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ازدواج و جوانى جمعیت از مسائل راهبردى هستندسرچشمه زاینده رود در حسرت برفانتظار از استندآپ هاى «خندوانه» خیلى بیشتر بودفروش صداى استادان دانشگاه! مورد ویژه سپاهان؛ کابوس دریافت گل اول اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

قیمت پایین 
سیگار در 

ایران

کشف 50 اثر باستانى جدید در اصفهان
3
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تکذیب شایعه 
گرانى نان در 

اصفهان

رئیس دبیرخانه ستاد کشورى کنترل دخانیات وزارت 
بهداشت، با اشاره به اینکه ظرفیت مالیات بر دخانیات در 
کشور باالتر از 20 هزار میلیارد تومان است، تأکید کرد: 

اکنون با توجه به قیمت پایین سیگار در کشور، بحث 
قاچاق محصوالت دخانى به خارج از کشور را داریم نه...

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان، 
گرانى دوباره قیمت نان در ســال جــارى را رد 
کرد و گفت: افزایش قیمــت نان به طور معمول 
از ابتداى هر سال براســاس آیتم هاى مشخص 

اعمال مى شود.
محمدرضا خواجه با اشــاره به برخى صحبت ها 
مبنى بر افزایش دوباره قیمــت نان در اصفهان 
اظهار کرد: چنیــن موضوعى صحــت ندارد و 
امسال دیگر افزایش قیمت نان نخواهیم داشت. 
وى افزود: مطابق مصوبه شوراى اقتصاد نرخ نان، 
صبح فروردین هر سال متناسب با تورم سالیانه، 
افزایش قیمــت انرژى، بیمه و دســتمزد کارگر 

مشخص...

شهید سلیمانى ملى ترین و امتى ترین شهید سلیمانى ملى ترین و امتى ترین 
شخصیت ایران و دنیاى اسالم بود و هستشخصیت ایران و دنیاى اسالم بود و هست

رهبر انقالب در دیدار خانواده و اعضاى ستاد بزرگداشترهبر انقالب در دیدار خانواده و اعضاى ستاد بزرگداشت
 سردار شهید حاج قاسم سلیمانى: سردار شهید حاج قاسم سلیمانى:
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در بررسى هاى حوضه شرقى زاینده رود، دشت هاى مابین شهر اژیه و روستاى کفرود محقق شد

پشت سر یحیى و فرهاد؛

محرم نگران آینده
چند روز پس از باخت مقابل استقالل، شکست دیگرى براى سپاهان 
و محرم نویدکیا از راه رسید تا مشخص شود اوضاع در این تیم اصًال 
خوب نیســت. تصور اینکه سپاهان در اولین ســال مربیگرى محرم 
نویدکیا تنها سه مرتبه و آن هم در سیزده هفته ابتدایى شکست بخورد 

و حاال تا پایان هفته دوازدهم لیگ بیست و یکم چهار...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مسیحیان 
نزدیک ترین پیروان 
دین الهى به اسالم 

هستند

600 هزار نفر باالى 12 سال در اصفهان واکسن نزده اند 

3

هافبک ذوب آهن:هافبک ذوب آهن:

نگاه ما به رتبه  هاى باالى نگاه ما به رتبه  هاى باالى 
جدول است ولى...
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رئیس پلیس راهنمایى و رئیس پلیس راهنمایى و 
رانندگى استان خبر داد؛رانندگى استان خبر داد؛

مرگ مرگ 109109  
موتورسوارموتورسوار

در تصادفاتدر تصادفات
88 ماهه ماهه
اصفهاناصفهان

فرمانده نیروى هوافضاى سپاه:فرمانده نیروى هوافضاى سپاه:

حمله به عین االسدحمله به عین االسد
20002000 آمریکایى آمریکایى
را روانه بیابانرا روانه بیابان

کردکرد

4

سازمان حمل ونقل جمعى شهرداریهاى شهرســتان فالورجان باستناد مصوبه 
هیئت مدیره در نظر دارد دو دستگاه مینى بوس خود را از طریق مزایده با مبلغ پایه 
کارشناسى به مدت یکسال به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد.لذا از متقاضیان 
واجد شرایط وداراى تجربه کافى دعوت مى شوداز تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت 
ادارى روز دوشنبه 1400/10/27 جهت دریافت اسناد مزایده به  این سازمان مراجعه 
و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند،سازمان در 

رد یا قبول هریک از پیشنهاد ات مختار است. 
نشانی: اصفهان -  فالورجان-بلوار بسیج-خیابان شهداى نیکان

 تلفن: 37423147-031 دورنگار: 031-37431023
WWW.falavarbus.ir :سایت اینترنتی

آگهی مزایده 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد کاال مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی

دو مرحله اي به فروشنده  واجد صالحیت واگذار نماید .

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 1400/10/11 تا ســاعت 00 : 12  روز شنبه  مورخ 1400/10/18 
بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز شــنبه مورخ 1400/10/18 تا ســاعت 08:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1400/10/29 بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول : پیشــنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکى از 
طرق ذیل: 1)ضمانت نامه بانکی معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسســات بیمه گر و بیمه مرکزى 3)گواهى 
خالص مطالبات قطعى تایید شده از سوى شرکت 4)فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 
0101673314007  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و 

سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر توضیحات : 

هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي عصر رسانه -  نصف جهان   بعهده برنده مناقصه 
میباشد.

داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد 
مناقصات تماس حاصل نمایند.

اســناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه در سایت  اینترنتی معامالت 
توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir   و در ســایت پایگاه ملــی مناقصات ایران به آدرس
  http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل 

دسترسی می باشد . 
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده 

با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد 

گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 
آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت 
(ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 

 33999818
شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان - امور تدارکات و انبارها

یف
تاریخ بازگشایی شماره مناقصهموضوع مناقصهرد

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
(ریال)

1

تامین، نصب، راه اندازى و 
بهره بردارى تجهیزات سالن 

دیسپاچینگ، مرکز فوریت هاى 
برق (121)، مرکز کنترل عملیات، 
دیسپاچینگ فشار ضعیف و مرکز 

دوربان

09/002,300,000,000 صبح2040/14001400/10/27

سازمان حمل ونقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان

چاپ  اول چاپ  اول 

4

نصرا... رادش: نصرا... رادش: 

اصول مجسمه سازى را اصول مجسمه سازى را 
بلد نیستم امابلد نیستم اما

3232 سال است  سال است 
مجسمه سازىمجسمه سازى

 مى کنم مى کنم
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ىول و ىىىل و ول

رئیس سازمان بسیج سازندگى استان اصفهان گفت: بسیج سازندگى استان یک میلیون 
بسته معیشتى و 1500 سرى جهیزیه در راستاى ازدواج آسان در دو سال گذشته تامین 

و توزیع کرده است.
سرهنگ حسن عجمى رئیس سازمان بسیج ســازندگى استان اصفهان گفت: نظام و 
انقالب هر زمان که احساس نیاز کند، سپاه و بسیج با جان و دل مى پذیرند و در برنامه ها 
شرکت مى کند و تاکنون به همه دولت ها در حوادث غیر مترقبه مانند سیل و زلزله کمک 

کرده اند.
وى نیرو هاى بسیجى و جهادى را ظرفیت خوبى براى کشور دانست و گفت: بسیج در 

دو سال اخیر عمًال در زمینه کرونا پاى مردم ایستاد و کمک هاى مومنانه را ترویج داد.
رئیس سازمان بسیج ســازندگى اســتان اصفهان گفت: این نهاد با محوریت معاونت 
اجتماعى سپاه دستکم در استان اصفهان یک میلیون بسته معیشتى، 60 هزار اقالم لوازم 
التحریر و در زمینه ازدواج آسان 1500 سرى جهیزیه تأمین و بین نیازمندان توزیع کرد.

ســرهنگ عجمى گفت: آزادى 221 نفر زندانى و کمک به ساخت 378 واحد مسکن 
محرومان از دیگر اقدامات این نهاد در راســتاى کمک هاى مومنانه بوده که از هنگام 

شیوع کرونا در سال گذشته تاکنون انجام شده است.

توزیع یک میلیون بسته معیشتى در استان اصفهان

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: از سال گذشته تا 
کنون 4 میلیارد تومان براى احداث و تعمیر منازل خانوارهاى تحت حمایت حادثه دیده 

در زلزله پادنا پرداخت شده است.
هادى بنایى با ارائه گزارشى از خدمات حوزه مدیریت بحران کمیته امداد در خصوص 
زلزله پادنا، بیان داشت: با هدف جلوگیرى از خسارات مالى و تلفات جانى ناشى از حوادث 
و بالیاى طبیعى و همچنین کمک به خانواده هاى نیازمند و آسیب دیده از زلزله در این 
منطقه، از بهمن ماه سال گذشــته تاکنون براى احداث یا تعمیر 220 دستگاه از منازل 

مسکونى مددجویان، 3 میلیارد و 200 میلیون تومان از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه 
و 800 میلیون تومان از طریق اعتبارات عمرانى این نهاد هزینه شده است.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان اصفهان همچنین با اشاره به حمایت 
مددجویان در مقابل سایر حوادث از جمله آتش سوزى، سیل، طوفان، فرونشست زمین و 
خسارات ناشى از برف و باران، گفت: در سال جارى براى جبران خسارات حوادثى از این 
دست، اعتبارى بالغ بر 500 میلیون تومان در قالب کمک نقدى بالعوض به مددجویان 

سطح استان پرداخت شده است.

پرداخت 4 میلیارد تومان براى احداث و تعمیر منازل زلزله دیده 

مقام ارشد مرکز بهداشت: کسى را ندیده ام که 2 دوز واکسن زده، ولى ریه درگیر شده باشد، البته صفر نیست

ر

.



0202جهان نماجهان نما 4220یک شنبه  12 دى  ماه   1400 سال هجدهم

فرمانده نیروى هوافضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
اظهار کرد: بعد از ترور حاج قاسم، چون احتمال حمله ایران 
را مى دادند، در فرودگاه هاى بزرگ منطقه، هواپیما ها را 
پخش کردند تا از خسارات احتمالى کم کنند، اما اشراف  
نیروهاى مسلح ســیلى بزرگى را براى استکبار جهانى 

درنظر گرفته بود.
ســردار امیر على حاجى زاده در رابطه با میزان خسارت 
به پایگاه عین االسد تأکید کرد: بالفاصله پس از حمله 
موشکى، دشمن سعى کرد با هواپیما C-130 و نیروهاى 
زمینى از خود حفاظت کند، اما همانطور که مشخص بود 
جمعیت کثیرى که حدود 2000 نفر بودند به بیابان ها فرار 

کردند و تجهیزات فراوانى منهدم شد.
فرمانده نیروى هوافضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى، 
تهدید رئیــس جمهور آمریکا براى حملــه به 52 نقطه  
حساس ایران را ناشى از اعتماد به نفس پس از ترور حاج 
قاسم دانست و گفت: اگر با حمله موشکى پاسخ کوبنده 
به دشمنان داده نمى شد، آنها هر گونه اقدام نظامى علیه 
ایران را مهیا مى دیدند، اما پس از حمله ایران معادالت به 

کلى عوض شد.
حاجى زاده تصریح کرد: پــس از جواب ایران با حمالت 
موشکى به پایگاه عین االسد و شوکه شدن دشمن، هیبت 

پوشالى رژیم آمریکا زیر سئوال رفت.

در حالى که دولت ابراهیم رئیسى به صراحت اعالم کرده 
قصد افزایش قیمت در بنزین را ندارد اما به نظر مى رسد 
این موضوع در بخش هاى دیگر انرژى صدق نمى کند. 
در ماه هاى اخیر برخى مشترکان نسبت به محاسبه بهاى 
برق خود گالیه هایى را داشتند که پس از دریافت قبوض 
متوجه شده بودند که مشترك پرمصرف شناخته شده و 
به همین دلیل با تعرفه متفاوتى برق آنها محاسبه شده 
است.در همین حال شرکت توانیر رسمًا تأیید کرده است 
که از اول بهمن ماه امسال تعرفه برق مشترکان افزایش 
خواهد یافت. البته طبق ادعاى این سازمان دولتى این 
افزایش قیمت شامل پرمصرف ها خواهد شد که تخمین 

زده مى شود تنها 25 درصد مشترکان را شامل شود.
توانیر گزارش داده که طبق اعالم ســخنگوى صنعت 
برق، حداقل 75 درصد از مشترکان به صورت صحیح از 
برق استفاده مى کنند و مشمول افزایش تعرفه نمى شوند 
و تغییرى در نحوه محاســبه قبوض برق خود شــاهد 
نیستند.مصطفى رجبى مشهدى افزود: در این طرح برق 
مصرفى مشترکان تا سطح الگو با نرخ یارانه اى محاسبه 
مى شــود، تأکید کرد: در قالب این مصوبه، مشــترکان 
پرمصرف نیز همچنان از یارانه بهره مند مى شــوند، اما 
هرچه مصرف آنها افزایش یابد، میزان بهره مندیشان از 

برق یارانه اى کمتر مى شود.

حمله به عین االسد 2000 
آمریکایى را روانه بیابان کرد

برق از ماه آینده
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آموزش به سبک
 مریم امیرجاللى!

  برترین ها| مریــم امیرجاللــى، بازیگر 
پیشکسوت سینما و تلویزیون اقدام به آموزش 
آشــپزى در اینســتاگرام کرده که شیوه وى در 
تشــریح تهیه غــذاى مــورد نظر بــا واکنش 
کاربران فضاى مجازى همراه شده است. مریم 
امیرجاللى گفته: اندازه مواد را نمى گویم و ادویه 
را چشمى اضافه مى کنم! من وقت ندارم به طور 
کامل همه چیز را توضیح بدهم. یکى از کاربران 
با انتقاد از مریم امیرجاللى از او پرســیده است: 
اگر وقت ندارید، پس چرا پیج آموزش آشــپزى 

زده اید؟

مراجعه فوق اندك
 به روزنامه ها 

وزیر ارشاد با اشاره به روند نزولى    تسنیم|
اســتقبال و مراجعه مردم بــه مطبوعات گفت:  
در پیمایشى که انجام شــده، میزان مراجعه به 
روزنامه ها متأســفانه به دو دهم درصد رسیده 
که البته برخى این روزنامه ها پایگاه مجازى هم 

دارند اما آمار این عدد را مى گوید. 

«امید» هنوز هست
  باشگاه خبرنگاران جوان|تک درناى 
سیبرى با نام «امید» که امسال هم مسیر زیادى 
را پرواز کرده تا به ایران برسد، اکنون در دامگاه 
فریدونکنار زندگى مى کند و حالش خوب است. 
در سال 1386 سه درناى سفید سیبرى مسافتى 
طوالنى را پرواز کرده بودند تــا به تاالب هاى 
ایران بیایند. «امید» تنهاتریــن بازمانده از نژاد 
خود در این مســیر پروازى است که هر ساله به 
تاالب هاى فریدونکنار باز مى گردد. درنا ها مانند 

قو ها پرندگانى تک همسرى هستند.

نگرانتان هستیم! 
خانم سحر زکریا، بازیگر دیروز    برترین ها|
و منتقد امروز،  هفته پیش هم سرو صدایى به پا 
کرد. مصاحبه  جدید این بازیگر که به تازگى در 
شبکه هاى اجتماعى پخش شــده است، طبق 
معمول پر از گالیه و افشاگرى است. سحر زکریا 
این بار صحبت هایى منتقدانه از شخصیت خانم 
هدیه تهرانى کرد همچنین در آخر گالیه هایش 
بیان کرد که چون درباره  هرکسى بى پرده حرف 
مى زند و همه چیز را افشــا مى کنــد، همه با او 
دشمن شده و چشم دیدنش را ندارند! خالصه که 
ما باز هم براى این بازیگر عزیز کشورمان آرزوى 
صبر مى کنیم و تقاضامندیم خودشان را اینقدر 

بابت هر چیزى اذیت نکنند!

سربازى دکترها
 حذف مى شود؟

وزیر علوم با تأکید بر اینکه سربازى    بهار|
دانشجویان دکترا حذف نمى شود، گفت: دانش 
آموختگان دکترا از سال آینده مى توانند به جاى 
ســربازى روى طرحى کار کنند که مشکلى از 
مشــکالت جامعه را حل کند. دکتر محمدعلى 
زلفى گل ضمن بیان ایــن مطلب اظهار کرد: بر 
اساس رایزنى هایى که با ستاد نیرو هاى مسلح 
داشتیم این افراد به جاى اعزام به خدمت سربازى 

مى توانند طرح پسا دکترا را بگذرانند.

جعلیات آثار سعدى
 هویدا مى  شود 

  برترین ها| شــفیعى کدکنى در اقدامى، 
در صفحه اینســتاگرامى خود، قصد دارد برخى 
جعلیات در خصوص شعر هاى سعدى را آشکار 
کند. باورکردنى نیست که بسیارى از بیت هاى 
مشهور منتسب به شــاهنامه و فردوسى، جعلى 

هستند.

قیمت بنزین را 
افزایش نمى دهیم

  انتخاب| رئیــس جمهور در دیــدار با اعضاى 
شــوراى عالى جامعه مدرســین حوزه علمیه قم در 
مورد شــایعه افزایش نرخ بنزین گفــت: ما به هیچ 
وجه نمى خواهیم قیمت بنزین را افزایش دهیم بلکه 
در حال بررسى طرح هایى هســتیم که نحوه توزیع 
ســهمیه  بنزین را عادالنه کند کــه آن هم فعًال به 
صورت آزمایشى و محدود اجرا مى شود تا آثار مثبت 
و منفى آن را دقیق و به صورت میدانى ارزیابى کنیم.

برادر شهید رجایى درگذشت 
محمدحسین رجایى، برادر    دیده بان ایران|
بزرگ شــهید محمدعلى رجایى، روز جمعه به دلیل 
کهولت سن در 98 ســالگى درگذشت. وى در سال 
1302 در قزوین متولد شــد و 10 ســال از برادرش 
محمدعلى بــزرگ تر بود. وى چند ســال پیش در 
مصاحبه اى گفته بود: بعد از فوت پدرم در سال 1315 
من سرپرستى خانواده پنج نفره را به عهده گرفتم؛ هر 
چند دو خواهرم ازدواج کرده بودند اما سرپرستى دو 
خواهر دیگرم به همراه محمدعلى که سه ساله بود 

به من سپرده شد.

مردم تحمل کنند!
  رویداد 24| مصطفــى میرســلیم، عضــو 
کمیسیون اصل 90 مجلس مى گوید: در حال حاضر 
در ایران، 3/5 میلیون کارمند وجود دارد که در مقایسه 
با کشور هاى دیگر با این تعداد مى توان تمام آسیا را 
اداره کرد و با این شرایط مردم باید سختى را بپذیرند 
و تحمل کنند تا مقدارى تولید در مســیر رونق قرار 

بگیرد.

روستایى خیلى باهوش
حجت االســالم و المسلمین مسیح    انتخاب|
مهاجرى، مدیر روزنامه جمهورى اســالمى نوشت: 
در یکى از دورافتاده ترین روســتاهاى کشور، یک 
کشــاورز از من پرســید با اینکه روشن است دولت 
ســیزدهم تصمیم گرفته با طرف هاى غربى بر سر 
برجام و رفع تحریم ها به توافق برسد، چرا مسئوالن 
ما این خبر خوش را اعالم نمى کنند و مردم را در حول 
و وال نگه مى دارند؟ برایــم خیلى جالب بود که یک 
کشاورز روستایى اینقدر در مهمترین مسئله سیاسى 
کشور، دقیق اســت.  از او پرسیدم از کجا فهمیده اى 
که دولت سیزدهم تصمیم گرفته با طرف هاى غربى 
بر سر برجام و رفع تحریم ها به توافق برسد؟ بدون 
معطلى گفت: از صحبت هاى «میخائیل اولیانوف»، 

نماینده روسیه در مذاکرات وین فهمیدم. 

دستور قطع سِر مانکن ها!
طالبان به فروشگاه هاى لباس افغانستانى    پانا|
گفته که ســر آدمک مانکن ها، خالف اسالم است. 
طالبان به دکانداران در والیت هرات دســتور داده 
که سر مانکن ها را بیرون آورده و قطع کنند. طالبان 
مى گوید این مدل ها شــبیه «بت» بوده و در اسالم 
ممنوع شــده اند. در ابتدا به مغازه داران گفته شــد 
که باید مانکن هــا را کامًال دور بریزنــد. اما پس از 
شکایت هایى که گفتند باعث کاهش خرید و فروش 
لباس مى شود، طالبان اعالم کردند که تنها سرهاى 

آنها باید قطع شود.

