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فرار از خانه، آغاز فرایند بروز آسیب هاى اجتماعىسموم کشاورزى قاچاق در معرض دید نیستکرونا وضعیت سینما را سیاه تر از سیاه کردآغوش باز عمان براى پزشکان ایرانى! اجتماعاستانفرهنگ مهدى طارمى؛  مهاجم دو منظوره پورتو ورزش جهان نما

آنچه درباره 
ماسک  زدن باید 

بدانید

هویت اصفهان در معرض آسیب است
3
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کوه قائمیه یکى از 
مقاصد گردشگرى  

مى شود

دکتر فرشید رضایى، رییس دفتر آموزش و ارتقاى سالمت 
وزارت بهداشت، به سواالتى درباره زمان و نحوه استفاده از 

ماسک براى پیشگیرى از انتقال ویروس کرونا، مدت زمانى 
که مى توان از یک ماسک استفاده کرد، میزان تاثیر 
ماسک هاى پارچه اى در پیشگیرى از انتقال کرونا ...

”کوه قائمیــه“ یکــى از پتانســیل هاى مهم 
گردشــگرى و تفریحــى در محــدوده منطقه 
13 شهردارى اصفهان به شــمار مى رود، اما در 
سال هاى اخیر مغفول مانده است، این در حالى 
اســت که اجراى طرح هاى متنــوع مى تواند در 
آینده اى نزدیک این کوه را به قطب گردشگرى 

اصفهان تبدیل کند.
نادر آخوندى، مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان 
در این باره مى گوید: در دو ســال گذشته، دفتر 
تســهیل گرى در محل کوه قائمیه تشکیل شد 
و طــى مطالعات انجام شــده، طرح ”بوســتان 

آفرینش“ استخراج شد و...

نارضایتى اصفهانى ها از چندگانگى قیمت ناننارضایتى اصفهانى ها از چندگانگى قیمت نان
نانوایان، ُرتبه سوم تخلفات صنفى در استان را به خود اختصاص داده اندنانوایان، ُرتبه سوم تخلفات صنفى در استان را به خود اختصاص داده اند
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شهردار: اصفهانى هاى اصیل در حال کوچ از شهر هستند

روایت سرمربى اسبق تیم ملى
 از توطئه اخراجش!

ســرمربى تیم ملى فوتبال مصر از دلیل اصلى جدایى خود از تیم ملى فوتبال 
کلمبیا خبر داد. کارلوس کى روش بعد از جدایى از تیم ملى فوتبال ایران راهى 
کلمبیا شد تا هدایت تیم ملى فوتبال این کشور را برعهده بگیرد.کى روش اما 
روزهاى ســختى را در کلمبیا تجربه کرد و نتایج ضعیف تیم او باعث شد تا در 

نهایت ازکار برکنار شود...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نشست خبرى اعضاى هیأت مدیره کانون 
وکالى دادگسترى اصفهان برگزار شد

دکتر رئیسى:
 جامعه اهمیت حضور 
وکیل مستقل را درك 

کرده است

مسیرهاى دوچرخه در اصفهان استاندارد مى شوند
3

خوش شانسىخوش شانسى
مدیرکل میراث مدیرکل میراث 
فرهنگى خبر داد؛فرهنگى خبر داد؛

تالش براى تالش براى 
ثبت محور ثبت محور 

تاریخى تاریخى 
اصفهاناصفهان
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برخى به کوه هاىبرخى به کوه هاى
 پربرف هم نقد دارند!

دفاع تمام قد حسین رفیعىدفاع تمام قد حسین رفیعى
 از کیفیت برنامه هاى تلویزیون: از کیفیت برنامه هاى تلویزیون:

رئیس پلیس فتا استان رئیس پلیس فتا استان 
اصفهان هشدار داد؛اصفهان هشدار داد؛

مراقب مراقب 
حراج هاى حراج هاى 
قالبى آخر قالبى آخر 
سال باشیدسال باشید

3

م مپربر پربر

ر

ســرمربى
کلمبیا خبر
ت کلمبیا شد
روزهاى سـ
نهایت ازک

5

فراخوان مناقصه عمومى 
یک  مرحله اى با  ارزیابى کیفى

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

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

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/12/9 مى باشد.

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

3-1- 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:

4-1- مرکز تماس:1456
4-2- 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
نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:1400/12/11

چاپ  اولچاپ  اول

شماره سامانه تدارکات تضمین (ریال )شماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکى دولت

1

 خرید لوله پلى اتیلن 
تک  جداره آب شرب در
 قطر هاى 20 ، 25 ، 63 ، 
 160 ، 125 ، 110 ، 90 ، 75

و200  میلیمتر  
400 - 4 – 3314,400,000,0002000001434000093

تاریخروزساعتعنوان
1400/12/12پنج  شنبه 19:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1400/12/23دوشنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1400/12/24سه شنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها
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مدیــرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو 
گفت: تولید سرم در کشور افزایش یافته است و کارخانه ها 

پیوسته در حال تولید و تأمین سرم هستند.
حمیدرضا اینانلو، در پاسخ به مطلبى در فضاى مجازى 
مبنى بر سهمیه بندى شدن سرم، با بیان اینکه این سازمان 
هیچ گونه سهمیه بندى را براى ســرم در داروخانه هاى 
منتخب یا خاص اعمال نکرده است، گفت: به دلیل اینکه 
مصرف و تجویز سرم به صورت بى رویه افزایش یافته، به 
دانشگاه  هاى علوم پزشکى در استان هاى مختلف اجازه 
داده شده که بر اساس اولویت بندى و نیاز مصرف مراکز 

درمانى، سرم بین مراکز درمانى توزیع شود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان 
اینکه پنج شرکت تولیدکننده سرم با همه ظرفیت فعال 
هستند، تصریح کرد: مقرر شده است که این شرکت ها 
حتى تعطیالت عید نوروز را کم کنند و با همه توان تولید 

داشته باشند.
وى اظهار کرد: ســازمان غذا و دارو هــم اکنون هیچ 
برنامه توزیعى براى ســرم هاى تزریقــى اعمال نکرده 
اســت. میزان مصرف سرم در شــرایط عادى در کشور 
ماهانه بین حداکثر 8 تا 10 میلیون واحد در ماه اســت، 
اما این ظرفیــت را به 12 تــا 14 میلیون واحــد در ماه 

رسانده  ایم.

نوســانات بازار خودرو براى خودروهاى پراید و سمند 
منفى و براى خودروهاى کوییک، تیبا و ســاینا مثبت 
بوده اســت. در بین خودروهاى پراید موجــود در بازار 
مدل 151 سال 1399 آن از 159 میلیون تومان به 153 
میلیون تومان رسیده است و مدل 1400 این خودرو نیز 
2 میلیون تومان ارزان شده است و در حال حاضر 160 

میلیون تومان قیمت دارد. 
در بین خودروهاى سمند موجود در بازار نیز این ریزش 
 LX قیمت ها قابل مشاهده اســت به طورى که سمند
EF۷ مدل 1399 از 266 میلیون تومان به 265 میلیون 

تومان رسیده است.

خودروهاى تیبا اما در این مدت شاهد افزایش قیمت ها 
بودند به طورى که تیبا 2 مدل 1399 از 174 میلیون تومان 
به 176 میلیون تومان رسیده اســت و مدل 1400 این 
خودرو نیز در این مدت یک میلیون تومان گران شده است 

و 186 میلیون تومان قیمت خورده است.
خودروهــاى کوییک نیــز در ایــن مــدت از افزایش
قیمت ها در امان نبوده اند به طورى که کوییک دنده اى 
مدل 1399 از 185 میلیون تومان به 186 میلیون تومان 
رسیده است و مدل 1400 این خودرو نیز با افزایش قیمت 
یک میلیون تومانى در حال حاضــر 193 میلیون تومان 

قیمت خورده است.

«سُرم» سهمیه بندى
 نشده است

ریزش میلیونى
 قیمت پراید

خواننده معروف 
مجوز گرفت؟

بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه    برترین ها|
موسیقى در کانال تلگرامى خود نوشت:  «جناب 
 "جواد یسارى" به عنوان خواننده فیلم "قدغن" 
مجوز گرفت. تهیه کننده فیلم چه کسى هستند؟ 
بچه محل سابق آقا جواد؛ "حسین فرحبخش". 

"قدغن" یک ملودرام اجتماعى مهیج است.»

عجایب الغرایب
یک مؤسسه حقوقى مهاجرتى    برترین ها|
اعالم کرده که در این شرایط درخواست مهاجرت 
از ایران به اوکراین افزایش یافته! پرسیدیم مگر 
در حال حاضر پروازى از ایــران به اوکراین وجود 
دارد؟ مدعى شدند: پرواز نیست،تماس هاى براى 
درخواست مهاجرت است! آن هم براى رسیدن به 

اوکراین و رفتن به لهستان و در جمع پناهندگان!

جریمه ها گران شد
  ایرنا|نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
با افزایش میزان تعرفــه جریمه هاى رانندگى 
در سال 1401 موافقت کردند. براساس بند (ج) 
تبصره (10) در سال 1401 تعرفه جریمه  هاى 
رانندگى 5 درصد افزایش مى یابد و مبالغ حاصله 
به ردیف درآمدى 150101 نزد خزانه دارى کل 

کشور واریز مى شود.

اساتید مخالفند 
  میزان| سرپرست دفتر مشاوره و سالمت 
وزارت علوم گفت:  قریب به 50 درصد از اساتید 
دانشگاهى مخالف آموزش هاى حضورى هستند. 
ابراهیم نعیمى گفت: آموزش هاى مجازى در این 
دوران موجب شده است که اساتید ما بتوانند به 
جهت صرفه جویى در زمان رفت و آمد به دانشگاه 
همزمان در سایر دانشگاه ها نیز به عنوان استاد 
مهمان و یا مدعو به صــورت مجازى تدریس 
داشته باشــند که یکى از علل مخالفت برخى از 
همکاران با آموزش حضورى همین اتفاق است.

آنها فکر سفر نباشند
معاون فنى مرکز سالمت و محیط    ایرنا|
کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: واکسیناســیون افرادى که با خودروى 
شخصى به سفر هاى نوروزى مى روند از طریق 
کدملى و پالك خودرو توسط دوربین هایى که 
به ســامانه «ایران من» متصل هستند، رصد و 
در صورت عدم تزریق واکســن توسط راننده از 

مسافرت آنها جلوگیرى مى شود.

«رؤیا»ى اوکراین
 نابود شد

  روزیاتو|بر اساس گزارش ها، بزرگ ترین 
هواپیماى جهان در بحبوحــه حمله نیروهاى 
روســى به اوکراین از بین رفت. این هواپیما که 
به معناى «رؤیــا» در زبان اوکراینى شــناخته 
مى شود، سنگین ترین و بزرگ ترین هواپیمایى 
است که تاکنون ســاخته و وارد سرویس شده 
اســت، هواپیمایى که بیش از سه دهه پیش در 

دوران اتحاد جماهیر شوروى ساخته شد.

کنایه رئیس پلیس 
  دیده بان ایران| ســردار ســید کمال 
هادیانفر رئیس پلیس راهور با اشاره به کیفیت 
خودروهاى داخلى اظهار کرد: حتمًا باید کیسه 
هواى خودروها باز شــود و حتمًا باید پلتفرم و 
فلزى که در آن به کار بردند، جان پناه براى راننده 
باشد. به طور مثال در اوکراین، یک تانک با عبور 
از روى یک خودروى سوارى، آن را مچاله کرد 
اما راننده ســالم بیرون آمد و آن وســیله نقلیه 

استحکام داشت.

مأموران بررسى گرانى 
  تسنیم|رئیس جمهور با تأکید بر لزوم تالش 
براى جلوگیرى از تحمیل هزینه هاى بیشتر به مردم، 
از دستگاه هاى اجرایى ذیربط خواست براى جلوگیرى 
از دالل بازى و رشــد قیمت ها به ویــژه در روز هاى 
پایانى ســال اقدامات و تدابیر الزم و فورى را به کار 
گیرند. آیت ا... سید ابراهیم رئیسى به وزارتخانه هاى 
جهادکشاورزى و صنعت، معدن و تجارت دستور داد 
با توجه به روند کاهشــى قیمت ارز، بررسى دقیق و 
کارشناســانه از علت افزایش قیمت ها انجام دهند 
و پیشــنهادات عملیاتى خود را  بــراى مدیریت این 
موضوع به ستاد هماهنگى اقتصادى دولت ارائه کنند.

انتشار دایره المعارف
 دفاع مقدس 
  خبرگزارى صدا و سیما |

مشاور عالى فرمانده معظم کل قوا از انتشار نخستین 
جلد دایره المعارف دفاع مقدس تا سال آینده خبر داد. 
سردار سرلشکر پاسدار ســید یحیى صفوى با اشاره 
شهادت بســیارى از فرماندهان جنگ در اسفند ماه 
افزود: اسفند، ماهى است که در آن دو عملیات بزرگ 
«خیبر» و «بدر» انجام شد و رزمندگان اسالم تا دجله 
و فرات پیش رفتند و توانستند جزایر مجنون را تصرف 
کنند؛ البتــه در این رابطه ســردارانى چون باکرى، 

خرازى و همت هم به شهادت رسیدند.

احمدى نژاد از نگاه «فارس»
محمود احمدى نژاد طى ســال هاى    فارس|
اخیر بارها ادعاهاى عجیبى مطــرح کرده که هیچ  
وقت تحقق نیافته اســت. احمدى نژاد اغلب مدعى 
است که «خبر دقیق» دارد یا مى گوید « اسنادش را 
منتشر مى کنیم» و... در حالى که اغلب ادعاهایى که 
از سوى وى مطرح شده و گاهى باعث ایجاد شوك 
در افکار عمومى شده است هیچگاه تحقق پیدا نکرده 
است. تقال براى دیده شــدن و بر هم ریختن افکار 
عمومى به واسطه همین ماجرا طى سال هاى اخیر 
به ویژگى ثابت این سیاستمدار سابق کشورمان بدل 
شده است. آنچه او تالش مى کند از مخاطبش حذف 
کند تا دیده شود همین عقالنیت و منطق است که اگر 
کسى با چنین ابزارى با ادعاهاى عجیب او مواجه شود 

هیچ وقت این ادعاها محلى از اعراب پیدا نمى کند.

قالیباف کرونا گرفت
تســت کروناى محمد باقر قالیباف    تسنیم|
رئیس مجلس شوراى اســالمى در روز یک شنبه 
مثبت شــده  اســت. وى پس از ابتال به اومیکرون 
در حال حاضر در قرنطینه به ســر مى برد. احســان 
عسگرى، مشــاور رئیس مجلس نیز این خبر را در 
صفحه شــخصى خود در توییتر تأیید کرد ونوشت: 
«بعد از بروز عالئم ســرماخوردگى، نتیجه تســت 
اومیکرون آقــاى دکتر قالیباف مثبت اعالم شــد. 
الحمدهللا حال عمومى شان مســاعد بوده و در دفتر 
کار مجلس قرنطینه هستند و امور مربوطه را پیگیرى 

مى کنند.» 

رایزنى در داخل و خارج
  انتخاب| سعید خطیب زاده، سخنگوى وزارت 
امور خارجه ایران گفت: طى چند روز گذشته در مورد 
مذاکرات وین چند جلسه در شــوراى عالى امنیت 
ملى و نزد رئیس جمهور برگزار شده است در همین 
چارچوب برخى از تماس ها از ســوى دکتر باقرى 
با آقاى مــورا و آقاى دکتــر امیرعبداللهیان با آقاى 
بورل برگزار شــد و در مورد روند مذاکرات گفتگو و 

رایزنى شد.

صدور دستور ترور؟
روزنامه انگلیســى «تایمز» مدعى    انتخاب|
شــده 400 عضو از نیروهاى وابســته به روسیه با 
دســتور کرملین براى ترور رئیس جمهور اوکراین و 
آماده سازى مقدمات کنترل روسیه بر کى یف، در این 

شهر فعالیت مى کنند.

خبرخوان

اگرچه هنوز فرضیات مختلفى درباره چگونگى انقراض 
دایناسور ها وجود دارد، اما دیرینه شناسان اخیراً با بررسى 
فســیل هاى که در ایالت داکوتاى شمالى آمریکا کشف 
شــده، به جزئیاتى از آخرین روز زندگى دایناسور ها پیش 
از برخورد ســیارك هایى که منجر به انقراض آنها شــد، 
دست یافتند که نشــان مى دهد این رخداد در فصل بهار 

رخ داده است.
این جزئیات توســط یک تیم بین المللى از محققان پس 
از بررسى سوابق ایزوتوپ کربن اســتخوان ماهیانى که 
کمتر از 60 دقیقه پس از برخورد ســیارك مرده بودند، به 

دست آمد. 
محققان دانشگاهى  براى یافتن علت انقراض دایناسور ها 
به محل منحصر به فرد Tanis در داکوتاى شمالى (ایاالت 
متحده) روى آوردند. در این مکان دانشمندان با بررسى 
پارو ماهى ها و ماهیان خاویارى فسیل شده متوجه شدند 
که این جانداران قربانیان مستقیم برخورد شهاب سنگ 
Chicxulub بودند، اما نکتــه جالب تر این بود که دیرینه 

شناســان توانســتند آخرین روز حیات دایناسور ها را نیز 
مشخص کنند.

این برخورد، صفحه قاره را تکان داد و باعث ایجاد امواج 
عظیم در توده هاى آبى شــد. این امواج حجم عظیمى از 
رسوبات را جمع کرد که ماهى ها را در خود فرو برد و آنها را 
زنده به گور کرد. این در حالى است که کمتر از یک ساعت 

پس از برخورد، باران نیز شروع به باریدن کرده است. 

یکى از پاروماهى هاى مورد مطالعه تحت آنالیز ایزوتوپ 
کربن پایدار قرار گرفت تا الگوى تغذیه ساالنه خود را فاش 
کند. در دســترس بودن زئوپالنکتون، غذاى اصلى این 
ماهى ها، به صورت فصلى در نوســان بــود و بین بهار و 

تابستان به اوج خود مى رسید.
«مالنى دورین» از دانشگاه اوپســاال و VU آمستردام و 
نویسنده اصلى این مطالعه اســتنباط مى کند: «سیگنال 
ایزوتوپ کربن در طول رکورد رشد این ماهى پارویى تأیید 
مى کند که فصل تغذیه هنوز به اوج نرسیده و بنابراین مرگ 

آن در فصل بهار رخ داده است.»
انقراض دســته جمعى پایــان دوره کرتاســه، یکى از

 بزرگ ترین انقراض ها در تاریخ حیات کره زمین است که 
شاهد نابودى همه دایناسور هاى غیر پرنده، پتروسورها، 
آمونیت ها و بیشــتر خزندگان دریایى بــود، در حالى که 
پســتانداران، پرندگان، کروکودیل ها و الك پشــت ها 
توانستند از این نابودى جان سالم به در ببرند. از آنجایى که 
پاییز نیمکره جنوبى با بهار در نیمکره شمالى مصادف است، 
فرایند آماده سازى براى سپرى کردن زمستان ممکن است 
از موجودات نیمکره جنوبى در برابــر این رویداد انقراض 

محافظت کرده باشد.
مالنى دورین از این داده ها نتیجــه مى گیرد: «این یافته 
بسیار مهم به کشف اینکه چرا اکثر دایناسور ها از میان رفتند 
در حالى که پرندگان و پســتانداران اولیه موفق به فرار از 

انقراض شدند، کمک مى کند.» 

