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اشتغال زندانى موجب کاهش آسیب  مى شودکجایى «شاد»؟!اختالف بین بزرگان در پشت صحنه  «برادران لیال»چرا قیمت خودرو همچنان در حال صعود است؟ نبود VAR صداى محرم را هم درآورد اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سالخوردگى باعث 
ورشکستگى نظامات 

تأمین اجتماعى
 مى شود

راه اندازى بازار دوچرخه و موتور در اصفهان
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زاینده رود
 تا 5 اردیبهشت 
جریان دارد

دبیر مرکز مطالعات جمعیت ضمن هشدار نسبت به کاهش 
ضریب پشتیبانى در صندوق هاى بازنشستگى و تامین 

اجتماعى مى گوید: براى مدیریت چالش ها و تحقق  
سیاست هاى کلى تامین اجتماعى، باید توجه ویژه اى به 
سالمندى جمعیت داشت و آن را در سیاست هاى کلى...

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه هنوز آب زاینده رود 
براى نوبت سوم تحویل کشاورزان شرق اصفهان 
نشده است، گفت: این دوره ســوم تقریبًا مشابه 
دوره گذشــته و حدود 45 میلیون مترمکعب آب 
زاینده رود بــه مدت ده روز تا 5 اردیبهشــت ماه 
جریان خواهد داشت. حسین وحیدا در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به دوره سوم بازگشایى آب براى 
کشاورزان شرق اصفهان، اظهار کرد: کشاورزان 
شــرق اصفهان بعد از نوبــت دوم آبیارى براى 
اراضى گندم، نیاز به آبیارى دوباره کشــت گندم 

خود بودند...

افزایش پرونده هاى سرقت و کالهبردارى در اصفهانافزایش پرونده هاى سرقت و کالهبردارى در اصفهان
معاون برنامه ریزى دادگسترى: شیوه و شگردهاى کالهبردارى و سرقت اموال متفاوت شده است  معاون برنامه ریزى دادگسترى: شیوه و شگردهاى کالهبردارى و سرقت اموال متفاوت شده است  
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به دنبال اجراى پروژه تجمیع فروشندگان در یک مجموعه تجارى محقق مى شود؛

آزمون آماده بازى شد
تیم فوتبال بایرلورکوزن امروز در هفته سى ام رقابت هاى بوندسلیگا 
میزبان الیپزیگ است. در همین رابطه سایت «ligainsider» آلمان 
به بررسى ترکیب احتمالى دو تیم براى این بازى پرداخت. این رسانه 
آلمانى به بازگشت سردار آزمون، ستاره ایرانى لورکوزن به تمرینات 
گروهى تیم پرداخت و نوشت: ســردار آزمون بعد از گذراندن دوران 

کسالت به تمرینات گروهى برگشته و...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کاهش میانگین 
فوت ناشى از 

کرونا در اصفهان 

آب نزنید راه را!
چه کسى مسئول هدررفت آب در فضاى سبز اصفهان است؟
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خطر نیمکت نشینىخطر نیمکت نشینى
 گلر سپاهان را تهدید  گلر سپاهان را تهدید 

مدیرعامل سازمان مدیرعامل سازمان مى کند
پارك ها و فضاى سبز پارك ها و فضاى سبز 
شهردارى خبر داد؛شهردارى خبر داد؛

4040 درخت در  درخت در 
اصفهان قربانى اصفهان قربانى 
خشکسالى شدخشکسالى شد
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دکتر سیما فردوسى، دکتر سیما فردوسى، 
روانشناس پاسخ مى دهد؛روانشناس پاسخ مى دهد؛

با خودکشى با خودکشى 
چهره ها چگونه چهره ها چگونه 

برخورد کنیمبرخورد کنیم
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براى نقشم در براى نقشم در 
«نجال» به همه گفتم نه!

حسام منظور: حسام منظور: 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همزمان با ارزیابى (فشرده )

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده) 

به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و 
حداکثر تا روز شنبه مورخ 1401/02/17در ســامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف 
ـ ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، خیابان امام خمینى، امور برق منطقه دو، دبیرخانه، تحویل نمایند. به 

پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir  :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 http://iets.mporg.ir   :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122555 واحد مناقصات خانم صباغى و جهت آگاهى بیشتر در 
مورد الزامات، اطالعات شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34122543 دفتر امور مهندسى تماس حاصل 

فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021، دفتر ثبت نــام: 88969737-021 و 

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

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها 

براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت 
و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت 

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

* حضور پیشــنهاد دهندگان (هر شــرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد 
مى باشد.  

* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

روابط عمومى شرکت توزیع برق  اصفهان

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

موضوع 
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

تاریخ 
برگزارى 
مناقصه

مبلغ تضمین

400141212001093883000002

اصالح 
ساختار شبکه 
در محدوده 

امور برق 
منطقه دو 

(شمال غرب)

1401/01/281401/02/061401/02/171401/02/191,547,000,000

دانشگاه آزاد اسالمى مرکز فناورى شهر مجلسى در نظر دارد پوشش 
پالستیک گلخانه هاى خود را  از نوع پرشین با گرید A به مقدار 46 تن 
از طریق مناقصه عمومى خریدارى نماید لذا از کلیه فروشندگان معتبر 
دعوت به عمل میآید از تاریخ درج آگهى به مدت ده روز با در دســت 
داشتن فیش واریزى به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 0105731801006 
بانک ملى به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر مجلسى به این واحد 
دانشگاهى به نشانى شهر مجلسى بلوار توحید دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد مجلسى نسبت به اخذ اسناد استعالم اقدام نمایند.

آگهى مناقصه

دانشگاه آزاد اسالمى مرکز فناورى شهر مجلسى
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براساس مصوبه شماره 6/608 مورخ 1400/10/05 شوراى اسالمى شهر فالورجان این شهردارى در نظر دارد فک هاى متحرك (سازه هاى 
تبلیغاتى) در سطح شهر را جهت  نصب بنرهاى تبلیغاتى طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى به متقاضیان واجد شرایط به صورت 

اجاره به مدت یکسال شمسى واگذار نماید. 
ـ قیمت پایه اجاره بهاء هر عدد سازه تبلیغاتى براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 4,500,000 ریال و جمعاً براى 40 عدد سازه تبلیغاتى 
ماهیانه مبلغ 180,000,000 ریال (براى یک سال جمعاً 2,160,000,000 ریال) مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود. 
ـ شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/02/06 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند. 
ـ کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

ـ جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید. 

محمدعلى عزیزى-  شهردار  فالورجان

آگهى تجدید مزایده

م.الف:1298567

نوبت دومنوبت دوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

آگهى مناقصه

م.الف:1303759 

چاپ اولچاپ اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد: 
1ـ عملیات جدول گذارى معابر سطح شهر به شماره 2001093298000003 
3ـ عملیــات لکه گیرى و آســفالت معابر ســطح شــهر به شــماره 
2001093298000001 را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکى دولت 

برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگــزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به 
ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکــى (به صورت برخط) براى کلیه 

صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/1/27
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/2/6

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/02/17
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/02/18

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکى یا سپرده 
نقدى 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینى شــهر، میدان قدس، شهردارى 
مرکزى 33641415

سالروز والدت حضرت امام حسن مجتبى (ع) مبارك باد
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هواداران انگلیس دعوتنامه شــگفت انگیزى دریافت 
کرده اند تا براى حضور در فینال جــام جهانى 2022 در 
جزیره ایرانى «کیش» بمانند. آنها سپس از کیش به قطر 

رفت و آمد خواهند کرد.
روزنامه «دیلى میرور» نوشــت که از هواداران فوتبال 
انگلیس دعوت شده تا در جام جهانى امسال در قطر در 
یکى از جرایز ایرانى بمانند. این در حالى است که مردان 
گرت ســاوتگیت در بازى افتتاحیه خود به مصاف ایران 
خواهند رفت.کیش که با نام مروارید خلیج فارس شناخته 
مى شود، 40 دقیقه پرواز یا 6 ساعت با قایق از قطر فاصله 
دارد. در حالى که این جزیره در غرب شناخته شده نیست، 

اما با سرزمین اصلى ایران کامًال متفاوت است. این جزیره 
داراى هتل هاى سطح باال و امکانات زیباى دیگر است.

رســتم قاســمى وزیر دولت ایران گفت که انتظار دارد، 
«صدها هزار هوادار جام جهانى» در ایران بمانند و او گفت 
که اقامت در کیش گزینه جذابى است. او ادامه داد: اکنون 
در حال برنامه ریزى هستیم تا زمینه را براى عالقمندان و 
گردشگران خارجى فراهم کنیم تا در اوقات فراغت خود به 
ایران سفر کنند و از جاذبه هاى کشورمان نیز دیدن کنند.

هوادارانــى که در ایــران مى مانند هزینه هاى بســیار 
ارزان ترى نسبت به کسانى که در قطر هستند، خواهند 

داشت. 

 (RCSC) بر اساس پیشنهاد شــوراى مراکز خرید روسیه
برند هاى پوشــاك غربى که به دلیل تحریم ها و جنگ در 
اوکراین بازار روسیه را ترك کرده اند مى توانند با برند هاى 
ایرانى جایگزین شــوند.«اولگ ویتشخوفسکى»، رئیس 
شوراى مراکز خرید روسیه با نمایندگان انجمن هاى تجارى 
ایران در سفارت ایران در مسکو دیدار کرد و در آنجا توافق 
شد که ممکن است برند هاى پوشــاك غربى با برند هاى 
ایرانى جایگزین شوند. این جایگزینى ظرف مدت سه سال 
انجام خواهد شد، زیرا پاره اى از مسائل سازمانى وجود دارند 
که باید در ابتدا حل شوند. وویتسخوفسکى در بیانیه اى گفته 
است: روسیه عالقه مند به افتتاح فروشگاه هایى با کاال هاى 

تولیدکنندگان ایرانى است، اما چندین مسئله باید در فرآیند 
عرضه آن به خرده فروشى هاى روسیه حل شوند. به عنوان 
نقطه آغاز همکارى با تولیدکنندگان ایرانى قرار است دست 
کم 30 شعبه در روسیه فعالیت خود را آغاز کنند. او افزوده 
است: هیچ برند مطرحى در ایران وجود ندارد که در روسیه 
شناخته شده باشــد؛ بنابراین، پول و زمان براى شناساندن 
برند هاى ایرانى در روســیه مورد نیاز است.رئیس شوراى 
مراکز خرید روسیه افزوده است که حل مسئله لجستیک 
براى ارتقاى برند ها ضرورى است. به نظر مى رسد بهترین 
گزینه مســیر هاى «آهسته» باشــد که زمان بیشترى را 

مى طلبد، اما هزینه کمترى دارد.

هواداران تیم فوتبال انگلیس 
به کیش دعوت شدند!

چشم برند هاى ایرانى لباس 
به بازار روسیه

تخریب ویالى60 میلیاردى
  میزان| حکم قضایى قلع و قمع و تخریب 
ویالیى مجلل در جنگل هاى شهرستان ماسال 
اجرایى شد.  ســازنده این بنا فردى غیر بومى و 
غیر گیالنى است و از طریق رانت توانسته است 
اراضى جنگلى را تصرف کرده و اقدام به ساخت 
بنا کند و على رغم دستور قضایى خلع ید و قلع 
و قمع این ویال در ســال 1398، هیچ اقدامى از 

سوى متولیان امر در آن دوره صورت نگرفت.

حیف شماست!
(خطــاب به شــهردار    روزنامه شرق|
تهران) کرباســچى اگر بلندآوازه شد، براى این 
بود که دیوار پارك ها را برداشــت. کرباسچى 
دیوارهــاى پادگان هــاى داخل شــهر را که 
هیچکــس درون آنها را نمى دید، برداشــت تا 
مردم درون آنها را ببینند و آنها را تبدیل به پارك 
کرد تا در شهر پر از دود، مردم فضاى بیشترى 
براى نفس کشیدن داشته باشــند و براى اینها 
بود که خوشنام و مشهور شــد. اگر شما در فکر 
آوازه و شهرت هســتید، چرا در پى دیوارکشى 

برآمده اید؟

10 درصد نیامدند
معــاون وزیــر آموزش وپرورش    ایسنا|
اعالم کرد که آمار تجمیعى از کل مدارس کشور 
مبین آن است که حدود90 درصد دانش آموزان 
و بالغ بر 98 درصد همکاران در مدارس حضور 
دارند. احمد محمودزاده گفت: بخشى از غایبین 
به علــت بیمارى هاى زمینه اى و بخشــى به 
علت کرونا و طى دوره نقاهت کرونا در مدرسه 
حضور ندارند که حدود 6 تــا 7 درصد غایبان را 

در برمى گیرد.

چرا «برادران لیال» 
رفت کن؟! 

  برترین ها|روزنامــه «فرهیختگان»، به 
حضور فیلــم «برادران لیال» در جشــنواره کن 
اعتراض کرد. این روزنامه نوشــت: فیلم سعید 
روســتایى هنوز پروانه نمایــش داخلى نگرفته 
است... اگر این فیلم در کن نمایش داده شد و بعد 
به نظر رسید که مناسب نمایش در ایران نیست یا 
بخش هایى از آن باید اصالح شود، این اتفاق چه 
تبعاتى در فضاى رسانه اى ایران خواهد داشت؟ 
نه حتى یک جمله خالصه داستان از آن به هیچ 
زبانى منتشر شــده، نه یک کلمه الاقل عنوان 
کرده اند که موضوعش چیست. حتى مسئوالن 
سازمان سینمایى وزارت ارشاد هم یک فریم از 
آن را ندیده اند. ســرمایه گذار فیلم هم مشخص

 نیست.

ریزگردها شیمیایى اند؟
دکتر احمــد احمــدزاده دیلمى،    ایسنا|
فوق تخصص خون و سرطان با اشاره به تأثیر 
آلودگى هوا بر بروز ســرطان ها، گفت: با توجه 
به اینکه بیشــتر ریزگردهاى با منشأ خارجى از 
کشور عراق به ســمت خوزستان مى آیند و این 
کشــور در معرض جنگ بــوده و در محیط آن 
انواع مواد شیمیایى و غیر شیمیایى استفاده شده 
است بنابراین اینکه بگوییم حتمًا این ریزگردها 

شیمیایى نیستند، حرف غیر معمولى است.

چراغ خاموش 
محمدمهدى اسماعیلى، وزیر    تسنیم|
ارشاد اسالمى در واکنش به بیانیه زنان سینماگر 
گفت: بناى ما این است که این مسئله، با حفظ 
شئونات افراد مورد رسیدگى قرار گیرد و بنابراین 
بازتاب خبرى به آن معنا نخواهیم داشــت. اگر 
اتفاقاتى در این زمینه وجــود دارد، حتمًا جامعه 
ســینمایى باید واکنش مناسب نشان دهد؛ اگر 
بى اخالقى یا پلشتى وجود دارد باید از این جامعه 

زدوده شود.

مانند شب پره اند! 
امام جمعه بهشــهر با بیان اینکه    برترین ها|
«پتروشیمى حق مســلم ماست» خطاب به مخالفان 
گفته: کور خوانده اید ما پاى این مجتمع پتروشــیمى 
ایستاده ایم و از هیچ چیزى نمى هراسیم ولو تظاهرات 
کنیم و به تهــران بریم! حجت االســالم جبارى که 
پتروشیمى را یک «صنعت ســبز» خوانده مى گوید: 
«این صنعت آلودگى ندارد» اما «مخالفین به صورت 
مخفیانه مانند شــب پره در فضاهــاى مجازى باب 

مخالفت گذاشتند». 

علت بسترى شدن رضایى  
  همشهرى آنالین|محسن رضایى، معاون 
اقتصادى رئیس جمهــورى و دبیر پیشــین مجمع 
تشــخیص مصلحت که به علت مشکالت تنفسى و 
ضعف شدید جسمانى به بیمارستان منتقل شده بود،  از 

بیمارستان مرخص شد. 

باید تنگه هرمز را بست
  انتخاب| حســین شــریعتمدارى در سرمقاله 
«کیهان» نوشت: ما مى توانیم و باید تنگه هرمز را به 
روى کشتى هاى تجارى و نفتکش هاى کره جنوبى 
و تمامى شــناور هایى که براى کره جنوبى کاال حمل 
مى کنند و یا از مبدأ کره جنوبى بارگیرى کرده اند ببندیم 
و مادام که 7 میلیارد دالر طلب کشورمان را پرداخت 

نکرده اند به آنها اجازه تردد را ندهیم.

درس اخالق، ضعیف شده
  دیده بان ایران|آیــت ا... العظمى شــبیرى 
زنجانى با ابراز تأسف از ضعیف شدن درس هاى اخالق 
در حوزه  علمیه گفت: درس هاى اخالق حوزه بســیار 
ضعیف شده اســت. حوزه هاى علمیه در تاریخ خود، 
درس هاى اخالق بسیار مؤثرى را به خود دیده است. 
اما همین که هست غنیمت اســت. باید آن را حفظ و 

تقویت کرد. 

جواد هاشمى
 به رئیسى چه گفت؟

  خبرانالین|محمود گبرلو، مجــرى تلویزیون 
و منتقد ســینما و از جمله حاضران در مراســم افطار 
رئیس جمهور مى گوید جواد هاشمى به رئیس جمهور 
گفته است که برخى هنرمندان مایل به مالقات با او 
نیستند و این جمع، همه هنرمندان ایران نیست. او ادامه 
داد رئیس جمهور هم در پاسخ اعالم کرد خدمتگزار همه 
است؛ چه کسانى که به او رأى دادند و چه کسانى که 

به او رأى ندادند.

