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خطوط ریلى اصفهان 
باید چند برابر 

سایر استان ها باشد

     

پدیده حاشیه نشینى در شأن جمهورى اسالمى ایران نیستپنج شنبه هاى پر تصادف اصفهانى ها در آذرافسانه بایگان هم در جشنواره فجر هست تا 50 سال آینده جنگلى نخواهیم داشت اسکوچیچ به کویت نمى رود اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دانشگاه صنعتى 143 میلیارد تومان بدهى دارد
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معطل ماندن
 13 ساله تجهیزات 

84 میلیاردى 

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
گفت: قطار و حمل و نقل ریلى در زمان حاضر 

بهترین و اقتصادى ترین وسیله براى حمل نقل بار و 
مسافر است. آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد روز 

سه شنبه در دیدار با مدیرکل راه آهن...

جلســه ســتاد راهبرى اقتصاد مقاومتى استان 
با حضور اســتاندار و جمعى از مسئوالن استان 
برگزار و  به ارائه گزارش عملکرد دســتگاه ها و 
راهکارهاى مقابله با چالش هاى اساســى استان 

پرداخته شد.
در این جلســه ســید رضا مرتضوى، اســتاندار 
اصفهان با ابراز نارضایتى از وضعیت فعلى اقتصاد 
مقاومتى، به ظرفیت هاى اقتصادى اســتان در 

بخش هاى مختلف...

استراتژى ذوب آهن تأمین مواد اولیه به هر قیمت استاستراتژى ذوب آهن تأمین مواد اولیه به هر قیمت است
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان: موجودى مواد اولیه براى تولید به معناى واقعى تنها براى چند روز استمعاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان: موجودى مواد اولیه براى تولید به معناى واقعى تنها براى چند روز است
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معاون ادارى و مالى دانشگاه صنعتى اصفهان مى گوید بحران مالى بسیار سنگینى این دانشگاه را دربرگرفته است

وضعیت پیچیده ستاره استقاللى 
با اخراج مربى فنرباغچه

با اخراج سرمربى فنرباغچه، وضعیت اللهیار صیادمنش ستاره سابق 
استقالل در این تیم ترکیه اى پیچیده تر شد.

باشگاه فنرباغچه ترکیه به شکل رســمى از برکنارى سرمربى خود 
ویتور پریرا خبر داد. پس از تساوى 2 – 2 چند روز پیش فنرباغچه در 

دیدار برابر گاالتاسراى، این تیم...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم ورود 
بخش خصوصى براى فعال کردن تولید 

خبر داد؛

ابالغى براى 
عدم برگزارى 

امتحانات نهایى در 
اصفهان نشده است

300 هزار هکتار از اراضى کشاورزى اصفهان شور است 
از 536 هزار هکتار اراضى زراعى استان،
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چالش بزرگ نویدکیا؛ چالش بزرگ نویدکیا؛ 
2شهباززاده یا شهریار؟شهباززاده یا شهریار؟
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مدیرعامل خانه کتاب و مدیرعامل خانه کتاب و 
ادبیات ایران:ادبیات ایران:

اصفهانى ها از اصفهانى ها از 
نمایشگاه مجازىنمایشگاه مجازى

  2323 هزار  هزار 
نسخه کتاب نسخه کتاب 

خریدندخریدند

نماینده شاهین شهر:نماینده شاهین شهر:

دولت براى دولت براى 
افزایش یارانه ها افزایش یارانه ها 
نیازى به مصوبه نیازى به مصوبه 
مجلس نداردمجلس ندارد

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 1418/ش مورخ 1400/07/10 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد بهره بردارى به صورت اجاره قسمتى از بوستان هاى سطح شهر جهت استقرار وسایل 
بازى کودکان را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط 

واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به واحد 
حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
1400/10/13 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است. 

آگهى مزایده عمومى 
(نوبت اول)

م.الف:    1243429                                                                  کیانوش کیانى - سرپرست شهردارى شاهین شهر 

چاپ  دوم چاپ  دوم 

مدت قراردادعنوانردیف

قسمتى از زمین بوستان انقالب به آدرس بلوار امام خمینى (ره) فاز 1 1
سه سالبوستان انقالب

قسمتى از زمین بوستان حافظ شمالى به آدرس خیابان حافظ شمالى 2
سه سالپارك حافظ شمالى فاز 1

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد
1. خرید اجناس و مصالح نازك  کارى طبقات مسکونى و نماى بلوك C مجتمع تجارى و مسکونى 

بلوك 20 نقش جهان (1400/27) 
2. خرید اجناس و نازك کارى طبقات تجارى و پارکینگ مجتمع تجارى و مســکونى بلوك 20 

نقش جهان (1400/28) 
خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به فروشندگان واجد صالحیت واگذار نماید: 

متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/01 لغایت روز چهارشنبه مورخ 
1400/10/08 با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شــرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و نسبت 
به خرید اســناد مناقصه اقدام و پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 
1400/10/11 به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان به نشانى: اصفهان، میدان فیض، ابتداى 
خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، طبقه همکف به کدپستى 8165875841 

تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند. تلفن 36622001-031 (داخلى 115-155). 
www.maskanesfahan.ir  :آدرس سایت شرکت عمران و مسکن اصفهان

info@maskanesfahan.ir  :ایمیل شرکت

آگهى مناقصه عمومى 

شرکت عمران ومسکن اصفهان
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احتمال اکران «شیشلیک» احتمال اکران «شیشلیک» 
مهدویان در سالمهدویان در سال14011401
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یک نماینده مجلس گفت: دولت براى افزایش یارانه ها 
نیازى به مصوبه مجلس نــدارد و این از اختیارات دولت 
است .حسینعلى حاجى دلیگانى درباره افزایش 2 برابرى 
یارانه ها که معاون اقتصادى رئیس جمهور خبر داده است 
از اول دى ماه اجرایى مى شود و اینکه آیا دولت با مجلس 
در خصوص افزایش یارانه ها صحبت کرده است یا خیر 
گفت:  بحثى در خصوص افزایــش یارانه ها در مجلس 
صورت نگرفت اما خبردار بودیم که مباحثى در خود دولت 

مطرح است.
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: 
ظرفیت قانون بودجه سال 1400 این اختیار را به دولت 

داده است که در خصوص افزایش یارانه ها تصمیم بگیرد.
نماینده شاهین شهر و میمه  درباره اینکه آیا دولت براى 
افزایش یارانه ها نیاز به مصوبه مجلس دارد یا خیر، بیان 
کرد: دولت براى افزایش یارانه ها نیازى به مصوبه مجلس 

ندارد و این از اختیارات خود دولت است.
وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه آیا افزایش یارانه ها 
باعث افزایش تورم و نقدینگى در کشــور نمى شود و آیا 
مى توان نظارتى براى جلوگیرى از این امر داشت، گفت: 
دولت مى تواند عالوه بر بحث ریالى یکسرى راهکارهاى 
دیگر براى جبران این موضوع داشته باشد مثل کارت هاى 

اعتبارى و یا تقبل سهم بیمه.

یک فعال محیط زیست گفت: در 70 سال گذشته هفت 
میلیون هکتار از جنگل هــاى زاگرس از بین رفته و در 
حال حاضر تنها 5 میلیون هکتار جنگل در زاگرس باقى 
مانده اســت، اینچنین که به نابودى جنگل ها و مراتع 
کشور کمر همت بسته ایم متأســفانه تا 50 سال آینده 
تمامى جنگل ها و در 80 سال آینده تمامى مراتع را از 

دست مى دهیم.
فــرزاد علیزاده گفــت: جنگل هاى بلــوط زاگرس با 
وسعت 6 میلیون هکتار مساحت نزدیک به 50 درصد 
جنگل هاى ایران را تشــکیل مى دهند. وى ادامه داد: 
قطع درختان و هیزم گیرى و تجارت ذغال بلوط یکى از 

تجارت هاى پرسودى است که پاى انسان ها را به نقاط 
بکر زاگرس باز کرده است.

وى افــزود: زراعت دیــم در اراضى جنگلــى تا آنجا 
پیش رفته اســت که تیغه وحشــى گاوآهن ریشــه 
بلوط هاى زاگرس را خراشــیده اســت، این در حالى 
است که هزاران لیتر سم و کود شــیمیایى به واسطه 
این نوع از کشــاورزى وارد زمین شده و  محیط زیست 
طبیعى زاگرس را مختل و از آن مهمتر شــخم و شیار 
در دامنه هایى با شــیب تند خطر فرســایش و از بین 
رفتن عوامل زیستى خاك و بروز ســیل را دو چندان 

کرده است.

دولت براى افزایش یارانه ها 
نیازى به مصوبه مجلس ندارد

تا 50 سال آینده جنگلى 
نخواهیم داشت

دالل، داللت کننده است!
عضو هیئــت مدیــره اتحادیه    فارس|
بارفروشان در برنامه زنده «صبح بخیر ایران» 
که از شبکه یک سیما پخش مى شود در توصیف 
دالالن  از عبــارت عجیــب «داللت کننده» 
استفاده کرد! اکبر یاورى گفت: دالالن همکاران 
صنفى ما هستند و دالل به معنى داللت کننده 
است! دالالن کار مغازه دار را راحت مى کند تا 

مغازه دار به مشکل طرح ترافیک نخورند.

راه حل امارات براى 
سانسور نکردن

  کافه سینما| امــارات متحده عربى 
اعالم کرد از این پس فیلم ها را در سینما سانسور 
نخواهد کرد و فیلم هاى ســینمایى مطابق با 
نســخه بین المللى در ســینماهاى این کشور 
اکران مى شوند. دفتر تنظیم مقررات رسانه اى 
امارات اعالم کرد شمارى از فیلم هاى سینمایى 
در امارات براى تماشــاگران با رده بندى جدید 
«باالى 21 سال» نمایش داده خواهد شد. قرار 
اســت فیلم هایى با این رده بندى دیگر توسط 
مقامات امارات سانســور نشــوند.  تا به امروز، 

باالترین رده سنى در امارات 18+ بود.

دلتنگ عادل 
بهرام رشــید فرخــى، بازیکن تیم    بهار|
فوتبال مــس کرمان بعــد از گلزنــى مقابل 
ماشین سازى تبریز در جام حذفى فوتبال ایران، 
به ممنوع التصویرى عادل فردوسى پور و توقیف 
برنامه «نود» اعتــراض کرد. روى پیراهن این 
بازیکن که بعد از گلزنى آن را مقابل دوربین ها به 
نمایش گذاشت نوشته بود: «دلتنگ صدایى که 

عادل بود. عادل فردوسى پور.»

رکوردداران 
   روزنامه جام جم| علــى ابراهیمى 
ســراجى، کارشناس نجوم با اشــاره به میزان 
طوالنى بودن شــب در انقالب زمستانى ادامه 
داد: در کشــور ما روستاى پســابندر در جنوب 
شرقى ایران (استان سیستان و بلوچستان) در 
شب یلدا، به میزان 13 ساعت و 25 دقیقه و 37 
ثانیه کوتاه ترین شب را در شب یلدا تجربه کرد و 
روستاى مرزى پارس آباد در شمال ایران (استان 
آذربایجان شرقى) 14 ساعت و 38 دقیقه و 34 

ثانیه طوالنى ترین طول شب را تجربه کرد.

فوت 8 نفر در یک تصادف 
  عصر ایران| سرپرست اورژانس ایرانشهر 
سیستان و بلوچستان از فوت هشت نفر در پى 
تصادف یک کامیون با خــودروى پژو خبر داد. 
محمودرضا ناصح گفت: در ساعت 18 و 6 دقیقه 
دوشــنبه 29 آذر ماه حادثه برخورد کامیون با 
سوارى پژو در محور نیکشهر به چابهار حد فاصل 
روســتاى کرین دوك به مرکز پیام اورژانس 
اعالم کــه بالفاصله دو دســتگاه آمبوالنس 
اورژانس به محــل حادثه اعزام شــدند. وى 
ادامه داد: در این حادثه به علت شدت جراحات 
وارده هشــت نفر از سرنشــینان پژو پارس در 

دم جان باختند.

پراید گران تر شد 
  خبرآنالین|طبق مشاهدات از قیمت پراید، 
پراید صفر SE  111 مــدل 99 به 185 میلیون 
تومان رسیده است. این خودرو طى افزایش طى 
ســه روزه پنج میلیون تومان گران شده است. 
پراید صفر SE 151 مدل 1400 درحال حاضر 
در رنج 173میلیون تومان معامله مى شود. پراید 
151 پالس مدل 99 حوالى 176 میلیون تومان 
قیمت خورده است. قیمت پراید وانت صفر مدل 
1400 حوالى 183میلیون تومــان ثابت ماند. 
پراید SE 151 مدل 99 نیز در رنج 176 میلیون 

تومانى روانه بازار شد.

فوت سفیر ایران در یمن 
   تسنیم|ســخنگوى وزارت امــور خارجه از 
فوت سفیر جمهورى اسالمى ایران نزد دولت نجات 
ملى یمن در اثر ابتال به کرونا خبر داد. ســعید خطیب 
زاده افزود: شهید ایرلو که از جانبازان شیمیایى جنگ 
تحمیلى نیز بود در محل مأموریت خود به کرونا مبتال 
شــد و به دلیل همکارى دیر هنگام برخى کشورها، 
متأسفانه در شرایط نا مناســبى به کشور بازگشت و 
به رغم به کار گیرى همه مراحل درمانى براى بهبود 
وضعیت بیمارى ایشــان، سحرگاه سه شنبه به فیض 

شهادت نایل آمد.

این عدالت است؟ 
معین الدین سعیدى نماینده    دیده بان ایران|
مردم چابهار در مجلس شوراى اسالمى در واکنش به 
الیحه بودجه ارائه شده از سوى دولت به مجلس براى 
سال 1401، گفت: آیا زور حضرات به بودجه صداوسیما 
نمى رسد که افزایش محیرالعقولى داشته؟  آیا باید براى 
مصالى تهران 1000 میلیــارد تومان اختصاص داده 
شود اما چهار شهرستان حوزه سواحل مکران که مقام 
معظم رهبرى تأکید مؤکد بر توســعه اش دارد، بدون 
حتى یک تخت بیمارستانى باشند؟ آیا عدالت در توزیع 

اعتبار بدین صورت است؟

 «ترامپ» واکسن زد و هو شد!
«دونالد ترامپ» در میان جمعى    آفتاب نیوز|
از مردم در داالس اعالم کرد که دوز بوســتر واکسن 
کرونا را تزریق کرده اما از سوى مردم «هو» شد! وقتى 
«مگى هابرمن» از روزنامه «نیویورك تایمز» از یکى 
از سخنگوهاى ترامپ پرسید که چرا رئیس جمهورى 
سابق نظرش را درباره واکسیناسیون و بوسترها تغییر 
داده، نوشته اى را با امضاى «دونالد» دریافت کرد: «باید 
حقیقت را بگویم که میلیون ها نفر در سراســر جهان 
نجات یافتند و از اینکه ســه واکسن را به این سرعت 

تولید کرده ایم، بسیار افتخار مى کنم...»

تعیین بیمارستان هاى 
اومیکرون 

  مهر| معاون درمان وزارت بهداشــت از تعیین 
دو بیمارســتان در هر اســتان براى پذیرش بیماران 
مبتال به کرونا و ســویه اومیکرون در کشور خبر داد. 
قاسم جان بابایى، با اعالم اینکه در فاز اول فعًال یک 
تا دو بیمارستان در هر اســتان براى بیماران کرونایى 
و سویه اومیکرون در نظر گرفته شــده است، گفت: 
 بیمارســتان هایى که براى کرونا مشخص شده اند، 
اختصاصى این بیماران خواهنــد بود و فعًال ضرورتى 

براى افزایش تخت هاى کرونایى وجود ندارد.

انوشیروان دوباره عادل شد؟!
  خبرآنالین|علیرضا نادعلى سخنگوى شوراى 
شــهر تهران که اظهارنظــرش دربــاره نامگذارى 
یک خیابان به نام انوشــیروان که او این پادشــاه را 
عادل ندانســته بود خبرساز شــده بود در واکنش به 
نامگذارى هاى جدیدمعابــر و خیابان هاى تهران در 
صفحه شخصى خود در اینستاگرام اظهارکرد: معتقدم 
فرهنگ ایرانى نه تنها تزاحمى با فرهنگ اسالم ندارد 
بلکه میراث و فرهنگ ایران باســتان در بســیارى از 
عرصه ها، زمینه مناسبى براى پذیرش اسالم و رشد 

بالندگى مردمان این سرزمین داشته است.

 ترور دوباره پزشک 
بیماران کرونایى 

  صدا و سیما| دکتر رامین جلیلى پزشــک 
متخصص بیمارى هــاى داخلى و مســئول بخش 
کرونایى بیمارستان هاى شهرستان میانه براى دومین 
بار مورد سوء قصد قرار گرفت. این حادثه حوالى ساعت 
21 دوشنبه شب اتفاق افتاد که در آن افراد ناشناس با 
اسلحه شکارى، وى را مقابل ساختمان مطب هدف قرار 
دادند که در پى آن دکتر جلیلى به دلیل شدت جراحات 

به تبریز اعزام شد. 

خبرخوان

کارشناســان بازارهاى مالى اعتقــاد دارند که فروش 
خودروى صفر به صورت قرعه کشى یکى از مشکالت 

بزرگ بازار خودرو است.
با توجه به شــرایط موجود در بازار خــودرو، برخى از 
کارشناسان بازارهاى مالى اعتقاد دارند که قرعه کشى 
خودروهاى صفر و سودهاى 100 میلیون تومانى براى 
دالالن از مشــکالت اصلى بازار خــودرو در چند ماه 

گذشته است.
پیام الیاس کردى، کارشــناس بازارهاى مالى درباره 
مشکالت بازار خودرو گفت و توضیح داد: مشکالت در 
بازار خودرو زیاد است و برخى از راهکارهایى که ارائه 
مى شــود در بازار اثرى ندارد. باید به دنبال حل کردن 

اصل موضوع باشیم.
الیاس کردى درباره بازار خودرو در کشورهاى خارجى 
گفت: به عنوان مثال خودروى تویوتا کروال جدید (که 
مدل هاى 2017 آن در بازار ایران هــم وجود دارد) با 

قیمت 690 هزار دالر به فروش مى رسد.
او توضیح داد: با فرض سقف سود 10 درصدى کارخانه 
تویوتا از فروش این خودرو، 69 هزار دالر برابر با حدود 
96 میلیون تومــان براى تویوتا ســودآورى دارد. این 
درحالى اســت که در ایران، خرید خــودرو از کارخانه 
و فروش در بازار آزاد حدود 100 میلیون تومان ســود 

خواهد داشت!
این کارشــناس بازارهاى مالى با بیان اینکه مصرف 
کننده واقعى باید در قرعه کشــى شرکت کند توضیح 
داد: خودروهاى غیر لوکــس (پایین تر از 500 میلیون 
تومان) در بازار با اختالف قیمت 100 میلیون و بیشتر از 

کارخانه به فروش مى رسند.
درصد ســود فروش خودرو در برخى از خودروسازان 
مطرح جهان از 6 الى 10 درصد است. این درحالى است 
که در بازار داخلى خودرو با خریــد خودرو از کارخانه و 

فروش در بازار آزاد حدود 50 درصد سوددهى دارد.