آخرین روز زندگى دایناسور ها چگونه بود؟

روزنامه اصولگراى «جوان» در مطلبى به تحریم ورزشى علیه کشور روسیه بخاطر حمله به اوکراین واکنش تندى 
نشان داد. این روزنامه نوشت: 

به محض اینکه یک کشور شرقى به یک شرقى دیگر که دل در هواى غرب داشته حمله کرده است، همه کشورهاى 
غربى تحریم هاى ورزشى براى روسیه اعمال کرده اند و میزبانى چندین مسابقه رسمى را از روسیه گرفته اند. کمیته 
بین المللى المپیک، فدراســیون هاى جهانى و تمام آنهایى که ادعا دارند ورزش از سیاست جداست و صدا را در گلو 
مى اندازند که دخیل کردن مسائل سیاسى با روح المپیک، منشور المپیک و میدان پاك ورزش منافات دارد فقط حرف 
مفت مى زنند. از دید اینها ورزش از سیاست جداســت، اما فقط تا زمانى که منافع آنها در خطر نباشد، واال غیر از این 
ورزش عین سیاست و عجین شده با آن اســت. اینجا ورزش عین سیاست است، چون منافع استکبار به خطر افتاده 
است. دو کشور دیگر با هم مى جنگند؛ بقیه دردشان گرفته و ناگهان تئورى پردازى هاى شان گل کرده است.  به قول 

دوستى که نوشته بود اشغال اوکراین «اشغال» محسوب مى شود، ولى اشغال فلسطین «تیله بازى».

چندى پیش بود که تصویرى از سیدحســن قاضى زاده، وزیر اسبق وزارت بهداشــت، درمان و آموزشى پزشکى در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شد که او را مؤســس مرکز چشم پزشکى نور در کشور عمان معرفى مى کرد. انتشار این 
تصویر به واکنش هاى سیاسى محدود شد اما شواهد نشان مى دهد که مهاجرت پزشکان و پرستاران ایرانى به وزیر 

اسبق محدود نمى شود.
حسین مقدم یکى از فعاالن گردشگرى در عمان در گفتگو با روزنامه «ایران» از برگزارى آزمون استخدامى پرستارى 
توسط آژانس گردشگرى که در آن مشغول اســت، خبر مى دهد. پرســتاران در قالب این تور هزینه اى را پرداخت 
مى کنند، به مسقط برده مى شوند تا در آزمون شرکت کنند. این شرکت تنها شرکت فعال در حوزه استخدام پرستاران 
و پزشکان ایران نیست. جستجو در فضاى مجازى نشان مى دهد که شرکت هاى دیگرى هم تورهاى گردشگرى 

سالمت و تجارت را براى مهاجرت پزشکان و پرستاران ایرانى به عمان پهن کرده اند. 
مقدم بیش از هر چیزى درآمد باال را دلیل مهاجرت پرستاران و پزشکان ایرانى به عمان مى داند. هر «ریال» عمان 
در زمان نگارش این گزارش 71 هزار تومان است. حقوق پرستاران استخدامى از 400 ریال عمان شروع مى شود. او 
مى گوید: «ایرانیانى که اقامت عمان مى گیرند به راحتى مى توانند با کشورهاى دیگر مراوده داشته باشند.» مسافران 
و مهاجران عمان تنها به پرستاران محدود نمى شود. کیفیت درمانى چشم پزشکى ایران هم یکى از دالیلى است که 
سال هاست گردشگران سالمت را از کشورهاى عربى به ایران مى آورد. خورشید داغ و گرد و غبار، بیش از هر چیزى 
شهروندان کشورهاى عربى را به بیماران ثابت مطب هاى چشم پزشکى تبدیل کرده است. ایران به دلیل قرابت هاى 

فرهنگى و دینى مى توانست و مى تواند یکى از مقاصد گردشگران عرب از جمله عمانى ها باشد.

تنها کســى که در دنیا بخاطر شباهتش به «والدیمیر 
پوتین»، رئیس جمهور روســیه، از این راه درآمدزایى 
مى کند اعالم کرد که پس از تهاجم نیروهاى روسیه به 

کشور اوکراین، نگران امنیتش است.
«اســالوك ســوباال»، مردى 53 ســاله که در شهر 
وروتسواف واقع در کشــور لهستان زندگى مى کند، به 
این موضوع اشاره کردکه از زمانى که والدیمیر پوتین 
دستور انجام یک عملیات نظامى ویژه در کشور اوکراین 
را صادر کرد و به طور احتمالــى راه را براى آغاز جنگ 
جهانى سوم گشود، در زندگى اش احساس تنش مى کند. 
اسالوك نگران این موضوع بوده که در زادگاهش توسط 
اوکراینى ها و معترضان ضدجنگ مورد حمله قرار گیرد 
و امنیت وى را تهدید کننــد. او راجع به این موضوع در 

گفتگو با روزنامه «دیلى استار» عنوان کرد:

قبل از شــروع جنگ وقتى در خیابان هــا قدم مى زدم 
بابت امنیت خودم نگرانى نداشــتم، اما حاال که جنگ 
شروع شده و پوتین به کشــور اوکراین حمله نظامى 
کرده بابت امنیت خــودم کمى هــراس دارم؛ زیرا در 
شــهر ما وروتســواف افراد زیادى از اوکراین هستند 
که اینجا کار و زندگــى مى کنند. بارها بــوده که این 
افراد به من گفته اند شــبیه پوتین هســتم و به نوعى 
من را بدل پوتین خطاب کردنــد و حاال به دلیل جنگ 
کمى مى ترســم که این افراد با دیدن من عصبانى یا

 پرخاشگر شوند.
وى در مــورد فعالیتــش به عنــوان بــدل پوتین در 
ســال هاى اخیر گفت: من طى هشــت سال گذشته 
به عنوان بدل پوتین فعالیت داشــته ام و در این مدت 
ویدیوهاى زیادى ضبــط کردم و کارهــاى دیگرى 

نیز انجام دادم. این شــغل خوبى اســت و پول خوبى 
هم بابتش به من پرداخت مى کنند، اما شــغل اصلى 
من این نیســت. من در اصل مدیر یک شرکت حمل 
و نقل هســتم و بدل پوتین بودن برایــم جنبه درآمد 

اضافه دارد.
وى در پاسخ به این ســئوال که در صورت مالقات با 
والدمیر پوتین به او چه مى گوید، گفت: از او مى خواهم 
خوب به من نگاه کند و به این فکر فرو رود که چگونه 
مى توان چهره مشابهى داشــت اما حس و ادراکمان 
نسبت به دنیا متفاوت باشد. هنگامى که از بدل پوتین 
راجع به رونق کسب و کارش در این زمان جنگ سئوال 
پرسیده شــد، وى در جواب گفت: هیچ جنبه خوبى در 
این جنگ وجود ندارد و من اصًال به کسب درآمد از آن 

فکر نمى کنم.

بوگاتــى چنتودیچى، بــا قیمتى چند 
میلیون دالر باالتــر از قیمت اصلى به 
شــیوه ایران خودرو به فروش گذاشته 

شده است.
بوگاتــى در ســال 2019 از بوگاتــى 
چنتودیچى با قیمــت 9 میلیون دالرى 
رونمایــى کرد. حاال یک فروشــنده از 
توکیو ژاپن به دنبال این است تا یکى از 
10 دســتگاه از این هایپرکار را با قیمت 
حدود 14 میلیون دالر به فروش برساند.
تا به اینجا، همه چیز عادى به نظر مى آید، 

ولى نکته این است که خریدار این هایپرکار، تا سال آینده آن را تحویل نخواهد گرفت. علت این است که نسخه مذکور 
از بوگاتى چنتودیچى هنوز آماده نیست و صرفًا سفارش داده شده است. نسخه نهایى در ژانویه 2023 در بولونیا ایتالیا 

تحویل داده خواهد شد؛ احتماالً به یاد شیوه پیش فروش خودروهاى ایران خودرو افتاده باشید! 
بوگاتى در حال حاضر مشغول تســت هاى نهایى چنتودیچى پیش از آغاز تولید آن در آینده نزدیک است. بى شک 
خریداران خوش شــانس این هایپرکار چند میلیون دالرى، به شدت براى آن هیجان زده هستند؛ خصوصًا فروشنده 

ژاپنى مذکور که قصد فروش آن با قیمت 14 میلیون دالر را دارد!

روزنامه «همشهرى» در گزارشــى به بررســى یک پدیده عجیب و جدید پرداخته که برخى افراد در قالب کارآگاه 
خصوصى با دریافت مبالغى اقدام به تحقیق قبل از ازدواج مى کنند!

یکى از افراد فعال در این حوزه مى گوید:
بررسى گزینه ازدواج، تحقیق درباره خیانت و پى جویى کالهبرداران بیشــترین موارد سفارش شده از سوى 

مشتریان هستند.
(در پاسخ به اینکه تحقیقات قبل از ازدواج هم یکى از موضوعات پرمراجعه است؟): بله، خیلى از افراد به ما مراجعه 

مى کنند و اتفاقًا براى این بحث یک خانم نیروى اصلى ماست که کارها را خیلى خوب انجام مى دهد.
( در این باره که نرخ کارهایى که انجام مى دهید، چقدر است؟): متفاوت است؛ مثًال تحقیق قبل ازدواج میانگین 

3 تا 15میلیون تومان است.
بحث خیانت هم بســتگى به میزان فعالیت ما و زمان باال و پایین دارد و از 1/5  میلیون تومان شروع مى شود و 
حتى یک پرونده هم بود که به دلیل زمانبر بودن و جزئیاتى که مشترى از ما خواسته بود تا 70میلیون تومان آب خورد.

بدل «پوتین» نگران امنیتش است !

اعتراض شدید یک روزنامه
 به تحریم ورزشى روسیه

پیش فروش بوگاتى به روش ایران خودرو!

آغوش باز عمان براى پزشکان ایرانى!

عجیب ترین کاسبى ممکن در ایران 
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حمام تاریخى مرغدارى شد!
یک حمام تاریخى در سایه بى توجهى متولیان تبدیل به 
مرغدارى شده است. حمام روزبه یکى از این آثار است که 
در خیابان باباافضل، محله میدان کهنه، روبروى مسجد 
جامع در کاشان قرار است که در سایه این بى توجهى ها 

تبدیل به مرغدارى شده است.

شرط انتصابات در اصفهان
فرمانـدار اصفهان گفـت: تعیین مدیران شهرسـتانى با 
هماهنگى فرماندار انجام خواهد شد. محمدعلى احمدى 
با بیان اینکه در جابجایى مدیران و نیروها با محدودیت 
و موانع قانونى مواجه هسـتیم، اظهار داشت: به محض 
انتصاب مدیران کل استان، تعیین مدیران شهرستانى در 

اصفهان با هماهنگى فرماندار انجام خواهد شد.

آغازعملیات اتصال 
عملیات اتصال ورینگ منابع تامین آب شهرهاى ملک 
آباد وشـهر باغبادران در اسفند ماه آغاز شـد. به گزارش 
روابط عمومى آبفاى لنجان، این عملیات شامل اجراى 
حدود200 مترخط انتقال فوالدى به قطر 150 میلیمتر 
فوالدى و200 میلیمتـر چدن داکتیل وفـوالدى انجام 
مى شود. گفتنى اسـت این عملیات به صورت امانى به 
منظورافزایـش قـدرت مانورضریب اطمینـان پایدارى 

درآبرسانى به محالت مذکورصورت گرفت.

برگزارى جشنواره گل 
در خمینى شهر

دبیر پنجمین جشنواره گل شب بو و گل هاى بهاره گفت: 
پنجمین جشنواره گل شـب بو و گل هاى بهاره از 9 الى 
15 اسفندماه در بازار بین المللى گل و گیاه سپاهان برگزار 
خواهد شد. جواد آقا داودى ، اظهار کرد: معرفى شهرستان 
خمینى شهر به عنوان قطب گل شب بو و گل هاى فصلى 
به کشور از اهداف برگزارى این جشـنواره است. در این 
جشنواره، گل شب بو و بیش از 50 نوع گل بهاره از جمله 
شب بو، اطلسى، همیشه بهار، ناز، سنبل، الله، جعفرى، 

و... به نمایش گذاشته شده است.

محوطه سازى سقف 
پارکینگ وحید 

مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان گفت: احداث مبلمان 
شهرى و محوطه سازى بر روى سقف پارکینگ خیابان 
وحید بـه منظـور افزایش پویایى و نشـاط مـردم انجام 
شـده اسـت.  احمد رضایى اظهار کرد: فضاهاى محلى 
باید عملکرد چندگانه داشـته باشـد تا با ارائه خدمات در 
پاتوق محله ها و با اجراى برنامه هاى متنوع به ویژه براى 
جوانان و سـالمندان محله مثمرثمر باشـد. وى تصریح 
کرد: این فضا چندین سال بدون کاربرى بود که در قالب 
طرحـى در فضایى به مسـاحت بالغ بـر 1200 مترمربع 
شـامل کف فرش با آجرهاى 20 در 20 سانتى مترى و با 
هزینه 23 میلیارد ریال، به محلى براى ارائه برنامه هاى 

فرهنگى تبدیل شد.

کشف 9 ُتن زیره خارجى
در بازرسـى مشـترك بازرسـان اصناف با پلیس امنیت 
اقتصادى از انبـارى غیرمجاز در اصفهـان زیره خارجى 
به ظـن قاچـاق کشـف و جمـع آورى شـد. بنابراعالم 
روابـط عمومـى مدیریت بازرسـى واصناف اسـتان، در 
بازرسى مشترك بازرسان اصناف به همراه پلیس امنیت 
اقتصادى از انبارى غیرمجاز در اصفهان، 9 هزار و 500 
کیلوگرم زیره خارجى بدون مـدارك مثبته گمرکى، به 
ظن قاچاق کشـف و جمع آورى شد. کارشناسان ارزش 

این محموله را 10 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

آغاز پیش فروش بلیت اتوبوس 
پیش فـروش بلیـت اتوبوس مسـافربرى بین شـهرى 
در اصفهان از 10 اسـفند آغاز شـد و امکان فروش بلیت 
آنالین و حضورى اسـت. شـرکت ها با توجه به احتمال 
شـیوع سـویه کرونا تا سـقف 50 درصد از ظرفیت خود 

بلیت فروشى کنند. 

خبر

معاون حفظ  نباتات ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان گفت: به تازگى سموم و آفتکش هاى مورد استفاده 
در کشاورزى به سوى بیولوژیک و استفاده از ُعصاره هاى 

گیاهى، قارچى و باکتریایى سوق داده شده است.
تقى شیخ على با بیان اینکه نظارت بر این بخش بیشتر بر 
عهده سازمان نظام مهندسى کشاورزى است، افزود: در 
استان اصفهان، سموم قاچاق به هیچ عنوان در معرض 
دید نیست اما گاهى داخل منازل که نظارت سخت است 
نگهدارى مى شود که در صورت گزارش یا مشاهده مورد 
مشکوك با کمک سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت و 

تعزیرات پیگیرى مى شود.

وى با بیان اینکــه افزون بر 95 درصد ســمومى که در 
گلخانه ها مصرف مى شود، مجاز اســت، تصریح کرد: 
اگر چه سموم براى سالمتى بدن خطرناك است اما اگر 
میزان مصرف سم، کمتر از میزان تعریف شده بر اساس 

استانداردها باشد مشکلى براى موجودات زنده ندارد.
معاون حفظ  نباتات ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان تاکیــد کرد: بهترین روش بــراى جلوگیرى از 
خسارت سموم، کنترل تلفیقى یعنى استفاده از روش هاى 
مختلف غیر شــیمیایى در کنار مبارزه شیمیایى است و 
استفاده از سموم اَمن در کنار نظارت مستمر بهترین راهکار 

براى مدیریت این موضوع است.

رئیس پلیس فتا اســتان اصفهان از دام کالهبرداران به 
بهانه حراج آخر فصل خبر داد و گفت: بیشتر تبلیغات حراج 
آخر فصل در فضاى مجازى که ادعا دارند کاالى خود را 
پایین تر از قیمت بازار مى فروشند با هدف کالهبردارى از 

کاربران اینترنت است. 
سرهنگ ســید مصطفى مرتضوى اظهار کرد: مجرمان 
ســایبرى با تبلیغ کاالهاى ارزان قیمــت و طرح هاى 
وسوسه انگیز فروش پوشاك، کیف و کفش و سایر کاالها 
قصد تطمیع شــهروندان را دارند و به این بهانه اقدام به 
کالهبردارى از آنان مى کنند. وى افزود: مجرمان سایبرى 
با مهندسى اجتماعى، اعتماد خریدار را جلب کرده و از او 

مى خواهند بخشى از پول کاالى سفارش داده شده خود را 
واریز کرده و پس از دریافت کاال مابقى وجوه را واریز کند 
که معموًال بعد از واریز وجــوه هیچ گونه کاالیى دریافت 
نکرده، شخصى پاسخگو نیســت و یا کاالى تحویلى به 
آن ها، تقلبى و متفاوت با کاالى انتخابى است. سرهنگ 
مرتضوى در خصوص دیگر ترفند این مجرمان سایبرى 
گفت: در راســتاى تبلیغات مجرمان ســایبرى به بهانه 
حراج آخر فصل، شاهد ارسال لینک هاى جعلى از طریق 
پیامک ها یا شــبکه هاى اجتماعى هستیم که با سرقت 
اطالعات کارت بانکى شــهروندان حساب آن ها خالى 

مى شود.

مراقب حراج هاى قالبى
آخر سال باشید

سموم کشاورزى قاچاق 
در معرض دید نیست

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
گفت: بیشترین نارضایتى مردم از نبود قیمت یکسان در 
نانوایى هاست در حالى که قیمت نان باید در همه جاى 

استان یکسان باشد.
امیررضــا نقش در کارگــروه گندم، آرد و نان اســتان 
اصفهان اظهار داشت: نرخ هاى مختلف نان و احساس 
ناعدالتى، مردم استان را بیش از گرانى آن اذیت مى کند.

وى با بیان اینکه یک واحــد نانوایى نمى تواند همزمان 
آزادپز و دولتى پز باشــد، ادامه داد: مجوز دوگانه(دوبل) 
براى نانوایى ها وجود ندارد و در صورت مشاهده چنین 

موردى، تخلف نانوا، ُمحرز تلقى مى شود.
نقش خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش بازرسى اصناف 
از مجموع 900 بازرســى انجام شــده در 55 درصد از 
نانوایى هاى استان، تابلوى مورد قبول و قابل دید نصب 
شده اســت. وى تاکید کرد: باید طرح ویژه اى در این 
زمینه داشته باشیم و همه بصورت مشترك، مشکل تابلو 

و بحث قیمت نان را در استان حل کنیم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان بیان 
کرد: تنوع طبخ 11 نوع نان در نانوایى هاى استان، کار 
نظارت و بازرسى را مشــکل مى کند که رفع آن نیازمند 

بررسى هاى کارشناسى است.   
مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان هم در این 
جلسه گفت: شخصى که در 6 ماه گذشته 13 بار ُمرتکب 
تخلف صنفى شده، عضو هیات مدیره اتحادیه نانوایان 

استان است.
جواد محمدى فشــارکى، افزود: در 6 ماه گذشته، 25 
نانوایى در اســتان 2 بار، هفت نانوایى سه بار، 2 نانوایى 
چهار بار، چهار نانوایى پنج بار، یک نانوایى هشت بار و 
یک نانوایى هم 13 بار ُمرتکب تخلف شده اند. وى افزود: 
پرونده نانوایان ُمتخلف به اداره تعزیرات حکومتى استان 

ارسال شده است.
محمدى فشــارکى تصریح کرد: در نانوایى هاى استان 

شــاهد کم فروشــى، گرانفروشــى و فروش اجبارى 
هستیم به این صورت که بطور مثال مشترى نان ساده 
مى خواهد اما نان ُکنجدى را با اجبار و با قیمت باالتر به 

او مى فروشند.
وى ادامه داد: 9 هزار و 164 بازرســى از صنف نانوایان 
استان در نیمه دوم سالجارى تاکنون انجام که به تشکیل 

440 فقره پرونده ُمنجر شده است.
محمدى فشــارکى اظهــار داشــت: در مجموع 795 
تخلف در این صنف گزارش شده که از این تعداد 130 
مورد در زمینه گرانفروشــى، 221 مورد کم فروشــى، 
121 مــورد در زمینه رعایت نکردن اصول بهداشــتى 
و 69 مورد هم در زمینه فروش اجبارى گزارش شــده

 است.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان اظهار 
داشت: نانوایان، ُرتبه سوم تخلفات صنفى در استان را در 

نیمه دوم سالجارى به خود اختصاص دادند.

