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ضرورت مشاوره قبل از ازدواجکاهش ذخائر خونى در اصفهان تا 2/5 روز«نیسان آبى» هم به سبک «دورهمى» مزایده گذاشت!شام و ناهار دادن رؤیا مى شود؟ گیتى پسند، قهرمان جدید فوتسال ایران اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اومیکرون
تا چند روز قابل 
سرایت است؟

برداشت آب براى کاشت هلو!
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دستمزدهاى 
حداقلى، هزینه هاى 

حداکثرى

یک متخصص بیماریهاى عفونى گفت: یک فرد مبتال به 
سویه اومیکرون به مدت 10 تا 14 روز مى تواند این بیمارى 
را به دیگران انتقال دهد. دکتر حسین زمانیان با بیان اینکه 

مدت سرایت سویه اومیکرون نسبت به سویه دلتا کمتر 
شده، گفت: در سویه دلتا فرد بیمار تا سه هفته قابلیت...

زخمى کهنه و ناســور؛ افزایش حقوق کارگران، 
موضوعى که نه چســب زخــم دارد و نه مرهم. 
کارگران هر سال این تراژدى را از سر مى گذرانند 
و هر بــار در البیرنــت درهم پیچیــده افزایش 

دستمزد، گم مى شوند. 
امسال براى دومین سال متمادى کرونا هم به جیب 
کارگران زده و در روزهاى آخر سال باز هم بحث 
چانه زنى بر سر حقوق و دستمزد، جان گرفته است. 
حاال به روال همیشــگى در یک قالب سه جانبه، 
نمایندگان کارفرمایان، تشــکل هاى کارگرى و 
شــوراى عالى کار سر یک میز مى نشــینند تا در 

ماراتن...

صدور «هشدار زرد» براى آخر هفته صدور «هشدار زرد» براى آخر هفته 
باد و باران در راه استان اصفهانباد و باران در راه استان اصفهان
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فعالیت 800 موتور پمپ غیرمجاز آب در باالدست زاینده رود

هافبک ذوب آهن:

وقتى اخراج شدم 
به خودم قول مهمى دادم!

هافبک ذوب آهن درباره عملکرد خوب خودش در بازى با شهرخودرو 
گفت: از بازى با پیکان که اخراج شدم به خودم و کادرفنى و هواداران 
قول داده بودم که جبران کنم و خدا را شکر در این بازى عملکرد خوبى 
داشته باشم. شاگردان مهدى تارتار موفق شدند در هفته بیستم لیگ 

برتر با نتیجه 2-1 شهرخودرو را ...
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در صفحه 7 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ماراتنى که به پایان نمى رسد

برگزارى جشن 
نیکوکارى در 
اصفهان از امروز مهاجم جدید ذوب آهن:مهاجم جدید ذوب آهن:

از اروپا آمده اماز اروپا آمده ام
رییس پلیس ترافیک شهرى رییس پلیس ترافیک شهرى  و چیپ اروپایى زدم!

راهنمایى و رانندگى خبر داد؛راهنمایى و رانندگى خبر داد؛

ساماندهى ساماندهى 
موتورسواران موتورسواران 
درسراسر کشوردرسراسر کشور
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دومین فیلم دومین فیلم 
«مهران احمدى» «مهران احمدى» 

در آستانه اکران نوروزى

شهردار اصفهان خبر داد؛شهردار اصفهان خبر داد؛

تکمیل پروژه تکمیل پروژه 
مرکز همایش ها مرکز همایش ها 
تا پایان خرداد تا پایان خرداد 

14011401
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فراخوان مناقصه عمومى 
یک  مرحله اى با  ارزیابى کیفى

1- شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک  مرحله اى با ارزیابى 
کیفى ، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایى پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/12/9 مى باشد.

3- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:1456
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش 
ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:1400/12/12

چاپ  دومچاپ  دوم

شماره سامانه تدارکات تضمین (ریال )شماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکى دولت
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 خرید لوله پلى اتیلن 
تک  جداره آب شرب در
 قطر هاى 20 ، 25 ، 63 ، 
 160 ، 125 ، 110 ، 90 ، 75

و200  میلیمتر  
400 - 4 – 3314,400,000,0002000001434000093

تاریخروزساعتعنوان
1400/12/12پنج  شنبه 19:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1400/12/23دوشنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1400/12/24سه شنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

آگهى مناقصه عمومى 
شماره 1400/5019

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه مالى و معامالتى و مصوبه هیأت مدیره ، در نظر دارد اجراى 
خدمات مورد نیاز خود شامل: امور باغبانى، فضاى سبز و جنگلدارى، خدماتى، انتظامات و نگهبانى را بر 

اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت هاى داراى صالحیت خدمات پیمانکارى سال1400 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 
دعوت مى شود در صورت دارا بودن شرایط الزم و با در نظر گرفتن مراتب ذیل در مناقصه مذکور شرکت 

فرمایند.
1-موضوع مناقصه :

الف) حفظ و نگهدارى فضاى سبز و جنگلدارى عمومى و امور باغبانى 
ب) حفظ و نگهدارى شبکه هاى تأسیسات و تجهیزات شامل آب و فاضالب ، تصفیه خانه و برق 

ج) انتظامات و نگهبانى 
2- محل دریافت اسناد مناقصه: واحد امورقراردادهاى ســازمان واقع در : اصفهان، خیابان 22 بهمن، 

مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان عمران زاینده رود .
3- زمان دریافت اســناد مناقصه از تاریخ  نشــر آگهى در روزنامه تا ســاعت 12 روز یکشنبه مورخ 

1400/12/22مى باشد.
1-3- پیشــنهاد دهندگان براى دریافت اســناد مناقصه باید مبلغ 2/000/000ریال به حساب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور قراردادها ارائه تا 

اسناد مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان مى بایست پیشنهادات خود را تا پایان  وقت اداري روز یکشنبه 
مورخ1400/12/22 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان 

به دبیرخانه محرمانه  سازمان تسلیم نمایند.
5-تاریخ گشــایش پیشــنهادها: کمیســیون عالى معامالت در ســاعت10 صبح روز دوشــنبه 

مورخ1400/12/23جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل خواهد شد .
6-مبلغ تضمین شــرکت درمناقصه :  معادل پنج درصد برآورد کل قــرارداد  به مبلغ  7 میلیارد ریال 
مى باشدکه باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه 

را طبق دستورالعمل تحویل نمایند.
7- تاکید مى گردد به پیشنهادهاى فاقد سپرده ،سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتراز میزان مقرر، 

چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مخیر بوده  و در صورت عدم تأیید ، ضمانتنامه شرکت 

در مناقصه مسترد خواهد شد .
9- معیارها و روش هاى ارزیابى کیفى شــرکت کنندگان بر اساس ارائه رزومه عبارت از  :مفاصاحساب 
سازمان تأمین اجتماعى به همراه قراردادهاى مربوطه ، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده معتبر و گزارش 

حسابرسى آخرین سال مالى و رتبه خدماتى و انتظامى.
10- کلیه مراحل مناقصه تابع آیین نامه مالى و  معامالتى سازمان عمران زاینده رود خواهد بود .

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
12- هزینه آگهى ها به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آدرس سایت سازمان: www.ioz.ir    تلفن سازمان: 32673080  - 32673010

نوبت دومنوبت دوم

 مسعود منتظرى نجف آبادى - مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود
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بالى ژئوپلیتیک اوکراین بر سر کى یف
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چیپ اروپایى زدم! دوورپپیچچوو دی !مى چیپ اروپایى زدم!ز و
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رئیس پلیس ترافیک شــهرى راهنمایــى و رانندگى 
اعالم کرد که طرح ساماندهى و انضباط بخشى به تردد 
موتورسیکلت سواران که از 30 بهمن ماه در تهران به اجرا 

درآمده، به زودى در سراسر کشور اجرایى خواهد شد.
سرهنگ محمد باقر ســلیمى گفت: در اجراى این طرح 
محل هایى براى توقف ســاعتى موتورســیکلت هاى 
متخلف در نظر گرفته شــده است و موتورسیکلت هاى 
متخلف از یک تا 12 ســاعت در همان محل نگهدارى 
مى شــوند.رئیس پلیس ترافیک شــهرى راهنمایى و 
رانندگى با بیان اینکه پلیس در اجراى این طرح با ارتکاب 
10 تخلف از سوى موتورسیکلت سواران برخورد خواهد 

کرد، گفت: در همان محل توقیف موتورسیکلت ها نیز 
محل هایى در نظر گرفته شد تا راننده در محل آموزش 
داده شود، موتور ســیکلت نیز در همان محل نگهدارى 
مى شود و فرد باید متعهد شــود که قوانین و مقررات را 
رعایــت مى کند.رئیس پلیس ترافیک شــهرى پلیس 
راهنمایى و رانندگى درباره اجراى این طرح در سرار کشور 
نیز گفت: دستور العمل هاى اجراى این طرح نوشته و براى 
فرمانده کل انتظامى کشور ارسال شده است. در روزهاى 
آینده و به احتمال زیاد از اوایل ســال 1401 این طرح با 
دستور فرمانده کل انتظامى کشور در سراسر کشور و به 

خصوص کالنشهرها اجرا خواهد شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاى نفت، گاز و 
پتروشیمى درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهى برقى و 
گازى عراق به ایران اظهار داشت: چند وقت اخیر به دلیل 
کمبودى که ما در بخش برق و گاز داشتیم و همچنین 
با توجه بــه اینکه عراق علیرغم وعده ها پیشــرفتى در 
پرداخت بدهى ها نداشــته، صادرات برق و گاز به این 
کشور به حداقل رسید. ولى با توجه به اقدامات مثبتى که 
اخیراً انجام شده، هم کاال منتقل مى شود و هم وجوهى 

پرداخت شده است. 
وى با تأکید بر اینکه برنامه اى براى کاهش و یا توقف 
صادرات برق و گاز به عراق نداریم، گفت: ارقام صادراتى 

گاز و برق به عراق در بســیارى مواقع یعنى در فصول 
تابســتان و بهار به طور کامل و 100 درصد است اما در 
فصل زمســتان و یا زمانى که عراق نسبت به پرداخت 

بدهى ها تعلل مى کند، کاهش مى یابد.
حســینى درباره احتمال جایگزینى برق و گاز ایران در 
عراق با صادرات از سوى دیگر کشــورها توضیح داد: 
عــراق در حالت عــادى 10 هزار مــگاوات دیگر برق 
نیاز دارد، اگر 500 مگاوت از ترکیــه، 500 مگاوات از 
عربستان و 500 مگاوات هم از کویت وارد کند، بازهم 
مشکل این کشور حل نمى شــود و سال ها به برق و گاز 

ایران نیاز دارد. 

ساماندهى موتورسواران 
درسراسر کشور 

صادرات برق و گاز 
به عراق متوقف مى شود؟

زعفران سازى!
رئیــس    خبرگزارى صداوسیما|  
پایگاه ششم پلیس آگاهى گفت: 220 کیلوگرم 
زعفران تقلبى شامل 48 هزار بسته یک مثقالى 
زعفران که با همکارى 4 نفر از جنوب کشور وارد، 
بسته بندى و توزیع مى شد، کشف و ضبط شد. 
زعفران هاى تقلبى ابتدا به صورت الیاف بدون 
رنگ از یکى از کشورهاى حاشیه خلیج فارس وارد 
و در نهایت به تهران منتقل مى شد و در تهران نیز 
این الیاف، رنگ و اســانس اضافه مى شد و در 
بســته هایى به صورت مثقالى تهیه و در تهران 
توزیع مى گردید. بنابرایــن گزارش متهمان، 2 

جوان و 2 میانسال هستند.

اولویت براى جریمه 
  برنا|جانشــین پلیس راهورناجا گفت: اگر 
مالک خودرو 3 دوز واکسن را تزریق نکرده باشد، 
سفرش غیرمجاز تلقى شده و روزانه یک میلیون 
تومان جریمه خواهند شد. سردار تیمور حسینى 
جانشین پلیس راهورناجا اظهار کرد: افرادى که 3 
دوز واکسن کرونا را تزریق کرده باشند براى سفر 
در نوروز هیچ محدودیتى ندارند؛ حتى اگر شهرها 

قرمز باشند.

کسى گوشت نمى خرد
  ایلنا|  رئیس شوراى تأمین دام زنده کشور 
گفت: موج سازى براى افزایش قیمت گوشت در 
ماه هاى پایانى سال ایجاد شــد اما ازآنجایى که 
میزان عرضه افزایش پیدا کرد و تقاضا کاهش، ما 
شاهد افت قیمت گوشت هستیم. اما در هفته اول 

اسفند بدون تقاضا و در رکود بى سابقه طى شد.

افزایش 95 درصدى
 قیمت برنج 

  دیده بان ایران|  در پــى افزایش قیمت 
برنج در ماه هاى اخیر، آمار رسمى مرکز آمار ایران 
از گران شدن این محصول تا بیش از 95 درصد 
حکایت دارد. در رابطه با برنج خارجى نیز متوسط 
قیمت از بهمن سال گذشته با 24 هزار تومان به 
مرز 30 هزار تومان در دى ماه امسال رسید و در 
بهمن ماه نیز تا بیش از 30 هزار تومان پیش رفت.

فعًال در حد وعده
  ایسنا| رئیس سازمان حج و زیارت با بیان 
اینکه حدود 41 هزار نفر براى سفر نوروزى عراق 
ثبت نام کرده اند که 26 هزار نفر درخواست سفر 
هوایى دارند و 15 هزار نفر دیگر نیز براى ســفر 
زمینى متقاضى هستند، گفت: تاکنون جز وعده 
شفاهى، هیچ اقدام عملى و مکاتبه رسمى در این 

باره صورت نگرفته است.

گاف خنده دار 
  برترین ها| انتشار پیام تسلیت از سوى رئیس 
صداوسیما براى درگذشت یک بازیگر پیشکسوت 
خبرساز شد. مصطفى قاســمیان، روزنامه نگار 
ســینما و تلویزیون در توییتر خود نوشت: پیمان 
جبلى براى درگذشت هوشنگ حریرچیان پیام 
تسلیت داد. اما خود این بنده خدا مصاحبه کرد و 

گفت من زنده ام!

خارج از الگو نباشد
على اکبر محرابیان، وزیر نیرو در    تسنیم|
پاسخ به سئوالى درباره کشت برنج در استان هاى 
غیرمجاز گفت: اگر کشت خارج از الگوى وزارت 
جهاد کشاورزى باشــد تأمین آب نخواهد شد؛ 
بنابراین، کشاورزان با انجام کشت بدون برنامه 
متضرر خواهند شد. وى با تأکیدبر لزوم مدیریت 
منابع آبى افزود: براى مدیریت مخازن سدها، ابتدا 
حجم مخازن تعیین وسپس متناسب با آن الگو و 

محدوده کشت تعیین مى شود.

توهین آقاى نماینده  
مهرداد ویس کرمى، دبیر کمیســیون    انتخاب|
مشــترك بررســى طرح صیانــت و نماینــده حامى 
صیانت در توییتى منتقــدان و مخالفــان این طرح را 
«گرگ هاى مجازى و سگ هاى قالده بلند» خواند. وى 
در باره اهمیت طرح صیانت نوشت: «به دلیل اهمیت، 
موضوعى حاکمیتى و محتاج قانونگذارى اســت. چند 
وجهى،پیچیــده و نیازمند مدیریت فراقوه اى اســت. 
گرگ هاى مجازى و  ســگ هاى قالده بلند غربگرا از 
قانونمندى آن مى ترســند.» وى پیش از این نیز گفته 
بود که گفت: برخى از مسائل ماهیت حاکمیتى دارند و 
تصمیم گیرى درباره آن در قالب یک وزارتخانه نمى گنجد 
و از آنجایى که فضاى مجازى اهمیت ویژه دارد باید کل 

نظام درباره آن تصمیم گیرى کند.

مترسک هم نیستند 
  روزنامه کیهان|چــرا اوکراین ظــرف 48 
ساعت اول، برخى شهرهاى خود را از دست داد؟ وقتى 
به کشورى حمله نظامى مى شود، اگر مردمان آن کشور 
به اندازه یک مترسک هم اَداى مقاومت را در بیاورند، 
مى توانند دشمن را شکست دهند. وقتى کشورى ظرف 
تنها 48 ساعت شهرهایش را از دست مى دهد و «صف 
فرار از کشور» طوالنى تر از «صف شرکت در جبهه هاى 
جنگ» مى شود یعنى، مردمان آن کشور مقاومت را بلد 

نیستند حتى به اندازه آن مترسک!

آمریکو فیل ها پاسخ دهند
  روزنامه کیهان| رفتــار امــروز غــرب 
با ورزشکاران روســیه نشــان داد، رفتار ورزشکاران 
کشورهایى مثل ایران با رژیم اشغالگر صهیونیستى، 
صحیح بوده و آمریکو فیل ها و همین ســازمان هاى 
بین المللى باید پاسخ دهند که چرا، ورزشکاران و تیم هاى 
ورزشــى ما را به دلیل عدم رویارویى با رژیم اشغالگر 

صهیونیستى محروم کرده و تحت فشار قرار داده اند!

گاف عجیب بایدن 
«جو بایدن»، رئیس جمهــور آمریکا در    بهار|
سخنرانى ســاالنه خود در کنگره ، واژه «ایران» را با 
«اوکراین» اشتباه گرفت. بایدن گفت: پوتین ممکن 
است با تانک ها دور کى یف بچرخد، اما هرگز قلب و 

روح مردم ایران را به دست نخواهد آورد!

تولید محتوا جرم است!
طرحى با عنوان الحاق یک ماده به قانون    بهار|
ممنوعیت به کارگیرى تجهیزات دریافت از ماهواره در 
دستور کار مجلس است که در صورت تصویب، تولید 
محتوا در پلتفرم هایى مانند یوتیوب و توییتر هم مى تواند 
جرم تلقى شود. براساس این طرح، هرگونه همکارى و 
تهیه محتوا براى پلتفرم هاى غیر مجاز، مجرمانه است.

