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70 درصد بودجه شهردارى نجف آباد صرف پروژه هاى عمرانى شهر مى شوداستحصال 40 کیلوگرم خاویار در اصفهانرقابت فینالیست هاى ادوار «قند پهلو» در فصل دهممجلس قانون تغییر ساعت را لغو کرد اجتماعاستانفرهنگ جهان نما

اصفهان به پیشواز نوروز مى رود
3

5

کرایه اتوبوس و 
مترو و تاکسى در 
اصفهان گران شد

ســخنگوى شوراى اســالمى شــهر اصفهان 
مصوبات آخرین جلســه فوق العاده این شورا در 

سال 1400 را تشریح کرد.
على صالحى با اشاره به تصویب نرخ هاى بلیت 
مترو، خاطرنشان کرد: در سال 1401 کسانى که 
از بلیط تک سفره استفاده خواهند کرد باید 3000 
تومان و افرادى که از طریــق اصفهان کارت با 
مترو ســفر مى کنند نیز باید 2500 براى هر سفر 

پرداخت کنند.
سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان افزود: 

در مجموع براى...

گاوخونى، کانون طوفان سرخ نیستگاوخونى، کانون طوفان سرخ نیست
خیزش خاك از سمت َدِق سرخ و ریگ جن در شرق اصفهان استخیزش خاك از سمت َدِق سرخ و ریگ جن در شرق اصفهان است
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از حذف اضافات و نازیبایى ها تا نصب المان ها و نقش دیوارنگاره ها

تنها دربى  باز 40 ساله
سیدجالل حسینى، مدافع پرسپولیس که در دربى قبلى موفق شد 
رکورد رضا عنایتى را بشکند و مسن ترین بازیکن شهرآورد پایتخت 
لقب بگیرد، حاال رکورد جدیــدى را به نام خود ثبت خواهد کرد. 
کاپیتان پرسپولیس در صورتى که مورد توجه یحیى قرار بگیرد 
و در این بازى به میــدان برود به اولین بازیکن 40 ســاله تاریخ 

شهرآورد پایتخت ...
3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فقدان ذخیره مطلوب 
آب اصفهان 
براى تابستان

مدیرکل هواشناسى استان: هم پوشش و
 هم عمق برف در کوهرنگ کم شده است
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ستاره ایرانىستاره ایرانى
 امید آلمانى ها شد امید آلمانى ها شد

گزارش ویژه سایت بوندس لیگا از آزمون؛گزارش ویژه سایت بوندس لیگا از آزمون؛

امام جمعه اصفهان:امام جمعه اصفهان:

رسانه بهترین رسانه بهترین 
ظرفیت ظرفیت 

براى جهاد تبیین براى جهاد تبیین 
استاست

3

نماینده فالورجان:نماینده فالورجان:

مجلس مجلس 
پلتفرم هاى پلتفرم هاى 

رمزارز را رمزارز را 
مسدود مسدود 
مى کندمى کند
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سربازان گمنام ما هستى خود را فدا  مى کنند و نام و نشانى نمى خواهند
حضرت امام خمینى «ره»

آحاد وزارت اطالعات پدید آمده انقالب و فرزندان امام و انقالب هستند
مقام معظم رهبرى «مدظله العالى»

اولویت وزارت اطالعات؛ جلب اعتماد مردم
نیمه شعبان و هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) گرامى باد

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا  از شرکتهاى زیر مجموعه گروه 
مپنا در استان اصفهان در نظر دارد نسبت به شناسایى و ارزیابى پیمانکاران جهت 

تأمین غذاى روزانه پرسنل اقدام نماید. 
لذا از کلیه  شرکت هاى معتبر با سابقه و فعالیت مرتبط که مایل به همکارى مى باشند 
دعوت مى گردد حداکثر  تا تاریخ  10 /1401/01 مشخصات و رزومه کارى خود را به 
صورت حضورى به آدرس اتوبان اصفهان تهران ، روبروى پلیس راه ، کیلومتر 12 جاده 
علویجه ، شهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20 ، واحد دبیرخانه  

تحویل و یا  آدرس ایمیل Info@mapnasts.com  ارسال فرمایند.
شــماره تماس جهت هماهنگى : 45233271-031 داخلى 6420 یا 6439 و یا 

09132138034

  

آگهی فراخوان عمومی  
شناسایی و ارزیابی پیمانکاران

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

شرکت شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) (احداث زیرگذر شهرك صنعتی 
رنگسازان) به شماره (2000001281000230) را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/12/25می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/01/15

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1401/01/28
زمان بازگشایی پاکت هاي ارزیابی : ساعت 08:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/01/29

     هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موضوع مناقصه : احداث زیرگذر شهرك صنعتی رنگسازان 

مبلغ برآورد اولیه : 235,473,965,339ریال و براساس فهارس بهاي سال 1400 سازمان برنامه و بود جه کشور (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار : 8,609,480,000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابري
مدت اجرا:  24 ماه 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس اصفهان خیابان  22 بهمن، 
مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان و تلفن 03132647300 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-1456

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها،در سامانه WWW.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل/ تامین کننده /مناقصه گر موجود است.

امور پیمانهاي شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با
 ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله اي 

م.الف: 1293332   

نوبت اولنوبت اول
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ایستاده در صدرایستاده در صدر
 حرکت رو به جلوى حرکت رو به جلوى

 پریناز ایزدیار در سینماى ایران پریناز ایزدیار در سینماى ایران
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عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تخلف 
و فعالیت هاى غیرقانونى در حــوزه رمزارزها را پیگیرى 

مى کنیم. 
حجت االسالم والمسلمین ناصر موسوى الرگانى گفت: 
ارزهاى دیجیتال داراى اهداف مشخصى هستند و بانیان 
آنها تالش مى کنند تا از طریق این ارزها و ترغیب مردم 
به خرید ارزهاى بى پشتوانه، به اهداف خود جامه عمل 
بپوشانند. وى افزود: این ارزها کامًال هدفمند براى فلج 
کردن اقتصاد کشور و حذف تسلط بانک مرکزى ایران بر 

ساختار پولى و مالى کشور طراحى شده اند.
موسوى الرگانى ادامه داد: با توجه به قرائن و نشانه هاى 

موجود باید گفت که این رمزارزها توطئه استکبار جهانى به 
سرکردگى آمریکاست. زیرا شرایطى براى فرار مردم از زیر 
ذره بین حاکمیت ایجاد مى کنند و تخلفات و فعالیت هاى 
غیرقانونى خود را در چنین فضایى انجام مى دهند.نماینده 
فالورجان افزود: مردم عزیز بدانند که با خرید و فروش و 
استفاده از رمزارزها درحال کمک به دشمنان این مرز و بوم 
هستند. چرا که با این کار باعث خروج ارز زیادى از کشور 
مى شوند و نظام اقتصادى کشور را دچار اختالل مى کنند. 
از این رو قصد داریم در مجلس شــوراى اسالمى طرح 
مسدودسازى پلتفرم هاى خرید و فروش رمزارز را شروع 

کرده و تا حصول نتیجه به پیش ببریم.

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى دیروز، 
کلیات طرح نســخ قانون تغییر ســاعت رسمى کشور را 
بررســى کرده و در نهایت با کلیات ایــن طرح موافقت 
کردند. مجید انصارى، ســخنگوى کمیسیون اجتماعى 
مجلس شوراى اسالمى بیان کرد: کاهش مصرف انرژى، 
بهره بردارى از زمان و کاهش جرم از دالیل موافقان براى 
اجراى تغییر ساعت بود. اما در ادامه تحقیقات نشان داد 
که نه تنها تأثیرى بر کاهش مصرف انرژى نداشته است 
بلکه حتى در مواردى به افزایش مصرف انرژى منجر شده 
است. تأثیر مخرب بر سالمت مردم و افزایش تصادفات 
از دیگر نتایج تغییر ساعت بوده است.وى گفت: امروز 70 

کشور دنیا از قانون تغییر ساعت پیروى نمى کنند. خیلى 
از کشورهاى اســالمى نیز به دلیل تعویق زمان افطار در 
ماه مبارك رمضان این قانون را اجرایى نمى کنند. اخیراً 
اتحادیه اروپا نیز با آراء قاطع به کشورهاى عضو اجازه داده 
تا در خصوص تداوم اجراى تغییر ساعت یا توقف اجراى 

آن تصمیم گیرى کنند.
در نهایت نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى با کلیات 
طرح  نســخ قانون تغییر ساعت رســمى کشور موافقت 
کردند. در صورت تصویب ماده واحده این طرح، از تاریخ 
ابالغ این قانون، قانون تغییر ساعت رسمى کشور مصوب 

31 مرداد 1386 مجلس شوراى اسالمى نسخ مى شود.

مجلس پلتفرم هاى رمزارز را 
مسدود مى کند

مجلس قانون تغییر ساعت را 
لغو کرد

تابعیت هیچ کشورى را 
ندارم

رامبد جوان در برنامه «فرمول    برترین ها|
یک» به سئوال على ضیاء درباره حواشى سفرش 
به کانادا پاســخ داد. جوان گفت:  پاســپورت و 
تابعیت هیچ جــاى دنیا را ندارم، عاشــق این 
مملکتم. تمام 50 ســال زندگــى ام را در ایران 
بوده ام. یک چیزهایى شخصى و خانوادگى است 
اما درك مى کنم بخاطر میزان عالقه اى که در 
برنامه به مملکتم نشان دادم این باور پیش آمد 
که تناقض گویى مى کنم یا دوگانه رفتار مى کنم 
ولى وقتى هر شب جلوى دوربین مى گویم مردم 
ایران ما شــما را خیلى دوســت داریم با اعتقاد 
مى گویم. در بیش از 850 قســمت «خندوانه» 
هیچوقت نگفتم ایران عالى یــا بهترین جاى 

دنیاست من گفتم ایران را دوست دارم.

اولین و دومین 
عامل مرگ و میر 

  ایرنا| وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکى گفت: به غیر از کرونا که در دو سال اخیر 
جهان را گرفتار کرده است، تصادفات نخستین 
عامل مرگ و میر در کشــور است. بهرام عین 
اللهى تأکیــد کرد: ایران، از جمله کشــورهاى 
حادثه خیز در آسیا و جهان اســت، زیرا داراى 
اقلیم هاى مختلف و کشورى چهارفصل است. 
ایران همچنین جاده هاى زیادى داشته و جزو 
نوزدهمین کشور جهان از لحاظ پهناورى جاده 
اى، است. ایران بیش از 293 هزار کیلومتر جاده 

دارد که بسیارى از آنها استاندارد نیستند.

خیال مردم، راحت!
  عصر ایران| وزیــر ارتباطات بــا دادن 
این اطمینان که اطالعات شــخصى مردم در 
پیام رسان هاى داخلى حفظ مى شود، تأکید کرد: 
حتى نهادهاى نظارتى اجازه دسترسى به داده ها 
را ندارند و براى این نهادها با داشــتن حکم از 
قضات ویــژه اى که منصوب مســتقیم رئیس 
قوه هستند و در موارد خاص با مجوز رئیس قوه 

دسترسى  فراهم مى شود.

مدارس بعد از نوروز 
حضورى است

معاون تربیت بدنى و سالمت وزارت    پانا|
آموزش و پرورش درباره جزئیات بازگشــایى 
حضورى مدارس اظهار کرد: براســاس آخرین 
مصوبه ســتاد ملى مبــارزه با کرونا قرار شــد 
بازگشــایى مدارس اقتضایى باشد و این امر در 
اختیار ستادهاى اســتانى قرار گرفته است اما 
به استان ها پیشــنهاد مى دهیم که از ظرفیت 
شــوراى آموزش و پرورش استان براى جبران 
فرصت هاى از دســت رفته و افــت تحصیلى 
دانش آموزان استفاده شود. صادق ستارى فرد 
افزود: براى آموزش حضورى فعًال سیاســت 
همان سیاست قبلى و براساس تصمیمات ستاد 

استانى است.

اگر سود نگرفته اید...
شــرکت    خبرگزارى صداوسیما|
ســپرده گذارى مرکزى اوراق بهادار و تسویه 
وجوه درخصوص مشــموالن ســهام عدالتى 
که ســود ســهام خود را دریافــت نکرده اند، 
اطالعیه اى صادر کرد. در ایــن اطالعیه آمده 
است: به اطالع آن دســته از مشموالن سهام 
عدالت که سود سهام سال مالى 1399 را دریافت 
نکرده اند، مى رســاند این گونه مشموالن باید 
نسبت به درج و ثبت شماره شباى معتبر بانکى 
https://www. در ســامانه ســجام به آدرس
sejam.ir یا در ســایت سهام عدالت به نشانى

 https://sahamedalat.ir اقــدام کننــد تا 
سود سهام عدالت براى این دسته از مشموالن 

واریز شود.

تشکیل فرماندهى سپاه 
هسته اى  

  ایرنا|در خــالل گــزارش مربــوط به کشــف 
شــبکه اى که قصد خرابکارى در تأسیسات هسته اى 
فردو را داشتند، براى نخستین بار از «فرماندهى سپاه 
هسته اى» نام برده شــد که اخیراً تأسیس شده است. 
پیش از این عنوان شده بود که حفاظت از سایت هاى 
هسته اى کشور به سپاه واگذار شــده اما این اولین بار 
است که به صورت رسمى این موضوع تأیید و از وجود 

«فرماندهى سپاه هسته اى» پرده بردارى مى شود.

تحول استخوان سوز 
«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل    انتخاب|
هشدار داد که استفاده روسیه از تسلیحات هسته اى حین 
حمله اش به اوکراین «ممکن» است. او گفت: دورنماى 
درگیرى هســته اى که زمانى «غیر قابل تصور» بود، 
اکنون به محدوده «احتمال» بازگشته است. گوترش 
گفت که تصمیم «والدیمیر پوتیــن» براى قرار دادن 
نیروهاى هسته اى خودش در باالترین سطح هشدار 

یک «تحول استخوان سوز» بود.

 رد ادعاى وزیر کار 
  فارس| دادســتان عمومى و انقالب تهران در 
جلسه شوراى عالى قضایى ادعاى عبدالملکى را رد کرد. 
صالحى با اشاره به انتشار خبرى از ناحیه وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى مبنى بر اعالم جرم علیه تعدادى از مدیران 
سابق آن وزارتخانه، اظهار کرد: طبق بررسى هاى به عمل 
آمده تا امروز هیچگونه اعالم جرمى علیه مدیران سابق 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى به دادســراى تهران 
واصل نشده است. عبدالملکى، 23 بهمن از «ارسال 120 
پرونده فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضایى» خبر داد.

هر روز گریه مى کنم 
  ایسنا|محمدباقر قالیباف در نشست هم اندیشى 
با جوانان فعال فرهنگى و اجتماعى سراسر کشورگفت: 
روزى نیســت به حال خود گریه نکنم و دلیل آن این 
وضعى است که امروز در سیستم مجلس و در جاهاى 
دیگر و حتى در مجلس انقالبى مشاهده مى کنم، چرا 

که آنچه باید باشد نیست.

جنگ سوم به نفع کسى نیست
  ایسنا| در ســومین هفته از عملیــات نظامى 
روسیه در اوکراین، ســخنگوى کاخ سفید هشدار داد 
که آغاز جنگ جهانى ســوم به نفع هیچکس نیست. 
«جین ساکى» در بیانیه اى مطبوعاتى گفت: مطمئنم 
که آغاز جنگ جهانى سوم به نفع امنیت ملى ما نیست. 
وى افزود: استقرار نیروهاى آمریکایى در اوکراین براى 

جنگ با روسیه به نفع واشنگتن نیست.

قدردانى احمدى نژاد از 
«جولى»

محمــود احمدى نــژاد، رئیــس    برترین ها|
دولت هاى نهم و دهم به سفر «آنجلینا جولى»، بازیگر 
مشهور آمریکایى و ســفیر صلح سازمان ملل به یمن 
واکنش نشان داد. وى در توییتى نوشت: کشتن و آواره 
کردن و زیر پا گذاشتن حق تعیین سرنوشت انسان ها، از 
هر رنگ و نژاد و دین، تحت هر عنوان که باشد، محکوم 
است. احساس مسئولیت خانم آنجلینا جولى نسبت به 

مردم یمن شایسته تقدیر است.

قبر و قیامت
محمدمهدى اســماعیلى، وزیر فرهنگ و    ایرنا|
ارشاد اسالمى در گفتگو با روزنامه «ایران» گفته است: 
اگر قرار شد خانمى نشان بدهند که به مرد نامحرم دست 
مى زند، من این را اجازه پخش نمى دهم. مسائل شرعى 
خط قرمز است. من حتماً اجازه نمى دهم که قبر و قیامتم 
بخاطر نوع مدیریتم به خطــر بیافتد. من بخاطر اینکه 
چهار نفر بخواهند از من راضى باشــند، احکام الهى را 

زیر پا نمى گذارم. 

خبرخوان

هنوز تا روز بیســت و ششم اســفند و معرفى گلکسى 
A53 5Gتوسط سامسونگ فاصله داریم اما در اتفاقى 
عجیب، این گوشــى حاال به صورت رســمى در ایران 

موجود شده است!
سامســونگ فــردا بیســت و ششــم اســفندماه، 
در رویــداد مهمــى از گوشــى هاى جدیــد ســرى 
گلکســى A رونمایى خواهد کــرد. در ایــن رویداد، 
گوشــى هــاى گلکســى A53 ،A33 و A73 معرفى 
خواهنــد شــد. اما اگــر فکــر مى کنید بــراى خرید 
این گوشــى ها باید هفته ها منتظر بمانید ســخت در 
اشــتباه هســتید؛ چون حاال چند روز اســت گلکسى

A53 5Gپیش از معرفى، با گارانتى رســمى در ایران 
موجود شده است!

بازار گوشى هاى هوشمند در کشورمان تا حدى عجیب 
است. معموًال با معرفى گوشى هاى جدید آیفون، شاهد 
پیش فروش آنها با قیمت هایى سرســام آور هســتیم و 
بسیارى از گوشى ها، مدت ها پس از عرضه جهانى هم 
در کشورمان موجود نمى شوند؛ با این حال، عرضه یک 
گوشى میان رده، چند روز پیش از معرفى و عرضه جهانى، 
با وجود تحریم ها آن هم با گارانتى رســمى حتى براى 

بازار گوشى ایران هم اتفاقى نادر است.
بعد از ظهر بیســت و سوم اسفندماه (ســه روز پیش از 
معرفى رســمى گلکســىA53 5G سامسونگ) یک 
 A53 فروشــگاه اعالم کرد که فروش گوشى گلکسى

سامســونگ در وبسایتش آغاز شده اســت. نکته قابل 
توجه درباره عرضه این گوشــى این است که شرکت 
داریا همراه آن را گارانتى کرده و گوشــى به همراه کد 

رجیسترى به دست خریداران مى رسد.
تا دیروز گوشى گلکسى A53 5G سامسونگ با حافظه 
داخلى 256 گیگابایتى و حافظه رم 8 گیگابایتى، با قیمت 

12 میلیون و 699 هزار تومان براى نسخه مشکى رنگ و 
12 میلیون و 799 هزار تومان براى نسخه سفیدرنگ در 

وبسایت این فروشگاه  به فروش مى رسد.
حافظه رم نســخه عرضه شده این گوشــى در ایران 
8 گیگابایــت و حافظــه داخلــى آن، 256 گیگابایتى 
اســت. اگر ایــن میــزان براى شــما کافى نیســت، 

مى توانیــد از کارت حافظه میکرو اس دى اســتفاده
 کنید.

