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پاسخ به 3 سئوال درباره کودك آزارىتهدید تمدن منطقه اردستانماجرا ى دنباله دار لباس هاى نوید محمدزاده و همسرشچه کسانى یارانه 120 هزار تومانى مى گیرند؟ آژیر خطر براى ذوب آهن به صدا در آمد اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

احتمال ابتالى 
همزمان به ویروس 

اومیکرون و دلتا

چرا کیفیت نان در زمستان کاهش مى یابد؟
3

5

اصفهان رتبه دوم 
کسب و کارهاى 
مجازى را دارد

شرکت داروسازى آمریکایى مدرنا نسبت به احتمال 
ابتال همزمان به دو سویه ویروس کرونا دلتا و 

اومیکرون هشدار داد و توضیح داد که این امر منجر به 
تکامل این ویروس و ایجاد یک ویروس جهش یافته 

جدید مى شود.

معاون بازرگانى اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان با بیان اینکه 1200 واحد در استان 
اصفهان صادرات انجام مى دهند، تصریح کرد: با 
وجودى که اصفهان، استانى مرزى نیست در رتبه 

پنجم و یا ششم صادرات کشور قرار دارد.
اسماعیل نادرى با اشــاره به فعالیت 8700 واحد 
صنعتى و 185 هزار واحد صنفى فعال در استان 
اصفهان، تصریح کــرد: اســتان اصفهان رتبه 
دوم حوزه کســب و کارهاى مجازى را به خود 
اختصاص داده، البته امــروز واحدهاى مجازى 

فعال در استان نیازمند ...

شهردارى اصفهان براى تکمیل شهردارى اصفهان براى تکمیل 
مترو بهارستان آستین باال بزندمترو بهارستان آستین باال بزند

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان مى گوید شهردارى مدیرعامل شرکت عمران بهارستان مى گوید شهردارى 
باید کمک کند تا باید کمک کند تا 1515 کیلومتر به  کیلومتر به 2020 کیلومتر مترویى که  کیلومتر مترویى که 

طى طى 1717 سال بهره بردارى رساند اضافه شود سال بهره بردارى رساند اضافه شود
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نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان  پاسخ مى دهد

چشم محرم به شهباززاده و شهریار
محرم نویدکیا براى بازگرداندن ســپاهان به صدر جدول چاره اى 
جز آماده کردن مهاجمین تیمش به خصوص سجاد شهباززاده و 

شهریار مغانلو ندارد.
مهمترین تغییر محرم نویدکیا در مصاف با اســتقالل، نیمکت 
نشین کردن شهریار مغانلو بود. البته پیش از اعالم ترکیب هم به 

واسطه نیمکت نشین شدن سجاد...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اجازه عرضه مرغ 
در بازار سیاه را 
نخواهیم داد

استاندار اصفهان در جلسه ستاد تنظیم بازار:

خانواده ضعیف ترین هدف براى تخلیه خشم است
کنکاشى در علت افزایش قتل هاى خانوادگى در گفتگو با یک آسیب شناس اجتماعى
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چشم محرم به شه
محرم نویدکیا براىبازگرداندن
جز آماده کردن مهاجمین تیم

شهریار مغانلو ندارد.
مهمترین تغییر محرم نویدک
نشین کردن شهریار مغانلو بو
واسطه نیمکت نشین شدن س

3

رضه مرغ 
ر سیاه را 
هیم داد

جلسه ستاد تنظیم بازار:

اسکوچیچاسکوچیچ
2 به پرتغال نمى رود به پرتغال نمى رود

3

رئیس پلیس راهور رئیس پلیس راهور 
استان اصفهان خبر داد:استان اصفهان خبر داد:

آخرینآخرین
مهلت اعتبار مهلت اعتبار 

وکالتنامه هاى وکالتنامه هاى 
منقضى شده منقضى شده 

وزیر جهاد کشاورزى:وزیر جهاد کشاورزى:

باید روى باید روى 
کشاورزىکشاورزى

شهرى شهرى 
کار کنیمکار کنیم

المیرا دهقانى المیرا دهقانى 
در مسیر جشنواره فجردر مسیر جشنواره فجر

4

اداره کل راه وشهرسازى استان اصفهان در نظر دارد پروژه  زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار 
نماید ، بدینوسیله از شرکتهاي داراي صالحیت و رتبه بندي با رعایت ظرفیت کاري دعوت می گردد 
براى دریافت اسناد مناقصه تا روز شنبه مورخ 1400/10/04 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به 

نشانى http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

مهلت تحویل پاکت هاى پیشنهاد تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ  15/ 1400/10
گشایش پاکتهاى الف-ب-ج ، ساعت 10 روز  شنبه مورخ  1400/10/18

نشانى:  اصفهان  ـ  خیابان سعادت آباد                           تلفن:  6681068 3- 031

آگهى تجدید مناقصه عمومى
 یک مرحله اى  شماره 1400/08/ن

م.الف:1244235

چاپ  دوم چاپ  دوم 

شماره ردیف
مبلغ ضمانتنامه شرکت مبلغ برآورد ( ریال )موضوع پروژهمناقصه

در مناقصه (ریال)
صالحیت و یا 
رتبه مورد نیاز

11400/08
احداث تقاطع 

غیرهمسطح سه 
راهى سد - چادگان

5 راه101,149,584,2065,100,000,000

اداره ارتباطات و اطالع رسانى  اداره کل  راه و شهرسازى استان اصفهان

 دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس بنز تیپ سى 457مدل 
1389  را از طریق مزایده عمومى  به فروش رساند . متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى به 
مدت 6 روز کارى جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده در ساعات ادارى به دبیرخانه حراست 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه مراجعه نمایند. شماره تماس 09132377284
 شرایط شرکت در مزایده:

 1-دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
2- مبلغ پایه 8/000/000/000 ریال

3-سپرده شرکت در مزایده 800/000/000   ریال
4- هزینه درج آگهى روز نامه ها  به عهده برنده مزایده مى باشد.

5- مبلغ خرید اسناد750/000  ریال واریز به حساب شماره 0115860576007بانک صادرات .
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مزایده درج گردیده است.

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دنیاى ذوب فلزات روستاى عزیزآباد سهامى 
خاص به شماره ثبت 383 دعوت مى گردد تا در جلسه مجمع عمومى عادى شرکت 
که در تاریخ 1400/09/30 به  آدرس استان اصفهان، شهرستان تیران و کرون، بخش 
مرکزى، دهستان رضوانیه، روستاى عزیزآباد، خیابان باهنر، پالك 533، طبقه همکف 

کدپستى 8537115551 رأس 16/30 حضور یابند. 
دستورات جلسه: 

1ـ تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى سال 1399
2ـ انتخاب مدیران 

3ـ انتخاب بازرسین 

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى
 به طور فوق العاده

مقام دعوت کننده هیأت مدیره شرکت 
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ه احتمال 
ا و 

مر منجر به 
هش یافته 

سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد 

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: طى هشت 
ماه ســال جارى 415 زندانى جرایم غیرعمد در استان 
اصفهان با اعتبار 151 میلیارد و 767 میلیون تومان آزاد 

شده است.
اســدا... گرجى زاده اظهار داشت: از این 

تعداد 13 نفر زن و 402 نفر مرد بودند.
وى با بیان اینکه براى آزادى این زندانیان 
151 میلیارد و 767 میلیــون تومان نیاز 
داشتیم، ابراز داشــت: 63 میلیارد و 980 
میلیون تومــان را از محل جلب رضایت 
شکات، 6 میلیارد و 274 میلیون تومان از 
محل آورده محکومان، 29 میلیارد و 958 
میلیون تومان از محل اعسار ،15 میلیارد 
و 825 میلیون تومــان از محل صندوق 
تأمین خسارت بدنى، 10 میلیارد و 648 
میلیون تومان تســهیالت بانکى، و 26 

میلیارد و 358 میلیون تومان نیز کمک بالعوض ستاد 
دیه استان اصفهان و ستاد مرکزى بوده است.

مدیرعامل ســتاد دیه اســتان اصفهان تصریح کرد: 

همچنین 21 میلیارد تومان نیز خیران استان اصفهان از 
ابتداى سال جارى براى آزادى زندانیان کمک کرده اند.

وى با بیان اینکه همچنان 740 زندانى جرایم غیر عمد 

و مالى در استان اصفهان نیازمند آزادى هستند، گفت: 
این زندانیان به 800 میلیارد تومان کمک نقدى براى 

آزادى نیاز دارند.

گرجى زاده تصریح کرد: 20 نفر از زندانیان جرایم غیر 
عمد و مالى استان اصفهان بانوان هستند.

وى با بیان اینکه در زندان هاى استان اصفهان زندانى 
مهریه نیــز داریم، گفــت: روزانه یک تا 
دو زندانى مهریه از زندان هاى اســتان 

اصفهان آزاد مى شود.
مدیرعامل ســتاد دیه اســتان اصفهان 
همچنین به آمــار آزادى زندانیان جرایم 
غیرعمــد و مالــى زندان هاى اســتان 
اصفهان از ســال 90 تاکنون اشاره کرد 
و گفــت: در این بــازه زمانــى 6 هزار و 
689 زندانى جرایم غیرعمد با همکارى 
ستاد دیه اســتان اصفهان از بند رهایى

 یافته اند.
وى افزود: براى آزادى این تعداد زندانى 
68 میلیارد تومان تسهیالت بانکى، 87 
میلیارد تومان از محل کمک خیران و53 میلیارد تومان 
اعتبارات ستاد دیه بوده است و مابقى نیز از محل گذشت 

شکات تأمین شده است.

