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افسردگى در 
نوجوانان،  زمینه ساز 

آسیب هاى اجتماعى 
است

جزئیات کشف صدها قطعه شىء تاریخى
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واکنش اوقاف 
اصفهان به برگزارى 
جشن جنجالى در 

امامزاده

یک روانشناس اجتماعى بیان کرد: افسردگى 
زمینه ساز بسیارى از آسیب هاى اجتماعى است و یکى 

از این موارد رابطه زودرس با جنس مخالف است. 
علیرضا شریفى یزدى در گفتگو با «ایسکانیوز» 

درخصوص دالیل ایجاد افسردگى در نوجوانان ...

اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان در واکنش 
به برگزارى جشن با حضور دانش آموزان در صحن 
یکى از امامزاده هاى استان گفت: این نهاد هیچ 
دخل و تصرفى در محتواى برگزارى این جشن 
نداشته است. به تازگى کلیپى مبنى بر همخوانى 
تعدادى از دانش آموزان دختر در جشــنى که در 
صحن یکى از امامزادگان اصفهان برگزار شــده 
در فضاى مجازى منتشر شده است. این نهاد روز 
سه شنبه با صدور بیانیه اى توضیح داد: تحقیقات 

در این زمینه نشان داد ...

سیب زمینى انبار نشود، شب عید سیب زمینى انبار نشود، شب عید 5050 هزار تومان مى شود! هزار تومان مى شود!
نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:
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عملیات پلیس در لنجان، قاچاق 20 میلیارد تومان اشیاء عتیقه را ناکام گذاشت

در روز حضور یک نیمه اى رشید مظاهرى
 در ترکیب طالیى ها؛ 

شاگردان ساکت مغلوب سپاهان شدند
تیم فوتبال سپاهان در دیدارى دوستانه مقابل نساجى به برترى 3 گله رسید.

عصر روز یک شنبه هجدهم بهمن  1400 تیم هاى سپاهان و نساجى مازندران 
به منظور افزایش آمادگى خود براى ادامه نیم  فصل دوم رقابت هاى لیگ برتر 
فوتبال در ورزشگاه نقش جهان دیدار دوســتانه اى برگزار کردند. سپاهان در 

این دیدار با ترکیب کریستوفر کنت...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

10 درصد فعالیت 
سازمان تأمین اجتماعى 

در استان اصفهان
 انجام مى شود

آغاز عملیات احداث پروژه هاى بزرگ صنعتى با 
سرمایه گذارى 40 هزار میلیارد تومانى فوالد مبارکه
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بیانیه باشگاه ذوب آهنبیانیه باشگاه ذوب آهن
 در حمایت از سرمربى این تیم در حمایت از سرمربى این تیم

با اتوبوس به تهران رفتند  با اتوبوس به تهران رفتند  
اما از تارتار حمایتاما از تارتار حمایت

 مى کنیم! مى کنیم!
مجرى آزادراه هاى جنوب مجرى آزادراه هاى جنوب 

و جنوب شرق:و جنوب شرق:

آزادراه اصفهان-آزادراه اصفهان-
ایزدخواست  ایزدخواست  

وارد فاز اجرایى وارد فاز اجرایى 
مى شودمى شود

3

3

فرمانده انتظامى استان فرمانده انتظامى استان 
تأکید کردتأکید کرد

طرح مقابله با طرح مقابله با 
اراذل و اوباش اراذل و اوباش 
در دستور کار در دستور کار 

ویژه پلیس ویژه پلیس 
اصفهاناصفهان
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در گفتگو با خشایار راد مطرح شد؛در گفتگو با خشایار راد مطرح شد؛

33عامل که سریال هاى عامل که سریال هاى 
تلویزیونى را تلویزیونى را 

مدیر شــعب بانک توسعه تعاون اســتان اصفهان به 
مناسبت چهل و سومین ســالگرد پیروزى شکوهمند 
انقالب اسالمى  گفت : بانک توسعه تعاون در راستاي 
اجراي سیاســت هاي کلی اصــل 44 و ابالغیه مقام 
معظم رهبري و در جهت تحقق ســهم 25 درصدي 
بخش تعــاون از اقتصاد ملی و به منظــور ارتقاء بهره 
گیري از تمامی ظرفیت هاي بخــش تعاون از ابتداى 
سال99  تاکنون بیش از 29هزار  میلیارد ریال تسهیالت 

پرداخت کرد. 
ابراهیم عالــى محمودى افزود : بانک توســعه تعاون 
استان اصفهان در ســال 99 و 10 ماه اول سال جارى 
بیش از 29هــزار میلیارد ریال تســهیالت به 23هزار 
اتحادیه،تعاونی و اعضاى تعاونى ها و مشــتریان خرد 
در قالب انواع عقود اســالمى پرداخت کرده است. بر 
این اساس،  1250میلیارد ریال تسهیالت اشتغال پایدار 
روســتایى و فراگیر ،  1700 میلیارد ریال تســهیالت 
تکلیفى اشتغالزایى،  1200میلیارد ریال تسهیالت بند 
الف تبصره 18  قانون بودجه سال98 و همچنین محل 
منابع داخلى بانک از ابتداى ســال 99 تاکنون28 هزار 
میلیارد ریال  که از این مبلغ 70 درصد به بخش تعاون 

اختصاص داده شده است.
وى اعالم کرد:  بانک نســبت به  اعطاي تســهیالت 
از محل منابع صندوق توســعه ملــى، منابع داخلی و 
مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تسهیالت 
تبصره 18 قانون بودجه 96 (اشتغال فراگیر)، تسهیالت 
قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایى  
و عشایرى با استفاده از منابع صندوق توسعه ملى (ثبت 
نام در سامانه کارا) ، تسهیالت تکلیفى اشتغالزایى قرض 
الحسنه بهزیستى ، کمیته امداد امام(ره) بنیاد شهید و 
مشاغل خانگى و تســهیالت به تولید کنندگان اقالم 
بهداشتى و تسهیالت تفاهم نامه اى با سایر دستگاه ها 
و شرکت ها در راستاي حفظ و ایجاد اشتغال همسو با 

سیاست ها  و برنامه هاي دولت را دارد.

عالى محمودى ادامه داد: بانک توسعه تعاون در استان 
اصفهان با  28 شــعبه و یک باجــه و 228 نفر نیروى 
تحصیلکرده و جوان، خدمات خود را به بخش تعاون و 
سایر بخش هاي اقتصادي در قالب انواع خدمات بانکی، 
انواع تسهیالت، خدمات ضمانت نامه اي، خدمات ارزي 

و خدمات بانکداري الکترونیکی ارائه می کند.
مدیر شــعب استان گفت: از ابتداى ســال 99 تاکنون  
3000 فقره ضمانت نامه بالغ بــر  8 هزارمیلیارد ریال 
توسط شعب استان براى تسهیل مراودات بازرگانى و 

پیمانکارى به مشتریان خود صادر کرده است.
وى اظهار کــرد: ضریب نفوذ مشــتریان الکترونیکی 
اســتان به 38 درصــد کل مشــتریان رســیده و از 
برنامه هــاى بانک توســعه تعاون اســتان اصفهان، 
گســترش پوشــش خدمات بانکدارى الکترونیک و 
افزایش ضریب نفوذ مشــتریان الکترونیکى است. در 
حال حاضر تعداد 37 دســتگاه ATM و 3850 دستگاه 

POS به مشتریان خدمات ارائه می دهند.

مدیر شعب اصفهان با اشاره به شعار سال که «تولید ، 

پشتیبانى ها و مانع زدایى ها» نام گذارى شده است به 
نقش و جایگاه تعاون در تحقق این هدف  اشاره کرد و 
گفت :  بانک توسعه تعاون در راستاى حمایت از تولید 
ملى و مقاوم سازى اقتصاد در برابر بحران هاى گوناگون 
و با تعاونى ها به عنوان بنگاه هاى اقتصادى مردم نهاد 
که با ســرمایه مردمى براى مردم و با مدیریت مردم 

فعالیت مى کنند، نهایت همکارى و تعامل را مى کند. 
وى در همین راســتا افزود: بانک توسعه تعاون  نقش 
مهم و موثرى در تحقق اهداف اقتصاد خصوصا بخش 
تعاون دارد و به سبب مزیت هاى مناسب از جمله مردم 
نهادترین بخش اقتصاد، سازگارى با عدالت اجتماعى، 
ایجاد اشتغال ارزان قیمت (پایین بودن حجم سرمایه 
گذارى مورد نیاز)، انعطاف پذیرى بیشــتر، تحرك و 
پویایى، پاسخگویى ســریعتر به تحرکات بازار، تنوع 
و گســتردگى فعالیت ها در سطح کشــور، بزرگترین 
شــبکه توزیع کاال، شــبکه حمل و نقل و ... مى تواند 
کمک شــایانى به تحقق اهداف تولید  ملى و اشتغال 

داشته باشد.

مدیر شعب استان تشریح کرد؛

پرداخت 29 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت از سوى بانک 

توسعه تعاون استان اصفهان 

4

کى 

د مبارککه
7

ت
ع

5



0202جهان نماجهان نما 4252چهارشنبه  20 بهمن  ماه   1400 سال هجدهم

در پى انتشــار مصاحبه اکبر پازوکــى، رئیس اتحادیه 
لوازم خانگى، درباره افزایــش 8 تا 12 درصدى برخى از 
اقالم لوازم خانگى، حسن اله یارى، مدیر کل نظارت بر 
کاالهاى فلزى و معدنى سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، تأکید کرده که در حال حاضر هیچگونه 
مجوز افزایش قیمتى براى محصــوالت لوازم خانگى 

ازسوى این سازمان صادر نشده است.
وى همچنین گفته که درصورت درخواســت افزایش 
قیمت از سوى واحد هاى تولیدکننده لوازم خانگى، آنها 
باید مطابق رویه مرسوم، مستندات بهاى تمام شده براى 
بررسى به ســازمان ارائه کنند تا در صورت تأیید، پس از 

تصمیم گیرى نهایى در کارگروه تنظیم بازار و ابالغ به 
شرکت، قیمت هاى جدید اعمال شود؛ بنابراین به گفته 
این مقام مسئول هرگونه افزایش قیمت بدون طى مراحل 
یاد شده فاقد وجاهت بوده و برخورد قانونى الزم در این 

خصوص انجام مى شود.
البته باید به این نکته هم اشاره شــود که میانه دى ماه 
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگى ایران از افزایش 39 
درصدى قیمت نهاده هاى تولید از ابتداى امسال تاکنون 
خبر داده و از وزارت صمت خواسته بود که به قیمت گذارى 
دستورى براى کاالى نهایى پایان دهد و به جاى آن بر 

تأمین و نظارت بر نهاده هاى تولید متمرکز شود.

سخنگوى اپلیکیشن شــاد درباره میزان استفاده روزانه 
از شبکه دانش آموزى شــاد اظهار کرد: اکنون حدود دو 
میلیون و 750 هزار و 213 کاربر همزمان و 11 میلیون 
کاربر روزانه از شبکه دانش آموزى شاد استفاده مى کنند. 
حسین صادقى با بیان آخرین تعداد گروه ها و کانال هاى 
تشکیل شده دانش آموزى و معلمى در شبکه شاد افزود: 
تاکنون بیش از 13 میلیون دانش آموز در حدود 128 هزار 
مدرسه مشــغول تحصیل برخط از طریق شاد هستند و 
776 هزار معلم آن را نصب کرده اند. در ضمن تاکنون 26 

میلیون نصب در شبکه شاد انجام شده است. 
سخنگوى اپلیکیشن شــاد در ادامه اضافه کرد: تاکنون 

بیش از 48 میلیارد پیام و 18 میلیارد فایل در شبکه شاد 
جا به جا شده است.

وى در پاسخ به این سئوال که آیا با غیرحضورى شدن 
مدارس در صورت شدت یافتن کرونا استفاده از شبکه 
شــاد افزایش پیدا مى کند اظهار کرد: با روند رو به رشد 
حضورى شــدن مدارس در ماه هاى گذشــته به طور 
میانگیــن 1/5 میلیون نفر به صورت همزمان در شــاد 
حضور داشــتند؛ با شــیوع مجدد کرونا و غیرحضورى 
شــدن مدارس، این آمار در روز یک شــنبه 17 بهمن 
به دو میلیون و 750هزار و 213 نفــر در ثانیه افزایش

 پیدا کرد.

افزایش قیمت لوازم خانگى 
بدون مجوز است

«شاد»، 48 میلیارد 
پیام را جابه جا کرد 

لهجه زشته؟!
  روزنامه خراسان| این روزهــا کمتر 
کســى و مخصوصًا جوانى را پیدا مى کنیم که 
راحت با لهجه شــهرش صحبت کند، خجالت 
نکشد و اصًال به این فکر نکند که یک غریبه با 
شنیدن لهجه اش چه فکرى درباره اش مى کند. 
هجوم رســانه هاى دیدارى و شنیدارى از یک 
ســو و فضاى مجازى از ســوى دیگر، باعث 
شده  که جهان کوچک تر شود و مردم به سمت 
یک فرهنگ، یک زبان و یــک لهجه واحد و 
مشــترك گرایش پیدا کنند. این موضوع را در 
نسل جوان تر که بیشتر درگیر این رسانه هاست، 
گسترده تر مى بینیم. نسلى که از حرف زدن با 
لهجه اش خجالت مى کشــد و سعى مى کند با 

زبان معیار سخن بگوید.

کاهش مصرف برنج
رئیــس اتحادیه شــالیکوبى داران    ایلنا|
مازندران کاهش مصــرف برنج ایرانى را 50 تا 
60 درصد عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ این 
محصول باعث شد که مصرف کنندگان داخلى 
چون توان خرید برنج ایرانى را ندارند متمایل به 
خرید برنج خارجى  شوند هرچند چندان با ذائقه 
آنها خوش نیست. تقى جعفریان افزود: افزایش 
2 تا 5 هزار تومانى قیمت برنج خارجى مساوى 
با چندین میلیارد سود براى واردکنندگان است.

7 لنج، یکجا سوخت
  ایسنا| فرماندار شهرســتان عســلویه 
گفت: 7 فرونــد لنج بارى در این شهرســتان 
طعمه حریق شدند. ســید على هاشمى اظهار 
کرد: بامداد روز سه شــنبه حدود ساعت 3:30 
هفت فروند لنج بارى شامل 2 لنج فایبرگالس و 
پنج لنج چوبى در اسکله شیالتى(صیادى) نخل 
تقى در شهرستان عسلویه دچار آتش سوزى و 
به طور کامل سوختند. وى گفت: میزان برآورد 
خسارت اکنون حدود 50 میلیارد تومان است اما 

نیاز به کارشناسى دارد.

همه کنکور 
حذف نمى شود! 

ر   خبرگزارى صدا وسیما|کنکــو
 رشــته هاى پرطرفدار حذف شــدنى نیست. 
محمدعلى زلفى گل، وزیــر علوم، تحقیقات و 
فناورى درباره نحوه برگزارى کنکور گفت: در 
رشته هاى برتر براى حدود 15 درصد داوطلبان، 

کنکور قابل حذف نیست.

بغض حیاتى رکورد زد!
ویدیویــى از محمدرضــا    رویداد24|
حیاتى که بــا حضور در برنامه اینســتاگرامى 
على ضیاء، بخاطر دلتنگى اش براى تلویزیون 
بغض مى کند رکورد باورنکردنى 9 میلیون ویو 
را به دست آورد. این ویدیو در صفحه مدیر تولید 
برنامه منتشر شده بود. ضیاء در فرصت دورى 
خود از آنتن تلویزیون برنامه اى با نام «با ضیاء» 
را در الیو اینســتاگرام خود اجــرا مى کرد که 
گوینده پیشکسوت تلویزیون یکى از مهمانان 

این برنامه بود.

تأیید پرداخت سود  
  باشگاه خبرنگاران جوان|

على بهادرى جهرمى، سخنگوى دولت گفت:  تا 
پایان اسفند سود سهام عدالت از سوى شوراى 
عالى بورس در اختیار افراد قرار خواهد گرفت. 
پیش از این قربانزاده رئیس سازمان خصوصى 
سازى مبلغ سود سهام عدالت 530 هزار تومانى 
را حدود 600 هزار تومان اعالم کرد و گفته بود 
فرآیند واریز سود سهام عدالت 49 میلیون نفر از 
اول اسفند آغاز مى شود و تا قبل از پایان، سود 

همه دارندگان سهام عدالت پرداخت مى شود .

از یک موشک جدید
 رونمایى مى  شود 

  تسنیم| فرمانــده نیروى هوافضاى ســپاه 
پاسداران با اشاره به آخرین دستاوردهاى دفاعى سپاه 
به ویژه در حوزه موشکى، خبر از رونمایى یک موشک 
راهبردى در آینده نزدیک داد. به گفته سردار امیرعلى 
حاجى زاده، این موشک مدتهاست که ساخته شده و 

در سازمان رزم سپاه است.

قرار این نبود 
همــه    روزنامه جمهورى اسالمى|
باید بپذیرند که قرار نبود در نظام جمهورى اسالمى 
فاصله طبقاتى بیشتر شــود به طورى که عده اى در 
اشــرافى ترین کاخ ها زندگى کنند و از سر سیرى در 
حراج تهران 150 میلیارد تومان براى اثرى که به قول 
آن صاحبنظر هنرشناس اصًال چیزى نیست پول خرج 
کنند و 10 میلیون خانواده زیر خط فقر زندگى کنند. 
آیا بهتر نیست حضرات مسئول به جاى دامن زدن به 
جنگ قدرت و همدیگر را به ناکارآمدى متهم کردن، 
درصدد پاك کردن لکه ننــگ تبعیض و بى عدالتى 
و فاصله طبقاتى شــرم آور از دامــن نظام جمهورى 

اسالمى برآیند؟!