خبرخوان

پوسترى که طى روزهاى اخیر با عنوان پوستر روز جهانى 
زنان روستایى با تصویرى از زنان روستایى شمال ایران 
در فضاى مجازى دست به دست مى شــود و حتى در 
برخى رسانه هاى رســمى نیز خبر آن منتشر شده، یک 

پوستر جعلى است.
انتشار تصویرى از یک پوستر غیررسمى با عنوان پوستر 
«روز جهانى زنان روستایى» در فضاى مجازى و برخى 
رسانه هاى رسمى کشــور طى روزهاى اخیر به شکل 
گسترده اى مورد توجه کاربران و مخاطبان قرار گرفته 
است. در این پوستر عکســى از زنان روستایى کشاورز 
شمال ایران دیده مى شــود که دور یک سفره در کنار 
شــالیزار کنار هم نشســته اند. اما واقعیت این است که 
تصویر دست به دست شده با عنوان پوستر روز جهانى 

زنان روستایى جعلى است.
با اینکه این پوستر طى دو سه سال اخیر چند بار دیگر نیز 
در فضاى مجازى بازنشر شده بود، اما این بار به شکل 
بسیار گســترده اى مورد توجه قرار گرفت. تا جایى که 
در صفحه هاى شــخصى برخى مسئوالن و چهره هاى 
سرشناس نیز بازنشر شده است. نکته قابل توجه اینکه 
در برخى صفحه هاى اجتماعى و رسانه هاى مربوط به 
استان هاى شمالى نوعى رقابت براى منتسب دانستن 
این عکس به آن استان نیز دیده شده است. در حالى که 
با نگاهى به این پوســتر و در نظر گرفتن برخى معیارها 
مى توان به نادرستى خبر استفاده از تصویر زنان روستایى 
شمال ایران براى پوســتر روز جهانى زنان روستایى و 

جعلى بودن این پوستر پى برد.
نخستین نکته براى شــک کردن به واقعى بودن این 
پوستر، تاریخ نداشتن آن اســت. معموًال در پوسترهاى 
اینچنینى که مربوط به روزهاى جهانى ثبت شــده در 
تقویم بین المللى هستند، سال انتشــار پوستر نیز ثبت 
مى شــود. اما در این پوســتر به جز یک لوگو و عبارت 
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زنان روستایى- و تاریخ روز و ماه یعنى 15 اکتبر نشانه 
دیگرى که بیانگر مشخصاتى واقعى از پوستر باشد دیده 

نمى شود.
نکته مهم دیگر که در این پوستر دیده مى شود و مى تواند 
دلیلى بر جعلى بودن آن باشــد، اندازه غیراستاندارد آن 
در طراحى پوســترهاى معتبر بین المللى است. معموًال 
پوســترهاى اینچنینى مستطیل شکل هســتند و در 

ابعادى استاندارد به صورت عمومًا عمودى و گاهى هم 
افقى طراحى مى شوند. اما این پوستر هیچ کدام از این 

معیارها را ندارد.
جعلى بودن این پوســتر را مى تــوان از نبود طراحى در 
تصویر نیز دریافت. تصویرى که از آن به عنوان پوستر 
روز جهانى زنان روستایى یاد مى شود صرفًا یک عکس 
اســت که زیر یک عبارت قرار گرفته و هیچ نشانه اى از 
طراحى پوستر و طراحى هاى هنرمندانه گرافیکى براى 

انتقال مفاهیم در آن دیده نمى شود.
ضمن اینکه ثبت شــدن یک نشــانى غیرمرتبط روى 
این پوستر نشــان مى دهد تصویرى که دست به دست 
مى شود غیرمعتبر است. روى کادر سبز رنگ در گوشه 
باال و سمت راست تصویر نشانى نوشته شده که مشخص 
نیســت مربوط به کدام صفحه در یکى از شــبکه هاى 
اجتماعى است. طبیعتًا روى پوســترى با این فراگیرى 

چنین نشانى غیرمرتبطى نباید ثبت شده باشد.
موضوع مهم بعدى که جعلى بودن این پوســتر را تأیید 
مى کند، تاریخ واقعى روز جهانى زنان روستایى است که 
روى این پوستر جعلى هم قید شده است. 15 اکتبر که 
در تقویم سازمان ملل با هدف حمایت از زنان روستایى 
به نام این گروه از زنان ثبت شــده، مقــارن با 23 مهر 
اســت. در حالى که 6 ماه تا روز جهانى زنان روستایى 
سال 2022 باقى مانده، عمًال دلیلى براى انتشار پوستر 
این روز از سوى سازمان ملل وجود ندارد و باید چند ماه 
منتظر ماند تا پوستر روز جهانى زنان روستایى در سال 

2022 منتشر شود.
با این حال شاید این ادعا مطرح شود که پوستر مربوط به 
سال هاى گذشته است. در عین حال که پیش تر عنوان 
شد در پوستر تاریخى که نشان دهنده سال انتشار باشد 
وجود ندارد، اما براى اثبات جعلى بودن این تصویر بازنشر 
شده در فضاى مجازى و رسانه هاى رسمى، کافى است 
یک جستجوى ساده داشــته باشیم تا دریابیم که چنین 

پوسترى وجود ندارد.
البته راه ساده ترى هم وجود دارد؛ اینکه پوستر سال هاى 
گذشته روز جهانى زنان روستایى را ببینیم و با مشاهده 
پوســترهاى مختلف که معیارهــاى طراحى حرفه اى 
پوستر براى این مناسبت هاى بین المللى را دارند دریابیم 
که در هیچ کدام از پوســترها چنین تصویرى استفاده 

نشده است.

اصل ماجراى عکسى از زنان شمال ایران که گفته شده سازمان ملل منتشر کرده است

این پوستر جعلى است!

حتمًا براى شما هم پیش آمده که در ســفر گاهى دچار دلتنگى و بغض شوید و 
همیشه این موضوع به دالیل شخصى ربطى ندارد. مثًال اگر به فضاها و خانه هاى 
تاریخى عالقه مند باشید، بازدید از یک خانه تاریخى رو به تخریب ممکن است 
دلتنگتان کند، زیرا اگر اهل قصه پردازى باشید در ذهنتان روزگارى را در آن خانه 
تصور مى کنید که آدم هاى زیادى را در دل خود پناه داده بود، آدم هایى که دیگر 
نیستند. در بوشهر هم جایى در شهر تنگستان هست که جزو نقاط گردشگرى 

محسوب مى شود و گویى همین حس و حال را منتقل مى کند. 
به گزارش «همشهرى آنالین»، اگر در مســیر بازدید کلوت هاى بوشهر قرار 
بگیرید با دیدن تابلوى سبزرنگى که رویش نوشــته خور گورستان لنج ها وارد 
جاده فرعى و خاکى کوتاهى مى شوید که شما را در بندر محمد عامرى به سمت 

لنج هایى هدایت مى کند که سال هاست به گل نشسته اند.
چشم هایتان را ببندید و تصور کنید این لنج ها در خلیج فارس جوالن مى دهند؛ 
ناخدایى دارند و افراد بسیارى که رزق و روزى شان را از همین لنج ها با تجارت، 
ماهیگیرى و باربرى کسب مى کنند. بعد چشم هایتان را باز کنید و به این لنج هایى 
که حاال به گل نشسته اند نگاه کنید. آیا با دیدن حال و هواى این روزهاى لنج هاى 

تنگستان، دلتنگ نمى شوید؟
روزگارى بندر عامرى از مراکز مهم ساخت لنج هاى چوبى و تعمیر و مرمت آنها 
بود، تا اینکه پاى قایق هایى از جنس فایبر گالس به این عرصه باز شد. با وجود 
این قایق هاى جدید دیگر هزینه تعمیر و نگهدارى لنج هاى چوبى به صرفه نبود. 
به همین دلیل براى همیشــه در آب هاى خلیج فارس لنگر انداختند تا زیستگاه 

مصنوعى گیاهان و جانوران دریایى باشند. 
با این حال شما بروید و این گورســتان عجیب و متفاوت را از نزدیک ببینید، اما 
سعى کنید قصه زیبایى براى آنها در ذهنتان خلق کنید؛ مثًال تصور کنید ناخداها 
برگشته اند، دوباره لنگرها را از آب بیرون مى کشند تا براى تجارت و ماهیگیرى 

بین کشورهاى خلیج فارس تردد کنند.  

ساعات اولیه صبح دیروز مردم شهرستان چرداول و شهر سرابله 
در اســتان ایالم با احســاس زمین لرزه همراه با صداى مهیب، 
هراسان و سراسیمه از منازل خود بیرون آمدند اما بنا به اعالم مرکز 
ژئوفیزیک دانشگاه تهران هیچگونه زمین لرزه اى در این منطقه 

ثبت نشده است.
طى سال هاى اخیر مردم شهرســتان چرداول به کرات صداهاى 
مهیبى همراه با لرزش زمین را حس کرده اند که کاوش هاى متعدد 
تیم هاى زمین شناسى حرکت صفحات و الیه هاى زیرین در عمق 

خاك باعث بروز این صداها شده است.
مدیرکل ســتاد مدیریت بحران اســتاندارى ایالم نیــز با تأیید 
شــنیده شــدن صدا در چرداول  گفت: چگونگى وقوع این حادثه 
در دست بررسى اســت و جلسه ســتاد بحران در این شهرستان 
به ریاســت فرماندار برگزار شــد. مجید بیگلریان یادآور شــد: 
هیچگونه گزارشــى مبنــى بر بروز خســارت جانــى و مالى به 
مردم ســاکن مناطق شهرى و روســتایى این شهرستان مخابره 

نشده است.

روزنامه «ایران» نوشت: با وجود آنکه رئیس جمهور، رئیس سازمان 
محیط زیســت و مقامات مختلف همچون دادستانى کل کشور از 
ضرورت لغو احداث پروژه پتروشــیمى میانکاله سخن گفته اند و 
استاندار مازندران دستور گرفته است تا نسبت به جلوگیرى از ادامه 
کار در این پروژه اقدام نماید، اما روز گذشته استاندار مازندران در 
گفتگویى با بهانه قــراردادن اعتراض چنــد بازیگر  گفت: برخى 
هنرمندانى که اصًال اطالعى ندارند و نمى دانند موضوع چیست به 
میانکاله مى روند؛ مگر مى شود من در صحنه یک سریال در حال 

ضبط بروم و کاغذى را دستم بگیریم و بگویم نه به فالن سریال؟! 
این اظهارات استاندار در حالى مطرح مى  شــود که هفته گذشته 
در پى دستور رئیس جمهور به رئیس سازمان محیط زیست براى 
جلوگیرى از احداث پتروشــیمى میانکاله به دلیل بروز مشکالت 
زیست محیطى، ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور 
کار هیئت وزیران قرار گرفته و بزودى پرونده آن براى همیشه بسته 
خواهد شد و وى نیز مى بایست بدون پرداختن به هرگونه حواشى، 

دستور کار دولت سیزدهم در این رابطه را با قوت اجرا نماید.

قیمت خودرو هاى داخلى هر روز روند افزایشى داشته و این افزایش 
قیمت در خودرو هاى کارکرده محسوس تر است. سعید مؤتمنى، رئیس 
اتحادیه نمایشــگاهداران خودرو مى گوید: قیمت برخى خودرو ها از 

ابتداى سال تاکنون حدود 10 درصد گران شده است.
این اتفاق طى هفته هاى اخیر به مرور زمان رخ داده است. به طورى 
که پژو پارس 275 میلیون تومان بود که به 302 میلیون تومان رسیده 
است؛ پژو 206 تیپ 2 از 263 میلیون تومان به 281 میلیون تومان، 
هایما مونتاژى از 810 به 900 میلیون تومان، پراید 111 از 182 میلیون 

به 190 میلیون تومان رسیده است.
با توجه به بسیارى از عواملى که بر تولید خودرو هاى جدید تأثیر منفى 
مى گذارند، تعجبى ندارد که قیمت خودرو هاى دست دوم همچنان باال 
مى رود. ویروس کرونا، کمبود تراشه و جنگ در اوکراین همگى باعث 
اختالل در زنجیره تأمین خودرو در سطح جهانى شدند و این منجر به 

یک اثر منفى در بازار شد.
هم اکنون خرید یک خودروى جدید از بازار با وجود قرعه کشى هایى 
که در کارخانه راه افتاده است، بیش از گذشته سخت شده و افرادى که 

خواهان خودروى صفر کیلومتر با قیمت کم هستند، باید مدت زیادى 
منتظر بمانند تا بتوانند یک خودروى صفر با قیمت کارخانه بخرند و در 
عین حال برخى که توان مالى خودروى صفر در بازار را ندارند، به سمت 
خرید خودرو دست دوم مى روند و بر اساس آنچه فروشندگان خودرو 
مى گویند، هر ماه قیمت خودرو هاى دست دوم نیز به سمت افزایش 

قیمت جدید سوق پیدا مى کند.
مؤتمنى دلیل اصلى افزایش قیمت ها را، عدم تأمین نیاز بازار دانست و 
افزود که ثبت نام و قرعه کشى خودرو کافى نیست و تنها باعث سود هاى 
گزاف دالالن مى شود. او مى گوید که دالالن با ثبت نام، خودرو را به 
قیمت کارخانه مى خرند و ســپس با قیمت بازار به فروش مى رسانند 
و بین 70 تا 100 درصد ســود مى کننــد. در نتیجه مصرف کنندگان 
واقعى مجبورند با قیمتى بسیار بیشــتر از کارخانه خرید کنند. آنطور 
که نمایشــگاهداران خودرو مى گویند تنها یک درصد از متقاضیان 
قرعه کشى خودرو، مصرف کننده واقعى هستند.کارشناسان صنعت 
خودرو از خودروســازان بابت عرضه نکردن خودرو ها گله دارند که با 

وجود افزایش قیمت، میزان عرضه خودرو افزایش نیافته است.

باز هم شنیده شدن صداى مهیب در چرداول گورستانى روى آب! 

 چرا قیمت خودرو همچنان در حال صعود است؟

حمله روزنامه دولت به استاندار دولت



استاناستان 03034293 سال نوزدهمیک شنبه  28 فروردین  ماه   1401

کاهش میانگین فوت ناشى از 
کرونا در اصفهان 

سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان گفت: 
میانگین فوت ناشـى از کرونا در اسـتان در یک هفته 
اخیر بـه یـک نفـر در روز رسـید در حالى کـه در اوج 
موج ششـم کرونا، این رقم حدود 20 نفـر در روز بود. 
پژمان عقدك اظهار داشـت: بررسـى آمار یک هفته 
اخیر، حاکى از کاهشـى بـودن تعداد موارد سـرپایى، 
نتایج مثبـت آزمایش کرونـا، تعداد بسـترى بیماران 
داراى عالئم کرونا و تعداد بیمـاران بدحال در بخش 
مراقبت هاى ویژه (ICU) است. وى تاکید کرد: تعداد 
بیماران بدحال بسترى در بخش مراقبت هاى ویژه به 

یک پنجم رسیده است.

توقیف 715 دستگاه
 حفارى چاه

مدیر حفاظت و بهره بردارى از منابع آب شـرکت آب 
منطقه اى اصفهـان از توقیف 715دسـتگاه و ادوات 
غیرمجاز حفارى چاه در این اسـتان در سـال گذشته 
خبـر داد. محمد َخلَجـى اظهارداشـت: درمجموع در 
مدت زمانى کمتر از یک دهه بیش از 3800  دستگاه 
و ادوات غیرمجاز حفارى چاه در اصفهان توقیف شد. 
وى اضافه کرد: مقایسه سال هاى گذشته با یکدیگر 
نشان  مى دهد که در سال 1400 با توقیف 715 مورد 
بیشترین آمار به ثبت رسیده است و پس از آن سال 97 

با 552 توقیف بیشترین سهم را داشت.

انتصاب جدید
با حکم رئیس سـازمان تعزیرات حکومتى سرپرست 
اداره کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان منصوب 
شـد. بنابر اعالم روابـط عمومـى سـازمان تعزیرات 
حکومتـى، احمـد اصانلو معـاون وزیر دادگسـترى و 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتى، طى حکمى «على 
اکبر مختارى دسـتنائى» را به عنوان سرپرست اداره 

کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان منصوب کرد.

کاهش آمار طالق در اصفهان
رئیس کل دادگسترى اسـتان اصفهان از کاهش 10 
درصدى آمار پرونده هاى طالق در سال 1400 نسبت 
به مدت مشابه در سال 1399 خبر داد و اظهار داشت: 
انجـام امورى همچـون فعال شـدن مراکز مشـاوره 
خانواده و سایر اقدامات پیشـگیرانه در حوزه طالق و 
نیز تالش همکاران در شوراهاى حل اختالف سطح 
استان باعث کاهش 10 درصدى آمار طالق در سال 
گذشته شده است. حجت االسالم والمسلمین اسدا... 
جعفرى افزود: در سال 1399 مجموعه پرونده هاى با 
موضوع طالق و ثبت این واقعه 13 هزار و 292 فقره 
بوده که در سـال 1400 ایـن آمار به 11 هـزار و 967 

فقره کاهش یافته است.

زنگ پایان مرمت موزه 
هنرهاى معاصر 

موزه هنرهـاى معاصـر اصفهـان عملیـات مرمت و 
بازسازى خود را از خردادماه سال گذشته آغاز کرد اما 
همچنان این موزه تعطیل اسـت و در دست بازسازى 
قرار دارد. مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان درباره 
زمان تقریبى بازگشایى آن گفت: بر اساس روندى که 
اکنون مشاهده مى شود، امید است مرمت این موزه تا 
نیمه سال جارى به پایان برسد. مهدى تمیزى تصریح 
کرد: امکان بهره بردارى از کالبد موزه وجود نداشـت 
اما برنامه ریزى شـده اسـت تا فعالیت هایى در سطح 

شهر انجام شود.

بهره بردارى از مدول دوم 
مـدول دوم تصفیـه خانـه فاضـالب شـهر بوییـن 
میاندشت بهره بردارى شد. به گزارش روابط عمومى 
آبفـاى منطقـه، ایـن طرح بـا هـدف ارتقـاء کیفیت 
خروجى پسـاب فاضالب در تصفیه خانه انجام شـد. 
گفتنى است این طرح توسـط پیمانکار و با اعتبارات 

ملى به اتمام رسید .

خبر

معاون برنامه ریزى دادگسترى اصفهان گفت: پرونده هاى 
سرقت و کالهبردارى در این استان طى یک سال گذشته 

روند افزایشى داشته است.
حجت اسدى افزود: شــیوه و شــگردهاى کالهبردارى 
و ســرقت اموال متفاوت شــده و نیازمند افزایش دانش و 
آگاهى عمومى مردم براى حفظ مال است. وى بیان کرد: 
کالهبرداران با برنامه ریزى و ایجاد وسوسه در بین مردم به 
حساب افراد دست پیدا کرده و اموال آنان را به ویژه دارایى 
بانکى را به سرقت مى برند. معاون برنامه ریزى دادگسترى 
اصفهان به برخى از پرونده هاى سرقت خاص اشاره کرد و 
یادآورشد: مواردى مثل ســرقت هاى خرد متاثر از شرایط 

سخت اقتصادى بوده است.
وى با بیان اینکه کاهش تصادفات جزو دســتور کارهاى 
مهم معاونت پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى با همکارى 
پلیس راه و راهنمایى و رانندگى اســت، تصریح کرد: حجم 
باالى پرونده هاى حوادث ترافیکى حساسیت ایجاد کرده 
و براى کاهش آن برنامه ریزى و نشســت هاى تخصصى 
راهکارســنجى برگزار شده اســت. وى خاطرنشان کرد: 
رسیدگى به تصادفات منجر به فوت و حالت مستى راننده در 
محاکم قضایى رسیدگى و مابقى به شوراهاى حل اختالف 
ارجاع مى شود. معاون قضایى رئیس کل دادگسترى اصفهان 

این اقدام را در کاهش اطاله دادرسى مهم خواند.

معاون مدیریت سرمایه گذارى و مشــارکت هاى مردمى 
شــهردارى اصفهان از اجراى پروژه تجمیع فروشندگان 

موتورسیکلت و دوچرخه در یک مجموعه تجارى خبر داد.
علیرضــا برهانى پور اظهــار کرد: یکى از شــاخص ترین 
پروژه هایى که در سال هاى اخیر در دستور کار قرار گرفته، 

پروژه بازار موتور سیکلت و دوچرخه است.
وى گفت: در خیابان سروش با تراکم فروشندگان دوچرخه و 
موتورسیکلت مواجه هستیم که مسائل و مشکالت شهرى 
مختلفى را ایجاد کرده است. در همین راستا سازمان میادین 
میوه و تره بار با همکارى صنف موتورســیکلت و دوچرخه 

فروشان، مطالعاتى براى ساماندهى این مکان انجام داد.

برهانى پور اضافه کرد: زمینى براى تجمیع و متمرکز کردن 
این واحدهاى صنفى در یــک مجموعه تجارى پیش بینى 
شده و به فراخوان سرمایه گذارى گذاشته شد. این فراخوان 
با استقبال معامله گران مواجه شد و قرارداد مورد نظر در سال 
گذشته، منعقد گردید. وى ادامه داد: ارزش این قرارداد بالغ بر 
هزار میلیارد تومان بوده که سهم شهردارى از آن 25 درصد 
و سهم سرمایه گذار 75 درصد است. این پروژه 80 هزار متر 
زیربنا دارد و محل آن در نزدیکى محل فعلى قرارگیرى این 

واحدهاى صنفى فروش دوچرخه و موتور سیکلت است.
وى گفت: فعاالن حوزه فروش موتورسیکلت و دوچرخه در 
همه مراحل این پروژه حضور دارند و از آن استقبال کرده اند.