از ابتداى سال جارى تاکنون؛

415 زندانى غیرعمد دراصفهان آزاد شده اند
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وزیر جهاد کشاورزى گفت: باید روى کشاورزى شهرى 
کار کنیم، کشاورزى شهرى در دنیا در حال انجام است و 
ما نباید عقب بمانیم، گلخانه هاى تولید علوفه در دنیا به 
طرز اعجاب آورى در حال رشــد هستند و با تکنولوژى 
هیدروپونیک و با آب کم در کانکس هاى آماده، علوفه 

تولید مى کنند.  
سیدجواد ساداتى نژاد اظهار کرد: باغبانى یک ثروت بسیار 
ارزشمند براى کشاورزى کشــور محسوب مى شود که 
بسیار با اقلیم ایران سازگار است و مزیت کشاورزى ایران 
باغبانى و باغدارى اســت. وى افزود: بخش دیگرى که 
باید به آن بپردازیم کشــاورزى عمودى است، باید روى 

کشاورزى شهرى کار کنیم، کشاورزى شهرى در دنیا در 
حال انجام است و ما نباید عقب بمانیم، گلخانه هاى تولید 
علوفه در دنیا به طرز اعجاب آورى در حال رشد هستند و 
با تکنولوژى هیدروپونیک و با آب کم در کانکس هاى 
آماده، علوفه تولید مى کنند که در شــرایط خشکسالى 

خیلى پرکاربرد هستند.
ساداتى نژاد تأکید کرد: انتظار بیشترى براى تولید بذور 
هیبرید ســبزى و صیفى گلخانه اى در کشــور وجود 
دارد، همچنین باید با کمک بخش خصوصى و توســعه 
حوزه هاى صنایع تبدیلى به سمت کشاورزى قراردادى

 برویم.

شرکت داروســازى آمریکایى مدرنا نسبت به احتمال 
ابتال همزمان به دو سویه ویروس کرونا دلتا و اومیکرون 
هشــدار داد و توضیح داد که این امر منجر به تکامل 
این ویروس و ایجاد یک ویــروس جهش یافته جدید 

مى شود.
«پل برتون»، مدیر ارشد شــرکت داروسازى مدرنا در 
جلســه اى در کمیته علم و فنــاورى در مجلس عوام 
بریتانیا گفت که دو ســویه مختلــف از ویروس کرونا 
مى توانند بــه طور همزمان فــرد را آلــوده کنند، به 

خصوص افرادى که سیستم ایمنى ضعیفى دارند.
برتون توضیح داد کــه در این حالــت، فرآیند تبادل 

ژن مــى تواند بیــن دو ســویه رخ دهد که بــه نوبه 
خود منجر به تکامــل ویروس و ایجــاد یک جهش

 جدید مى شود.
وى گفت: در ماه هــاى آینده، این دو ویــروس (دلتا 
و میکرون) با هــم وجود خواهند داشــت و عفونت با 
ویروس اومیکرون زمانى گســترش مى یابد که افراد 
در شرایط بســیار دشــوارى با جهش دلتا قرار دارند، 
این مى تواند منجر به مواردى شود که افراد به دو نوع 
مختلف آلوده مى شــوند، که امکان تکامل بیشتر این 
ویــروس هــا را فراهــم مى کنــد و ایــن وضعیت 

نگرانى هایى را ایجاد مى کند.

باید روى کشاورزى شهرى 
کار کنیم

احتمال ابتالى همزمان به 
ویروس اومیکرون و دلتا

ویالسازى به جاى 
کشاورزى

  روزنامه دنیاى اقتصاد| 
موج تغییرکاربرى زمین  هاى روســتایى در یک 
دهه گذشته، سرانه اراضى کشــاورزى در ایران 
را به یک سوم کاهش داده اســت. سرانه زمین 
کشــاورزى در ایران 10 سال پیش رقمى معادل 
4500 مترمربع بود اما االن ســهم هر ایرانى از 
اراضى کشاورزى به کمتر از 1800 مترمربع تنزل 
کرده است. این در حالى است که در کشورهاى با 
وضعیت مطلوب کشاورزى، این رقم حدود 7000 

مترمربع است.

شستن خر در یک کارواش !
یــک رأس خــر در یکــى از    تابناك|
کارواش هاى تهران به طور کامل شستشو شد! 
انتشــار تصاویرى از شســتن این خر در یکى از 
کارواش هاى تهران در فضاى مجازى مورد توجه 
و انتقاد قرار گرفت. منتقدان معتقد بودند این اتفاق 
مصداق حیوان آزارى اســت و باید افراد مقصر 

توبیخ شوند.

متقاضیان وام جدید  کرونا 
بخوانند

  خبرآنالین|با توجه به آنکه ستاد ملى مقابله 
با کرونا مهلت دریافت تسهیالت جدید کرونا را 
تا پایان آذر ماه تمدید کــرده بنابراین متقاضیان 
این هفته فرصت دارند تا درخواست خود را براى 
گرفتن وام در سامانه کارا به ثبت برسانند. بر این 
اساس صاحبان مشــاغل 14گانه آسیب دیده از 
کرونا در چهار گروه فرهنگ و هنر، گردشگرى، 
ورزش و جوانان و حمل و نقــل ریلى و هوایى تا 
پایان آذرمــاه مهلت دارند بــراى دریافت وام به 
https://kara.mcls.gov. سامانه کارا به نشانى

ir مراجعه کنند.

کمبود ساز در بازار نداریم 
برخالف اظهارات فروشــندگان در    ایسنا|
بازار، رئیس اتحادیه فروشــندگان دســتگاه هاى 
صوتى و تصویرى، تلفن همراه و لوازم جانبى گفت 
که با وجود ممنوعیت واردات ادوات موسیقى طى سه 
سال اخیر، کمبودى در این بازار وجود ندارد. ابراهیم 
درستى افزود: افزایش قیمت هم به دلیل وابستگى به 
نوسان نرخ ارز در کاالهاى مختلف وجود دارد. این 
در حالى است که گزارش ها حاکى از 10 برابر شدن 
قیمت این کاالها طى سه سال اخیر و کمبود سازو 
البته واردات از طریق برخى شرکت هاست، تا جایى 
که محدوده قیمت پیانوى آکوستیک به 170 تا 950 
میلیون تومان رسیده است؛ البته این ساز به دلیل 

قیمت باال، تقاضاى خیلى کمى هم دارد.

معرفت یلدایى
نصب یک آگهــى جالب در مغازه    تابناك|
آجیل فروشــى مورد توجه کاربران مجازى قرار 
گرفت. این آجیل فروش با معرفت در آگهى جالبى 
که در کنار ظرف هاى آجیل مغازه اش نصب کرده 
است نوشته: «اگر دلت کشید و پول همراهت نبود، 
بردار به حساب من. تو خودمى!»  انتشار تصویر 
تراکت مــرد آجیل فروش مــورد توجه کاربران 

شبکه هاى اجتماعى قرار گرفت.

ابتالى 603 دانش آموز 
به کرونا   

معاون بهداشتى دانشــگاه علوم    ایسنا|
پزشــکى شــهرکرد گفت: از ابتداى بازگشایى 
مدارس در ســال تحصیلى جارى، تاکنون 603 
دانش آمــوز، 186 فرهنگى و هفــت خدمتگزار 
در این مدت به کرونا مبتال شــده اند. سید راشد 
جزایرى البته تأکید کرد آمار ابتالى این قشــر 
به کرونا نســبت به میانگین کشورى 40 درصد 

پایین تر است.

ادعاى جنجالى درباره 
ترور سردار سلیمانى 

برخى مقامات    باشگاه خبرنگاران جوان|
ارشــد دولت ترامپ فاش کردند کــه دونالد ترامپ 
انتظار داشــت رژیم صهیونیستى و شخص نتانیاهو 
در طرح ترور حاج قاسم ســلیمانى نقش فعال ترى 
ایفا کنند. یکى از مقامات سابق دولت پیشین آمریکا 
در این زمینه گفت:  ترامپ که احســاس مى کرد در 
این حمله مورد ســوء اســتفاده قرار گرفته است در 
مصاحبه اى که ماه ژوئیه بــراى کتاب من انجام داد 
گفت من از ارتباط اسرائیل با آن ماجرا بسیار ناامید 
شدم. یک مقام ارشد صهیونیستى هم در واکنش به 
این سخنان گفت: اسرائیل نقش فعال ترى را در این 
عملیات پیشنهاد داده بود، ولى آمریکا اصرار داشت 

خودش این کار را انجام دهد.

اگر همه بروند،
چند نفر مى مانند؟ 

از  یکــى   ً اخیــرا   روزنامه اطالعات| 
نمایندگان روحانى مجلس حکم داده  هرکه طالب 
موسیقى است، از این کشور برود...سخن از یک بیم و 
هراس است: هراس از رواج گفتمانى، که زیرپوستى 
در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است؛ فرهنگ 
«تحّکم» به اینکه: هرکه چنین است، برود؛ آن که 
چنان اســت، برود؛ آنان  که چنین و چنان نیستند، 
بروند؛.. . واقعًا اگر عمل به این فتوا در توان همگان 
باشــد- یعنى جمع کنند و بروند- آیا آقایان حساب 

کرده اند که چند نفر باقى مى مانند؟!

اولین حمله «کیهان»
 به دولت رئیسى 

حسین شــریعتمدارى در سرمقاله    برترین ها|
کیهان بــه امیرعبداللهیان، وزیــر خارجه اعتراض 
کرد و نوشــت: چرا فقط به لغو تحریم هاى برجامى 
تن دادید؟ در این یادداشت آمده است: اگر قرار است 
لغو تحریم ها فقط شامل تحریم هاى برجامى باشد و 
همان تحریم ها به بهانه هاى واهى و خصمانه دیگر 
نظیر حقوق بشر و تروریسم و صنایع موشکى و حضور 
در منطقه و امثال آن باقى بمانند، مذاکرات وین چه 
سودى دارد و با چه انگیزه اى صورت پذیرفته و قابل 
توجیه است؟! با شناختى که از دوستان تیم هسته اى 
داریم بى تردید در پى آنند که راه را بر سوء اســتفاده 
حریف ببندند، از این روى باید مراقب باشند که بعد از 

بستن در، دشمن از پنجره وارد نشود!

