت. آنچه معلوم است، 
ســیامک انصارى همچون «زبل خان»، روى بیلبورد و تبلیغات 
رادیویى و تلویزیون بایا حضور فعالى دارد و احتماًال چند میلیاردى 
از این شرکت، درآمد کسب کرده است. درآمدى احتماًال بیش از 

ساخت سریال تقریبًا بى مزه «صفر بیست و یک»!
او با جمله: «سالم، من سیامک انصارى هستم» تبلیغ خود را در 
«بایا» شروع مى کند. بعضى از کاربران در شبکه هاى اجتماعى 

معتقدند که تیپ و استایل ســیامک انصارى در «صفر بیست و 
یک» که در تبلیغ «بایا» نیز حفظ شــده، کم کم روى مخ بیننده 
مى رود! اگر چه ســیامک انصارى در تبلیغ «بایا» ســعى کرده 
با لوکیشــن هاى مختلف و مونولوگ هایى کــه دارد، فضاهاى 

متنوعى را خلق کند.
اما آیا فرجام «بایا» و سیامک انصارى هم مثل تبلیغ «عالیس» 
مى شود و تراژدى «لیمو شو بدم، هلو شو بدم کدومو بدم» خواهد 
شد یا نه مشخص نیســت! به هر حال، ســیامک انصارى مثل 
بهنوش بختیارى چند ســال پیش که همه جا حضور داشت، به 
نوعى «زبل خان» ســینما و تلویزیون و تبلیغات شده است و در 

ایندکس «بایا» نیز شاهد حضور سیامک انصارى هستیم.
ســیامک انصارى ، 12 مرداد ســال 47 متولد شــد. هنرپیشه و 
کارگردان سینما و تلویزیون است و مثل سحر زکریا و سید جواد 
رضویان او را بیشتر با کارهاى مهران مدیرى مى شناسیم. سیامک 
انصارى، کارشناســى نمایش و تلویزیون از دانشگاه آزاد اسالمى 
دارد. او را 20 سال در کنار مهران مدیرى دیده ایم و در اولین فیلم 

مهران مدیرى (ساعت 5 عصر) هم نقش اصلى را ایفا کرد.
درسینما،  در فیلم هاى «روشن» به کارگردانى روح ا... حجازى، 
«خون شد» مســعود کیمیایى، «المینور» داریوش مهرجویى، 
«زهرمار» سید جواد رضویان  و «آبى به رنگ آسمان» امیر رفیعى 
در ســال هاى اخیر دیده شده اســت. «زبل خان» این روزهاى 
تلویزیون، کارش را از «سفر به چزابه» رسول مالقلى پور آغاز کرد. 
او دو کار دیگر هم با مرحوم مالقلى پور داشت که «کمکم کن» 
و «نسل سوخته» از آن جمله اســت. سپس در «دعوت» ابراهیم 
حاتمى کیا حضور یافت و روبه روى دوربین مســعود کیمیایى در 
فیلم «جرم» رفت و در «50 کیلو آلبالو» مانى حقیقى نیز در نقش 

بازپرس حضور یافت.
او را در مجموعه هایى چون «ویالى من»، «درحاشیه»، «قهوه 
تلخ»، «مرد هزار چهره»، «مرد دوهــزار چهره»، «باغ مظفر»، 
«شب هاى برره»، «جایزه بزرگ»، «نقطه چین»،«پاور چین»، 
«باغ بلور» و...  دیده ایم. در شــبکه نمایش خانگى نیز سیامک 

انصارى در گلشیفته و عطسه و سیگنال بازى کرد./3597

«صفر بیست و یک» نگرفت اما داستان «بایا» جداست 

«سالم، من سیامک انصارى هستم»!
  على زمانى/ روز یاتو |

 لوریس چکناواریان با انتقاد از بى عملى مسئوالن نسبت به وضعیت هنرمندان موسیقى در دوره کرونا، 
از روزگار خود در قرنطینه صحبت کرد.

این رهبر ارکســتر و آهنگساز درباره وضعیت فرهنگ و هنر در کشــورمان به ویژه در شرایط 
کرونایى گفت: از زمانى که بیمارى کرونا شیوع پیدا کرده است همه ما در یک کشتى 
هستیم که امیدوارم این کشتى غرق نشود ولى با توجه به شرایط موجود و بیکارى 
بســیارى از هنرمندان کم کم کشتى هنر موســیقى در حال غرق شدن است و 

مسئوالن باید هر چه سریع تر فکرى به حال هنرمندان کنند.
وى افزود: از نزدیک شاهد هستم که بســیارى از موسیقیدان ها در شرایط بدى 
زندگى مى کنند و وظیفه دولت اســت که در شــرایط بحرانى فکرى به حال 

هنرمندان کند.
این آهنگساز با اشاره به اینکه شــرایط هنرمندان موسیقى هر روز بدتر از قبل
 مى شود، تأکید کرد: واقعاً هنرمندان تمامى حوزه ها مظلوم واقع شده اند و گاهى 
فکر مى کنم چرا هیچ مسئولى صداى هنرمندان را نمى شنود؟ هنرمند با کمک 
اثرى که خلق مى کند بر روح جامعه تأثیر مى گذارد و اگر این روند ادامه دار شود 
هیچ جانى براى هنرمند براى خلق اثر باقى نمى ماند. در تمامى این ســال ها 
موسیقى نسبت به هنرهاى دیگر در شرایط سخت ترى قرار داشت و این بیمارى 

وضعیت را وخیم تر کرده است.
وى درباره کارهاى جدید خود خاطرنشان کرد: کار من آهنگسازى است و بیشتر 
مواقع در خانه مشغول نوشتن و آهنگسازى بوده و هستم. چندین ماه است که در 
قرنطینه هستم و فقط مشغول نوشتن و آهنگسازى ام. مدتى است که مشغول 
آهنگسازى یک کار ارکسترال هســتم و زمانى که به مراحل نهایى نزدیک شود 

درباره آن صحبت مى کنم.
چکناواریان افزود: به نظر من براى خلق یک اثر هنرى نباید زمان تعیین کنیم به 
عنوان مثال ساخت «رستم و سهراب» 25 سال و ساخت «کوروش کبیر» 40 سال 
طول کشید به همین دلیل براى ساخت یک اثر هنرى زمان مشخصى تعیین نمى کنم. 
ساخت هر اثر ارکسترال حدود پنج تا ده سال زمان مى برد و امیدوارم بتوانم از این شرایط 

قرنطینه استفاده کنم و این اثر ارکسترال را تمام کنم./3592

 لوریسچکناواریان با انتقاد از بى عملى
از روزگار خود در قرنطینه صحبت کرد.
این رهبر ارکســتر و آهنگساز د
کرونایى گفت: از زمانى
هستیم که امیدوارم
بســیارى از هنرمن
مسئوالن باید هرچ
وى افزود: از نزدیک
زندگى مى کنند و

هنرمندان کند.
با اش اینآهنگساز
 مى شود، تأکید کر
فکر مى کنم چرا
اثرى که خلقمى
هیچ جانى براىه
موسیقى نسبت به
وضعیت را وخیمت
وى درباره کارهاى
مواقعدر خانه مشغ
ف قرنطینه هستم و
آهنگسازى یک کا

درباره آن صحبت مى
چکناواریان افزود: به
عنوان مثال ساخت «ر
طول کشید به همین دلی
ساخت هر اثر ارکسترال حد
قرنطینه استفاده کنم و این اثر

آهنگساز برجسته:

کشتى موسیقى در حال غرق شدن است
  غزاله سعادتى/ خبرگزارى صبا|

سیاوش طهمورث که نقش ناتمام زنده یاد ســیروس گرجستانى را در سریال 
«شرم» به پایان رسانده است، رسماً به عنوان بازیگر جانشین، به بینندگان  معرفى 
شــد. او در بخش هایى از صحبت هایش پیش از آغاز نقش آفرینى عنوان کرد 

که ابتدا دلش نمى آمده است تا جاى مرحوم گرجستانى را در این سریال پرکند.
سیروس گرجستانى هنگامى که هنوز در حال بازى کردن در آخرین سریالش 
بود به تاریخ 12 تیر ماه به دلیل سکته از دنیا رفت و سیاوش طهمورث جایگزین 

او شد.
طهمورث که بازى او در مجموعه تلویزیونى «شرم» همزمان با ششمین قسمت 
از سریال آغاز شد، در اواسط پخش درباره این جایگزینى توضیحاتى را ارائه کرد.

او خطاب به بینندگان سریال «شرم» گفت: در این موقعیت بد و بیمارى کرونا و 
دیگر مسائل و مشکالت، امیدوارم حال شما خوب باشد. متأسفانه جلوى خیلى از 

اتفاقات را نمى توان گرفت. مدام داریم تسلیت مى گوییم و تسلیت معناى خودش 
را از دست داده است. ما دچار این تسلیت گفتن ها شده ایم.

طهمورث افزود: یکى از هنرمندان خوب، آقاى گرجستانى رفت. بدون خداحافظى 
رفت و ما را متأسف کرد. دوســتان مانده بودند که مرحوم گرجستانى با خودش 
نقش «عزیز آقا» را هم برده اســت و نقش «عزیز آقا» بدون سیروس ماند. به 
من گفتند بیا «عزیز آقا» را زنده کن تا بار دیگر سرپا شود. دلم نمى آمد اما مجبور 

شدم «عزیز آقا» را به یاد او زنده کنم؛ امیدوارم من را جاى «عزیز آقا» بپذیرید.
این اتفاق را پیش تر و پس از درگذشت زنده یاد پوپک گلدره، در سریال تلویزیونى 
«نرگس» هم شــاهد بودیم. در پالن هاى آخر حضور این بازیگر در ســریال 
«نرگس»، پلى بکى از تصاویر حضور او پخش شد و در ادامه الله اسکندرى در 

سخنانى خود را به عنوان بازیگر نقش جایگزین معرفى کرد./3594

سیروس گرجستانى «عزیز آقا» را با خودش برد

سرى جدید مسابقه «شوتبال» به تهیه کنندگى مشترك مقداد مؤمن نژاد و مسعود 
رجبیان و همچنین کارگردانى محمد پیوندى، از 18 آذر ماه پخش خواهد شد.

سرى جدید همانند فصل گذشــته با اجراى حامد آهنگى و مبینا نصیرى و طراحى 
متفاوت روى آنتن شبکه نسیم مى رود.