راه اندازى بازار دوچرخه و 
موتور در اصفهان

افزایش پرونده هاى سرقت و 
کالهبردارى در اصفهان

نصف جهان این دومین بار است که در دوماهه اخیر 
کارگران شهردارى به وســیله رانندگان خطاکار و 
جوان به مرگى دلخراش دچار مى شــوند. گزارش 
رسمى پلیس مى گوید: راننده خودروى پژو، این بار 
هم جوان و متولد ســال 81 بوده که صبح جمعه به 
دلیل عدم رعایت قوانین از سطح راه خارج و با کارگر 
شــهردارى که در خروجى خیابان هشــت بهشت 
در محدوده بزرگراه شــهید صیاد شیرازى در حال 

تمیزکارى خیابان بوده برخورد مى کند.
پلیس علت این حادثه را ناتوانى در کنترل وســیله 
نقلیه ناشى از تخطى از ســرعت مطمئنه از ناحیه 

سوارى پژو دانسته اســت. بهمن ماه سال گذشته 
هم سرعت زیاد و خواب آلودگى راننده جوانى عامل 
مرگ کارگر خدماتى شــهردارى شد. در هر دو این 
حوادث، نقض قوانین و نداشــتن گواهینامه توسط 
دو راننده جوان این حوادث دلخــراش را به وجود 
آورد. سال هاست حوادث این چنینى جان کارگران 
شهردارى را به خطر مى اندازد و حال این سوال پیش 
مى آید که آیا پلیس نباید بیش از اینها در برخورد با 
خاطیان قاطعانه تر برخورد کند و همچنین شهردارى 
در این رابطه آیا برنامه اى دارد تا بیش از اینها شاهد 

مرگ کارگران زحمتکش این مجموعه نباشیم؟

مرگ کارگران شهردارى تا کى ادامه دارد؟

نصف جهان تعداد زیاد میوه فروشى هایى که ردیف کنار 
هم قرار گرفته اند و انبوهى از اتومبیل ها که به واسطه 
خرید مایحتاجشان نیمى از خیابان را اشغال کرده اند و 
با پارك دوبل ترافیک شدیدى را ایجاد کرده اند؛ این 
نمایى از خیابان عطار در محدوده میدان شهید فهمیده 
است که هر روز اهالى محل و افرادى که از این منطقه 
عبور مى کنند شاهد آن هســتند. اهالى این محله با 
گالیه از این موضوع به «نصف جهان» مى گویند پلیس 
راهنمایى و رانندگى هر بار از این خیابان کم عرض عبور 

مى کند و با دوربین اتوماتیک از پالك هاى پارك شده 
عکس مى گیرد و تمامى افرادى که با ماشین هایشان 
براى خرید مایحتاج آمــده اند را جریمه مى کند بدون 
اینکه در این زمینه هشدارهاى اولیه را بدهد. به گفته 
آنها تا زمانى که میوه فروشى ها در این خیابان باشند 
مردم هم براى خرید مراجعه مى کنند و بنابراین یا باید 
این فروشگاه ها به مکان دیگرى انتقال یابند و یا پلیس 
راهنمایى و رانندگى تدابیر دیگرى را بیاندیشد تا مردم 

بیش از این دچار خسارت نشوند.

خیابان عطار را دریابید 

نصف جهــان همیشــه و همزمان با بــارش باران 
و افزایش روان آب ها، مشــکالت زیــادى براى 
شهروندان ایجاد مى شود. بسیارى از مردم در این 
زمینه خواستار تهیه طرح هاى جامع و تفصیلى براى 
شــهرها هســتند تا بتوان از این آب هاى سطحى 
در مواقع بارندگى اســتفاده کرد. آیا شــهردارى و 

سازمان آب و فاضالب راهکارى براى این موضوع
 اندیشــیده اند؟ به این خاطر که هر ســال با آغاز 
بارندگى ها این موضوع مطرح مى شود اما باز با پایان 
فصل بارندگى همه چیز رو به فراموشــى مى رود و 
عمًال این مردم هستند که با گرفتگى فاضالب و آب 

گرفتگى در معابر دچار مشکل مى شوند.

شــیوه آبیارى غیراصولى و ســنتى درختان در اصفهان یک باران و صد مشکل 
همواره محل بحث بوده اســت. یکى از محل هایى که 
این موضوع به عینه به چشــم مى خورد، در گوشه اى از 
محله سرچشمه اصفهان و درست در مقابل دفتر روزنامه 
« نصف جهان»  اســت که بــا هر بار آبیــارى درختان، 
شــاهد حجم عظیمى از روان آب در بخش میانى فضاى 
سبز این منطقه هســتیم. این در حالى است که با وجود 
خشکسالى هاى اصفهان، شــهردارى از گسترده کردن 
طرح آبیارى قطره اى براى کاهش مصرف آب مى گوید. 
دیروز صبح و به رغم بارش باران، یک بار دیگر مشاهده 
روان آب بزرگى درســت در همین محل باعث تاســف 
رهگذرانى مى شــد که از مقابــل دفتــر روزنامه عبور 
مى کردند. آب جارى شده در کف زمین آنقدر زیاد بود که 
یکى از شهروندان سخاوتمند، در کمال شجاعت(!) دل به 
دریا زد و اقدام به بســتن درپوش آبیارى فضاى سبز این 
منطقه کرد تا حجم کمترى از آب هدربرود. او که «على 
اسماعیلى» نام دارد در گفت و گو با «نصف جهان» گفت: 
«وظیفه انسان دوستانه خودم دانستم که این کار را انجام 
دهم تا در مصرف آب صرفه جویى شود.» وى ادامه داد: 
«امروز که براى بردن فرزندم از مدرســه به اینجا آمدم با 
حجم زیادى از آب روبرو شدم که کل پیاده رو و فضاى سبز 
را گرفته بود. این در حالى است که ما با خشکسالى شدیدى 
روبرو هستیم؛ بنابراین، به خودم گفتم این آب باعث زنده 
ماندن بسیارى مى شود و به همین خاطر باید از هدررفت 
آن جلوگیرى کرد و با اینکه خیس مى شدم اما نتوانستم از 

این کار چشم بپوشم.» 
یکى از کارمندان شهردارى نیز در همین رابطه به «نصف 
جهان» گفت: به واســطه اینکه این فضاى سبز روبروى 
مدرسه است و گاهى بچه ها شیطنت کرده و اقدام به باز 
کردن شیرآب اینجا مى کنند؛ بنابراین، راهکار جلوگیرى 
از هدررفت آب این اســت که درپوشى براى شیر آب این 

منطقه گذاشته شود تا بچه ها دیگر نتوانند آن را باز کنند.
پیگیرى هاى «نصف جهان» در این زمینه از ســازمان 
پارك ها و فضاى سبز شهردارى در رابطه با راهکار عدم 
هدررفت آب در این منطقه تا کنون بى نتیجه مانده و آنها 
تنها با گرفتن آدرس اعالم کردند که اقدامات الزم را انجام 

خواهند داد!
از طرفى مدیر سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان در گفت و گو با «نصف جهــان» تغییر آبیارى 
غرقابى به آبیارى قطره اى گیاهان را امرى زمانبر دانست 
و گفت: «سالیان سال است که آبیارى درختان اصفهان به 
شکل غرقابى انجام مى شود و به همین خاطر تغییر این 
موضوع کمى زمانبر است گرچه در بسیارى از مناطق این 

مشکل حل شده است.» 
آب یکى از عوامــل تعیین کننده در حفــظ و نگهدارى 
فضاى سبز است از طرفى با توجه به شرایط اقلیمى خاص 
اصفهان و با توجه به اقدامات نادرســتى که در سال هاى 
گذشته باعث ایجاد بحران کم آبى در شهر اصفهان شده 
است بایستى براى نگهدارى و توسعه فضاى سبز تدابیر 

جدیدى اندیشیده شود.
سال گذشــته یکى از کارشناسان ســازمان پارك ها و 

فضاى ســبز اصفهان از کارهــاى مطالعاتى و همچنین 
مجهز شدن عرصه هاى فضاى ســبز به سیستم کنتور 
الکترونیکى هوشمند اشــاره کرده و اعالم کرده بود که 
با استفاده از سیســتم میراب الکترونیکى از هدر رفت آب 
در آبیارى فضاى سبز جلوگیرى خواهد شد به طورى که 
ابتدا نیاز آبى عرصه هاى فضاى سبز مشخص مى گردد و 
سپس بر اساس نیاز آبى گونه هاى مختلف آب به عرصه 

اختصاص مى یابد.
به گفته این کارشناس، کنتور الکترونیکى اجازه نمى دهد نه 
آب در فضاى سبز   رها شود و نه کم آبى باعث خشک شدن 
درختان و فضاى سبز شود و برهمین اساس خطاى انسانى 

براى آبیارى فضاى سبز به حداقل مى رسد.
در همین رابطه عضو هیات رئیسه شوراى اسالمى شهر 
اصفهان نیز چندى پیــش با بیان اینکه در بســیارى از 
شهرهاى کشور طرح تولید آب خاکسترى از فاضالب خام 
انجام مى شود، تاکید کرده بود که  این طرح را مى توان در 

اصفهان نیز با همکارى شرکت آب و فاضالب انجام داد.
ســید امیر ســامع با بیان اینکه یکى از میراث مهمى که 
به ما رسیده، فضاى سبز شهر اســت که ما امانت دار آن 
هستیم، گفته بود: «در نگهدارى درختان و مادى ها شرایط 
خوبى نداریم و به وضعیت قرمز رسیده ایم. ممکن است در 
تابستان آینده با شرایط فاجعه بار محیط زیستى روبرو شویم 
و با وجود اینکه شهردارى هرســال براى توسعه و حفظ 
فضاى ســبز بیش از 700 میلیارد تومان هزینه مى کند، 
در 5 سال گذشته در حوزه در اختیار گذاشتن منابع جدید 

آب براى شهر اصفهان هیچ اتفاق مثبتى نیفتاده است.»

چه کسى مسئول هدررفت آب در فضاى سبز اصفهان است؟

آب نزنید راه را!

باالخره اتفاقى که نباید مى افتاد، افتاد؛ باران آمد! 
اول صبح دیروز که شــهر اصفهان حدود بیســت سى 
دقیقه زیر یک رگبار بهارى کامًال خیس آب شــد، فقط 
کافى بود گذارتان به یکى از خیابان هاى اصلى شــهر 
بیافتد تا با چنان ترافیک سنگینى مواجه شوید که بعید 

است مشابهش را در طول یکى دو سال 
گذشته در این ساعت به یاد آورده باشید. 
اتومبیل ها پشت به پشت هم چنان الك 
پشتى حرکت مى کردندکه اگر داخل یک 
تاکســى به قصد رفتن به محل کارتان 
نشســته بودید، هر چه بد و بیراه است به 
خودتان نثــار مى کردید کــه چرا وقتى 
ساعت زنگ دار باالى ســرتان به صدا 
در آمد، با خشونت ساکتش کردید تا نیم 
ساعت دیگر به خواب شــبانگاهى خود 
اضافه کنید. چه بسا همین 30 دقیقه زودتر 
بیرون آمدن از خانه مى توانست از به دام 
افتادن در گره کور ترافیک نجاتتان دهد.

البته این داستان هر روز خیابان هاى شهر اصفهان شده 
است و دیروز که باران هم آمد، وضعیت از همیشه بدتر 

شد. پلیس مى گوید علت این ترافیک بازگشایى مدارس 
اســت و چون از ســرویس هاى دانش آموزان خبرى 
نیست، اتوموبیل هاى والدین مثل مور و ملخ به خیابان ها 
ریختــه اند تا فرزندانشــان را به محــل هاى تحصیل 
برسانند. آموزش و پرورش اما خیلى با این تئورى موافق 
نیســت هرچند گفته تدابیر «ویژه» اندیشــیده شده تا 

ســرویس ها به راه بیافتند. از آن طرف شــهردارى هم 
مى گوید تا این «ویژه» کارى ها به نتیجه برســد، بهتر 
اســت والدین از اتوبوس و مترو استفاده کنند تا ترافیک 

کمتر شــود. والدین هم مى گویند، کو اتوبوس سالم و 
کافى و کو خطوط چندگانه مترو در شهر که ما استفاده 
از آن را پشــت گوش انداخته باشیم؟ خالصه بلبشویى 

درست کرده این ترافیک هاى صبحگاهى اصفهان.
این وسط هواشناسى هم دم به دم هشدارهاى رنگى صادر 
مى کند که رگبارهاى بهارى در راه است و کیست که نداند 
مانند آنچه صبح دیروز اتفاق افتاد، با چند 
قطره باران چه بساطى در خیابان ها (آن هم 
خیابان هاى پر از اتوموبیل) برپا مى شود. 
تازه به همه این ها اضافه کنید هشدارهاى 
متخصصان روانشناس را که معتقدند هر 
چه هوا رو به گرمى برود، طاقت ها طاق تر 
و اعصاب ها داغان تر خواهد شد و به تبع، 

ترافیک ها، خشونت بار تر!
واقعًا بهتر نبود ستاد ملى مبارزه با کرونا به 
حرف مسئوالن بهداشتى کمى بیشترگوش 
مى کرد و قید این یکى دوماه پیش از خرداد 
را هم مى زد تا مدرســه ها همچنان بسته 
بماند و «شاد»، مثل تمام آن 2 سال، راه و رسم درس و مکتب 
را براى دانش آموزان بخش کند؟ به نظرتان روى گرداندن از 

آن «شاد» به رو افکندن به این «غم» مى ارزید؟!  

کجایى «شاد»؟!

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: 40 اصله درخت بر اثر وزش باد شدید 

روز پنجشنبه سقوط کرد.
مجیــد عرفان منــش اظهار کــرد: ســقوط این 
درخت ها خطرات جانى و مالى نداشت و این درختان 
در اثر بى آبى و خشکســالى قربانى شده اند و نیازمند 

رسیدگى هاى بیشترى هستند.

وى افزود: درختان خطرآفرین شــهر اصفهان رفع 
خطر شدند و ســقوط این درختان بر اثر وزش بیش 
از اندازه باد بوده اســت. مدیرعامل سازمان پارك ها 
و فضاى ســبز شــهردارى اصفهان تصریح کرد: از 
ابتداى سال بیش از 50 درخت بر اثر وزش باد و بحران 
بى آبى ســقوط کرده اند و بیش از شش درخت در اثر 

آتش سوزى عمدى سوخته است.

40 درخت در اصفهان قربانى خشکسالى شد

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه هنوز آب زاینده رود براى نوبت سوم 
تحویل کشاورزان شــرق اصفهان نشده است، گفت: 
این دوره سوم تقریبًا مشــابه دوره گذشته و حدود 45 
میلیون مترمکعب آب زاینده رود به مــدت ده روز تا 5 

اردیبهشت ماه جریان خواهد داشت.
حسین وحیدا در گفت وگو با ایسنا با اشاره به دوره سوم 
بازگشایى آب براى کشاورزان شرق اصفهان، اظهار کرد: 
کشاورزان شرق اصفهان بعد از نوبت دوم آبیارى براى 
اراضى گندم، نیاز به آبیارى دوباره کشت گندم خود بودند.

وى با اشاره به اینکه به طورمعمول کشت گندم هر 15 
روز یک بار نیازمند آبیارى است، گفت: کشاورزان بعد از 
10 روز آبیارى، در این دوره بعد از 22 روز دوباره آبیارى 
مى کنند. وى افزود: این دوره ســوم تقریبًا مشابه دوره 
گذشته و حدود 45 میلیون مترمکعب آب زاینده رود به 
مدت ده روز تا 5 اردیبهشت ماه جریان خواهد داشت و 
به غیر از این دوره کشاورزان اصفهان دو دوره دیگر نیز 

نیازمند آب هستند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان استان اصفهان 
گفت: در حال حاضر آب زاینده رود تحویل کشــاورزان 
غرب اصفهان شده است و تقریبًا مشابه شرق اصفهان 
و به مدت 10 روز حقابه خود را بــراى آبیارى باغات و 

درختان تحویل گرفته اند.
وى درباره شــرایط کشت کشــاورزان شرق اصفهان، 
توضیح داد: از یک ســو کشــت این دوره کشــاورزان 
دیرهنگام انجام شــد و از ســوى دیگــر بارش ها در 
فروردین ماه مناســب نبود و همچنین شرق اصفهان با 

باد زیادى همراه بود.
وحیدا ادامه داد: با توجه به نبود بارش ها در فروردین ماه 
براى به ثمر رساندن کشت دیرهنگام گندم، تنها رسیدن 

آب و کود مؤثر است.
گفتنى است، خروجى ســد زاینده رود براى نوبت سوم 
کشت شرق اصفهان از بامداد 26 فروردین ماه افزایش 

یافته است.

زاینده رود تا 5 اردیبهشت جریان دارد

دریاقدرتى پور

مهران موسوى خوانسارى
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اول دوســت داشــتم ارزیابى خودتان را از "نجال 2" 
بفرمایید؛ اینکه فصل دوم این مجموعه را چطور مى بینید 
و نظرتان درباره تغییر بازیگر نقش مقابل شما چیست؟

فصل اول «نجال» به هیچ عنوان قابل قیاس با فصل دوم نیست. در فصل اول 
ما مجموعًا سه ماه درگیر فیلمبردارى بودیم ولى ساخت فصل دوم نزدیک به 
یکسال طول کشیده. در ابتدا مخالف ساخت فصل دوم بودم چون معموًال در 
ایران به دالیلى که بسیار مفصل است، فصل هاى بعدى مجموعه ها از کیفیت 
فصل اول برخوردار نیســتند. تغییر بازیگر نقش زن هم مى توانست مجموعه 
را با شکست کامل مواجه کند ولى با اعتقاد به کارى که مى کنیم،  این ریسک 
بزرگ را پذیرفتم. خوشبختانه مخاطبان، فصل دوم را هم دوست داشتند. محیا 
دهقانى هم به خوبى و با تجربه و فهم باال توانست نقش نجال را به گرمى ایفا 
کند. مجموع اتفاقات دراماتیک در فصل دوم بســیار پیچیده تر و عمیق تر از 
فصل اول است. شخصا معتقدم فصل اول یک تمرین و دستگرمى براى ساخت 

فصل دوم بود.
آقاى منظور بازى شما مثل فصل اول قابل توجه 

اســت و حتى مى توان گفت مسلط تر و 
پخته تر شده، معلوم است براى بازى در 

این نقش تنش هاى زیادى را تحمل 
کرده اید؛ خودتان نظرتان چیست؟
ممنــون از لطفى که به من دارید. وقتى قرار اســت 
نقشــى را بازى کنم با تمام وجود آن را ایفا مى کنم. 

مدام این جمله معروف براندو را در ذهن مرور مى کردم 
که "تنها وظیفه بازیگر این است که حوصله تماشاگر را سر 

نبرد!" من براى بازى در نقش عبد به پیشنهادات کارى دیگر، 
نه گفتم براى اینکه عمیقًا معتقد بودم این نقشى 

اســت که من باید بازى کنم. در طول کار 
نمى توانم از فکر و خیاالت نقش بیرون 
بیایم. مهمترین چالشى که داشتم این 
بود که اجازه ندهم فشــارهاى روحى 
که به صورت مداوم روى شخصیت 
عبد وارد مى شــد، بر من اثر بگذارد 
وگرنه دیوانه مى شــدم! وقتى در 
آبادان بودیم ســاعت ها در اتاق 
هتل راه مى رفتم و سعى مى کردم 
به چیزهاى خوب فکر کنم ولى به 
ناگاه دوباره سراغم مى آمد. یادم 
هست یک بار بعد از اجراى یک 
صحنه آنقدر عصبانى بودم که در 
ســوپرمارکت با شخصى گالویز 
شــدم! که البته بالفاصلــه از او 
عذرخواهى کردم. به هر حال اینها 
تنش هایى هستند که اکثر بازیگران 

با آن دست و پنجه نرم مى کنند و باید 
با آن کنار بیایند. خوشبختانه همه ما یاد 

گرفته ایم چگونه این تنش هــا را فراموش 
کنیم و به زندگى عادى برگردیم.