مرغ 
کیلویى 80 هزار تومان؟

مشاور ارشد اتحادیه مرغداران    اقتصاد 24|
گوشتى در پاســخ به این سئوال که احتمال افزایش 
نرخ هر کیلو مرغ به کیلویــى 70 تا 80 هزار تومان 
گفت: تبلیغات صدا و ســیما و ســایر رســانه ها در 
خصوص حذف ارز 4200 تومانى و تک نرخى شدن 
نرخ ارز به شایعات افزایش قیمت مرغ دامن زده است. 
اما قطعًا دولت قبل از اجراى چنین طرحى تبعات آن 

را در نظر خواهد داشت.

خبرخوان

رهبر معظم انقالب اســالمى صبح روز شــنبه در دیدار 
خانواده و اعضاى ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانى، «صدق» و «اخالص» را خالصه و نماد و نمایه 
مکتب سلیمانى خواندند و با اشاره به الگو شدن حاج قاسم 
در میان جوانان منطقه افزودند: سلیمانى عزیز، ملى ترین 
و امتى ترین شخصیت ایران و دنیاى اسالم بود و هست.

رهبر انقالب، شهادت سردار سلیمانى را حادثه اى ملى و 
حادثه بین الملل اسالمى برشمردند و افزودند: بزرگداشت 
مردمى و مبتکرانه حاج قاسم در سراسر ایران نشان دهنده  
پیشرو بودن ملت در قدرشناســى از این شهید واالمقام 

است.
ایشان با استناد به آیات متعدد قرآن کریم گفتند: صدق و 
اخالص، جوهره و شکل دهنده مکتب سلیمانى است که 
هم زندگى و هم شهادت او را پر برکت ساخت و کیفیت 
شهادت او نیز، به فضل الهى حجت را بر همه بندگان خدا 

و دشمنان اسالم تمام کرد.
حضرت آیت ا... خامنــه اى پایبندى و وفــادارى کامًال 
صادقانه ســردار ســلیمانى به عهدى که بــا پروردگار 

بسته بود و تعامل از سر صدق حاج قاســم با امام (ره) و 
آرمان هاى اســالم و انقالب را مایه برکت فعالیت هاى 
سردار سلیمانى خواندند و افزودند: سردار عزیز ملت ایران، 
رنج مجاهــدت در راه آرمان ها را بــا همه وجود تحمل 
مى کرد و با کمال دقت و در همه عمر به وظایف خود در 

قبال ملت ایران و امت اسالمى وفادار بود.
ایشــان با انتقاد از کسانى که خواســته یا ناخواسته خط 
دشــمن در ترویج دوگانــه دروغین «ملــت و امت» را 
دنبال مى کنند، گفتند: حاج قاسم ثابت کرد که مى توان 

ملى ترین و در عین حال امتى ترین بود.
رهبر انقالب با اشــاره به حضور ده ها میلیونى ملت در 
تشــییع پیکر مطهر ســردار افزودند: این واقعیت نشان 
مى دهد حاج قاسم ملى ترین چهره بوده و هست، ضمن 
اینکه نفوذ روزافزون یاد و نام او در دنیاى اســالم اثبات 
مى کند سلیمانى عزیز، امتى ترین چهره دنیاى اسالم نیز 

بوده و هست.
حضرت آیت ا... خامنه اى، حاج قاســم را مظهر تالش و 
کار خســتگى ناپذیر و حیرت انگیز برشمردند و افزودند: 

سردار قهرمان ملت ایران، در همه کارها و فعالیت هاى 
بى پایانش در حد تحسین برانگیزى از شجاعت و شهامت 
و در عین حال عقالنیت برخوردار بود و ضمن شــناخت 
دقیق از دشــمن و امکانات و ابزارهایش، بدون ذره اى 
بیم، با قدرت و تدبیر وارد میدان مقابله مى شد و کارهاى 

اعجاب انگیزى انجام مى داد.
ایشان تحسین ملت از شجاعت سردار سلیمانى را از جمله 
نتایج صدق حاج قاسم در وفادارى به عهد الهى خواندند.

رهبر انقالب، «اخالص و کار براى خدا» را ویژگى دیگر 
شهید ســلیمانى و مایه برکت بى بدیل در کار او دانستند 
و افزودند: او از دیده شــدن فرار مى کرد و اهل تظاهر و 
الف زنى نبود و آن تشــییع ده ها میلیونــى و رواج نام و 
یاد او در جهان، اولین پــاداش و جزاى الهى به اخالص 

او در دنیا بود.
ایشان با اشاره به تبدیل شدن شــهید سلیمانى به الگو 
و قهرمان جواناِن دنیاى اســالم و منطقه، گفتند: امروز 
سلیمانى در منطقه ما نماد امید، اعتماد به نفس، رشادت 
و رمز استقامت و پیروزى است و همچنان که برخى به 

درستى گفته اند، «شهید» ســلیمانى براى دشمنانش 
خطرناك تر از «سردار» سلیمانى است.

حضرت آیت ا... خامنــه اى افزودند: دشــمنان خیال 
مى کردند با شــهادت ســلیمانى، ابومهــدى و دیگر 
همراهان ایشان، کار تمام خواهد شد اما امروز به برکت 
آن خون عزیز و مظلومانه، آمریکا از افغانستان فرار کرده 
اســت، در عراق ناچار به تظاهر به خروج و اعالم نقش 
مستشارى و بدون حضور نظامى است که البته برادران 
عراقى باید با هوشیارى این مســئله را دنبال کنند، در 
یمن جبهه مقاومت رو به پیشــرفت است، در سوریه، 
دشمن، زمینگیر و بدون امید به آینده است و در مجموع 
جریان مقاومت و ضد استکبارى در منطقه، امروز از دو 
سال قبل، پر رونق تر، شاداب تر و امیدوارتر در حال کار 

و حرکت است.
رهبر انقالب با نقل نمونه اى از برخورد عمیقًا مهربانانه 
شهید سلیمانى با فرزندان شهدا، خاطرنشان کردند: آن 
شهید عزیز با آن روحیه عطوف در مقابل خانواده شهدا، 
در مقابل اشرار و مفسدان داخلى و خارجى چنان قاطع 
و با شــدت بود که حتى خبر حضورش در یک منطقه، 

روحیه دشمن را نابود مى کرد.
ایشان برخورد حذفى مســتکبران با شهید سلیمانى در 
فضاى مجازى را نشــانه ترس آنها حتى از اسم شهید 
و واهمه شــان از رواج و تکثیر آن الگوى گران ســنگ 
دانســتند و گفتند: در دنیاى امروز، فضاى مجازى زیر 
کلید مستکبران است و این واقعیت باید مسئولین فضاى 
مجازى کشور را نیز هوشیار کند تا به نحوى عمل کنند 
که دشمن نتواند به هر شــکل و هر جا که اراده کرد، در 

فضاى مجازى برخورد کند.
حضرت آیت ا... خامنه اى شهید سلیمانى را یک واقعیت 
ماندنى و تــا ابد زنــده، خواندند و افزودنــد: قاتالن او 
همچون ترامپ و امثال آن، جزو فراموش شدگان تاریخ 
خواهند بود و در زباله دان تاریخ گم و گور مى شوند، البته 

پس از آنکه تقاص جنایت دنیوى خود را پس بدهند.
رهبر انقالب با تحسین فعالیت هاى خانواده، همرزمان 
و دوستان شهید سلیمانى و به ویژه سردار قاآنى فرمانده 
نیروى قدس سپاه پاسداران در دنبال کردن و به پیش 
بردن خط مبارك مقاومت، گفتند: خداوند به کسانى که 
در راه اراده و اهداف او حرکت کنند، وعده دفاع و نصرت 
داده است و این وعده امیدبخش شامل حال ملت ایران 

خواهد بود.

شهید سلیمانى ملى ترین و امتى ترین شخصیت 
ایران و دنیاى اسالم بود و هست

رهبر انقالب در دیدار خانواده و اعضاى ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانى:

حجت االسالم شیرازى، مســئول نمایندگى ولى فقیه در نیروى قدس و از 
دوستان نزدیک سردار شهید حاج قاسم سلیمانى درباره ماجراى سفر «بشار 

اسد» به تهران و قهر و استعفاى جواد ظریف مى گوید:
«آقاى بشــار اســد به ایران آمدند. این موضوع از نظر امنیتى بسیار اهمیت 
دارد که کشورى که در حال جنگ است اگر رئیس جمهورش مسافرت کند، 
احتمال اینکه وقایع ناخوشــایندى رخ دهد، وجود دارد. پس اگر آقاى بشار 
بخواهد به ایران رفت و آمد کند، کسانى که در سوریه علیه او مبارزه مى کنند، 
نباید متوجه شوند و یک بحث امنیتى شدیدى باید اتفاق بیافتد تا آقاى بشار 
بیایند ایران و بروند و از نظر تثبیت سوریه و قدرت جمهورى اسالمى بسیار 
مهم است، الزم هم نیست همه از این رفت و آمد مطلع شوند. برخى افراد از 
جمله آقاى روحانى به عنوان رئیس جمهور در جریان بودند و حضرت آقا هم 
در جریان بودند. رئیس جمهور باید مشخص کند و به آقاى ظریف بگوید که 
به جلســه بیاید یا نیاید و این دیگر مربوط به نیروى قدس نیست و به دولت 
مربوط مى شود. دولت مى دانســت و باید اعالم مى کرد. آقاى ظریف از این 
برخورد ناراحت شد و اســتعفا کرد. روز بعد بود که تازه متوجه شده بودند که 
آقاى ظریف استعفا کرده اند. صبح روز بعد ما داشتیم با حاج قاسم به نیروى 

قدس مى آمدیم، در مسیر به آقاى پور جعفرى گفت که با آقاى ظریف تماس 
بگیر، تماس گرفت و گوشى را به حاج قاسم داد، حاج قاسم با شوخى و خنده 
آقاى ظریف را پــاى کار آورد و آقاى ظریف اســتعفایش را پس گرفت و به 

وزارت امورخارجه آمد.»

حدود 80 میلیارد تومان ســکه هاى گلدکوئست از سال ها پیش 
هنوز تعیین تکلیف نشــده و در اختیار ســازمان اموال تملیکى 

قرار دارد.
به گزارش «جام جم آنالین»، در جریان تعیین تکلیف کاالهاى 
موجود در سازمان اموال تملیکى، اخیراً طى بازدید معاون دادستان 
تهران از انبارهاى این سازمان موضوع تعیین تکلیف 80 میلیارد 
تومان سکه گلدکوئســت که از حدود 15 سال پیش مانده است 

مورد تأکید قرار گرفت.
اینکه جریان این ســکه ها چیســت، میر معینى معاون فروش و 

بهره ورى سازمان اموال تملیکى درباره آن توضیح داد.
وى با اشاره به اینکه هر کاالیى که به سازمان اموال تملیکى اعالم 
شود، فروش آن منوط به دستور قضایى است گفت که سکه هاى 
گلدکوئست هم مربوط به سنوات گذشته بوده و پرونده طوالنى 
مدت قضایى دارد، از این رو هر زمان کــه پرونده هاى آن تعیین 
تکلیف و حکم صادر شود، ســازمان اموال تملیکى آن را اجرایى 
خواهد کرد. اما تاکنون حکمى در مــورد نحوه تعیین تکلیف آن 
صادر نشده است، این در حالى اســت که نحوه فروش نیز باید از 
سوى قضایى اعالم و مشخص شود که این سکه ها قرار است در 

حالت اولیه واگذار و یا اینکه به حالتى دیگر تغییر کند.
میرمعینى در مورد احتمال واگذارى سکه هاى گلدکوئست به عموم 
مردم نیز یادآور شد که این سکه ها ارزش موزه اى دارند و اینکه به 
چه نحوى واگذار شود، منوط به حکم صادره از قوه قضاییه است. 

گفتنى است که سکه هاى گلدکوئســت مربوط به دوران فعالیت 
شرکت هاى هرمى قبل از دهه 90 در ایران است که این شرکت ها 
سکه هاى طال که نقش و نگار متفاوتى داشتند را در جریان فعالیت 

به خریداران تحویل مى دادند.

پس از اینکه دانشگاه آزاد اسالمى دانشــجویان خود را مجبور به استفاده از 
آى گپ کرد، حاال به نظر مى رسد دانشــجویان براى دسترسى به هر یک از 

جزوه هاى درسى خود باید مبلغ 10 هزار تومان پرداخت کنند.
آموزش آنالین در تمامى مقاطع تحصیلى در دوران شــیروع ویروس کرونا 
از اهمیت زیادى برخوردار شد، این شیوه آموزش براى تمامى دانشجویان و 

دانش آموزان تاکنون رایگان بوده است.
چندى پیش رئیس واحد الکترونیکى دانشــگاه آزاد اعــالم کرد که تصمیم 
گرفتند دانشجویى که قصد دارد مجدد از محتواى کالس هاى به پایان رسیده 

استفاده کند، 10 هزار تومان پرداخت کند.
او همچنین در توضیح این اقدام گفته اســت: «10 هزار تومان براى دانشجو 
عددى به حســاب نمى آید و هزینه یک پفک است؛ اما جمع این هزینه براى 
دانشگاه به ارتقاى کیفیت سامانه ها و ایجاد سرویس هاى جدید بر روى سامانه 

آموزش مجازى کمک خواهد کرد.»
با وجــود اینکــه رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمى اعــالم کرد کــه این 
مســئله فعــًال متوقــف خواهــد شــد و دانشــجویان بــدون پرداخت 
هزینــه مى تواننــد کالس هــاى ضبط شــده خــود را مشــاهده کنند، 
اما برخــى کاربــران مى گوینــد  این دانشــگاه همچنــان ایــن مبلغ را 

دریافت مى کند.

ماجراى دپوى 80 میلیاردى 
سکه هاى گلدکوئست

حاج قاسم چگونه ظریف را  از استعفایش منصرف کرد 

فروش صداى استادان دانشگاه!
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تصادف سرویس کودکان 
چرمهین

مدیر مرکز حـوادث و فوریت هاى پزشـکى اسـتان 
اصفهـان از مصدومیـت 12 نفـر در حادثـه تصادف 
پرایـد با مینى بـوس سـرویس رفت و آمـد کودکان 
چرمهین خبـر داد. غفور راسـتین با اعـالم این خبر، 
اظهار کـرد: سـاعت 11 و 58 دقیقـه روز جمعه، 10 
دى ماه تصادف پراید با مینى بوسى که سرویس رفت 
و آمد کودکان چرمهین از مبدا ورزشگاه زرین شهر به 
مقصد چرمهین بود به اورژانس اصفهان اطالع داده 
شد. وى با بیان اینکه این حادثه در شهرستان لنجان، 
محدوده باغ شاد مدیسه و پل غدیر اتفاق افتاد، گفت: 
مصدومان این حادثه 12 نفر شـامل دو زن، یک مرد 

و 9 پسر بچه بودند.

واگذاري و نصب
 انشعاب آب و فاضالب

160 فقره انشعاب آب و فاضالب به مشترکین واگذار 
و پس از بازدید از محل نصب شد.91 انشعاب مربوط 
به آب و 69 انشـعاب مربوط به فاضالب بوده اسـت. 
همچنین 134 کنتور مسـکونی، تجـاري، خدماتی، 
عمومـی اداري معیوب و ثابت در سـایزهاى 1،2، 3، 
4 و 1 اینچ در منطقه تعویض شـده انـد. در عملیاتى 
دیگر در برخـوار 8000 متر از شـبکه توزیع و 2000 
متر خـط انتقـال آب شهرسـتان شـامل لولـه هاى 
400-300 -250 آزبست توسط واحد بهره برداري 
منطقه شستشو شد و حدود 19 هزار متر از شبکه دفع 
فاضالب نیز با هدف جلوگیرى از پـس زدگى، بوى 
نامطبوع و ریزش شبکه شستشو و رفع گرفتگى شد.

کمبود  پیست اسکى 
استاندارد در اصفهان

نایـب رییس بانـوان هیات اسـکى اصفهـان گفت : 
اسـکى بازان و فعاالن ورزش هاى زمستانى در این 
استان با کمبود پیسـت اسکى مواجه هسـتند و تنها 
یک پیست اسکى استاندارد در این خطه وجود دارد. 
وجیهه مطهرى افزود: تنها مکان مناسب و استاندارد 
اسکى در استان اصفهان پیست اسکى فریدونشهر با 
60 هکتار مساحت است. وى  گفت: کمبود بارش ها 
و ماندگارى کِم برف یکى از مشـکالت عمده رشته 
اسـکى در اسـتان اصفهـان اسـت. وى اشـاره کرد: 
پیست اسکى شهر افوس نیز در استان وجود دارد که 
زیرساخت هاى آن هنوز کامل مهیا نشده و غیرقابل 

استفاده است.

پیشتازى اصفهان در 
برگزارى نماز جمعه 

بیشـترین نماز جمعه کشـور در اسـتان اصفهان برپا 
مى شـود. حجت االسـالم علیرضـا فرهنـگ مدیر 
دفتر نمایندگـى شـوراى سیاسـتگذارى ائمه جمعه 
استان در جمع نماز گزاران شهر دامنه  فریدن گفت: 
امروز، در 900 نقطه کشـور نماز جمعه برپا مى شـود 
که استان اصفهان با برپایى 90 نماز جمعه، مقام اول 

کشور را دارد.

ثبت 7 اثر تاریخى اصفهان 
عـزت  ا... ضرغامـى وزیر میـراث فرهنگـى، صنایع 
دسـتى و گردشـگرى با صدور نامـه اى به اسـتاندار 
اصفهـان از ثبت آثـار تاریخى اصفهان در فهرسـت 
آثار ملى خبر داد. خانه خواجه نایین واقع شهر نایین، 
خانه طهرانچى (سـراى سـهراب) واقع در کاشـان، 
مجموعـه دسـتکند زیرزمینـى سفیدشـهر واقـع در 
شـهر سفیدشـهر  شهرسـتان آران و بیدگل، سردابه 
سفیدشـهر واقع در شهرسـتان آران و بیدگل شـهر 
سفیدشـهر، قلعه یـاورى (خان) طالخونچـه واقع در 
شهرستان مبارکه بخش مرکزى شـهر طالخونچه، 
مجموعه باغ احمدخان فاتح الملک واقع در شهرستان 
اصفهان بخش مرکزى شهر اصفهان، خانه پرورش 
واقـع در شهرسـتان اصفهـان بخـش مرکـزى 
شـهر اصفهـان از آثـار ثبـت شـده در فهرسـت آثار

 ملى هستند.

خبر

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان، گرانى 
دوباره قیمت نان در سال جارى را رد کرد و گفت: افزایش 
قیمت نان به طور معمول از ابتداى هر ســال براساس 

آیتم هاى مشخص اعمال مى شود.
محمدرضا خواجه با اشــاره به برخى صحبت ها مبنى بر 
افزایش دوباره قیمت نان در اصفهان اظهار کرد: چنین 
موضوعى صحت ندارد و امسال دیگر افزایش قیمت نان 
نخواهیم داشت. وى افزود: مطابق مصوبه شوراى اقتصاد 
نرخ نان، صبح فروردین هر سال متناسب با تورم سالیانه، 
افزایش قیمت انرژى، بیمه و دستمزد کارگر مشخص و 
افزایش مى یابد.نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت 

اصفهان با بیان اینکه از ابتداى مرداد امســال نرخ نان 
حدود 30 درصد افزایش یافت، تأکید کرد: نرخ جدید نان 
براى سال 1401 متناسب با آیتم هاى یاد شده و همچنین 

تصمیم دولت درباره گندم آرد و نان مشخص مى شود.
وى گفت: افزایش قیمت نان در برخى استان ها به این 
دلیل اســت که هنوز قیمت نان در آن مناطق در سال 

1400 تغییر نکرده است.
خواجه درباره کیفیت پایین نان، توضیــح داد: به دلیل 
اینکه عموما در کل کشــور گندم 6 ماه از سال قوى و 6 
ماه ضعیف است، شاهد نوسان کیفیت نان هستیم که این 

امرى طبیعى است.