گفتنى است فصل گذشته «شوتبال»  در قالب 24 مسابقه فیزیکى و تمرکزى طراحى 
شده بود که در این مسابقه دو بخش مردان و زنان شامل سرگروه و دو همیار با هم به 
رقابت پرداختند و یک شب درمیان شاهد حضور تیم زنان و تیم مردان بودیم./3595

امیر برادران از نگارش قسمت هاى ابتدایى سریال جدید مهران مدیرى (هیوالى 
2) که براى نمایش خانگى تولید مى شود و احتمال شروع تولید این مجموعه پیش 

از سال 1400 خبر داد.
این فیلمنامه نویس درباره گمانه زنى هاى رسانه ها مبنى بر ساختار قصه بیان کرد: 
بگذاریم گمانه زنى ها در حد همان گمانه زنى باقى بماند اما اگر بخواهم اشاره اى به 
قصه داشته باشم باید بگویم این قصه در فضاى جدیدى روایت مى  شود. به گفته وى، 
فرهاد اصالنى به دلیل حضور در پروژه «سلمان فارسى» در این سریال حضور ندارد.

برادران در پاسخ به این پرسش که سریال جدید مدیرى در چند قسمت تولید خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: هدف گذارى ما این است که این مجموعه را در 20 قسمت به 

تولید برسانیم.
وى درباره زمان تولید این مجموعه اظهار کرد: باتوجه به مشغله هاى مهران مدیرى 
هنوز زمان دقیقى براى شروع تولید مشخص نیست اما به احتمال زیاد پیش از سال 

1400 سریال وارد مرحله تولید شود.
نویسنده «مســافران» با اشــاره به اینکه براى نوشــتن فیلمنامه هاى دیگر نیز 
صحبت هایى داشته اما کار را به بعد از ســریال مهران مدیرى موکول کرده است، 
تصریح کرد: رســیدن به آن چیزى که مهران مدیرى و پیمان قاسمخانى در ذهن 
خود دارند، واقعًا سخت است براى همین پروژه هاى دیگر را به بعد از این مجموعه 

موکول کردم./3593

کارگردان فیلم «آهنگ دو نفره» که این روزها مراحل پیش تولید خود را سپرى مى کند، 
درباره ساخت این فیلم مى گوید.

آرزو ارزانش که این روزها مشغول ساخت اولین فیلم سینمایى خود با عنوان «آهنگ دو 
نفره» به تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى است درباره موضوع این فیلم گفت: این فیلم 
یک کمدى است که داستان عاشقانه دارد و درباره دو آدم که داستانشان در فیلم با هم به 
صورت موازى پیش مى رود و جایى به هم مى رسند، است. شخصیت اول یک خواننده 
از سطح مرفه جامعه است که آخرین روزهاى قرارداد با برنامه ریزش را سپرى مى کند و 
شخصیت دوم که احمد مهرانفر نقش آن را بازى مى کند، کسى است که گیر خانواده اى 

افتاده است که از طریق کتاب قانون باج مى گیرند و اخاذى مى کنند.
وى درباره کسى که کاراکتر خواننده را بازى مى کند، بیان کرد: براى کسى که نقش 
خواننده را بازى مى کند، دو سه نفر را کاندیدا کرده ایم که هنوز قطعى نشده اند. این نقش 

را حتماً باید کسى که خوانندگى مى داند بازى کند.
ارزانش درباره اینکه چرا این نقش را باید یک خواننده بازى کند، بیان کرد: زیرا سبک 
و ترانه هایش مشخص اســت و چون در طول فیلم چند کنسرت اجرا مى کنند، خیلى 
مهم است که حتماً کاراکترمان خواننده باشد و روى استیج رفته باشد و بداند چطور ساز 
دست بگیرد، چطور اجرا کند. بازیگرها باید براى رسیدن به چنین مهارتى دوره ببینند و 

یاد بگیرند که زمانبر است.
این کارگردان درباره بازیگران دیگرى که حضورشان در فیلم قطعى شده است، اظهار 
کرد: بهاره کیان  افشار و النا حیدرى از بازیگران دیگرى هستند که حضورشان در فیلم 
قطعى است. النا حیدرى قبًال تئاتر بازى مى کرد و این فیلم اولین کار سینمایى اش است. 
ارزانش در پایان از حضور بازیگران در ســریال هاى نمایش خانگى عنوان کرد: تعداد 
بازیگران فرعى فیلم خیلى زیاد است ولى همه این روزها درگیر سریال هاى نمایش 
خانگى شده اند که تعدادشان خیلى زیاد است. با هر کسى که صحبت مى کنیم درگیر 
سریال نمایش خانگى است که خوشبختانه هم درآمد خوبى برایشان دارد و هم چند ماه 

درگیر مى شوند و گویا االن سینما خیلى در اولویت نیست.

سرانجام توافقات نهایى براى ســاخت «پایتخت7» مابین مدیران سیما 
و تولیدکنندگان این سریال صورت گرفت و فصل جدید «پایتخت» وارد 

پیش تولید شد.
طبق شنیده ها آنچه تاکنون ســاخت «پایتخت7» را در هاله اى از ابهام 
قرار مى داد، چند علت بود؛ ابتدا تایم و زمان بسیار اندك براى نگارش کامل 
فیلمنامه  فصل جدید و تولید و تکمیل این ســریال براى پخش در نوروز 
1400، دلیل دیگر درگیرى عوامل و بازیگران این ســریال در پروژه هاى 
دیگر و مشکل اساسى دیگر آنکه محسن تنابنده درگیر قراردادهایى بود که 

براى چند پروژه جدید منعقد کرده بود.
حال گویا با پیگیرى مدیران سیما و جلسات رسمى مابین آنها و تولیدکنندگان 
«پایتخت»، ســرانجام تولید این ســریال به جریان افتاده و سیروس مقدم 
کارگردان این سریال، ساخت «پایتخت7» را در اولویت برنامه هایش قرار 

داده است.
باید منتظر ماند و دید در این شرایط، تولید «پایتخت7» براى نوروز 1400 تا 
چه  حد ممکن و شدنى است و آیا پایتختى ها که این روزها پیش تولید فصل 
جدید خود را آغاز کرده  اند، مى توانند این ســریال را به کنداکتور عید امسال 

برسانند یا خیر.

کمدین «خندوانه» این بار در نوروز 1400 با سریال 
«بوتیمار» مهمان خانه ایرانیان مى شود.

تصویربردارى مجموعــه تلویزیونى «بوتیمار» به 
تهیه کنندگى مهران مهــام و کارگردانى علیرضا 
نجف زاده و نویسندگى سعید جاللى، شهاب عباسى 
و آرمان صبورى در جنگل سى سنگان به تازگى آغاز 
شده است و على صبورى به عنوان بازیگر جدید به 

سریال اضافه شده است.
این ســریال تلویزیونى در فضایى مفرح با داستانى 
اجتماعى به قلم ســعید جاللى براى نوروز 1400 

آماده مى شود.
علیرضا نجف زاده که مجموعه طنز «زوج یا فرد» 
را نیز در کارنامه خــود دارد، این بار حمید لوالیى و 
مرجانه گلچین را با خود به جنگل هاى شمال برده 
اســت تا چالش هاى یک خانواده ایرانى را در یک 

داستان نو به تصویر درآورد.
سریال «بوتیمار» که براى نوروز 1400 شبکه 3 سیما 
مراحل تصویربردارى خود را مى گذراند، مجموعه اى 
شاد و سرگرم کننده است که با نگاهى به رویداد هاى 

اجتماعى و اقتصادى کشور تولید مى شود.
حمید لوالیى، مرجانه گلچین و هدایت هاشمى نیز 
در این سریال ایفاى نقش مى کنند. سامى غریبى هم 
بازیگر خردسالى است که با «بوتیمار»  به تلویزیون 
مى آید؛ تا روز هاى آتى چند بازیگر دیگر نیز به این 

پروژه اضافه خواهند شد./3596

على صبورى 
بازیگر سریال نوروزى 

شبکه 3 شد

فصل تازه  «پایتخت»
 به نوروز 1400 مى رسد؟

تیمزنان و تیم مردان بودیم./3595 رقابت پرداختند و یکشب درمیان شاهد حضور

سرى جدید «شوتبال» 
روى آنتن مى رود

جدیدترین خبرها
 از سریال جدید مهران مدیرى

بهاره کیان افشار و احمد مهرانفر 
بازیگر «آهنگ دو نفره» شدند

  فروغ گشتیل/ خبرگزارى صبا |

  سپیده شریعت رضوى / خبرگزارى صبا|
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سرمربى ذوب آهن در مورد اتفاقات هفته هاى ابتدایى تیمش صحبت کرد.
رحمان رضایى در گفتگو با برنامه «فوتبال برتر» درباره اشتباهات داورى که به ضرر تیمش رقم خورده است و یک مورد 
آن اخراج بازیکن ذوب آهن در دقیقه یک دیدار هفته دوم مقابل ماشین سازى بود، اظهار کرد: درباره اخراج فکر مى کنم 
داور خیلى عجوالنه تصمیم گرفت. همه تیم ها و ما مربیان یک هفته کار مى کنیم و بعد با یک تصمیم که مى توانست 
بهتر و دقیق تر گرفته شــود، زحماتمان هدر مى رود. داور در ثانیه 30 بازى، بازیکن مــا را اخراج کرد که فکر مى کنم 
مى توانست کمى مالیم تر و بهتر عمل کند. من نمى گویم داور به نفع ما بگیرد، اما تصمیم بادقت تر باعث نمى شد 
ما 89 دقیقه با ده بازیکن بازى کنیم. در این فشردگى بازى ها اگر 89 دقیقه ده نفره باشید، ریکاورى بازیکنان 

براى دیدار هفته بعد هم سخت تر مى شود.
وى سپس درباره پنالتى گرفته شده براى پیکان در دیدار هفته سوم که داور آن را برگرداند و اینکه داور چگونه 
این تصمیم را گرفت، گفت: من فکر مى کنم، در همه اتفاقاتى که رخ مى دهد، ما سعى مى کنیم بیراهه برویم و 
بُعد منفى ماجرا را بزرگنمایى کنیم. شاید در نهایت داور سوتى هم نمى زد، اما در آن صحنه حق ما بود که داور 
تصمیم گرفت آن را به ما برگرداند. قرار نیست درباره حقى که به ما بازگردانده شده است، به کسى جواب 
پس بدهیم. اینجا باید به داور تبریک بگوییم که شهامت و جسارت به خرج داد و تصمیمش را برگرداند. 
این تصمیم را هم خود داور پس از مشورت با همکارانش گرفت. نه دوربین بازدید شد، نه کسى بیرون 
زمین تصویرى به داور نشان داد. در برخى روایت ها اغراق مى شود، اما داور نه موبایلى را دید و نه دوربین 

تلویزیونى را. به داور تبریک مى گویم و از او تشکر مى کنم که حق ما را برگرداند./3601