الیاس کردى درباره بحث عرضه خودرو در بورس گفت: 
در هیچ جاى دنیاى خودرو در بورس عرضه نمى شود. 
مصرف کننده براى خرید خودرو صفر باید به کارخانه و 

نمایندگى ها مراجعه کند.
او در ادامه درباره شــرایط بازار خودرو در ایران گفت: 
متأســفانه بازار خودرو به نحوى پیش رفته است که 
خریداران باید در بازار به دنبــال خرید خودروى صفر 
باشــند. این موضوع در حالى رخ داده اســت که همه 
جاى دنیا براى خریــد خودرو صفر باید بــه کارخانه 

مراجعه شود.
این کارشناس بازار این موضوع را یکى از عوامل اصلى 
اختالف قیمت خودرو کارخانه و بازار آزاد مى داند. او بر 
این عقیده است که بر اساس شرایط فعلى بازار خودرو 
عرضه خودرو در بورس مى تواند مفید باشد. اما با توجه 
به تجربه هاى قبلى احتماًال این موضوع که اخیراً توسط 
رئیس سازمان بورس اعالم شد جدیتى نخواهد داشت.

الیاس کردى گفت: این اختالف قیمت و شرایط موجود 
در بازار خودرو باعث شده اســت تعدادى از دالالن یا 

حتى مصرف کننده ها در پارکینگ ها خودروهاى صفر 
نگهدارى کنند و همین ضربه اى به بازار خودرو است.

این کارشناس بازار سرمایه سازمان حمایت از مصرف 
کننده را موظف به ورود ایــن نهاد به کیفیت خودروها 
و کیفیــت خدمات مى دانــد. او اعتقاد دارد ســازمان 
حمایت از مصرف کننده باید به نحوه خدمت رســانى 
خودروســازان به مصرف کنندگان نظارت بیشــترى 
داشته باشد تا بتواند برخى از مشــکالت بازار خودرو 

را حل کند.

سود دالالن بازار خودرو
 بیشتر از کارخانه تویوتا!

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
ایران با تأکید بر اینکه راهبرد اول سازمان بیمه سالمت 
اجراى قانون اســت، اظهار کرد: به نحوى که از اول 
دى ماه (امروز) کلیه نسخ سرپایى از جمله در نسخه 
نویسى و نســخه پیچى صرفاً به صورت الکترونیک 
پذیرش مى شود و هیچگونه پرداخت غیر الکترونیک 

نخواهیم داشت.
مهدى رضایى با بیان اینکه سازمان بیمه سالمت قصد 
دارد در زمینه نسخه پیچى نیز راهکار مشخصى داشته 

باشد، تصریح کرد: نگران هســتیم که الزام به ایجاد 
پرداخت الکترونیک باعث شــود که برخى از مراکز 
از ارائه خدمت به بیمه شــدگان امتناع کنند و این امر 
باعث متضرر شدن بیمه شدگان شود، به همین دلیل 
ما مجبوریم در سازمان بیمه براى احقاق حقوق بیمه 
شدگان بخشى از وظایف سازمان هایى که طبق قانون 
موظف به همراهى با اجراى این طرح هستند را نیز به 
دوش بکشیم در غیر این صورت احتمال بازگشت به 

عقب خواهیم داشت.

روزنامه «ایران»، ارگان رســمى دولت در گزارشى 
با عنوان «افزایش یارانــه فرصتى براى اصالح نظام 
مالیاتى» خواســتار اخــذ مالیــات از تراکنش مالى 

شهروندان به نفع دولت شد!
رســانه دولت با اشــاره به تصمیم دوبرابر شــدن 

یارانه ها نوشت:
در خصوص تأمین منابع مالــى پرداخت یارانه هاى 
افزایش یافته، شاید یک راهکار انتشار اوراق با نرخ هاى 

جذاب متناســب با نرخ تورم و فــروش این اوراق به 
بانک هاى تجارى و مردم باشــد، اما روش دیگرى 
نیز مى توان متصور شد و آن مالیات بر تراکنش است. 
مالیات بر تراکنش نیاز به ارائه اظهار نامه از سوى مؤدى 
یا ممیزى از سوى سازمان امور مالیاتى کشور ندارد و لذا 
وصول آن نیروى انسانى بسیار کمى نیاز دارد و فساد 
و پرداخت رشوه را به نحو چشمگیرى کاهش مى دهد 

و امکان فرار مالیاتى و دور زدن آن بسیار اندك است.

خانواده عراقى که در یک حادثه عجیب و دردناك، 
چهار فرزند کودك و نوجــوان خود را در خدمت به 
زوار امام حسین(ع) از دســت داده بود، پس از سفر 
به ایران و زیارت حرم هاى اهل  بیت علیهم السالم، 
قرآن اهدایى رهبر معظم انقالب را دریافت کردند.

ابولیث که بزرگ عشیره اى در بصره است، گفت: ما 
با وجود این مصیبت و اندوه بزرگ، خدمت به زائران 
را تعطیل نکردیم و از روز ســوم شهادت فرزندانم، 
همانند سال هاى قبل پذیراى زائران اربعین شدم. 

محرم سال گذشته بود که یک واقعه بسیار دردناك 
براى این خانواده موکــب دار عراقى اهل بصره به 
وقوع پیوست. خانواده الزیداوى، چهار فرزند نوجوان 
و خردسال به نام هاى لیث، حســن، رقیه و زینب 
داشتند و همسر خانواده نیز دوقلو باردار بود و خود 
را آماده پذیرایى از زائران حضرت سیدالشهداء(ع)

مى کردند که اتفاقى دردناك براى آنها در این حین 
واقع مى شود. آنها تصمیم مى گیرند خانه خود را تمیز 
کنند و فرش هاى خانه را شستشــو دهند. هنگامى 
که چهار فرزند این خانــواده، فرش خیس را به بام 
مى برند که از آنجا آویزان کنند، فرش خیس روى 
کابل برق مى افتد و درجا هــر چهار فرزند کوچک 

این خانواده به دلیل برق گرفتگى از دنیا مى روند.
مادر این خانواده که دوقلو باردار بود نیز از شــدت 
غصه، یکــى از دوقلوها را ســقط مى کند. در واقع 
پنج فرزنــد این خانواده از دســت مى روند، اما پدر 
و مادر این کودکان، با وجود شــدت این مصیبت 
جانگداز، صبورانه با این حادثه مواجه مى شــوند و 
مى گویند: «فرزندان ما فداى فرزندان امام حسین 
علیه السالم» و دوباره مشــغول خدمت به زائران 

سیدالشهداء(ع) مى شوند.

قرآن اهدایى رهبر انقالب
 به خانواده صبور عراقى تحویل شد 

«مالیات بر تراکنش» حذف نسخ کاغذى از امروز
ابداع روزنامه دولت براى درآمدزایى!

مسئول هماهنگى مقابله با کرونا در ســازمان بنادر و دریانوردى اعالم 
کردکه مسافر مبتال به ویروس جدید کرونا به نام اومیکرون اگر هم از 
امارات آمده باشد، اینکه از مرزهاى دریایى وارد شده یا هوایى مشخص 
نیست؛ اما در بنادر سختگیرى بیشترى در مبادى ورودى داشته و داریم.
چنگیز جوادپــور اظهار کرد: ورود ســویه جدید ویــروس کرونا به نام 
اومیکرون به کشور تأیید شده است اما کسى نمى تواند با قاطعیت بگوید 
که از چه طریقى و از کدام کشــور این ویروس به ایران وارد شده است. 
حتى اگر از امارات هم به ایران وارد شــده باشد ما مسافر دریایى زیادى 

از این کشور نداریم و بیشترین مسافران از طریق مرزهاى هوایى وارد 
کشور مى شوند.

وى افزود: در هفته دو شناور از بندر لنگه به امارات مى روند و برمى گردند، 
بنابراین ریسک ورود ویروس کرونا حتى در صورت تأیید و رصد دقیق از 

طریق مرزهاى هوایى بیشتر است.
مسئول هماهنگى مقابله با کرونا در سازمان بنادر و دریانوردى ادامه داد: 
در حال حاضر شرایط و پروتکل هاى ورود مسافران را با توجه به شیوع 

سویه جدید ویروس کرونا به نام اومیکرون، تشدید کرده ایم.

 
مسافر مبتال به اومیکرون چگونه به ایران آمد؟
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افزایش میزان مالیات اصفهان 
در بودجه

 سرپرسـت سـازمان مدیریـت و برنامه ریزى اسـتان 
اصفهان گفت: جمـع مالیات پیش بینى شـده بودجه 
سـال آینده اسـتان اصفهان حدود 85 درصد افزایش 
داشـته اما بخـش اعظـم آن از محل ارزش افـزوده و 
پایه هاى جدید مالیاتى نظیر خودروهاى گران قیمت و 
خانه هاى لوکس تأمین مى شود که این امر به معناى 
فشـار کمتر بر مودیـان فعلى مالیاتى اسـتان اسـت. 
محمدرضا قاسـمى گفت: در بخش مصارف اسـتانى 
هم 1 میلیارد و 872 تومـان صرف تملک دارایى هاى 
سرمایه اى یعنى پروژه هاى عمرانى استان و 1 میلیارد 
و 272 تومان مصروف پرداخت حقـوق و هزینه هاى 
جارى دستگاه هاى استانى مى شـود که بر این اساس 
اعتبـارات تملک اسـتانى 3 درصد و اعتبـارات جارى 

استان 12 درصد افزایش یافته است.

بهینه سازى نورپردازى
 30 بناى تاریخى 

 نورپردازى 30 بناى تاریخى در اصفهان بهینه سازى 
مى شود. مدیر بهینه سازى شهردارى اصفهان گفت: 
بیـش از 80 درصـد از بنا هاى تاریخى شـهر اصفهان 
مزین به نورپردازى اسـت که مسـئولیت نگهدارى و 
ارتقاى کیفى آن بر عهده شـهردارى اصفهان اسـت. 
سـید مهدى حسـینى، با بیـان اینکه سـاالنه بیش از 
50 میلیارد ریال اعتبار صرف نگهدارى، بهینه سـازى 
و ارتقـاى کیفى تجهیـزات نورپـردازى در ایـن بنا ها 
مى شـود، گفت: کارشناسـان مدیریت بهینه سازى با 
بازدید هاى شبانه متعدد، براى بهینه سازى و نگهدارى 

هر چه بهتر بنا هاى تاریخى اقدام مى کنند.

حمل داروهاى مخدر 
در سفر، ممنوع

فرمانده پلیس فرودگاه شهید بهشتى اصفهان گفت: 
هرگونه دارو که شـباهت ظاهرى و سـاختارى با مواد 
مخدر دارد در مسـافرت هـاى خارجى ممنوع اسـت. 
ذبیـح ا... دالورى گفت: بر اسـاس قوانین بین المللى 
حمل هرگونه دارو غیـر از دارو هاى خـاص همچون 
انسولین، داروى بیمارى خاص و دارو هایى که به لحاظ 
سـاختارى و شـباهت مانند مخدر ها اعم از صنعتى یا 
سـنتى ممنوع اسـت که در صورت کشـف، عالوه بر 
تشکیل پرونده به مراجع قضایى نیز معرفى مى شوند. 
وى با بیان اینکه حمل شـیرین بیان هم که به نوعى 
مواد مخدر شباهت دارد ممنوع است گفت: مسافرانى 
که قصد سفر به عتبات عالیات دارند و حمل دارو براى 
آنان ضـرورت دارد بایـد از پزشـک متخصص مجوز 
دریافت کرده و پس از آگاه کردن بازرسان فرودگاه از 

این موضوع نسبت به حمل آن اقدام کنند.

انتصاب 2 فرماندار جدید  
فرمانداران جدید آران وبیدگل و نطنز معرفى شـدند. 
بنا بر این گزارش  اسـتاندار اصفهان در حکمى محمد 
ظریفى را به عنوان فرماندار شهرستان نطنز منصوب 
کرد. ظریفى داراى سوابقى همچون معاونت اداره کل 
سرمایه انسانى شـهردارى اصفهان است. رمضانعلى 
فردوسى که دو سـال عهده دار فرماندارى شهرستان 
نطنز بود، بازنشسته شد. همچنین اسماعیل بایبوردى 
جاى خود را به على اکبر رضایى فرمانـدار جدید آران 
وبیدگل داد. رضایى داراى سوابقى همچون سرپرستى 
فرماندارى آران وبیدگل و ریاست دفتر نماینده شاهین 

شهر و میمه در مجلس شوراى اسالمى است.

کشف برداشت غیر مجاز آب 
برداشـت غیرمجاز در اراضـى جوزدان از خـط انتقال 
1000 میلى مترى آبرسـانى شـرق، کشـف شـد. به 
گزارش روابط عمومى آبفاى براآن و کرارج، به دنبال 
گزارش دریافتى در این خصوص توسـط پیمانکار راه 
سـازي کمربندي شـرق اصفهان که روزانه 120 متر 
مکعب مسـتقیما از شـبکه به صورت تانکـري و غیر 
تانکري برداشـت می کرد  با مراجعه به محل انشعاب 

قطع شد.

خبر

معاون ادارى و مالى دانشــگاه صنعتى اصفهان گفت: تا 
پایان سال مالى دانشــگاه صنعتى اصفهان حدود 143 
میلیارد تومان بدهى خواهد داشت.مجدالدین نجفى در 
نشست مدیران دانشــگاه صنعتى اصفهان که با حضور 
سیدعلى میرمحمدى میبدى، سرپرست دانشگاه برگزار 
شد، بر مشــکالت مالى دانشگاه اشــاره کرد و گفت: 
بحران مالى بسیار سنگینى دانشــگاه صنعتى اصفهان 
را دربرگرفته است.نجفى گفت: حدود 31 میلیارد تومان 
تعهدات مالى ما باید از منابع رسمى و داخلى سند مى خورد 
که هنوز انجام نشده و الزم است که منابع مالى این مبالغ 
تا پایان سال تأمین شــود.معاون ادارى و مالى دانشگاه 

صنعتى اصفهان گفت: تا پایان امســال  و با سررســید 
شدن ســایر تعهدات الزام آور و غیرقابل توقف که ما به 
آن پایبندیم حدود 143 میلیارد تومــان بدهى خواهیم 
داشت و این درحالى است که اگر تعهدات دولت عملیاتى 
شود و جابه جایى هاى انجام شده در حوزه هاى پژوهشى 
و آموزشــى به جاى خود بازگردد، با این اوصاف احتماًال 
بدهى سال بعد دانشگاه صنعتى اصفهان حدود 50 میلیارد 
تومان خواهد بود.وى گفت: به دلیل بدهى هاى سنگین 
به مجموعه هاى مختلف انجام بسیارى از تکالیف قانونى 
نیز مّیسر نیســت و براى حل این مشکل بجز پیگیرى 

بودجه، درحال پیگیرى منابع درآمدى جدید هستیم.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: قطار 
و حمل و نقل ریلى در زمان حاضر بهترین و اقتصادى ترین 
وسیله براى حمل نقل بار و مسافر است.آیت ا... سید یوسف 
طباطبایى نژاد روز سه شــنبه در دیدار با مدیرکل راه آهن 
اصفهان افزود: امکان توسعه در خطوط ریلى استان اصفهان 
وجود دارد. وى بابیان اینکه حمل ونقل ریلى بســیار ایمن 
و به صرفه اســت ادامه داد: امنیت حمل ونقل ریلى و قطار 
خیلى بهتر از سایر وسایل حمل ونقل عمومى است.نماینده 
ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان اظهار داشت: شبکه 
حمل ونقل ریلى و قطار در برخى از کشورها با سرعت باالیى 
انجام مى شود اما در کشور ما هنوز اشکاالتى در این زمینه 

وجود دارد.وى اضافه کرد: بسیارى از مشکالتى که در سایر 
شبکه هاى حمل ونقل ازجمله ترافیک و آلودگى هوا وجود 

دارد در حمل ونقل ریلى و قطار وجود ندارد.
آیت ا... طباطبایى نژاد خاطرنشــان کرد: همان طورى که 
مالیات اســتان اصفهان به اندازه 10 استان کوچک کشور 
است باید خطوط ریلى این اســتان هم چندین برابر سایر 

استان ها باشد.
امام جمعه اصفهان بر تکریم و پذیرایى مناسب از مسافران 
تأکید کرد و گفت: مردم توقع دارند در مسافرت هاى ریلى 
و هوایى احترام بیشــتر و خدمات و پذیرایى مناســبى به 

مسافران ارائه شود. 

خطوط ریلى اصفهان باید چند 
برابر سایر استان ها باشد

دانشگاه صنعتى 143 میلیارد 
تومان بدهى دارد

معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: سویه «اومیکرون» 
در کشور شناســایى شده اســت اما هنوز ابالغى 
براى تعطیلى مدارس و عــدم برگزارى امتحانات 
نهایى نداشــته ایم و روند آموزش هــا به صورت 
ســه روز حضور دانش آموزان در مدارس با رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى ادامه دارد.
آذرکیــوان امیرپــور در خصوص رونــد برگزارى 
امتحانات نهایى دى ماه دانش آموزان، اظهار کرد: 
ســتاد ملى کروناى کشــور در خصوص برگزارى 
حضــورى امتحانات نهایى دانش آمــوزان از قبل 
تصمیم گیرى کرده و این برنامه به مدارس کشور 

ابالغ شده است.
وى اضافه کرد: هنوز ابالغــى به وزارت آموزش و 
پرورش براى عدم برگزارى حضــورى امتحانات 
نهایى در مدارس نشده است، مطابق اعالم برنامه 
قبلى و ابالغ ســتاد ملى کروناى کشور امتحانات 
نهایى دانش آموزان دو پایه تحصیلى نهم و دوازدهم 
و دوره متوســطه اول و دوم به صورت حضورى در 

مدارس برگزار مى شود.
معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان تاکید کرد: سال گذشته در 
اپیدمى کرونا امتحانات نهایــى دو پایه تحصیلى 

نهم و دوازدهــم به صورت حضــورى و با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى در 
حوزه هاى امتحانات نهایى دانش آموزان برگزار شد.