باز هم آن میز خبرساز
  برترین ها| «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور 
فرانسه در سفر به مسکو با «والدیمیر پوتین» دیدار 
کرد. این دیدار در کرملین و پشت همان میز بزرگى 
انجام شد که ابراهیم رییسى هم با پوتین دیدار کرد. 
دیدار رییسى و فاصله غیرطبیعى او در آن دیدار مایه 
انتقادات بسیارى شــد. حاال البته دیده مى شود که 
نخست وزیر فرانسه هم در همان وضعیت و با همان 
فاصله با پوتین مذاکره کرده و البته باز هم تصاویر این 

دیدار دستمایه انتقاداتى شده است.

توافق در دسترس است
یکى از سخنگویان وزارت امور خارجه    انتخاب|
آمریکا گفت که توافق هسته اى در وین میسر بوده و 
باید به فوریت حاصل شود. خبرگزارى آسوشیتدپرس 
امروز به نقل از این مقام آمریکایى که نام وى را فاش 
نســاخت، نوشــت: توافقى که نگرانى هاى تمامى 
طرف ها را مد نظر قرار دهد در دســترس است ولى 
اگر (چنین توافقى) در هفته هاى آتى انجام نشــود، 
پیشرفت هاى هسته جارى ایران بازگشت ما به برجام 

را غیرممکن خواهد ساخت.

80 ساله نمى شود
حجت االســالم حســین    دیده بان ایران|
طائب، رئیس ســازمان اطالعات سپاه گفت: برآورد 
برخى سیاستمداران و تحلیلگران این است که رژیم 
صهیونیستى 80 سالگى خود را نخواهد دید. لذا دشمن 
همه  تالش خود را براى انجام خرابکارى ها در داخل 
کشور در دستور کار قرار داده که انسجام دستگاه هاى 
اطالعاتى در دوره  جدید، اشراف اطالعاتى و مقابله با 

سرویس ها و عناصر آنها را افزایش خواهد داد.

غیرعلنى با
 وزیر خارجه

  تسنیم| نماینده نجف آباد توضیحاتى درباره 
جلســه غیرعلنى مجلس با حضور وزیر امور خارجه 
ارائه کرد. ابوالفضل ابوترابى گفت: در این جلســه به 
بررســى آخرین وضعیت مذاکرات برجامى ایران و 
طرف هاى غربى پرداخته شــد. وى با بیان اینکه در 
این جلسه امیرعبداللهیان گزارشى از روند مذاکرات 
را به نمایندگان ارائه کرد، افزود: پس از این اظهارات  
10 نماینده مجلس مطالب و سئواالت خود را مطرح 
کردند و مجدداً وزیر خارجه به سئواالت آنها پاسخ داد 
و  جمع بندى جلســه در نهایت این شد که باید براى 
مقابله با تحریم ها به سمت قوى شدن و خنثى سازى 
تحریم ها قدم برداریم که تأکید رئیس مجلس نیز بر 

همین موضوع بود.

خبرخوان

کارت هاى بازى صفوى با نام «گنجفه» که در مخزن 
موزه رضا عباســى در تهران نگهدارى مى شــد، به 
مناسبت دهه فجر براى نخستین بار رونمایى شد. موزه 
رضا عباسى بر پایه مســتنداتى این بازى را به دوران 
صفویه نسبت داده و 30 کارت بازى گنجفه را تا 30 

بهمن ماه به نمایش گذاشته است.
نازى فاطمى، کارشناس مسئول موزه دارى در موزه 
رضا عباســى درباره این بازى توضیح داد: گنجفه یا 
گنجیفه در اصل «گنج فهم» بوده که به علت استفاده 
زیاد در لفظ به آن گنجفه مى گفتند و چون این بازى 
سبب افزایش عقل و فهم مى شد چنین نامى داشت. 
این بازى در دوران صفویه متداول بوده است و اگر قبل 
از صفویه مورد استفاده قرار گرفته، چند سالى پیش از 

آن قدمت نداشته است.
او سپس به اســنادى که بر پایه آن کارت هاى بازى 
گنجفه را به صفویه نســبت مى دهد، اشــاره کرد و 
گفت: میرزا محمدصادق مؤلف شاهد صادق در فصل 
64 کتاب خود درباره این بازى توضیح داده است که 
گنجفه از مخترعات میرغیاث الدین منصور شیرازى 
بوده که در دوران صفویه زندگــى مى کرده و فردى 

بسیار باهوش و نابغه بوده است. 
فاطمى اضافه کرد: در ســفرنامه ها هم سند مهمى 
وجود دارد، مثًال سفرنامه «تاورنیه» که درباره آداب 
و رسوم فرهنگ صفویه است، اشاره شده که در میان 
بازى هاى ایرانى، کارت هاى بازى وجود دارد که به آن 
«گنجفه» گفته مى شود و هشت نشان دارد. از مجموع 
این منابع نتیجه گرفته شــده که این بازى در دوران 
صفویه اختراع شده و به ویژه در زمان شاه عباس اول. 
در جایى هم اشاره شده که در میان سران سپاهیان از 
این بازى استفاده شده است، اما در دوران شاه عباس 
دوم به علت دگرگونى هاى اجتماعى این بازى جزو 
بازى هاى ممنوعه به حساب مى آید و از ایران خارج 

مى شود و در کشــورهاى دیگرى مثل هند نمونه اى 
از این بازى شــکل مى گیرد. همه این مستندات این 
احتمال را مطرح مى کند کــه گنجفه بازى مربوط به 

دوران صفوى بوده است.
این کارشناس موزه دارى همچنین توضیح داد: این 
کارت هاى بازى شامل هشت دسته است و هر دسته 
12 کارت دیگر دارد. عناوین هشت دسته شامِل غالم، 
تاج، شمشمیر، اشــرفى، چنگ، برات، سکه و قماش 
است. 12 کارت هم دو کارت اول شاه و وزیر نام دارد 
و بقیه از یک تا 10 شــماره گذارى شده است. جنس 
این کارت ها از عاج و سنگ هاى قیمتى بوده، به ویژه 

آنهایى که در دربار استفاده مى شده است.
فاطمى افزود: مطلبى در کتاب «گوهرنامه» محمد بن 
منصور وجود دارد که نوشته در نواحى نیشابور گوهرى 
به نام «فیروزه» وجود دارد که براى نرد، شــطرنج و 
گنجفه آن را استخراج مى کردند و مى تراشیدند. زمانى 
که کارت در میان عموم مردم اســتفاده مى شد دیگر 
این تزیینات را نداشت و از برگ نخل، مقوا و یا کاغذ 

استفاده مى شد.
این کارشــناس موزه دارى همچنیــن گفت: در این 
نمایشگاه شــامل 30 عدد کارت مستطیل شکل به 
نمایش گذاشته شــده که در ابعاد متغیر و اندازه هاى 
کوچک است؛ در عرض ســه تا چهار سانتیمتر و به 
طول پنج تا شش ســانتیمتر و در وزن هایى متغیر از 

1/68 تا 6 گرم. 
وى افــزود: براى تزییــن کارت ها از هنــر الك یا 
روغن کارى استفاده اســت، چون این صنعت فاخر و 
دربارى بوده است و این بازى ها هم دربارى به حساب 
مى آمدند از آن هنرها براى مزین کردن آنها استفاده 
مى شد. عالوه بر این، براى اینکه بیننده را سوق دهند 
که نقوش ریز این کارت ها را بهتر ببینند جال و روغنى 

روى کارت ها مى زدند تا براق و واضح شود.

براى نخستین بار صورت گرفت

رونمایى از کارت هاى بازى دوران صفوى 

 با اوج گیرى و جوالن دوباره کرونا بار دیگر شاهد کمیاب شدن دارو در کشور هستیم. حاال بسیارى 
از فعاالن بازار و شهروندان بار دیگر نگران افزایش قیمت ماسک و سرم هستند.

در این باره نایب رئیس انجمن داروسازان گفت: بعید است که داروهاى کمیاب شده تأثیرى در 
اوج گرفتن موج ششم کرونا داشته باشــند. چراکه داروهاى مربوط به بهبود بیمارى کرونا هنوز 

در دسترس قرار دارند.
بنا بر اعالم على فاطمى، داروهاى کمیاب شده اکثراً آنتى بیوتیک ها و قرص هاى متعارف اعصاب 

هستند که ارتباط چندانى به درمان اومیکرون ندارد.
فاطمى در پاسخ به شایعاتى مبنى بر کمبود دوباره سرم اظهار کرد: ما یک بار در تابستان کمبود 
شدید سرم را تجربه کردیم. این مشکل حاد آسیب جدى به بخش درمان وارد کرد. اکنون سرم 
وجود دارد، اما به اندازه کافى نیســت. هنوز هم داروخانه ها به شکل ســهمیه اى سرم دریافت 

مى کنند.
به اعتقاد وى نمى توان وضعیت کنونى تأمین و توزیع دارو، ازجمله سرم را عادى تلقى کرد؛ با این 

حال، هنوز به اندازه پیک هاى چهارم و پنجم اوضاع بحرانى نیست.
این مقام صنفى درباره آینده بازار توضیح داد: گمانه زنى هاى مختلفــى در این باره وجود دارد. 
آنطور که وزارت بهداشــت مى گوید، مواد اولیه داروهاى کمیاب تا یک ماه آینده در خط تولید 
قرار مى گیرد. سازمان غذا و دارو به عنوان تأمین کننده ارز و توزیع کننده دارو نیز این خبر را تأیید 

مى کند.
فاطمى درباره کمبود مواد اولیه تولید ماسک نیز اظهار کرد: سندیکاى تجهیز لوازم پزشکى باید 

پاسخگوى افزایش قیمت مواد اولیه ماسک در بازار باشد.
با توجه به کمبود شکل گرفته بسیارى از شهروندان اکنون نگران افزایش قیمت ماسک هستند. 
در این رابطه «فارس» به نقل از یک تولیدکننده نوشت: با اوج گرفتن سویه اومیکرون در کشور 
مواد اولیه ماسک گران شد. روح ا... کشیرى همچنین با اشاره با احاطه بازار ماسک توسط کاالهاى 

قاچاق اظهار کرد: این ماسک ها که بعضًا تاریخ گذشته هستند از چین وارد مى شوند.

مجموعه تئاتر شهر به عنوان یکى از مهمترین فضاهاى تئاترى ایران 
در ایام برگــزارى دوره هاى مختلف جشــنواره بین المللى تئاتر فجر به 

نوعى به عنوان کاخ جشنواره تئاتر فجر شناخته مى شود. میزبانى از این 
جشنواره مهم تئاتر ایران توسط مهمترین بناى تئاترى کشور شرایط و 
امکاناتى را مى طلبد که بخشى از آن مربوط به فضاى داخلى و امکانات 

فنى سالن هاى تئاتر شهر است.
طى روزهاى اخیر با همکارى هاى انجام شــده محیط اطراف مجموعه 
تئاتر شهر که محلى براى حضور دستفروشان و فروشندگان محصوالت 
مختلفى بود ساماندهى شده و با شروع چهلمین جشنواره بین المللى تئاتر 
فجر این فضا خالى شده و تنها بعد از پایان اجراهاى تئاتر شهر و شب ها 

شاهد حضور دستفروشان مى شود.
با توجه به قمه کشى انجام شده در پیرامون مجموعه تئاتر شهر که چندى 
پیش رخ داد و باعث تأثر جامعه هنرى و فرهنگ و هنر دوستان شد، بحث 

حفظ امنیت این فضا نیز مورد توجه قرار گرفته و در اولین روز جشنواره 
این امر مشهود بود. اما نکته اى که مغفول مانده و به آن بى توجهى شده، 

بحث نظافت و تمیزى فضاى پیرامون مجموعه تئاتر شهر است.
فضاى پیرامون مجموعه تئاتر شــهر تبدیل به فضایى مشمئزکننده و 
کثیف شده و مشخص نیست چرا مدیریت شــهرى تهران و همچنین 
مدیریت مجموعه تئاتر شهر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى برنامه اى 

براى شستشو و نظافت این فضا ندارند.
 نه تنها نماى بیرونى دیوارهاى مجموعه به دلیل روشــن کردن آتش 
توسط افراد مختلف در شــب ها مخدوش شده بلکه جایگاه هاى در نظر 
گرفته شده براى مراجعان و مردم در پیرامون مجموعه نیز بسیار کثیف 

و مشمئزکننده هستند و کمتر کسى رغبت نشستن روى آنها را دارد.

عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
فرش دســتباف اظهار کرد: رتبه ایران در صادرات فرش 4 یا 5 
است و کشورهایى مانند هند و افغانستان در صادرات فرش از ما 
پیشى  گرفته اند در حالى که تا چند سال قبل رتبه ایران به طور 

مستمر اول بود.
مرتضى میــرى گفت: از آنجــا که ما نمى توانیــم فرش هاى 
صادراتى خود را به دلیل آیین نامه اجرایى امور گمرکى کشــور 
به ایران بازگردانیم، اگر قرار باشد فرشى مرمت شود نمى تواند 
به ایران برگردد و براى مرمت باید به ترکیه و پاکســتان برود. 
به همین علت مرمتکاران ما به این کشورها مهاجرت کرده اند. 

وى در مورد وضعیت تقاضاى فرش ایرانى در بازارهاى جهانى 
تصریح کرد: وقتى با مشکالت عدیده در تجارت مواجه هستیم 
و یک تاجر براى کار با ایران باید با موانع مختلف مربوط به امور 
بانکى، حمل و نقل و... مواجه شود، مسلماً تقاضا کاهش مى یابد. 
عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
فرش دستباف بیان کرد: خأل فرش ایرانى همچنان در بازارهاى 
جهانى وجود دارد. البته به جز بازار آمریکا که هندى ها توانستند 
بعد از تحریم ها این بازار را در اختیار گرفته و ذائقه بازار را تغییر 

دهند. 
وى در پاسخ به سئوالى در مورد اقدامات انجام شده براى ارتباط 
بیشتر با حلقه هاى واســط گفت: در دهه هاى 80 و 90 فرش 
ایرانى را به بازارهاى مختلف از جمله به چین بردیم. با مجموعه 
دکوراتیو چینى که به فرهنگ چین و ســلیقه این بازار آشنا بود 
توافقاتى داشتیم. این اتفاق در دوره آقاى احمدى نژاد بود و طرح 

نیاز به چند میلیون دالر اعتبار داشت، ما انتظار داشتیم که دولت 
در تأمین این اعتبار مساعدت کند اما این اتفاق رخ نداد و همه 
آن بر عهده بخش خصوصى بود و طرح پیش نرفت. در دهه 90 
و دولت آقاى روحانى نیز همین اتفاق با آلمان رخ داد، توافقاتى 
با اتحادیه واردکنندگان فرش ایران به اروپا داشــتیم به همان 

علل پیش نرفت.
وى خاطرنشــان ساخت: متأسفانه مســئولین از اهمیت فرش 
غافل هستند. فرش براى کشور یک کاالى استراتژیک بوده و 
فرش دستباف ضامن بقاى معیشــت 10 درصد از جامعه ایران 
نیز است. دو میلیون نفر به طور مستقیم و 200 هزار نفر به طور 
غیرمستقیم از این صنعت معیشــت خود را تأمین مى کنند که 
با احتســاب خانواده آنها جمعیت متأثر به حــدود 10 درصد از 

جامعه مى رسد. 

چرا مهمترین مجموعه تئاتر کشور اینقدر کثیف است؟

اومیکرون 
ماسک را گران و سرم را کم کرد

افغانستان در صادرات فرش از ایران پیشى گرفت!
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اصفهان روى خط قرمز 
اومیکرون

تعداد مبتالیان به امیکرون در مقایسـه با ابتداى بهمن 
3/5 برابر شده است. سـخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان  با اشـاره به اینکه تعداد افراد بسترى در بخش 
مراقبت هاى ویژه به 105 نفر رسیده که سه برابر ابتداى 
همین ماه رشـد داشـته اسـت گفت: از بیماران مبتال به 
امیکرون 5 تا 10 درصد کودکان هستند که در بیمارستان 

کودکان امام حسین (ع) بسترى مى شوند. 

بى حرمتى به مسجد 
صبح روز دوشـنبه  جمعى از اشرار ناشناس درب مسجد 
امام سـجاد (ع) در خیابان آتشـگاه اصفهـان را به آتش 
کشـیدند. مدیر اجرایى مرکز رسـیدگى به امور مساجد 
اسـتان اصفهـان گفت: پـس از وقـوع این حادثـه تلخ، 
دستگاه هاى امنیتى بررسـى هاى خود را آغاز کرده و به 

زودى این اشرار را شناسایى و دستگیر مى کنند. 

کالهبردارى از دامداران اصفهان
فردى که با ترفند تامین نهـاده دامى بیش از 35 میلیارد 
ریال از دامداران غرب استان کالهبردارى کرده و متوارى 
شده بود در دام پلیس گرفتار شد. فرمانده انتظامى استان 
گفت: در پى شـکایت تعدادى از دامداران غرب اسـتان 
از این کالهبردارى، ماموران پلیس موفق به شناسـایى 
مخفیگاه متهم در شهرستان چابهار شدند و درعملیاتى 
هوشمندانه کالهبردار را دستگیر کردند و تحویل مراجع 
قضایـى دادنـد. سـردار محمدرضـا میرحیـدرى، تعداد 

شاکیان را 5 نفر اعالم کرد.

جوالن آالینده ها در آسمان 
کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان از افزایش 
غلظت آالینده هـاى جـوى در این کالنشـهر و نواحى 
صنعتى و پر تردد استان خبر داد. آسیه آقایى اظهار داشت: 
الگوهـاى هواشناسـى بیانگر اسـتمرار سـکون جوى و 
کاهش دما تا پایان هفته جارى در سطح استان است که 
این شرایط در نواحى صنعتى و پرتردد به ویژه کالنشهر 
اصفهان با انباشت غلظت آالینده هاى جوى در روزهاى 
چهارشنبه و پنجشنبه همراه اسـت. او ادامه داد: سامانه 
بارشى جدید از شامگاه پنجشنبه به مناطق غرب استان 
نفوذ مى کند و به تدریج در روز جمعه بارش برف و باران 

را در سراسر استان انتظار داریم.