داستان "نجال" داستان چندوجهى 
پیچیده اســت و خطوط داستانى 
مختلفى بــه موازات هــم پیش 
مــى روند کــه شــخصیت ها در

 بزنگاه هاى داســتانى مقابل هم قــرار مى گیرند. فکر 
مى کنم در کنار اجراى خوب، فیلمنامه خوب ستون اصلى 

یک اثر جذاب است. شما چه نظرى دارید؟
فیلمنامه «نجــال» در نگاه اول به نظر یک درام عاشــقانه و زنانه مى آید ولى 
به شدت از مولفه هاى سینماى وســترن بهره برده است. به نظر من جذابیت 
اصلى فیلمنامه استفاده از فرمول همیشــه برنده تقابل قهرمان و ضدقهرمان 
است. آقاى تقیانى (کارگردان) با تسلطى که به پرداختن به این قصه ها دارند، 
با شــجاعت زیاد، خطوط قصه را از هم گسســته و دوباره به هم پیوند مى زد. 
جاهایى بود که یادم مى آید با حفظ خطوط اصلى به ما مى گفت بروید و صحنه 
را کامًال بداهه اجرا کنید که این ناشى از اعتماد زیاد کارگردان به بازیگران بود. 
این امکان بداهه پردازى که به ما بازیگران داده مى شد، باعث شد صحنه هاى 
جالب و زنده اى خلق شود. یادم هست در یک صحنه زد و خورد در بازار، آقاى 
تقیانى کات نداد! و ما تقریبا چهار، پنج دقیقه به صورت نمایشــى با بازیگران 
دیگر به زد و خورد پرداختیم، حتى بدلکاران هم وارد این فضا شــده بودند و با 
مهارت و بدون ذهنیت قبلى، صحنه اجرا شد. نتیجه نهایى عالى بود ولى 
ظاهراً به دلیل خشــونت زیاد، بخش هاى عمده اى از آن صحنه 
پخش نشد. مى خواهم این را بگویم که بازیگران به درجه اى 
از مهارت و تسلط رسیده بودند که مى توانستند بعد از اعالم 
کات، مدت ها به بازى خود ادامه بدهند. به جرأت مى گویم 
یکى از مسلط ترین و همدل ترین گروه هاى بازیگرى که 
با آنها کار کردم، گروه بازیگران "نجال است که این به دلیل 

پشتوانه قوى تئاترى بازیگران این کار بود.
از تجربه کار در کشور عراق هم بگویید.

تجربه بدیعى بود. من پیش از این، تجربه کار در 
کشورهاى مختلف را داشتم ولى کار 
در عراق ویژگــى هاى خاص خود 
را داشت. ما در اماکن مذهبى کار 
کردیم که حال و هوا و شرایط 
ویژه خــود را داشــت. در 
بســیارى از لوکیشن ها 
به دالیل امنیتى به ما 
اجــازه فیلمبردارى 
نمى دادنــد ولــى 
همه موانع به طرز 
معجزه آســایى 
برداشته شد. سعید 
سعدى، تهیه کننده 
این سریال علیرغم 
همــه محدودیت ها، 
تالش مى کرد شــرایط 
ما براى اجــراى صحنه ها 
ایــده آل باشــد. در نهایت با 
همان همدلى همیشــگى 
ســکانس هاى عــراق را 

فیلمبردارى کردیم.
نمــى خواهیــد در مورد 
کارهاى آینده تان توضیح بدهید؟

در دو سال گذشته یاد گرفته ام آینده همین 
االن است! سعى مى کنم کمى استراحت کنم 

و بعد تصمیم بگیرم.

حسام منظور: 

براى نقشم در 
«نجال» به همه گفتم نه!

سریال تلویزیونى «نجال 2» این شب ها به عنوان یکى از سریال هاى 
رمضانى روى آنتن شبکه سه سیماســت. فصل دوم این مجموعه به 
کارگردانى خیرا... تقیانى پور و تهیه کنندگى ســعید سعدى هر شب 
ساعت 20 پخش مى شود. گفتگوى اختصاصى ایسنا با حسام منظور، 

بازیگر نقش «عبد» را در زیر مى خوانید.

 دراماتیک در فصل دوم بســیار پیچیده تر و عمیق تر از 
صا معتقدم فصل اول یک تمرین و دستگرمى براى ساخت 

ور بازى شما مثل فصل اول قابل توجوجه
ور و و حتى مى توان گفت مسلط ت
شده، معلوم است براى بازى در 

 تنش هاى زیادى را تحمل 
 خودتان نظرتان چیست؟
 به من دارید. وقتى قرار اســت 
با تمام وجود آن را ایفا مى کنم. 

ف براندو را در ذهن مرور مى کردم 
 این است که حوصله تماشاگر را سر

در نقش عبد به پیشنهادات کارى دیگر، 
عمیقًا معتقد بودم این نقشى 

زى کنم. در طول کار 
یاالت نقش بیرون 
این ى که داشتم
شــارهاى روحى
روى شخصیت 
 من اثر بگذارد
ـدم! وقتى در 
ت ها در اتاق 
ى مى کردم 
 کنم ولى به 
ى آمد. یادم 
جراى یک 
 بودم که در 
صى گالویز

اصلــه از او 
 هر حال اینها 
 اکثر بازیگران 

م مى کنند و باید 
شبختانه همه ما یاد 

 تنش هــا را فراموش 
ى برگردیم.

جال" داستان چندوجهى 
ســت و خطوط داستانى 
ــه موازات هــم پیش 
ند کــه شــخصیت ها در

جالب و زنده اى خلق شود. یادم هست در یک صحنه زد و خورد در
تقیانى کات نداد! و ما تقریبا چهار، پنج دقیقه به صورت نمایشــى
دیگر به زد و خورد پرداختیم، حتى بدلکاران هم وارد این فضا شــد
مهارت و بدون ذهنیت قبلى، صحنه اجرا شد. نتیجه نهایى ع
ا ظظاهراً به دلیل خشــونت زیاد، بخش هاى عمده اى
پخش نشد. مى خواهم این را بگویم که بازیگران
مهارت و تسلط رسیده بودند که مى توانستند ااز
کات، مدت ها به بازى خود ادامه بدهند. به جرأ
و همدل ترینگروه هاى ب یکى از مسلط ترین
"با آنها کار کردم، گروه بازیگران "نجال است که

پشتوانه قوى تئاترى بازیگران این کار بود.
از تجربه کار در کشور عراق هم بگویید.

تجربه بدیعى بود. من پیش از این، تج
کشورهاى مختلف را داش
در عراق ویژگــى هاى
را داشت. ما در اماکن
ه کردیم که حال و
د ویژه خــود را
بســیارى از
ا به دالیل
ف اجــازه
نمى داد
همه م
معجز
برداشت
سعدى،
این سری
همــه مح
تالش مى کر
ما براى اجــراى
ایــده آل باشــد.
همان همدلى ه
ســکانس هاى
فیلمبردارى کرد
نمــى خواهیــد
کارهاى آینده تان توضیح
آ در دو سال گذشته یاد گرفته ام
االن است! سعى مى کنم کمى اس

و بعد تصمیم بگیرم.

با اعالم آثار بخش مسابقه هفتادمین جشنواره فیلم کن، «برادران لیال» آخرین ساخته سعید 
روستایى با بازى ترانه علیدوستى، نوید محمدزاده، سعید پورصمیمى،فرهاد اصالنى و پیمان 

معادى در بخش اصلى مسابقه این جشنواره حضور خواهد داشت.
این در حالى اســت که واکنش عوامل این فیلم در فضاى مجازى کمى خالف انتظار بود. 
طبق شواهد و قرائن نوید محمدزاده و سعید روســتایى مدتى است در فضاى اینستاگرام 
همدیگر را دنبال نمى کنند. محمدزاده در صفحه اینستاگرام خود این اتفاق را براى سیماى 
ایران مبارك دانست اما اشاره اى به سعید روستایى نکرد تا به برخى شایعه ها در مورد مراحل 
تولید و پس تولید این فیلم تقویت شود. شنیده ها حاکى از اختالف شدید محمدزاده و ترانه 

علیدوستى با سعید روستایى است.
این اختالف ها به قدرى گسترش یافته اســت که پیمان معادى دیگر بازیگر نقش اصلى 
برادران لیال نیز همانند نوید محمدزاده بدون هیچ اشاره مستقیمى به سعید روستایى این 
اتفاق را براى سینماى ایران مبارك دانست. نکته دیگرى که باید مد نظر داد استفاده نکردن 

از عکس نوید محمدزاده و پیمان معادى در اخبار رسانه اى این فیلم 
است که با توجه به شهرت این بازیگران اتفاقى قابل تامل است.

شنیده هایى در فضاى رسانه اى به گوش مى رسد که هزینه تولید 
این اثر با نمونه هاى مشابهش اختالف فاحشى دارد. اما پرسش 
اصلى این است بازیگران این فیلم یعنى نوید محمدزاده، پیمان 

معادى و ترانه علیدوستى در جشنواره فیلم کن حاضر خواهند 
شد و در کنار سعید روســتایى در مقابل دوربین عکاسان کن 

حاضر مى شوند؟
محمدزاده و معادى تاکنون در کنار روستایى بوده اند و روستایى 
بارها محمدزاده و معادى را برادران خود خطاب کرده اســت. 

اما امروز «برادران ســعید» کجا هســتند و آیا با او در کن حاضر 
خواهند شد؟ 

اختالف بین بزرگان  در پشت صحنه  «برادران لیال»

فرهنگفرهنگ

ىاین فیلم
 است.

ینه تولید 
رسش
پیمان 

هند 
 کن 

ستایى 
ــت. 

ن حاضر 

مسعود فروتن از اولین کارگردانان تلویزیونى ایران با حضور در برنامه «رخ به رخ» از ماجراى 
عذرخواهى خود از زنده یاد جمیله شیخى گفت.

این هنرمند درباره عذرخواهى کردن از دیگران بیان کرد: پیش آمده که حرکتى انجام دادم که 
فکر کردم اگر به این حرکت ادامه دهم ممکن است یک کار بخوابد. نمونه مى گویم: تله تئاترى 
کار مى کردیم که بازیگر مقابل دوربین من خانم جمیله شیخى بود، خدا رحمتشان کند، بانوى 
بى نظیر تئاتر بودند. داشتم با بازیگر دیگرى حرف مى زدم و صداى وى مى آمد، بى ادبى کردم 
و داد زدم که خانم شیخى ساکت باش داریم کار مى کنیم. یکهو حس کردم همه ساکت شدند 
و گفتم من دیگر کار نمى کنم، بلند شدم به جمع کردن کاغذ و قلم و همان لحظه داشتم فکر 
مى کردم اگر بروم خب کار امروز ممکن است بخوابد و من سر بانوى بزرگ تئاتر و نقش اول در 
کمال بى ادبى داد زدم. از در آمدم بیرون و فکر کردم اگر بروم باید بروم دیگر و حتى از تلویزیون 
و از حرفه ام بروم، در لحظه تصمیم گرفتم برگردم و برگشتم در اتاق فرمان، کیفم را گذاشتم 
روى میز. نشستم پشت بلندگو صدا پخش مى شد و گفتم خانم شیخى تا حاال شده آتیال (پسر 
خانم شیخى) عصبانى شده باشد و سرتان داد بزند؟ گفتند: منظور؟ گفتم من آتیالم، ببخشید، 
پسر گاهى سر مادرش هم داد مى زند، من جلو همه رسماً از شما عذرخواهى مى کنم که بى ادب 
بودم و همه شروع به دست زدن کردند. خب االن هم که تعریف مى کنم یک حال خوشى به 
من دست مى دهد که اشتباهم را در حد مقدور جبران کردم و کار ادامه پیدا کرد و خوشحالم در 

لحظه تصمیم گرفتم که عذرخواهى کنم.

 ماجراى عذرخواهى مسعود فروتن
 از جمیله شیخى

همایون ارشادى: 
فقط عمو و پدربزرگ و اینطور نقش ها 

به ما مى رسد

دومین پوستر فیلم ســینمایى «موقعیت مهدى»، 
نخستین ســاخته هادى حجازى فر، در روزهایى که 
این اثر در آستانه رسیدن به رقم 10 میلیارد تومان در 

گیشه است، منتشر شد.
با گذشــت بیش از یک ماه از اکران فیلم سینمایى 
«موقعیت مهدى» به کارگردانى هادى حجازى فر و 
تهیه کنندگى حبیب والى نژاد، دومین پوستر رسمى این 
فیلم سینمایى با تصویرى از برادران باکرى رونمایى 
شد. طراحى پوستر این فیلم سینمایى بر عهده محمد 

روح االمین است.
همچنین با ادامه موج دوم اکران «موقعیت مهدى» در 
ایام ماه مبارك رمضان؛ این فیلم سینمایى با استقبال و 
حضور بیش از 275 هزار مخاطب در سینماها با فروش 
8 میلیارد و 800 میلیون تومــان و 45 هزار مخاطب 
در اکران هاى ســیار با فروش 700 میلیون تومان به 

فروش کلى 9 میلیارد و 500 میلیون تومانى رسید. 
اولین ساخته هادى حجازى فر با نگاهى متفاوت و به 
دور از کلیشه، در 6 پرده به ابعاد مختلف زندگى برادران 

باکرى از دل خانه تا میدان نبرد مى پردازد.

رامین ناصرنصیر درباره حواشى دســتمزد و قرارداد 
بازیگران اضافه کرد: واقعیت امر دســتمزد بازیگران 
و قرارداد هاى آن ها قابل پیگیرى نیســت، به نوعى 
که اگر من به عنوان بازیگر دستمزدم را دریافت نکنم 

نمى توانم در قبال آن قرارداد کار خاصى انجام دهم.
وى با اشاره به تجربه خود از عدم پرداخت دستمزدش 
اظهار کرد: من در گوشــه  خانه ام جعبه کفشى دارم 
که مملو از چک هاى برگشــتى و وصول نشده تهیه 
کنندگان اســت، عالوه بر این چک ها در بسیارى از 
موارد بنا بر اعتماد و دوســتى قرارداد لفظى بوده که 

آن ها هم پرداخت نشده است.
بازیگر سریال «جشن سربرون» ادامه داد: متاسفانه 
ساز و کار جدى براى وصول دستمزد بازیگران وجود 
ندارد، از طرفى روحیه بازیگران هم به نحوى نیست 
که کار را به شکایت و شکایت کشى برسانند، زیرا این 
کار زمان زیادى از آن ها مى گیرد و در نهایت هم بى 
فایده است. متاسفانه در نهایت کار به جایى مى رسد که 
بعد از شکایت حتى باید قید پولمان را بزنیم. من اگر 
طلبهایم طى سال هاى بازیگرى را مى گرفتم امروز به 
راحتى مى توانستم یک آپارتمان بزرگ در تهران بخرم.
وى در همین راستا اظهار کرد: آخرین بار سال گذشته 
در اثرى به ایفاى نقش پرداختم، به هیچ وجه دستمزدم 
پرداخت نشد و همه خودشــان را کنار کشیدند، نکته 
عجیب آنجاســت که با این وجــود آن تهیه کننده 
همچنان مشغول فعالیت اســت و با وجود بدقولى و 

بدحسابى هیچ فردى جلوى فعالیت وى را نمى گیرد.
 ناصرنصیر در قبال عدم پرداخت دستمزد بازیگران در 
تئاتر خاطرنشان کرد: متاسفانه این وضع در تئاتر هم 
احساس مى شود، با وجود اینکه دستمزد بازیگران تئاتر 
بسیار اندك اســت، اما گا ها همان مبلغ هم پرداخت 
نمى شود و این بازیگران از همین طریق امرار معاش 
مى کنند مدت ها با مشکالت مالى دست و پنجه نرم 

مى کنند.

فیلم حجازى فر 
در آستانه

 10 میلیاردى شدن

ناصر نصیر: 
هیچ قانونى براى 
وصول دستمزد 

بازیگران وجود ندارد

همایون ارشــادى درباره تفاوت رفتار خبرنگاران در جشــنواره هاى داخلى و خارجى گفت: 
خبرنگار در فستیوال هاى خارجى فقط سوال مى پرســد نه اینکه نقد کند. کار خبرنگار در آن 
طرف، فقط خبرنگارى است، او منتقد نیست و فقط سوال مى پرسد. سواالت هم مربوط به فیلم 
مى شود، اما اینجا خبرنگاران نقد مى کنند و حتى گاهى سوالى مى پرسند که مربوط به چند 

سال پیش است. البته آنجا هم گرفتارى هاى خودش را دارد.
این بازیگر درباره اینکه چرا مدت هاســت نقش مکمل بازى مى کند نیز گفت: سن من سنى 
نیست که فیلم هاى زیادى برایمان باشــد. نقش براى ما محدود و مشخص است، یا عمو، یا 

پدربزرگ و این طور نقش ها به ما مى رسد. 
او بیان کرد: در رده سنى من بازیگران تاپى در ایران هستند در نتیجه بقیه، مثل من نقش مکمل 
بازى مى کنند. البته برخى از این نقش هاى مکمل خیلى هم تاثیرگذارند و مهم این است که 

ما در سینما حضور داشته باشیم.
ارشادى با بیان اینکه بازار ســینما متعلق به جوان ترهاســت، اظهار کرد: من به دنبال جایزه 
نیستم که فقط نقشى بازى کنم که با آن جایزه بگیرم. من نقش را مى بینم و به دالیلى آن را 

انتخاب مى کنم.
وى گفت: در آن طرف بازیگر با سن من هنوز بازار فروش دارد و مثال فیلمنامه اى مى نویسند 
که با سن باال عاشق شــده اند و فیلم هم مى فروشــد، اما در اینجا ما بازار فروش نداریم و به 
دنبالش، فیلمنامه اى که نقش اول آن سن باال داشته باشد، تاکنون به دست من نرسیده است.

■■■ 
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پس از شکست دور از انتظار سپاهان برابر التعاون عربستان، کار این تیم براى 
صعود بى دردسر به دور بعدى بیش از پیش سخت شد.

در حالى که در پایان هفته دوم، هر چهار تیم گروه D ســه امتیازى بودند و از 
شانس برابرى براى صعود به دور بعد برخوردار بودند، نتایج این گروه به گونه اى 
رقم خورد که حاال نمایندگان قطر و عربستان کار ساده ترى براى صعود دارند.

با توجه به قوانین لیگ قهرمانان، 5 تیم نخست گروه هاى پنج گانه هر منطقه در 
کنار 3 تیم دوِم برتر گروه ها، به مرحله بعدى مسابقات صعود مى کنند.

با توجه به اختالف سه امتیازى بین تیم هاى التعاون و الدحیل با سپاهان،کار این 
تیم براى صدرنشینى، بسیار سخت ولى ممکن خواهد بود. آنچه که مسلم است 
سپاهان براى صعود به دور بعد باید التعاون را شکست بدهد تا از نظر امتیازى به 
این تیم برسد تا بتواند با کسب نتیجه مناسب برابر الدحیل و پاختاکور به صعود 
فکر کند. در ادامه اتفاقاتى که براى سپاهان محتمل است را بررسى مى کنیم؛

کسب 9 امتیاز
سپاهان در صورتى که بتواند هر سه مسابقه پیش روى خودش را با برترى پشت 
سر بگذارد، به احتمالى بســیار قریب به وقوع به دور بعد صعود مى کند. چرا که 
این تیم با پیروزى در بازى هــاى رودررو برابر الدحیل و التعاون امتیازاتش را با 
آنها برابر مى کند و قطعا از یکى از این دو تیم هم پیشــى مى گیرد و در صورت 
کســب پیروزى بهتر در بازى مســتقیم یا برد با تفاضل برابر در کنار به دست 
آوردن تفاضل بهتر در مجموع بازى ها، صدرنشینى این تیم قطعى خواهد بود و 
مى تواند به عنوان تیم اول از گروه خودش صعود کند. اما اگر براى مثال التعاون 
را با تفاضل گل کمتر از سه شکســت بدهد و التعاون دو بازى بعدى خودش را 
برابر دحیل و پاختاکور ببرد، سپاهان در رده دوم قرار مى گیرد. به همین صورت 
اگر الدحیل برابر سپاهان با یک اختالف شکست بخورد ولى التعاون و پاختاکور 
را ببرد، آنگاه سپاهان به شرط پیروزى برابر التعاون و پاختاکور، بسته به تفاضل 
گلش مى تواند در رده اول یا دوم قرار بگیرد. چیزى که تا حدود بســیار زیادى 
قطعى به نظر مى رسد، سپاهان با ســه پیروزى یا به عنوان تیم نخست و یا به 

عنوان یکى از سه تیم دوم برتر مسابقات به دور بعد صعود مى کند.

