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یک سوم ایرانیان نمى توانند شیر و لبنیات بخورنداصفهان در انتظار آخر هفته اى سردمحمدرضا علیمردانى به «شب هاى مافیا» باز مى گرددواردات واکسن ممنوع است، ممنوع نیست؟! آشتى شهریار با گلزنى اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 تأثیر بیمارى 
کووید بر

 صنعت هوایى

افتتاح تونل سوم کوهرنگ معطل چیست؟
3
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دستگیرى عامالن 
فرار مالیاتى 

میلیاردى در اصفهان

اگرچه بیمارى همه گیر کووید-19 به همه بخش هاى 
گردشگرى آسیب رسانده است اما این بحران توانسته 

نحوه درك برخى از موارد مرتبط با کسب وکارها را 
آشکارتر کند. براى مثال سال ها این موضوع مطرح بود 
که آیا مسافران خطوط هوایى به قیمت، برنامه ریزى...

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از شناسایى و 
دستگیرى مدیران دو فروشگاه تجارى خبر داد 
که در مجموع مرتکب فرار مالیاتى به ارزش 42 

میلیارد ریال شده بودند.
ســردار محمدرضا میرحیدرى با اعالم این خبر 
اظهار کرد: مأمــوران پلیس امنیــت اقتصادى 
فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان با اقدامات 
پلیســى خود از فرار مالیاتى میلیــاردى مدیران 
دو فروشگاه تجارى در شــهر اصفهان مطلع و 

بالفاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وى افزود: مأموران ...

9090 درصد کودکان کار اصفهان اتباع خارجى هستند درصد کودکان کار اصفهان اتباع خارجى هستند
مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى خبر داد؛مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى خبر داد؛

3

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان تشریح کرد؛

توضیحات تارتار درباره 2 تعویض 
سرمربى ذوب آهن درباره 2 تعویضى که در بازى مقابل فجرسپاسى انجام داد 
گفت: در نیمه دوم با تغییراتى که ایجاد کردیم  توانستیم نتیجه را حفظ کنیم و 

موقعیتى هم به تیم فجر ندادیم.
مهدى تارتار در خصوص وضعیت قریشــى که در این بازى تعویض شد عنوان 
کرد: با توجه به فشردگى بازى ها مصدومیت ها بیشتر شده است. ما در نیمه هم 

یک تعویض داشتیم. قریشى هم...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فرمانده انتظامى استان خبر داد؛

جمع آورى 4/5 تن پسماند  خانگى خطرناك در اصفهان
3
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مدافع ذوب آهن:مدافع ذوب آهن:

شرایط به مو رسیدشرایط به مو رسید
ولى پاره نشدولى پاره نشد

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 شــرکت در مزایده نسبت به تهیه 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 دومچاپ دوم

دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان (خوراســگان) در نظر دارد اموال مازاد بر نیاز و مستعمل 
(آهن آالت) خود را ، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج  این آگهی به مدت 10 روز کاري جهت بازدید و دریافت اسناد 
مزایده به اداره پشتیبانی و تجهیزات دانشگاه واقع در اصفهان ، خیابان جی شرقی ، ارغوانیه ، بلوار 
دانشگاه ، ساختمان اداري اندیشه ، طبقه دوم یا به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.

1-   ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ 1/000/000/000 ریال معادل ( یکصد میلیون 
تومان) و یا فیش واریزي به حساب شماره شبا IR970190000000115860566002  بانک صادرات به 

نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
 IR970190000000115860566002 2-   واریز فیش بانکی به مبلغ 500/00 ریال به حساب  شماره شبا

بانک صادرات به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اسناد مزایده
3-     دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-     هزینه درج آگهی و کارشناسی دادگستري بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده(نوبت دوم) 

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى - واحد اصفهان (خوراسگان) 

امور قراردادهاى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان

شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد تعمیرات ساختمان ادارى، احداث شــیر خانه، محوطه سازى و ایمن سازى سد آغچه را از طریق
 مناقصه عمومی یک مرحله اى با ارزیابى ساده و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیانى که تمایل به شرکت 
در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى

 (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد: 15,208,396,454 ریال (پانزده میلیارد و دویست و هشت میلیون و سیصد و نود و شش هزار و چهارصد و پنجاه و چهار ریال). برآورد بر 

مبناى فهارس واحد پایه رشته هاى ابنیه- راه، راه اهن و باند فرودگاه- راهدارى-انتقال و توزیع آب روستایى سال 1400 است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 760,000,000 ریال (هفتصد و شصت میلیون ریال) و نوع آن از تضمینهاى معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه 

تضمین معامالت دولتى مورخ 94/9/22 مى باشد.
اعتبار پروژه: نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات جارى- عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان است.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر(یک تا چهار) در رشته ساختمان از سازمان برنامه و 
بودجه و گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد.

محل اجراء : استان اصفهان- شهرستان بویین میاندشت – روستاى آغچه و مدت اجراء 5 ماه شمسى است.
دستگاه نظارت (مشاور): شرکت مهندسین مشــاور رهاب صنعت پارتاك به آدرس اصفهان- خیابان آتشــگاه- چهارراه مظاهرى- ساختمان 

سجادیه- واحد 4
مدت اعتبار پیشنهادهاى مناقصه سه ماه شمسى با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها است.

تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد مناقصه و ارسال پاسخ (پیشنهاد) مناقصه:
کلیه مراحل مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشــانى اینترنتى www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن سامانه مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ارسال 
پاسخ مناقصه و از طریق همین سامانه اقدام نمایند. مهلت ارسال پاسخ مناقصه از آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد ایران، ده روز با رعایت 
بند ب ماده 17 آیین نامه اجرایى نظام مستند سازى و اطالع رسانى مناقصات مى باشد. تاریخ گشایش پیشنهادها مندرج در سامانه ستاد ایران است.

نشــانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شــرکت آب منطقه اي اصفهان- کدپستى 8164676473 - 
صندوق پستى391 

آگهی فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
 (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران 2000001205000046)

م. الف: 1255385

)
چاپ اولچاپ اول

توضیحات تا
2سرمربى ذوب آهن درباره 2 تعویضى
گفت: در نیمه دوم با تغییراتى که ایج

موقعیتى هم به تیم فجر ندادیم.
مهدى تارتار در خصوص وضعیت قر
کرد: با توجه به فشردگى بازى ها مص

یک تعویض داشتیم. قریشى هم...

سالروز شهادت حضرت فاطمه زهر ا (س) تسلیت باد

2

3

شهردار اصفهان:شهردار اصفهان:

بودجه بودجه 14011401  
اصفهان با اصفهان با 

تعامل تعامل 
شهروندان شهروندان 

بسته مى شودبسته مى شود

استیضاح وزیر استیضاح وزیر 
بهداشت با بهداشت با 
2121 امضاء امضاء

کلید خوردکلید خورد

4

همکارى دوباره مهران 
مدیرى و امیرمهدى ژوله 

4

ىژو میرمه یرىو ىژوم ه یر یرىو

آگهى مزایده عمومى 
شرکت عمران و مسکن 

اصفهان 
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پلنگ ایرانى که هفته گذشــته در استان دهوك، وسط 
محیط بانان کردستان عراق به تله افتاده بود به باغ وحش 
منتقل شد.دامپزشکان عراقى قطع شدن یک پاى این 
پلنگ در فرآیند زنده گیرى آن و به دنبال آن عدم توانایى 
زندگى در طبیعت را دلیل انتقــال آن به باغ وحش بیان 
کرده اند. این پلنگ ایرانى پنج ســاله هفته گذشته پس 
از شکار 25 گوسفند اهالى روستایى در کردستان عراق و 
زخمى کردن دو روستایى، توسط محیط بانان این کشور 
به دام افتاد. محیط بانان عراقى براى به دام انداختن این 
پلنگ از تله «باالن» استفاده کردند که در نتیجه آن این 

پلنگ یکى از پاهاى خود را از دست داد.

پلنگ ایرانى به لحاظ جثه بزرگ ترین زیرگونه پلنگ در 
جهان است. برآوردها تعداد پلنگ هاى ایرانى باقیمانده را 
1300 قالده تخمین مى زند که حدوداً 70 درصد جمعیت 
این پلنگ در ایران و در اســتان هاى خراسان رضوى و 

شمالى، گلستان و مازندران و سمنان یافت مى شود.
کاهش طعمه بر اثر شکار انسان ها، گسترش زیربنایى، 
مزاحمت هاى انســانى و از میان رفتن زیستگاه (شامل 
چیدن گیاهــان و قارچ هاى خوراکى، ســاخت معدن، 
جاده ســازى، جنگل زدایى، آتش ســوزى و چراى دام) 
عواملى هستند که منجر به تکه تکه شدن زیستگاه هاى 

این جانور شده  است.

نماینــدگان مجلس یازدهــم کاربرگ اســتیضاح وزیر 
بهداشــت را با 8 عنوان امضاء کردند.تاکنــون بیش از 
21 نفر از نمایندگان، اســتیضاح  دکتــر عین اللهى وزیر 
بهداشت را امضاء کرده اند. عدم توزیع عادالنه اعتبارات 
پروژه هاى عمرانى در ســطح کشــور، عدم استفاده از 
نیروهاى متخصص در وزارتخانه، عمل نکردن به وعده ها 
و... از جمله موارد استیضاح است. طراح اصلى استیضاح  
کمال حسین پور نماینده سردشت و پیرانشهر است.کمال 
حسین پور نماینده  مجلس یازدهم در صحن علنى مجلس 
در تذکر خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: آیا از وضعیت تأسفبار بیمارستان ها و بیماران مناطق 

محروم خبر دارید؟ شهرستان هاى محروم با کمبود شدید 
نیرو، پزشک متخصص و تجهیزات بیمارستانى مواجهند 
و در اکثر بیمارستان هاى این مناطق سرم و دارو که نیاز 
ابتدایى بیماران است، یافت نمى شود. وى با اشاره به اینکه 
وزارت بهداشت در طول ماه هاى گذشته در انجام تکالیف 
و وظایف محوله خود به درستى عمل نکرده است، افزود: 
برنامه هاى وزارت بهداشت در زمینه بهداشت عمومى و 
ارتقاى سطح آن بسیار ضعیف و ناکارآمد است، برنامه هاى 
ارائه شده توسط وزیر در زمان اخذ رأى اعتماد کنار گذاشته 
شــده و اراده اى براى تحقق وعده ها در بدنه وزارتخانه 

دیده نمى شود.

انتقال یک پلنگ ایرانى به باغ 
وحشى در کردستان عراق

استیضاح وزیر بهداشت
 با 21 امضاء کلید خورد 

از نجومى هم نجومى تر!
  خبرآنالین| بررســى قیمت هــا در بازار 
مســکن تهران از نــرخ هاى نجومــى قیمت 
پنت هــاوس هــاى تهــران در بــازار حکایت 
دارد. در ســال هاى اخیر تهران نیز مانند ســایر 
شهرهاى بزرگ دنیا شاهد ساخت و ساز گسترده 
پنت هاوس ها بوده اســت؛ میانگین قیمت پنت 
هاوس هاى تهران از 40 میلیارد تومان باالتر است 
به طورى که یک واحد 10 هزار مترى در منطقه 
فرشــته تهران 180 میلیارد تومان قیمت خورده 
است و یک واحد 760 مترى در زعفرانیه تهران نیز 
98 میلیارد و 800 میلیون تومان قیمت دارد. یک 
پنت هاوس 270 مترى هم در منطقه نیاوران بیش 

از 50 میلیارد تومان قیمت خورده است.

شیر به جاى حیوان خانگى! 
این روزها فیلمى در فضاى مجازى    رکنا|
منتشر شده که تعجب کاربران را برانگیخته است. 
در این فیلم مشــخص است زن جوانى یک شیر 
وحشى را در آغوش گرفته و درحال حرکت در یک 

کوچه در یک منطقه مسکونى است.

قیمت 16 میلیونى 
توالت فرنگى!

  سالم نو|گــران ترین توالــت فرنگى 
مســافرتى که جزئى از ملزومات کوهنوردى و 
طبیعت گردى محسوب مى شود در فروشگاه هاى 
اینترنتى 16میلیون و 300 هزارتومان به فروش 
مى رسد. 16 میلیون فقط براى یک توالت فرنگى 
ناقابل که براى طبیعت گردى قابل استفاده است.

افتخار براى تقلب! 
تصویــرى از کارت    روزنامه خراسان|
واکسن فردى در اراك، در فضاى مجازى دست 
به دست مى شود که طرف ادعا کرده است بدون 
آنکه واکسن کرونا را تزریق کند، کارت واکسن 
گرفته است! او در استورى که با کارت واکسنش 
منتشر کرده، نوشته است: «یه قانونى هست که 
گیاه خوارا کرونا نمى گیرند. چــى فکر کردى، 
نزدم کارت گرفتم. وقتى همه جا رفیق داشــته 
باشى.»کاربرى نوشت: «سالمت مردم شوخى 
نیســت! نباید فردى در موضوع واکسیناسیون 
تخلف کنه و به پارتى بــازى افتخار کنه.»یکى 
از کاربران فعال در حوزه ســالمت هم نوشــت: 
«موضوع به ریاست، معاونت بهداشت و حراست 
دانشگاه علوم پزشکى اراك اعالم شد. با توجه به 
ذکر اســم کوچک و تاریخ تولد، فرد شناسایى و 

برخورد الزم قانونى با متخلفان انجام مى شه.»

نرخ فالکت در ایران 
به اوج رسید

شــاخص فالکت در تابستان    اکو ایران|
ســال 1400 به 55/4 واحد درصد رسیده است. 
این مقدار از شــاخص فالکت در یک دهه اخیر 
بى سابقه بوده است. شاخص فالکت در کنار نرخ 
تورم و نرخ بیکارى از شاخص هاى مهم در اقتصاد 
هر کشورى است که مى توان از طریق آن سطح 

معیشت افراد جامعه را مورد بررسى قرار داد.  

اعزام مداح رایگان به 
خانه ها 

  بهار| معاون فرهنگى ســازمان فرهنگى، 
هنرى شــهردارى تهران گفت: چهارمین دوره 
پویش جهادى «روضه خوان» بــا هدف ترویج 
روضه هاى خانگى با همکارى مداحان و سخنرانان 
مذهبى اجرا مى شود. در این برنامه خانواده هایى 
که بنابــر دالیلى امــکان حضور در مراســم و 
اجتماعات عزادارى را با توجه به شرایط کرونایى 
ندارند مى توانند با هماهنگى یک مراسم روضه و 
عزادارى را در منزل خود برگزار کرده و از خدمات 

رایگان اعزام مداح بهره مند شوند.

رهبرى چگونه از شهادت 
سردار سلیمانى مطلع شدند 

عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم    ایسنا|
رهبرى در یادداشتى از لحظه آگاهى حضرت آیت ا... 
خامنه اى رهبر انقالب از شهادت سردار قاسم سلیمانى 
نوشت. مهدى فضائلى در توییتر نوشت: سحرگاه 13 
دى 98، حاج آقا مجتبى یادداشتى را حاوى خبر شهادت 
حاج قاســم به حضرت آقا که در حال عبادت بوده اند 
مى رســانند. حضرت آقا پس از خواندن آن،  تفصیل 
ماجرا را از ایشــان جویا مى شــوند. پس از لحظاتى 
تدبر و تأثر عمیق، اعمال عبادى ســحرگاهى خود را 

ادامه مى دهند.

بیانیه کم سابقه
 5 قدرت هسته اى 

5 قدرت هســته اى جهــان با صدور    فارس|
بیانیه اى مشترك خواســتار جلوگیرى از وقوع جنگ 
اتمى میان کشورهاى دارنده سالح هاى اتمى شدند. 
روسیه، انگلیس، آمریکا، چین و فرانسه در این بیانیه 
مشترك کم سابقه تأکید کرده اند که جنگ هسته اى 

قابل بردن نیست و نباید هرگز وارد آن شد.  

 افزایش بازداشتى هاى 
شهردارى 

  فارس|  دادستان شهرستان رباط کریم با اشاره 
به اینکه تعداد بازداشــتى هاى شــهردارى به اتهام 
ارتشاء و فســاد مالى به 14 نفر رســیده است، گفت: 
رسیدگى به تخلفات شهردارى رباط کریم ادامه دارد و 
در هفته هاى آینده خبرهاى بیشترى از بازداشتى هاى 
جدید خواهیم داشت. 11 نفر از این افراد کارکنان واحد 
کنترل نظارت ساختمانى ( پلیس ساختمان) شهردارى 

رباط کریم بودند.

بعضى طلبه ها در تاکسى 
کار مى کنند 

روزنامه «همدلى» در گزارشى به    برترین ها|
وضعیت اقتصادى طالب پرداخته و در همین رابطه با 
فاضل میبدى، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه 
علمیه قم و استاد دانشگاه گفتگو کرده است. فاضل 
میبدى به این روزنامه گفته است: واقعاً تعداد زیادى از 
طالب حوزه به  ناچار به شغل هاى دیگرى رو آورده اند، 
یا در تاکسى اینترنتى کار مى کنند یا حتى طلبه هایى را 
مى شناسم که شب ها سرایدارى مى کنند و همه براى 
تأمین معیشت است. وى مى گوید: متأسفانه در خانه 
طالب به دلیل کم درآمدى اختالفات خانوادگى هم 

زیاد شده است. 

کرباسچى دلخور نیست
  منیبان|سید افضل موســوى، عضو شوراى 
مرکزى حزب کارگزاران سازندگى در پاسخ به سئوالى 
درباره حضور غالمحســین کرباســچى بعد از تغییر 
دبیرکل در جلسات حزب کارگزاران با دبیرکلى حسین 
مرعشى تأکید کرد: آقاى کرباسچى بعد از تغییر دبیرکل 
تا به حال در جلسات شرکت نکرده است. او درباره این 
موضوع که آیا کرباسچى از تغییر دبیرکل و رأى گیرى 
در جلسه اى بدون حضور او دلخور است، گفت: آقاى 

کرباسچى دلخورى از تغییر دبیرکلى ندارند.