گازگرفتگى در خودرو
روابـط عمومى مرکـز اورژانس و فوریت هاى پزشـکى 
استان اصفهان گفت: یک مرد 56 سـاله در پى استفاده 
از پیک نیک براى گرم کردن فضاى خودرو و مسمومیت 
با گاز مونوکسیدکربن جان باخت. عباس عابدى اظهار 
کـرد: سـاعت 10 صبـح سه شـنبه نوزدهـم بهمن مـاه 
مسمومیت ناشى از گاز CO به اورژانس اصفهان گزارش 
شد. وى افزود: این حادثه در یک گاراژ در خیابان امیرکبیر 

اصفهان اتفاق افتاد.

تجهیز جرقویه به تله مترى
مدیرآبفاى جرقویه از اتصال 7 مخزن و 3 ایستگاه پمپاژ 
آب به سـامانه تله مترى خبر داد. جواد اسماعیلى با بیان 
این که تاکنون تاسیسات آب چهار شهر نیک آباد، حسن 
آباد، نصر آبـاد و محمد آبـاد در منطقه جرقویـه با هدف 
توزیع عادالنه آب به سـامانه تله مترى وصل شده است 
گفت: در آینده نزدیک همچنین تاسیسات آبرسانى 15 
روسـتاى شهرسـتان جرقویه نیز به این سـامانه مجهز 

مى شوند.

اصفهان، میزبان بیشترین 
کتابخانه ها

امیر هالکویى، سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى 
استان اصفهان گفت: در استان اصفهان 313 کتابخانه 
وجود دارد، از این تعداد 209 کتابخانه نهادى مسـتقیمًا 
زیرمجموعه نهاد کتابخانه ها هستند و بیش ترین تعداد 
کتابخانه در سطح کشور مربوط به استان اصفهان است.

خبر

مجرى آزادراه هاى جنوب و جنوب شرق کشور با اشاره به 
اقدامات عملیاتى براى ورود ســرمایه گذار به بخش مهم 
آزادراه اصفهان-شــیراز، گفت: در تالش هستیم تا آزاد راه 
اصفهان - ایزدخواست که حلقه مفقوده کریدور آزادراهى 
شمال-جنوب کشور به شمار مى رود، با ورود سرمایه گذار 

وارد فاز اجرایى شود.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: یکى از دغدغه هاى مهم مردم 
مرکز کشور، تکمیل بخش آزادراهى شمالى-جنوبى کشور 
است و بخش ایزدخواست تا شیراز آزادراه اصفهان - شیراز 
به طول 224 کیلومتر در حال فعالیت بوده و به زودى افتتاح 
مى شود. وى تصریح کرد: طول کلى این آزادراه 224 کیلومتر 

بوده و کاهش حدود 135 کیلومتر از مسیر موجود و کاهش 
زمان سفر به میزان حدود دو ساعت، کاهش مصرف سوخت 
به میزان 136 میلیون لیتر در سال و کاهش ساالنه خسارات 
و هزینه هاى تصادفات جاده اى به میزان حدود 150 میلیارد 

ریال از جمله مزیت هاى مهم آن به شمار مى رود.
مجرى آزادراه هاى جنوب و جنوب شــرق کشور ادامه داد: 
آزادراه اصفهان-ایزدخواســت به عنوان بخشى از آزاد راه 
شــمالى جنوبى کشــور در ادامه آزاد راه کنار گذر جنوبى 
تهران احداث مى شود و در انتها به آزادراه در دست احداث 
ایزدخواست به شیراز وصل مى شــود و این مسیر، جزئى از 

کریدور شمالى-جنوبى ترانزیتى آسیایى است.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: با 
بیعت همافران با امام خمینى ( ره )، ارتش در کنار مردم 
نقش مهمى در پیروزى و استمرار نظام و انقالب اسالمى 

ایفا کرد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد روز سه شنبه در دیدار 
فرمانده پایگاه هشتم شــکارى و جمعى از فرماندهان 
و پرســنل نیروى هوایى ارتش اصفهان افزود: نیروى 
هوایى ارتش در نوزدهم بهمن 57، با حضور در محضر 
امام راحل، والیت فقیه را با جان پذیرفتند و نقشه هاى 

استکبار را برهم زدند.
وى با اشاره به اینکه ارتش در زمان رژیم طاغوت نیز از 

نیروهاى مومن و انقالبى برخوردار بود، گفت: در همان 
زمان بسیارى از نیروهاى ارتش بنا به دستور حضرت امام 
( ره ) براى پیوستن به مردم و انقالب اسالمى ، پادگان ها 

و محل کار خود را ترك کردند.
وى افزود: امروز ارتش در ادامه راه انقالب نقش آفرین 
بوده و نیروهاى ارتشــى الگوى جوانان امروز هستند  و 
حرکتى که نیروى هوایى ارتش سه روز قبل از پیروزى 

انقالب انجام دادند کار شجاعانه بود.
آیت ا... طباطبایى نــژاد ادامه داد: بــا حضور نیروهاى 
ارتشى در محضر امام خمینى(ره) کمر رژیم ستمشاهى

 شکست.

ارتش در کنار مردم زمینه 
پیروزى انقالب را رقم زد

آزادراه اصفهان-ایزدخواست  
وارد فاز اجرایى مى شود

نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان دلیل 
افزایش قیمت ســیب زمینى را کشت سنتى آن دانست و 
گفت: اگر امروز در انبارها سیب زمینى نگهدارى نشود، شب 
عید به دلیل نبود موجودى باید این محصول را با قیمت 50 

هزار تومان خرید کنیم.
على مهرکش در گفتگو با ایســنا، درباره دالیل افزایش 
قیمت سیب زمینى، اظهار کرد: موضوع اصلى این است که 
متأسفانه در فصل خرمن و برداشت سیب زمینى هیچ مقام 

و مسئولى به فکر فردا نیست.
وى با بیــان اینکه اصفهــان پیش تر به میزان ســه ماه 
ســیب زمینى موردنیاز کشــور را تأمین مى کــرد، گفت: 
متأسفانه طى چند سال گذشــته به دلیل مشکل بى آبى و 
کم آبى اصفهان، میزان تولید سیب زمینى در اصفهان بسیار 

کاهش و یا حتى به صفر رسیده است.
نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان ادامه 
داد: متأسفانه در زمان اوج داشت و برداشت سیب زمینى از 
اردیبهشت تا مهرماه در کشور هیچ مقام مسئولى به میزان 
این محصول توجه نمى کنند و بعد از برداشــت و ورود به 
بازار بخشى از آن به جاى انبار شدن به خارج کشور صادر 

مى شود. وى با بیان اینکه متأسفانه در تولید محصوالت 
کشاورزى سرانه مصرف، ورود، کاشت و ... مشخص نیست 
و دلیل آن صنعتى نبودن کشاورزى کشور است، اظهار کرد: 
در این شرایط به یک باره متوجه مى شویم با کمبود و یا نبود 

محصولى همچون سیب زمینى مواجه هستیم.
مهرکش ادامه داد: در این شــرایط تنها باید از چهار انبار 
سیب زمینى نیاز کل کشور را تأمین کنیم که مجموع این 
محصول از یک هزارم نیاز کشور کمتر است و باید توجه 
داشت که این میزان سیب زمینى انبار شده احتکار نیست، 
بلکه از قبل براى نیاز شب عید انبار و نگهدارى شده است.

وى گفت: اگر در انبارها سیب زمینى نگهدارى نشود، شب 
عید باید سیب زمینى را با قیمت 50 هزار تومان خرید کنیم.
نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان 
اینکه امروز در میدان میوه و تره بار اصفهان قیمت هر کیلو 
سیب زمینى بین 5500 تا 11 هزار تومان عرضه مى شود، 
اظهار کرد: قیمت سیب زمینى کهنه (انبارشده) بین 5500 
تا 8500 تومان و قیمت ســیب زمینى نــو که هزینه هاى 
تولید آن به دلیل روش قدیمى و 50 ساله کشت و داشت 
و برداشت باالست بین 9500 تا 11 هزار تومان در میدان 

میوه و تره بار عرضه مى شود.
وى اضافه کرد: متأســفانه درب مغازه ها با توجه به اینکه 
مشترى تشخیص نمى دهد، سیب زمینى موجود در بازار نو 
یا کهنه است، این محصول با یک قیمت و حتى با نرخ 20 

هزار تومان هم فروخته مى شود.
مهرکش با پیش بینى قیمت سیب زمینى در بازار، گفت: تا 
پایان سرما سیب  زمینى هاى نو با افزایش وزن و برداشت 
وارد بازار مى شود و معتقدم با شروع فصل گرما آرامش به 

بازار سیب زمینى برگردد.
وى با تأکیــد بر اینکه دیگر افزایش قیمت ســیب زمینى 
نخواهیم داشــت، اظهار کرد: قدیمى ها ســیب زمینى را 
محصول پا گوشــتى مى دانند که در کنار گوشــت پخته 
مى شود، بنابراین امروز گوشت کیلویى 200 هزار تومان 

دیگر سیب زمینى کیلویى 2 هزار تومان را قبول نمى کند.
نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان 
اینکه هیچ کمبود سیب زمینى در بازار نداریم، گفت: امروز 
هیجان خرید ســیب زمینى در بین مردم زیاد شده، چراکه 
وقتى قیمت محصولى اندکى افزایش مى یابد، مردم شروع 

به خرید مى کنند.

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

سیب زمینى انبار نشود
 شب عید 50 هزار تومان مى شود!

اداره کل اوقاف و امور خیریــه اصفهان در واکنش به 
برگزارى جشن با حضور دانش آموزان در صحن یکى 
از امامزاده هاى اســتان گفت: این نهاد هیچ دخل و 
تصرفى در محتواى برگزارى این جشن نداشته است.

به تازگــى کلیپى مبنى بــر همخوانى تعــدادى از 
دانش آموزان دختر در جشــنى که در صحن یکى از 
امامزادگان اصفهان برگزار شــده در فضاى مجازى 

منتشر شده است.
این نهاد روز سه شــنبه با صدور بیانیه اى توضیح داد: 
تحقیقات در این زمینه نشان داد که مدرسه دخترانه 
همجوار امامزاده به دلیــل محدودیت فضا تقاضاى 
برگزارى جشــن در ســالن مجاور امامزاده را داشته 
است که با پافشــارى یکى از اعضاى هیئت امنا این 

درخواست اجابت مى شود.

در این بیانیه افزوده شده اســت: اما به دلیل برودت 
هواى ســالن، دانش آموزان به حرم اصلى امامزاده 
منتقل مى شــوند که البته مدیر مدرسه مذکور مکررا 

بابت این اتفاق عذرخواهى کرده است.
اوقاف و امور خیریه اصفهان در این بیانیه تاکید  کرد: 
بدیهى است که مســوولیت اجراى این جشن بطور 
کامل با مدرسه دخترانه بوده و اداره کل اوقاف استان 
هیچ دخل و تصرفى در محتواى برنامه هاى آن نداشته 
است و امامزاده نیز فقط میزبان این جشن بوده است.

با این حال اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
با افراد خاطى در این زمینه که با سهل انگارى موجبات 
مراعات نکردن حرمت امامزاده را فراهم آورده اند با 
هدف جلوگیرى از تکرار این اتفــاق برخورد قانونى 

خواهد کرد.

واکنش اوقاف اصفهان 
به برگزارى جشن جنجالى در امامزاده

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگى استان 
اصفهان از کشــف و ضبط بیش از 1500 قطعه شىء 
تاریخى مربوط به دوره هاى پیش از اســالم از دست 

سوداگران خبر داد.
عبدالرضا عرب بافرانى گفت: گزارشى مبنى بر معامله 
و خرید و فروش تعداد زیادى از اشیاء تاریخى در منطقه 
لنجان به ما اعالم شــده بود که در این خصوص، تیم 
عملیات یگان حفاظت میراث فرهنگى  استان وارد عمل 

شد و سه نفر دستگیر شدند.
او ادامه داد: پیرو دســتور قضایى تلفن هاى همراه این 

افراد بررسى شد و سرنخ هایى به دست آمد. 
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگى استان اصفهان 
تصریح کرد: در گام بعــدى، کارکنان یگان حفاظت با 
همکارى نیروى انتظامى شهرستان نایین و با برنامه اى 
از پیش طراحى شده در قالب خریدار وارد عمل شدند، 
چهار نفر دیگر را نیز دســتگیر کردند و کشفیات را به 

دست آوردند.
عرب  بافرانى، با بیان اینکه حفارى ها در شهرستان نایین 
صورت گرفته بود افزود: اشیاى به دست آمده بیش از 
هزار سکه و بیش از پانصد قطعه  دیگر از جمله مجسمه، 
ظروف، دستبند نقره و شمشیر بود که به نظر مى رسد 

مربوط به دوره هاى تاریخى پیش از اسالم باشد.
او خاطر نشــان کرد: این مجموعه بعد از انجام حکم 

قضایى به موزه هنرهاى تزئینــى اصفهان انتقال داده 
شد.

در همین حال فرمانده انتظامى استان اصفهان جزئیات 
دیگرى از این کشف مهم را بیان کرد.

محمدرضا میرحیدرى گفــت: در تحقیقات تخصصى 
صورت گرفته، مشخص شــد قاچاقچیان تعداد قابل 
توجهى اشــیاى تاریخــى را به منزل فــردى منتقل 
کرده و قصد فــروش آن هــا را دارند کــه بالفاصله 
مأمــوران بــا هماهنگى مقــام قضایــى وارد عمل 
شــده و به محل اعزام و در یک عملیات منســجم و 
هوشــمندانه 4 نفر از قاچاقچیان عتیقه را دســتگیر

 کردند.
میرحیدرى گفت: مأموران در بازرسى از این منزل 41 
عدد شمعدان و ظروف سفالى و 999 سکه تاریخى را 
کشف کرده و تحویل اداره میراث فرهنگى شهرستان 

لنجان دادند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه طبق 
اعالم کارشناســان مربوطه اشــیاى عتیقه مکشوفه 
مربوط به دوره هخامنشیان با قدمت بیش از 2 هزار سال 
بوده و ارزش آن ها نیز 200 میلیارد ریال تخمین زده شده 
است، بیان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهمان 
دستگیر شده براى انجام اقدامات قانونى تحویل مرجع 

قضایى شدند.

جزئیات کشف صدها قطعه شىء تاریخى 

یک تیم بین المللى پژوهشى متشکل از 50 مؤسسه 
تحقیقاتى با مشارکت دو پژوهشگر ایرانى، به نام هاى 
صدیقه ســجادیان، عضو هئیت علمى دانشــکده 
فیزیک دانشگاه صنعتى اصفهان و سهراب راهوار، 
عضو هیئــت علمى دانشــکده فیزیک دانشــگاه 

صنعتى شریف، به کمک اثر ریزهمگرایى گرانشى و 
اخترسنجى توانستند سیاه چاله اى منفرد درکهکشان 

راه شیرى را کشف کنند.
صدیقه سجادیان، استادیار گروه نجوم و اخترفیزیک 
دانشــگاه صنعتى اصفهان که داده کاهى داده هاى 

گرفته شده توسط تلســکوپ دانمارك از این رویداد 
را بر عهده داشته است، با اشاره به جنبه هاى مختلف 
این موفقیت بزرگ علمى گفت: این رصدها در مدت 
6 سال به وسیله تلسکوپ هاى زیادى در سراسر دنیا و 

از جمله تلسکوپ فضایى هابل انجام شد.
عضو هیئت علمى دانشکده فیزیک 
دانشــگاه صنعتى اصفهان با اشاره 
به اهمیت داده کاهــى در این گروه 
بین المللى، گفت: کشــف این سیاه 
چاله یک پدیده منحصــر به فرد و 
شروع یک دوره جدید در تحقیقات 
کیهان شناســى رصدى است، این 
اولین بار است که سیاه چاله اى تنها 
در دیسک کهکشان ما و در این بازه 
جرمى با تعیین دقیــق جرم، فاصله و ســرعت آن 
آشکارسازى مى شود. پیش از این منجمان با استفاده 
از روش هاى مختلف مانند مشــاهده امواج گرانشى 
به صورت غیرمستقیم، سیســتم هاى دوتایى سیاه 

چاله ها را رصد مى کردند.

مشارکت استاد دانشگاه صنعتى اصفهان 
در کشف یک سیاه چاله 

فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شهر از کشف 
10 ُتن لواشــک و 200 کیلو کشک غیر بهداشتى و 
فاسد شــده به ارزش 6 میلیارد ریال از یک آپارتمان 

3 طبقه خبر داد.
سرهنگ غالمرضا براتى گفت: ماموران اداره نظارت 
براماکن عمومى پلیس امنیــت عمومى فرماندهى 
انتظامى شهرستان خمینى شهر در پى کسب خبرى 
مبنى بر اینکه فردى اقدام به دپوى مواد غذایى غیر 
بهداشتى و فاسد در یک آپارتمان 3 طبقه کرده و در 
زمینه توزیع آن ها دراستان و شهرستان فعالیت دارد 

موضوع را در دستورکار ویژه خود قرار دادند.
او گفت: ماموران پــس از انجام تحقیقات تخصصى 

و کســب اطالعات الزم با هماهنگى مقام قضائى 
به همراه نماینده شبکه بهداشت از  این محل بازدید 
کردند که در نتیجه این عملیات 10 ُتن انواع لواشک و 
200 کیلو کشک غیر بهداشتى  و فاسد شده به همراه 
ابزار و آالت بســته بندى و برچســب هاى تبلیغاتى 

کشف شد.
فرمانــده انتظامــى شهرســتان خمینــى شــهر
 مى گوید:کارشناسان مربوطه در ارزیابى هاى خود 
ارزش اموال مکشوفه را 6 میلیارد ریال اعالم کردند. 
این رابطه آپارتمان مذکور با حکم مقام قضائى پلمب 
و فرد متخلف نیز دستگیر و به مرجع قضائى تحویل 

داده شد.