کسب 7 امتیاز
با وجود دو پیروزى و یک تساوى ســپاهان در پایان دور برگشت ده امتیازى 
مى شود و با توجه به گروه هاى سال گذشته که یک تیم 13 امتیازى و دو تیم ده 
امتیازى به عنوان تیم هاى دوم برتر به دور بعد صعود کردند، به احتمال بسیار 
زیاد در صورت بهتر کردن تفاضل گلش مى تواند به عنوان یکى از تیم هاى دوم 

برتر به دور بعد صعود کند. ضمن آنکه به عنوان مثال این شــانس را دارد تا با 
همین میزان امتیاز در صورت برخوردارى از تفاضل گل بهتر نسبت به حریفان 
در رده اول قرار بگیرد و به مانند استقالل تاجیکستان در فصل گذشته با ده امتیاز 
به دور بعد صعود کند ( براى مثال سپاهان الدحیل و پاختاکور را شکست بدهد 
و با التعاون مساوى کند و ده امتیازى شود، الدحیل التعاون را شکست بدهد و 
با پاختاکور مســاوى کند و التعاون هم مانند دور رفت پاختاکور را نبرد؛ در این 
صورت سپاهان مى تواند به شرط برخوردارى از تفاضل بهتر، در صدر گروه قرار 

بگیرد که احتمال آن پایین  ولى شدنى است.).

کسب 6 امتیاز یا کمتر
اگر ســپاهان بتواند الدحیل و التعاون را شکســت بدهد و با پاختاکور ببازد، در 
صورتى که التعاون و الدحیل با یکدیگر مســاوى کنند و بــازى این دو تیم با 
پاختاکور هم به تساوى برسد، سپاهان به طرز معجزه آسایى با 9 امتیاز به عنوان 
تیم نخست گروه به دور بعد صعود مى کند! اما اگر آنها برابر یکى از دو تیم التعاون 
یا الدحیل شکست بخورند، حتى در صورت پیروزى در دو بازى دیگر، قطعا به 
عنوان تیم صدرنشین نمى توانند به دور بعد صعود کنند و تنها به عنوان یکى از 
سه تیم برتر دوم، آن هم به شــرطى که در گروه هاى دیگر 3 تیم با امتیاز 9 و 
تفاضل بهتر از سپاهان یا امتیاز ده به باال وجود نداشته باشد، مى توانند به دور 

بعد صعود کنند.
همچنین اگر ســپاهان 5 امتیاز را به صورت یک برد و دو تساوى کسب کند، 
تنها در صورتى مى توانند به دور بعد صعود کنند کــه آن پیروزى برابر الدحیل  
یا التعاون رقم بخورد و تیمى که به سپاهان مى بازد دو مسابقه دیگرش را هم 
ببازد و از آن طرف هم سه تیم با امتیاز هشــت و تفاضل گل بهتر از سپاهان یا 
با امتیاز بیشتر از هشــت در رده دوم گروه هاى دیگر منطقه غرب قرار نگیرند 
که احتمال آن چیزى نزدیک به صفر است. از طرف دیگر سپاهان در صورتى 
که کمتر از پنج امتیاز از دور برگشــت بگیــرد، قطعا از صعود بــه دور بعد جا

 مى ماند.
بنابراین سپاهان مى تواند با کسب سه پیروزى از دیدارهاى باقى مانده، کارش را 
به اما و اگر نکشاند و به صورت قطعى به دور بعد صعود کند. هم چنین این تیم در 
صورت کسب هفت امتیاز، به شرط کسب دو پیروزى برابر التعاون و الدحیل، باز 
هم از شانس باالیى براى صعود به دور بعد برخوردار خواهد بود و اگر تنها شش 
امتیاز برابر دحیل و تعاون کسب کند، باز هم به صورتى معجزه آسا ممکن است 
به عنوان صدرنشین به دور بعد صعود کند اما با کسب کمتر از شش امتیاز، باید 

با این مسابقات به احتمال بسیار باال، خداحافظى کند.

وضعیت طالیى پوشان پیچیده تر شد

اما و اگرهاى 
شاگردان محرم براى صعود
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هفته سوم مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 2022 انجام 
و مسابقات در منطقه غرب به میزبانى عربستان به صورت 
متمرکز در حال برگزارى است. بعد از اتمام مسابقات هفته 
سوم سایت «اســپورت» عربســتان ترتیب کشورها در 
کسب امتیاز باشگاه هایشــان در غرب آسیا را اعالم کرد. 
نمایندگان عربستان با کسب 29 امتیاز از مجموع 36 امتیاز 
صدرنشین غرب آسیا شــدند. قطرى ها با 19 امتیاز از 36 
امتیاز در رده دوم ایستادند. نمایندگان امارات با 10 امتیاز 
از مجموع 27 امتیاز در رده سوم  قرار گرفتند. نمایندگان 
کشورمان با کسب 8 امتیاز از 16 امتیاز در جایگاه چهارم 
بهترین کشورهاى غرب آسیا قرار گرفتند. سپاهان با کسب 
3 امتیاز در رده چهارم گروه چهارم و فوالد با 5 امتیاز در رده 

دوم جدول گروه سوم قرار دارند.

فوتبال ایران
 چهارم در غرب آسیا

01

03

تیم فوتبال بایرلورکوزن امروز در هفته سى ام رقابت هاى 
بوندسلیگا میزبان الیپزیگ است. در همین رابطه سایت 
«ligainsider» آلمان به بررسى ترکیب احتمالى دو تیم 
براى این بازى پرداخت. این رســانه آلمانى به بازگشــت 
سردار آزمون، ستاره ایرانى لورکوزن به تمرینات گروهى 
تیم پرداخت و نوشت: سردار آزمون بعد از گذراندن دوران 
کسالت به تمرینات گروهى برگشته و براى دیدار لورکوزن 

مقابل الیپزیگ آماده است.

احسان پهلوان که در دو سال اخیر در ترکیب پرسپولیس 
عملکرد خوبى داشــته، حاال در حالى به پایان قراردادش 
نزدیک مى شــود که جزو بازیکنان فیکس پرســپولیس 
است. باتوجه به عالقه یحیى، او درخواست تمدید قرارداد 
این بازیکن را داده و قرار است در روزهاى آینده مذاکرات 
براى امضاى قرارداد جدید با این بازیکن انجام شود. این 
در حالى است که پرسپولیس مذاکرات با چند بازیکن دیگر 
را هم دنبال مى کند تا پیش از پایان فصل تمدید با آنها نیز 

انجام شود.

آزمون آماده بازى شد

مى خواهد پرسپولیس بماند

باشگاه اسپورتینگ لیسبون که در کورس قهرمانى لیگ 
برتر پرتغال 6 امتیاز از پورتوى صدرنشــین عقب است با 
انتشار گزارشى در سایت رسمى خود، ستاره ایرانى پورتو 
را مورد هدف قرار داد و با اشاره به پنالتى هایى که مهدى 
طارمى در بازى هاى مختلف مى گیرد با عباراتى همچون 
«پورتو از طارمى به عنوان بهترین هنرمند استقبال کرد»، 
«یک مار افسونگر واقعى» و «یک ایرانى که همیشه آماده 
رفتن و اجراى ترفندهاى سیرك است» به او توهین کرده 
است. پایگاه خبرى «پورتال دوس دراگائوس» که متعلق 
به هواداران متعصب پورتو است، با انتشار بیانیه اى با تیتر 
«طارمى، تو شاهزاده پارســى ما هستى» ضمن محکوم 
کردن باشگاه اســپورتینگ از مهاجم 29 ساله خود دفاع 

کرد.

طارمى
شاهزاده پارسى پورتو

04

رشید مظاهرى در بازى سپاهان و التعاون سه 
گل خورد و حداقل دو گل هم نخورد تا روز 

بدى را سپرى کرده باشد.
سپاهان که مقابل التعاون از دقیقه 10 ده نفره 
شــده بود، با نتیجه اى ضعیف به این تیم ته 
جدولى لیگ عربستان باخت تا با سه امتیاز در 
مکان چهارم گروه خود قرار بگیرد و کارش 
بسیار سخت شــود. در این بازى شاگردان 
نویدکیا 10 نفره شــدند و بعد از آن سه گل 
خوردند اما حداقل دو گل دیگر هم نخوردند و 
رشید مظاهرى دروازه بان سابق استقالل هم 
اصال روز خوبى را پشت سر نگذاشت. رشید 
در نیمه اول اشــتباهاتى داشت که عجیب 
بود و روى گل هــاى حریف هم کار خاصى 

نتوانست انجام بدهد. 
خیلى ها انتظار داشــتند این دروازه بان بعد 
از جدایى از اســتقالل و حضور در سپاهان 
متحول شــود و توانایى هاى خود را نشــان 

بدهد اما تا امروز چنین اتفاقى رخ نداده و مظاهرى در لیگ قهرمانان آسیا هم روزهاى خوبى را سپرى 
نمى کند به طورى که حتى خطر نیمکت نشینى هم او را تهدید مى کند.

باشگاه ســپاهان به طور رســمى نسبت به 
عملکرد تیم داورى دیدار با التعاون عربستان 

اعتراض کرد.
تیم سپاهان در هفته ســوم لیگ قهرمانان 
آســیا مقابل التعاون عربســتان بــا 3 گل 
شکســت خــورد و در جدول گروه ســوم 

مسابقات شرایط دشوارى پیدا کرد.
در جریان بازى سپاهان و التعاون اخراج عزت 
پورقاز و چند صحنــه داورى دیگر صداى 
سپاهانى ها را در آورد و همین موضوع سبب 
شــد تا آنها به عملکرد تیم داورى اعتراض 

کنند.
باشگاه سپاهان از طریق فدراسیون فوتبال 
نامه اعتراضــى خود را نســبت به قضاوت 
تیم داورى بازى با التعاون به کنفدراســیون 

فوتبال آسیا ارسال کرده است.
در این نامه با توجه به اعتقاد کارشناسان مبنى بر اشتباهات داورى، باشگاه سپاهان از AFC خواسته 
تا در چینش مسابقات بعدى این تیم در لیگ قهرمانان آســیا از داوران باتجربه استفاده شود تا شاهد 

اشتباهات کمترى در جریان این بازى ها باشیم.
گفتنى است؛ سپاهان در دورچهارم مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه شب بازى برگشت خود 

با التعاون عربستان را برگزار خواهد کرد.
الزم به ذکر است محرم نویدکیا سرمربى تیم فوتبال سپاهان نیز در کنفرانس خبرى پس از دیدار مقابل 

التعاون از اینکه در چنین سطحى از مسابقات کمک داور ویدیویى وجود ندارد ابراز تعجب کرده بود.

خطر نیمکت نشینى گلر سپاهان را 
تهدید مى کند

نبود VAR صداى محرم را هم درآورد

مجله بین المللى فوتبال به تمجید از ستاره تیم ملى ایران پرداخت.
مجله «SOREANG» به زبان مالیایى در گزارشــى به تمجید از ســردار آزمون ستاره تیم ملى 

کشورمان پرداخت و این بازیکن را یکى از عوامل صعود یوزها به جام جهانى 2022 قطر دانست.
این مجله در گزارش خود نوشت: سردار آزمون ملقب به «لیونل مســى» از ایران است زیرا او مانند 

بازیکنانى که اکنون در پارى سن ژرمن بازى مى کنند، سرعت دویدن و مهارت دارد.
سردار آزمون بازیکنى کامل، سریع، قوى و تیزبین است که شایسته لقب لیونل مسى است. آزمون که 
اکنون در بایر لورکوزن در بوندس لیگا بازى مى کند به دلیل انتقاد شــدید هواداران ایرانى بعد از جام 

جهانى 2018 روسیه از تیم ملى ایران خداحافظى کرد.
اما حاال او توانسته ایران را به جام جهانى 2022 قطر برساند و یکى از مهره هاى کلیدى این تیم براى 

درخشش در جام جهانى قطر به شمار مى آید. 
شاگردان اســکوچیچ در جام جهانى 2022 قطر در گروه دوم با تیم هاى ملى انگلیس، آمریکا و برنده 

بازى پلى اروپا(اسکاتلند-اوکراین/ولز) همگروه شدند.

مسى ایرانى 
مهره کلیدى درخشش یوزها در قطر

آگهى اعالم ورشکستگى و دعوت بستانکاران
نوبت  اولنوبت  اول با اخطارات الزمه

به عموم بستانکاران شرکت رهپویان فدك سپاهان با مدیریت (آقاى سیدعباس موسوى) به شماره ثبت 24683 و شناسه 
ملى 10260454678، که حکم ورشکستگى آن در تاریخ 1399/04/3 طى دادنامه شماره 9909970350900742 صادر و 

تاریخ توقف آن 1393/1/01 تعیین گردیده، ابالغ مى گردد: 
اولین جلسه بستانکاران در تاریخ 1401/2/17 ساعت 11 روز  شنبه 

در محل اداره تصفیه امور ورشکســتگى اصفهان واقع در چهارباغ باال، خیابان شــهید نیکبخت تشکیل مى شود و کلیه 
بستانکاران و کسانى که ادعائى دارند و همچنین کسانى که با ورشکسته مزبور مسئولیت تضامنى دارند یا ضامن او هستند 

مى توانند در ساعت و روز مذکور در اداره تصفیه حضور به هم رسانند. 
ضمناً اخطار مى شود: 

1ـ کلیه بستانکاران و کسانى که هر گونه ادعائى علیه ورشکسته دارند باید ضمن اعالم ادعاى خود، ظرف دو ماه از تاریخ نشر 
آگهى اصل و رونوشت گواهى شده مدارك خود را به اداره تصفیه تسلیم نمایند.

مدت ارسال مدارك براى بستانکارانى که در کشورهاى بیگانه اقامت دارند سه ماه مى باشد. 
2ـ کسانیکه به ورشکسته نامبرده، بدهى دارند باید ظرف مدت مذکور، خود را معرفى و ترتیب پرداخت بدهى خود را در وجه 

صندوق اداره تصفیه بدهند. 
طبق ماده 24 قانون تصفیه بدهکاران متخلف از این وظیفه، به جریمه نقدى معادل صدى بیست و پنج دین محکوم خواهند شد. 

به عالوه دادگاه مى تواند عالوه بر جریمه نقدى بدهکاران مذکور را به حبس تأدیبى از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید. 
3ـ کسانیکه به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است باید در ظرف مدت دو ماه مذکور اموال را تحت اختیار اداره تصفیه 

بگذارند وگرنه هر حقى که نسبت به آن دارند سلب خواهد شد. مگر اینکه عذر موجهى داشته باشند. 

مجید باغستانى - معاون قضایى رئیس کل دادگسترى استان اصفهان و رئیس اداره تصفیه وامور ورشکستگى استان اصفهان

اصالحیه آگهى 
صورت طبقه بندى بستانکاران

بختیار -مستشار قضائى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 

صورت طبقه بندى بســتانکاران شــرکت ورشکسته آب 
معدنى اوسان دیمه اصالح گردیده و در دفتر اداره تصفیه 
امور ورشکستگى اصفهان به نشانى اصفهانـ  خیابان شهید 
نیکبخت موجود مى باشد، اشخاص ذینفع مى توانند جهت 

مالحظه آن به دفتر اداره تصفیه اصفهان مراجعه نمایند. 
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تحدید حدود اختصاصى
شماره: 2027002013- 1401/01/24 - چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه 
شــماره پالك ثبتى 4065 فرعى مجزى شــده از 10393 اصلى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق راى شماره 5434 مورخ 1400/05/04 به اعظم على اکبرى خوراسگانى 
فرزند قربانعلى صادره از هیات حل اختــالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اســناد و امالك منطقه شرق 
اصفهان ششــدانگ صادر گردیده و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالك 10393 
اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان قانونى نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده متقاضى تحدید حدود ملک مرقوم روز 
دوشنبه تاریخ 1401/03/02 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 

موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســى روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آیین نامه قانون ثبت معترض یابد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى اقدام و گواهى طرح دعوى خود را به 

این منطقه ثبتى ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضى ثبت و یا نماینده قانونى وى میتواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید. ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه 
خواهد داد. تاریخ انتشار: 1401/01/28 - م الف: 1302336- رئیس ثبت منطقه شرق 

اصفهان - مهدى صادقى /1/273

نتایج بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد که سلول هاى 
خاص درون قلب که تپش قلب را تنظیم مى کنند، مى تواند 

به ویروس کرونا آلوده شود.
ســلول هاى خاصى درون قلب وجود دارد کــه به عنوان 
سلول هاى ضربان ساز شناخته مى شود و شامل گره سینوسى 
هستند؛ این سلول هاى ممکن است باعث بروز ضربان قلب 
نامنظم شود و سرعت ضربان قلب را افزایش یا کاهش دهد. 
ناهنجارى هاى قلبى، یکى از عالئم رایج بیمارى کووید -19 
است که مى تواند به دلیل تأثیر ویروس کرونا بر سلول هاى 
ضربان ساز قلب ایجاد شــود. گروهى از محققان به منظور 
بررســى میزان تأثیرگذارى ویروس کرونا بر ســلول هاى 

ضربان ســاز قلب، مطالعه جدیدى انجام دادند. آن ها براى 
نیل بدین هدف، ضربان قلب گروهى از افراد مبتال به بیمارى 
کووید -19 را مورد ارزیابى قرار دادند. نتایج بررســى هاى 
انجام شده نشان مى دهد که بیش از نیمى از بیماران مبتال به 
بیمارى کووید -19 که در بیمارستان بسترى شده بودند، از 
کاهش سرعت ضربان قلب رنج مى بردند. به گفته محققان، 
هنگامى که سلول هاى ضربان ساز به ویروس کرونا آلوده 
مى شوند، فرآیند خودتخریبى "فروپتوز" مرگ سلولى وابسته 
به آهن، از درون گره سینوسى شروع مى شود. سلول هاى 
ضربان ساز قلب نیز به طور خاص در برابر فروپتوز ناشى از 

بیمارى کووید -19 آسیب پذیر هستند. 

یک اپیدمیولوژیست با اشاره به چالش ها و نقاط ضعف و 
قوت مدیریت کووید19 در کشور، گفت: اکنون همچون 
دو سال گذشــته گنگ نیســتیم و اطالعات ارزشمندى 
از کووید19 در اختیار داریم و الزم اســت با هوشمندى 

عمل کنیم.
دکتر حمید سورى در این باره ادامه داد: هوشمندسازى در 
تصمیم گیرى ها یعنى متناسب با سطح خطر جوامع عمل 
کنیم و تصمیم درست بگیریم؛ به عنوان مثال اگر ریسک 
خطر بیمارى براى مدارس یک شــهر زیاد اســت، فقط 
مدارس آن شهر تعطیل شوند نه کل کشور. باید تاب آورى 

جامعه را در نظر گرفت و هوشمندانه عمل کرد.

وى با اشاره به بارى که پاندمى کرونا بر جامعه به عنوان یک 
تهدید گذاشته اســت، تصریح کرد: این اپیدمى همچنین 
فرصتى را براى برخى مسائل ایجاد کرده است؛ این پاندمى 
به انسان نشان داد که غرور کاذب دارد. اگر کل ویروس هاى 
دنیا را جمع ببندند یک قاشق نمى شود، اما مشاهده مى شود 

که چه بالیى بر سر بشر مغرور آورده است.
ســورى این پاندمى را یک فرصت طالیــى براى علوم 
بهداشــتى نیز دانســت و افــزود:  بســیارى از مفاهیم 
اپیدمیولوژى را که ســال ها در کالس ها از آن ها صحبت 
مى کردیم اکنون در این دو ســال از زبان همه اســاتید 

مى شنویم. به نوعى مردم بیشتر با این علم آشنا شدند.