”کوه قائمیه“ یکى از پتانســیل هاى مهم گردشگرى 
و تفریحى در محدوده منطقه 13 شــهردارى اصفهان 
به شمار مى رود، اما در سال هاى اخیر مغفول مانده است، 
این در حالى است که اجراى طرح هاى متنوع مى تواند 
در آینــده اى نزدیک این کوه را به قطب گردشــگرى 

اصفهان تبدیل کند..
نادر آخوندى، مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان در این 
باره مى گوید: در دو سال گذشته، دفتر تسهیل گرى در 
محل کوه قائمیه تشکیل شد و طى مطالعات انجام شده، 
طرح ”بوستان آفرینش“ استخراج شــد و در قالب آن 
هشت پارك موضوعى همچون پارك دوچرخه سوارى، 
پارك کودك و نوجوان و پارك معمارى براى این کوه 
تعریف شده است که در امتداد کوه قائمیه تا بلوار شفق 
قرار دارد. البته امسال در انتهاى خیابان قائمیه پروژه اى 
تحت عنوان ”افق پیوند“ نیز براى بازآفرینى شهرى این 

محدوده تعریف شده است.
وى افزود: در گذشــته با توجه بــه کم توجهى به کوه 
قائمیه، این کوه محل رفت وآمد افراد شــرور و بزهکار 

شــده بود که بــا برنامه ریزى هاى انجام شــده، پیکر 
پاك دو تن از شــهداى گمنام آرام گرفت. براى ســال 
آینده نیز بودجه مناســبى بــراى پروژه هایى همچون 
فاز دوم پارك دوچرخه ســوارى کوهســتانى  در کوه 

قائمیه در نظر گرفته شده است که امیدواریم با رویکرد 
مشارکتى اجرا شود؛ بى شک در ســال هاى آینده کوه 
قائمیه یکى از مقاصد گردشــگرى اصفهــان خواهد 

بود.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان گفت: تالش ما این است که فرصت سوزى که در 
دو دهه گذشته پیرامون ثبت بافت تاریخى اصفهان رخ داده 

را جبران و این بافت احیا شود.
علیرضا ایــزدى گفت: اصفهــان یک محــور تاریخى 
ارزشــمندى دارد که ثبت جهانى نشده و این یک معضل 

بزرگ است. محور زمانى هویت خواهد داشت که به عنوان 
یک عنصر و ارزش جهانى از آن یاد شود، تالش ما این است 
که فرصت سوزى که در دو دهه گذشته پیرامون ثبت بافت 

تاریخى اصفهان رخ داده را جبران و این بافت احیا شود.
او مى گوید محور وقتى داراى هویت جهانى شود، بسیارى 
از مسائل آن معناى جدیدى پیدا مى کنند. به تیم جدیدى که 

در استان و شهر اصفهان کار مى کنند، امید دارم و مدیریت 
شهرى با واژه تخریب مخالف هستند. به طبع اولویت در 
حوزه میراث رقم زدن اتفاقات بهترى در بافت با تعامل با 
سایر دستگاه ها و یک نگاه منطقى است. بافت یک هویت 
و ارزش است که اگر حرمت آن حفظ شود، دیگر مشکالت 

نیز برطرف خواهد شد.

نانوایان، ُرتبه سوم تخلفات صنفى در استان را به خود اختصاص داده اند

نارضایتى اصفهانى ها  از 
چندگانگى قیمت نان 

عضو شوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: براى 
تشــویق مردم به فرزندآورى، ورود فرزندان سوم به 
باالى خانواده ها به مراکز گردشگرى «ناژوان» از 26 

اسفند جارى رایگان خواهد بود.
بیشــه ناژوان اصفهان زیــر نظر شــهردارى داراى 
فضاهایى همچون تله ســیژ، باغ پرندگان، اکواریوم، 
زمین هاى ورزشى، استخر، کمپینگ، زمین هاى بازى 

کودکان، ایستگاه هاى درشکه سوارى، اسب سوارى، 
قایق رانى و دوچرخه سوارى است.

عباس حاج رسولى ها اظهار داشت: از 26 اسفند، ورود 
خانواده هاى داراى بیش از 2 فرزند به مراکز گردشگرى 
ناژوان از جمله باغ پرندگان، آکواریوم، باغ خزندگان، 
مــوزه پروانه ها و مجموعه صدف هــا رایگان خواهد

 بود.

محیط بان اصفهانى در درگیرى با شکارچیان مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت.

 فرمانده یــگان حفاظت محیط زیســت گفت : در 
جریان تعقیب متخلفین یکــى از مامورین موته از 
یگان حفاظت اصفهان  هدف تیراندازى متخلفین 
قرار گرفت که در این درگیرى 2 عدد ســاچمه به 
پاى محیط بان على یــاورى اصابت کرد و مجروح 

شد.

به گفته سرهنگ محبت خانى این محیط بان براى 
مداوا به بیمارســتان انتقال یافتــه و اکنون حال او 

مساعد است.
او مى گوید: شخص خاطى با کمک نیروى انتظامى 
شناسایى شده و به زودى با کمک دستگاه قضایى 
بازداشت خواهد شد ، متخلفین بدانند هر شخصى که 
به جان محیط بانان ســوء قصد کند ، با شدید ترین 

قوانین با آن ها برخورد خواهد شد.

 شــهردار اصفهان با بیان اینکه شخصیت و چیستى 
اصفهان در معرض آســیب قرار گرفته است، گفت: 
تغییر و دگرگونى عناصر هویتى از جمله تاریخ، میراث، 
مردم، زبان، ادبیات و دین به مرور زمان مى تواند منجر 

به تغییر و آسیب در شخصیت شهر شود.
على قاســم زاده در نشســت هم اندیشــى رؤساى 
سازمان هاى نظام مهندســى استان اصفهان اظهار 
کرد:  جابه جایى در جمعیِت یک شهر شخصیت آن 
را تحت تأثیر قرار مى دهد. 800 هزار نفر از جمعیت 
اصفهان مهاجرند کــه 200 هزار نفــر از آنان اتباع 
خارجه هستند. اصفهانى هاى اصیل در حال کوچ از 
اصفهان هســتند. هویت اصفهان به همین دلیل در 
معرض آسیب قرار گرفته است. شخصیت شهر براى 
شهردارى اهمیت دارد، هر بنایى که به هویت شهر 
آســیب بزند از بین رفته و اجازه نمى دهیم چیزى به 

هویت شهر آسیب بزند.
قاســم زاده اضافه کرد: باید پاى میــراث فرهنگى 
اصفهان بایستیم تا احیا شــده و از آن حفاظت شود. 
با کمرنگ شدن نشانه هاى هویتى، شخصیت شهر 

آسیب مى بیند. چیســتى اصفهان و سرمایه هاى آن 
هم اکنون در معرض آســیب قرار گرفته است. یکى 
از اصلى ترین ظرفیت هاى استان اصفهان رودخانه 

زاینده رود است.
وى با بیــان اینکه فرونشســت زمیــن، رودخانه و 
آالینده ها مهم ترین دغدغه مردم اصفهان اســت، 
تصریح کرد: هیچ راهکارى به جز جریان مستمر آب در 
زاینده رود براى فرونشست وجود ندارد که اگر اجرایى 
نشود بالیى خانمان سوز گریبانگیر شهر اصفهان شده 

که هستى اصفهان و ساکنان آن را تهدید مى کند.
شهردار اصفهان گفت: همگى باید کمک کنیم هواى 
اصفهان قابل تحمل تر شود. بخشى از منشأ آلودگى 
هواى اصفهان ناشى از صنایع است. الزم است در 10 
سال آینده منابع آالینده صنعتى از اصفهان دور شود. 
از هم اکنون بایــد پذیرفت که اصفهان دیگر تحمل 
کارخانه و صنایع آالینده را ندارد، بنابراین نباید مجوز 
افتتاح کارخانه و یا فاز جدیدى از صنایع آالینده داده 
شود. اگر گردشگرى فعال شود، این صنعت به اندازه 

همه صنایع مى تواند اشتغال ایجاد کند.

مدیریت شــهرى اصفهان، در چند مرحله اقدام به 
ایجاد جایگاه هاى مناســب براى تردد دوچرخه در 
شــهر اصفهان کرده اما حاال به نظر مى رســد این 
طرح هاى چندمرحله اى، ناقص و یا با مشــکالتى 
مواجه هســتند که الزام بازنگرى بــه آن ها وجود

 دارد.
محمدرضا فالح، رئیس کمیسیون هوشمند سازى و 
حمل ونقل شوراى اسالمى شهر اصفهان در این باره 
به ایســنا گفت: در دوره پنجم عزم شــوراى شهر 
و شهردارى بر این بود که مســیرهایى براى تردد 
دوچرخه در بیشتر خیابان هاى ســطح شهر ایجاد 
کند و مبلغ قابل توجهى نیز  در این زمینه هزینه شد، 
درحالى که بسیارى از این مسیرها فاقد استاندارهاى 
الزم براى دوچرخه ســوارى هســتند و اعتراضات 
مردمــى در این خصوص به شــهردارى رســیده 

بود.
وى ادامــه داد: بــا تغییــر مدیریت و با تشــکیل 

جلسات کمیســیون حمل ونقل و ترافیک، قرار شد 
بر روى کلیه مسیرهاى دوچرخه ســوارى مطالعه 
انجام و مســیرهاى غیراســتاندارد، حتى المقدور 
استانداردسازى شود و اگر مسیرى قابلیت استاندارد 
شــدن را نداشــت، یا مورد اعتراض اهالى محل و 

خیابان بود، به طورکلى حذف شود.
فالح با بیان اینکه جزییات این طرح باید مطالعه  و 
توسط شهردارى مناطق انجام شود، افزود: اگر بنا بر 
استانداردسازى معبرى باشد، هزینه آن چنانى براى 

شهردارى ندارد.
رئیس کمیســیون هوشمند ســازى و حمل ونقل 
شــوراى شــهر اصفهان، عرض نامناســب معابر 
دوچرخه، آســفالت بد و مصالح نادرست را ازجمله 
مشکالت مسیرهاى غیراستاندارد برشمرد و افزود: 
بعضى از این مسیرها به بار انداز مغازه ها، پارکینگ 
موتورســیکلت و خودروها تبدیل شده و الزم است 

نسبت به رفع این معضل هم اقدام شود.

تشویق به فرزندآورى در ناژوان

محیط بان اصفهانى، هدف گلوله شکارچیان

هویت اصفهان در معرض آسیب است

مسیرهاى دوچرخه در اصفهان
 استاندارد مى  شوند

کوه قائمیه یکى از مقاصد گردشگرى مى شود

تالش براى ثبت محور تاریخى اصفهان
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برخى بــر این باورند که تلویزیون از مســیر ســاخت 
سریال هاى خوب دور شــده. دوره اى در تلویزیون بود 
که با کمدى هاى نود شــبى خیابان ها خلوت مى شد، اما 
سال هاست که دیگر خبرى از ســاخت چنین آثارى در 

تلویزیون نیست. این ادعا را قبول دارید؟
اجازه بدهید این ادعا رانپذیرم به این دلیل که سال هاســت در رســانه ملى کار 
مى کنم. ما باید از چند زاویه و به صــورت عادالنه به این قضیه نگاه کنیم و یک 
طرفه به قاضى نرویم. سال هایى که خیلى از ســریال ها باعث خلوتى خیابان ها 
مى شد، چیزى به نام فضاى مجازى، تلفن هاى هوشمند و پلتفرم هاى آنالین نبود. 
از طرف دیگر خیلى از خانواده ها از لحاظ اقتصادى به سختى روزگار مى گذرانند 
که در میزان استقبال آنها از سینما و تلویزیون تأثیر دارد. یا اینکه تعداد شبکه هاى 
تلویزیونى در گذشته به تعداد انگشتان دست بود، اما در حال حاضر بسیار بیشتر 
شــده. این روزها 90 درصد مخاطبان، تلویزیون را در جیبشان دارند. یک زمانى 
هر هنرمندى فکر مى کرد بهترین راه براى دیده شــدن این اســت که از کانال 
تلویزیون عبور کند و در یک سریال ســیما بازى کند، اما در حال حاضر خیلى ها 
با نرم افزارهاى مختلف و در شــبکه هاى اجتماعى فیلم مى سازند و خودشان را 

نشان مى دهند.
اینکه پربازدیدترین سریال سیما فقط 28 درصد بیننده 
دارد آمار قابل قبولى اســت؟ در خیلى از صفحات فضاى 
مجازى هم نظرســنجى هایى درخصوص این سریال ها 
شکل مى گیرد و درصد زیادى از مردم اصال از ساخت و 

پخش این آثار خبر ندارند.
متاسفانه این روزها یک ســرى راى گیرى هایى گرفته مى شود که عجیب است 
و ظاهرا دوســتان ایران را فقط در تهران و آن هم فقط چند محله خاص به باال 
مى بینند، درحالى که ما یک جمعیت 80 میلیون نفرى در کل ایران داریم و خیلى 
از این جمعیت که در شهرستان ها و روســتاهاى مختلف زندگى مى کنند، تنها 
پناه و سرگمى شان رسانه ملى اســت. اتفاقا آن افراد نه تلفن هاى هوشمند دارند 
نه عالقه اى به حضور در فضــاى مجازى دارند. در نتیجه این ســریال و از این 
دست آثارى است که در رسانه ملى تولید مى شود و در بین این قشر طرفداران و 

مخاطبانى دارد که از تماشاى آن لذت مى برند.
به دوستان منتقد باید چه جوابى داد؟

این دوســتان در صفحات شــخصى یا حتى رسانه هایشــان نه فقط به رسانه 
ملى که به خودرو ســازى، شــرکت پاالیش و نفت، وزارت اقتصاد، خیابان ها، 
سبزى فروش ها و کوه هاى پربرف هم نقد دارند! یعنى جوى به راه افتاده که فقط 
نقد مى کنند و تو نمى دانى که دلیل این نظرات چیست؟ نقد زمانى جواب مى دهد 
که سازنده باشد و شما راهکار ارائه بدهید نه اینکه غر بزنید. به همین خاطر من از 
همکاران در رسانه ملى و مدیران محترم سازمان دفاع مى کنم. خصوصا سازندگان 

مجموعه «پالك 13» و همه کســانى که براى تولید آن تالش مى کنند. ما در 
این شرایط سخت با سرما و سوز برف و وجود بیمارى کرونا، روزانه بیشتر از 15 
ساعت کار مى کنیم تا نظر مخاطبان سریال را تامین و رضایت شان را جلب کنیم.

اما روند سریال سازى در ســیما سال هاست که با افت 
فاحشى مواجه بوده، ما مجموعه گزارش هایى داریم از 
بهترین آثار تلویزیون و سریال هاى ماندگار سیما که اکثراً 
براى دهه هاى شصت و هفتاد و اوایل دهه هشتاد هستند. 
از طرفى بســیارى از هنرمندان به نام از تلویزیون دور 
شدند یا بسیارى از افرادى که کار مى کنند از ممیزى ها و 
نظارت هاى نابه جاى سازمان گالیه دارند. یعنى نباید این 

موارد را گفت؟
من نمى گویم نقد نکنیم، حرف من با گروهى اســت که فقط غر مى زنند. شــما 
به عنوان یک موسســه خبرى مى توانید نســبت به عملکرد سازمان هایى مثل 
صداوسیما مطالبه گر باشید. باالخره این سازمان با پول بیت المال اداره مى شود 
و باید بپرســید که بودجه در آنجا چطور خرج مى شــود. در این میان مشکالت 
زیادى وجود دارد، مثال اینکه کودکى، سریالى را مى بیند که مناسب سن او نیست 
و بزرگترها هم آثارى را رصد مى کنند که براى سن آنها ساخته نشده، بعد هر دو 
گروه نسبت به تولیدات غر مى زنند. ما در تلویزیون بیش از 20 شبکه داریم، چطور 
مى شود یک نفر همه برنامه ها را ببیند و یک اثر مناسب سن و سال و روحیاتش 
پیدا نکند؟ وقتى یک نفر از برنامه یا سریالى که من بازى کردم انتقاد مى کند، در 
وهله اول خوشحالم چون باعث شدم او به جاى اینکه برنامه رقیب را ببیند، برنامه 
یا سریال من را تماشا کرده اســت. یعنى من به هر حال آن فرد را پاى تلویزیون 
نشاندم. ما در گام نخست باید بیاموزیم برنامه یا سریالى را مناسب روحیه، سن، 
باور، اعتقادات و مذهب خودمان ببینیم. من نمى روم غذاى هندوستان را بخورم و 

غر بزنم که چرا انقدر تند است، باید غذاى مربوط به اقلیم خودم را بخورم!
یعنى هیچ نقدى به عملکرد تلویزیون در این سال ها وارد 

نیست؟
هیچ کسى نمیتواند ادعا کند من اشکالى ندارم. قطعا ما هم ایراداتى داریم، ولى 
اگر در کنار بچه هایى که در سازمان صداوسیما کار مى کنند، بایستید، شرایط را 
بهتر درك مى کنید. فکر نکنید همه چیز سلیقه مدیران است. وقتى کسى مى گوید 
چرا در ســریال به فالن قوم توهین کردید، یا کارى کردید که با فرهنگ فالن 
منطقه منافات دارد کسى باید پاسخگو باشد. وقتى کسى نقد مى کند چرا سفره را 
جمع کردید و میز ناهارخورى گذاشتید؟ چرا بازیگر با کفش روى فرش مى آید؟ 
و کلى چراى دیگر باید به آنها پاســخ داد. تک تک این موارد را کنار هم بگذارید 
مى بینید که ما باید به همه فکر کنیم و به نوعى نظر همه را جذب کنیم. خالصه 

و حق من است که نسبت به عملکرد که این حق شماست که نقد کنید 
که کار سختى دارند.همکاران دفاع کنم و بگویم 

جهانگیر الماسى:
 نمایش خانگى مدت ها 
است به بیراهه مى رود!

منوچهر هادى 
با چه فیلمى به سینما 

برمى گردد؟

جهانگیر الماسى، بازیگر و کارگردان سینما با توجه 
به اعالم نظر قطعى کمیســیون تلفیق بودجه در 
خصوص نظارت «ساترا» بر تولید آثار حرفه اى در 
فضاى مجازى و تغییر رئیس این نهاد در خصوص 
چگونگى تولید آثار سالم پلتفرم ها گفت: امیدوارم 
مدیر جدید سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 
فراگیر جلوى ولنگارى در شبکه نمایش خانگى را 
گرفته و اجازه ندهد آثارى با محتواى ضد فرهنگ 
ایرانى-اســالمى همچنان در این حوزه تولید و 

پخش شوند.
کارگردان فیلم ســینمایى «رنج و سرمســتى» 
افزود: تا زمانى که نیازهاى واقعى فرهنگ جامعه 
درك نشود ما شاهد همین تولیدات سبک سرانه 
و بى ارزش و ســطحى در پلتفرم ها خواهیم بود 
که هیچ ســنخیت و قرابتى با فرهنــگ و هنر و 

تاریخ مان ندارند.
وى ســپس با تأکید بــر اینکه نمایــش خانگى 
مدت ها است به بیراهه مى رود و کسى جلودار آن 
نیست اظهار داشت: من امیدوارم با تغییرات جدى و 
اساسى که در مدیریت و نظارت تولیدات این حوزه 
به وجود آمده بتوانیم شاهد تحول اساسى در این 

عرصه باشیم.
الماســى تأکید کرد: تولیدات بــارى به هر جهت 
وشانســى در شــبکه نمایــش خانگــى و نگاه 
کاسبکارانه به هنر باید از بین برود. این بسیار تلخ 
و اسفبار است که بیشتر کســانى که در این حوزه 
کار و فعالیت مى کنند نگاه تجارتى به فرهنگ و 
هنر دارند و در خانه هاى شان مى نشینند و فارغ 
از روابط اجتماعى حاکم در کشور و تنها بر اساس 
تخیالت فردى شان مبادرت به نگارش و تولید این 

آثار سخیف و کم مایه مى کنند.
الماســى در پایان این گفتگــو معضالتى نظیر 
پولشویى و... در شــبکه نمایش خانگى را اسفبار 
توصیف کــرد و در این باره گفــت: در خصوص 
پولشویى در شبکه نمایش خانگى وظیفه بر عهده 
مقامات انتظامى، قضایى و اطالعاتى اســت که 
ورود جدى داشته باشــد و جلوى افرادى که این 

کارها را انجام مى دهند بگیرند. 