کشف 10 ُتن لواشک غیربهداشتى در یک آپارتمان

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان ازاجراى طرح ویژه 
مقابله با افراد شرور ، اراذل و اوباش در روزهاى پایانى 

سال خبر داد.
ســردار محمدرضا میرحیدرى گفــت: اولویت اول در 
اجراى طرح هاى پایان سال  فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان برخورد مقتدرانه با افراد شرور و اراذل و اوباش 
که در جامعه نا امنى ایجاد مى کنند، است. ماموران پلیس 
با اراده اى آهنین و ایمانى قوى در صحنه حاضر هستند و 
اجازه عرض اندام به افراد شرور و نا امن کنندگان جامعه 

را نخواهند داد.
او گفت: ماموران انتظامى اســتان اصفهان در مقابل 

هرکسى که بخواهد باعث نا امنى و اختالل در زندگى 
مردم شود مقتدارانه ایســتاده و هماهنگى هایى خوبى 
نیز در این زمینه با دستگاه قضائى استان صورت گرفته 
و آن ها هم مصمم به برخورد شــدید و قاطع با نا امن 
کنندگان جامعه هستند. ســردار میرحیدرى مى گوید: 
هرگونه تمرد از دستور ماموران پلیس جرم است. به این 
گونه افراد هشدار مى دهم که بدانند زمانى که ماموران 
پلیس براى دستگیرى آنان اقدام مى کنند اگر از دستور 
ماموران تمرد کنند قطعاً این گونه اقدام پرونده آن ها را 
سنگین تر کرده و با برخورد هاى سخت دستگاه قضائى 

مواجه خواهند شد.

طرح مقابله با اراذل و اوباش
 در دستور کار ویژه پلیس اصفهان
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کارگردان فیلم «بدون قرار قبلى» گفت: فیلم هاى من 
سفارشى نیستند من قصه «بدون قرار قبلى» را دوست 

داشتم و آنرا بدون داشتن شرایط ویژه ساختم.
بهروز شعیبى گفت: این فیلم شرایط ویژه اى نداشت. 
من شــرایطى که در اختیار داشــتم را مى توانستم در 
اختیار داســتان ها و فیلم هاى دیگرى بگذارم، اما این 

قصه را دوست داشتم و فیلم آن را ساختم.
شعیبى با بیان اینکه کارهایى را مى سازم که به آن ها 
باور دارم، گفت: من مدت 25 ســال در سینما فعالیت 
مى کنم از روز اول هم آثار مرا دیده اید در همین ســن 
و سال اگر کارمند سازمان یا اداره بودم بازنشسته شده 
بودم. قصه بدون قرار قبلى را دوست داشتم و همیشه 
آنچه را که دوست داشــته باشم مى سازم هیچ کدام از 

فیلم هاى من سفارشى نبوده اند.
کارگردان بدون قرار قبلى گفــت: من یک بار زندگى 
مى کنم و حاضر نیســتم همین یک بار فرصت را در 

اختیار چیزهایى که دوست ندارم بگذارم.
شــعیبى درباره همکارى با پگاه آهنگرانى على رغم 
مواضع سیاسى اش توضیح داد: سینما یک رسانه و یک 
صنعت است. مواضع آدم ها یک امر حقیقى و شخصى 
است. من با مواضع افراد کارى ندارم و با همه همکارى 
مى کنم. چیزى که اولویت دارد ذات یک ســینماى 

خوب است که پیامش انسانى باشد. 
وى در این باره افزود: زمانى که مى خواســتیم براى 
نقش یاسمین بازیگر پیدا کنیم به گزینه هاى مختلفى 

فکر مى کردیم من مى خواستم بازیگرى این نقش را 
بازى کند که در نقش مشابه کار نکرده باشد و صورت 
و روى جدیدى از او ببینیم. پگاه آهنگرانى قبال نقش 
این چنینى بازى نکرده بودند امــروز باید با احترام به 
همه بازیگرانى که تاکنون با آنها کار کردم باید بگویم 
آهنگرانى یکى از بهترین بازیگرانى است که در این 10 

سالى که کار سینمایى کردم دیدم. 
شعیبى درباره همکارى با انجمن اوتیسم در این فیلم 
گفت: ما روزى که این پرســوناژ در قصه مان شکل 
گرفت با مدیر انجمن اتیسم ارتباط گرفتیم و وى با تمام 
قواى اجرایى به کمک ما آمدند. تمام مدت با دو پرستار 
مشــورت مى کردیم. با مادران اوتیســم هم صحبت 
کردیم. خیلى از دیالوگ هایى کــه پگاه آهنگرانى در 

قصه مى گوید کلمه به کلمه از مادران اوتیسم است.
وى با بیــان این کــه بازگشــت به وطــن یکى از 
درون مایه هاى اصلى فیلمش بــود، تصریح کرد: اگر 
نگران نسل بعد هستیم باید خوبى ها را بکاریم چون 
بچه هاى ما بــراى آنچه براى آنها در این ســرزمین 
مى گذاریم برمى گردند، همان طور که یاسمین براى 
عزیزترین چیــزى که پدرش در این ســرزمین به جا 

گذاشته بود برگشت. 
این فیلمساز درباره انتخاب کشور آلمان به عنوان یکى 
از لوکیشن هاى فیلم اظهار داشــت: آلمان را انتخاب 
کردیم چون احساس کردیم در بین کشورهاى اروپایى 
کشورى اســت که ایرانى در آن زیاد است و فرهنگ 

و فضاى متفاوتــى دارد. ما دنبــال فضایى متفاوت با 
فرهنگ خودمان بودیم. 

شعیبى درباره بازیگر خردسالى که در فیلم جدیدش در 
نقش یک کودك مبتال به اوتیسم بازى مى کند، گفت: 
در انتخاب بازیگر این نقش حتــى به این گزینه که از 
بچه هاى مبتال به اوتیسم استفاده کنیم هم فکر کردیم 
ولى حس کردیم در جریان فیلمبردارى به این کودکان 

آسیب خواهیم زد. 
وى افزود: حامى همه کلیشــه هاى رفتار یک کودك 
مبتال به اوتیسم مثل یک بازیگر بزرگسال تمرین و به 

خوبى با ما همکارى کرد. 
شــعیبى که آخرین بار یک دهه پیش با فیلم دهلیز در 
جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کرد درباره این که چه 
مســیرى را در فیلمســازى طى مى کند، خاطرنشان 
کرد: بعد از دهلیز یک قرارى با خودم گذاشــتم مبنى 
بر این کــه اگر تجربــه موفقى دارم به ســراغ ژانر و 
درون مایه هاى مختلف بروم. تا امروز سعى کردم در 
ژانر کارهایم تغییر بدهم. امــا نمى توانم از چیزى که 
دوست دارم و مى خواهم به تصویر بکشم دست بکشم 
بنابراین یک چیز در تمام فیلم هایم مشترك است و آن 

چیزى نیست جز روابط انسانى. 
کارگردان فیلم بدون قرار قبلــى در پایان گفت: اجازه 
بدهید درباره پیام اصلى چیزى نگویم. هرچیزى درباره 
این فیلم برداشت کردید قطعا درست است. این فیلم از 

این به بعد متعلق به شماست. 

بهروز شعیبى: 
فیلم هاى من سفارشى نیستند

رضا رویگرى:
دیگر دستم ناى گرفتن جایزه 

سیمرغ را ندارد

فیلسوف مشهور آمریکایى
 از «قهرمان» گفت

مسعود فراستى 
پشت فیلم حاتمى کیا درآمد

رضا رویگرى با انتقاد از اینکه طى ســال هاى بازى در فیلم هاى 
سینمایى هیچ گاه جایزه سیمرغ به او تعلق نگرفته تأکید کرد وقتى 
بازى ام در «بوتیک» را نادیده گرفتنــد، یعنى نمى خواهند به من 

سیمرغ بدهند.
رضا رویگرى که امســال با بازى در فیلم «شادروان» در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر حضور دارد اظهار داشت: براى بازى در یک فیلم 
یا سریال عالوه بر فیلمنامه که اهمیت ویژه اى برایم دارد، نقشى 

که بازى مى کنم نیز برایم مهم است.
رویگرى خاطرنشان کرد: در فیلم «شادروان» نقش نسبتًا کوتاهى 
را بازى مى کنم که البته در درام قصه تا حــدى مهم و کلیدى به 
حســاب مى آید. البته باید بگویم مدت هاست نقش هاى طوالنى 
بازى نکرده ام و این برایم اتفاق تلخ و ناراحت کننده اى است. پس 
از سال ها خانه نشینى و هر از گاهى بازى کردن در نقش هاى کوتاه 
دلم براى بازى در یک نقش بلند، که بتوانم هر آنچه در توان دارم 
و بلد هستم را اجرا کنم، تنگ شده اســت. نقشى که در یک فیلم 
یا ســریال بازى مى کنى باید در حدى باشد که پس از چند وقت با 
آن زندگى کنى و تازه متوجه شوى چه شــخصیت و کاراکترى را 
در دســت گرفتى اما این نقش هاى کوتاه تا کمــى با آن ها همراه 

مى شوى، تمام مى شوند.
این بازیگر در ادامه درباره شــانس گرفتن جایزه سیمرغ بهترین 
بازیگــرى گفت: تجربــه ســال ها بازیگرى ثابت کــرده به من 
نمى خواهند جایزه بدهند چراکه اگر قرار بود جایزه بگیرم باید براى 
«بوتیک»، «اجاره نشــین ها» یا «گناهکاران» جایزه مى گرفتم؛ 
وقتى آن بازى ها را، که منتقدان و مخاطبان بســیارى تحســین 
کردند، نادیده گرفتند حتمًا بازى ام در «شادروان» هم نادیده گرفته 
مى شود اما به طور کل پس از این همه ســال کار، دیگر به جایزه 

گرفتن فکر نمى کنم.
بازیگر فیلم سینمایى «کانى مانگا» در پایان اظهار داشت: حتى اگر 
جایزه بگیرم دستم ناى نگه داشــتن آن را ندارد. این روزها بیشتر 
مشغول درمان هســتم و تمرکزم روى همین مسئله است. چندى 
پیش در فیلم «پیر پســر» اکتاى براهنى هم بــازى کردم که به 

جشنواره نرسید.

نوئل کرول فیلســوف آمریکایــى، نظریه پرداز هنر و ســینما و 
روزنامه نگارکه به عنوان یکى از مهمترین چهره هاى فلسفه هنر 
معاصر شناخته مى شود. با اشاره به فیلم هاى اصغر فرهادى گفت: 
فیلم هاى فرهادى یک مقصود ذاتى هنــرى دارند و براى همین 
در جهان مورد توجه قرار مى گیرند، نه براى این که مشــکالت و 
ناکارآمدى هاى ایران را به نمایش مى گذارند. مصائب آدم هاى آثار 
اصغر فرهادى، براى همه مردم جهان، فارغ از ملیت شان، آشناست.
نوئل کرول در پاسخ به پرسشــى درباره توجه ویژه جشنواره هاى 
جهانى به مســائل و مصائب اجتماعى مطرح شــده در فیلم هاى 
ایرانى گفت: «من معتقد نیستم که آثار سینماى ایران که جذابیت 
بین  المللى دارند، عالقه منــد به نمایــش دادن ناکارآمدى هاى 
کشورشان هستند. به نظر من این آثار در مقام آثار هنرى که هستند، 
جالب اند. مثًال فیلم «جدایى» فرهادى نشان مى دهد چگونه افراد 
در موقعیت هاى اجتماعى اى گیر مى کنند که رها شدن شان از آن 
موقعیت ها تقریبًا ناممکن است تا جایى که به نظر مى رسد سر هر 
پیچ، یک مشکل یا تبعات اخالقى قرار دارد که باید با آن مواجه شد و 
آن مشکل تقریباً حل نشدنى به نظر مى رسد. این چیزى است که به 
نظرم هیچکس خارج از ایران، مثًال در جشنواره َکن، نیست که آن را 
به عنوان مشکلى براى همه انسان ها به رسمیت نشناسد و مشکلى 
است که فرهادى قادر است با داستان پردازى و به کارگیرى ساختار 

سینمایى به نمایش درآورد.»

مسعود فراستى با اشاره به اینکه فیلم «شب طالیى» فیلم خوبى 
است،مى گوید اولین ُحسن فیلم یوســف حاتمى کیا این است که 

مخاطب را تا آخر نگه مى دارد و این الف سینماست.
فیلم سینمایى «شب طالیى» که پیشــتر با نام «شمس طال» در 
رسانه ها معرفى شــده بود، به کارگردانى یوسف حامى کیاست و 

اولین ساخته بلند سینمایى او محسوب مى شود.
در این فیلم ســینمایى بازیگرانى چون مریم سعادت، یکتا ناصر، 
حسن معجونى و مسعود کرامتى بازى مى کنند. بازى هایى که از 
نظر فراستى قابل قبول اســت ؛ او در این باره در برنامه تلویزیونى 
«هفت» گفت: بعد از مدت ها حسن معجونى در سینما بازى خوب 
دارد. یکتا ناصر که همه جا بد ظاهر مى شود، اینجا خوب است. مریم 

سعادت خوب است.
به گفته این منتقد ســینما، فیلم حاتمى کیا به عنوان فیلم اول یک 
فیلمساز، نمره باالیى مى گیرد؛ چون کارگردانش تکنیک بلد است 

و به سینما احترام مى گذارد. 

«لیام نیسون» بازیگر تمام نشدنى ســینماى جهان در آستانه هفتاد 
سالگى همچنا با قدرت در سینماى هالیوود ظاهر مى شود و قرار است 
جمعه هفته جارى با فیلم ســینمایى «صاعقه سیاه» به چرخه اکران 

هالیوود اضافه شود.
«صاعقه سیاه»  به کارگردانى مارك ویلیامز اکران بین المللى خود در 
سینماهاى جهان را از یازدهم ماه فوریه آغاز خواهد کرد. این فیلم در 
ژانر اکشن و هیجانى اثرى تازه براى این بازیگر کهنه کار هالیوودى 

محسوب مى شود. 
در خالصه داســتان فیلم ســینمایى «صادعقه ســیاه» آمده است: 
تعمیــرکار اداره تحقیقات فــدرال وظیفه دارد عوامــل مخفى را از 

موقعیت هاى خطرناك بیرون بکشد.
 فیلم بردارى اصلى فیلم در نوامبر سال 2020 در ملبورن، استرالیا آغاز 
شد. در ژانویه 2021 اعالم شد که یک صحنه تعقیب و گریز ماشین در 

کانبرا فیلمبردارى مى شود.
نیســون در دهه 2000 و 2010 در فیلم هاى گوناگونــى مانند درام 
زندگى نامه اى کینزى، فیلم ابرقهرمانى بتمن آغاز مى کند، مجموعه 
تریلر ربوده شده، فیلم بقا خاکســترى و فیلم حماسى سکوت ساخته 
مارتین اسکورسیزى حضور داشته اســت. او صداپیشگى شخصیت 
اصالن در سه گانه سرگذشــت نارنیا و صداپیشگى فیلم هیوالیى فرا 

مى خواند  را نیز بر عهده داشته است.
نیسون براى بازى در نقش اسکار شــیندلر در فیلم فهرست شیندلر 
ساخته استیون اسپیلبرگ به شــهرت رسید. بازى در فهرست شیندلر 
برایش نامزدى دریافت جایزه  اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را 

به همراه داشت.

فیلم سینمایى«بى رویا» در روز هشتم جشنواره در برج میالد نمایش 
داده شد. طناز طباطبایى در نشست رســانه اى فیم "بى رویا“ درباره 
نقش رویا گفت: من نقش بیمار اســکیزوفرنى را بازى نمى کنم. این 
کپشن در پایان کار به دلیل گرفتن پروانه نمایش و اکران آن در فجر 
اضافه شد. اما کانسپتى که ما به آن مى پرداختیم مسئله تغییر هویت 
بود البته باید بگویم کار الیه هاى روانشناختى نیز دارد. این تجربه برایم 

بسیار لذت بخش بود.
طباطبایى درباره نوشته آخرى که در پایان فیلم آمده و درباره بیمارى 
اسکیزوفرنى است، توضیح داد: کپشن نهایى در عبور از مسیر پر پبچ 
و خم اخذ فیلمنامه اضافه شده اما درباره خود فیلم موضوعیت ندارد و 
ما بین انتخاب حضور در جشنواره و اضافه کردن کپشن موضوع دوم را 

انتخاب کردیم و خود فیلم درباره موضوع اسکیزوفرنى نیست.

فیلم جدید «لیام نیسون» 
جمعه اکران مى شود

طناز طباطبایى: نقشم درباره   
اسکیزوفرنى نبود

سریال دزد و پلیس با استقبال مخاطبان مواجه شد، چه نقاط قوتى 
رابراى این سریال متصور هستید که باعث اقبال بینندگان به آن 

شد؟
در تمام سریال ها سه عامل اساســى باعث مى شود که آن مجموعه تلویزیونى موفق باشد؛ 
در مرحله اول فیلمنامه خوب اســت، در مرحله دوم چیدمان درست بازیگران که با نقش ها 
هماهنگ باشند و مرحله سوم یا همان مرحله اصلى این است که کارگردان چگونه بتواند این 
فیلمنامه را به تصویر بکشد. این سه عامل چنانچه درست و هماهنگ باشند مطمئن باشید 
که سریال از استقبال خوبى برخوردار خواهد شد و مورد توجه مخاطبان قرار خواهد گرفت. 
حضور این سه عامل در کنار هم باعث شــده تا این سریال مورد استقبال قرار بگیرد و مردم 

آن را بپسندند.
 با چه بازخورد ها و واکنش هایى بابت بازى در سریال دزد و پلیس و 

نقش فریدون صابرى مواجه بودید؟
از آنجا که من تنها در این ســریال بازى نکرده ام و چندین و چند کار در کارنامه خود دارم، 
بازخورد  هایى به من ارجاع مى شود مختص یک فیلم نیست. به طور مثال اگر بگویند در سریال 

دزد و پلیس خوب بازى کردید یا انتقاد داشته باشند در واقع برخورد ها جامع هست کل بازیگرى 
من را مورد تعریف و تشویق قرار مى دهند و مى گویند شما همه کارهایتان خوب بوده و نقشى 

که به شما محول شده خوب اجرا کرده اید.
همکارى با سعید آقاخانى به عنوان کارگردان چگونه تجربه اى بود؟

بسیار عالى بود. همانند آقاى رضا عطاران، آقاى سعید آقاخانى هم کارگردان بسیار کاربلدى 
است. طنز را به خوبى مى شناسد و موقعیت ها و شــرایط هارا به خوبى درك مى کند و قطعا 
کار ها و فیلمنامه هایى که به ایشان پیشنهاد داده مى شود که کارگردانى آن را به عهده بگیرد 
مطمئنا از قصه قوى اى برخوردار است. به همین دلیل من از ایشان خیلى خاطره خوبى دارم 

و در چند کار نیز با آقاى آقاخانى همکارى داشته ام و او را به عنوان یک کارگردان 
طنز قطعا قبول دارم.