ایرانى ها سالمند
منوچهر مرادى سفیر جمهورى اسالمى    انتخاب|
ایران گزارشى از اقدامات انجام شده براى خروج اتباع 
ایرانى از اوکراین ارائه و توضیحاتى را اعالم کرد و گفت: 
به رغم دشوارى هایى که در اوکراین وجود دارد تمامى 
هموطنان در سالمت به سر مى برند و هیچ گزارشى از 
آسیب یا مشکالتى که جان هموطنان را به خطر اندازد 

نداشته ایم.

فرق این مذاکره با آن مذاکره 
عباس سلیمى نمین، فعال سیاسى    رویداد24 |
اصولگرا در ارزیابى چرخش ناگهانى مخالفین برجام به 
سمت موافقین برجام اظهار کرد: نگاه تیم مذاکره کننده 
ما در گذشته بعضاً ناشى از بى توجهى به تاریخ بود، یعنى 
درس نگرفتن از تاریخ. اگر درس الزم را از تاریخ گرفته 
بودیم، طبیعتاً بسیار بسیار دقیق تر عمل مى کردیم. تیم 
مذاکره کننده گذشته از چند جهت دچار مشکل بود و 
چند عامل، تیم مذاکره را از جهت صیانت از منافع ملى 

به چالش مى کشید.

خبرخوان

فقط چند روز تا آغاز نوروز باقى مانده است، 
مردم در حال خرید کاالهاى اساسى براى 
این ایام هستند تا ســفره  در حد بضاعت 
براى مهمان هاى نوروزیشان پهن کنند 
و سنت دیرین صله رحم را به جا بیاورند. 
اما در چند ماه اخیر افزایش قیمت در برخى 
از کاالهاى اساسى آنچنان زیاد بوده که 
امکان تأمین یک سفره ساده ناهار یا شام 
نوروزى براى بســیارى از خانواده هاى 

ایرانى دشوار یا بسیار دشوار است.
اگر در نوروز یک خانواده چهار نفره مهمان 
ناهار یا شــام خانواده اى با همین تعداد 
باشد، براى پذیرایى با خورش مرغ ساده 
و برنج، نیازمند تهیه دستکم یک کیلوگرم 
برنج و یک مرغ کامل همراه با مواد مورد 
مصرف دیگر ماننــد: رب گوجه فرنگى، 

پیاز و ... است.
همچنین اگر این خانــواده براى پذیرایى 
ناهار یا شام از مهمانان نوروزى خود برنج 
همراه با یک خورش ســاده مانند قیمه را 
در نظر بگیرد، نیازمند تهیه دستکم یک 
کیلوگرم برنــج و حدود یــک کیلوگرم 
گوشت همراه با مواد مورد مصرف دیگر 
آن مانند: رب گوجه فرنگى، پیاز و سیب 

زمینى و ... است.
با توجه به اینکه قیمت هر کیلوگرم برنج 
داخلى از 42 هزار تومان تــا حدود 102 
هزار تومان و هــر کیلوگرم برنج خارجى 
12 هزار و 500 تا 40 هزار تومان اســت 
و هر کیلوگرم مــرغ با قیمت مصوب  31 
هزار تومان (متوسط وزن هر عدد مرغ 2 
کیلوگرم) در بازار عرضه مى شــود. بدون 
در نظر گرفتن مواد مــورد مصرف دیگر 
براى تهیه خورش مرغ ساده با برنج، یک 
خانواده ایرانى بــراى راه اندازى مهمانى 
8 نفره با برنج داخلى بایــد حداقل 104 

هزار تا 164 هزار تومان و با برنج خارجى 
حداقل 74 هزار و 500 تا 102 هزار تومان 

هزینه کند.
در صورتى کــه این خانــواده تصمیم 
به پذیرایــى از مهمانان خــود با برنج و 
خورش قیمه بگیرند. بــا توجه به اینکه 
قیمت هر کیلوگرم گوشــت خورشى از 
159 هــزار تومان تا 249 هــزار تومان 
اســت، بدون در نظر گرفتن مواد مورد 

مصرف دیگر براى تهیه این غذا، دستکم 
باید بــراى ارزان ترین برنــج داخلى و 
گوشــت خورشــتى 201 هزار تومان و 
براى گران ترین برنــج داخلى و کیفى 
ترین گوشت خورشــى 351هزار تومان 
و براى ارزان ترین برنج خارجى و گوشت 
خورشتى حداقل 171 هزار و 500 تومان 
و براى گران ترین برنج خارجى و کیفى 
ترین گوشت خورشى حداقل 289 هزار 

تومان در یک وعده هزینه کند.
الزم به ذکر است، در حال حاضر متوسط 
قیمت هر قوطــى رب 400 گرمى از 15 
هزار تا 20 هــزار تومان، هر کیلوگرم پیاز 
از 3 هزار تا 9 هزار تومــان، هر کیلوگرم 
سیب زمینى 5 هزار تا 21 هزار تومان، هر 
کیلوگرم لپه از 33 هزار تا 75 هزار تومان، 
هر 100 گرم لیمــو عمانى 22 تا 28 هزار 

تومان است.

نوروز نزدیک است و بهاى اقالم سفره مهمانى ها سر به فلک گذاشته است 

شام و ناهار دادن رؤیا مى شود؟

در راســتاى ابالغ قانون حمایت از خانواده و جوانى جمعیت از سوى مجلس شوراى 
اسالمى، شرکت هاى خودروسازى ایران خودرو و سایپا فروش فوق العاده محصوالت 

خود را اجرایى مى کنند.
در همین راستا گروه خودروسازى سایپا، اولین پیش فروش یک ساله محصوالت خود 
را از ساعت 8 صبح امروز پنج شنبه 12 اسفندماه براى مادران داراى دو فرزند و بیش تر 
آغاز مى کند. این طرح به مــدت دو روز ادامه دارد و براى پنج محصول این شــرکت 

خودروسازى به اجرا درمى آید.
تحویل خودروهایى که از سوى سایپا براى عرضه در این طرح در نظر گرفته شده اند از 

مرداد سال آینده آغاز خواهد شد. 
در طرح ایران  خودرو نیز نظیر سایپا در صورتى که تعداد مادران متقاضى بیشتر از ظرفیت 
فروش فوق العاده باشد، مشتریان نهایى از طریق قرعه کشــى و با حضور نمایندگان 
نهادهاى نظارتى تعیین خواهند شد. مراسم قرعه کشى احتمالى روز 14 اسفند برگزار 

خواهد شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى مکلف شــد ضمن دهــک بندى درآمدى همه 
خانوار هاى یارانه بگیر، به حذف یارانه نقدى و طرح معیشــتى خانوار هاى پردرآمد 

اقدام کند.
در نشست علنى روز چهارشنبه(11 اسفندماه) مجلس شوراى اسالمى بررسى بخش 
درآمدى الیحه بودجه 1401 و بند (الف)  تبصره (14) که مربوط به هدفمندسازى 

یارانه هاست در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.
بر اســاس بند (ب) تبصره 14 وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــى با همکارى 
ســازمان هدفمندســازى یارانه ها و با اســتفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
مکلف اســت حداکثر ظرف ســه ماه پــس از ابــالغ این قانــون، ضمن دهک 
بندى درآمدى کلیه خانوارهــاى یارانه بگیر از طریق شــاخص ها و اطالعات و 
داده هــاى متقــن و ثبتى قابــل اتکا نســبت به حــذف یارانه نقــدى و طرح 
معیشــتى خانوارهاى پر درآمــد اقدام نماید، شناســایى و دهک بندى توســط 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى انجام مى گیرد. ســازمان هدفمندســازى 
یارانه ها موظف است نســبت به ثبت نام افراد جدید متقاضى یارانه طبق ضوابط 

اقدام نماید.

حوالى ساعت 2 بامداد روز گذشته بود که خبر فوت زهره فکور صبور در منزل 
شــخصى اش آمد، خبرى که البته با تأخیر زیاد توسط رسانه هاى مختلف 
پوشش داده شد و به نوعى انگار رسمى شــدن این خبر با تردید همراه بود. 
خبرگزارى «میزان» اما در توضیح علت فوت فکور صبور از «خودکشى» 

نوشته بود به نقل از «منبع کامًال آگاه»!
ساعتى بعد خبرگزارى «ایســنا»، تلویحاً نقطه مقابل خبرگزارى «میزان» 
ایستاد و نوشت «علت مرگ نامشخص اســت». این در صورتى ا ست که 

«میزان» حتى شکل خودکشــى را هم در خبرش آورده: «مصرف قرص». 
دیروز هم خبرگزارى «تسنیم» تأیید کرد که این بازیگر خودکشى کرده است.

ویدیویى که بوى خودکشى نمى داد
فکور صبور ســاعاتى قبل از درگذشــتش ویدیویى از حضــور در برنامه 
تلویزیونى«زنده رود» در سیماى اصفهان منتشــر کرد که در آن در پاسخ 
به پرســش مجرى برنامه «زنده رود» که از او درباره برگشتن به گذشته و 
انتخاب مجدد بازیگرى، پرسیده بود، اظهار کرده بود: «اگر به گذشته برگردم 
اصًال بازیگر نمى شوم. خداراشکر اتفاقات خوبى هم برایم افتاد. اما از بچگى 
دنبال زندگى آرام و بى دغدغه بودم.» وى گفته بود: «اگر هم روزى بچه دار 
شوم هیچ وقت اجازه نمى دهم وارد این حرفه شود و ترجیح مى دهم زندگى 

عادى داشته باشد.»
او با انتشار این ویدیو نوشته است: «بسیار روز خوبى داشتم بعد از سال ها در 
کنار عزیزان اصفهان و گروه خوب برنامه "زنده رود"، الهى همیشه خدا هواى 

دل تک تک دوستان را داشته باشد.»

جزئیات کشف جسد
حدود ساعت 21 روز 10 اسفند خبر مرگ مشــکوك زن جوانى در یک 
منزل مسکونى در تهران به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 اعالم شد که به 

سرعت مأموران پلیس در محل حاضر شدند.
مأموران با حضــور در محل با پیکــر بى جان زهره فکــور صبور مواجه 
شــدند و در تحقیقات اولیه ســراغ فردى رفتند که خود را همسر صبور 
معرفى مى کــرد. وى در تحقیقات به مأموران گفته اســت: خانم صبور 
جواب تلفن همراهم را نمى داد که نگران وى شــدم، خانم صبور حتى دِر 
خانه را به روى سرایدار ســاختمان نیز باز نکرده بود. پس از گشودن در 
خانه، دیدم همســرم بى حال در پذیرایى افتاده که به سرعت با اورژانس 
تماس گرفتم. تحقیقات نشــان داد تالش تکنســین هاى اورژانس نیز 
براى احیاى فکور صبور کــه ظاهراً اقدام به مصــرف 100 عدد قرص 
آرام بخش کرده بــود، نتیجه نــداد و در نهایت پیکر وى براى بررســى 
بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شــد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه 

دارد.

ابهامات درباره مرگ ناگهانى بازیگر سینما و تلویزیون 

خودکشى بعد از حضور در «زنده رود»؟

مادران داراى دو فرزند
 و بیشتر بخوانند

یارانه بگیران دهک بندى مى شوند

على ودایع| روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

بمباران خبرى جنگ اوکراین در رسانه هاى 
جهان ادامه دارد. مســئله اساسى در پشت 
تحلیل هایى که ارائه مى شود؛ جنگ اوکراین 

ریشه در عنوان «هارتلند» دارد.
آقاى «مکیندر» ژئوپلیتیسین بریتانیایى در 
قرن نوزدهم ، اوکراین را قلب زمین مى نامد. 
سرزمینى که هرکس بر آن حاکم باشد، حاکم 
سرزمینى جهان مى شود. نکته اینجاست که 
اوکراین از قرن شانزدهم میالدى و حکمرانى 

«پترکبیر» مورد توجه روسیه بوده است. 
فراتر از همه اینها، روســیه به لحاظ هویتى، 
تاریخى و مذهبى بدون اوکراین به شــدت 

آسیب پذیر مى شود. 
حداقل در طول 2 قرن اخیر ، اوکراین محل 
کش مکش غرب و  شــرق بوده اســت. در 
جریان انقالب صنعتى و پــس از آن با پایان 
جنگ جهانــى اول، تمام دغدغه بریتانیا این 

بود که روسیه بر هارتلند حاکم نشود.
در جریان جنگ جهانــى دوم، آدولف هیتلر 
تمام عزم خود را براى رســیدن به اوکراین 
گذاشــت. پس از جنگ جهانــى دوم، این 
اتحادیه جماهیر شوروى بود که راهبرد منطقه 
حایل بریتانیــا را کنــار زد و حاکم بالمنازع 

اوکراین  شد.
 اسپایکمن با طراحى «ریملند» تالش کرد 
امنیت بلوك غرب در برابر بلوك شــرق در 
جنگ سرد را تضمین کند.استراتژى «کانتین 
منت» بر اساس جنگ در سرزمین هاى میانى 
همانند برلین غربى و برلین شرقى برهمین  

اساس توسط « ژرژ کنان» ارائه شد.
با فروپاشى شوروى، مســکو از سال 1997 
شاهد عضویت اقمار ســابق خود در ناتو بود. 
مسئله اینجاســت که روسیه همیشه در فکر 

امپراتورى تزارى با اقتدار شورویایى است.
روسیه براى دو دهه صبر کرد تا اشتباه گذشته 
را تکرار نکند. شاید باورش امروز سخت باشد 
که کرملین با خودخــورى انقالب نارنجى 
2005 را تحمل کرد امــا پس از انقالب آبى 

2014 بازى فرق کرد.
روســیه در ســال 2014 و در ماجراى شبه 
جزیره کریمه نشــان داد که براى به چنگ 
آوردن اوکراین حاضر به جنگ اتمى با جهان 

غرب است. 
نگاه روســیه این است که ســکوت در برابر 
گسترش ناتو در اوکراین فردا منجر به حضور 

غرب در نزدیکى استالینگراد خواهد شد.
جالب ترین اتفاق این اســت که آمریکا هم 
از ایجاد منطقه ریملنــد در اوکراین غربى به 

شکل پنهان حمایت مى کند.
فارغ از همه تحلیل هــا ، این بالى اهمیت 
ژئوپلیتیک اســت که نمى گذارد اوکراین در 
جنگ غرب و شرق به یک کشور آزاد و بازیگر 

مستقل تبدیل شود.

بالى ژئوپلیتیک اوکراین 
بر سر کى یف
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35 زندانى آزاد شدند
در آییـن گلریزانـى که همزمـان با عید سـعید مبعث 
و با حضور خیـران اسـتان اصفهان برگزار شـد،  مبلغ 
15میلیارد ریال جمع آورى و زمینـه آزادى 35 زندانى 
فراهم شد. حجت االسالم اسـدا... جعفرى رئیس کل 
دادگسـترى اسـتان اصفهان در آیین گلریـزان براى 
آزادى زندانیان که همزمان با عید بزرگ مبعث برگزار 
شد، اظهار کرد: از خیران و نیکوکاران قبل از اینکه در 
این گونه فضاها قدردانى شود، خداوند در قرآن کریم از 
آن ها قدردانى کرده و در آخرت و جایى که فرد مشغول 
به خودش اسـت نیز همین اعمال به عنـوان چراغى 

راه گشا خواهند بود.

تغییر رئیس سازمان مدیریت 
بـا حکـم رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، 
محمدرضـا قاسـمى رئیـس سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزى اسـتان اصفهـان شـد. سیدمسـعود 
میرکاظمى، رئیس سـازمان برنامه و بودجه کشور در 
حکمى "محمدرضا قاسمى“ را به عنوان رئیس سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان منصوب کرد.

ترخیص با تسهیالت ویژه
رئیـس پلیـس راهنمایـى و رانندگـى فرماندهـى 
انتظامـى اسـتان اصفهـان از ترخیـص خودروهـا 
و موتورسـیکلت هاى توقیفى بـا تسـهیالت ویژه به 
مناسبت عید مبعث رسول اکرم (ص) و اعیاد شعبانیه 
خبر داد. سـرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: 
در این طرح که تا پایان روز کارى 29 اسفند ماه اجرایى 
مى شـود مالکان خودروها و موتورسـیکلت هایى که 
قادر به پرداخـت جریمه هاى خود به صـورت یک جا 
نیستند مى توانند بدون پیش پرداخت جریمه هاى خود 
را در یک سال و با هرمبلغى که تمایل دارند به صورت 
اقساطى پرداخت کنند. رئیس پلیس راهور فرماندهى 
انتظامـى اسـتان اصفهـان، دریافـت حداقـل هزینه 
پارکینـگ از مالـکان خودروها و موتورسـیکلت هاى 

توقیفى را از دیگر مزایاى طرح مذکور عنوان کرد.

گرامیداشت عید مبعث 
مراسم گرامیداشـت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 
به همت امور فرهنگى دینى آبفاى اسـتان اصفهان و 
با حضور جمعى از مسـئوالن و کارکنان این شـرکت 
در مصلى امیرالمومنین (ع) برگزار شد. حجت  االسالم 
توسلى در این مراسم به بیان ویژگى ها و فضائل پیامبر 
مهر و رحمت پرداخت.  در پایان این مراسـم، مولودى 
خوانى در مدح و منقبت پیامبر اکرم (ص) توسط حسین 
رستمى از همکاران شرکت انجام شـد و به قید قرعه 

به 6 نفر از شرکت کنندگان جوایز ارزنده اى اهدا شد.