امیرپور تصریح کرد: امسال هم مطابق تصویب ستاد 
ملى کرونا و ابالغ شــیوه نامه بهداشتى به مدارس 
برگزارى امتحانات نهایــى دو پایه نهم و دوازدهم 
و دوره متوســطه اول و دوم به صورت حضورى و 
با رعایت پروتکل ها، لزوم زدن ماســک و فاصله 

گذارى اجتماعى برگزار مى شود.

رییس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
شهرستان اصفهان از عدم آسیب به بناهاى تاریخى 

اصفهان پس از بارش در اصفهان خبر داد.
سیدروح اله سیدالعســگرى با بیان اینکه هیچ آسیبى 
به بناهاى تاریخى اصفهان پس از بارش باران، وارد 
نشده است، گفت: همه ســاله و در آغاز فصل پاییز و 
بیش از شروع فصل بارندگى در چند نوبت، همکاران 
بناهاى تاریخــى اصفهان از تمامى پشــت بام هاى 

بناهاى تاریخى بازدید و تمامى مجراهاى عبور آب را 
پاك سازى مى کنند.

وى ادامه داد: با توجه به پیش بینى بارش ها در هفته 
جارى، همکاران مستقر در بناهاى تاریخى روز گذشته 
و پس از آغاز بارش ها، مجددا پشت بام و دیواره هاى 
این مجموعه ها را مورد بازدید قرار دادند و در هر نقطه 
که این مجراها نیاز به پاك سازى داشت، اقدام به رفع 

آسیب کردند.

رئیس پلیــس راه اســتان اصفهان گفــت: برابر 
تحلیل هاى انجام شــده توسط کارشناسان پلیس 
راه، بیشــترین تصادفات رخ داده در آذرماه مربوط 

به روزهاى پنجشنبه است.
ســرهنگ اصغر زارع افزود: با توجه به باال بودن 
میــزان تصادفات در ایــن روز بــه رانندگانى که 
قصد خروج از شهر را دارند توصیه مى کنیم براى 
سفرهاى خود برنامه ریزى کرده و سفرهاى خود را 
زمان بندى و مدیریت کنند چرا که مدیریت سفر از 

ترافیک طوالنى جلوگیرى خواهد کرد.
رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: مسافران 

و رانندگان شروع و بازگشــت به شهرهاى خود را 
زودتر آغاز کنند و آن را به ســاعات پایانى شب که 
احتمال خستگى و خواب آلودگى راننده بیشتر است 

موکول نکنند.
وى گفت: مأموران و گشــت هاى نامحســوس 
پلیس راه به شــدت با راننــدگان متخلف برخورد 
خواهند کرد و الزم اســت رانندگان بــا توجه به 
فصل ســرما و بارندگى در راه هاى کوهستانى و 
برف گیر حتمًا تجهیزات ایمنــى همچون زنجیر 
چرخ و دیگر تجهیزات زمستانى را به همراه داشته

 باشند.

مدیرعامــل خانه کتــاب و ادبیات ایــران از خرید 
23 هــزار و 446 نســخه کتــاب در پانزدهمیــن 
نمایشگاه کتاب اســتان اصفهان (اولین نمایشگاه 
مجازى کتاب اســتان اصفهان) توسط اصفهانى ها 

خبر داد.
على رمضانى گفت: در اولین نمایشگاه مجازى کتاب 
استان اصفهان که به مدت 9 روز برگزار شد پنج هزار 
و 358 ســفارش کتاب به ارزش 11 میلیارد و 164 

میلیون و 549 هزار و 712 ریال از سوى مردم اصفهان 
خریدارى شده است.

وى اظهار کرد: در این نمایشــگاه مردم کتاب هاى 
بیش از 1100 ناشر کشــور را که بیش از 105 هزار 
عنوان کتاب بود با تخفیــف و یارانه حمایتى وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى خریدارى کردند و البته 
کتاب ها به صورت رایگان در آدرس مورد نظر تحویل 

خریداران گرامى شد.

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان  با بیان اینکه از حوادث فصل 
پاییز لغزندگى جاده ها و در نتیجه تصادفات است، 
یادآور شــد: ما در پاییز ســال جارى 2587 مورد 
عملیات امداد و نجات داشتیم که بخش عمده اى 
از آن ختم به خیر شد، اما هشت نفر از همشهریان 
بر اثر گازگرفتگى جان باخته و 10 نفر از افرادى که 
دچار گازگرفتگى شدند با سرعت عمل آتش نشانان 

و عوامل اورژانس از مرگ نجات یافتند.
فرهاد کاوه آهنگــران ادامــه داد: 1064 حریق و 
آتش سوزى و 1523 دیگر مابقى حوادث بوده است.
وى در رابطــه با تفکیــک تعداد امدادرســانى در 

پاییز ســال جارى افزود: حوادث ساختمانى مانند 
گودبردارى، فرونشســت، تخریب و ریزش با 11 
درصد کاهش به 182 مورد و حریق وســایل نقلیه 
با 16 درصد افزایش به 149 مورد رسید؛ همچنین 
حریق منازل مسکونى با 15 درصد افزایش به 106 

مورد رسیده است.
کاوه آهنگــران با بیــان اینکه حــوادث در بخش 
کشــاورزى با 44 درصــد کاهش بــه 22 مورد 
امدادرســانى رســید گفت: رؤیت مار با 23 درصد 
افزایش به 49 مورد رسید، همچنین مهار یا نجات 
حیوانات نیز با 209 مورد یک درصد افزایش یافته 

است.

ابالغى براى عدم برگزارى امتحانات نهایى
 در اصفهان نشده است

باران آسیبى به بناهاى تاریخى اصفهان وارد نکرد

پنجشنبه هاى پر تصادف اصفهانى ها در آذر 

اصفهانى ها از نمایشگاه مجازى
 23 هزار نسخه کتاب خریدند

تفکیک حوادث اصفهان در فصل پاییز

جلسه ســتاد راهبرى اقتصاد مقاومتى استان با حضور 
استاندار و جمعى از مسؤوالن اســتان برگزار و  به ارائه 
گزارش عملکرد دســتگاه ها و راهکارهــاى مقابله با 

چالش هاى اساسى استان پرداخته شد.
در این جلسه ســید رضا مرتضوى، استاندار اصفهان با 
ابــراز نارضایتى از وضعیت فعلى اقتصــاد مقاومتى، به 
ظرفیت هاى اقتصادى اســتان در بخش هاى مختلف 
اشاره کرد و افزود: مثال در بخش طال و جواهر، نزدیک 
به 60 تا 70 درصد تولید براى استان است، در سنگ 30 
تا 40 درصد سنگ کشور را تولید مى کنیم، در نساجى 40 
درصد سهم تولید را داریم، در صنایع نفت و پتروشیمى 
و کشــاورزى ظرفیت باالیى داریم، حــدود 60 درصد 
ظرفیت تولید فرش کشــور مربوط به اســتان ماست، 

همچنین ظرفیت دام و طیور و گردشــگرى باالیى هم 
در استان داریم. 

مرتضوى با اشاره به اصرار بر تصویب تولید خودروهاى 
برقى در جلسه شوراى برنامه ریزى افزود: این مى تواند 
پیشران باشد و کل ظرفیت هاى فنى و مهندسى را فعال 
کند و در بلندمدت مشکالت آلودگى استان را حل کند، 
این نگاه اقتصاد مقاومتى است مبتنى بر نگاه به درون 
و برون گرایــى از حیث همکارى با شــرکاى تجارى و 
وارد کردن بخــش خصوصى به اقتصــاد، آنجایى که 
نمى تــوان ظرفیت هاى دولتى را بهــره ور کرد، باید به 

سمت واگذارى حرکت کنیم.
اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: آنجایى که 
ظرفیت هاى معطل مانده اى داریم باید بخش خصوصى 

را براى فعال کردن تولید مشارکت داد، از سال 87 تا االن 
تجهیزاتى در حدود 84 میلیارد تومان در یک مجموعه 
آموزشــى به منظور تربیت نیروى کارآمد نصب شــده 
است، ولى تا االن بدون استفاده بوده است، ما باید این 

موارد را به صورت موردى پیگیرى کنیم.
استاندار اصفهان با اشــاره به وضعیت شهرك صنعتى 
طال و جواهر افزود: این شهرك، مصوبه سال 87 هیأت 
دولت در اصفهان اســت، یعنى 13 ســال؛ در آن موقع 
مطالعات و جانمایى این شهرك نیز انجام شد، با مسکن و 
شهرسازى و بنیاد مستضعفان هم هماهنگى هایى براى 
واگذارى زمین صورت گرفت، اما بعد از این، هنوز اتفاقى 
نیفتاده اســت، باید پاى کار این موارد ایستاد و پیگیرى 

کرد تا حل شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم ورود بخش خصوصى
 براى فعال کردن تولید خبر داد؛

معطل ماندن 13 ساله تجهیزات 
84 میلیاردى 

 مسئول تســطیح زراعى و تعاونى هاى سازمان 
جهاد کشاورزى اســتان اصفهان گفت: از 536 
هزار هکتار اراضى زراعى استان، هم اکنون 300 

هزار هکتار با شورى مواجه است.
على نصر اصفهانى اظهار داشــت: در اســتان 
اصفهان 536 هزار هکتــار اراضى زراعى وجود 
دارد که از این میزان تا سال 1370 حدود 150 
هزار هکتار از اراضى در مناطق بیابانى اســتان 
مانند شهرســتان هاى خوروبیابانــک، نائین، 
اردستان کاشان و بخشــى از برخوار با شورى 
مواجه بودند اما متأســفانه شورى خاك اراضى 
کشاورزى تا سال 1400 در ســطح 300 هزار 

هکتار افزایش یافته است.
او با بیان اینکه خشکسالى هاى سال هاى اخیر 
دلیل اصلى شور شدن خاك اراضى کشاورزى 
استان است، افزود: خاك اراضى شرق اصفهان، 
بخش وســیعى از برخوار و شاهین شهر، دشت 
مهیار و شهرستان هاى مبارکه و نجف آباد شور 
شده است که از عوامل مؤثر آن، به استفاده بى 
رویه از منابع آب شــور چاه هــاى عمیق، نبود 
مدیریت صحیح کاشــت در خاك هاى شور و 
افزودن حجم زیادى مواد آلى، امالح و نمک به 
خاك حین آبیارى اراضى این مناطق اشاره کرد.
این کارشــناس امور آب و خاك سازمان جهاد 
کشــاورزى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 

شــورى و تجمع نمک در خاك هــاى مناطق 
خشــک و بیابانى مشکالت زیســتى محیطى 
متعددى ایجاد مى کند که تخریب ساختار و ایجاد 
مشکل در تهویه خاك، جلوگیرى از جذب عناصر 
غذایى توسط گیاه، افزایش مصرف آب در تولید 
محصوالت کشاورزى، کاهش تولید و تخریب 
زیستگاه هاى مرتعى که به شورى خاك مقاوم 

نیستند از جمله این آسیب هاست.
نصر اصفهانى ابراز داشت: به دلیل محدودیت 
آب هاى شــیرین اســتفاده از آب هاى شور در 
کشــاورزى اجتناب ناپذیر اســت و شورى آب 
آبیارى از مهمترین عوامل شــور شدن خاك و 
کاهش شدید ظرفیت تولید است، گفت: استفاده 
از روش هــاى مدیریتى و بهره گیــرى از منابع 
علمى در این اراضى مى تواند از بروز مشکالت 
متعدد و روند ســریع شور شــدن خاك به نحو 

مؤثرى جلوگیرى کند.
او افزود: ممانعت از ســوزاندن بقایاى گیاهى، 
ترویــج اســتفاده از کودهــاى دامــى، انجام 
کشــت در بقایاى محصوالت ســال گذشته، 
آمــوزش کشــاورزان بــراى تبدیــل بقایاى 
گیاهى بــه کمپوســت و بازگردانــدن دوباره 
آن به خــاك از جمله روش هایى اســت که با 
رعایت آن تا حدى از شــدت شــورى اراضى

 مى توان کاست.

300 هزار هکتار از اراضى کشاورزى 
اصفهان شور است 

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشــاورزى 
اصفهان گفت: قیمت مصوب گوشت مرغ در این منطقه  
از 31 هزار تومان به 29 هــزار و 500 تومان کاهش پیدا 

کرده است.
حسین ایراندوست افزود: 31 هزار تومان باالترین قیمت 
مصوب محسوب مى شود که در زمان حاضر کاهش پیدا 

کرده است.
معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشــاورزى 
اصفهان اظهار داشت: جوجه ریزى در این استان همچنان 
رو به افزایش است و در زمان حاضر با فراوانى عرضه مواجه 
هستیم. به گفته وى، بطور طبیعى هنگامى که عرضه از 

تقاضا پیشى مى گیرد قیمت ها تعدیل پیدا خواهد کرد.
وى اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار با توجه به نزدیک شدن 
به شــب یلدا از کارگروه مرغ استان اصفهان خواست که 

بررسى مجددى در زمینه قیمت مرغ  انجام شود.
ایراندوست خاطرنشــان کرد: جلسه کارگروه مرغ برگزار 

شد  و مقرر شد که تعدیل قیمتى در این زمینه انجام شود.
وى بیان کرد: با توجه به اینکه جوجه هایى که وارد کشور و 
استان شده با تعدیل قیمت مواجه شده است،  امکان کاهش 
قیمت گوشت مرغ پس از انجام کارهاى کارشناسى در این 

زمینه مشخص شد.
وى گفت: اگر چــه قیمت 2 هزار تومان به عنوان ســود 
کشورى براى فروشــگاه هاى مرغ مصوب شده، اما این 
مبلغ را 200 تومان کاهش دادیــم و قیمت مرغ زنده  نیز 
از 19 هزار و 700 تومان به 19 هزار و 500 تومان کاهش 

داده شد .

قیمت مصوب
 گوشت مرغ در اصفهان 

کاهش یافت 
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با توجــه به تعویــق افتادن اکــران فیلم ســینمایى 
«شیشــلیک» به کارگردانى محمدحسین مهدویان 
و نزدیک شــدن به زمان برگزارى جشنواره فیلم فجر 
احتمال آن مى رود که تهیه کننده این فیلم سینمایى اثر 

را براى اکران نوروزى 1401 آماده مى کند.
نزدیک به سه ماه پیش فیلم ســینمایى «شیشلیک» 
مجوز اکران گرفت و قرار بود تا در پاییز ســال 1400 
راهى سینما ها شود، اما با توجه به صف طویل اکران و 
تعداد آثار زیادى که همچنان روى پرده سینما ها هستند 

این فیلم سینمایى هنوز اقدامى به اکران نکرده است.
از سویى با نزدیک شدن به جشنواره فیلم فجر در دوره 
چهلم علنا اکران آثار ســینمایى طى همزمانى با این 
جشنواره سوخت مى شوند، البته سه فیلم تازه به چرخه 
اکران اضافه شده اند و بعید اســت که با وجود آثارى 
متنوع در چرخه اکران «شیشلیک» تمایلى براى حضور 

در سینما ها داشته باشد.  

با توجه بــه موضوعیت کمدى این فیلم ســینمایى و 
حضور بازیگران بفروشــى همچون رضــا عطاران و 
پژمان جمشــیدى به احتمال فراوان آخرین ســاخته 
«محمدحسین مهدویان» خود را براى اکران نوروزى 
1400 آماده مى کند، وى هم اکنون اکران درخت گردو 
را در سینما ها داشته و منطقى نیســت که دو اثر را به 

صورت همزمان اکران کند.  
«شیشلیک» جدیدترین ساخته محمدحسین مهدویان 
یکى از متفاوت ترین ساخته هاى وى در مقام کارگردان 
است، اثرى با حضور چهره هاى مطرح سینماى کشور 
کــه در آن بازیگرانى همچون رضا عطــاران، پژمان 
جمشــیدى، ژاله صامتى، مه لقا باقرى، وحید رهبانى، 
عباس جمشیدى و جمشید هاشــم پور به ایفاى نقش 

مى پردازند.
نکته قابل تامل درباره فیلم ســینمایى «شیشلیک» 
بدون شــک تغییر جهت کامل مهدویان نسبت به آثار 

گذشته خود اســت. وى که در فیلم «درخت گردو» از 
تیم بازیگران همیشگى خود فاصله گرفته بود این بار به 
طور کامل هم در گروه بازیگران و هم در ژانر و محتوا 
تغییر جهت داده تا با ریسکى بزرگ در سینماى کمدى 

روبرو باشد.  
«محمدحسین مهدویان» طى سال هاى گذشته با آثار 
مختلفى راهى ادوار مختلف جشــنواره فیلم فجر شده 
است، اولین حضور وى با «ایستاده در غبار» به نوعى 
گام بزرگى براى این کارگردان جوان محسوب مى شد، 
گامى که پس از آن با اولین نســخه از فیلم سینمایى 

«ماجراى نیمروز» تثبیت شد.
وى در این سال ها خودش را در نوعى از سینماى مستند 
روایى جا انداخته است، آثارى همچون ماجراى نیمروز، 
ایســتاده در غبار، التارى، درخت گردو نشان دادند که 
مهدویان همیشه به تاریخ معاصر و از سویى تاریخ دفاع 

مقدس ارادت ویژه اى دارد.

احتمال اکران «شیشلیک» مهدویان در سال1401

نوروز  با 
رضا عطاران و پژمان جمشیدى

خانواده قیصر امین پور: 
پیگیرى قضایى مى کنیم

متفاوت ترین نقش
 بهروز شعیبى در
 جشنواره امسال

این بار  سیمرغ
 روى شانه «اََبر» 

مى نشیند؟ 

خانواده قیصر امین پور که پیش تر نیز نسبت به انتشار 
آثار جعلى منسوب به این شاعر هشدار داده بودند، 

این بار مى گویند که حتما پیگیرى قضایى مى کنند.
خانواده قیصر امین پور تا کنون بارها با جعلى اعالم 
کردن آثارى منسوب به این شاعر فقید نسبت به این 

موضوع واکنش نشان داده اند.
با این حال، آن ها بار دیگر در صفحه رســمى این 
شاعر شعر «یک روز مى رسد که در آغوش گیرمت/ 
هرگز بعید نیست، خدا را چه دیده اى» را که توسط 
صفحه اى غیررســمى به نام قیصر امین پور منتشر 
شده جعلى اعالم کرده و نوشته اند: «این شعر جعلى 
است! همراهان و دوستان عزیز این صفحه را لطفا 
مجدد ریپورت کنید. سال هاســت که داریم تذکر 

مى دهیم و این صفحه هیچ توجهى نمى کند.
این بار حتما پیگیرى قضایى هم خواهیم کرد.» 