سرمربى ذوب آهن در
رحمان رضایى در گفتگ
آن اخراج بازیکن ذوب
داور خیلى عجوالنه تص
ش بهتر و دقیق تر گرفته
مى توانست کمى
89 دقیقه با 9ما
براى دیدار هف
وى سپس د
این تصمیم
بُعد منفىم
تصمیم گ
پس بده
این تص
زمینت
تلویزی

سرمربى ذوب آهن:

قرار نیست به کسى جواب
 پس بدهیم

ناظر داورى دیدار ذوب آهن و پیکان مى گوید که داور این 
بازى به هیچ وجه از تصاویر تلویزیونى استفاده نکرده و داور 

چهارم به او کمک کرد.
 در دقیقه 82 دیدار هفته ســوم لیگ برتر میان ذوب آهن 
و پیکان، سیدرضا مهدوى داور مسابقه یک ضربه پنالتى 
به ســود پیکان اعالم کرد که پس از گذشت چند دقیقه از 
تصمیم خود منصرف شــد. با وجود گذشت چند روز، هنوز 
ابهامات در مورد چگونگى این تغییر نظر وجود دارد. گفته 
مى شــد داور با حضور در کنار زمین، تصویر این خطا را از 
طریق دوربین هاى آنجا مشاهده کرده و تصمیمش را تغییر 
داده ولى کمیته داوران معتقد است داور چهارم در این زمینه 

به مهدوى کمک کرده است.
علیرضا یزدانى که در آن بازى ناظر داورى بود، در گفتگو 
با برنامــه «فوتبال برتر» در خصوص اتفاقات ورزشــگاه 
فوالدشــهر گفت: تا دقیقه 82 اتفاق خاصى رخ نداد و داور 
خیلى خوب قضــاوت کرد و در تمامــى صحنه ها حضور 
داشت. اما در این دقیقه ایشان بر اساس زاویه دید نامناسبى 
که داشــتند، تصمیمى اتخاذ کردند که با صحنه مطابقت 

نداشــت. او ادامه داد: لذا این صحنه یکسرى اعتراضات و 
درگیرى هایى را به دنبال داشت. داور چهارم در لحظه وقوع 
این صحنه نزدیک تر از میانه زمین بود. یعنى براى کنترل 
منطقه فنى ذوب آهن، در آنجا حضور داشت. لذا ایشان در 
آن لحظه، صحنه را کامل دیــده بودند و بالفاصله پس از 
وقوع آن اتفاق، از طریق سیســتم رادیویى به داور وسط 

اطالع دادند.
وى گفت: اما چون درگیرى و اعتراض رخ داد، کمى زمان 
برد. داور تا به کنار زمین آمد و با داور چهارم صحبت کرد، 
پس از مشورت با ایشان، تصمیم را به درستى عوض کردند 

و عدالت در آن صحنه اجرا شد.
یزدانى در ادامه اضافه کرد: در مورد اینکه گفته مى شود داور 
به کنار زمین آمده و از طریق تصاویر ضبط شده این تصمیم 
را گرفته باید عرض کنم گزارشــگر محترم بازى از روى 
حدسیات صحبت کرده بودند و این باعث شد تا شبهه ایجاد 

شود که این اتفاق رخ دهد.
وى ادامــه داد: از آنجایى که در لیگ برتــر حتى در زمان 
شش داوره بودن، همکارى تیمى کمتر دیده بودیم، براى 

بینندگان شاید غیرقابل قبول باشد که داور چهارم در این 
صحنه به داور اطالعات داده باشد و در اصل این حرکت، 

یک همکارى تیمى بود.
این ناظر داورى گفت: از لحاظ مقررات فیفا این امر میسر 
نیســت که داور از طریق تصاویر تلویزیونى این تصمیم را 
گرفته باشد. حتى عده اى مى گفتند که من به داور اطالع 
دادم که تصمیمش را عوض کند. در حالى که من در جایگاه 

VIP حضور داشتم و از صحنه دور بودم و سیستم رادیویى 
و تلویزیونى نداشتم و حتى گوشى تلفن همراهم را همچون 

همیشه در زمان نظارت خاموش کرده بودم.
یزدانى در پایان گفت: باید حتماً گواهى الزم از سوى فیفا صادر 
شود. فیفا در یک صورت اجازه داده از سیستم هاى تلویزیونى 
در ورزشگاه داده که آن هم براى بحث سالمتى بازیکنان است 

و این مجوز فعًال در ایران صادر نشده است./3598

ً تصاویر تلویزیونى؟ اصالً و ابدا

 تمرین روز دوشنبه تیم سپاهان تحت الشعاع ورود سرمربى به سن 38 سالگى بود؛ 
مربى آرامى که با وجود درخواست هاى متعدد نتوانست مانع از کیک مالى صورتش 

توسط بازیکنان شود.
محرم نه به بهانه تولد و کیک مالى صورتش بلکه از در اختیار داشــتن هدایت چنین 
تیمى در اولین فصل سرمربیگرى و شاید بهتر است بگوییم مربیگرى خرسند است چرا که 
مى تواند ماجراجویى دوران بازیگرى اش را این بار روى نیمکت ادامه دهد؛ او نگران 
حضور تماشاگران سپاهان روى سکوهاى اســتادیوم نقش جهان نیست چون 
در شــهر که قدم مى زند آنها را کم و بیش مى بیند. آنها تک به تک محرم 
را دوســت دارند. مربى اى که در دوران بازیگرى هــر گاه به میدان 
مى رفت با پاس هاى بدون نقصش سپاهان را به اوج مى رساند و 
حاال این تفکراتش است که مى تواند سپاهان را به دوران قهرمانى 

باز گرداند.
او اگر در سن 38 سالگى به جام قهرمانى لیگ برتر برسد یک 
اتفاق بزرگ را به همراه شــاگردانش جشن خواهد گرفت؛ این 
جنس دوست داشتن نشان مى دهد محرم در سپاهان محبوب 
است. البته این تولد بهانه اى شد که محرم کمى از حالت سکوت 
خارج شود و از ته دل بخندد. بازیکنى که دوران بازیگرى خاص 
بود و حاال در قامت مربى هم خاص اســت. او در کنار زمین فریاد 

نمى زند اما تیمش با همه وجود در پى برد است.
آزمون و خطاهاى محرم در لیگ قهرمانان آسیا خیلى زود در لیگ برتر 
جواب داد و شاید خنده امروز محرم نوید کیا حاکى از این است که روى 
نیمکت هم مى تواند جام را مثل عمق ببیند و مثل پاس طالیى تیمش را 

به سمت جام بفرستد./3599
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رئیس کمیته مسابقات ســازمان لیگ اعالم کرد که بازى سپاهان و پرسپولیس 
پیش از دربى برگزار مى شود.

 یکى از مسائلى که اخیراً انجام شد، اعتراض باشگاه استقالل به برنامه بازى هاى 
پرسپولیس بود. پرویز مظلومى سرپرســت این تیم درخواست کرده بود که بازى 

سپاهان و پرسپولیس باید پیش از شهرآورد رفت برگزار شود.
سهیل مهدى در گفتگو با برنامه «فوتبال برتر» درباره برنامه  ریزى دو هفته بعد 
و همچنین دربى پیش رو گفت: ما خیلى زود چالش هاى دربى را شــروع کردیم. 
اظهارات مظلومى، هواداران استقالل را مقابل سازمان لیگ قرار داده است، به دلیل 
اینکه چه دربى را قبل از بازى سپاهان برگزار کنیم و چه بعد از آن، مورد اعتراض 

قرار مى  گیریم و مشکالتى به وجود مى  آورد.
مسئول برگزارى مسابقات لیگ در ادامه افزود: خواهش ما این است که دوستان 
با اظهارنظرشــان ما را در مقابل چالش هاى هوادارى قــرار ندهند. ما با اصول و 
روش صحیح جلو مى رویم. ابتدا باید ببینیم سفر پرسپولیس در چه تاریخى انجام 
مى شود چرا که بحث قرنطینه و اینگونه مسائل مطرح مى شود و براساس آن برنامه 
 ریزى کنیم. ما باید به نوعى عمل کنیم که هم صیانت لیگ برتر حفظ شود، باید به 

نماینده کشورمان عمل کنیم. 
مهدى خاطر نشان کرد: ما با مسئوالن AFC ویدیو کنفرانس برگزار و براى نحوه 
برگزارى مسابقات سال آینده نزدیک به دو ساعت با نمایندگان غرب آسیا بحث 
کردیم. آنها پیشنهادات تمام اعضا را گرفتند تا فصل بعد را بهتر برگزار کنند. کامًال 
نظرات کشورها متفاوت است و نظرات هر کشورى براساس لیگ داخلى خودشان 
است و فصل آینده هم این چالش ها وجود دارد و لیگ ما همچون سال قبل، دچار 
نوسانات احتمالى خواهد بود. این مســائل پیش پا افتاده است ولى بر روى برنامه 

ما اثرگذار است.
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره زمان سفر پرسپولیس به قطر براى فینال 
لیگ قهرمانان گفت: باید ببینیم زمانبندى سفر پرسپولیس به چه شکل خواهد شد. 
طبق ضوابط پرسپولیسى ها باید قبل از پرواز تست PCR داده باشند. قطرى ها 
هم ضوابط خودشان را دارند. ما هم امیدواریم در حداقل زمان ممکن تا فینال آسیا 
پرسپولیس به قطر برود تا برنامه  ریزى هاى ما به  هم نخورد. االن هم دکتر هراتیان 

(رئیس ایفمارك) در قطر حضور دارد و مسائل را بررسى  مى  کند.
وى ادامه داد: ما برنامه را اعالم کرده ایم و پایبند برنامه هســتیم. درصورتى که 
برنامه ما درست پیش برود، سعى ما بر این اســت روال برگزارى هفتگى را حفظ 
کنیم و جدول لیگ دچار مشکل نشود. اگر دربى را قبل از دیدار پرسپولیس مقابل 
سپاهان برگزار کنیم در فضاى مجازى انتقاد خواهند کرد و اگر پس از دربى باشد، 
یکسرى صحبت هاى دیگر مى شود. در هر صورت برنامه بازى اگر دچار تغییر شود 

ابتدا بازى هاى معوقه برگزار مى شوند و بعد از آن دربى را برگزار خواهیم کرد.
او گفت: یک چالشــى در مورد ورزشگاه شــهر قدس به وجود آمده بود و ما قصد 
داشتیم بازى هاى آنجا را به ورزشگاه شهید دستگردى منتقل کنیم که با مشکل 
مواجه شدیم. در تهران تنها سه ورزشگاه استاندارد داریم. زمانى که یکى از آنها از 

مسیر برنامه خارج مى شود، آچمز مى شویم.