قاضى معروف
  اخراج شد؟ 

قاضــى مســعودى مقام که    روزنامه ایران|
آبان ماه سال 98 به عنوان رئیس مجتمع رسیدگى 
به جرایم اقتصادى منصوب شده بود، پس از دو سال 
کار قضایى با این مســند خداحافظى کرد و به جاى 
دیگرى منتقل شــد. او که در این مدت رسیدگى به 
پرونده تعدادى از آقازاده ها و متهمان سرشناسى از 
جمله حسین هدایتى،  هادى رضوى، على بخشایش 
و پرویز کاظمى را برعهده داشــت،  طى هفته هاى 
گذشته از این مسند کنار رفت که حرف و حدیث هایى 

در این خصوص شکل گرفت.

آمریکا ملوانان ایرانى
 را نجات داد

پنتاگون مدعى شد: 2 کشتى جنگى    انتخاب|
آمریکایى، 5 ملوان ایرانى را پس از انفجار قایقشان در 
خلیج عمان نجات دادند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا 
(پنتاگون) به الجزیره گفت قایق این ملوانان ایرانى 
داراى هیچ پرچمى نبــود و نیرو هاى آمریکایى این 
ملوانان را به عمان منتقــل کردند که دو تاى از آنها 
تحت درمان قرار گرفتند. وى همچنین مدعى شــد 
دو کشــتى جنگى آمریکا در حال انجام گشت براى 
مقابله با قاچاق مواد مخدر بودند که مشاهده کردند 

این انفجار رخ داده است.

خبرخوان

ســال آینده قرار اســت یارانه جدیدى به حساب مردم 
واریز شــود. یارانه اى که گفته مى شود به 7 دهک اول 
جامعه پرداخت مى شود و مبلغ آن بین 90 تا 120 هزار 

تومان است.
اگرچه هنوز جزئیات یارانه جدید دولت اعالم نشده اما 
اعتبار آن در الیحه بودجه 1401 دیده شــده و پرداخت 
آن قطعى است. البته اکنون برخى از جزئیات درباره مبلغ 

یارانه جدید و مشموالن آن اعالم شده است.
از آن جمله جعفر قادرى، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس جزئیات تازه اى از یارانه جدید دولت رئیســى 
اعالم کرده است. به گفته این نماینده مجلس، دولت قرار 
است ارز 4200 تومانى را حذف کند، اما از محل اعتبار 
آن، به دهک اول تا هفتم یارانه نقدى جدید پرداخت کند. 
به گفته قادرى یارانه جدید چهار دهک اول ماهانه حدود 
120 هزار تومان است و سه دهک بعدى ماهانه حدود 

90 هزار تومان یارانه جدید دریافت مى کنند.
بر این اســاس یک خانوار چهار نفره که در دهک اول 
تا چهارم قرار دارد ماهانه 480 هزار تومان یارانه جدید 
دریافت مى کند. این مبلغ بــراى خانوارهاى چهار نفره 
دهک هاى پنجم، ششم و هفتم 360 هزار تومان است.

اما آیا پرداخت یارانه جدید به معناى حذف یارانه نقدى 
یا معیشتى است؟ دولت هنوز رســمًا در این باره خبرى 
اعالم نکرده اســت. اما این عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس گفتــه یارانه جدیدى که قرار اســت به 
حساب خانوارهاى دهک اول تا هفتم واریز شود، مازاد 
بر یارانه قبلى است. بر این اساس مى توان گفت یارانه 
نقدى خانوارها و یارانه معیشتى به قوت خود باقى است 
و یارانه 90 تا 120 هزار تومانى جدیدى هم قرار اســت 

پرداخت شود.
با این حساب یک خانوار چهار نفره در سال آینده چقدر 
یارانه دریافت مى کند؟ مبلغ یارانه نقدى براى همه افراد 
ثابت اســت و ماهانه 45 هزار و 500 تومان است. یک 
خانوار چهار نفره در هر دهکى که باشد، ماهانه 182 هزار 

تومان یارانه نقدى دریافت مى کند.

جز این یک خانوار چهار نفــره ماهانه 172 هزار تومان 
یارانه معیشتى یا یارانه بنزین دریافت مى کنند. حاال قرار 
است یارانه جدیدى هم به حســاب این خانوارها واریز 
شود. مبلغ یارانه جدید براى یک خانوار چهار نفره 480 

یا 360 هزار تومان است.
با توجه به اینکه این یارانه قرار است به دهک هاى پایین 

درآمدى پرداخت شود، مى توان گفت خانوارهاى 5 تا 7 
دهک اول جامعه هر سه این یارانه ها را دریافت مى کنند.
پس یک خانوار چهار نفره کــه در دهک اول تا چهارم 
قرار دارد، سال آینده در مجموع 834 هزار تومان یارانه 
مى گیرد. یک خانوار چهار نفره کــه در دهک پنجم تا 

هفتم قرار دارد 714 هزار تومان یارانه نقدى مى گیرد.

جزئیات «یارانه جدید» اعالم شد

چه کسانى یارانه 120 هزار تومانى مى گیرند؟

تصویرى از مدارك مورد نیاز بــراى دریافت وام ازدواج از یک بانک در شــبکه هاى اجتماعى 
دست به دست شد که یکى از این مدارك 20 برگه A4 بود. این موضوع واکنش هاى زیادى در 

شبکه هاى اجتماعى به همراه داشت.
مهدى نوشت: «احتماًال قراره هر بار که مى رى قســط بدى ازت امتحان بگیرن ببینن پولدار 

شدنت باعث باسوادتر شدنت شده یا نه!»
مریم اینگونه واکنش نشان داد: «فکر کنم ادارات دارن توى هزینه هاشون صرفه جویى مى کنن 

و مى خوان کاغذشون رو از جیب ملت تأمین کنن.»
بهرام هم نوشت: «اون هزینه هایى که بانک به عنوان کارمزد از مردم مى گیره صرف چه کارى 

مى کنه که از وام گیرنده مى خواد کاغذ هم براش بیاره.» 
کاربر دیگرى هم گفت: «بانک ها مى دونن تو اون لحظه بــراى گرفتن وام حاضرى 20 تا که 

سهله 200 برگهA4 هم بهشون بدى و زودتر از شر کارهاى ادارى وام خالص شى.»

اضافه شدن 
برگه A4 به مدارك وام ازدواج!

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى گفت: اگر با همین 
بودجه بخواهیم جلو برویم، در آینده فشار بسیار زیادى در مورد قیمت دارو به 

بیماران خواهد آمد.
«همایون سامه یح نجف آبادى» درباره حذف ارز ترجیحى دارو در الیحه بودجه 
پیشنهادى دولت براى سال 1401 گفت: همانطور که مى دانید، معاون رئیس 
جمهور اعالم کرده است که ارز 4200 تومانى حذف خواهد شد و مابه التفاوت 
فروش آن براى جبران کنار گذاشته مى شود و سعى مى کنند به مصرف کنندگان 
دارو فشار نیاید. مجلس جلسه اى با حضور مسئوالن بیمه ها و سازمان برنامه 
و بودجه برگزار کرد و در این باره بررسى صورت گرفت. طبق پیشنهاد دولت 
در بودجه ســال 1401، حدود 104 هزار میلیارد تومان براى دارو، خرید گندم، 

دانه هاى روغنى و... به صورت تجمیعى اختصاص مى یابد.
عضو کمیسیون بهداشت در ادامه گفت: اما چیزى که برآورد شده این است که 
براى جبران اختالف ارز ترجیحى و نیمایى، حدود 140 هزار میلیارد تومان فقط 

براى دارو مورد نیاز است. در صورتى که فقط 104 هزار میلیارد تومان براى دارو، 
تجهیزات پزشکى، خرید گندم و موارد دیگر اختصاص خواهد یافت و این بودجه 
به صورت تجمیع شده است، موارد مختلف آن جدا نشده و مشخص نیست که 
دارو، تجهیزات پزشکى، گندم و دانه روغنى هر کدام به صورت جداگانه به چه 

اندازه سهم مى برند.
عضو کمیسیون بهداشت در ادامه گفت: بنابراین بر اساس چیزى که بنده برآورد 
مى کنم اگر با همین برنامه بودجه بخواهیم جلو برویم، در آینده فشــار بسیار 

زیادى در مورد قیمت دارو به بیماران خواهد آمد.
او در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال آینده گفت: داروهاى تولید 
داخل 30 درصد با افزایش قیمت مواجه خواهند شد اما داروهاى وارداتى چندین 
برابر مى شوند و متأسفانه حداقل بین 3 تا 5 برابر قیمت آن افزایش پیدا مى کند 
اما اینکه آیا بیمه این قیمت جدید را قبول مى کند یا خیر باید از ســازمان هاى 

بیمه گر پرسیده شود.

با این بودجه قیمت داروهاى خارجى 5 برابر مى شود

در روزهاى گذشته ویدیویى در فضاى مجازى منتشر شد مبنى 
بر اینکه وسایل یک زمین بازى کودکان در شهر اهواز به تدریج 

و در مدت چند ساعت به سرقت رفته و ناپدید شده است.
در واکنــش به این ویدیو، نایب رئیس شــوراى شــهر اهواز 
مى گوید: بر اســاس ویدیوى منتشرشده، این منطقه نمایى از 
شهر اهواز نیســت. حجت ا... زارع زاده در این خصوص اظهار 
کرد: از مدیران مناطق شهردارى نیز پیگیرى کردم اما چیزى 

دستگیرمان نشد.