قیصر امین پور در هشتم آبان ماه 1386 درگذشت.

اولین تصویر از نقش آفرینى متفاوت بهروز شعیبى 
در فیلم جدیدش که براى جشنواره فجر امسال آماده 

مى شود منتشر شد.
فیلم «صورت فلکى» به کارگردانى حسین دارابى 
و تهیه کنندگى محمدرضا شفاه به روزهاى پایانى 
فیلمبردارى خود نزدیک شــد. این فیلم که با قلم 
احسان ثقفى و مهدیه عین الهى به نگارش درآمده 
است براى تصویربردارى یکى از سکانسهاى حساس 

خود در یکى از فضاهاى شهرى تهران قرار دارند.
نسخه نهایى فیلم صورت فلکى که به طور همزمان 
مراحل تدویــن و فنى را نیز مــى گذراند در مهلت 
باقیمانده تا برگزارى چهلمین دوره جشنواره فجر به 

دبیرخانه آن ارسال خواهد شد.
حسین دارابى بعد از فیلم مصلحت که در جشنواره 
سال گذشته، برنده دیپلم افتخار بهترین کارگردانى 
اول شده بود در فیلم صورت فلکى خود با هنرمندان 

سرشناسى همکارى مى کند.
صفحه رســمى فیلم صورت فلکى در اینستاگرام 
، نخستین عکس از بهروز شــعیبى را منتشر کرد. 
بهروز شعیبى در این فیلم ایفاگر یکى از متفاوت ترین 

نقش هاى کارنامه هنرى خود است.
صورت فلکى جدیدترین فیلم سازمان سینمایى حوزه 
هنرى است که تشویش هاى زنى در آستانه از دست 

دادن تمام زندگى اش را به تصویر مى کشد.
بازیگران فیلم صورت فلکى عبارتند از:  مریال زارعى، 

بهروز شعیبى، سیاوش طهمورث و...

صابر ابر بازیگر مطرح سینما و تئاتر کشور سال جارى 
با حضورى متفاوت در فیلم ســینمایى «بدون قرار 
قبلى» به کارگردانى «بهروز شــعیبى» به دنبال به 
دست آوردن نخستین سیمرغ بلورین جشنواره فجر 

خود است. 
وى پیشتر به خاطر بازى در سه فیلم «میناى شهر 
خاموش»، «درباره الى» و «دایره زنگى» سه بار نامزد 
سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده اما تاکنون 
هیچگاه نتوانسته این جایزه را به خانه ببرد. ابر براى 
بازى در فیلم سینمایى «درباره الى» برنده تندیس 
بهترین بازیگر نقش مکمل مــرد در چهاردهمین 

جشن خانه سینما شد.
ابر همچنین برنده تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد براى فیلم میناى شــهر خاموش در یازدهمین 
جشن خانه ســینما شــد اما هیچکدام از این جوایز 
براى وى جاى ســیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر 

را نخواهد گرفت. 
«بدون قرار قبلى» پنجمین فیلم ســینمایى بهروز 
شعیبى است و او پیشتر گفته بود فیلمنامه این  کار را 
15 سال پیش نوشته و داستانش درباره بازگشت  یک 

هنرمند به کشور پس از سال ها دورى است. 

پانته آ پناهى ها 
به «مسیح، پسر مریم» اضافه شد

افسانه بایگان هم در جشنواره فجر هست 

فصل دوم مسابقه «ایران» 
نمونه خارجى در دنیا ندارد

پانته آ پناهى ها به فیلم سینمایى «مسیح، پسر مریم» به کارگردانى على جعفرآبادى و تهیه کنندگى 
مهدى فرجى و جلیل شعبانى اضافه شد.

همزمان با روزهاى پایانى فیلمبردارى فیلم سینمایى «مسیح، پسرمریم» پانته آ پناهى ها با نقشى 
متفاوت به این پروژه اضافه شد.

«مسیح، پسرمریم» درامى اجتماعى از دهه 50 شمسى است که قصه اى متفاوت را روایت خواهد 
کرد.

امیر نوروزى، بهرام ابراهیمى، پاوان افسر، مهرداد ضیایى، حمید ابراهیمى، گلنوش قهرمانى، منصور 
نصیرى، المیرا دهقانى، الهام شــعبانى، نینل یعقوبى، محرم زینال زاده، مجتبى الله زارى، یاســر 

ساغرى،مریم ماهور، دریک تکدیان بازیگران «مسیح، پسرمریم» هستند. 
این فیلم یه عنوان تازه ترین محصول سازمان هنرى رسانه اى اوج براى نمایش در چهلمین جشنواره 

فیلم فجر آماده خواهد شد.

با نزدیک شدن به چهلمین جشنواره فیلم فجر در سال 1400، بسیارى 
از کارگردانان نســخه نهایى فیلم جدید خود را به دبیرخانه جشنواره 

ارسال کرده و فرم حضور در این فستیوال را پر نمودند.
پاکول جدیدترین فیلم سینمایى به کارگردانى نوید اسماعیلى و 
تهیه کنندگى غالمرضا آزادى است که آماده رقابت با فیلم هاى 
جشنواره فجر 1400 شد. این فیلم دومین ساخته بلند سینمایى 
نوید اسماعیلى مى باشــد که بازیگران مطرحى در آن نقش 

آفرینى کرده اند.
فیلمنامه «پاکول» به قلم وحید اســماعیلى و 
امیر یوشــى، اثرى با تمرکز بر روابط انسانى 
است که بازیگران در بخش هایى از فیلم در 
مرزهاى مشــترك میان ایران و افغانستان 

مقابل دوربین رفته اند.
در خالصه داســتان فیلم پاکول آمده 

است:
امیر تمام دیدگاهش نسبت به چرخه 
زندگــى روزمره اش تغییر کــرده، اما 
روزى از تالقى دو سرنوشت، طبیعت 
به او نشان مى دهد که مى تواند بیشتر 
از آنچه که فکــر مى کند خودش را 

ثابت کند.
در فیلــم پاکــول افســانه بایگان، 
نادر فالح، رضا اخالقــى و ... بازى

 مى کنند.

تهیه کننده مسابقه «ایران» مدعى شد، فصل دوم این مســابقه که از شبکه یک پخش مى شود، 
هیچ نمونه خارجى ندارد.

هاشم رضایت درباره مسابقه «ایران» گفت: این روز ها برنامه هاى متفاوتى از شبکه هاى رسانه ملى 
در حال پخش است. ما هم براى تهیه و پخش مسابقه «ایران» در فصل اول اعالم کردیم که این 
مسابقه برداشتى از یک نمونه خارجى بوده و مشابه آن در تلویزیون هاى چند کشور دیگر نیز ساخته 
شده است؛ البته ما در فصل اول هم براى شناخت هر چه بیشتر مخاطب از کشور سواالت مسابقه را 

تنها درباره کشور عزیزمان طرح کردیم.
وى با اشاره به فصل دوم این مسابقه ادامه داد: فصل دوم مســابقه «ایران» هیچ نمونه خارجى در 
دنیا ندارد؛ وقتى طرح فصل دوم مسابقه «ایران» که هیچ نمونه خارجى نداشت و کامًال ایرانى بود 
را به شبکه ارائه کردم با علم به اینکه نمونه این مسابقه تاکنون ساخته نشده قبول کردند که ساخته 

شود و حمایت کنند.
رضایت عنوان کرد: اغلب مدیران ما ریسک پذیر نیستند و مى خواهند اگر کارى تولید مى کنند حتما 
از نتیجه اش مطمئن باشند و نمونه داشته باشد، اما مدیران شبکه یک خواستند براى مخاطب ایرانى 

یک کار ایرانى تولید شود، به همین دلیل از این مسابقه حمایت کردند تا به ثمر بنشیند.
این تهیه کننده درباره نظرات مخاطبان نیز گفــت: بعد از پخش فصل جدید برخى از مخاطبان پیام 
دادند که با توجه به رقابت جذاب دو گروه در سرى اول از آن رضایت بیشترى داشتند. حاال که مدتى 
از پخش فصل دوم گذشــته ما انتقاد خاصى نداریم و همه عالقه مند به حضور در برنامه هستند و 
پیشــنهاد هاى خوبى نیز براى ادامه مسیر به ما مى دهند. تولید مســابقه «ایران» در 156 فسمت 

تصویب شده و حدود 43 برنامه را پخش کردیم و ضبط را همچنان ادامه مى دهیم. 

مهدى هاشمى بازیگر سینما و تلویزیون به عنوان اولین بازیگر سریال رئال انیمیشن «کیدنا» مقابل دوربین 
رفت.

به گزارش سینماپرس، مهدى هاشمى بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون به عنوان اولین بازیگر سریال رئال 
انیمیشن «کیدنا» به نویسندگى على شمس و کارگردانى امیرحسین قهرایى مقابل دوربین رفته است.

سریال «کیدنا» به عنوان اولین رئال انیمیشــن ایرانى به تهیه کنندگى محمدرضا نادرى با بهره گیرى از 
تکنولوژى هاى روز دنیا براى پخش از شبکه نمایش خانگى ساخته مى شود.

در خالصه داستان این سریال رئال انیمیشن آمده است: «شــهر در خطر است اما چه کسى مى تواند آن را 
نجات دهد ...» 

سازندگان «کیدنا» این روزها مشغول بازبینى لوکیشن هاى سریال، انتخاب بازیگران و عوامل تولید هستند.

اکران فیلم ابرقهرمانى «مرد عنکبوتى: راهى به خانه نیست» براى اولین بار نزدیک به دو 
سال گذشته، رونق سینماها را به دوران پیش از کرونا بازگرداند.

فیلم مرد عنکبوتى: راهى به خانه نیســت در سه روز اول اکران سلســله اى از موفقیت را 
در سینماهاى آمریکاى شــمالى رقم زد و با وجود نگرانى هاى فزاینده درباره شیوع سویه 
اومیکرون ویروس کرونا، با 253 میلیون دالر فروش در 4 هزار و 336 ســینما، ســومین 

افتتاحیه سینمایى بزرگ تاریخ را به نام خود ثبت کرد.  
مرد عنکبوتى: راهى به خانه نیست در گیشه  بین المللى نیز با 334 میلیون و 200 هزار دالر 
فروش تاریخ ساز شد؛ به این ترتیب مجموع فروش این فیلم در سه روز اول اکران در جهان 
به 587 میلیون و 200 هزار دالر رسید که بدون در نظر گرفتن تورم سومین افتتاحیه بزرگ 

سینمایى در تاریخ گیشه جهانى به شمار مى رود.  
رکوردشکنى هاى مرد عنکبوتى جدید به همینجا خالصه نمى شود. اکران این فیلم نقطه 
عطفى در روند احیاى گیشه کرونازده سینماها بود و باعث شد براى اولین بار از زمان شیوع 
کرونا سطح استقبال از یک فیلم به دوران پیش از همه گیرى بازگردد. مردعنکبوتى: راهى 
به خانه نیست اولین فیلم دوران پساکروناســت که اکران افتتاحیه آن در گیشه آمریکاى 
شمالى از مرز 100 میلیون دالر عبور مى کند، پیش تر این رکورد در اختیار قسمت دوم از فیلم 

ونوم بود که در سه روز اول اکران تنها 90 میلیون دالر فروش کرد.
مرد عنکبوتى جدید در همین ســه روز رکورد کل فروش ســینمایى یک فیلم در دوران 
پساکرونا را نیز شکست، رکوردى که فیلم شانگ چى و افســانه ده حلقه با معرفى اولین 

ابرقهرمان آسیایى تاریخ سینما روى 224 میلیون و 500 هزار دالر تنظیم کرده بود.
فیلم مرد عنکبوتى: راهى به خانه نیست به کارگردانى جان واتس با حضور سه شخصیت 
منفى شناخته شده و قدیمى با بازى ویلم دفو (مرد عنکبوتى سال 2002)، آلفرد مولینا (مرد 

عنکبوتى 2 سال 2004)، جیمى فاکس (مرد عنکبوتى شگفت انگیز 2 سال 2014) و تیمى 
از ستارگان هالیوودى از جمله تام هالند، زندایا کلمن، بندیکت کامبربچ، جیکوب باتالون، 
مریسا تومى، جان فاورو و بندیکت وانگ، سه نســل از سرى فیلم هاى مرد عنکبوتى را با 

هم ترکیب مى کند.
داستان این فیلم گیشه پسند از جایى شروع مى شــود که هویت مرد عنکبوتى براى اولین 
بار فاش شده و پیتر پارکر از دکتر استرنج مى خواهد به کمک جادو محرمانه بودن را به او 
برگرداند اما این کار حفره اى در جهان ایجاد مى کند و قدرتمندترین افراد شرورى که تاکنون 

مرد عنکبوتى در هر جهانى با آنها مبارزه کرده است، آزاد مى شوند.

از کارگردانان نســخه نهایى فیلم جدید
ارسال کرده و فرم حضور در این فستیوا
پاکول جدیدترین فیلم سینمایى به
تهیه کنندگى غالمرضا آزادى است
0جشنواره فجر 1400 شد. این فیلم
نوید اسماعیلى مى باشــد که با

اند. آفرینى کرده
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 یک سریال رئال انیمیشن شد

و ر ى رن چر وع
در سینما ها داشته باشد.  

ى م ل ل
بدون شــک تغییر جهت کامل مهدویان نسبت به آثار 

ن و ه
مقدس ارا

مهدى هاشمى بازیگر سینما و تلویزیون به عنوان اولین بازیگر سر
رفت.

به گزارش سینماپرس، مهدى هاشمى بازیگر ســینما، تئاتر و تلو
انیمیشن «کیدنا» به نویسندگى على شمس و کارگردانى امیرح
سریال «کیدنا» به عنوان اولین رئال انیمیشــن ایرانى به تهیه
تکنولوژى هاى روز دنیا براى پخش از شبکه نمایش خانگى سا
در خالصه داستان این سریال رئال انیمیشن آمده است: «شــهر

نجات دهد ...» 
سازندگان «کیدنا» این روزها مشغول بازبینى لوکیشن هاى سریال، انت

مهدى هاشمى با
 یک سریال رئال انیم

نجات گیشه جهانى به دست «مرد عنکبوتى»



ورزشورزش 054211 سال هجدهمچهارشنبه  1 دى  ماه   1400

01

باالخره پــس از مدتها گمانه زنى درباره ســرمربى جدید 
تیم ملى کویت، فدراســیون فوتبال این کشور از فرد مورد 
نظر رونمایى کرد و روز گذشته در جلســه اى در مقر این 
فدراسیون با «ویتزالو الویسکا» اهل جمهورى چک براى 
هدایت ملى پوشان کویت به توافق رسید. با این خبر پرونده 
مربیگرى دراگان اسکوچیچ در تیم ملى کویت به صورت 
کامل بسته شد. برانکو سرمربى سابق پرسپولیس و کنونى 
تیم ملى عمان هم گزینه مربیگرى در روى نیمکت آبى ها 

بود که این پرونده نیز بسته شد.

اسکوچیچ به کویت نمى رود

04

یحیى گل محمدى در خصوص شــایعه جذب پیام نیازمند 
در نقل و انتقاالت زمستانى با اشاره به اینکه قبال هم به این 
سئوال، جواب داده، تأکید کرد: این صحبت ها گمانه زنى است 
و هر کسى بر اســاس ذهنش و تصوراتش اسمى را مى برد و 
همه روى این مسئله زوم مى کنند. ما االن شش هفته تا پایان 
نیم فصل در پیش داریم و تمرکز 100 در صدى ما روى این
 بازى هاست و اصًال به فکر نقل و انتقاالت نیستیم. فرصت 

هست که در نیم فصل درباره این مسئله صحبت کنیم. 

فعالً به فکر نیازمند نیستیم

03

05

بانوى هندبالیســت ملى پوش ایرانى که هفته گذشته با 
هدف پناهنده شــدن اردوى تیم ملى را در اســپانیا ترك 
کرد حاال بــا رایزنى صالحى امیرى در حال بازگشــت به 
کشور است. شقایق باپیرى در مصاحبه اى گفته بود سالم 
است و تنها براى پیشرفت در ورزش پناهنده مى شود. این 
هندبالیست ایرانى بعد از چهار بازیکن کامرونى، پنجمین 
هندبالیست حاضر در رقابت هاى قهرمانى جهان بود که 
مى خواست پناهنده شود اما نتوانست از اسپانیا پناهندگى 

بگیرد و به ایران برمى گردد.

فیفا با حمایت «جانــى اینفانتینو» رئیس خــود به دنبال 
اجرایى کردن پروژه بزرگ برگزارى جام جهانى هر دو سال 
به جاى هر چهار سال است. یوفا مخالف اصلى این پروژه 
عظیم فیفاست؛ اما در مقابل AFC و کنفدراسیون فوتبال 
آفریقا از حامیان سرسخت برگزارى این فرمت جدید جام 
جهانى هســتند. فدراسیون فوتبال کشــورمان نیز حامى 
برگزارى جام جهانى هر دو سال است. در همین رابطه فیفا 
متعهد شده در صورت برگزارى جام جهانى هر دو سال، 19 
میلیون دالر به هر فدراسیون(211 عضوش) بابت درآمد 

اضافى هر چهار سال پرداخت مى کند.

دیپورت شقایق

بخاطر یک مشت دالر!

02

«برونو لیما»، لژیونر برزیلى باشگاه النجف عراق مسلمان 
شد و مذهب شیعه را انتخاب کرد. شنیده ایم دلیل اصلى 
تمایل این بازیکن برزیلى به اسالم، «محمد عبدالزهراء» 
همبازى اش اســت. لیما که به زیارت مرقد امام على(ع) 
رفته بود، اظهار کرد: از امام على(ع) تشــکر مى کنم که 
به من قدرت داده است. اینجا احســاس راحتى و آرامش 

مى کنم.