نماینده ولى فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: مسیحیان 
نزدیک ترین پیروان ادیان الهى به دین اسالم هستند و 
رابطه و مودت آنان که در قرآن از آنها به عنوان نصارا یاد 

شده با مسلمانان خوب است.
آیت ا... سیدیوسف طباطبایى نژاد در دیدار پیشواى مذهبى 
ارامنه اصفهان و جنوب ایران با وى ضمن تبریک والدت 
حضرت عیسى مسیح (ع) و آغاز سال نو میالدى افزود: 
قرآن کریم نزدیک ترین ادیان از اهل کتاب به مسلمانان 
را نصارا و پیروان حضرت مسیح(ع) معرفى کرده است و 
علت این دوستى با مؤمنان را وجود دانشمندان و کشیشان 

خوانده که  برابر حق تکبر نمى ورزند.

وى افزود: بین مسلمین نیز افراد و گروه هایى هستند که 
خود را مسلمان و پیروان حضرت محمد(ص) مى دانند و 
با این عنوان جنایت مى کنند در حالى که آنان نیز مسلمان 
پیرو پیامبر اسالم نیســتند و در عمل اگر پیروان آن دین 
پیرو واقعى پیامبر خود باشــند هیچ وقت شــاهد فساد و 

جنایت در عالم نخواهیم بود.
امام جمعه اصفهان ،گفــت: بخش هایى از معرفى این 2 
بزرگوار در قرآن کریم نســبت به انجیل جامع تر است 
زیرا در این کتاب الهــى بطور کامل بــه آن حضرت و 
بشارت او درخصوص آمدن پیامبر اســالم (ص) اشاره

 شده است.

مسیحیان نزدیک ترین پیروان 
دین الهى به اسالم هستند

تکذیب شایعه گرانى نان
 در اصفهان

فرمانده انتظامى شهرستان نایین از کشف بیش از 
117 کیلوگرم تریاك از خودروهاى عبورى در این 

منطقه خبر داد.
سرهنگ هادى کیان مهر گفت: ماموران انتظامى 
مستقر در ایســتگاه شهید شــرافت به 2 دستگاه 
خودروى عبورى مشکوك شده و آن ها را متوقف 
کردند. در بازرســى اول  از یک دســتگاه خودرو 
ســوارى 39 کیلو و  480 گرم تریــاك که به طور 
ماهرانه درخودرو جاساز شــده بود کشف و ضبط 
شد. در این زمینه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده بــراى اقدامات قانونى بــه مراجع قضایى 

تحویل شد.
سرهنگ هادى کیان مهر گفت: در بازرسى دوم  نیز 
ماموران انتظامى به یک دســتگاه کامیون عبورى 
مشکوك و آن را متوقف کردند. این خودرو حامل 
محموله بادمجان بود که در بازرسى از آن 77کیلو و 
640 گرم تریاك که زیرکارتن هاى بادمجان جاساز 

شده بود کشف شد.
فرمانده انتظامى شهرستان نایین ادامه داد: در این 
خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
براى اقدامــات قانونى به مراجــع قضائى تحویل 

داده شد.

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان با بیان اینکه هنوز شــواهدى از بروز موج 
ششم کرونا مشاهده نمى شود، گفت: در مسیر نزولى 
موج پنجم هستیم، اما نمى دانیم 10 روز دیگر چه 
اتفاقى مى افتد، درحالى کــه 500 تا 600 هزار نفر 
باالى 12 سال در استان هنوز واکسن کرونا نزده اند.

رضا فدایى با بیان اینکه هنوز شواهدى از بروز موج 
ششم کرونا مشاهده نمى شــود، گفت: تشخیص 
موج جدید بیمارى برمبناى آمار بســترى و فوت 
ســنجیده مى شــود و ارزیابى در مورد موج هاى 
بیمارى کامل نیست، اما هنوز در مسیر نزولى موج 
پنجم هستیم، درحالى که نمى دانیم 10 روز دیگر 

چه اتفاقى مى افتد.
فدایى با تأکید بر اینکه هنوز هــم بهترین راهکار 
پیشگیرى از ابتال به بیمارى واکسن زدن، به ویژه 
دوز سوم واکسن اســت، تصریح کرد: تاکنون در 
حوزه دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 450 هزار نفر 
دوز سوم واکسن را تزریق کرده اند، درحالى که همه 
افراد 18 سال به باال در استان نزدیک 3 میلیون و 
900 هزار نفر هستند، اما روزانه حدود 18 هزار نفر 
مراجعه براى تزریق دوز سوم را داریم و استقبال از 

دوز اول و دوم واکسن بهتر است.
وى با اعالم اینکه تاکنون 84 درصد جمعیت باالى 
12 سال یک دوز و 74 درصد دو دوز واکسن کرونا را 
تزریق کرده اند، افزود: از 32 هزار زن باردار، 23 هزار 
نفر واکسن دریافت کردند و پوشش واکسیناسیون 
خوب اســت، اگرچه وقتى به صــد در صد نزدیک 

مى شویم پیشرفت کار کند مى شود.
فدایى با بیان اینکه بین 500 تا 600 هزار نفر باالى 

12 سال در استان هنوز واکســن کرونا نزده اند که 
نقطه آسیب پذیرى اســت، تصریح کرد: ویروس 
در بین این افراد بــه راحتى گردش مى کند و مبتال 
مى شوند. هر وقت سى تى اسکن بیمارى را مى بینم 
که ریه درگیر شده، واکســن نزده است و کسى را 
ندیده ام که دو دوز واکســن تزریق کرده، ولى ریه 
درگیر شده باشد، البته صفر نیست، اما واکسن قطعا 

جلوى بیمارى شدید را مى گیرد.
وى با بیان اینکه براى تشخیص اومیکرون تعدادى 
کیت پى سى آر از وزارت بهداشت دریافت کرده ایم، 
تصریح کرد: از منتخبان تست مى گیریم، براساس 
چند معیار از جمله اینکه بیماران یک خوشه باشند، 
از ابتالى قبلى بیمار کمتر از 3 ماه گذشته و در آى 
سى یو بسترى باشند تســت اومیکرون مى گیریم. 
البته هدف شناســایى اومیکرون نیســت، چون از 
نظر قرنطینه و توصیه بهداشتى و دارو و درمان هیچ 

فرقى ندارد، اما باید تشخیص دهیم.
مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
با بیان اینکــه درحــال حاضر نمونه هــاى افراد 
عالمــت دار، 10 درصد مثبــت و 90 درصد منفى 
مى شود، توضیح داد: یعنى سایر عوامل بیمارى زا، 
ایجاد بیمارى تنفســى مثل گلودرد، سرفه و تب و 
بدن درد مى کنند، به طورى که مجموع اطالعات 
ما نشان مى دهد بسیارى از افراد عالمت دار مبتال به 
آنفلوآنزا، کروناهاى غیر کووید و بیمارى هاى دیگر 
هستند، بنابراین افراد با عالمت سرماخوردگى، اما 
خوش حال در جامعه هستند که اگر تست دهند 10 
درصد تست ها مثبت مى شود، اما از نظر درمان هاى 

عالمتى و استراحت در منزل تفاوتى ندارند. 

 مدیرکل زمین شناسى و اکتشافات معدنى استان اصفهان گفت: 
شکاف در خیابان بزرگمهر این کالنشهر ارتباطى با فرونشست 

زمین ندارد.
رضا اسالمى اظهار داشت: 27 درز انبساط در تونل زیرگذر شهید 
آقاخانى بین چهارراه هشت بهشت تا پس از چهارراه نورباران 
در فاصله بین 20 متر تا 30 متر ایجاد کردند که این ها در برابر 

عواملى چون گرما و سرما میان دو جرز بتنى عمل مى کند.
او با بیان اینکه این درزهاى انبساط اکنون به دلیل سرما باز شده، 
افزود: این درز انبساط عملکرد خود را درست انجام داده است و 
هیچ ربطى به فرونشست ندارد زیرا اگر فرونشست بود درزها تا 

پیاده روهاى این محدوده کشیده مى شد.
مدیرکل زمین شناسى و اکتشافات معدنى استان اصفهان ابراز 
داشــت: از چهارراه نورباران تا هشت بهشت همه این مسیر را 
بازدید و میدانى بررسى کردم؛ هیچکدام از این درزها به پیاده 

روها نرسیده است.
اسالمى خاطرنشــان کرد: هنگامى که درز انبساط ایراد پیدا 
کرد باید تعویض شود اما در این محدوده بسته به کارآیى آن، با 
قیر و شن درز را پر کردند اما نمى توان این درز را به فرونشست 

زمین ربط داد. 

کارشــناس مرکز پیش بینى هواشناســى استان 
اصفهان با اشــاره به ورود موج بارشــى جدید به 
استان از امروز یکشــنبه، گفت: عمده فعالیت این 
سامانه در نواحى همجوار با اســتان هاى جنوبى 

کشور است.
آسیه آقایى با بیان اینکه بارش ها در سطح استان به 
ویژه غرب و جنوب اصفهان از اواسط یکشنبه 12 
دى آغاز مى شود، اظهار داشت: بارش هاى پراکنده 
نیز به تدریج سایر مناطق استان را تا روز سه شنبه 

فرا مى گیرد.

وى با اشاره به اینکه شــدت فعالیت این سامانه در 
جنوب و غرب استان و با مه گرفتگى و کاهش دید 
همراه است، افزود: در ارتفاعات، مناطق کوهستانى و 
سردسیر برف مى بارد و در کوهرنگ سرچشمه اصلى 
حوضه زاینده رود نیز بارش هاى خوبى انتظار داریم 
اما سیستم هایى که سازمان هواشناسى کشور در 
روزهاى اخیر درباره آن هشدارهاى مختلفى صادر 
کرده، در مناطق جنوبى کشور است که بارش هایى 
سیل آســا اســت در حالى که نیمه مرکزى شدت 

بارش ها معمولى خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان 
گفت: در هشت ماه ابتداى سال جارى 109 موتورسوار 
در تصادفات راه هاى شهرى استان اصفهان جان خود 
را از دســت دادند و در واقع موتورسواران، 46 درصد 
جان باختگان حوادث رانندگى را به خود اختصاص 
دادند. 34 درصد از این جانباختگان 18 تا 24 ســال 

بوده اند.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: در هشت 
ماهه ســال جارى 109 موتورســوار در تصادفات 
راه هاى شهرى استان اصفهان جان خود را از دست 
دادند و در واقع موتورسواران، 46 درصد جان باختگان 

حوادث رانندگى را به خود اختصاص دادند.
وى با هشــدار به خانواده هایى که موتورسیکلت در 
اختیار فرزندان نوجوان خود قــرار مى دهند، افزود: 
متأسفانه 24 نفر از موتورسواران جان باخته در هشت 
ماهه امسال نوجوانان زیر 18 سال بودند.  34 نفر از 

موتورسواران جان باخته در هشت ماهه امسال 18 تا 
24 سال، 20 نفر 25 تا 35 سال و 31 نفر هم باالى 35 

سال سن داشتند.
ســرهنگ محمدى اضافــه کرد: طبــق آمارهاى 
ارائه شده بیشــترین موتورســواران جان باخته در 
حوادث رانندگى استان در سن فعال جامعه بودند و 
مى توانستند فرد مفیدى براى آینده کشور باشند اما 
براثر بى مباالتى و بى توجهى خانواده ها جانشان را 

از دست دادند.
وى افزود: نداشتن گواهینامه، عدم مهارت الزم در 
موتورسوارى، عدم استفاده از کاله ایمنى، عدم رعایت 
حق تقدم، عدم توجه به جلو، عبور خالف جهت، عبور 
از چراغ قرمز، عدم رعایت سرعت مطمئنه، تردد در 
بزرگراه و آزاد راه ها و انجام حرکات نمایشى از جمله 
دالیل وقوع حادثه براى موتورسوارها و جان باختگان 

یا مجروح شدن آنها در تصادفات است.

117 کیلوگرم تریاك در نایین کشف شد

600 هزار نفر باالى 12 سال
 در اصفهان واکسن نزده اند 

توضیح مدیرکل
 زمین شناسى اصفهان 

درباره شکاف  
خیابان بزرگمهر 

بارش هاى سامانه فعال در اصفهان سیل آسا  نیست 

مرگ 109 موتورسوار در تصادفات 8 ماهه اصفهان

در بررسى باستان شناسى حوضه شرقى رودخانه زاینده 
رود دشت هاى مابین شــهر اژیه و روستاى کفرود، 50 
محوطه و اثر باستانى از دوره هاى مفرغ، ساسانى و دوره 

اسالمى شناسایى شد.
یاسر جبرئیلى، سرپرست هیأت باستان شناسى با اشاره 
به بررسى باستان شناسى حوضه شرقى رودخانه زاینده 
رود، گفت: این بررسى به منظور تکمیل مطالعات قبلى 
صورت گرفته در حوضه شــرقى رودخانــه زاینده رود 
به خصوص در ادامه مطالعات انجام گرفته از سوى گروه 
باستان شناسى دانشگاه هنر اصفهان و مشخص کردن 

وضعیت باستان شناختى این منطقه صورت گرفت.
او با بیان اینکه در مطالعات قبلى، بخش هاى شرقى تر 
این حوضه از تــاالب گاوخونى تا دشــت هاى جنوب 
ورزنه-کفرود مورد بررســى قرار گرفته بود که نشان 

از غناى فرهنگى این منطقه داشــت، تصریح کرد: اما 
مناطق غربى تــر آن که به لحاظ شــرایط محیطى در 
یک زون قرار مى گیرند مورد مطالعه قرار نگرفته بود در 
نتیجه اطالعات ما در رابطه با وضعیت باستان شناختى 

این بخش بسیار مبهم بود.
جبرئیلــى افزود: بنابرایــن به منظور شناســایى آثار و 
محوطه هاى باستانى، همچنین پاسخ به پرسش هایى 
از قبیل چگونگــى منظر فرهنگى منطقــه و تغییرات 
آن در طــول زمــان، همچنیــن چگونگــى الگو یا 
الگوهاى اســتقرارى محوطه ها در این منطقه، بررسى 
باستان شناختى حوضه شرقى رودخانه زاینده رود مابین 
دشت هاى روستاى کفرود و شــهر اژیه طرح ریزى و 

اجرا شد.
سرپرســت هیأت باستان شناســى گفت: شناسایى و 

مستندنگارى محوطه هاى باستانى و ثبت و ضبط دقیق 
آن ها، مشخص کردن وضعیت تاریخ و فرهنگ منطقه، 
بازســازى تغییرات جمعیتى، الگوهاى استقرارى و به 
طور کلى استفاده از منظر، درك الگوهاى استقرارى و 
تغییر و تحوالت فرهنگى آن در دو مقیاس محوطه اى و 

منطقه اى به عنوان اهداف پروژه دنبال مى شوند.
این باستان شناس با اشاره به اینکه این بررسى مساحتى 
در حدود 200 کیلومتــر مربع را پوشــش داد و در این 
محدوده بالغ بر 50 محوطه و اثر باســتانى از دوره هاى 
مفرغ، ساسانى و دوره اسالمى شناسایى شد اظهارکرد: 
به نظر مى رسد که منطقه مورد مطالعه در دوره اسالمى 
به خصوص در سده هاى میانه بیشــتر مورد توجه قرار 
گرفته و شواهد این امر عالوه بر مدارك باستان شناختى 

در متون دوره اسالمى نیز منعکس یافته است.

کشف 50 اثر 
باستانى جدید در اصفهان

شهرستان کوهرنگ یکى از شهرستان هاى استان چهارمحال و بختیارى است که مرکز آن، 
شهر چلگرد مى باشد. کوهرنگ به دلیل وجود زردکوه (دومین قله مرتفع زاگرس)، سرچشمه 

زاینده رود، کارون و دز مى باشد.
منطقه کوهرنگ از سردترین مناطق ایران اســت که به پایتخت برفى ایران شهرت دارد که 
با تغییر الگوى بارش از برف به باران این منطقه هم اکنون با کســرى قابل توجه برف مواجه 

شده است.
با ورود سامانه بارشى گذشته به منطقه بارش هایى در شهرستان کوهرنگ صورت گرفت که 
عمدتاً به صورت باران بوده و هم اکنون حجم برف در ارتفاعات این شهرستان کمتر از 10 سانتى 

متر مى باشد و همچنین هم اکنون شهر چلگرد پوشش برف ندارد.
شهرستان کوهرنگ که سرچشمه دو رود زاینده رود و کارون به شمار مى رود، اکنون نسبت به 
بلندمدت 17 درصد کمبود بارش دارد و از طرفى باید داراى حدود 43 ســانتى متر ارتفاع برف 

باشد اما اکنون هیچ برفى ندارد.
همچنین فیلم ها و تصاویر منتشر شــده از این ناحیه در فضاى مجازى پس از بارندگى هفته 
گذشته نمایان گر بارش برف چند مترى مى باشد که این تصاویر مربوط به سال هاى قبل بوده 

و هم اکنون ارتفاعات کوهرنگ در حسرت برف سال هاى گذشته است.
گفتنى است در سال هاى گذشته با بارش اولین برف پاییزى به دلیل حجم باالى برف ارتباط 

مناطق روستایى با مرکز این شهرستان تا بهار سال بعد قطع مى شد.
بر اساس آمار هواشناسى، بارندگى هاى امسال در سرشاخه زاینده رود نسبت به سال گذشته با 
21 درصد کاهش بارش همراه شده و 33 درصد نیز نسبت به متوسط بلندمدت بارش ها کاهش 
داشته است و چشم امید مردم این منطقه به بارش هاى پیش رو و فصل زمستان است تا زمستان 

واقعى در این منطقه شکل بگیرد.

سرچشمه زاینده رود  در حسرت برف
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کتایون ریاحى، هنرمند کشــورمان که پیش تر اعالم کرده بود اگر 
شرایط آنطور که مى خواهد باشد، به دنیاى بازیگرى بازمى گردد در 
گفت و گویى که در سالروز تولدش انجام شد، در این زمینه صحبت 

کرد.
کتایون ریاحى از هنرمندان «بى حاشیه» کشور است که خصوصا در 
این سالها کمتر حضورى از او دیده  ایم. خبرنگار ایسنا به بهانه سالروز 
تولد این هنرمند در تماسى تلفنى از او مى خواهد از دنیاى هنرى اش  
صحبت کند و اینکه آیا واقعا قصد بازگشت به بازیگرى به خصوص 

فضاى تلویزیون را دارد؟
وى که ایفاى نقش زلیخا در ســریال «یوســف پیامبر(ع)» آخرین 
حضورش در دنیاى هنر بود و پس از آن بــه اختیار خودش از دنیاى 
بازیگرى خداحافظى کرد، درباره اینکه راهکار و پیشــنهادى براى 
بهبود شرایط فعلى فرهنگ و هنر و به خصوص صداوسیما دارد و اگر 
شرایط فراهم شود، بار دیگر شاهد حضورش خواهیم بود؟ خاطرنشان 
مى کند: درباره تلویزیون واقعًا نمى دانم چه پیشــنهاد یا راهکارى 
بدهم چون طبیعتا کسانى هســتند که از حرف هایى که من مى زنم 
خوششان نمى آید؛ بنابراین درباره صداوسیما فقط مى توانم بگویم 
با کدام پیشنهاد مى شود درست کرد خانه اى را که از پایبست ویران 

است و اینکه اصال آیا کسى به پیشنهاد من گوش مى دهد؟
این هنرمند ســپس درباره اینکه دوســت دارد باز هــم براى مردم 
کشورش کار کند؟ اظهار مى کند: به نظرم در حال حاضر بزرگترین 
معضل صداوســیما این اســت که تلویزیون براى مردم نیست و به 
یک سخنگو و ابزارى براى گروهى خاص تبدیل شده که متاسفانه 
نمى دانیم آیا حقیقتا دوســت هستند؟! مسلم اســت که من هنرمند 
دوســت دارم باز هم براى مردم کشــورم کار کنم، مگــر به غیر از 
مردم براى چه کســى مى توانم کار کنم؟ کار من براى مردم است 
اما آنهایى که مــى گویند هنرمندان چــه کار کرده اند، من در اینجا 
در پاســخ مى گویم هنرمندان واقعا چه ها نکرده اند؟ البته منظورم 
از این صحبت ها هنرمندان اصیلى هســتند که زحمت مى کشند. 
ما هنرمندان اصیلى داریم که واقعًا دوست دارند کار کنند، آیا به آنها 

اجازه مى دهند که کار کنند؟
ریاحى در ادامه در پاســخ بــه این پرســش که کارنامــه هنرى و

 اجتماعى اش را در این ســالها چطور ارزیابى مى کند و آیا از عملکرد 
خودش راضى است؟ اینگونه پاســخ داد: نه اینکه از خود راضى باشم، 
خیر؛ اما فکر مى کنم با وجود بى حاشیه بودن و خلوت گزینى که همیشه 