نایب رئیس شوراى شهر اهواز گفت: بیان اینکه «پارك، ناپدید 
شده است» نیز صحیح نیست و باید به جاى پارك، وسایل بازى 
عنوان مى شد. از طرف دیگر باید توجه داشت که وسایل بازى 
در چنین زمین خشک و خالى نصب نمى شوند و از این نظر نیز 

موضوع، محل تردید است.
وى افزود:  با توجه به محل فیلمبردارى، در هیچ نقطه اهواز در 
چنین شرایطى ســت بازى نصب نشده است بنابراین در مورد 

اصل کلیپ، تردید جدى وجود دارد.

آرمان کیانى
روزنامه «همشــهرى» بعد از گذرى بر 
قیمت ها در ســوپرمارکت هاى تهران 
نوشــته: قیمت چیپس ســیب زمینى، 
در فاصله آذر پارســال تا امروز، به طور 
میانگین 80درصد افزایش یافته است. 
هم اکنون قیمت هــر 100گرم چیپس، 
به بیش از 10هزار تومان رسیده است. 
بسته هاى بزرگ خانواده 400گرمى برند 
چى توز هم که پارسال با قیمت 26هزار 
تومان فروخته مى شــد، حاال 48هزار 
تومان قیمت خورده و با 50هزار تومانى 

شدن فاصله اى ندارد.
این خبر «همشهرى» با واکنش کاربران 

در فضاى مجازى مواجه شــده است. 
کاربرى نوشت: «1 کیلو سیب زمینى 7 
تومن،400 گرم چیپس 50 هزار تومن.» 
یکى دیگر نوشــت: «یعنــى یک کیلو 
سیب زمینى رو 100هزار مى فروشن؟ 
رو چه حساب. پس صد رحمت به قیمت 

گوشت.»
یک کاربــر تیزبین هــم قیمت چیپس 
را با یارانه نقدى برابر کرده و نوشــته: 
«سه تومن رو یارانه تون بذارید یه بسته 
چیپس بزرگ مى تونید بخرید.» و یکى 
دیگر هم از همین زاویــه به ماجرا نگاه 
کرده:«دولت لطفًا ســه هزار تومان به 
یارانه اضاف کند شــب یلدایى چیپسى 

بخریم.» و این یکى: «چیپس که شور 
بشه چه پنجاه تومن چه یه ماهه یارانه!»

دیدگاه این کاربر را هــم بخوانید که به 
نظر ازهمه درســت تر مى آید: «خیلى 
بهتر ان شاءا... بشه 500هزارتومن آدم 

عاقل ازاین چیزها نمى خوره». 
و باالخــره نظر کاربرى کــه ظاهراً  در 
جریان اخبار و اتفاقات روز هست: «هر 

کى ناراحته جمع کنه بره»!

ان شاءا... چیپس بشه500 هزارتومن!

پارکى  در اهواز ناپدید نشده!



استاناستان 03034207 سال هجدهمشنبه  27 آذر  ماه   1400

مسمومیت اعضاى
 یک خانواده

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از مسمومیت 
اعضاى یـک خانواده بـر اثـر گازگرفتگى بـا زغال در 
مبارکه خبر داد. عباس عابدى اظهار داشت: این حادثه 
به دنبال اسـتفاده از ذغال براى گرم کردن اتاق اتفاق 
افتاده است. وى افزود: سه مصدوم این حادثه که شامل 
یک خانم، یک دختربچه و یک مرد بودند به بیمارستان 

محمدرسول ا... مبارکه اعزام شدند.

کاهش مصرف گاز 
در فرودگاه اصفهان

با راه اندازى بزرگترین سـامانه آبگرمکن خورشـیدى 
استان در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان 10 
درصد در مصرف گاز صرفه جویى شـده است. معاون 
عملیات فرودگاهى فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان گفت: این طرح با 5 میلیارد ریال هزینه از محل 
اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران اجرا 
شده و 80 دستگاه پنل خورشیدى با ظرفیت تولید 12 
هزار لیتر آب گرم بهداشـتى  در ترمینال هاى داخلى و 

خارجى ودیگر بخش ها نصب شده است. 

تغییر مدیرکل
 امور مالیاتى استان

با حکم داود منظور رئیس کل سـازمان امـور مالیاتى 
کشور  عباس مزیکى به سـمت مدیرکل امور مالیاتى 
اسـتان اصفهان منصوب شـد. مزیکـى داراى مدرك 
کارشناسى ارشد حسابدارى از دانشگاه پردیس فارابى 
تهران است و پیش از این مدیرکل امور مالیاتى استان 
مرکزى را بر عهده داشـت. پیش از ایـن بهروز مهدلو 
سـمت مدیر کلى امـور مالیاتى اسـتان اصفهـان را بر 

عهده داشت.

مشارکت در اجراى
 طرح مهر کریمانه

جانشـین فرمانده پایگاه بسـیج آبفاى استان اصفهان 
از مشـارکت کارکنان در اجراى طرح مهـر کریمانه با 
هدف تهیه جهیزیه بـراى زوج هاى نیازمنـد خبر داد . 
احمد رضا نظرى گفت: پایگاه بسـیج آبفا با مشـارکت 
کارکنان، اقدامات الزم براى تهیه و توزیع جهیزیه براى 
نوعروسان نیازمند را در دستور کار قرار داده است. وى 
افزود: کارکنان آبفا با نیت کمک به ازدواج جوانان هم 
اسـتانى و ایجاد امید و انگیزه براى ازدواج موفق افراد 
بى بضاعـت، از اجـراى طرح مهـر کریمانه بـه خوبى 

استقبال کردند..

قیمت هاى 30 برابرى دارو ها 
معاون غذا و داروى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان 
گفت: داروى هاى بیماران سـرطانى به اندازه کافى در 
داروخانه هاى منتخب موجود نیست، ولى در بازار سیاه 
با قیمت 30 برابرى به فروش مى رسد. محمود اعتبارى 
افزود: قیمت این دارو هـا در داروخانه هاى منتخب 50 
هزار تومان است، اما در بازار سیاه از یک میلیون و پانصد 
تا 2 میلیون فروخته مى شود. وى متناسب نبودن حجم 
دارو هاى سرطانى با نیاز هاى استان را علت اصلى بروز 

این مشکالت دانست. 

حمل 42 کیلو تریاك
 با وانت نیسان   

سرپرست معاونت عملیات فرماندهى انتظامى استان 
از کشف 42 کیلو تریاك در بازرسى از یک وانت نیسان 
خبرداد. سـرهنگ محمد دالوند بیان داشـت: ماموران 
پلیس تکاورى اصفهان حین گشت زنى در محور فرعى 
"دژکرد" به یک وانت نیسان مشکوك و آنها را متوقف 
کردند. وى افزود: از این خودرو بازرسى شد که 42 کیلو 
تریاك که دراطاق بار خودروجاساز شده بود کشف شد. 
دراین خصـوص یک سـوداگر مرگ دسـتگیر و براى 

اقدامات قانونى به مراجع قضائى تحویل داده شدند.

خبر

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
امنیت امروز جامعه در گرو ایثار حافظان امنیت است و این 

ایثار و فضل خدا، شهدا را به باالترین درجه مى رساند.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در یادواره شهداى 
امنیت در گلستان شهداى اصفهان، افزود: جهاد در لغت 
به معناى کوشش است و در معناى اصطالحى و دینى، 
کوشــش در راه خدا براى برقرارى امنیت در کشورها و 

امت هاى اسالمى است.
وى با اشاره به جایگاه جهاد و شهادت در آیات و روایت ها، 
افزود: روایات اسالمى رزمندگان اسالم را دژ امن جامعه، 
زینت رهبران دینى، عزت دین و اســالم، راه برقرارى 

امنیت، و عامل استقالل و پایدارى جامعه معرفى مى کند.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه امنیت، باالترین نعمت 
اســت، ادامه داد: ملت بدون نیروهاى مسلح نمى تواند 

استقالل داشته باشد.
امام جمعه اصفهان گفت: از منظر اسالم کسانى که در 
خانه هایشان مى نشینند با کسانى که مال و جان خود را در 
راه خدا صرف مى کنند، یکسان نیستند بلکه مجاهدان و 

رزمندگان در نزد خدا اجر عظیم دارند.
وى خاطر نشــان کرد: زمانى که این جهــاد به مرحله 
شهادت رسید بر اساس آیات قرآن این شهید زنده است و 

نزد خدا روزى مى خورد.

معاون بازرگانى اداره کل صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان با بیان اینکه 1200 واحد در استان اصفهان صادرات 
انجام مى دهند، تصریح کرد: با وجودى که اصفهان، استانى 
مرزى نیست در رتبه پنجم و یا ششم صادرات کشور قرار 
دارد.اسماعیل نادرى با اشاره به فعالیت 8700 واحد صنعتى 
و 185 هزار واحد صنفى فعال در استان اصفهان، تصریح 
کرد: استان اصفهان رتبه دوم حوزه کسب و کارهاى مجازى 
را به خود اختصاص داده، البته امروز واحدهاى مجازى فعال 

در استان نیازمند حمایت هستند.
معاون بازرگانى اداره کل صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان با بیان اینکه 1200 واحد در استان اصفهان صادرات 

انجام مى دهند، تصریح کرد: با وجودى که اصفهان، استانى 
مرزى نیست در رتبه پنجم و یا ششم صادرات کشور قرار 

دارد.
وى با بیان اینکه در اســتان اصفهان قابلیت فعالیت یک 
کسب و کار برتر ایجاد شده است، افزود: البته برخى کسب و 
کارهاى استان همچون صنایع چالش هایى دارند و موجب 
آلودگى مى شوند، اگرچه طبق آمار بیشترین عامل آلودگى 
اصفهان خودروها هستند، بنابراین راهکار توسعه کسب و 
کارها، شکل گیرى صنایع سبز و دانش بنیان و همچنین 
ایجاد فروشگاه هاى مجازى است که امیدواریم با برنامه 

ریزى بخش خصوصى فعالیت آنها رونق بگیرد.