منوچهر هادى براى نهمین فیلم ســینمایى خود 
مجوز ساخت گرفت.

هادى سه سال قبل آخرین فیلم سینمایى خود را با 
نام «رحمان 1400» ساخت که کم حاشیه نداشت. 
او در این مدت مشغول کار در شبکه نمایش خانگى 
و ساخت ســریال هاى «دل»، «گیسو» و «نیسان 
آبى» بود کــه دو مجموعه اول بــه لحاظ کیفیت 
بازخوردهاى و انتقادهاى منفى زیادى داشــتند و 

در این بین «نیسان آبى» وضع متفاوت ترى دارد.
هادى تاکنون فیلم هاى «آینه بغل»، «کارگر ساده 
نیازمندیم»، «من سالوادور نیستم»، «زندگى جاى 
دیگرى اســت»، «دنیاى پرامید»، «یکى میخواد 
باهات حــرف بزنه» و «قرنطینــه» را کارگردانى 
کرده که بیشــتر آن ها در زمره فیلم هاى گیشه اى 
قرار مى گیرند، اما برخى آثارش مثل «زندگى جاى 
دیگرى است» و «یکى میخواد باهات حرف بزنه» 
کامال متفاوت بوده و  حتى بــراى بازیگرش (یکتا 
ناصر در یکى میخواد باهات حرف بزنه) ســیمرغ 

بلورین جشنواره فجر را نیز به همراه داشت.
 این کارگردان پس از دورانى کــه به خاطر کرونا 
بسیارى از فیلم سازان ســینما وارد شبکه نمایش 
خانگى شــدند، قصد دارد دوبــاره فیلم جدیدى را 
در ســینما کلید بزند. این فیلم که به تازگى پروانه 
ساخت گرفته «حدود ساعت 8 صبح» نام دارد که 
پیش تر اعالم شده بود یکى از سرمایه گذارانى که در 
سال هاى اخیر در تولید فیلم هاى زیادى مشارکت 
داشته قرار است تهیه کننده باشد ولى فعًال نام خود 
منوچهر هادى به عنوان تهیه کننده ثبت شده است.

نویسنده فیلمنامه «حدود ساعت 8 صبح» منوچهر 
هادى و سعید دولتخانى هســتند که اعتبار پروانه 

ساخت آن ها تا ابتداى خرداد سال آینده است.

فرهنگفرهنگ

دفاع تمام قد حسین رفیعى از کیفیت برنامه هاى تلویزیون:

برخى به کوه هاى پربرف هم 
نقد دارند!

سریال «پالك 13» یکى از جدیدترین 90 شــبى هاى تلویزیون است که در دسته آثار پرطرفدار تلویزیون اســت. البته اخیراً مشخص شده که آثار 
پرطرفدار تلویزیون لزوما آثار پرطرفدار کشور نیستند. حسین رفیعى یکى از بازیگران شناخته شده این سریال که سابقه اى طوالنى در تلویزیون دارد 

به نوعى یکى از وزنه هاى این سریال براى گرفتن خنده از مخاطب محسوب مى شود که به انتقادات از کیفیت سریال هاى تلویزیون پاسخ داده است.

على ضیا درباره تنزل ذائقه مردمى و عالقمندى به سلبریتى ها و اینفلوئنسرها و اینکه تلویزیون 
در این فرایند چه نقشى دارد، اظهار کرد: من این نگاه را ندارم که مجریان و تلویزیون ذائقه مردم 

را تغییر داده اند. عوامل بسیارى در این موضوع نقش دارند.
او در همین زمینه ادامه داد: حتى مشکالت اقتصادى و تغییرات اجتماعى یا اینستاگرام هم در 
این تغییر ذائقه تأثیرگذار است. نمى توانیم جداگانه سهمى براى اینها قائل شویم. اینها عواملى 
درهم تنیده هستند. خالصه اینکه این بالها را مِن مجرى تلویزیون سر مردم درنیاوردم! همه 

مى دانیم مشکالتى در جامعه است که باعث مى شود ذائقه مردم تغییر کند.
مجرى و تهیه کننده برنامه تلویزیونــى «فرمول یک» درباره غیبت یک ســاله خود از آنتن 
تلویزیون نیز تاکید کرد: در دوران فعالیت رســانه اى من، براى اولین بار است که از یک عید 
نوروز تا نوروز بعدى برنامه نداشته ام. شــاید به این خاطر باشد که به گواه آمار، «فرمول یک» 
پربیننده ترین برنامه تاریخ شبکه یک سیما بود! (با خنده) واقعیت این است که هیچ گاه مشکلى 
بین من و مدیران شبکه یک سیما وجود نداشته است ما اوایل تابستان امسال طرح برنامه را به 
مدیران شبکه ارائه کردیم و خود من جلساتى با آقاى زین العابدین مدیر محترم شبکه یک سیما 
داشتم و این ارتباط همچنان حفظ شده است، اما باالخره گاهى اتفاقاتى مى افتد و بوروکراسى 
حاکم بر سازمان صداوسیما کارها را ُکند مى کند. خدا راشکر االن هم رابطه من با ایشان خوب 

است و آقاى زین العابدین هم به من لطف دارد.
تهیه کننده برنامه «فرمول یک» درباره پخش این برنامه در هفته پایانى اسفند ماه نیز گفت: 
ویژه برنامه تحویل سال «فرمول یک» از 22 اسفند هر شب روى آنتن شبکه یک سیما مى رود 
و در طول هشت شب در کنار 10 برگزیده مردمى، هنرمندان و ورزشکارانى که غالبًا خودشان 

فعالیت اجتماعى دارند نیز مهمان برنامه هستند.

هما خاکپاش پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: به تازگى فیلمبردارى 
فیلم سینمایى «نذر معصومه» به کارگردانى «حمیدرضا خودرس» صدقى و بهمن مقدومى را 
به اتمام رسانده ام، این فیلم در استان لرستان ساخته شد و من به تازگى آن را به اتمام رسانده ام. 
وى درباره نقش خود در این سریال اضافه کرد: نسبتا نقش متفاوتى را در این اثر بازى مى کنم 
اما به طور کلى فاصله زیادى از برخى آثارم ندارد، به طور کلــى همکارى در این پروژه برایم 

لذتبخش بود و امیدوارم فیلم در نهایت بتواند مخاطب را راضى نگه دارد. 
وى درباره سایر فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى اضافه کرد: پیش از حضور در فیلم «نذر 
معصومه» در فیلم سینمایى «سوسن خانوم کووید نوزده» به ایفاى نقش پرداختم، در آن فیلم 
نقش اصلى را داشتم، امیدوار بودم که فیلم به جشــنواره فیلم فجر برسد اما اینطور نشد و باید 

منتظر اکران عمومى آن بمانم.
خاکپاش درباره مضمون فیلم سینمایى «سوسن خانوم کووید نوزده» تاکید کرد: این فیلم مثل 
بسیارى از آثار امروز که به موضوع بیمارى کرونا مى پردازند درباره این بیمارى وحشتناك است، 

البته نگاه کمدى در اثر باعث شده تا زهر مشکالت این بیمارى گرفته شود. 
وى در همین رابطه ادامه داد: «سوسن خانم کووید 19» با فضایى اجتماعى و در ژانر کودك 
زندگى یک مادر و فرزندانش را به تصویر مى کشد. در این قصه مادر به کرونا مبتال مى شود و 

فیلم در فضایى فانتزى و کودکانه به این ویروس منحوس مى پردازد.
خاکپاش درباره وضعیت کنونى سینما اظهار کرد: سینما دو سال فاجعه بار را پشت سر گذاشت، 
نمى خواهم بگویم که اوضاع سینما پیش از کرونا گل و بلبل بود اما کرونا همان اندك امیدهاى 
ما را نیز از بین برد، به طور کلى سینماى دوران کرونا باعث شد تا بسیارى از همکاران من شرایط 
بى نهایت سختى را از لحاظ مالى و روحى تجربه کنند. به نوعى وضع سینما سیاه بود اما کرونا 

آن را سیاه تر کرد.  
خاکپاش در همین رابطه خاطرنشــان کرد: واقعیت امر تمام امید ما به سال آینده است، اینکه 

بیمارى کرونا باالخره تمام شود و ما بتوانیم بار دیگر شاهد تولیدات خوب باشیم.

با اشاره به تغییر ذائقه مخاطبان تلویزیون؛
على ضیاء: این بالها را 
من سر مردم درنیاوردم!

هما خاکپاش:
 کرونا وضعیت سینما را 
سیاه تر از سیاه کرد

***

بازیگر سریال «سه در چهار» گفت: نمى دانم مشکل کجاست، زمانى بود که مى گفتیم سینما کامال معطوف 
جوانان و کاراکترهاى جوان شده اما امروز گاها مى بینیم که نابازیگرانى در سنین باال حضور دارند.

غالمحسین لطفى گفت: دیگر از پاسخ به این سوال خسته شده ام، اینکه بگویم مدت هاست به من پیشنهاد 
خوبى نشده برایم خسته کننده شده است، به شما قول مى دهم اگر سال آینده هم با من تماس بگیرید کارى 

ندارم. 
وى در همین رابطه ادامه داد: به طور کلى مگر چقدر در آثار سینمایى یا سریالى از حضور بازیگران پیشکسوت 
استفاده مى شود، مگر چند نقش نوشته مى شود که همه بخواهیم کار کنیم، نمى دانم مشکل کجاست، زمانى 
بود که مى گفتیم سینما کامال معطوف جوانان و کاراکترهاى جوان شده اما امروز گاها مى بینیم که نابازیگرانى 

در سنین باال حضور دارند. 
این بازیگر پیشکسوت در همین راستا اضافه کرد: البته که آنقدر نقشها کوتاه و بى اهمیت شده اند که طبیعتا اگر 
برخى کاراکترهاى سن باال را به بازیگران پیشنهاد بدهند آنها نمى پذیرند، به جایش نابازیگرها را با دستمزدهاى 
کم وارد مى کنند، به این شکل مى شود که ما شاهد آن هستیم که سالهاست بازیگران پیشکسوت نقش قابل 

عرضى را بازى نکرده اند.  

وى درباره وضعیت بازیگران در دوران کرونا تاکید کرد: وضعیت بازیگران در دوران قبل از کرونا هم 
خوب نبود، شاید برخى از افراد در اخبار هستند و همیشه روى تیتر مى آیند، اما واقعیت بازیگرى 

این نیست، شاید یک درصد از بازیگران دستمزد خوب مى گیرند و دیده مى شوند.
بازیگر سریال «ســه در چهار» تعداد بازیگران بیکار و کم کار را باال خواند و افزود: واقعیت 
بازیگرى آنجاست که ساالنه تعداد زیادى فارغ التحصیل بازیگرى داریم، در کنار آن تعداد 
زیادى از بازیگران قدیمى بیکار هستند، تعداد آثار هم کم نیست اما ما شاهد آن هستیم که 

تعداد محدودى بازیگر در آثار حضور دارند. 
لطفى در همین رابطه خاطرنشان کرد: نکته قابل تامل آنجاست که شاید کارگردانان و 
تهیه کنندگان اهمیت ندهند اما وقتى یک بازیگر ساالنه در چندین کار دیده مى شود 
دیگر باورپذیرى اش براى یک کاراکتر از بیــن مى رود، به طور کلى مگر برخى افراد 
چقدر توان دارند که طى یک سال چندین نقش قبول مى کنند. من از نسلى هستم 
که باید براى هر نقش مدتها زحمت مى کشیدید، اما امروز انگار این مسائل اهمیتى 

ندارند. 

غالمحسین لطفى: 
شاهد حضور نابازیگران سن باال در سینما هستیم

بگذارید  و کلى چراى دیگر باید به آنها پاســخداد. تک تک این موارد را کنار هم
مى بینید که ما باید به همه فکر کنیم و به نوعى نظر همه را جذب کنیم. خالصه 

وحق من است که نسبت به عملکردکه این حق شماست که نقد کنید 
و بگویم کنم که کار سختى دارند.همکاران دفاع

بازخور
در این
هادىت
نیازمند
دیگرى
باهات
کرده ک
قرار مى
دیگرى
کامالم
ناصر د
بلورین
 این کا
بسیارى
خانگى
در ســ
ساخت
پیش تر
سال ها
ق داشته
منوچهر
نویسند
هادى
ساخت

رانقبل از کرونا هم 
قعیت بازیگرى 

ند.
زود: واقعیت 
نار آن تعداد 
 هستیم که 

گردانان و 
مىشود 
ى افراد
هستم
میتى



ورزش 054268 سال هجدهمچهار شنبه  11 اسفند  ماه   1400

مهدى طارمى؛ او جدا از گلزنى یک هنر دیگر هم 
دارد. خلق موقعیت گل.

بیشتر مهاجمان زمانى که وارد محوطه جریمه حریف 
مى شوند به  اولین چیزى که فکر مى کنند ضربه به 
سمت چارچوب دروازه حریف است یا گرفتن پنالتى. 
به همین خاطر کمتر به هــم تیمى هاى خود پاس 
مى دهند و به همین خاطر برخى از آنها از ســوى 
تماشاگران و کارشناسان فوتبال به بازیکن خودخواه 
معروف مى شــوند. اما این در مورد مهدى طارمى 
مهاجم تیم ملى فوتبال ایران صــدق نمى کند. او 
عالوه بر گلزنى یک هنر دیگر هم دارد. خلق موقعیت 
گل براى هم تیمى ها و این نشان مى دهد او بازیکن 

خودخواهى نیست.
کمتر مهاجمى حتى در لیگ هاى معتبر دنیا است 
که تعداد پاس گل هایش به تعــداد گل هایش 
نزدیک باشــد. مهدى طارمى این فصل در لیگ 

برتر پرتغال 12 گل براى پورتو به ثمر رســانده و 
با خلق موقعیت گل در بازى ویسنته تعداد پاس 
گل هایش را به عدد 9 رســاند و این بدین معنى 
اســت که مهدى طارمى یک مهاجم دو منظوره 
اســت. مهاجمى که هم گل مى زند و هم پاس 
گل مى دهد. امروز به خوبى متوجه مى شویم که 
اسکوچیچ ســرمربى تیم ملى بى دلیل در ابتداى 
فصل نگفت مهدى طارمــى موثرترین بازیکن 
پورتو است. به این خاطر که او جدا از نمایش خوب 
در لیگ قهرمانان در لیگ برتر پرتغال در 21 گل 
پورتو تاثیر مستقیم داشــته و این نشان مى دهد 
مهدى طارمى یک فصل فوق العاده را با تیم پورتو 
در حال پشت سر گذاشتن است و ادامه این روند 
در پایان فصل منجر به دریافت پیشنهادات خوب 

براى او خواهد شد.
مهاجم تیم ملى فوتبــال ایران که در جام جهانى 

قبلى مى توانســت با گلزنى در ثانیه هاى پایانى 
بازى با پرتغال موجب صعود تیــم ملى فوتبال 
ایران از مرحلــه گروهى براى نخســتین بار در 
تاریخ فوتبال شود اکنون به مهاجم بهترى تبدیل 
شــده اســت. مهاجمى که  هم قدر موقعیت ها 
را خوب مى داند و هم به خوبــى خلق موقعیت 
گل مى کند. او و تیم ملــى در جام جهانى 2022 
به دنبال یک ماموریت جدید هســتند. صعود از 
مرحله گروهى. اتفاقى که تیــم ملى با در اختیار 
داشتن مهاجمان توانمندى چون مهدى طارمى 
مى تواند به تحقق آن خوشــبین باشــد. ضمن 
اینکه در کنــار مهدى طارمى، ســردار آزمونى 
بازى مى کند که در لیگ برتر روســیه نشان داد 
چه مهاجم توانمندى است و اکنون منتظر حضور 
در ترکیب بایرلورکوزن و درخشــش در بوندس

 لیگا است.

 مهدى طارمى؛
 مهاجم دو منظوره پورتو

در یکى از مسابقات هفته بیست و چهارم لیگ برتر پرتغال، 
تیم پورتیموننزه در حالى که مثل دیدارهاى قبل سید پیام 
نیازمند را در ترکیب و فهرست نفرات خود نداشت، مقابل 
ویزال رده ســیزدهمى قرار گرفت. یاران نیازمند که در 9 
مسابقه اخیرشان هیچ بردى به دست نیاورده و پنج شکست 
و چهار مساوى داشتند، براى چهارمین مسابقه متوالى، این 
بار برابر ویزال متوقف شدند. پورتیموننزه با این نتیجه 29 
امتیازى شد و در جایگاه نُهم جدول لیگ برتر پرتغال قرار 
گرفت. سید پیام نیازمند که در فصل 22-2021 لیگ برتر 
پرتغال هنوز فرصت بازى به دســت نیاورده و در دو دیدار 
اخیرشان نیمکت نشین بود، برابر ویزال جزو لیست تیمش 

حضور نداشت.

از هفته بیست و پنجم رقابت هاى سوپرلیگ یونان، آ.ا.ك 
آتن میهمان پاناتینایکوس بود و با 3 گل شکســت خورد. 
در این بازى احســان حاج صفى و کریم انصارى فرد ملى 
پوشان  کشورمان از ابتدا در ترکیب آ.ا.ك حضور داشتند 
و در نیمه دوم تعویض شدند. حاج صفى در نیمه دوم جاى 
خود را به میالد محمدى دیگر ملى پوش ایرانى آ.ا.ك داد. 

آ.ا.ك آتن با 42 امتیاز در رده سوم سوپرلیگ یونان است.

غیبت پیام در تساوى تیمش

شکست آ.ا.ك
 با حضور 3 ایرانى

02

در ادامــه مســابقات هفته بیســت و چهــارم لیگ برتر 
پرتغال، تیم بوآویشتا در حالى که علیرضا بیرانوند را براى 
دوازدهمین بازى پیاپى در ترکیب ابتدایى نداشت، مقابل 
تیم رده هفتمى استوریل قرار گرفت. یاران بیرانوند که در 
هشت هفته گذشته لیگ برتر پرتغال یک شکست و هفت 
تساوى داشتند، دراین  مســابقه به روند ناکامى هایشان 
پایــان دادند و موفق شــدند در یک بازى ُپر گل از ســد 
استوریل عبور کنند و 3 امتیاز خارج از خانه بگیرند. علیرضا 
بیرانوند، دروازه بان ایرانى بوآویشتا که در فصل جارى لیگ 
برتر پرتغال هشت بازى انجام داده، پس از 11 هفته غیبت 
در ترکیب تیمش و دو نیمکت نشینى متوالى اخیرش، در 

دیدار با استوریل هم جزو نفرات ذخیره بود.