لژیونر برزیلى مسلمان شد

04

حضور سجاد شهباززاده در ترکیب اصلى سپاهان مقابل 
اورکى اسالمشهر یکى از تصمیمات جالب توجه محرم 

نویدکیا بود.
پس از اینکه ســرمربى جوان ســپاهان تا هفته نهم از 
شــهریار مغانلو به عنوان مهاجم اصلى تیمش استفاده 
کرد و البته در نیمى از بازى ها ســجاد شــهباززاده نیز 
در کنار او به عنوان وینگر مورد اســتفاده قرار گرفت، از 
بازى مقابل استقالل شاهد تغییر این رویه بودیم و این 
آقاى گل فصل گذشته بود که جلوتر از مغانلو به ترکیب 

اصلى رسید.
یکى از بزرگ ترین چالش هــاى محرم نویدکیا پس از 
پیوستن شــهریار مغانلو به ســپاهان جانمایى سجاد و 
شهریار به طور همزمان در ترکیب اصلى بوده؛ به طورى 
که این دو مهاجم بتوانند با باالترین ظرفیتى که دارند به 
کارشان ادامه دهند. این موضوع اما تاکنون محقق نشده 

و نه سجاد توانســته عملکرد فصل گذشته اش را تکرار 
کند و نه شهریار مغانلو.

در آخرین بازى براى دومین مرتبه شهریار مغانلو کار را 
از روى نیمکت سپاهان آغاز کرد و این سجاد شهباززاده 
بود که به مانند سال گذشته روى یک پاس در عرض رو 
به عقب هوشمندانه با تکلى که زد، گل برترى تیمش را 
به ثمر رساند تا سرمربى تیمش را متقاعد کند که حداقل 
در یکى دو بازى آینده لیگ هــم از او به جاى مغانلو در 

ترکیب اصلى استفاده کند.
سجاد شــهباززاده و شــهریار مغانلو دو مهاجم طالیى 
پوشــان اصفهانى تا پایان هفته دهم هر کدامشان دو 
مرتبه گلزنى کرده اند و حاال شهباززاده با گلزنى مقابل 
شهید اورکى تعداد گل هایش در این فصل را به عدد 3 
رساند تا دست باالتر را نسبت به شهریار که در نیمه دوم 

وارد زمین شد، داشته باشد.

چالش بزرگ نویدکیا؛ 
شهباززاده یا شهریار؟

باشگاه نساجى در تالش است در همکارى با باشگاه سپاهان دیدارهاى خانگى خود را تا زمان 
مهیا شدن استادیوم شهید وطنى قائمشهر در استادیوم نقش جهان برگزار کند.

این تیم پیش تر براى بازى در اســتادیوم امام رضاى مشــهد با آستان قدس وارد 
مذاکره شد و حتى هزینه برگزارى دیدار با پدیده را به حساب آستان قدس واریز 
کرد اما مخالفت مشهدى ها با میزبانى از نساجى موجب شد تا حضور مازنى ها 

در استادیوم امام رضاى مشهد منتفى شود.
بر اساس خبرهاى رســیده از قائمشهر اســتادیوم شــهید وطنى دستکم تا 
پایان سال جارى براى میزبانى از نســاجى آماده نمى شود و به همین خاطر 
مازنى ها تصمیم گرفته اند چمن رول در استادیوم شهداى سارى فرش کنند و در 
مدت زمان این کار نیازمند هستند در استادیوم دیگرى به میدان بروند. به همین 
دلیل باشگاه نساجى در تالش است در مذاکره با باشگاه سپاهان دو دیدار خانگى با 

تیم هاى ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان را در استادیوم نقش جهان انجام دهد. 
استادیوم نقش جهان در اختیار سپاهانى هاست و باید منتظر ماند و دید که آیا باشگاه سپاهان با 
درخواست باشگاه نساجى موافقت خواهد کرد یا نه. از آنجایى که بازى ها تا پایان نیم فصل بدون حضور تماشاگر برگزار مى شود بعید است 

شوراى تامین امنیت مخالفتى با حضور نساجى در اصفهان داشته باشد. در این بین تنها رضایت باشگاه سپاهان مهم است.

 هافبک تیم فوتبال ذوب آهن معتقد است گاندوها در دو دیدار دشوار مقابل پرسپولیس و تراکتور، 
محکوم به پیروزى و کسب 6 امتیاز هستند.

حسین شنانى درباره نتایج ضعیف ذوب آهن در پنج هفته گذشته لیگ برتر اظهار کرد: 
تیم خوب و جوانى داریم و روند خوبى را دنبال مى کنیم، اما در چند بازى گذشته کمى 
بدشانس بودیم. البته در بازى با هوادار هم گل آفساید خوردیم و نتیجه را با اشتباه 
داورى واگذار کردیم. متأسفانه اشتباهات داورى مانند سال گذشته به ذوب آهن 
ضربه مى زنند. خیلى ها این مسئله را نمى بینند و فقط مى گویند ذوب آهن خوب 

نتیجه نمى گیرد.
وى با اشاره به صعود گاندوها به مرحله یک هشــتم نهایى جام حذفى تصریح 
کرد: پیروزى مقابل رایکا در جام حذفى، روحیه تیــم را افزایش داد و حاال تالش 
مى کنیم امتیازات کامل دو دیدار آینده را بگیریم. مقابل پرسپولیس و تراکتور باید 6 
امتیاز بگیریم و با این بازیکنان و کادر فنــى خوبى که در اختیار داریم، این موضوع خارج 

از دسترس نیست.
هافبک ذوب آهن در مورد تقابل این تیم با پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر و اینکه به نظر مى رسد سرخپوشان با شرایط 
آرمانى خود فاصله دارند، به تسنیم گفت: پرسپولیس با شرایط ایده آل فصل گذشته کمى فاصله دارد، اما پرسپولیس همیشه پرسپولیس 
است. آنها براى عقب نماندن از کورس قهرمانى، در زمین خودشان به دنبال 3 امتیاز هستند و بازى آسانى در پیش نداریم، اما براى پیروزى 

به زمین مى رویم. ما تیم بزرگى چون سپاهان را شکست دادیم، پس مى توانیم برابر پرسپولیس هم به برد برسیم.

هافبک سابق پرسپولیس در تالش است سرنوشت شیرینى در اسپانیا براى خود رقم بزند و آماده ادامه 
فصل و حضور در ترکیب تیمش مى شود. حمید طاهرخانى هافبک سابق پرسپولیس که اکنون 
راهى لیگ دسته سوم اسپانیا شده است، خود را براى شروع نیم فصل دوم این رقابت ها و 

حضور در ترکیب تیم خونتوود آماده مى کند.
خونتوود اسپانیا که اکنون در صدر جدول لیگ دسته سوم حضور دارد، از مالکى ایرانى 
بهره مى برد و در نقل و انتقاالت زمستانى چهار بازیکن ایرانى نیز به خدمت گرفته 

که باید دید در نیم فصل دوم رقابت ها چه شرایطى در این تیم دنبال خواهند کرد.
 اما این تیم در دیدارى تدارکاتى براى آماده سازى حضور در رقابت هاى نیم فصل 
دوم برابر حریف برگزار کرد که حمید طاهرخانى موفق شد با یک گل و یک پاس گل 
آمادگى خود را به رخ بکشد و براى شروع حضور رسمى در این تیم خط و نشان بکشد.

خونتوود که اکنون با صدرنشینى در لیگ دسته سوم، امیدوار به صعود به اللیگاى دو است، 
برنامه ویژه اى براى بازیکنان ایرانى خود در نظر گرفته و ضمن برگزارى جلســات تمرینى 

فشرده، کالس هاى آموزش زبان اسپانیایى را نیز براى آنها در نظر گرفته است.

میزبانى نساجى در استادیوم نقش جهان؟

باید 6 امتیاز از پرسپولیس و تراکتور بگیریم
هافبک ذوب آهن:

درخشش هافبک سابق پرسپولیس در اسپانیا

آیا باشگاه پرسپولیس از شجاع خلیل زاده به فیفا شکایت مى کند؟
بعد از حضور شــجاع خلیل زاده در باشــگاه الریان، مدیران وقت 
پرسپولیس اقدامات حقوقى را علیه این بازیکن ملى پوش آغاز کردند 
و حدود هفت ماه بین کمیته تعیین وضعیت و کمیته استیناف در رفت و 
آمد بودند اما شکایت آنها به نتیجه اى نرسید تا قرمزها براى رسیدن 

به نتیجه مطلوب تصمیم بگیرند شکایت خود را به فیفا ببرند.
در حالى که امیرساعد وکیل معاون حقوقى سابق باشگاه پرسپولیس 
جمعه شــب در یک برنامه تلویزیونى اعالم کرد 
تاکنون باشگاه پرســپولیس اقدامى در فیفا 

علیه شجاع خلیل زاده انجام نداده اما خبرهاى رسیده به خبرنگار 
فوتبالى حاکى از این است این باشگاه اقدامات خود را براى شکایت 

از شجاع خلیل زاده آغاز کرده است.
گفته مى شود الیحه شــکایت از این بازیکن به فیفا، تنظیم و حتى 
توسط امور بین الملل این باشــگاه ترجمه شده اما پس از تغییر و 
تحوالت مدیریتى و همچنین بدنه حقوقى این باشــگاه، صدرى 
تصمیم مى گیرد شــکواییه با هماهنگى معاون جدید حقوقى این 
باشگاه بازبینى و اگر نکاتى الزم است به آن اضافه شده و سپس در 

در فیفا پیگیرى شود.

این اتفاقات در حالى رخ داد که طى روزهاى گذشــته، هجمه هاى 
زیادى علیه باشگاه پرسپولیس به راه افتاده که صدرى به دلیل روابط 
دوستانه با شجاع خلیل زاده قصد شکایت از این بازیکن را ندارد اما 
شواهد حاکى از این است که به زودى این شکایت در فیفا به ثبت 

خواهد رسید. 
باشگاه پرسپولیس از تاریخ جدایى شــجاع خلیل زاده در مهرماه 
99 به مدت 2 سال یعنى تا پایان مهر 1401 مهلت دارد علیه مدافع 
سابق این باشــگاه و همچنین باشــگاه الریان قطر در فیفا اقدام 

حقوقى کند.

آ. ا. ك آتن در حضور دو ملى پــوش ایرانى خود برابر 
اوفى کرت شکست خورد.

در یکى از مسابقات هفته پانزدهم ســوپر لیگ یونان، 
تیم فوتبــال آ. ا. ك آتــن در حالى که هماننــد دیدار 
گذشته اش احسان حاج صفى را به عنوان مدافع چپ در 
ترکیب داشت، کریم انصارى فرد را روى نیمکت مى دید 
و میالد محمدى را بخاطر مصدومیت در لیست بازیکنان 
خود قرار نداده بود، از ساعت 21 دوشنبه شب در استادیوم 

اسپیروس لوئیس به مصاف اوفى کرت رفت.
آ. ا. ك آتن در دقیقه 14 گل اول بازى را به ثمر رساند 
ولى پیشــتازى این تیم ادامه دار نبود و اوفى کرفت تا 
دقیقه 60 دو بار دروازه یاران حاج صفى و انصارى فرد 

را باز کرد.
کریم انصارى فرد در دقیقه 65 به ترکیب آ. ا. ك آتن 
اضافه شــد که تغییرات هجومى در ترکیب این تیم 
منجر به کســب پنالتى براى آنها شــد ولى این تیم 
پنالتى دقیقــه 87 مقابل اوفى کــرت را خراب کرد و 

شکست خورد.
تیم فوتبال آ. ا. ك آتن با شکســت 2 بر یک در دیدار 
مقابل اوفى کرت رده ششــمى، 30 امتیــازى ماند و 
در جایگاه دوم جدول ســوپر لیگ یونان قرار گرفت 
و نتوانســت به فاصله هشــت امتیازى المپیاکوس 

صدرنشین برسد. 
احسان حاج صفى در دیدار مقابل اوفى کرت حضور 90 
دقیقه اى در زمین داشت و یازدهمین بازى فصل خود 
در سوپر لیگ یونان را انجام داد و کریم انصارى فرد هم 

براى سیزدهمین بار به میدان رفت.

با اخراج سرمربى فنرباغچه، وضعیت اللهیار صیادمنش ستاره 
سابق استقالل در این تیم ترکیه اى پیچیده تر شد.

باشگاه فنرباغچه ترکیه به شکل رسمى از برکنارى سرمربى 
خود ویتور پریرا خبر داد. پس از تساوى 2 – 2 چند روز پیش 
فنرباغچه در دیدار برابر گاالتاسراى، این تیم به رتبه پنجم 
جدول رده بندى ســقوط کرد و مدیران باشگاه تصمیم 

تا  به همکارى خود با این مربى پرتغالى پایان دهند.گرفتند 
مى تواند آینــده کارى صیادمنش ملى پــوش ایرانى اما این خبر 

نیز تحت تأثیر قرار دهــد. اللهیار که به صورت فنرباغچه را 
و نیم ساله راهى زوریا لوهانسک اوکراین شده قرضى و یک 
باشــگاه عملکرد خوبى داشــت ولى بند 3 و نیم بــود، در این 

براى خرید دائمى او، باعث شد تا باشگاه اوکراینى میلیون یورویى 
به دلیل کمبود بضاعت مالى از خرید صیادمنش خوددارى کند. 

رســانه هاى ترکیه اى خبر داده بودند که اللهیار باید از ابتــداى ژانویه در تمرینات 
فنرباغچه حاضر شود تا ویتور پریرا درباره آینده او و اینکه به این بازیکن ایرانى نیاز 
دارد یا خیر تصمیم گیرى کند ولى حاال پــس از برکنارى مربى فنرباغچه، تصمیم 

درباره آینده صیادمنش نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

جمعه شــب در یک
تاکنون باشگاه

با اخراج سر
سابق استقال
باشگاه فنر
خود ویتور
فنرباغچ
ر جدول

تا  به همکگرفتند 
خبر توااما این مى

فنرباغچه را 
قرضى و یک 
ببــود، در این 
برمیلیون یورویى

به دلیل کمبود بضاعت مالى از خر
ب رســانه هاى ترکیهاى خبر داده
فنرباغچه حاضر شود تا ویتور پریر
دارد یا خیر تصمیم گیرى کند ولى
درباره آینده صیادمنش نیز تحتت

وضعیت پیچیده 
ستاره استقاللى 
با اخراج مربى فنرباغچه

پرسپولیس 
پرونده شجاع را 
به فیفا مى برد

شکست خانگى یاران 
حاج صفى و انصارى فرد

وارد زمین شد، داشته باشد.کارشان ادامه دهند. این موضوع اما تاکنون محقق نشده 
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معاون وزیر بهداشت گفت در سویه جدید کرونا، ریه کمتر 

درگیر ویروس مى شود.
یونس پناهى اظهــار کرد: از نظر عالئم بالینى بیشــتر 
بیماران کرونایى درگیر ریه، ســردرد، تــب و گلو درد 
مى شدند اما عالئم سویه جدید امیکرون سردرد، سرفه 
خشک، اسهال، اســتفراغ، بى حالى و بدن درد است؛ اما 

درگیرى ریه در ا ین سویه تاکنون مشاهده نشده است.
او افزود: تشــخیص نوع کرونا بیمارانى کــه به مراکز 
درمانى مراجعه مى کنند تنها از روى تست آنها مشخص 
مى شود که امیکرون بوده یا درگر سویه هاى قبلى کرونا 

شده است.

حمید ســورى اپیدمیولوژیست هم با اشــاره به سویه 
اومیکرون مى گوید: مهم ترین ویژگــى که امیکرون 
دارد این بوده که ســرعت انتشار آن نســبت به دیگر 

سویه ها باالست.
او افزود: چون فراوانى رخداد این سویه زیاد است؛اگر 100 
نفر به کرونا دلتا مبتال شوند در اومیکرون به دلیل جهش 

و سرعت انتشار بیش از 200 نفر مبتال مى شوند.
ســورى افزود: نمیتوان گفت که این ویروس کشندگى 
ندارد یا اگر داشــته باشد کم اســت. با توجه به سرعت 
انتقال باالى اومیکرون تعداد بسترى ها و مرگ و میرها 

دو برابر مى شود.

با گســترش ویروس کرونا در قاره سبز، کمیسیون اروپا 
مجوز استفاده از واکسن نواوکس را براى افراد 18 سال و 

باالتر در اتحادیه اروپا صادر کرد.
«اورسوال فون در الین» رئیس کمیسیون اروپا در پیام 
توییترى نوشت: با پنج واکسن تأیید شده، اتحادیه اروپا 
داراى مجموعه اى متنوع از واکســن که هم بر اساس 
فناورى هاى جدید و هم بر اساس واکسن هاى کالسیک 

مانند نواوکس که مبتنى بر پروتئین است، مى باشد.
صدور مجوز استفاده از واکسن نواوکس مدت کوتاهى 
پس از آن اتخاذ شد که سازمان دارویى اتحادیه اروپا این 

واکسن را براى افراد باالى 18 سال توصیه و تائید کرد.

با صدور مجوز این واکسن جدید، نواوکس مى تواند هم 
اکنون در کشورهایى که آن را خریدارى کرده اند استفاده 
شود و عالوه بر این شرکت دارویى نواوکس گفت که در 
ژانویه (دى ماه) ارسال این واکسن را به 27 کشور عضو 

اتحادیه اروپا آغاز خواهد کرد.
آژانس دارویــى اروپا اگرچــه اعالم کرد کــه در حال 
حاضر اطالعات محدودى در مورد اثربخشــى واکسن 
نواوکــس در برابر برخى از انواع نگــران کننده کرونا از 
جمله اومیکرون وجــود دارد اما داده هــاى دو مطالعه 
اخیر نشــان مى دهد این واکســن اثربخشــى حدود

 90 درصدى دارد.

اومیکرون هم به ریه
 آسیب مى زند؟

پنجمین واکسن مورد تأیید 
اتحادیه اروپا معرفى شد

اومیکرون هم قربانى گرفت
  ایرنا | اولین مورد فوتى بیمار مبتال به سویه اومیکرون 
در آمریکا که بشدت در حال شیوع است روز دوشنبه (به 
وقت محلى) در ایالت تگزاس به ثبت رسیده است. فردى 
که جان خود را از دست داد، مردى حدوداً 50 ساله، ساکن 
ناحیه دو شهر هریس بود.   گفته مى شود این مرد واکسینه 
نشـده بود.  با توجه به سـرایت باالى اومیکـرون آنتونى 
فائوچى کارشناس ارشـد بیمارى هاى عفونى در آمریکا 
پیش بینى کرده که اومیکرون گونه غالب در آمریکا «در 

چند هفته» آینده خواهد بود.