هنوز خبــرى از دیگــر میان رده هاى معرفى نشــده 
 A53 5G سامسونگ در بازار ایران نیست و فقط گلکسى
سامسونگ با گارانتى داریا همراه، در وبسایت فروشگاه 

اینترنتى مزبور موجود شده است. 

جهان، فردا با جدیدترین گوشى سامسونگ آشنا مى شود اما؛ 

 A53 5Gهنوز رونمایى نشده به ایران رسید!

یکى از نزدیک تریــن معتمدان نظامى «والدیمیر پوتیــن» مى گوید عملیات 
روسیه در اوکراین با ریتم و ســرعتى که کرملین انتظار داشت پیش نمى رود. 
خبرگزارى «رویترز» با انتشار گزارشــى از این سخنان به عنوان مستدل ترین 
اعتراف علنى مسکو به پیشرفت تحوالت اوکراین بر خالف آنچه کرملین انتظار 

داشت و براى آن برنامه ریزى کرده بود، اشاره کرده است.
«ویکتــور زولوتوف»  کــه اکنون بــه عنوان رئیــس گارد ملى این کشــور 

فعالیــت مى کنــد و از وى بــه عنــوان یکــى از نزدیک تریــن متحــدان 
والدیمیر پوتین نام برده مى شــود، برخــالف آنچه وزارت دفاع این کشــور 
مدعى آن اســت تأکید کــرد که اوضــاع در اوکرایــن طبق انتظــار پیش

 نمى رود.
وى که در یک مراســم مذهبى تحت رهبرى «کیریل یکم»، اسقف کلیساى 
ارتدکس روسى سخن مى گفت پیشــرفت کندتر از حد انتظار عملیات نظامى 
کشورش در اوکراین را به نیروهاى راست افراطى اوکراینى نسبت داد و مدعى 
شد که این نیروها پشت غیرنظامیان پنهان شده اند، اتهامى که مقامات روسیه 

مکرراً آن را مطرح مى کنند.
اظهارات فرمانده گارد ملى روســیه با این حال با ارزیابى روز جمعه «ســرگئى 
شــویگو»، وزیر دفاع این کشــور مبنى بر اینکه «همه چیز طبق برنامه پیش 

مى رود» کامًال در تضاد است.
جالب اینجاســت کــه ایــن ارزیابــى در قالــب گزارشــى از ســوى وزیر 
دفاع روســیه به اطــالع والدیمیر پوتین، رئیــس جمهورى این کشــور نیز

 رسیده بود.

رئیس هیئت مدیره ســندیکاى صاحبان صنایع داروهاى انســانى گفت: با توقف 
تخصیص ارز دارو از اواخر بهمن، شرکت ها قادر به واردات مواد اولیه نیستند.

محمد عبده زاده گفت: به دلیل کمبود ماده اولیــه، خطر افزایش کمبودهاى دارویى 
در ماه هاى اول سال آینده حتمى است. شرکت هایى دارو و مواد اولیه را با ارز نیمایى 
وارد کرده اند، متأســفانه قیمت نهایى محصول توســط ســازمان غذا و دارو تأیید 

نمى شود.
بنابر اعالم سندیکاى تولید دارو، اکنون شرکت هاى تولیدکننده دارو بالتکلیف مانده اند؛ 

نه ارز ترجیحى تخصیص پیــدا مى کند و نه اجازه قیمت گذارى بر اســاس ارز نیما 
مى دهند. اما داروى مورد نیاز کشور یک موضوع مقطعى نیست و تخصیص ارز براى 
تولید یا واردات دارو و تجهیزات پزشکى باید به صورت منظم و مستمر ادامه داشته

 باشد. 
ارز داروى تخصیص یافته در نیمه نخســت ســال به اتمام رســید و بــا افزایش 
قیمت و کمبود دارو به دســتور رئیس جمهــور 700 میلیون یــورو ارز تخصیص

 پیدا کرد.

 روزنامه «شرق» در مصاحبه با سعید لیالز از قول او 
نوشــت: «هر آدم عاقلى جاى پوتین بود، به اوکراین 
حمله مى کرد؛ به نظرم هرکســى در ایــران دنبال 
دموکراسى است، باید ضدآمریکایى باشد. مى خواهم 
بگویم رفتار کنونى روسیه بازتاب رفتار آمریکاست. 
همین ناتو را ببینید، اعضا را دو برابر کردند و مرزها را 

به سمت روسیه گسترش دادند که دلیلى نداشت جز 
فشار و تحریک روسیه. سیاست عرصه قدرت است و 
نه اخالق و اگر هم بحــث اخالقى را بخواهیم پیش 
بگیریم، اتفاقًا باید سمت روسیه را بگیریم. مى گویند 
من سمت دولت و حکومت را مى گیرم، اما هیچکس به 
 اندازه من تحت فشار نیست؛ در فرداى پیروزى رئیسى 

من هم ممنوع االشتغال شدم، هم ممنوع التدریس هم 
ممنوع الخروج و هم پرونده سال هشتادوهشتم باز شد 
که به هیچ اصالح طلبى چنین فشارى وارد نشد، اما 
این باعث نمى شود که پا روى حقیقت بگذارم. به باور 
من عملکرد دولت و حکومت ما در ماجراى این بحران 

بسیار هوشمندانه و دقیق بوده  است.»

نماینده مردم مشــهد درباره تشــکیل کمیته5 نفره 
ضدتوافق گفت: مجلس باید هوشــمندى خودش را 
در ارتباط با مسائل داشــته باشد، هم نظارت کند و هم 

هوشیارانه نسبت به این موضوع مراقبت کند.
حدود10روز قبل بود که جواد کریمى قدوسى، نماینده 
مشــهد و یکى از جدى ترین مخالفان برجام با انتشار 
یک توییت از تشکیل یک کمیته 5 نفره در مخالفت با تیم 
مذاکره کننده در صحن مجلس و درخواست این کمیته 
براى دیدار با رئیس جمهور خبر داد. از زمان انتشــار 
این توییت یکى از مهمترین ســئواالت اعضاى این 
کمیته5 نفره هستند، اعضایى که البته شاید با بررسى 
موضع گیرى هایشان حدس زدن نام آنها چندان سخت 
نباشد. در همین رابطه گفتگوى نصرا... پژمان فر، دیگر 
نماینده مشهد که او نیز یکى از مخالفان برجام شناخته 

مى شود را در ادامه مى خوانید:

ظاهراً یک کمیته پنج نفره هستید که درخواست دیدار با 
آقاى رئیس جمهور را دارید و اخیراً آقاى کریمى قدوسى در این 

رابطه یک توییت منتشر کردند.
درباره این توییت از آقاى کریمى قدوسى بپرسید. اجازه بدهید 

ما برویم آنجا بعد صحبتش را مى کنیم.
در رسانه ها شــما را به عنوان کمیته ضدتوافق معرفى 

مى کنند.
مجلس باید هوشمندى خودش را در ارتباط با مسائل داشته 
باشد، هم نظارت کند و هم هوشیارانه نسبت به این موضوع 
مراقبت کند. ما وظیفه مراقبت خودمان را داریم و طبیعتاً باید با 
یک نگرانى این موضوع را جلو ببریم؛ اگرچه به هرحال شرایط 
یک مقدار بهتر از وضع گذشته است، اما در عین حال ما باید تا 

آخرین لحظه این مراقبت را انجام دهیم.
با تغییر دولت ها شرایط تغییر نکرده است؟

نه وضع هیچ فرقى نکرده است.
ترکیب کمیته 5 نفره چه کسانى هستند؟

نمى دانم.

روز دوشنبه و در جلسه شوراى عالى قوه قضاییه بود که رئیس دستگاه قضا 
به موضوع باقى ماندن برخى مسائل و مشکالت در امر ساماندهى وضعیت 

انبار هاى بنادر، گمرك و انبار هاى سازمان اموال تملیکى اشاره کرد.
نکته مهم صحبت هاى حجت االسالم و المسلمین محسنى اژه اى که 
توجه رسانه ها را به خود جلب کرد پیدا شدن 150 کانتینر بى هویت در یکى 
از انبار هاى استان هرمزگان هنگام فرایند انضباط بخشى بود که بنا به گفته 
رئیس عدلیه در بعضى از کانتینر ها مقدارى وسایل و لوازم خانگى بود و 

مابقى را شن و ماسه تشکیل مى داد!
 در همن رابطه رئیس کل دادگسترى استان هرمزگان به بازدید رئیس قوه 
قضاییه از بنادر استان اشاره کرد و گفت: در جریان آن بازدید و بررسى هاى 
بعدى با تعدادى کانتینر مواجه شــدیم که هیچ گونه اســناد و مدارك و 
اطالعاتى نداشتند. با پایش بیشتر، تاکنون 150 کانتینر شناسایى کرده ایم 

که فاقد قبض انبار و هرگونه مدارك و اطالعات دیگر هستند.
قهرمانى با بیان اینکه اداره بنادر فعًال هیچ گونه اطالعاتى از این کانتینر ها 

ندارد، گفت: محتویات این کانتینر ها متفاوت است و شامل شن و ماسه، 
لوازم ماشین آالت، لوازم خانگى، چوب، خمیر دندان، کنسروجات، مواد 
نفتى، آهن آالت، سرم، پارچه، چسب پانسمان، ضایعات، مواد خوراکى، 

برنج و... است.
خالى و یا دســت خورده بودن تعدادى از کانتینر ها مــورد بعدى بود که 
قهرمانى رئیس دادگسترى استان هرمزگان به آن پرداخت و از مجهول 

بودن علت این موضوع سخن به میان آورد. 

ماجراى 150 کانتینر جنس بى صاحب 

ماجراى کمیته 5 نفره 
ضد توافق در مجلس  

خطر کمبود دارو در ماه هاى نخست سال 1401

خبر تلخ فرمانده ارشد روسیه به کرملین

دفاع سعید لیالز از «پوتین»



استاناستان 03034280 سال هجدهمچهارشنبه  25 اسفند  ماه   1400

مرگ موتورسوار 17 ساله 
در تصـادف یک سـوارى پراید بـا موتورسـیکلت در 
اصفهان، موتور سـوار 17 سـاله جان باخـت. رئیس 
پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: پس 
از تماس مردمى با سـامانه 110 پلیـس و اعالم یک 
مورد تصادف منجر به فـوت در خیابان زینبیه عوامل 
پلیس راهور به محل اعزام شدند. سرهنگ محمدرضا 
محمدى افـزود: در این حادثه رانندگى یک سـوارى 
پراید با موتورسـیکلت تصادف کرده بود که متاسفانه 
راکب 17 ساله موتورسیکلت در اثر شدت ضربه وارده 
جان خود را از دسـت داده بـود. وى گفت: علت وقوع 
این حادثه عدم رعایت حق تقدم توسط سوارى پراید 

اعالم شده است.

فعالیت بسیج سازندگى  
در 11 استان

رئیس بسیج سازندگى استان اصفهان گفت: رویکرد 
دولـت انقالبـى حمایـت از گروه هاى جهـادى بوده 
که بسـیار خوب و مثبت است. حسـن عجمى با بیان 
اینکه کار بسیج سـازندگى استان اصفهان محدود به 
این اسـتان نیسـت، ابراز داشـت: گروه هاى جهادى 
در اسـتان هاى لرسـتان، خوزسـتان، چهـار محال و 
بختیارى، کرمان، سیسـتان و بلوچستان، کهگیلویه 
و بویراحمد، ایالم، کرمانشـاه، کردسـتان، خراسـان 

شمالى و مازندران در 28 ناحیه فعالیت مى کنند.

ساماندهى خیابان کوآالالمپور
مدیـر منطقـه یـک شـهردارى اصفهـان گفـت: 
بهره بـردارى از کف سـازى و سـاماندهى خیابـان 
کواالالمپور در کمتر از سه ماه انجام شد و این مسیر 
در اختیار شـهروندان قرار گرفت. میثم بکتاشـیان با 
اشـاره به اتمام عملیات اجرایى خیابـان کواالالمپور 
اظهار کرد: همان طورکه به مردم براى اتمام عملیات 
اجرایى کف سازى و ساماندهى خیابان کواالالمپور تا 
پایان سال جارى وعده داده بودیم، این پروژه همزمان 
با ایام اعیاد مبارك شعبانیه به پایان رسید. وى تصریح 
کرد: کف سـازى و سـاماندهى خیابـان کواالالمپور 
با هزینـه اجرایى بالـغ بر 27 میلیـارد ریـال در مدت 
زمانى کمتر از سـه ماه، توسـط سـازمان نوسـازى و 

بهسازى انجام شد.

خسارت باد در سمیرم
سرپرست جهاد کشاورزى شهرسـتان سمیرم گفت: 
وزش باد شـدید در سـمیرم بیش از دو میلیارد تومان 
به بخش کشاورزى، دام و طیور، زنبورستان و گلخانه 
خسارت وارد کرده است. مصطفى طایى اظهار داشت: 
طى وزش باد شدید در سـمیرم در بخش دام و طیور 
یک راس گوساله تلف شد و به جایگاه دام، تأسیسات 
دامى و دو انبار علوفه خسارت وارد شد. وى افزود: در 
بخش زنبورسـتان 45 کندو زنبور عسـل از بین رفت 
و به یک گلخانـه به همـراه محصول خسـارت وارد 

شده است.

اصالح شبکه فاضالب 
از ابتداي سـال جاري تا کنون، در آبفاى منطقه یک 
اصفهان 400 کیلومتر شستشـوى شـبکه فاضالب، 
600متر اصالح شبکه فاضالب و حدود 300 مورد هم 
سطح سازي دریچه هاي فاضالب انجام شده است. 
گفتنى اسـت در عملیات مذکور دریچه هاي سرقتی 

در محدوده منطقه نیز تعویض گردید.

ذره بین روى 1425 قلم کاال
معاون بازرسـى و نظارت سـازمان صنعـت، معدن و 
تجارت اصفهان گفت: یک هـزار و 425 قلم کاالى 
تولیدى در واحدهاى تولیدى استان در مجموع چهار 
مرحله اجراى طرح "شفاف سازى قیمت ها" تاکنون 
مشـمول درج قیمـت تولیدکننده بـر روى کاالها  در 
این استان شده اسـت. اکبر عادل مرام  اظهار داشت: 
کاالهاى تولیدى بسته بندى شده مشمول این طرح 
است و در بازه هاى زمانى مختلف گروه هاى دیگرى 

به این طرح اضافه خواهد شد.

خبر

مزرعه هاى پرورش ماهیان خاویارى اســتان اصفهان، 
میزان تولید خاویار خود را امسال به 40 کیلوگرم رساندند.

مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان پیش بینى کرد: این رقم در سال آینده نیز به همین 
میزان تولید شود. محمدرضا عباسى، با اشاره به استحصال 
2 ُتن گوشــت خاویارى در اصفهان افزود: این اســتان 
تولیدکننده بیش از10 هزار و 220 تن انواع ماهیان خوراکى 
در سال و یکى از 10 اســتان هاى پرورش دهنده ماهیان 
خاویارى اســت. وى گفت: مزرعه هاى پرورش ماهیان 
خاویارى این استان در شهرستان هاى کاشان، اصفهان، 
آران و بیدگل و خور و بیابانک احداث شده که 6 گونه مهم 

ماهى خاویارى با نام هاى اســترلیاد، سیبرى، شیپ، فیل 
ماهى، اوزون برون و چالباش در آن ها پرورش داده مى شود.
مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان 
با بیان اینکه همه واحد هاى پرورشى داراى مجوز بر اساس 
سهمیه در نظر گرفته شده براى آن ها مى توانند بچه ماهى 
خریدارى کنند افزود: امســال میزان هزار قطعه سهمیه 
براى خرید بچه ماهیان خاویارى به استان اصفهان داده 
شده اســت. وى گفت: در زمان حاضر مراحل استحصال 
و نگهدارى خاویار اصفهان در اســتان هاى شمالى اجرا 
مى شود که مى توان با بسترسازى مطلوب و توسعه مزارع 

پرورشى، به خودکفایى در این بخش رسید.

امام جمعه اصفهان گفت: ما باید به عنوان یک مسلمان 
تالش کنیم شبهه ها را برطرف کنیم و به انسان ها آگاهى 
بدهیم و این وظیفه جهاد تبیین وظیفه رسانه است که 
امیدواریم اهالى رســانه از نعمت خــدادادى قلم در راه 

رضاى خداوند استفاده کنند.
آیت ا... سیدیوســف طباطبایى نژاد شــامگاه دوشنبه 
بیست وســوم اســفندماه در آئین اختتامیه جشــنواره 
مطبوعات اســتان اصفهان اذعان کــرد: اگر عده اى 
مى گویند کشور را به چین یا روسیه فروختند اشتباه است 
یا مى گویند امام (ره) گفته اســت نه شرقى نه غربى اما 
امام راحل تاکید داشتند سلطه شرق و غرب را نپذیرید 

ما هیچ دلیل شــرعى نداریم که با کافر معامله نداشته 
باشــیم مگر با کافر حربى که با ما ســِر جنگ داشــته 

باشد. 
وى ابراز داشت: آمریکا باید یک قدم به عقب برود، از این 
رو آنها با وجود این موضوعات ناراحت مى شوند و رسانه 
باید همه این موارد را تبیین کند. عربستان سعودى که 
80 نفر را سر مى برد، تالش مى کند که در اسالم شبهه 
بیندازد و در این میان جهاد تبیین یعنى روشــن کردن 
این موارد و رســانه بهترین ظرفیت براى جهاد تبیین 
است؛ رسانه بسیار خوب مى تواند نادانى ها و ناآگاهى ها 

را روشن کند.