بیرانوند 
نظاره گر پیروزى تیمش

01

03

تیم انتهاى جدولى آلتاى اســپور در بیست وهفتمین بازى 
سوپرلیگ ترکیه برابر گازیان تپ به پیروزى امیدبخش 3 
بر 2 دســت یافت و با 25 امتیاز در رده هجدهم جدول 20 
تیمى این رقابت ها جاى گرفت. تاسیانو، اردوغان و پوکو 
براى آلتاى گل زدند. ماکســیم (18 پنالتى و 26) زننده 2 
گل میهمان این بازى بود. محمد نادرى در ترکیب اصلى 

آلتاى بازى کرد.

نشــریه «الرایه» قطر در گزارشــى نوشت: محمدحسین 
کنعانى زادگان، مدافع ایرانى االهلى بعد از گذراندن دوران 
محرومیتش آماده بازگشــت به ترکیب تیم شد. کنعانى 
زادگان دو هفته پیش به دلیل خطایش کارت قرمز دریافت 
کرد. مدافع ایرانى در بازى هفته گذشته مقابل الشمال به 
دلیل محرومیت حضور نداشــت. همچنین مدافع ایرانى 
به دلیل رفتار غیرحرفه اى خود بعــد دریافت کارت قرمز 
و اصرار به خارج نشــدن از زمین 20 هزار ریال قطرى نیز 
جزیمه نقدى شد. االهلى فردا در هفته بیست و یکم لیگ 
ستارگان باید مقابل السیلیه قعرنشین قرار بگیرد و بازگشت 
کنعانى زادگان به ترکیب تیم خبرى خوب به شمار مى آید.

برد آلتاى با حضور نادرى

پایان محرومیت
 کنعانى زادگان

04

05

ورزشورزش

02

مــه مســابقات هفته بیســت و چهــارم لیگ برتر 
ل، تیم بوآویشتا در حالى که علیرضا بیرانوند را براى 
مقابل نداشت، ابتدایى ترکیب در پیاپى بازى همین

بیرانوند 
نظاره گر پیروزى تیمش

01

نتهاى جدولى آلتاى اســپور در بیست وهفتمین بازى 
3لیگ ترکیه برابر گازیان تپ به پیروزى امیدبخش 3
0 امتیاز در رده هجدهم جدول 20 5دســت یافت و با 25

 این رقابت ها جاى گرفت. تاسیانو، اردوغان و پوکو 
2) زننده 2 6 پنالتى و 26  آلتاى گل زدند. ماکســیم (18

میهمان این بازى بود. محمد نادرى در ترکیب اصلى 
ى بازى کرد.

برد آلتاى با حضور نادرى

 دینامو زاگرب در شب نیمکت نشینى ملى پوش ایرانى 
خود مقابل اوسى یک شکست خورد.

در ادامه مسابقات هفته بیســت و پنجم لیگ 
یک کرواسى، تیم فوتبال دینامو زاگرب در 

حالى که صادق محرمى را براى دومین 
بازى پیاپى در ترکیب نمى دید و جزو 

نفرات ذخیره داشت در استادیوم 
گرادسکى به مصاف اوسى یک 

رده دومى رفت.
یاران محرمى که پس از توقف 

در دیدار هفته گذشته لیگ یک کرواسى، 
در بازى اخیرشان در لیگ اروپا به برترى 

مقابل سویا رســیده بودند، دیشب نتوانســتند در تقابل حیاتى با 
اوسى یک صاحب 3 امتیاز شوند و بازنده زمین را ترك کردند.

تیم فوتبال دینامو زاگرب که یک بازى کمتر از اوسى یک در این 
فصل دارد، در مسابقه برابر این تیم با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد 
تا 50 امتیازى بماند و صدر جدول را به حریف خود بدهد و در جایگاه 

دوم جدول لیگ یک کرواسى بایستد.
صادق محرمى، مدافع راســت ایرانى دینامو زاگرب که در فصل 
جارى لیگ یک کرواسى هشت بازى انجام داده، پس از حضور ثابت 
در دیدار هفته قبل مقابل لوکوموتیو، در دیدار برابر اوسى یک تا پایان 

روى نیمکت نشسته بود.

باخت صدرنشین در شب 
نیمکت نشینى محرمى

ت نشینى ملى پوش ایرانى 
 خورد.

ـت و پنجم لیگ 
امو زاگرب در 

راى دومین 
جزو د و

یوم
ک

ف
کرواسى،

 به برترى 
یشب نتوانســتند در تقابل حیاتى با

د و بازنده زمین را ترك کردند.
 یکبازى کمتر از اوسى یک در این
تیمبا نتیجه یک بر صفر مغلوب شد
ولرا به حریف خود بدهد و در جایگاه

 بایستد.
ت ایرانى دینامو زاگرب که در فصل 
ت بازى انجام داده، پس از حضور ثابت
موتیو، در دیدار برابر اوسى یک تا پایان

شین در شب
ى محرمى

پونفرادینا على رغم بهره مندى از دروازه بان ایرانى خود در 
ثانیه هاى پایانى دیدار با آلکورکون نزدیک بود برد را با 

شکست عوض کند.
در یکى از دیدارهاى هفته بیست و نهم اللیگا 2 اسپانیا، 
تیم پونفرادینا در حالى که براى چهارمین مسابقه پیاپى 
امیر عابدزاده را درون دروازه داشــت، از ساعت 23:30 
شب گذشته در استادیوم مونیسیپال ِد سانتو دومینگو به 

مصاف آلکورکون قعرنشین رفت.
یاران عابــدزاده که به نظر مى رســید کار 
سختى در دیدار مقابل آلکورکون نداشته 
باشند، در نیمه اول نمایش کامال برترى 
داشتند و توانستند به پیروزى 2 بر صفر 
دســت پیدا کنند، اما ثانیه هایى پس از 
شروع نیمه دوم آلکورکون موفق شد به 

گل اول برسد.
آلکورکون قعرنشین که چیزى براى از 
دست دادن نداشت و در دقیقه 56 هم 
یک اخراجى داد، با فشار حمالت روى 
دروازه پونفرادینا موفق شد در دقیقه 
92 گل تساوى را از روى نقطه پنالتى 
به ثمر رساند تا برد یاران عابدزاده از 

دست برود.
پونفرادینا که برد ارزشــمند خارج 
از خانــه را از دســت داده بود، در 
دقیقه 5+90 هــم دروازه خود را باز 
شــده دید تا یک نتیجه عجیب رقم 
بخورد، اما امیر عابــدزاده و هم تیمى هاى 
او خوش شانس بودند که داور پس از بازبینى ویدیویى 
گل سوم آلکورکون را مردود اعالم کرد و سوت پایان 

این مسابقه را به صدا درآورد.
تیم فوتبال پونفرادینا با تساوى 2 بر 2 در بازى مقابل 
آلکورکون 48 امتیازى و در جایــگاه پنجم جدول 
اللیگا 2 اسپانیا ماند و فرصت رسیدن به دو امتیازى 

تنه ریف رده چهارمى را از دست داد. 
امیر عابدزاده، دروازه بان ایرانــى پونفرادینا همانند دو 
دیدار اخیرشان، در مسابقه مقابل آلکورکون هم دو گل 
دریافت کرد و بیست و چهارمین بازى فصل خود در اللیگا 

2 اسپانیا را انجام داد.

پرتغال،
سید پیام
، مقابل
9که در 9

شکست 
لى، این 
9یجه 29

ال قرار 
گ برتر

دو دیدار 
 تیمش

ن، آ.ا.ك 
ت خورد. 
ملى فرد

 داشتند 
وم جاى

ك داد. 
ست.

ت قرمز 
طرى نیز 
کم لیگ 
ازگشت 
 مىآید.
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پونفرادینا على رغم بهره مندى
ثانیه هاى پایانى دیدار با آلکو

شکست عوض کند.
در یکى از دیدارهاى هفته بی
تیمپونفرادینا در حالى که بر
امیر عابدزاده را درون دروازه
شب گذشته در استادیوم مونی
مصاف آلکورکون قعر
یاران عابــدزاده
سختى در دیدا
باشند، در نیمه
داشتند و توانس
ک دســت پیدا
شروع نیمه د
گل اول برسد
آلکورکون ق
دست دادن
یکاخراجى
دروازه پونف
92 گل تس
به ثمر رس
دست برو
پونفرادین
از خانــه
5دقیقه 5+
شــده دید
بخورد، اما امیر ع
او خوش شانسبودند که دا
گل سوم آلکورکون را مردو
این مسابقه را به صدا درآو
تیم فوتبال پونفرادینا با تس
8آلکورکون 48 امتیازى و
2اللیگا 2 اسپانیا ماند و فرص
تنه ریف رده چهارمى را از دس
امیر عابدزاده، دروازه بان ایرا
دیدار اخیرشان، در مسابقه مق
دریافت کرد و بیست و چهارمین

2 اسپانیا را انجام داد.

بعد از پایان بازى هــاى مقدماتى جام جهانى در 
آسیا فدراســیون فوتبال قطر قصد دارد با دعوت 
از ســه تیم تورنمنت چهار جانبه اى را در شــهر 

دوحه برگزار کند.
به طور حتم یکــى از تیم هاى دعوت شــده به 
این تورنمنت ایران خواهد بود. بر اســاس توافق 
فدراسیون فوتبال ایران با قطر مقرر شد این تیم 
در صورت برگزارى تورنمنت چند جانبه در دوحه 

از تیم ایران به عنوان یکى از تیم هاى شرکت کننده دعوت کند.
تیم ملى فوتبال ایران در فاصله 3 هفته مانده به پایان بازى هاى مقدماتــى جام جهانى یعنى بعد از بازى با عراق 
صعود خود را به جام جهانى دوحه مسجل کرد. با این حال تاکید اسکوچیچ حتى بعد از پیروزى در برابر امارات این 
است که تیم ملى در دو بازى باقى مانده در برابر تیم  هاى کره جنوبى و لبنان هم باید براى برد بازى کند. یکى از 
اهداف اصلى مربى کروات هدایت تیم ملى به مرحله حذفى مسابقات جام جهانى است و این اتفاق تاکنون در تاریخ 
فوتبال ایران سابقه نداشته اســت. یکى از ابزارهاى الزم براى تحقق این مهم برگزارى بازى هاى دوستانه مهم 
براى تیم ملى است و باید منتظر ماند و دید که آیا فدراسیون فوتبال درماه هاى مانده به جام جهانى در دوحه موفق 

به برگزارى بازى هاى دوستانه با کیفیت براى تیم ملى مى شود یا نه. 
گفتنى است فدراسیون فوتبال در ماه هاى گذشته براى تدارك بازى هاى دوستانه از تیم ملى ژاپن دعوتنامه رسمى 
دریافت کرده است و از سویى با فدراسیون فوتبال بلژیک که ریاست آن برعهده یک ایرانى است هم مذاکراتى داشته 
اما هنوز هیچ قراردادى در این زمینه امضاء نشده است. طبیعتا فدراسیون فوتبال ایران منتظر روشن شدن وضعیت 

قرعه کشى جام جهانى است تا در ادامه چند حریف را براى برگزارى بازى دوستانه انتخاب کند.

تیم ملى در لیست دعوت به تورنمنت دوحه

خوش شانسى عابدزاده 
سرمربى تیم ملى فوتبال مصر از دلیل اصلى جدایى خود از تیم ملى فوتبال کلمبیا خبر داد.

کارلوس کى روش بعد از جدایى از تیم ملى فوتبال ایران راهى کلمبیا شد تا هدایت تیم ملى فوتبال این کشور 
را برعهده بگیرد.کى روش اما روزهاى سختى را در کلمبیا تجربه کرد و نتایج ضعیف تیم او باعث شد تا 

در نهایت ازکار برکنار شود.
این مربى پرتغالى در نامه اى که منتشر کرد از دلیل اصلى جدایى خود از تیم ملى فوتبال 
کلمبیا سخن به میان آورد. کى روش از دسیسه فردى پرنفوذ در فدراسیون فوتبال 

سخن به میان آورد که باعث اخراج او شد.کلمبیــا 
جدایى من از تیم ملى فوتبال کلمبیا به خاطر دسیسه و توطئه گونزالس او در این نامه نوشت: 

فدراسیون فوتبال بسیار پرنفوذ و قدرتمند است و در همه تصمیم ها در فدراسیون فوتبال بود. این فرد در 
تا در نهایت من از تیم اخراج شوم.این سخنان کى روش در حالى است نقش دارد. فعالیت شبانه روزى او باعث شد 

که گونزالس چند روز پیش اعالم کرد که کى روش خودش استعفاى خود را تقدیم رئیس فدراسیون فوتبال کلمبیا کرد. 
کى روش به این ادعا واکنش نشان داد و آن را دروغ و کذب محض دانست.

قرعه کشى جام جهانى است تا در ادامه چند حریفر لیگا است.

سرمربى تیم ملى فوتبال مصر از دلیل اصلى جدایى
کارلوس کى روش بعد از جدایى از تیم ملى فو
را برعهده بگیرد.کى روش اما روزهاى

در نهایت ازکار برکنار شود.
ن این مربى پرتغالى در
کلمبیا سخنب

سخن بهکلمبیــا 
جدایاو در این نامه نوشت: 

فدراسیون فوتبال بود. این فرد در  فدردر
تا دنقش دارد. فعالیت شبانه روزى او باعث شد 

که گونزالس چند روز پیش اعالم کرد که کى روش خودش
کى روشبه این ادعا واکنش نشان داد و آنرا دروغو کذب

روایت سرمربى اسبق تیم ملى
 از توطئه اخراجش!

آگهى مزایده فروش زمین (نوبت دوم)

فرید شریعت زاده - شهردار شاپور آباد            

چاپ دومچاپ دوم

شهردارى شاپور آباد  به استناد صورت جلسه شماره 17 به شماره 6/134 مورخ 1400/11/10 شوراى محترم اسالمى  شهر در نظر دارد 
تعداد یک پالك زمین با کاربرى  مسکونى واقع در مجموعه الحاقى غدیر (پرلنگان)  را  از طریق مزایده عمومى به شرح زیر به فروش 
برساند  بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت بازدید ازمحل و اطالعات بیشتر به  شهردارى مراجعه و نسبت  به ارائه قیمت 

بر مبناى هر متر مربع براى زمین مسکونى با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت در مزایده شهردارى شرکت نمایند .  
1- برنده مزایده مى بایست مبلغ زمین را به صورت نقدى به  حساب شماره 0110691092004نزد بانک ملى شعبه دولت آباد واریز و 

فیش آن را به شهردارى تحویل نماید .
2-متقاضیان مى بایست مبلغ 5٪ قیمت کل زمین را (قیمت پایه )به صورت وجه نقد به حساب شماره 0107677558008نزد بانک 

ملى شعبه دولت آباد به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز  و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ارائه نمایند . 
3- متقاضیان باید قیمتهاى پیشنهادى خود را بر اساس شرایط مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ  1400/12/21  با مراجعه 

به سامانه تدارکات الکترونیک (سامانه ستاد ) در مزایده شرکت نمایند. فروش پالکهاى مسکونى به صورت نقدى مى باشد.
4-شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت رارعایت بنمایند.کمیسیون دررد یا قبول یک یاکلیه پیشنهادات مختار

مى باشد.
5-پیشنهادات رسیده در رأس ساعت 9  صبح روز  یکشنبه مورخ 1400/12/22 با حضور کلیه اعضاى کمیسیون عالى معامالت 
شهردارى شاپور آباد که در محل شهردارى تشکیل مى گردد مورد بررسى قرارخواهد گرفت .ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه 

کمیسیون بالمانع مى باشد . 
6-سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرار داد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد .

7-هزینه آگهى روزنامه در مرحله اول و دوم ، هزینه هاى مربوط به شرکت در مزایده شامل ثبت نام در سامانه ستاد و خرید توکن 
و همچنین کلیه هزینه هاى مربوطه بر عهده برنده مزایده مى باشد .

8-به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
م.الف: 1282647   
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006012053 - تاریخ ارســال نامه: 1400/12/07 - آقاى 
مرتضى آتشگران فرزند امیراقا با تسلیم یک برگ استشــهاد شهود مدعى مفقود شدن 
ســند مالکیت تحریرى دفترچه اى / برگى 3 دانگ پالك 82/564 واقع در خمینى  شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که مالکیت همچنین ذیل شماره دفتر امالك 73 صفحه 151 به 
شماره چاپى 909829 نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ثبت و تسلیم گردیده و به 
موجب ســند انتقال 119244 مورخ 1378/12/24 دفترخانه 73 خمینى شهر به نامبرده 

انتقال یافته که متعاقبا مالکیت نامبرده طبق دستور قضایى مورد وثیقه قرار گرفته است و 
متقاضى اظهار نموده که سند مالکیت در اثر مفقودى فاقد اصالت/ از بین رفته و تقاضاى 
صدور سند مالکیت المثنى نموده است؛ لذا طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این 
آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مسترد 

گردد.  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1285621- سید 
امیرحسین حســن زاده - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مهدى 

رضایى آدریانى /12/111

ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم 
1- آقاى تقى کســرانى 2 - خانم پرنیااســدى خواهان رسول شــایان دادخواستى به 

خواســته مطالبه در شوراى حل اختالف شــهر گز  به طرفیت شــما به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 264/1400 ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ چهارشنبه 1400/1/31 
ســاعت 4/30 بعدالظهر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقــررات حکم غیابــى صادر خواهد شــد. م الــف: 1285191 - دفتر شــوراى 

حل اختالف شهر گز /12/112

رئیس انستیتوپاستور اعالم کرد: ایران جزو پنج کشور 
اول تولید کننده واکسن کرونا بود و هم اکنون نیز جزو 

10 کشور تولید کننده این واکسن در دنیاست.
دکتر علیرضا بیگلــرى گفت: طى دو ســال به اندازه 
بیــش از دو دهــه دربــاره ســاخت واکســن تجربه 

کسب کردیم.   
وى افزود: در حالى که زمزمه هایى شنیده مى شد که چرا 
وقتى واکسن در دنیا هســت خودمان باید تولید کنیم. 
در حالى که سابقه نشــان داده بود که کشورهاى تولید 
کننده واکســن تا سال ها حتى واکســن فلج اطفال به 

ایران نمى دادند.  

بیگلرى، انستیتوپاستور را داراى سابقه اى 100 ساله در 
جلب اعتماد مردم دانست و اظهار داشت: تمام کشورهاى 
تولید کننده واکسن در دنیا، واکسن را به صورت اشتراکى 
با کشورهاى دیگر ساختند و ایران هم با مشارکت کوبا 
واکسن پاستوکووك را ساخت که خوشبختانه مورد اقبال 
مردم کشــور قرار گرفت و به دلیــل کیفیت باالى این 
واکسن که در مهار سویه اومیکرون هم توانایى خود را 
نشان داد، کشورهاى دیگر درخواست خرید آن را دارند.  
رییس انستیتوپاســتور افــزود: اکنون ایــران در تمام 
پلتفرم ها واکسن مى سازد و از قدرت هاى تولید کننده 

واکسن در دنیاست.

ســازمان جهانى بهداشــت اعالم کرده است که دوره 
نهفتگى بیمارى کووید -19 بــه زمانى بین در معرض 
ویروس قرار گرفتن تا شــروع عالئم بیمــارى گفته 
مى شود، این مدت زمان به طور متوسط بین پنج تا شش 

روز است، اما ممکن است تا 14 روز نیز طول بکشد. 
داده هاى ارائه شده نشــان مى دهد که عالئم کروناى 
اومیکرون ممکن است دو تا سه روز پس از آلوده شدن 
به ویروس ظاهر شود. با این وجود، متخصصان توصیه 
مى کنند که افراد حداقل 10 روز پس از این که در معرض 
ویروس کرونا قرار گرفتند خود را ایزوله کنند، زیرا ممکن 
است مدت زمان بیشترى طول بکشد تا عالئم بیمارى 

پدیدار شود.
کووید طوالنى مدت زمانــى رخ مى دهد که افراد حتى 
پس از بهبود یافتن از بیمارى کوویــد -19 نیز درگیر 
عالئم مربوط به آن مى شوند. پیش از این، متخصصان 
بر این باور بودند که فقط افرادى درگیر کروناى طوالنى 
مدت مى شــوند که نوع شــدید بیمارى کووید -19 را 
تجربه کرده باشــند. با وجود این که سویه اومیکرون 
ویروس کرونا باعث بــروز عالئم خفیف تــر بیمارى 
مى شــود، اما متخصصان معتقدند که افــراد مبتال به 
عفونت خفیف نیز ممکن اســت کروناى طوالنى مدت 

را تجربه کنند.