 معناى حضور چینى ها
 در بندرعباس

تصمیم چین براى افتتاح کنسولگرى    عصرایران|
در بندرعباس بیش از آنکــه مربوط به فضاى داخلى 
ایران باشد ناشى از برنامه چین براى افزایش حضور در 
خلیج فارس است.  چین در جنوب خلیج فارس و دریاى 
عمان چهار سفارتخانه و یک کنسولگرى دارد اما در 
شمال این دریا تاکنون هیچ نمایندگى نداشته است. 
خلیج فارس روز به روز براى چینى ها مهمتر مى شود و 
در مقابل، پکن نیز تالش مى کند حضور خود را در این 

منطقه تقویت کند.  

خبرخوان

در حالى که هنوز حدود هشت میلیون نفر در کشور حتى 
دوز اول واکسن را تزریق نکرده اند، روز دوشنبه رئیس 
سازمان غذا و دارو از ممنوعیت واردات واکسن خبر داد. 
از ســوى دیگر رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى 
مى گوید: «با واریانت هایى در ارتباط هستیم که باید با 
استفاده از واکسن هاى با کیفیت باال تزریق دوز بوستر 

انجام شود.»
به گزارش «تجارت نیوز»، واردات واکسن کرونا اگرچه 
طى چندماه اخیر سرعت گرفته بود ولى بار دیگر ممنوع 
شد. آنهم درست در زمانى که متخصصان بر خطر شیوع 
سویه جدید کرونا هشدار داده اند و هنوز هشت میلیون 
ایرانى حتى دوز اول واکسن کرونا را دریافت نکرده اند. 
البته دیروز ســه شنبه رئیس ســازمان غذا و دارو گفته 

واردات واکسن ممنوع نیست. اما ماجرا چیست؟
در زمان اوج شــیوع سویه دلتا در شــهریورماه، همان 
زمانى که برخى از مقامات روى تولید واکســن داخلى 
اصرار داشــتند، فوتى هاى کرونا مرز 700 نفر در روز را 

هم رد کرد.
حاال بار دیگر با شناسایى واریانت  جدید ویروس کرونا، 
بهرام دارایى، رئیس ســازمان غذا و دارو از ممنوعیت 
واردات واکســن کرونا خبر داد. این در حالى است که 
حدود هشــت میلیون هنوز دوز اول را تزریق نکرده اند. 
همچنین از جمعیت ایران حدود هشت میلیون نفر دوز 

سوم را دریافت کرده اند.
اما دیروز بهرام دارایى، رئیس سازمان غذا و دارو گفته: 
«بنابر اعالم ســتاد ملى مقابله با کرونا واردات واکسن 
کرونا مطلقًا ممنوع نیست و ورود واکسن از خارج کشور 

در صورت نیاز همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.»
علیرضا ناجى، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى هم 

مى گوید: «ویروس کرونا به گونه اى است که باید پس از 
مدتى تزریق واکسن را تکرار کنید. ما با واریانت هایى در 
ارتباط هستیم که باید با استفاده از واکسن هاى با کیفیت 

باال تزریق دوز بوستر انجام شود.»
او ادامه مى دهد: «باید از ســازمان غذا و دارو پرسید که 
چقدر اطالعات از واکســن هاى تولیــدى دارند. آیا به 
اندازه اى هســت که افرادى که هنوز واکسن نزده اند را 

پوشش دهد یا خیر! وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد 
که آیا عملکرد واکسن هاى داخلى بر علیه واریانت هاى 

جدید را بررسى کرده اند؟»
رئیس مرکــز تحقیقــات ویروس شناســى مى گوید: 
«پایش هاى مربوط بــه عملکرد واکســن ها در برابر 
واریانت ها دو مدل است؛ پایش آزمایشگاهى و پایش در 
دنیاى واقعى. باید بررسى ها را هر چه زودتر انجام داد که 

اگر الزم بود برنامه ریزى دیگرى انجام داد.»
او ادامه مى دهد: «یکى از مواردى که بسیارى از مردم 
براى تزریق واکسن آسترازنکا اقبال دارند و به دنبال آن 
هستند سفر به کشورهاى دیگر اســت. باید براى این 
موضوع چاره اندیشى کرد. چاره آن هم یا واردات است 
یا واکسن داخلى را به تأیید ســازمان جهانى بهداشت 

برسانیم.»

واردات واکسن ممنوع است، ممنوع نیست؟!

مستند «72 ساعت» محصول تازه خانه مستند انقالب اسالمى و سازمان هنرى-رسانه اى 
اوج پس از کش وقوس هاى چنــد روزه، از 13 دى ماه در پلتفرم هــاى فیلیمو و نماوا در 

دسترس قرار گرفت.
این مستند ســاخته مصطفى شوقى که به 72 ســاعت آخر پیش از شهادت سردار قاسم 
سلیمانى فرمانده نیروى قدس سپاه پاسداران مى پردازد، جمعه 10 دى ماه و شنبه 11 دى 

ماه در چند نمایش محدود سینمایى در تهران، مشهد، ارومیه، یزد و اصفهان اکران شد.
«72 ساعت» قرار بود شــنبه 11 دى ماه از شبکه 3 سیما پخش شــود، اما به دلیل آنچه 
اشکال فنى خوانده شد، این اتفاق نیافتاد. نمایش این فیلم حتى از شبکه المیادین نیز لغو 
شد تا گمانه زنى ها مبنى بر جلوگیرى از نمایش آن باال بگیرد. تازه ترین ساخته مصطفى 
شوقى که گفته مى شد به علت برخى اختالفات از نمایش بازمانده است، شامگاه یک شنبه 
12 دى ماه براى دقایقى در خروجى پلتفرم فیلیمو قرار گرفت، اما به ســرعت از دسترس 

کاربران حذف شد.
در حالى که عوامل فیلم، مسئوالن سازمان هنرى-رسانه اى اوج، بنیاد مکتب حاج قاسم، 
شــبکه 3 ســیما و فیلیمو در این باره اظهارنظر صریحى انجام ندادند، فیلم مستند «72 

ساعت» 13 دى ماه روى خروجى پلتفرم هاى فیلیمو و نماوا قرار گرفت. 
گفته مى شود مشکل این فیلم براى نمایش حل شده و از خروجى پلتفرم ها حذف نخواهد 

شد، اگرچه هنوز زمان جدیدى براى پخش آن از شبکه هاى سیما اعالم نشده است.

آرمان کیانى
در روزى که شوراى شهر پایتخت از جمع شدن بساط اتوبوس خوابى 
در تهران خبر داد، خبرنگار خبرگزارى «ایسنا» در گزارشى به بررسى 
وضعیت مسافران بامدادى اتوبوس هاى تندرو در تهران پرداخته است. 
او که با این اتوبوس خواب ها همسفر شده است در بخشى از گزارشش 

آورده:
«صحبت با افراد اتوبوس شب کار سختى است معموًال مى خواهند از 
زمانى که در اتوبوس هستند براى خواب استفاده کنند و خوش ندارند 

خواب تکه تکه مسیرهاى رفت و برگشت را کسى خراب کند. در صندلى 
خالى کنار یکى از آنها مى نشینیم. خیلى زود سرش را باال مى آورد. از 
خواب پریده و از بى خوابى و سرحالى من متوجه شده براى خواب سوار 
نشده ام. تا آمدم سر صحبت را باز کنم انگار فهمیده باشد مى خواهیم 
سئوال کنیم مى گوید: "اســم مان را زامبى هاى اتوبوسى گذاشته اند، 
اما ما زامبى نیستیم، فقط جایى گرم و نرم براى خواب پیدا کرده ایم." از 
همین دو سه جمله اى که مى گوید درد هویدا مى شود. اتوبوس و خواب 

تکه تکه و توصیف گرم و نرم!»
 

بساطشان را جمع مى کنیم

در همین حال رئیس شوراى شهر تهران از قول زاکانى شهردار پایتخت 
از جمع کردن اتوبوس هاى مستقر براى کارتن خواب ها خبر داد.

مهدى چمران در واکنــش به اتوبوس خوابى گفــت: فضاى عمومى 
تبلیغاتى به ویــژه خبرگزارى هاى خارجى بر مســئله اتوبوس خوابى 
متمرکز شده و خبرگزارى هاى خارجى یادشان رفته که زباله گردهاى 
لندنى یا دیگر کشورها چگونه زندگى مى کنند. وى گفت: حتى فیلمى 
منتشر شــده که یک اتوبوس خواب به راننده مى گوید بخارى بزن اما 
مى گویند نداریم و به او پتو مى دهند. وى گفت: من با زاکانى صحبت 
کردم و قرار شد شنبه یا یک شنبه بساط اتوبوس هایى که در شب محل 

خواب افراد است جمع کنند و این افراد را در مکانى دیگر سامان دهند.

بازار خودرو در وضعیت نابســامانى به سر 
مى برد. با وجود افزایــش قابل توجه قیمت 
خودروهاى داخلــى در هفته هــاى اخیر، 
تازه ترین آمارها از رشــد دپوى خودروهاى 
ناقص و تجارى نشــده در پارکینگ هاى 

شرکت هاى خودروسازى حکایت دارد.
 این افزایش قیمت خودرو و تغییرات جدید 
نیز نه تنها شرایط را بهبود نداده بلکه باعث 
نارضایتى بیشــتر خریدار و خودروساز شده 
اســت. با این حال گروه خودروسازى ایران 

خودرو خبر از فــروش فوق العاده جدیدى
 داده است.

در فروش این هفته ســه محصول با موعد 
تحویل حداکثر ســه ماهه عرضه مى شود. 
همه مدل هاى عرضه شده نسبت به بازار با 

قیمت پایین ترى به فروش مى رسند.
رانا پالس در حالى با قیمت 227 میلیون در 
این فروش فوق العاده فروش مى رود که در 
بازار قیمت آن 270 میلیون تومان است. در 
واقع این یارانه 43 میلیونى در جیب کسانى 

مى رود که در قرعه کشى برنده شوند. سورن 
پالس نیز قیمت کارخانــه 240 میلیون و 
قیمت بازار بیش از 300 میلیون تومان است. 
اختالف قیمت این دو نرخ 60 میلیون تومان 
است. پژو 207 هم در کارخانه 233 میلیون 
اما در بازار بیش از 355 میلیون تومان قیمت 
دارد. 122 میلیون تومان نیز در این خودرو 
یارانه توزیع خواهد شد. دنا پالس نیز در بازار 
بیش از 485 میلیون تومان و در کارخانه 393 
میلیون تومان قیمت دارد. 92 میلیون تومان 
اختالف را مى توان یارانه براى فروش این 

خودرو در نظر گرفت.
با توجه به یارانــه 43 میلیونى، 60 میلیونى، 
122 میلیونى و 92 میلیونى این چهار مدل 
خودرو میانگین یارانه توزیعى در هر خودرو 

ایران خودرو 79 میلیون تومان مى شود.
ســایت فروش ایران خودرو براى ثبت نام 
در این طرح از دیروز سه شــنبه به مدت سه 

روز فعال شد.

گزارش تکان دهنده اى، نشان مى  دهد از زمانى که قطر در سال 2010 به عنوان میزبان جام جهانى انتخاب شده است تاکنون 1200 کارگر 
مهاجر با ملیت هاى هندى و نپالى جان خود را از دست داده اند و برآوردها نشان مى دهد که تعداد مرگ و میر کارگران بخش ساخت و ساز 

در قطر تا زمان برگزارى جام جهانى به 4000 نفر نیز خواهد رسید.
جمعیت کشور قطر نزدیک به دو میلیون نفر است و حدود 1/5 میلیون کارگر خارجى نیز در این کشور مشغول به کار هستند. انتظار مى رود 
که مقامات قطرى براى برگزارى جام جهانى در سال 2022 حدود 200 میلیارد دالر هزینه کنند. این در حالى است که هزینه برگزارى جام 
جهانى 2014 برزیل حدود 14 میلیارد دالر تخمین زده شده بود. قطر براى اینکه آماده برگزارى جام جهانى بشود به شدت نیازمند توسعه 

زیرساخت هایى چون ورزشگاه و هتل است.

عضو کمیسیون امور داخلى کشور و شوراها گفت: در دوره قبل مجلس شوراى اسالمى، 
تحقیق و تفحصى درمورد دوتابعیتى ها انجام شد و مجلس رأى داد که 70 نفر از مسئولین 
و مقامات پرونده دوتابعیتى دارند بعضى ازافراد اقامت دائم داشتند و برخى اقامت موقت 

که آقاى روحانى در رأس آنها قرار داشت.
ابوالفضل ابوترابى در گفتگو با «خبرفورى» درباره ادله مجلس پیشــین مبنى بر ادعاى 
دوتابعیتى بودن رئیس جمهور سابق کشــور بیان کرد: آقاى روحانى بیش از 70 بار سفر 
به انگلستان و اسکاتلند داشته است و براى ما نماینده ها این سئوال پیش مى آید که مگر 
ایشان چقدر حقوق مى گرفته که به چنین کشور هاى گرانقیمتى بیش از 70 بار سفر کردند.

نماینده نجف آباد افزود: اگر قوه قضائیه توضیحات بیشــترى نیاز دارد همه هیئت امناى 
تحقیق و تفحص را بخواهند تا توضیح بدهیم.

ما زامبى نیستیم!

یک خودرو بخرید
 79 میلیون تومان  یارانه بگیرید!

«جام» به قیمت «جان»  

ادعاى نماینده نجف آباد درباره 
تابعیت روحانى 

«72 ساعت» باالخره منتشر شد
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جمع آورى 4/5 تن پسماند  
خانگى خطرناك در اصفهان

در 9 ماهه امسال 4/6 تن پسماند خانگى خطرناك در 
استان اصفهان از طریق جعبه هاى ایمن جمع آورى 
شد. مدیرعامل سـازمان مدیریت پسماند شهردارى 
اصفهان، تعـداد جعبه هـاى ایمن توزیع شـده براى 
جمع آورى این پسـماند هاى خطرناك را بیش از 37 
هزار جعبه بیان کرد وگفت: درایـن مدت از 12 هزار 
جعبه ایمن 6 هـزار و 400 کیلوگرم پسـماند خانگى 
شامل انواع تیغ، ژیلت، سرسرنگ، باطرى و النست 
قندخون جمع آورى شـده اسـت. غالمرضا ساکتى 
با بیان اینکه جداسـازى پسـماند ها باعـث پردازش 
تخصصى تـر آن هـا و کاهش آسـیب هاى ناشـى از 
دفنشـان مى شـود، افزود: جعبه هاى ایمـن همراه با 
پسماند هاى پزشکى و در زیر الیه هاى متعدد آهک 
دفن مى شـوند تا مواد آالینده شـان به منابـع آبى و 

خاکى نفوذ نکند.

20 شهر اصفهان
 در وضعیت آبى 

وضعیت شـیوع کرونا در اسـتان اصفهان بر اسـاس 
اعالم وزارت بهداشـت رونـد رو به بهبـودى را دارد 
به گونـه اى کـه 20 شهرسـتان اسـتان در وضعیت 
آبى کرونا ثبت شده اسـت. از این رو شهرستان هاى 
اصفهـان، کاشـان، اردسـتان، آران و بیـدگل، 
خمینى شـهر، مبارکـه، فالورجـان، سـمیرم، نائین، 
خور و بیابانک، فریدن، فریدونشـهر، دهاقان، بوئین 
میاندشـت، تیـران و کـرون، شاهین شـهر و میمـه، 
برخـوار، خوانسـار، نجف آبـاد و لنجـان در وضعیت 
آبى و کم خطر کرونا قـرار گرفته اند. همچنین نطنز، 
چادگان، گلپایگان و شهرضا شهرستان هایى هستند 
که در وضعیت زرد و خطر متوسط کرونا ثبت شده اند.

برق گرفتگى سارق برق 
سـارق بـرق در مبارکه، جـان خـود را از دسـت داد. 
فرمانده انتظامى شهرسـتان مبارکـه گفت: ماموران 
فرماندهى انتظامى بخش زیباشهراز توابع شهرستان 
مبارکه در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیسـى 110 
مبنى بر فوت مشـکوك یک نفر در یکى از روستا ها، 
در محل حاضر شدند. سرهنگ رضا محمدى افزود: 
در بررسى ها مشخص شد فرد فوت شده مردى حدود 
40 ساله اسـت که به قصد سـرقت کابل شبکه برق 
هوایى باالى تیر چـراغ برق رفته، امـا هنگام چیدن 
سیم برق دچار برق گرفتگى شده و به علت سوختگى 

شدید جان خود را از دست داده است. 

اومیکرون 
به کاشان نرسیده است

سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى کاشـان گفت: 
تاکنون موردى از ابتالى شهروندان به سویه جهش 
یافته ویـروس کرونـا یا همـان اومیکـرون گزارش 
نشده است. مهدى دالورى با اشاره به اینکه تاکنون 
فقط حدود 11 درصد شـهروندان دز سـوم واکسـن 
کرونـا را دریافـت کرده اند، تصریح کرد: الزم اسـت 
افـرادى کـه تاکنـون دز سـوم را دریافـت نکرده اند 
و واجد شـرایط هسـتند بـراى تزریق دز سـوم اقدام 

کنند.

برگزارى مجلس یادبود
 در آبفا

به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت ام ابیها، حضرت 
فاطمه زهرا (س) و تقارن آن با شهادت سردار رشید 
اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى مراسمى در 
آبفاى استان اصفهان برگزار شـد. در این مراسم که 
صبح روز سـه شـنبه 14 دى ماه جـارى در مصالى 
امیرالمومنیـن سـتاد آبفاى اسـتان اصفهـان برگزار 
شد، پس از قرائت زیارت عاشـورا، حجت االسالم و 
المسـلمین آبکار در خصوص ابعاد شخصیتى شهید 
سلیمانى مطالبى بیان کرد، سپس مداحان اهل بیت 
در رثاى شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به مرثیه 

سرایى پرداختند.