سرانه مصرف آبزیان 
در اصفهان 

مدیر شیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: اکنون سرانه مصرف آبزیان در استان 
اصفهان به 11کیلوگرم رسیده است که نسبت به سرانه 
جهانى کمتر است. محمدرضا عباسى افزود: مصرف 
ماهى در سـال هاى دهـه 70 زیر 2 کیلوگـرم بوده اما 
بدنبال برگزارى همایش ها، جشنواره ها و برنامه هاى 
آموزشى باهدف آشنایى مردم باارزش  غذایى و خواص 
ماهـى و همچنین دسترسـى شهرسـتان هاى بزرگ 
استان اصفهان به بازارهاى تخصصى ماهیان خوراکى، 
این میزان افزایش یافت اگرچه نسبت به سرانه مصرف 
ماهـى در جهان(بـراى هر فـرد 21 کیلوگـرم) کمتر

 است.

کشف 137 کیلو تریاك 
فرمانده انتظامى شهرستان نایین اظهار داشت: ماموران 
انتظامى مسـتقر در ایسـتگاه ایسـت و بازرسى شهید 
شـرافت شهرسـتان نایین حین کنتـرل خودروهاى 
عبورى به یـک کامیون بنز مشـکوك و آن را متوقف 
کردند. هادى کیان مهر افزود: در بازرسى از این خودرو 
137 کیلو و 140 گرم تریاك که در جعبه بغل کامیون 

جاساز شده بود کشف شد.

خبر

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه 
گفت: از سال آینده بر اســاس برنامه ریزى هاى انجام 
شده واگذارى خدمات اتوبوسرانى به بخش خصوصى 

را انجام خواهیم داد. 
سیدعباس روحانى با اشاره به نحوه واگذارى اتوبوس ها 
به بخــش خصوصى، اظهــار کرد: خصوصى ســازى 
اتوبوســرانى در دولت هاى نهم و دهــم به عنوان یک 
تکلیف بر عهده اتوبوسرانى ها گذاشته شد و با توجه به 
اینکه قیمت اتوبوس در آن زمان براى بخش خصوصى 
مقرون به صرفه بود، مالکان مى توانستند با پرداخت 18 
تا 20 میلیــون تومان یک دســتگاه اتوبوس را تحویل 

بگیرند و متعهد به 10 سال خدمت رسانى باشند، اما در 
حال حاضر با توجه به قیمت 4.5 میلیاردتومانى اتوبوس، 
انجام این اقدام براى بخش خصوصى مقرون به صرفه 

نیست.
وى افزود: با تغییــر اســتراتژى ها در فرایند واگذارى 
خدمات به بخش خصوصى، مطالعاتى با عنوان واگذارى 
خدمات در نظر گرفته شــده اســت؛ به این صورت که 
مالکیت اتوبوس در اختیار شهردارى و اتوبوسرانى بماند 
و سرمایه گذارى اولیه توسط اتوبوسرانى انجام شود، اما 
بهره بردارى و خدمات را به بخش خصوصى واگذار کنیم 

که این گام در سال 1401 برداشته خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از پیش بینى چهار 
هزار پایگاه امداد براى برگزارى جشن نیکوکارى امسال 
خبر داد و گفت: پایگاه هاى جشن نیکوکارى با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در سطح شهر و دفاتر این نهاد، 
مدارس، مساجد، پایگاه هاى بسیج و مراکز نیکوکارى و 

مصلى هاى نماز جمعه برپا خواهد بود.
کریم زارع اظهار کرد: مردم نیکوکار اســتان اصفهان 
هرسال با مشارکت در جشن نیکوکارى، شادى را براى 
شروع سال جدید به خانه هاى نیازمندان مى برند. امسال 
این جشن همزمان با آغاز هفته احســان و نیکوکارى 
با شــعار «عیدى بــراى همه» در روزهــاى دوازدهم 

تا چهاردهم اســفندماه برگزار و پیش بینى مى شــود، 
مشارکت خیران نسبت به سال گذشته رشد خوبى داشته 

باشد.
وى با اشاره به اینکه کمک هاى نیکوکاران به این سه 
روز محدود نمى شــود و تا بیســت وپنجم اسفند ادامه 
خواهد داشت، ادامه داد: مردم خیراندیش استان اصفهان 
در طول ســال کمک هاى خود را بــه محرومان اهدا 
مى کنند؛ اما با نزدیک شدن به سال جدید و الگو گرفتن 
از الطاف آفریننده نظام هســتى، دســت هاى مهربانى 
خود را با هر تــوان براى حمایــت از همنوعان نیازمند 

مى گشایند.

برگزارى جشن نیکوکارى 
در اصفهان از امروز

اتوبوس ها از سال آینده 
خصوصى مى شوند

 نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس از فعالیت 800 
موتور پمپ غیرمجاز آب در باالدست زاینده رود خبر داد 

و گفت: مدیریت چاه هاى غیرمجاز کار درستى است.
حجت االســالم محمدتقى نقدعلى در جمع اصحاب 
رسانه با اشــاره به مشــکالت حوزه آب اظهار داشت: 
مشکل ما این اســت که یک عمر در موضوع چاه هاى 
غیرمجــاز، برداشــت هاى غیرمجــاز و انتقال هــاى 
غیرکارشناسى و هر آنچه بنا نبود و نباید اتفاق مى افتاد، 
اتفاق افتــاد، خواب بودیــم و اکنون که بیدار شــدیم 
مى خواهیم در یک برنامه کوتاه مدت و غیرکارشناسى 

مشکل 43 ساله را حل کنیم.
وى افزود: امروز از وجود  380 هــزار چاه غیرمجاز در 
کشور غافل مانده ایم، از یک طرف خشکسالى و خالى 
شــدن آبخوان ها و بار جمعیتى که بر حوزه هاى الغر 
اندام آبریز مثل حوزه زاینده رود بارگزارى شــده است 
همه دست به دست داده تا کشاورزان در حالت بحران 

قرار بگیرند.

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه در بودجه 1400 و 1401 وزارت نیرو به کنتور 
هوشمند تاکید مى کند، گفت: به یک مرتبه یک کشاورز 
که چاه 6 اینچى اش در عمق 370 متــرى 2 اینچ آب 
نمى دهد تکلیف مى کنیم که باید کنتور هوشمند بگذارد، 

مبلغ کنتور را هم باید از جیب خالى خودش بدهد.
وى ادامه داد: بحث مجــاز و غیرمجاز مطرح مى کنیم 
حقى که آب منطقه اى ها بایــد بگیرند این کارى که ما 
انجام مى دهیم ناشى از آن است که در یک مقطع زمانى 

وزارت نیرو خوب عمل نکرده است.
نقدعلى با بیان اینکه مدیریــت چاه هاى غیرمجاز کار 
درستى اســت، تصریح کرد: برداشــت هاى غیرمجاز 
باالدست و 800 موتور پمپ غیرمجازى که در باالدست 
زاینده رود را در 700 مترى براى کاشت هلو مى برد آن 

را هم نگاه کنیم.
وى با اشاره به اینکه داستان مدیریت چاه هاى غیرمجاز 
کلى است، اظهار داشــت: یک دفعه 130 هزار هکتار 

توسعه کشاورزى از برداشــت حق آبه داران زاینده رود 
انجام مى شود را هم ببینیم. همان چیزى که خودمان در 
مجلس تذکر دادیم در بین مردم خالفش را عمل نکنیم، 

این اشتباه است.
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
درخصوص کنتور هوشــمند و چاه هاى غیرمجاز گفت: 
نمى شــود به یک باره صــورت مســاله را حذف کرد. 
زمانى وزارت نیرو اجازه  توســعه چاه هاى غیر مجاز و 
برداشت هاى غیر مجاز را داد و نمى شود حاال به یکباره 
بیدار شد و کشاورزى که به نان شب محتاج شده را هم 

ببینیم.
وى خاطرنشان کرد: اگر در چاه را بستیم درخت هاى 60 
یا 70 ســاله را چه کنیم؟ اگر ریه تنفسى غرب اصفهان 
مسدود شد ما چه جوابى به محیط زیست داریم بدهیم؟ 
بنابراین باید تدبیر درســتى کرد و از قانونگذارى هایى 
که ســبب تنش و اضطراب در بین کشاورزان مى شود، 

خوددارى کرد.

شهردار اصفهان گفت: پیش بینى مى شود تا پایان خرداد 
1401 فعالیت هاى عمرانى پــروژه مرکز همایش هاى 

بین المللى اصفهان تکمیل و آماده بهره بردارى شود.
على قاســم زاده در حاشیه جلســه بررسى مشکالت و 
برنامه ریزى پروژه هاى شــاخص عمرانــى اصفهان، 
اظهار کرد: در این جلســه روند پیشــرفت پروژه مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان مورد بررسى قرار گرفت 

و بر بهره بردارى سریع تر این ابر پروژه تاکید شد.
وى با بیان این که در جلســه روز چهارشــنبه بررسى 
مشــکالت و برنامه ریزى پروژه هاى شاخص عمرانى 
اصفهان نواقص و کاستى هاى موجود در روند پروژه مرکز 
همایش هاى بین المللى بررسى شد و راهکارهاى مناسب 
با نظرات کارشناســان متخصص پیش بینى شد، افزود: 
پیش بینى مى شــود تا پایان خرداد 1401 فعالیت هاى 
عمرانى پروژه مرکز همایش هــاى بین المللى اصفهان 

تکمیل و آماده بهره بردارى شود.
شــهردار اصفهان با بیــان این که یک عــزم جدى در 

بدنه مدیریت شــهرى براى بهره بردارى از پروژه مرکز 
همایش هــاى بین المللى اصفهان وجــود دارد، اظهار 
امیدوارى کرد: مشــکالت و نواقص پروژه باید هر چه 
سریع تر رفع شــود تا این پروژه طبق زمان بندى انجام 

شده، تا پایان خرداد 1401 به بهره بردارى برسد.
وى با تاکید بر این که در حال حاضر مشــکل اساسى و 
خاصى در پروژه مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان 
وجود ندارد و عمدتًا مهمترین دغدغه مدیریت شهرى، 
تکمیل ریزپروژه هاى داخل این ابرپروژه است که باید به 
نحوه صحیح از پیمانکار تحویل گرفته شود، گفت: این 
پروژه عظیم داراى ریزپروژه هاى متعددى است که باید 

موقع تحویل نقصان و اشکالى نداشته باشد.
قاســم زاده در خصــوص تأخیر در پرداخــت مطالبات 
پیمانکاران، اظهار کرد: راه حل کلیــدى براى رفع این 

مشکل پیشنهاد شده است.
وى گفت: طى توافق و رایزنى انجام شــده با بانک هاى 
مختلف اســتان، یک خط اعتبارى از سوى یک بانک 
براى هر پروژه عظیم و شاخص شهرى تعیین مى شود 
و ســپس مباحث مالى پیمانکار پروژه بــا بانک خواهد 
بود و سپس شهردارى اصفهان از این بعد با بانک طرف 

خواهد شد.

فرماندار شاهین شهر از مخالفت کمیته انطباق با افزایش 
بیش از 80 درصدى بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر 

شاهین شهر براى سال 1401 خبر داد.
ســیدمحمدرضا کاظمى طبا اظهار داشت: اعضا کمیته 
انطباق شهرستان شاهین شهر و میمه فرماندار، رئیس 
دادگسترى و نماینده شوراى اسالمى استان به اتفاق آرا 
با مصوبه شوراى اسالمى شــهر شاهین شهر مخالفت 

کرد.

وى افــزود: مغایرت با سیاســت هاى کلــى دولت و 
جلوگیــرى از افزایــش فشــار هزینــه اى و عوارض 
مختلف بر شهروندان شاهین شــهر با مصوبه شوراى 
اسالمى شهر شاهین شهر از دالیل این مخالفت بوده

 است.
فرماندار شاهین شــهر تصریح کرد: بودجه سال 1401 
شهردارى شاهین شهر 687 میلیارد تومان در 25 بهمن 
ماه در شوراى اسالمى این شــهر تصویب شد و براى 

انطباق به فرماندارى ارسال شد.
وى با بیان اینکه بودجه مصوب سال 1400 شهردارى 
شاهین شهر 248 میلیارد تومان بوده است، ابراز داشت: 
بودجه سال 1401 نسبت به این بودجه افزایش بیش از 

80 درصدى داشته است. 
کاظمى طبا اضافه کرد: کمیتــه انطباق بودجه مصوب 
شوراى اسالمى شهر الیبید را با افزایش 15 درصدى به 

اتفاق آرا تأیید کرد.

فعالیت 800 موتور پمپ غیرمجاز آب در باالدست زاینده رود

برداشت آب براى کاشت هلو! راهبرد سازمان پارك هاى شهردارى اصفهان کاشت 
درخت به نام شــهروندان همراه با پایش و محافظت 
دائمى درختان در باغ خاطره هاى 2 و محالت منتخب 

است.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: با اشــاره به تجربه موفق کاشــت و 
نگهدارى مردمى درخت در بسیارى از کشور ها و باغ 
خاطره هاى 1 ناژوان ،  با آماده سازى باغ خاطره هاى 2 
ناژوان در زمینى به مساحت 10 هزار مترمربع، درختان 
پالك دار به شهروندان متقاضى تحویل داده مى شود 
تا در این باغ بکارند و این شهروندان متعهد مى شوند که 

به صورت هفتگى از درختشان مراقبت کنند.

 با توجه به خشکســالى هاى پى در پى، کمبود آب و 
مستقر نشــدن حجم زیاد درخت هاى کاشته شده در 
روز درختکارى، پویش درخت بانى به جاى درختکارى 
راه اندازى است. عرفان منش مى گوید  امسال در روز 
درختکارى درخت به صورت عمومى توزیع نمى شود، 
هدف از پویش درختبانى محافظت از درختان کاشته 

شده به ویژه درختان کهنسال شهر است.
در  پویش درختبانى ضمــن دادن آموزش هاى الزم 
به شــهروندان براى محافظت از درختــان از طریق 
محتوا هایى که در فضاى مجازى ارائه خواهد شد از آنان 
خواسته مى شود که در صورت مشاهده هرگونه آسیب 

به درختان با سامانه 137 شهردارى تماس بگیرند.

یکى از پروژه هاى شاخص ســازمان میادین میوه و 
تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان، 
طراحى و احداث بازار بزرگ گل و گیــاه ارغوان در 

ابتداى بلوار ارغوان و به وسعت 19 هکتار است. 
این بازار در دو فاز طراحى شده که فاز اول آن شامل 
سالن گل هاى سرشاخه، سالن نهاده هاى کشاورزى، 
ســالن باغ و باغچه، ســالن گل هــاى آپارتمانى، 
پارك آموزشــى کودکان و مکان هاى اســتراحت 
بازدیدکنندگان اســت و فاز دوم آن شــامل سالن 

پرندگان و ماهى هاى زینتى مى باشد.
در دل این بازار بزرگ، احداث چندین پروژه دیگر در 
دستور کار قرار گرفته که مدیر عامل سازمان میادین و 
ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان درباره 

آنها مى گوید: پروژه سالن هاى باغ و باغچه و گلهاى 
آپارتمانى بازار گل و گیاه ارغوان از جمله پروژه هایى 
اســت که با 340 میلیارد ریال بودجه در فضایى به 
مساحت 10 هزار مترمربع در دست احداث قرار دارد 

و تا خردادماه سال 1402 به بهره بردارى مى رسد.
امیر حسین ماه آور پور از احداث پکیج تصفیه فاضالب 
بازار گل و گیاه ارغوان بــه عنوان پروژه دیگرى خبر 
داده و مى افزاید: این پروژه با اعتبار 100 میلیارد ریال 
تا اوایل بهمن ماه سال 1401 به بهره بردارى مى رسد.

به گفته او، احداث 4 باب پست توزیع برق داخلى بازار 
گل و گیاه ارغوان نیز پروژه دیگرى است که با اعتبار 
120 میلیارد ریال تا اوایل بهمن ماه ســال 1401 به 

بهره بردارى خواهد رسید.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: ذخائر 
خونى در اصفهان به 2/5 روز کاهش یافته اســت و 
در این زمینه وضعیت خوبى نداریم. على فتوحى در 
گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت 
ذخایر خونى اســتان اصفهان اظهار داشــت:  باید 
حداقل میــزان ذخایر خونى اســتان اصفهان پنج 

روز باشد.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه با 
توجه به در پیش بودن ایام نوروز و ماه مبارك رمضان 

میزان اهداى خون کاهش شــدید خواهد داشت، 
اضافه کرد: از شــهروندان درخواست داریم هر چه 

زودتر نسبت به اهداى خون اقدام کنند.
وى با بیان اینکه در حــال حاضر به همه گروه هاى 
خونى در اســتان اصفهان نیاز داریم، گفت: در حال 
حاضر به همه گروه هاى خونى و به ویژه گروه هاى 
خون منفى و A مثبت نیاز داریم، گفت: باید تا قبل 
از نوروز یک هزار واحد خون در استان اصفهان اهدا 

شود تا به وضعیت مناسبت در استان برسیم.