رسانه بهترین ظرفیت براى 
جهاد تبیین است

استحصال 40 کیلوگرم خاویار 
در اصفهان

مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهان با اعــالم اینکه 
بارش هاى بهارى از حد طبیعى و نرمال کمتر است، گفت: 
کاهش بارش ها در نیمه اول بهار محسوس تر است، اما در 

نیمه دوم شاهد بهبود بارش ها خواهیم بود.
حمیدرضا خورشیدى در نشســت مجازى با خبرنگاران 
اظهار کرد: میانگین وزنى بارش در استان طى سال جارى 
88 میلى متر بوده که نسبت به بلندمدت 15 درصد کاهش 
داشته، اما نسبت به سال آبى گذشــته 5 درصد افزایش 

داشته است.
وى با اشــاره به 466 میلى متر در چهارمحال و بختیارى 
گفت: میزان بارش ها در این استان نیز نسبت به بلندمدت 
22 میلى متر و نسبت به سال آبى گذشته 40 درصد افزایش 

داشته است.
مدیرکل هواشناسى استان از افزایش 51 درصدى میانگین 
بارش ها در کوهرنگ خبر داد و گفت: میزان بارش ها در 
کوهرنگ هزار و 112 میلى متر بوده که نســبت به سال 
گذشــته بهتر بوده، همچنین 9 درصد نسبت به میانگین 

بلندمدت افزایش داشته است.
وى با بیان اینکه عمق برف در کوهرنگ 59 ســانتى متر 
بوده افزود: در اسفند عمق برف کاهش پیدا کرد، درحالى که 
در بلندمدت باید 73 سانتى متر برف داشته باشیم، اما االن 
3 سانتى متر بیشتر برف نداریم و نشان مى دهد هم پوشش 

و هم عمق برف کاهش پیدا کرده است.
مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهان گفــت: به دلیل 
کاهش عمق برف و از بین رفتن پوشش برف در ارتفاعات 
کوهرنگ به نظر مى رسد ذخیره مطلوبى براى مصارف گرم 

سال نداشته باشیم.
خورشــیدى در مورد وضعیت بارش ها در ســطح استان 
اصفهان در ســال جارى نیز گفت: بیشتر شهرستان هاى 
اســتان در ســال آبى جارى کاهش بارش داشته اند، اما 
در برخى مناطق ازجمله مناطــق غربى با افزایش بارش 

روبرو بوده ایم.
وى با بیان اینکه ســال آبى گذشــته وضعیت بارش ها 
در اســتان خوب نبود و خشک ســالى درازمدتى تجربه 
کردیم، افزود: باوجــود دریافت بارش ها در مناطق غربى 
و سرچشمه ها، به ســبب کم بارشى در سال هاى گذشته، 
شرایط نامساعدى از لحاظ بارش در مقایسه با بلندمدت در 
بیشتر مناطق استان داشتیم که به ویژه در مناطق شرقى 
قابل  مالحظه بود و به کاهش 50 درصدى نیز رسید و این 

روزها اثر آن را با پدیده هایى مثل گردوغبار مى بینیم.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان همچنین از افزایش 
دما از ابتداى اسفندماه تاکنون خبر داد و گفت: میانگین دما 
در اسفندماه 3 درجه افزایش نسبت به مدت مشابه سال 

قبل دارد، اما در چند روز آینده تعدیل پیدا مى کند.
وى خاطرنشــان کرد: امسال زمســتان گرم ترى نسبت 
به سال قبل پشت سر گذاشــتیم، به طورى که از ابتداى 
زمستان 11.4/4 در کشور و 1/6در استان اصفهان افزایش 

دما داشتیم.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان اضافه کرد: در استان 
اصفهان به علت استمرار شرایط خشکسالى در 10 سال 
اخیر، یکى از سخت ترین ســال ها و پیچیده ترین انواع 
خشک سالى یعنى خشک ســالى هیدرولوژى را در کنار 

خشکسالى هواشناسى و کشاورزى تجربه کرده ایم.
خورشــیدى تعطیالت نوروز را به دو هفته از 28 اسفند 
تا 5 فروردین و 6 تا 12 فروردین تقســیم کرد و گفت: در 
هفته اول فروردین از شدت ناپایدارى ها کاسته مى شود و 
پدیده قابل توجهى در سطح استان نداریم، اما در هفته دوم 
شدت ناپایدارى جوى را خواهیم داشت. وزش باد پدیده 
غالب در ایام عید امسال اســت که شدت آن در جنوب و 
غرب استان بیشتر است و در شــرق نیز پدیده گردوغبار 

را خواهیم داشت.
وى با اعالم اینکــه بارش هاى بهــارى از حد طبیعى و 
نرمال کمتر است گفت: کاهش بارش ها در نیمه اول بهار 
محسوس تر است، اما در نیمه دوم شاهد بهبود بارش ها 

خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان یادآور شد: مدل هاى 
هواشناسى بیانگر شــرایط بارش کمتر از نرمال در بهار 
1401 اســت، درحالى که نیمه دوم فرودین بهبود نسبى 
در شرایط بارش نسبت به نیمه اول بهار مورد انتظار است.

وى از فعالیــت توده هواى ســردى بر روى اســتان از 
چهارشنبه این هفته تا روز یکشنبه آینده خبر داد و گفت: 
کاهش دما در نیمه غربى و مناطق سردســیرى استان 
سبب آسیب دیدگى و سرمازدگى محصوالت کشاورزى و 

افزایش مصرف حامل هاى انرژى مى شود.
خورشیدى همچنین پیش بینى کرد: با توجه به کاهش 
بارش، کاهش پوشــش برف و کاهــش رطوبت خاك، 
خشک سالى، به ویژه در مناطق شرقى و مرکزى استان را 

در پیش خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسى استان: هم پوشش و هم عمق برف در کوهرنگ کم شده است

فقدان ذخیره مطلوب آب اصفهان 
براى تابستان

سرپرست سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان 
گفت: این ســازمان با آرایش و پیرایش شــهرى، 
حذف اضافات و نازیبایى هــا، نصب المان ها و نقِش 
دیوارنگاره ها، ایجاد محور نور و نصب جعبه هاى گل 
روى عرشه پل هاى ســواره رو، اصفهان را محیاى 

نوروز مى کند.
حمید قنادنیا اظهار کرد: پیرایش شــهرى و حذف 
اضافات و نازیبایى هاى شهر در حال انجام است که 
در این راستا، سازمان زیباسازى، دستورالعملى را به 
مناطق پانزده گانه ابالغ کــرده که طبق آن، مناطق 
موظف هستند المان هاى قدیمى را در صورت امکان 
مرمت کند و از آنها در الیه هــاى دوم مناطق، مانند 
مرکز محالت اســتفاده کنند. سرپرســت سازمان 
زیباسازى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه محل 
نصب المان هاى نوروز 1401 در حال آماده ســازى 
است، خاطرنشان کرد: امســال رنگ آمیزى جداول 
با چهار طیف رنگى از سفید تا فیروزه اى انجام شده 
است و تمام نیمکت ها، نرده ها و دیگر اقالم مبلمان 
شهرى طبق کدهاى اعالم شده سازمان زیباسازى، 

رنگ آمیزى مى شود.
وى اضافه کــرد: از حدود 45 روز قبل، نقشــه هاى 
ساخت حدود 20 مورد ســفره هفت سین آماده و در 
اختیار مدیران مناطق قرار داده شد تا طرحى را از میان 

آنها انتخاب و آغاز به ساخت کنند.
قنادنیا با اشــاره به ایده "گالرى شــهر" افزود: این 
ایده با عنوان "نیمه پنهان اصفهان" در قالب اجراى 
دیوارنگاره بر دیوارهاى مرتفع اصفهان نقش مى بندد 
که طرح هاى آن با الهام از ابنیه تاریخى شــهر خلق 

شده است.
سرپرست سازمان زیباســازى شهردارى اصفهان با 
بیان اینکه براى سال آینده مضمون شهرى در نظر 
گرفته شده است و المان هایى در چهارراه ها، میادین 
و اماکن پر رفت و آمد نصب مى شود، ادامه داد: براى 
نوروز دوهزار پرچم در نقاط مختلف شهر برافراشته 
مى شود که طرح و برش آنها نســبت به سال هاى 

گذشته متفاوت است.
وى تصریــح کــرد: ایجاد محــور نــور در خیابان 
هشت بهشت در دستور کار است و سعى مى کنیم در 
آن پاتوق و مبلمان نورى نیز ایجاد شود تا شهروندان 

با آن خاطره اى ثبت کنند.
قنادنیا از اجراى ویدئو مپینگ در ورودى بازار قیصریه 
خبر داد و گفت: ورودى بازار قیصریه میزبان نمایش 
انیمیشنى با موضوع صنایع دستى و هویت اصفهان 
خواهد بود، همچنین با همکارى سازمان پارك ها و 
فضاى سبز شهردارى اصفهان جعبه هاى گل روى 

پل هاى سواره رو زاینده رود نصب شده است.

سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان مصوبات 
آخرین جلسه فوق العاده این شورا در سال 1400 را 

تشریح کرد.
على صالحى با اشــاره به تصویب نرخ هاى بلیت 
مترو، خاطرنشــان کرد: در سال 1401 کسانى که 
از بلیط تک سفره استفاده خواهند کرد باید 3000 
تومان و افــرادى که از طریق اصفهــان کارت با 
مترو ســفر مى کنند نیز باید 2500 براى هر سفر 

پرداخت کنند.
سخنگوى شوراى اسالمى شــهر اصفهان افزود: 
در مجموع براى افرادى که به صورت بلند مدت از 
مترو استفاده مى کنند، هر سفر 500 تومان ارزان تر 
خواهد بود. همچنین بلیــت مترو براى افرادى که 
بیش از 20 سفر را شارژ کنند، 2500 تومان، شامل 

20 درصد تخفیف مى شود.

وى درباره تغییرات نرخ کرایه اتوبوس براى سال 
1401 گفت: نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانى بسته به 
شرایط مناطق کم برخوردار، پرتردد و سایر مناطق 
شــهر بین 20 تا 40 درصد و میانگین 35 درصد 

افزایش مى یابد.
صالحى با بیــان اینکه نرخ بلیــت اتوبوس براى 
ساعات بعد از 21 شب و روزهاى تعطیل به ترتیب 
20 و 30 درصد نسبت به سال 1400 افزایش خواهد 
داشــت، گفت: از آنجایى که حجم مسافر در شب 
و روزهاى تعطیل کاهــش مى یابد به جهت اینکه 
خدمت رسانى در این زمان متوقف نشود و با توجه 
به اینکه هزینه هاى ارائه خدمات افزایش مى یابد، 

این تغییر نرخ به روال سال هاى گذشته انجام شد.
وى با اشاره به مصوبه شوراى اسالمى شهر درباره 
نرخ تاکسى در سال 1401، خاطرنشان کرد: طى 
مذاکرات با تاکســى رانان و بررسى شرایط فعلى 
و تعرفه هاى کرونایى، نرخ کرایه تاکســى امسال 
1500 تومان به ازاى هر کورس تعیین شده بود که 
سال 1401 این مبلغ به 2000 تومان در هر کورس 

افزایش مى یابد.
وى افزود: اگر دســتورالعمل دوران کرونا را راننده 
تاکســى رعایت کند و با یک نفر سرنشین کمتر، 
ظرفیت خود را تکمیل کند، 25 درصد به این تعرفه 
اضافه خواهد شد و در غیر این صورت هر کورس 

معادل 2000 تومان خواهد بود.

مدیر شــرکت ملى پخــش فرآورده هــاى نفتى 
منطقه اصفهان گفت: فرآورده هاى عرضه شــده 
در جایگاه هاى سوخت اســتان در تعطیالت نوروز 
1401 با هدف ارائه خدمات هرچه بهتر به شهروندان 

و گردشگران از نظر کمى و کیفى کنترل مى شود.
عبدا... گیتى منش افزود: در زمان حاضر شــرایط 
خوبى از نظر میزان موجــودى در انبارهاى نفت در 
اســتان اصفهان داریم و همه تمهیدات الزم براى 
سوخت رسانى مطلوب به مردم در تعطیالت نوروز 

اتخاذ شده است.
وى با بیان اینکه بر اســاس پیش بینى ها، احتماال 
نوروز سال 1401 با مسافرت هاى قابل توجه مواجه 
باشیم، اظهار داشت: جلسه هایى با جایگاه داران و 
مدیران شرکت هاى حمل و نقل به منظور سوخت 
رسانى به موقع در تعطیالت نوروز برگزار شده است.

وى با اشــاره به اینکه بر اســاس گزارش اداره کل 
اســتاندارد اصفهان، بیش از 98 درصد نازل هاى 
جایگاه هاى سوخت استان صحت عملکرد دارند، 
تصریح کرد: ایــن موضوع نگرانى مــردم را بابت 

احتمال کم فروشى در نازل ها برطرف مى کند.
گیتى منش با بیان اینکه کارشناســان شرکت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان نیز ماهانه 
براى کنترل دســتگاه هاى نــازل در جایگاه هاى 
سوخت اقدام مى کنند، اضافه کرد: اگر نازلى داراى 
خطا باشد، آن دســتگاه پلمب و از سرویس خارج 

مى شود تا تنظیم مجدد شود.
وى با اشــاره به فعالیت حدود 300 جایگاه سوخت 
مایع و 164 جایگاه سوخت ســى ان جى در استان 
اصفهان، خاطرنشــان کرد: تیم هاى ویژه اى نیز 
در جایگاه سى ان جى بمنظور استانداردسازى آنها 

فعالیت مى کنند.
گیتى منش با بیان اینکه در زمان حاضر تعداد انگشت 
شمارى از جایگاه هاى سى ان جى در استان براى 
استانداردسازى و رفع نواقص، تعطیل هستند، تاکید 
کرد: استانداردسازى این جایگاه ها از اهمیت خاصى 
برخوردار اســت و ما نظارت دقیقى روى آنها داریم 
بطوریکه اگر موارد استاندارد و ایمنى در آن رعایت 

نشود، تعطیل مى شوند.

اصفهان  به پیشواز نوروز مى رود

کرایه اتوبوس، مترو و تاکسى در اصفهان 
گران شد 

کنترل جایگاه هاى سوخت اصفهان در نوروز 

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه کانون ریزگردهاى گاوخونى هنوز 
فعال نشده، گفت: خیزش خاك از سمت َدِق سرخ و ریگ 

جن علت طوفان سرخ در شرق اصفهان بود. 
حسینعلى نریمانى درباره علت وقوع توفان سرخ در شرق 
اصفهان در روزهاى اخیر، اظهار داشــت: پهنه هاى تحت 
تأثیر فرسایش بادى بحرانى در شهرســتان هاى نائین، 
اصفهان، برخوار، آران و بیدگل، خوروبیابانک و اردستان 
گسترش یافته اند و از سوى دیگر تغییر آب و هوا از زمستان 
به بهار (فصل گذر) باعث شــکل گیــرى بادهاى فصلى 
مى شــود که این بادها مناطق مستعد خیزش گردوغبار را 
فعال مى کند. او افزود: ایــن کانون ها در نائین، اصفهان و 
خوروبیابانک در روزهاى اخیر بسیار فعال شدند و وزش باد 
ذرات خاك این مناطق را حرکت داد ضمن اینکه شدت و 
سرعت وزش باد بر خیزش گردوغبار و تراکم کم یا زیاد آن 

در هوا تأثیر گذار است.
وى خاطرنشــان کرد: وقتى تراکم گردوغبار در آســمان 

زیاد شــود با رفلکس نورى که از خورشید ساطع مى شود، 
رنگ هایى به وجود مى آورد که آن رنگ ها بســته به نوع 
رســوب یا ذراتى که باد به هوا منتشــر مى کند از زرد تا 
سیاه متغییر اســت و مى تواند زرد، قرمز، قهوه اى یا سیاه 
باشد؛ همانطور که در گذشته در کاشان مى گفتند بادها و 

توفان هاى سیاه مى وزد!
نریمانى اضافه کرد: این امر بر اثر جنس ذراتى است که در 
آسمان پراکنده شده است و هنگامى که تراکم گردوخاك 
در هوا زیاد مى شود رنگ آن از زرد به سیاه مى رود و ما در 

روزهاى اخیــر در جندق و چوپانان نائین توفان ســرخ را 
تجربه کردیم.

او با بیان اینکه غلظت و تراکم ذرات خاك و جنس آن، بر 
رنگ توفان مؤثر است، گفت: نوع گردو خاکى که در هواى 
اصفهان منتشــر مى شــود رس هاى ریز است. حدود 30 
درصد از گردوخاکى که در آسمان مشاهده مى کنید ماسه و 

70 درصد این ذرات رس و سیلت است.
رئیس اداره امور بیابان و معاون فنى اداره کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى استان اصفهان با بیان اینکه منشأ ریزگردها 
و توفان سرخ اخیر در شرق این اســتان تاالب گاوخونى 
نیست، ابراز داشت: باید علمى در این باره صحبت کرد آنچه 
که ما در روزهاى اخیر در جندق و خوروبیابانک و چوپانان 
تجربه کردیم فعالیت کانون فرســایش بحرانى َدِق سرخ 
است که اتفاقًا آنجا خاك رس قرمز رنگى دارد؛ همچنین 
طبق بررسى و مطالعات ما ریگ جن در نائین یکى دیگر 
از کانون هاى فرســایش بادى بحرانى است که مى تواند 

فعال شده باشد. 

 گاوخونى، کانون طوفان سرخ نیست



04فرهنگفرهنگ 4280چهارشنبه  25 اسفند  ماه   1400 سال هجدهم

به نظر مى رسد انتظارمان براى حداقل یک قدم اشتباه از پریناز ایزدیار به 
جایى نرسد و او به شکل عجیبى در یک حرکت مستمر رو به جلو به فعالیت 
سینمایى خود ادامه مى دهد و از رقابت با ترانه علیدوستى، طناز طباطبایى، 

نگارجواهریان و الناز شاکردوست کوچک ترین واهمه اى نداشته باشد.
آخرین کارش «مالقات خصوصى» که با یک فیلمساز جوان بود با استقبال 
تماشاگران روبه رو شده است و قسمت دوم ســریال جیران با بازى او نیز 

فردا پخش خواهد شد.
از سال 1393 تا به امروز کافى است پرونده او را مرور کنیم: سریال شهرزاد 
(سه فصل، حسن فتحى)، ابد و یک روز (سعید روستایى)، مترى شیش و 
نیم (سعید روستایى)، ویالیى ها (منیره قیدى )، مغز استخوان (حمیدرضا 
قربانى)، سرخپوســت (نیما جاویدى )، خوك (مانى حقیقى )، لتیان (على 
تیمورى)، هت تریک (رامین لوافى نژاد)، ســه کام حبس (سامان سالور) 

مالقات خصوصى (ایمان شمس)، سریال جیران (حسن فتحى).
نکته جالب در مورد ایزدیار این است که او تقریبا در هیچ جنجال سیاسى و 
اجتماعى ورود نمى کند و فقط حساسیت ویژه اى به مسئله حقوق حیوانات 
از خود نشــان داده و بارها اســتورى هایى در حمایت از حیوانات و توبیخ 
شکارچیان منتشــر کرده اســت. هیچ اطالعى هم از سفرهاى خارجى و 
تفریحى اش در دست نیست. چه عنصرى باعث شده که ایزدیار این چنین 

سنجیده و دقیق گام بردارد؟
 آیا او مشــاورانى دارد که فیلمنامه هاى پرشــمارى که برایش ارســال 
مى شوند را مطالعه مى کنند و به او درانتخاب نقش ها مشاوره مى دهند؟ آیا 
کارگردان ها مالك اصلى او براى انتخاب نقش ها هستند؟ و یا بازیگران 
نقش هاى روبه رو؟ همه مى دانیم که او دو حامى و مشــوق بسیار قوى در 

سینماى ایران داشته است. سعید ملکان و حسن فتحى.
این دو نفر که به خاطر تجارب حرفه اى خود به سرعت پتانسیل ایزدیار را 
درك کردند و به او در طى کردن پلکان موفقیت کمک کردند. همان طور 
که در دهه هشــتاد، مانى حقیقى و اصغر فرهادى حامى و راهنماى ترانه 

علیدوستى براى رسیدن به مدارج موفقیت بیشتر بودند.
ایزدیار دو تا کار بسیار موفق و پرفروش با سعید روستایى داشته است. در 
اولى نقش و قهرمان اصلى فیلم بوده و در کنار بازیگران درجه یکى مثل 
نوید محمدزاده و پیمان معادى. نقشى که ســیمرغ بلورین را براى او به 

ارمغان آورد.