خبر

مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: شهردارى مســئول فراهم کردن مکان 

مناسب براى نگهدارى کودکان کار و تجهیز آن است.
روح اله ابوطالبى اظهار کرد: در این خصوص در روزهاى 
اخیر جلســاتى با محوریت فرمانــدارى و حضور دیگر 
نهادهاى مسئول برگزار شده اســت تا پیچیدگى هاى 
موضوع ســاماندهى کودکان کار از جنبه هاى مختلف 
مورد بررســى قرار گیرد.وى تاکید کرد: کودك، معتاد 
متجاهر نیســت که با ترك اعتیــاد او بتوانیم بگوییم 
مشــکل تاحدودى رفع شده اســت بلکه برخى از این 
کودکان داراى خانواده هستند که خانواده باید نسبت به 

عدم اشتغال کودك و توانمندسازى اعضاى خود توجیه 
شود؛ برخى کودکان نیز هیچ خانواده اى ندارند که در این 
صورت براى حمایت به ســازمان هایى مانند بهزیستى 
معرفى مى شوند.ابوطالبى بیان کرد: عمده مشکلى که 
دستگاه هاى مرتبط با موضوع کودکان کار با آن روبرو 
هستند، جمعیت زیاد اتباع خارجه در میان این کودکان 
کار اســت به طورى که 90 درصد از کودکان کار شهر 
اصفهان از اتباع خارجى هستند و 10 درصد ایرانى اند. در 
این شرایط با توجه به اینکه چنین کودکانى کارت ملى و 
مجوز اقامت ندارند، دستگاه هاى حمایتى به خاطر موانع 

قانونى امکان حمایت از این افراد را ندارند.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان اظهار 
داشت: تونل سوم کوهرنگ آماده بهره بردارى است اما 
مسائل اجتماعى در این پروژه وجود دارد که امید است 
توسط مسئوالن کشورى در استان مجاور حل و فصل 

شود و ما بتوانیم آبرسانى را سریع انجام دهیم.
مهران زینلیان افزود: مکاتبــات متعددى در این باره با 
وزیر کشور و وزیر نیرو انجام شــده و امید است که در 

اسرع وقت اتفاق افتد.
معاون هماهنگى امــور عمرانى اســتاندار اصفهان با 
اشاره به اینکه سامانه دوم آبرسانى به اصفهان (موسوم 
به گالب 2) دهه فجر ســال جارى افتتاح خواهد شد، 

اضافه کرد: تالش مى کنیم این سامانه هر چه سریع تر 
بهره بردارى شــود و اگر مجوز آن برسد حتى زودتر راه 

اندازى مى شود.
زینلیان به تشکیل جلسات قرارگاه آب نیز اشاره کرد و 
گفت: امید است که بزودى شاهد اتفاقات خوبى باشیم.

او درباره اهداف تشــکیل قرارگاه آب، خاطرنشان کرد: 
در قرار گاه آب نمایندگان ســازمان جهادکشــاورزى، 
آب منطقه اى و آب و فاضالب حضــور دارند و در ابعاد 
مختلف از جمله صرفه جویــى در مصارف آب، حذف 
بارگذارى هاى اضافه و نیز تأمین منابع جدید در حوضه 

زاینده رود بحث و بررسى مى شود.

افتتاح تونل سوم کوهرنگ 
معطل چیست؟

90 درصد کودکان کار اصفهان 
اتباع خارجى هستند

مدیرعامــل و عضو هیأت مدیره شــرکت تعاونى 
تاکســیرانى اصفهان گفــت: طرح ویــژه نصب 
تجهیزات گاز سى.ان.جى براى تاکسى هاى درون 
شهرى اصفهان تنها با پرداخت 25 درصد کل مبلغ 

آغاز شده است.
حســین جعفرى اظهار کرد: به منظور ارائه بسته 
حمایتى به رانندگان تاکســى مقرر شد رانندگانى 
که خودروى آنها مجهز به سیستم گاز سى.ان.جى 
نیســت، با پرداخت 20 تا 25 درصد از کل هزینه، 
تاکســى خود را به تجهیزات گازسوز مجهز کنند، 
مابقى هزینه هــا در قالب یارانــه دولتى پرداخت 

خواهد شد.
وى تصریــح کــرد: خودروهــاى راننــدگان در 

بخش هاى اســنپ، آژانس تاکسى تلفنى، تاکسى 
پالك زرد و سایر خودروهاى فعال در سیستم حمل 
و نقل درون شهرى مشــمول برخوردارى از این 

امتیاز هستند.
مدیرعامــل و عضو هیأت مدیره شــرکت تعاونى 
تاکســیرانى اصفهان خاطرنشــان کرد: رانندگان 
جهت نصب تجهیزات گازســوز شدن خودروهاى 
حمل و نقل درون شــهرى مى توانند همه روزه از 
ساعت 9 صبح تا 13 به شرکت تعاونى تاکسیرانى 
اصفهان واقع در خیابان بعثــت، میدان فرزانگان، 
بلوار فرزانگان روبه روى باغ فدك، شرکت تعاونى 
تاکسیرانى مراجعه کنند و یا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره 34620819 تماس بگیرند.

فرمانــده انتظامى اســتان اصفهان از شناســایى و 
دستگیرى مدیران دو فروشــگاه تجارى خبر داد که 
در مجموع مرتکب فرار مالیاتى به ارزش 42 میلیارد 

ریال شده بودند.
سردار محمدرضا میرحیدرى با اعالم این خبر اظهار 
کرد: مأمــوران پلیس امنیت اقتصــادى فرماندهى 
انتظامى اســتان اصفهان با اقدامات پلیســى خود از 
فرار مالیاتى میلیاردى مدیران دو فروشگاه تجارى در 
شهر اصفهان مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور 

کار قرار دادند.

وى افزود: مأموران پس از کسب اطالعات الزم و طى 
هماهنگى با مقام قضائى به همراه نمایندگان اداره امور 
مالیاتى فروشگاه هاى مذکور بازدید کردند که درنهایت 
با انجام اقدامات میدانى و جمع آورى اسناد مالى جرم 

فرار مالیاتى توسط این افراد محرز شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان ارزش فرار مالیاتى 
این دو نفر را درمجموع بالغ بر 42 میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان 
براى انجام اقدامات و رسیدگى به تخلفات خود تحویل 

مرجع قضائى شدند.

رئیس اتحادیه خوار و بار و آجیل فروش اصفهان درباره 
اجراى قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده از برخى 
کاالهاى اساسى از جمله برنج، اظهار کرد: اجراى این 
قانون تنها موجب افزایش قیمــت 9 درصدى برنج 

مى شود.
مصطفى بحق افزود: زمانى کــه واردکننده برنج ارز 
نیمایى را براى واردات این محصول دریافت مى کند، 
9 درصد مالیــات بر ارزش افزوده نیــز به قیمت این 

محصول اضافه مى شود.
رئیس اتحادیــه خوار و بار و آجیــل فروش اصفهان 
همچنین اضافه کرد: با توجه به وارداتى بودن حبوبات، 
مالیات بر ارزش افزوده نیز مشــمول این محصول 

خواهد شد.
وى تأکید کرد: قدرت خرید مردم نیز به میزان همان 9 
درصد مالیات بر ارزش افزوده مشمول این محصول، 

کمتر خواهد شد.
بحق گفت: به طور معمول هر میزان که قیمت یک 

کاالیى افزایش مى یابد، قدرت خرید مردم نیز به همان 
نسبت کمتر مى شود و مردم ناچارند مدل خرید خود را 

تغییر دهند.
رئیس اتحادیــه خوار و بار و آجیــل فروش اصفهان 
گفت: با اجراى قانون مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد 
بر قیمت برنج هاى وارداتى اضافه مى شود، البته این 
مالیات از واردکننده گرفته مى شود و او نیز این مالیات 

را به قیمت فروش خود اضافه مى کند.
وى درباره برخــى پیش بینى ها نســبت به افزایش 
دوباره قیمت برنج، گفت: تا پایان ســال دیگر برنج 
گران نمى شود، چراکه بازار دیگر کشش قیمت باالتر 

را ندارد.
بحق به بازار حبوبات نیز اشــاره کرد و گفت: در حال 
حاضر عدس، بخشى از نخودهایى که لپه از آنها تولید 
مى شود و همچنین لوبیا چیتى وارد کشور مى شود که 
این محصوالت نیز مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش 

افزوده مى شود.

آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان 
با حضور وزیــر علوم، تحقیقات و فنــاورى در تاالر 
شیخ بهایى دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار شد. در 
این برنامه از تالش هاى سید مهدى ابطحى تقدیر 
و ســید على محمد میرمحمدى میبدى به عنوان 

سرپرست دانشگاه صنعتى اصفهان معرفى شد.
سرپرست دانشگاه صنعتى اصفهان در آیین معارفه 
خود با اشاره به شهداى دانشگاه اظهار داشت: تغییر 
مدیریت ها، سپردن پرچم عزت و سربلندى کشور از 

دستى به دست دیگر است.
سید على محمد میرمحمدى میبدى افزود: توجه به 
سنگینى قبول مســئولیت، معتقد هستم که با عقل 
جمعى، تدبیر و همکارى دانشــگاهیان مى توان در 
مسیر ارتقاى همه جانبه دانشگاه گام مهمى برداشت.

رئیس سابق دانشگاه صنعتى اصفهان هم در این  آیین  
متذکر شد: در سال 99 بودجه دانشگاه ها دچار یک 
مشکل جدى شد و با وجود رشد هزینه 40 درصدى 
بودجه دانشگاه 10 درصد افزایش یافت و بودجه براى 
برنامه هاى آموزشى دو میلیارد تومان بود اما درآمد 

اختصاصى دانشگاه 167 درصد رشد کرد.
ابطحى خاطر نشــان کرد:  در سال 1400 با کسرى 
بودجه بسیار بیشترى رو به رو شدیم اما با این وجود 
آزمایشگاه هایى در دانشگاه ایجاد شد و 43 میلیارد 
تومان بودجه براى خرید تجهیزات گرفتیم و انبارهاى 
دانشگاه  به آزمایشگاه تبدیل شد، باید پارك بیزینس 
ایجاد شود و وزارت علوم مى تواند در این امر پیشگام 
باشد و ایده آن نیز از سوى دانشگاه صنعتى به وزارت 

ارائه شده که با آن نیز موافقت شده است.

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان از 
نفوذ توده هواى سرد به استان از شامگاه امروز چهارشنبه 
خبر داد و گفت: دماى بسیارى از مناطق پایان هفته به زیر 

صفر مى رسد.
حجت ا... على عسگریان اظهار داشت: با استقرار جوى به 
نسبت پایدار از روز پنجشنبه و افت محسوس دما در مناطق 
مرکزى و صنعتى به ویژه کالنشــهر اصفهان افزایش 

غلظت آالینده هاى جوى را انتظار داریم.

او به و نفوذ موج بارشى از امروز چهارشنبه 15 دى ماه اشاره 
کرد و گفت: بارش ها از ساعات بعد از ظهر آغاز مى شود و 
تا شامگاه به ویژه نیمه شمال و شمال غرب و غرب استان 

را فرا مى گیرد.
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان با 
بیان اینکه شــدت بارش ها و فعالیت این موج چشمگیر 
نخواهد بود، ادامه داد: بارش برف بــه ویژه در ارتفاعات 

شمال استان پیش بینى مى شود.

دبیر جلسات چهار جانبه زاینده رود گفت: قرار بر این شد 
تا با توجه به لزوم تشکیل جلسات تخصصى چهارجانبه 
بین نماینــدگان اســتاندارى، آب منطقــه اى، جهاد 
کشاورزى و نمایندگان صنف کشــاورزان، نمایندگان 
مورد توافــق کشــاورزان جهت حضور در جلســات 
تخصصى توسط سازمان جهاد کشاورزى معرفى گردند.
سجاد انتشــارى اظهار کرد: مقرر شد گزارش مصوبات 
قبلى شــوراى هماهنگى حوضه زاینده رود و کارگروه 
سازگارى با کم آبى و شوراى عالى آب و میزان اجرایى 
شــدن هر مصوبه در جلسه آینده توســط شرکت آب 

منطقه اى ارائه گردد.
وى افزود: گزارش مصارف شبکه آب شرب به تفکیک 
خانگى، تجارى، عمومى و غیره تا جلسه آینده به صورت 
مکتوب براى استاندارى ارسال و گزارش آن در جلسه 

آینده ارائه گردد. همچنین مقرر شــد شــفاف سازى 
مصارف آب صنایع و اطالعات مربــوط و نحوه اعتماد 
ســازى تا یک ماه آینده توسط شــرکت آب منطقه اى 

انجام گیرد.
انتشارى گفت: موضوع ساماندهى رودخانه و مدیریت 
پساب با برگزارى جلسات چهار جانبه و نماینده محیط 
زیســت، برنامه ریزى و در اولین فرصت ممکن اجرایى 
گردد. مورد دیگر آن است که پیگیرى هاى الزم در مورد 
تأمین اعتبارات مورد نیاز مطابق تعهدات انجام گرفته 
توسط وزیر محترم نیرو، توسط مدیران استان انجام و 
گزارش الزم ارائه گردد و کمیته تعیین حق آبه ها جلسات 
خود را به صورت مستمر (دو جلسه در هفته) ادامه دهد 
و گزارش آن را ارائه دهد تا موضــوع حقابه ها تا پایان 

اردیبهشت ماه 1401 به اتمام برسد.

شــهردار اصفهان گفت: در بودجه ســال 1401 
بسیارى از پروژه هاى مهم در دل محله ها بر اساس 

تعامل با مردم و نیازهاى آنها تعریف شده است.
على قاسم زاده در جلسه کمیسیون تلفیق شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان اظهار کــرد: تعامل با 
شهروندان روش تأکیدى مدیریت شهرى اصفهان 
در دوره ششم است تا عالوه بر کشف مشکالت به 

راه حل مسائل دست یابیم.
وى افزود: شــاخص اصلى در خدمــت به مردم 
احساس رضایتمندى آنها اســت و تا وقتى مردم 
تغییر را احساس نکنند نمى توانیم بگوییم خدمتى 

که شایسته آنها بوده، انجام شده است.
 قاسم زاده با اشــاره به اینکه احساس مى کنیم با 
این روش راحت تر مسائل شناخته و رفع مى شود، 
تصریح کرد: در بســیارى از موارد شهردارى از سر 
صدق و حسن نیت کارى انجام داده است اما مردم 
آن را نپذیرفتند و یا نپسندیده اند و ارتباط با آن برقرار 
نکردند به طور مثال پروژه هاى عظیم شهرى که به 
تشخیص کارشناسان در توسعه شهر مفید بوده، اما 

در قضاوت مردم نمره خوبى نگرفته است.
وى تاکید کرد: در بودجه ســال 1401 بسیارى از 
پروژه هاى مهم در دل محله ها بر اساس تعامل با 

مردم و نیازهاى آنها تعریف شده است.

جزئیات طرح ویژه گازسوز کردن
 تاکسى هاى شهر اصفهان

 دستگیرى عامالن فرار مالیاتى میلیاردى در اصفهان

مالیات بر ارزش افزوده
 چقدر برنج و حبوبات را گران مى کند؟

سرپرست جدید دانشگاه صنعتى اصفهان معارفه شد

اصفهان در انتظار آخر هفته اى  سرد

مصوبات جلسات چهار جانبه آبى 

رئیس کانون ســردفتران و دفتریاران استان اصفهان 
گفت: هزینه انتقال ســند خودرو در دفاتر ثبت اســناد 
رسمى بیش از 50 درصد کاهش یافت و این قانون از 13 

دى ماه اجرایى شده است.
امیر مســعود مرادى باغبادرانى با بیــان اینکه مطابق 
با قانون مالیات بر ارزش افزوده که خرداد ماه امســال 
مصوب شــد و الزم االجرا بود، وصــول مالیات نقل و 
انتقال سند خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمى و پلیس 
راهنمایى و رانندگى گذاشــته شده بود اظهار داشت: با 
توجه به اینکه تعویض پالك خــودرو در مراکز پلیس 
راهنمایى و رانندگى مقدم بر نقل و انتقال اســت قطعًا 
پلیس موظف اســت مالیات را دریافت کند و در هنگام 
نقل و انتقال سند خودرو دریافت مالیات در دفاتر اسناد 

رسمى صورت نمى گیرد.
وى افزود: این مبلغ مالیات بیش از 40 درصد از هزینه 

انتقال یک سند را شامل مى شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با 

بیان اینکه از طرفى هم مطابق با قانون مالیات بر ارزش 
افزوده قبلى دفاتر اسناد رسمى موظف بودند عوارض 
خودرو را حین تنظیم ســند نیز دریافت کنند، گفت: بر 
اساس قانون جدید این مسئولیت دیگر بر عهده دفاتر 

اسناد رسمى نیست.
وى تصریح کرد: در این شــرایط که عوارض و مالیات 
خودرو دیگر در دفاتر اســناد رسمى دریافت نمى شود، 
شــاهد کاهش بیش از 50 درصدى هزینه هاى نقل و 

انتقال سند خودرو در این دفاتر هستیم.
مرادى باغبادرانى ادامه داد: یکى از اتفاقات خوبى که 
در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید رخ داد این بود 
که تا قبل از اجراى این قانون در مواردى که افراد براى 
فروش خودرو وکالت مى گرفتند مالیات و عوارض باید 
پرداخت مى شد اما در قانون جدید تنظیم وکالت فروش 

دیگر نیازى به پرداخت مالیات و عوارض ندارد.
وى با بیان اینکه البته مطابق با همین قانون مالیات بر 
ارزش افزوده جدید متأسفانه میزان مالیات نقل و انتقال 

براى خودروهاى خارجى دو برابر شــده است، گفت: تا 
قبل از این مالیات یک درصد بود و مطابق این قانون دو 

درصد شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با 
بیان اینکه نفع مردمى که در زمینه صدور اسناد خودرو 
پلیس راهور بر روى آن مانور مى داد تنها جابجایى محل 
پرداخت بود و کاهش هزینه اى را شاهد نبودیم، افزود: 
این وجوه دولتى اســت و نگرفتن آن مستند قانونى و 