این روز ها چه مى کنید و مشغول چه کارى هستید؟
این روز ها در یک تله فیلم به نام زخم کهنه در حال ایفاى نقش هستم در کنار 
خانم فلور نظرى و به کارگردانى آقاى ســید مجتبى اسد پور و تهیه کنندگى 

خانم نظرى .

در گفتگو با خشایار راد مطرح شد؛
3 عامل که سریال هاى تلویزیونى را پرمخاطب مى کند

خشایار راد بازیگر قدیمى تئاتر، سینما و تلویزیون است که بیشتر در زمینه طنز ایفاى نقش مى کند. او ورود خودش به تلویزیون را کامالً اتقاقى مى داند. اولین مجموعه 
تلویزیونى که راد در آن بازى کرده قطار ابدى نام دارد و بعد از آن شهرزاد قصه گو را با زنده یاد نعمت ا... گرجى کار کرده است. سریالى که باعث شده راد بیشتر دیده 
شود خانه به دوش است. او در مجموعه هاى تلویزیونى متعددى حضور داشته که دزد و پلیس به کارگردانى سعید آقاخانى یکى از آنهاست که اخیرا در شبکه آى فیلم 

باز پخش شده است.  راد در سریال «دزد و پلیس» ایفاگر نقش فریدون صـابـرى است و از بـازى اش در این اثر نـمایشى پـرطرفدار مى گوید.

ست کل بازیگرى
وببوده و نقشى

تجربه اىبود؟
ن بسیار کاربلدى
ك مى کند و قطعا
را به عهده بگیرد 
اطره خوبى دارم 

رگردان 

نار
گى

ولین مجموعه
راد بیشتر دیده
 شبکهآى فیلم
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اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى مشروحه ذیل که از محل اعتبارات عمرانى استانى سال 1400 به شماره 
فراخوان 2000003334000005 و 2000003334000006 و 2000003334000007 که از محل اعتبارات عمرانى و به صورت نقدى پیش بینى اعتبار 
گردیده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به صورت مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. کلیه 
مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) با امضاء الکترونیکى به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات تا ساعت 19 روز یک شنبه 1400/12/01
مهلت زمانى ارائه فیزیکى پاکت الف تا آخر وقت ادارى دوشنبه  1400/12/02

محل ارائه فیزیکى پاکت ضمانتنامه (پاکت الف): اصفهانـ  هتل پلـ  ابتداى بلوار آئینه خانهـ  جنب بن بست ماهـ  طبقه اولـ  اتاق 110ـ  اداره 
حراست

زمان بازگشایى پاکات 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/12/03 مى باشد.  
مکان بازگشایى پاکات: اصفهان، ابتداى بلوار آئینه خانه هتل پل جنب بن بست ماهـ  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان اصفهانـ  سالن 

جلسات طبقه سوم، (جهت اطالعات بیشتر با دفتر فنى و مهندسى اداره کار به شماره تماس 36671764) 

آگهى مناقصه (نوبت اول)

م.الف: 1274499   اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 

چاپ دومچاپ دوم

مبلغ تضمین شرکت برآورد اولیه به ریالرتبه و رشته مورد نیازنوع قراردادعنوان پروژه
در مناقصه

تاریخ انتشار 
در سامانه

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه از سایت

تکمیل ساختمان 
ادارى شهرستان 

دهاقان
رتبه 5 رتبه ابنیه و پیمانکار فهرست بها

400,000,0001400/11/17 ریال5,537,699,860شخص حقیقى رتبه 1
تا ساعت 19 
روز پنج شنبه 
1400/11/21

تکمیل ساختمان 
ادارى شهرستان 

سمیرم
رتبه 5 رشته ابنیه و پیمانکار فهرست بها

400,000,0001400/11/17 ریال5,621,326,246شخص حقیقى رتبه 1
تا ساعت 19 
روز پنج شنبه 
1400/11/21

تکمیل ساختمان 
ادارى شهرستان 

چادگان
رتبه 5 رشته ابنیه و پیمانکار فهرست بها

700,000,0001400/11/17 ریال11,382,208,665شخص حقیقى رتبه1
تا ساعت 19 
روز پنج شنبه 
1400/11/21

داور دیدار سوپرجام فوتبال ایران در روزى که آخرین قضاوت خود 
را انجام مى داد بارها و بارها دست به جیب شد.

حساسیت دیدار دو تیم پرســپولیس و فوالد خوزستان در بازى 
ســوپرجام فوتبال ایران آن قدر زیاد بود کــه داور بازى را بارها و 
بارها مجبور به اســتفاده از کارت هاى زرد و قرمز به بازیکنان و 

عوامل دو تیم کرد.
در حالى که نیمه اول بازى دو تیم با یک گل به ســود فوالدى ها 
به پایان رسید و بازى آرامى را هم بین دو تیم شاهد بودیم از آغاز 
نیمه دوم اوضاع به گونه اى دیگر رقم خــورد و لحظه اى نبود که 
داور میدان را در حال دویدن به سمت یکى از بازیکنان و یا مربیان 

حاضر در زمین و خارج از زمین نبینیم، اتفاقى که با دقیقه به دقیقه 
گذشت زمان، بیشتر هم مى شد؛ طورى که اگر بگوییم براى پیدا 
کردن آمار دقیق کارت هاى داده شده توســط داور، تنها باید به 

گزارش داور بازى رجوع کرد، بیراه نگفته ایم!
آن طور که در برگه خالصه بازى محمدرضا اکبریان آمده، از فوالد 
به جز ساسان انصارى و محمد آبشک، ســینا شاه عباسى (50)، 
حمید بوحمدان (82)، احســان مرادیان (87)، مجتبى نجاریان 
(90+4)، هاشمى نســب (55- اخراج)، حسین کعبى (60)، جواد 
نکونام (80) و مهدى رجبــى (80) از کارت هاى زرد و قرمز داور 

بى نصیب نماندند.

در پرسپولیس به جز رضا اســدى و على شجاعى که در نیمه اول 
کارت گرفتند، سعید آقایى (90+4)، مهدى شیرى (62 - اخراج) و 

حمید مطهرى (62- اخراج) با کارت داور مواجه شدند.
اما نکته جالب قضاوت دیدار روز دوشنبه،  خداحافظى کوبل داورى 
این بازى از دنیاى فوتبال بود.  محمدرضا اکبریان داور اصلى این 
دیدار به همراه دو کمک خود براى آخرین بار به صورت حرفه اى 
در میدان حاضر شــدند و به قضاوت در فوتبال ایران پرداختند. 
به این ترتیب اکبریان آخرین بازى خود یا بهتر اســت بگوییم در 
گود باى پارتى، توفانى از کارت هاى زرد و قرمز به راه انداخت و 15 

کارت به بازیکنان دو تیم نشان داد.

اعضاى تیم فوتبال ذوب آهن بعد از انجام بازى دوستانه با گل گهر به اصفهان برگشتند تا تمرینات را در 
شهر خودشان پیگیرى کنند.  قرار است اعضاى تیم روز پنج شنبه هم  تست کرونا بدهند تا اگر تست هر 
فردى مثبت اعالم شد به قرنطینه برود. این در حالى است که یکى از بازیکنان ذوب آهن به دلیل وجود 
عالئم مشکوك فعًال در کنار تیم حضور ندارد. شنیده شــده که در بازى دوستانه گاندوها برابر گل گهر، 
سعید باقرپســند مهاجم جدید این تیم در برخورد با یکى از بازیکنان حریف از ناحیه صورت آسیب دیده 
است؛ با این حال، کادر پزشکى ذوب آهن در تالش است تا این مهاجم را براى بازى با استقالل آماده کند.

سایت «فوتبال دیتابیس» رده بندى جدید ماه فوریه را براى باشگاه هاى فوتبال جهان اعالم کرد. 
در جدیدترین رده بندى سپاهان در رده سوم ایران و 17 آسیا ماند و در رده بندى جهانى هم در رده 284 قرار 
گرفت. پرسپولیس هم در این رده بندى بدون تغییر نسبت به رده بندى گذشته در جایگاه اول ایران و چهارم 

آسیا قرار گرفت اما در رده بندى جهانى شاگردان گل محمدى با یک پله سقوط در رده 99 جهان ایستادند. 
 استقالل صدرنشین لیگ ایران هم بدون تغییر در رده دوم ایران قرار گرفت و در آسیا جایگاه هشتم را براى 
خودش حفظ کرد. شاگردان مجیدى اما در رده بندى جهانى جهش خوبى داشتند و با 5 پله صعود به رده 179 

جهان رسیدند.

باشگاه ذوب آهن با انتشار بیانیه اى به برخى ابهامات پیرامون تیم و همینطور دلیل سفر تیم با اتوبوس به تهران پاسخ داده است.
نیم فصل اول براى ذوب آهن با کسب 18 امتیاز و قرار گرفتن در رتبه یازدهم جدول رده بندى تمام شد تا همانند برخى مقاطع فصل 

بار دیگر روى کادر فنى سبزپوشان فشار ایجاد شود و شکست مقابل صنعت نفت آبادان در هفته شانزدهم این فشارها را بیشتر هم 
کرد. با این حال مدیران باشگاه ذوب آهن که قصدى براى تغییر سرمربى خود ندارند، با انتشار بیانیه اى به حمایت از 

مهدى تارتار پیش از مصاف هفته هفدهم برابر استقالل تهران پرداخته اند.
این بیانیه را در ادامه بخوانید:

«با عنایت به برخى شیطنت هاى اخیر در فضاى مجازى و معدودى از رسانه ها پیرامون سرمربى ارزشمند تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان و ایجاد شبهه در خصوص فشار مدیران باشگاه بر مهدى تارتار، به استحضار مى رساند هیات مدیره و مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن، ضمن حمایت کامل از ایشان، در حال جذب بازیکنان اعالم شده و مدنظر مهدى تارتار براى شروع و کسب نتایج 

بهتر در نیم فصل دوم لیگ برتر مى باشدکه خود گواه حمایت کامل باشگاه از سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن مى باشد اعزام تیم فوتبال 
ذوب آهن با اتوبوس به تهران نیز فقط به دلیل رعایت پروتکل هاى بهداشتى و کاهش احتمال ابتال به اومیکرون قبل از شروع مسابقات 

نیم فصل دوم لیگ برتر بوده است. لذا به هیچ وجه موارد مطرح شده صحت نداشته و باشگاه ذوب آهن اصفهان حمایت کامل خود را از مهدى 
تارتار و کادرفنى تیم اعالم مى دارد...»

در روز حضور یک نیمه اى رشید مظاهرى در ترکیب طالیى ها؛ 

شاگردان ساکت مغلوب سپاهان شدند
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محمدرضا خلعتبرى، مهاجم ســابق سپاهان که در فصل 
نقل و انتقاالت زمستانى به فوالد خوزستان پیوسته بعد از 
قهرمانى با فوالد در سوپرجام اظهار کرد: بازى خیلى خوبى 
بود و مى دانستیم کار سختى مقابل پرسپولیس داریم ولى 
در روزى که کار سختى داشتیم توانستیم قهرمان شویم. 
مهاجم سابق طالیى پوشان اصفهان در خصوص اینکه آیا 
مشکلى با سپاهان داشت که راهى فوالد شده است گفت: 
من نه مشکلى با سپاهان داشتم و نه با آقاى نویدکیا؛ ولى 
در فوتبال برخى مواقع یکســرى چیزها جور در نمى آید. 

خیلى خوشحال هستم که فوالد را انتخاب کردم.

باشگاه سپاهان هفته گذشــته به صورت رسمى با ارسال 
پیشنهادى به باشــگاه الکرخ عراق خواهان جذب حسن 
عبدالکریم هافبک ملى پوش این تیم شد. اما این پیشنهاد 
از سوى هافبک جوان و آینده دار عراقى رد شد. على نورى، 
خبرنگار و مجرى سرشناس عراقى دلیل رد شدن پیشنهاد 
باشــگاه ســپاهان را اینطور بیان کرد: «دلیل رد کردن 
پیشنهاد باشگاه ایرانى از سوى حسن این بود که او قصد 
دارد بعد از بازى با سوریه و امارات در انتخابى جام جهانى 
2022 تمام پیشنهادات را به خوبى بررسى کند و بهترین 
آنها را انتخاب کند.» هافبک تیم ملى عراق در هفته گذشته 
به دلیل عملکرد درخشانش به عنوان بهترین پدیده فوتبال 

آسیا انتخاب شده بود.

با نویدکیا مشکل نداشتم

چرا پیشنهاد سپاهان
 رد شد؟

تیم فوتبال سپاهان در دیدارى دوستانه مقابل نساجى به برترى 
3 گله رسید.

عصر روز یک شــنبه هجدهم بهمن  1400 تیم هاى سپاهان و 
نساجى مازندران به منظور افزایش آمادگى خود براى ادامه نیم  
فصل دوم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه نقش جهان 

دیدار دوستانه اى برگزار کردند.
سپاهان در این دیدار با ترکیب کریستوفر کنت، محمد نژادمهدى، 
عزت پورقاز، امید نورافکن، دانیال اسماعیلى فر، محمد کریمى، 
مسعود ریگى، سروش رفیعى، فرشاداحمدزاده، سجادشهباززاده 

و شهریارمغانلو به میدان رفت.
دقیقه 38 فرشاد احمدزاده گل اول سپاهان را وارد دروازه نساجى 
کرد و نیمه نخســت این دیدار با حســاب یک بر صفر به سود 

سپاهان خاتمه یافت. 
در دقیقه 48 مسابقه حامد شیرى یک پنالتى را براى نساجى از 

دست داد.
در ابتداى نیمه دوم رشید مظاهرى به جاى کریستوفر کنت وارد 
بازى شد. رشید مظاهرى تا قبل از این مسابقه اولین تمرین خود 
را با سپاهان برگزار کرده بود و اولین حضور خود را در یک مسابقه 
با پیراهن طالیى پوشان اصفهانى تجربه کرد. بى شک حضور دو 
گلر که هر دو با داعیه حضور در ترکیب اصلى به سپاهان آمده اند، 
رقابت سختى را در این پست در ترکیب تیم نویدکیا ایجاد خواهد 
کرد و البته شاید همین رقابت و فشردگى با جدایى نیما میرزازاد و 

حجت صدقى نیز همراه شود.
اما در نیمه دوم این بازى، ساکت الهامى هم نفرات تیمش را براى 

نیمه دوم تغییر داد. در دقیقه 62 امید نورافکن از پشت محوطه 
جریمه توپ را وارد دروازه نساجى کرد.

حمالت دو تیم روى دروازه یکدیگر ادامه داشت تا سرانجام در 
دقیقه 79 شهریار مغانلو گل ســوم طالیى پوشان را وارد دروازه 

نساجى کرد تا این دیدار با برترى 3 بر صفر سپاهان خاتمه یابد.

مظاهرى در نقش جدید
رشید مظاهرى که در استقالل بیشتر نیمکت نشین بود و حتى 

در خیلى از بازى ها فرصت حضور در لیست استقالل را پیدا نکرد 
روز دوشنبه بعد از مدت ها به میدان آمد. 

او در نیمه دوم بازى دوســتانه ســپاهان در برابر نساجى درون 
دروازه شــاگردان محرم نوید کیا ایستاد و دروازه خود را در برابر 
حمالت نساجى بسته نگه داشــت. دروازه او حتى از روى نقطه 

پنالتى هم باز نشد. 
اما نکته جالب در مورد حضور رشید مظاهرى درون دروازه تیم 
سپاهان این که در نقش جدید نمایش خوبى داشت. او که به خوبى 
مى دانست سپاهان تیمى اســت که روى زمین بازى مى کند و 
شروع بازیســازى اش از دروازه بان اســت بعد از تصاحب توپ 
شروع به پاسکارى با مدافعان مى کرد و در برخى از صحنه ها حتى 
مى خواست بازیکنان نساجى را دریبل کند و توپ را به مدافعان 
پاس دهد. او اگر چه در نیمه دوم بازى با سپاهان به میدان آمد اما 
به نظر مى رسد در دور برگشت بازى ها شانس زیادى براى حضور 
در ترکیب تیم سپاهان داشته باشــد. به خصوص که در بازى با 
نساجى نشان داد ارتباط خوبى با بازیکنان سپاهان برقرار کرده 
و در جریان بازى هم به خوبى آن ها را رهنمایى مى کرد  تا جایى 
که تصور مى شد سال هاى سال است در سپاهان بازى مى کند. 

یکى از نقطه ضعف هاى سپاهان در دور رفت که منجر به از دست 
دادن امتیازات مهم شد، سیو نشدن توپ هاى حساس از سوى 
دروازه بان اتریشى بود. اما اکنون با حضور رشید مظاهرى به نظر 
مى رسد شــرایط تغییر مى کند. به خصوص که این دروازه بان 
بعد از نیم فصل نیمکت نشینى در استقالل انگیزه بازگشت به 

روزهاى اوج دارد.

بیانیه باشگاه ذوب آهن در حمایت از سرمربى این تیم
با اتوبوس به تهران رفتند

  اما از تارتار حمایت مى کنیم!
 پاسخ داده است.

نند برخى مقاطع فصل
را بیشتر هم شارها

یت از 

 تیم فوتبال 
ت مدیره و مدیرعامل 
ى شروع و کسب نتایج 

ى باشد اعزام تیم فوتبال 
ونقبلاز شروعمسابقات 

 حمایت کامل خود را از مهدى 

بان اتریشى بود. اما اکنون با حضور رشید مظاهرى به نظر
شــرایط تغییر مى کند. به خصوص که این دروازه بان سد
استقالل انگیزه بازگشت به نیم فصل نیمکت نشینى در

ى اوج دارد.