دربى ایران قبل از دربى تهران

مهاجم ملوان در مورد برترى تیمش مقابل چوکا صحبت کرد.
محمد مهرى، مهاجم ملوان بندرانزلى در گفتگویى در خصوص بازى با چوکا گفت: 
همه هم قسم شده بودیم که این بازى را ببریم و نشان بدهیم که باخت در بازى 
قبل یک اتفاق بوده است. همه از جان و دل مایه گذاشتند و موفق شدیم 3 امتیاز 

بازى را کسب کنیم.
وى در خصوص گلزنى اش مقابل چوکا و تقدیم گلش به مادرش گفت: بله 7 آذر 
تولد مادرم بود و بسیار مصمم بودم تا در بازى مقابل چوکا گل بزنم که همین نیز شد 

و گلم را به مادرم تقدیم کردم.
مهرى در پاسخ به این سئوال که آیا به آقاى گلى در این فصل فکر مى کند یا خیر، 
گفت: تنها هدفم کمک به ملوان است. امیدوارم بتوانم کنار هم تیمى هایم روزهاى 
خوشى را براى مردم انزلى رقم بزنیم و قوى سپید را مجدداً لیگ برترى کنیم. آقاى 
گلى برایم لذت بخش نیست و به دنبال موفقیت با ملوان هستم. شک نکنید که این 
تیم حرف هاى زیادى براى گفتن دارد. در ادامه این را خواهید دید. از هوادارانمان 

مى خواهم صبور باشند.
مهاجم ملوان در خاتمه اظهار کــرد: از مدیرعامل تیم آقاى نــورى و کادر فوق 
العاد ه مان تشکر مى کنم که با همه توان تالش مى کنند. از آقاى جالل رافخایى که 
خیلى چیزها به من یاد دادند نیز تشکر مى کنم و در آخر مى خواهم بگویم ممنون 
فوتبال هستم که باعث شده هر روز آقاى مازیار زارع را از نزدیک مى بینم. آنهایى 
که من را مى شناســند مى دانند اهل تملق و چاپلوسى نیستم. امیدوارم قدر چنین 
مردى را بدانیم. شک نکنید در مربیگرى نیز در آینده اى نزدیک زیاد از آقاى زارع 

مى شنوید.

ممنون از فوتبال که 
هر روز مازیار را مى بینم

رئیس سابق باشگاه الریان قطر از عملکرد بازیکنان خارجى 
این تیم انتقاد کرد.

روزنامــه «الشــرق» قطر گفتگویــى با «على 
النعیمــى» رئیس ســابق باشــگاه الریان و 

کارشناس فعلى فوتبال قطر داشته است.
بخشى از این گفتگو به عملکرد تیم الریان 
با بازیکنان خارجى اش از جمله شــجاع 

خلیل زاده مربوط است.
النعیمى بدون آنکه نامى از خلیل زاده 
بیاورد، در خصوص عملکرد تیم الریان 
گفت: مشکالت الریان توسط «آگیرى» 
سرمربى تیم ایجاد نشده است. مشکل 
الریان در بازیکنان خارجى به جز «یاســین 

براهیمى» است که به تیم کمک نکرده اند.
وى افزود: درباره جانشــین آگیرى من به 

ملیت یا ســبک فوتبال مربى اعتقاد 
ندارم بلکه تأکیــدم روى تجربه 
مربى، رزومــه کارى و تجربه 
کارى اش در منطقــه خلیج 
فارس و کشــورهاى عربى 
بــراى درك و شــناخت 

بازیکنان است.

صحنه مطابقت ششکه داشــتند، تصمیمى اتخاذ کردند که با

رئیس سابق باشگاه الریان قط
این تیم انتقاد کرد.

روزنامــه «الشــر
النعیمــى» رئیس
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انتقاد از عملکرد شجاع

مسعود شجاعى در سفر تیم فوتبال تراکتور به کرمان این تیم را همراهى نکرد.
در حالى که کاروان تیم فوتبال تراکتور براى برگزارى دیدار با مس رفسنجان در هفته چهارم لیگ برتر، به کرمان سفر کرد، مسعود 

شجاعى کاپیتان این تیم، تراکتورى ها را در سفر به کرمان همراهى نکرد.
مسعود شجاعى به دلیل اینکه مشکوك به کروناست از بعد از بازى با سپاهان در تمرینات شرکت نکرده و در قرنطینه خانگى است. 

به همین دلیل کاپیتان تراکتور به کرمان سفر نکرده است و در بازى با مس غایب خواهد بود.
این در حالى است که عالوه بر شجاعى، تست کرونا مهدى تیکدرى و محمد مسلمى پور همچنان مثبت است و این دو بازیکن 

هم در قرنطینه هستند.
تیم فوتبال تراکتور امروز (چهارشنبه) در چارچوب هفته چهارم مسابقات لیگ برتر از ساعت 16 و 10 دقیقه مهمان مس رفسنجان 

خواهد بود.

مسعود شجاعى 
مشکوك به کرونا

شــناخت رك و
ست.

بــراى در
بازیکناناس

مسعود شجاعى
در حالى که کار
شجاعى کاپیتا
مسعودشجاعى
بههمین دلیل
این در حالى اس
هم در قرنطینه
تیم فوتبال تراک

خواهد بود.

جاعى 
 کرونا
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 اخطار اجرایى
شماره 1068/98 به موجب راى شماره 212 تاریخ99/4/18 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه جعفر اسکندرى 
گنگدوکى به نشانى مجهول المکان محکوم است به حکم به الزام محکوم علیه به حضور 
در دفتر خانه اسناد رسمى و انتقال سند خودرو وانت پیکان 1600 مدل 1375 به شماره 
انتظامى  567 ن 45 ایران و پرداخت مبلغ صد و چهل هزار و صد و بیســت و پنج تومان 
بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له صادر و اعالم مى گردد و پرداخت نیم عشردولتى 
.محکوم له: مهرداد لطفى جالل آبادى به نشانى: نجف آباد خ 15 خرداد جنوبى نبش کوى 
ارشى مغازه لوله کشــى.ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید 1053102/م الف-شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد/9/113

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- آقاى فرج اله عمو على 
اکبرى دادخواستى به طرفیت رحمان کریمى به خواســته حکم تخلیه تقدیم که جهت 
رسیدگى به این شــعبه ارجاع و به کالســه 9900309ثبت گردیده است . نظر به اینکه 

خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و 
موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دارسى مدنى دادگاهاى عمومى و انقالب یک 
مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه 
رسیدگى روز چهارشنبه مورخ 99/10/10 ساعت 3 بعد از ظهر جهت رسیدگى حاضر شوند 
واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رســیدگى ابالغ شده و محسوب و از طرف 
شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد.1053562/ م الف – دبیر شوراى حل اختالف شعبه 

چهارم حقوقى نجف آباد- مستقر در یزدانشهر/9/115 

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 139985602030011696      آقاى سید احسان  حسینى خیر آبادى فرزند سید 
کمال  باســتناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که ســند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 727/27 واقع در قطعه 3 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که سند مالکیت آن در دفتر الکترونیک امالك شماره 
139520302030011523 ثبت و ســند چاپى شماره 964839 ســرى د – 94 بنام 
نامبرده صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند شماره 15992 – 1397/5/24 و 18735- 
1398/5/31 دفترخانه 405 تیران در رهن بانک توسعه تعاون مى باشد و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله 

(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/09/12، 1053196/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف 

آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/9/116

ابالغ رأى
 شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1380/97 دادنامه 1551-

97/11/22 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد  خواهان: مجتبى 
سفرى نشانى: نجف آباد – شهرك آزادگان ، مسکن مهر ، ورودى اول مجتمع مسکونى 
، طبقه چهارم واحد 15 – وکیل خواهان : مجتبى حقیقى نشــانى : نجف آبا خ امام کوى 
ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه شهید احمد موحدى پ 15 کد پستى 85136-54351 
خواندگان: 1- قربانعلى حدادى 2- ابوالفضل مختارى  نشــانى: 1و 2 مجهول المکان  
موضوع: مطالبه وجه یک  فقره چک به شماره 97/6/20 – 37103913 ( 130/000/000 
ریال ) یکصد و ســى میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 

باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى  به طرفیت 
1- قربانعلى حدادى 2- ابوالفضل مختارى به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت 
بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه 
خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشــته دعوى و مستندات 
مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص 
و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 
و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خواندگان  به نحو تضامنى پرداخت مبلغ 130/000/000 یکصد و سى میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/720/000 (یک میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال به 
عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/6/20 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد1053740م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم/9/114

معاون وزیر راه و شهرسازى درباره تصمیمات اخذ شده در 
جلسه آمادگى واردات واکسن کرونا اظهار کرد: از آنجایى 
که شاهد مشکالت کشورهاى در حال دریافت واکسن در 
بخش حمل و نگهدارى هســتیم، در این جلسه مشکالت 

انتقال واکسن کرونا مورد بررسى قرار گرفت.
شهرام آدم نژاد ادامه داد: بنابراین اگر واکسن کرونا واردات 
شــود باید آمادگى حمل و نگهدارى آن را داشته باشیم. در 
فرودگاه ها مکان هاى مناسب براى نگهدارى این محموله 
تعیین شد که این سوله و ســالن ها باید دماى منهاى 60 
درجه داشته باشند. معاون وزیر راه و شهرسازى گفت: تعداد 
هواپیماهایى که توانایى حمل یخ خشک دارند را مشخص 

کردیم و با کارخانه یخ خشک هماهنگى هاى الزم را انجام 
دادیم. وى در پاسخ به این سئوال که چه مدل هواپیما امکان 
واردات واکسن به کشورمان را دارند، اظهار کرد: هواپیماهاى 
کارگو مى توانند این محمولــه را جابه جا کنند. هواپیمایى 
ایران ایر یک فروند هواپیماى کارگو دارد که امکان الحاق 
سه فروند دیگر براى واردات واکسن کرونا را خواهد داشت. 
جانشــین وزیر راه در ســتاد مدیریت بحــران تأکید کرد: 
هواپیماهاى پهن پیکر براى مدت زمان کوتاه مى توانند به 
هواپیماهاى کارگو براى واردات واکسن کرونا تبدیل شوند 
و از این لحاظ مشکلى نداریم و پنج فروند هواپیماى مورد 

نیاز واردات واکسن را آماده کرده ایم. 

سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: پس از ده روز 
هم اکنون 120 شهر وضعیت نارنجى و سه شهر در کشور 

در وضعیت زرد قرار دارند. 
علیرضا رئیسى تأکید کرد: در مجموع اکنون 64 شهر در 
کشور در وضعیت قرمز، 278 شهر در وضعیت نارنجى و 
130 شــهر در وضعیت زرد قرار دارند. وى با بیان اینکه 
خوشبختانه با همکارى خوب مردم و شهروندان رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در کشــور به 90 درصد افزایش 
یافته است، گفت: در صورتى که پروتکل هاى بهداشتى 
رعایت نشود، باز هم شاهد سیر صعودى بیمارى کرونا در 

کشور خواهیم بود.

ســخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا افــزود: از روز 
چهارشــنبه این هفته (امروز) 38 شهر که وضعیت آنها 
قرمز بود به شهرهاى نارنجى تبدیل مى شوند و متأسفانه 
23 شــهر نیز که وضعیت آنها نارنجى بود به علت عدم 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى به وضعیــت قرمز در 
مى آیند. رئیســى توضیح داد که اکنون در استان فارس 
11 شهر، در گلستان 9 شهر، در مازندران شش شهر، در 
قزوین پنج شــهر، در اصفهان و گیالن چهار شهر، در 
اردبیل سه شهر، در خراسان شمالى سه شهر، در سیستان 
و بلوچستان دو شهر و در خراسان جنوبى و کرمانشاه یک 

شهر در وضعیت قرمز قرار دارند.

آماده سازى پنج هواپیما براى 
واردات واکسن 

امروز 38 شهر قرمز
نارنجى مى شوند

باورهاى کرونایى اشتباه!
  سالمت نیوز| معاون فنى مرکز بهداشـت 
استان مرکزى گفت: متأسفانه باورهاى غلطى درباره 
بیمارى کرونـا در بین مردم جامعه دسـت به دسـت 
مى شود. دکتر عباس اسـماعیلى تأکید کرد: استفاده 
مکرر از یک گیاه دارویى یا مـاده غذایى توصیه نمى 
شـود، چرا که گیاهان دارویـى باید زیر نظر پزشـک 
تجویز شـوند که در غیر این صورت ممکن اسـت در 

روند درمان تداخل ایجاد کنند./3603

کرونا خودکشى را زیاد کرد
  ایسنا| دکتـر املیـا عالیینـى، روانشـناس 
مى گویـد: فراگیر شـدن پاندمـى کرونـا در جهان با 
تأثیرگذارى بر سالمت روان افراد، نرخ خودکشى در 
جهان را به طور چشمگیرى افزایش داده که ناشى از 
اثرات نامطلوب این پاندمى بر افراد مبتال به اختالالت 
روانى و به طور کلى بر سـالمت روان جامعه به علت 
ایجاد فاصله فیزیکى، ایزوله سازى و همچنین ترس 

است.

«اون» واکسن زد
  ایلنا| یک تحلیلگر آمریکایى به نقل از منابع 
اطالعاتى گفت که چین واکسـن آزمایشـى کرونا را 
در اختیـار رهبر کره شـمالى و خانواده اش قـرار داده 
اسـت. این تحلیلگر مسائل کره شـمالى گفت «کیم 
جونگ اون» و «چندیـن تن» از اعضـاى رده باالى 
دولتى در خانواده کیم و شـبکه رهبرى طى دو یا سه 

هفته اخیر واکسینه شده اند.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شــرکت فرســان طب فناور پارســیان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
1562 و شناســه ملى 14005986846 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/28 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 23/ 07/ 1399 
در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره 
و با رعایت تشــریفات مقرر اساسنامه و 
الیحــه اصالحى قانون تجارت ســرمایه 
شــرکت از طریق واریز نقدى و باالبردن 
ارزش ریالى ســهام و از مبلغ 1000000 
ریال به مبلــغ 1001000000 افزایش 
یافت. آورده نقدى تماما طى گواهى شماره 
53/56420/99 مــورخ 1399/07/24 
بانک تجارت شعبه شهرك علمى تحقیقاتى 
واریزو ماده 5 اساســنامه شرکت به شرح 
مذکور اصالح مى گردد ســرمایه شرکت 
مبلغ1001000000 ریال منقسم به 100 
ســهم 10010000 ریالى با نام که تمامأ 
ونقدا پرداخت شــده مى باشــد افزایش 
یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1052219)

آگهى تغییرات 
شــرکت پارســیان جوش اســپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 23377 
و شناســه ملــى 10260441949 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - احمــد توکلى به شــماره ملى 
1090279558 بســمت رئیس هیئت 
مدیره، الهــه رحیمیان نجــف آبادى به 
شــماره ملى 1288939531 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه توکلى 
به شماره ملى 1080464719 بسمت 
مدیرعامل براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. - کلیه اوراق 
و اســناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
شــرکت و ســایر اوراق ادارى و عادى 
شــرکت با امضاى رئیس هیئت مدیره 
منفرداً و با مهر شــرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1052220)

آگهى تغییرات 
شــرکت پرتو تصویر شفا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 25637 و شناسه ملى 
10260463973 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مورخ 1399/06/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ترازنامه و حساب 
سود و زیان شــرکت منتهى به سال مالى 98 
مورد تصویب قرار گرفت مهــدى آذرى درچه 
به کدملــى 1141786011 و رضا پورخلیلى با 
کدملى 1280281669 و محمود حبیبى محمود 
آبادى با کدملى 4723534601 و عباســعلى 
جوادى به کدملى 1189297108 و على اکبر 
خداپرســتان به کدملــى 1189490961 به 
عنوان اعضا اصلى و فرشته حقیقى قهفرخى با 
کدملــى 4622444951 ومحمدهاتف خرمى 
به کدملــى 1199074950 بعنوان اعضا على 
البدل براى مدت دو ســال انتخــاب گردیدند 
موسسه حسابرســى کاربرد تحقیق به شناسه 
ملى 10260103000 به عنوان بازرس اصلى و 
شرکت موسسه حسابرسى امجد تراز به شناسه 
ملى 10260117975 بــه عنوان بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یک سال مالى انتخاب 
گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1052500)

آگهى تغییرات 
شرکت آراد بتن موج نو سهامى خاص به شماره ثبت 64215 و شناسه ملى 14009027557 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: ساختمانى، زهکشى، راهسازى، 
نقشه بردارى ، اجراى فاضالب کانال هاى آبى ، اجراى سازه هاى بتنى و فلزى ، طراحى پمپ آب و فاضالب، نقشه کشى ،پل سازى ،اجراى خط راه آهن، 
اسکلت سازى ،اجراى سقف هاى ساختمانى، جوشکارى درب و پنجره ،ایزوگام ، اجراى سوله، اجراى خرپا ،تاسیسات آب ،محوطه سازى ، استفاده 
از تسهیالت بانکى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت ، اجراى مخازن آب، اجراى خط انتقال آب و فاضالب، اجراى سازه هاى آبى ،تولید قطعات 
پیش ساخته بتنى ، تیرچه و بلوك ،آزمایشگاه بتن و جوش و مصالح ساختمانى ، آزمایشگاه خاك و تغذیه در زمینه کشاورزى ، طراحى فضاى سبز ، 
طراحى سیستم هاى آبیارى و آبیارى قطره اى ، احداث گلخانه هاى تولیدى ،تولید کودهاى شیمیایى و بیولوژیک ، احداث گلخانه هاى هیدرویونیک، 
بررسى فرسایش و رده بندى خاك ها، تولید و مونتاژ قطعات و سازه هاى فلزى، ساخت تابلوهاى برق و اجراى کلیه سیستم هاى برقى و اعالم حریق. 
ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح 

امکانپذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1053590)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود پخش سپاهان گستر ایرسا درتاریخ 1399/06/31 به شماره ثبت 65625 به شناسه ملى 14009452532 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فروش و توزیع و تولید انواع مبلمان منزل و ادارى و رفاهى و تفریحى پخش و عرضه کلیه 
محصوالت بهداشتى و آرایشى , خزارى و بدلیجات . صادارات و واردات کاالهاى مجاز بازرگانى . شرکت در کلیه مناقاصات ومزایدات دولتى و خصوصى . واردات انواع خودرو 
و قطعات انواع خودرو , هواپیما و موتور سیکلت . , موبایل , لوازم خانگى , کامپیوتر و خودرو . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله بهرام آباد ، کوچه گلستان 4 ، بن بست سعدى ، پالك 18 ، طبقه 
اول کدپستى 8194956858 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مریم جنت مکان اصفهانى 
به شماره ملى 1272198928 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه خانم مهرى پژوهش دستجردى به شماره ملى 1282773852 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم مریم جنت مکان اصفهانى به شماره ملى 1272198928 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مهرى پژوهش دستجردى به شماره 
ملى 1282773852 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1052228)

آگهى تغییرات 
شرکت فرسان طب فناور پارسیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1562 و شناسه ملى 14005986846 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1399/07/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه تعهدى شرکت طى گواهى شماره 53/56420/98 مورخ 1399/07/22 بانک تجارت 

پرداخت گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1052215)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى آتى نگر اصفهان پارس سهامى خاص به شماره ثبت 46816 و شناسه ملى 10260648840 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - جعفر شیشه گر به شماره ملى 1287380565 بعنوان رئیس هیئت مدیره، على شیشه گر به شماره ملى 1270379828 بعنوان مدیرعامل و مجید شیشه 
گر به شماره ملى 1287119141 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1052629)

عضو فرهنگســتان علوم پزشــکى درباره زمان پایان 
بحران کووید-19 گفت: طبق مدل هاى بیولوژیکى اى 
که محققان در دنیا ارائه کردند، طول این بحران دو سال 

تا دو سال و نیم است که یکسال آن گذشته و باید یک 
الى یکسال و نیم دیگر نیز طى شود تا این وضعیت پایان 
یابد. بســته به روش هاى پیشگیرانه باید تعداد مرگ و 

میر را کاهش دهیم.
حســین قناعتى گفت: کرونا ویروس قوى اى نیست و 
بسیار راحت از میان مى رود؛ اما مشکل اصلى  که با این 

ویروس داریم این است که دوره  بى عالمتى آن بسیار 
زیاد است و شدیداً واگیردار است.