کووید-19 باعث آریتمى قلبى 
مى شود

در برابر کرونا باید 
هوشمندانه عمل کرد

افزایش تعداد
 شهرهاى قرمز 

   ایسـنا | بـر اسـاس اعـالم وزارت بهداشـت، بر 
اسـاس آخرین بـه روز رسـانى ها، تعداد شـهرهاى با 
وضعیت قرمز در کشـور از 34 به 55 افزایـش و تعداد 
شهرهاى با وضعیت نارنجى از 69 به 84 شهر افزایش 
یافت.   همچنین تعداد شهرهاى با وضعیت زرد از 291 
به 274 شهر و تعداد شهرهاى با وضعیت آبى از 54 به 
35 شـهر کاهش یافت.   بر این اسـاس در حال حاضر 
55 شـهر در وضعیت، 84 شـهر در وضعیـت نارنجى، 
274 شهر در وضعیت زرد و 35 شـهر در وضعیت آبى 

کرونایى قرار دارند.

نگرانى از انتقال بیمارى از 
مدارس به جامعه

   باشـگاه خبرنـگاران جـوان | دبیـر کمیتـه 
اپیدمیولوژى کمیته علمى کرونا گفت: براى مشاهده اثر 
بازگشایى مدارس و دانشگاه ها باید 2 هفته صبر کنیم. 
مسعود یونسـیان گفت: البته کم کارى وزارت آموزش و 
پرورش در تامین شـرایط فضاى درسـى و تامین تهویه 
مناسب به وضوح قابل مشاهده است؛ اما ما نگران شیوع 
کرونا در کودکان نیسـتیم. بلکه نگران انتقـال بیمارى 
از مدارس به جامعه هسـتیم. یونسـیان گفت: ما شـاهد 
نوساناتى در افزایش موارد بسترى هستیم و موارد سرپایى 
کرونا افزایش داشـته اند؛ اما بعید است که موج هفتم در 

اردیبهشت اتفاق بیفتد.

تاسیس
شرکت سهامى خاص دیبا نساج نقش جهان درتاریخ 1400/12/05 به شماره ثبت 5220 به شناسه ملى 14010838473 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ذوب ریسى، ریسندگى، بافندگى، تابندگى، چله کشى و چاپ و تکمیل 
انواع نخ مخصوصا نخ پلى استرتکسچره(تاب مجازى)، نخ بى سى اف پلى استر و انواع نخ فانتزى - بافندگى انواع منسوجات به صورت ماشینى - طراحى، 
تولید، خرید و فروش انواع نخ و انواع پارچه خام و تکمیل شده از جمله تریکو بافى ، کشبافى ، گرد باف و تخت باف، روفرشى، پارچه مبلى و روتختى و پرده 
اى، پارچه دابى و ژاکارد و مواد اولیه نخ (وش پنبه، الیاف ویسکوز، الیاف پلى استر و هرآنچه تبدیل به نخ گردد) - انجام کلیه خدمات رنگ و تکمیل پارچه، نخ 
و سایر منسوجات مرتبط - تولید، توزیع، بسته بندى، خرید و فروش انواع محصوالت نساجى اعم از فرش ،گلیم، گبه، موکت، جاجیم، پادرى، انواع پارچه 
و پوشاك، انواع نخ و الیاف طبیعى و مصنوعى - تاسیس کارخانجات تولیدى محصوالت نساجى - انجام کلیه فعالیت هاى نساجى صفر تا صد - خرید انواع 
ماشین آالت نساجى و خرید انواع نخ و مواد اولیه تولید نخ و منسوجات از داخل و خارج کشور و انواع قطعات مورد نیاز براى تولید منسوجات - عقد قرارداد 
با اشخاص حقیقى و حقوقى - تهیه ، تولید ، توزیع ، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز بازرگانى - شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى داخلى و خارجى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى داخلى و خارجى - اخذ وام و تسهیالت ارزى و ریالى از بانک و ارگانهاى دولتى وخصوصى 
صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – ترخیص کاال از گمرکات داخلى، خارجى و بین المللى – برگزارى و شرکت در نمایشگاه هاى دولتى و خصوصى در 
داخل و خارج از کشور (بجز فرهنگى و هنرى) - بازاریابى غیرهرمى و غیرشبکه اى - گشایش اعتبارات اسنادى و ال سى براى شرکت درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مهردشت ، 
شهر دهق، محله شهرك صنعتى ، خیابان ششم[ ارمغان] ، خیابان فرعى سوم[نسترن] ، پالك 0 ، 13-5 ، طبقه همکف کدپستى 8541947881 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1190/0943/838 مورخ 1400/11/21 نزد بانک صادرات ایران شعبه خیابان سپه اصفهان با کد 91892 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حبیب اهللا آقانقى دهقى به شماره ملى 1091883051 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم فاطمه هاشمى دهقى به شماره ملى 1091906203 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فهیمه پژوهان به شماره ملى 1092335080 به سمت نایب 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 مدیرعامل منفرداً 
و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه کاظمى به شماره ملى 1080143181 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال خانم زهرا مؤمنى دهقى به شماره ملى 1092336257 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. شماره گواهى بانکى 4584/436 

مورخ 1400/11/25 صحیح است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1302035)

تاسیس
شرکت سهامى خاص عمران رسام دیار کهن درتاریخ 1401/01/20 به شماره ثبت 70627 به شناسه ملى 14011000940 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: 
اجراى طرح هاى پژوهشــى، ثبت اختراعات جهت شرکت - انجام امور پیمانکارى و مشــاوره در زمینه آب و فاضالب – طراحى، اجرا و تامین لوازم و اتصاالت 
سیستمهاى آبیارى تحت فشار – تامین لوازم، طراحى و اجراى خطوط انتقال آب با لوله هاى پلى اتیلن، فلزى، کاروگیت، آزبست، چدن داکتیل و فوالدى و سایر لوله 
ها - تامین لوازم، طراحى و اجراى شبکه هاى انتقال و توزیع آب روستایى و شهرى - تامین لوازم، طراحى و اجراى شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب - تامین 
مصالح و لوازم، طراحى و اجراى کانال هاى بتنى و کلیه ابنیه وابسته به کانال هاى بتنى توزیع آب در مزارع و بندهاى انحرافى و سازه هاى آبگیرى از رودخانه ها - تامین 
مصالح و لوازم، طراحى و اجراى سیستمهاى زهکشى مزارع کشاورزى و زهکشى رواناب شهرى و روستایى - تامین مصالح و لوازم، طراحى و اجراى استخرها 
و مخازن ذخیره آب با انواع سازه هاى بتنى و پوشش هاى ژئوممبران و فایبرگالس و دیگر پوشش هاى الزم – تهیه لوازم، طراحى و اجراى ایستگاه هاى پمپاژ و 
فیلتراسیون آب – تامین لوازم، طراحى و اجراى فضاى سبز شهرى، کمربند سبز و بام سبز ساختمان ها و گلخانه هاى کشاورزى – تامین مصالح، طراحى و اجراى 
سدهاى خاکى و بندهاى سنگى و بتنى و بندهاى انحراف آب – احداث، مرمت و الیروبى قنوات و کلیه سازه هاى وابسته به قنوات – احداث کلیه بندهاى آبخیزدارى 
– انجام کلیه امور نقشه بردارى – طراحى، نظارت و اجراى دکوراسیون داخلى ساختمان ها – اجراى کلیه عملیات راه سازى - طراحى، محاسبه، اجرا، نظارت و 
مشاوره کلیه پروژه هاى عمرانى– مشارکت در اجرا و ساخت – انجام کلیه امور تاسیساتى اعم از الکتریکى و مکانیکى – انجام کلیه امور خدماتى شامل تنظیفات، 
محوطه سازى، فضاى سبز، تامین نیروى انسانى مجاز شرکت – انجام کلیه خدمات شهرى اعم از مبلمان هاى شهرى، رنگ آمیزى جداول و جدول کشى، تسطیح 
اراضى، راه سازى و خطوط انتقال آب و گاز و برق – ارائه خدمات پیمانکارى ساختمان – تجهیز و ساخت و نصب و راه اندازى تصفیه خانه هاى آب و فاضالب شهرى 
و صنعتى - خرید و فروش کلیه کاالهاى ساختمانى – مشاوره، نظارت و انجام کلیه امور کشاورزى شامل باغات، مزارع، ادوات کشاورزى، گلخانه ها، آب و خاك، 
دام و خرید و فروش انواع سم و کود - خرید و فروش، توزیع و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایش ها و نمایشگاه هاى داخلى و 
خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى، تامین نیروى انسانى موقت، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى 
معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 
و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح در صورت لزوم پس از اخذ مجوز هاى الزم از مراجع ذیربط. 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 بهارستان ، کوچه 
گلرخ[(27)] ، کوچه گلرخ[3] ، پالك 2 ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستى 8196893195 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 5 مورخ 1401/01/14 
نزد بانک سپه شعبه جابرانصارى با کد 1771 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد ایزدى به شماره ملى 
2400077193 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمزه ایزدى به شماره ملى 2411427581 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا عباسى به شماره ملى 2411623331 به سمت نایب 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 باامضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امیرحسین دادگستر دارانى به شماره ملى 1159895120 به سمت بازرس اصلى 
به مدت 1 سال آقاى سید محمد حامد حکیم فعال اصفهانى به شماره ملى 1271276933 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 (1300946)

آگهى تغییرات
شرکت نیک آب سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 47147 و شناسه ملى 10260652310 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * حسابرسى بهین تراز آریا به شناسه ملى 14010848201 و رسول حسنى به کدملى 5659644465 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1302004)

آگهى تغییرات
شرکت پویندگان فن و تجارت بین الملل شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 3312 و شناسه ملى 10260473619 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا جعفرى به کد ملى 1080288554 به سمت بازرس على البدل و مینا خادمیان زاده اصفهانى به کدملى 1292377364 به ترتیب 

به سمت بازرس اصلى شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1302034)

آگهى تغییرات
شرکت ریسندگى امین نگین آیریک شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 57354 و شناسه ملى 14006329036 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 18 / 11 / 1400 در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده از 
مبلغ 7500000000ریال به مبلغ 37500000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 37500000000 ریال است که به 375000 

سهم 100000ریالى با نام عادى منقسم شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1302030)

آگهى تغییرات
شرکت پویندگان فن و تجارت بین الملل شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 3312 و شناسه ملى 10260473619 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از محل واریز نقدى از مبلغ10000000000 ریال به مبلغ20000000000ریال افزایش یافت وماده5اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد :ماده اصالحى : 
سرمایه شرکت 20000000000ریال نقدى است که به 2000000سهم 10000 ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1302029)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى خدماتى کاوش پژوه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 31881 و شناسه ملى 10260524311 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/01/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله حســین آباد ، کوچه خرم [46] ، خیابان محتشم کاشانى ، 
پالك - 262 ، ساختمان عقیق ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپستى 8175945834 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1302022)

آگهى انتقالى
شرکت سهامى خاص سپاهان بشیر به شناسه ملى 10260284250 و به شماره ثبت 5213 به موجب آگهى تغییرات مورخ 1400/11/23 و صورت جلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/11/11مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى نجف اباد به نشانى استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان صفائیه ، روستا شهرك 
صنعتى منتظریه، خیابان (فرعى دهم) ، خیابان 102 ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8513114892 انتقال یافت و در نجف آباد تحت شماره 5213 به ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهى 

میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1302021)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى و صنعتى ایران جوان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 4959 و شناسه ملى 10260261092 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : برزو فرزامى به کدملى 1841720267 و کیانوش کاوه به کدملى 4679186054 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 30 / 12 / 1399به تصویب رسید 

. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1302005)

در دو زمستان گذشته کرونا، گوى سبقت را از رقیب  اصلى 
خود ربود و اثرى از جوالن آنفلوآنــزا نبود با این حال در 
زمستان آینده ممکن است وضع تغییر کند و کادر درمانى 
در بخش هاى مراقبت ویژه همزمان با چند ویروس دست 

و پنجه نرم کنند.
پوشش ماسک، حفظ فاصله فیزیکى و تعطیلى ها نه تنها 
جلوى انتشار ویروس کرونا را گرفتند، بلکه مانع از انتشار 
چند ویروس دیگر شــدند. در دو زمستان گذشته عمال 
خبرى از همه گیرى بیمارى ویروســى آنفلوآنزا نبود و 
ویروس سین سیشیال تنفســى (RSV) هم که مسبب 
بســیارى از عفونت هاى مجارى تنفســى است، کمتر 
میان کودکان منتشر شــد. این به چه معناست؟ و بر سر 
این عوامل بیمارى زا که مدت هاست با انسان همراهند 

چه خواهد آمد؟
ماســک نه تنها پوششــى محافظتى در برابر ویروس 
کروناســت بلکه مانعى اســت در برابر همــه عوامل 

بیمارى زایى که مجارى تنفسى را درگیر مى کنند.
در دو زمستان گذشته در آلمان تقریبا هیچ  کس جانش را 
بر اثر ابتال به آنفلوآنزا از دست نداد. در حالى که هر سال 

صدها تا هزاران نفر بر اثر ابتال به این بیمارى مى مردند.
بر اساس مقاله اى که در ســایت "نیچر کامیونیکیشن" 
منتشر شده، حتى در ســطح جهانى نیز آمار مرگ و میر 
بر اثر این بیمارى تنها چند درصد آمار معمول بوده است.

کارشناســان این ریزش آمارى قابل توجه در مورد نرخ 
ابتال به آنفلوآنزا را پیش از همه مدیون محدودیت هاى 
جهانى ســفر مى دانند که باعث شده زنجیره آلودگى به 
ویروس هاى آنفلوآنزا شکســته و برخى از زیرگروه هاى 

این ویروس ها نیز به مناطق کوچکى محدود شوند.
اکنون به نظر مى رسد که این زیرگروه به طور کل از میان 
رفته باشد. با این حال این مسئله به کاهش عفونت هاى 
آنفلوآنزایــى نمى انجامد، چرا کــه زیرگروه هاى دیگر 
فرصت را مغتنم شمرده و بر سر آلوده کردن بدن انسان 

با هم رقابت مى کنند. 
دانمارك از فوریه، مقررات کرونایى خود را برچید. اما با 
وجود این که فصل آنفلوآنزا در این کشور به سر رسیده 

بود، موج بزرگ ابتال بــه آن، دانمارکى ها را درگیر کرد. 
موج آنفلوآنزا جمعیتى را درگیر کرد که دو ســال از این 
ویروس در امــان مانده بودند و درســت به همین دلیل 
مصونیت بدنشان در مقابل آن به میزان قابل مالحظه اى 

کاهش یافته بود.
و این داستانى است که سال هاست شاهد آن  هستیم: اگر 
شیوع آنفلوآنزا طى چند سال ضعیف باشد ممکن است 
ناگهان موجى شدید از راه برسد. به عبارت دیگر، اگر در 

شرایط فعلى ویروس هاى آنفلوآنزا باز هم از راه برسند، 
این بار عفونت هاى شدید ایجاد خواهند کرد.

در زمستانى که از راه خواهد رسید واکسیناسیون آنفلوآنزا 
مهم است، اما تولید واکســنى تطبیقى از آن هم مهم تر 

است.
معموال در اوایل تابستان براى تطبیق واکسن به این توجه 
مى شــود که در نیمکره جنوبى کدام گروه  ویروسى در 
گردش بوده  است. سپس سه یا چهار ویروس از مهم ترین 

آن ها انتخاب شده و به واکسن اضافه مى شوند.
تولید واکسن جدید ماه ها طول مى کشد که کارایى آن ها 
به دلیل ادامه تغییرات ویروســى گاهــى کم تر و گاهى 

بیش تر است.
امسال که از شــیوع آنفلوآنزا در نیمکره جنوبى خبرى 
نیســت پیش بینى این که در زمســتان با چــه نوع از 

ویروس هاى این بیمارى درگیریم، دشوارتر شده است.
در حال حاضر بازار رقابت بر ســر تولید واکسنى کارآمد 
علیه آنفلوآنزا در سطح بین المللى داغ است. در این راه، 
راهبردهاى مؤثر در مقابله با سایر خانواده هاى ویروسى 
سنجیده مى شوند. اما روشن نیست که بتوان در زمستان 
امسال به این واکسن ها رسید، چرا که تولیدکنندگان در 
حال حاضر تا سقف ظرفیت خود را صرف تولید واکسن 

کرونا کرده اند.
"کریستیان کاراگیانیدیس"، پزشک متخصص داخلى 

در آلمان پیش بینى کرده که در زمســتان امسال با سه 
 (RSV) ویروس کرونا، آنفلوآنزا و سین سیشیال تنفسى
درگیر باشــیم؛ ویروس هایى که بارى اضافى بر دوش 
بیمارســتان ها تحمیل خواهند کرد. بــه همین دلیل او 
توصیه مى کند که بخصوص در زمستان در محیط هاى 

بسته از ماسک استفاده شود.
این کارشــناس بیمارى هاى داخلى مى گوید: به  تدریج 
سطح ایمنى  در برابر آنفلوآنزا باال مى رود و ما با موج هاى 
"طبیعى" این بیمارى روبرو خواهیم شد. در صورتى که 

در زمستان از ماسک اســتفاده کنیم، کرونا نیز شانس 
زیادى نخواهد داشت و با امواج ضعیف ترى از آن روبرو 

خواهیم بود.

ویروس هایى که زمستان امسال انتظارمان را مى کشند! روى موج کووید-19
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امام جمعه گراش در استان فارس گفت: برگزارى جشن هاى 
گلریزان در کاهش جرایم و آسیب هاى اجتماعى مؤثر است. 
حجت االسالم سید محمد باقر بخشــایش پور از مردم و 
خیرین خواســت تا با حضور در جشن گلریزان و کمک به 
آزادى زندانیان جرایم غیر عمد لبخند شوق را به خانواده هاى 
زندانیان اهدا کنند. امام جمعه گراش بر لزوم مشارکت همه 
خیران نیک اندیش در آزاد سازى جرایم غیر عمد تاکید کرد 
و گفت: برگزارى جشــن هاى گلریزان در کاهش جرایم و 
آسیب هاى اجتماعى مؤثر اســت اما باید در کنار آن براى 

ترویج فرهنگ گذشت و ایثار نیز تالش کرد.

نقش جشن هاى گلریزان در 
کاهش آسیب ها

01

عضو جامعه قاریان قرآن کشــور و اســتاد دانشگاه هاى 
خراسان شمالى گفت: اکثر آسیب هاى اجتماعى امروزى 
جامعه به واسطه دورى از قرآن کریم است. عباس کیفى 
بجستانى با اشاره به اینکه باید با نهادینه کردن مفاهیم و 
فرهنگ قرآنى در جامعه بــه ویژه در ماه مبارك رمضان، 
نسل آینده را با قرآن بیمه کنیم تا تهاجم و غارت فرهنگى 
نتواند در آنها تأثیر بگذارد، اظهــار کرد: خداوند متعال در 
آیات مختلف انســان ها را به تدبّر در کالم الهى سفارش 
کرده اســت و تأکید خداوند متعال این اســت که سبک 
زندگى انسان ها سبک زندگى اسالمى و قرآنى شود. وى 
افزود: رشد و تعالى اخالق حاصل از انس با قرآن کریم باید 
در جامعه به صورت محسوس دیده شود. امروزه بیشتر از 
هر زمان دیگر نیازمند نهادینه کردن اخالق اسالمى در 

جامعه هستیم.