داشتم و اینکه همیشه کمتر مصاحبه کردم، از خودم راضى هستم. من 
تا زمانى که حرفى براى گفتن نداشــته باشم، صحبت نمى کنم و اگر 
بعضاً صحبت مى کنم، امروز یکى از  مســائلم بنیاد کمک است و بعد 
مسائلى مثل فرهنگ و هنر و شغل بازیگرى ام که برایم مهم است. من 
هرگز روابط ویژه اى در کار هنرى ام نداشتم که مرا حمایت کند، همین 
کارنامه اى هم که تا به حال دارم، تمامش خواست خداوند بوده و حامى 
همیشگى و رابطه محکم و همیشگى ام با خداوند، همواره مرا در این 

سالها هدایت و حمایت کرده است.
او سپس به سریال «یوسف پیامبر(ع)»  اشــاره مى کند و آنرا جزو 

آثارى مى داند که ایران را به دنیا معرفى کرد.
بازیگر نقــش زلیخا مى گوید: همچنان فکــر مى کنم آن کارى که 
من براى تلویزیون به عنوان یک بازیگر در سریال «یوسف پیامبر» 
انجام دادم، نه تلویزیون و کمتر مســئولى براى مردم انجام دادند. 
«یوسف پیامبر» ایران را به دنیا معرفى کرد و اگر ما حق کپى رایت 
در سرزمینمان داشتیم، تمام کسانى که در این سریال بودند، از منافع 
آن منتفع مى شدند ولى تنها کســى که از منافعش منتفع شد، خود 
تلویزیون بود. آنهایى که مى گویند هنرمندان براى مردم چه کردند، 

چرا زحمت هنرمندان را نمى بینند؟ 
این هنرمند ســینما و تلویزیون در عین حال با تاکید بر لزوم حمایت 
از هنرمندان، اینگونــه بیان مى کند: صنعت فیلم ســازى، صنعت 
گران قیمتى است و به حمایت نیاز دارد؛ البته منظورم قشرى نیستند 
که خودشان فیلم مى سازند، حرف هایشان را مى زنند و فکر مى کنند 
مردم متوجه نمى شــوند که آنها را فریب مى دهنــد، بلکه منظورم 
کسانى هستند که در کارهایشان از اندیشه و خرد استفاده مى کنند و 
واقعا لیاقت کار کردن دارند و باید هم کار کنند اما اغلب آنها حمایت 
نمى شوند؛ بنابراین من در چنین شرایطى ترجیح مى دهم کار نکنم، 
مگر اینکه شرایط فراهم شود و من احساس کنم اوًال کارى که انجام 
مى دهم، رضایت خودم را به وجود مى آورد و دوم اینکه حضورم براى 

مردم کشورم رضایت مندى ایجاد مى کند.
بازیگر سریال هاى ”یوسف پیامبر“، ”پدر ساالر“، ”شب دهم“ و ”پس 
از باران“ در پاســخ به اینکه طى این سالها آیا نقشى بوده که دوست 
داشته باشــید در تلویزیون آن را ایفا کنید و این اتفاق نیفتاده است؟ 
خاطرنشان مى کند: خیر، نقشى نبوده. من فکر مى کنم هرکدام از ما، 
اول نقش اول زندگى خودمان هستیم و باید بتوانیم از پسش بربیایم 

و این از همه مهم تر است.

کتایون ریاحى: دوست دارم 
براى مردم کار کنم اما ...

«جانسون» دعوت «دیزل» 
براى حضور در «سریع و 
خشمگین10» را رد کرد

فروش اولین شماره 
کتاب کمیک «سوپرمن»

 به قیمتى نجومى

دواین جانســون کامال علنى به پیشنهاد وین دیزل 
مبنى بر بازگشت به فیلم دهم از مجموعه «سریع و 

خشمگین» جواب رد داد.
در ماه نوامبر وین دیزل از جانســون در اینستاگرام 
دعوت کرده بود تا بار دیگر نقش خود را به عنوان یک 
مامور مخفى به نام لوکاس هابز در فیلم بعدى «سریع 

و خشمگین» بازى کند.
دیزل نوشته بود: جهان در انتظار فیلم نهایى «سریع 
و خشــمگین 10» اســت و همانطور که مى دانى 
فرزندان من در خانه تو را عمو دواین مى نامند. هیچ 
عیدى نیست که تو براى آنها تبریک نفرستى. حاال 
وقتش شده و باید به قولم به پابلو عمل کنم. سوگند 
خورده ام در فینال یعنى فیلم دهم به بهترین «سریع 

و خشمگین» برسیم.
اما جانسون در مصاحبه جدیدش با سى ان ان به این 
درخواســت پاســخ داد و از دیزل به دلیل دعوت در 
رسانه هاى اجتماعى پس از اینکه قبًال به این توافق 

رسیده بودند که با هم همکارى نکنند، انتقاد کرد.
وى گفت: رك و راســت به دیزل گفتم به این فیلم 
برنمى گردم. خیلى صمیمانه گفتم همیشه از بازیگران 
دیگر و فیلم حمایت مى کنم اما هیچ شانسى براى 

برگشتن من به فیلم وجود ندارد.
جانسون افزود: این پست عمومى وین دیزل نمونه اى 
از کارهاى اوست. دوست نداشتم که پاى فرزندانش 
را در این پست وسط بکشد و از مرگ پل واکر استفاده 
کند. آنها را نباید وسط کشید. ما ماه ها پیش در این 
باره صحبت کرده بودیم و درك روشــنى از کارمان 

داشتیم.
با این حال دواین جانســون براى خانواده «سریع و 
خشــمگین» آرزوى بهترین ها را کرد و گفت دلش 
مى خواست ســفرش با این مجموعه باورنکردنى با 
خوبى و خوشى و سپاسگزارى به پایان برسد و مایه 
تاسف است که با پیام هاى عمومى آب گل آلود شود.

دواین جانســون ســال 2011 به مجموعه «سریع 
و خشمگین» پیوســت و ابتدا به عنوان مامور هابز 
وارد فیلم شد و بعد به خانواده حاضر در فیلم پیوست. 
جانسون ســال 2017 پس از بازى در «سرنوشت 
خشــمگین» از این مجموعه خارج شد و با جیسون 
اســتاتهام در یک اســپین اف با عنوان «ســریع و 
خشمگین ارایه مى کند: هابز و شاو» جلوى دوربین 

رفت.

یک نسخه کمیاب از اولین شــماره کتاب کمیک 
«سوپرمن» که نخستین بار در سال 1939 به چاپ 
رسید و در آن زمان تنها 10 سنت قیمت داشت، هفته 
گذشته در یک مزایده به قیمت 2/6 میلیون دالر به 

فروش رفت.
تصویر جلد این کتاب کمیک – با عنوان «داســتان 
کامل ماجراجویى هاى شــجاعانه ى ســوپرمن 
بى همتــا» – ســوپرمن را در حال پــرش بر روى 

ساختمان هاى بلند نشان مى دهد.
این کتاب کمیک از طریق یک وبســایت فروش و 
مزایده  آنالین کمیک به خریدارى ناشناس فروخته 
شد. به گفته این وبسایت، فروشنده این کتاب کمیک، 
مارك مایکلسون، آن را در ســال 1979 از صاحب 
اصلى اش خریدارى کرده و از آن زمان آن را در گاو 

صندوقى با قابلیت کنترل دما نگه داشته بود.
این کتاب کمیک تنها دو بار معامله شــده بود؛ یک 
بار در ســال 1939 که براى نخستین بار خریدارى 
شده بود و یک بار نیز در سال 1979 که به مایکلسون 
فروخته شده بود. مایکلسون گفته او این کتاب را با 

قیمتى بین هزار تا دو هزار دالر خریدارى کرده بود.
او که حاال در شهر هیوستون  آمریکا زندگى مى کند 
و نیمه بازنشسته اســت، گفته در دوران دانشگاه از 
راه خرید و فروش کتاب هــاى کمیک امرار معاش 

مى کرد.
مؤســس وبســایت گفته: «این بهترین نسخه از 
شماره اول سوپرمن است که تا به حال براى فروش 
گذاشته ایم و میان نسخه هایى که باالترین امتیاز را 
داشته اند، در جایگاه دوم قرار دارد. تصویر جلد پررنگ 
است و صفحاتش انعطاف پذیرند. خیلى هیجان انگیز 
است که هنوز هم کتاب هاى کمیک کشف نشده اى 

مثل این وجود دارد.»
این کتاب کمیک حاال یکى از گــران قیمت ترین 
کمیک هاى به فروش رفته در یک مزایده محسوب 

مى شود.

نصرا... رادش درباره  نخســتین نمایشــگاه از مجسمه هایش گفت: 
ساخت مجسمه هایم را از زمان دانشجویى در سال 1368 و با خمیر 
نان بربرى شروع کردم اما این 30 قطعه صورتک، محصول دو سال 
کار غیر مداوم اســت. در واقع حاصل این سال ها، 40 صورتک بود. 
اولین بار یکى از آن ها را به آقاى مهران مدیرى تقدیم کردم و بعد از 
بین آن ها که هفت سال از ساختشان مى گذشت؛ 30 صورتک متفاوت 

و غیر تکرارى را با وسواس زیاد براى نمایشگاه انتخاب کردم.
او درباره  مفهومى که این صورتک ها به مخاطب منتقل مى کنند، با 
تاکید بر اینکه «من اصوال براى کارهایم فلسفه تراشى نمى کنم و بر 
این تاکید دارم؛ نیت ام این نبوده که با این آثار، چیزى بگویم» ادامه 
داد: خیلى وقت اســت که خیلى دوســت دارم کارهایى را که پیامى 
نمى دهند دنبــال کنم. مثًال در کمدى، لورل و هــاردى را به چارلى 

چاپلین ترجیح مى دهم. 
رادش با بیان اینکه «چرا آدم باید زور بزند تا پیامى به مخاطب انتقال 
بدهد؟» گفت: حتى آثارى که در نمایشگاه ارائه داده ام نام هم ندارند 
و با شماره مشخص شده اند؛ اساسا من مجسمه ساز رئال هم نیستم. 
حتى اصول مجسمه ســازى را هم نمى دانم و دنبال قواعد نیستم. به 
نظرم هر چه که خودش به وجود بیاید قشــنگ اســت نه چیزى که 

دنبال خلق آن باشیم.
این بازیگر آثار طنز که نخستین نمایشگاه مجسمه هایش را برپا کرده 
است؛ با تاکید بر اینکه بر اساس بداهه پیش مى رود، خاطرنشان کرد: 
عاشق کارهایى هستم که برنامه ریزى ندارند؛ در مجسمه سازى چون 
کار انفرادى است، مى توانم این بى برنامگى را داشته باشم و همین هم 

برایم لذت بخش است.
رادش گفت: اصول مجسمه سازى را بلد نیستم امااز سال 68 تاکنون 
حدود 32 سال است که کار مجســمه مى کنم اما نه پیوسته، بلکه از 
سر عالقه و عشق و تمرینى بوده. هیچ وقت هم به برپایى نمایشگاه 
فکر نمى کردم. اما ناگهان دلم براى این کار تنگ شد؛ انگار چیزى در 

وجودت هست که دارى به آن پشت مى کنى.
رادش در پاســخ به این ســوال که آیا به چهــره  آدم هاى اطرافش 
دقت مى کند؟ گفت: من حافظه خوبى نــدارم و حتى وقایع دیروزم 
را به یاد نمى آورم، اما از بچگى تا امروز چهــره   آدم ها را به خوبى به 

خاطر مى سپارم. شاید بسیارى از این چهره ها را که اکنون تبدیل به 
صورتک هاى نمایشگاهم شده اند، جایى دیده ام و بعد ناخودآگاه آن ها 
را با هم میکس کرده، از دریچه  تخیل مى گذرانم و در نهایت تبدیل 
به یک تصویر ذهنــى مى کنم. در واقع چون بــه چهره   آدم ها دقت 
مى کنم، بیشــتر در ذهنم مى مانند و با تصاویر ذهنى دیگرى در هم 

مى آمیزند.
او تصریح کرد: اما بیشــتر از آنکه احســاس موجود در این چهره ها 
برایم مهم باشــد، فرم برایم اهمیت دارد. چون من عاشق فرم ها و 

اشکال هستم.
رادش ادامه داد: مجسمه ســازى کار بســیار مورد عالقه ام بود، اما 
همیشه زیر ســایه  کارهاى دیگر مثل بازى در ســریال گم مى شد. 
اما فکر کردم دیگر بس اســت. پس زمان کوتاهى را به تمرکز روى 
ســامان دهى کار صورتک ها اختصــاص دادم و در این مدت کوتاه 
پیشنهادات بازى در ســریال را نپذیرفتم تا بتوانم به صورت متمرکز 
روى مجسمه ها کار کنم. درست است که سریال، من را مى تواند از 
نظر مالى تامین کند اما ترجیح دادم مدتى را پیگیر ساخت صورتک ها 

باشم.
او با اشــاره به اینکه رنگ صورتک هایش را از روى رنگ خرمالوها 
ایده گرفته، یادآور شــد: بعد از این هم، نمایشــگاه هاى دیگرى از 

مجسمه هایم برپا خواهم کرد.

نصرا... رادش: 
 اصول مجسمه سازى را بلد نیستم اما 32 سال است مجسمه سازى مى کنم

امیرمهدى ژولهـ  بازیگر و طنزپــردازـ  در گفت وگویى 
مجازى با رامبد جوان درباره فصل سوم مسابقه «خنداننده 
شــو» گفت: بعد از چنــد دوره مســابقه و کالس هاى 
آموزشى استندآپ، انتظارم خیلى بیشــتر از این ها بود. 
این شرکت کننده ها یک ســال است مى دانند قرار است 
اینجا باشند. من انتظار داشتم در این فصل 20 نفر درجه 
یک ببینم اما تقریبا یک سوم این تعداد، انتظار مرا برآورده 
کردند. مشکلى که وجود دارد این است که خیلى از اجراها 
استدآپ نیســت و خاطره گفتن است. «خندوانه» خیلى 
زحمت کشید که بگوید اســتندآپ، خاطره گویى نیست؛ 
ممکن است از این قالب هم در استندآپ استفاده شود اما، 
استندآپ صرفا خاطره گویى نیست، آن هم خاطره هاى 

ساختگى.
او با انتقاد از استندآپ هایى که در این فصل با داورى او اجرا شــد، عنوان کرد: چقدر ایراِن 1400 را در این استندآپ کمدى ها 
دیدیم؟ این  اجراها مى توانست 20 سال پیش یا 20 سال بعد هم پخش شــود! زمان و مکان و جغرافیاى ما باید در استندآپ 
کمدى ها مشهود باشد. کسى که نتواند متنش را خودش بنویسد استندآپ کمدین نیست. وقتى کسى برایت متن مى نویسد در 
بهترین حالت، یک بازیگر هستى. شرط اول استندآپ کمدین بودن این است که خودت بتوانى حرفت را بزنى؛ البته حتما حتما 

همکار نویسنده و مشاور به استندآپ کمدین ها کمک مى کنند اما، خودشان باید صاحب اندیشه باشند.
ژوله راه اساسى بهبود اوضاع استندآپ کمدى را راه اندازى یک آکادمى توسط جوان یا دیگر فعاالن این حوزه دانست و افزود: 

امیر کربالیى زاده به اندازه خودش این کار را کرده است. اساتید باید بچه ها را هدایت کنند به آن ها آموزش دهند.
جوان نیز در این مکالمه مجازى با بیان اینکه هنوز خیلى ها مفهوم استندآپ را درك نکرده اند، عنوان کرد: خیلى از ویدئوهایى 
که برایمان فرستاده بودند، دابسمش یا تقلید صدا بود. استندآپ کمدین، کسى است که تفکر خودش را دارد و پر از نقد و شوخى 

است. کسى که مى تواند جهان را با ادبیات و مدل خودش روایت کند مى تواند استندآپ کمدین باشد.
او سپس تاکید کرد: همه ما در این حوزه خیلى کم تجربه ایم و در ایران هنور استندآپ کمدى مفصل برگزار نشده و استندآپ 
کمدینى که هر روز روى استیج باشد و فقط استندآپ کند نداریم. فقط آقاى ریوندى را داریم که عناوین دیگرى به جز استندآپ 
مى توان برایش قائل شد. من کارهایش را تماشا مى کنم و خیلى هم مى خندم. اما ما عمال استندآپ کمدین شش دانگ نداریم 

که فقط استندآپ کند.
جوان در پایان گفت وگویش با امیرمهدى ژوله، پیشنهاد برگزارى یک ورکشاپ 10 جلسه اى با موضوع جنس متن استندآپ و 

ساختار شوخى را با همکارى برادران قاسم خانى و خود ژوله مطرح کرد که با استقبال او همراه شد.
«خنداننده شو3» مدتى است در فصل هشتم «خندوانه» آغاز شده؛ در این فصل، امیر مهدى ژوله، رامبد جوان و حسن معجونى 

به عنوان داور، اجراى شرکت کننده ها را ارزیابى مى کنند.

گفتگوى ژوله و جوان بر سر شرکت کننده هاى جدید

انتظار  از استندآپ هاى «خندوانه» خیلى بیشتر بود

■■■

«یوسف حاتمى کیا» کارگردان جوان و تازه نفس این دوره 
از جشــنواره فیلم فجر اســت که به تهیه کنندگى پدرش 
«ابراهیم حاتمى کیا» فیلم سینمایى «شب طالیى» را راهى 

چهلمین دوره از جشنواره فیلم فجر کرده است.
حال باید دید که فرزند ابراهیم حاتمــى کیا مى تواند ادامه 
دهنده راه پدر بوده و افتخارات فراوانى را در جشنواره فیلم 
فجر تجربه کند یــا خیر، البته ترکیــب بازیگران و حضور 
حاتمى کیاى پدر در مقام تهیه کننده مى تواند براى حضور 

اول این کارگردان جوان امیدوار کننده باشد. 
این کارگردان جوان پیشتر سابقه کارگردانى آثار کوتاه را بر 
عهده داشته و حال براى نخستین بار فیلم سینمایى «شب 

طالیى» شانس خود در جشــنواره فیلم فجر در قالب اثرى 
بلند را تجربه مى کند. این فیلم بــه موضوع روابط پیچیده 
درون یک خانواده مى پردازد که در دوران کرونا با بحرانى 

جدى مواجه مى شوند. 
حسن معجونى، یکتا ناصر، مریم سعادت، مسعود کرامتى، 
سوگل خلیق، بهناز جعفرى، سینا رازانى، على باقرى، امیر 
محمدى، بابک بهشاد، ناصر هاشــمى، زهرا بهروزمنش، 
شکوفه هاشــمیان، ناصر عاشورى، نســاء افرنگه، بهادر 
مالکى، پانته آ کیقبادى، فرســیما دمیرچى، سارینا یوسفى، 
علیرضا ســاوه درودى، مسعود ســاکت اف بازیگران این

 فیلم هستند.

اولین حضور پسرِ ابراهیم حاتمى کیا
 در جشنواره فیلم فجر

به آقاىمهران مدیرىتقدیم کردم و بعد از از آن ها را یکى ر
0ها که هفت سال از ساختشان مىى گذشت؛ 30 صورتک متفاوت 

داد: خیلى وقت اســت که خیلى دوســت
نمى دهند دنبــال کنم. مثًال در کمدى، لو
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01

مهاجم ایرانى پورتو بــا 20 گل زده در صــدر رده بندى 
بهترین گلزنان لیــگ برتر پرتغال در ســال 2021 قرار 
گرفته. مهدى طارمى همچنین با 16 پاس گل و به صورت 
مشترك با «رافا سیلوا» بازیکن بنفیکا، لقب برترین پاسور 
لیگ پرتغال را نیز در سال 2021 میالدى از آن خود کرده 

است.

2 رکورد براى طارمى

01

04

شنیده ایم که گلر استقالل با اعالم رسمى این باشگاه به 
دلیل آنچه مسئله انضباطى اعالم شــد، در اختیار کمیته 
انضباطى باشگاه قرار گرفت. همچنین در برخى از خبرها 
آمده بود کــه به دلیل شــکایت مدیربرنامه هاى رشــید 
مظاهرى این دروازه بان در کالنترى تجریش حاضر شده 
اما مظاهرى با رد برخى از شــایعات گفت: «من در منزلم 
بودم و جایى هم حضور نداشتم. در حال حاضر در راه رفتن 
به باشگاه اســتقالل هستم تا در جلســه کمیته انضباطى 

باشگاه شرکت کنم.»