5 میلیون دوز کووپارس 
آماده تحویل است

  ایرنـا |  سـخنگوى پروژه واکسـن رازى کووپارس 
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازى رازى گفت: پنج 
میلیون دز واکسن کرونا «رازى کووپارس » به مرور در 
حال تحویل به هیات امناى وزارت بهداشـت و درمان و 
آموزش علوم پزشکى اسـت تا در چرخه واکسیناسیون 
عمومى قرار بگیرد. محمدحسین فالح مهرآبادى افزود: 
پیش از این نیز پنج میلیون دز دیگر واکسن کرونا  تحویل 
هیات امناى وزارت بهداشت شده است. وى در خصوص 
اسـتفاده واکسـن رازى کووپـارس به عنوان بوسـتر دز 
(دز یادآور)، اظهار داشـت: هم اکنون مطالعه بوسـتر دز 
یـادآور هم در مراحل پایانى اسـت که اگـر جواب مثبت 
باشد واکسـن مى تواند به عنوان بوستر دز مورد استفاده 

قرار گیرد.

آگهى تغییرات
شرکت ریف ایران شــرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 12385 و شناســه ملى 
10720135832 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده مورخ 
1400/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: مجید تباشــیرى اصفهانى به شــماره ملى 
1286602904و آرش منتظــرى ســفید 
دشــتى به شــماره ملى 1815636130 و 
شکوفه تباشــیرى اصفهانى به شماره ملى 
1272005951 بعنوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
تجارت موسسه حسابرسى وخدمات مدیریت 
آرمان روش حسابداران رســمى به شناسه 
ملى 10100552060 و حمید شــاه مرادى 
کد ملى : 1170086772 به ترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1245268)

آگهى تغییرات
شــرکت فنــى مهندســى درگاه صنعت 
ســپاهان نوین شرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 50005 و شناســه ملى 
10260684446 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/08/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
:ـ  خانم ساجده سادات مروجى به کد ملى 
1250198429 و آقاى احســان سمنانى 
به کد ملــى 1289178763 و آقاى رضا 
جعفرى طادى به کد ملى 4723338888 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند .ـ  خانم مرجان 
دباغى به کد ملى 1140242059 به سمت 
بازرس اصلى و خانم مژگان دباغى به کد ملى 
1130025306 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند.ـ  روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1245271)

آگهى تغییرات
شــرکت بهین یار ســپاهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 20440 
و شناســه ملــى 10260413037 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/09/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محســن 
نیازى به شــماره ملى 1285187601و 
مهین والى ســیچانى به شــماره ملى 
1288751176و بهــرام نیــازى بــه 
شــماره ملى 1286563429به سمت 
اعضــاء اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدنــد . حمید رضا 
درى به شــماره ملى 1270413104 به 
ســمت بازرس اصلى و مجید یادگارنیا 
به کــد ملى 1817256246 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخــاب گردیدند.روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1245272)

آگهى تغییرات
شــرکت ریف ایــران ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 12385 و شناسه ملى 
10720135832 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/08/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید تباشیرى 
اصفهانى بشماره ملى 1286602904 
بســمت رئیس هیأت مدیره و شــکوفه 
تباشــیرى اصفهانــى بشــماره ملى 
1272005951 بســمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و آرش منتظرى سفیددشتى 
بشــماره ملى 1815636130 بسمت 
مدیر عامل براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود . کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى با 
دو امضاء از سه امضاى رئیس هیات مدیره 
، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1245274)

آگهى تغییرات
شرکت نگین سنگ کریمى سهامى خاص 
به شــماره ثبت 65776 و شناسه ملى 
14009483459 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/09/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : امیر حسین 
کریمى بشــماره ملى 1272990508 
بعنوان رئیس هیئت مدیــره و افروز نیل 
فروشان بشــماره ملى 1287022421 
بعنوان مدیر عامل شــرکت و عضو هیئت 
مدیــره و احمــد کریمى بشــماره ملى 
1280988721 بعنــوان نائب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء اقاى امیر حســین کریمى 
وخانم افروز نیل فروشان و با مهر شرکت 
معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیــره مى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1245275)

آگهى تغییرات
شــرکت آواى طراوت آســیا ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 1833 و شناسه 
ملــى 14005714305 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
1399/07/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - بهزاد ساعدى منفرد به شماره ملى 
1282893408 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیــره و مدیرعامل، شــهره صادقى به 
شماره ملى 1289146551 بعنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره و فرامرز مومن زاده به 
شماره ملى 6139896691 بعنوان عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. - کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، ســفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداســالمى با امضاى رئیس هیئت 
مدیــره همراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1245284)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیــدى و صنعتــى خودرنگ شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 3560 و شناسه ملى 
10260243777 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله باغ زرشک ، 
کوچه کالنتر [15-39] ، خیابان بوســتان سعدى ، 
پالك 68 ، ساختمان خودرنگ ، طبقه اول به کدپستى 
8175656771 انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1245283)

آگهى تغییرات
مسئولیت  با  سپاهان  نوین  خاقانى  شرکت 
محدود به شماره ثبت 18869 و شناسه ملى 
صورتجلسه  استناد  به   10260397672
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/28 
مرضیه دادخواه   : تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
با  ملى5499403686  کد  با  تهرانى 
پرداخت4000000000 ریال به صندوق شرکت 
وارد شد. بتول کشاورزبا کد ملى1288141211 
به  پرداخت4000000000ریال  با 
شرکت  صندوق شرکت وارد شد و سرمایه 
مبلغ  به  12000000000ریال  مبلغ  از 
و  یافت  افزایش  ریال   20000000000
ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه 
منصور  باشد:  مى  ذیل  شرح  به  هریک 
مبلغ  دارنده  مظاهرى5499393656 
6000000000 ریال سهم الشرکه و جمشید 
سلطانى تهرانى 5499394334 دارنده مبلغ 
6000000000 ریال سهم الشرکه و مرضیه 
دارنده   5499403686 تهرانى  دادخواه 
مبلغ 4000000000 ریال سهم الشرکه و 
مبلغ  دارنده  کشاورز1288141211  بتول 
4000000000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1245292)

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى شمسا بتون نقش جهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 39198 و شناسه ملى 
10260568463 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : * اصالح بند 9 ماده 40 اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح شد : عقد هرگونه قرارداد و تغییر 
و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و 
معاوضه و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین 
آالت و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت 
باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1245279)

آگهى تغییرات
شرکت آواى طراوت آســیا سهامى خاص به شماره 
ثبت 1833 و شناســه ملــى 14005714305 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/18 محل شرکت در واحد ثبتى شهرضا 
بنشانى : اســتان اصفهان ، شهرســتان شهرضا ، 
بخش مرکزى ، دهســتان دشــت ، روستا شهرك 
شــیمیائى رازى، محله فاز 2 ، بلــوار صنعت ، کوچه 
((فرعى 7)) ، خیابان چهارم ، پالك 423 ، طبقه همکف 
- کدپستى8639115110 تغییر یافت و ماده مربوط 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى شهرضا (1245288)

آگهى تغییرات
شرکت مهرازان خواجو پارسه سهامى خاص به شماره 
ثبت 68525 و شناســه ملــى 14010213393 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/16 محل شــرکت در واحد ثبتى اصفهان 
بنشانى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك زاینده رود ، خیابان 
اصلى شهرك زاینده رود فاز2 ، کوچه خدمات آموزشى 
(سرو 12) ، پالك 0 ، ساختمان شهردارى ، طبقه همکف 
- کدپستى8158338486 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1245290)

تاسیس
شرکت سهامى خاص جهان شبکه اسپادانا درتاریخ 1400/09/23 به شماره ثبت 69526 به شناسه ملى 14010591952 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :نصب و راه اندازى، ساخت و ساز،تعمیر و نگهدارى، خرید و فروش، صادرات 
و واردات ماشین آالت صنعتى، قطعات الکترونیکى و مکانیکى، مخابراتى، کامپیوتر( صرفا سخت افزار)، ادوات کشاورزى، دام وطیور،تاسیسات ساختمانى، 
طراحى، تولید و لمینت و تعمیر تابلوهاى فشار ضعیف و قوى، دکل ها، طراحى ومحاسبه، اجرا، نظارت بر کلیه سازه هاى فوالدى وبتنى، راه اندازى و نگهدارى 
سیستم هاى پى ال سى و انجام کلیه امور مربوط به نیرو و تاسیسات و شبکه، ارائه خدمات فنى و پژوهشى و خدماتى، حفر کانال ولوله گذارى شبکه هاى آب و 
برق تلفن ( غیر از مواردى که به موجب قانون در انحصار شرکت مخابرات است) ، خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، 
شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، 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 (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد) 
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 مارچین ، کوچه شهید عباسعلى مهدیان[5] ، خیابان شهداى مارچین[84] ، پالك 345 ، طبقه همکف کدپستى 8194764314 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 35028 مورخ 1400/09/10 نزد بانک صادرات شعبه خانه اصفهان با کد 1903501 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقاى جواد عسکرى به شماره ملى 3120245011 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین جهانگیرى به شماره ملى 
6219913906 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على جهانگیرى به شماره ملى 6219954051 
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 مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
خدیجه احمدى به شماره ملى 4172970753 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى رسول محمدى نژاد به شماره ملى 6069932498 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 (1245286)

آگهى تغییرات
شرکت آواى طراوت آسیا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1833 و شناسه ملى 14005714305 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان شهرضا ، بخش مرکزى ، دهستان دشت ، روستا شهرك شیمیائى رازى، محله فاز 2 ، بلوار صنعت ، 
کوچه ((فرعى 7)) ، خیابان چهارم ، پالك 423 ، طبقه همکف کدپستى 8639115111 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1245285)

روى موج کووید-19

یک پزشــک بیمارى هاى عفونــى درباره 
این موضوع که آیا الزم اســت دوز ســوم 
واکسن کرونا با دوز تزریق شده یکسان باشد، 

توضیحاتى داد.
به دنبال اجــراى طرح تزریق دوز ســوم 
واکسن کرونا به سالمندان باالى 60 سال 
و افراد با بیمارى هاى خاص، کمیته علمى 
کشورى ستاد مقابله با کرونا در جلسه اخیر 
خود تصویب کرد که تمامى افراد 18 تا 60 
سال کشور نیز دوز ســوم واکسن کرونا را 
دریافت کنند. این کمیته به دلیل شیوع سویه 
جدید ویروس کرونا به عنوان «اومیکرون» 
که وارد ایران شده اســت، براى جلوگیرى 
از ایجاد موج جدید کشــور، این مصوبه را 
به وزارت بهداشــت ابالغ کرده اســت. اما 
پاســخ به این ســوال که برند دوز سوم چه 
واکسنى باشد تا ایمنى بدن  باالتر برود مورد 
توجه قــرار دارد. حمیدرضــا عمادى، فوق 
تخصص بیمارى هاى عفونــى در این  باره 
گفت:  «تزریق واکسن کرونا به طور دائمى 
ایمنى ایجاد نمى کند و به تدریج با گذشت 
زمان مصونیت در مقابل ویــروس از بین 
مى رود و از آنجا که میزان ایمنى بدن، عموما 
سه ماه پس از تزریق ُدز دوم، رو به کاهش 
مى رود بنابراین تزریق ُدز سوم واکسن کرونا 

ضرورت دارد.»
این پزشک متخصص با بیان اینکه ُدز سوم 
با هدف حفظ و افزایش پاسخ ایمنى بدن به 

بیمارى تزریق مى شــود، تاکید کرد: «برند 
واکسن نیز با توجه به نوع واکسن تزریقى در 
نوبت اول و دوم تعیین خواهد شد. مطالعات 
نشان داده افرادى که ُدز ســوم واکسن را 
دریافت کرده اند، در مقایســه با افرادى که 
از زمان تزریــق ُدز دوم آن ها حداقل چهار 
تا پنج ماه گذشته اســت، 90 درصد کمتر 
در خطر بسترى شــدن بر اثر ابتال به کرونا 

هستند و شدت بیمارى و خطر مرگ ناشى 
از ویروس کرونا در افرادى که ُدز ســوم را 

دریافت کرده اند کمتر خواهد شد.»
این استاد علوم پزشکى درباره الزام تزریق 
ُدز سوم واکسن کرونا از دو برند قبلى گفت: 
«بعضى واکسن ها مانند سینوفارم، بهارات 
و برکت که از نوع واکســن هاى غیر فعال 
هستند، بررسى ها نشان داده بهتر است که 

براى ُدز ســوم نیز از همین واکسن تزریق 
کنند اما در عین حال محدودیتى هم براى 
استفاده از سایر برندها براى آن ها وجود ندارد 
زیرا مطالعات متفاوتى در زمینه ُدز سوم وجود 
دارد و عــده اى از محققان معتقدند که بهتر 
است ُدز سوم متفاوت از دو ُدز قبلى باشد زیرا 

ایمنى زایى بیشترى دارد.»
وى تاکید کرد:  «افرادى که دو ُدز اول و دوم 

را واکسن برکت، بهارات یا سینوفارم زدند 
ســه ماه بعد از تزریق ُدز دوم باید دوز سوم 
را تزریق کنند تا سیستم ایمنى بدن شان در 
برابر ویروس کرونا باالتر برود اما آن هایى 
که آسترازنکا و اســپوتنیک تزریق کرده اند 
یک ماه بیشتر زمان دارند تا ُدز سوم را تزریق 

کنند.»
عمادى در پاســخ به اینکه آیا واکسن هاى 
معــادل اثربخشــى را افزایــش مى دهد، 
افزود: «در صورت استفاده از دو ُدز واکسن 
آسترازنکا یا اسپوتنیک نباید از واکسن هاى 
غیرفعال همچون برکت یا سینوفارم در ُدز 
یادآور استفاده کرد. بنابراین آن هایى که هر 
دو ُدز را آسترازنکا یا اسپوتنیک زده اند باید 
از همان برند اســتفاده کنند زیرا ترکیبات 

قوى ترى دارد.»
این پزشک متخصص یادآور شد:  «اگر فردى 
فاصله ُدز سوم را به تعویق بیاندازد مشکلى 
در کاهش ایمنى بدن او رخ نمى دهد اما هر 
چقدر زمان تزریق ُدز سوم بیشتر شود، فرد 

بیشتر در معرض ابتال قرار مى گیرد.»
وى در پایان خاطرنشــان کرد:  «مردم باید 
در برنامه واکسیناســیون مشارکت داشته 
باشــند. پس از دریافت این ُدز هم رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى مقابله با کرونا الزامى 
است و تزریق هر سه ُدز واکسن کرونا نیز به 
طور قطعى مانع از ابتال به بیمارى نخواهد 

شد.»

آیا برند دوز سوم واکسن کرونا باید تغییر کند؟
وزیر بهداشت با اشاره به سرعت انتشار سویه 
امیکرون کرونا و اعالم آماده باش صد درصدى 
به مراکز درمانى گفت: در مورد مدارس که به 
صورت نیمه حضــورى فعالند، فعال به همین 
منوال ادامه پیدا مى کند؛ اما با توجه شــرایط 
ممکن اســت تصمیمات ســتاد کرونا تغییر 
کند. مجددا از آموزش و پــرورش و مدارس 

خواستاریم که پروتکل ها شدیدا رعایت شود.
بهرام عین اللهى عنوان کرد: دانشــگاه هاى 
علوم پزشکى باید در وضعیت کشیک هاى 24 
ساعته و آماده باش به سر برند و در مورد مراکز 
درمانى و بخش هاى کرونایى نیز آمادگى الزم 

داشته باشند.  
عین اللهى بیان کرد: سرعت انتشار ویروس 
اومیکرون از ســویه هاى قبلى بیشتر است و 
در یک و نیم روز مى تواند دو برابر شده و رشد 
تصاعدى پیدا کند و آمار مبتالیان را باال ببرد. 
به همین دلیل به تمامــى مراکز درمانى آماده 

باش 100 درصدى اعالم کرده ایم. 
وى گفت: فعال رستوران ها و تاالرها تعطیل 
نمى شود، اما به این شرط که تمامى پرسنل از 
ماسک اســتفاده کنند و پروتکل ها را رعایت 

کنند. 
عین اللهــى درخصــوص دورهمــى هاى 
خانوادگى گفت: بیشترین گرفتارى ما زمانى 
است که تجمع ها و دورهمى هاى خانوادگى 

انجام مى شود. 

اعالم آماده باش به 
تمام مراکز درمانى
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اســتاندار مازندران نمودار اعتیاد را در استان نگران کننده و 
غیرقابل قبول دانســت و گفت: اعتیاد تهدید جدى فراروى 
سالمت و توسعه استان است. سید محمود حسینى پور گفت: 
به رغم همه تالش ها و زحماتى کــه در حوزه هاى مختلف 
کشیده شد، نمودار اعتیاد در استان نگران کننده و غیرقابل 
قبول اســت. وى ادامه داد: مازنــدران داراى ظرفیت ها و 
خصوصیات بارز و مثبت زیادى است و اعتیاد تهدید جدیدى 

براى سالمت و توسعه استان به شمار مى رود.

نمودار نگران کننده
 اعتیاد در مازندران 

05

سرپرســت معاونت پرورشــى اداره کل آموزش و پرورش 
خوزســتان از اجراى طرح مراقبت اجتماعى دانش آموزان 
در برابر آســیب هاى اجتماعى در یک هزار و 351 مدرسه 
در استان خوزســتان خبر داد. مســعود اکبرى اظهار کرد: 
طرح نماد یا نظام مراقبت اجتماعــى دانش آموزان در برابر 
آسیب هاى اجتماعى، یک طرح ملى و متشکل از 9 دستگاه 
است که از ســال تحصیلى 95-94 آغاز به کار کرده است. 
وى افزود: این طرح برگرفتــه از رهنمودهاى رهبرى بوده 
و در راســتاى تالش علمى براى پیشگیرى از آسیب هاى

 اجتماعى است.