 کاشت درخت به نام شهروندان اصفهانى

اجراى 3 پروژه در بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان 

کاهش ذخائر خونى در اصفهان تا 2/5 روز

تکمیل پروژه مرکز همایش ها تا پایان خرداد 1401

فرماندارى شاهین شهر با افزایش بودجه شهردارى مخالفت کرد

اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان درباره فعالیت 
سامانه بارشى، بارش باران، برف (مناطق سردسیر و 
مرتفع) از اواخر امروز پنجشنبه تا اواخر روز جمعه هفته 
جارى در استان "هشــدار زرد" صادر کرد. بر اساس 
هشدارهاى مرکز پیش بینى سازمان هواشناسى کشور، 
رنگ زرد براى آگاهى بخشى، رنگ نارنجى براى حفظ 

آمادگى و رنگ قرمز براى اقدام است.
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
هم از ورود سامانه بارشــى جدید از غرب استان در 
اواخر امروز پنجشنبه خبر داد و گفت: با تقویت سامانه 
بارندگى تا اواخــر روز جمعه ادامه خواهد داشــت. 
محمدرضا رفیعى افزود: فعالیت این سامانه، بارش هاى 
برف و باران را در بیشتر مناطق اســتان و به ویژه در 

مناطق غربى استان به دنبال خواهد داشت.
وى ادامه داد: افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید و 
بارش با ورود این سامانه از مناطق غربى استان آغاز 
خواهد شد و این سامانه روز جمعه دیگر مناطق استان 
را در بر خواهد گرفت و براى سایر مناطق استان هم با 

شدت کمترى شاهد بارش خواهیم بود.    
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 

گفت: شــدت بارش هاى این ســامانه بیشتر براى 
مناطق غربى پیش بینى شده و براى شهر اصفهان هم 

بارش هاى پراکنده را به دنبال خواهد داشت.
در همین حال حجــت ا... على عســگریان، دیگر 
کارشــناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان هم 
با اشاره به احتمال وقوع کوالك در نواحى کوهستانى 
و مرتفع و نیز بسته شدن راه هاى روستایى بر اثر بارش 
برف، افزود: لغزندگى جاده ها، آبگرفتگى معابر شهرى 
و اختالل در تردد محورهاى مواصالتى در روزهاى 

پایان هفته دور از انتظار نیست.
وى ابراز داشــت: همزمان با بارش در نیمه غربى و 
جنوبى اصفهان، در نیمه شرقى استان وزش باد شدید 
و وقوع توفان لحظه اى توأم با گردوخاك محلى پیش 
بینى مى شود و احتمال شکستن درختان فرسوده و 
آسیب به سازه هاى موقت مانند گلخانه ها و تابلوهاى 

تبلیغاتى وجود دارد.
على عســگریان با بیان اینکه وزش باد به نســبت 
شدید تا شدید روز جمعه در سراسر استان پیش بینى 
مى شــود، ادامه داد: روز شنبه نیز دماى هواى استان 

افت محسوسى خواهد داشت.

باد و باران در راه استان اصفهان 
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سیدهوشــنگ حریرچیان بازیگر اصفهانى باسابقه ســینما و تلویزیون 
درباره وضعیت این روزهاى خود گفت: پیشنهاد کار این روزها بسیار دارم 
اما غالبًا یا زمان طوالنى دارد یا محل تصویربردارى آن خارج از اصفهان 
است و به همین دلیل و با توجه به شرایط ســنى ام نمى توانم همکارى 
داشته باشم چون بعد مسافت براى من ایجاد مشکل مى کند. مثًال سفر 
به شهرى مانند تهران و اقامت در آن براى ایفاى یک نقش، برایم دشوار 
است و ترجیح مى دهم نقش هاى کوتاه و مرتبط با پروژه هاى داخل شهر 

اصفهان را بپذیرم.
وى درباره دورى خود از تولیدات سینمایى و تلویزیونى گفت: خوشبختانه 
هنوز مردم من را مى شناســند. با من صحبت مى کننــد و اگر حمل بر 
خودستایى نباشد دوست دارند در این عرصه حضور داشته باشم اما واقعًا 

نمى توانم. مدام مى گویند چرا حضور ندارید و چرا صحبت نمى کنید و از 
این دست چراها زیاد مى پرسند.

حریرچیان درباره پروژه هاى خاطره ساز خود در نگاه مردم هم عنوان کرد: 
اکثر کارهاى من را مردم به یاد دارند اما 2 پروژه بیشتر در یادها مانده است؛ 
یکى سریال «ساختمان پزشکان» که بیش از 70 قسمت بود و بخش هایى 
از آن هم به دلیل قرارداد بازیگران با پروژه هاى دیگر ساخته نشد. یکى هم 
سریال «پژمان» بود که البته فکر مى کنم به اندازه «ساختمان پزشکان» 

مورد اقبال مخاطبان قرار نگرفت، اما هر 2 پروژه را مردم به یاد دارند.
این بازیگر باسابقه ادامه داد: متأسفانه یا خوشبختانه مردم همه کارهاى 
من را در یاد دارند و هنوز هم من را دوســت دارند. نمى دانم چرا؟ شــاید 
به خاطر خودم باشد اما احســاس مى کنم غیر از رفتار و کردار شخصى 

خودم دالیل دیگر هم دارند که مردم کمتر به من مى گویند. شــاید هم 
همینجورى دوستم داشته باشند! (مى خندد)

حریرچیان درباره بازپخش آثار خود در سال هاى اخیر عنوان کرد: بسیارى 
از کارهاى من بازپخش هاى زیادى داشته و در تمام شهرهاى ایران هم 
مورد استقبال مردم قرار گرفته است. اما کمتر درباره این بازپخش ها با من 
صحبت مى شود و بیشتر این کارگردانان و صاحبان آثار هستند که طرف 
گفتگو قرار مى گیرند. در مجموع اما اتفاق خوبى است که همچنان مردم 

آن ها را تماشا مى کنند.
وى افزود: تصور نمى کنم روزى از یاد مردم بروم و فراموش شوم، حتى 
بعد از مرگ من هم فکر نمى کنم این کارها فراموش شود. این آثار همواره 
مورد اقبال و در یاد مردم خواهد بــود. نمى خواهم تعریف از خود کنم اما 

واقعاً خودم هم این کارها را دوست دارم.
این بازیگر باســابقه که درگیر بیمارى کروناست و به همین دلیل مدتى 
است در خانه به ســر مى برد، درباره دیدار و عیادت مدیران و هم صنفان 
از خود بیان کرد: برخى محبت داشتند و به دیدار من آمدند اما همه آن ها 
نیامده اند. البته گله اى هم ندارم چرا که حتمــًا همه افراد گرفتارى هاى 
خاص خود را دارند. حســن اکلیلى از هنرمندانى است که در این مدت 
احوال پرس من بوده، بیشتر مدیران هنرى استان اصفهان هم به عیادت 
من آمده اند و اظهار لطف داشــته اند. واقعیت اما این است که من از هیچ 

کسى انتظارى ندارم.
حریرچیان درباره زیباترین خاطره خود از دوران نقش آفرینى در ســینما 
و تلویزیون گفت: تعریف کردن مردم همواره لذتى متفاوت از اظهارنظر 
آن هایى داشته است که دســتى در این کار دارند. اینکه مردم تأیید کنند 
در جایى خوب بوده ام، از آن راضى هســتم. من بازیگرى خودســاخته 
هستم و وقتى نقشــى به من مى دهند، خودم هم چیزهایى به آن اضافه 
مى کنم، همیــن ویژگى ها هم مورد توجه مردم قــرار مى گیرند و آن ها 

را دوست دارند.

هوشنگ حریرچیان:

نمى دانم چرا مردم هنوز مرا دوست دارند! 

«نیسان آبى» هم 
به سبک «دورهمى» 

مزایده گذاشت!

فیلى جلوى دوربین 
سریال سلمان فارسى

 مى رود

برنامه «دورهمى» باالخــره بعد از دو دوره وقفه، 
قول خودش را در سال گذشــته عملى کرد؛ حاال 
یک سریال نمایش خانگى هم به نفع زندانیان دیه، 

مزایده اى برگزار مى کند.
برنامه «دورهمــى» در ایران همچنین مزایده اى 
با یادگارى هاى هنرمندان بــه راه انداخت. البته 
این مزایده هم ماجراهایى داشت که سرانجام در 
ســال 1399 به مرحله اجرا رسید. مهران مدیرى 
به مهمان برنامه مى گفت هدیه تــان به موزه ما 
چیست؟ ما قرار اســت این موزه را حراج کنیم و 
درآمد حاصل از آن را به خیریــه، بعد زلزله و بعد 

سیل بپردازیم. 
اولین قسمت از برنامه «دورهمى» بیست و هفتم 
اسفندماه سال 94 روى آنتن شبکه نسیم رفت و 
مهران مدیرى بعد از مدت هــا در مقام مجرى و 
کارگردان یک برنامه بــه تلویزیون آمد. از همان 
قســمت هاى اول در کنار ســواالت کلیشه اى 
"عاشق شدى و عاشق شــدم" یک موضوعى هم 

مطرح مى شد که به برنامه چه هدیه اى مى دهند. 
همچون رامبــد جوان که به مهمــان برنامه اش 
مى گفت در بیرون از اینجا چطورى مى توانید یک 
تا چند نفر را خوشحال کنید ولى پاى موزه یا مکان 
متمرکــزى در میان نبود! اما مهــران مدیرى در 
«دورهمى» به مهمانانش مى گفت یک هدیه اى 
به «موزه دورهمى» ما بدهید که در حراج فروخته 

و عواید آن صرف امور خیریه شد.
البته همیشــه نســبت به این اتفاقــات خیریه 
بحث هاى زیــادى مطــرح شــده و اوج آن در 
جمع آورى کمک هــاى برخــى از هنرمندان در 
جریان زلزله کرمانشــاه به چشم خورد. در همین 
ماجراى «دورهمى» هم نقدهایــى اتفاق افتاد؛ 
اینکه اساسًا چقدر مى توان به این اتفاقات خیریه 
اعتماد کرد و هنرمندان براى این اعتمادسازى چه 

اقداماتى را در دستور کار خودشان قرار داده اند.
اما حاال سریال نمایش خانگى «نیسان آبى» هم 
بعد از پخش چندین قســمت، ابزار محبوبیت این 
سریال را مورد مزایده قرار دادند. براساس اعالم 
روابط عمومى فیلیمو، از یازدهم اسفندماه 1400 

این مزایده گذاشته شد. 
تصمیم براى قــرار دادن عواید ایــن مزایده به 
زندانیان دیه اســت. چرا که با توجه به آمار قابل 
توجه تصادفات جاده اى و محکومیت مقصران این 
تصادفات به پرداخت دیــه، که در برخى موارد، به 
دلیل عدم تمکن مالى فرد خاطى، منجر به حکم 
حبس براى راننده مى شود، این پلتفرم در راستاى 
انجام مســئولیت اجتماعى و ترویــج کمک به 
زندانیان مالى (حوادث جاده اى)، تصمیم به فروش 

نیسان آبى گرفته  است. 
حاال باید منتظــر ماند و دید که «نیســان آبى» 
باالتر از قیمت پایه آن به فروش خواهد رســید و 
گزارش هایى از پرداخت عواید آن به زندانیان دیه 
هم توسط این پلتفرم منتشر شــود تا جایى براى 

شائبه باقى نگذارد.

 محمد فیلى پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در 
عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول پروژه 
خاصى نیستم و ترجیح مى دهم اگر پیشنهادى بود 
براى سال آینده آن را قبول کنم، فعال قصد دارم 
استراحت کنم و از سویى منتظرم تا وضعیت کرونا 

بار دیگر ثبات پیدا کند. 
وى در همین راستا ادامه داد: آخرین بار در سریال 
«رعد و برق» جلوى دوربین بهروز افخمى رفتم 
که هنوز بر سر چگونگى پخش آن تصمیم قطعى 
گرفته نشده و شــاید به جاى تلویزیون در شبکه 
نمایش خانگى به نمایش در آید. البته به احتمال 
فراوان اگر اتفاق خاصى نیفتد ســال آینده جلوى 
دوربین سریال ســلمان فارســى خواهم رفت، 
فیلمبردارى این ســریال مدتهاست آغاز شده اما 
به امید خــدا بخش کاراکتر من ســال آینده آغاز 

خواهد شد. 
بازیگر فیلم سینمایى «خروج» درباره حضورش 
در سینما اضافه کرد: آخرین حضور جدى من در 
سینما فیلم سینمایى «خروج» ابراهیم حاتمى کیا 
بود، بعد از آن نقشهاى زیادى به من پیشنهاد شد 
اما همه نقشــها کوتاه و کم تاثیر بودند به همین 

دلیل آنها را نپذیرفتم. 

فیلم سینمایى «سگ بند» دومین ساخته مهران 
احمدى در مقام کارگردان به تازگى پروانه نمایش 
خود را دریافت کرده و به احتمال فراوان به زودى 
راهى چرخه اکران خواهد شد. نام این فیلم هنوز در 
میان آثار اکران نوروز دیده نمى شود اما با توجه به 
عدم تبلیغات اکثریت آثار اکران نوروزى شاید این 

فیلم جایگزین یکى از آن هفت فیلم شود. 
شیوع موج تازه بیمارى کرونا باعث شد تا با وجود 
اعالم نام هفت فیلم براى اکران نوروزى که قرار 
است از بیست و هشتم اســفند ماه یعنى کمتر از 
بیست روز دیگر اکران شوند، همچنان هیچ خبرى 
از تبلیغات گسترده مجازى یا شهرى براى اکران 

این آثار نباشد. 
این ســکوت خبرى در قبال اکران هفت اثر نوروز 
سال آتى این شــائبه را به وجود مى آورد که شاید 
صاحبان برخى از این آثار از اکران نوروزى همزمان 
با موج تازه کرونا پشیمان شده اند، البته شاید برخى 
از این آثار هم در دریافت پروانه نمایش براى اکران 
عمومى دچار مشکل شــوند و طبیعتا این عاملى 
خواهد بود که بتــوان به گزینه هــاى جایگزین 

فکر کرد.
سگ بند، برگرفته از نام یکى از فنون کشتى پهلوانى 
است. این فیلم دومین ساخته مهران احمدى بعد از 
مصادره بوده و براى سى و هشتمین دوره جشنواره 

فیلم فجر آماده گردید اما در نهایت به این جشنواره 
نرسید تا اکرانش نیز با شیوع بیمارى کرونا بیش از 

دو سال به تعویق بیفتد. 
از نکات جالب توجه فیلم ســینمایى «سگ بند» 
باید به حضور زنده یاد سیروس گرجستانى در این 
فیلم اشاره کرد، این آخرین تجربه بازى گرجستانى 
در عرصه بازیگرى ســینما محسوب مى شود. در 
خالصه داستان فیلم سینمایى «سگ بند» آمده 
است: هیچ وقت گول اسم و ظاهر آدم ها رو نخورید؛ 

لشکر هیتلر با اون عظمت، اسمش نازى بود. 
براســاس آخرین اخبار «ســگ بند» بارى دیگر 
فضایى کامًال کمدى با حــال و هوایى همچون 

مصادره ساخته شده است. احمدى نخستین بار با 
فیلم سینمایى مصادره راهى جشنواره فیلم فجر شد 
اما نتوانست به افتخار خاصى در این جشنواره دست 
پیدا کند، البته فیلم سینمایى مصادره اتفاقات بسیار 

خوبى را در گیشه تجربه کرد. 

امیر جعفرى، بهرام افشارى، مهران احمدى، 
سیروس گرجســتانى، نازنین بیاتى، بهاره 

کیان افشــار، ناهید مســلمى، میرطاهر 
مظلومى، ویدا جوان، ســیامک صفرى 
از جمله بازیگران فیلم پرســتاره سگ 

بند هستند.

دومین فیلم مهران احمدى در آستانه اکران نوروزى
خستین بار با 
 فیلم فجر شد 
جشنواره دست 
 اتفاقات بسیار 

 احمدى، 
، بهاره 

طاهر 
رى 
گ 

تصویرى از سریال «عقرب عاشــق» به کارگردانى حسین 
سهیلى زاده و تهیه کنندگى سیدرضا محقق، منتشر شد.

«عقرب عاشق» دومین همکارى مشترك محمدرضا فروتن 
و حسین سهیلى زاده و اولین همکارى این بازیگر با سیدرضا 
محقق است. دیگر بازیگران این سریال شبکه نمایش خانگى 

به زودى معرفى مى شوند.
فیلمنامه «عقرب عاشــق» به طور مشــترك توسط امین 
محمودى و حامد افضلى به نگارش در آمده است. همچنین 
این ســریال، اولین تجربه تهیه کنندگى سید رضا محقق در 

زمینه شبکه نمایش خانگى است.

تصویربردارى سریال پدر گواردیوال 
به کارگردانى ســعید نعمت ا... ادامه 

دارد.
30 درصد از تصویربردارى ســریال 
ســعید نعمت ا... انجام شده است و 

گروه مشغول به کار هستند.
از جملــه بازیگران این ســریال که 
ایفاى نقش کردند، عبارتند از: مهران 
مدیرى و آرش عدل پرور و حمید فرخ 

نژاد، فاطمه معتمد آریا.

اکبر رحمتى، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون با ذکر خاطره اى از مجموعه 
آثارى که طى بیش از چهار دهه در آن ها نقش آفرینى کرده گفت: من لباس رفتگر 
پوشــیده بودم و رفتگرى که در آن محل کار مى کرد آمد و به من گفت شما این جا 
چه کار مى کنى؟! من هم شیطنتم گل کرد و گفتم ناحیه مرا به این جا فرستاده است. 
دیدم خیلى ناراحت شــد طفلک. فکر کردم زیاده روى کرده ام و گفتم نه عزیزم ما 
در حال فیلم بازى کردن هستیم، شــما جاى خودتان هستید و من دارم نقش شما 

را بازى مى کنم.