تیم مصدومیت مهاجم جدید گاندوها

سپاهان، هفدهمین تیم آسیا
■■■

کمیته اخالق رأى خود در خصوص پرونده محمدحسین 
کنعانى زادگان مدافع تیم ملى را بدین شــرح صادر کرد: 
«حســین کنعانى زادگان به دلیل نقض مقررات اخالقى 
فوتبال به پرداخت مبلغ یک میلیــارد ریال جریمه نقدى 
و محرومیت از دو بازى ملى مســابقه فوتبال، فوتسال و 
فوتبال ساحلى محکوم شــد. با توجه به بند یک ماده 63 
آیین نامه اخالق و بند 4 مــاده 103 آیین نامه انضباطى 
محرومیت مندرج در راى فوق بالفاصله به محض صدور 
اجرا و ارائه درخواست تجدیدنظرخواهى مانع اجراى حکم 
یا توقف اجراى آن نخواهد بود. همچنین در صورت داشتن 
درخواســت تجدیدنظرخواهى با رعایت تشریفات قانونى 
مندرج در ماده 63 آیین نامه اخالق ظرف یک هفته الیحه 
اعتراضیه خود را به کمیته اخالق فدراسیون ارسال کند.»

02صدور رأى پرونده جنجالى

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6723 مورخ 1400/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر مجلسى و صورتجلسه کمیسیون 
قطع اشجار به شماره 5529 مورخ 1400/09/06 مقدار 150تن اشجار خشک شده در جنگل هاى حاشیه شهر مجلسى را از طریق مزایده به اشخاص 
حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد از تاریخ 1400/11/20 لغایت 1400/12/8 جهت دریافت 
اسناد و مدارك شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد اقدام و 

پس از مطالعه دقیق شرایط، در مهلت مقرر پیشنهاد خود را به همراه مدارك مربوطه از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند. 
مشخصات مزایده: 

1ـ وزن اشجار حداکثر 120 تن مى باشد که وزن دقیق آن پس از قطع مشخص مى گردد. 
2ـ قیمت اشجار که توسط کارشناس رسمى دادگسترى قیمت گذارى گردیده است به شرح ذیل مى باشد: 

1ـ2ـ اگر اشجار توسط برنده مزایده قطع گردد از قرار هر کیلو 15,000 ریال 
2ـ2ـ اگر اشجار توسط شهردارى قطع و تحویل خریدار گردد از قرار هر کیلو 25,000 ریال 
2ـ3ـ کل مبلغ تقریبى اشجار با در نظر گرفتن اینکه بیشترین قیمت 3,000,000,000 ریال 

مى باشد. 
شرایط شرکت در مزایده: 

1ـ پیشنهاددهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند. 
2ـ فیش بانکى معادل 5 ٪ کل مبلغ حداکثر پایه کارشناسى دادگسترى اشجار به مبلغ 150,000,000 ریال که به صورت نقدى به حساب سیباى 
شماره 0110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه شهر مجلسى واریز شده و یا ضمانت نامه بانکى معتبر تهیه شود ضمناً اصل ضمانتنامه 

بانکى مى بایست تحویل شهردارى گردد در غیر اینصورت پیشنهاد واصله از سامانه ستاد مردود مى باشد. 
3ـ از تاریخ 1400/11/20 لغایت 1400/12/8 جهت دریافت اسناد و مدارك شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به آدرس setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد اقدام و پس از مطالعه دقیق شرایط، در مهلت مقرر (حداکثر مورخ 1400/12/08) پیشنهاد خود 

را به همراه مدارك مربوطه از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 031-52472852 

(امور قراردادهاى شهردارى) تماس حاصل نمایید. 
نشانى: استان اصفهان، شهرستان مبارکه، شهر مجلسى، میدان امام(ره) شهردارى مجلسى 

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

م.الف: 1275525   سبحان نظرى-شهردار مجلسى

نوبت  اولنوبت  اول
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008004138 - تاریخ ارسال نامه: 1400/11/18 - نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ ششدانگ پالك ثبتى شماره: 798 فرعى 
از یک اصلى که طبق دفتر 492 صفحه 230 بنام فرزانه ملیکان ثبت و سند صادر گردیده و در 
رهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا میباشد اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده: 140021702008017946- 1400/11/13 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 95981- 1400/10/20 به گواهى دفترخانه شماره 
4- شهرضا رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1274551- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /11/200
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008004136 - تاریخ ارسال نامه: 1400/11/18 - نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ پالك 117 فرعى از 36- اصلى که در صفحه 420 دفتر 476 بنام 
عفت رضائى سیچانى ثبت و سند صادر گردیده و نامبرده فوت نموده اینک ورثه اعالم نموده 
سند مالکیت وى در دست احدى از ورثه بنام سهیال صادقى باغسرخى میباشد که طى شماره 
140021702008014188- 1400/9/15 بنامبرده اخطار گردید که ظرف مهلت ده روز 
سند مالکیت فوق را ارایه نماید که در مهلت مقرر از ارائه آن خوددارى نموده لذا ورثه با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008017966- 1400/11/13 به انضمام دو 

برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 21542- 1400/11/13 به گواهى 
دفترخانه شماره 292 شهرضا رسیده است درخواست صدور سند مالکیت المثنى از پالك 
فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1274552- مرتضى 
قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /11/201

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008004137 - تاریخ ارسال نامه: 1400/11/18 - نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ پالك 87 فرعى از 36- اصلى که در صفحه 420 دفتر 476 بنام عفت 
رضائى سیچانى ثبت و سند صادر گردیده و نامبرده فوت نموده اینک ورثه اعالم نموده سند 
مالکیت وى در دست احدى از ورثه بنام ســهیال صادقى باغسرخى میباشد که طى شماره 
140021702008014188- 1400/9/15 بنامبرده اخطار گردید که ظرف مهلت ده روز 
سند مالکیت فوق را ارایه نماید که در مهلت مقرر از ارائه آن خوددارى نموده لذا ورثه با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008017965- 1400/11/13 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 21542- 1400/11/13 به گواهى 
دفترخانه شماره 292 شهرضا رسیده است درخواست صدور سند مالکیت المثنى از پالك 
فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 

مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1274557- مرتضى 
قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /11/202
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى 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 در اداره ثبت اسناد 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.

راى شماره 4703 مورخ 1400/09/16 آقاى بهروز کریمى فرزند اله یار نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه  به مســاحت 24/93 مترمربع قســمتى از پالك 1   فرعى از 537 اصلى واقع 
در قطعــه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى 
باشد . تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/11/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/20 -
 1264715/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /11/106
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى 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 در اداره ثبت اسناد 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.

راى شــماره 4783 مورخه 1400/09/21خانم رضوان یزدانى نجف آبادى فرزند نعمت اله 
نسبت به سه دانگ مشــاع و آقاى مجید حجتى فرزند اسمعیل نســبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 147/11 مترمربع قسمتى از پالك شماره 820  اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/11/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/20 -

 1264870/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى / 11/108

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى 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 در اداره ثبت اسناد 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.

راى شــماره 3430 مورخه 1400/07/13خانم زهرا حجتى فرزند اســمعیل ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 91/89 مترمربع قسمتى از پالك شماره 130 اصلى واقع در قطعه10 
نجف آباد  واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -  متقاضى طبق ســند رسمى شماره 
47186-90/05/13 دفترخانه 42 نجف آباد  مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/11/05  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/20 - 1264860/ م الف - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى -  سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /11/110

معاون درمان بیمارستان بهارلو تهران با اشاره به اینکه 
یک تا دو ماه آینده روزهاى ســختى پیش رو خواهیم 
داشت، بیان کرد: هنوز به قله پیک نرسیدیم، شب عید 
هم در پیش است و مردم در بازارها و مراکز خرید حاضر 
مى شوند، همین امر سبب گســترش شدید بیمارى 
خواهد شد. با توجه به شرایط اقتصادى و کاهش رونق 
برخى کســب و کارها نمى توان گفت قرنطینه مطلق 
انجام شود، اما حفظ و رعایت پروتکل ها مانند استفاده 
از دو ماســک، جلوگیرى از بروز تجمعات، شستشوى 

دست ها و... بسیار مؤثر است .
دکتر بهنام بهنوش در پایان تأکید کرد: بعد از دو سال 

خدمت رســانى مداوم اکنون با کادر درمانى خســته 
مواجه هستیم. از مردم مى خواهیم براى رعایت  حال 
ما بیشتر پروتکل ها را رعایت کنند. اکنون با درگیرى 
باالیى که اومیکرون ایجاد مى کند در اکثر بخش ها با 
کمبود نیرو مواجه هستیم. آمار ابتالى کادر درمان به 
این سویه از کرونا تصاعدى بوده و مثال از 13 پرسنل 
یک بخش حداقل 5 نفر مرخصى استعالجى هستند 
تا بهبــود یابند و مجددا بــه کار بازگردنــد.  بنابراین 
از مــردم مى خواهیم که بیــش از گذشــته رعایت 
موارد بهداشــتى و بویژه اســتفاده از ماســک را در

 نظر داشته باشند.

سرپرست مرکز اطالع رســانى و روابط عمومى وزارت 
بهداشت با هشدار نسبت به خطراومیکرون براى کودکان 
و آمار 20 درصدى بسترى هاى تنفســى  کرونا در این 
گروه ســنى، در عین حال اعالم کرد: والدین مى توانند 
جهت واکسیناســیون کودکان 5 تا 12 ســال به مراکز 

واکسیناسیون در سراسر کشور مراجعه کنند.
محمد هاشمى ضمن هشدار نســبت ابتالى کودکان 
به ســویه اومیکرون کرونا، گفت: ابتــالى کودکان به 
اومیکرون بسیار قابل توجه است. به طورى که حداقل 20 
درصد موارد بسترى تنفسى اخیر، از بین کودکان هستند.

وى با بیان اینکــه زمان زیادى از آغاز واکسیناســیون 

کودکان کمتر از 12 سال سپرى نشده است، گفت: این 
افراد هنوز در جریان دریافت اولین دز واکســن هستند. 
بنابراین کودکان ایمنى کافــى در برابر کووید ندارند؛ بر 
همین اساس رعایت موارد بهداشتى و بویژه استفاده از 
ماسک در این گروه سنى نیز از اهمیت بسزایى برخوردار 

است.
هاشمى در عین حال هشدار داد که کودکان کمتر از پنج 
سال به دلیل عدم انجام  واکسیناسیون در معرض خطر 

ابتال به کووید19 و عوارض ناشى از آن قرار دارند.
گفتنى است واکسیناسیون گروه ســنى 9 تا 12 سال از 

پنجم بهمن ماه در سراسر کشور آغاز شد.

ابتالى تصاعدى کادر درمان 
به کرونا

5 تا 12 ساله ها
 مراجعه کنند

کودك باید ماسک بزند؟
   فارس | شـمس ا... نورى پور، رئیس بیمارسـتان 
کودکان مفید گفت:استفاده از ماسک توسط کودکانى که 
در سنین بسیار پایین هستند و تنفس و تهویه شان دچار 
مشکل مى شود، مثًال کودکان زیر 3 سال سخت است اما 

در سنین باالتر باید استفاده شود.

اومیکرون روى دست مى ماند
   فارس |  رئیس کارگروه پیشگیرى و بهداشت ستاد 
ملى کرونا گفت: اومیکرون تاثیرش روى پوست دراز مدت 
است و ممکن است تا 8 روز بماند؛ بنابراین بهداشت دست 
خیلى مهم اسـت. حمید سـورى با بیان اینکه اومیکرون 
روى پالستیک 190 ساعت ماندگارى دارد، ابراز داشت:در 
خصوص ماندگارى در هـواى آزاد نیز مانند واریانت هاى 
دیگر اسـت؛ چـون ویروس خـارج از بـدن موجـود زنده 
خیلى نمى تواند زنده بماند اما پوست و پالستیک به دلیل 

ویژگى هاى خود، ماندگارى ویروس را افزایش مى دهد.
 

تمام نسخه ها کرونایى اند
   ایسـنا |  مدیر یک داروخانه شـبانه روزى در ساوه 
گفت: میزان درگیرى مردم با سوش اومیکرون به قدرى 
باالست که طى روزهاى اخیر تمامى نسخه هاى بیماران، 
کرونایى است. فاطمه سیفى اظهار کرد: جاى تاسف است 
که برخـى بیماران کرونایى بدون ماسـک بـه داروخانه 

مراجعه مى کنند. 

آگهى تغییرات
شرکت ســاختمانى قرنیز نماى پارسیان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
33971 و شناسه ملى 14003558016 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/10/11 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد : حسین قاســمى برسیانى به کدملى 
5649171701 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیــره و مدیرعامل و ابراهیم قاســمى 
برســیانى به کدملــى 1291848193 
بعنــوان نائب رئیــس هیئــت مدیره 
و مریم شــهابى محمدآبــادى به کدملى 
1287300383 بعنوان عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت 
معتبر اســت. مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1274231)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا برنا شــاد نقش جهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 69733 و 
شناســه ملى 14010662580 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مورخ 1400/10/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : نام شــرکت به "پخش آریا برنا شاد 
نقش جهان" تغییر یافــت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1274620)

آگهى تغییرات 
شرکت ســاختمانى قرنیز نماى پارسیان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 33971 و شناسه ملى 
14003558016 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1400/10/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حسین قاسمى برسیانى به کدملى 
5649171701 و ابراهیم قاســمى برسیانى به 
کدملى 1291848193 و مریم شهابى محمدآبادى 
به کدملى 1287300383بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1274232)

یک متخصص بیمارى هاى عفونى گفت: 
مهمترین مساله این است که سویه اومیکرون 
جدى گرفته شــود و تصور نشــود که یک 
سرماخوردگى معمول بوده و به راحتى مرتفع 
مى شــود. خودبه خود ما در این ســویه هم 
درگیرى ریه داریم و عالئم مهم بیمارى مثل 
تب، سرفه هاى شــدید و تنگى نفس باز هم 

مثل سویه هاى قبلى اهمیت بسیارى دارند.
دکتر فرهاد عباســى مطرح کــرد: یکى از 
ویژگى هاى   سویه اومیکرون، قابلیت سرایت 
باالست و عالئمى شبیه یک سرماخوردگى 
متوسط تا شــدید را به نمایش مى گذارد وى 
عالئم این ســویه را تب، ســرفه، گلودرد، 
عطسه، آبریزش، خستگى، ضعف، کوفتگى 

و بدن درد برشمرد.
عباسى اضافه کرد: در برخى افراد ممکن است 
یکى دو تا از عالئم ظاهر شود و خفیف باشد 
و در برخى افراد ممکن است چند تا از عالئم 
وجود داشته باشــد، در برخى دیگر نیز همه 

عالئم و به صورت شدیدتر ظاهر مى شود.
وى عنوان کرد: خاصیت این گونه این است 
که به سرعت قابل ســرایت است، چراکه ما 
مى بینیم خانواده ها به صورت دسته جمعى 
مبتال مى شــوند، بنابراین افرادى که در یک 

محیط، به خصوص محیط هاى بسته حضور 
دارند به ســرعت ممکن اســت از هم این 

ویروس را بگیرند.
متخصص بیمارى هاى عفونى خاطرنشان 
کرد: در این گونه جدیــد، درگیرى ریه کمتر 

اتفاق مى افتــد و تظاهرات بالینى بیشــتر 
در قسمت فوقانى دســتگاه تنفسى است و 
ریه ها کمتر درگیر مى شوند، اما ریه هم ممکن 
اســت درگیر شــود و اینطور نیست که فکر 
کنیم عالئم فقط مختص قســمت فوقانى 

دستگاه تنفس است و قسمت تحتانى دستگاه 
تنفس یعنى ریه ها درگیر نمى شود، اما میزان 
درگیرى ریه نسبت به سویه هاى قبلى کمتر 

اتفاق مى افتد.
فرهاد عباسى در ادامه گفت: ظاهرا این سویه 

نسبت به ســویه هاى قبلى مدت بیشترى 
روى سطوح باقى مى ماند اما کماکان شیوه 
اصلى انتقال، تنفســى است. از طریق دهان 
و بینى وارد مجارى تنفسى شده و درگیرى 
هم در همان نواحى اتفاق مى افتد، و به همین 
جهت الزم است که مجارى تنفسى فوقانى را 
خوب پوشاند، از ماسک مناسب استفاده کرده 
و از تجمع در جوامعى که شــلوغ و سربسته 
است پرهیز کرد، وى افزود: همچنان ماسک 
ســاده ترین و مهمترین شــیوه پیشگیرى 

محسوب مى شود.
عباسى اضافه کرد: مهمترین مساله این است 
که سویه اومیکرون جدى گرفته شود و تصور 
نشود که یک سرماخوردگى معمول است و 

مرتفع مى شود.
متخصص بیمارى هاى عفونى مدت زمان 
قرنطینه را 5 روز عنوان کــرد و افزود: افراد 
بعد 5 روز با ماســک مى توانند بــا رعایت 
دستورالعمل ها در محل کارشان حاضر شوند 
به همین جهت هم ما مرخصــى ها را 5 تا 7 
روز براى بیماران لحاظ مى کنیم مگر اینکه 
شرایط خاص داشته باشــد و بسترى شود یا 
بیمارى سخت داشته باشــد، ولى به صورت 

کلى 5 روز قرنطینه براى آن کفایت مى کند.