واکنش رشید به شایعه بازداشتش

03

05

سایت «433» سالیانه با نظر کارشناسان خود بهترین بازیکن 
فوتبال جهان را انتخاب مى کند و به نشــانه برنده شدن این 
جایزه یک انگشتر نمادین به او مى دهد. در سال 2021 بعد از 
ارزیابى هاى انجام شده از سوى این رسانه مشهور در نهایت 
«لیونل مسى» ابرستاره آرژانتینى پارى سن ژرمن که پیش از 
این توپ طالى سال را از آن خود کرده بود موفق شد صاحب 

این انگشتر نیز شود.

مســابقات جام جهانى 2022 در تاریخ 21 نوامبر (30 آبان 
1401) در قطر آغاز مى شود و در تاریخ 18دسامبر (27 آذر 
1401) به پایان خواهد رسید. به تازگى از توپ بیست ودومین 
دوره مســابقات جام جهانى به صورت غیررسمى رونمایى 
شــد. این توپ تولید کمپانى آلمانــى «آدیداس» و نامش 
«رحله» اســت. «رحله» واژه  اى عربى است که به سفر و 

سفرنامه اشاره دارد.

انگشتر بهترین ها 
براى مسى

طرح توپ جام جهانى
 لو رفت

02

مهدى قائدى در پایان فصل گذشته به تیم شباب االهلى 
امارات ترانسفر شد و اخبار مختلفى از رقم قرارداد او و دریافتى 
استقالل منتشر شد. على کریمى، جادوگر فوتبال ایران نیز 
در این خصوص گفته در صورتى که االهلى سهمیه آسیایى 
بگیرد، مبلغ انتقال قائدى یک میلیون و 500 هزار دالر است. 
االهلى ابتدا یک میلیون و 200 هزار دالر به استقالل داد و 
300 هزار دالر هم بعد از کسب سهمیه آسیایى مى دهند. این 

چیزى است که بچه هاى االهلى به من گفتند.

خبر جالب جادوگر 
درباره باشو

04

هافبک تأثیرگذار ذوبى ها با بیــان اینکه این تیم در چند 
هفته اخیر روى اشــتباهات فردى امتیازاتى را به حریفان 
داده گفت: مطمئنًا با پیروزى مقابل فجر سپاســى اوضاع 
ذوب آهن بسیار بهتر خواهد شــد. نگاه ما نیز به رتبه هاى 

باالى جدول است.
محمد خدابنده لو، هافبک جوان و خالق گاندوها در اولین 
سال حضورش در ذوب آهن تأثیر بسزایى در روند گلزنى 
و پیروزى هاى ذوب آهن داشته است. عملکرد چشمگیر 
سبزهاى اصفهانى قطعًا در ادامه بازى هاى فصل بیشتر 
نمایان خواهد شد و ذوب آهن به نتایج بهترى دست پیدا 

مى کند.
هافبک خالق ذوب آهن در خصوص شــرایط این تیم در 
لیگ امسال اظهار کرد: با وجود قرعه سختمان در اوایل 
فصل شروع خوبى در لیگ داشــتیم و نتایج خوبى کسب 
کردیم، اما بــه یک باره تیم مان در شــرایط بحرانى قرار 
گرفت، نتوانستیم نتایج مناسبى بگیریم و این اتفاق فشار را 

بر روى کادر فنى و بازیکنان زیاد کرد.
وى درباره نتیجه نگرفتن ذوب آهن در شش هفته متوالى 
افزود: هرچه جلوتر رفتیم به جاى اینکه نتایج مناســبى 
کسب کنیم شرایط بدتر شد اما مى دانستیم باالخره ورق 
برمى گردد و خوشبختانه در تبریز این اتفاق افتاد. قطعاً این 
تیم توانایى هاى زیادى دارد و بعــد از برد مقابل تراکتور 
روند خوبى را که اوایل فصل داشــتیم در این مقطع هم 

ادامه خواهیم داد.
هافبک خالق و بازى ســاز ذوب آهن با اشاره به اینکه به 
دلیل تغییرات زیاد، پیدا کــردن ترکیب مدنظر کادر فنى 
و هماهنگى بازیکنان کمى ســخت بــود، تصریح کرد: 
نباید فراموش کنیم ذوب آهن دستخوش تغییرات زیادى 
شده است، تا هفته گذشته ترکیب تیم هنوز پیدا نشده بود؛ 
چرا که با یکدیگر هماهنگ نبودیم و شناخت کافى از هم 
نداشتیم اما فکر مى کنم تیم مان حاال شرایط بهترى دارد و 
در ادامه راه بهتر از چیزى که نشان داده است خواهد بود و 

در این فصل مشکل سال هاى گذشته را نخواهیم داشت.

خدابنده لو با تاکید بر اینکه این ناکامى ها براى هر تیمى 
رخ مى دهد و نباید فشار زیادى بر تیم وارد شود، اظهار کرد: 
روزهاى خیلى ســختى گذراندیم؛ خصوصًا کادر فنى که 
تالش مى کردند با نقطه نظراتشان فشار را از روى بازیکنان 
بردارند. خواه ناخواه فشارها روى ما هم زیاد بود، مقدارى از 
این فشارها در طول شش هفته اى که ناکام بودیم براى من 
تا حدودى غیرمنطقى و عجیب بود؛ هواداران حق داشتند 
از عملکرد تیم ناراضى باشند چرا که تیم نتیجه نمى گرفت، 
اما همه تیم ها در یک فصل دوران افولى دارند و این دوران 
براى ما خیلى زود شروع شــد، خدا را شاکرم که بعد از برد 

مقابل تراکتور تا حدودى اوضاع بهتر شده است.
وى با اشاره به اینکه باید به کادر فنى و بازیکنان سبزپوشان 
اصفهانى زمان داد، افزود: ذوب آهن تغییرات فنى زیادى در 
فصول گذشته داشته اما نتوانسته بود نتایج مناسبى کسب 
کند، نباید توقع بیش از حد براى ایجــاد یک انقالب در 
هفته هاى آغازین لیگ داشت، باید به تارتار و کادر فنى او و 

البته بازیکنان زمان داد تا تیم به ثبات برسد.
هافبک 22 ســاله گاندوهاى اصفهانى رسیدن به ثبات 
را مهمترین هدف ذوب  آهن دانســت و گفت: هزینه اى 
که ذوب آهن کرده با تیم هاى دیگر بسیار متفاوت است، 
ذوب آهن ابتدا باید با یک جایگاه مناسب در این فصل به 
یک ثبات نسبى برسد و در سال هاى آینده با قرار گرفتن 

در رتبه هاى باالیى جدول به شرایط ایده آل خود برگردد.
هافبک تأثیرگذار ذوبى ها با تاکید بر اینکه گاندوها براى 
خروج از زیر بار فشــارها نیازمند پیــروزى در لیگ بودند 
خاطرنشــان کرد: به یک برد در لیگ نیاز داشتیم، در چند 
هفته اخیر نیز روى اشتباهات فردى امتیازاتى را به حریفان 
دادیم، در مقابل تراکتور از لحاظ روحى و روانى و کســب 
نتیجه خیلى خوب بودیم و مطمئنًا با پیروزى مقابل فجر 
سپاسى اوضاع ذوب آهن بســیار بهتر خواهد شد. نگاه ما 
نیز به رتبه هاى باالى جدول است ولى در مقطعى نتیجه 

نگرفتن ما را آزار داد.
خدابنده لو در پاسخ به سوالى مبنى بر شرایط دیدار مقابل 

تراکتور و همچنیــن وضعیت جوى تبریز و 
تأثیر آن بر روند بازى شــان، تصریح کرد: 
سرماى هوا در تبریز وحشتناك بود، در این 

چند سال چنین سرمایى تجربه 
نکرده بودم، اما آنقدر به 

برد و 3 امتیــاز فکر 
مى کردیم که به 

چیزى  هیچ 
جــز 

نتیجه گرفتن اهمیــت نمى دادیم و 
یکى از بهترین بازى هاى این فصل 

ذوب آهن را ارائه کردیم، تراکتور شاید 
حال و روز خیلى خوبى نداشته باشد اما 
بردن این تیم در تبریز کار بزرگى است 
و نباید فراموش کنیم این تیم ســال 

گذشته در آسیا قرار داشت. 
وى در پایان در خصوص قرعه ذوب 
آهن در جام حذفــى و تقابل دوباره با 
پرسپولیس و همچنین بازى قبلى با 
سرخپوشان در لیگ گفت: براى دیدار 
برابر پرســپولیس در جام حذفى همه 

چیز متفاوت است، در بازى لیگ مقابل 
پرسپولیس ما روز خوبى را سپرى کردیم و 

روى یک اشتباه گل خوردیم اما هجمه  هاى زیادى 
مانند تبانى علیه تیم ما وارد شــد و خیلى هم عجیب 

بود. تالش مى کنیم در جام حذفى 
پرســپولیس را شکست دهیم 

و ثابت کنیم نتیجه قبلى 
فقط یک اتفــاق بوده 

است.

 اینکه این ناکامى ها براى هر تیمى 
ر زیادىبر تیم واردشود، اظهار کرد: 
تى گذراندیم؛ خصوصًا کادر فنى که 
طه نظراتشان فشار را از روى بازیکنان 
شارها روى ما هم زیاد بود، مقدارى از 
ش هفته اى که ناکام بودیم براى من 
 و عجیب بود؛ هواداران حق داشتند 
 باشند چرا که تیمنتیجه نمى گرفت، 
 فصل دوران افولى دارند و این دوران 
وع شــد، خدا را شاکرم که بعد از برد 

ى اوضاع بهترشده است.
یدبه کادر فنى و بازیکنان سبزپوشان 
ود: ذوب آهن تغییرات فنى زیادى در 
ما نتوانسته بود نتایج مناسبى کسب 
حد براى ایجــاد یک انقالب در   از
گ داشت، باید به تارتار و کادر فنى او و 

تا تیم به ثبات برسد. د
ندوهاى اصفهانى رسیدن به ثبات 
آهن دانســت و گفت: هزینه اى  ب 
 تیم هاى دیگر بسیار متفاوت است، 
 یک جایگاه مناسب در این فصل به 
د و در سال هاى آینده با قرار گرفتن 

دولبه شرایط ایده آل خود برگردد.
ى ها با تاکید بر اینکه گاندوها براى 
رها نیازمند پیــروزى در لیگ بودند 
 یک برد در لیگ نیاز داشتیم، در چند 
تباهات فردى امتیازاتى را به حریفان 
از لحاظ روحىو روانى و کســب ور

یم و مطمئنًا با پیروزى مقابل فجر 
هن بســیار بهتر خواهد شد. نگاه ما 
ىجدول است ولى در مقطعى نتیجه 

سوالى مبنى بر شرایط دیدار مقابل

تراکتور و همچنیــن وضعیت جوى تبریز و
تأثیر آن بر روند بازى شــان، تصریح کرد: 
سرماى هوا در تبریز وحشتناك بود، در این

چند سال چنین سرمایى تجربه 
نکرده بودم، اما آنقدر به 

3 امتیــاز فکر  3برد و
مى کردیم که به 

چیزى  هیچ 
جــز 

نتیجه گرفتن اهمیــت نمى دادیم و 
یکى از بهترین بازى هاى این فصل 

ذوب آهن را ارائه کردیم، تراکتور شاید 
حال و روز خیلى خوبى نداشته باشد اما 
تبریز کار بزرگىاست  بردن این تیم در
و نباید فراموش کنیم این تیم ســال 

گذشته در آسیا قرار داشت. 
وى در پایان در خصوص قرعه ذوب

آهن در جام حذفــى و تقابل دوباره با 
پرسپولیس و همچنین بازى قبلى با 
سرخپوشان در لیگ گفت: براى دیدار 
برابر پرســپولیس در جام حذفى همه 
چیز متفاوت است، در بازى لیگ مقابل

پرسپولیس ما روز خوبى را سپرى کردیم و 
روى یک اشتباه گل خوردیم اما هجمه  هاى زیادى 

ما وارد شــد و خیلى هم عجیب مانند تبانى علیه تیم
بود. تالش مى کنیم در جام حذفى 

پرســپولیس را شکست دهیم 
کنیم نتیجه قبلى و ثابت
فقط یک اتفــاق بوده 

است.

هافبک ذوب آهن:

نگاه ما به رتبه  هاى باالى جدول است ولى...

 برخالف ســپاهان که فصل را خیلى خوب شــروع کرد، این روزها 
پرسپولیس است که شــرایط بهترى نسبت به این رقیب دیرینه خود 

دارد.
لیگ بیست و یکم که شروع شد شــاگردان محرم نویدکیا موفق به 
کسب سه پیروزى پیاپى شدند، اما در سوى مقابل پرسپولیسى ها که 
با روحیه بدى پس از شکست مقابل الهالل به لیگ داخلى بازگشته 
بودند، پس از دو پیروزى مقابل فوالد خوزستان و نساجى مازندران، 
در اراك شکست خوردند تا بار دیگر هجمه ها علیه کادر فنى تیم باال 
بگیرد. در ادامه چهار تساوى دیگر که مقابل تیم هاى گل گهر، مس 
رفسنجان، استقالل و درنهایت هوادار بود، شرایط تیم گل محمدى را 
سخت و پیچیده کرده بود؛ هر چند در همین بازى ها مى شد بهتر شدن 
را در کار تیمى سرخپوشان حس کرد و حاال آنها با شکست سپاهان، 

چهارمین مسابقه لیگ و جام حذفى را با پیروزى پشت سر گذاشتند.
در سوى دیگر اما سپاهان کامال با شرایط متفاوتى رقابت ها را شروع 
کرد، اما در هفته چهارم شکست مقابل ذوب آهن برخى نقاط ضعف 
این تیم را مشخص کرد. با این حال پس از تســاوى خانگى مقابل 
تراکتور، دو پیروزى مقابل فجرشهید سپاسى و نساجى مازندران بار 
دیگر شاگردان نویدکیا را به صدر فرســتاد. اما از هفته هشتم بود که 

بداقبالى ها و روزهاى تلخ طالیى پوشان اصفهانى آغاز شد و آنها پس 
از شکست 4 گله مقابل گل گهر سیرجان، در سه مسابقه دیگر از پنج 
مسابقه اخیرشــان به نتیجه اى بهتر از شکست دست پیدا نکردند، تا 

اوضاع در اردوى این تیم بحرانى شود.
اما نگاهى به شرایط دو تیم پرسپولیس و سپاهان طى سه هفته اخیر 
نکته بســیار مهمى در پى دارد و آن هم تبحــر مهاجمان دو تیم و یا 

حمله وران دو تیم در اســتفاده از موقعیت هاى گلزنى است. در واقع 
سپاهان که پیش از شروع فصل با جذب شهریار مغانلو و حفظ سجاد 
شهباززاده، شرایط بسیار خوبى براى خود روى کاغذ رقم زده بود، این 
روزها در استفاده از موقعیت هاى گلزنى بســیار کم دقت است و دو 
مهاجم هدف تیمش روى هم رفته در 13 مسابقه اى که برگزار شده، 
تنها 5 مرتبه گلزنى کرده اند. در سوى دیگر اما پرسپولیس اگرچه مثل 
سال هاى گذشته در دفاع منسجم و در حمله زهردار نیست، اما آمار 
نشان مى دهد که آنها از هشت شوتى که طى سه بازى اخیر به دروازه 
حریف زده اند، شش بار موفق به گلزنى شده اند و همین یکى از دالیل 

روند رو به رشد آنها بوده است.
در تیم سپاهان اما این آمار عجیب و غریب متفاوت بوده و شاگردان 
نویدکیا از 52 شوتى که به سمت دروازه حریفانشان زده اند، تنها یکبار 
موفق به گلزنى شــده اند. این در واقع مهم ترین مشکل تیم محرم 
نویدکیا در رقابت با اســتقالل و پرســپولیس در روزهایى است که 
تیمش 5 مسابقه بسیار سخت را نیز در لیگ و جام حذفى پیش رو دارد 
و اگر کادر فنى نتواند مشکل مهاجمین تیم را براى باز کردن دروازه 
حریفان حل کند، هواداران سپاهان روزهاى بسیار تلخى را پیش رو 

خواهند داشت.

8 شوت و 6 گل در مقابل 52 شوت و یک گل!

دلیل حال متفاوت این روزهاى سپاهان و پرسپولیس

چند روز پس از باخت مقابل استقالل، شکست دیگرى براى سپاهان و محرم نویدکیا از راه رسید 
تا مشخص شود اوضاع در این تیم اصًال خوب نیست.

تصور اینکه سپاهان در اولین سال مربیگرى محرم نویدکیا تنها سه مرتبه و آن هم در سیزده 
هفته ابتدایى شکست بخورد و حاال تا پایان هفته دوازدهم لیگ بیست و یکم چهار شکست 
رسمى (پنج شکست غیر رسمى با احتساب شکست مقابل گل گهر) در کارنامه اش داشته 
باشد، بسیار سخت است؛ اما این اتفاقى است که در اردوى طالیى پوشان اصفهانى رخ داده 
و آنها که فصل را خوب شروع کرده بودند، در پنج مســابقه اخیر چهار شکست باورنکردنى را 
تجربه کرده اند. پس از شکست مقابل گل گهر شاگردان نویدکیا موفق شدند با یک گل صنعت 
نفت آبادان را از پیش رو بردارند ولى ادامه مقابل استقالل شکست خوردند و در فاصله تجربه 
شکست بعدى که مقابل پیکان بود، با یک گل در جام حذفى مقابل شهید اورکى 
به برترى رسیدند و دوباره مقابل پرسپولیس یک شکست حیاتى و معنى دار 

را تجربه کردند.
این نتایج در واقع مقابل نتایج فصل گذشته است که محرم نویدکیا در دو 
بازى رفت و برگشت موفق به شکست استقالل شد و در دو بازى رفت 
و برگشت نیز مقابل پرسپولیس به تساوى دست یافت، اما حاال در دو 
بازى رفت، دو شکست مقابل ســرخابى هاى تهرانى براى سپاهان 
ثبت شــده که با این روند آنها شانســى براى قهرمانى مسابقات 

نخواهند داشت. 
اینکه سپاهان اصًال شرایط خوبى ندارد بر همه مشخص است، اما 
بى شک هیچکس به اندازه خود محرم نویدکیا نگران این اوضاع 
نیست و احتماال این روزها مدام در حال فکر کردن است تا راهى 

براى خروج تیمش از بحران پیدا کند.

مدافع چپ ذوبى ها توانست در تبریز گل ارزشمندى را وارد دروازه حریف کند و تیمش را به 
3 امتیاز ارزشمند بیرون از خانه رساند.

یکى از نتایج مهم به ثبت رســیده در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران، برد شاگردان 
مهدى تارتار در تبریز مقابل ذوب آهن بود، نتیجه اى که روى درخشش مدافع چپ ذوبى ها 

به دست آمد و آرمان قاسمى توانست در کسوت گلزن براى تیمش حاضر شود.
این مدافع 32 ساله و باتجربه به جز امر گلزنى که توانست روز چهارشنبه پیشى از روى نقطه 
پنالتى به زیبایى گل برترى تیمش را بزند، در فاز تدافعى هم نقش مهمى در ترکیب تیمش 
داشت و به خوبى پیش از مهاجمان تراکتور خود را به توپ مى رساند تا خطرى دروازه ذوبى ها 

را در تبریز تهدید نکند و آن ها بتوانند با دست پر از این شهر خارج شوند. 
قاسمى که یکى از مهره هاى مورد عالقه مهدى تارتار به شمار مى رود و سابقه همکارى با 
این سرمربى را در پیکان و نفت مسجدسلیمان دارد، در این فصل به یکى از مهره هاى کلیدى 
ذوب آهن شده تا در تجربه جدید همکارى اش با تارتار هم بتواند مزد اعتماد این سرمربى را 

بدهد و در آخرین گام توانست گلى 3 امتیازى را براى گاندوها به ثمر برساند.