اصفهان رتبه دوم 
کسب و کارهاى مجازى را دارد

امنیت امروز جامعه در گرو 
ایثار حافظان امنیت است

نایب رییس انجمن علــوم و فنون غالت اصفهان 
گفت: سهم نانوا در پخت بى کیفیت نان 30 درصد و 
تنور و تجهیزات نانوایى 20 درصد است و 50 درصد 

آن به کیفیت آرد بر مى گردد.
محمدرضا خواجه اظهار داشت: وارد نکردن به موقع 
گندم به کشور باعث شــده است که در زمستان به 
جاى استفاده از گندم ضعیف مجبور به مصرف گندم 
قوى یا پرگلوتن(چسب خمیر) براى پخت نان شویم 
که عامل شکنندگى و سفت شــدن نان مى شود و 

عمدتا نارضایتى مردم را بهمراه دارد.
وى با بیان اینکه دولت در ماه هاى پایانى سال اقدام 
به واردات گندم مى کند که در برخى موارد گندم هاى 
ته انبارى به کشورمان فروخته مى شود، ادامه داد: 
سن زدگى، تازه نبودن گندم ( عدم خواب سه ماهه)، 
نم زدگى و عرق زدگى بدلیل نگهداشتن در گمرك 
عامل بى کیفیت شــدن و گهگاهــى کپک زدگى 

گندم مى شود.

خواجه با بیان اینکه ساالنه پنج میلیون ُتن گندم از 
خارج وارد مى شود و هفت میلیون تن گندم تولید 
داخل است، گفت: تامین نشــدن به موقع بودجه 
باعث ورود دیرهنگام گندم خارجى به کشور شده و 
همین مسئله مشکالت عدیده اى را براى نانوایان 

و پخت با کیفیت نان ایجاد کرده است.
مســئول دپارتمان نان دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان با اشاره به اینکه از هفت میلیون تن گندم 
تولید داخل بالغ بر ســه تا چهار میلیون تن آن، آرد 
ضعیف اســت، اضافه کرد: وزارت بهداشت با یک 
اقدام بین استانى مى تواند گندم هاى ضعیف و قوى 
را بین استان ها تقســیم کند تا با مخلوط کردن آن 

بتوان به نان با کیفیت دست یافت.
وى خاطرنشان کرد: استفاده از روش هاى ناکارآمد 
براى پخت نان ماننــد افزودنى ها همچون جوش 
شــیرین و عدم خواب رفتن خمیر نان در اصفهان 

رفع شده است.

استاندار اصفهان در جلسه ستاد تنظیم بازار نسبت 
به نظارت جدى بر قیمت کاالها و اقالم مورد نیاز 
مردم تاکید کرد و گفت: سطح ارائه اقالم اساسى 
در فروشگاه هاى زنجیره اى مطابق قیمت مصوب 

رصد و پیگیرى شود.
جلسه کارگروه ســتاد تنظیم بازار استان اصفهان 
در محل اســتاندارى اصفهان با حضور سید رضا 
مرتضوى استاندار اصفهان، امیر رضا نقش معاون 
هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان و 
جمعى از مســؤوالن مربوطه برگــزار و در ارتباط 
با نحوه قیمت گــذارى و تنظیم بــازار مصوباتى 

انجام شد.
در این جلســه مســائل و دغدغه هــاى جارى بر 
مدیریت مطلوب عرضه میوه هاى شب عید، ارائه 
گزارش مبسوط میزان ذخیره کاالهاى استراتژیک 
و اساسى در سطح استان و گزارش تخصیص اقالم 
پروتئینــى و نهاده هاى دامى و طیــور به صورت 

مشروح مورد تبیین و تحلیل قرار گرفت. 
 در این نشست سیدرضا مرتضوى استاندار اصفهان 
ضمن تبیین ســر فصل هاى کلــى برنامه ریزى 
راهبردى به منظور مدیریت منســجم و راهبردى 
ستاد تنظیم بازار اســتان بیان داشت: نمى بایست 
اجازه دهیم هر مجموعه اى قیمــت کاالها را بر 
اساس معیار برســاخته خود دچار تطور و استحاله 

قرار دهد. 
وى افزود: نظارت بر قیمت در مــورد همه اقالم 
باالخص مایحتــاج عمومى مردم امرى بســزا و 
ضرورى اســت و در صورت انجام دقیق و صحیح 

این موضوع یقینا شاهد نابســامانى و افزایش بى 
رویه قیمت ها در عرصه عمومى نخواهیم بود.

مرتضــوى تاکیــد کــرد: ســطح ارائــه اقالم 
اساســى در فروشــگاه هاى زنجیــره اى مطابق 
با قیمت هــاى ابالغى مصوب رصــد و پیگیرى

 شود. 
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: باتوجه به تاثیرات 
مطلــوب توزیع هوشــمند کاالهاى اساســى با 
محوریت عدالت همگانى در دسترسى یکسان به 
کاالهاى اساسى با بهره گیرى از ظرفیت اتحادیه ها 
و فروشــگاه هاى زنجیره اى از طریق سامانه هاى 

هوشمند فروش اینترنتى محقق شود.
در این جلسه مقرر شد میوه شب عید در اسرع وقت 
و به صورت هوشمند خریدارى شود و میوه با کیفیت 
مطلوب در اختیار توزیع کنندگان در زمان مناسب 
قرار گیرد تا با مشکل کمبود میوه و بازار با افزایش 

قیمت آن در شب عید مواجه نشود.
همچنیــن در مــورد قیمــت عرضــه مــرغ در 
خرده فروشى ها مصوب شد با توجه به عرضه مرغ 
با قیمت پایین تر در استان هاى دیگر قیمت گذارى 
جدید صورت پذیرد و همچنین  مســیر حمل مرغ 
زنده و گرم به ســمت کشــتارگاه با نرم افزار هاى 
مکان یاب رصــد و از عرضه مرغ در بازار ســیاه 

جلوگیرى شود.
همچنین مقرر شد مســووالن جهاد کشاورزى و 
شرکت پشتیبانى دام با استفاده از همه ظرفیت هاى 
موجود نسبت به جذب ســهمیه کافى نهاده هاى 

دامى و انتقال آن به استان اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: اعتبار 
وکالت نامه هاى منقضى شــده براى انتقال ســند 

مالکیت، 30 آذر ماه به پایان مى رسد.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: با توجه 
به شیوع بیمارى کرونا در شهرهاى داراى وضعیت 
قرمز برابر تدبیر ستاد ملى کرونا ارائه خدمت از سوى 
پلیس به شــهروندان امکان پذیر نبوده و منجر به 
تعطیلى آنها گردید و این امر باعث انباشــته شدن 
تعداد زیادى از درخواســت هاى مردم براى نقل و 

انتقال خودرو شد.
ســرهنگ محمدى با بیان اینکه پس از بازگشایى 
مراکز با مراجعــات زیادى مواجــه بودیم گفت: با 
این حجم تقاضا، محدودیت نیروى انســانى و راه 

اندازى شماره گذارى اینترنتى توانستیم این مهم 
را مدیریت کنیم.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان اظهار داشت: 
خوشبختانه از اواسط مهر ماه ســال جارى تقریبًا 
فعالیت در مراکز شماره گذارى در کل کشور به حالت 

عادى برگشته و در برخى استان ها به روز مى باشد.
وى تصریح کرد: تمام کسانى که داراى وکالتنامه 
بوده لیکن به دلیل محدودیت هاى کرونایى تاریخ 
اعتبار آنهــا منقضى و موفق بــه مراجعه به مراکز 
شماره گذارى و انتقال سند مالکیت نگردیدند فقط 
تا سى ام آذر ماه ســال جارى فرصت دارند و بعد از 
این تاریخ وکالت نامه هاى آنها از درجه اعتبار ساقط 

خواهد شد.

مدیرگروه واحد بهداشــت محیط مرکز 
بهداشــت اســتان اصفهان از ممنوعیت 
عرضه قلیان در تمام چایخانه هاى استان 
خبر داد. مهــدى میرجهانیان گفت: هیچ 
کدام از چایخانه هاى اســتان صالحیت 
بهداشــتى و پروانه تأییــد جهت عرضه 

قلیان را ندارند.
وى گفت: چایخانه ها در ابتداى کار خود 
باید از اتحادیه و اتاق اصناف پروانه کسب 
دریافت کنند که یکى از شرایط قید شده 
براى دریافت پروانه کســب، عدم عرضه 

قلیان است.
میرجهانیان هر گونه خبر ارائه شده توسط 
مدیر نظارت و بازرسى اتاق اصناف، مبنى 
بر مجاز بــودن عرضه قلیــان در برخى 
چایخانه ها را تکذیب کــرد و گفت: هیچ 
کدام از چایخانه ها حتــى واحد هایى که 
پیش از سال 97 پروانه کسب گرفتند مجاز 
به عرضه قلیان نیستند؛ الزم به ذکر است 
که هیچ کدام از ایــن واحد ها صالحیت 
بهداشتى جهت عرضه دخانیات از جمله 

قلیان را ندارند.