ایران جزو 10 کشور 
تولیدکننده واکسن کروناست

دوره نهفتگى اومیکرون 
کوتاه تر است؟

واکسن نزده ها 
در معرض خطر

   ایسـنا | دبیـر کمیته علمـى کشـورى مقابله با 
کرونا گفت: پس از بازدید میدانى گروه مراقبت هاى 
ویژه کمیته علمى کشـورى کرونا از شـهرهاى قم، 
اراك و همـدان از بخـش هـاى مراقبت هـاى ویژه
 بیمارستان ها مشـخص شـد که میزان مرگ و میر 
و بسـترى در افرادى که واکسـن تزریق نکـرده اند 
بیشتر بوده و بیش از 60 درصد مرگ و میر مربوط به 
این افراد بوده اسـت. دکتر حمیدرضا جماعتى اظهار 
داشت: در گزارش کمیته علمى مشخص شده افرادى 
که یک دوز واکسـن کرونا تزریق کرده بودند، مرگ 
و میرشـان بیشـتر از افرادى بوده که دو دوز واکسن 
را تزریق کرده اند؛ بنابراین حتمًا باید واکسیناسـیون

 تکمیل شود.

افزایش نرخ فشارخون 
   مهـر | بـر اسـاس مطالعـه بـر روى بیمارانـى که 
فشـارخون خود را در خانه تحت نظر داشتند، فشار خون 
در ماه هاى اولیه پاندمى به طور متوسـط افزایش یافت. 
«اریک پترسـون»، سرپرسـت تیم تحقیق از دانشـگاه 
ساوت وسـترن آمریکا، مى گوید: مردم در طول پاندمى 
کمتر تحرك داشتند و بیشـتر غذا مى خوردند که منجر 
به فشار خون باالتر شـد. نتایج این مطالعه نشان داد که 
میزان فشـار خون باال کنترل نشـده از 15 درصد به 19 

درصد رسیده است.

آگهى تغییرات
شــرکت فرآورده هاى لبنى ماهک اســپادانا 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 28387 و 
شناســه ملى 10260490843 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : طبــق اختیارات 
حاصلــه تفویض شــده از مجمــع عمومى 
فــوق العــاده 21 / 09 /1400 در خصوص 
افزایش ســرمایه به هیات مدیره و با رعایت 
تشریفات مقرراساســنامه و الیحه اصالحى 
قانون تجارت سرمایه شــرکت از محل واریز 
نقدى و از طریق صدور سهام جدید طى گواهى 
بانکــى شــماره 1400/1110/0154 مورخ 
 1400/1110/0165 و   1400/11/23
مورخ 1400/12/2 بانک آینده شــعبه خیابان 
حمــزه از مبلغ000 /000 /10 ریــال به مبلغ
 000 /000 /000 /10 ریــال افزایش یافت 
و ماده 5 اساسنامه به شــرح زیر اصالح شد : 
سرمایه شــرکت مبلغ 000 /000 /000 /10 
ریال نقدى اســت که به 000 /000 /1 سهم

 000 /10 ریالى بانام عادى منقسم گردیده و 
تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1285638)

آگهى تغییرات
شــرکت مصرف کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 
ســه اصفهان شــرکت تعاونى به شــماره ثبت 
8860 و شناسه ملى 10260299513 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/10/28 و نامه شماره 40496 مورخ 
1400/11/09 اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعى 
شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سعید 
حیدرى سیچانى به شــماره ملى 1288750481 
وکدپســتى 8175975611 وسهراب قربانى چم 
کهریزى به شماره ملى 6209878164 وکدپستى 
8179978767 وســعید حاجى احمدى به شماره 
ملى 1288662181 وکدپستى 8173956714 
ومحسن عشقى فر به شماره ملى 1288864072 
وکدپستى 8177787833 وعلى عمرانى به شماره 
ملى 5129769392 وکدپستى 8158695697 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره و اصغر رضائى 
خســرو آبادى به شــماره ملى 1284518884 
وکدپســتى 8177787833 وحســنعلى دهقانى 
به شــماره ملــى 1291840532 وکدپســتى 
8154876313 وسلیمان سعیدى به شماره ملى 
1199577502 وکدپســتى 8166795771 به 
عنوان اعضاى على البدل شرکت تعاونى براى مدت 
ســه ســال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1285140)

آگهى تغییرات
شــرکت فرا کوش نجف آباد ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 949 و شناسه 
ملــى 10260155549 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/11/02 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : حسنعلى یوســفیان نجف آبادى 
بشــماره ملى 1090896931 بعنوان 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و اشرف 
پور یوســفى نجف آبادى بشماره ملى 
1090961091به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و سارا یوسفیان نجف آبادى 
بشــماره ملى1080128557 بسمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدندکلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل 
و یکى از اعضاى هیات مدیره متفقا و با 
مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1285120)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع پردیس آلیاژى سپاهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 414 و 
شناسه ملى 10260088251 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/11/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : على اکبر صادقى به کدملى 
1111141789 و توران صادقى کارویه به 
کدملى 1111173303 و لیال خسرویان 
همامى به کدملى 1819652351 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. محمدسلمان 
آصالنى بــه کدملــى 1289156824 و 
محمدجواد احمدى کلیســانى به کدملى 
1100172238 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلــى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکســال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى فالورجان 

(1285657)

آگهى تغییرات
شــرکت بســپار گســتر روان مهر 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1792 
و شناســه ملــى 14004087260 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/08/26 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - آالء قربانیان به شــماره ملى 
1092209050 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره، مظاهر مختارى دینانى به شماره 
ملى 1140738232 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و علــى مختارى دینانى به 
شــماره ملى 1142455955 بعنوان 
مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. - 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1285653)

آگهى تغییرات
شرکت مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران 
حدید سهامى خاص به شماره ثبت 11893 
و شناســه ملى 10260329366 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : منوچهر مختارى 
ورنوســفادرانى کدملى 1141024391 به 
عنوان رئیس هیئت مدیــره و غالمعلى خلیلى 
کد ملى 1091054894 به عنوان نائب رئیس 
هیئت مدیــره و نریمان مهدى خشــوئى کد 
ملى 1819031012 به عنــوان عضو هیئت 
مدیره ومدیرعامل و ســید مرتضى جعفرى 
کدملى 1282666134 به عنوان عضو هیئت 
مدیره و مســلم منتظرى بیســتگانى کدملى 
1170988059 به عنوان عضو هیئت مدیره 
تا تاریــخ 1401/08/27 انتخاب گردیدند. 
صاحبان امضاء مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور با امضــاء مدیرعامل و یکى از اعضاء 
هیئت مدیره و در غیــاب مدیرعامل با امضاء 
رئیس هیئت مدیره و یکى از اعضاء هیئت مدیره 
و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.همچنین مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره میباشــد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1285651)

تاسیس
شرکت سهامى خاص انرژى سازان سبز زنده رود درتاریخ 1400/12/07 به شــماره ثبت 70271 به شناسه ملى 14010841091 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مهندسى ، نصب ، ساخت ، طراحى و مشاوره در بخش 
برق و انرژى ، صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک هاى دولتى 
و خصوصى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شــرکت، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سرچشمه ، خیابان آیت اله شهید سید حسن مدرس ، بن بست شهید طالئى [19] ، 
پالك - 318 ، ساختمان بهشت 265 ، پالك قدیمى 263 ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستى 8148856111 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 14002003294163 مورخ 1400/11/11 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه شمس آبادى با کد 1304 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم 
مهناز پشوتن به شماره ملى 1285568451 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهسا آبادیان به شماره ملى 1292389389 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهرداد آبادیان به شماره ملى 1293062881 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل یا نائب رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى ابوالفضل امید به شماره ملى 0558541781 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى احمد رضا امید به شماره ملى 0559938322 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1285135)

آگهى تغییرات
شرکت پویش گیربکس سامان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 68055 و شناسه ملى 14010090225 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/11/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : لیال قاسمى شماره ملى 6219978919به سمت بازرس اصلى و سید ابوالفضل حسینى آدرمنابادى به شماره ملى 6600039310به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1285128)

آگهى تغییرات
شرکت آهن و فوالد صفاهان فلز احسان سهامى خاص به شماره ثبت 57699 و شناسه ملى 14006510566 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان قهاب شمالى ، روستا دامدارى حسینى، محله شش راه ، خیابان شش راه ، جاده قهجاورستان 
، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8164159582 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1285652)

آگهى تغییرات
شرکت آرد آذین نشاسته شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 16536 و شناسه ملى 10260374706 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1400/06/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : موسسه حسابرسى معین مشاور مجرب (حسابداران رسمى) به شناسه ملى 10320404190 و خانم بدرالسادات نمدمالیان جوزدانى 1284987663 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1285637)

آگهى تغییرات
شرکت فرآورده هاى ماندگار سالمت صفه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 67547 و شناسه ملى 14009961202 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله وحید ، خیابان سهروردى ، کوچه شهیدباهنر[1] ، پالك 0 ، 
ساختمان اسپادانا ، طبقه سوم ، واحد 3 کدپستى 8176911989 تغییر یافت وماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1285648)

دکتر فرشــید رضایى، رییس دفتر آمــوزش و ارتقاى 
سالمت وزارت بهداشت، به ســواالتى درباره زمان و 
نحوه استفاده از ماسک براى پیشگیرى از انتقال ویروس 
کرونا، مدت زمانى که مى توان از یک ماسک استفاده 
کرد، میزان تاثیر ماسک هاى پارچه اى در پیشگیرى از 

انتقال کرونا و... پاسخ دادکه در ادامه مى آید.

ماســک هاى پزشــکى هر چند 
ساعت یکبار باید عوض شود؟

ماسک هاى N 95 هر هشت ســاعت  و ماسک هاى 
جراحى هر 2 ســاعت یکبار باید تعویض شود. ولى در 
صورت رخداد هرگونه نقص در عملکرد سوپاپ، تغییر 
شکل یا پاره شدن، آسیب به بندها، ایجاد مقاومت تنفسى 
و نیز ایجاد رطوبت زیاد در آن باید بالفاصله ماسک را 

تعویض کرد.
آیا پوشیدن ماســک جراحى در 
زیر ماســک هاى N 95  توصیه 

مى شود؟
پوشیدن ماسک جراحى در زیر ماسک هاى N 95 از این 
جهت که مى تواند مانع انطباق کامل ماســک بر روى 
صورت کاربران شود، مجاز نیست ولى پوشیدن ماسک 
جراحى بر روى ماسک هاى N 95 براى افزایش طول 

عمر آنها و امکان استفاده مجدد توصیه مى شود.
ماســک پارچه اى چگونه ما را 
در برابر انتشــار ویروس کرونا 

محافظت مى کنند؟
برخى از مبتالیان به بیمــارى کرونا هیچ گونه عالمت 
تنفسى ندارند و از طرفى در اوایل ابتال به بیمارى نیز افراد 

مبتال  معموال بدون عالمت هستند، بنابراین ویروس از 
طریق قطرات تنفسى که بر اثر صحبت کردن،  حتى در 
سکوت تنفس کردن، سرفه و عطسه که به اطراف منتشر 
مى شود، مى تواند بیمارى را به دیگران منتقل کند. این 
قطرات را  مى توان با ماسک در منبع آنها کنترل کرد. 
هرچند ماســک پارچه اى یک الیه به تنهایى چندان 
موثر نیست، اما  اگر ماسک پزشکى در دسترس نباشد، 

مى توان از این ماسک استفاده کرد.
آیا با توجــه با انــدازه کوچک 
ویروس، ماسک هاى پارچه اى 

براى حفاظــت در برابر ویروس 
کرونا موثر هستند؟

بر اساس برخى مطالعات مشــاهده کرده اند که به طور 
کلى بر اثر صحبت کردن حدود 10000، سرفه 30000 
و عطســه حدود 40000 قطره، که ممکن است حاوى 
ویروس باشند به اطراف منتشــر مى شوند. این قطرات 
وقتى که از دهان و دســتگاه تنفســى به بیرون منتشر 
مى شوند عمدتاً درشت هستند و هر چه دورتر مى شوند در 
اثر گرما تبخیر شده وکوچکتر مى شوند. با این توضیحات، 
ماسک پارچه اى مى تواند قطرات درشت منتشر شده را 

در نزدیکترین نقطه به منبع انتشار به دام بیندازد.  بنابراین 
بررسى ها نشان داده است که ماســک هاى پارچه اى 
مى توانند نقش موثرى در کنترل انتشار قطرات و کاهش 

ریسک ابتال به این بیمارى داشته باشند.
چه کسانى نباید از ماسک استفاده 

کنند؟
کودکان زیر دو ســال، افرادى که مشکل تنفسى دارند 
که با ماسک زدن بسیار تشــدید مى شود و افراد ناتوان 
یا افرادى که به نوعى قادر به برداشــتن ماسک از روى 
صورت بدون کمک نیستند، نباید از ماسک استفاده کنند.

آنچه درباره ماسک  زدن باید بدانید
اختالل تفکر ابــرى یا مه مغزى، از عالئم اولیــه ابتال به بیمارى 
کروناست که امکان دارد براى مدتى بسیار طوالنى و بعد از بهبودى 

کامل فرد، باقى بماند.
تفکر ابرى، یک بیمارى نیســت بلکه اصطالحى است که براى 
توصیف گروهــى از عالئم مانند کمرنگ شــدن حافظه، ناتوانى 
در تمرکز، مشکل در پردازش اطالعات، خستگى و افکار پراکنده 
به کار مى رود. از زمان آغاز بیمارى کرونا اختالل «مه مغزى» از 
عوارضى است که بیشتر از گذشته با آن برخورد  شده و در مورد آن 

صحبت شده است. 
بســیارى از اختالالت و شــرایط دیگر مانند استرس و اضطراب 
مى توانند باعث ایجاد مه مغزى شوند که پس از مدتى به صورت 

خود به خود برطرف مى شود.
نداشتن مشکل در تمرکز، یکى از عالئم شایع و رایج در این اختالل 
به شمار مى رود؛ اگرچه این عالمت در حدود 30 درصد از مجموع 

مبتالیان به بیمارى کرونا گزارش شده است. 
در این شرایط ممکن است فرد براى تمرکز روى ساده ترین کارها 
نیز مشکل داشته باشد. حتى اگر تالش کنند تا روى کار متمرکز 
شوند، امکان دارد براى آنان دشوار باشد که افکار خود را متمرکز 

کرده و کار مورد نظر را با نهایت دقت به پایان برسانند.
کاهش قدرت تفکــر، از دیگر عالئم رایج تفکر ابرى محســوب 
مى شود؛ هنگامى که بافت مغزى تحت تاثیر بیمارى کرونا و دیگر 
بیمارى ها باشد، کند شدن قدرت تفکر نیز وجود دارد، به طورى که 
فرد براى انجام کارى که پیش از این در 10 دقیقه پایان مى یافت 

30 یا 40 دقیقه زمان صرف کند.
کرونا ممکن است بر مهارت مکالمه و نوشــتن فرد تاثیر بگذارد. 
افرادى که دچار این اختالل مى شــوند امکان دارد در پیدا کردن 

کلمه مناسب براى استفاده در یک جمله دچار مشکل شوند.

تفکر ابرى؛ اختاللى مغزى 
براثر کرونا
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امام جمعه شــاهرود با بیان اینکه ترویج سواد رسانه اى از 
آسیب هاى اجتماعى جلوگیرى مى کند، گفت: آگاه سازى و 
پیشگیرى دو رکن اساسى و مهم در مقوله سواد رسانه اى 
اســت. حجت االســالم عباس امینى با بیان اینکه سواد 
رســانه اى موجب مى شــود تا بتوانیم جامعــه را در برابر 
هجمه ها ایمن کنیم، اظهار کرد: آگاه سازى و پیشگیرى 
دو رکن اساســى و مهم در مقوله سواد رسانه اى است که 
متولیان امر و دســتگاه هاى فرهنگى باید به آن تاکید و 

توجه داشته باشند.

معاون پرورشــى و فرهنگى آموزش و پرورش مازندران 
گفت: نقشه خطرپذیرى آسیب هاى فرهنگى و اجتماعى 
مدارس اســتان بر مبناى پایش و رصد آسیب اجتماعى 
طراحى شــد. محمد شــعبانى افزود:تاکنون نقشه خطر 
پذیرى 3هزار مدرسه استان آماده شــده و تا قبل از پایان 
اسفند ماه نقشه خطرپذیرى آســیب هاى اجتماعى همه 
مدارس اســتان آماده مى شــود. او گفت: بر اساس این 
نقشه آسیب اجتماعى هر منطقه -از لحاظ کمى و کیفى 
مشخص شده و پس از بررسى آسیب ها، مشاوره هاى الزم 

به دانش آموزان این مدارس ارائه مى شود.

رئیس پلیس پایتخت گفت: در 4 سال گذشته، تعداد زیادى 
اراذل و اوباش در سطح پایتخت مشاهده مى شد که براى 
خود نام و آوازه اى دســت و پا کرده بودند. این افراد براى 
خود نوچه گرفته بودند و قداره بندى مى کردند که در حال 
حاضر اثرى از این افراد در پایتخت دیده نمى شود. به گفته 
سردار حسین رحیمى طول این 4 ســال برخورد قاطع با 
اراذل و اوباش در ســطح پایتخت انجام شــده و آثار این 
برخورد جدى هم این است که دیگر اراذل و اوباش بنامى 
در پایتخت وجود ندارد و اگــر نزاعى هم به وقوع بپیوندد، 

پلیس در کمترین زمان با آن ها برخورد خواهد کرد.

نقش مهم سواد رسانه اى 

تهیه نقشه خطرپذیرى 
مدارس

اثرى از اراذل نامدار 
در تهران نیست

01

05

06

نقش روحانیان و علما در ترویج فرهنگ اسالمى وتأثیرآنان 
درامید آفرینى، کاهش آسیب هاى اجتماعى و محرومیت 
زدایى در مرکز اســالمى مهاباد تبیین و بررســى شــد. 
سخنرانان این نشست، راه برون رفت از مشکالت کنونى 
را دل نبستن به وعده هاى توخالى آمریکا و غرب و اتکا به 

دانش بومى و اعتماد به جوانان عنوان کردند.

امام جمعه دهدشت در دیدار با دادستان دادستان کهگیلویه 
عدم آموزش کافى و ضعف فرهنگى و اعتقادى را باعث بروز 
آسیب هاى اجتماعى در شهرســتان کهگیلویه عنوان کرد. 
حجت االســالم على وحدانى فر در این دیــدار اظهار کرد: 
مسئوالن از ظرفیت هاى صدا و سیما و مساجد براى آموزش 
استفاده کنند. وى تصریح کرد: استفاده از ظرفیت  روحانیون 

در امر تبلیغ بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

استاندار گیالن به جهاد تبیین اشاره کرد و گفت: جهاد تبیین، 
نقشه راهى براى آینده کشــور و نیز برنامه اى کارآمد براى 
جریان سازى موفق فرهنگى است. اســدا... عباسى عنصر 
فرهنگ را عامل کاهش آسیب هاى اجتماعى در جامعه خواند 
و افزود: باید تأثیر معنویت و ایمان بر تقویت فرهنگ عمومى از 
منظر قرآن، حدیث و عرفان بررسى و تبیین شود. وى بر لزوم 
فعالیت تخصصى کارگزاران حوزه فرهنگ تاکید کرد و گفت: 
چهره هاى شاخص فرهنگ و هنر الگوى مناسبى براى جامعه 

باشند و در مسیر اشاعه فرهنگ دینى و ملى تالش کنند.