نقش آن قدر خوب نوشــته شــده بود که 
ایزدیار کار چندانــى الزم نبود انجام دهد 
جز آنکه چهره مغموم بگیــرد و بغض و 

خنده هاى معمول و مرسوم را اتود بزند.
در مترى شیش و نیم بازهم با این دو نفر همبازى 

مى شود اما این بار نقشــش کوتاه و موجز است. 
ایزدیار در سرخپوست سومین همبازى شدنش با 
نوید محمدزاده را تجربه مى کند که مثل دو فیلم 

قبلى پرفروش و موفق ازآب درآمدند.
ایزدیار در دو ســریالى که با حسن فتحى کار 
کرده با بازیگران نســل قبلى همبازى بوده 
است. در شــهرزاد با شهاب حســینى و در 
جیران با بهرام رادان. و باالخره در مالقات 
خصوصى هم که با هوتن شکیبا دیگر چهره 

مستعد این سال ها همبازى بوده است.
همه این ها نشان مى دهند که او بر مسئله 
بازیگر نقش هاى روبه روى خود بســیار 
حســاس و دقیق عمل مى کند و بازیگر 
روبه رو خودش یک فاکتور است در کنار 
نام کارگــردان و جذابیت هاى کاراکتر. 
ایزدیار حتــى در مجامع عمومى هم به 
شکلى جالب بى اشتباه و یا حداقل کم 
اشتباه ظاهر مى شود. در مرز آراستگى 
و پوشــش جنجالى. او مرزى را براى 

خود حفظ کرده و با داشتن مشاوران معتبر 
در عرصه لباس، هیچگاه اجــازه نداده نامش در 

فهرست هاى جنجالى قرار بگیرد.
ایزدیار برتــرى اش در حرکت کــم اشــتباه و گام هاى 

ســنجیده اش اســت. او بــه یمــن انتخاب هاى درســت، 
مشــاوران خــوب و حامیــان قدرتمند جایــگاه خــود را در 
صــدر بازیگران امروز ســینماى ایــران محکم تر از همیشــه 

ساخته است.

 حرکت رو به جلوى پریناز ایزدیار
 در سینماى ایران

ایستاده در صدر
شــته شــده بود که 
الزم نبود انجام دهد 
بگیــرد و بغض و 

سوم را اتود بزند.
زهم با این دو نفر همبازى 

شــش کوتاه و موجز است. 
سومین همبازىشدنش با
ه مى کند که مثل دو فیلم 

 ازآب درآمدند.
ى که با حسن فتحى کار
همبازى بوده ـل قبلى
شهاب حســینى و در
و باالخره در مالقات 
تن شکیبا دیگر چهره 

ازى بوده است.
هند که او بر مسئله 
ه روى خود بســیار 
ل مى کند و بازیگر 
است در کنار  کتور
یت هاى کاراکتر. 
مع عمومى هم به 
 و یا حداقل کم 
ر مرز آراستگى 
 مرزى را براى 

شتن مشاوران معتبر 
گاه اجــازه نداده نامش در 

قرار بگیرد.
ر حرکت کــم اشــتباه و گام هاى 

. او بــه یمــن انتخاب هاىدرســت، 
حامیــان قدرتمند جایــگاه خــود را در 
 ســینماى ایــران محکم تر از همیشــه 

ر

فیلم تلویزیونى "مسافر برنزى“ با حضور نصرا... رادش، احمد توکلى و افشین سنگ چاپ براى نوروز آماده  
پخش مى شود.

”مسافر برنزى“ در ایام نوروز از یکى شبکه هاى سراسرى، شبکه گلستان و شما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم از این قرار است که جهانگیر و ساسان براى تبادل مجسمه اى عتیقه و چند میلیون دالرى 
در کمپ گردشگرى ناهارخوران حضور به هم رسانده اند و طى اشتباهى مجسمه را گم کرده و مجسمه به 

دست یکى ازخانواده هاى مهمان مى افتد و ماجراهایى شروع مى شود … 
نصرا... رادش، افشین ســنگ چاپ، احمد توکلى، مجید وحیدیان، ماندانا اویسى، مرتضى عباسى، رومینا 
آقاجانى، مهدیار مصومى، مســعود حســینى، مریم دوســتى، تارا ارژنگ، پژمان نیکومنش، على اصغر 
ایزى، ســینا ناطقى، مربم عبادى، داود بهرام و حامد عرب از بازیگران فیلم تلویزیونى "مســافر برنزى“

 هستند.

فصل دهم مسابقه ادبى «قند پهلو» در نوروز 1401 در قالب رقابت 
فینالیست هاى فصل هاى گذشــته در 13 قسمت هرشب ساعت 
21:30 از شبکه آموزش پخش مى شود و تکرار آن ساعت 15 روز 

بعد پخش مى شود.
ناصر فیض و شهرام شــکیبا به عنوان داور و رضا رفیع به عنوان 
مجرى و سردبیر فصل هاى مختلف این برنامه، تازه ترین فصل 

«قند پهلو» را در آستانه نوروز 1401 آماده پخش مى کنند.
کننــده و کارگردان «قند امیر قمیشى تهیه 

ویژه برنامــه نوروزى پهلــو» درباره 
گفت: برگزیده هاى ایــن برنامــه 
مســابقه ادبى «قند 9 فصــل اخیر 

پهلو» در فصل جدید این برنامه، به عنوان شــرکت کننده حضور 
دارند.

وى ادامه داد: فصل دهم «قند پهلو» با حضور 16 شرکت کننده 
که در قالب یک لیگ ادبى با هم رقابت مى کننــد، تهیه و تولید 
شده است و ما هر شــب شاهد حضور چهار شــاعر طنزپرداز که 
در فصل هاى گذشته توانسته بودند به فینال «قند پهلو» راه پیدا 

کنند، هستیم.
این تهیه کننده با بیان اینکه این برنامه چه تاثیرى در حوزه شعر 
و ادبیات طنز داشــته اســت، عنوان کرد: ادبیات مکتوب طنز در 
سال هاى بعد از انقالب در نشریات تخصصى طنز و فکاهى جایگاه 
ویژه اى به دست آورده بود که برجســته ترین آن ها نشریه «گل 
آقا» با صاحب امتیازى زنده یاد کیومرث صابرى فومنى بود. بعد 
از تعطیلى این نشریه جریان هاى باریکى در حوزه ادبیات مکتوب 
طنز و فکاهى فعالیت مى کردند که هیچ کدام نتواســتند جایگاه 

نشریه «گل آقا» را کسب کنند.
وى در پایان توضیح داد: در تمام این ســال ها که نشــریه «گل 
آقا» منتشر نمى شد، همچنان جلسات و نشست هاى ادبى برگزار 
مى شد. برنامه «قند پهلو» در این شــرایط، ادبیات طنزى را که 
خاستگاهش رسانه مکتوب بود، در صداوسیما آورد که این اتفاق 
خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت و توانست جریان این حوزه 

ادبى را زنده نگه دارد.
رضا رفیع شاعر، مجرى و ســردبیر برنامه «قند پهلو» در تکمیل 
صحبت هاى تهیه کننــده این برنامه تلویزیونى گفت: از ســال 
1392 تاکنــون، 9 دوره از برنامه 
«قند پهلو» پخش شــده است و 
حــاال ضبط دهمین فصــل از این 
برنامه آغاز شده و قرار است از 
اولین روز قرن جدید این برنامه 

روى آنتن شبکه آموزش برود.
وى ادامه داد: حضور فینالیســت هاى 9 دوره قبلى قطعا 
هیجان این فصل را بیشتر مى کند و قرار است این شرکت 

کننده ها با یکدیگر رقابت و رفاقت کنند.
این شــاعر طنزپرداز درباره شرایط شــعر و ادبیات طنز توضیح 
داد: ادبیات طنز در 10 سال گذشته رشــد خوبى داشته است و ما 
شاهد شکوفایى استعدادهایى هســتیم که بسیار پربارتر از برخى 
استعدادهاى گذشته هســتند، چرا که به موضوعاتى مى پردازند 
که فراتر از جنس زمان است و این نوع نگاه به ادبیات و شعر طنز 
بسیار دقیق است و نگاهى اســت که در اشعار حافظ هم مى توان 

آن را پیدا کرد.

رقابت فینالیست هاى ادوار «قند پهلو» در فصل دهم 

مجرى و سردبیر فصل هاى مختلف این برنامه، تازه ترین فصل 
1«قند پهلو» را در آستانه نوروز 1401 آماده پخش مى کنند.

کننــده و کارگردان «قند امیر قمیشى تهیه 
ویژه برنامــه نوروزى پهلــو» درباره 
گفت: برگزیده هاى ایــن برنامــه 
مســابقه ادبى «قند 9 فصــل اخیر

در فصل هاى گذشته توانسته بودند به
کنند، هستیم.

این تهیه کننده با بیان اینکه این برنام
و ادبیات طنز داشــته اســت، عنوانک
سال هاى بعد از انقالب در نشریات تخص
ویژه اى به دست آورده بود که برجســ
آقا» با صاحب امتیازى زنده یاد کیومر
از تعطیلى این نشریه جریان هاى باریک
طنز و فکاهى فعالیت مى کردند که هی

نشریه «گل آقا» را کسب کنند.
اینس وىدر پایان توضیح داد: در تمام
آقا» منتشر نمى شد، همچنان جلسات
مى شد. برنامه «قند پهلو» در این شــ
خاستگاهش رسانه مکتوب بود، در صد
خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفتو

ادبى را زنده نگه دارد.
رضا رفیع شاعر، مجرى و ســردبیر بر
صحبت هاى تهیه کننــده این برنامه
1392 تا
«قند په
حــاال ض
برنام
اولین
روى آنتن ش
وى ادامه داد: حضور فینالیســ
هیجان این فصل را بیشتر مى ک
کننده ها با یکدیگر رقابت و رفاقت ک
این شــاعر طنزپرداز درباره شرایط ش
داد: ادبیات طنز در 10 سالگذشته رش
شاهد شکوفایى استعدادهایى هســتیم
استعدادهاى گذشته هســتند، چرا که
که فراتر از جنس زمان است و این نوع
د بسیار دقیق است و نگاهى اســت که

آن را پیدا کرد.

ساخت یک تله فیلم کمدى
 با حضور نصرا... رادش 

  پست تبریک تولد فرشته حسینى که در صفحه اینستاگرام همســرش نوید محمدزاده منتشر شد رکورددار بیشترین الیک در میان صفحات 
فارسى زبان شد.

بررسى پست هاى برتر سال 1400 در اینســتاگرام از نظر میزان دریافت الیک نشــان مى دهد که در این بستر پست هاى منتشرشده توسط 
سلبریتى ها، بیشترین اقبال و توجه را از سوى کاربران ایرانى این شبکه اجتماعى داشته است.

کاربران در این شبکه اجتماعى توجه زیادى به پست هاى بازیگران، ورزشکاران و چهره هاى اینستاگرامى و اوضاع و احوال آنان دارند.
وجود پست هایى با موضوع دابسمش در بین برترین هاى سال 1400 نشان مى دهد که بخش زیادى از کاربران در این بستر با نگاهى سرگرمى 

و فان از این شبکه  اجتماعى استفاده مى کنند.
 بیشترین پست مورد توجه توسط کاربران اینستاگرام، پست نوید محمدزاده، بازیگر سینما است که حدود 2 و نیم میلیون الیک و 16 میلیون 
بازدید داشت. موضوع پست محمدزاده تبریک تولد فرشته حسینى، بازیگر اهل افغاستان است. دو پست دیگر نوید محمدزاده شامل عکس 
سه نفره با بهرام افشارى و هوتن شکیبا و تبریک تولد بهرام افشارى و انتشار عکسى از کودکى خود نیز جزء پست هاى پرطرفدار اینستاگرام 

بوده است.

بسیارى از نویسنده ها از سرقت طرح ها و ایده ها و فیلمنامه هایشان به شیوه هاى مختلف گالیه مند بودند.
امیر برادران فیلمنامه نویس و طنزپرداز که در کارنامه هنرى اش آثارى چون «باخانمان»، «دست باالى دست» ، «سیگنال موجود است»، 
«خانه اجاره اى»، «هیوال»، «دراکوال» و .... دیده مى شود، در این خصوص که اگر زمانى گرفتار سرقت و دزدى ادبى شود در آن شرایط چه 
کارى انجام خواهد داد آیا دست به شکایت مى برد یا خیر بیان کرد: اساساً کار بیهوده اى انجام نخواهم داد و مى دانم که شکایت نیز راه به جایى 

نمى برد چراکه خود شاهد بوده ام چندین مرتبه همکاران من گرفتار چنین اتفاقى شده بودند و با شکایت نیز به نتیجه نرسیدند.
او در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد سرقت ادبى میان دو دوست نویسنده رخ دهد اظهار کرد: بله، متاسفانه این اتفاق براى من رخ داده 
است. درواقع در گذشته فیلمنامه اى را شروع به نگارش کردم و یکى از دوستان من با دسترسى به لب تابم آن فیلمنامه را سرقت کرد و به جاى 

دیگر ارائه داد و این مسئله بسیار غم انگیز تر از آن است که بخواهم در موردش حرف به میان آورم.
امیر برادران در پایان تاکید کرد: امیدوارم راهکارى اندیشــیده شــود تا این اتفاق دیگر رخ ندهد چرا که صنف نویسندگان محل درآمدى غیر از 
طرح ها، ایده ها و فیلمنامه هایى که نگارش مى کنند ندارند و اساسا نوشتن یک پروسه طوالنى است و ممکن است یک نویسنده حدود یک سال 
از عمر خود را پاى نگارش یک فیلمنامه بگذارد و این طرح بسیار راحت ممکن است جاى دیگر مورد استفاده قرار گیرد و قطعا لطمات روحى که به 
فرد نویسنده مى خورد بسیار بیشتر از مسائل مالى است که وجود دارد. اگر بحث ایده نبود ممکن است هر نویسنده سالى 10 فیلمنامه بنویسد اما

 ایده هاى کمیاب و گیرا بسیار کم است به همین دلیل باید راهکارى روى کار بیاید تا از همان ابتدا ایده اولیه نویسندگان به ثبت برسد.

نویسنده سریال هاى  مهران مدیرى: 

رفیقم فیلمنامه ام را دزدید

رکورد جالبى که نوید محمدزاده و همسرش ثبت کردند

بازیگر فیلم «خائن کشــى» گفت: من فیلم را پیش از اکران در 
جشــنواره فیلم فجر ندیده بودم و مى شــنیدم که این فیلم بى 
رحمانه قضاوت مى شــود، وقتى فیلم را دیدم بــه خودم گفتم 
چه اتفاقى افتاده و محصول چه اثرى اســت اما به نظرم اینکه 
کارگردانى با این ســن چنین فیلمى را مى سازد قابل قدردانى 

است.
حمیدرضا آذرنگ پیرامون حضــور در نقش یک ارمنى در فیلم 
«خائن کشــى» گفت: من نقش «ادى» در فیلم خائن کشــى 
را بسیار دوســت دارم زیرا وى نماد رفاقتى اســت که سالها در 
سینماى مســعود کیمیایى آن را مى بینیم. وى رفیقى است که 
براى رفاقت خود تا پاى جان مى گــذارد اما زیر حرف و قولش 

نمى زند. 

وى در همین راستا ادامه داد: این جنس از رفاقت که در کاراکتر 
ادى فیلم خائن کشــى مى بینیم این روزها کمتر دیده مى شود 
و بیشتر شبیه شعار شده اســت، من از حضور کم اما تاثیرگذار 
این کاراکتر در فیلم ســینمایى «خائن کشى» راضى هستم و 

خوشحالم که بخشى از این پروژه بزرگ و جذاب بودم.
بازیگر فیلم «خائن کشى» درباره کیفیت این فیلم اظهار کرد: 
من فیلم را پیش از اکران در جشــنواره فیلم فجر ندیده بودم و 
مى شنیدم که این فیلم بى رحمانه قضاوت مى شود، وقتى فیلم 
را دیدم به خودم گفتم چه اتفاقى افتاده و محصول چه اثرى است 
اما به نظرم اینکه کارگردانى با این سن چنین فیلمى را مى سازد 
قابل قدردانى است، من به قصه و روایت فیلم کارى ندارم بلکه 

به سینماى این فیلم نگاه مى کنم. 

آذرنگ در همین رابطه خاطرنشان کرد: به نظر من براى تماشاى 
یک اثر سینمایى باید به تمامى ابعاد اثر نگاه کنیم و ببینیم که آیا 
ما در سن کارگردانى همچون کیمیایى مى توانیم چنین محصول 
قابل تاملى ارائه دهیم، به نظرم نباید بى رحمانه قضاوت کنیم. 
اگر نمى توانیم عاشقانه یکدیگر را دوست داشته باشیم حداقل 

بى رحم نباشیم.

بهنوش بختیارى، پوراندخت مهیمن و هلیا امامى به ســریال «آزادى مشروط» 
پیوستند.

 در لیست جدید بازیگران سریال «آزادى مشروط» به تهیه کنندگى و کارگردانى 
مسعود ده نمکى، نام سه بازیگر زن به چشم مى خورد. بهنوش بختیارى، پوراندخت 
مهیمن و هلیا امامى سه بازیگرى هستند که حضورشان در این سریال طنز قطعى 

شده است.
در سریال طنز «آزادى مشروط»، شهاب عباسى، عباس محبى، محمدرضا رهبرى، 

کاوه سماك باشى، مهران رجبى، علیرضا استادى، منوچهر آذرى و افیشن سنگ چاپ حضور دارند و اسامى بازیگران جدید دیگر نیز به 
زودى رسانه اى مى شود. 

سریال 30 قسمتى «آزادى مشروط» با محوریت طنز درباره فعالیت  گروه هاى جهادى، کادر درمان و پرستاران در ایام کرونا و مصائب و 
شیرینى هاى این دوران به تهیه کنندگى و کارگردانى مسعوده ده نمکى در مرکز سیمافیلم ساخته مى شود.