پس از چندین بار تغییر زمان اکران فیلم «بتمن» 
این فیلم سرانجام عصر سه شنبه اولین نمایش خود 

را در نیویورك تجربه کرد.
اولین نمایش جهانى «بتمن» در حالى در نیویورك 
انجام شد که کارگردان آن مت ریوز به دلیل ابتال 
به کووید 19 نتوانست در مراسم فرش قرمز فیلم 

حضور یابد.
در این مراســم که بــا حضور رابرت پتینســون، 
زویى کراویتس و دیگر بازیگران فیلم انجام شــد، 
کارگردان که غایب اصلى برنامه بود از طریق تماس 
ویدیویى زنده، پیش از نمایش فیلم دلیل غیبت خود 
را توضیح داد. ریوز گفت با وجود اینکه 2 بار واکسن 
زده و دوز تقویتى سوم را هم دریافت کرده کووید 
گرفته ولى خبر خوب این اســت که حالش خوب 
است. وى از ســاخت این فیلم به عنوان تالشى 5 

ساله یاد کرد.
اکران فیلم با توجه به تمــام پروتکل هاى کرونا و 
با فاصله هاى یک صندلى خالى بین تماشــاگران 
انجام شد. پیتر دبروژ منتقد فیلم از ورایتى این فیلم 
را تحسین کرد و نوشت: ریوز روند فوق العاده تیره 
این فیلم را با ســطحى از هیجان به پیش مى برد 
که توجیه مناســبى براى طوالنى بودن نسبتًا زیاد 

فیلم است. 

سرانجام فرش قرمز 
«بتمن» پهن شد

ســریال «نجال 2» در نوروز و ماه رمضــان روى آنتن 
شبکه سه مى رود.

مسعود کریمى مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما 
از زمان پخش دومین فصل سریال «نجال» خبر داد.

کریمى گفــت: مجموعه ملودرام «نجــال» به عنوان 
سریال نوروزى شبکه ســه از ابتداى فروردین پخش 

خواهد شد.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما با اشاره به اینکه 
ایام نوروز 1401 و ماه رمضان با فاصله کمى پشت سر 
هم قرار دارند، توضیح داد: تصمیم ما در شبکه 3 سیما 
براى سریال هاى نوروزى و ماه رمضان بر این قرار شد 

که فصل دوم مجموعه 40 قسمتى «نجال» از یکم فروردین سال 1401 تا پایان ماه رمضان روى آنتن شبکه سه قرار بگیرد.
تصویربردارى فصل دوم ســریال «نجال» به کارگردانى خیرا... تقیانى پور و به تهیه کنندگى سعید سعدى از ابتداى تابستان 1400 آغاز 
شده بود و در لوکیشن هاى مختلفى مانند جنوب تهران، آبادان و خرمشــهر، زندان و تعدادى از شهرهاى کشور عراق مانند کربال تولید

 شده است.

کارگردان سریال «کتونى زرنگى» در صفحه مجازى 
خود از تعامل مدیران صداوسیما براى رفع توقیف این 

سریال طنز خبر داد.
على مالقلى پور در صفحه مجازى خود از نوشــت: 
«در حال گفتگو و تعامل... همین که مدیریت جدید 
صداوســیما و مدیران همراهش بــا هنرمندان وارد 
تعامل و گفتگو شــده اند براى بنده نقطه امید است و 
بسیار دلگرم کننده خواهد شد که گره ها با بزرگوارى و 

حسن نیت حل و فصل گردد.»
«کتونى زرنگى» به تهیه کنندگى محمدرضا شــفاه 
قرار بود از 12 بهمن سال گذشــته در جدول پخش 
سریال شبکه سه قرار گیرد اما در همان در شب پخش به دلیل حواشى کارگردان از جدول پخش کنار رفت. در آن زمان قائم مقائم شبکه 

سه سیما «خطاى فاحش کارگردان» را عامل این توقیف عنوان کرد.
هدایت هاشمى، افسانه چهره آزاد، ملیکا شریفى نیا، زنده یاد على سلیمانى، جواد پورزند، شاپور کلهر، با معرفى زوج علیرضا جعفرى و مصطفى 
ساسانى، با حضور محمود جعفرى و امیرحسین صدیق، با هنرمندى برزو ارجمند و سحر ولدبیگى در «کتونى زرنگى» ایفاى نقش مى کنند.

«کتونى زرنگى» رفع توقیف مى شود؟

محمدرضا فروتن در یک سریال جدید«نجال 2» سریال نوروز و رمضان 1401 شبکه 3 شد

تصویرى متفاوت از مهران مدیرى

شیطنت در لباس رفتگر ها
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مهاجم جدید ذوب آهن:

از اروپا آمده ام
 و چیپ اروپایى زدم!

تیم فوتبال شــباب االهلى در دور رفت مرحله نیمه نهایى 
جام حذفى، در حالى که احمد نوراللهى و مهدى قایدى 2 
ملى پوش ایرانى را در ترکیب داشت، برابر الوحده با یک 
گل پیروز شد. اولیورا که دقیقه 61 جایگزین مهاجم سابق 
استقالل شده بود تک گل شباب االهلى را 19 دقیقه بعد 
به ثمر رساند. مسابقه برگشت شباب االهلى و الوحده هم 

فردا انجام مى شود.

در رده بندى تیم هاى باشگاهى جهان که سایت «فوتبال 
دیتابیس» اعالم کرده است، سپاهان با 1501 امتیاز، در 
رده سوم ایران، هجدهم آسیا و 289 جهان قرار دارد. ذوب 
آهن هم با 1328 امتیاز، در رده 16 ایران، 111 آسیا و 1171 
جهان قرار دارد. در این رتبه بندى، پرسپولیس بهترین تیم 
ایران است؛ اســتقالل هم در رده دوم قرار دارد. لیورپول، 
بایرن مونیخ و منچستر سیتى به ترتیب، برترین تیم هاى 

جهان هستند.

2 سرخابى در آستانه فینال

سپاهان
 در جایگاه هجدهم آسیا

02

ذوب آهن در چارچوب هفته بیســتم لیگ برتر موفق شد 
شهرخودرو را 2-1 شکست دهد و با هوادار هم امتیاز شود. 
نکته جالب این بازى، نمایش درخشان دو خرید زمستانى 
گاندوها بود. سعید باقرپسند، مهاجم این تیم که گل دوم را 
با یک ضربه چیپ به ثمر رساند که پس از گل شهرخودرو، 
ارزش این فرصت طلبى او بیشتر مشخص شد و همچنین 
ارسال سجاد آشورى که منجر به گل نیمه اول قریشى شد. 
این در حالى است که ذوب آهن در نیم فصل اول از غیبت 
مهاجم گلزن رنج مى برد اما حاال خرید باقرپسند معادالت 
را تغییر داده و تارتار امیدوار است با اتکا به این خرید جدید و 

سایر بازیکنان، شرایط ذوب آهن را تغییر دهد.

نوید بهار
 با خریدهاى زمستانى
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حسن شوشــترى، هافبک ســپاهان چند هفته پیش بود 
که در تمرینات طالیى پوشــان اصفهان با آسیب دیدگى 
مواجه شد و پس از تشخیص پارگى رباط صلیبى، در یکى 
از بیمارستان هاى تهران پاى خود را به تیغ جراحان سپرد؛ 
بر این اساس، حسن شوشــترى که در دیدار رفت مقابل 
پرسپولیس از ابتدا در ترکیب طالیى پوشان قرار گرفت و در 
نیم فصل اول یکى از تعویض هاى محرم نویدکیا در میانه 
میدان بود، حداقل شش ماه از میادین فوتبال دور خواهد 
بود و فصل بیست و یکم براى او تمام شد. محرم نویدکیا 
که این روزها تیمش با مشکالت فنى و روانى زیادى مواجه 
شده حاال با مصدومیت یکى از هافبک هاى خود با بداقبالى 

دیگرى هم روبه رو شده است.

تیم فوتبال االهلى در حالى که برخالف دیدار گذشته اش 
محمدحســین کنعانى زادگان را به عنوان مدافع میانى 90 
دقیقه در ترکیب داشت، در یکى از مسابقات هفته بیست و 
یکم لیگ ستارگان قطر، در ورزشگاه حمد الکبیر به مصاف 
السیلیه قعرنشین رفت. تیم فوتبال االهلى قطر پس از اینکه 
در دو مسابقه اخیرش در لیگ ســتارگان شکست خورده 
بود، در دیدار برابر السیلیه توانست یک امتیاز بگیرد تا روند 
باخت هاى آنها قطع شود و یک پله هم در جدول باال بروند. 
نیمه اول این مسابقه با تساوى 2 بر 2 خاتمه یافت؛ همین 
نتیجه تا پایان بازى پابرجا بود تــا االهلى با توقف مقابل 
السیلیه، 24 امتیازى شــود و در جایگاه هفتم جدول لیگ 

ستارگان قطر قرار بگیرد.

بدشانسى دیگر
 براى نویدکیا

توقف االهلى با بازى کنعانى 
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مهاجم جدید ذوب آهن که سابقه بازى در سومقاییت را 
دارد درباره گلى که به شــهرخودرو زد، گفت: در گلى 
که زدم، گلر اشــتباهى نکرد؛ توپ را گرفتم و یک 
ضربه چیــپ اروپایى زدم؛ به هــر حال از 

اروپا آمده ام!
سعید باقرپسند در رابطه با بازى مقابل 
شــهرخودرو گفت: واقعا بازى سختى 

 . د درست است که تیم شهرخودرو در انتهاى بــو
جدول قرار دارد اما خیلى خوب و محکم به بازى آمدند و 
مى خواستند امتیاز بگیرند. خداراشکر توانستیم در نیمه 
اول دو گل بزنیم و در نیمه دوم بــا خیال راحت تر بازى 

را اداره کردیم.
باقرپسند درباره اخراج هاى متوالى بازیکنان ذوب آهن 
گفت: متاســفانه مثل تمام بازى هاى خانگى اخراجى 
دادیم و اصال نمى دانیم چه چیزى باید گفت! در هر بازى 
خانگى یک  نفر اخراجى مى دهیم و االن سه بازى متوالى 
است که این اتفاق مى افتد و این مسئله باید حل شود. در 
بازى قبل مقابل پیکان، داور به ناحق و اشــتباه بازیکن 
ما را اخراج کرد و همه کارشناسان معتقد بودند که داور 

اشتباه کرده اما آن اتفاق گذشته است.
او ادامه داد: ما به هفته هاى آینده امیدواریم و خداراشکر 
توانستیم خودمان را نشان دهیم و هفته به هفته روند رو 
به رشدى داشته باشــیم. بعد از یک بار به تیرك دروازه 

استقالل زدن و یک شــوت خوب مقابل سپاهان که با 
بدشانسى گل نشد، در بازى سوم که مقابل شهرخودرو 
بود توانســتم گل بزنم؛ خیلى خوشــحال هســتم و به 

هواداران تبریک مى گویم.
مهاجم ســابق ســومقاییت درباره گلى که زد گفت: در 
گلى که زدم، گلر اشــتباهى نکرد؛ در واقع زرنگى کردم 
که توانســتم توپ را بگیرم چون اول به سمت دیگرى 
رفتم و سریعًا تغییر مسیر دادم و مسیر توپ را بستم؛ توپ 
را گرفتم و یک ضربه چیپ اروپایــى زدم؛ به هر حال از 

اروپا آمده ام!
باقرپسند درخصوص خطر ســقوط ذوب آهن به لیگ 
پایین تر افزود: ما اصال به خطر ســقوط فکر نمى کنیم و 
هدف ما خیلى باالتر از این حرف هاست. ما از شروع نیم 
فصل دوم که بازى با استقالل بود، بازى به بازى نشان 
دادیم براى چه هدفى بازى مى کنیــم و این موضوع از 
کیفیت فوتبال مان مشخص اســت. مقابل سپاهان که 
یکى از بهترین تیم هاى ایران است مساوى کردیم و در 
این بازى هم توانســتیم 3 امتیاز را کسب کنیم و از این 
موضوع مشخص است که ما روند رو به رشدى داریم و 

هدفمان رساندن ذوب آهن به جایگاه اصلى اش است.
ســعید باقرپســند درباره بازى بعدى با فوالد خوزستان 
بیان کرد: ما یک هدف داریــم و آن هم جنگیدن براى 
اسم ذوب آهن است و مثل بازى هاى گذشته، در مقابل 

فوالد هم پرتالش و باقدرت بازى خواهیم کرد تا بتوانیم 
حداقل امتیاز را در اهواز بگیریم. با اینکه مى دانیم بازى 
بسیار ســختى داریم و فوالد تیم آسیایى است اما ما هم 
مى خواهیم نشــان دهیم این بازى هاى خوبى که انجام 
مى دهیم اتفاقى نبوده و باید بتوانیم روند رو به رشد مان 

را حفظ کنیم.
او درادامه درخصوص مشکل گل زنى ذوب آهن اضافه 
کرد:  چهار بــازى در اینجا بودم امــا ذوب آهن واقعا در 
گل زنى بدشانس بوده است. در بازى با استقالل و پیکان 
به تیرك زدیم و در بازى با ســپاهان دو موقعیت از کنار 
تیرك با فاصله مویى رد شــد. ذوب آهن بد شانس بود 
وگرنه موقعیت خلق شــده و من یا بچه هــا زدیم اما بد 
شانس بودیم. خداراشکر توانســتیم طلسم را بشکنیم و 
ذهنیت بدشانســى را کنار مى گذاریم و سعى مى کنیم 

بیش تر گل  بزنیم.
باقرپسند در انتها گفت: آقاى تارتار شور، انگیزه و روحیه 
باالیى به تیم تزریق کرده اســت و تیم را بســیار خوب 
مدیریت کرده اند. با اینکه چند هفته گل نزده بودیم و دو 
بازى  نیم فصل دوم را با باخت شروع کردیم اما به جرأت 
مى گویم که ایشــان به تنهایى تمام حواشى را به جان و 
دل گرفت تا به بازیکنان فشارى وارد نشود. ما هم  قسم 
شــدیم تا بتوانیم به کار بزرگى که حاج مهدى انجام داد 

کمک کنیم و نتایج بهترى بگیریم. 

ورزشورزش
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 . د ابــو درست
جدول قرار دارد اما خی
مى خواستند امتیاز بگ
اول دو گل بزنیم و در

کردیم. اداره را
باقرپسند درباره اخرا

گفت: متاســفانه مثل
دادیم و اصال نمى دانی
خانگى یک  نفر اخراج
است که این اتفاق مى
بازى قبل مقابل پیکا
ما را اخراج کرد و هم
اشتباه کرده اما آن اتف
او ادامه داد: ما به هفت
ن توانستیم خودمان را
به رشدى داشته باشـ

هافبک ذوب آهن درباره عملکرد خوب خودش در بازى با شــهرخودرو 
گفت: از بازى با پیکان که اخراج شدم به خودم و کادرفنى و هواداران قول 
داده بودم که جبران کنم و خدا را شــکر در این بازى عملکرد خوبى 

داشته باشم.
شاگردان مهدى تارتار موفق شــدند در هفته بیستم لیگ برتر با 
نتیجه 2-1 شهرخودرو را شکست دهند. حسین شنانى که یکى 
از بهترین بازیکنان ذوب آهــن در این بازى بود درباره عملکرد 
خوب خودش در این بازى توضیــح داد: از بازى با پیکان که 
اخراج شدم به خودم و کادرفنى و هواداران قول داده بودم که 
جبران کنم و خدا را شــکر در این بازى عملکرد خوبى داشته 
باشم. هدفم این بود که براى تیم کار کنم نه براى شخص خودم. 
بعد از مدتها توانستم در ترکیب اصلى بازى کنم و امیدوارم همین 

روند براى خودم و تیم ادامه داشته باشد تا بتوانیم موفقیت هاى بیشترى کسب کنیم.
شنانى در خصوص قضاوت حمید حاج ملک در این بازى و صحنه پنالتى و اخراج بازیکن 
ذوب آهن بیان کرد: داور بازى قضاوت خوبى انجام داد و هیچ نکته منفى وجود نداشــت. 
صحنه اخراج را هم من بعد از بازى دیدم و به نظرم توپ به دســت بازیکن ما خورد و پنالتى 
درست بود. متاسفانه بازیکن ما اخراج شد و بازى بعد را هم از دست اما جایگزین خوبى براى او 

داریم؛ ان شاا... در بازى مقابل آلومینیوم اراك حضور داشته باشد و به تیم کمک کند.
او همچنین درباره دیدار ذوب آهن مقابل فوالد هم صحبت کــرد و گفت: فوالد یکى از تیم هاى 
خوب لیگ است و من هم فوتبالم را از پایه هاى فوالد شروع کرده ام و در تیم جوانان و امید و فوالد 
نوین حضور داشته ام. فوالد با کادر قوى که دارد حریف سختى خواهد بود و نمى شود روى این بازى 
حساب زیادى کرد اما ما به اهواز مى رویم که از این بازى امتیاز بگیریم. ما ذوب آهن هستیم و براى 

اسم خودمان بازى خواهیم کرد. باید بجنگیم؛ کار سختى داریم اما مى توانیم از پس آن بربیاییم. 

هافبک ذوب آهن:
وقتى اخراج شدم به 
خودم قول مهمى دادم!

بعــد از گذرانــدن دوران محرومیــت و البته 
مصدومیت، سنگربان ســابق تیم ملى توانسته 
عملکــرد خوبــى را از خــود درون دروازه تیم 

جدیدش به ثبت برساند.
بعد از حواشــى پیش آمده در بازى فصل گذشته 
ذوب آهن و ســایپا و محرومیت پنج جلســه اى 
گردان، این سنگربان باتجربه و 37 ساله، لیگ 
بیســت و یکم را با محرومیت آغاز کرد و سپس 
بعد از اتمام محرومیت، او دچار آسیب دیدگى شد 

و این مسئله سبب شد تا گردان دور از دسترس تارتار براى حضور در ترکیب ذوب آهن باشد.
طوالنى شدن زمان مصدومیت شهاب گردان و سپس عدم راهیابى به ترکیب اصلى ذوب آهن باعث 
شد تا این بازیکن تصمیم به جدایى از جمع سبزپوشان اصفهانى بگیرد و در نقل و انتقاالت زمستانى 
به فوالد خوزستان پیوست و بعد از حضور در این تیم خوزستانى توانسته در 4 مسابقه نمایش خوبى را 
از خود نشان بدهد به جز دیدار با مس رفسنجان که دروازه گردان باز شد، او در مقابل آلومینیوم اراك، 
نفت مسجدسلیمان و دیدار  مقابل هوادار توانست کلین شیت کند تا آمادگى هاى خود را این گونه در 
تیم جدیدش نشان بدهد. حاال با این کارنامه   موفق، شهاب گردان در اهواز باید مقابل تیم سابق خود 
به میدان برود و باید دید در برابر ذوب آهن این دروازه بان باتجربه و کهنه کار فوتبال ایران چه نمایشى 

از خود به جاى خواهد گذاشت.