دبیر اتاق فکر کروناى کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شوراى اسالمى با اشاره به رویکردهاى متفاوت 
کشــورهاى مختلف در مقابله با کووید-19 گفت: هر 
کشورى در مواجهه با کرونا برخوردى داشت. مثًال در 
آلمان مردم با دولت هماهنگى بسیارى داشتند یا کره 
جنوبى به دلیل استفاده مناسب از آى تى و اعمال اقتدار 

شدید توانست بیمارى را کنترل کند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران با بیان 
اینکه «اگر میزان کنترل اجتماعى به کمتر از 10 درصد 
برسد، یک مبتال ممکن اســت 406 نفر را بیمار کند»، 
افزود: اگر فاصله اجتماعى تا 75 درصد رعایت شود، این 

میزان به 2/5 نفر مى رسد.
این پزشک در بخش دیگرى از ســخنان خود با اشاره 
به ابتالى سرنشــینان کشــتى دیاموند پرنســس و 
ماجراى عجیب آن، گفت: سرنشــینان کشتى دیاموند 
پرنســس به مدت یک ماه در کشتى و در کنار یکدیگر 
قرنطینه بودند. بنابراین از لحــاظ اپیدمیولوژیک همه  
آن ها باید به کرونا مبتال مى شدند، اما حدود 30 درصد 
این افراد مبتال شدند. همین عدد اگر ضربدر 80 میلیون 
جمعیت ایران شــود؛ یعنى تقریبًا 25 میلیــون نفر از 
مردم به کرونا مبتال مى شوند و بقیه به هیچ وجه بیمار 

نمى شوند.
وى افــزود: 90 درصــد افــرادى که بــه کووید-19 
دچار مى شــوند یا بدون عالیم هســتند یا به صورت 
خفیف این بیمــارى را تجربه مى کننــد. از میان 10 
درصد افرادى که داراى عالمت هســتند، تقریبًا یک 
درصد آنها فوت مى کنند. با توجه به این درصدها، اگر 
کنترل درســتى در این اپیدمى اعمال نشــود، تقریبًا 
600 هزار نفر از شــهروندان تا آخر این بحران کشته 

خواهند شد.

کرونا کى تمام مى شود؟
پروفسور مدرسه بیولوژى سیستمى دانشگاه «جرج 
میســن» در خصوص احتمال کاهش زاد و ولد در 
آمریکا که ممکن اســت از عواقــب ویروس کرونا 

باشد، شرح داد.
آنچا «بارانوا» با استناد به مقاله اى در مجله آمریکایى 
که در آن نویسندگان آمار مربوطه را تجزیه و تحلیل 
کرده اند، چنین نظرى داد. بارانوا اعتقاد دارد کاهش 
زاد و ولد در کشور که از هم اکنون مشخص است، 

بسیار عجیب به نظر مى رسد.
بارانوا مى گوید: «مــا در ماه هاى اکتبــر و نوامبر 
کاهش زاد و ولد را در مقایسه با سال گذشته داشتیم، 
تقریبًا 10 تا 15 درصد... افراد همین که شــنیده اند 
اوضاع بدى در چین است، فوراً تصمیم گرفتند دیگر 
بچه دار نشوند.» وى توضیح داد: «خیلى از ایالت ها 
ممکن است در ارتباط با اینکه کرونا ویروس اپیدمى 
است، درباره زاد و ولد فراموش کرده و کًال درباره آن 
اطالع نمى دهند. یا مردم در خانه هایشان زایمان 
مى کنند و بچه یک ماه بعد ثبت مى شود. به همین 
دلیل چنین آمارى مشخص است.» بارانوا همچنین 
گفت: «در آغاز پاندمى گفته شــد که مردم االن در 
خانه هایشان در قرنطینه نشسته اند و کارى ندارند، 
پس زاد و ولد زیاد مى شود. در واقع اینطور نیست. ما 
دقیقاً مى بینیم که کاهش زاد و ولد داریم و همه چیز 

برعکس شده است.»

عواقب عجیب پاندمى 
کرونا
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آگهى تغییرات 
شرکت ماهان تجهیز اصفهان شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 49759 و شناســه ملى 
10260681308 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/05/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود شهرضائى پور به 
کدملى 3479709427 و محسن شهرضائى پور 
به کدملى 1271142015به سمت اعضاء هیئت 
مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند .روزنامه 
کثیراالنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1053602)

آگهى تغییرات 
شــرکت پارســیان جوش اســپادانا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 23377 و شناســه ملى 
10260441949 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/08/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت به آدرس استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله صائب ، خیابان آیت اهللا دکتر بهشتى 
، کوچه کسرى[27] ، پالك 19 ، ساختمان ملودى ، 
طبقه دوم به کدپستى 8184875346 انتقال یافت 
و ماده مربوطه اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1052217)

آگهى تغییرات 
شرکت پرتو تصویر شفا شــرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 25637 و شناسه ملى 
10260463973 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/07/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : عباســعلى جوادى به شماره 
ملــى 1189297108 بــه ســمت رئیس 
هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و على اکبر 
خداپرستان شــماره ملى 1189490961 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو 
هیئت مدیره و مهدى آذرى درچه به شــماره 
ملــى 1141786011 عضــو هیئت مدیره 
و محمود حبیبــى احمدآبادى شــماره ملى 
4723534601 عضو هیئــت مدیره و رضا 
پور خلیلى به شــماره ملى 1280281669 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد شرکت 
با امضــاى رئیس هیئت مدیره (عباســعلى 
جوادى ) و مدیرعامل (رضا پورخلیلى) همراه 
مهر شرکت معتبر اســت مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره مى باشد اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1052501)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى آتى نگر اصفهان 
پارس ســهامى خاص به شماره ثبت 
46816 و شناسه ملى 10260648840 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/08/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - جعفر شیشه گر به 
کدملى 1287380565، على شیشــه 
گر به کدملــى 1270379828 و مجید 
شیشــه گر به کدملى 1287119141 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - حسین 
نعمت الهى به کدملى 1271367361 
و نفیســه حاتمى رامشــه بــه کدملى 
1270921088 بترتیــب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار 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 (1052628)

همه 
براى  ما 
انجام کارهایمان 
وقت زیــادى نداریم و در 
برخى موارد و گاهى اکثر موارد دچار عدم 
تمرکز حواس مى شویم.  شــما باید ببینید چه چیزى موجب عدم 

تمرکز شما مى شود. بعد در صدد مبارزه با آن بر آیید.

استرس
استرس و تمرکز، با هم رابطه مستقیمى دارند. وقتى که 
ما چندین کار را همزمان با هــم انجام مى دهیم باعث 
استرس ما مى شود. این استرس تمرکز ما را به شدت 

کم کرده و باعث مى شود به درســتى از عهده آن کار بر نیاییم. 
براى افزایش تمرکز در این مــوارد باید تکنیک هاى کاهش 
استرس مانند مدیتیشــن را بیاموزید و بر استرس تان غلبه 

کنید.

کسالت
کارهایى که زیاد مورد عالقه تان نیست گاه مى توانند 
سبب تحلیل انرژى و حواس پرتى شوند. خیلى از کارها 
براى شما کسل کننده است و اجازه نمى دهد شما در 
آن تمرکز داشــته باشــید. براى مقابله با این مسئله 
براى خود جایزه تعیین کنید. مثــًال بگویید بعد از هر 
نیم ساعت یا هر ده دقیقه اســتراحت مى کنم یا میوه 
مى خورم یا فالن کیک را مى خورم یا مثًال آهنگ مورد 
عالقه ام را گوش مى کنم و... در این حال سعى کنید فقط 
در آن تایم کوتاه با کیفیت عالى کار کنید تا بعد به استراحت 

و تفریحتان برسید.

سبک زندگى
سبک زندگى و نحوه زندگى افراد بر روى تمرکز آنها تأثیر مى گذارد. 
مثًال شما باید همیشه غذاى سالم و اندازه بخورید. سعى کنید کارى کنید 
که همیشــه کربوهیدرات هاى پیچیده، پروتئین و چربى هاى سالم به 
اندازه کافى به بدن شما برسد. از مصرف غذاهاى فست فودى خوددارى 

کنید. همچنین ورزش روزانه را در زندگى خود بگنجانید.

افسردگى 
مؤسسه ملى بهداشت روان مى گوید مشکل در داشتن تمرکز یکى از 
عالئم شایع افسردگى است. اگر شما در داشتن تمرکز مشکل دارید و نیز 
احساس پوچى، ناامیدى، یا بى تفاوتى مى کنید شما ممکن است دچار 

افسردگى شده باشید. در این موارد باید افسردگى تان را درمان کنید.

محیط بى نظم و شلوغ
محیط آرام و ساکت هم بر تمرکز شما تأثیرگذار است. مثًال اگر مکان 

کارتان جورى باشــد که مدام خانواده یا همکاران سر میز شما بیایند و 
حواستان را پرت کنند، خب مسلمًا تمرکز کافى را ندارید و نمى توانید 

کارتان را سریع و با کیفیت انجام دهید.

گرسنگى
معده خالى و گرســنگى تمرکز افــراد را کم مى کند. مــا نمى گوییم 
پرخورى کنید. ولى نباید معده تان خالى باشد و احساس ضعف کنید. مغز 
نمى تواند بدون سوخت تمرکز کند، بنابراین حذف وعده هاى غذایى 
به خصوص صبحانه یک عامل نداشــتن تمرکز است. رساندن غذاها 
به مغز و داشتن یک منبع ســوخت ثابت این مشکل را حل کنید. حتى 
مى توانید کمى آجیل و کشمش کنار خود بگذارید تا در موارد گرسنگى 

از آنها استفاده کنید.

کمبود خواب 
یکى از مهمترین علل عدم تمرکز بى خوابى یا اختالالت خواب است. 
هر شخصى باید بین هفت تا 9 ساعت در شبانه روز خواب کافى داشته 
باشــد. پس براى افزایش تمرکز باید برنامه  خــواب خودتان را دوباره 
اولویت بندى کنید و ســعى کنید در طول شــب خوابى مفید و کافى 

داشته باشید.

تلفن همراه 
زنگ تلفن همراه و اس ام اس هاى آن مى تواند تمرکز شــما را به هم 
بزند. مثًال ممکن اســت در حین کار دخترخاله تان به شما زنگ بزند و 
نیم ساعت هم با شما حرف بزند. براى مقابله با این کار شماره هایى که 
حس مى کنید کار واجبى را ندارند بردارید و آن را به پست صوتى منتقل 
کنید. یا مثًال از اس ام اس هاى خودکار استفاده کنید و بنویسید اکنون 

نمى توانم پاسخگو باشم.

عدم اولویت بندى
یکى دیگر از علل عدم تمرکز در افراد آن اســت که نمــى دانید باید 
به کدام یــک از کارهایتان بپردازید. خیلى از افــراد در یک بازه  زمانى 
مشخص، وظایف مهم و مختلفى را باید انجام دهند. اما اگر آنها ندانند 

که کار بعدى  شان چیست یا مدام از این شاخه به آن شاخه بروند یا مثًال 
وظایفشان را نیمه کاره رها کنند خب مسلماً به هدفشان نمى رسند. این 
افراد باید همه کارهاى روزانه هفتگى و حتى ساالنه شان را در برگه اى 

بنویسند و آنها را اولویت بندى کنند.