نگارش فیلمنامه این ســریال توسط کریم خودسیانى و شهاب عباسى بر اساس طرحى از مســعود ده نمکى انجام شده است. «آزادى 
مشروط» سال آینده کلید مى خورد.

حمیدرضا  آذرنگ: 
حضورم در «خائن کشى» کوتاه اما تأثیرگذار بود

«آزادى مشروط» بهنوش بختیارى
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سایت بوندس لیگا پیش از بازى حســاس لورکوزن و آتاالنتا به تمجید از 
آزمون پرداخت و او را مهره اى بزرگ در این مسابقه خطاب کرد.

پنج شنبه شــب در چارچوب دور برگشت یک هشــتم نهایى لیگ اروپا، 
بایرلورکوزن میزبان آتاالنتا خواهد بود.

این مسابقه که از ساعت 21:15 برگزار مى شــود، در برگامو با نتیجه 3 بر 
2 به سود تیم ایتالیایى به پایان رســید. لورکوزن که در این روزها بهترین 
بازیکنانش را در اختیار ندارد، امیدوار است با ستاره هاى تازه وارد مثل آزمون، 

گاسپرینى را شکست دهد و راهى مرحله بعدى شود.
در همین رابطه سایت بوندس لیگا گزارشى در خصوص این مسابقه نوشت 
و با عبارت «5 دلیل که لورکوزن مى تواند آتاالنتا را شکست دهد» به تمجید 

از شرایط تیم آلمانى پرداخت.
براى این مسابقه، لورکوزن 2 ستاره بزرگ خود به نام هاى «پاتریک شیک» 
و «فلوران فیرتس» را در اختیار ندارد. با این حال سایت بوندس لیگا نوشت: 
نه شیک است و نه فیرتس اما مشکلى نیست. لورکوزن بارها ثابت کرده که 
بدون شیک نیز مى تواند در خط حمله زهردار ظاهر شود. آنها موسى دیابى 
را در اختیار دارند که در نبود شیک مى تواند بار گلزنى را به دوش بکشد. او در 
مسابقه رفت گل دوم تیمش را به ثمر رساند. در ضمن لورکوزن مهاجمان 
دیگر نیز براى گلزنى در اختیار دارد. آنها لوکاس آالریو و سردار آزمون که به 
تازگى راهى این تیم شده را در ترکیب دارند. ستاره ایرانى در لیگ اروپا در 
زنیت موفق بوده و توانسته آمار خوبى از خود به ثبت برساند. آیا او مى تواند 
نظر جراردو ســیوانه را به خود جلب کند و براى اولین بار در ترکیب اصلى 

قرار گیرد؟
سایت بوندس لیگا در ادامه گزارش به شروع طوفانى لورکوزن در بازى رفت 
پرداخت و نوشت: وقتى به بازى آنها در دیدار رفت نگاه مى کنیم، متوجه 
مى شویم که چقدر آنها بازى را خوب آغاز کردند و با ضربه دیدنى آرانگویس 
به گل دســت یافتند. قطعا حضور او نیز مى تواند کمک کند تا لورکوزن 

شروعى طوفانى در بازى برگشت داشته باشد.

شرط  بندى روى دبل آزمون جلوى آتالنتا!
هواداران بایر لورکوزن نسبت به موفقیت مهاجم ایرانى تیمشان خوشبین 

هستند.
سردار آزمون بعد از پیوستن به لورکوزن، تا امروز سه بازى براى تیمش انجام 
داده است. او دو بازى در بوندس لیگا انجام داده و در لیگ اروپا هم جلوى 
آتالنتا بازى کرده است. البته که مجموع دقایق بازى او در این سه دیدار، 
به 35 دقیقه نرسیده و آنطور که سرمربى لورکوزن گفته، آزمون به زمان 
بیشترى احتیاج دارد تا خودش را با ریتم بازى تیم جدیدش هماهنگ کند.

صفحه توییتر باشگاه لورکوزن، این بخش از صحبتهاى جرارد سیوانه را در 
توییتى جدا منتشر کرده و کامنت هاى جالبى دریافت کرده است.

یکى از طرفداران لورکوزن از آزمون به عنوان یک سرمایه براى این تیم نام 
برده که با چند بازى دیگر مى تواند به شرایط کامال ایده الى برسد و بى جهت 
نیست که او یکى از دالیل اصلى صعود ایران به جام جهانى قطر بوده است.

یکى دیگر از طرفداران لورکوزن نوشته که سردار از دسامبر گذشته نتوانسته 
در یک بازى 90 دقیقه اى حضور داشته باشــد منتهى به محض آنکه به 

شرایط بازى برسد، مى تواند تبدیل به یک مهاجم خطرناك شود.
جالب ترین توییت درباره آزمون هم مربوط به هوادارى است که نوشته که 
اگر سردار در بازى برگشت جلوى آتالنتا از ابتدا به میدان برود، مى تواند در 

آن بازى دبل کند و او حاضر است روى این موضوع شرط ببندد!
بوندس لیگا در ادامه به تمجید از «هرادسکى»، دروازه بان این تیم پرداخت 
و او را کاپیتانى فوق العاده خطاب کرد. در ضمن لورکوزن در لیگ اروپا در 25 
بازى توانسته به 17 برد دست یابد و از همین امتیاز مى تواند براى شکست 

آتاالنتا استفاده کند.
در انتها و در نکته پنجم بوندس لیگا نوشت که جراردو سیوانه مرد بازى هاى 
بزرگ است. او که سابقا هدایت یانگ بویز را در اختیار داشت در شب هاى 
اروپایى نمایش هاى درخشانى از خود به جاى گذاشت و حاال مى خواهد این 

کار را با لورکوزن انجام دهد.

گزارش ویژه سایت بوندس لیگا از آزمون؛

ستاره ایرانى
 امید آلمانى ها شد

سایت اسپورت اکســپرس در خبرى اعالم کرد که سردار 
آزمون باید براى مشخص شدن پرونده شکایت یک دختر 
به روســیه بازگردد. او در ماه هاى آخر حضورش در زنیت 
درگیر یک پرونده شد و با شــکایت یک دختر به دادگاه، 
این پرونده ابعاد تازه اى به خود گرفــت. وکیل «آندرى 
دمیتریف» در مورد روند دادگاه گفت: «قبًال دادخواســت 
معاینه داده ایم. قاضى اعالم کرد که براى معاینه ژنتیکى 
مولکولى پزشــکى قانونى باید هر دو طرف حضور داشته 
باشــند. در مورد تاریخ هم گفته کــه 15 روز دیگر انجام 
شود. از آنجایى که ســردار یک وکیل دارد، آنها از طریق 
او با او تماس خواهند گرفت و تاریخ پرواز آزمون به ســن 

پترزبورگ را خواهند گفت.»

نشست خبرى فرهاد مجیدى، ســرمربى تیم استقالل، 
پیش از دربى تهران امروز چهارشنبه 25 اسفند، ساعت 15 
در محل سازمان لیگ در میدان شیخ بهایى برگزار خواهد 
شد. در نیم فصل اول نشست خبرى سرمربى استقالل در 
هتل اسپیناس برگزار شــد و یحیى گل محمدى در محل 
دیگرى پاسخگوى خبرنگاران شــد. با توجه به این اتفاق 
سرمربى تیم استقالل در نشست خبرى به میزبانى باشگاه 
پرسپولیس شرکت نمى کند و در سازمان لیگ پاسخگوى 
رسانه ها خواهد بود. دیدار استقالل و پرسپولیس قرار است 

ساعت 17:30 روز پنج شنبه برگزار شود.

در مرحله نیمــه نهایى امیرکاپ قطــر، الغرافه به مصاف 
الوکره رفت و با نتیجه 4 بر یک پیروز شد و راهى فینال شد. 
در این بازى شیخ دیاباته مهاجم سابق استقالل موفق به 
ثبت دبل براى الغرافه شد. در تیم الوکره هم امید ابراهیمى 
در ترکیب تیمش حضور داشت و به طور ثابت بازى کرد. 
ســعید عزت اللهى هم از دقیقه 86 براى الغرافه به میدان 
رفت. در دیگر دیدار الدحیل با نتیجه 3 بر 2 مقابل الســد 
پیروز شد و فینالیســت شــد. دیدار فینال میان الغرافه و 

الدحیل برگزار مى شود.

آزمون باید
 به روسیه بازگردد

تالفى

استقاللى سابق درخشید

02

بعد از برکنارى ناظم الشریعه، سرمربى تیم ملى فوتسال 
ایران، وحید شمسایى به عنوان ســکاندار جدید این تیم 
معرفى شد اما بعد از عزل عزیزى خادم ریاست فدراسیون 
فوتبال قرارداد شمســایى و کادر فنى تیم ملى فوتسال از 
سوى فدراســیون مورد تایید قرار نگرفت.  در نهایت این 
قرارداد در جلسه هیئت رئیسه در مشهد مطرح شد و مورد 
تصویب اعضا قرار گرفت و بر همین اساس این قرارداد از 
سوى ذیحسابى و اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون نهایى و 

جهت ابالغ به سرمربى تیم ملى ارسال شد.

قرارداد شمسایى نهایى شد
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نتایج ضعیف االهلى امارات در بازى هاى اخیر خود باعث 
شــد تا مهدى على ســرمربى این تیم از کار برکنار شود. 
باشگاه االهلى فابیو کاناوارو چهره سرشناس فوتبال ایتالیا 
را به عنوان ســرمربى جدید خود انتخاب کرد. کاناوارو در 
لیگ چین عملکرد خوبى به عنوان مربى داشت. در االهلى 
دو بازیکن ایرانى به نام هاى مهدى قائدى و احمد نوراللهى 

بازى مى کنند.

سیدجالل حسینى، مدافع پرســپولیس که در دربى قبلى 
موفق شد رکورد رضا عنایتى را بشکند و مسن ترین بازیکن 
شهرآورد پایتخت لقب بگیرد، حاال رکورد جدیدى را به نام 
خود ثبت خواهد کرد. کاپیتان پرســپولیس در صورتى که 
مورد توجه یحیى قرار بگیرد و در این بازى به میدان برود 
به اولین بازیکن 40 ســاله تاریخ شهرآورد پایتخت تبدیل 
خواهد شد. نکته جالب اینکه سیدجالل با گلزنى در مقابل 
استقالل، رکورد کریم باقرى را هم مى شکند و مسن ترین 

گلزن دربى مى شود.

کاناوارو 
سرمربى سرخابى ها شد

تنها دربى  باز 40 ساله
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مدیر تیم فوتبال آلومینیوم اراك در مورد درگیرى پیش آمده در جریان بازى این تیم 
با ذوب آهن گفت: به عنوان مدیر تیم آلومینیوم از جامعه فوتبال کشور بخاطر 

این اتفاقات عذرخواهى مى کنم.
حمیدرضا امیدوار با اشاره به اتفاقات دیدار آلومینیوم برابر ذوب آهن اظهار 

کرد: این دیدار براى ما بازى متفاوتى بود و همه بازیکنان هم دل بودند تا در 
این دیدار نتیجه بگیرند اما روى یک اشــتباه فردى گل خوردیم و پس از آن 

شرایط از دستمان خارج شد تا این بازى را واگذار کنیم.
وى در مورد درگیرى مصطفى احمدى با یکى از اعضــاى کادر فنى تیم افزود: به 

عنوان مدیر تیم آلومینیوم از جامعه فوتبال کشور بخاطر این اتفاقات عذرخواهى 
مى کنم. مصطفى احمدى از بازیکنان با اخالق ماست اما زمانى که گل 

خوردیم نتوانست خودش را کنترل کند و با کادر فنى درگیر شد. البته 
خودش در ادامه آمد عذرخواهى کرد و موضوع برطرف شد.

مدیر تیم فوتبال آلومینیوم اراك در مورد آغاز کار مهدى رحمتى 
به عنوان سرمربى  جدید این تیم گفت: مراسم معارفه رحمتى 

امروز برگزار شد و تیم هم زیر نظر او تمرین کرد. 
وى در مورد مدت قرارداد خاطرنشان کرد: قرارداد او تا پایان فصل است اما بندى وجود دارد 
که در صورت گرفتن نتایج مطلوب، قرارداد براى فصل بعد تمدید مى شود. باشگاه با او برنامه 

بلندمدت دارد.

عذرخواهى مدیرآلومینیوم بابت 
اتفاقات بازى با ذوب آهن

 در جریان بازى این تیم 
ل کشور بخاطر 

ب آهن اظهار
 دل بودند تا در 

دیم و پس از آن 

کادر فنى تیم افزود: به 
فاقات عذرخواهى 

مانى که گل
. البته 

ى 
ى

 فصل است اما بندى وجود دارد 
دید مى شود. باشگاه با او برنامه 

یوم بابت 
آهن

مدافع ذوب آهن معتقد است این تیم نیم فصل اول خوبى نداشته ولى سماجت در خوب بودن باعث شده نیم فصل دوم 
جبران کنند و خاطرنشان مى کند: البته هنوز خیلى باقیمانده تا لیگ تمام شود. همین روند حفظ شود بهترین جایگاه را 

براى ذوب آهن کسب مى کنیم.
ذوب آهن عالوه بر اینکه 4 گل به آلومینیوم زد، موفق شد دروازه خودش را نیز بسته نگه دارد. محمد قریشى در مورد 
پیروزى 4 بر صفر تیم شان گفت: رفته رفته تیم بهتر شد و در چهار بازى اخیر توانستیم امتیاز بگیریم، این خیلى فوق العاده 
است. بازیکنانى که در نیم فصل دوم اضافه شدند خیلى به ما کمک مى کنند. از سعید باقرپسند، سجاد آشورى و امین 
درویشى گرفته تا سایر بچه ها به تیم کمک مى کنند. نیم فصل اول خوبى نداشتیم ولى سماجت در خوب بودن باعث شد 

نیم فصل دوم جبران کنیم البته هنوز خیلى باقیمانده تا لیگ تمام شود. همین 
روند حفظ شود بهترین جایگاه را براى ذوب آهن کسب مى کنیم.

او ادامه داد: وقتى تیم دو ســه  گل جلو مى افتد و تمام بازیکنان از لحاظ 
روحى باال مى آیند اعتماد به نفس باعث مى شود تمام توانایى هایشان 
را در بازى به نمایش بگذارند. بازى به نوعى پیش رفت که تمام بچه ها 
صددرصد خودشان را گذاشــتند امیدوارم در ادامه هم بهترین نتایج را 

بگیریم.
دفاع وسط جوان ذوب در مورد بسته ماندن دروازه نیز گفت: کلین شیت 

براى دروازه بان و خط دفاع نکته خیلى مهمى اســت. در این بازى 
بچه ها خیلى کمک کردند و توانستیم از دروازه محافظت کنیم.

این بازیکن در مورد درگیرى هاى زیاد در بازى نظرش را اینگونه 
بیان کرد: طبیعت فوتبال فیزیکى است ولى در این بازى بیش 
از حد بود به خاطر اینکه آلومینیوم در چند هفته گذشته نتیجه 
نگرفته و آمده بود کــه در این بازى نتیجــه بگیرد و ما هم 
دوست داشــتیم این روند خوبمان را حفظ کنیم و هردو تیم 
نمى خواستند امتیاز از دســت بدهند به همین خاطر از اول 
بازى درگیرى ها زیاد شد و سوتهایى زده شد که ما در این 

امر دخالت نمى کنیم ولى براى تیم ما ختم به خیر شد.
او در مورد صعــود ذوب آهن به رتبه نهم 

جدول گفت: همانطــور که گفتم در 
نیم فصل اول فشــار روى ما زیاد بود 
و سخت گذشــت ولى در نیم فصل 

دوم رفته رفته بهتر شــدیم. انشــاا... 
همین روند حفظ شــود و به جایگاه واقعى که لیاقتش

 را داریم برسیم.

ک مى کنند. نیم فصل اول خوبى نداشتیم ولى سماجت در خوب بودن باعث شد 
ىباقیمانده تا لیگ تمام شود. همین

وب آهن کسب مى کنیم.
مى افتد و تمام بازیکنان از لحاظ
ث مى شود تمام توانایى هایشان 
عى پیش رفت که تمام بچه ها
رم در ادامه هم بهترین نتایج را

ن دروازه نیز گفت: کلینشیت 
مهمى اســت. در این بازى 

 دروازه محافظت کنیم.
اینگونه  ر بازىنظرش را
ولى در این بازى بیش 
د هفته گذشته نتیجه 
جــه بگیرد و ما هم 
فظ کنیم و هردو تیم 
 همین خاطر از اول 
ه شد که ما در این 

م به خیر شد.
م

قعى که لیاقتش

قریشى:
ذوب آهن را به جایگاه خوبى مى  رسانیم

سازمان لیگ فوتبال باتوجه به حضور دو تیم سپاهان 
و فوالد در لیگ قهرمانان آسیا، رقابت هاى لیگ 
برتر را براى یک ماه تعطیل کرده اســت تا پس از 
پایان مرحله گروهى لیگ قهرمانان، لیگ برتر را 

از سر بگیرد.
سازمان لیگ فوتبال برنامه لیگ برتر تا هفته بیست 
و چهارم را اعالم کرده که طبق آن قرار است تیم ها 
در تاریخ هاى دوازدهم تا شانزدهم فروردین ماه به 

مصاف هم بروند.
تاکنون برنامه  هفته هاى بعدى لیگ برتر اعالم نشده اما براساس پیگیرى ها قرار است رقابت هاى لیگ برتر در ماه 

رمضان تعطیل باشد و هفته بیست و پنجم بعد از ماه رمضان  برگزار شود.
مهمترین دلیلى که منجر به اخذ چنین تصمیمى از سوى سازمان لیگ فوتبال شده، حضور سپاهان و فوالد در لیگ 
قهرمانان آسیاست. این دو تیم قرار است هجدهم فروردین ماه، نخستین دیدارشان را در مرحله گروهى انجام دهند 

و تا 6 اردیبهشت درگیر این رقابت ها هستند.
به همین دلیل سازمان لیگ فوتبال تصمیم گرفته، براى اینکه برنامه لیگ برتر با بازى هاى معوقه سپاهان و فوالد 
به هم نریزد و از طرفى باتوجه به حذف این دو تیم از جام حذفى، دو مرحله از جام حذفى را در زمان حضور سپاهان و 

فوالد در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا برگزار کند.  همچنین زمان احتمالى پایان لیگ برتر هفتم خرداد است.