مجوز مجلس را مى خواهد.
وى در پاســخ به این ســوال که برخى از سردفتران 
اســتان اصفهان اذعان دارند که اداره دارایى هنوز در 
خصوص دریافــت مالیات بر ارزش افــزوده خودرو از 
این دفاتر انتظار دارد، گفــت: اگر کارکنان اداره دارایى 
در خصوص قانونى که خودشــان الزم االجرا کرده اند 
توجه نداشــته باشــند و ابراز نا آگاهى کنند که خیلى 
جاى تأســف دارد و در این زمینه جلســاتى را برگزار 

خواهیم کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان خبر داد؛

کاهش 50 درصدى هزینه انتقال 
سند خودرو دردفترخانه

بودجه 1401 اصفهان 
با تعامل شهروندان 

بسته مى شود
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دور جدید فعالیت هــاى کارگاه نمایش مجموعه تئاتر 
شــهر در تهران با اجراى «تملیخا» که از پنجشــنبه 
9 دى روى صحنه رفته اســت، آغاز شــد. «تملیخا» 
مونولوگى 30 دقیقــه اى به نویســندگى محمدرضا 
آزادفرد، کارگردانى بابک پرهام و با بازى ســمن قناد 
است. بازیگرى که در کنار تحصیل تئاتر در هنرستان 
و بعدتر دانشگاه سوره و به گفته خودش سال ها خاك 
صحنه خوردن و شــروع کار از دستیارى دانشجویانى 
که قرار بود پروژه پایان نامه یشــان را اجرا کنند، دختر 
مجید قناد هم هســت، هرچند تاکید مى کند اگر قرار 
بود از دختر مجید قناد بودن استفاده کند اکنون شرایط 
بسیار بهترى در حوزه بازیگرى و پروژه هاى تلویزیونى 

و سینمایى داشت.
ســمن قناد مى گوید:«وقتى در خانــواده اى هنرى 
به دنیا مى آیى و تا چشــم باز مى کنى بــا تئاتر دیدن، 
فیلم دیدن، موسیقى شــنیدن و... همنشینى، عجیب 
و غریب نیست که خودت هم وارد این عرصه شوى و 
قطعا مجید قناد در تمام طول مسیر راهنمایى ام کرده 
است اما آن چه مى خواهم به آن اشاره کنم این است که 
حوزه کارى او، تمرکز و تسلطش همیشه بر کودك و 
نوجوان بوده است و من در طول تمام این سال ها، فقط 
یک مرتبه کار کودك انجام داده ام و این روزها مشغول 
تمرین نمایشى براى اجرا در تاالر هنر هستم تا دومین 

تجربه ام در این زمینه رقم بخورد.»
او با بیان این که «هم مجید قناد و هم من، همیشــه 

تالش مان بر این بوده اســت که اگر قرار است براى 
بازى در اثرى انتخاب شوم به خاطر خودم و توانایى هاى 
خودم باشد» ادامه مى دهد: «گمان مى کنم اگر قرار بود 
از دختر مجید قناد بودن اســتفاده کنم اکنون شرایط 
بسیار بهترى در حوزه بازیگرى و پروژه هاى تلویزیونى 
و سینمایى داشتم. من جز در پروژه هایى که خودشان 
مى دانند، هیچ وقت خودم از ابتدا خودم را به عنوان دختر 
مجید قناد معرفى نمى کنم و معموال در اواسط کار و به 
صورت اتفاقى است که متوجه این موضوع مى شوند.»
سمن قناد در جواب این ســوال که فرزند هنرمندى 
شناخته شده بودن چه میزان ترسناك است و چه قدر بر 
این که اساسا جرات انجام کارى را از آدم بگیرد یا جرات 
بدهد، اثــر مى گذارد، توضیح مى دهــد: «من تا جاى 
ممکن تالش مى کنم گزیده کار باشم و انتخاب هاى 
درستى انجام دهم تا مبادا بعدا بگویند دختر فالنى چرا 
این کار را انجام داده است و این احتیاط، گزیده کارى 
و درست انتخاب کردن را از جمله تاثیرات مثبت و نه 
منفى زیر ســایه نام یک بزرگ تر بودن و تالش براى 

لطمه نزدن به اعتبار این نام مى دانم.»
از سمن قناد مى پرســیم اگر ما به عنوان کسانى که 
کودکى شان در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد 
گذشته است مجید قناد را با برنامه هایى چون «فیتیله، 
جمعه تعطیله» و تکیه کالم و حرکت خاص دستش 
هنگامى که مى گفت «یه برنامه ببینیم» و... به خاطر 
مى آوریم او به عنوان دختر مجید قنــاد این هنرمند 

را چگونه به خاطر مــى آورد، مى گوید: «آن چه براى 
همیشه در ذهنم مانده است تفکیکى است که او میان 
زندگى کارى و زندگى خانوادگى اش قائل مى شــد و 
زمانى اســت که به صورت جداگانه براى هر یک از 

این ها مى گذاشت.»  
این بازیگر تئاتر با اشــاره به این که «خاطرم هست 
مثال اگر قرار بود با هم به خرید برویم مسیرى که در 
حالت عادى 20 دقیقه طول مى کشید، طى کردنش 
براى ما یک ساعت و نیم زمان مى برد»، ادامه مى دهد: 
«چرا؟ چون بابــا با همه بچه هایى که به ســراغش 
مى آمدند مى گفت و مى خندید و عکس مى گرفت و 
براى شان زمان مى گذاشت. او این صبر و حوصله را 
هم براى این بچه ها و هم بــراى ما در خانه، به خرج 
مــى داد و االن که وارد محیط کار حرفه اى شــده ام 
مى فهمم که به عنــوان مثال وقتى خــودم به خانه 
مى رســم دلم مى خواهد به هیچ چیز فکــر نکنم و 
فقط استراحت کنم اما او به خانه که مى رسید با تمام 
آن خســتگى ها، با من و برادرم مى گفت، مى خندید، 
شــوخى مى کرد و.... و همان قدر کــه لبخندزدن به 
بچه هاى خــودش برایش مهم بــود، لبخندزدن به 
بچه هایى که در بیرون از خانــه مى دید هم برایش 
اهمیت داشــت و درواقع این دو، برایش در یک پایه 
از اهمیت قرار داشــت و همیشــه توى جیبش پر از 
شکالت بود که اگر بچه اى را مى بیند دست خالى از 

کنارش نگذرد.»   

سمن قناد: 

هیچ وقت خودم را
 دختر مجید قناد معرفى نمى کنم

توقف سریال لطیفى
 به دلیل مشکالت مالى

رضا یزدانى تیتراژ
 یک سریال  را مى خواند

محمد حسین لطیفى با تاکید بر اینکه بودجه اى که براى سال آینده صداوسیما 
در نظر گرفته شده کافى نیســت و تغییرى ایجاد نمى کند، ابراز امیدوارى کرد 
که با حل مشکالت، تصویربردارى سریال تاریخى در حال ساختش به زودى 

تمام شود.
این کارگردان ســینما و تلویزیون  درباره ســریال تاریخى «سنجرخان» که 
مدتى است در حال ســاخت آن اســت  توضیح داد: 90 درصد تصویربردارى 
سریال «سنجرخان» تمام شده و دعا مى کنیم مشکالتش حل شود تا بتوانیم 
آن را تمام کنیم. براى این کار تماما در شهرستان بودیم. کار کمى مهجور است 
مثل خود سنجرخان وزیرى که کسى نمیشناسدش درست مثل غیاث الدین 
کاشانى که کسى نمیشناخت و با «نردبام آســمان» (سریال تاریخى که چند 
سال قبل لطیفى براى تلویزیون ساخت) او را شناختند. امیدوارم «سنجرخان» 
را هم مردم همه استان هایمان بشناسند و بدانند در کردستان در جنگ جهانى 
اول چه بزرگانى بودند که با آن حکومت قاجار مضمحل توانستند جلوى قواى 

انگلیس و روسیه را بگیرند. 
او افزود: خیلى ها در سریال «سنجرخان» بازى دارند؛ نقش اول کار را یکى از 
بازیگران و نخبه هاى کردستان و مدرس بازیگرى ایفا مى کند. زمان اتمام این 

مجموعه هم بستگى به بودجه دارد.

حسن لفافیان کارگردان سریال «حکم رشد» اعالم کرد: سریال «حکم رشد» 
به اواسط کار خود رسید. رضا یزدانى هم براى این سریال مى  خواند.

رضا یزدانى، خواننده، نوازنده و آهنگساز موسیقى راك و تلفیقى پاپ راك، در 
گذشته سابقه حضور در سریال هاى و فیلم هاى سینمایى چون از یاد رفته ها، 
مرگ تدریجى یه رویا، قلب یخى، جاده چالوس، تعبیر وارونه یک رویا و ترور 

خاموش را در کارنامه هنرى خود دارد.
مجموعه تلویزیونى «حکم رشد» به کارگردانى حسن لفافیان و تهیه کنندگى 
مهدى فرجى که بر اساس فیلمنامه اى از  ســعید نعمت ا... در شبکه سه تهیه و 
تولید مى شود، تجربه جدیدى براى این خواننده است تا بار دیگر صدایش در 
قالب تیتراژ یک سریال تلویزیونى، مهمان خانه هاى مخاطبان این مجموعه 

باشد.

مجموعه هم بستگى به بودجه دارد.

«مرد عنکبوتى: راهى به خانه نیســت» با گذر از فیلم «پلنگ 
سیاه» به جایگاه دوازدهمین فیلم پرفروش تاریخ سینما دست 

پیدا کرد.
فیلم «مرد عنکبوتى: راهى به خانه نیســت» در سومین آخر 
هفته اکران خود به رقم فروش 1/37 میلیارد دالر در ســطح 
جهان رسید و با گذر از فیلم «پلنگ سیاه» که پیش تر 1/34 
میلیارد دالر فروش کرده بــود تبدیل بــه دوازدهمین فیلم 

پرفروش تاریخ سینما شد.
«مرد عنکبوتى: راهى به خانه نیست» در گیشه داخلى آمریکا 
نیز با گذر از «شگفت انگیزهاى 2» محصول دیزنى به جایگاه 

دهمین فیلم پرفروش تاریخ سینماى آمریکا دست پیدا کرد.
از نکات جالب گیشــه این هفته کاهش 64 درصدى فروش 
فیلم چهارم «ماتریکس» بود که با 3/8 میلیون دالر فروش در 
جایگاه پنجم قرار گرفت. جدیدترین «ماتریکس» در میان 15 

فیلم پرفروش هفته گذشته بیشترین افت را داشت.

برنامه اى تحت عنوان «تاك» با رویکرد امیدبخشــى و ارائه 
ایده هاى موفق به تازگى بر روى آنتن شــبکه دو قرار گرفته 
اســت. اجراى این برنامه تلویزیونى بر عهده داریوش کاردان 

است.
این برنامــه با موضوع پرداختن به ســبک زندگــى ایرانىـ  
اسالمى، در 26 قسمت 50 دقیقه اى تهیه و تولید شده که در 
آن تجربیات و ســخنان افراد موفق کشورمان در عرصه هاى 
هنرى، پزشکى، اجتماعى و ... توسط خودشان بیان مى شود تا 
مردم با مشکالت و موانعى که این افراد با آن روبه رو بوده اند تا 

به جایگاه فعلى خود برسند، آشنا شوند.
مریم الســادات نوابى نــژاد، تهیه کننده برنامــه «تاك» در 
توضیحاتى دربــاره این برنامــه گفت: پیش از ایــن برنامه، 
کارگردانى برنامه هاى «ماه عسل»، «هزار داستان»، «مکث» 
و «محاکات» را بر عهده داشــتم اما همیشــه به یک برنامه 
تلویزیونى با محتواى ســخنرانى هاى امیدبخش و انگیزشى 
(تدکس) فکر مى کــردم، درواقع روایتــى از قصه افرادى که 
از یک بزنــگاه خاصى عبور کرده اند و در این مســیر با وجود 

سختى ها و نامالیمت ها به فتح قله موفقیت رسیده اند.
نوابى نژاد همچنیــن تاکید کرد: در هر قســمت از برنامه، دو 
مهمان داریم که در کنار داریوش کاردان، از مجریان باسابقه 
تلویزیون قصه زندگى خود را بازگو مى کنند و در بسیارى موارد  

برخى باورهاى نادرست را اصالح مى کند. 
 تاك چهارشنبه ها ساعت 23 و 30 دقیقه به روى آنتن شبکه 

دو مى رود.

سرى چهارم «شب هاى مافیا» به کارگردانى سعید ابوطالب 
پس از غیبت محمدرضا علیمردانى بار دیگر با گردانندگى او 

ساخته خواهد شد.
سرى سوم «شب هاى مافیا» با گردانندگى کامبیز دیرباز که 
خود در سرى دوم این مجموعه به عنوان شرکت کننده حضور 
داشت، ساخته شد اما قرار است تا در سرى چهارم این رئالیتى 
شوى بار دیگر محمدرضا علیمردانى به عنوان گرداننده حضور 

داشته باشد.
حضور نداشتن کامبیز دیرباز در سرى چهارم به دلیل هماهنگ 
نشــدن برنامه هاى این هنرمند با زمان ضبط این مجموعه 

است. 
سرى جدید «شــبهاى مافیا» به کارگردانى و تهیه کنندگى 

سعید ابوطالب به زودى جلوى دوربین مى رود.

«مرد عنکبوتى» 
دوازدهمین فیلم پرفروش

 تاریخ شد 

داریوش کاردان و اجراى
 یک برنامه انگیزشى در 

تلویزیون

محمدرضا علیمردانى
 به «شب هاى مافیا» بازمى گردد

■■■

على نصیریان پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عرصه ■■■
بازیگرى گفت: به تازگى چندین پیشنهاد براى بازى در 
تلویزیون و سینما دارم که باید همه آن ها را بررسى کنم، 
فعال در حال مطالعه فیلمنامه این آثار هستم و باید دید در 

آخر چه خواهد شد.  
وى در همین راستا ادامه داد: آخرین بار براى بازى در فیلم 
سینمایى «روشــنایى» به کارگردانى میکائیل کوشان 
جلوى دوربین رفتم، فیلمى اجتماعى که به مشــکالت 
و معضالت روزمره مى پــردازد، بعد از آن فیلم هنوز کار 

تازه اى را قبول نکرده ام.
این بازیگر پیشکسوت سینما درباره حضورش در فیلم 
«روشنایى» تاکید کرد: به نظرم فیلم جمع و جور و خوبى 
شده است، در این فیلم با «حسین پاکدل» همبازى بودم، 
این دومین تجربه کارگردانى کوشان بود، اما به طور کلى 

از پس فیلم برآمد.  
بازیگر فیلم سینمایى «گاو» درباره دلیل کم کارى خود 
در سینما افزود: از سویى خسته ام و حوصله هر کارى را 
ندارم، اثر باید خیلى جذاب باشد تا بازى در آن را بپذیرم، 

در ضمن دو ســال گذشــته کرونا نگذاشت سر پروژه 
خاصى بروم، اما حاال که این بیمارى فروکش کرده 

اگر فیلمنامه خوبى به دستم برسد بازى مى کنم.  
بازیگر فیلم «مسخره باز» درباره احتمال حضورش 
در جشنواره فیلم فجر افزود: امسال هیچ فیلمى را 
در جشــنواره فیلم فجر ندارم، فکر مى کردم که 
شاید روشنایى به فجر برسد، اما این طور نشد، به 
طور کلى هم جشنواره و جایزه براى من چندان 
جذاب نیست، این اتفاقات براى جوانان جذابیت 

دارد، براى من همین که یک نقش درســت و 
تاثیرگذار را بازى کنــم و مخاطب از من راضى 

باشد کافى است.  
نصیریان پیرامون فعالیت هاى خود در ســال آینده 

خاطرنشــان کرد: باید دید باالخره ایــن کرونا تمام 
مى شــود یا نه، اگر بــا همین روند واکســن زدن 
مردم انجام شود امیدوارم که سال آینده با آرامش 

بیشترى بتوانم به بازیگرى فکر کنم و نگران بیمارى 
کرونا نباشم.  

نصیریان:  غایب جشنواره امسال هستم

امیر مهدى ژوله مدتى است که نگارش سریال جدید مهران 
مدیرى را شروع کرده است.

به گزارش هفت صبح؛ امیر مهدى ژولــه که این روزها به 
عنوان داور در مسابقه استعدادیابى «خنداننده شو3»حضور 
دارد، مدتى است که نگارش ســریال جدید مهران مدیرى 
را شــروع کرده اســت. این خبر را خود ژولــه در برنامه ویژه 
«خندوانه» که اختصاص به معرفى داوران داشــت، 

اعالم کرد.
ژوله با اشتراك گذاشتن یک استورى از گروه 
نویسندگان ســریال مدیرى رونمایى 
کرد. طبق اسامى منتشر شده در این 
استورى، هدى ایزدى و زهرا افشارى 
که سابقه همکارى با مهران مدیرى 
را دارند، در این پــروژه به عنوان 
نویســنده با او همکارى میکنند. 
دیگر نویســنده گروه که در این 
استورى معرفى شــده فاطمه 

راست گفتار است.
طبق شنیده ها ســریال جدید 
مدیرى هیچگونه ارتباطى با دو 
سریال قبلى او در شبکه خانگى 
یعنى «هیوال» و «دراکوال» ندارد 

و یک اثر کامال مستقل است.
 آخرین همکارى امیرمهدى ژوله با 
مهران مدیرى در سریال «دراکوال» 
بود که تنها به عنوان بازیگر در آن حضور 

داشت.

ر پروژه 
 کرده

ش
 را
ه

ى

 آینده 
ونا تمام

دن
ش

یمارى 

امیر مهدى ژوله مدتى است که
مدیرى را شروع کرده است.

به گزارش هفت صبح؛ امیر م
عنوان داور در مسابقه استعداد
دارد، مدتى است که نگارش س
اســت. این خب را شــروع کرده

«خندوانه» که اختصاص
اعالم کرد.

ژوله با اشتراك
نویسندگا
کرد. طب
استورى
که ساب
را دار
نویس
دیگ
اس
راس
طبق
مدی
سری
یعنى
و یک
آخرین
مهران
بود که تنه

داشت.