تأثیر روحانیون در
امید آفرینى

علل بروز آسیب ها
 در کهگیلویه

جهاد تبیین، نقشه راه آینده

موضوع فرار کودکان و نوجوانــان و به ویژه دختران 
فرارى سال هاست که در کشور ما مطرح است و یکى 
از مهم ترین آسیب هاى اجتماعى محسوب مى شود. 
فرار دختران از منزل شاید در ظاهر مسئله اى فردى و 
در نهایت مختص به یک خانواده باشد اما پیامدهاى 

منفى آن مى تواند جامعه را تحت  تاثیر قرار دهد.
سال هاست که متخصصان و فعاالن حوزه اجتماعى 
نگران سرنوشت و روزهاى زندگى دختران فرارى بعد 
از ترك خانواده   هستند، این دختران معموال به دالیلى 
مانند مشکالت و نابه سامانى هاى خانوادگى و باور به 
این که در خانواده به آن ها توجه کافى نمى شود، براى 
رسیدن به امنیت و رهایى از سلطه والدین از خانه فرار 

مى کنند.
در واقع نوع نگاه خانواده هــا و رفتارهایى که خانواده 
نسبت به این دختران معموال کم ســن و سال بروز 
مى دهد باعث مى شود که آنها عطاى زندگى و امنیت 
در کنار خانواده را به لقاى آن ببخشند. گو اینکه برخى 
از این دختران به دلیل ناامنى هاى مختلف در محیط 

خانواده این محیط را ترك مى کنند.
در فرایند فرار مى توان به دو عامل اصلى اشاره کرد؛ 
نخست دالیل واقعى مانند وضعیت نامناسب اقتصادى 
و محیطى و فرهنگى، باید هــا و نباید ها و اجبار ها و 
دوم که دالیل واهیست شــامل اغوا و فریب دادن ها 

و فریب خوردن هــاى افراد ســودجو و فرصت طلب. 
خشــونت در خانواده و فقدان احساس امنیت  کودك 
در خانواده مى تواند از دالیل اصلى فرار از خانه باشد، 
در کنار  این موارد فقر اقتصــادى و فرهنگى و اعتیاد 
نیز مطرح اســت با این حال فقر فرهنگى بیشتر در 
مورد دختران وجود دارد که نمــود آن را مى توان در 
ازدواج هاى اجبارى و پافشارى بر ازدواج هاى سنتى 

مشاهده کرد. 
امروز با گسترش فضاى مجازى، تصاویر اغواکننده 
ممکن اســت افراد و به ویژه کودکان را فریب دهد. 
در این دنیا افرادى هستند که خود را به گونه اى نشان 
مى دهند که مى توانند افراد را به درجه و رتبه واقعیشان 

از لذت و رفاه و آسایش در زندگى برسانند.
بر اســاس برخى آمارهاى غیر رسمى،  شمار پسران 
فرارى بسیار بیش  از دختران است، اما فرار آن ها به دو 
دلیل چندان مطرح نمى شود، اول اینکه آسیب هایى  
که متوجه دختران است بسیار شدیدتر بوده و از سوى 
دیگر اذهان عمومى به موضوع دختران فرارى توجه 
بیشترى مى کند و به همین دلیل موضوع فرار پسران 
آنگونه  که باید پررنگ جلوه نمى کند. از ســوى دیگر 
بسیارى از خانواده ها فرار فرزندانشــان از خانه را به 
دلیل داشتن قبح فرهنگى و اجتماعى پنهان مى کنند و 
همین مسئله سبب مى شود پدیده فرار پسران از خانه 

کمتر در جامعه بیان شود.
فرار دختران از خانه معموال با برنامه ریزى و با کمک 
کســى از خارج خانه انجام مى شود اما فرار پسران به 
شکل آنى و در پاسخ به یک رفتار خشونت آمیز از سوى 
اعضاى خانواده صورت مى گیرد. تفاوت دیگر در فرار 
دختران و پسران این است که پسران در سنین پایین تر 
از دختران فرار مى کنند و البته قبح فرار دختران بسیار 
بیشتر از پسران اســت ، اگرچه آزار جنسى و روحى و 
بهره کشى در میان هر دو جنسیت وجود دارد، اما این 

موضوع در میان دختران بیشتر است.
افراد کم سن و سال پس از فرار، در معرض آسیب هاى 
جنسى و جسمى و روحى و بهره کشــى در کار قرار 
مى گیرد. مى توان گفت فرار کــودك از خانه فرایند 
آغازین بروز آســیب هاى اجتماعى، جــرم و بزه در 
افراد بوده و براى این مســائل بستر مناسبى به  وجود 
مى آورد. در واقــع هنگامى  که یک کــودك فرار را 
آغاز مى کند در ساعات اولیه از ســوى افرادسودجو 
و فرصت طلب شناسایى شــده و پیش از رسیدن به 
شهر هاى خارج از محل ســکونت اصلى درگیر انواع 
و اقسام آسیب هاى اجتماعى مى شوند. در واقع فرار 
یک کودك به معناى ورود او به یک راه و مسیر خشن 
و سرشار از آسیب اســت که به بیمارى هاى روحى و 

روانى زیادى مى انجامد.

یک روانشــناس با اشــاره به اهمال کارى برخى 
نوجوانان در مرتب کردن اتاق خود و والدینى که 
هر بار خودشــان اتاق نوجوان را مرتب مى کنند، 
گفت: وقتى نوجوان اتاق بهم ریخته خود را مرتب 
نمى کند، والدین و به ویژه مادران باید این شرایط را 
تحمل کرده و به هیچ عنوان نسبت به مرتب کردن 
اتاق نوجوان ولو اینکه اتاق تبدیل به یک انبارى 
شــود، اقدام نکنند چراکه این امر وظیفه نوجوان 
اســت و نوجوان باید بیاموزد که اتاقش را خودش 

مرتب کند.
دکتر مژگان احمدپور اظهار کرد: در بســیارى از 
جلسات مشــاوره دیده مى شــود که والدین و به 
ویژه مادران مى گویند اگــر صد بار هم به نوجوان 
تذکر دهیم که اتاقش را جمع کند، باز هم این کار 
را انجام نمى دهد و این ما هستیم که مجبوریم اتاق 
او را جمع کنیم، بنابراین خودمــان اقدام به جمع 
کردن اتاق نوجوان مى کنیم. حــال آنکه به هیچ 
عنوان والدین و به ویژه مادران نباید اتاق نوجوان 

را مرتب کنند.
این استاد روانشناسى با بیان اینکه خیلى از والدین 
مطرح مى کنند که بعضا در مواقعى که قرار است 
مهمان به منزل آید و اتاق نوجوان نامرتب است، 
به خاطر ترس از آبرو اقدام بــه مرتب کردن اتاق 
نوجوان مى کنند، توضیــح داد: والدین و به ویژه 
مادران باید بهم ریختگــى اتاق نوجوان را تحمل 

کرده و به هیچ عنوان اتاق نوجوان ولو اینکه اتاق 
تبدیل به یک انبارى شــود را تمیز نکنند. گاهى 
همین ترس از آبرو نشان دهنده افسردگى والدین 
و یا کمال گرایى والدین است که تا این اندازه روى 
حرف مردم و تمیز بودن اتاق حساس اند. نوجوان 
باید خودش اقدام به تمیز کردن و مرتب کردن اتاق 

کند و والدین نباید در این امر دخالت کنند.
وى معتقد است: هربارى که اتاق نوجوان کثیف و 
نامرتب باشد و والدین اقدام به جمع کردن و مرتب 
کردن اتاق او کنند، نوجوان اینطور تلقى مى کند که 
هر دفعه کسى هست که اتاقش را جمع کند، از این 

رو مرتب کردن اتاق را وظیفه خود نمى داند.

به گفته احمدپور، هر بار که اتاق نوجوان نامرتب 
مى شود، والدین باید تنها یک تذکر دهند و هیچگاه 
خودشان اتاق را جمع نکنند تا اینگونه نوجوان یاد 

بگیرد وظیفه مرتب کردن اتاق بر عهده او است.
این روانشناس با اشاره به اینکه زندگى داد و ستد 
است و انسان ها براى هر امرى با یکدیگر قراردادى 
دارند، تصریح کرد: در این زمینه نیز باید بین نوجوان 
و والدین قراردادى وجود داشته باشد، به طورى که 
اگر نوجوان اتاق خود را مرتب نکرد والدین نیز قولى 
که در هر زمینه اى به نوجوان داده اند و براى او مهم 
اســت را انجام نکنند. اینگونه نوجوان شروع به 

وظیفه شناسى مى کند.

تأملى بر تبعات یکى از ویرانگرترین آسیب ها در جامعه امروز

فرار از خانه، آغاز فرایند 
بروز آسیب هاى اجتماعى

عضو شوراى اســالمى شــهر یزد بر لزوم اتخاذ تدابیرى براى 
رفع آســیب هاى اجتماعى در جامعه تأکیــد کرد و گفت: 
نهادهاى اجتماعى سهم خود را به منظور بهبود وضعیت 

و پیشگیرى از وقوع جرم در دستور کار قرار دهند.
فاطمه زارع، عضو شــوراى اســالمى شهر یزد 
اظهار کرد: جرم داراى دو جنبه اجتماعى و فرعى 
است و مسلماً کاستى ها و نقصان هاى نهادهاى 
اجتماعى زمینه را براى وقوع جرم فراهم خواهد 
آورد بنابراین ضرورى است که نهادهاى اجتماعى 
سهم خود را به منظور بهبود وضعیت و پیشگیرى از 

وقوع جرم در دستور کار قرار دهند.
عضو شوراى اسالمى شهر یزد گفت: به عنوان مثال برخى 
بانوان به دلیل فشــارهاى اجتماعى و روانى ناشى از مشکالت 
اقتصادى و اجتماعى، نقص یا فقدان مهارت هاى زندگى، ضعف در به کارگیرى شیوه هاى مقابله و نیز ابتال به 
بیمارى هاى روانى و .... مرتکب برخى اعمال خالف شرع شده و حتى برخى دختران نیز به دلیل متشنج بودن 
فضاى خانواده، از کانون خانواده دور شده و یا به دلیل نداشتن سرپرست مناسب آمادگى اجتماعى و روانى الزم یا 

توان اقتصادى کافى براى زندگى مستقل را ندارند. 
وى ادامه داد: ضرورى است مسئوالن تدابیرى اندیشیده و برنامه هایى در دو بُعد فردى و اجتماعى طراحى کرده و 
در دستور کار قرار دهند تا از لحاظ فردى قدرت تحمل افراد افزایش یافته و به لحاظ اجتماعى نیز مکانیزم هایى به 

منظور ایجاد مکان هاى امن براى بازگرداندن افراد به کانون گرم خانواده فراهم شود.
عضو شوراى اسالمى شهر یزد بیان کرد: همچنین به منظور حمایت و آموزش بانوان و دختران در معرض آسیب 
الزم است طرح پژوهشى در نظر گرفته شود و از طریق آن اقدامات حمایتى و پیشگیرانه مورد بررسى قرار گیرد 
و یا در نهایت با ایجاد مراکز چند منظوره آموزشى و حرفه آموزى گامى براى رفع آسیب هاى اجتماعى برداش ته 

شود.

مدیرکل امور تربیتى، مشــاوره و مراقبت در برابر آســیب هاى 
اجتماعى وزارت آمــوزش و پرورش گفت: در حال حاضر 
نزدیک به 70 هزار مربى، معاون و مشاور پرورشى در 

مدارس سراسر کشور فعالیت مى کنند.
مسعود شکوهى اظهار کرد: سازماندهى مربیان 
پرورشى و مشاورین مدارس بر عهده اداره امور 
تربیتى، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب هاى 

اجتماعى وزارت آموزش و پرورش است.
وى درباره رشته دانشــگاهى مربى امور تربیتى 
نیز اظهار کرد: دانش آمــوزان مى توانند با انتخاب 
رشته  امور تربیتى در مقطع کارشناسى به این شغل 
وارد شوند. بر اساس ماده 28 جذب نیروهاى آزاد، وزارت 
آموزش و پرورش مى تواند از بین افرادى که در رشته هاى مرتبط 

با امور تربیتى و مشاوره تحصیل کرده اند، مشاوران و مربیان خود را استخدام کند.

رئیس پلیس فتا تهــران گفت: یکى از هنرمندان مطرح کشــور 
با مراجعه به پلیس فتا مدعى شد اشــخاصى ناشناس در 
فضاى مجازى اقدام به انتشــار و فــروش غیرمجاز 
مجموعه هاى هنرى متعلق به ایشان کرده و موجب 
وارد شدن خسارات مادى و معنوى فراوانى به این 

شخص شده اند.
سرهنگ داود معظمى گودرزى افزود: شاکى در 
ادامه گفت با اعالم تعداد زیادى از هنرجویانى که 
از مجموعه هاى آموزشى بنده استفاده مى کنند 
متوجه شدم مجموعه هاى بنده در چندین صفحه 
اینستاگرامى در حال خرید و فروش است و اشخاصى 
ناشناس با سوءاستفاده از نام بنده اقدام به فروش غیرمجاز 

این مجموعه ها در شبکه هاى اجتماعى مى کنند.
رئیس پلیس فتا تهران تصریح کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد بیش از 5 صفحه اینستاگرامى با بیش از 
180 هزار نفر دنبال کننده در این خصوص فعالیت دارد و روزانه تعداد زیادى از مجموعه هاى مربوط به شاکى 
را با مبالغ ناچیزى در این صفحات به فروش مى رسانند. وى افزود: گرداننده این صفحات در فضاى مجازى 
شناسایى و با اقدامات فنى اطالعات هویتى و سکونتى متهم به دست آمد و پس از تشریفات قضایى مجرم در 

یکى از مناطق شمالى تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیکى به پلیس فتا منتقل شد.

امام جمعه اردبیل گفت: ائمه جماعات به وظایف خود در قبال حل 
مشکالت مردم جامه عمل پوشانده و تالش خود را در این 
زمینه به کار گیرند تا خواسته ها و دغدغه هاى مردم تا 

حد امکان کاهش یابد.
آیت ا...  سیدحسن عاملى اظهار داشت: مردم از 
همه لحاظ به ائمه جماعــات اعتماد دارند و در 
شــرایط کنونى که بیکارى و سایر مشکالت 
عمومى گریبانگیر مردم است، مشکالت خود 
را با ائمه جماعات درمیــان مى گذارند که از این 
رو دین بزرگى بر گردن ائمه جماعات گذاشته شده 
است. نماینده ولى فقیه در اســتان اردبیل ادامه داد: 
انجام فعالیت هاى فرهنگى کاربردى و متنوع توسط ائمه 
جماعات استان نیز از دیگر مواردى است که دین بزرگى را بر 
گردن ائمه جماعات از سوى خداوند متعال قرار داده و براى حل مشکالت 
مردم گام هاى اساسى برداشته شده است چرا که از مهم ترین خصوصیات ائمه جماعات رسیدگى به مشکالت 
مردم و شریک بودن در غم و شادى مردم است. عاملى عنوان کرد: پرداخت به آسیب هاى اجتماعى و ارائه 
راهکارهاى اساســى در این زمینه از اهم مواردى است که باید پیگیرى کنیم و در این زمینه بى تفاوتى ائمه 
جماعات قابل قبول نیست و نیازمند اتخاذ تصمیمات اساسى در این زمینه هستیم تا بتوانیم مشکالت و موانع 

را از سر راه برداشته و به اهداف خود جامه عمل بپوشانیم.

تدابیر الزم براى رفع آسیب هاى اجتماعى 
اندیشیده شود

فعالیت 70 هزار مربى پرورشى در مدارس  

فروش غیرقانونى آثار هنرمند مطرح کشور 
در فضاى مجازى 

 بى تفاوتى نسبت به آسیب هاى اجتماعى 
قابل قبول نیست

والدین اتاق ب ه هم ریخته نوجوانان را مرتب نکنند

معاون پرورشى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: مشاوران آموزش پرورش با طرح اورژانس 
اجتماعى پیگیر آسیب هاى روانى دانش آموزان هستند. محمود حق دوست اظهار داشت: پنج دبیرخانه در حوزه امور 
تربیتى، مشاوره و مراقبت در برابر آســیب هاى اجتماعى برعهده این استان قرار گرفت. وى افزود: در تولید محتواى 
فضاى مجازى با همکارى ستاد مبارزه با مواد مخدر، بوشهر به  عنوان نخستین برگزار  کننده و دبیرخانه کشورى در 

این زمینه است.

فعالیت  
اورژانس 
دانش آموزى 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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آن است که از آب دریاى موج زننده و امواج فراوان شکننده، خشکى آفرید 
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زمیــن را آفرید کــه دریــاى ســبزرنگ و روان آن را بر دوش مى کشــد، 
زمین در برابر فرمان خدا فروتن و در برابر شکوه پروردگارى تسلیم است 
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با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/11/16 
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت یا نمایندگان قانونى آنها دعوت به عمل 
مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده که در تاریخ 1400/12/23 
که در ساعت 9 صبح در محل استان اصفهان، خیابان ملک جنوبى، کوچه 16، نبش 

تاج الدین، مجتمع هشت بهشت، واحد 9 برگزار مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران، بازرسان، روزنامه 

هیئت  مدیره 

آگهى نوبت دوم مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت ارمغان شیمى سپاهان سهامى خاص 

به شماره ثبت 43444 و شناسه ملى 10103255148

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد بند 24 از مصوبه شماره 1400/1387 مورخ 1400/07/11 شوراى محترم اسالمى شهر 
نسبت به فروش عرصه نوزده پالك مسکونى (از محل منابع داخلى)، واقع در بلوار آزادگان، میدان انقالب، مجموعه آپادانا، جمعا 
به مساحت کل 8995/66 مترمربع با قیمت پایه کارشناسى کل به مبلغ 281,504,150,000 ریال به صورت پالك بندى جداگانه 

و حسب مشخصات موجود در مدارك مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 1400/12/21 به امور 
قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اســناد مزایده مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد. 
عبدالرسول امامىـ  شهردار نجف آباد 

آگهى مزایده (نوبت دوم)

م.الف :1283152

چاپ دومچاپ دوم

شهردارى دولت آباد برخوار درنظردارد نسبت به جذب سرمایه گذار جهت تابلوهاى تبلیغاتى سطح حوزه خدماتى خود در 
قالب قرارداد  BOT (ساخت ونصب –بهره بردارى –واگذارى )اقدام نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى :روز پنجشنبه مورخ 1400/12/19 
گشایش پاکات :روز شنبه مورخ 1400/12/21 

محل دریافت اسناد:دولت آباد –بلوار طالقانى 
WWW.dolatabadcity.ir پایگاه اینترنتى

تلفن :031-45822010       
 www.icts.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

محمد حسین یارى -شهردار دولت آباد

آگهى فراخوان سرمایه گذار  نوبت اول 

م.الف:1282574

چاپ دومچاپ دوم

نشست خبرى اعضاى هیأت مدیره کانون وکالى دادگسترى اصفهان 
همزمان با گرامیداشــت روز وکیل مدافع و شــصت و نهمین سالروز 

استقالل کانون وکال برگزار شد. 