عضو هیــات مدیره ذوب آهــن اصفهان 
با اشــاره به اینکه یکى از موضوعات این 
رویداد، پرداختن به نقش گســترش زیر 
ساخت هاى ریلى، جاده اى، اسکله اى و 
تأسیسات بندرى بر توسعه پایدار صنعت 
فوالد اســت گفت: ذوب آهن اصفهان با 
تولید ریل ملى، کمک مهمى به توســعه 
حمل و نقل ریلى نموده اســت و لذا این 
انتظار وجود دارد کــه راه آهن جمهورى 
اســالمى براى تحقق برنامه توسعه ریلى 
مطابق سند چشــم انداز 1404 تمام توان 

خود را به کار گیرد.

مرتضى یزدخواســتى افزود : مطابق سند 
مذکور تا سال 1404 باید 25 هزار کیلومتر 
خط آهن داشته باشــیم که متاسفانه هم 
اکنون تنهــا 15 هزار کیلومتــر داریم که 
فاصله زیــادى را تا تحقق برنامه نشــان 

مى دهد.
عضو هیــات مدیره ذوب آهــن اصفهان 
افــزود: تولید ریــل ملــى در ذوب آهن 
اصفهان، ایران را به جرگه تولید کنندگان 
این محصول ملحق کرد و لذا باید ســایر 
حوزه ها نیز براى توســعه این زیرساخت 

مهم تالش الزم را داشته باشند .

چرا کیفیت نان در زمستان کاهش مى یابد؟

استاندار اصفهان در جلسه ستاد تنظیم بازار:
اجازه عرضه مرغ در بازار سیاه را نخواهیم داد

آخرین مهلت اعتبار وکالتنامه هاى منقضى شده 

برخورد قاطع با عرضه کنندگان قلیان
 در چایخانه ها

حمل و نقل ریلى کشور 
باید در همه ابعاد توسعه یابد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت: 
شهردارى اصفهان باید براى راه اندازى مترو بهارستان 
که دو ایســتگاه و پنج کیلومتر مســیر را بر عهده دارد، 

همکارى الزم را داشته باشد.
محمدرضا احمدى در خصوص پروژه مترو اصفهان – 
بهارستان اظهار داشت: سال گذشته 220 میلیارد تومان 
به این پروژه تخصیص داده شد که 30 درصد بیشتر از 
کل منابعى بود که توسط دولت طى 10 سال تخصیص 

داده شده بود.
وى ادامه داد: امروز زیرســازى پروژه مترو بهارستان 
تقریبًا رو به اتمام است، 57 درصد روسازى شده و تنها 
چند متر اطراف سپاهانشهر اجراى بخش زیرسازى هنوز 

انجام نشده است.
مدیرعامل شرکت عمران بهارســتان با اشاره به اینکه 
پروژه هایى مانند مترو هزینه بر است و براى تکمیل آن 
بعد از روسازى و زیرسازى که از لحاظ اجرایى سخت و 
زمانبر اســت وارد تأمین لوازم و تأسیسات و تجهیزات 
مترو مى شویم، اضافه کرد: برآورد ما نیاز به 70 میلیون 
یورو به منابع براى این بخش است که قرار است بخشى 
از آن از محل منابع داخلى شــرکت عمران شهرهاى 
جدید و بخشى از منابع داخلى شرکت عمران بهارستان 
تأمین شود، همچنین 700 میلیارد تومان براى اقدامات 
تکمیلى مترو بهارستان در بحث سخت افزارى در حال 

هزینه است.

وى با بیان اینکه بهره بردارى از خط یک مترو اصفهان 
17 ســال به طول انجامید، افزود: ما همه توان خود را 
به کار گرفتیــم تا با تخصیص منابــع در آینده نزدیک 
این پروژه را به بهره بردارى برســانیم، البته باید توجه 
داشــت که پنج کیلومتر از 15 کیلومتر این پروژه جزو 
وظایف شهردارى اصفهان است و در این زمینه تاکنون 

همکارى نداشته اند.
احمدى ادامه داد: شهردارى اصفهان چنانچه عالقمند 
است که 15 کیلومتر به 20 کیلومتر مترویى که طى 17 
سال بهره بردارى رساند اضافه شود باید آستین باال بزند. 
وى گفت: این پروژه از نظر فنى بین 12 تا 16 ماه آینده 
قابل بهره بردارى است که البته نیاز به تأمین اعتبار دارد.

شهردارى اصفهان براى تکمیل 
مترو بهارستان آستین باال بزند

فرماندار اردستان گفت: کشاورزى به شیوه موجود با برداشت چاه ها 
از منابع آبخوان دشت منطقه بر پایه بررسى هاى علمى، کارشناسانه 
و با تعهد به آیندگان، به طور حتم تمدن شهرستان را تهدید مى کند. 
حمیدرضا تاملى افزود: بر پایه اطالعات و گزارش هاى ســازمان آب 
منطقه اى اصفهان به عنوان متولى تامین آب در اســتان 94 درصد 
آب موجود اردستان در بخش کشاورزى مصرف و کمتر از 6 درصد در 

بخش صنعت، شرب و بهداشت استفاده مى شود.
وى تصریح کرد: دشت اردســتان از دهه 50 به عنوان دشت ممنوعه 
بحرانى در بین دشت هاى آبخوان کشور طبقه بندى شده و با تاسف 
در دهه 60 با توجه به سیاستگذارى هاى جهاد کشاورزى تعداد زیادى 
چاه به بهانه رونق کشاورزى و کشت محصول هاى ضرورى و مهم در 
منطقه حفر شد که برداشت بى رویه آب را به دنبال داشت، به طورى 
که از سال 1363 تاکنون با نزدیک 23 متر افت آبخوان دشت اردستان 
مواجه شــده ایم و همین موضوع فرونشست زمین را به همراه داشته 

است.
وى ادامه داد: از نزدیک به 6 سال پیش تاکنون هیچ گونه آبى به بخش 
صنعت اردستان اختصاص داده نشــده و هر واحد صنعتى باید براى 
تامین آب خود یک حلقه چاه کشاورزى را خریدارى و با تغییر کاربرى 

و تعدیل پروانه، آب مورد نیاز خود را تامین کند.

تهدید تمدن
 منطقه اردستان
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نوید محمدزاده پیش از ازدواج با فرشته حسینى دست 
فرمان خاصى در لباس پوشیدن داشت و به نظر مى رسد 
ســبک نه چندان عادى اش به همسرش هم سرایت 
کرده باشــد. اینبار فقط ظاهر و سبک لباس پوشیدن 
آن ها نیست که حاشیه درست کرده بلکه جنس لباس 

آن ها است.
در عکســى که به تازگى در صفحه اینســتاگرام نوید 
محمدزاده منتشــر شده او و همســرش رو به دوربین 
ایستاده اند در حالى که لباسشــان نه تنها تا اندازه اى 
براى ذائقه ایرانى عجیب است بلکه طرح پارچه ها این 
شبهه را ایجاد مى کند که آن ها لباس هایى ساخته شده 

از پوست حیوانات پوشیده اند.
همین موضوع هم آن ها را به شــدت زیر فشار برده، 
چون قبل از این آنچه در مورد لباس پوشــیدن آن ها 
مطرح مى شد به نوعى سلیقه شان را نشانه مى رفت و 
طرفداران خاص خودش را هم داشت، اما در این مورد 
پاى حقوق حیوانات در میان اســت که قبل از این هم 
ســتاره هاى زیادى براى نادیده گرفتن آن و پوشیدن 
لباس هایى از چــرم طبیعى حیوانات زیر فشــار قرار 

گرفته بودند.
در همان ســاعت هاى اولیه اى کــه حمله ها به زوج 
بازیگر بابت پوشــیدن لباس هایى از پوست حیوانات 
شروع شده بود، صفحه اینســتاگرام یکى از برند هاى 
پوشاك هم این عکس را منتشر کرد تا همه در جریان 
قرار بگیرند که لباس هاى آن ها از همین برند نه چندان 
شناخته شده ایرانى است. اگرچه قبال هم این برند در 
صفحه اش بار ها اعالم کرده بود بعضى از لباس هاى 
تن نوید محمدزاده و فرشته حسینى متعلق به آن است، 
اما این بار ماجرا فرق مى کرد و پاى حقوق حیوانات در 

میان بود.
با این وجود تولید کننده ایــن لباس ها هیچ موضعى 
نگرفت و توضیحى نداد، اما بعضى از فعاالن حوزه مد 
و لباس در شبکه هاى مجازى شروع به شفاف سازى 
کردند که این لباس ها فقط طرح پوســت حیوانات را 
دارند و اصطالحا انیمال پرینت هســتند و در اصل از 

پوست حیوانات تهیه نشده اند.
این توضیحات هــم معترضان را قانــع نکرد و گفت 
که حتى پوشیدن لباس هایى با طرح پوست حیوانات 
مخصوصا اگر با قصد و نیت تبلیغ و فعالیت تجارى باشد 
به هر حال بد است، چون به نوعى اشاعه دهنده فرهنگ 
پوشیدن لباس هایى از جنس پوست محسوب مى شود. 
در واقع انتقاد آن ها به ایــن بود که لباس هایى با طرح 

پوست حیوانات مى تواند ســلیقه پوشیدن لباس هاى 
اصل این مدل را هم تبلیغ کند.

به میان آمدن پاى برندى که فرشــته حســینى و نوید 
محمدزاده لباس هایش را پوشــیده بودند باعث شد که 
خیل عظیمى از اهالى اینستاگرام راهى صفحه این برند 
شــوند و با دیدن مدل هاى عجیب لباس هاى این برند 
شروع کنند به اظهار نظر درباره این لباس ها. وقتى این 
واکنش ها اوج گرفت که معلوم شد کتى که اخیرا چندبار 
براى نوید محمدزاده حاشــیه درســت کرده بود هم از 

تولیدات همین برند است.