شاگردان محمد کشــاورز در فاصله دو هفته 
به پایان فصل، قهرمانى خــود در لیگ برتر 

فوتسال ایران را قطعى کردند.
تیم هاى گیتى پسند و زندى بتن کالردشت 
در ســالن پیروزى اصفهان مقابل هم قرار 
گرفتند که در نهایت شاگردان محمد کشاورز 
توانستند به طلسم ناکامى هاى فصول گذشته 

پایان بدهند.
بازى با جذابیت زیادى شــروع شد و دو تیم 
رقابت نزدیکى با یکدیگر داشــتند و تا گل 
ســوم یکى یکى پیش مى رفتند، اما پس از 
اینکه بازى با نتیجه 3 بر 3 دنبال مى شــد، 

اصفهانى ها پیشــروى کردند و موفق شدند 
کنترل بازى را کامال در اختیار بگیرند.

شاگردان محمد کشــاورز که انگیزه زیادى 
براى کســب پیروزى در این مسابقه خانگى 
و قطعى کردن قهرمانى خــود در لیگ برتر 
فوتسال داشتند، توانســتند با نمایشى بهتر 
نسبت به حریف خود در این دیدار به پیروزى 
ُپر گل 6 بر 4 مقابل زندى بتن کالردشــت 
دست پیدا کنند و صاحب جام در فصل 1400 

شوند.
در روزى که گیتى پســند اصفهان موفق به 
کســب پیروزى مقابل زندى بتن کالردشت 

شد، على اصغر حسن زاده کاپیتان ملى پوش 
این تیم توانست دو گل بزند و دیگر گل هاى 

شاگردان کشاورز را میثم برموشى(2 بار)، 
سعید احمدعباسى و فرهاد توکلى 

به ثمر رساندند.
گیتى پسند اصفهان با کسب 
پیــروزى در بــازى مقابل 

زندى بتن، 61 امتیازى شد و با 
حفظ جایگاهش در صدر جدول و با توجه 
به فاصله 6 امتیازى با مس سونگون رده 

دومى، قهرمانى خود در لیگ برتر فوتســال 
ایران را قطعى کرد.

شاگردان محمد کشاورز در شرایطى موفق 
به کســب این افتخار مهم شــدند که مس 
سونگون ورزقان طى چهار فصل اخیر لیگ 
برتر فوتســال توانســته بود به چهار عنوان 
قهرمانى پیاپى دست پیدا کند، اما گیتى پسند 
امسال طلسم شــکنى کرد و به این عنوان 

رسید. 
در فاصله دو هفته به پایان فصل 1400 لیگ 
برتر فوتسال ایران، تیم هاى مس سونگون 
ورزقان بــا 54 امتیاز، کراپ الونــد ایرانیان 
با 53 امتیــاز، مقاومت البرز بــا 52 امتیاز و 
سن ایچ ساوه با 50 امتیاز براى کسب عنوان 
نایب قهرمانى و قرار گرفتن در رتبه هاى دوم 

تا پنجم جدول تالش مى کنند.

گیتى پسند، قهرمان جدید فوتسال ایران

هافبک ذوب آهن در
گفت: از بازى با پیکان
که جبر داده بودم

داشته باشم.
شاگردان مهد
2نتیجه 1-2
از بهترین باز
خوب خود
اخراج شد
جبران کنم
باشم. هدفم
بعد از مدتها تو
روند براى خودم و تیم ادامه داشته با
شنانى در خصوص قضاوت حمید حاج
ذوب آهن بیان کرد: داور بازى قضاوت
صحنه اخراج را هم من بعد از بازى دیدم
درست بود. متاسفانه بازیکن ما اخراج شدو
ان شاا... در بازى مقابلآلومینیوم اراك داریم؛
او همچنین درباره دیدار ذوب آهن مقابل فوالد
خوب لیگ است و من هم فوتبالم را از پایه هاى
نوین حضور داشته ام. فوالد با کادر قوى که دارد
حساب زیادى کرد اما ما به اهواز مى رویم که از
ک بجنگیم؛ اسم خودمان بازى خواهیم کرد. باید

هاف
وقتى ا
خودم ق زاده کاپیتان ملى پوش 

ل بزند و دیگر گل هاى 
میثم برموشى(2 بار)، 

فرهاد توکلى 

کسب 
 مقابل 

ى شد و با 
در جدول و با توجه 
 مس سونگون رده 

در لیگ برتر فوتســال 

ورز در شرایطى موفق 
ر مهم شــدند که مس 
 چهار فصل اخیر لیگ 
ــته بود به چهار عنوان 
پیدا کند، اما گیتى پسند 
ى کرد و به این عنوان 

ایان فصل 1400 لیگ 
یم هاى مس سونگون 
، کراپ الونــد ایرانیان 
2ت البرز بــا 52 امتیاز و 
تیاز براى کسب عنوان 
گرفتن در رتبه هاى دوم 

مى کنند.

ن

بازگشت موفق
 گلر سابق گاندوها به لیگ برتر

على رجبى - شهردار  بادرود

چاپ دومچاپ دوم

م.الف:1283928

 شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى 
شهرداریها ، تفکیک از مبدأ پسماند خانگى شهر را در داخل شهر و محل ترانشه را طى قرارداد اجاره 
به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشر اولین 
آگهى جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد و مدارك شرکت در مزایده به واحد حقوقى 

شهردارى مراجعه نمایند .
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ 1400/12/03 لغایت 1400/12/21 مى باشد

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد
 3- شهردارى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

 4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 
ضبط خواهد شد.

 5- پیشنهاد دهندگان مى بایســت مبلغ  150/000/000را تحت عنوان سپرده شرکت  در مزایده، 
بصورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه ویا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک 

ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند
 6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است و متقاضى با امضاى اسناد شرکت 

در مزایده متعهد به پذیرش کلیه شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود.

 آگهى مزایده نوبت اول
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006006514- تاریخ: 1400/10/08 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000636 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمدعلى مهر علیان مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل سند 221235 مورخ 921/11/09 
دفتر 73 و قمر سیخ االسالم و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم محمدعلى مهر علیان به شناسنامه شماره 1317 کدملى 1283429055 صادره 
فرزند مهدى نسبت به 6 دانگ یکباب باغ به مساحت 9750 مترمربع پالك شماره 321 و 322 
فرعى از 91 و 92 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 67/25 متر درب و دیواریست به جاده  

شرقا به طول 142/20 متر دیوار به 92/867 
جنوبا به طول 15/27 و 13/01 و 34/21 و 7/90 درب و دیوار به جوى

غربا به طول 2/17 و 52/18 و 82/11 و 4/46 دیواریست به 130/430 و 91/173
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/27- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/12/12- م الف: 1277208 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. 
عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /11/221
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006007433- تاریخ: 1400/11/10 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001666 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم خسرو مسیبى خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 

هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از شهردارى خمینى شهر 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم خسرو 
مسیبى خوزانى به شناسنامه شماره 30 کدملى 1141545713 صادره فرزند فرج اله نسبت به 
6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 195 مترمربع پالك شماره 594 و 593 فرعى 
از 158 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 7 متر و 4/19 متر به گذر احداثى دیوار کوتاه 

شرقا به طول 17 متر به گذر دیوار کوتاه 
جنوبا به طول 10 متر دیوار پالك مجاور158/594 و 593 

غربا به طول 20 متر به دیوار پالك 158/593 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/27- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/12/12- م الف: 1276311 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. 
عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /11/223
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006007436- تاریخ: 1400/11/10 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001742 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم ابوالفضل مسیبى خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه شــامل مع الوسطه از شهردارى خمینى 
شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 

که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفــات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
ابوالفضل مسیبى خوزانى به شناسنامه شماره 1130050513 کدملى 1130050513 صادره 
فرزند خسرو نسبت به 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 
570 فرعى از 158 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9 متر دیوار کوتاه بلوك خشکه به گذر 
شرقا به طول 20 متر به دیوار پالك مجاور 158/570 

جنوبا به طول 9 متر دیوار پالك مجاور 158/570 
غربا به طول 20 متر بلوك خشکه به پالك 158/570

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/27- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/12/12- م الف: 1276308 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. 
عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /11/225
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006007522- تاریخ: 1400/11/12 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000882 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهرا کریمیان خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب صفحه 21 دفتر 29 و صفحه 328 
دفتر 97 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفــات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
زهرا کریمیان خوزانى به شناسنامه شماره 1454 کدملى 1817132849 صادره فرزند مرتضى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 234/10 مترمربع پالك شماره 50 
فرعى از 113 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 14/34 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 112/50

شرقا به طول 23/27 متر دیوار و درب است به کوچه بن بست 
جنوبا به طول 14/40 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك مذکور 

غربا به طول 23/23 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك مذکور 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/27- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/12/12- م الف: 1277672 - رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید حاج احمدى. عضو 
قضائى - مجتبى پورعلى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /11/227

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

شــماره: 140060302006007531- تاریخ: 1400/11/12 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000343 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مانده على کمالى اندانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه 169 دفتر 119 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مانده 
على کمالى اندانى به شناسنامه شــماره 190 کدملى 1141454947 صادره فرزند رجبعلى 
در ششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 442,77 مترمربع پالك شماره 593 فرعى از 112 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 19/61 متر دیوار به دیوار باقیمانده 

شرقا در دو قسمت و به طور شکســته اول به طول 16/90 متر دیواریست به گذر و دوم به 
طول 5/70 متر درب و دیواریست به گذر جنوبا به طول 19/77 متر دیواریست به باقیمانده 

شرقا به طول 22/76 متر دیواریست به پالك 592/1 فرعى
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/27- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/12/12- م الف: 1276389 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى -  محمد 
کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید 

امیرحسین حسن زاده /11/232

بر اساس یک مطالعه جدید، دیابت تازه تشخیص داده 
شده در بسیارى از بیماران کووید19 ممکن است موقتى 

باشد که به واسطه کروناویروس ایجاد مى شود.
 طبق گزارشــى که اخیراً منتشر شد، سطح قند خون در 
حدود نیمى از بیماران دیابتى تازه تشــخیص داده شده 
پس از ترك بیمارستان به حالت عادى بازگشت و تنها 8 

درصد پس از یک سال به انسولین نیاز داشتند.
دکتر «ســارا کرومــر»، سرپرســت تیــم تحقیق از 
بیمارستان عمومى ماساچوســت، گفت: «ما معتقدیم 
که استرس التهابى ناشى از کووید 19 ممکن است عامل 
اصلى ابتالء بــه دیابت "جدید" یا تازه تشــخیص داده 

شده باشد.»
براى این مطالعه، تیم تحقیق 594 بیمار کرونایى را که 
عالئم دیابت داشتند بررسى کردند. از این تعداد، 78 نفر 
هیچ تشخیص قبلى دیابت نداشتند. این مطالعه نشان 
داد که بسیارى از آنها ســطح قند خون کمترى داشتند 
اما بیمارى کووید 19 شأن شدیدتر از افرادى بود که از 
قبل مبتال به دیابت بودند. با ایــن حال، در نیمى از این 
موارد مرتبط با کووید، قند خون به حالت عادى بازگشت.

کرومر گفت: «این یافته به ما نشان مى دهد که دیابت 
تازه تشخیص داده شده ممکن است یک وضعیت گذرا 

مرتبط با استرس حاد عفونت کووید 19 باشد.»

یک متخصص بیماریهاى عفونى گفت: یک فرد مبتال به 
سویه اومیکرون به مدت 10 تا 14 روز مى تواند این بیمارى 

را به دیگران انتقال دهد.
دکتر حســین زمانیان با بیان اینکه مدت ســرایت سویه 
اومیکرون نسبت به سویه دلتا کمتر شده، گفت: در سویه 
دلتا فرد بیمار تا سه هفته قابلیت انتقال و سرایت بیمارى به 
دیگران را داشت که این مدت در سویه اومیکرون کاهش 

یافته است.
وى افزود: اوایل شیوع این سویه تصور بر این بود که تا یک 
هفته این سویه قدرت سرایت دارد که هم اکنون زمان آن 
بیشتر شده و 10 تا 14 روز براى سرایت این سویه تخمین 

زده مى شود. زمانیان گفت: در همین راستا توصیه مى شود 
افراد حتما هفته اول را در قرنطینه مانده و هفته دوم با رعایت 
جدى پروتکل ها و به ویژه اســتفاده از ماسک مى توانند از 

قرنطینه خارج شوند.
این متخصص بیمارى هاى عفونى با اشاره به خطرات سویه 
«اُمیکرون» گفت: برخالف تصور اولیه اى که در خصوص 
آن وجود داشت که ریه را درگیر نمى کند، حاال شاهد موارد 

بسیارى از درگیرى ریه در بیماران هستیم.
وى افزود: در حال حاضر بســیارى از تخــت هاى ویژه با 
بیماران مبتال به اومیکرون پر شده و برخى  از آنها 80 تا 90 

درصد درگیرى ریه دارند.

دیابت در بیماران کرونایى 
موقتى است

اومیکرون تا چند روز 
قابل سرایت است؟

تعلیق 15000راننده تاکسى 
   ایسـنا | مدیرعامـل اتحادیه تاکسـیرانى هاى 
شهرى کشـور از تعلیق پروانه فعالیت 15000 راننده 
تاکسـى واکسـن نزده خبر داد و گفت: کاهش تعداد 
رانندگانـى کـه واکسـن تزریق نکـرده بودند نشـان 
مـى دهـد، محدودیت هـا و تعلیـق پروانـه فعالیـت 
تأثیرگذار بوده اسـت. مرتضى ضامنى گفت: با شروع 
طرح، 24 هزار راننده بودند که واکسن نزده بودند که 
محدودیت ها را اعمـال کردیم و پروانـه فعالیت آنها 
تعلیق شد و در گام دوم بر اساس آخرین آمار این تعداد 

به 15 هزار راننده رسید.

خبر خوش براى کادر درمان
   خبر آنالین | امکان ذخیره مرخصى هاى استفاده 
نشده کادر درمان فراهم شد.کادر درمان بیمارستان ها 
از زمان شیوع کرونا در صف اول مبارزه با این ویروس 
بودند، پیک هاى متعدد شـیوع کرونا سبب شد آن ها 
نه تنها نتوانند از مرخصى هاى استحقاقى خود استفاده 
کنند بلکه گاهى در وضعیت بیمارى مجبور شدند در 
محل کار خـود حاضر شـوند. حاال عباس شـیراوژن 
سـخنگوى سـتاد ملـى مبـارزه بـا کرونا در حسـاب 
توییترى خودش با عنوان خبـر خوب براى همکاران 
زحمتکـش کادر سـالمت نوشـت: «امـکان ذخیره 
مرخصى هـاى اسـتفاده نشـده کارکنان بهداشـت و 
درمان که به دلیل نیاز بیمارستان ها و مراکز بهداشتى 
و درمانى نتوانستند از مرخصى خودشان استفاده کنند 

فراهم شد.»

آگهى انحالل 
شرکت همیاران سالمت آرمان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 56966 و شناسه ملى 14006179590 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و بنیامین احمدى به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشانى محل تصفیه استان اصفهان شهر اصفهان خیابان زینبیه محله 
امام خمینى کوچه فرعى 1 کوچه بیسیم 46 پالك 19 طبقه همکف کدپستى 8197875461 مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1285677)

فقدان مدارك
کارت ماشــین و برگ ســبز خودرو ســوارى پراید تیپ جى تى ایکــس مدل 1385 بنزینى به شــماره موتور 1535278 و شــماره شاســى 
S1412285213352 به شماره پالك 43 – 518 ى 24 متعلق به على شاپورى ماهورکى به شماره ملى 1270479393 فرزند ابراهیم مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت بسپار گستر روان مهر سهامى خاص به شماره ثبت 1792 و شناسه ملى 14004087260 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 2000000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: 
سرمایه شرکت مبلغ 2000000000 ریال نقدى است منقسم به 200000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1285644)

آگهى تغییرات
شرکت ریحان تگرگ اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 20457 و شناسه ملى 10260413208 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 15000000000 ریال به مبلغ 75000000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین 
شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 75000000000 ریال نقدى است منقسم به 75000000 سهم 1000 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1285662)

یک اپیدمیولوژیســت با بیان اینکه از قله پیک 
ششم با ســویه اومیکرون از نظر بسترى و مرگ 
گذر کردیــم، اما از نظر مرگ ومیــر تاخیر داریم 
و طى یکى دو هفته دیگــر از قله عبور مى کنیم 
گفت: انتظار داریم که تعــداد مرگ ها طى یک 

هفته دیگر کاهش یابد.  
دکتر مسعود یونســیان درباره وضعیت کرونا در 
کشور گفت: علت اینکه تعداد زیادى از شهرهاى 
قرمز از وضعیت قرمز کرونایى سریعا خارج شدند، 
پدیده و ویژگى خود این ویروس است. به طورى 
که در سایر مناطق دنیا هم سرعت افزایش موارد 
با اُمیکرون و بعد هم پایین آمدن موارد بیش از دلتا 
بود. همواره هم اعالم کرده بودیم که امیدواریم 
سرعت ابتال همانطور که به سرعت باال مى رود، 
به ســرعت هم کاهش یابد. بنابراین این اتفاق 
ناشــى از رفتار ویروس کرونا با سویه اُمیکرون 

است.
وى افزود: در حال حاضر روند بسترى و ابتالى 
ناشى از اُمیکرون در کشــور رو به کاهش است، 
اما نکته مهم این است که فعال اطالعات کافى 
نداریم. برخى کشورها ســاب واریانتى با عنوان

   BA .2 که به خانواده اومیکــرون تعلق دارد، را 
گزارش کرده اند. خود اومیکرون چندین زیرگروه 
دارد که یکى از آن ها BA .2 اســت که در برخى 

کشورها مشاهده شده است.  
یونسیان ادامه داد: گفته مى شود که سرایت پذیرى 
ســاب واریانــت BA .2 مقدارى بیــش از خود 
اومیکرون است و برخى کشورها نگرانند؛ چراکه 

ممکن است مجددا یک قله کوچکترى را تجربه 
کنند. نمى دانیم اکنون وضعیت این ساب واریانت 
در کشور چگونه است و آیا در کشورمان شیوع پیدا 
کرده است یا خیر. ساب واریانت BA .2 در برخى 
کشورهاى اروپایى جایگزین ویروس قبلى شده 
اســت، اما در آمریکا شــیوع آن تا چهار الى پنج 

درصد رسید و سپس متوقف شد.
وى تاکید کرد: اگر ما رفتارمان را به طور ناگهانى 

تغییر داده و محدودیت هــا را رها کنیم و در عین 
حال گونه BA .2 در کشور شــایع شود، ممکن 
اســت، مجددا یک قله دیگرى داشته باشیم، اما 

احتمالش زیاد نیست.
یونسیان گفت: در حال حاضر تعداد معدودى مبتال 
به ســاب واریانت  BA .2 در کشور گزارش شده 
است، اما اینکه چه نسبتى از مبتالیان به این گونه 
مبتال شدند و آیا سرعت آن رو به افزایش است یا 

خیر، هنوز اطالعات کافى نداریم، اما مواردى از 
ابتال به این گونه در کشور داشته ایم.