همکارى دوباره مهران مدیرى و امیرمهدى ژوله 
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مهدى طارمى توانســت به بهترین گلزن سال لیگ پرتغال 
بدل شود و بیشترین پاس گل را نیز از آن خود کند. روزنامه 
«رکورد» پرتغال نیز با تمجید از ستاره ایرانى پورتو، مهاجم 
کشورمان را خستگى ناپذیر خواند. این نشریه چاپ لیسبون 
در خصوص طارمى نوشــت که او در 70 بازى متوالى لیگ 
پرتغال به میدان رفته و توانســته یک آمار درخشان از خود 

به اجرا گذارد.

این طارمى خستگى ناپذیر

01

04

تیم فوتبال شباب االهلى در بازى برگشت مرحله یک چهارم 
نهایى جام حذفى امارات به مصاف عجمان رفت و با تک گل 
مهدى قائدى به پیروزى یک بر صفر رسید. مهاجم ملى پوش 
کشــورمان به عنوان بهترین بازیکن میدان نیز انتخاب شد. 
نکته جالب اینکه قائدى به عنوان بازیکن ایرانى بعد از 10 سال 
موفق شــد بعد از محمدرضا خلعتبرى در جام حذفى امارات 
گلزنى کند. خلعتبرى در فصل 91-90 به صورت قرضى براى 
الوصل امارات بازى کرد و با پیراهــن این تیم در جام حذفى 

امارات مقابل الجزیره گلزنى کرده بود.

طلسم شکنى قائدى

03

05

بعد از اینکه لوران بالن سرمربى الریان در نشست خبرى پیش 
از جدال این هفته خود مدعى محرومیت 14 بازیکن تیمش 
به دلیل ابتال به ویروس کرونا خبر داد، روزنامه «العرب» قطر 
مدعى شد نفرات کلیدى و سرشــناس الریان از جمله فهد 
یونس، عبدالعزیز حاتم، یاسین إبراهیمى، شجاع خلیل زاده، 
یوهان بولى و خالد مفتاح به کرونا مبتال شده اند. این در حالى 
است که هنوز منبع رســمى این خبر را تأیید نکرده و مدافع 

ایرانى الریان نیز واکنشى به این اتفاق نداشته است.

پس از دو گلى که شهریار مغانلو در دیدار سپاهان مقابل نساجى 
به ثمر رسانده بود گل دیگرى از این مهاجم بلند قامت طالیى 
پوشان وارد دروازه تیمى نشده بود تا اینکه او روز دوشنبه در 
حضور یک نیمه اى در مسابقه مقابل شهرخودرو پس از هدر 
دادن چند فرصــت گلزنى باالخره در دقیقه 89 موفق شــد 
سومین گل فصل خود را هم به ثمر برساند. مغانلو روى یک 
حرکت طولى و پس از دفع ناقص گلر جوان شهرخودرو با یک 
موقعیت مقابل دروازه حریف مواجه شد تا باالخره این بار در 
هفته سیزدهم موفق به گلزنى بشود؛ گلى که امیدبخش براى 

او در ادامه رقابت هاى لیگ خواهد بود.

شجاع کرونا گرفته؟

آشتى شهریار با گلزنى

02

بنا بر شــنیده ها با توجه به مالکیت مشــترك دو باشگاه 
دالکورد ســوئد و دهوك عراق، با درخواســت مالک این 
دو باشــگاه چند بازیکن دالکورد بــراى کمک به دهوك 
به صورت قرضى به این تیم عراقى منتقل مى شوند و نام 
بختیار رحمانى، ملى پوش سابق تیم ملى ایران نیز در بین 
این بازیکنان به چشــم مى خورد. هافبک ایرانى دالکورد 
سابقه عضویت در تیم هاى ذوب آهن و سپاهان در زمان 

سرمربیگرى قلعه نویى را نیز در کارنامه خود دارد.

رحمانى قرضى در
 لیگ عراق

شهردارى شاهین شهر در راستاى اجراى مصوبه شماره 1102 مورخ 1400/06/04 شوراى اسالمى شاهین شهر در 
نظر دارد نسبت به برون سپارى و واگذارى خدمات اتوبوسرانى و جابجایى مسافر در خطوط اتوبوس گلدیس 1 و 2 
با 17 دستگاه اتوبوس ملکى طبق اسناد مندرج در آگهى با برآورد اولیه به مبلغ 18,360,000,000 ریال براى شش 
ماه و قابلیت تمدید به مدت پنج سال براساس افزایش حقوق ابالغى دولت و تورم سالیانه اعالمى بانک مرکزى، به 

شرکت هاى واجد شرایط (بخش خصوصى) اقدام نماید. 
بنابراین متقاضیان مى بایست براى اطالع از شــرایط و شــرکت در مناقصه به واحد مالى شهردارى واقع در 
شاهین شهر، بلوار امام خمینى میدان فاطمیه مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز یک شنبه 
مورخ 1400/10/26 به حراست شهردارى شاهین شــهر اقدام نمایند. پیشنهادهاى رسیده رأس ساعت 15 روز 

دوشنبه مورخ 1400/10/27 با حضور اعضا هیأت  عالى معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد. 
سایر شرایط: 

1ـ سپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ 918,000,000 ریال (معادل 5٪ برآورد اولیه) است که مى تواند به صورت 
ضمانت نامه بانکى معتبر با سررســید ســه ماهه یا واریز آن به حســاب 0105052929007 به نام شهردارى 

شاهین شهر نزد بانک ملى شعبه مرکزى شاهین شهر ارائه شود. 
2ـ شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 

3ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است. 

آگهى تجدید مناقصه عمومى 
(نوبت چهارم)

چاپ دومچاپ دوم

م.الف:1250568 کیانوش کیانى - سرپرست شهردارى شاهین شهر                            

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن پس از برترى تیمش برابر 
فجر گفت: براى ذوب آهن شرایط به مو رسید، ولى 
پاره نشد. خدا را شکر که با درایت کادر فنى و تالش 

بازیکنان از این وضعیت بیرون آمدیم.
حامد نورمحمدى درباره دو پیروزى اخیر تیمش برابر 
تراکتور و فجر سپاسى شیراز گفت: با توجه به نتایج 
نه چندان خوبى که گرفتــه بودیم، به این دو برد نیاز 
داشتیم و خدا هم کمک کرد تا از این وضعیت سخت 
بیرون بیاییم. گرفتن 6 امتیاز شرایط ما را بهتر کرد، 
ولى هنوز چیزى تمام نشده است و ما باید باز هم نتایج 
خوبى بگیریم و در سه بازى آینده که قبل از تعطیالت 
در پیش داریم بیشترین امتیاز ممکن را کسب کنیم. 
بازى بعدى با نساجى هم بسیار مهم است و اگر آنها 
را شکســت بدهیم این 6 امتیازى که گرفتیم بیشتر 

خودش را نشان مى دهد.
وى در واکنش به برخى انتقادها که در هفته هاى 

گذشته از مهدى تارتار صورت گرفت، تصریح 
کرد: در فوتبال وقتى تیمى نتیجه نمى گیرد 
همه از ســرمربى انتقــاد مى کننــد. براى 

ذوب آهن شرایط به مو رسید، 
ولى پاره نشد. خدا را شکر 

که با درایت کادر فنى 
و تالش بازیکنان 

بیــرون از این وضعیت 
آمدیم. 

محمــدى  ر نو
اینکه هدف آنها در در مورد 

امسال چیست، خاطرنشان لیــگ 
کرد: تارتار قبًال در ایــن زمینه با ما صحبت 

کرده و گفته است که باید در بین شش تیم 
اول قرار بگیریم. ما هم تالش مى کنیم 
تا بهترین عملکرد ممکــن را در لیگ 
امســال داشــته باشــیم و هواداران 

ذوب آهــن را خوشــحال 
کنیم.

ى تیمش برابر 
مو رسید، ولى 
ر فنى و تالش 

یر تیمش برابر 
 توجه به نتایج 
ین دو برد نیاز 
ضعیت سخت 
ما را بهتر کرد، 
د باز هم نتایج 
ل از تعطیالت 
ا کسب کنیم. 
ست و اگر آنها

 گرفتیم بیشتر 

هفته هاى
صریح
ى گیرد 
. براى

ذوب آهن شرایط به مو رسید، 
ولى پاره نشد. خدا را شکر 

که با درایت کادر فنى 
و تالش بازیکنان 

بیــرون از این وضعیت 
آمدیم. 

محمــدى  ر نو
اینکه هدف آنها در در مورد 

امسال چیست، خاطرنشان لیــگ 
کرد: تارتار قبًال در ایــن زمینه با ما صحبت 

کرده و گفته است که باید در بین شش تیم 
اول قرار بگیریم. ما هم تالش مى کنیم 
لیگ  عملکرد ممکــن را در تا بهترین
امســال داشــته باشــیم و هواداران 

را خوشــحال ذوب آهــن
کنیم.

مدافع ذوب آهن:

شرایط به مو رسید 
ولى پاره نشد

سرمربى سپاهان با اشاره به عملکرد تهاجمى تیمش 
برابر پدیده مشهد گفت: از دید من در فوتبال تیمى 
که بتواند موقعیت سازى کند، مى توان به آن تیم 

امیدوار بود که مشکالتش را حل کند.
نویدکیــا در واکنــش بــه اینکــه آیــا 
موقعیت ســوزى تیمش باعث نگرانى او 
و کادرفنى اش نمى شــود گفت: این یک 
مسئله طبیعى است و در کنفرانس خبرى 
پیش از بازى با پدیــده  هم گفتم هر چقدر 
هم زیبا بازى کنیم و مثًال من بگویم مقابل 
تراکتور 12 موقعیت داشتیم، مقابل تیم دیگر 
10 موقعیت داشــتیم، توپ هاى ما باید گل شود 
و اگر غیر از این باشــد، توجیه اســت. واقعیت این است که 
تیم من موقعیت سازى مى کند و از دید من در فوتبال تیمى 
که بتواند موقعیت ســازى کند، مى توان بــه آن تیم امیدوار 
بود که مشــکالتش را حــل کند. یک موقع تیمى هســت 
که موقعیت ایجاد نمى کند و آن زمان شــما باید نگران آن 

تیم باشــید. چون تیم که موقعیتى ایجاد 
نمى کند که بخواهد به نتیجه برسد. 
فکر مى کنم اگر یک مقدار فشار از 
روى بازیکنانمان برداشته شود و 
یکى دو بازى را با پیروزى پشت سر 

بگذاریم، بازیکنانم با اعتماد به 
نفس بیشتر و بهترى 
بتوانند به کارشــان 

ادامه دهند.

هرچند سپاهانى ها موفق شدند بازى هفته سیزدهم 
برابر تیم پدیده را به سود خود به پایان برسانند اما 
مهمترین اتفاق دیدار این تیــم برابر پدیده را نه در 
تعداد گل هاى به ثمر رسیده بلکه در کرنرهایى که 
تیم اصفهانى به روى دروازه تیم مشــهدى ارسال 

کرد باید دانست.

شــاگردان محرم نویدکیا که نیمه اول را با تساوى 
بدون گل به پایان رسانده بودند در نیمه دوم روى 
دروازه تیم مشــهدى خیمه زدند و به همین دلیل 
حمالت پیاپى آنها باعث شــد تا تعــداد کرنرهاى 
فراوانى براى زردپوشــان گرفته شود و در نهایت 
پس از شنیدن ســوت پایان بازى عدد عجیب 22 

روبروى تعداد کرنرهاى این تیم حک شــود و به 
این ترتیب بیراه نیســت اگر بگوییم ســپاهانى ها

صاحب بیشــترین کرنــر در لیگ بیســت ویکم 
محسوب مى شــوند و رکورد این آیتم را در اختیار

 دارند. 
البته ذکر این نکته نیز ضرورى به نظر مى رسد که 

با نگاهى به بازى هاى تیم سپاهان در 13 هفته اخیر 
مى توان دریافت که یکى از مهمترین فاکتورهاى 
این تیم تعداد کرنر هایى است که به سوى دروازه 
حریف ارسال مى کند. همانطور که عنوان شد آنها 
موفق شدند تعداد باالى 22 کرنر را به روى دروازه 
حریف ارسال کنند اما پیش از این نیز اعداد باالیى 

پس از پایان بازى روبــه روى تعداد گل هاى خود 
حک کرده بودند در بازى هایــى مانند دیدار برابر 
پیکان و یا بــازى مقابل تراکتور، کــه در نهایت 
توانســتند 13 کرنر به روى دروازه حریف ارسال 
کنند که حتمًا در نوع خود رقم باالیى محســوب 

مى شود.

سپاهان و 22 ارسال کرنر در یک بازى!

آن زمان شــما باید نگران آن ت ایجاد نمى کندد و
د. چون تیم کهه موقعیتى ایجاد 

ه بخواهد به نتییجه برسد. 
فشار از  م اگر یک مقدارر
کنانمان برداشتهه شود و

ى را با پیروزى پششت سر 
زیکنانم با اعتمادد به 

ر و بهترى 
کارشــان

.

نویدکیا:  به تیم موقعیت ساز 
مى توان امیدوار بود

ســرمربى ذوب آهــن درباره 2 
تعویضى که در بازى مقابل فجرسپاسى 
انجام داد گفت: در نیمه دوم بــا تغییراتى که ایجاد 
کردیم  توانستیم نتیجه را حفظ کنیم و موقعیتى هم 

به تیم فجر ندادیم.
مهدى تارتار در خصوص وضعیت قریشى که در این 
بازى تعویض شــد عنوان کرد: با توجه به فشردگى 
بازى ها مصدومیت ها بیشتر شده است. ما در نیمه 

هم یک تعویض داشتیم. قریشى هم در حین بازى آسیب 
دید. پزشک تیم باید مراحل درمانى او را پیگیرى کند که 
ببینیم آســیب دیدگى در چه حدى اســت. ان شاءا... که 

جزئى باشد و به بازى بعدى ما برسد.
وى در خصوص عملکرد میالد جهانى و دلیل تعویض او 
توضیح داد: میالد با توجه به خصوصیاتى که از نظر فنى 
دارد در قالب تاکتیکى ما قرار نمى گرفت. ما تغییر پســت 
دادیم و میالد جهانى را جلوتر آوردیم و خدا را شکر جواب 

داده است. نه تنها در این بازى، در بازى با رایکا هم میالد 
خوب بازى کرد و در تبریز هم خــوب بازى کرد و دراین 
بازى هم اوج کارش بود. وقتــى کار خودش را به خوبى 
انجام داد ما او را تعویض کردیــم و نیروهاى دونده تر را 
وارد بازى کردیم که بتوانیم از دو گل محافظت کنیم. خدا 
را شکر خوب هم جواب داد و گلى دریافت نکردیم. همه 
بچه ها زحمت کشــیدند و میالد جهانى هم روز خوبش

 بود.

توضیحات تارتار درباره 2 تعویض 

تیمى فوتبال وقتى کرد: در
همه از ســرمربى انتقــاد

ســرمربى ذوب آهــن در
تعویضى که در بازى مقابل فجرس
انجام داد گفت: در نیمه دوم بــا تغییراتى که

کردیم  توانستیم نتیجه را حفظ کنیم و موقعیتى
به تیم فجر ندادیم.

د مهدى تارتار در خصوص وضعیت قریشى که
بازى تعویض شــد عنوان کرد: با توجه به فش
بازى ها مصدومیت ها بیشتر شده است. ما د

مهاجم با تجربه ســپاهان در پاسخ به اینکه آیا 
از بازى نکردن یا کم بازى کردن ناراحت است 
یا خیر گفت: اگر بگویم ناراحت نمى شوم دروغ 
گفتم چون بازیکنى که کمتر بازى کند ناراحت 
مى شود و من هم از این قضیه مستثنى نیستم.

محمدرضا خلعتبرى مهاجم باتجربه سپاهان که 
سابقه حضور در تیم پدیده را دارد در خصوص 
این دیدار تیمش برابر نماینده مشــهد گفت: 
بازى خیلى خوبى انجام دادیم ولى کیفیت زمین 
آنطور که باید و شاید مساعد نبود. در روزى که 
نیاز به 3 امتیاز داشتیم با ارائه یک بازى خوب و 

منطقى به پیروزى رسیدیم.
این بازیکن که ســابقه حضور در پدیده را دارد 
در مورد شــرایط این تیم ادامــه داد: باالخره 
مشــکالتى در پدیده وجود دارد و هر زمان که 
تغییر و تحول اتفاق مى افتد طبیعى اســت که 
مشکالتى ایجاد مى شود. بازیکنان خیلى خوبى 
از این تیم جدا شدند. مشکالت تیم باید هرچه 
زودتر حل شود چون به نظرم فوتبال مشهد با 
این پتانســیلى که دارد حیف است به این روز 
بیافتد. ورزشگاه امام رضا(ع) سال گذشته خیلى 
بهتر از این بود و امیدوارم پدیده هرچه زودتر به 
روزهاى خوبش برگردد، البتــه نام تیم پدیده 
نیست وقتى مالکش آقاى حمیداوى است باید 

شهرخودرو صدایش کنیم.
این بازیکن در ادامه صحبت هایش اضافه کرد: 
ما در یکى دو بازى اخیر نتیجه نگرفتیم و در این 
بازى خوب بودیم و موقعیت هاى زیادى داشتیم 
و در بازى هاى قبلى توپ هایمان تبدیل به گل 
نشد و این بدشانسى باید یک جا تمام مى شد که 
در دیدار با پدیده این اتفاق افتاد. چند موقعیت 
خوب هم داشــتیم و مى توانســتیم گل هاى 

بیشترى بزنیم.
خلعتبرى در مورد قرار گرفتن ســپاهان دررده 

سوم جدول و عملکرد حریفانشان گفت: ما کارى 
به رقباى خود نداریم و باید بازى هاى مان را ببریم 
و شرایط مان را در جدول خوب کنیم. در بازى با 
استقالل و پرسپولیس حقمان شکست نبود البته 
در فوتبال طبیعى است و روزهاى خوب و بد وجود 
دارد. ما امیدوار هســتیم تا در بازى هاى بعدى 

بهترین نتایج را بگیریم.
مهاجم سپاهان در پاســخ به اینکه آیا از بازى 
نکردن یا کم بازى کردن ناراحت است یا خیر 
گفت: بازیکنــى که کمتر بــازى کند ناراحت 
مى شود و من هم از این قضیه مستثنى نیستم 
و نظر آقاى نویدکیا به عنوان ســرمربى مهم 
است که چه کسى بازى کند. اگر بگویم ناراحت 
نمى شــوم دروغ گفتم چون هر بازیکنى از کم 
بازى کردن ناراحت مى شــود و من هر موقع 
در زمین بــودم تمام وجودم را گذاشــتم ولى 
صالحدید کادر فنى مهم اســت. سال گذشته 
بیشتر بازى کردم. در نیم فصل اول چهار پنج 
بازى انجام دادم و در نیم فصل دوم هفت هشت 
بازى پشت ســر هم را به زمین رفتم ولى فعال 
که بازى نمى کنم و باید ببینیــم در ادامه چه 

مى شود.