داروها
خیلى از داروها باعث کاهش تمرکز افراد مى شود. مثًال داروهاى خواب 
آور، داروهاى ضد افسردگى و... در این موارد با دکتر یا داروساز مشورت 
کرده و از او بخواهیــد دارو و یا مکملى را براى شــما تجویز کند که 
تمرکزتان را افزایش دهد. با این کار مى توانید با مشکل عدم تمرکزتان 

مقابله کنید.

افکار منفى 
افکار منفى و فکر و خیال یکى دیگر از علل نداشــتن تمرکز است. اگر 
شما دائم در مورد کارهایى که انجام داده اید یا مى خواهید انجام دهید 
یا مثًال در مورد مکالمه دیروز خود با دوستتان و... فکر کنید خب مسلمًا 
به کارتان نمى رسید. براى مقابله با این کار هر فکرى که به ذهنتان آمد 
به صورت تیتروار در برگه اى یادداشــت کنید تا وقتى کارتان تمام شد 

به سراغ آن بروید.

رسانه هاى اجتماعى
رسانه ها و شــبکه هاى اجتماعى مثل تلگرام یکى دیگر از علل عدم 
تمرکز در شماســت. گاهى وقت ها در روز چندین بار کار خود را قطع 
مى کنید تا با دوستانتان ارتباط برقرار کنید. با خودتان عهد ببندید که 
در ساعات کار اصًال ســراغ رســانه هاى اجتماعى نروید. این محیط 

مخصوص زمان استراحت شماست.

انجام چند کار مختلف همزمان
هیچ وقت چند کار را با هم انجام ندهید. با این کار کیفیت و کمیت همه 
کارهایتان آسیب مى بیند. همیشه سعى کنید خیلى سریع و با کیفت کار 
اول را تمام کرده و بعد به ســراغ کار بعدى بروید. در این حالت بهتر به 

کارهایتان خواهید رسید.

دلیل حواس پرتى چیست؟

شاغالن در انتخاب صبحانه و میان وعده به ویژه در شرایط شیوع 
بیمارى کووید- 19 دقت کافى داشته باشند.

مسئول تغذیه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى خراسان شمالى 
با اعالم این مطلب گفت: وعده صبحانه و تغذیه مناسب در تناسب اندام، 

پیشگیرى از چاقى و تقویت سیستم ایمنى در مقابل ویروس کرونا بسیار 
مؤثر است و در خلوت شدن بیمارســتان ها در این روزهاى حساس تأثیر 

بسزایى دارد.
مهسا شمشیرگران با بیان اینکه شروع صبح و صبحانه دو یار جدایى ناپذیر 
هستند، اظهار کرد: حذف صبحانه یکى از عوامل مؤثر در بروز چاقى و عدم 
تناسب اندام است، بنابراین همه شاغالن باید با در نظر گرفتن این مسئله با 
توجه به شرایط کارى خود مصرف صبحانه را در برنامه روزانه خود بگنجانند 

و از حذف آن به شدت پیشگیرى کنند.
 وى تأکید کرد: شاغالن با وجود نداشتن شرایط براى خوردن صبحانه در 
منزل مى توانند در شــرایط کنونى خانگى با شستشــوى مکرر دست ها و 

ضدعفونى سطوح  صبحانه خود را در محل کار میل کنند.
 وى توضیح داد: متأسفانه بسیارى از افراد شاغل به دلیل زمان کم و مشغله 
زیادى که دارند به میان وعده هایى نظیر چاى بیســکوییت انواع کیک ها 
اکتفا مى کنند، غافل از آنکه بدانند این امر نه تنها به تناسب اندام آنها کمک 

نمى کند بلکه باعث بروز چاقى مى شود.
وى خاطر نشان کرد: همه شــاغلین مى توانند از تخم مرغ آب پز، حبوبات 
پخته نظیر عدس و لوبیا و نان کامل و ســبوس دار به همراه پنیر، سبزى و 

گردو استفاده کنند.
 شمشیرگران تأکید کرد: همه افراد باید هر دو ساعت میان وعده سالم نظیر 
میوه، سبزیجات، انواع مغزها و... مصرف کنند و اســتفاده از موادغذایى و 

تنقالت بى ارزش نظیر چیپس، پفک و... را حذف کنند.

شاغالن در انتخاب 
صبحانه دقت کافى 

داشته باشند

فلفل دلمه اى در گروه سبزیجاتى قرار دارد که براى سالمتى پوست و مو مفید 
بوده زیرا سرشار از ویتامین، مواد معدنى است.

فلفل دلمه اى ها معموًال در پخت و صرف غذا به صورت پخته یا خام استفاده 
مى شــوند. این مواد غذایى در گروه ســبزیجات قرار دارند که معموًال براى 
سالمتى پوست و مو مفید هستند، زیرا سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى است.

فلفل دلمــه اى داراى ویتامین هاى A و C بوده و در رنگ هاى قرمز، ســبز، 
نارنجى و زرد موجود است. ریز مغذى هاى فالونوئید و بتاکاروتن موجود در فلفل 
دلمه اى سرشار از ویتامین C است و از منظر طب سنتى این نوع از سبزیجات 

طبع گرم و خشکى دارند.
فلفل دلمه اى که حاوى بیــش از 30 نوع مختلف کاروتنوئیــد از جمله آلفا 
کاروتن، بتاکاروتن، لیکوپن، لوتئین، کریپتوکســانتین و زئاگزانتین اســت، 
مى تواند در سالمت چشم مؤثر باشد. کاروتنوئیدها یک خانواده مغذى گیاهى 
هستند که مســئول رنگ آمیزى قرمز، زرد و نارنجى در بسیارى از میوه ها و 
سبزیجات هستند. محققان دریافته اند که آنها به بهبود سالمت چشم ها و دفع 
بیمارى هاى چشم کمک مى کنند، زیرا هنگام ورود نور به داخل چشم، نور آبى 

مضر را جذب مى کنند.
کاروتنوئیدها همچنین داراى اثرات آنتى اکســیدانى قدرتمندى هستند که 
مى توانند از انواع سرطان ها جلوگیرى کنند. کاروتنوئیدها رادیکال هاى آزاد را 
که اتم هاى اکسیژن آسیب رسان به سلول هستند و با مولکول هاى دیگر بدن 

واکنش نشان مى دهند، غیرفعال مى کنند.
متخصصان توصیه مى کنند که اطمینان حاصل کنیــد فلفل دلمه اى براى 
رســیدن به حداکثر میزان فواید آنتى اکســیدانى موجود در آن، رسیده شود، 
زیرا باعث افزایش کاروتنوئید در آن مى شود  که حاوى گوگرد زیادى است و 

مى تواند از بروز سرطان هاى مختلف جلوگیرى کند. 
میزان ویتامین C با رسیدن فلفل دلمه اى نیز افزایش مى یابد. یک فنجان فلفل 
دلمه اى قرمز خرد شده 157 درصد از ویتامین C روزانه را تأمین مى کند و این 

یک روش عالى براى سالم ماندن خواهد بود.
اگر افراد احســاس ناراحتى کنند با خوردن فلفل دلمــه اى مى توانند میزان 
ویتامین B6 مصرفى خود را افزایش داده و سرحال شوند. B6 که به طور طبیعى 
در فلفل دلمه اى وجود دارد، به مغز کمک مى کند تا سروتونین و نوراپى نفرین 
بر خلق و خوى افــراد تأثیر نگذارند. همچنین ویتامیــن B6 موجود در فلفل 
دلمه اى کمک مى کند تا سیستم بدنى تنظیم شده و افراد خواب بهترى داشته 
باشند. باید بدانید که فلفل دلمه اى قرمز، داراى قوى ترین آنتى اکسیدان است 
و بهتر است در روزهاى کرونایى از آن بیشــتر استفاده کنید. لیکوپن در فلفل 
دلمه اى قرمز مى تواند از سرطان پروستات و بیمارى هاى قلبى پیشگیرى کند. 
لیکوپن ماده اى است که وقتى در معرض حرارت قرار بگیرد، آزاد مى شود. به 

همین دلیل  الزم است کمى آن را در روغن تفت داده یا کبابى کنید.
فلفل دلمه اى قرمز 75 درصد نیــاز روزانه بدن به مواد مغذى در ســالمت 
اســتخوان را تأمین مى کند. این مســئله به دلیل دارا بــودن مقادیر فراوانى 

چون کلســیم، آهــن، منیزیم، فســفر، از ریزمغــذى هایــى 
که همگــى از مواد مغذى مــورد نیاز در پتاسیم و روى است 

استحکام و حفظ بافت استخوانى هستند.

ســالمت  درصد نیــاز روزانه بدن به مواد مغذى در ســالمت 5فلفل دلمه اى قرمز 75
دلیل دارا بــودن مقا فراوانىاســتخوانرا تأمین مى کند. این مســئله به ودن مقادیر

ـیم، آهــن، منیزیم، فســفر، چون کلســیم، آهــاز ریزمغــذى هایــى 
ه همگــى از مواد مغذى مــورد نیاز در که همگـپتاسیم و روى است 

استحکام و حفظ بافت استخوانى هستند.

فواید باورنکردنى فلفل دلمه اى هاى رنگارنگ

آیا با دیدن خون احســاس ضعــف و نگرانى مى کنید؟ 
تصور اینکه شاهد یک عمل جراحى باشید، شما را منقلب 
مى کند؟ ترس غیرمنطقى از خون را هموفوبیا مى نامند و 

در دسته ترس هاى خاص قرار دارد.
همه ما ممکن است در شرایطى از دیدن خون احساس 
ناراحتى کنیم اما این حس را نباید با فوبیا اشتباه گرفت. 
هموفوبیا یک ترس شدید از دیدن خون یا انجام آزمایش 
یا دیدن تصاویر خون آلود است. این ترس مى تواند تأثیر 
جدى بر زندگى فرد بگذارد، خصوصًا اگر تصمیم گرفته 

باشد به دلیل این ترس، هیچگاه به انجام اقدامات 
پزشکى تن ندهد.