ســپاهان در لیگ بیســت و یکم نشان 
داده کــه میانــه اى بــا کامبــک زدن 

ندارد.
سه شکســت متوالى شــاگردان محرم 
نویدکیا باعث شــده که یکى از بهترین 
تیم هاى لیگ – به لحاظ داشتن بازیکن 
و همچنین کیفیت بازى – 6 امتیاز با صدر 

جدول فاصله پیدا کند.
ســپاهان که فصل گذشــته فقط در سه 
مسابقه شکســت خورده بود، تا اینجاى 
لیگ، 4 بار به حریفانش (بدون احتساب 

بازى با گل گهر) باخته است.
نکتــه قابل توجــه دربــاره باخت هاى 
سپاهان اینکه، این تیم وقتى از حریفانش 
گل مى خورد، نمى تواند از شکست مقابل 

آنها فرار کند.
ســپاهان که فصل را با ســه برد متوالى 
شــروع کرده بود، اولین باختش را هفته 
چهــارم و در دربــى اصفهــان تجربه 

کرد.
جلوى گل گهر هم این تیم، ابتدا 0-3 از 
حریفش عقب افتاد و یکــى از گل هاى 
خورده را جبران کرد اما مجددا بازى 4-1 
شد و نهایتا گل گهر آن بازى را 2-4 برد 
هر چند که کمیته انضباطى فدراســیون 
فوتبال، نتیجه آن بازى را 0-3 به ســود 

سپاهان اعالم کرد. 
سه باخت سپاهان نتیجه مشابهى داشته 
(باخت 0-1 به ذوب آهن، اســتقالل و 
پرسپولیس) و دیگر شکست این تیم هم 
با نتیجه 1-2 مقابل پیکان بود که در آن 
بازى هم شاگردان حسینى گل اول بازى 
را به ثمر رساندند و اگر چه سپاهان با گل 
فرشــاد احمدزاده به بازى برگشــت اما 

مجددا از حریفش گل خورد.

مورد ویژه 
سپاهان؛ کابوس 
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پشت سر یحیى و فرهاد؛ 

محرم نگران آینده
گل 3 امتیازى مهره مورد عالقه تارتار

دختر والیبالیست ایرانى با قراردادى رسمى به تیم 
پورتو پرتغال پیوست.

زهرا مغانى، پدیده 18 ســاله تیــم ملى والیبال 
بانوان ایران و باشــگاه پیکان با عقد قراردادى 
رسمى به تیم سرشــناس پورتو در لیگ والیبال 

پرتغال پیوست.
باشــگاه والیبال پورتو هم اکنون در صدر جدول 
لیگ برتر پرتغال قرار دارد و همچنین در رقابت 

هاى لیگ قهرمانان اروپا حضور دارد.
این پاسور ایرانى با پیوســتن به تیم پورتو جوان 
ترین بانــوى ایرانــى خواهد بود کــه در لیگ 

قهرمانان اروپا توپ خواهد زد.
پیش از این در تابستان سال جارى خبر پیوستن 
این بازیکن به لیگ اســلواکى منتشــر شــده 
بود، اما ایــن بازیکن اخیرا در تیــم پیکان توپ 

مى زد. 
چند بازیکن نیز در بخش مردان در لیگ والیبال 
پرتغال توپ مى زنند که محمدرضا بیک، بازیکن 

سابق تیم والیبال جوانان یکى از آنهاست.

دختر 18 ساله ایرانى 
به پورتوى پرتغال 

پیوست
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 11211- 1400/09/18 هیات ســوم خانم مهرى نصرى 
نصرآبادى به شناسنامه شــماره 8 کدملى 1290929513 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلى در ششــدانگ یکباب گلخانه به مســاحت 154,38 مترمربع از پالك 
شــماره 33 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مع 
اواسطه از مالکیت مالک رسمى على شاه سنایى طبق سند انتقالى 28513 مورخ 

1350/05/26 دفتر خانه 9 اصفهان 
ردیف 2ـ راى شــماره 11209- 1400/09/18 هیات ســوم آقاى مجتبى جان 
نثارى الدانى به شناسنامه شــماره 676 کدملى 1290590451 صادره اصفهان 
فرزند عباس در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171,75 مترمربع از پالك 
شــماره 3306 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواســطه از مالکیت مالک رســمى عباس شجاعى طبق سند 
الکترونیکى 139905302025008969 و مالکیت متقاضى طبق سند الکترونیکى 

 139920302025008664
ردیف 3ـ راى شماره 11264- 1400/09/21 هیات سوم خانم زهرا عابدى جونى 
به شناسنامه شــماره 1503 کدملى 1287847277 صادره اصفهان فرزند نعمت 
اله در ششــدانگ یک باب خانه مخروبه به مســاحت 386,04 مترمربع از پالك 
9814 فرعى از 12 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب مع 
الواسطه از مالکیت مالک رسمى نعمت اله عابدى طبق سند انتقالى 31587 مورخ 
1347/12/27 دفترخانه 34 اصفهان و مالکیت مالک رســمى بیگم عابدى طبق 

سند انتقالى 40140 مورخ 1351/12/28 دفتر خانه 5 اصفهان 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1400/09/27 - تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 
1400/10/12- م الــف: 1244155- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب

 اصفهان - شهریارى /9/203

آگهى ماده 3 آیین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
ســند رســمى مســتقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده 
اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع 

عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى گردد در صورتى که افراد نســبت به 
صدور سند متقاضیان اعتراضى داشته باشــند از تاریه انتشار اولین آگهى به مدت 
دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك میمه ارائه و پس از اخذ رسید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائى تسلیم 
نمایند : 1 – کالسه 31 / 99 برابر راى شماره 140030302020000142 مورخ 
24 / 05 / 1400 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى سعید یاورى شناسنامه شماره 10 میمه فرزند حسن در 
یک دانگ و ن یک هشتم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 
2221,10 متر مربع واقع شده بر روى پالك 198 فرعى از 67 اصلى واقع در حسن 
رباط جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى از حسن 

یاورى محرز گردیده است.
2- کالســه 49 / 99 برابــر راى شــماره 140030302020000164 مــورخ

01/ 07 / 1400 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى داود فریدونیان شناسنامه شماره45  میمه فرزند جعفر در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 617,37 متر مربع واقع 
شده بر روى پالك 1219 فرعى از 26 اصلى واقع در ونداده جزء بخش ثبتى میمه که 

مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى از غالمرضا فریدونیان محرز گردیده است.
3-کالســه 32 / 99 برابــر راى شــماره 140030302020000141 مــورخ
 24/ 05 / 1400 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى مهدى یاورى شناسنامه شــماره1036  میمه فرزند 
حسن در یک دانگ و یک هشتم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعى به 
مساحت 2221,10 متر مربع واقع شده بر روى پالك 194 فرعى از 67 اصلى واقع 
در حسن رباط جز بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى از 

حسن یاورى محرز گردیده است.
4-کالســه 24 / 1400 برابــر راى شــماره 140030302020000223 مورخ
 08/ 08/ 1400 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى رضا زاهدى شناسنامه شماره45  میمه فرزند منصوراقا 
در 5سهم  مشاع از ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 246,15 متر مربع 
واقع شده بر روى پالك 5195 فرعى از 1 اصلى واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه 
که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع  الواسطه از وراث سیف اله زاهدى 

محرز گردیده است.
5- کالســه 25 / 1400 برابــر راى شــماره 140030302020000224 مورخ

08/ 08/ 1400 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى مریم زاهدى شناسنامه شماره66  میمه فرزند منصورآقا 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت601,99 متر مربع 

واقع شــده بر روى پالك 2786 فرعى از 1 اصلى واقع در ونداده جزء بخش ثبتى 
میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع  الواســطه از وراث سیف اله 

زاهدى محرز گردیده است.
6- کالســه 9 / 98 برابــر راى شــماره 140030302020000184 مــورخ

 18/ 1400/07 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى داود عبدلى  شناســنامه شماره28 میمه فرزندرحمت 
اله  در ششدانگ یک درب باغ موستان  به مســاحت 654,48متر مربع واقع شده 
بر روى پالك 3608 فرعى از 35 اصلــى واقع در ونداده جزء بخش ثبتى میمه که 
مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى از وراث خانم عبدلى محرز گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/27 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/10/12 -   1241242 /م الف - مهدى ذکاوتمند جزى  -رییس 

اداره ثبت اسناد و امالك میمه /9/205 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006006304- تاریخ: 1400/10/02 - جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه 
هیأت تشکیل و پرونده کالسه 1400114402006000497 مربوط به تقاضاى 
آقاى/ خانم امیرحسین کرباسى زاده اصفهانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت 
به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از 90 اصلى واقع در بخش حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه 
شده با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل مع االوسطه از حسین 
جاللى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم امیرحسین کرباسى زاده اصفهانى 
به شناسنامه شماره 2457 کدملى 1286040280 صادره اصفهان فرزند رسول در 
نسبت به 6 دانگ یکباب باغ به مساحت 2100 مترمربع پالك شماره فرعى از 90 
اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى حدود کارشناس

در اجراى مــاده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت 
به صدور سند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/10/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/27- م الف: 
1250567 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى -  محمد کیانى. عضو قضائى 
- سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /10/149

آگهى موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحى آیین نامه قانون ثبت
شماره نامه: 140085602006009914 - تاریخ ارسال نامه: 1400/10/05 - چون 
آقا/خانم عصمت شــاه نظرى درچه فرزند صفر مالک ششدانگ پالك 110/929 
واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحهـ  دفتر الکترونیکى 
139920302006007960 باستناد تبصره 1 ماده 105 اصالحى آیین نامه قانون 
ثبت درخواســت پرداخت بهاى اعیانى را نموده، طبق نظریه کارشــناس رسمى 
دادگســترى بهاى یکـ  هشــتم اعیانى مبلغ 15750000 ریال تقویم و از طرف 
نامبرده مبلغ مذکور به صندوق ثبت تودیع شــده اســت و طبق اظهار متقاضى، 
ذینفع فاطمه بیگم طبق دادنامه 492-1320/11/21 فاقد نشانى است، لذا مراتب 
یکبار آگهى مى شود تا ذینفع براى اخذ مبلغ سپرده به این اداره مراجعه و یا چنانچه 
مدعى تضییع حقى اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى به دادگاه 
صالح مراجعه و گواهى طرح دعــوى را به این اداره ارائه نمایــد در صورت عدم 
تسلیم گواهى طرح دعوى این اداره سند مالکیت مالک را بدون استثنا بهاء اعیانى 
صادر خواهد کرد. م الف: 1252029 – اداره ثبت اســناد و امالك حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر /10/159

یک متخصص بیماریهاى عفونى به تشریح عالئم سویه 
جدید کرونا موسوم به اومیکرون پرداخت.

دکتر روناك میالدى با بیان اینکه عالئم این سویه جدید 
هم مشابه سویه هاى قبلى است گفت: این سویه جدید 
هم در اغلب موارد مشابه عالئم یک سرماخوردگى ساده 
ظاهر مى شــود. میالدى گفت: گرفتگى بینى، عطسه، 
سردرد و سرفه خشــک از جمله عالئم این سویه جدید 

است.
وى با بیان اینکه افتراق این ســویه جدید از سویه هاى 
قبلى بسیار دشوار است گفت: تنها راه در این زمینه بحث 
همه گیرى این ویروس در محیط خانواده یا کار و ... است.

میالدى گفت: سویه هاى قبلى عمدتا بصورت "تک گیر" 
خود را نشان مى دادند، بطور مثال یک یا دو نفر در خانواده 
درگیر کرونا مى شدند، اما با شیوع این سویه جدید اغلب 

درگیرى ها بصورت خانوادگى است.
وى افزود: زمانى که اعضاى یــک خانواده ظرف مدت 
کوتاه همگى به کرونا مبتال شــوند، شک اصلى سمت 

سویه "اومیکرون" مى رود.
میالدى با بیان اینکه عالئم این ســویه جدید سه روز 
بعد از ورود ویروس به بدن خود را نشان مى دهد، گفت: 
این عالئم حدود 9 روز و یا شــاید حدود دو هفته طول 

مى کشد.

"تدروس آدهانوم"، دبیرکل ســازمان بهداشــت جهانى 
در سخنرانى به مناســبت آغاز سال 2022 میالدى گفت: 
همزمان با اینکه جهان وارد سومین ســال پاندمى کرونا 
مى شود، تمامى ابزارها براى پایان دادن به این پاندمى در 

دسترس است.
اما وى تاکید کرد که "ناسیونالیســم محــدود" و "احتکار 
واکسن" مانع پایان دادن به پاندمى کرونا مى شود و منجر 
به ظهور سویه جدید کرونا با سرعت سرایت باال موسوم به 

"اومیکرون" شده است.
تدروس آدهانوم تصریح کرد: هرچه نابرابرى بیشتر ادامه 
داشته باشــد، خطرات ابتال به این ویروس به صورتى که 

ما نمى توانیم از آن پیشــگیرى و یا آن را پیش بینى کنیم، 
بیشتر مى شود. اگر به نابرابرى پایان دهیم، به پاندمى کرونا 
پایان خواهیم داد.  وى گفت: ســال 2021 میالدى سال 
بسیار دشوارى بود اما متوجه شــدم که خیلى چیزها براى 
شکرگزارى وجود دارد. اگرچه هیچ کشورى به طور کامل از 
پاندمى کرونا خارج نشده است، اما ما ابزارهاى جدید بسیارى 
براى پیشگیرى و درمان کووید 19 در اختیار داریم. همزمان 
با اینکه وارد سومین سال از پاندمى کرونا مى شویم، مطمئنم 
که امسال سالى است که به این پاندمى پایان خواهیم داد. 
اما تنها در صورتى که دست به دست یکدیگر دهیم و با هم 

همکارى کنیم.

چگونه بفهمیم به اومیکرون 
مبتال شده ایم؟

شاید 2022 پایان کرونا باشد؛ 
اما به یک شرط

واکسیناسیون زیر 12 ساله ها، 
فعالً نه

   ایرنا | وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکى 
درباره واکسـن کروناى زیر 12 سـاله ها گفـت: هنوز 
سـتاد ملى کرونا در این زمینه به نتیجه نرسیده است. 
بهرام عین اللهى در جمع خبرنـگاران افزود: وضعیت 
واکسیناسیون افراد زیر 12 سال در ستاد ملى کرونا در 
دست بررسى است که اگر مطالعات آن به نتیجه برسد 
اعالم خواهد شـد. وى همچنین اظهارداشت: سه ماه 
پس از ُدز دوم، بایسـتى دز سـوم واکسیناسیون کرونا 
انجام شود لذا با توجه به اینکه سرعت واکسیناسیون 
بیشتر در مهر و آبان ماه امسال افزایش یافته و بیشترین 
میزان تزریقات را در این ماه ها داشـتیم، هنوز فرصت 
داریم که این اقدام صورت گیرد. وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى گفت: آمار واکسیناسیون در هر هفته 

به بیش از هشت میلیون دز رسیده است.

شرایط تزریق واکسن 
به اتباع خارجى 

   ایسنا | مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبى گفت: تزریق واکسن به اتباع خارجى تابع شرایط 
خاصى نیسـت و تنها با داشـتن کارت آمایش یا نامه 
معرفى از اداره اتباع، انجام مى شود. محمدرضا رضایى 
افزود: هالل احمر با اتکا به توان اعضاى داوطلب این 
توانمندى را دارد تا در شرایط گوناگون آالم مردم را در 

عرصه هاى مختلف کاهش دهد.

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل بوذر جمهر کاشان سهامى خاص به شماره ثبت 5926 و شناسه ملى 14005488373 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/09/13 و نامه شماره 21/63598 مورخ 1400/9/24 اداره کل حمل و نقل جاده اى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ویدا 
کاظمى لنج آبادى به شماره ملى 0081200420 و هدیه کاظمى به شماره ملى 0440500737 و احمد استادیان بیدگلى به شماره ملى 6199596919 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. قادر عبداللهى به کد ملى 1670097285 به سمت بازرس اصلى و کبرى پاسبان 
زاده بیدگلى به شماره 6199250664 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت 

نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان (1252757)

آگهى تغییرات
موسسه انجمن حمایت زندانیان شهرستان نایین به شماره ثبت 113 و شناسه ملى 14008902078 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/06/30 و 
نامه 111/18662/37 مورخ 1400/9/9 سازمان زندانها و اقدامات تامینى و تربیتى (اداره کل استان اصفهان) تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل توکلى مهرادرانى شماره 
ملى 1249979412 (سمت :دادستان)و محمد حسین نصرتى شماره ملى 1209756196 (سمت:فرماندار) و علیرضا بابائى فارسانى شماره ملى 4679007958(سمت: 
مدیر کل زندانها) و رضا رمضانى کجانى شماره ملى 1249775051(سمت:رئیس زندان) و مجتبى وزیرى سرشک شماره ملى 1249451221 و هادى بنده على نائینى 
شماره ملى 1249452007 و خسرو اسمعیلى کجانى شماره ملى 1249298733به عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند علیرضا اقبال 
شماره ملى 5409867378 و محمدرضا باقرى نژاد نائینى شماره ملى 1249437350 بعنوان بازرسان شرکت براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نایین (1252770)

آگهى تغییرات
موسســه انجمن حمایت زندانیان شهرستان نایین به شــماره ثبت 113 و شناسه ملى 
14008902078 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/06/30 و نامه 
111/18662/37 مورخ 1400/9/9 سازمان زندان ها و اقدامات تامینى و تربیتى (اداره 
کل استان اصفهان ) تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل توکلى مهرادرانى(سمت :دادستان) 
شماره ملى 1249979412 بســمت رئیس هیات مدیره و محمد حسین نصرتى(سمت 
: فرماندار) شــماره ملى 1209756196 عضــو اصلى هیات مدیــره و علیرضا بابائى 
فارسانى(سمت:مدیر کل زندانها) شماره ملى 4679007958 عضو اصلى هیات مدیره و 
رضا رمضانى کجانى(سمت:رئیس زندان) شماره ملى 1249775051 نایب رئیس هیات 
مدیره و هادى بنده على نائینى شماره ملى 1249452007 خزانه دار و خسرو اسمعیلى 
کجانى شماره ملى 1249298733 و مجتبى وزیرى سرشک شماره ملى 1249451221 
عضو اصلى هیات مدیره به مدت دو سال و حامد رمضانى کجانى شماره ملى 1240021781 
خارج اعضا بسمت مدیرعامل به مدت یکسال انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد رسمى و 
تعهد آور بانکى از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضایى مشترك دو نفر از اعضاى 
هیات مدیره،مدیر عامل به اتفاق رئیس هیات مدیره و با مهر انجمن داراى اعتبار است و 
اوراق عادى و نامه ها با امضاى مدیرعامل و مهر انجمن معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نایین (1252771)

روى موج کووید-19

جهان پس از یک ســال پر فراز و نشــیب، شــروع موج 
دیگرى از بیمارى همه گیر کووید- 19 که منجر به افزایش 
محدودیت ها و تعداد مبتالیــان و اندکى امید به روزهاى 

آینده شده است، سال 2022 را آغاز کرد.
شــیوع بیمارى همه گیر که اکنون وارد سومین سال خود 
شده است همچنان بر زندگى بشر مســلط است و بیش 
از 5/4 میلیون نفر از شروع شــیوع این بیمارى از دسامبر 
2019 جان خود را از دســت داده اند. بر اساس داده هاى 
رویترز، موارد ابتال به بیمــارى همه گیر کووید- 19 طى 
هفت روز گذشته به اوج خود رسید و به طور میانگین روزانه 
یک میلیون مورد در سراســر جهان بین 24 تا 30 دسامبر 
شناســایى شــد. با این حال، مرگ ومیرها با سویه جدید 
افزایش نیافته است و این امید را به وجود مى آورد که سویه 

جدید کشندگى کمترى دارد.
مطالعه اى که بر روى یک میلیون مورد ابتال به این سویه 
انجام شد، نشان داد که افراد مبتال به اومیکرون تقریبا یک 
سوم افراد مبتال به دلتا به بسترى نیاز دارند و این مى تواند 
نشــانه هاى دلگرم کننده اى باشــد با این حال بسیارى از 

محدودیت ها اعمال شده است.
سال 2021 با امید آغاز شد زیرا واکسن هاى نجات دهنده 
براى حــدود 60 درصد جمعیت جهان ارائه شــد، اگرچه 
بسیارى از کشــورهاى فقیر دسترسى محدود به واکسن 

دارند.
در بسیارى از کشــورها از جمله بریتانیا، ایاالت متحده و 
حتى استرالیا که مدت ها با کاهش موارد ابتال مواجه شده 
بود اکنون ســویه اومیکرون باعث ابتــالى موارد جدید 

شده است.

در ســیدنى که در زمان هاى عادى عنوان «پایتخت سال 
نو جهان» را از آن خود کرده اســت و افراد براى تماشاى 
آتش بازى هاى معروف در آن جمع مى شوند امسال با شیوع 
اومیکرون عالوه بر اینکه پذیراى گردشگران نبود بسیارى 
از ســاکنان نیز به دلیل نگرانى از شــیوع گسترده سویه 

اومیکرون مراسمى برگزار نکردند.
در شــهر ریو در برزیل، جشن ها در ســاحل کوپاکابانا به 
صورت محدود برگزار شد و افراد معتقدند که اکنون زمان 

تجمعات بزرگ نیست.
در نیویورك، جمعیتى که براى شــروع ســال نو تجمع 
مى کردند به یک چهارم کاهش یافتند و همه از ماســک 

اســتفاده، فاصله فیزیکــى را رعایت کردنــد و گواهى 
واکسیناسیون نیز به همراه داشتند.