ســردار آزمون که ماه هــاى پایانى حضــورش در زنیت 
ســن پترزبورگ را تجربه مى کند و از آنجایى که در پایان 
فصل بازیکن آزاد مى شــود، مى توانــد در همین پنجره 
زمستانى با باشــگاه هایى که خواهان به خدمت گرفتنش 
هستند، وارد مذاکره شود. در بین مشتریانى که این مهاجم 
ایرانى دارد، لیون مصمم به جــذب او در همین ماه ژانویه 
اســت اما حاال خبر مى رسد که یک باشــگاه لیگ برترى 
قصد دارد گوى ســبقت را از این باشگاه فرانسوى برباید و 
آزمون 27 ساله را براى پیوستن به جمع نفرات خود متقاعد 

کند.
نشریه «دیلى میلى» انگلیس خبر داد باشگاه نیوکاسل به 
دنبال ربودن (هایجک) ســردار آزمــون از چنگال لیون و 
تقویت خط حمله تیم تحت هدایت اِدى هاو است. «دیلى 
میل» مدعى شد؛ لیون با آزمون به توافق شخصى رسیده 
اما براى انتقال این ملى پوش ایرانى تنها حاضر به پرداخت 3 
میلیون یورو به زنیت است که همین باعث شده تا نیوکاسل 

در ماه ژانویه شانس جذب مهاجم زنیت را پیدا کند.
آزمون این فصل 11 گل بــراى زنیت به ثمر رســانده و 
با گل هایى کــه در لیگ قهرمانان اروپــا مقابل تیم هاى 
یوونتوس و چلســى به ثمــر رســاند، تأثیرگــذار بوده

است.
نیوکاسل در حال حاضر با 11 امتیاز در رده نوزدهم جدول 
20 تیمى لیگ برتر انگلیس جــاى دارد و در صورت ادامه 
این وضعیت مى تواند یکى از کاندیداهاى سقوط به دسته 

پایین تر باشد.

 بازیکنى که کمتر بازى کند 
ناراحت مى شود، من هم مستثنى نیستم

خلعتبرى: 

که بازى نمى کنم و باید ببینیــم در ادامه چه
مى شود.

سرمربى اسبق استقالل به ســتایش از کارلوس کى 
روش پرداخت و از شانس باالى مصر براى قهرمانى 

در جام ملت هاى آفریقا گفت.
وینفرد شــفر در گفتگویى که با سایت رسمى االهلى 
مصر داشــت، درباره جام ملت هاى آفریقا و شانس 
مصر براى قهرمانى در این رقابت بزرگ ســخن به 

میان آورد.
او ابتدا درباره پیروزى تیم ملــى کامرون با هدایت او 
برابر مصر در جام ملت هاى آفریقا 2002 گفت: بازى 

خوبى بود و خوشبختانه این ما بودیم که توانستیم به 
پیروزى دســت پیدا کنیم. در آن زمان یورگن کلوپ 

سن و سال زیادى نداشت و بازى را نگاه مى کرد.
شفر درباره کى روش گفت: من کى روش را به خوبى 
مى شناسم. زمانى که من هدایت استقالل را برعهده 
داشتم کى روش در تیم ملى فوتبال ایران بود و آشنایى 
خوبى با این مربى دارم. کى روش مربى خوبى است و 
توانایى هاى خاصى داد. او باید به بازیکنان مصر براى 

موفقیت انگیزه الزم را تزریق کند. 

تمجید سرمربى اسبق استقالل از کى روش

نیوکاسل به دنبال ربودن 
آزمون از چنگال لیون
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"آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى"

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شماره 3164و3165و3166 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاى على نوروززاده بیدگلى 
به شناسنامه شــماره 202 کدملى 6199475771 فرزند عباس و خانم زهرا زارع میرکالغ 
به شناسنامه شماره 1052 کدملى 1261723971 فرزند محمد و آقاى حمیدرضا نوروززاده 
بیدگلى به شناسنامه شماره 6190067999 کدملى 6190067999 فرزند على (بالسویه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 221,50 مترمربع پالك شماره 3293 فرعى مفروز و مجزى 
از 1 فرعى از 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى جواد حسن زاده و بانو اطهر صابرى
2)رأى شماره 3167 مورخ 1400/09/16 هیأت: خانم زکیه مرصعیان بیدگلى به شناسنامه 
شــماره 315 کدملى 6199728866 فرزند محمدعلى نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 134,15 مترمربع پالك شــماره 1038 فرعى مفروز و مجزى از 106 فرعى از 6 
اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین 

رسمى وراث باشى مبینى
3)رأى شماره 2922 مورخ 1400/09/01 هیأت: آقاى یداله نوحیان بیدگلى به شناسنامه 
شماره 6190012302 کدملى 6190012302 فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 91 مترمربع پالك شماره 238 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 19 فرعى از 972 
اصلى واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى 

على نوحیان و طاهره دلیرى
4)رأى شماره 3169 مورخ 1400/09/16 هیأت: خانم زهرا رعیت مقدم آرانى به شناسنامه 
شــماره 184 کدملى 6199523547 فرزند رحمت اله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 65,85 مترمربع پالك شــماره 1 فرعى از 1490 اصلى واقع در اماکن بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى رحمت اله رعیت مقدم
5)رأى شماره 3171 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاى حمیدرضا شریفى ستوده به شناسنامه 
شماره 6190067832 کدملى 6190067832 فرزند امیرحسین نسبت به ششدانگ قسمتى 
از یکبابخانه به مساحت 4,50 مترمربع پالك شمار 10274 فرعى مفروز و مجزى از 1193 
فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى هیئت مؤسس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل
6)رأى شــماره 3172و3173 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاي حســن شــریفی ستوده 
به شناســنامه شــماره 6190017916 کدملی 6190017916 فرزند امیرحسین و خانم 
فاطمه ارباب به شناسنامه شــماره 6190013635 کدملى 6190013635 فرزند محمود 
(بالمناصفه)، ششدانگ قسمتى از یکبابخانه به مساحت 4,50 مترمربع پالك شماره 10275 
فرعى مفروز و مجزى از 1193 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت 
ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى هیئت مؤسس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

7)رأى شــماره 3260 مورخ 1400/09/27 هیأت: آقاى حسین خداپناه آرانى به شناسنامه 
شــماره 52 کدملى 6199557867 فرزند على عسکر نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 233 مترمربع پالك شماره 10277 فرعى مفروز و مجزى از 1235 فرعى از 2637 
اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى 

وراث على عسگر خداپناه و خورشیدخانم عباسى
8)رأى شماره 3174و3175 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاى محمد ابوالحسن زاده آرانى 
به شناسنامه شماره 6190058574 کدملى 6190058574 فرزند مجتبى و خانم منصوره 
جعفریان آرانى به شناسنامه شماره 6190071775 کدملى 6190071775 فرزند محمدجواد 
(بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136 مترمربع پالك شماره 2148 فرعى مفروز 
و مجزى از 376 فرعى از 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث طاهره مصلحین
9)رأى شماره 3179 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاى میثم خداترس بیدگلى به شناسنامه 
شماره 9302 کدملى 6199255321 فرزند عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 189 مترمربع پالك شــماره 6716 فرعى مفروز و مجزى از 421 فرعى از 2840 
اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى محسن اربابى
10)رأى شماره 3180و3181 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاى حسین مهدوى به شناسنامه 
شماره 5989 کدملى 6199337905 فرزند علیمحمد و آقاي محمد شایان نوش آبادي به 
شناسنامه شــماره 29 کدملی 6199890418 فرزند فرهاد (بالمناصفه)، ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونى و مغازه هاى احداثى بمســاحت 97,35 مترمربع پالك شماره 1882 
فرعى مفروز و مجزى از 22 فرعى از 41 اصلى واقع در حسن آباد نوش آباد بخش چهار حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث فرهاد خردادى نوش آبادى (شایان)
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1245416 - تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/30 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/10/15 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل - حامد 

فکریان آرانى /9/218
ابالغ اجرائیه

بدین وســیله به خانم زیبا بهار لوئى یانچشــمه فرزند صفر على کد ملى 1270097857 
ساکن اصفهان ابالغ مى شود که خانم کوکب رجبیان نیسیانى جهت وصول مهریه شامل 
(مهر السنه دویســت و شــصت و دو ریال و 50 دینار بانضمام یک جلد کالم اهللا مجید که 
هدیه آن یک هزار ریال است ایضا وجه رواج مبلغ 200 هزار ریال بر ذمه زوج مرقوم است 
که عندالمطالبه زوجه کارسازى و بدون عذر تسلیم وى نماید ) مندرج در سند ازدواج شماره 
860 دفتر 54 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 140000076 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1400/08/29  مامور پست، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. ضمنا طبق ماده 15 اصالحى 
آیین نامه اجرا به شما تفهیم مى شود نسبت به ثبت نام و دریافت حساب کاربرى در سامانه 
ثنا اقدام نمایید و منبعد کلیه ابالغ هاى بعدى از طریق ســامانه ابالغ، انجام خواهد شــد. 
م الف: 1254828 - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى اردستان - ذبیح اله فدائى اردستانى 
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نتایج دو مطالعه بــر اهمیت واکسیناســیون کودکان در 
برابر ویروس کرونا براى جلوگیرى از بیمارى هاى جدى 
و بسترى شدن در بیمارستان تأکید دارد. در یک مطالعه، 
محققان دریافتند که مشکالت جدى در میان کودکانى که 

واکسن کووید 19 را دریافت کرده بودند، نادر است.
در مطالعه دیگرى، محققان صدها مورد بســترى شدن 
کودکان در بیمارستان را از تابستان بررسى کردند و دریافتند 
که تقریبًا همــه کودکانى که مبتال به کووید 19 شــدید 

شده اند، به طور کامل واکسینه نشده بودند.
محققان گزارش هاى دریافت شــده از پزشکان و مردم، 
از جمله پاسخ هاى نظرســنجى از والدین حدود 43 هزار 

کودك 5 تا 11 ساله را ارزیابى کردند. بسیارى از کودکان 
وقایع غیر مهم مانند درد در محل تزریق، خستگى یا سردرد 

را به خصوص پس از دوز دوم گزارش کردند.
از میان بیش از 4100 گزارش عوارض جانبى دریافت شده، 
100 مورد مربوط به رویدادهاى جدى بود که شایع ترین 

آنها تب یا استفراغ بود.
تنها 11 گزارش تأیید شده از میوکاردیت یا التهاب عضله 
قلب به عنوان یک عارضه جانبى نادر واکسن در بین پسران 

و مردان بین 12 تا 29 سال ذکر شده است.
همچنین دو مورد مرگ هم در دو دختر 5 و 6 ساله گزارش 

شده که از قبل، داراى بیمارى هاى زمینه اى مزمن بودند.

یک اپیدمیولوژیست با تشریح وضعیت فعلى شیوع کرونا 
در کشور گفت: برنامه ریزى ها باید به گونه اى باشد که از 
غافلگیر شــدن مان جلوگیرى کند و مجددا در شرایطى 
قرار نگیریم که مجبور باشیم با هزینه باال آن تبى را که به 

سراغ جامعه مى آید کنترل کنیم.
دکتر حمید ســورى با اشــاره به اینکه در مــورد کرونا 
همچنان در حالت بیم و امید هستیم گفت: امید داریم از 
این مرحله با موفقیت و کمترین آسیب عبور کنیم و بیم 
داریم از این جهت که شاید به اندازه کافى سیاست هاى 
ما کارایى نداشــته باشــند که با این خطر بالقوه اى که 
جامعه را تهدید مى کند بتوانیم روبرو شــده و شرایط را 

مدیریت کنیم.
وى تاکید کرد: خیلى از اقداماتى که باید انجام شود باید با 
فوریت باشد. اقداماتى نظیر کنترل مرزها، اعالم رنگبندى 
شــهرها با معیار درســت،  کنترل و کاهش تجمعات، 
واکسیناسیون و تقویت ارزیابى افراد از طریق اخذ تست،  
تسریع تعیین الگوى ژنتیکى ویروس کووید19، ایجاد 

نظام مدون مراقبت ژنومیک و... اهمیت باالیى دارد.
او ادامه داد: توقع من به عنوان یک متخصص و کســى 
که در این حیطه فعالیت مى کند بیش از چیزى است که 
اکنون اتفاق مى افتد و طبیعى اســت که نگرانى زیادى 

داشته باشم.

اهمیت واکسیناسیون کودکان 
در مقابل کرونا

نباید مقابل اومیکرون 
غافلگیر شویم

اجبارى شدن ماسک 
در فرانسه

تشـدید همه گیـرى ویـروس کرونـا در    مهر |
فرانسه باعث شده تا مقامات این کشور اقدامات جدیدى 
را در دسـتور کار خود قرار دهنـد. بر این اسـاس دولت 
فرانسـه اسـتفاده از ماسـک را در وسـایل حمل و نقل 
عمومى براى کودکان باالى 6 سال اجبارى کرد. فرانسه 
در حال حاضـر رکورد تعداد مبتالیان ویـروس کرونا را 
بـا 232 هـزار و 200 نفر در روز به ثبت رسـانده اسـت. 
فرانسـوى هاى باالى 12 سـال که واکسـینه نشده اند 

نمى توانند در فعالیت هاى عمومى شرکت کنند.

انگلیس در بحران
  خبرگزارى صدا و سیما | انگلیـس بـا 
اوج گیـرى اومیکرون و رکوردشـکنى ابتـالى روزانه، 
سال جدید میالدى را آغاز کرد. در یک هفته اخیر بیش 
از یک میلیون انگلیسـى دیگر به کرونا آلوده شده اند و 
شـمار مبتالیان به بیش از 13 میلیون نفر رسیده است. 
سازمان ملى بهداشت و درمان انگلیس اعالم کرد: حدود 
پنج میلیون انگلیسى هنوز واکسـن نزده اند. مخالفان 
واکسن بار ها تظاهرات کرده و به مراکز واکسیناسیون 
حمله کرده اند. انگلیس سال گذشته میالدى را با رکورد 
شکنى پى در پى مبتالیان به پایان رساند و سال جدید 
را با بیشـترین ابتالى کـودکان و نوجوانـان آغاز کرده 

است.

 اومیکرون بر چهارمحال 
غالب مى شود

  ایسنا| معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
شـهرکرد گفت: موارد ابتال به سـویه اومیکرون در این 
استان در حال افزایش است و پیش بینى مى شود تا 10 
روز آینده اومیکرون به سویه غالب در استان تبدیل شود. 
سید راشد جزایرى گفت: اما در موارد سرپایى به صورت 

مختصر شاهد افزایش مراجعات هستیم.

فقدان مدارك
برگ سبز و سند کمپانى خودرو سوارى پیکان تیپ 1600 
مدل 1380 بنزینى به شــماره موتــور 11128093313 و 
شــماره شاســى IN80496243 بــه شــماره پــالك 
23 – 749 د 45 متعلق به شوکت غالم الدین به شماره ملى 
1198808918 فرزند جواد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

آگهى انتقالى 
شرکت سهامى خاص سپیدمان صنعت چهل ستون به شناسه ملى 10260522873 و 
به شماره ثبت 2602 به موجب آگهى تغییرات مورخ 1400/7/24 و صورت جلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/7/4 مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى 
خمینى شهر به نشانى استان اصفهان شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى 
شهر، محله دستگرد قداده ، خیابان گلزار [شماره 57] ، خیابان شهدا دستگرد ، پالك 0 ، 
طبقه همکف و کدپستى 8436143568 انتقال یافت و در واحد خمینى شهر تحت شماره 
2602 به ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهى میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1254560)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع ریخته گرى اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 5053 
و شناسه ملى 10260262002 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
تراز و صورتهاى مالى منتهى به 30 /12 /1399 به تصویب رسید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1254550)

آگهى تغییرات
شرکت سازه پایدار سنا پارس ســهامى خاص به شــماره ثبت 50701 و شناسه ملى 
10260692508 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - محمد نوروزى باغکمه به شماره ملى 1111635226 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، علیرضا نوروزى به شماره ملى 1100148884 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره و وحید بهتوئى به شماره ملى 0078126959 به سمت عضو هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1254549)

آگهى تغییرات
شرکت پایش صنعت امید سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 38837 و شناسه ملى 10260564611 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا شمس قهفرخى به شماره ملى 1289467749و مهراب نورى به شماره ملى 1110756054و محمد جواد شمس قهفرخى به شماره 
ملى 4623538036به عنوان اعضاى اصلى هیأت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. رضا شمس قهفرخى کد ملى 1289467749 (به سمت مدیر عامل) و مهراب نورى کد 
ملى 1110756054 (به سمت رئیس هیات مدیره) ومحمد جواد شمس قهفرخى کد ملى 4623538036 (به سمت نائب رئیس هیات مدیره) براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.