اجراى طرح 
مراقبت اجتماعى دانش آموزان 

«اقامتگاهى ویژه مادران و کودکان معتاد» این عنوان 
ممکن است سؤاالت بسیارى را در ذهن خواننده ردیف 
کند. اما اینجا، این ساختمان دوطبقه در دل باغى بزرگ 
پناه امن زنانى است که هم مادرند هم معتاد و گذشته از 
این فرزندانى دارند که با دود نشئگى، آن ها را هم معتاد 
کردند. بعضى با بچه معتاد کارتن خواب شدند و سرپناهى 

ندارند و به آخر خط رسیدند.
 اما یکجایى از زندگى، بدون زور و اجبار، براى شروعى 
دوباره به مرکز ترك اعتیاد مادر و کودك پناه آورده اند 
تا با کمک و حمایت خیران، اعتیاد را براى همیشه کنار 
بگذارند. مرکز پروین در تهران تنها مرکز اقامتى ترك 
اعتیاد مادر و کودك در ایران اســت. هر مادر معتادى 
که فرزند دارد و براى ترس از آواره شــدن فرزند حاضر 
به بسترى در کمپ نمى شود مى تواند به این اقامتگاه که 
درست شبیه به یک خانه است بیاید و با آرامش در کنار 

فرزند، دوره ترك اعتیاد را بگذراند.
روش درمانى  و ترك اعتیــاد در این مرکز همراه با دارو 
اســت. یعنى مصرف ماده مخدر مثل شیشه، تریاك، 
هرویین و ... قطع مى شــود و بر اســاس نظر پزشک 
براى بیمار، متادون یا داروهاى دیگر تجویز مى شود و 
مرحله به مرحله مقدار دارو کم مى شود تا دوره ترك به 
پایان برسد. خیران و فعاالن اجتماعى اجازه نمى دهند 
آب در دل مادران و فرزندانى که در این ساختمان زندگى 

مى کنند تکان بخورد.

از فرزندم خجالت کشیدم
زن جوان دست روى شکم گذاشته و آرام آرام خودش را 
به اتاق استراحت مى رساند. از شکم برآمده اش پیداست 
که هفته هاى آخر باردارى را مى گذراند. لبخند از روى 
صورتش کمرنگ نمى شود. ســر صحبت را که با او باز 
مى کنم، دستم مى آید چرا باوجوداینکه بعد از ترخیص 
جایى براى زندگى ندارد و اســباب و اثاثیه اش گوشــه 
پارکینگ همســایه اســت این طور کیفور و خوشحال 
است. سن و ســالى ندارد؛ تازه 28 ســالگى را رد کرده. 
دلیل حضورش را مى پرسم و مى گوید: «من دو سال بود 
که اعتیاد داشتم و خسته شده بودم از اعتیاد و نشئگى و 
خمارى. حامله که شدم بازهم دست بردار نبودم و ادامه 
دادم. از وقتى تکان هاى بچه را در شکمم احساس کردم 
ازش خجالت مى کشیدم.» مى پرسم از کى و مى گوید از 
پسرم. از اینکه چرا با دســت خودم پاره تنم را هنوز پا به 
این دنیا نگذاشته معتاد کردم. اعتیاد وارد بدن او هم شده 
بود، هر وقت من خمار مى شدم و مواد به هم نمى رسید، 
بچه ام هم خمار مى شد. آن قدر در شکمم تکان مى خورد 
که نمى دانستم باید چه کنم. رفتم دکتر و دکتر گفت خانم 
بچه شما معتاد است. چرا این بال را سر بچه ات آوردى؟ 

حرف هاى آن روز دکتر مرا به خودم آورد. تصمیم گرفتم 
قبل از به دنیا آمدنش شر این نکبت را  از زندگى خودم و 
بچه ام کم کنم و االن دو ماهى هست که مصرف مواد 

را کنار گذاشتم.»
 ســه هفته دیگه پســرش به دنیا مى آید. امروز جواب 
آزمایش اش آمده است و با خوشحالى مى گوید: «بچه ام 
هم دیگر اعتیاد ندارد.» مى پرســم همسرت هم اعتیاد 
دارد؟ اخم هایش را در هم مى کشــد و خاطرات اولین 
روز نشئگى اش را روى دایره مى ریزد؛ «همسرم اعتیاد 
شدید داشت. این قدر به این در و آن در زدم تا ترك کند. 
پنج بار به اصرار من در کمپ خوابید. بعد از برگشت روز 
از نو، روزى از نو. عاشــقش بودم و نمى توانستم ازش 
طالق بگیرم. یــک روز گفت بیا تو هــم امتحان کن، 
انگار روى دنده لجبازى با خودم افتاده بودم. گفتم حاال 
که نمى توانم او را درســت کنم خودم شــبیهش شدم. 
نشستم پاى بساطش. یک بار کشــیدن همانا و معتاد 
شدن من هم همان. در ســاختمان پدر همسرم زندگى 
مى کردیم. صاحب خانه و زندگى بودیم. خانواده شوهرم 
وقتى فهمیدند من هم معتاد شدم خیلى ناراحت شدند. 
یکى دو بار هردومان را به کمپ بردند، دوباره مواد زدیم. 
از خانه بیرونمان کردند و آواره شدیم. امروز مى خواهم به 
پدر همسرم زنگ بزنم و جواب آزمایش را برایش بفرستم 
و بگویم من و نوه اش هر دو پاك پاك شدیم. همسرم هم 
کمپ ترك اعتیاد است. او هم قول داده پاك بماند. دعا 
کنید باورمان کنند. اجازه بدهند به خانه مان برگردیم و 

زیر سقف خانه خودمان با بچه و همسرم زندگى کنیم. 
البته بعد از زایمان به مرکز برمى گردم و باید چند هفته 
دیگر هم تحت نظر باشــیم تا دوره ترك اعتیادم کامل 
شود. خانم دیلمى؛ مسئول مرکز قول داده جشن حمام 
زایمان را همین جا کنار بچه ها برایم بگیرد و قول یک 

کادوى خوب را هم به من داده است.»

عاقبت مادر و دختر معتاد
اینجا پر از قصه و داســتان و روایت اســت. اما ماجراى 
این مادر و دختر شــنیدنى تر از همه قصه هاست و خانم 
مهدى؛ مددکار مرکز ما را دعوت به دیدار با آن ها مى کند 
و مى گوید: «مطمئن هستم خودتان غافلگیر مى شوید 
وقتى این مــادر و دختر را کنار هم ببینیــد. هر دو اعتیاد 
داشتند، هم مادر و هم دختر و در رقابتى سخت براى دود 
کردن مواد. چند وقت قبل، دختر که یک بچه کوچک هم 
داشت براى ترك مواد در مرکز مادر و کودك بسترى شد. 
اوضاع خوبى نداشت. مى گفت مادرم کارتن خواب شده و از 
او بى خبرم. دختر جوان بعد از چند ماه مواد را کنار گذاشت. 
در مدت بســترى اش در مرکز هم چند بار به پاتوق هاى 

کارتن خواب ها براى پیدا کردن مادرش سر زد.»
هنوز توضیحات مددکار تمام نشــده که زنى جوان با 
صورتى مهربان و لباس فــرم مددیارى جلوى ما ظاهر 
مى شود و سالم مى دهد و خانم مهدى مى گوید: «ایشان 
دختر همان خانم هستند که در موردشان با شما صحبت 
کردم.» تعجب من و عکاس را که مى بیند ادامه مى دهد؛ 

«عزم این بانوى جوان براى جبران گذشته آن قدر جزم 
بود که بعد از ترك مواد تصمیم گرفت مددیار مرکز ما 
شود. دوره هاى مختلفى را گذراند. بعد از مدت ها بى خبرى 
مادرش را هم از میان کارتن خواب ها پیدا کرد و او را هم 
در مرکز ما بسترى کرد تا دوره ترك اعتیاد را بگذراند.» 

مددیار جوان مهمان لنز دوربین عکاس مى شود.

بزن بهادرى در جوانى و دنیاى عروسکى 
در سالمندى

وارد اتاق مى شــویم. مادر روى یکى از تخت هاى اتاق 
استراحت نشسته است. جثه درشتى دارد. سن و سالى 
از او گذشته و موهایش یکدست سپید است. دستانش 
پینه بســته و خال کوبى روى دســت ها و نقش و نگار 
این خال کوبى ها خبر از بزن بهــادر بودنش در روزهاى 
میان سالى مى دهد. چشم مادر که به دخترش مى افتد 
ســر به گریه مى گذارد. مددکار زیر لب مى گوید: «مادر 
در حال گذراندن دوره ترك اعتیاد است و دارو مصرف 
مى کند. به خاطر سختى ها و خاطرات تلخى که از دوران 
کارتن خوابى اش داشــته، مثل کودکان بهانه گیر شده 
است. رفتارش هم کمى کودکانه شده است و جالب است 
که عالقه بسیارى به عروسک پیداکرده است. مى بینید 
ما هم برایش کلى عروسک گرفتیم و به او هدیه دادیم.»

 
اعتیاد دانشجوى پزشکى 

جوان است و ظاهرش با بقیه زنانى که در مرکز بسترى 

هســتند متفاوت اســت. باورش کمى سخت است اما 
مددکار مى گوید: «این دختر جوان دانشــجوى رشته 
پزشــکى ترم 8 اســت.» تعجب مى کنیم و مى پرسیم 
اعتیادش بــه چه بوده؟ شیشــه؟ هروئیــن؟ تریاك؟ 
«هیچ کدام. اعتیاد به قرص. این اواخر قبل از بســترى 
شــدن در مرکز ما کارش به مصرف روزى 400 قرص 
آرام بخش رســیده بــود.» این جواب مــددکار بازهم 
غافلگیرمان مى کند و مى گویــد: «با خودش صحبت 

کنید.»
من من کنان ســر حرف را با دخترى جوان باز مى کنیم 
که شاید وقتى نامش را در میان پذیرفته شدگان کنکور 
در رشته پزشــکى دید آینده خودش را در لباس سفید 
پزشــکى و در حال درمان بیماران تصویــر مى کرد و 
فکرش را نمى کرد روزى نام معتاد پشــت بند اسمش 
بیاید و کارش به مرکز ترك اعتیاد بکشد. همیشه اعتیاد 
از دل فقر بیــرون نمى آید و این دختر جــوان به گفته 
خودش خانواده اى ثروتمند و تحصیل کرده دارد و پدرش 
مهندس معدن است. از دختر جوان مى پرسم چه شد سر 

ازاینجا درآوردى؟
تأثیــرات اعتیاد و مصــرف بیمارگونــه و اعتیاد گونه 
قرص هاى آرام بخش بر شــکل ظاهــرى و عضالت 
صورتش هم تأثیر گذاشته و نمى تواند درست صحبت 
کند. کلمات، ناخودآگاه روى زبانش کشــیده مى شوند 
و مى گوید: «من االن باید در بیمارســتان و اتاق عمل 
و در حال ویزیت بیمــاران و گذرانــدن دوران انترنى 
باشم. آن وقت اینجا هســتم. همه چیز از یک عشق و 
عاشقى مسخره و بى ســرانجام و افسردگى من شروع 
شــد و با پناه آوردن من به قرص هاى آرام بخش ادامه 
پیدا کــرد. مصرف بى رویــه قرص هــاى آرام بخش 
کم کم به اعتیاد کشیده شد و چشم باز کردم دیدم همه 
رؤیاهایم بربادرفته، پدر و مادرم از غصه اعتیاد دختر یکى 
یک دانه شــان پیر شــدند. همه تالش هایم، شب بیدار 

ماندن ها و درس خواندن هایم را بربادرفته دیدم.»
 مددکار مى گفت روزى 400 قرص مصرف مى کردى؟ 
این چطور امکان دارد؟ اصًال این همه قرص را از کجا تهیه 
مى کردى؟ پوست برآمده انگشت شستش را نشانم مى دهد 
و مى گوید: «مى بینى؟ پوست دستم ورمى آمد وقتى مجبور 
بودم به خاطر برطرف شدن خمارى این همه قرص را از 
داخل روکش هایش دربیاورم. من دانشجوى پزشکى بودم. 
به داروخانه هاى مختلف مى رفتم. کارت دانشجویى ام را 
نشــان مى دادم و قرص مى گرفتم. یک وقت هایى از 10 
داروخانه قرص مى گرفتم. مدت زیادى گذشــت. خسته 
شدم. خودم خواستم کنار بگذارم. من نه مادرم نه متأهل، 
اما به این مرکز آمدم به دلیل آرامشــى کــه اینجا دارم و 
خواســتم دوره ترك اعتیاد را اینجا بگذرانم. مى خواهم 

زندگى ام و رؤیاهایم را از نو بسازم.»

داستان مادران و کودکان معتادى که در تنها اقامتگاه ویژه خود در کشور روزگار مى گذرانند

مى خواهم زندگى ام و رؤیاهایم را  از نو بسازم

سرپرست دفتر برنامه ریزى و توســعه اجتماعى جوانان در 
نشست با مدیران مراکز مشــاوره به منظور بررسى نیاز ها و 
مشکالت این مراکز گفت: ظرفیت هاى مراکز مشاوره یکى از 
مهمترین ظرفیت هاى جمهورى اسالمى ایران است در حال 
حاضر همه  مراکز مشاوره قانونى و غیر قانونى با هم 4 هزار و 
500 مرکز هستند که در برابر آمار میلیونى ازدواج و آمار 160 
هزار طالق کم اســت و مراکز مشاوره هم باید از نظر کمى و 

کیفى بیشتر و تخصصى تر شوند.

مهدى متقى فر بیان کرد: اثرات مراکز مشاوره باید سنجیده 
شــود در جامعه هنوز فرهنگ مشــاوره نهادینه نشده است، 
چون این مراکــز به خوبــى معرفى نشــده و در مرحله بعد 
اثر ســنجى نشــده اند و نقاط ضعف و قوت آن ها شناسایى

 نمى شوند.
متقى فــر اظهار کرد: رتبه بندى مراکز مشــاوره در دســتور 
کار اســت، چون باید بین مراکز مشــاوره ى اثرگذار با مرکز 
مشاوره اى که اثرى نمى گذارند تفاوت باشد و خدمات ما نیز به 

آن ها یکسان نخواهد بود.
وى افزود: 12 میلیون و  800 هزار نفر افراد در ســن ازدواج 
داریم و براى هر کارى باید با مطالعــه و پژوهش جلو برویم 
آمار ازدواج، طالق و مراکز ازواج باید تحلیل شوند و در حال 
تهیه اطلس مراکز مشاوره هستیم تا افراد نزدیک ترین مرکز 
به خود را پیدا کنند. در اپلیکیشن مرکز مشاوره با نظر مخاطبان 
و رتبه بندى مراکز آشنا شوند همچنین این کار به نظارت ما 

کمک مى کند.

تعداد مراکز 
مشاوره 
بسیار کم 

است

معاون اول رییــس جمهور با اشــاره به دغدغه هــاى مقام معظم 
رهبرى مبنى بر حل مشــکل حاشیه نشــینى در کالنشهرها گفت: 

پدیــده حاشیه نشــینى و ایجاد 
ســکونتگاه هاى غیررسمى در 
شــأن نظام جمهورى اسالمى 
ایــران نیســت و باید بــا رصد 
مداوم و پیش بینــى منابع الزم 
حرکت بزرگــى را در زمینه رفع 

حاشیه نشینى دنبال کرد.
محمد مخبر در جلســه مجمع 
شــهرداران کالنشهرهاى ایران 
که بــا حضور شــهردار و رییس 
شوراى اسالمى شــهر تهران و 

شهرداران 18 کالنشهر دیگر برگزار شــد، با اشاره به نقش پررنگ 
شهردارى ها در زمینه افزایش شادابى و نشاط اجتماعى  از شهرداران 

خواســت تا با تقویت هویت هاى محله اى و توجه به سبک زندگى 
اسالمى- ایرانى پیوندهاى اجتماعى را میان مردم انسجام بخشند.

مخبــر تصریــح کــرد: ایجاد 
اماکــن مناســب فرهنگــى و 
ورزشى، نوســازى ناوگان حمل 
و نقل عمومى کشــور، بهسازى 
جاده هاى درون شهرى و توجه به 
سبک معمارى ایرانى-اسالمى 
در ساخت و ساز شهرها از جمله 
مواردى است که باید در اولویت 
کارى باشد و شهردارى ها بتوانند 
با اجراى پیوست هاى اجتماعى 
مناسب براى طرح هاى شهرى و 
همچنین برنامه هاى مدون در کاهش آسیب هاى اجتماعى و تقویت 

تعامالت بین مردم تاثیرگذار باشند.

پدیده حاشیه نشینى در شأن جمهورى اسالمى ایران نیست

یک جامعه شناس شهرى معتقد است که شرکت هاى 
به کارگیرنده موتورسیکلت ســواران باید بر حسب 

مســئولیت پذیرى اجتماعى نســبت بــه آموزش 
موتورسیکلت ســواران اقدام کرده و راه را بر ارتکاب 

تخلفات رانندگى ازسوى آنان ببندند.
حســین ایمانى جاجرمــى، پلیــس را آخرین حلقه 
درمواجهه با موتورسیکلت سواران اعالم کرد و افزود: 
بارها نیز من از زبان فرماندهان و روساى پلیس کشور 
شــنیده ام که باید مســاله به طور کالن و ساختارى 

حل شود.
وى افزود: متاســفانه در حال حاضر سازوکار عمده 

شــرکت هاى حمل و نقل کاال که موتورسواران را 
به اســتخدام خود در مى آورند اینطور اســت که هر 
موتورسوارى که زودتر به مقصد برسد و تردد بیشترى 
داشته باشد درآمد بیشــترى خواهد داشت، در نتیجه 
موتورســوار هم مجبور خواهد شــد که براى زودتر 
رسیدن به مقصد آن هم در شرایط ترافیک دست به 
تخلف بزند، از محل ممنوعه عبور کرده یا با سرعت 
بیشترى رانندگى کند و ... . اما این شرکت ها به راحتى 
مى توانند این قاعده را تغییر دهند و براى موتورسیکلت 

سواران قانونمندى که تخلفى نداشته باشند پاداش آخر 
ماه در نظر بگیرند.

ایمانى جاجرمى تاکید کرد: بایــد کارى کرد که رفتار 
موتورسیکلت ســواران تغییر کند و اگر پلیس و دیگر 
دســتگاه ها بتوانند از طریق یک استاندارد شرکتى به 
چنین نتیجه اى برسند اقدامشان قطعا موفقیت آمیزتر از 
طرح موتوریار فعلى خواهد بود. چرا که در بعضى از موارد 
ممکن است مجازات اجتماعى منجر به تحقیر اجتماعى 

شده و این موضوع بر فرد اثر سنگینى بگذارد.