تعطیلى بازى هاى لیگ در ماه رمضان

مدیر اجرایى فدراســیون 
فوتبال کره جنوبى از مردم 
این کشور درخواست کرد 

که به ورزشگاه بیایند.
فدراســیون فوتبال کره 
جنوبــى اعالم کــرد که 
مسابقه فوتبال این تیم با 
تیم ملى ایران در تاریخ 4 
فروردین با حضور 65 هزار 
تماشــاگر و کل ورزشگاه 

برگزار خواهد شد.
فدراسیون فوتبال کره جنوبى با اینکه تمام جایگاه ها را براى این مسابقه باز کرد ولى امیدوار است 

که نزدیک به 60 هزار تماشاگر به این مسابقه بیایند. 
پارك کیون هون، مدیر اجرایى فدراسیون فوتبال کره جنوبى در این خصوص گفت: ما صعودمان 
را به جام جهانى قطعــى کرده ایم ولى خیلى خوب مى شــود که مردم به ورزشــگاه بیایند و با 
بتوانیم با حضور هم، رقیبمان ایران را شکســت دهیم و دهمین حضور خودمان در جام جهانى 
را جشن بگیریم. خیلى اتفاق خوشایندى خواهد بود که این جشن با حضور 60 هزار نفر از مردم

 برگزار شود.

درخواست مدیر فوتبال کره جنوبى از مردم؛

بیایید با هم ایران را شکست دهیم

على دایى چهــره اســطوره اى فوتبال ایــران، از اوایــل دوران 
بازى حرفه اى تا ایــن اواخر که دوران مربیگرى را پشــت ســر 
گذاشــت، همزمان به اداره یگ برند تولیدى پوشــاك با نام خود

 پرداخت.
برند البسه ورزشى على دایى سال ها توسط تیم هاى مختلف لیگ 
ایران در رشــته هاى مختلف استفاده شــد اما دایى پنج سال قبل 

تولیدى پوشاك خود را تعطیل کرده تا با برندى جدید به این عرصه 
بیاید، روز گذشته به اشتباه خبر تعطیلى تولیدى پوشاك على دایى 
به دلیل بدهى مالیاتى منتشر شــد! که البته حاال مشخص مى شود 
که این اقدام از پیش تعیین شده و براى تخریب برند تازه على دایى 

بوده است.
على دایى در همین خصوص گفت: تولیدى پوشــاك قبلى را پنج 

سال قبل تنها به این دلیل که در یک مکان تجارى، تولیدى پوشاك 
انجام مى دادیم و از لحاظ اقتصادى انجام کار تولیدى در ملکى که 
کاربرى تجارى دارد، به صرفه نیست، تعطیل کردم. نه بدهى مالیاتى 
داشتم و نه به شخص حقیقى یا حقوقى ریالى بدهکار بودم. در آن 
مقطع به همین دلیلى که گفتم و به واســطه فعالیت هاى دیگرم، 
تولیدى را تعطیل کردم و موضوع بدهى مالیاتى را تکذیب مى کنم.

على دایى از تاسیس و ثبت برند جدید خود در بازار پوشاك ورزشى 
خبر داد و گفت: اتفاقا در حال ارائه محصول جدیدى به بازار هستم و 
پوشاك تن فور اور - به معنى 10 براى همه - را با کیفیتى به مراتب 

بهتر و باالتر از برند قبلى به بازار عرضه مى کنم. این برند جدید که 
از لحاظ کیفیت قابل قیاس با برندهاى معتبر جهانى اســت، بعد از 
عید نوروز به بازار مى آید و برایم جالب است که در آستانه عرضه این 
برند، بحث تعطیلى پوشاك على دایى آن هم به دلیل بدهى مالیاتى 

مطرح مى شود. 
دایــى گفــت: مطمئن باشــید ایــن یــک دروغ بزرگ اســت 
و من برنــد قبلى پوشــاکم را خــودم پنج ســال قبــل تعطیل 
کــردم و هرگز بدهــى مالیاتى نداشــتم. به ایــن دروغ ها توجه

 نکنید.

على دایى نام برند جدید پوشاکش را اعالم کرد
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تحدید حدود عمومى 
پیرو آگهى نوبتى  سال 1400 به موجب  ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود رقبات زیر واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان در تاریخ ذیل بعمل خواهد آمد.
13943/8 خانم مریم دکمه چین و خانم آزاده دکمه چین  فرزندان عباســعلى    ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 118,5 متر مربع  مجزا شــده از پالك 13943/1 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان
براى روز یکشنبه  1401/01/21                                                       

تحدید حدود امالك مرقوم در تاریخ هاى فوق الذکر در محل شروع و بعمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى پیش بینى نشده عملیات تحدید حدود در اول وقت ادارى روز بعد 
انجام خواهد شد لذا به موجب این آگهى به مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 

در محل حضور بهم رسانند در صورتیکه هر یک از صاحبان امالك در محل حضور نداشته 
باشند عملیات تحدید حدود با حضور مجاورین و حدود اظهار شده از طرف آنها بعمل خواهد 
آمد و مهلت اعتراض به تحدید حدود طبق ماده 20 قانون ثبت اســناد و امالك سى روز از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدى مى باشد و مطابق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت معترض 
مى بایستى ظرف مدت سى روز از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست به مرجع 

ذیصالح قضایى تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید 
اداره ثبت اسناد و امالك بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را برابر مقررات ادامه میدهد.

 م الف: 1293233 - تاریخ انتشار: چهارشــنبه 1400/12/25 - رییس اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان - سید اسداله موسوى /12/116

سازمان بهداشت جهانى اعالم کرد سویه جدید کووید 19 
که به طور غیر رسمى «دلتاکرون» نامیده مى شود، ترکیبى 
از سویه هاى دلتا و اومیکرون اســت و در فرانسه، هلند و 

دانمارك شناسایى شده است.
از آنجایى که موارد کمى از این ســویه گزارش شده است، 
دانشــمندان اطالعات زیادى در مورد نوع آن ندارند، مانند 
اینکه چگونه به راحتى پخش مى شــود و آیا باعث بیمارى 
شــدید مى شــود. دکتر «ماریا ون کرخووف»، سرپرست 
فنى سازمان جهانى بهداشــت، گفت: «ما هیچ تغییرى در 
اپیدمیولوژى بــا این نوترکیب مشــاهده نکردیم. ما هیچ 
تغییرى در شدت بیمارى مشــاهده نکردیم. اما مطالعات 

زیادى در این زمینه در حال انجام است.»
دانشمندان این سازمان خاطرنشــان کردند که این سویه 
احتماًال گسترش خواهد یافت. ون کرخوف گفت: «متاسفانه، 
ما انتظار مشاهده این نوترکیب ها را داریم، زیرا ویروس ها 
در طول زمان تغییر مى کنند. ما شاهد یک سطح بسیار شدید 
گردش خون هستیم. این ویروس حیوانات را آلوده مى کند، 

بنابراین هنوز پاندمى به پایان نرسیده است.»
دانشمندان هنوز از نام دلتاکرون استفاده نمى کنند و سازمان 
جهانى بهداشت آن را "یک نوع نگران کننده" طبقه بندى 
نکرده اســت زیرا موارد بســیار کمى از این سویه گزارش 

شده است.

دبیر کمیته علمى کشورى کرونا گفت: استفاده از داروى 
فاویپیراویر هیچ جایگاهى در پروتکل درمانى کووید 19 

در کشور ندارد.
حمیدرضا جماعتى اظهار داشت: در شصت و چهارمین 
جلسه کمیته علمى کشــورى کرونا و آخرین جلسه این 
کمیته در ســال 1400 برگزار و مباحث مختلفى در آن 
مطرح شــد. اســتفاده از داروى مولیپیراویر که سازمان 
جهانى بهداشت به صورت شرایطى، اســتفاده از آن را 
مطرح کرده، مورد بررســى قرار گرفت اما به اتفاق آرا، 
اســتفاده از این دارو در درمان کوویــد 19 و ورود آن به 

پروتکل هاى درمانى کرونا در ایران تصویب نشد.

وى افزود: علت عدم تصویب داروى مولیپیراویر این است 
که هنوز شواهد کافى وجود ندارد و مطالعات محدودى در 
مورد این دارو در شرایط خاص انجام شده، همچنین در 
برخى مطالعات، مشخص شده که این دارو ممکن است 
باعث جهش هاى ژنتیکى شود و سازمان جهانى بهداشت 
نیز تاکید دارد که باید بررسى ژنتیکى در استفاده از این 
دارو انجام شود، از سوى دیگر مشخص نیست که کدام 

دسته از بیماران پرخطر باید از این دارو استفاده کنند.
دبیر کمیته علمى کشورى کرونا خاطرنشان کرد: مقرر 
شد تجویز سه روزه رمدسیویر تا نرسیدن به حد پایین موج 

ششم و شرایط عادى ادامه یابد.

شناسایى سویه «دلتاکرون» 
در 3 کشور اروپایى

فاویپیراویر جایگاهى در 
پروتکل درمانى کرونا ندارد

هدیه جدید آسترازنکا
   ایسـنا | محموله جدید واکسن آسـترازنکا وارد 
ایران شد. این واکسـن کمتر از 12 درصد از واردات را 
در اختیار دارد. در چند ماه اخیر با توجه به کاهش نیاز، 
واردات واکسـن محدودتر از قبل انجام مى شـود ولى 
اغلب ایـن واردات و یا اهـداى صورت گرفتـه در این 
مدت مربوط به واکسن آسـترازنکا بوده است. طى دو 
شب در هفته جارى در مجموع دو میلیون و 191 هزار 
و 900 دوز واکسن آسترازنکا وارد ایران شد که هر دو 
محموله اهدایى از آلمان اسـت. واکسن آسترازنکا  در 
مدت اخیر با حواشـى نیـز همراه بـود و محموله 820 
هزار دوزى وارداتى از لهسـتان با توجه بـه غیر مجاز 
بودن منبع که گفته شـد سـاخت آمریکا بوده اسـت، 

مرجوع شد.

خسته ترین ها
   ایسـنا |معاون بهداشـتى دانشـگاه علوم پزشکى 
اسـتان سـمنان با اشـاره به وجوه مشـترك فوتى هاى 
کرونـا در موج ششـم ایـن بیمـارى عالم گیـر از عموم 
شـهروندان خواست هرچه سـریع تر نسـبت به تکمیل 
واکسیناسـیون خود اقدام کنند. دکتر سـعید کسائیان با 
اشاره به عادى انگارى ها در برخى خانواده ها افزود: البته ما 
درك مى کنیم که به دلیل طوالنى شدن بیمارى، برخى 
افراد خسته شدند اما باور کنید که خسته ترین افراد همین 

همکاران ما در کادر درمان هستند.

سفرها با 2 دوز واکسن 
امکانپذیر است

   مهـر | رئیـس سـازمان اورژانـس کشـور گفت: 
سـفرهاى نوروزى با 2 دوز واکسـن امکان پذیر است. 
جعفر میعادفر اظهار داشـت: وزارت بهداشـت تمام قد 
در این طرح شـرکت مى کند، اما مردم توجـه کنند که 
کرونا از بیـن نرفته و بایـد پروتکل هـا را رعایت کنند. 
وى افزود: سـفرها حتمًا با دو دوز واکسـن امکان پذیر 
اسـت و اگر مالک خودرویى دو دوز واکسـن را تزریق 
نکرده باشد حتمًا دوربین ها آن را رصد و جریمه و حتى 

توقیف مى کند.

امیدواریم شاهد موج جدید 
نباشیم

   مهـر |عضـو کمیته علمـى کشـورى کووید 19، 
خواسـتار توجـه هموطنـان بـه رعایت پروتـکل هاى 
بهداشـتى در ایام نـوروز شـد و گفـت: امیدواریم موج 
جدیدى را در کشور شاهد نباشـیم. پیام طبرسى اظهار 
داشت: به نظر مى رسـد شـاخص هاى کرونا در کشور 
نسبت به دو هفته قبل خیلى بهتر شده است، اما رعایت 
پروتکل هـا نیـز کمتر شـده و مـردم بیشـتر در بازارها 
هسـتند. وى ادامـه داد: همین عـدم رعایت هـا باعث 
مى شود که نگران موج جدید بیمارى در کشور باشیم. 
با توجه به اینکه در جنوب شـرقى آسـیا و اروپا شـاهد 
هسـتیم، به یکباره موارد ابتال به کرونـا افزایش یافته 
است، بایستى ببینیم همین سویه اومیکرون است و یا 

اینکه سویه جدیدى است.

مقررات جدید سفر به ایتالیا 
   ایسنا |کشور ایتالیا که تا کنون قوانین سختگیرانه 
و قرنطینه هاى 10 روزه را براى سـفر اتباع کشـورهایى 
همچـون ایـران در دوران کرونـا حاکـم کرده بـود، در 
تازه تریـن مقرراتـى که به شـرکت هاى گردشـگرى و 
هواپیمایى ایرانى اطالع داده شـده است، با لغو قرنطینه 
بلندمدت براى همه مسـافران خارجى، شـرایط را براى 
ورود و سفر آن دسته از مسافران و گردشگرانى که یکى 
از چهار نوع واکسـن «فایزر»، «مدرنا»، «آسترازنکا» و 

«جانسون» را تزریق کرده اند، آسان کرده است.

عضو کمیته علمى کشورى کرونا با اشاره به اینکه روند 
جهانى کرونا روبه آرامش اســت گفــت: هنوز جهش 
جدیدى از این ویروس گزارش نشده است و اگر با سویه 
جدیدى مواجه نشویم و اومیکرون آخرین جهش باشد 
امیدواریم با مدیریت صحیح ایام نوروز، سال آینده را با 

آرامش آغاز کنیم.
دکتــر محمد وجگانى با اشــاره به اینکــه ظاهرا پیک 
اومیکرون را پشت ســر گذاشــته ایم، گفت: اگر مردم 
واکسیناسیون نوبت ســوم را جدى تر بگیرند که تا پیش 
از عید نوروز پوشش واکسیناسیون دز سوم افزایش یابد، 
حاشیه امنیت جمعیت بیشتر خواهد شد. از طرفى رعایت 
فاصله اجتماعى بویژه پرهیــز از اجتماعات و تجمعات 

مى تواند از ابتالى بیشتر مردم جلوگیرى کند.
وى درباره پیش بینى شرایط کرونا در کشور پس از ایام 
نوروز 1401، اظهار کرد: بــه دنبال هر تجمع و هر تغییر 
رفتار مخاطره آمیز، ابتال به بیمارى افزایش خواهد یافت 
لذا بهتر است مردم براى حفظ سالمت خودشان این ایام را 

به درستى مدیریت کنند یعنى از خود خانواده شروع کنیم. 
شاید بیمارى در این ایام شدت و حدت سال قبل را نداشته 
باشــد اما در عین حال بى دقتى بزرگترین آفت ابتالى 
خانواده ها اســت. کرونا هنوز وجود دارد اما اگر بتوانیم با 
شرایط 20 روز یا یک ماه آتى، تغییرات رفتارها را مدیریت 
کنیم شاید بعد از عید بتوانیم بهتر به روند عادى زندگى و 

آرامش نسبى بازگردیم.
او تاکید کرد: ما عمال داریم وارد شــرایط بحرانى تغییر 
رفتارها مى شویم و براى اینکه سال آینده آرامى داشته 
باشیم باید یک ماه پیش رو را هنرمندانه مدیریت کنیم. 
مدیریت شرایط ســاده اســت،  اگر افرادى نوبت سوم 
واکسن را دریافت نکردند حتما واکسیناسیون را تکمیل 
کنند. از طرفى اســتفاده از ماســک در تجمعات بسیار 
ضرورى است. دستورات بهداشتى هیچ تغییراتى نداشته 
است و کماکان رعایت فاصله گذارى اجتماعى و پرهیز از 
شــرکت در مهمانى هاى خانوادگى شلوغ، تجمعات و... 

ضرورى است.

عضو کمیته علمى کشــورى کرونا درباره بروز جهش 
دیگرى از کرونا،  بیان کرد: بر اساس آخرین اطالعات 
بنده هنوز جهش جدیدى از این ویروس گزارش نشده 
اســت. روند جهانى هم تقریبا به ســوى آرامش است، 
هرکشــورى پروتکل هاى خاص خود را اجرا مى کند و  
اگر با سویه جدیدى مواجه نشویم و اومیکرون آخرین 
جهش باشــد امیدواریم با مدیریت صحیح در این ایام، 
ســال آینده را با آرامش آغاز کنیم. همــه انتظار داریم 
ســال آینده پاندمى به آندمى تبدیل شود و اگر بتوانیم 
ســرعت گســترش کرونا را مهار کنیم چه بسا که این 

اتفاق رخ دهد.
وى افزود: این روزها خبرهایى مى شنویم که نگران کننده 
است، اینکه افرادى واکسن تزریق نمى کنند عامل نگرانى 
اســت. نکته حائز اهمیت در این ایام این است که افراد 
داراى بیمارى زمینه اى و کسانى که دچار نقص سیستم 
ایمنى هستند، مبتالیان به سرطان ها و... بیشتر از دیگران 

باید مراقب خود باشند.

عضو کمیته علمى کشورى کرونا تأکید کرد؛

هنوز خبرى از جهش جدید
 ویروس کرونا نیست

چین 1800 مورد جدید عالمت  دار کووید 19 را روز 
یک شنبه گزارش کرد که باالترین رقم روزانه در دو 

سال گذشته است.
کمیسیون ملى بهداشت کشور چین 476 مورد ابتالء 
به کووید 19 را گزارش کرد که شــامل 114 نفر بود 
که در ابتدا بدون عالمت بودند و بعداً عالئم شــأن 

ظاهر شد.
به گزارش محققان، اگرچه تعداد مبتالیان در چین به 
مراتب کمتر از سایر کشورهایى است که با افزایش 
مواجه هســتند، اما تعداد فزاینده آن منجر به اتخاذ 
سیاست قرنطینه کردن مردم براى سرکوب ویروس 

در سریع ترین زمان ممکن مى شود.
اکنون 16 استان و همچنین چهار شهر بزرگ پکن، 
تیانجین، شــانگهاى و چونگ کینگ موارد جدید را 

گزارش مى کنند.

یک مقام چینى طى یک نشست خبرى گفت: «این 
روند افزایشى نشان داد که برخى از مناطق محلى که 
با افزایش سریع پاندمى مواجه هستند، فاقد ظرفیت 
براى گسترش منابع پزشکى هســتند که منجر به 
پذیرش محدود عفونت ها در مراکز متمرکز در مدت 

زمان کوتاهى شد.»
طبق گزارش آسوشیتدپرس، مقامات اعالم کردند که 
شهر 17.5 میلیون نفرى شنژن، که در مجاورت هنگ 

کنگ قرار دارد، تعطیل خواهد شد.
مقامات شهرى گفتند که خدمات اتوبوس و مترو نیز 
به حالت تعلیق در خواهند آمد و همه افراد در شنژن 
سه دور آزمایش خواهند شد. همچنین همه مشاغل 
به جز آنهایى که غذا، ســوخت و خدمات ضرورى را 
تأمین مى کنند، در این هفته تعطیل خواهند شد یا از 

خانه کار خواهند کرد.