سویه اومیکرون را نباید 
مثل سرماخوردگى تصور کرد

روى موج کووید-19

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود صدرا نفت سپاهان درتاریخ 1400/11/04 به شماره ثبت 69960 به شناسه ملى 
14010725904 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :تولید، بازرگانى و ارائه خدمات مشــاوره اى کلیه روانکارها جهت مصارف صنعتى، 
موتورى و عمومى داخل و خارج از کشور. تولید و بازرگانى کلیه الستیک ها ، پالستیک ها و پلیمر ها جهت مصارف 
صنعتى و عمومى داخل و خارج از کشور. تأمین مایحتاج صنایع اعم از قطعات و مواد اولیه از منابع داخل و خارج 
از کشور و شرکت در مناقصه هاى مربوطه ، انجام خدمات آزمایشگاهى، تحلیل داده ها، طراحى و پیاده سازى 
خدمات مراقبت وضعیت (سى ام) ، برگزارى دوره هاى آموزش تخصصى در حوزه ى روانکارها،. تأسیس شعبه 
یا نمایندگى در سراسر کشور و اخذ نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى و عضویت در 
کلیه مجامع و انجمن هاى دولتى و خصوصى و صنفى مربوط به موضوع شــرکت. استفاده از تسهیالت مالى و 
اعتبارى بانک ها و موسسه هاى اعتبارى و مالى ایرانى و خارجى و دادن وثیقه و رهن از اموال شرکت در برابر 
دریافتى ها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله جاوان ، 
کوچه شهید پرورش [74-9] ، خیابان شهید مدرس نجفى ، پالك 0 ، مجتمع پردیس ، طبقه دوم ، واحد جنوب 
کدپستى 8187647994 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد هاشمى بنى به شماره ملى 1285083024 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه آقاى پیمان خدابخشى به شماره ملى 4120198367 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه خانم 
مهناز آخوندى خرانق به شماره ملى 4420189584 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقاى محمد هاشمى بنى به شماره ملى 1285083024 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى پیمان خدابخشى به شماره ملى 4120198367 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مهناز 
آخوندى خرانق به شماره ملى 4420189584 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و 
نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1274235)

تاسیس
شرکت سهامى خاص جاوید تجارت کهن درتاریخ 1400/11/17 به شماره ثبت 70096 به شناسه 
ملى 14010765220 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره در خرید و فروش و واردات و صادرات خودروهاى سبک و سنگین 
و کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفا 
جهت تحقیق اهداف شرکت - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى ، اخذ و اعطاى شعبه نمایندگى از شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى ، ترخیص 
کاال از گمرکات کشورى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله قلعه طبره ، خیابان هشــت بهشت غربى ، خیابان نشــاط ، پالك - 137 ، طبقه همکف کدپستى 
8154643794 شعب شعبه یک اصفهان به شناسه ملى : 14010765235 نشانى : استان اصفهان 
، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر گزبرخوار، محله معلم ، کوچه ((فرعى 1)) ، بلوار 
معلم ، پالك 246 ، طبقه همکف کدپستى 8344118754 آقاى احسان عارف جزى به سمت مدیرشعبه 
شعبه یک اصفهان سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 120,000,000 ریال نقدى منقسم به 
12 سهم 10000000 ریالى تعداد 12 سهم آن با نام عادى مبلغ 42000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 95284001110 مورخ 1400/11/10 نزد بانک ملت شعبه گز و برخوار با کد 
95281 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى 
عارف به شماره ملى 5100038101 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ناصر عارف جزى 
به شماره ملى 5110450374 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احسان عارف 
جزى به شماره ملى 5110652546 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل یا رئیس 
هیات مدیره هر یک به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى امیر حسین عرفانى جزى به شماره ملى 5100149825 به سمت بازرس على البدل به 
مدت 1 سال آقاى سجاد عارفیان جزى به شماره ملى 5100209682 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1274225)

به گفته یک کارشناس دانمارکى احتمال این مى رود که 
سویه اومیکرون به پایان همه گیرى کرونا کمک کند و تا 

دو ماه دیگر به زندگى عادى بازگردیم.
تایرا گروو کراوز، اپیدمیولوژیست ارشــد انستیتو دولتى 
Serum انتظار دارد که افزایش موارد ابتال به جدیدترین 

ســویه ویروس کرونا، تا اواخر ژانویه به اوج برســد. وى 
مى گوید یک پژوهش نشان داده که خطر بسترى شدن 
افراد به سبب ســویه اومیکرون نصف سویه دلتا است که 
همین مسئله باعث مى شود مقامات دانمارك امید داشته 
باشــند که با باال رفتن ایمنى در مقابل بیمارى، این همه 

گیرى تا چند ماه آینده پایان بپذیرد.
خانم کراوز دربــاره مدت زمانى که ســویه اومیکرون بر 
زندگى مردم دانمارك تاثیر خواهد گذاشت، مى گوید: «فکر 
مى کنم تا 2 ماه آینده این سویه را اینجا داشته باشیم و بعد 
امیدوارم شاهد فروکش کردنش و بازگشت مردم به زندگى 

عادى باشیم.»
دکتر تدروس ادهانوم قبریسوس، دبیر کل سازمان جهانى 
بهداشت، در پیام تبریک ســال نو 2022 عنوان کرد که 
«اطمینان دارد» امسال سالى خواهد بود که همه گیرى به 
پایان برسد اما درباره «ناسیونالیسم تنگ نظرانه و احتکار 
واکسن» هشدار داد. دکتر تدروس مى گوید که نابرابرى در 
توزیع واکسن «شرایط ایده آلى براى ظهور سویه اومیکرون 

به وجود آورده است.»
وى مى گوید: «هر چقدر این نابرابرى ادامه پیدا کند، خطر 
تکامل این ویروس به اشــکالى که توانایى پیش بینى یا 

جلوگیرى شان را نداشته باشیم، بیشتر مى شود.»
او در بیانیه اى گفت: «اگر به این نابرابرى پایان دهیم به این 

همه گیرى پایان خواهیم داد.»

2 ماه دیگر همه گیرى کرونا 
پایان مى پذیرد!
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رئیس سازمان ثبت اســناد و امالك کشور گفت: طى 9 ماه 
امسال 452 هزار و 135 فقره ازدواج ثبت شده که در مقایسه 
با سال گذشــته، 6 درصد افزایش داشته است.حسن بابایى، 
اظهار داشت: مجموع کل اسناد مالکیت دولتى صادره در 9 

ماه نخست امسال 136 هزار و 781 فقره بود.

450 هزار ازدواج در یکسال

همزمان با ایام ا... دهه فجر، 5 پروژه بزرگ صنعتى با ســرمایه گذارى 
فوالد مبارکه به ارزش بیش از 40 هزار میلیارد تومان کلنگ زنى  شده که 
این پروژه ها باعث اشتغالزایى بیش از 12هزار نفر به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم در اقصى نقاط کشور خواهد شد. آیین آغاز عملیات احداث 
این پروژه ها، یکشــنبه 17 بهمن ماه 1400 با حضور رییس جمهور در 
قالب آیین آغاز عملیات اجرایى 48 پروژه بزرگ صنعتى کشور در سالن  
همایش هاى صدا و سیما برگزار شــد. محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر افزود: فــوالد مبارکه یکى از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد در کشور بوده و نیاز بسیارى از صنایع 
مهم در کشور را تامین مى کند. به همین خاطر با برنامه ریزى هاى به عمل 
آمده و با عنایت به برنامه هاى توســعه اى کشور و نیاز به محصوالت 
جدید، عملیات احداث خط تولید محصوالت کیفى نورد گرم به ظرفیت 

4 میلیون تن و با اعتبارى بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان آغاز مى شود.

احداث 3 نیروگاه  براى تولید پایدار برق مورد نیاز 
کشور

وى در ادامه با اشاره به محدودیت هاى قابل توجه انرژى بر سر 

راه تولید گفت: عملیات احداث پروژه واحدهاى نیروگاه سیکل 
ترکیبى با تکنولوژى جدید و بازده باال با ظرفیت 1000 مگاوات 
و با سرمایه گذارى 13هزار میلیارد تومان همزمان با دهه فجر 
انقالب اســالمى آغاز مى شود. همچنین ســاخت بزرگ ترین 
نیروگاه خورشــیدى کشــور با ظرفیت 500 مگاوات و نیروگاه 
عظیم بادى با ظرفیت 100مــگاوات از جمله طرح هاى بزرگ 
فوالد مبارکه در راستاى تولید پایدار برق مورد نیاز کشور است 
که به زودى عملیــات اجرایى آن ها در دســتور کار قرار خواهد 
گرفت. با بهره بردارى از این سه نیروگاه، محدودیت هاى موجود 
در حوزه انرژى تا حد زیادى از سر راه تولید فوالد مبارکه برداشته 
شده و میزان تولید این شــرکت که بخش بزرگى از نیاز صنایع 
مختلف کشــور به ورق هاى فوالدى را تامین مى کند افزایش 

خواهد یافت.
طیب نیا خاطر نشان کرد: شروع ساخت واحد تولید آهن اسفنجى در 
فوالد هرمزگان به ظرفیت 900 هزار تن با هدف رساندن ظرفیت 
تولید این شرکت به 2 میلیون تن تختال یکى دیگر از پروژه هاى 
بزرگیست که در دهه فجر امســال احداث آن کلید خواهد خورد. 

همچنین پروژه احداث واحد احیاء مستقیم صنایع معدنى و فوالدى 
ستاره سیمین هرمز به ظرفیت 1/7 میلیون تن نیز با سرمایه گذارى 

5000 میلیارد تومان آغاز مى شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه از شروع عملیات احداث 
خطوط اسیدشویى و نورد سرد شرکت فوالد امیرکبیر کاشان خبر 
داد و گفت: این طرح با سرمایه گذارى بیش از 900 میلیارد تومان 
یکى از برنامه هاى دیگر فوالد مبارکه در راستاى افزایش ظرفیت 
تولید فوالد در کشور است. با احداث این خط، ساالنه 0/8 میلیون 
تن ورق هاى اسیدشویى و نورد ســرد در گروه فوالد مبارکه تولید 

مى شود.

سرمایه گذارى فوالد مبارکه براى استفاده پساب 
فاضالب شهرهاى مجاور در چرخه تولید فوالد

وى تصریح کرد: یکى از پروژه هاى مهم فوالد مبارکه در راستاى 
فراهم نمــودن بخش قابل توجهى از آب مورد نیاز این شــرکت، 
تامین مالى بــراى تکمیل و بهره بردارى از تاسیســات فاضالب 
شهرهاى مجاور فوالد مبارکه اســت. این پروژه با سرمایه گذارى 

شــرکت فوالد مبارکه به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان تامین 
مالى خواهد شد و امکان اتصال شبکه  فاضالب شهرهاى جدیدى 
در مجاورت فوالد مبارکه و فوالد ســبا را به تصفیه خانه پســاب 
فاضالب فوالد مبارکه به منظور اســتفاده در چرخه تولید فوالد 
فراهم نموده و نقش بسزایى در صیانت از محیط زیست منطقه بر 

عهده خواهد داشت.
طیب نیا در پایان افزود: پیش از این، پروژه ساخت تاسیسات تصفیه 
و انتقال پساب 9 شهر مجاور دیگر نیز با ســرمایه گذارى فوالد 
مبارکه براى کاهش آب خام مصرفى این شرکت به بهره بردارى 
رسیده بود که در نهایت با این اجراى این پروژه ها، حجم آب خام 
مصرفى در فوالد مبارکه به میزان چشــمگیرى کاهش خواهد 

یافت. 
وى به تامیــن هزینه هاى این پروژه ها توســط فــوالد مبارکه 
و نقش برجســته این شــرکت براى توسعه کشور اشــاره نموده 
و متذکر شــد: عملیات اجرایــى چندین طرح توســعه اى دیگر 
نیز در ســایر کارخانه هاى تابعــه فوالد مبارکه در اســتان هاى 
چهارمحال و بختیارى و خراســان رضوى به زودى و طى ماه هاى 

پیش رو آغاز خواهد شد.

امضاى قــرارداد خرید 50 دســتگاه لوکوموتیو 
بین شرکت فوالد مبارکه و شرکت مپنا

در حاشیه این مراسم با حضور رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن 
و تجارت قرارداد خرید 50 دســتگاه لوکوموتیو بین شرکت فوالد 

مبارکه و شرکت مپنا ، به امضا رسید.
این قرارداد توسط محمد یاســر طیب نیا مدیر عامل شرکت فوالد 
مبارکه و عباس على آبادى مدیرعامل شــرکت مپنا به امضا رسید 
که در این قرارداد شــرکت مپنا متعهد شده است نسبت به تولید و 
تحویل 50 دستگاه لوکوموتیو به شرکت فوالد مبارکه طى 2 سال 

آینده اقدام کند.
ارزش ایــن قــرارداد معــادل 2 هــزار میلیــارد تومان اســت 
و شــرکت مپنا به تدریج ایــن لوکوموتیوها را به شــرکت فوالد 
مبارکه براى رفــع محدودیت هاى موجود در حــوزه حمل ونقل 
و جابجایــى محصوالت این شــرکت در شــبکه ریلى کشــور 

خواهد داد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آستانه چهل وسومین سالروز پیروزى انقالب اسالمى خبر داد؛

آغاز عملیات احداث پروژه هاى بزرگ صنعتى
 با سرمایه گذارى 40 هزار میلیارد تومانى فوالد مبارکه
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معاون روابط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: 
بهبود وضعیت معیشتى کارگران معیار اصلى در تعیین حداقل 
حقوق و دستمزد در سال 1401 است. على حسین رعیتى فرد 
گفت: سبد معیشتى کارگران بر اســاس بررسى هاى انجام 

شده از مراجع رسمى 8 میلیون و987 هزار تومان تعیین شد.

معیار تعیین دستمزد 

02

با تصویب کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1401 مجلس، 
مبلغ وام ازدواج براى سال آینده به 150 میلیون تومان به هر 
یک از زوجین کمتر از 25 سال و زوجه هاى کمتر از 23 سال 
و 120 میلیون تومان براى سایر زوجین رسید و مقرر شد به 
منظور تشویق زوجین به فرزندآورى به ازاى هر فرزند و با 
در نظر گرفتن ترتیب تولد از 20 تا 100 میلیون تومان وام 
فرزندآورى پرداخت شود. باز پرداخت این وام 10 ساله است.

وام فرزندآورى

یک روانشــناس اجتماعى بیان کرد: افسردگى 
زمینه ساز بسیارى از آسیب هاى اجتماعى است و 
یکى از این موارد رابطه زودرس با جنس مخالف 

است.
علیرضا شــریفى یزدى در گفت وگو با ایسکانیوز 
درخصوص دالیل ایجاد افســردگى در نوجوانان 
گفت: بخشى از تغییرات روحى در نوجوانان طبیعى 
است زیرا وارد دنیاى جدیدى شده اند و در مرحله 
اول حالت هایى شبیه به افسردگى در آن ها دیده 
مى شــود که نمى توان در مرحلــه اول نام آن را 
افسردگى گذاشت و این عالئم شامل انزواطلبى، 
گوشه نشینى، گیج بودن، نداشــتن انگیزه زیاد و 
جمع گریزى مى شــود و برخى به غلــط از آن به 

عنوان افسردگى یاد مى کنند.
او ادامه داد: گاهى به دلیل عدم وجود درك متقابل 

در خانواده ها امکان اینکه این نوجوانان به سمت 
افسردگى کشیده شــوند، وجود دارد. در دو سال 
اخیر که کرونا شیوع پیدا کرده و ارتباطات اجتماعى 
محدود شده و مراکز تفریحى که نوجوانان در آن جا 
بازاجتماعى مى شــوند، تعطیل شده است، میزان 
افســردگى افزایش یافته اســت. نوجوان بیشتر 
تمایل به بودن با گروه همساالن را دارد و قبال این 
اتفاق در مدرسه و باشگاه و غیره رخ مى داد اما امروز 
این ارتباط کم شده و نوجوان گرایش بیشترى به 

فضاى دیجیتال پیدا کرده است.
شــریفى یزدى عنوان کرد: ساعت هاى طوالنى 
در فضاى دیجیتال بودن، فرد را مستعد افسردگى 
مى کند و نوجوانى که در دوران گذار بوده و یکى از 
بارزترین عامل رشد در او ارتباطات است با محدود 

شدن ارتباطاتش به سمت افسردگى مى رود.

این روانشناس اجتماعى درخصوص دالیل عدم 
وجود درك متقابل در والدین نسبت به نوجوانى 
بیان کرد: در دوران اخیر نوجوانى طوالنى تر شده 
اســت درحالى که در گذشــته زمان ورود فرد از 
کودکى به نوجوانى کوتاه تر بود و به همین دلیل 
شاید والدین درك مناســبى از این دوران نداشته 
باشند. از طرفى والدین بیشــتر به نیازهاى آینده 
او توجه مى کنند و نگران سرنوشتش هستند و از 
حال او غافل مى شوند. نیازهاى نوجوان امروز هم 

متفاوت از گذشته است.
او اضافه کرد: موضوع دیگر در ایجاد افســردگى 
در نوجوان این اســت که خانواده به جهت ترسى 
که از آســیب هاى اجتماعى بیرون از خانه دارد، 
قوانین و محدودیت هاى شدیدى را براى نوجوان 
وضع مى کند و گاهى حریم خصوصى او را رعایت 

نمى کنند و مرتبا وسایلش را مى گردند.
شــریفى یزدى توضیح داد: خانــواده زمانى که 
نمى خواهند نقش والدگرى خود را از دست بدهند از 
سبک والدگرى مستبدانه پیروى مى کنند و نوجوان 
در مرحله اول نوعى عصیان و شــورش نسبت به 
خانواده خواهد داشت اما زمانى که مى بیند قدرت 
در دستان والدین است، خاموش مى شود و در خود 

فرو مى رود و نهایت درگیر افسردگى مى شود.
او از نشــانه هاى افســردگى در نوجــوان گفت: 
اضطراب، وسواس فکرى یکى از نشانه ها هستند 
و گاهى موضوع به شــکل اختالل در شخصیت 
خود را نشان مى دهد و اختالالتى مانند دوقطبى و 
ضداجتماعى در آن ها پدیدار مى شود. عصیان گرى 
این نوجوانان گاهى خود را به شــکل تراشــیدن 
موى سر چه در دختران و چه در پسران، استفاده 
افراطى از پیرسینگ و تتو، خودزنى و گاهى اقدام 
به خودکشى خود را نشان مى دهد. کمااینکه یکى 
از بیشترین آمار خودکشى مربوط به نوجوان است.