رفع آسیب هاى اجتماعى
 توسط قرآن

آگهى تغییرات 
شرکت تولیدى بازرگانى تخشا تکین اسپادان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54314 و شناسه ملى 
14005041582 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حسابرســى هوشیار ممیز شماره ملى 
10100439645 به ســمت بــازرس اصلى و خانم 
وحیده رضائى به شماره ملى 128298420 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.

روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى هاى شــرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1302043)

آگهى تغییرات 
شرکت صالح چوب سپاهان شــرکت سهامى خاص به 
شــماره ثبت 58400 و شناسه ملى 14006752398 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/12/16 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : موسسه حسابرسى هوشــیار ممیزبه شناسه ملى 
10100439645 به ســمت بازرس اصلى و حســین 
بهشــاد منش به کد ملى 6609300283 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1302047)

معاون فرماندار همــدان گفت: باید بــراى کاهش 
آســیب هاى اجتماعى قدم هاى مختلفى برداشــته 
شود و ضمن شناسایى دقیق جامعه هدف، باید در 
راستاى بازتوانى معتادان متجاهر 

گام برداریم.
ضرغام احمدوند یکشــنبه در 
جلسه شــوراى هماهنگى 
مبارزه بــا موادمخدر 

شهرســتان همدان با بیان اینکه جمع آورى و نگهدارى 
معتادان در مراکز ماده 15 و 16 کافى نیست، اظهار کرد: 
باید براى کاهش آسیب هاى اجتماعى قدم هاى دیگرى 
نیز برداشته شود به نوعى که ضمن شناسایى دقیق جامعه 
هدف باید در راســتاى بازتوانى معتادان متجاهر بیش از 

پیش، گام برداریم.
وى به وضعیت کاهشى سن اعتیاد در جامعه اشاره کرد و 
افزود: در این زمینه نیز باید اقدامات فرهنگى و پیشگیرانه 

در دســتور کار قرار گیرد و طرح هایى مشخص از سوى 
دستگاه هاى اجرایى در پیش گرفته شود.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى فرماندار همدان خواستار 
ورود پلیس در جمع آورى معتادان متجاهر شد و افزود: با 
هم افزایى ستاد مبارزه با موادمخدر، معاونت پیشگیرى از 
وقوع جرم دادگسترى، بهزیستى، شهردارى و دیگر مراکز 
مرتبط باید ضمن جمــع آورى معتادان متجاهر، بهبود و 

تغییر وضعیت این افراد نیز مد نظر قرار گیرد.

کاهش آسیب ها در گرو برداشتن قدم هاى مختلف

مرگ چهره ها خصوصا اگر به علِت خودکشى باشد تا 
مدتى در جامعه بازتاب گسترده اى دارد، احساسات افراد 
را جریحه دار مى کند، ذهن ها را به خود مشغول مى کند 
و هر فرد، از منظرى به ماجرا نگاه مى کند. دکتر سیما 
فردوسى در گفت وگویى با ایســنا این مساله را از دید 

روانشناسانه بررسى کرده است.
این روانشــناس با اعتقاد بر اینکه خودکشى مساله اى 
نیســت که بشــود آن را پنهان کرد و باید اعالم شود، 
در عین حال گفت: به هر حال مردم کنجکاو هستند و 
خبرها درز پیدا مى کند. خودکشى موضوعى نیست که 
پنهان بماند؛ بنابراین اساسًا نباید هم آن را پنهان کرد. 
به نظرم بهترین کارى که مى توان در بروز خودکشى 
به ویژه در چهره ها انجام داد، این اســت که وقتى خبر 
خودکشى اعالم مى شــود رســانه ها بیایند به آسیب 
شناسى مساله بپردازند که اصًال چطور مى شود یک آدم 
دست به خودکشى مى زند و چه دالیلى براى این اقدام 

وجود دارد؟
فردوسى در ادامه تاکید کرد: خودکشى حرکت ساده و 
عادى نیست و هرکســى جرأت انجام آن را ندارد. پس 
به عنوان مثال نمى توانیم بگوییــم آن را پنهان کنیم 
تا مبادا مردم یاد بگیرند. این مســاله عمیق است و به 
عوامل بیولوژیکى و بیمارى زا بســتگى دارد. متاسفانه 
افسردگى هایى در جامعه وجود دارد که خطر خودکشى 

را افزایش مى دهد.
این روانشانس سپس به پرهیز از قضاوت کردن درباره 
زندگى شخصى افراد اشــاره کرد و گفت: ما از زندگى 
شخصى افراد خبر نداریم که چه بر سر آنها آمده، چطور 
گذشته که دست به چنین کارى (خودکشى) مى زنند و 
سابقه شان چه بوده و اصًال بیمارى افسردگى داشته اند 
یا خیر؟ آیا دارو مصرف مى کردند یا خیر، ما از هیچ چیزى 
خبر نداریــم. به هر حال وقتى یک نفر به وســیله دارو 
دست به خودکشى مى زند بدین معنى است که قرص 
در دسترسش بوده و امکان افسردگى وجود دارد؛ به دلیل 
اینکه قرص هاى افســردگى و آرامبخش در دسترس 
هر کسى نیست، پس معلوم مى شود کسى که دست به 
چنین کارى مى زند با قرص آشنایى داشته و جهت درمان 

استفاده مى کرده است.
وى ادامه داد: به هر حال همه ما ممکن است در زندگى 
شخصى مشکالتى از هر نوعى داشته باشیم. در اینجا 
خیلى ها حل مساله مى کنند و به روانشناس و روانپزشک 
مراجعه مى کنند تا به آنها کمک شــود و راه حل را پیدا 
مى کنند و در مقابل هســتند کســانى که خودکشى را 

انتخاب مى کنند و نشــان مى دهند که حاالت روحىـ  
روانى خاصى داشــته اند و عوامل بیولوژیکى در اینجا 
خیلى نقش دارد. یعنى عملکردش متفاوت مى شــود و 
حاالتى به وجود مى آید که دیگر انگیزه مرگ به زندگى 

غلبه مى کند و فرد دست به خودکشى مى زند.
دکتر فردوسى پیشــنهاد داد: بهترین کار این است که 
رسانه ها در بروز مسئله خودکشى، میزگردهاى تشکیل 
بدهند، افراد متخصص پیرامون مسئله را دعوت کنند 
و زندگى آن شخص را بررســى کنند، همچنین درباره 
زندگى کسانى که با آنها زندگى مى کردند صحبت شود 
و از آنها بخواهند صادقانه مســائل را در میان بگذارند. 
قطعا همه این عوامل نشان مى دهد که ما نباید در رابطه 
با مسئله خودکشى ساده انگارى داشته باشیم و فکر کنیم 
اگر نگوییم یا بخواهیم موضوع خودکشى را پنهان کنیم، 
مردم یاد نمى گیرند چون خودکشى چیزى نیست که با 

یادگیرى به وجود بیاید.
این روانشناس در بخشى از صحبت هایش به گونه هاى 
مختلفى از خودکشى اشاره کرد و توضیح داد:  خودکشى 
انواع مختلفى دارد. بعضى خودکشــى ها خیلى جدى 
صورت مى گیرد، یعنى طــرف واقعاً قصدش را دارد که 
خودش را از بین ببرد و از قبــل اعالم نمى کند و قصد 

جلب توجه ندارد، تهدید نمى کند بلکه به گونه اى طرح 
مى ریزد و در پنهان این کار را انجام مى دهد تا کســى 
مطلع نشــود که بخواهد نجاتش بدهد، بنابراین صد 
درصد خودش را از بین مى برد. معمــوًال 15 درصد از 
افرادى که افســردگى هاى ژنتیکى دارنــد، اقدام به 
خودکشى مى کنند و متاسفانه درصدى از آنها هم موفق 
مى شوند. مسئله دیگر اینکه برخى از افراد که خودکشى 
مى کنند ناخودآگاه شــاید چند روزى قبل از خودکشى 
لغزش هاى کالمى داشته باشند یا صحبت هایى داشته 
باشند که اگر اطرافیانشــان هوشمند باشند متوجه مى 

شوند و به راحتى خطر را احساس مى کنند.
او بیان کرد: نکتــه دیگر اینکه فردى کــه در بحران 
افسردگى قرار مى گیرد و دارو مصرف مى کند را نباید 
تنها گذاشت و باید بیشــتر از او مراقبت کرد. اطرافیان 
خیلى خوب مى توانند این مسائل را متوجه شوند چون 
از حاالت آن فــرد مى توان فهمید که ممکن اســت 
کار خطرناکى انجام بدهد به همین خاطر باید مدام از 
حال اینگونه افراد خبر بگیرند، تنهایش نگذارند چون 
اینگونه افراد اساســًا مراقبت هاى ویژه مى خواهند. 
بعضى از خودکشى ها هم هســتند که در یک لحظه 
اتفاق مى افتند؛ یعنى یک حرکت تکانه اى تحت عنوان 

"تکانشى" صورت مى گیرد. این افراد کسانى هستند که 
به طور مثال ناگهان خودشان را به زیر قطار مى اندازند و 
از پنجره پرت مى کنند. ولى برخى خودکشى ها با تهدید 
صورت مى گیرد و از قبل به دیگران اعالم مى شود که 
به نظرم حتى آنها را هــم باید جدى گرفت چون به هر 
حال وقتى تهدیدآمیز باشــد ممکن است هدف داشته 
باشد و خطرناك باشــد؛ بنابراین در هیچ یک از موارد 
خودکشى، نباید ما دست کم بگیریم و خیلى جدى به 
این مسئله نگاه کنیم و افراد را حمایت کنیم تا آن اتفاق 

ناگوار نیفتد.
او تصریح کرد: قطعاً افرادى که دست به این امر مى زنند 
افسردگى داشــتند چون هیچ آدم ســالم، خوشحال و 
رضایتمندى خودش را از بین نمى برد. حتمًا مســائلى 
وجود دارد که باید از آن مسائل دانش افزایى شود که چه 
عواملى باعث خودکشى شده که این امر، هم مى تواند 
جنبه پیشگیرى پیدا کند و هم اطالعات افراد را باال ببرد 
که در چه مواقعى افراد باید احساس خطر کنند و اینکه 
به آدم هاى محتاج باید توجه بیشترى شود. جامعه ما به 
بهداشت روان و دانشى که به معضالت روحى روانى ربط 
دارد، بسیار نیاز دارد. رســانه ها از هر طریقى مى توانند 

به این مساله بپردازند تا جامعه سالم ترى داشته باشیم.

دکتر سیما فردوسى، روانشناس پاسخ مى دهد؛

با خودکشى چهره ها چگونه برخورد کنیم؟
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معاون توســعه مدیریت وزارت بهداشــت با بیان اینکه 
حدود 230 هزار پست خالى در وزارت بهداشت بال تصدى 
است،گفت:درخواست ما از سازمان امور ادارى و استخدامى 
این است که با درخواست مجوز جذب 100 هزار نفرى که 
از وزارت بهداشت براى آنان ارســال شده است، موافقت 
کنند.  بهروز رحیمى با اشــاره به ضــرورت تامین نیروى 
انســانى در وزارت بهداشت،خاطرنشــان کرد: در دوران 
همه گیرى و شیوع کرونا، به شدت با کمبود نیروى انسانى 
مواجه بودیم که باعث شــده بود با توجه به بروکراســى 
سخت در جذب نیروى انســانى، ناگزیر نیروهاى تمدید 

طرح را مجدد تمدید کنیم.

نیاز وزارت بهداشت
 به 100 هزار نیرو

رئیس ســازمان زندان ها با اشاره به اینکه به دنبال 
کاهش بیکارى مددجویان هستیم، گفت: اشتغال 
پایدار در زندان ها تأثیر مستقیم در باز اجتماعى  شدن 

زندانیان دارد.
غالمعلى محمدى در نشســت هم اندیشى تدوین 
راهکارهاى اشتغال زایى در زندان ها، گفت: در سند 
تحول قضائى اشتغال و حرفه آموزى به طور جد مورد 

توجه است. وى با بیان اینکه موضوع اصالح و تربیت 
زندانیان از مهمترین مأموریت هاى اصلى ما است، 
ادامه داد: معتقدیم عالوه بر اقدامات فرهنگى باید 
شاهد اشتغال پایدار در زندان ها باشیم که خود تأثیر 
مستقیم در اجتماع پذیرى و باز سازگارى اجتماعى 
مددجویان دارد و موجب پایین آمدن نرخ بازگشت 

مجدد به زندان مى شود.

محمدى افزود: ایجاد اشــتغال پایدار براى زندانى 
به تأمین معیشــت آنها کمــک و موجب کاهش 
آســیب هاى اجتماعى مى شــود، تصریــح کرد: 
بنابراین در صدد هستیم در ســال جارى و مبتنى 
بر شعار سال، با استفاده از همه ظرفیت ها از جمله 
خیرین، تسهیالت بانکى، گروه هاى مردمى، بخش 

خصوصى و غیره این بخش را تقویت کنیم.

اشتغال زندانى موجب کاهش آسیب  مى شود

معاون پیشگیرى از آسیب هاى مرکز توسعه 
پیشگیرى سازمان بهزیســتى کشور گفت: 
یکى از برنامه هاى بهزیستى، رصد آسیب هاى 
اجتماعى است. از اواخر سال گذشته اقدام به 
رصد و دیده بانى و انجام پیمایش آســیبهاى 
اجتماعى در کلیه شهرســتان هاى استان ها 

کردیم.
آرزو ذکایى فر در خصوص سند تحول دولت 
در حوزه پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى، با 
بیان اینکه توجه به بحث آسیب هاى اجتماعى، 
مشــارکت مردم، برنامه هــاى اجتماع محور 
و خانواده محور در ســند تحول دولت است، 
گفت: یکى از نکات بسیار مهم، برجسته و قابل 
اهمیت در سند تحول دولت که توسط ریاست 
جمهورى ابالغ شــده این است که در فصل 
پنجم آن، بسیارى از فعالیت هاى مردم پایه یا 
اجتماع محور، مشارکت اجتماعى، برنامه هاى 
آموزشــى، مداخالت در حوزه کنترل کاهش 
آســیب هاى اجتماعى، بحث ارتقاء سالمت 
اجتماعى آورده شده و این نشان دهنده اهتمام 
و توجه دولت به مسائل ارتقاء سالمت اجتماعى 
و خانواده و استفاده از ظرفیت مردم و نهادهاى 
داوطلبانه براى کنترل و کاهش آســیب هاى 

اجتماعى و ارتقاى سالمت اجتماعى است.
وى ادامه داد: برهمین اساس دفتر پیشگیرى 
از آســیب هاى اجتماعى برنامه هاى ســال 
1400 را بر مبناى آنچه در ســند وجود دارد و 
برجسته و قابل اهمیت است طراحى کرده و 
دفتر پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى اقدام 
به بازمعمارى ماموریت هاى خــود در حوزه 
کنترل و کاهش آسیب هاى اجتماعى با تاکید 
بر تقویت کمى، کیفى و رصد مستمر، نظارت و 

زمان بندى مناسب کرده است.
ذکایى فر با بیان اینکه یکى از برنامه هاى دفتر 
پیشگیرى از آســیبهاى اجتماعى که از سال 
گذشــته نیز به طور جدى بر روى آن کار شد، 
بحث رصد آسیب هاى اجتماعى است،  گفت: 
از اواخر سال گذشته اقدام به رصد و دیده بانى 
و انجام پیمایش آسیبهاى اجتماعى در کلیه 
شهرستان هاى اســتانها کردیم. حدود 472 
شهرستان مورد پیمایش و رصد قرار گرفتند 
که داده هاى آن در حال تحویل است. برهمین 
اساس برنامه این است که دبیرخانه هاى رصد 
آسیب هاى اجتماعى با مشارکت سایر نهادها 
و دســتگاه ها بتوانند برنامه هــاى منطقه اى 
و اســتانى خود را در حوزه کنتــرل و کاهش 

آسیب هاى اجتماعى پیشنهاد دهند.

پیمایش
 آسیب هاى اجتماعى 
در شهرستان ها

فرمانده انتظامى تهران بزرگ از نبود ظرفیت 
براى نگهدارى از حدود 8 هزار معتاد متجاهر در 

پایتخت گالیه کرد.
معتادان متجاهر پدیده جدیدى در شهر تهران 
نیستند و سال هاست که حضور و تجمع آنان 
در برخى از نقاط، معابر و حتى محالت منجر 
به حواشــى و البته طرح وعده هاى مختلفى 
در مورد آنان شده اســت. در این شرایط یکى 
از جدى ترین وعده هایى که در مورد معتادان 
متجاهر داده شد، وعده علیرضا زاکانى، شهردار 
تهران بود که از همان روزهاى نخست حضور 
در ساختمان خیابان بهشــت اعالم کرد که 
تمامى معتادان متجاهر شــهر تهران را جمع 

آورى خواهد کرد. 
با گذشت نزدیک به چهارماه از وعده دو ماهه 
شهردار تهران، موضوع معتادان متجاهر و جمع 
آورى آنان را از فرمانده انتظامى تهران بزرگ 
پیگیرى کردیم، سردار حسین رحیمى درباره 
اینکه آیا ظرفیت جدیدى بــراى نگهدارى از 
معتادان متجاهر در تهران ایجاد شــده یا خیر 
گفت: در تهران حدود 22 هزار معتاد متجاهر 
دارد و متاسفانه تا به این لحظه ظرفیت جدیدى 
براى نگهدارى از معتادان متجاهر ایجاد نشده 

است.
وى ادامه داد: البته ظرفیت هایى را خود پلیس و 
همچنین عزیزان در سپاه اضافه کردند که این 
مربوط به خود آنها بوده و دیگر دستگاه ها که 

داراى مسئولیت هم هستند، کارى نکرده اند.
فرمانده انتظامى تهران بــزرگ درباره اینکه 
تهران به چه تعداد ظرفیت بــراى نگهدارى 
از معتادان متجاهر نیــاز دارد، نیز گفت: هنوز 
حدود 7 تا 8 هزار معتاد متجاهر رها شــده در 
شــهر تهران داریم که جایى برایشان نیست. 
این ها هنوز در سطح شهر تهران هستند که ما 
امیدواریم و پیگیر هم هستیم که ظرفیت هایى 

براى نگهدارى و بازپرورى آنان ایجاد شود.

8000 معتاد در 
تهران رها شده اند

دبیر مرکز مطالعات جمعیت ضمن هشــدار نسبت به کاهش ضریب 
پشتیبانى در صندوق هاى بازنشســتگى و تامین اجتماعى مى گوید: 
براى مدیریت چالش ها و تحقق  سیاست هاى کلى تامین اجتماعى، 
باید توجه ویژه اى به سالمندى جمعیت داشت و آن را در سیاست هاى 

کلى تامین اجتماعى برجسته کرد.
صالح قاسمى گفت: زمانى که روند سالخوردگى جمعیت آغاز مى شود، 
به طور طبیعى نظام برنامه ریزى کشــورها به ســمت آماده ســازى 
ســاختارها،  نظامات مدیریتى و نظامات خدماتى و اجتماعى حرکت 
مى کنند تا بتوانند با حجم باالیى از جمعیت سالخوردگان و سالمندان 

مواجه شوند و آنها را مدیریت کرده و فعال نگه دارند. 
وى با بیان اینکه بسیارى از کشورهاى دنیا با ورود به فاز سالخوردگى، 
اسنادى تحت عنوان «سند سالمندى فعال» تدوین مى کنند، گفت: 
سالمندى فعال راهبرد بسیار روشنى است که تالش مى شود سالمندان 
را بیشتر فعال نگه دارند و دیرتر از چرخه کار و فعالیت خارج شوند؛ این 
موضوع هم به نفع جامعه است چراکه تعداد افراد شاغل را همچنان باال 

نگه مى دارند و هم به نفع افراد است، زیرا انسان زمانى که فعال، کنشگر 
اجتماعى و موثر براى جامعه است از نظر روانشناختى و پزشکى مزایایى 
براى او وجود دارد، لذا بسیارى از کشورهایى که به سمت سالخوردگى 
جمعیت حرکت مى کنند اسناد و راهبردهایى براى خود طراحى مى کنند 
که مضمون مشابه «سیاست هاى کلى تامین اجتماعى» است که البته 

در برخى کشورها با عنوان سند سالمندى فعال نامگذارى مى شود.
کارشناس جمعیت با اشــاره به «سیاست هاى کلى تامین اجتماعى» 
ادامه داد: اصلى ترین چالش کشــور در دو الى ســه دهه آینده مساله 
سالخوردگى جمعیت اســت. ســالخوردگى جمعیت باعث مى شود 
که نظامات تامین اجتماعى و صندوق هاى بازنشســتگى در معرض 
ورشکســتگى قرار گیرنــد؛ حتى اگر تــا آن زمان هم ورشکســت 
نشده باشــند؛ این موضوع موجب مى شود بســیارى از ساختارهاى 
اقتصادى کشور متاثر شود، لذا ریسک ورشکستگى تامین اجتماعى 
و صندوق هاى بازنشستگى معلوِل علتى به نام سالخوردگى جمعیت و 

تورم آمارى جمعیت سالخوردگان کشور است.