حدود اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجرى مصوبات هیأت مدیره مى باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضا مشترك مدیر عامل و یکى از اعضاى هیأت مدیره 
همراه با مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد. تجارت موسسه حسابرسى مستقل اندیشان پارس (حســابداران رسمى) با شناسه ملى 10320852352 و شماره ثبت 31089 به 
سمت بازرس اصلى و یوسف رضازاده به شماره ملى 1815348275 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. ترازنامه و صورت هاى مالى شرکت منتهى 

به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1254556)

آگهى تغییرات
شرکت سازه پایدار سنا پارس سهامى خاص به شماره ثبت 50701 و شناسه ملى 10260692508 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/10/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - وحید بهتوئى به شماره ملى 0078126959، علیرضا نوروزى 
به شماره ملى 1100148884 و محمد نوروزى باغکمه به شماره ملى 1111635226 به سمت اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - محمد مجنونى به شماره ملى 2452388548 به سمت بازرس اصلى و مهدى حیدرى به شماره ملى 5110306664 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 

شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1254547)

روى موج کووید-19

اگرچه بیمارى همه گیر کووید-19 به همه بخش هاى گردشــگرى 
آسیب رسانده است اما این بحران توانسته نحوه درك برخى از موارد 
مرتبط با کسب وکارها را آشکارتر کند. براى مثال سال ها این موضوع 
مطرح بود که آیا مســافران خطوط هوایى به قیمت، برنامه ریزى یا 

عوامل مهم مرتبط با این موضوعات اهمیت مى دهند یا خیر.
بر اساس گزارش هاى منتشر شــده، بیمارى همه گیر کووید صنعت 
خطوط هوایى را به روش هاى پایدار تغییر داده و موجب تمرکز افراد 

بر انتخاب مقصد گردشگرى شده است.
تفکر درباره صنعت سفر و گردشــگرى، قبل و بعد از شیوع بیمارى 
همه گیر متفاوت است و این بیمارى نشان داد که رقابت براى هزینه 
سفر هوایى توسط مسافران تفریحى و تجارى وجود دارد و مهمترین 

موارد حائز اهمیت در ذیل ارائه شده است.
نتایج بررسى ها نشان مى دهد که خطوط هوایى از سفرهاى تفریحى 
(فراغتى) اســتقبال مى کنند. عالوه بر این، کابین هواپیما با فضاى 
کمترى براى صندلى هاى کالس تجارى طراحى مى شــود و بر این 

باورند که بخشى از سفرهاى کارى با فناورى جایگزین مى شوند.
این گزارش نشان مى دهد که کاهش سفرهاى تجارى خطوط هوایى 
را تشویق مى کند تا کالس تجارى را به مسافران تفریحى ارتقاء دهند. 
مشکالت اقتصادى مداوم نیز برخى از مشتریان شرکتى را نسبت به 
هزینه کرایه هاى کالس تجارى سنتى حساس مى کند. عالوه بر این، 
پریمیوم اقتصادى به یک انتخاب مهم در میان مسافران تفریحى و 

مسافران تجارى تبدیل خواهد شد.
با توجه به اینکه انتظار مى رود درآمد جانبى خطوط هوایى در ســال 
2022 به 65/8میلیارد دالر در سراسر جهان افزایش یابد، شرکت هاى 
هواپیمایى توجه بیشــترى بــه هزینه هاى شناخته شــده خواهند 
داشــت. اســتفاده از رویکرد هزینه خوب، بهتر و بهترین به ترجیح 
مصرف کننده براى انتخاب متوســط در هنگام بررسى خرید کمک 

مى کند.
اگرچه همه گیرى باعث شد بسیارى از امکانات غذا و نوشیدنى حذف 
یا محدود شوند اما بازگرداندن این پیشنهادها نشان دهنده «بازگشت 

به حالت عادى» براى مصرف کنندگان است و برخى خطوط هوایى 
گزینه خریــد در هواپیما را بــراى تبلیغ غذاهاى تــازه و پایدار ارائه 

مى دهند.
با ادامه همه گیرى، بسیارى از افراد در مورد خطرات بیمارى کووید، 
بیمه مسافرتى و سیاست هاى خطوط هوایى سردرگم و محتاط هستند. 
با توجه به اینکه بسیارى از خطوط هوایى وعده بازپرداخت، اعتبار سفر 
یا انصراف از هزینه هاى تغییر رزرو را در مراحل اولیه همه گیرى داده 
بودند اما بیشتر این حمایت ها کاهش یافته و فشار آن دوباره به افراد 
منتقل شده است. صنعت گردشگرى باید راهبردى را به کار گیرد که 

پیش بینى کند در مسیر بهبودى دست اندازهاست.
خطوط هوایى باید براى بسته شدن مرزهاى آینده با ادامه همه گیرى 
آماده باشند و نیاز به محافظت از مصرف کنندگان در برابر عدم اطمینان 
را تقویت کنند. خطوط هوایى و صنایع مســافرتى جهان باید سخت 
تالش کنند تا بسته شدن مرزها را به عنوان آخرین ابزار، محدود کنند 

زیرا مقصد براى شرکت هاى هواپیمایى بسیار مهم است.

 تأثیر بیمارى کووید بر صنعت هوایى
باید توجه کرد که بســیارى از داروهایى کــه بیماران مصرف 
مى کنند، هیچ تداخلى با واکسن کرونا ندارند و نیاز به قطع یا تغییر 
میزان مصرف آن ها وجود ندارد. با این حال باید برخى نکات را در 

این زمینه مورد توجه قرار داد.
برخى افراد به دلیل بیمارى هاى زمینــه اى مانند بیمارى هاى 
قلبى، کلیوى، کبدى، روماتولوژیک، دیابت، سرطان و ... به طور 
روزمره تحت نظر پزشک دارو مصرف مى کنند. باید توجه کرد که 
بسیارى از این داروها هیچ تداخلى با واکسن کرونا ندارند و نیاز به 

قطع یا تغییر میزان مصرف آن ها وجود ندارد.
البته قبل از تزریق واکسن نوع داروهاى مصرفى مانند وارفارین 
و هپارین را به تیم واکسیناســیون اطالع دهید. در عین حال در 
صورت ابهام و سوال در خصوص تداخل دارو با واکسن با شماره 

4030 تماس گرفته یا با پزشک مشورت کنید.
■ اگر اخیراً مبتال به کرونا شــده اید، حداقل چهار هفته پس از 

بهبودى عالئم اقدام به تزریق واکسن کنید.
■ در صورت داشتن عالئم سرماخوردگى نظیر آبریزش بینى، 
عطسه و... با پزشــک خود در  مورد زمان مناسب براى تزریق 
واکسن کرونا صحبت  کنید؛ چرا که شاید نیاز باشد حدود 4 هفته 

دریافت واکسن به تعویق افتد.
■ آلرژى داشــتن به دارو مانع دریافت واکسن کرونا نیست، اما 
حتما به تیم واکسیناســیون در مورد آلرژى تان اطالع دهید و به 
مدت نیم ساعت بعد از تزریق واکســن در مرکز واکسیناسیون 

تحت نظر باشید.
■ در صورت داشتن سابقه بیمارى زمینه اى مانند بیمارى قلبى 
عروقى، فشار خون، ســرطان و... به تیم واکسیناسیون اطالع 

دهید.
■ دو هفته بعد از تزریق نوبت دوم واکسن، بدن به بیشترین ایمنى 
ناشى از واکسیناسیون خواهد رسید، پس نوبت دوم را در اولین 

فرصتى که تیم واکسیناسیون تعیین کرده اند دریافت کنید.
■ بعد از واکسیناســیون کامل اگرچه میزان بسترى و مرگ و 
میر ناشــى از کووید 19 کاهش مى یابد، امــا همچنان احتمال 
ابتال به بیمارى وجود دارد. بنابراین باید همچنان پروتکل هاى 
بهداشتى نظیر استفاده از ماسک و حفظ فاصله گذارى اجتماعى 

را رعایت کنید.
■ معموال بعد از دریافت دوز دوم واکسن عوارض بسیار کمتر از 

دوره اول خواهد بود.

نکات کلیدى درباره 
تزریق واکسن کرونا
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شهردارى بهاران در نظر دارد به اســتناد بند1 صورتجلسه شــماره 41 مورخ 1400/9/21 
شوراى اسالمى شهر بهاران عملیات اجرایى پروژه تکمیل میدان بقیه اله شهر را با اعتبارى 
معادل 12,000,000,000 ریال از محل اعتبارات سال جارى از طریق آگهى مناقصه و براساس 
نقشه و مشخصات موجود و فهرست بهاى راه و باند سال 1400 ســازمان برنامه و بودجه به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
پیمانکاران و شــرکت هاى داراى صالحیت و رتبه بندى از سازمان برنامه و بودجه مى توانند 
به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت و تحویل اســناد مناقصه از تاریخ درج آگهى 
(چهارشنبه 1400/10/15) تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1400/11/03 به واحد مالى 

شهردارى مراجعه نمایند. 
زمان تحویل پیشنهادات: سه شنبه مورخ 1400/11/5 

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: چهارشنبه مورخ 1400/11/6 
تلفن تماس: 03137254005                                                                  

آگهى مناقصه (نوبت اول)

جواد نصرى - شهردار بهاران
م.الف :   1254750            

چاپ اولچاپ اول

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعدادى از پالك زمین هاى مسکونى خود را طبق مشخصات اعالم 
شده در جدول زیر را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط  واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 مهلت دارند جهت 
اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا 

با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده چاپ دومچاپ دوم

م.الف : 1250648  حمید شهبازى- شهردار سده لنجان 

شماره مجوز نوبت آگهى ردیف
شورا

شماره 
کاربرى – مساحت پالك

موقعیت زمین 
قیمت پایه هر 

مترمربع
قیمت پایه کل 

(ریال)

مسکونى – 157419229/50/ش/1400نوبت چهارم  1
10/000/0002/295/000/000شهرك نگین 

مسکونى – 157423227/50/ش/1400نوبت چهارم2
10/000/0002/275/000/000شهرك نگین

مسکونى – 157425269/60/ش/1400نوبت چهارم 3
12/000/0003/235/200/000شهرك نگین

مسکونى – 157436197/70/ش/1400نوبت چهارم 4
12/000/0002/372/400/000شهرك نگین
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شبنم طلوعى، روانشناس درباره چرایى فروکش کردن «تب 
عشق» زوجین جوان در سال هاى اولیه زندگى مشترك با 
بیان اینکه عشق نیازمند مراقبت است، گفت: هنگامى که 
نیازهاى افرد توسط همسرشــان بر طرف مى شود، افراد 
احساس عشق و هیجان را تجربه مى کنند از این رو شاید 
تب تند عشق همان توجه به رفع نیازهاى همسر است که با 

قطع این توجه، تب تند عشق نیز فروکش مى کند.

تِب تندِ «عشق»

03

خانه اى قاجارى در محله پاچنار تهران که در اواخر دوران 
قاجار بنا شده و آیت  ا... حاج سیداحمد طالقانى، پدر جالل 
و شمس آل احمد در آن زندگى مى کرده سرنوشت پرفراز 
و فرودى را همراه با تاریخ معاصر ایران پشت سر گذاشته 
اســت. خواهرزاده جالل آل احمد با انتقاد از بى توجهى در 
تعیین تکلیف وضعیت خانه  پدرى این نویسنده فقید گفت: 
این خانه براى دومین بار مورد حمله خالفکاران قرار گرفت 
تا به جاى تبدیل شدن به یک مکان فرهنگى، به النه فساد 

تبدیل شود!

خانه جالل پاتوق شد

02

04

وزیر آموزش و پرورش تربیت اجتماعــى دانش آموزان 
را اولویت اصلى آموزش و پرورش دانســت و عنوان کرد: 
امیدواریم شاهد هزاران حاج قاسم در جامعه جهانى باشیم.
یوسف نورى با اشاره به شــیوع کرونا و محدودیت هایى

که در جامعه اعمال شــد، اظهار کرد: آموزش در فضاى 
مجازى سخت شده اســت و کار فرهنگیان در این دوران 
دو چندان شــده اســت و خوشــبختانه مدارس در حال 

حضورى شدن است.

ایجاد احساس هاى عاطفى و عشق و عالقه هاى پنهانى 
یا به اصطالح امروزى کراش زدن روى فردى مى تواند به 
مرور در نوجوانان بحران هایــى ایجاد کند. مجید ابهرى، 
رفتار شــناس در این رابطه مى گوید: این آسیب نوپدید 
به علت کمبود فضاى نشاط و ســرگرمى مورد استقبال 
قرار گرفته اســت، اما تا این جاى موضوع آسیب چندانى 
متوجه رفتار یا اجتماع جوانان نیست، مشکل از جایى آغاز 
مى شود که کراش زدن ها به روابط حضورى با کسى ختم 
مى شود که فرد از او اطالعات زیادى ندارد. این کراش زنى 
مقدمه اى براى ایجاد روابط حضورى اســت لذا نیاز است 
متولیان امر فرهنگ و خانواده ها در این زمینه آموزش هاى 

الزم را به جوانان بدهند.

تربیت اجتماعى 
دانش آموزان

کراش هاى بحران زا

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت با 
بیان این که حدود یک سوم ایرانیان، یا مصرف شیر و 
لبنیات را تا حد زیادى کاهش داده یا آن را به طور کامل 
از ســفره خود حذف کرده اند، گفت: در سال هاى آتى 
این نگرانى وجود دارد که با افزایش شدید قیمت شیر و 
لبنیات و حذف این گروه غذایى مهم از سفره بسیارى از 
مردم، ایرانیان رفته رفته با تبعات ناشى از کمبود کلسیم 
از جمله سوء تغذیه در کودکان و نوجوانان، اختالل در 

رشد، کوتاهى قد و پوکى استخوان مواجه شوند.
افزایش شدید قیمت شیر و لبنیات در سال هاى اخیر 
منجر به کاهش محسوس مصرف این مواد مغذى در 
میان ایرانیان شده است. این در حالى است که شیر و 
لبنیات یکى از گروه هاى غذایى اصلى تلقى مى شوند 
که تمام افراد در همه گروه هاى سنى باید روزانه مقدار 
معینى از آن را مصرف کنند؛ چراکه شیر و انوع لبنیات 
شامل ماست، پنیر، کشک و دوغ، منبع عمده کلسیم 
هستند که مصرف آنها براى رشد و استحکام دندان ها، 
رشد کودکان و نوجوانان و پیشگیرى از پوکى استخوان 

در سالمندان ضرورى هستند.
در همین راســتا، دکتر زهرا عبداللهى، مدیرکل دفتر 
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى با بیان این که همه افراد باید روزانه حداقل دو 
واحد شیر یا لبنیات مصرف کنند، به رکنا گفت: مصرف 
روزانه شیر و لبنیات براى تمام اشخاص ضرورى است 
و برخى افراد از جمله مادران بــاردار، کودکانى که در 
سن رشد قرار دارند و نوجوانانى که در دوره جهش رشد 
هستند، حتى باید روزانه بیشتر از دو واحد شیر یا لبنیات 

مصرف کنند.
وى افزود: منظور از یک واحد شیر یا لبنیات، یک لیوان 
شیر یا معادل آن از انواع لبنیات دیگر است؛ مثال یک 
لیوان ماست یا 50 گرم معادل 1/5 قوطى کبریت پنیر. 
بنابراین افراد یا باید روزانه دو لیوان شیر مصرف کنند یا 

معادل آن، ماست، پنیر یا سایر انواع لبنیات را در برنامه 
غذایى روزانه خــود قرار دهند. البته افــراد باید توجه 
داشته باشند که الزم نیست حتما شیر مصرف کنند و 
مى توانند به جاى شیر، از لبنیات جایگزین یعنى ماست، 
پنیر و کشک نیز استفاده کنند، چراکه تمام انواع لبنیات 
از نظر ارزش غذایى یکسان هستند و مى توان همه آنها 

را به جاى یکدیگر مصرف کرد.
عبداللهى با بیان این که شــیر و لبنیــات منبع مهم 
پروتئین محسوب مى شوند، عنوان کرد: هدف اصلى 
از مصرف شیر و لبنیات این است که ما بتوانیم میزان 
کلسیم موجود در بدن را در حد کافى نگه داریم؛ چراکه 
شیر و لبنیات بهترین منبع کلسیم محسوب مى شوند. 

مصرف کلســیم نیز نه تنها در رشــد قدى کودکان، 
سالمت استخوان ها و پیشــگیرى از پوکى استخوان 
نقش مهمى دارد، بلکه ثابت شــده است که احتمال 
بروز بیمارى هاى قلبى و عروقى در جوامعى که شیر و 
لبنیات بیشترى مصرف مى کنند، به دلیل نقش کلسیم 

در تنظیم فشار خون، کمتر است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه 
داد: مطالعات وزارت بهداشت، انستیتو تحقیقات تغذیه 
و دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور نشان مى دهد که 
میزان مصرف شیر و لبنیات توسط ایرانیان به صورت 
کلى پایین تر از مقدار توصیه شــده است و کمتر از 20 
درصد ایرانیان در برنامه غذایى روزانه خود حداقل دو 

واحد شیر و لبنیات مصرف مى کنند.
وى در ادامه تاکید کرد: افزایش محسوس قیمت شیر 
و لبنیات در سال هاى اخیر منجر به کاهش قابل توجه 
مصرف این مواد غذایى مهم توسط ایرانیان شده است 
و متاسفانه باید اذعان داشت که در دو سال گذشته، به 
دلیل تبعات اقتصادى ناشى از شــیوع کرونا، افزایش 
آمار بیکارى، رشــد قیمت مواد غذایى و تورم سنگین 
موجود در جامعه، دهک هاى درآمدى پایین کشــور 

تا حد زیادى مصرف شیر و لبنیات را کنار گذاشته اند.
عبداللهى با اشاره به مطالعات انجام شده توسط وزارت 
بهداشت و انستیتو تحقیقات تغذیه در سال 99 گفت: 
نتایج آخرین مطالعه اى که درباره مصرف شیر و لبنیات 

در سطح کشور انجام شده اســت، نشان مى دهد که 
در سال گذشــته 30 درصد ایرانیان مصرف شیر را به 
شــدت کاهش داده یا به طور کامل حــذف کرده اند. 
همچنین براساس آن مطالعه، حدود 26 درصد ایرانیان، 
ماست را تا حد زیادى از ســفره خود کنار گذاشته اند 
و پنیر نیــز از ســفره 20 درصد ایرانیان حذف شــده

 است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه 
داد: با توجه به این که این مطالعه در ابتداى ســال 99 
انجام شده و در یک ســال و نیم اخیر نیز قیمت شیر و 
لبنیات به شکل محسوسى افزایش یافته است، بنابراین 
اکنون به جــرات مى توان گفت که حدود یک ســوم 
ایرانیان، یا مصرف شیر و لبنیات را تا حد زیادى کاهش 
داده یا آن را به طور کامل از سفره خود حذف کرده اند.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت درباره مهمترین 
تبعات ناشى از کاهش مصرف شیر و لبنیات در ایران 
توضیح داد: در سال هاى آتى این نگرانى وجود دارد که 
با افزایش شدید قیمت شیر و لبنیات و حذف این گروه 
غذایى مهم از سفره بســیارى از مردم، ایرانیان رفته 
رفته با تبعات ناشى از کمبود کلسیم از جمله سوء تغذیه 
در کودکان و نوجوانان، اختالل در رشد، کوتاهى قد و 
پوکى استخوان مواجه شوند و ممکن است در سال هاى 
آینده با شکستگى هاى خودبخودى استخوان در میان 
سالمندان کشور مواجه شویم که مى تواند هزینه هاى 
زیادى را به بخش بهداشت و درمان کشور تحمیل کند.
وى در پایان تصریح کرد: اگر قیمت شیر و لبنیات بازهم 
افزایش یابد و تعداد بیشترى از ایرانیان نتوانند که این 
مواد غذایى مهم را در ســبد غذایى روزمره خود نگه 
دارند، قطعا جامعه ما با تبعات زیادى از نظر ســالمتى 
مواجه خواهد شد که بدون شــک یکى از این تبعات، 
از بین رفتن ســالمت دندان و افزایش آمار پوسیدگى 

دندان در میان ایرانیان خواهد بود.