موارد ابتالى روزانه در چین 3 برابر شده است

هرکسى که سه ماه پیش اومیکرون گرفته باشد، ممکن 
است  دوباره به این بیمارى مبتال شود. در حالى که ابتال 
به آن به شما براى مدت کوتاهى مصونیت مى بخشد، اما 

ممکن است دوباره گریبان تان را بگیرد.
احتمال ابتالى مجدد براى افرادى کــه قبًال یک نوع 
کووید را  تجربه داشته اند، حداقل 2/4 برابر بیشتر است. 
یک مطالعه در ماه گذشته نشان داد که ممکن است سویه 
اصلى BA.1 را داشته باشیم و سپس نوع فرعى، BA.2 را 

دریافت کنیم. محققان دانمارکى نوشتند: «عفونت مجدد 
BA.2 در مدت کوتاهى پس از عفونت BA.1 رخ مى دهد، 

اما اتفاق نادرى است».
آنها افزودند که این موارد بیشتر در افراد جوان تر واکسینه 
نشده با بیمارى خفیف دیده مى شود. به طور کلى تصور 
مى شود که براى افراد واکسینه شده، محافظت در برابر 
عفونت پس از حدود شش ماه به حدود 70 درصد کاهش 
مى یابد.براى افراد واکسینه نشده، مطالعه اى که توسط 

دانشکده بهداشت عمومى ییل انجام شد، نشان داد که 
مصونیت آن ها در برابر عفونت قبلى ممکن است بین 3 

تا 61 ماه باشد.
دکتر امش آدالجا، محقق ارشــد در مرکز جانز هاپکینز 
گفت: «در حال حاضر مشخص نیست که چه سطحى 
از ایمنى پس از عفونت اومیکرون رخ مى دهد. من فکر 
مى کنم با گذشت زمان، احتماًال مى توانید دوباره آلوده 

شوید.»

 بعد از ابتال به اومیکرون ممکن است دوباره مبتال شوید

به گفته محققان، انتظار مى رود کووید 19 مانند اکثر 
ویروس هاى تنفســى که در ماه هاى زمستان اوج 

مى گیرند، به یک بیمارى فصلى تبدیل شود.
دکتر «روشــل والنســکى»، مدیر مرکز کنترل و 
پیشگیرى از بیمارى ها آمریکا، گفت: «انتظار داریم 
کووید 19 به یک بیمارى فصلى تبدیل شــود که با 

تغییر آب و هوا مى آید و مى رود.»
به هر حال، ســایر ویروس هاى کرونــا که باعث 
سرماخوردگى مى شوند، در طول ماه هاى زمستان 
حمله مى کنند و در ماه هاى گرم تر ساکن مى شوند. 
همین امر در مورد ســایر عفونت هاى تنفسى مانند 
آنفلوانزا، گلودرد استرپتوکوکى و ویروس سنسیشیال 
تنفسى (RSV) صادق است. این ویروس ها در تمام 
سال پخش مى شوند اما معموًال در زمستان افزایش 

مى یابند.
اپیدمیولوژیســت ها مى گویند بعید است اقدامات 

ســخت گیرانه مانند قرنطینه و محدودیت ظرفیت 
در مکان هاى خاص بازگردد اما اســتفاده از ماسک 
و فاصله گــذارى فیزیکى ممکن اســت در طول 

موج هاى آینده همچنان توصیه شود.
محققــان اذعان دارنــد همانطور که در دو ســال 
گذشته مشاهده کرده ایم، موارد کووید 19 در طول 
ماه هاى زمســتان که معموًال انتقال ویروس هاى 
ســرماخوردگى و آنفلوانزا افزایش مى یابد افزایش 

یافته است.
برخى از مطالعات نشان داده اند که محیط هاى گرم و 
مرطوب مانع از زنده ماندن ویروس کرونا مى شود، در 
حالى که آب و هواى سردتر با میزان رطوبت پایین تر 

ممکن است به گسترش ویروس کمک کند.
همچنین شواهد نشان مى دهد مناطق داراى آلودگى 
هوا، با نرخ باالتر مــوارد کووید 19 همراه با افزایش 

شدت بیمارى و مرگ مرتبط است.

کووید 19 تبدیل به یک بیمارى فصلى مى شود

یک بررســى جدید نشــان مى هد که تلفات واقعى 
پاندمى کروناویروس در جهان ممکن اســت تا سه 
برابر بیشــتر از آمارى باشــد که به طور رسمى در 

کشورها اعالم مى شود.
 در حالیکــه تخمیــن رســمى مرگ هاى ناشــى 
از کوویــد-19 در جهان 5/9 میلیون مورد اســت، 
تخمین واقع گرایانه تر پژوهشــگران در این بررسى 

شمار تلفات را 18/2  میلیون مورد برآورد مى کند.
این پژوهشگران در این بررســى داده هاى مربوط 
به 74 کشور و قلمر را که از ژانویه 2020 تا دسامبر 
2021 گردآورى شده بود با داده هاى گردآورى شده 
در طول 11 ســال قبل از آن مقایسه کردند.تخمین 
آنها نشان داد که به طور میانگین به ازاى 100 هزار 
نفر در سراسر جهان در صورت رخ ندادن این پاندمى 
انتظار رخ دادن 120 مورد مرگ نمى رفت. باالترین 
میزان ایــن مرگ هاى اضافى تخمینــى به ترتیب 
مربوط به «کشورهاى آندى» امریکاى التین (هفت 
کشورآمریکاى جنوبى که بخشى از مساحتشان در 

محدود رشته  کوه آند قرار دارد) (512 در صد هزار)، 
اروپاى شــرقى (345 مرگ در صد هــزار)، اروپاى 
مرکزى (316 مرگ در صد هزار)، آفریقاى جنوبى 
زیرصحرا (309 مرگ در صد هزار) و آمریکاى التین 

مرکزى (274 مرگ در صد هزار) بود.
در برخى از کشــورها از جمله ایســلند، سنگاپور و 
استرالیا ظاهرا شمار مرگ ها کمتر از حد انتظار بود.

باالترین شمار تخمین مرگ هاى مربوط پاندمى در 
هند (4.1 میلیون نفر)، آمریکا و روسیه (هر کدام 1/1 
میلیون نفر)، مکزیک (798 هزار نفر)، برزیل (792 
هزار نفر)، اندونزى (736 هزار نفر) و پاکستان (664 

هزار نفر) بودند.
هیدونگ وانگ از دانشــگاه واشــنگتن در سیاتل 
که سرپرست این بررســى بوده است، مى گوید که 
پژوهش بیشترى الزم است تا معلوم شود چه تعدادى 
از این مرگ ها مســتقیما مربوط بــه کووید-19  و 
چه تعــدادى نتیجــه غیرمســتقیم ایــن پاندمى

 بوده اند.

شمار مرگ هاى پاندمى
 3 برابر بیشتر از آمار رسمى است

در طول دو هفته پس از پایان محدودیت هاى کووید 19 
در انگلیس، تعداد موارد ابتال، بسترى شدن در بیمارستان 

و مرگ و میر دوباره در حال افزایش است.
داده هاى خود دولت انگلیس و همچنین نتایج یک تحلیل 
مســتقل، هر دو افزایش موارد ابتالء را، به ویژه در میان 

افراد 55 سال و باالتر، نشان مى دهد.
آخرین گزارش از داده هــاى دولت بریتانیــا، افزایش 
تعداد کرونا را تأیید مى کند. به طــور کلى در بریتانیا در 
7 روز گذشــته، تعداد عفونت هاى جدیــد 46.4 درصد، 
مرگ ومیرها 19.5 درصد و بیماران بسترى در بیمارستان 

12.2 درصد افزایش داشته است.
به گفته محققان، به طور متوسط از هر 30 نفر در بریتانیا، 

1 نفر مبتال به کووید 19 است.

تجزیه و تحلیل محققان نشان مى دهد که موارد کووید 
در همه گروه هاى سنى، از جمله در بین افراد 55 سال به 

باال و افراد دو دوز واکسن زده، در حال افزایش است.
پروفسور «تیم اسپکتور»، اپیدمیولوژیست از کالج کینگ 
لندن، گفت: «افزایش عمده موارد جدید در سراسر کشور 
و در سالمندان نگران کننده است، به ویژه که اکنون براى 
اولین بار شــاهد افزایش تعداد بسترى ها در بیمارستان 

هستیم.»
به گفته محققان، هنگامى که همه محدودیت ها برداشته 
شد، روند افزایشى و نرخ باالى عفونت و شیوع احتمالى 

در آینده قابل پیش بینى بود.

افزایش موارد کرونا در انگلیس بعد از برداشتن محدودیت ها

روى موج کووید-19
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سرپرست بهزیســتى فارس از اجراى طرح پیمایش رصد 
آسیب هاى اجتماعى با هدف شناسایى دقیق، یافتن راهکار 
و رفع آسیب هاى اجتماعى و مشکالت ناشى از آن، خبر داد. 
محمدرضا هوشیار خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگى و 
شرایط بومى موجود فارس، این پیمایش با همکارى مراکز 
غیر دولتى از جمله مراکز خدمات بهزیســتى مثبت زندگى 
در پنج منطقه از اســتان وبا بهره مندى از 136 پرسشگر در 

حال انجام است.

اجراى طرح رصد آسیب ها

شهردار نجف آباد گفت: شهر نجف آباد با تقدیم 
2500 شهید که حدود 80 نفر از آنها را سرداران 
دفاع مقدس تشکیل مى دهند نقش بسزایى در 

حفظ انقالب و استمرار آن داشته است.
عبدالرسول امامى در یک مصاحبه مطبوعاتى 
که جمعــى از خبرنــگاران حضور داشــتند با 
اعالم اینکه مقام معظــم رهبرى در خصوص 
نجف آبــاد فرمودنــد: «نجف آباد شــهر علم 
است؛ شهر ایثار است؛ شــهر ایمان و شهر نگاه 
روشن بینانه به مسائل کشور است.» بیان کرد: 
نجف آباد خانواده هایى دارد که چهار شهید تقدیم 
کرده اند، 13خانواده نجف آبادى، سه شهید تقدیم 
انقالب کرده اند، نجف آباد 700 دانش آموز شهید 
دارد و تنها یک دبیرستان حدود 234شهید تقدیم 

انقالب کرده است.
وى ادامــه داد: هر ســاله شــهردارى، هفته 
ایثار نجف آبــاد را گرامى مــى دارد و یکى از 
ویژگى هاى این شــهر، قومیت هاى مختلفى 
هســتند که در آن به صورت صمیمى کنار هم 

زندگى مى کنند.
شــهردار نجف آباد افزود: براى گرامیداشــت 
هفته ایثار و حماســه از یکم تا ششم اسفند ماه
 برنامــه هاى متنوعــى برگزار مى شــود و در 
نجف آباد برنامه هاى خوبى از جمله زنگ ایثار، 
رونمایى از میدان شــهداى پنج اسفند و اعزام 
نمادین به جبهه و یادواره شهدا و افتتاح خانه ایثار 

بود برگزار شده است.
شــهردار نجف آباد با اعالم اینکه این شهر به 
عنوان شــهر خالق کتاب نیز نامگذارى شده 
است ادامه داد: به مناسبت این هفته از کتابداران 

نجف آباد تجلیل شد.
وى در بخش دیگرى از سخنانش با اعالم اینکه 
درآمد، یکى از موارد اصولى است که باید براى 
شــهر در نظر گرفته شــود تا بتوان پروژه ها را 
تکمیل کرد، اظهار کرد: وقتى وارد شهر شدیم 
درآمد نجف آباد به میزانى نبود که کفاف شــهر 
را بدهد بنابراین تصمیم گرفتیم براى شهر منابع 
درآمدى ایجاد کنیم و بودجه شــهر را افزایش 

دهیم. 
شهردار نجف آباد ادامه داد: به این منظور جلسات 
هم اندیشى با شــوراى شهر داشــتیم و منابع 

درآمدى براى افزایش بودجه در نظر گرفته شد، 
بر این مبنا مقرر شد بودجه نجف آباد با افزایش 
55درصدى از 380میلیارد تومان به 590 میلیارد 

تومان برسد.
وى ادامه داد: از جمع بودجه، 420 میلیارد تومان 
سهم بودجه هاى عمرانى است و مابقى صرف 
بودجه هاى جارى مى شــود و در حقیقت 70 

درصد بودجه ها عمرانى است. 
وى با بیان اینکه این شهر را قدیمى ترین شهر 
جدید مى نامند که معابر آن به صورت شطرنجى 
است و توسط شیخ بهایى طراحى و ایجاد شده 
است، گفت: زمانى که بودجه جارى شهردارى 
ثابت اســت، با افزایش بودجــه قاعدتًا بودجه 

عمرانى افزایش پیدا مى کند.
امامى در رابطه با بخش حمل و نقل عمومى این 
شهر نیز تصریح کرد: تعداد 22 دستگاه اتوبوس 
با اعتبارى بالغ بر 7 میلیارد تومان بازسازى شده 
و در همین زمینه 80 اتوبوس دیگر نیاز به تعمیر 
دارد کــه اکنون 37 اتوبــوس در اولویت تعمیر 
و بازســازى اســت و به 8 میلیارد تومان براى 

بازسازى آنها نیازمندیم. 
وى ادامه داد: به دلیل عرض کم خیابان هاى نجف 
آباد در نظر داریم اتوبوس ها را با مینى بوس هاى 

دو درب تا نیمه سال آتى جایگزین کنیم.
شهردار نجف آباد گفت: عقد قرارداد این پروژه نیز 

در دست اقدام است و منابع خرید آن تأمین شده 
است و امیدواریم طبق برنامه بتوانیم در سال آتى 

این جایگزینى را انجام دهیم.
امامى در ادامه با اظهار تأســف از اینکه سرانه 
فضاى سبز شــهر نجف آباد با وجود اینکه این 
شهر زمانى به باغ شــهر صفوى معروف بوده 
است بســیار پایین بوده و به 10 یا 11 متر مربع 
مى رسد بیان کرد: طبق اســتانداردها باید این 

سرانه به 29 متر مربع برسد.
شــهردار نجف آباد با اعالم اینکــه در رابطه با 
افزایش ســرانه برنامه هاى خوبى در مدیریت 
قبلى براى خرید پساب انجام شده است تصریح 
کــرد: از آب منطقــه اى و آب و فاضالب 120 
لیتر پساب خریدارى شــده که کل ظرفیتى که 
خروجى پساب در خود شهر دارد 450 لیتر است و 
مابقى در دستور کار است که براى برطرف شدن 

بحث کمبود آب انجام خواهد شد.
شهردار نجف آباد با اشاره به اجراى پروژه هاى 
مشــارکتى شــهردارى نجف آباد اظهار کرد: 
رســتوران باغ چوبى و شــهربازى سرپوشیده 
از پروژه هاى مشــارکتى شــهردارى نجف آباد 
است که در پارك کوهستان با مشارکت بخش 

خصوصى اجرا مى شود.
امامى به اقدامــات فرهنگى در حــال اجرا در 
شهردارى نجف آباد هم اشــاره و تصریح کرد: 

خانه تاریخى علم، فاز نخست پردیس سینمایى 
و ایجاد دو فرهنگســرا از اقدامــات فرهنگى 
شهردارى بوده و براى ســرمایه گذارى حدود 

16پروژه در نظر گرفته شده است.
■■■

سیدرسول موســویان، معاون امور زیربنایى و 
حمل و نقل شهرى شهردارى نجف آباد نیز در 
این نشست در پاسخ به سئوال «نصف جهان» 
مبنى بر اینکه با توجه به قدمت 400 ســاله این 
شــهر چه میزان بافت فرســوده و تاریخى در
 نجف آباد وجود دارد و از این لحاظ چه مشکالتى 
ایجاد شده اظهار کرد: به واسطه تاریخى بودن 
هسته مرکزى شهر، بافت فرسوده گسترده اى 
در شهر داریم و هم ســاختمان ها و هم معابر با 

مشکالت عدیده اى روبه رو هستند. 
موســوى افزود: با بودجه 380 میلیارد و یا 600 
میلیاردى امسال نمى توانیم به تمامى محالت و 
بافت هاى فرسوده رسیدگى کنیم و تنها در محله 
نوید اقداماتى براى تجمیع و بهسازى شروع شده 
و پیگیر هستیم که با استفاده از توان سرمایه گذار 
و مشارکت شهروندان براى بازسازى بافت هاى 

فرسوده اقدام کنیم. 
وى در پاسخ به ســئوال دیگر «نصف جهان» 
مبنى بــر اینکه بــا توجه به اینکــه 30 درصد 
صنایع در نجف آباد مستقر اســت و تعدادى از 

شهرك هاى صنعتى نیز در این شهر هستند و 
باعث آلودگى شهر مى شوند و این شهر از لحاظ 
آالینده ها در چه وضعیتى است گفت: وجود 7 
شــهرك صنعتى و 30 درصد از صنایع در این 
شهر و همچنین وجود آالیندگى هاى ذوب آهن 
و فوالد مبارکه باعث شده که نجف آباد یکى از 
مناطق آلوده استان باشــد و با توجه به کمبود 
آب و از بین رفتن باغات و تبدیل شدن مناطق 
کشــاورزى به کارگاه هاى صنعتى در وضعیت 

نامناسبى قرار گیرد. 
وى راهکار برون رفت از مشکالت آالینده هاى 
این شهر را فیلترگذارى و افزایش سرانه فضاى 

سبز برشمرد. 
معاون عمرانى شــهردار نجف آبــاد همچنین 
با اعالم اینکه امکان اضافه کــردن خیابان به 
شــهر نجف آباد وجود ندارد، اظهــار کرد: باید 
محدودیت هاى ترافیکى ایجاد کنیم و در همین 
راستا با حذف اتوبوس ها، حمل و نقلى چابک، 
پویا و با کیفیت باال ایجاد کنیم تا بتوانیم ترافیک 

کمترى نیز داشته باشیم.
موسوى ادامه داد: طى شــش ماهه سال جارى 
40 پروژه در نجف آباد آغاز شــده یــا در مرحله 
انعقاد قرارداد اســت که 36 پروژه جارى شده و 
از پــروژه هاى جارى و در دســت اقدام عمرانى 
ترافیکــى و خدماتى شــهردارى نجــف آباد 

مى توان به خرید لوله هــاى 1000 میلیمترى 
میدان شهداى دانشجو، خرید اتصاالت لوله هاى 
1000 میلیمترى میدان دانشجو، بوستان زندگى 
، احداث سفت کارى باغ بهشــت ، فاز دوم بلوار 
کشاورز ، تکمیل پردیس سینمایى ، لکه گیرى 
ها، اسکلت فرهنگسراى کوثر که تا انتهاى سال 
آتى با زیربناى 1200 متــر مربع به بهره بردارى 
مى رســد، عملیات احداث ایستگاه پمپ بنزین، 
بلوار آیت ا... امینى کشتارگاه صنعتى نجف آباد 

اشاره کرد. 
معاون امــور زیربنائى و حمل و نقل شــهرى 
شهردارى نجف آباد با اعالم اینکه 180 میلیارد 
تومان براى پروژه ها هزینه شــده و 20 تا 30 
میلیارد تومان بودجه هــاى 1401 را نیز براى 

پروژه ها پیش خور کردیم.
■■■

در این نشست همچنین علیرضا خاکسار، مدیر 
عامل ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى نیز با اشــاره به اینکه نماد باغ شهر 
صفوى در این شهر طراحى شــد گفت: با وجود 
اینکه ردیفى تحت عنوان ردیف بودجه گردشگرى 
نداریم ولى به این دلیل که شهر نجف آباد شهر 
عبورى براى ورود به اصفهان است تالش داریم با 
معرفى ظرفیت هاى گردشگرى اصفهان یکسرى 
مکان ها را بازسازى کنیم و خانه هاى تاریخى را 

هم به ظرفیت گردشگرى شهر اضافه کنیم.
وى ادامــه داد: در رابطــه با بحث بــاغ موزه 
شهردارى نیز با بخش خصوصى مذاکره کردیم 

که به ظرفیت شهر اضافه شود. 
■■■

در این نشست همچنین مؤمنى، رئیس شوراى 
اسالمى شــهر نجف آباد با اشاره به اینکه از 22 
واحد آموزشى 20 واحد مربوط به خیرین است 
و دو واحد که در دست دولت بوده تعطیل است 
اظهار کرد: خیرین و مردم این شهر همواره در 
عرصه هاى بهداشتى، فرهنگى و اجتماعى علم 

و دیانت از اموالشان سرآمد بوده اند.
وى در خصــوص بودجــه 1401 شــهردارى 
نجف آباد، اظهار کرد: در جلســه مشترکى که با 
حضور اعضاى شوراى اسالمى شهر و مدیران 
شهردارى برگزار شده بود، بودجه پیشنهادى و 
میزان افزایش بودجه مورد بحث و بررسى قرار 
گرفت که در آن جلسه همکاران شوراى اسالمى 
شهر بر اولویت بندى بودجه و توجه به نیازهاى 
اساسى شهروندان، عدالت محورى و تخصیص 
اعتبارات هر منطقه به صورت تفکیکى بحث و 
تبادل نظر کردند، اعضاى شوراى اسالمى شهر 
در راستاى برنامه ریزى شــهردارى براى اتمام 
پروژه هاى نیمه تمام موافقت خود را اعالم کردند.
وى افزود: شوراى اســالمى شهر به مشارکت 
بخش خصوصى و استفاده از توان سرمایه گذاران 
در پروژه هاى مهم تأکید دارد و معتقد است بیشتر 
توان شــهردارى باید صرف رفع مشــکالت و 
معضالت شهرى شود، با توجه به اینکه بودجه 
شهردارى نجف آباد بســیار کمتر از حد مطلوب 
است، امیدواریم بتوانیم با حضور بخش خصوصى 
و سرمایه گذاران پروژه هاى خوبى را در راستاى 
خدمت رسانى به شهروندان نجف آباد ارائه کنیم.