این کت که یک کت مخمل بلند است با بافتى راه راه قبال 
به دلیل اینکه بار ها هم تن نوید محمدزاده دیده شده بود 
و هم تن فرشته حسینى مورد توجه قرار گرفته بود. کت 
مشکى راه راه یک بار دیگر هم اخیرا وقتى در ویدئوى 
تبلیغاتى نوید محمدزاده بر تن او دیده شد حاشیه داشت.

اگرچه فرشــته حســینى تازگى ها به خاطر پوشــیدن 
لباس هاى مشــترك زیاد با نوید محمدزاده و انتخاب 
استایل هاى عجیب مورد توجه و گاه انتقاد قرار گرفته، 
اما صابون این حمله ها قبال بار ها به تن نوید محمدزاده 
خورده بود. چه وقتى که اولین بار با یک کت و شــلوار 
عجیب و نه چندان متعارف راهى فســتیوال کن شد و 
کارى کرد که خیلى ها بگوینــد او با حیثیت ایرانى ها (!) 
بازى کرده چه وقتى که بهمن ماه پارسال با لباس هایى 
به ظاهر کهنه، گشــاد و چروك راهى جشــنواره فیلم 
فجر شد تا تحلیل ها درباره ســبک لباس پوشیدنش به 
خبرگزارى هاى جدى هم برســد، بعضى ها طرز لباس 
پوشیدن و ژست گرفتن او را در برابر دوربین عکاس ها 
اینطور تعبیر کردند که محمدزاده ســعى کرده نمادى 
از وضعیت کنونى مردم ایران باشــد، مردمى که تورم و 
مشکالت اقتصادى در کنار همه گیرى کرونا آن ها را به 

شدت تحت فشار گذاشته است.
البته در تمام سال هاى گذشــته خیلى ها هم هستند که 
مى گویند این فقط یک سبک خاص است که محمدزاده 
براى لباس پوشیدنش استفاده مى کند و معنى و مفهوم 
خاصى ندارد و اتفاقا در عرصه مد و فشــن خیلى هم جا 

افتاده است. 
نوید محمدزاده و فرشته حسینى اولین بازیگرانى نیستند 
که به خاطر پوشیدن لباس هایى که طرح پوست حیوانات 
دارند مورد انتقاد قرار گرفته اند. قبال هم بازیگران زیادى 
به همین دلیل تحت فشار بوده اند مثل ساره بیات که به 
خاطر پوشیدن پالتویى از پوست روباه مواخذه شد. آغازگر 
واکنش هاى تند به تبلیغ عجیب ساره بیات، یک فعال 

محیط زیست بود.
همان موقع هم خیلى ها گفتند این پالتو مصنوعى است، 
اما باز هم از نظر مدافعان حقوق حیوانات چیزى از گناه 
ساره بیات کم نشد. بازیگرانى مانند بهنوش طباطبایى 
و بهرام رادان هم بــراى تبلیغ محصوالت چرم حیوانى 
خطوط قرمز را در این زمینه رد کــرده بودند و حتى در 
دفاع از خودشان نمى توانســتند ادعا کنند که چیز هایى 
که تبلیغش را مى کنند مصنوعى است، چون برند هاى 
صاحب این محصوالت روى طبیعى بودن آن ها تاکید 

ویژه اى داشته و دارند.

این بار پاى حقوق حیوانات در میان است

ماجرا ى دنباله دار لباس هاى 
نوید محمدزاده و همسرش

و دوباره هدیه تهرانى... 

وحید اسمى خانى با تشریح  آخرین نقش آفرینى اش: 

بازى در سریال «نارگیل» دشوارترین کارم بود 
بازیگر ســریال نارگیل مى گویــد تولید 
ســریال با موضــوع کــودك و نوجوان 
ضرورى است و باید براى کودکان ایران 
زمین، آثارى با محتــواى فرهنگ بومى 

ساخت.
وحید اسمى خانى با اشاره به بازى در سریال 
نارگیل گفت: سریال نارگیل براى مخاطب 
کودك و نوجوان ساخته شد و آرزوى من 
بازى در اثرى بود که به کودك و نوجوان 

بپردازد.
وى ادامه داد: واقعا کارکردن براى مخاطب 
کودك و نوجوان جذاب است و این قشر از 
جامعه با تمام ذوق وشوق به تماشاى آثار 
مى نشینند و اتفاقا کودك و نوجوان با دقت 
خاصى، سریال ها را تماشا مى کنند و حتى 
دقیق تر از بزرگساالن سریال ها را دنبال 

مى کنند.
ایــن بازیگر توضیح داد: ســریال نارگیل 
کارى پر بازیگر است. شهرزاد کمال زاده، 

ســارا منجزى پور، بهنــوش بختیارى و 
شبنم قلى خانى و دیگر هنرمندان باتجربه 
در این سریال حضور دارند و ایفاى نقش در 
کنار این بازیگران باتجربه براى من اتفاق 

خوبى بود و تجربه اى متفاوت را داشتم.
اســمى خانى ادامه داد: در همه آثارى که 
بازى کردم ســریال نارگیل دشوارترین 
کار بوده و بازیگرى براى ســریال کودك 

ونوجوان بسیار سخت است.
وى تاکید کــرد: تصویربردارى ســریال 
نارگیل در اواسط تیر در شهریار در گرماى 
شدید انجام شد و در این گرما، لباس هاى 

ویژه اى را پوشیده بودیم. 
این بازیگر که در کارنامــه خود بازى در 
ســریال هایى همچون آقازاده، سرجوخه 
را دارد توضیح داد: در سریال نارگیل نقش 
زندانبان سرزمین کمینها را بازى مى کردم 
که نقش خود پادشاه ســرزمین کمینها را 
بهراد خرازى بازى مى کــرد و با توجه به 

تجربیات مشترك با این بازیگر، به گروه 
تولید ســریال نارگیل معرفى شــدم. این 
شخصیت به نوعى دیو شیرین عقلى است 

براى من دوست داشتنى بود.
اسمى خانى تاکید کرد: خیلى زود در پروژه 
جا افتــادم و روز اولى کــه جلوى دوربین 
رفتم با نقش انس گرفتم و نکته جالب این 

کار براى من این بود که اواسط پخش این 
سریال، ویدیویى از پشت صحنه پخش شد 
که براى خودم نیز جــذاب بود. زمانى که 
کار تمام شد از من خواستند که بخوانم و 
شعرى را خواندم که همه همخوانى کنند 
و پیام هایى که پس از دیدن این ویدیو به 

دست من رسید لذت بخش بود.
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شــوند و با دیدن مدل هاى عجیب لباس هاى این برند 
شروع کنند به اظهار نظر درباره این لباس ها. وقتى این 
واکنش ها اوج گرفت که معلوم شد کتى که اخیرا چندبار 
براى نوید محمدزاده حاشــیه درســت کرده بود هم از 

تولیدات همین برند است.
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کیانو ریوز به ژست یا «کیانو غمگین» که اخیراً ویرال شده واکنش نشان داده و در مصاحبه اى 
گفته است که او در این عکس اصًال غمگین نیست و تنها گرسنه است. 

این ستاره ســینماى جهان در جریان حضورش در برنامه The Late Show در پاسخ به 
سئوال مجرى از ریوز که پرسید آیا بخشــى از کتاب کمیک بوکى جدید این بازیگر از همان 
ژست مشهور الهام گرفته شده است یا خیر، (ژستى که در آن ریوز با حالتى افسرده و غمگین، 
تنها روى نیمکتى در پارك نشســته و نهارش را مى خورد)  گفت: «فقط دارم ساندویچم رو 
مى خورم، بابا!» که باعث شد کولبرت ســوال کند: «پس در این عکس شما کیانو غمگین 

نیستید؟».
کیانو ریوز در پاسخ به وى مى گوید: «داشتم فکر مى کردم. چیزهایى در ذهنم مى گذشت. 

گرسنه بودم». او در ادامه گفت که به نظر او ران گرانى که تصویرسازى کتاب کمیک بوکى را 
بر عهده دارد، از این ژست مشهور الهام گرفته و تصمیم گرفته است آن را در کتابش بگنجاند: 
«نمى دانستم که قرار است این کار را بکند اما این همان کارى است که او کرد و  فکر مى کنم 

که به نحوى فوق العاده است».
 البته این تنها واکنش و ژست کیانو ریوز نیست که در شبکه هاى اجتماعى وایرال مى شود. 
در ســال 2019 واکنش دلگرم کننده او به یکى از مخاطبان مراسم E3  نیز وایرال شده بود. 
کیانو ریوز به عنوان یک بازیگر بسیار فروتن و مودب شناخته شده که در سال هاى اخیر بارها 

به خاطر شیوه رفتارش مورد ستایش قرار گرفته است.
این ستاره 57 ســاله هالیوودى با همکارى مت کنت، نویســنده پرفروش ترین کتاب هاى 

تصویرى نیویورك تایمز، در حال تولید یک مجموعه کتاب کمیک 12 جلدى به نام «برزرکر» 
(BRZRKR) است. 

واکنش «کیانو ریوز» به عکس معروف «کیانو غمگین»:
فقط دارم ساندویچم را مى خورم، بابا!
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کناره گیرى موقت بازیگر «خانه سبز» 
از عرصه هنر

المیرا دهقانى در مسیر جشنواره فجر

پوستر 20 سالگى «هرى پاتر» 
رونمایى شد

بازیگر سریال محبوب خانه سبز مى گوید: فعال قصد ندارد تا بازیگرى کند!
آتنه فقیه نصیرى که در فروردین  95  اعالم کرد به ام اس مبتال شــده است این روزها فعالیت 
خاص هنرى ندارد بیان کرد: خداراشکر حالم خوب اســت و بیمارى اذیتم نمى کند ولى ترجیح 
مى دهم بخاطر شرایط جســمانى ام کار نکنم و با وجود پیشــنهادات فعال قرار دادى براى کار 

بازیگرى نمى بندم.
فقیه نصیرى اهل شبکه هاى اجتماعى نیست و گفت : صفحه اینستاگرام ندارم و عالقه اى به 

حضور در هیچ کدام از شبکه هاى اجتماعى ندارم.
فقیه نصیرى در اواسط 1370 با بازى در سریال خاله سارا توانست خود را به مردم بشناساند و در 

ادامه با بازى در سریال خانه سبز به محبوبیت رسید. 
او بین سالهاى 70تا75 جزء پر کارترین بازیگران بوده است و آخرین کارهاى تصویرى اش در 

سریال لیسانسه ها و فصل دوم شهرزاد بوده است.