در آفریقاى جنوبى که اولین کشور است که سویه اومیکرون 
را معرفى کرد بسیارى از محدودیت ها براى برگزارى جشن 
سال نو لغو شد و مقامات بهداشتى عنوان کردند: کاهش 
موارد ابتال نشان از گذشــتن از این موج دارد که البته آمار 

مرگ ومیر در آن افزایش قابل توجه نداشته است.
در آسیا نیز بسیارى از جشن ها کمتر برگزار شد و یا لغو شده 
است. در کره  جنوبى مراسم ســنتى زنگ نیمه شب براى 
دومین سال لغو و بسیارى از جشن ها نیز ممنوع اعالم شد و 
نخست وزیر این کشور از مردم درخواست کرد تا از ماسک 

استفاده کنند و دورهمى ها را کاهش دهند. چین، مکانى که 
ویروس کرونا براى اولین بار در اواخر ســال 2019 در آن 
ظاهر شد، در برابر این سویه  آماده باش است و بسیارى از 

رویدادهاى سال نو خود را لغو کرده است.
در هند به دلیل ترس از شــیوع موج ویرانگر اومیکرون، 
بســیارى از شــهرها و ایاالت محدودیت هایى را براى 
تجمعات اعمال مى کنند و براى مثال در دهلى ســاعت 
10 شب به عنوان منع تردد معرفى شده است. پلیس بمبئى 
ممنوعیت بازدید از مکان هاى عمومى مانند سواحل شهر 
و تفرجگاه هاى ساحلى را که معموال مکان هاى محبوب 
براى بازدید در سال جدید هستند را صادر کرد که احتماال 

به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.
در دبى نیز بــا وجود تعــداد زیــادى از مــوارد ابتال در 
امارات متحده عربى، برنامه هاى آتش بازى برج خلیفه در 

بلندترین برج جهان ارائه شد.
مقامات جاکارتا، پایتخت اندونزى، مسیرهاى تردد سال نو 
را محدود کردند و نمایش آتش بازى تماشایى در برج هاى 

دوقلوى پتروناس در کوالالمپور نیز لغو شد.
در ژاپــن، مــردم در معابــد و زیارتگاه هــا بــا رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى جمع مى شوند. البته در شهر 
توکیو افراد به این ســویه توجه ندارند و احساس شادى 

دارند.
در تایلند، مقامات اجازه دادند تا مهمانى هاى شب سال نو و 
نمایش هاى آتش بازى با تدابیر شدید محدودیت کرونایى 
ادامه پیدا کنند و مراسم نیایش شــب سال نو که معموال 
در معابد بودایى برگزار مى شــود نیز بــه صورت آنالین 

برگزار شود.

آغاز سال نو میالدى در سایه اومیکرون
سرپرست مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: در چند ماه 
اول در سامانه تیتک، موضوع استعالم اصالت واکسن 
روى یک سرور اولیه  بود که پردازش الزم را نداشت 
و گاهى ممکن بود پاسخ استعالم در زمان مناسبى به 
سامانه نرسد. محمد هاشمى افزود: اگر سامانه سطح 
یک پاسخ را دریافت نمى کرد به این معنا بود که تزریق 
واکسن در سامانه تیتک ثبت نشده است. وى ادامه داد: 
در ادامه واکسیناتور تصور مى کرد ثبت، اتفاق نیفتاده و 

دوباره و گاهى اوقات تا 10 بار تالش مى کرد.
هاشمى خاطرنشان کرد: مردم شــاهد این موضوع 
بودند که ممکن بود سامانه سطح یک، بارها خطایى 
را نشان دهد که بعد از یک بار تالش، سامانه تیتک 
پیام خطا ارسال مى کرد به این معنا که واکسن یک بار 
ثبت شده است و چون پیام خطا مجدد به سامانه سطح 
یک مى رسید عمال در سامانه سطح یک این تصور به 

وجود مى آمد که ثبت واکسن با مشکل همراه است.
وى اضافه کرد: همکاران ما در معاونت فناورى به دو 
صورت توانستند این مشکل را برطرف کنند؛ در مرحله 
نخست از همکاران سازمان غذا و دارو خواستند سرور 
سامانه تیتک درباره اصالت واکســن را تغییر داده و 
سرور قوى ترى براى این کار تعریف کنند و در مرحله 
بعد هم به سامانه هاى سطح یک اعالم شد در صورت 
دریافت پیام خطا از سرویسى متفاوت از سازمان غذا 
و دارو که قابلیت استعالم دارد استفاده کنند بنابراین 
تعداد پیام هاى خطایى که در سامانه تیتک ثبت شده 

عمدتا به این دلیل است.

مشکل اعالم خطا در 
استعالم اصالت واکسن 

حل شد
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رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس با بیان اینکه بند مربوط 
به افزایش ســن بازنشســتگى را کال حذف و بند مربوط 
به میانگین پرداخت مســتمرى بازنشستگان از 2 سال به 
3 ســال را نیز حذف کردیم، اظهار داشت: افزایش حداقل 
حقوق به 5 میلیون تومان و معافیت مالیاتى را به زیر حقوق 6 
میلیون اختصاص دادیم که  در الیحه دولت 5 میلیون تومان

 بود.

حذف افزایش 
سن بازنشستگى

04

رئیس دبیرخانه ســتاد کشــورى کنترل دخانیات وزارت 
بهداشت، با اشــاره به اینکه ظرفیت مالیات بر دخانیات در 
کشــور باالتر از 20 هزار میلیارد تومان است، تاکید کرد: 
اکنون با توجه به قیمت پایین ســیگار در کشــور، بحث 
قاچاق محصــوالت دخانى به خارج از کشــور را داریم نه 
قاچاق ورودى. متوســط قیمت جهانــى دخانیات حدود 
4.5 تا 5 دالر اســت؛ اما متوسط این قیمت در کشور ایران 
کمتر از  0.5 دالر اســت. بهزاد ولــى زاده، افزود: حداکثر 
10 میلیون نفــر مصرف کننده دخانیات در کشــور داریم 
که با کاهــش 61 درصدى درآمد مالیات بــر دخانیات در 
الیحه بودجه1401متاسفانه دود حمایت ها از این کاالى 
آسیب رسان، به چشم 75 میلیون نفر از جمعیتى مى رود که 

مصرف کننده این محصوالت نیستند.

قیمت پایین سیگار در ایران

03

05

حســینعلى حاجى دلیگانى، عضو هیئت رئیســه مجلس 
گفت: نسخه نویسى الکترونیک از برخى اجحاف ها که به 
مردم تحمیل  مى شود، ممانعت  مى کند. با استفاده از این 
روش  مى توانیم از مصرف داروهاى غیرضرورى توســط 
بیماران نیز جلوگیرى به عمل آوریم و موجب  مى شود که 
از ورود داروهاى تقلبى به چرخه  درمان کشور اجتناب شود.

«فقط کافى است کمتر از یک ســاعت در فضاى مجازى 
با کلیدواژه «بادیگارد آقا و خانم» دنبــال تامین نیرو براى 
تشــریفات مراســم یا محافظت از افرادى خاص باشــید. 
فهرستى متنوع از انواع شرکت هاى تشریفاتى و لوکس مقابل 
چشمان تان نقش مى بندد که با اسکرول آنها مى توانید نمونه 
مورد پسندتان را انتخاب کنید. از بادیگاردهاى خوش استایلى 
که بیشتر جنبه نمایشى و شو در کنار ســلبریتى ها دارند تا 
هیکل درشت هایى که چندتایى وسیله بازدارنده و کوچک، 
جایى در لباس هایشان به بهانه اعتماد و امنیت بیشتر مخفى 
کرده اند.این شرکت ها خدماتشــان را از ساعتى 700 هزار 
تومان تا چند َده میلیون تومان ویژه برگزارى مهمانى هاى 

الکچرى مى فروشند!

کاهش ورود داروهاى تقلبى

بادیگارد 
10 میلیون تومان!
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محمدحسین کفراشى، مدیر کل ارزیابى عملکرد و رسیدگى 
به شــکایت وزارت آموزش و پرورش گفت: ما هیچ گونه 
اجبارى براى گرفتن پول از اولیا در مــدارس دولتى نباید 
داشته باشــیم. وى با بیان اینکه  به طور کلى مدارس حق 
گرفتن وجهى را به اجبار از خانواده ها ندارند، افزود: این به 
دلیل اعالم کردیم غیر از مدارس غیر دولتى و مدارس داراى 
فوق برنامه، نباید پولى دریافت شود. این در حالى است که 
به گفته بسیارى از والدین برخى مواقع از آنها پول زور گرفته 

مى شود و به شرط پرداخت آن نام نویسى انجام مى گیرد.

پول زور!

بررســى پژوهشــى کودکان کار در تهران نشان 
مى دهد که بیــش از 77 درصد از کــودکان کار، 
تجربه ســوء اســتفاده در محل کار را دارند و سوء 
اســتفاده عاطفى و بى توجهى از شــایع ترین انواع 

آن بوده است.
در ایران، مطالعات مختلفى به بررسى کار کودکان 
در زمینه هاى مدیریت خشــم، اعتمــاد اجتماعى، 
وضعیت تغذیه، ســوء مصرف مواد و رشد کودکان 
کار پرداخته اند؛ ولى با این وجــود هیچ یک از این 
مطالعات،  موضوع سوء استفاده از  آن ها در محیط 
کار، به ویژه شیوع آن و عوامل مرتبط با آن را بررسى 

نکرده اند.
به همین دلیل پژوهشــگران با انجام یک مطالعه 
مقطعى در شهریورماه 1397 تا اردیبهشت 1398، 
250 کودك را در هفت مرکز حمایت از کودکان کار 
شهر تهران مورد بررســى قرار دادند و شیوع سوء 
استفاده از کودکان در محیط کار و عوامل مرتبط با 

آن را ارزیابى کردند.
بر اســاس بررســى هاى این مطالعه، تعداد قابل 
توجهى از کــودکان (77.6 درصــد) حداقل یک 

نــوع بدرفتارى را تجربه کردند و ســوء اســتفاده 
عاطفى (حدود 70 درصد) و بى توجهى (52 درصد) 
شایع ترین نوع بدرفتارى بوده است. در این مطالعه 
عنوان شده است که آزار جسمى به میزان حدود 6 
درصد و آزار جنسى حدود 3.5 درصد شیوع داشته 

است.
همچنین یافته هاى این تحقیق حاکى از آن است 
که زندگى کردن کودکان به تنهایى و یا با یک والد 
مجرد، مى تواند به عنوان عوامل خطر بدرفتارى با 
کودکان باشند. در حالى که کودکانى که در مشاغل 
خانگى کار مى کردند، پســرها و آن هایى که سن 
بیشترى داشــتند، آزارهاى کم ترى را در محل کار 

تجربه کرده بودند.
به گفته پژوهشگران این مطالعه، با توجه به شیوع 
باالى کودك آزارى در محیط هاى کارى، آموزش 
کارفرمایان در مــورد رفتارهاى آزاردهنده، عواقب 
قانونى و حقوق کودکان بــراى بهبود درك آن ها 
از مســئولیت هاى خود و در نتیجه پیشــگیرى از 

بدرفتارى با کودکان ضرورى است.
این محققان معتقدند که دولــت باید راهبردهاى 

پیشــگیرى از ســوء اســتفاده در محــل کار؛ 
مانند بازرســى هاى منظم را ایجــاد و اجرا کند تا 
کارفرمایان را پاســخگو نگه دارد. همچنین الزم 
است ســازمان هاى غیردولتى، داوطلبان و فعاالن 
اجتماعى که به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم با 
کودکان کار کار مى کنند، از ســوء اســتفاده هاى 
احتمالى تجربه شده در محیط هاى کارى و عوامل 
خطر آن آگاه باشــند. ایــن امر به ارائــه خدمات 
مؤثرترى براى پیشــگیرى، درمــان و حمایت از 
کودکان کار کمک مى کند. براى مثال، سازمان هاى 
غیردولتــى که با ایــن کــودکان، کار مى کنند با 
اولویت بندى خدمات خود، مى توانند منابع بیشترى 
را براى توانمندســازى آموزشــى کارگران دختر، 
کودکان کوچک تر، کودکانى که در مشاغل خارج 
از خانه کار مى کنند و کسانى که به تنهایى یا با یک 

والدین زندگى مى کنند، اختصاص دهند.
در انجام این تحقیق پژوهشــگران دانشگاه علوم 
بهزیســتى و توانبخشــى، به همراه ســارا مکى 
علمدارى از  دانشگاه A&M تگزاس غربى ایاالت 

متحده آمریکا با یکدیگر مشارکت داشتند.

سوء استفاده از کودکان کار 
معاون آموزش ابتدایى وزیر آموزش و پرورش گفت: چقدر شایع است؟

در بازگشایى مدارس در دوران کرونا تاخیر داشتیم.
رضــوان حکیم زاده با بیــان اینکه در مقایســه با 
کشورهاى توسعه یافته مثل انگلستان و آلمان خیلى 
دیر به ســمت آموزش حضورى رفتیم، اظهار کرد: 
اگرچه از نظر واکسیناسیون معلم ها جزو کشورهاى 
موفق بودیم، اما در بازگشایى مدارس تاخیر داشتیم.

وى با بیان اینکــه تعطیلى مــدارس در ایام کرونا 
لطمه زیادى متوجه دانش آمــوزان کرده، تصریح 
کرد: در پژوهش هاى صورت گرفته در سال گذشته 
نسبت به ســال قبل از آن به ترتیب شاهد کاهش 
10 و 9 درصدى یادگیرى درس فارســى که جزو 
دروس پایــه و مهم دانش آمــوزان مقطع ابتدایى 
اســت، در بین دانش آموزان کالس اولى و دومى 
بودیم که این وضعیت براى سطح سواد یک نسل 

نگران کننده است.
وى در ادامه با بیان اینکه تجربه چند ماهه نشــان 
داد امــکان یادگیرى براى دانش آمــوزان مناطق 
حاشــیه اى و محروم که خانــواده هــاى آنها از 
سطح ســواد پایین ترى برخوردار هستند، در قاب 
کوچک موبایل خیلى فراهم نیســت، تصریح کرد: 
دانش آموزان مدارس روستایى و عشایرى که زودتر 
از سایر دانش آموزان آموزش هاى حضورى را آغاز 

کرده اند، کمتر لطمه دیدند.
معاون آموزش ابتدایى وزیر آموزش و پرورش سپس 
برخوردارى همه دانش آموزان مقطع ابتدایى از فرصت 
تحصیلى برابر را یکى از مهمترین اولویت هاى وزارت 
آموزش و پــرورش عنوان کرد و گفــت: آموزش و 
پرورش اعتقاد دارد که همه دانــش آموزان باید به 

آموزش رایگان دسترسى داشته باشند.

چند روز گذشته سند مجوز محیط زیست خوزستان 
براى صادرات پرندگان زینتى منتشر شد که حاکى 
از آن است، در 3 آبان 1400 ماموران فرودگاه اهواز 
محموله پرندگان زینتى به مقصد کشــور کویت را 
متوقف مى کنند و به دنبال آن شرکت صادر کننده 
صادر کــردن محموله مجوز محیط زیســت را به 

فرودگاه عرضه مى کند.
در این نامه مجوز خــروج 300 قطعه قنارى، 100 
قطعه بلبل خرما، 100 مرغ مینــا، 150 فنچ و 200 
قطعه جوجه شــتر مرغ داده شده اســت، که نکته 
جالب آن وجود بلبل خرما در این لیســت است که 
جزء پرندگان ممنوعه براى شکار و نگهدارى است.

مدیر کل دفتر حفاظت حیات وحش سازمان محیط 
زیســت در مورد صادرات این پرندگان گفت: این 
مجوز بر اساس مشاغل خانگى صادر شده و صادرات 
پرندگان زینتى یک امر عادى در جهان است. وى 
در مورد وجود بلبل خرما در این محموله گفت: بلبل 

خرما در این لیست وجود نداشته است.
چند سالى است که کشــور هاى حوزه خلیج فارس 
براى غنى کردن زیستگاه هاى خود پرندگان ایرانى 

را میخرند و بازار قاچاق این پرندگان داغ است.
اما این بار قاچاقى در کار نیســت و پرندگان زینتى 
ایران با مجوز متولى حیات وحش یعنى ســازمان 
محیط زیست با هواپیما راهى این کشور ها مى شوند.

در سال هاى اخیر تالش هاى زیادى در جهت مقابله با اعتیاد صورت 
گرفته و در جدیدترین اقدام، راه اندازى دهکده سالمت براى بازگشت 
معتادان به جامعه مطرح شــد که به باور عضو مرکز ملى مطالعات 
اعتیاد به جاى جداسازى و صرف هزینه هنگفت، بهتر است محله ها 

را توانمندسازى کنیم.
تأسیس دهکده ها یا شــهرهایى براى بازگرداندن معتادان متجاهر 
به جامعه خبرى بود که بتازگى از سوى سردار حسین رحیمى رئیس 
پلیس پایتخت در دیدار از یک مرکز بازپرورى اعالم و عنوان شد که 
تالش مى شود در این شهرها یا دهکده هاى سالمتى که براى معتادان 

متجاهر طراحى شده، آنها را با یک شیب مالیم به جامعه بازگرداند.
خبرى که سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر ناجا درباره آن گفت:  جزئیات این طرح به ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر ارائه شده و به گفته او براساس برآوردهاى انجام شده فاز نخست 
این دهکده در دو سال و فاز دوم آن طى سه سال انجام خواهد شد و 
نیازمند اعتبارى در حدود هزار میلیارد تومان است که البته مى توان با 

کمک دولت و خیران آن را اجرائى کرد.
طرح تاسیس دهکده سالمت براى بازگشت معتادان به جامعه از جمله 
طرح هایى بود که ســال هاى قبل هم نمونه هاى مشابه آن مطرح 
و بنا به دالیلى به منصه ظهور نرســید همچون طرحى که در دهه 
60 به اسم «جزیره فارور» یا طرح ســاخت «شهرك بازتوانى زنان 

آسیب دیده یا در معرض آســیب» که با مخالفت نهادهایى همچون 
بهزیستى و همچنین فعاالن اجتماعى مواجه شد و عنوان کردند که 
دوران درمان هاى جزیره اى و تبعیدى تمام شده است. ضمن اینکه 
مطابق قانون، متولیان تنها حق جمع آورى افراد معتاد متجاهر را دارند 
و پس از ترك و گذراندن دوره سم زدایى در کمپ ها، آنها موظف به 

رهاکردن آنان هستند.

در مورد پیشنهاد طرح تاسیس دهکده سالمت براى بازگشت معتادان 
به جامعه  علیرضا نوروزى روانپزشــک و عضو مرکز ملى مطالعات 
اعتیاد با بیان اینکه این ایده براى پاکســازى مناطق شهر از مشکل 
معتادان متجاهر یا بى خانمان مطرح شــده و قرار است این افراد در 
شهرك یا دهکده جدایى سالمتى خود را بدست بیاورند، خاطرنشان 

کرد: طرح جداسازى ضمن اینکه پر هزینه است، موثر هم نیست.