یونســیان با بیــان اینکــه از قله پیک ششــم 
از نظر بســترى و مرگ گذر کردیــم، اما از نظر 
مرگ ومیر تاخیــر داریم و طى یکــى دو هفته 
دیگر از قله آن عبــور مى کنیم، گفــت: انتظار 
داریم که تعــداد مرگ ها طى یــک هفته دیگر 

کاهش یابد.

نتایج دو مطالعه شواهد بیشترى را ارائه حواستان به BA .2  باشد
مى کند که نشان مى دهد پاندمى ویروس 
کرونا از بــازارى در «ووهان» چین آغاز 

شده است.
با تجزیه و تحلیل داده هاى چندین منبع، 
دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این 
ویروس از حیوانات آمده و در اواخر سال 
2019 در بازار غذاهاى دریایى هیوآنان 
چین به انسان ســرایت کرده است. آنها 
افزودند که هیچ مدرکــى از نظریه اى 
مبنى بر اینکه ویروس از آزمایشگاهى در 

ووهان آمده است، پشتیبانى 
نمى کند.

«مایکل ووروبــى»، یکى از 
نویســندگان هر دو مطالعه 
از دانشــگاه آریزونــا، گفت: 
«وقتى همه شواهد را با هم 
نگاه مى کنیــد، یک تصویر 
فوق العاده واضح اســت که 

پاندمى از بازار هیوآنان شــروع شــده 
اســت.» در یک مطالعــه، محققان از 
تجزیه و تحلیل فضایى استفاده کردند 
تا نشــان دهند که اولین مــوارد کووید 
19 که در دسامبر 2019 تشخیص داده 
شــدند، به بازار مرتبط بودند. محققان 
همچنیــن دریافتنــد کــه نمونه هاى 
محیطى که کروناویروس شــان مثبت 
بود، با فروشندگان حیوانات مرتبط بودند.

در مطالعه دیگرى، محققان دریافتند که 

دو ســویه اصلى ویروس کرونا ناشى از 
حداقل دو رویداد زمانى است که ویروس 
از حیوانات به انسان سرایت کرده است. 
آنها نوشــتند که اولین انتقال به احتمال 
زیاد در اواخر نوامبر یا اوایل دسامبر 2019 
اتفاق افتاده است، و دیگرى احتماًال چند 

هفته بعد روى داده است.
ووروبــى گفــت: «یافته هــاى جدید 
قوى ترین شواهدى را ارائه مى دهد که 
نشان مى دهد این بیمارى همه گیر منشأ 

مرتبط با حیوانات دارد.»

وى در ادامه افزود: «شیوع اولیه ویروس 
کرونا مانند یک آتش بازى بود که از بازار 
شروع شــد و به بیرون گسترش یافت. 
اکثریت قریب به اتفاق مــوارد به طور 
خاص به بخش غربى بازار مرتبط بودند، 
جایى که اکثر فروشــندگان پستانداران 
زنده در آن قرار داشــتند. سپس موارد 
کووید 19 از آنجا به جامعه سرایت کرد 
و الگوى انتقال تا ژانویه یا فوریه 2020 

تغییر کرد.»

باالخره آغاز کرونا از کجا بود؟ روى موج کووید-19
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آگهى تغییرات
شرکت بسپار گستر روان مهر سهامى خاص به شماره ثبت 1792 و شناسه ملى 14004087260 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مورخ 1400/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على مختارى دینانى به شــماره ملى 1142455955، مظاهر مختارى 
دینانى به شماره ملى 1140738232 و آالء قربانیان به شماره ملى 1092209050 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - جواد آقادادى به شماره ملى 1287329391 به عنوان 
بازرس اصلى و ابوالفضل هادى پور به شماره ملى 2480024891 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1285659)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع پردیس آلیاژى سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 414 و شناسه ملى 10260088251 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اساسنامه جدید شرکت مشــتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب و به تایید کلیه سهامداران 
رسید و جایگزین اساسنامه قبلى گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل اصالح شــد :تولید انواع گلوله هاى آلیاژى و ایجاد واحدهاى تولیدى صنعتى و 
خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکات کشور و شرکت در کلیه همایش ها و نمایشگاههاى داخلى و 
خارجى و اخذ و اعطاى شعب یا نمایندگى در سراسر کشور -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى-ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فالورجان (1285660)

زخمى کهنه و ناسور؛ افزایش حقوق کارگران، موضوعى که نه چسب 
زخم دارد و نه مرهم. کارگران هر سال این تراژدى را از سر مى گذرانند و 

هر بار در البیرنت درهم پیچیده افزایش دستمزد، گم مى شوند. 
امسال براى دومین سال متمادى کرونا هم به جیب کارگران زده و در 
روزهاى آخر سال باز هم بحث چانه زنى بر سر حقوق و دستمزد، جان 
گرفته است. حاال به روال همیشگى در یک قالب سه جانبه، نمایندگان 
کارفرمایان، تشــکل هاى کارگرى و شــوراى عالى کار سر یک میز 
مى نشــینند تا در ماراتن تعیین دستمزد شــرکت کنند. دوندگانى که 
هیچوقت به ســالمت به خط پایان نمى رســند و همیشــه کارگران 
ناراضى با کامى تلخ پشــت درهاى بســته مذاکرات جا مى مانند و به 
گفته کارشناسان تا زمانى که شکاف بین دستمزد و تورم، پر نشود، این 

تلخکامى هم ادامه پیدا مى کند.
اصغر برشان، فعال کارگرى و دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان، 
30 سال است که این چانه زنى و دعواها را دیده و حاال در آستانه تعیین 
دستمزد سال آینده با اینکه منطقى بودن اعتراضات کارگران را قبول 
دارد اما آب پاکى را روى دستمان مى ریزد و مى گوید گوش اگر گوش 
تو و ناله اگر ناله من، آنچه  البته  به جایى نرسد فریاد است: «متأسفانه 
اگر شــرایط کرونایى و اقتصادى و شرایط تحریم همینطور ادامه یابد، 

وضعیت مزدبگیران از زمان حال هم بدتر خواهد شد.»
برشان از چالشى صحبت مى کند که حتى شوراى عالى کار هم نتوانسته 
آن را بهبود بخشد. شوراى عالى کار با اینکه سهم و حضور پررنگى در 
وضعیت حقوقى کارگران و مزدبگیران دارد اما هر سال با نزدیک شدن 
به روزهاى پایانى با اتهام زنى و عمل نکردن به وظایفش نقشى منفعل 
را ایفا مى کند. نقشى که باعث مى شود کارگران در کفه سبک ترى از 
ترازوى تعیین دســتمزد قرار بگیرند و حقوقشان آنطور که باید و شاید 

تعیین نشود.
 دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان البته وجود این مشکالت را بر دوش 
اجرایى نشدن قانونى مى اندازد که اگر اجرا شده بود بسیارى از مسائل 
حل مى شــد: «چون از اول افزایش مزد براساس ماده 41 قانون پیش 
نرفته، هرساله شاهد عدم تناسب ســبد هزینه زندگى و افزایش مزد 
هستیم، در کنار اینها البته نباید تأثیر تحریم ها، عدم توانایى کارفرما و 
نابرابرى عرضه و تقاضا در عرصــه کار را نیز نادیده بگیریم؛ البته، این 
موضوع فقط شامل حال کارگران نمى شود و تمام مزد بگیران در این 

زمینه ناراضى هستند.» 
براساس ماده 41 قانون کار، دستمزد عادالنه کارگران باید طبق تورم 
اعالم شده از سوى بانک مرکزى و همچنین سبد معیشت تعیین شود، 
اما دســتمزد کارگران به بهانه حمایت از تولید و تورم هر ســاله مورد 

بى مهرى قرار گرفته و ناعادالنه تعیین مى شود.
برشان تنها راه چاره را بازگشت به گذشته مى داند. راه حل هایى کهنه 
اى که حداقل مى تواند مرهم کوچکى بر زخم معیشتى کارگران باشد: 
«این بن ها مى تواند در قالب کاالهاى اساسى مانند برنج و روغن و غیره 

باشد و چون ما توان جبران خأل بین هزینه زندگى و حداقل مزد را نداریم 
و وضعیت اقتصادى هم به شکلى نیست که بتوان از طریق دیگرى این 
کمبود را جبران کرد، بنابراین از این مسیر مى توانیم به تعادل بخشى 
بازار کمک کنیم.» راهکارى که به قول دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان 
مى تواند به شکل اتوماتیک فاصله بین فقیر و غنى را کمى کاهش دهد، 

احتکارها کمتر شود و کارگران هم راضى شوند.
بن هایى که برشان از آنها صحبت مى کند برمى گردد به سال هاى دور 
از این، زمانى که حداقل دستمزد کارگران در سال 58 برابر یک هزار و 
700تومان بود و با بن و تســهیالت حمایتى، هم قد هزینه ها مى شد. 
حاال بعد از 41 سال این رقم به سه میلیون و 500هزار تومان افزایش 

یافته اما با تورم افسارگسیخته کفاف هزینه ها را نمى دهد.
نرخ تورم طى سال ها با افت و خیزهاى زیادى همراه بوده به طورى که 
رقم 11/4درصدى تورم در دى ماه 58 به رقم 32/2 درصدى در ســال 
99 رسیده است. رشدى که طى دو سال گذشته با وجود کرونا و افزایش 
900 درصدى بهاى مسکن به یک بحران تبدیل شده است و  خانواده 
حقوق بگیر کشور را با مشکالت جدى روبه رو کرده است. تورمى که مثل 
یک سونامى خانواده ها را دربرگرفته و با اینکه در یک اتفاق غیرمنتظره 
با افزایش 39 درصدى حقوق و مزایا در ســال گذشــته روبه رو بودیم، 
اما باز هم حداقل دســتمزد کارگران به پاى تورم نمى رسد و به نسبت 

گرانى هایى که وجود دارد نتوانسته کفاف زندگى کارگران را بدهد.

دستمزدهاى واقعى مساوى با فاجعه
به اعتقاد دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان اگر شــوراى عالى کار مى 

خواست بر اســاس هزینه خانوارها دســتمزدها را تعیین کند، فعالیت 
بسیارى از صنایع مختل مى شــد، یعنى موضوعیت شغلشان از دست 

مى رفت.
به نظر برشان اگر بخواهیم به شــکل واقعى میزان حقوق کارگران را 
تعیین کنیم حداقل حقوق یک کارگر باید 9 میلیون تومان باشد در حالى 
که اکنون حداقل حقوق و دستمزد یک سوم این میزان است: « البته اگر 
بخواهیم به کارگر دستمزد واقعى بدهیم، دچار فاجعه خواهیم شد و این 
افزایش در میان مدت به بخش تولیدى و واحدهاى تولید آسیب مى زند 
و در بلند  مدت به نفع کارگران نیســت چون با این کار تولیدکنندگانى 
که امکان جایگزینى نیروى کار با تکنولوژى را دارند به سمت استفاده 
کمتر از نیروى کار مى روند و کارگران بیشــترى بیکار مى شوند. چون 
بسیارى از صنایع و بنگاه هاى ما توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و 
بسیارى به دلیل قراردادهاى موقت و تعدیل نیرو شغلشان را از دست 
مى دهند. در توان کارفرما هم نیست که حقوق کارگر را افزایش دهد. 
پس به این نتیجه مى رسیم که قانونگذار با اینکه وظیفه شوراى عالى 
کار را مشــخص کرده، اما مجمع عالى نمایندگان کارگران، مصلحت 
اندیشى کرده اند که تا چه حد پیش بروند که کشش کارگر و کارفرما و 

توان دولت درآن نهفته باشد.»
 با این حســاب در دورانى که تــورم هر لحظه باالتر مــى رود و کارد 
به اســتخوان کارگرانى رســیده که دیگر نمى توانند زیر بار سنگین 
هزینه ها قد راســت کنند تنها راهکار این است که دولت مداخله کند 
و از طریق دادن تســهیالت و وام هاى کم بهره به کارفرمایان و تولید 
کنندگان سنگ بناى حمایت از کارگران را بگذارد تا کارگران از گردونه 

بى نتیجه دستمزدهاى حداقلى بیرون بیایند.

تراژدى تلخ تعیین دستمزد
حاال با نزدیک شدن به پایان سال باز هم تراژدى تلخ تعیین دستمزدها 
جان گرفته و پیش بینى هاى تعیین دســتمزد براى ســال 1401 هم 
تلخ و ناامید کننده اســت. این پیش گویى ها نشــان مى دهد که در 
ســال آتى هم وضعیت ســفره کارگران به همین منوال خواهد بود و 
دخل ها به خرج ها نمى رسد. مسئله اى که با اعتراض نماینده کارگران 
در شوراى عالى کار هم روبه رو شده است. فرزاد نداف چندى پیش با 
اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش 60 درصدى حداقل 
دستمزد کارگران را خواستار شد و گفت: شوراى عالى کار صرف نظر از 
افزایش 60درصدى در پایه حقوق کارگران باید درصدى هم بابت عقب 
افتادگى مزدى کارگران درنظر بگیرد تا فاصله بین تورم و سبد معیشت 

خانوارهاى کارگرى براى سال آینده کاهش یابد.
به گفته نداف، طى سال 99 در شوراى عالى کار، نماینده کارفرما و دولت 
هیچ ارزشــى براى نماینده کارگران قائل نشدند و دستمزدى را تعیین 
کردند که نماینده کارگران امضــا نکرد به این خاطر که عدد 3 میلیون 
و 288 هزار تومان براى هزینه مواد غذایى در سبد معیشت غیرواقعى 
اســت زیرا  عدد 12 میلیون تومان براى خط فقر از سوى کارشناسان 

مرکز آمار اعالم شده است.

رتبه جهانى دستمزد کارگران ایران 
در حال حاضر 60 درصد دستمزد یک کارگر صرف هزینه هاى مسکن 
مى شود و مابقى سهم ناچیزى است که هر روز سفره کارگران را کوچک 
تر و تهى از مواد پروتئینى مى کند. این در حالى اســت که در چند دهه 
گذشته هیچ موقع دستمزد عادالنه اى براى کارگران تعیین نشده است 
و به نسبت دیگر کشورها ایران در جایگاه بسیار پایینى از لحاظ حقوق و 
دستمزد قرار دارد. اکنون حداقل دستمزد یک کارگر ایرانى، حتى اگر با 
تمام مزایاى همراه آن محاسبه شود، معادل 167دالر آمریکا است، که 
در مقایسه با حداقل دستمزد در کشورهاى گوناگون جهان در رده هاى 
پایین قرار مى گیرد. به عنوان مثال حداقل دستمزد کارگران ترکیه در 
سال جارى میالدى به 473 دالر در ماه رســید. در تازه ترین گزارش 
سازمان بین المللى کار پیرامون دســتمزدها در جهان نیز مى بینیم که 
ایران در رتبه 160 جهانى و پایین تر از عــراق، بنگالدش و لیبى قرار 

گرفته است.
آنچه باعث مى شود شــمار زیادى از کارگران به این حقوق ناچیز تن 
بدهند نبود تعادل بین تقاضا و بازار کار است،جنگى نابرابر که به شکست 
کارگران انجامیده اســت و این تمام ماجرا نیست چرا که به گفته على 
اصالنى، عضو کانون عالى شوراهاى اسالمى کار، «ما در کشور قریب 
به 10 میلیون نفر کارگر زیرزمینى هم داریم، کارگرهایى که هیچکس 
بر حقوق آنها نظارت نمى کند و همه شان از حداقل مزد تعیین شده هم 

حقوق کمترى مى گیرند...»