این روانشــناس اجتماعى بیان کرد:  افسردگى 
زمینه ساز بسیارى از آسیب هاى اجتماعى است و 
یکى از این موارد رابطه زودرس با جنس مخالف 
است. تمایل به اســتفاده از مواد مخدر هم دیگر 
آسیب اجتماعى ناشــى از  افسردگى در نوجوانان 
است. ما سه درگاه اعتیاد داریم که شامل سیگار، 
قلیان و مشــروبات الکلى اســت. این درگاه ها 
مى توانند به استفاده از مواد مخدر بیانجامند. امروز 
الگوى غالب مصرف مواد مخدر در نوجوان ها ماده 

مخدر گل است.
او تاکید: جذب شدن در گروه هاى بزه کارى دیگر 
عواقب ناشى از افسردگى در نوجوانان است؛ گاهى 
این تمایل به بودن در گروه هاى بزه کارى بدون 
انگیزه مالى است و این ها به راحتى مرتکب جرم 
مى شوند بدون اینکه انگیزه مالى داشته باشند و 

عمدتا براى هیجان خواهى این کار را مى کنند.

یک روانشناس اجتماعى تأکید کرد:

افسردگى در نوجوانان
 زمینه ساز آسیب هاى اجتماعى است

کارشناس مسئول دفتر پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى بهزیستى قم 
گفت: این طرح از 18 بهمن ماه آغازو تا آخر اسفندماه نیز بین یکهزار و 580 

َتن از ساکنان شهرهاى قم، کهک و جعفرآباد انجام خواهد شد.
على نجفى افزود: در طرح فوق آســیب هاى اجتماعى رایج نظیر اعتیاد و 

خشونت خانگى بررسى مى شود.
او با بیان اینکه در طرح مذکور یکهزار و 580 پرسش نامه در سه شهرستان 
اســتان در بین گروه ِسنى 15 تا 60 سال توســط 10 پرسش گر زن و مرد 
تکمیل خواهد شد بیان داشــت: در این زمینه خواهان همکارى مردم با 

پرسش گران اداره کل بهزیستى هستیم.
نجفى مهم ترین دستاورد این طرح ملى را ایجاد ســامانه اى پایدار براى 
نشان دادن مستمر وضعیت آسیب هاى اجتماعى و روند کاهشى یا افزایشى 

آن ها دانست.

آغاز طرح رصد آسیب هاى 
اجتماعى در قم

گزارش جدید روزنامه «شــهروند» از افزایش سرقت هاى خرد و کاهش 
سن سارقان که حکایت از فقر و آسیب هاى اجتماعى دارد حکایت مى کند.

در بخشــى از این گزارش بــه نقــل از محمدرضا محبوب فــر، یکى از 
پژوهشگران حوزه آسیب هاى اجتماعى آمده:

سن ســرقت به 6 تا 7ســال رسیده اســت. بســیارى از این کودکان به 
خانواده هایى تعلق دارند که از نظر مالى شــرایط مناسبى ندارند، بنابراین، 
این کودکان روانه خیابان مى شوند براى سرقت. تعداد سارقان بار اولى با 
سارقان سابقه دار مساوى شده است. سرقت از منازل 14درصد کاهش یافته 

اما سرقت هاى خرد افزایش داشته اند.
این پژوهشگر اما معتقد اســت باال رفتن آمار سرقت ها پدیده بى سابقه اى 
است که داللت بر بحران اجتماعى در کشور دارد.  او مى گوید: وجود آمار 
40میلیونى خط فقر مطلق تعجبى نیســت کودکان و نوجوانان دست به 
سرقت بزنند. این کودکان ناچار به درآمدزایى براى خانواده هایشان هستند 

آن هم با سرقت هاى خرد.

ظهور سارق اولى هاى 7ساله!



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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روز رســتاخیز، روزى اســت کــه خداونــد در آن روز، پیشــینیان 
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روان است. لرزش زمین مى لرزاندشان . نیکوحال ترین آنها، کسى است که براى 

خود جاى پایى بیابد و براى آسایش خود مکانى فراخ .
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد عملیات بهسازى، به زراعى، نگهدارى و توسعه فضاى سبز سطح 
شهر به شماره 20000932980000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را 

به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

  تاریخ انتشار فراخوان: 1400/11/11
  مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/11/17

  مهلت ارسال پیشنهادات: 1400/11/27
  زمان بازگشایى پاکت ها: 1400/11/28

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى اطالعات تماس و 
آدرس دستگاه: خمینى شهر میدان قدس شهردارى مرکزى 33641415 

على اصغر حاج حیدرى - شهردار خمینى شهر 

آگهى مناقصه

م.الف :1271587

چاپ دومچاپ دوم

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، باستناد قانون برگزارى مناقصات 
و آیین نامه معامالت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى یک مرحله اى از بین پیمانکاران 

واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را  از طریق سایت https://www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت 
و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/12/05 در سامانه فوق بارگذارى نماید و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت 
الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان - چهارباغ عباسىـ  خیابان عباس آبادـ  ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان طبقه همکفـ  دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهاد مناقصه گرانى که بعد از مهلت مذکور اقدام نموده 

باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir    :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

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

شماره تلفن واحد مناقصات 34121486-031 آقاى کاظمى و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این 
مناقصه با شماره تلفن: 32240690 معاونت منابع انسانى تماس حاصل فرمایید. 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس 
حاصل فرمایید. 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 
* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به 
نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس 

حاصل فرمایید) 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اســناد مطلع گردند، در غیر اینصورت 

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

* پیشنهاددهنده مى بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ثبت نام کرده باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

موضوع مناقصه
شماره 
مناقصه 
شرکت 

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى اسناد 
مبلغ تضمینارزیابى کیفى

تامین نیروى در حوزه 
1400/12/07 4001409820000012110000721400/11/201400/11/251400/12/05فنى، ادارى و مالى

4,200,000,000ساعت 2 عصر

تأمین نیروى خدمات 
عمومى در حوزه 
ستاد و امورهاى 

اجرایى
4001409720000012110000711400/11/201400/11/251400/12/05 1400/12/07

2,745,000,000ساعت 12 صبح

خدمات اپراتورى 
مرکز فوریت هاى 

برق(121)، عیب یابى 
کابل و دیزل 
ژنراتورها

4001410220000012110000691400/11/201400/11/251400/12/05 1400/12/07
1,796,000,000ساعت 8 صبح

واگذارى حفاظت و 
حراست و نگهبانى از 
اموال و تأسیسات

4001410020000012110000701400/11/201400/11/251400/12/05 1400/12/07
2,882,000,000ساعت 10 صبح

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه  
مجمع عمومى عادى بطور  فوق العاده   ساعت 17  مورخ 01/ 12  /1400    در  محل  
استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش مرکزي ، شهر دولت آباد، آیت اله 
شیخ محمدمدرس شرقی ، کوچه آبگینه 13 ، بلوار آیت اله شیخ محمد مدرس 
شرقی ، پالك 15 ، طبقه همکف کد پستى : 8341774555تشکیل مى گردد 

حضور به هم رسانید. 
انتخاب مدیران ،بازرس ، روزنامه و تصویب تراز 

  
  

آگهى دعوت  مجمع  عمومى عادى بطور فوق العاده  
شرکت   آزما بتن برخوار سهامى خاص  به 

شماره ثبت 41568 و شناسه ملى 10260592949       

هیأت مدیره

مدیر کل تأمین اجتماعى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
سازمان تأمین اجتماعى با پوشش سه میلیون و 600 هزار 
نفرى، 70 درصد جمعیت استان اصفهان را تحت پوشش 
دارد، اظهار کرد: این سازمان نیازمند گسترش اطالعات، 
آگاهى رسانى و اطالع رسانى مقررات و قوانین به جامعه 
مخاطب خود است که این موضوع در سایه اطالع رسانى 

رسانه ها انجام مى شود.
محسن ریاضى در نشست خبرى که جمعى از خبرنگاران 
حضور داشتند، تصریح کرد: استان اصفهان با دارا بودن 44 

شعبه و 16 کارگزارى بیشترین شعبه تأمین اجتماعى را 
در کشور داراست و حدود 8 تا 10 درصد از فعالیت سازمان 

تأمین اجتماعى در استان اصفهان انجام مى شود.
وى با تأکید بر اینکه مردم باید بدانند که سازمان تأمین 
اجتماعى بنگاه خیریه نیســت و نمى تواند هر برنامه و 
حمایتى را اجرا کند، اظهار کرد: اگر کسى این ذهنیت را 
داشته باشد که سازمان تأمین اجتماعى سازمان پولدارى 

است اشتباه فکر کرده است.
مدیر کل تأمین اجتماعى استان اصفهان، عمده مصارف 
صندوق هاى بازنشستگى را پرداخت مستمرى دانست و 

ادامه داد: به واسطه کسرى بودجه، این صندوق ها نیازمند 
تأمین منابع مالى خارج از صندوق هستند به این خاطر که 
از دهه دوم و ســوم مصارف صندوق ها زیاد مى شود، در 
دهه چهارم یا پنجم فعالیت صندوق ها به نقطه سر به سر 
مى رسند و بعد از آن جریان برعکس مى شود و مصارف از 

منابع پیشى مى گیرد. 
ریاضى گفت: در سال جارى سازمان ما با کسرى 3 هزار و 
600 میلیارد تومانى بودجه مواجه شده است و صندوق هاى 
بازنشســتگى دیر یا زود نیازمند درمان هستند و این کار 

هرچقدر عقب بیافتد سخت تر خواهد بود.
وى گفت: در کشور نیز ماهیانه 6 تا 8 هزار میلیارد تومان 
کسرى داشــته ایم که پیش بینى مى شود این میزان به 
11 هزار میلیارد تومان تا سال آتى برسد و در سنوات آتى 

مشکل اساسى براى ایفاى تعهداتمان ایجاد شود.
ریاضى ادامــه داد: کســرى هایمــان را از طریق فروش 
دارایى ها یا وام هایى که از بانک رفاه مى گیریم و دارایى هایى 
که تهاتر مى کنیم جبران کرده ایم ولى باید دولت به عنوان 

متولى نگاه ویژه اى به این صندوق ها داشته باشد.
مدیر کل تأمین اجتماعى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
در بودجه 1401 هیچ بودجه اى براى صندوق هاى تأمین 
اجتماعى در نظر گرفته نشده است، بیان کرد:دولت باید 

دست ما را بگیرد.
مدیر کل تأمین اجتماعى استان اصفهان ضریب پشتیبانى 
در این استان را 3/7 اعالم کرد و اظهار داشت: اگر این عدد 
به زیر 5 برسد، یعنى به نقطه سر به سرى منابع و مصارف 

رسیده و بعد از آن با مشکل مواجه مى شویم.
این مقام مسئول گفت: در کشور 20 صندوق بازنشستگى 
داریم که تأمین اجتماعى یکى از آنهاست، درحالى که این 
نسبت در بیشتر صندوق ها، یک و دو است و حمایت هاى 

دولت را الزم دارد.
وى در مورد وضعیت منابع و مصــارف تأمین اجتماعى 

استان در 8 ماهه سال جارى گفت: حدود 103 هزار میلیارد 
ریال منابع داشتیم و حدود 122 هزار میلیارد ریال مصارف 
ما طى این مدت بوده در حالى که جمع مصارف صندوق 
139 هزار میلیارد ریال بود و این نشان مى دهد که ما سه 

هزار و 600 میلیارد تومان کسرى داشته ایم.
مدیر کل تأمین اجتماعى استان اصفهان افزود: پیش بینى 
شده که تا پایان سال 5 هزار و 400 میلیارد تومان دخل و 
خرجمان تفاوت داشته باشد و این شیب تند کسرى منابع 

ما در حال افزایش است.
ریاضى تأکید کرد: کسرى منابع در سال هاى آینده مشکل 
اساسى براى ایفاى تعهدات ماست و در حال حاضر این 

کسرى از محل فروش دارایى یا وام ها پرداخت مى شود.
مدیر کل تأمین اجتماعى اســتان با یادآورى اینکه تمام 
صندوق هاى بازنشستگى در کشور مشکل دارند و دولت 
باید نگاه ویژه اى به آنها داشته باشــد، خاطرنشان کرد: 
مشکل تأمین اجتماعى در مقایسه با سایر صندوق ها کمتر 
است، اما نگاه تبعیض آمیز در تأمین کسرى داریم و اگر 
کمک دولت نباشد صندوق ها در ایفاى تعهدات خود دچار 

مشکل مى شوند.
وى با بیان اینکه در آبان ماه سال جارى ما به 18 هزار و 
400 نفر بیمه بیکارى دادیم گفت: یک میلیون و 200 هزار 
بیمه شده در استان تحت پوشش تأمین اجتماعى هستند.

 ریاضى افزود: در حال حاضر 389 هزار مســتمرى بگیر 
داریم و  حدود 110 هزار کارگاه تحت پوشــش سازمان 

تأمین اجتماعى استان است.
ریاضى با بیان اینکه تأمین اجتماعى استان با حدود هزار و 
124 پرسنل در 44 شعبه به جمعیت تحت پوشش خدمات 
ارائه مى دهد، افزود: یکى از چالش هاى اساسى ما کمبود 
نیروى انسانى است، به طورى که طى دو سه سال اخیر 
حدود 300 بازنشســته داشتیم، اما امســال توانستیم با 

آزمونى که برگزار شد، 100نیروى جدید استخدام کنیم.

مدیر کل تأمین اجتماعى استان ادامه داد: این اتفاق براى 
بیشــتر صندوق ها افتاده و تأمین اجتماعى شاید یکى از 
بهترین صندوق ها محسوب مى شود که فعًال روى پاى 

خودش ایستاده است.
ریاضى تأکید کرد: در شــرایط فعلى بزرگ ترین چالش 
تأمین اجتماعى کســرى صندوق بازنشستگى است که 
امروز به بلوغ خود رســیده و دولت باید به آن کمک کند. 
مشکل اصلى ما کسرى منابع است و جمعیت مخاطب ما 

باید این موضوع را بداند.
وى با بیان اینکه مردم باید بدانند سازمان تأمین اجتماعى 
بنگاه خیریه نیست و نمى تواند هر سیاست و برنامه حمایتى 
را اجرا کند، گفت: براى اجراى هر برنامه نیازمند حمایت 

دولت هستیم.
وى در رابطه با اقدامات تأمین اجتماعى اســتان اظهار 
داشــت: اجراى طرح 3070، حذف دفترچه درمان، بیمه 
تکمیل بازنشستگان، وام بازنشســتگان، توزیع پرونده 
خبازان، بخشــودگى جرایم و تعامل بــا نهادهاى برون 

سازمانى از جمله اقدامات این سازمان بوده است. 
مدیر کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان عدم پایدارى 
مالى و عدم شــناخت کافى و فرهنگ بیمه اى در سطح 
جامعه را دو چالش اصلى تأمیــن اجتماعى اعالم کرد و 
افزود: باتوجه به جمعیت قابل توجه افراد تحت پوشــش 
تأمین اجتماعى، سامانه 1420 طراحى شده تا هرکسى 
هر مشاوره یا شکایتى که از تأمین اجتماعى دارد در این 
ســامانه انجام دهد. همچنین از سال قبل طرح 3070 را 

انجام دادیم و دنبال غیرحضورى کردن خدمات رفتیم.
وى با اشاره به بدهى هاى بخش هاى مختلف به تأمین 
اجتماعى در سطح استان گفت: شــرکت هایى داشتیم 
که جرائم آن به دو ســه دهه قبل بر مى گشــت، یعنى 
بدهى هایى وجود داشــت که به دالیــل مختلف تعیین 
تکلیف نشده بود، اما خوشبختانه امسال توانستیم بخشى 

از این مشکالت را حل کنیم. در این راستا، شرکت هاى 
باالى 10میلیارد را هدف قرار دادیم و با آنها وارد تعامل 
شدیم، برخى دستگاه ها نیز براى وصول این بدهى به ما 
کمک کردند. حدود هزار تا هــزار و 500میلیارد تومان با 
کارفرمایان استان همکارى و بدهى هاى آنها را تقسیط 

کردیم.
ریاضــى همچنین به تضــاد منافع در ســازمان تأمین 
اجتماعى اشــاره و اظهار کرد: این تضــاد منافع عامل 
بسیارى از نارضایتى ها در تأمین اجتماعى است، در عین 
حال نهضــت الکترونیکى کردن خدمــات باعث بهبود 

فرایندها و کم کردن تضاد منافع خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد: 99 درصد از کارگاه هاى ما مشکلى 
ندارند، اما یک درصد که نمى خواهند نیروى خود را بیمه 
کنند، با تأمین اجتماعى دچار چالش شده و از بازرسى هاى 

ما ناراضى مى شوند، اما قانون براى همه یکسان است.
مدیر کل تأمین اجتماعى استان با بیان اینکه بیمه مشاغل 
ســخت و زیان آور یا هرگونه بازنشستگى پیش از موعد 
براى صندوق هاى بازنشستگى سم است، بیان کرد: از این 
قانون هم کارفرما و هم سازمان تأمین اجتماعى ناراضى 
است، اما با وجود همه این مشکالت، این قانون فرایندى 
دارد که تأمین اجتماعى در پایان این فرایند قرار دارد و در 
صورت طى شدن فرایند قانون تأیید مى شود که شرایط 

بیمه مشاغل سخت و زیان آور شامل حال فرد شود.
ریاضى در ادامه با بیان اینکه همچنان محاسبه مستمرى 
بر اساس بیمه پردازى دو ســال آخرخدمت افراد مالك 
است و تغییرى نکرده است، تصریح کرد: در رابطه با وام 7 
میلیونى بازنشستگان نیز با تفاهمنامه هایى که بسته شده 
آنها مى توانستند با یک بار مراجعه از این وام استفاده کنند.

وى گفت: هم اکنون زمان این وام پایان یافته است و در 
سال آتى قرار است با مبلغ و تعداد باالتر راه اندازى شود و 

بازنشستگان از آن استفاده کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان :

10 درصد فعالیت سازمان تأمین اجتماعى در استان اصفهان انجام مى شود

دریا قدرتى پور