وى درتوضیح نظر خود، یادآور شد: این جداسازى از دو حالت خارج 
نیســت؛ یا فرد معتاد هر وقت خواســت مى تواند از آن مکان خارج 
شود که به طور حتم و با توجه به تجارب قبلى، هر گز باز نمى گردد 
اما اگر فرد معتاد حق خروج از دهکده را نداشته باشد آنوقت یکجور 
محکومیت یا تبعید محسوب مى شود و نامگذارى دهکده سالمت 

چندان معنا نخواهد داشت.
این روانپزشک با بیان اینکه جداسازى ممکن است در مدت زمانى 
محله ها و مناطق شهرى را پاکســازى کند اما باید دید تا چه وقت 
مى توان این روند را ادامه داد، تصریــح کرد: با این کار، یک تکلیف 
و هزینه هنگفتى بر دوش دولت و مسووالن مربوطه مى افتد ضمن 
اینکه میزان عود و بازگشــت به چرخه اعتیاد در این افراد بسیار باال 
است تا آنجا که 90 درصد به مصرف بازمى گردند و پس از بازگشت به 

محل بار دیگر شکوه و شکایت افراد محله بلند شود.
نوروزى یادآور شد: با این جداسازى، مهارت هاى کافى براى زندگى 
در اجتماع و حمایت الزم براى بازگشت معتاد به جامعه وجود نخواهد 
داشت پس به جاى جداســازى، بهتر است محله ها را توانمندسازى 
کنیم. به این معنا که هر محله را متعهد کنیم تا تمام منابع خود اعم 
از سازمان هاى غیردولتى و دولتى را در جهت پاکسازى و بازپرورى 
معتادان محله بسیج کند زیرا هیچ کس حق جابجایى افراد را ندارد و 

هر معتادى در همان محله باید ساماندهى شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: مســاله ازدواج و 
جوانى جمعیت به عنوان مسائل راهبردى نظام و مسائل اولیه کشور 
هستند که مقام معظم رهبرى نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

به آن مى پردازند.
وحید یامین پور با اشاره به برنامه ریزى در راستاى ساماندهى امور 
جوانان گفت: تصمیم جدى بر تقویت ماهیت ستادى ساماندهى امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان در استان ها داریم که به عنوان ارکان 

ستاد ملى ساماندهى و شوراى عالى جوانان است.
وى افزود: اگرچه مسائل جوانان همچون ازدواج، مسکن، اشتغال و 
آسیب هاى اجتماعى در سطح کشور شباهت زیادى به هم دارند اما 
هر استان ویژگى هاى خاص خود را دارد و باید توجه ویژه و خاصى 

به آنها شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانــان گفت: امیدواریم دوره 
جدید این ستاد با نظم و تعهد و جدیت در تصویب مصوبات کارآمد 

و موثر شکل گیرد.
یامین پور بیان کرد: این درست است که مسائل اقتصادى و معیشتى 
ارتباط مستقیم و غیر قابل انکارى در کاهش، سخت شدن و باالرفتن 
سن ازدواج شده است ولى على رغم این موضوعات و تاکید بر آن، 
بررسى ها نشــان مى دهد که همچنان نگرش جوانان و خانواده ها 
و مسائل فرهنگى نقش بســیار پررنگى در این موضوع دارد و باال 
رفتن سن ازدواج قطعا نگرشى اســت که جوانان نسبت به تشکیل 

خانواده داشته اند.
وى با اشــاره به اهمیت توجه به نگرش جوانان نســبت به خانواده 
افزود: متاســفانه ســن ازدواج در دهه اخیر همواره صعودى بوده 

و نزدیک به مرز 30 ســال براى مردان رســیده و نرخ رشد طالق 
نیز همواره صعودى بــوده که از هر 3 ازدواج یــک طالق داریم و 
نسبت ازدواج به طالق به 30 درصد رسیده است ولى على رغم این 
مشکالت همچنان نگرش جوانان و خانواده ها و مسائل فرهنگى 

نقش پررنگى در این آمارها دارد.
یامین پور گفت: ما حدود 12 میلیون و 800 هزار جوان در سن ازدواج 
داریم و سالیانه حدود 600 هزار ازدواج داریم و این بدین معنى است 
که در ده ســال آینده با تجرد قطعى حجم زیادى از جوانان مواجه 

خواهیم بود.
 معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان بیــان کرد: دو گالیه 
پرتکرار جوانان شامل سربازى اجبارى و سخت گیرى بانک ها در 
پرداخت تسهیالت ازدواج بوده است که این ها سدى در برابر ازدواج 

ساده و بهنگام جوانان بوده است.
وى افزود: در سال گذشته 34 درصد از زوجین متقاضى وام ازدواج 
موفق به دریافت آن نشدند که این موضوع بسیار ناراحت کننده است 
در حالى که دارایى بانک ها ده برابر عددى است که موظفند به عنوان 

تسهیالت بپردازند.

کدام براى معتادان کارآمدتر است؛

ایجاد دهکده سالمت یا توانمندسازى محله ها؟

ازدواج و جوانى جمعیت از مسائل راهبردى هستند

وضعیت براى سطح سواد یک نسل 
نگران کننده است

 ایران پرندگان زینتى به کشور هاى عربى 
صادر مى کند!



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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از اقطار زمین بیرون رفته و دوش هایشــان آنچنان نیرومند است که توان 

موال على (ع)آن دارند که پایه هاى عرش را بر دوش کشند.
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آگهى مزایده امالك مازادبر نیاز
 بانک ملى ایران  استان اصفهان

بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، تعدادى از اموال مازاد خود را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir   : مزایدهمزایده 
دستگاه اجرایى.مزایده گر ، مزایده شــماره 2000001195000004 مربوط به اموال غیر منقول بر 
مبناى قیمت پایه مزایده ، با وضعیت موجود و به صورت نقدى ، متصرف دار و غیر متصرف دار به فروش 
برساند . متقاضیان مى توانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتى فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات 
مربوطه ازساعت 8:00 صبح  مورخ 1400/10/13 لغایت ساعت 14:00 مورخ 1400/10/25 به سامانه فوق 
الذکر پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر از طریق سامانه 
ستاد ، ثبت و بارگذارى نموده و سواالت احتمالى خود را در زمینه اموال مورد مزایده ، با شماره تلفن 

32247380 (واحد امالك اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان) مطرح نمایند. 
توضیحات : 

1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
2- پیشنهادات فاقد سپرده یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود 

است.
3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است.

4- متقاضیان جهت شرکت در مزایده مى بایست پس از مراجعه به آدرس الکترونیکى فوق الذکر 
و انتخاب اموال مورد نظر ، جهت شرکت در مزایده نسبت به تهییه توکن از دفاتر منتخب خدمات 
پیشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاء الکترونیکى، نسبت به ارائه پیشنهاد 
اقدام نمایند. متقاضیان مى توانند براى دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت با شماره تلفن 41934 - 021 تماس حاصل نمایند . 
5- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 ٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان مى بایست به 
یکى از دو روش پرداختى تصریح شده در سامانه ستاد، از طریق درگاه سامانه و یا وجه مورد نظر را به 
حساب شماره 0110490056006 به نا م اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان واریز و تصویر رسید 

پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذارى نمایند.
6- کلیه پاکتهاى حاوى پیشنهادات متقاضیان راس ســاعت 10:00 مورخ 1400/10/26 به صورت 
الکترونیکى از طریق سامانه ستاد بازگشایى و از طریق آدرس الکترونیکى به اطالع متقاضیان خواهد 

رسید. 
7- در خصوص امالك متصرف دار ، به برنده مزایده وکالتنامه کارى جهت انجام امور قانونى اعطاء 
گشته و کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ استعالم در ارتباط با نقل و انتقال ، تنظیم وکالتنامه و سایر 

موارد برعهده خریدار مى باشد. 
8- با توجه به اعالن قبلى بانک مبنى بر متصرفدار بودن یا تخلیه امالك ، بانک از پذیرفتن هر گونه 

اعتراض از متقاضیان ، معذور مى باشد. 
9- هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده خریدار بوده و هزینه هاى مذکور مى بایست بر اساس اعالم 

نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز گردد.
10-  در صورتى که مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است.
11-  کلیه اموال مشمول فروش نقدى با قیمت پایه مزایده بوده و امالك متصرف دار ، با ارائه وکالتنامه 

به فروش مى رسد و بانک هیچ گونه مسؤولیتى در قبال تخلیه آن ندارد. 
12- بازدید از کلیه امالك الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد . 
بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان

م.الف:1253305

آ چاپ  اول چاپ  اول 

سید رضا مرتضوى استاندار اصفهان به همراه معاونین 
و على قاسم زاده شهردار اصفهان از حرم حضرت زینب 
خواهر امام رضا (ع) بازدید و با تولیت و مســئوالن این 

آستان مقدس دیدار و گفتگو نمودند.
به گزارش روابط عمومى حرم حضرت زینب خواهر امام 
رضا (ع)، مرتضوى با بیــان اینکه امروز به لطف خداوند 
متعال فرصت خدمتگزارى به مردم براى مسئوالن فراهم 
شده است گفت: الزم است تمام توان و تالشمان را در 

جهت خدمت گزارى بیشتر و کار جهادى فراهم نماییم.
وى افزود: شاهد رشد و پیشرفت خوبى در حرم حضرت 
زینب خواهر امام رضا (ع) هستیم و الزم است از متولى و 
دست اندرکاران تقدیر نماییم و این امر موجب توسعه و 

تحول هرچه بیشتر منطقه در آینده خواهد بود.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه توســعه گردشگرى از 
الزامات پیش روى اصفهان است ادامه داد: حرم حضرت 
زینب خواهر امــام رضا (ع)  نقش بســزایى در این امر 
مى تواند داشته باشد و نیاز است با تشکیل کارگروهى در 
ابعاد مختلف رشد و توسعه این حرم مطهر را شاهد باشیم.

دکتر ســید رضا مرتضوى تصریح کرد: کارگروه مذکور 
با حضور معاون استاندار، شــهردار و فرماندار اصفهان و 
حرم زینبیه تشکیل و زمینه ى توسعه حرم حضرت زینب 

خواهر امام رضا (ع) را فراهم نماید.
على قاسم زاده شهردار اصفهان در این دیدار با بیان اینکه 
شهردارى همراه حرم حضرت زینب خواهر امام رضا (ع) 
است گفت: منطقه 14 داراى اهمیت براى همه مدیران 
شهرى است و تالش خود را در جهت توسعه این منطقه 

و این آستان مقدس انجام خواهیم داد.
وى با بیان اینکه حرم حضرت زینب خواهر امام رضا (ع) 
محور توسعه اســت افزود: در این دوره مدیریت شهرى 

اعتماد به مردم جزو محورهاى اصلى است و از مشارکت 
هرچه بیشتر مردم استقبال مى کنیم.

شهردار اصفهان تصریح کرد: شــهردارى منطقه 14 با 
هماهنگى و همراهى متولى حرم حضرت زینب خواهر 
امام رضا (ع) زمینه توسعه عمرانى، فرهنگى و اجتماعى 

بیشتر را فراهم نمایند.
در ابتداى این دیدار محمد رضا دیانى با بیان اینکه حرم 

حضرت زینب خواهر امام رضا (ع) مى تواند به توسعه و 
پیشرفت هرچه بیشتر شــهر و استان کمک کند، گفت: 
الزم است با همراهى و همکارى مسئوالن استان یک 

اثر فاخر در این دوران ایجاد شود.
وى با بیان اینکه همراهى و همیارى مســئوالن استان 
به لطف خداوند در شرایط خوبى قرار دارد گفت: استفاده 
از ظرفیت هاى توســعه گردشگرى حرم حضرت زینب 

خواهر امام رضا (ع) قابل توجه اســت و نیازمند برنامه 
ریزى و آینده پژوهى است.

محمد رضا دیانــى تصریح کرد: حــرم حضرت زینب 
خواهر امام رضا (ع) در منطقه اى قرار گرفته اســت که 
داراى ظرفیت هاى ویژه فرهنگى و مذهبى است و الزم 
است مسئوالن استان عالوه بر توسعه عمرانى، توسعه 

اجتماعى و فرهنگى را برنامه ریزى نمایند.

در دیدار استاندار و شهردار اصفهان از حرم حضرت زینب خواهر امام رضا (ع) عنوان شد؛

لزوم رشد و توسعه حرم حضرت زینب (س) 
در اصفهان

مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان، حفظ و ارتقاء 
کیفیت آب شــرب را حســاس ترین و مهم ترین 

رسالت صنعت آبفا دانست.
هاشــم امینــى در مراســم تجلیــل از کارکنان 
کنتــرل کیفى آزمایشــگاه هــاى آب که موفق 
بــه دریافــت گواهــى نامــه تاییــد صالحیت
 ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ در سال 1400 شده اند 
گفت: کارکنان مرکز پایش و نظــارت بر کیفیت 

آب و فاضالب باید ضمن آشنایى با علم روز دنیا و 
بهره مندى از تجهیزات و فناورى هاى نوین، زمینه 
نظارت دقیق بر فرایند کنترل کیفى آب و پســاب 
تولیدى و همچنین ارتقاء خدمات رسانى به مردم را 

بیش از پیش فراهم نمایند.
وى افزود: در سال هاى اخیر آزمایشگاه هاى آبفا در 
استان اصفهان با بهره مندى از بهترین تجهیزات و 
نیروى انسانى متخصص و کارآمد، کیفیت خدمات 

را در سطح استان ارتقاء داده اند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان این که کنترل کیفى خدمات آبفا به صورت 
مســتمر و پایدار ادامه دارد تصریح کرد: آب شرب 
پس از تایید مراجع ذیصالح و بــا نظارت دقیق و 
مستمر نهادهاى مسئول در اختیار مردم در شهرها 

و روستاها قرار مى گیرد و سالمت آن از نظر کیفى 
مورد تایید است.

امینــى تامین آب شــرب بــا کیفیــت مطابق با 
اســتانداردهاى تعریف شــده را ضرورى دانست 
و اظهار داشــت: آب شرب، اســتراتژیک ترین و 
حیاتى ترین کاالیى است که مردم به آن نیاز دارند 
و متقاضى همیشگى آن هستند و به همین دلیل، 
بهبود کیفیت آن دغدغه اصلى فعاالن صنعت آبفا 

به شمار مى آید.
وى با تاکید بر اهمیت فعالیت هاى 
تحقیقاتى و پژوهشى اعالم کرد: 
از کارکنان انتظار مى رود با انجام 
تحقیق و پژوهش هاى کاربردى، 
راه هاى دسترسى آســان و بهتر 
مردم به خدمات صنعت آبفا را هموار 
تر نمایند تا رضایت مشترکین که 
اولویت اصلى فعالیت این صنعت 
به شــمار مى رود همچنان پابرجا 
باقى بماند. وى در بخش دیگرى از 
سخنانش با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت پساب 
خروجى تصفیه خانه هاى فاضــالب افزود: باید 
همچنان نظارت دقیق و مستمرى بر فرایند کیفى 
پساب تولیدى وجود داشــته باشد تا بتوان از آن در 

صنعت و یا پرورش گیاهان غیرمثمر استفاده کرد.
گفتنى اســت آزمایشــگاه مرکزى آبفاى اســتان 
اصفهــان و آزمایشــگاه هــاى آب ادارات آبفــاى 
ســمیرم، تیــران و کرون، نجــف آباد و شــهرضا 
موفق بــه دریافت گواهــى نامه تاییــد صالحیت

 ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ در ســال 1400 شــدند. 
این گواهى نامه پــس از انطباق مداوم بــا الزامات 
استاندارد ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ و اخذ تاییدیه در 
ممیزى هاى مراقبتى ســاالنه، به این آزمایشگاه ها 

اعطا شد.

حفظ و ارتقاى کیفیت آب شرب
مهمترین رسالت صنعت آبفا

آیین گرامیداشت حماسه 9 دى و دومین سالگرد شــهادت سردار دل ها سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانى به همت بسیج شــهید تندگویان و روابط عمومى شرکت در تاالر 

آهن برگزار شد.
در این آیین که  معاونین، مدیران و کارکنان شــرکت، ســردار نوعى اقدم و جمعى از 
مسئولین شهرستان لنجان حضور داشــتند، منصور یزدى زاده مدیر عامل ذوب آهن 
اصفهان یاد و نام شهداى افتخار آفرین کشــورمان در عرصه هاى مختلف را گرامى 
داشت و با تشــریح فداکارى ها و دســتاوردهاى دوران دفاع مقدس گفت:  ذوب آهن 
اصفهان متعلق به تمــام مردم منطقه و ایران و در خدمت رزمندگان و نظام اســالمى 

کشورمان است.
وى تاکید کرد: باید با مجاهدت و فداکارى هاى خود در نبرد نظامى و اقتصادى از خون 
شهدا و ارزش هاى اسالمى پاســدارى کنیم و این امانت بزرگ را به صاحب اصلى آن 

امام زمان (عج) تحویل دهیم.  
در این آیین سردار رحیم نوعى اقدم از همرزمان سردار شهید مهدى باکرى در دوران 
دفاع مقدس و از همراهان سردار دل ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى در نبرد با داعش 
و دفاع از حرم،  یک انگشتر متبرك شده به حرم بانوى بزرگ اسالم حضرت زینب کبرى 

(س) را به نمایندگى از کل کارکنان شرکت، به مهندس یزدى زاده اهداء کرد.
همچنین در این آیین بزرگداشت از رسول معتمدى قهرمان وزنه بردارى و از  خانواده 
بزرگ ذوب آهن که اخیرا در مسابقات آســیایى در کشور ازبکستان صاحب مدال طال 

شده بود تقدیر شد.

گرامیداشت حماسه 9 دى و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانى

جلسه هم اندیشی و مشورتی قراردادهاي کالن سال 1401 
با هدف تشریح برنامه آتی واگذاري قراردادها و اخذ نظرات 
و پیشنهادات با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران برق 
شهرستانها و نمایندگان شرکت هاي پیمانکاري در سالن 
اجتماعات شرکت توزیع برق استان اصفهان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان، 

در این جلسه مهندس حمید عالقمندان، مدیر عامل شرکت 
توزیع برق استان اصفهان ضمن خیر مقدم به پیمانکاران 
آنها را به عنوان همکاران شرکت توزیع برق خطاب نمود 
و هدف از این جلسه را تصمیم گیري به صورت بُرد - بُرد 

اعالم کرد. 
در این جلســه همچنین حاضران پیرامــون موضوعات 

مختلف از جمله لزوم اصالح رونــد فرآیند ارزیابی کیفی 
پیمانکاران، اصالح و ساده ســازي فرآیند و زمان ارسال 
صورت وضعیت ها، تخصیص ضریب منطقه به مناطق 
خارج از محدوده و صعب العبور، شفاف سازي پرداخت ها 
در قراردادها و ممیز نمودن جدول زمانبدي پرداخت بحث 

و گفتگو نمودند.

برگزارى جلسه شوراى هم اندیشى قراردادهاى سال 1401 شرکت توزیع برق

هادى اخالقى فیض مدیرعامل بانک تجارت کشــور با 
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان، مدیرعامل و 

اعضاى هیئت مدیره پتروشیمى 
اصفهان  دیدار و گفت وگو کرد.

مدیرعامل بانک تجارت کشــور 
در جلسه با مدیران این شرکت ها 
ضمن تبریک روز پتروشــیمى  با 
اشــاره به جایگاه بانــک تجارت 
در حمایت از صنایع پاالیشــى و 
پتروشــیمى کشــور تأکید کرد: 
تجربه ســال ها خدمت رسانى به 
فعاالن عرصه صنعــت نفت، گاز 
و پتروشــیمى، بانک تجارت را به 
بانک متخصص در این حوزه تبدیل 

کرده و ما وظیفه خود مى دانیم کــه در اجراى طرح هاى 
توسعه محور، همچون مشاورى امین و پشتیبان توانمند 
در کنار آنان حضور داشته باشیم. و  در این راستا  آثار ارتباط 
حرفه اى مدیران و کارکنان شرکت هاى پاالیش نفت و 

پتروشیمى با همکاران ما در استان اصفهان مشخص است.
دکتر اخالقى  با بیان اینکه امــروزه بخش هاى مختلف 

اقتصادى کشور وابسته به گردش چرخ هاى صنعت نفت 
است، افزود: شکل گیرى مجموعه بانکداران حرفه اى در 
بانک تجارت، فرصت ارزشمندى را براى فعاالن عرصه 

اقتصاد کشور فراهم کرده است.

مرتضى ابراهیمى مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با اســتقبال از حضور مدیر بانک تجارت  در پاالیشگاه و 
پتروشیمى اصفهان  این اتفاق  را 
نشــان از دغدغه ایشان به توسعه 
صنعت و فراتر از مشترى مدارى 

توصیف کرد.
وى افزود: تســریع و تسهیل در 
توسعه کشور،  مرهون هماهنگى و 
پشتیبانى نهاده هاى اصلى  توسعه 
اســت. اگر این نهاده ها  همچون  
سیســتم بانکى و شــرکت هاى 
تولیدى به صورت سیستمى و در 
مسیر درست قرار بگیرند، توسعه  
حتمى است. من این حرکت بانک  
تجارت را همگام و در مســیر توســعه صنعت پاالیش و 
پتروشــیمى ارزیابى مى کنم و از این جهت خرسندم که 
میزبان مدیرعامل بانک تجارت و مدیران این مجموعه 

هستیم.

دیدار مدیرعامل بانک تجارت با مدیران شرکت هاى پاالیش و پتروشیمى اصفهان