ل ىر و ى بل ر وخودش را از بین ببرد و از قبــو ر ن ش و

سالخوردگى باعث ورشکستگى
 نظامات تأمین اجتماعى مى شود



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دعاى روز پانزدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْرُزْقنى فیِه طاَعَه الْخاِشعیَن َواْشَرْح فیِه َصْدرى بِاِنابَِه الُْمْخبِتیَن، بِاَمانَِک 

یا اَماَن الْخآئِفیَن.
خدایــا! فرمانبــردارى فروتنــان را در ایــن روز  روزِى مــن گــردان و

 بگشــا ســینه ام را بــراى بازگشــتن به ســویت همانند بازگشــتن خاشــعان، 
به امان بخشی  ات، اى امان بخش بیمناکان!

بپرهیــزاز آنکــه مرگ تــو فــرا رســد در حالى کــه از 
پروردگارت گریزان و در دنیاپرســتى غرق باشــى. از 
همنشــینى با فاســقان بپرهیز که شر به شــر مى پیوندد، 
خدا را گرامى دار و دوستان خدا را دوست شمار و از خشم 

موال على (ع)بپرهیز که لشکر بزرگ شیطان است.

محققان دانشگاه اصفهان در یک کار مشترك با همکارى آکادمى 
علوم چین و دانشگاه کالج لندن موفق به طراحى سلول خورشیدى 
"پروسکایتى بر پایه کربن" شدند که در مقایسه با نمونه هاى تجارى 

سیلیکونى، ارزانتر، پایدارتر و داراى بازدهى بیشتر است.
محقق و عضو هیات علمى دانشــگاه اصفهان اظهار داشت: کار 
تحقیقاتى طراحى سلول هاى خورشیدى فوتوولتائیک پروسکایتى 
پایه کربن با بازدهى 26 درصد توســط محققان این دانشگاه و با 
همکارى گروه هاى تحقیقاتى از آکادمى علوم چین و دانشــگاه 

کالج لندن انجام شد.
رضا کشاورزى با بیان اینکه هزینه تولید سلول خورشیدى طراحى 
شده در این تحقیق نسبت به نمونه  تجارى سیلیکونى تا 85 درصد 
کاهش مى یابد، افزود: هزینه ماژول هاى خورشــیدى سیلیکونى 
موجود در بازار، یک دالر به ازاى هر وات برق تولیدى اســت در 
حالى که در نمونه طراحى شده بر پایه کربن حتى اگر بازدهى آن به 

20 درصد برسد، حدود 0.14 دالر به ازاى هر وات برق خواهد بود.
وى، هدف اصلى از اجراى این طرح را کاهش هزینه هاى سلول 
خورشیدى دانست و گفت: در سلول هاى خورشیدى اصلى از طال 
و یک الیه انتقال دهنده حفره(بار مثبت) استفاده مى شود که قیمت 

باالیى دارد و همچنین موجب ایجاد ناپایدارى در سلول مى شود.
عضو هیات علمى گروه شیمى معدنى دانشگاه اصفهان با بیان اینکه 
در طراحى انجام شده، طال حذف شده و از کربن به جاى آن استفاده 
مى شود، ادامه داد: کربن نســبت به طال ارزانتر است و در افزایش 
پایدارى سلول خورشیدى پروســکایتى نقش موثرترى دارد و با 

استفاده از راهکارهاى مختلف براى افزایش بازدهى این نوع سلول 
خورشیدى اقدام کردیم.

کشاورزى با اشــاره به اینکه این طرح، جزیى از یک طرح بزرگ 
پژوهشــى اســت که با یک گروه چینى در قالب صندوق علمى 
" راه ابریشم" با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
کشور و آکادمى علوم چین در حال اجراست، خاطرنشان کرد: طرح 
"سلول هاى خورشیدى پروسکایتى بر پایه کربن" توسط صندوق راه 

ابریشم پذیرفته و از 2 سال گذشته روى آن کار شده است.
این استاد دانشــگاه با تاکید بر اهمیت تولید و ترویج سلول هاى 
خورشــیدى در کشــور با توجه به ظرفیت هاى زیادى که براى 
اســتفاده از آن بعنوان یک منبع انرژى پاك و در دسترس وجود 
دارد، گفت: کشــورهاى پیشــرفته حتى ممالک واقع در حاشیه 
جنوب خلیج فارس به سمت این انرژى حرکت و سرمایه گذارى 
زیادى روى آن کرده اند اما هنوز در کشور ما آنطور که باید، در این 

زمینه کار نشده است.
وى با بیان اینکه ما زمین هاى مناســبى در کشــور براى استقرار 
سلول هاى خورشیدى داریم، تصریح کرد: دولتمردان، محققان، 
شرکت هاى فناور و سرمایه گذاران ما نیز باید بیشتر به این مقوله 

بپردازند.
کشاورزى با اشاره به اینکه هزینه کارهاى تحقیقاتى در باره انرژى 
خورشیدى نیز در کشورمان بدالیل مختلف مانند نوسانات ارزى، 
باالست، گفت: قیمت مواد اولیه افزایش زیادى یافته و بعنوان مثال 
قیمت یک گرم از یکى از مواد مورد نیــاز در این طرح 30 میلیون 

است که امیدواریم بخشى از این هزینه  از طریق صندوق راه ابریشم 
تامین شود.

وى با تاکید بر اینکه قابلیت تجارى سازى طرح سلول خورشیدى 
"پروسکایتى بر پایه کربن" در کشــور بخوبى وجود دارد، افزود: 
براى تجارى سازى نیاز است تا پس از رســیدن به جواب نهایى 
در آزمایشگاه، سرمایه گذاران از آن حمایت مالى کنند و این کار را 

مى توان از طریق ایجاد هسته فناور پیش برد.
روابط عمومى دانشگاه اصفهان نیز در این زمینه اعالم کرد: رضا 
کشاورزى عضو هیات علمى دانشــکده شیمى دانشگاه اصفهان 
به همراه میرکاظم عمرانى دانش آموخته کارشناسى ارشد رشته 
فیزیک این دانشگاه، ُمجتبى عبدى جالبى استاد دانشگاه کالج لندن 

و "پنگ جائو" از آکادمى علوم چین در این طرح مشارکت داشتند.
اما عضو هیات علمى شیمى معدنى دانشگاه اصفهان، مهمترین 
چالش ســلول هاى خورشــیدى تجارى را  پایدار نبودن طوالنى 
مدت آن دانست و گفت: در این نوع سلول ها در کنار مواد معدنى 
پروســکایتى، از یک الیه طال و یک الیه انتقال دهنده حفره(بار 
مثبت) استفاده مى شود که عالوه بر افزایش هزینه ، نقش بسزایى 

در پایدار نبودن سلول ها دارد.
کشاورزى افزود: در این کار تحقیقاتى بین المللى، سلولى طراحى 
شده اســت که با جایگزین کردن کربن به جاى الیه گران قیمت 
طال و حذف الیه انتقال دهنده حفره، مى توان به پایدارى آنها افزود 
و از طرفى با اضافه کردن نانوذرات پالسمونیکى به الیه فعال نورى 

سلول، بازدهى آن را افزایش داد.

با همکارى آکادمى علوم چین و دانشگاه کالج لندن محقق شد؛

طراحى سلول خورشیدى ارزان و پایدار در دانشگاه اصفهان

معاون بهره بردارى شرکت فوالد مبارکه ضمن اشاره به دستاوردهاى 
سال 1400، از طراحى و تولید 8 محصول جدید در فوالد مبارکه خبر داد.

عباس اکبرى محمدى گفت: این دستاورد با تکیه بر دانش تخصصى 

و توانمندى هاى داخلــى، برنامه ریزى هاى دقیــق و مدون مدیران 
بهره بردارى و همکارى سایر واحدهاى ذى ربط در حوزه هاى تختال، 
کالف گرم، کالف اسیدشــویى، گالوانیزه و تسمه هاى بسته بندى در 
سال 1400 صورت گرفت و عالوه بر قطع واردات و خروج ارز از کشور 

زمینه صادرات این محصوالت نیز محقق گردید.
وى با معرفى این گریدهاى جدید که در ســال 1400 طراحى و تولید 
گردیده افزود: کالف گرم -ST-52(FAT)، یک گرید مقاوم به خستگى 

است که در ســرندهاى احیا مستقیم، سیســتم هاى تعلیق خودرو و 
نیز پل هــا کاربــرد دارد؛ همچنین کالف ســرد -HX220YD یک 
گرید شکل پذیر و داراى استحکام باالســت که کاربرد آن در صنعت 

خودروسازى است.
معاون بهره بردارى فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: کالف اسید شویى 
-HE445D و کالف گرم 550YC نیز گریدهایى با اســتحکام باال 
هستند که در صنایع خودروسازى کاربرد دارند؛ تختال API X80 نیز از 

گریدهاى ویژه و مهمى است که کاربرد آن در صنایع نفت و گاز و براى 
ساخت لوله هاى انتقال سیاالت است.

وى با بیان اینکه گرید تسمه هاى بسته بندى براى بسته بندى کالف 
طراحى و تولید شــده است، اذعان داشــت: گرید HCT600X براى 
ســاخت قطعات ضربه گیر بدنه خودرو طراحى و تولید شــده و گرید 
DX56D نیز که یک گرید فوق کششى است، در صنعت خودروسازى

 کاربرد دارد.

تولید 8 محصول جدید
 در فوالد مبارکه

آگهى مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان قائم مقام شرکت ورشکسته بهشیدان در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان و ماشین آالت و 

تأسیسات منصوبه در محل کارخانه واقع در شهرك صنعتى کوهپایهـ  فاز 1ـ را از طریق مزایده با شرایط زیر به فروش برساند: 
الف) مشخصات عرصه و اعیان 

1) عرصه کارخانه داراى 4 قرارداد واگذارى مختلف در قرارداد شماره 2702-030 وـ  ج مورخ 1377/11/25 شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان 
مى باشد. 

2) مساحت عرصه طى قرارداد مذکور 29457 مترمربع مى باشد. 
3) مساحت ادارى شامل: 

الف: طبقه اول به مساحت 514/6 مترمربع شامل دفتر مدیریتـ  امور مالى و دفتر آزمایشگاه و...
ب: طبقه همکف به مساحت تقریباً 2704 مترمربع شامل سالن تولید و اتاق پختـ  کارتن گیرهـ  بسته بندىـ  ورودى ماهىـ  اتاق ضایعات و... 

4) اتاق ژنراتور و تأسیسات و تعمیرگاه به مساحت 230 مترمربعـ  انبار مواد اولیه به مساحت 1500 مترمربعـ  سرویس بهداشتى محوطه به مساحت 
120 مترمربعـ  دیوارکشى و محوطه سازى کًال آسفالت و فضاى سبز مساحت حدود 3500 مترمربع 

5) سوله انبار محصول به مساحت حدود 1152 مترمربع که داخل آن نیم طبقه به مساحت تقریبى 700 مترمربع مى باشد. 
6) ساختمان هاى مجموعه سردخانه و سالن تولید کنسرو و ساختمان هاى طبقه فوقانى به مساحت تقریبى 3980 مترمربع 

7) اتاق نگهبانى به مساحت 30 مترمربعـ  باسکول و اتاق باسکولیه به مساحت 12 مترمربعـ  مخزن هاى زیر زمینى براى ذخیره گازوئیل و آب 
ارزش کل عرصه و اعیان ذکر شده به مبلغ 347,200,000,000 ریال 

ب) مشخصات، دستگاه ها، واحد قرنطینه و تخلیه بار، آزمایشگاه، لوازم ادارى، انبارها، آشپزخانه، سالن کنفرانس و متفرقه 
1) ماشین آالت پاك کردن ماهىـ  شامل 3 دستگاه اره برقى، یک دستگاه نوار نقاله و غیره 

2) ماشین آالت و تجهیزات پخت ماهى و پرکن و درب بندى (شامل 7 دستگاه اتوکالو و استیل، دو دستگاه قوطى ردیف کن، دو دستگاه اگزاست 
استیل، دو دستگاه بازدید استیلىـ  دو دستگاه قوطى شور استیلىـ  دو دستگاه قوطى رسانـ  دو دستگاه دربند قوطىـ  دستگاه اتو کالو استریل 

استیلـ  دستگاه جت پرینتر و غیره... 
3) ماشین آالت و تجهیزات تولید کنسرو لوبیا 

4) ماشین آالت و تجهیزات واحد قرنطینه و تخلیه بار و بارگیرى 
5) وسایل و تجهیزات و لوازم آزمایشگاهى و محیط کشت و کنترل کیفى 

6) لوازم یدکى و ابزارآالت موجود در انبار 
7) وسایل ادارى، سالن کنفرانس و تجهیزات آشپزخانه و غذاخورى و سلف سرویس 

ارزش خطوط و دستگاه ها، واحد قرنطینه و تخلیه و بارگیرى، آزمایشــگاه، لوازم ادارى و آشپزخانه و سالن کنفرانس، انبارها و متفرقه به ارزش 
949,690,000,000 ریال 

ج) تأسیسات جانبى شامل:
موتورخانه مرکزىـ  سیستم هواى فشردهـ  سیستم برق اضطرارىـ  منبع ذخیره آب هوائى، اشتراك حق انشعاب آب به قطر اینچ، حق اشتراك و 
انشعاب گاز طبیعىـ  روشنایى محوطه و سالن هاـ  تصفیه خانه فاضالبىـ  شبکه جمع آورى فاضالب و آبیارىـ  شبکه سیستم اعالم حریقـ  شبکه 
توزیع هواى صنعتى شامل کمپرسور و لوله کشى داخل محوطه و سالنـ  شبکه سیستم اطفاى حریقـ  الکترو پمپهاى سیر کولرـ  مخزن ذخیره 
گازوئیل به ظرفیت 50 مترـ  یک عدد مخزن کنرانس تمام استیلـ  پنج دستگاه یونیت هیترـ  شبکه توزیع آب سرد و گرمـ  مخزن ذخیره روغن 
خوراکىـ  یک دستگاه چیلر 30 تنىـ  یک دستگاه برج خنک کنـ  مجموعه چاه هاى ارتـ  یک حلقه چاه آب عمیقـ  تأسیسات سردخانه 1500 
تنى به انضمام متعلقات و تجهیزاتـ  تأسیسات سردخانه به ظرفیت 900 مترمکعب با کلیه تجهیزاتـ  تأسیسات سردخانه 150 تنى به انضمام 
متعلقات و تجهیزاتـ  15 دستگاه کولر گازى اسپیلتـ  سیستم دوربین مداربستهـ  هشت دستگاه پرده هواـ  چهار خط تلفن ثابت و سانترال 6 

به 32 و انواع کامیپوتر و لپ تاپـ  حدود 48 عدد فنى دیوارى 
ـ ارزش کل دستگاه ها و تأسیســات مذکور به انضمام تجهیزات برق، تأسیســات جانبى، باســکول، وانتى فنى و انتقال تکنولوژى معادل 

847,411,000,000 ریال مى باشد. 
د) عملیات مهندسى، دانش فنى و انتقال تکنولوژى شامل انواع گواهینامه ها، مطالعات اولیه دانش فنى به ارزش 25,800,000,000 ریال 

ـ ارزش کل عرصه و اعیان و تأسیسات و دستگاه ها و امتیازات و دانش فنى شرکت معادل 2,170,101,000,000 ریال 
زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 1401/2/27 ساعت 11

مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت، نبش کوچه 6(ژاله)، ا داره تصفیه امور ورشکستگى 
ضمناً کلیه مشخصات موارد ذکر شده در نظریه کارشناسى موجود مى باشد. 

شرایط مزایده: 
1. مزایده به صورت حضورى مى باشد که پیشنهاددهندگان مى بایست پیشنهاد خود را تا پایان ساعت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/2/26 به دفتر 

اداره تصفیه واقع در خیابان نیکبخت بانضمام فیش 5٪ مبلغ مورد مزایده تسلیم نمایند. 
2. کلیــه شــرکت کنندگان در مزایــده مى بایســت 5٪ از مبلــغ مزایده را به حســاب ســپرده دادگســترى اصفهان به شــماره

 IR 110100004061012907670593 واریز نمایند. 
3. فروش نقدى و اقساطى مى باشد که مبلغ 5٪ در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین مى گردد که حداکثر مهلت 

3 ماه مى باشد. 
4. در صورتیکه برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خسارتى که از تجدید 

مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارت وارده مسترد نخواهد شد. 
5. زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/2/27 مى باشد. ضمناً به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، 

سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
7. هزینه هاى نشر آگهى مزایده بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه تا 
در روز واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد. 

تلفن: 031-36611086 
مجید باغستانى -معاون قضایى رئیس کل دادگسترى استان اصفهان و رئیس اداره تصفیه وامور ورشکستگى استان اصفهان

بدین وسیله از کلیه سهامداران شــرکت تصویربردارى شفا نجف آباد (سهامى 
خاص) به شماره ثبت 2593 و شناسه ملى 10860430271 دعوت به عمل مى آید 
تا در مجمع عمومى فوق العاده که در روز پنج شــنبه مــورخ 1401/02/08 رأس 
ساعت 08:00 صبح در محل سالن ابن ســینا نجف آباد برگزار میگردد، حضور

 به هم رسانند. 
دستورات جلسه: 

1ـ اصالح کلیه مفادى از اساسنامه که تغییرات آن در صالحیت مجمع عمومى 
فوق العاده میباشد. 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
 شرکت تصویربردارى شفا نجف آباد (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 2593 و شناسه ملى 10860430271

دکتر رسول امیرخانى -مدیرعامل مرکز تصویربردارى شفا نجف آباد (سهامى خاص) 

بدین وسیله از کلیه سهامداران شــرکت تصویربردارى شفا نجف آباد (سهامى خاص) به 
شماره ثبت 2593 و شناسه ملى 10860430271 دعوت به عمل مى آید تا در مجمع عادى 
به طور فوق العاده که روز پنج شــنبه مورخ 1401/02/08 رأس ساعت 10:00 صبح در محل 

سالن ابن سینا نجف آباد برگزار میگردد، حضور به هم رسانند. 
دستورات جلسه: 

1ـ انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت 
2ـ انتخاب بازرسین شرکت 

3ـ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4ـ تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالى منتهى به 1399/12/30

5ـ تصمیم گیرى در مورد هر آنچه در صالحیت مجمــع عمومى عادى به طور فوق العاده 
میباشد. 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
 شرکت تصویربردارى شفا نجف آباد (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 2593 و شناسه ملى 10860430271

دکتر رسول امیرخانى -مدیرعامل مرکز تصویربردارى شفا نجف آباد (سهامى خاص) 