ماراتنى که  به پایان نمى رسد

دستمزدهاى حداقلى، هزینه هاى حداکثرى
دریا قدرتى پور

سرپرست اداره کل برنامه ریزى و توسعه اجتماعى 
جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر ضرورت 
تشویق جوانان به مشاوره قبل از ازدواج گفت: این 
امر جز با سرمایه گذارى در عرصه فرهنگ و تولید 

محتوا میسر نخواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین مهدى متقى فر با بیان 
اینکه فعالیت مراکز مشــاوره در کاهش طالق و 
آسیب هاى اجتماعى موثر است، افزود: الزم است 
مراکز مشــاوره ازدواج و تحکیم خانــواده بیش از 
پیش در عرصه مســائل و مشــکالت خانوادگى 
ورود کرده و رسالت آگاهى بخشى و اقدامات الزم 

براى آمــوزش فهم تفاوت هــا در زوجین را پیش 
از بروز اختــالف در جوانان به نحو احســن انجام 

دهند.
سرپرست اداره کل برنامه ریزى و توسعه اجتماعى 
جوانــان وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: ما باید 
جوانان را به ضرورت مشاوره قبل از اقدام به ازدواج 
آگاه و تشویق کرده و این امر جز با سرمایه گذارى 
در عرصه فرهنگ و تولید محتوا میسر نخواهد شد. 
مراکز مشــاوره نیز مى توانند با برگزارى دوره هاى 
آموزشى، کارگاه ها و نشست هاى تخصصى علمى 

در این زمینه ورود و ایفاى نقش کنند. 

مدیر کل درمان غیرمســتقیم سازمان تامین اجتماعى 
گفت: تا سه نوبت در ســال اجازه داده ایم هزینه هاى 
عمل هاى جراحى پرداخت شود، اگر زوجین در درمان 
موفق نباشند مى توانند در سال بعدى از خدمات سازمان 

استفاده کنند و زوجین خیلى نباید نگران باشند.
شهرام غفارى اظهار کرد: اغلب بیمارستان هاى کشور 
با ما قرارداد همــکارى دارند، برخى ها نیــز حاضر به 
همکارى با ما نشده اند اما به موجب قانون ما با تمامى 

بیمارســتان هاى دولتى قرارداد داریــم، از این رو 
بیماران مى توانند از خدمات این ســازمان بهره مند 

شوند.
وى افزود: 90 درصــد از خدمات درمــان نابارورى را 
براساس تعرفه ها در بخش هاى دولتى پرداخت مى کنیم، 
در بخش خصوصى خدمات براساس تعرفه این مراکز 

پوشش داده نمى شــود بلکه براســاس تعرفه بخش 
عمومى غیر دولتى حســاب مى شود، فلذا بیمار مجبور 
است بخشى از این هزینه ها را از جیب خود پرداخت کند.

مدیر کل درمان غیرمستقیم ســازمان تامین اجتماعى 
با اشاره به آمار بیمارستان هاى تخصصى براى درمان 
نابارورى، ابراز کرد: ما مراکز درمان ناباورى در کشــور 
نداریم اما مردم مى توانند این خدمات را از مراکز طرف 

قرارداد سازمان تأمین اجتماعى دریافت کنند.
وى، ادامه داد: داروهاى درمان نابارورى داراى بســته 
خدمتى است، این بسته در شــوراى عالى بیمه درحال 
بازنگرى اســت که چه خدماتى را ارائــه دهد اما تمام 
اقدامات مربوط بــه آى یــو آى، آى وى اف، لقاح 
مصنوعى داخل و خارج رحم و... را سازمان پوشش 
مى دهد. باید گفت تقریبا اقداماتــى که براى زوجین 
نابارور الزم است را این سازمان پوشش مى دهد، تنها 
برخى تجهیزات نیز مطرح بود که در حال بازنگرى است 

و اگر ابالغ شود پوشش آن ها افزایش خواهد یافت. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در نشســت رونمایى از 
سامانه کارآفرینان برتر از شناسنامه دارشدن 400 هزار 

کارآفرین در کشور خبر داد.
حجت ا... عبدالملکى اظهار کرد: با شناسایى نیازمندى ها 
و چالش هاى حوزه اشــتغال به پایدارى و شــکوفایى 

بنگاه هاى اقتصادى و تولیدى کمک خواهیم کرد.
وى گفت: کارآفرینان، میدان داران اصلى زیســت بوم 
اشــتغال کشــورند و باید همه بدنه دولــت و حاکمیت 

تسهیل گران رونق کارآفرینى در کشور باشند.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعى یادآور شــد: در ارتباط با 
توسعه رفاه اجتماعى و رونق اقتصادى، چهار کالن پروژه 
را در وزارت مردم آغاز کرده ایم که به ســرانجام رسیدن 
آن مى تواند به تحول اقتصاد و رشد شاخص هاى توسعه 

کشور کمک کند.
عبدالملکى گفت: در حوزه رفــاه اجتماعى نیز رفع فقر 
مطلق را با همراهى دستگاه هاى حمایتى دنبال مى کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با بیان اینکه شرکت هاى 
زیرمجموعه صندوق ها، متعلق به مردم اســت و سود 
آن ها باید به مردم برسد، اظهار کرد: ایجاد نظام یکپارچه 
مدیریتى به تحول و بازدهى مناســب این مجموعه ها 

کمک خواهد کرد.
وى افزود: کارآفرینان میدان داران اصلى زیســت بوم 
اشــتغال کشــورند و باید همه بدنه دولــت و حاکمیت 

تسهیل گران رونق کارآفرینى در کشور باشند.
عبدالملکى با اشاره به سیستم معیوب بانکى، مالیاتى و 
بیمه اى و نقش آن در کندى حرکت سرمایه گذاران، گفت: 

کارآفرینان در خط مقدم جنگ اقتصادى هستند و باید به 
رفع موانع آن ها توجه داشت.

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى به نــگاه ویژه این 
وزارتخانه براى بهبود فضاى کسب و کار نیز اشاره کرد و 
افزود: مجوزهاى مشاغل خانگى به  صورت آنى و نهایتًا 

سه روزه در سامانه مرکزى صادر مى شود.
وى اظهار کــرد: حمایت دیپلماتیــک در حوزه تجارت 
بین الملل از دیگر نیازهاى کارآفرینان است که به صورت 

ویژه در دستور کار وزارت مردم قرار دارد.
عبدالملکى با اشــاره بــه راه اندازى مرکــز تجارت در 
کشــورهاى خارجى، گفت: اصالح رویه هاى گذشــته 
در تجــارت و صادرات و طراحى ســامانه هاى هدفمند 

مى تواند راهگشا باشد.

معاون آموزش متوســطه وزیرآموزش و پرورش 
در خصوص توســعه متوازن رشته هاى تحصیلى، 
تصریح کرد: در دوران کرونایى روند توسعه متوازن 
رشته ها کند شده است لذا ضرورى است براى توسعه 
رشته ریاضى فیزیک به صورت ویژه تالش کنیم 
البته در رشته علوم انسانى توسعه متوازن وجود دارد، 

اما باید به مقوله «کیفى سازى» آن پرداخته شود. 

محمد مهدى کاظمى  ادامه داد: در توسعه متوازن 
نباید صرفاً به مدارس دولتى توجه کرد بلکه مدارس 
غیردولتى و مدارس پرورش استعدادهاى درخشان 
نیز باید مورد توجه باشند و رشــته هاى مورد نظر 
را در آنجا توســعه دهیم. معاون آموزش متوسطه 
وزیرآموزش و پرورش، خاطرنشــان کرد: تحقق 
هدایت تحصیلى و توســعه متوازن رشــته هاى 
تحصیلى نیازمند عزم جــدى مدیران کل آموزش 

و پرورش و برنامه ریزى ویژه در این حوزه است.
کاظمى با اشــاره به شرایط آموزشــى در دوران 
کرونایى، اظهارکرد: بر اساس بررسى هاى صورت 
گرفته در دوران کرونایى با «افت پنهان» در کیفیت 
آموزشــى مواجه هســتیم لذا برخــى از پایه هاى 
تحصیلى مانند هنرستان ها، در هر شرایطى نباید 
تعطیل شوند و سایر رشته هاى نظرى نیز با توجه به 
شرایط واکسینه شدن دانش آموزان، باید حضورى 

باشند.

جزئیات پوشش بیمه اى زوجین نابارور ضرورت مشاوره قبل از ازدواج

تالش براى توسعه رشته ریاضى فیزیک
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سرپرست بهزیســتى تهران گفت: در سال جارى 1015 
خانواده متقاضى فرزندپذیرى بوده انــد که 129 خانواده 
تقاضاى فرزند دختر و 203 خانواده تقاضاى فرزند پســر 
داشتند. زمانى گفت: در سال جارى تعداد کودکان پسر که 
به مرحله پذیرش و فرزندخواندگى  رســیده اند 60 درصد 
و تعداد کودکان دختر 40 درصد بوده اســت. او مى گوید: 
عدم تناسب بین تعداد متقاضیان به ویژه متقاضیان طفل 
دختر و تعداد کودکان داراى شــرایط فرزنــد خواندگى،  
فرهنگ ســازى در خصوص ایجاد تناسب جهت افزایش 
تعداد متقاضیان طفل پســر، کودکان معلــول، بیمارى 
خــاص و کــودکان داراى پیگیرى درمانــى و کودکان 
باالى 7 سال از جمله  مشــکالت اصلى فرزند خواندگى

 است. 

سرپرست بهزیستى اســتان یزد اظهار کرد: هر قدمى در 
سر فصل کنترل و پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى باید 
با محوریت خانواده باشد و غیر از این باشد قطعاً راه به جایى 
نمى بریم. رضا ابهت گفت: دغدغه اصلى ما در مجموعه 
بهزیستى مقوله آســیب هاى اجتماعى است که دغدغه 
اصلى مسئولین در کشور نیز هست. وى حضور تیم خوب 
تخصصى و همکاران باســواد و صاحب نظر و متخصص 
در بحث آسیب هاى اجتماعى و مســائل روانشناسى در 
مجموعه بهزیستى را یادآور شد و گفت: بهره مندى از این 
پتانسیل باعث مى شود بتوانیم در اجراى تمام سرفصل ها 
به عنوان شرح وظیفه و تکالیف قانونى مجموعه بهزیستى، 

سربلند باشیم.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیــان مرکز گفت: کارگاه 
آموزشــى مهارتهاى زندگى و شــغلى با رویکرد کنترل 
و کاهش آســیب هاى اجتماعى و حمایت، پشــتیبانى و 
آماده سازى زنان زندانى آزاد شده فاقد حمایت اجتماعى 
و خانوادگى بعد از آزادى در حال برگزارى اســت. مظفر 
الوندى افزود: این کارگاه ها بر اساس تفاهمنامه همکارى 
منعقد شــده بین انجمن حمایت زندانیــان مرکز و  مرکز 
امور خدمات اجتماعــى و مراقبت بعد از خــروج تهران 
انجام شده اســت. وى هدف از برگزارى این کارگاهها را 
حمایت و بهبود وضعیت روحى زنان بند نســوان و ارتقا 
توانمندى ها و آماده سازى آنان براى زندگى بهتر پس از 

آزادى از زندان عنوان کرد.

چالش هاى اصلى 
فرزند خواندگى 

پیشگیرى از آسیب ها
با محوریت خانواده 

آموزش زنان زندانى
 آزاد شده
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مدیر عامل بنیاد بین المللى خیریه آبشــار عاطفه ها اعالم 
کرد: قرارگاه محرومیت زدایى این بنیاد به همت خیرین 
استان تهران معادل 80 میلیارد ریال بسته هاى معیشتى 
بین بیش از 10 استان محروم کشور توزیع کردند. محمد 
جواد فوالد گفت: رزمایش نبوى بنیاد بین المللى آبشــار 
عاطفه ها به مناسبت مبعث رســول اکرم (ص) در میدان 
آزادى تهران برگزار شد که در این رزمایش 14 تریلر حامل 
بسته هاى معیشتى بارگیرى و به افراد نیازمند استان هاى 
کشور ارسال شد. وى افزود: در این بســته ها  کاالهاى 
اساسى مردم نیازمند از جمله برنج، روغن، حبوبات و سایر 

اقالم تهیه و به نقاط محروم کشور بارگیرى شد.

توزیع بسته معیشتى 

400 هزار کارآفرین کشور شناسنامه دار مى شوند
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شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالهاى مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه 

عمومی دو مرحله اي به فروشنده  واجد صالحیت واگذار نماید .

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 1400/12/14 تا ساعت 00 : 19 روز چهارشنبه  مورخ 
1401/01/10 بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز پنجشنبه مورخ 1401/01/11 تا ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 
1401/01/23 بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول : پیشــنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت 
یکى از طرق ذیل: 1)ضمانت نامه بانکی معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 
3)گواهى خالص مطالبات قطعى تایید شده از سوى شرکت 4)فیش واریزي به حساب جاري سپهر 
صادرات به شماره 0105042522005  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات 

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

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي نصف جهان و نسل فردا  به عهده برنده 
مناقصه می باشد.

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

3- اسناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه در سایت پایگاه 

ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد . 
4- به پیشــنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك 
گرفته شده با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شــرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى 

مناقصه الزامى است . 
6- آدرس : اصفهان- خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در ســایت تدارکات 
الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر 

ثبت نام 33999818 

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان -  امور تدارکات و انبارها

تاریخ بازگشایی شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
پاکات مناقصه

ساعت 
بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه (ریال)

2
 مناقصه خریدکابل 

آلومینیوم فشار 
ضعیف 16*4 

08/301,859,000,000 صبح2105/14011401/01/23

اطالعیه 

آگهى مزایده امالك مازادبر نیاز بانک ملى ایران  استان اصفهان

به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیاتهاى ورزشى استانى و شهرستانى مقرر است نسبت 
به تشکیل مجمع عمومی انتخابات هیات ژیمناستیک اســتان اصفهان به منظور انتخاب رئیس هیات به همراه 
اعضاى هیات رئیسه: (نایب رئیس ،خزانه دار ،خبره ورزشی ،دونفر عضو هیات رئیسه  که حداقل یک نفر از بین  
بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد ، بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست  
هیات دعوت مى نمایند جهت ثبت نام، اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى هیات رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز 

از روز شنبه 
مورخ 1400/12/14  لغایت روز شنبه مورخ 1400/12/21 به مدت 7 روز کارى از ساعت 8 الى 13 به دبیرخانه مجمع 
واقع دردفترهیات: ژیمناستیک استان اصفهان به آدرس: اصفهان ، خیابان جی ، خانه ژیمناستیک مراجعه نمایند.

شرایط عمومى احراز رئیس هیات استان :
1- التزام به قانون اساسى  جمهورى اسالمى ایران

2-  دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى( لیسانس)
3 - دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال

4-  سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال(طبق دستورالعمل)
5-  دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت(خدمت سربازى)یا معافیت ویژه آقایان 

6-فرد واجد شرایط فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد. 
مدارك مورد نیاز:

1. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 
2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید

3. اصل و تصویر کارت ملى وشناسنامه( تمام صفحات)
4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب

5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدربراي فرد واجد شرایط احراز پست رئیس هیات 
وکلیه نفرات هیات رئیسه پیشنهادي (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)

6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیات رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى پیشنهادى 
هیات رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیات استان در زمان ثبت نام 

7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز . (طبق دستورالعمل)
8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 

تبصره: حضور داوطلب ریاست هیات یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى مى باشد. 
الزم به ذکر است: «آیین نامه نحوه فعالیت هیات هاى استانى و شهرستانى ودستورالعمل نحوه ثبت نام به انضمام  
فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیات ورزشى مربوطه جهت اطالع داوطلبان قرار 

داده شده است»
www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، تعدادى از اموال مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   : مزایده         مزایده 
دستگاه اجرایى .    مزایده گر ، مزایده شماره 2000001195000006مربوط به اموال غیر منقول بر مبناى قیمت پایه مزایده ، با وضعیت موجود و به صورت نقدى ، متصرف دار و غیر متصرف دار به 
فروش برساند . متقاضیان مى توانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتى فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه ازساعت 08:00 صبح  مورخ 1400/12/11 لغایت ساعت 14:00 مورخ 1400/12/24 
به سامانه فوق الذکر پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر از طریق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذارى نموده و سواالت احتمالى خود را در زمینه اموال مورد 

مزایده ، با شماره تلفن 32247380 (واحد امالك اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان) مطرح نمایند. 
توضیحات : 

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

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

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت با شماره تلفن 41934 – 021 تماس حاصل نمایند . 
5- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 ٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان مى بایست به یکى از دو روش پرداختى تصریح شده در سامانه ستاد، از طریق درگاه سامانه و یا وجه مورد 

نظر را به حساب شماره 0110490056006 به نا م اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان واریز و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذارى نمایند.
6- کلیه پاکتهاى حاوى پیشنهادات متقاضیان راس ساعت 10:00 مورخ 1400/12/25 به صورت الکترونیکى از طریق سامانه ستاد بازگشایى و از طریق آدرس الکترونیکى به اطالع متقاضیان 

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

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

9- هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده خریدار بوده و هزینه هاى مذکور مى بایست بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز گردد.
10-  در صورتى که مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است.

11-  کلیه اموال مشمول فروش نقدى با قیمت پایه مزایده بوده و امالك متصرف دار ، با ارائه وکالتنامه به فروش مى رسد و بانک هیچ گونه مسؤولیتى در قبال تخلیه آن ندارد. 
12- بازدید از کلیه امالك الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد . 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان- هیأت ژیمناستیک استان اصفهان

بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 169/ش مورخ 1400/02/01 شوراى اسالمى شاهین شهر در نظر دارد 
عملیات اجرایى تکمیل طرح ارتقاء تصفیه تکمیلى پساب شاهین شــهر را با اعتبار اولیه 244,000,000,000 ریال به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایســتى در ساعات ادارى به حوزه معاونت عمران 
شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1400/12/22 به دبیرخانه 

حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

 آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

م.الف :1283865

چاپ دومچاپ دوم

م.الف :1286951

نوبت اولنوبت اول