رئیس شوراى اسالمى شــهر نجف آباد ادامه 
داد: اعضاى شوراى اســالمى منشور شوراى 
اســالمى را محور قرار دادند و خواســتار این 
نکته بودند که بودجه بــه صورت واقعى تنظیم 
شود، به شــکلى که در پایان سال مالى بتوانیم 
شاهد تحقق کامل بودجه باشیم، اگر چه بودجه 
شــهردارى نجف آباد مطلوب نیست، اما سعى 
داریم با انجام اولویت ســنجى به نحو مطلوبى

 برنامه ریزى کنیم.

شهردار نجف آباد در نشست خبرى با حضور اصحاب رسانه:

70 درصد بودجه شهردارى نجف آباد صرف پروژه هاى عمرانى شهر مى شود

رئیس انجمن علمــى مددکارى اجتماعــى ایران با 
تشــریح عوامل دخیل در بى میلى جوانان به ازدواج و 
تشکیل خانواده مى گوید وضع فعلى ازدواج در کشور به 

مرز بحران رسیده است.
مصطفى اقلیمــا درخصوص دالیل تمایل نداشــتن 
جوانان به ازدواج اظهار کرد: وقتى بحث تمایل نداشتن 
ازدواج جوانان مطرح مى شود، باید مواردى را در نظر 
گرفت زیرا ازدواج معلولى از علت ها اســت و علت ها 
مى تواند اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى باشد. 
یعنى هر یک از این عوامل، عاملى هستند تا یک جوان 

تمایلى به ازدواج نداشته باشد.
رئیس انجمن علمى مددکارى اجتماعى ایران با اشاره 
به توجه خانواده هاى ایرانى بــه ازدواج جوانان گفت: 
در فرهنگ جامعه و خانواده هــاى ایرانى، امر ازدواج 
از اهمیت برخوردار است و از گذشته زمانى که فرد به 
سن جوانى مى رسید خانواده ها زمینه ازدواج فرزندان 
را فراهم مى کردند اما رفته رفته موانع زیادى بر سر راه 
ازدواج جوانان قرار گرفت که عمده ترین آن مســایل 
اقتصادى و اشتغال جوانان است که باعث شده ازدواج 

در میان جوانان مفهوم گذشته را نداشته باشد.
وى با بیان اینکه وضع فعلى ازدواج در کشــور به مرز 
بحران رسیده است، افزود:  یکى از مهم ترین عواملى 
که مانع ازدواج جوانان است، اقتصاد است. وقتى تورم، 
بیکارى و فقــر وجود دارد، افراد تمایــل خود را براى 

ازدواج از دست مى دهند. ازدواج یک ارزش است اما 
اکنون معناى آن در بین جوانان تغییر کرده است. در 
صورتى که همه دختران و پسران به ازدواج و تشکیل 

خانواده تمایل دارند اما موانع باعث مى شــود تا آنها 
تمایل خود را از دســت بدهنــد. از طرفى بى توجهى 
به عوامل دخیل در ازدواج، باعث آســیب در خانواده 

مى شود.
اقلیما خاطرنشان کرد:  در عین حال هرچه سن جوانان 
مجرد باالتر مى رود و تعداد سال هاى بیشترى از تجرد 

آن ها مى گذرد، تمایل آن ها به ازدواج کمتر مى شود.
این جامعه شناس حوزه خانواده در ادامه تصریح کرد:  
خانواده ستون جامعه اســت و وقتى شکل نمى گیرد، 
ارزش ها و هنجارهــاى فرهنگى نیز به نســل هاى 
دیگر منتقل نمى شــود و این مساله براى آینده کشور 
ناخوشایند است زیرا با مشــکل جمعیت و نیروى کار 

مواجه مى شود که نتیجه اى جز ضرر ندارد.
رئیس انجمن علمى مددکارى اجتماعى ایران تاکید 
کرد:  ازدواج بــه تمهیداتى نیازمند اســت و هنگامى 
یک جوان مى تواند به ازدواج فکر کند و براى تشکیل 
خانواده اقدام کنــد که در جامعه مســایل مربوط به 
اشتغال و بیکارى فراهم باشد. اگر اشتغال فراهم باشد 

جوان مى تواند راه هاى تشکیل خانواده را طى کند.
مطابق با آخرین سرشمارى کشور، حدود 36 درصد از 
جمعیت زنان جوان 15 تا 34 ســال کشور را دخترانى 
تشــکیل مى دهند که هنوز ازدواج نکرده اند و حدود 
2/3درصد از زنان 45 ساله و بیشتر در بازه سنى تجرد 
قطعى قرار دارند. جمعیت پسران 20 تا 39 ساله مجرد 
نیز حدود پنــج میلیون و 700 هزار نفراســت و طبق 
همین سرشمارى کشور، 9 میلیون و 769 هزار نفر در 
سن متعارف ازدواج هستند و هرگز ازدواج نکرده اند و 
تعداد افرادى که از سن متعارف ازدواج عبور کرده اند 
اما هنوز به سن تجرد قطعى نرسیده اند، یک میلیون و 

810 هزار نفر بوده است.

وضع ازدواج در کشور به مرز بحران رسیده است

سرپرست دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعى 
سازمان بهزیستى کشور مى گوید: یکى از نکاتى 
که خیلى قابل توجه اســت، موضوع خشونت 
عاطفى است، بالغ بر 54 درصد تمام خشونت ها 
در کشــور از نوع عاطفى اســت. براى کنترل 
خشــونت عاطفى باید مبلمان شهرى و ادبیات 
تلویزیونى ما ضد خشــونت شود و گفتگو هاى 

آموزشى ضد خشونت باشد.
محمود علیگو افزود: فرزندان ما در مدرسه باید 
نسبت به کتک زدن، حرف زشــت زدن و داد 
کشیدن، واکنش منفى داشته باشند. هرگاه این 

آموزش ها رخ داد، میزان خشــونت عاطفى نیز 
کاهش خواهد یافت.

وى با تاکید بر اینکه خشــونت خانگى ناشى از 
مسائلى در حوزه خشونت عمومى است، افزود: 
مثال قبال که تصادف مى کردیم از ترس داخل 
ماشین مى نشســتیم که طرف مقابل برخورد 
فیزیکى با ما نداشته باشــد، اما اکنون رانندگان 
هنگام تصادف پیاده مى شوند و با هم صحبت 
مى کنند و منتظــر پلیس مى ماننــد تا مقصر 
مشخص شود و از یکدیگر عذرخواهى مى کنند.

وى اضافه کرد: این رفتار نشان دهنده یک فضاى 

آموزشى در کشور است که در حال رخ دادن است، 
اما هنوز کم است و نیاز به برنامه هاى بیشترى 

داریم و مداخالت از جنس پیشگیرانه است.

یک عضو کمیسیون امور داخلى کشور و شوراها در مجلس شوراى 
اســالمى، تاکید کرد: مجلس، نیروى انتظامى و قوه قضاییه هر 
کدام مسئولیت هایى براى کاهش ســرقت و برخورد با سارقان 

بر عهده دارند که باید با جدیت بیشترى در این حوزه گام بردارند.
على حدادى با بیــان اینکه قوانین برخورد با دزدها و ســارقان 
بازدارنده نیســت بیان کرد: قطعا قوانین ما در این حوزه داراى 
ایراداتى است و نیازمند اصالح قوانین هستیم. کمیسیون قضایى 
و حقوقى مجلس نیز باید این موضوع که قوانین موجود به اندازه 

کافى بازدارنده نیست، را مورد توجه قرار دهد.
وى در ادامه با بیان اینکه اما در کنار بحث برخورد با ســارقان، 
بحث پیشگیرى نیز حائز اهمیت است، اظهار کرد: بخشى از این 

پیشگیرى ها به مردم باز مى گردد و بخشى دیگر بر عهده نیروى 
انتظامى است. نیروى انتظامى باید در جهت ایمن سازى مناطق 
شــهرى گام بردارد. طرحى تحت عنوان نگهبان محله از سوى 
نیروى انتظامى مطرح بود که مى تواند در این زمینه موثر باشد. اما 
نکته حائز اهمیت این است که باید به امکانات، تجهیزات و نیروى 

انسانى نیروى انتظامى نیز توجه شود.
حدادى در پایان تاکید کرد: وقتى که سارق دستگیر مى شود قوه 
قضاییه باید احکام بازدارنده اى را صادر کند و به طورى باشد که 
ما آثار آن حکم را در سطح جامعه ببینیم. هر کدام از دستگاه ها اگر 
وظایف خود را در این حوزه به درستى انجام دهند قطعا ما با این 

حجم از سرقت مواجه نخواهیم بود.

03

رئیس جمعیت هالل احمر گفت: یکى از زمینه هاى همکارى 
هالل احمر و کمیته امداد بر اساس تفاهم نامه همکارى در زمینه 
ســاماندهى 2020 محله کم برخوردار کشور است. پیرحسین 
کولیوند خاطرنشان کرد: یکى از زمینه هاى همکارى هالل احمر 
و کمیته امداد بر اساس تفاهم نامه همکارى در زمینه ساماندهى 
2020 محله کم برخوردار کشور اســت که مى تواند یک گام 

بزرگ در مسیر محرومیت زدایى در کشور باشد. 

ساماندهى 2020 محله
 کم برخوردار 

02

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندارى کرمانشاه 
وضعیت این استان در برخى آســیب هاى اجتماعى را نگران 
کننده دانست. حسین خوش اقبال اظهار داشت: وجود این آمار 
موجب کاهش رغبت سرمایه  گذاران به استان مى شود و نگرش 
به استان را مطلوب نمى کند. وى تاکید کرد: اگر امروز درباره 
وضعیت آسیب هاى اجتماعى و به ویژه خودکشى تصمیمات 
اساسى اتخاذ نشود، مطمئنا آمار نه تنها کاهش پیدا نمى کند 

بلکه ممکن است به دیگر بخش ها نیز سرایت  کند.    

وضعیت نگران کننده 
کرمانشاه

54 درصد خشونت ها در کشور عاطفى استقوانین برخورد با سارقان باید اصالح شود

دریا قدرتى پور
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اى مؤمنــان! هــر کــس تجــاوزى را بنگــرد و شــاهد دعــوت 
بــه منکــرى باشــد و در دل آن را انــکار کنــد خــود را از 
آلودگى ســالم داشــته اســت و هر کس با زبان آن را انــکار کند 
پاداش داده خواهد شد و از اولى برتر است و آنکس که با شمشیر 
به انکار برخیزد تا کالم خدا بلند و گفتار ستمگران پست شود، او 

راه رستگارى را یافته و نور یقین در دلش تابیده است.
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فراخوان مناقصه عمومى
 دو  مرحله اى 

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

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها 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 امضاى 
الکترونیکى را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در ســامانه: تاریخ 23/ 400/12  

مى باشد.

3- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه
 پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:1456

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل 

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

نوبت  دومنوبت  دوم

 شمارهموضوعردیف
 مناقصه

مبلغ تضمین
  (ریال )

 شماره سامانه تدارکات
الکترونیکى دولت

1
 خرید و اجراى تجهیزات سامانه نظارت

 تصویرى و انتقال تصاویر
 شیرخانه هاى فلمن،اشترجان، قهدریجان،

نجف آباد،فالورجان و مخازن پیالف
401 - 1 - 3 1,103,000,0002000001434000103

تاریخروزساعتعنوان
1400/12/28شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/1/15دوشنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1400/01/16سه شنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

آگهى مزایده عمومى فروش خودرو
به شماره 1400-34

1) نام دستگاه مزایده گزار : شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
2) موضوع مزایده : فروش یک دستگاه خودرو دو کابین آمیکو مدل آسنا تاریخ تولید 

1398 سفید رنگ با قیمت پایه کارشناسى 8,300,000,000 ریال
3) زمان دریافت اسناد : از روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 لغایت روز یکشنبه مورخ 

1401/01/14 از ساعت 8 الى16
4) آدرس محل دریافت اســناد : اصفهان – مقابل پلیس راه شاهین شهر – کاشان 

کیلومتر 8 جاده علویجه،  شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
5) ضمانت نامه شرکت در مزایده : 5 درصد مبلغ کارشناسى به صورت ضمانت نامه 
بانکى با اعتبار 3 ماهه و یا واریز نقدى به حساب شماره حساب 518126482 عهده 

بانک کشاورزى به نام شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
6) زمان تحویل اسناد : حداکثر تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1401/01/14

7) شرکت گلدشت نمونه اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
8) حق الزحمه کارشناسى و هزینه آگهى در روزنامه بر عهده برنده مزایده است.

9) داوطلبان مى توانند جهت بازدید از خودرو به نشانى شرکت مراجعه و یا جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03195014610 داخلى 226 تماس حاصل نمایند.

10) اسناد و مدارك این مزایده در آدرس اینترنتی www.goldashtco.com قابل 
مشاهده است.

11) پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و هزینه هاى شماره گذارى و نقل و انتقال بر عهده 
برنده مزایده است.

12) برنده مزایده روز سه شنبه مورخ 1401/01/16 از طریق روابط عمومى شرکت اعالم 
خواهد شد.

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/12/25

شرکت شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) (تکمیل محوطه سازي  شهرك 
صنعتی رنگسازان) به شماره (2000001281000231) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/12/25می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/01/15

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1401/01/28
زمان بازگشایی پاکت هاي ارزیابی : ساعت 08:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/01/29

     هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موضوع مناقصه : تکمیل محوطه سازي  شهرك صنعتی رنگسازان

مبلغ برآورد اولیه : 320,274,351,378ریال و براساس فهارس بهاي سال 1400 سازمان برنامه و بود جه کشور (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار : 10,305,488,000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابري
مدت اجرا:  30 ماه 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس اصفهان خیابان  22 بهمن، 
مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان و تلفن 03132647300 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-1456

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها،در سامانه WWW.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل/ تامین کننده /مناقصه گر موجود است.

امور پیمانهاي شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با 
 ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله اي 

م.الف: 1293333   

نوبت اولنوبت اول

روابط عمومى شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

آگهی فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همزمان با ارزیابى کیفى (روش فشرده)

(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران   2000001205000067)
شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر پروژه عملیات تکمیل تونل دسترسى کیلومتراژ 
250+10 و جاده دسترسى به خروجى تونل گالب را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اى با ارزیابى 
کیفى به روش فشرده و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از 
مناقصه گرانى که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد 
استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى 

اینترنتى (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد : 175,983,419,359 ریال (یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و نهصد و هشــتاد و سه 
میلیون و چهارصد و نوزده هزار و سیصد و پنجاه و نه ریال) و بر مبناى فهارس بهاى واحد پایه راه، 

راه آهن و باند فرودگاه و سد سازى سال 1400 است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 7,419,668,387 ریال (هفت میلیارد و چهارصد و نوزده میلیون 
و ششصد و شصت و هشت هزار و سیصد و هشتاد و هفت ریال) و نوع آن از تضمینهاى معتبر جدول 

شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتى مورخ 94/9/22 مى باشد.
اعتبار پروژه: نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات جارى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان است.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر 
(یک تا چهار) در رشته آب و پنج یا باالتر (یک تا چهار) در رشته راه و ترابرى از سازمان برنامه و 

بودجه و گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد.
محل اجراء : شهرستان تیران روستاى ورپشت و مدت اجراء 4 ماه شمسى است.

مدت اعتبار پیشنهادهاى مناقصه 3 ماه شمسى با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین 
مهلت ارائه پیشنهادها است.

نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت:
الف)مجري طرح: معاونت طرح و توسعه شــرکت آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل 

خواجو- آبشار اول- ساختمان شماره دو 
ب)دستگاه نظارت (مشاور): مهندسین مشاور زایندآب به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقى، 
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تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ:

کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به 
نشانى اینترنتى www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، 
مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن سامانه (به شماره فراخوان فوق) مهلت خواهند داشت 
نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و مناقصه و ارسال پاسخ ارزیابى کیفى و پیشنهاد 

مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت سهامى 

آب منطقه اي اصفهان- کدپستى 8164676473 - صندوق پستى391 

روابط عمومى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان

نوبت  دومنوبت  دوم
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