هشدار مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت نسبت به خطر کوتاه شدن قد و پوك شدن استخوان ایرانى ها

یک سوم ایرانیان نمى توانند شیر و لبنیات بخورند 

 امام جمعه ایالم گفت: ترویج فرهنگ نماز موجب کاهش هزینه ها 
براى مقابله با آسیب هاى اجتماعى مى شود.

حجت االسالم کریمى تبار با بیان اینکه یکى از شاخص هاى نظام 
اســالمى اقامه نماز بر روى زمین است، گفت: در آیات قرآن کریم 
آمده است که اگر انسان هاى مومن بر روى زمین تمکن پیدا کنند 
اقامه کننده نماز هستند، در نظام اسالمى، خداوند متعال این تمکن را 
به ما ارزانى کرده است، امروز ترویج فرهنگ نماز منحصر به ادارات و 

مساجد نیست و باید همه مسووالن در حوزه هاى مختلف به ترویج 
این فریضه الهى بپردازند.

وى یادآور شد: نماز زیربناى جامعه اسالمى است، اگر نتوانیم جامعه 
را نماز خوان کنیم، آسیب هاى اجتماعى در جامعه را به دنبال خواهد 
داشت، نماز ذکر خداســت و ارتباط با خداوند متعال است، اگر این 
ارتباط با خدا ایجاد شد، خودخواهى و منیت در جامعه کاهش خواهد 
یافت و خیلى از هزینه هایى که ما براى مقابله با آسیب هاى اجتماعى 

انجام مى شود را نخواهیم داشت.
حجت االسالم کریمى تبار با بیان اینکه افزایش برخى از آسیب هاى 
اجتماعى در جامعه به دلیل ترك فریضه الهى نماز است، یادآور شد: 
در مدارس و دانشگاه ها، حوزه هاى ادارى و محالت باید در زمینه 
ترویج فرهنگ نماز تالش کنیم، امروز باید شــروع کنیم و اولویت 
ارتباط ما و آشتى ما با خدا، نماز اســت و این ظرفیت وجود دارد که 

فریضه نماز در سطح جامعه بیش از پیش ترویج یابد.

ترویج فرهنگ نماز موجب کاهش هزینه  مقابله با آسیب هاى اجتماعى مى شود

با تسهیالت فرزندآورى آشنا شوید 
سرپرست معاونت برنامه ریزى و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش 
در بخشنامه اى «قانون حمایت از خانواده و جوانى جمعیت» را به ادارات 
کل آموزش وپرورش استان ها، دانشگاه هاى فرهنگیان و شهید رجایى 

و کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ابالغ کرد.
قانون حمایــت از خانواده و جوانى جمعیت به صورت طرح از ســوى 
نمایندگان مجلس ارائه و بر اساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسى 
تصویب و پس از موافقت مجلس با اجراى آزمایشى آن به مدت هفت 

سال در تاریخ 10 آبان 1400 به تایید شوراى نگهبان رسیده است.
در این قانون تسهیالتى در حوزه اقتصادى و اجتماعى براى خانواده ها 
درنظر گرفته شــده و اقداماتى را نیز در حوزه آموزش و فرهنگ سازى 

دنبال مى کند. برخى مواد مهم این قانون به این شرح است: 
افزایش دو درصدى امتیاز در جذب و استخدام به ازاى تأهل، اعطاى 
وام 200 میلیون تومانى به زوجین جوان (زوج زیر 25 و زوجه زیر 23 
سال) و وام 140 میلیون تومانى به زوجین با سنین باالتر با ضمانت هاى 
آسان، افزایش 7/5 برابرى حق عائله مندى در مدت پنج سال، افزایش 
محدوده سنى در استخدام هاى جدید، یک سال به ازاى تاهل، تحت 
پوشش بیمه قرار گرفتن تمامى زوجین نابارور، تسهیالت قرض الحسنه 
براى تولد فرزند اول تا پنجم و باالتر به ترتیب از 10 تا 50 میلیون تومان 
با تنفس شش ماهه، فروش بدون نوبت و بدون قرعه کشى خودروى 
ایرانى به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم بــه بعد براى مادران، 

افزایش سنوات خدمت به میزان یک سال به ازاى هر فرزند پس از تولد 
فرزند سوم تا پنجم،  مرخصى زایمان 12 ماه کامل براى مادران باردار 
داراى فرزند دوقلو و بیشتر، تسهیالت قرض الحسنه براى تولد دوقلوها 
در زایمان اول تا پنجم و باالتر به ترتیب از 30 تا 100 میلیون تومان، تولد 
سه قلوها به ترتیب از 60 تا 150 میلیون تومان، تولد چهارقلوها 100 تا 
200 میلیون تومان و تولد پنج قلوها 150 تا 250 میلیون تومان؛ با تنفس 
شش ماه، کاهش سن بازنشستگى مادر به مدت یک سال به ازاى تولد 
هر فرزند و براى تولد فرزند سوم به بعد، یک و نیمسال، اعطاى دورکارى 
به مادران باردار حداقل به مدت چهارماه، تامین مهدکودك در هردستگاه 

براى نگه دارى کودکان مادران شاغل در دستگاه و…



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

از سخن خداى سود برید و از مواعظش پند گیرید. اندرز خدا را بپذیرید. 
خداوند با دالیل واضح خود، براى شما جاى عذرى باقى نگذاشته و حجت را 
بر شما تمام کرده است و برایتان بیان فرموده که چه کارهایى را خوش   دارد 
و چه کارهایى را ناخوش، تا از آنچه خــوش دارد، پیروى کنید و از آنچه 
ناخوش   دارد، اعــراض کنید.رســول ا... (ص) مى فرمود که بهشــت در 

سختى ها احاطه شده و آتش در خواهش هاى نفسانى.
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«آگهى مزایده عمومى شماره1400/1 »
شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه  ذیل در استان هاى اصفهان، فارس و یزد را از طریق مزایده عمومى شماره1400/1 به فروش برســاند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتراز تاریخ 1400/10/14 به 
وبسایت www.maskanesfahan.ir   و یا به صورت حضورى جهت دریافت لوح فشرده اسناد به آدرس اصفهان - میدان فیض - خیابان آپادانا اول - بن بست قدر شرکت عمران و مسکن اصفهان به واحد دبیرخانه مراجعه نمایند. آخرین 
مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز  شنبه مورخ1400/10/25   مى باشد، جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز  دوشنبه مورخ1400/10/27  در محل دفتر مرکزى شرکت عمران و مسکن اصفهان 

برگزار مى گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. ضمناً سپرده شرکت در مزایده براى هر ردیف معادل 5٪ قیمت پایه کل ملک مى باشد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(شماره تلفن دفتر فروش 36622001-031 داخلى  123 و 321)

یف
قیمت پایه هر مترمربعمتراژطبقهشماره واحدبلوكنام پروژهکاربرى رد

(به ریال)
تعداد 
پارکینگ

قیمت پارکینگ
(به ریال)

متراژ 
انبارى

قیمت پایه کل انبارى
(به ریال)

قیمت پایه کل
آدرسشرایط فروش(به ریال)

اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه113,00162,000,0001420,000,0008,20697,000,00019,423,000,000سومCC301پارسینامسکونى1
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه110,00162,000,0001420,000,0003,50297,500,00018,537,500,000سومCC303پارسینامسکونى2
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه118,00168,000,0001420,000,0004,00340,000,00020,584,000,000سومCC304پارسینامسکونى3
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه169,00174,000,0001420,000,0003,50297,500,00030,123,500,000سومCC306پارسینامسکونى4
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه170,00176,400,0001420,000,0004,60391,000,00030,799,000,000سومCC308پارسینامسکونى5
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه110,00170,400,0001420,000,0004,90416,500,00019,580,500,000چهارمCC403پارسینامسکونى6
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه118,00176,400,0001420,000,0005,10433,500,00021,668,700,000چهارمCC404پارسینامسکونى7
یزد صفائیه بلوار دانشگاه60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه470,00330,000,00027,700,000,00013,00650,000,000163,450,000,000اول2102رزلندمسکونى8
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماههB14-139,00376,625,0002700,000,0009,60768,000,00016,156,375,000-پارسیناتجارى9
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماههB15-133,00376,050,0002700,000,00011,30904,000,00014,013,650,000-پارسیناتجارى10
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماههB16-138,00382,375,0002700,000,00012,20976,000,00016,206,250,000-پارسیناتجارى11
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماههB17-138,00394,450,0002700,000,00013,001,040,000,00016,729,100,000-پارسیناتجارى12
اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماههB31-122,00422,050,0001350,000,00019,501,560,000,00011,195,100,000-پارسیناتجارى13
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه46,00397,155,0001800,000,00017,001,530,000,00020,599,130,000اولA241شاهین ایرانیان2تجارى14
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه57,40393,910,0001800,000,0007,00630,000,00024,040,434,000اولA249شاهین ایرانیان2تجارى15
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه51,00389,345,0001800,000,0007,00630,000,00021,286,595,000اولA251شاهین ایرانیان2تجارى16
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه58,00391,710,0001800,000,00010,00900,000,00024,419,180,000اولA266شاهین ایرانیان2تجارى17
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه85,00389,268,0001800,000,00010,00900,000,00034,787,780,000اولA267شاهین ایرانیان2تجارى18
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه60,00407,000,00021,600,000,0008,50807,500,00026,827,500,000زیرزمین اولA1B1شاهین ایرانیان2تجارى19
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه43,00419,100,00021,600,000,0008,80836,000,00020,457,300,000زیرزمین اولA1B2شاهین ایرانیان2تجارى20
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه69,00409,200,00021,600,000,0008,50807,500,00030,642,300,000زیرزمین اولA1B6شاهین ایرانیان2تجارى21
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه56,50454,300,00021,600,000,0008,60817,000,00028,084,950,000زیرزمین اولA1B10شاهین ایرانیان2تجارى22
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه56,50453,200,00021,600,000,00010,00950,000,00028,155,800,000زیرزمین اولA1B12شاهین ایرانیان2تجارى23
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه66,80451,000,00021,600,000,00013,501,282,500,00033,009,300,000زیرزمین اولA1B17شاهین ایرانیان2تجارى24
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه44,50437,800,00021,600,000,0009,10864,500,00021,946,600,000زیرزمین اولA1B19شاهین ایرانیان2تجارى25
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه67,50436,370,00021,600,000,0009,10864,500,00031,919,475,000زیرزمین اولA1B21شاهین ایرانیان2تجارى26
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه67,00449,900,00021,600,000,00011,001,045,000,00032,788,300,000زیرزمین اولA1B23شاهین ایرانیان2تجارى27
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه66,70447,700,00021,600,000,0007,50712,500,00032,174,090,000زیرزمین اولA1B25شاهین ایرانیان2تجارى28
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه52,70445,500,00021,600,000,0008,20779,000,00025,856,850,000زیرزمین اولA1B27شاهین ایرانیان2تجارى29
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه59,00443,300,00021,600,000,0007,80741,000,00028,495,700,000زیرزمین اولA1B29شاهین ایرانیان2تجارى30
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه58,00441,100,00021,600,000,0007,60722,000,00027,905,800,000زیرزمین اولA1B31شاهین ایرانیان2تجارى31
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه15,379,370,000-34,70397,100,00021,600,000,0000,00زیرزمین اولA1B33شاهین ایرانیان2تجارى32
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه17,315,480,000-37,40420,200,00021,600,000,0000,00زیرزمین اولA1B34شاهین ایرانیان2تجارى33
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه62,00528,550,00021,600,000,0008,50807,500,00035,177,600,000همکفA1G3شاهین ایرانیان2تجارى34
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه50,00549,868,00021,600,000,0009,50902,500,00029,995,900,000همکفA1G20شاهین ایرانیان2تجارى35
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه70,00661,650,00021,600,000,00011,001,045,000,00048,960,500,000همکفA1G22شاهین ایرانیان2تجارى36
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه54,00516,780,00032,400,000,0008,80836,000,00031,142,120,000همکفA1G40شاهین ایرانیان2تجارى37
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه79,00412,500,00032,400,000,00020,001,900,000,00036,887,500,000اولA1F6شاهین ایرانیان2تجارى38
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه44,00462,000,00021,600,000,0009,80931,000,00022,859,000,000اولA1F8شاهین ایرانیان2تجارى39
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه44,00457,600,00021,600,000,0008,90845,500,00022,579,900,000اولA1F9شاهین ایرانیان2تجارى40
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه44,00456,500,00021,600,000,0008,80836,000,00022,522,000,000اولA1F11شاهین ایرانیان2تجارى41
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه49,00484,000,00021,600,000,0009,00855,000,00026,171,000,000اولA1F13شاهین ایرانیان2تجارى42
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه78,00440,550,0001800,000,0008,90845,500,00036,008,400,000اولA1F15شاهین ایرانیان2تجارى43
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه62,00429,000,00021,600,000,00011,001,045,000,00029,243,000,000اولA1F17شاهین ایرانیان2تجارى44
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه20,565,100,000-42,00451,550,00021,600,000,0000,00اولA1F18شاهین ایرانیان2تجارى45
شاهین شهر میدان امام حسین(ع)60٪نقد و الباقى اقساط 12 ماهه102,298,700,000-197,00507,100,00032,400,000,0000,00اولA1F38/1شاهین ایرانیان2تجارى46
شیراز بلوار امیرکبیر مقابل باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه020,401,713,600,00013,887,300,000-52,70231,000,000زیرزمین 1-4بازارچهبازارچه ایثار شیرازتجارى47
شیراز بلوار امیرکبیر مقابل باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه019,601,646,400,00013,358,100,000-50,70231,000,000زیرزمین 1-5بازارچهبازارچه ایثار شیرازتجارى48
شیراز بلوار امیرکبیر مقابل باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه021,001,764,000,00014,307,300,000-54,30231,000,000زیرزمین 1-6بازارچهبازارچه ایثار شیرازتجارى49
شیراز بلوار امیرکبیر مقابل باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه017,301,453,200,00014,135,100,000-54,90231,000,000زیرزمین 1-7بازارچهبازارچه ایثار شیرازتجارى50
شیراز بلوار امیرکبیر مقابل باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه019,801,663,200,00014,229,600,000-54,40231,000,000زیرزمین 1-8بازارچهبازارچه ایثار شیرازتجارى51
شاهین شهر هشت بهشت محله 60B٪نقد و الباقى اقساط 12 ماههB1104-2747,1630,000,000----82,414,800,000محله B هشت بهشت شاهین شهرزمین آموزشى52
B301/77837محله B هشت بهشت شاهین شهرزمین درمانى53

شاهین شهر هشت بهشت محله 40B٪نقد و الباقى اقساط 15 ماهه105,280,434,000----8355,5912,600,000-شماره ثبتى
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه33,652,800,000----342,0098,400,000شماره پالك C2003محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى54
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه31,881,600,000----324,0098,400,000شماره پالك C2004محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى55
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه27,518,400,000----273,00100,800,000شماره پالك C2005محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى56
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه28,195,200,000----267,00105,600,000شماره پالك C2006محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى57
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه14,889,600,000----132,00112,800,000شماره پالك C2007محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى58
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه18,414,000,000----165,00111,600,000شماره پالك C2008محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى59
شاهین شهر هشت بهشت محله 50C٪نقد و الباقى اقساط 10 ماهه30,753,600,000----298,00103,200,000شماره پالك C2009محله C هشت بهشت شاهین شهرزمین تجارى60
زمین 61

شاهین شهر هشت بهشت محله 80C٪نقد و الباقى اقساط 2 ماهه13,106,880,000----266,4049,200,000شماره پالك C1214محله C هشت بهشت شاهین شهرمسکونى

زمین 62
شاهین شهر هشت بهشت محله 80C٪نقد و الباقى اقساط 2 ماهه11,681,280,000----249,6046,800,000شماره پالك C1215محله C هشت بهشت شاهین شهرمسکونى

زمین 63
شاهین شهر هشت بهشت محله 80C٪نقد و الباقى اقساط 2 ماهه11,531,520,000----249,6046,200,000شماره پالك C1216محله C هشت بهشت شاهین شهرمسکونى

زمین 64
شاهین شهر هشت بهشت محله 80C٪نقد و الباقى اقساط 2 ماهه10,842,624,000----249,6043,440,000شماره پالك C1217محله C هشت بهشت شاهین شهرمسکونى

شرکت عمران و مسکن اصفهان