اگرچه گفته مى شود، انواع فوبیا عالیم جسمى و 
عاطفى تقریباً مشابهى را در افراد ایجاد مى کنند 
اما اگر به دنبال نشانه هاى جسمى ناشى از این 
فوبیا هستید، مى توان به این موارد اشاره کرد: 
مشکل تنفس، ضربان شــدید قلب، تنگى یا 
درد در قفسه سینه، لرزش، سرگیجه،  احساس 

تهوع و گرگرفتگى و تعریق.
نشانه هاى احساسى خون هراسى نیز شامل این 

موارد است: احساس اضطراب یا وحشت شدید، نیاز 
شــدید به فرار از خون و محیطى که در آن خون وجود 

دارد، جدا شدن از خود یا احساس «غیر واقعى» داشتن، 
از دست دادن کنترل،  احساس ناتوانى نسبت به ترس و 

احساس مرگ.
فوبیا اغلب از کودکى شــروع مى شــود. این هراس در 
بچه هاى زیر هفت سال معموًال حول چیزهایى مانند ترس 

، از تاریکــى،  یبه هــا غر

صداهاى بلند یا هیوالها مى چرخد و در ســنین هفت تا 
16 سالگى، آسیب هاى جســمى و روحى شدیدترى را 
با خود همراه مى آورد. خون هراســى نیز یکى از همین 
ترس هاست که به طور متوســط، در مردان در سن 9/5 
سالگى و در زنان 7/5 سالگى بروز مى کند. اما چه عواملى 

در بروز این ترس دخیل هستند؟
ژنتیک: برخى از افراد نسبت به دیگران بیشتر دچار فوبیا 
مى شوند. ممکن است یک پیوند ژنتیکى عامل ایجاد این 

ترس در این افراد شود.
والد یا مراقب مضطرب: فردى که با الگوى ترس 
آشنا شود، ممکن است یاد بگیرد که از چیزى 
بترســد. به عنوان مثال، اگر کــودك ببیند 
مادرش از خون مى ترسد، ممکن است او نیز 

با دیدن خون دچار هراس شود.
والد یا مراقب بیش از حــد محافظ: برخى 
افراد دچــار اضطراب تعمیــم یافته ترى 
مى شــوند. این ممکن است ناشــى از قرار 
گرفتن در محیطى باشد که والدین بیش از حد 

از فرزندان محافظت مى کنند.
ضربه: حوادث اســترس زا یا آسیب زا ممکن است 

منجر به هراس شود.

از خون مى ترسید؟ شاید ِهموفوبیا دارید

فلوشیپ تخصصى جراح استخوان و مفاصل کودکان 
گفت: علت عمده کمردردها معموًال به سبک و سیاق 
زندگى ما مربوط مى شود؛ حرکت هاى ناگهانى، خم 
شدن زیادى، جا به جایى بار، بد خوابیدن، بد نشستن 

همگى منجر به گرفتگى عضالت مى شود.
دکتر علیرضا رحیم نیا با بیان اینکه بعضى از کمردردها 
باعث دیسک کمر و ســیاتیک مى شود، افزود: البته 
تعداد خیلى کمى از کمردردها این موضوع را شامل 
مى شوند؛ افراد به دنبال برداشتن وزنه سنگین، بلند 
کردن بار ســنگین یا حرکت هاى شــدید ناگهانى، 
دیســک هاى بین مهره هاى کمر آنها دچار پارگى 
و یا خارج شــدن از جاى خــود مى شــوند و روى 
ریشه هاى عصبى که از کمر مى خواهند وارد پا شوند، 
اثر مى گذارند و همین موضوع باعث درد کمر و تیر 
کشیدن پا مى شود. فلوشیپ تخصصى جراح استخوان 
و مفاصل کودکان گفت: دردهاى ناشــى از دیسک 
کمر نیز معموًال باعث تیرکشیدن پایین زانو مى شوند. 
همزمان با درد، بیمار خواب رفتن پا و گزگز پا را هم در 
بدن خود احساس مى کند که البته اکثر این دردها نیاز 

به جراحى پیدا نمى کند.
دکتر رحیم نیــا بیان کرد: 80 درصــد از مواردى که 
دیسک کمر دارند معموًال با رعایت کردن، فیزیوتراپى 

و آب درمانى بهبود پیدا مى کنند.
متخصص ارتوپدى اضافه کرد: اگر بیمار درد زیادى 
داشته باشــد با فیزیوتراپى و داروهایى که براى آنها 

تجویز مى شود، بهبود پیدا مى کند.
دکتر رحیم نیا تصریح کرد: علت بعضى از کمردردها 
مى تواند به دلیل اشکاالت ساختارى در مهره هاى 
کمر باشــد. برخى بیمــارى ها باعث مى شــود که 
مهره هاى کمر دچار اسکولیوز و یا انحراف به کناره 
شوند و یا در ناحیه قفســه سینه قوس پشت مهره ها 

زیاد شود و افراد کیفوز پیدا کنند.
وى گفت: باید یاد بگیریم که از همان دوران کودکى 
نحوه نشستن، بلند شدن، راه رفتن، بار برداشتن را به 
کودك خود بیاموزیم چراکه بسیارى از دردهایى که در 
سن هاى 40 یا 50 سالگى به سراغ افراد مى آید ریشه 
آن به دوران کودکى باز مى گردد به همین دلیل باید از 

همان دوران کودکى مانع ایجاد درد در سنین باال شد.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ســتایش خداونــدى را کــه بــه حــواس درك نشــود و هیــچ مــکان را 
گنجاى او نیست و هیچ چشمى نتواندش دید و هیچ پرده اى نتواندش پوشید. 
به حادث بودن آفریدگان خود بر قدیم بودنش   راه مى نماید و به پدید آوردن 
آنها بر هســتى خویش گواهى دهد.همانند بــودن آفریدگانش به یکدیگر، 
دلیل بر بى همانندى اوســت. خداوندى که در هر وعده که دهد صادق است 
و فراتر از آن اســت که بر بندگان خود ســتم روا دارد. با آفریدگان خود 

به عدالت رفتار مى کند و هر حکم که مى دهد از روى عدالت است.
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شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد 
قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت، از طریق ســامانه الکترونیکى دولت به صورت مناقصه 
عمومى دو مرحله اى از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت 

ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 www.setadiran.ir پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق سایت
دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/09/29 در سامانه فوق بارگذارى نماید و 
همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف- ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان 
عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، 

تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121486- 031 واحد مناقصات و خرید- آقاى کاظمى و 
جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34121457- 

031 معاونت مهندسى و نظارت تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737- 021 و 

85193768- 021 تماس حاصل فرمائید. 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به 
سامانه دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در 

غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* پیشنهاد دهنده مى بایست صرفاً در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل 

شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

روابط عمومى شرکت برق شهرستان اصفهان

موضوع مناقصه: خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف شش رشته 25 + 25 + 70 + 70 * 3
شماره مناقصه در سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى 
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین (ریال)

20990012110000331399/09/121399/09/181399/09/291399/09/30
متعاقباً 
اعالم 
مى گردد

2/400/000/000

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مناقصه  شماره 103/99/23 : تهیه و جانمایی نقشه بافت بازارهاي سنتی و مناطق سرپوشیده در شهرهاى  اصفهان، 

شهرضا، کاشان، گلپایگان، نائین و نجف آباد در استان اصفهان
محل تامین اعتبار : سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

مهلت دریافت اسناد :   از روز چهارشنبه 12  /09/ 1399  لغایت روز  یک شنبه  مورخ  1399/09/16
محل دریافت اســناد کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى
 پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس (www.setadiran.ir ) انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را 
 www.es.ssaa.ir جهت شرکت مناقصه محقق سازند. آگهى مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد وامالك استان به نشانى

و همچنین در سایت ملى مناقصات به نشانى www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه : روز چهار شنبه 1399/09/26 تا ساعت 14

تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 11صبح روز پنجشنبه 1399/09/27
گروه و رشته شغلى : شرکتهائی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که داراى صالحیت نقشه برداري زمینی با رتبه حداقل دو 
از سازمان برنامه وبودجه کشور باشند وحداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها ازجمع مبلغ اعالم شده دربرگ پیشنهاد قیمت 

کمتر نباشد و پیشنهاد فنى آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت هاى مناقصه : پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
اعالم گردد و پاکت الف حاوى ضمانت نامه بانکى به نشانى اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي 

بیمارستان شریعتی- دبیرخانه  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
  نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه : مبلغ ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان براى 
مناقصه شماره103/99/23 مبلغ  000/000/ 455 (معادل چهارصد و پنجاه و پنج میلیون ریال)  مى باشد که مى بایست براى 
مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمنًا به پیشنهاداتى که فاقد ضمانتنامه یا امضاء 
مخدوش و مشروط  و ضمانتنامه هاى  کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده وچک شخصى ونظایر آن وپیشنهاداتى که پس 

از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
(( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .))

آدرس اداره کل ثبت اسناد وامالك  : اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی-
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان     تلفن: 1113(7-36611074)                                    دورنگار: 36623116

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى مناقصه هاى
 شماره 103/99/23 (تجدید مناقصه شماره103/99/17)

م الف :1054350اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مناقصه  شماره 103/99/22 : تهیه و جانمایی نقشه مناطق بافت مسکونی روستایی در شهرستانهاى اردستان ، 

لنجان و نطنز در استان اصفهان
محل تامین اعتبار : سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

مهلت دریافت اسناد :   از روز چهارشنبه 09/12/ 1399 لغایت روز  یک شنبه  مورخ  1399/09/16
محل دریافت اســناد کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir ) انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را 
 www.es.ssaa.ir جهت شرکت مناقصه محقق سازند. آگهى مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد وامالك استان به نشانى

و همچنین در سایت ملى مناقصات به نشانى www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه : روز چهار شنبه 1399/09/26 تا ساعت 14

تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح روز پنجشنبه 1399/09/27
گروه و رشته شغلى : شرکتهائی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که داراى صالحیت نقشه برداري زمینی با رتبه حداقل دو 
از سازمان برنامه وبودجه کشور باشند وحداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها ازجمع مبلغ اعالم شده دربرگ پیشنهاد قیمت 

کمتر نباشد و پیشنهاد فنى آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت هاى مناقصه : پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
اعالم گردد و پاکت الف حاوى ضمانت نامه بانکى به نشانى اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي 

بیمارستان شریعتی- دبیرخانه  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
  نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه : مبلغ ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان براى 
مناقصه شماره103/99/22 مبلغ  500/000/ 297 (معادل دویســت و نود و هفت میلیون و پانصد هزار ریال)  مى باشد که 
مى بایســت براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمنًا به پیشنهاداتى که فاقد 
ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط  و ضمانتنامه هاى  کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده وچک شخصى ونظایر آن 

وپیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
(( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .))

آدرس اداره کل ثبت اسناد وامالك  : اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی-
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان     تلفن: 1113(7-36611074)                                  دورنگار: 36623116

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى مناقصه هاى
 شماره 103/99/22 (تجدید مناقصه شماره103/99/18)

م الف :1054351اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان

نوبت اول نوبت اول