 

پلیس آخرین 
حلقه درمواجهه با 

موتورسیکلت سواران 
است

رئیس هیئت اندیشــه ورز اتحادیه علوم انســانى و هنر دانشــگاه آزاد 
اسالمى گفت: متناســب با ظرفیت هیئت علمى استان و آسیب هاى 

اجتماعى به این جمع بندى رسیدیم 
که مى توانیم دانشــکده مدیریت 
آســیب هاى اجتماعى را در واحد 

تبریز راه اندازى کنیم.
مهران صمدى درباره فعالیت هاى 
ایــن مرکــز از جملــه راه اندازى 
دانشــکده هاى موضوعى در واحد 
استانى آذربایجان شرقى اظهار کرد: 
اکنون در خصوص دانشکده هاى 
موضوعــى در جهــت راه اندازى 
دانشکده آسیب هاى اجتماعى کار 

مى کنیم، چون متناســب با ظرفیت هیئت علمى استان و آسیب هاى 
اجتماعى که ظرف چند ســال اخیر مقام معظم رهبرى روى آن تاکید 

کردند، به این جمع بندى رســیدیم که مى توانیم دانشــکده مدیریت 
آســیب هاى اجتماعى را راه انــدازى کنیم. این دانشــکده ترکیبى از 
رشــته هایى همچــون علــوم 
جامعه شناســى،  ارتباطــات، 
مــددکارى اجتماعى، پزشــکى 
اجتماعى، روانشناســى جنایى، 
روانشناسى رســانه و غیره است. 
تقریبا کلیات براى راه اندازى این 
دانشکده تصویب شده ولى گرفتن 
مصوبه سازمان مرکزى و وزارت 
علوم، روالــى دارد که اطالعات 
و جداولى درایــن خصوص باید 
تکمیل و تنظیم شود. این جدول تا 
90 درصد تکمیل شده و امسال به سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسالمى 

براى طى مراحل تصویب و تایید و اخذ مجوزارسال مى شود.

دانشکده آسیب هاى اجتماعى راه اندازى مى شود

01

03

آمنه آهنگر، روانشناس درباره مشکالتى که بعد از طالق به 
وجود مى آید، گفت: طالق هم براى خانم ها و هم آقایان سخت 
است. پدیده طالق پروسه راحتى نیســت و معموًال توصیه 
مى کنیم که زوجین طالق خود را به تعویق بیندازند تا مطمئن 
شوند که به طالق راضى هســتند. وى ادامه داد: طالق فقط 
جدایى دو نفر نیست بلکه ویران شدن تصوراتى است که قبًال 
ساخته شده و قرار نیست افراد دو روزه با این موضوع کنار بیایند. 
باید بپذیریم که طالق دردناك و زمانبر است. این روانشناس در 
پاسخ به این سوال که پرونده طالق در ذهن زوجینى که تجربه 
طالق داشتند، چه زمانى بسته مى شود، بیان کرد: در زندگى 
هر فرد، تجربه اى وجود دارد که حذف شــدنى نیست و افراد 

نمى توانند این تجربه را از ذهن خود پاك کنند.

دو هفته قبل بود که طرح ایجاد دهکده سالمت ویژه معتادان 
متجاهر از زبان رئیس پلیس پایتخت مطرح شد تا بر اساس 
آن یک شــهر با تمام امکانات از بازپرورى و درمان معتادان 
گرفته تا آموزشــگاه، پارك، هتل و ... حتى خانه هایى براى 
انس بیشتر فرد با خانواده ساخته شــود. این درحالیست که 
برخى پژوهشگران و کارشناسان حوزه درمان اعتیاد نسبت به 
این طرح مخالفت کردند. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشور در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه آیا ستاد مبارزه با مواد 
مخدر بر روى این طرح (دهکده سالمت) مطالعاتى انجام داده 
است؟ گفت: «ممکن است در یک مرکز در قالب یک طرح 
باشد. اکنون ما مى گوییم نگهدارى تنها نباید باشد و حتما باید 
مهارت آموزى، تولید و ارتباط با خانواده باشد و این طرح کلى 

است که اجرا مى شود».

طالق فقط جدایى
 2 نفر نیست 

«دهکده سالمت معتادان» 
احداث مى شود؟
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دبیر شوراى عالى انقالب فرهنگى با بیان اینکه باید در حوزه 
آسیب هاى اجتماعى حکومت اسالمى توجه ویژه اى شود، 
گفت: جنگ نرم جامعه ما را مورد هدف قرار مى دهد و به دنبال 
بزنگاه هایى است که جامعه را داراى بى تفاوتى و نا امیدى به 
زندگى و کاهش سرمایه اجتماعى و ضعیف نشان دهد. حجت 
االسالم والمسلمین سعیدرضا عاملى با بیان این که معضالتى 
از جمله اعتیاد به مواد مخدر، مصرف الکل و رابطه جنســى 
ناسالم افزایش پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: باید به عرصه 
عمومى فرهنگ توجه شود. باید به فکر سالمت و آموزش افراد 
باشیم. فرهنگ اگر مرتبط با عرصه عمومى نباشد نمى تواند در 
جامعه اسالمى محقق شود. باید در حوزه آسیب هاى اجتماعى 

حکومت اسالمى توجه ویژه اى شود.

به آسیب هاى اجتماعى
 توجه ویژه  شود

  عطیه اکبرى / خبرگزارى فارس |
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شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر:
موضوع: انجام خدمات نصـب، تعویض و جمع آورى کنتور و رگوالتور در سـطح شهرستان زرین شهر و توابع

به شماره فراخوان ( 2000091138000175 ) مورخ (1400/09/15) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  

الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53103345 مى باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 14:00 دوشنبه تاریخ 1400/09/15 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 8:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/01 مى باشد.
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 8:00 روز شنبه تاریخ 1400/10/11 مى باشد.

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت : 10:30 روز یکشنبه تاریخ 1400/10/12 مى باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 339,000,000 ریال مى باشد. 

-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعى الزامى مى باشد.
- ارایه صورتهاى مالى حسابرسى شده، اشخاص مشمول آیین نامه راهکار هاى افزایش ضمانت اجرایى و تقویت حسابرسى 

موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ك مورخ 1388/2/9
- اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گــزار جهت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصــه و ارائه 
پاکت هاى الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك-  امور قراردادها و تلفن 

(داخلى 3763 و یا 3767) 031-38132
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 -021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهی مناقصه عمومی 

شرکت گازاستان اصفهان

چاپ  دوم چاپ  دوم 

م.الف :1246031

شهردارى هرند با استناد مصوبه شــوراى اسالمى شهر هرند 
 CNG در نظر دارد نسبت به بهره بردارى از جایگاه گاز طبیعى
از طریق  مزایده عمومى واگذار نماید لــذا متقاضیان محترم 
مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 
تا تاریخ 1400/10/18 به شــهردارى هرند مراجعه و یا با تلفن 

46402366-031 تماس حاصل نمایند.

   آگهى مزایده عمومى 

حبیب رضوانى- شهردار هرند

چاپ  اول چاپ  اول 

م.الف :1246234 

برگزارى کارگاه آموزشى فن بیان و 
مجریگرى در دانشگاه آزاد مبارکه 

به همت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه 
با همکارى مرکز آموزش و شتابدهى نیروانا، کارگاه 
آموزشــى فن بیان و مجریگرى ویژه دانشجویان و 
کارکنان دانشگاه آزاد اســالمى واحد مبارکه برگزار 
شــد. همچنین این کارگاه باحضور و سخنرانى دکتر 
روناســى رئیس مرکز رشــد و دکتر عمادى ریاست 

دانشگاه نیزهمراه بود. 
به گزارش روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
مبارکه، جلیل عمادى رئیس دانشگاه در این خصوص 

گفت: این کارگاه به منظور باال بردن سطح توانمندى و 
ارتقاى مهارت هاى عمومى دانشجویان و کارکنان در 
اجراى برنامه هاى مختلف و به صورت کامال رایگان، 

زیر نظر مدرس مجرب برگزار شد.
در ادامه دکتر روناســى رئیس مرکز رشدبیان داشت، 
در این کارگاه  "آشنایى با اهمیت فن بیان، سخنورى و 
اصول ارائه دانشگاهى"، "راهکارهاى افزایش اعتماد به 
نفس"، "ارتباط موثر"، "تکنیک هاى کاهش استرس"، 
"آراستگى ظاهرى"، "زبان بدن و ارتباط غیرکالمى"، 

"شناخت ابزار ارائه"، "مهارت مدیریت جلسه"، "مهارت 

ارائه شفاهى و تنظیم گزارش" و "آموزش شیوه ارائه 
علمى" از جمله مباحث و سرفصل هایى است که در 

این دوره ارائه خواهد شد.
این کارگاه در دو بستر حضورى و آنالین برگزار شد که 
جمعا 50 نفر به صورت حضورى و 40 نفر به صورت 

آنالین در این کارگاه شرکت کردند.
این دوره با تدریس سهیل ساعتچیان گوینده صدا و 

سیما جمهورى اسالمى ایران برگزار شد.

معاون بهره بــردارى ذوب آهن اصفهان بــا بیان اینکه 
موجودى مواد اولیه ذوب آهن براى تولید به معناى واقعى 
تنها براى چند روز اســت، گفت: ذوب آهن اگر به نتیجه 
برســد که امکان تأمین پایدار مواد اولیه از داخل نیست، 
براى واردات مواد اولیه مورد نیاز خود برنامه ریزى مى کند.

مهــرداد توالئیان با تأکیــد بر این که کــوره بلند قلب 
ذوب آهن اســت، توضیح داد: در آغاز سیکل تولید فوالد 
ابتدا باید چدن تولید شود و بعد در فرایندى چدن تبدیل 
به فوالد مى شود، اما اگر به هر دلیل امکان تولید چدن به 

عنوان ماده خام براى تولید فوالد را نداشته باشیم، طبیعتًا 
تولید ذوب آهن کاهش مى یابد.

وى با اشاره به مشکل تأمین مواد اولیه، کمبود آب و انرژى 
که موجب کاهش تولید کوره ها شده است و نتوانسته ایم 
از ظرفیت کامل کوره ها اســتفاده کنیم، گفت: با وجود 
تمام مشکالت با توجه به فعالیت سه کوره بلند در تالش 
هستیم تا پایان ســال 1400، رکورد تولید ذوب آهن که 

مربوط به سال 93 ثبت بود را بشکنیم.
توالئیان گفت: رکورد تولید ذوب آهن در سال 93 حدود دو 

میلیون و 706 هزار تن چدن بود، اما اگر در سه ماه پایانى 
امسال اتفاق ویژه اى رخ ندهد، امیدواریم رکورد 50 ساله 

ذوب آهن را جا به جا کنیم.
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان درباره این که آیا 
به دنبال رایزنى با مجلس و وزارت صمت براى دریافت 
سهمیه سنگ آهن همانند آنچه در سال 98 اتفاق افتاد، 
هســتید یا خیر گفت: همواره به دنبال پیگیرى و رایزنى 
تأمین سهمیه مواد اولیه ذوب آهن همانند سال 98 هستیم 
و امیدواریم مواد اولیه خود را چه در بحث ســنگ آهن و 
چه زغال سنگ از منابع داخلى تأمین کنیم، هر چند که 
شاهد مشکالت بسیار هســتیم و شرایط روز به روز بدتر 

شده است.
وى ادامه داد: ذوب آهن به عنوان یک بنگاه اقتصادى اگر 
به نتیجه برسد که امکان تأمین پایدار مواد اولیه از داخل 
نیست، صد در صد براى واردات مواد اولیه مورد نیاز خود 
برنامه ریزى مى کند چراکه چرخه بزرگ فعالیت سه کوره 

نباید متوقف شود.
وى اظهار کرد: دیر یا زود باید محدودیت ها برداشته شود 
و فوالدى ها بتوانند حتى اگر الزم شد مواد اولیه خود را از 
خارج وارد و یا در داخل تأمین کننــد و در نهایت قیمت 
محصوالت شان براساس قیمت هاى جهانى تعیین شود.

معاون بهره بــردارى ذوب آهن اصفهان بیــان کرد: به 
طور صد در صــد واردات مواد اولیه مشــکالتى را براى 
فوالدى ها ایجاد مى کند، اما این مانع حرکت ذوب آهن و 

توقف این صنعت نخواهد شد.
وى تصریح کرد: اســتراتژى ذوب آهن تأمین مواد اولیه 
خود به هر قیمت اســت هر چند امیدواریم با کمک هاى 

مختلف مواد اولیه از منابع داخلى تأمین شود.

استراتژى ذوب آهن تأمین 
مواد اولیه به هر قیمت است

معاون بهره بردارى ذوب آهن: موجودى مواد اولیه کارخانه براى تولید به معناى واقعى تنها براى چند روز است

یک دستگاه ولو در منیفولد خط 16 اینچ معکوس سازى 
اصفهانـ  رفسنجان مرکز انتقال نفت و تأسیسات شهید 

بهشتى اصفهان نصب شد.

معاون فنى شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  
منطقه اصفهان گفت: با اعالم نیاز مرکز انتقال نفت مبنى 
بر نصب یک دســتگاه ولو براى جلوگیرى از اعمال فشار 

حاصل از پمپاژ فرآورده نفتى در منیفولد معکوس سازى 
خط 16 اینچ، نقشه مورد نظر تهیه و پس از دریافت تأییدیه 
یک دستگاه گیت ولو 16 اینچ کالس 600 سفارش داده 

شد.
محمدحسن بگى افزود: پس از توقف 12 ساعته، 
ولو مورد نظر با مشــارکت واحد هاى مکانیک، 
تعمیرات خط، ترابــرى و HSE در محل مورد 

نظر نصب شد.
وى گفــت: عملیات قطع و وصــل، نصب ولو، 
جلوگیرى از انتقال فشار خروجى بر روى منیفولد 
ورودى با توجه به متصل بودن الین خروجى و 
منیفولد ورودى خط 16 اینچ، برش سرد یک سر 
لوله، ایمن سازى دو سر لوله، برشکارى گرم فلنج 
16 اینچ کالس 600، فابریکت و جوشکارى فلنچ و یک 
سر لوله و در نهایت نصب ولو 16 اینچ مورد نظر اجرا و وارد 

مدار بهره بردارى شد.
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دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار اصفهان 
از امروز یکم دى مــاه 1400 و با محوریت چاپ 
و بسته بندى، تبلیغات، برندینگ، رسانه، مشاوره 

توسعه و بهبود کسب و کار برپا مى شود.
دومیــن نمایشــگاه مدیریــت کســب  و کار 
اصفهان که تا چهارم دى مــاه و به مدت چهار 
روز برپا خواهد بود، میزبان شــرکت هاى فعال 
در حوزه هــاى تخصصى چاپ و بســته بندى، 
کانون هاى آگهــى و تبلیغات، مراکز تخصصى 
مشاوره مدیریت کسب وکار، دانشگاه ها و مراکز 
آموزشــى مرتبط با حوزه مدیریت کسب وکار، 
انجمن ها و تشــکل هاى مرتبط بــا مدیریت 
کسب وکار، مراکز تخصصى در حوزه دیجیتال 
مارکتینگ، شــرکت هاى فعــال در حوزه بیمه 
(نمایندگــى و کارگزارى بیمه)، شــرکت هاى 
دانش بنیــان، شــرکت هاى خــالق و فناور 
و ســازمان ها و دســتگاه هاى دولتى مرتبط با 

راه اندازى و توسعه کسب وکار است.
این نمایشــگاه در فضایى به مساحت 10 هزار 
مترمربع و با حضور 65 مجموعه از بخش هاى 
مختلف کسب و کار اصفهان برگزار خواهد شد. 
همچنین شــرکت هاى فعال در حوزه مدیریت 
کسب وکار از تهران نیز در نمایشگاه حضور دارند 
تا توانمندى ها و خدمات خود را در معرض بازدید 

عالقمندان و فعاالن این حوزه قرار دهند.
فعاالن حوزه مدیریت کسب  و کار، کارشناسان، 
متخصصان و عالقمندان به این حوزه مى توانند 
از ساعت 10 تا 18 روزهاى یکم تا چهارم دى ماه 
1400 به نمایشگاه بین المللى اصفهان واقع در 
کمربندى شــرق، روبروى منطقه روشن دشت 

مراجعه کنند.

برپایى نمایشگاهى 
براى مدیران و فعاالن 
کسب  و کار در اصفهان

همزمان با جشنواره پژوهش و فناورى وزارت نیرو 1400، 
طرح «بررسى امکان هوشمندسازى شبکه آب با کمک 
الگوریتم یادگیرى عمیق مبتنى بــر هوش مصنوعى» 

رونمایى شد. 
این طرح را سید پدرام جزائرى فارســانى با نظارت دفتر 
انرژى معاونت بهره بردارى و توســعه آب شرکت آبفاى 
اســتان اصفهان و دانشــگاه صنعتى اصفهــان با هدف 
کاهش هزینه هاى برق مصرفى ایستگاه هاى پمپاژ آب و 
پیش بینى میزان آب مصرفى شبکه هاى توزیع آب شهرى 

در بازه زمانى مشخص  اجرا کرده است. 
جزائرى فارســانى با بیــان این که «طرح پژوهشــى 
هوشمندسازى شــبکه توزیع آب با استفاده از روش هاى 
هوش مصنوعى» از تیرماه سال جارى در شهر نجف آباد 
به صورت آزمایشــى آغاز شــده اســت گفت: تاکنون 
بهره بردارى از ایســتگاه هاى پمپاژ آب به صورت دستى 

و تجربى انجام مى شــد اما در این طرح ســعى شده با 
بهره گیرى از روش هاى نویــن هوش مصنوعى، دخالت 
نیروى انســانى در فرآیند بهره بــردارى کاهش یافته و 
کنترل شــبکه آب به صورت هوشــمند و الکترونیکى

 انجام شود.
وى با اشاره به نارضایتى مشــترکین شرکت هاى آب و 
فاضالب از کاهش فشار آب در نقاط مختلف افزود: در این 
طرح فشار شبکه هاى توزیع آب هر منطقه به صورت مجزا 
پایش شده تا بتوان با توزیع عادالنه آب، رضایت حداکثرى 

شهروندان حاصل شود.
این محقق جوان نتایج اولیه اجراى هوشمندسازى شبکه 
آب با اســتفاده از هوش مصنوعى در شــهر نجف آباد را 
رضایت بخش توصیف کرد و افزود: پیش بینى مى شود تا 
پایان تابستان سال آینده این طرح به صورت آزمایشى و 

کامل در شهر نجف آباد به اجرا در آید.

رونمایى از طرح پژوهشى هوشمندسازى
 شبکه توزیع آب 