دکتر رئیسى: باید یک نهاد اجتماعى وجود داشته باشد 
که وکیل مستقل تربیت کند

به گزارش روابط عمومى کانون وکالى دادگسترى اصفهان، در ابتداى 
نشست دکتر لیال رئیسى، رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان، 
ضمن عرض تبریک سالروز استقالل کانونهاى وکال و روز وکیل مدافع 
و تقدیر و تشکر از اصحاب رسانه که زبان گویا و رساى جامعه هستند، 
اظهار داشت: « از اول تا هفتم اسفندماه، هفته وکیل مدافع و گرامیداشت 
سالروز استقالل کانونهاى وکالى کشــور  است. على رغم آنکه براى 
بسیارى از صنوف، روز مشخصى در تقویم رسمى کشور ثبت شده است، 
متاسفانه با وجود پیگیریهاى کانون هاى وکال، هنوز روزى به نام روز 
وکیل مدافع در تقویم رسمى کشور نداریم و این گویاى میزان بى مهرى 
و عدم توجه نسبت به نهاد وکالت کشور است . با وجود بى مهریها و على 
رغم سالهاى سختى که نهاد وکالت پشت سر گذاشته و در حال حاضر 
نیز روزهاى به مراتب سخت ترى را مى گذراند، به واسطه ایستادگى و 
پایدارى کانون هاى وکال شاهد هســتیم که با وجود هجمه سازیهاى 
سنگینى که هدفمند علیه نهاد وکالت، انجام مى شود، اما توجه مردم به 
اهمیت نهاد وکالت و ضرورت وجود وکالى مستقل، روز به روز بیشتر 
مى شود. پیام مثبت توجه و حضور افکار عمومى در هفته وکیل مدافع 
براى کانون هاى وکال این بود که آحاد مختلف جامعه اهمیت نهاد وکالت 
و حضور وکیل مستقل را در کنار خود بیش از پیش درك کرده است. این 
خواسته اصلى ما به عنوان متولیان نهاد وکالت کشور است که جامعه به 
جایگاه واقعى نهاد وکالت توجه داشته باشد و بداند وجود وکیل مستقل 
شرط الزم دادرسى منصفانه، تحقق اصل حاکمیت قانون در جامعه و 
ارتقاى زندگى مردم در سطوح مختلف زندگى فردى و اجتماعى است. 
اگر ما در کشــور به دنبال تحقق توســعه پایدار در حوزه هاى مختلف 
هستیم، یکى از شروط اصلى آن که مطلوب تمام نظام هاى اجتماعى 
است، حضور نهاد وکالت در قالب وکیل مستقل وکانون وکالى مستقل 
است.» وى افزود: «حضور وکیل مستقل در عرصه هاى مختلف زندگى 
افراد از جمله در محاکم دادگسترى شــرط الزم اجراى قانون و تحقق 
دادرسى عادالنه است و بر همین اساس معتقد هستیم یک نهاد اجتماعى 
باید وجود داشته باشد که وکیل مستقل را تربیت کند و زمینه این خدمت 
را براى جامعه فراهم نماید. بر همین اساس در کشور ما بیش از نیم قرن 
است که به موجب قوانین معتبر، کانونهاى وکال در قالب نهادهاى مدنى 
مستقل و به عنوان متولیان نهاد وکالت ایجاد شده و به رسالت خود در 
جهت تربیت وکیل اقدام کرده اند. متاسفانه با وجود آنکه بحث کانونهاى 
وکالى مستقل و  وکیل مستقل یک امر کامال جا افتاده در بیشتر نظام 
هاى حقوقى است و در کشور خودمان نیز نزدیک به هفتاد سال است که 
این امر مورد توجه جدى قانونگذار قرار گرفته، اما مدتى است از طرف 
برخى نهادهاى حاکمیتى به اهمیت این موضوع نه تنها توجه نشده، بلکه 
اقداماتى صورت گرفته که موجب تضعیف نهاد وکالت کشور شده است.

بحث هجمه ســازى ســنگین علیه وکال در قالــب عناوین مختلف 
غیرواقعى، همچون موضوع فرار مالیاتى، موضــوع حق الوکاله هاى 
میلیاردى و مواردى از این دســت که اساسا صحت ندارد و اگر صحت 
هم داشته باشد، آنقدر کم است که در یک جامعه آمارى اصال به حساب 
نمى آید، گاهى موجب مى شود این احساس بوجود آید که هجمه سازى 
ها، هدفمند انجام مى گردد. متأسفانه رســانه ملى در این زمینه سهم 
بزرگى دارد. رسانه ملى در مناســبتهاى مختلف و در ارتباط با صنوف 
مختلف، برنامه اى را اختصاص به آن صنف مى دهد. لیکن شاهد هستیم 
در ارتباط با وکیل و نهاد وکالت، هرگز چنین برنامه هایى با رویکرد مثبت 
تولید نشده است. در مقابل شاهد سریالها و برنامه هایى هستیم که در آن 
ها قلب حقیقت شده و همین امر موجب القاى افکار و تلقى هاى ناصواب 
و تاثیرات منفى در اذهان عمومى نســبت به نهاد وکالت در جامعه مى 

شود. رئیس کانون وکالى اصفهان ادامه داد: «مورد دیگر بحث موازى 
سازى و نهاد سازى در کنار نهاد وکالت است. با  وجود  یک نهاد مستقل 
کامال قانونى در حوزه وکالت کشور، شــاهد ایجاد نهاد موازى در کنار 
کانون هاى وکال هستیم که به نوعى به رقابت با کانون وکال به عنوان 
یک نهاد دیرینه مدنى پرداخته و در این رقابت از بعضى پتانسیل هاى 
حاکمیتى هم استفاده مى کند و نتیجه و خروجى این رقابت، تضعیف 
نهاد وکالت است. همچنین برخى تصمیم گیریها در قالب الیحه، آیین 
نامه و طرح به شدت به اســتقالل نهاد وکالت، هویت این نهاد و حتى 
موجودیت آن آسیب وارد مى کند. امروزه شاهد طرحى موسوم به طرح 

تسهیل صدور برخى مجوزهاى کسب و کار در مجلس شوراى اسالمى 
هستیم که همه شما مى دانید طى این طرح و در ماده اى موسوم به ماده 
6 تعدادى از نمایندگان به دنبال نهایى کردن مقرره اى هســتند که به 
موجب آن ماهیت نهاد وکالت دچار استحاله خطرناکى مى شود. نهاد 

وکالت ماهیت کامال غیرتجارى دارد.
سئوال این است که مگر مى شود با جان و مال و ناموس مردم کار تجارى 
و کسب سود کرد؟ آیا معقول است بپذیرید وکیل دادگسترى که براى 
امر دفاع تربیت شده اجازه داشته باشــد که مال و جان و ناموس مردم 
را به عنوان دســتمایه اى براى کسب سود بیشتر قرار دهد. پاسخ قطعا 
منفى است . آنچه در این ماده اتفاق مى افتد، قانونى کردن همین مفهوم 
ناصواب است که این یعنى ایجاد اســتحاله در ماهیت یک نهاد مدنى 
غیرتجارى که با مهمترین سرمایه هاى یک انسان در ارتباط مى باشد. 
این بدان معناست که در کار قضاوت و در محاکم دادگسترى که اماکن 
شریفى هستند و با مقدس ترین سرمایه هاى یک انسان همانند جان و 
حیثیت در ارتباط مى باشند، مى توان کار تجارى کرد که قطعا اینها تلقى 
هاى غلطى است.» دکتر لیال رئیسى بیان داشت: «از سوى دیگر این 
روزها از آیین نامه اى موسوم به آیین نامه 1400 قوه قضائیه، صحبت 
مى شــود که قصه تلخ خودش را دارد. از طریق این آیین نامه تالش 
مى شود در امور صنفى وکال که به موجب قانون، تنها در اختیارکانونهاى 
وکال اســت، دخالت صورت گیرد.  البته که به موجب قانون، دستگاه 
قضایى کشــور، حق و تکلیف نظارت بر امور وکال را دارد. اما نظارت 
مفهوم درست خودش را دارد. آنچه این روزها جامعه وکالت را به شدت 
نگران و دچار التهاب نموده آن است که این نظارت به موجب چند ماده 
از این آیین نامه که مورد نظر قوه قضاییه است، تبدیل به دخالت در امور 
مختلف صنفى وکال و کانون هاى وکال بشــود  که در بحث برگزارى 

آزمون این نگرانى واقعیت پیدا کرد. حال سئوال اینجاست که دخالت 
چه خطراتى در پى دارد؟ مهمترین خطرى که مواد مورد اعتراض کانون 
هاى وکال در آیین نامه موصوف به دنبال دارد، ســلب آرامش و امنیت 
شغلى و استقالل از وکالى دادگسترى است. وکیلى که باید در کمال 
آرامش و احساس امنیت شــغلى و در کمال استقالل از هر نوع تهدید، 
ارعاب و فشار، بتواند وفق قانون از حقوق حقه موکل خود دفاع کند، به 
موجب برخى مواد آیین نامه از جمله موادى که این اختیار را به مقامات 
محترم قضایى مى دهد که بتوانند خارج از چهارچوب قوانین مربوط به 
حرفه وکالت، پروانه و جواز وکالت وکیل را باطل کند، دیگر نمى تواند 

به شکل مستقل و بدون نگرانى از حقوق موکل خود دفاع کنند. قطعا 
همانطور که اتحادیه سراســرى کانون هــاى وکال و هیأت عمومى 
کانون ها چندین بار صراحتا اعالم نموده، تا زمانى که آیین نامه و موادى 
که برخالف استقالل و امنیت شغلى وکالست اصالح نشود، کانونها نمى 
توانند آن را بپذیرند و اجرا کنند و ما رسما اعالم مى کنیم که تا زمانى که 
آیین نامه اصالح نشود از نظر کانون هاى وکال قابل اجرا نیست.» وى 
افزود:« از دیگر موضوعات مهمى که حتما در جریان آن هستید، موضوع 
برگزارى آزمون وکالت است. ممکن است این سئوال براى شما مطرح 
شده باشد که چرا کانونهاى وکال در سال 1400 آزمون را برگزار نکردند و 
حتى ممکن است این سوءتفاهم براى برخى داوطلبان بوجود آمده باشد 
که کانونها نخواستند آزمون را برگزار کنند. در حالیکه اصال چنین نیست. 
براســاس مقررات قانونى، کانونها حق و تکلیف دارند هرساله حداقل 
یک بار آزمون برگزار کنند و سالهاى سال است که به وظیفه خود عمل 
مى کنند. اما امســال بدلیل اینکه قوه محترم قضائیه در ارتباط با آیین 
نامه اى که عرض کردم، اصرار داشت که این آیین نامه در آگهى آزمون 
درج شود و به نوعى در امر آزمون کانونها دخالت صورت گیرد، کانونها 
نتوانستند به وظیفه قانونى خود عمل نمایند. اما همچنان در حال پیگیرى 
هستند که در اولین فرصت در سال 1401 بتوانند به این تکلیف قانونى 

خود مطابق مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت عمل نمایند.»

وکیل امیرحسین سجادیه: اجازه نمى دهیم فردى که 
دانش الزم را ندارد، پروانه وکالت اخذ کند

در ادامه نشست، وکیل امیرحسین سجادیه، نایب رئیس کانون وکالى 
دادگسترى استان اصفهان، در پاسخ به سوالى مبنى بر حق الوکاله هایى 
که از سوى وکال اخذ مى شود و چگونگى تعرفه بندى آن گفت: تعرفه 

حق الوکاله اى که اکنون اعمال مى شود مصوب اسفندماه 1398 ریاست 
محترم وقت قوه قضاییه است در همان آیین نامه پیش بینى شده که 
وکیل و موکل مى توانند به میزانى بیشتر و یا کمتر از تعرفه توافق کنند. 
نایب رئیس کانون وکالى اصفهان تصریح کرد: بسیارى از وکال پائین 
تر از نرخ تعرفه حق الوکاله اخذ مى کنند و در این بین هستند تعداد زیادى 
از وکال که با توجه به شــرایط مالى موکل خود و در صورت اطمینان از 
صحت اطالعاتى که موکل ارائه مى کند به صورت رایگان از وى دفاع 

کرده  و خدمات حقوقى ارائه مى دهند.
او همچنین در پاسخ به این سوال که شنیده شده برخى وکال در خصوص 

به نتیجه رساندن پرونده به موکل خود تضمین و قول مى دهند، گفت: 
تضمین و تعهد در به نتیجه رساندن دعاوى براى وکال غیرقانونى و تخلف 
است. او در ادامه به نگاه بدبینانه اى که نسبت به وکال در برخى رسانه ها 
وجود دارد انتقاد کرد و گفت: بدون شک نمى توان منکر شد که در این 
حرفه نیز مانند هر حرفه و صنف دیگر تخلفات کمى وجود دارد اما دادسرا 
و دادگاه انتظامى کانون به این تخلفات وکال رســیدگى مى کند و اگر 
تخلف وکیل محرز و اثبات شود ممکن است حتى تا ابطال پروانه وکالت 
نیز پیش برود. وکیل سجادیه تاکید کرد: با جدیت به دنبال حفظ سالمت 
و حیثیت وکال هستیم بر همین اساس صراحتا اعالم مى کنیم که اجازه 
نمى دهیم هر فردى که استانداردها و دانش الزم را ندارد، پروانه وکالت 

اخذ کند و سرنوشت حقوق ملت را به دست بگیرد.
او در پاسخ به سوالى در خصوص تبصره ماده 48 قانون دادرسى کیفرى 
افزود: بر طبق این تبصره مقررشــده بود در پرونده هاى خاص وکالى 
خاص که مورد تایید ریاست قوه قضاییه هستند ورود کنند که خوشبختانه 
این امر منتفى شد؛ ما از حذف این مقرره استقبال مى کنیم چراکه موکل 
باید حق داشته باشد وکیل خود را خود انتخاب کند و در این رابطه نباید 

مانعى وجود داشته باشد.

وکیل شــهرام محقق: متأسفانه ســازمانى براى 
حمایت هاى حقوقى وجود ندارد

وکیل شــهرام محقق دولت آبادى، عضو هیات مدیره کانون وکالى 
اصفهان در ادامه نشســت به ضرورت اجبارى شدن وکالت در دعاوى 
مختلف در کشور اشاره کرد و افزود: همانطور که براى سالمت جسم به 
ارائه خدمات درمانى و پزشکى و سازمانى تحت عنوان تأمین اجتماعى 
نیازمند هستیم؛ براى حمایت هاى حقوقى هم باید سازمانى جهت ارایه 

تســهیالت وارایه حمایت هاى حقوقى به مردم وجود داشته باشد که 
متاسفانه چنین سازمانى وجود ندارد. ضرورى است در این حوزه مسئوالن 
امر در کنار کانون وکال چاره اندیشى کنند. او در ادامه به بررسى آمارى 
تعداد وکال در کشــورهاى مختلف پرداخت و گفت: وقتى به آمار نگاه 
مى کنیم متوجه مى شــویم که ســرانه وکیل در کشــور ما نسبت به 
کشــورهاى اروپایى در رتبه باالترى قرار دارد. در حال حاضر با در نظر 
گرفتن وکالى مرکز مشــاوران قوه قضاییه 92 هزار وکیل در کشور 
داریم که اگر بخواهیم ســرانه وکیل در کشور را محاسبه کنیم به ازاى 
هر 915 نفر یک وکیل مشغول فعالیت است. عضو هیأت مدیره کانون 
وکال همچنین تصریح کرد: بر اســاس آمار اســتخراجى از شــوراى 
کانون وکال وانجمن حقوقى اروپا موســوم به CCBE در کشــورى 
مثل فرانســه به ازاى هر 960 نفر یک وکیل و در سوئیس به ازاى هر 
1 هزار و 180 نفر و در اتریش به ازاى هر 1 هزار و 330 نفر یک وکیل 
فعالیت دارد. اما نکته اینجاســت که با وجود تعداد وکیلى که در کشور 
فعالیت مى کند هنوز فرهنگ وکالت میان مردم نهادینه نشــده است 
که این فرهنگسازى به عهده اصحاب رســانه و نهادهایى است که بر 
طبق قوانین متولى امور فرهنگى هســتند وبا مردم در ارتباط مستمر 
و نزدیک مى باشــند. وکیل محقق دولت آبادى بــر ترویج فرهنگ 
اســتفاده از وکیل که موجب اعتالى حقوق شهروندى مى شود تاکید 
کرد و گفــت: وظیفه کانــون وکال پرداختن به امر دفاع اســت که از 
طریق جذب وتربیت وکیل ونظارت برعملکردآنان وهمچنین حمایت 
وصیانت از حرفه وکالت وظایــف محوله خود را طبــق قانون  انجام 
مى دهد ولیکن متولى امور فرهنگى مراجع فرهنگى دیگرى هستند که 
مى بایست در زمینه ترویج مراجعه به وکیل و معرفى حرفه وکالت به آحاد 
جامعه قدم بردارند که ما متاســفانه علیرغم مراجعات ومکاتبات بعمل 
آمده نه تنها عزم جدى از سوى متولیان این امر مشاهده نمى کنیم حتى 
بعضا شاهد معرفى ناشایست این حرفه در فیلم ها وسریال ها وجراید 
هستیم که منجر به وکیل هراسى شده است که در همین جا مجددا از 
متولیان امور فرهنگى تقاضا داریم به جهت منافع افراد جامعه درنگاه و 

سیاست هاى خود در رابطه با حرفه وکالت بازنگرى نمایند.

وکیل مجتبى اسدیان: متاسفانه بخش زیادى از وکالى 
جوان، کم کار یا بیکار هستند

در ادامه وکیل مجتبى اسدیان، عضو هیأت مدیره کانون وکالى اصفهان 
به معضل بیکارى در میان وکالى کشــور اشاره کرد و گفت: برخالف 
آنچه در تصورات عامه وجود دارد، در حال حاضر بخش زیادى از وکالى 
جوان، کم کار،بیکار و توانایى اجاره و تجهیز دفتر وکالت ویا تأمین هزینه 
هاى صدور و تمدید پروانه و پرداخت حق صندوق بازنشستگى خود را 
ندارند. وکیل اسدیان افزود: با وجود همه این مشکالت شاهد هستیم 
که نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى اصرار بر تصویب مصوبه  
اى تحت عنوان تسهیل صدور برخى از مجوزهاى کسب وکار دارند که 
معیار جذب وکیل را به معیار شناور تبدیل مى کند. عضو هیأت مدیره 
کانون وکالى اصفهان در ادامه تصریح کرد: نمایندگان مجلس به تمام 
هشدارهاى داده  شده توســط بیش از 300 استاد حقوق توجه نکرده و 
این قانون را تصویب کردند که نتیجه آن افزایش بیکارى وکال و ایجاد 
زمینه بروز فساد خواهد بود. وکیل اسدیان در ادامه با اشاره به آمار کانون 
وکالى اصفهان گفت: در حال حاضر 230 نفر از وکالى کانون اصفهان 
پروانه خود را تودیع کردند. این در حالى اســت که در سال جارى 170 
نفر از وکالى کانون همچنان پروانه خود را تمدید نکردند و این افراداز 
سامانه وکال خارج مى شــوند .چاره اصالح این موارد و وضع موجود در 
اصالح قوانین است. در حال حاضر در استان اصفهان 2 هزار و 937 وکیل 
فعالیت دارند که از این تعداد هزار و 825 وکیل مرد و هزار و 112 وکیل 
زن هستند؛ از مجموع 235 کارآموز، 151 نفر مرد و 84 نفر زن هستند. 
وکیل اسدیان نیز بر ضرورت ترویج فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه 
اشاره و تاکید کرد: متاسفانه فرهنگ استفاده از وکیل و تقویت معاضدت 

قضایى در اولویت نظام قانون گذارى و اجرایى نیست.

نشست خبرى اعضاى هیأت مدیره کانون وکالى دادگسترى اصفهان برگزار شد

دکتر رئیسى: جامعه اهمیت حضور وکیل مستقل را درك کرده است