المیرا دهقانى بازیگر پر کار این روزها در نمایش خانگى، با فیلم سینمایى جدید خود در جشنواره 
فیلم فجر 1400 حضور خواهد داشت.

فیلم سینمایى «پسر مریم» به کارگردانى على جعفرآبادى و تهیه کنندگى مشترك مهدى فرجى 
و جلیل شعبانى براى حضور در چهلمین دوره از جشنواره فیلم فجر آماده مى شود.

على جعفرآبادى که تجربه ساخت یک فیلم تلویزیونى با نام «به قید قرعه» دارد اولین فیلم بلند 
سینمایى خود را با حضور بایگران مطرح و معرفى چهره هاى جدید و نوظهور مقابل دوربین برده 
است. این فیلم که روزهاى پایانى فیلمبردارى را مى گذراند در ژانر درام و اجتماعى بوده و قصه 

اى متفاوت را در دهه 50 شمسى روایت مى کند.
المیرا دهقانى بازیگرى که دو سریال خسوف و حرفه اى را در حال پخش از نمایش خانگى دارد 

در سومین تجربه سینمایى خود مقابل دوربین فیلم پسر مریم قرار گرفته است. 
امیر نوروزى، مهرداد ضیایى ، پاوان افســر ، بهرام ابراهیمى ، حمید ابراهیمى، الهام شــعبانى ، 
گلنوش قهرمانى ، منصور نصیرى ، مریم ماهور ، دریک تکدیان ، نینل یعقوبى ، محرم زینال زاده، 

مجتبى الله زارى و یاسر ساغرى بازیگران دیگر فیلم پسر مریم مى باشند.

شبکه «اچ بى او مکس» یک پوستر جدید 
از ویژه برنامه «هرى پاتــر» که ژانویه 

آینده نمایش داده مى شود، منتشر کرد.
شبکه «اچ بى او مکس» از پوستر جدید 
ویژه برنامه بیست سالگى «هرى پاتر» با 
عنوان «بازگشت به هاگوارتز» رونمایى 

کرد. 
در ویژه برنامه بیست ســالگى «هرى 
پاتــر»، اســتعدادهاى ایــن مجموعه 
سینمایى از جمله دنیل ردکلیف، روپرت 
گرینت و اما واتســون در کنــار دیگر 
بازیگران این سرى فیلم مانند هلنا بونام 

کارتر، رالف فینس، گرى الدمن، تام فلتون حضور خواهند داشت.
«بیستمین سالگرد هرى پاتر: بازگشت به هاگوارتز» قرار است روز اول ژانویه از شبکه «اچ بى او 

مکس» به نمایش در بیاید.

بدون شــک هدیه تهرانى که جزو تاثیرگذارترین 
بازیگران سینماى ایران به حساب مى آید، از جمله 
اشخاصى است که دیدن نامش در لیست بازیگران 
هر فیلمى، مى توانــد توجه مخاطبــان را به خود 

جلب کند.
هدیه تهرانى طى 25 سال حضورش در سینما، چه 
در دهه هفتاد و هشتاد که پرکار بود، چه در سال هاى 
اخیر که بیشــتر وقتش را صرف کارهاى خیریه و 
حمایت از محیط زیســت کرده، همیشه محبوب 
باقى مانده و به دور از حاشــیه به فعالیت هاى خود 

ادامه مى دهد.
تهرانى را که در اکثر فیلم ها با شمایلى امروزى و زنى 
مقتدر به خاطر مى آوریم (فراموش نکنیم که هدیه 
تهرانى جزو اولین بازیگرانى بود که با تیپ کاپشن 
«پیراهن و شلوار مقابل دوربین رفت و تابوى زنان 
دامن پوش سینما را شکســت)، این بار با ظاهرى 
کالسیک از دوران پیش از انقالب در فیلم «بى همه 
چیز» محسن قرایى ظاهر شــده است. فیلمى که 
زمان نمایش در جشنواره فیلم فجر انتظار مى رفت 
سیمرغ بهترین بازیگرى را براى او به همراه داشته 
باشد و در کمال تعجب حتى در لیست نامزدها نیز 

قرار نگرفت.
اکران فیلم «بى همه چیز» که از چهارشنبه هفته 
گذشته آغاز شده، بهانه اى است براى دیدن دوباره 
هدیه تهرانى بر پرده نقره اى سینما، فیلمى که دوباره 
هدیه اى را نشــانمان مى دهد کــه همچون دیگر 
فیلم هاى پرمخاطب این بازیگر، ما را با زنى مقتدر 
و قدرتمند روبرو مى کند، دقیقاً همان هدیه محبوب 

سینماى ایران.

مجرى برنامه سیماى خانواده، دالیل خود از حضور 
ثابت در یک برنامه تلویزیونى را تشریح کرد.

هرمز شجاعى مهر درباره علت هاى ماندگارى این 
برنامه گفت: خواستگاه اجتماعى همه آدم ها خانواده 
است، بخشى از هویت و شــخصیت ما در خانواده 
شکل مى گیرد؛  همه ما در خانواده بزرگ مى شویم،  
ازدواج مى کنیم و صاحب فرزند مى شویم و دائما این 
قصه تازه باقى مى ماند. خانواده همیشه ماندگار و 

موضوعات آن همیشه به روز است.
این مجرى با اشاره به تفاوت برنامه امسال با سال 
گذشــته عنوان کرد: مباحث کلى مثل پزشکى و 
روانشناسى خانواده ثابتى هستند. خیلى از اتفاقاتى 
که در خانــواده رخ مى دهد و مــا از آن ها بى خبر 
هســتیم، مردم به ما مى گویند و ما بر اساس آن ها 

برنامه هاى جدید را تنظیم مى کنیم.
شــجاعى مهر با اشــاره به حضور چندساله خود 
در ســیماى خانواده گفت:  باید صدا و تصویر من 
شخصیت و هویت داشته باشد و هویت یک نسل 
باشم. سعى کردم برنامه دیگرى را اجرا نکنم و مردم 
فقط من را در یک برنامه خاصى ببینید. در رادیو و 
تلویزیون تالش کردم سیماى خانواده را اجرا کنم، 
در واقع به خودم، شخصیت، تصویر و صداى خودم 

هویت خانوادگى بدهم.
مجرى سیماى خانواده توضیح داد:مخاطبان سیماى 
خانواده بیشتر از مباحث پزشــکى برنامه استقبال 
مى کنند چرا که تلویزیون در دورترین نقاط کشور 
است و پزشکان متخصص برنامه مى توانند سواالت 
آن ها را پاسخ دهند. حتى کارشناس هایى داریم که 
روابط و مهارت هاى خانواده را بــه آن ها آموزش 

مى دهد.
شجاعى مهر با بیان اینکه از حضور مجریان جدید و 
جوان استقبال مى کنم، ادامه داد: این مجریان باید 
با یک حساب و کتابى وارد شــوند، مجرى باید در 
کالس آموزش ببنید، در مقابل میلیون ها خانواده 
حرف بزند و توصیه کند؛ پس باید دانش و مهارت آن 
را داشته باشد. مثل خوانندگى و بازیگرى که کالس 
دارد، باید اجرا هم همینطور باشــد، اما متاســفانه 

اینگونه نیست.
ابن مجرى خاطره اى از برنامه را تشــریح و عنوان 
کرد: شعرى درباره طالق خوانده بودم و یک روزى 
در خیابان زوجى را دیدم که بچه هم داشتند. با من 
صحبت کردند و گفتند تا  مرحله طالق رفته بودیم 
و اتفاقى شعر طالق را شما را شنیدیم، بسیار براى ما 

تاثیر گذار بود و به زندگى برگشتیم.

شجاعى مهر:  مى خواهم 
هویت یک نسل باشم
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رضا عنایتى، ســرمربى تیم هوادار پس از پیروزى یک بر 
صفر تیمش مقابل ذوب آهن با بیان اینکه تیمى یک دست 
داردو حتى بازیکنان جایگزین هم در تیمش خیلى خوب کار 
مى کنند،گفت: ذوب آهن تیمى ریشه دار است که افتخارات 
زیادى در فوتبال به دســت آورده اســت. بازیکنانم تمام 
کارهایى که به آنها گفته بودم را انجام دادند. آنها توانستند به 
حقشان برسند. مهم تر از همه اینکه به تیم خوب ذوب آهن 

حتى یک فرصت گل هم ندادیم و این بسیار اهمیت دارد.

ذوب آهن تیمى ریشه دار است

01

04

حدود دو ســال و نیم پیش یحیى گل محمدى از پدیده به 
پرسپولیس انتقال داده شد، طى این نقل و انتقال مقرر شده 
بود پرسپولیســى ها مبلغى را به باشگاه مشهدى پرداخت 
کنند اما حاال وکیل باشــگاه پدیده ادعا کرده که این مبلغ 
پرداخت نشده و چک پرسپولیسى ها برگشت خورده و بر 
این اساس باشگاه پرسپولیس در پرونده جذب گل محمدى 
رقمى حدود 8 میلیارد تومان محکوم شده است. این وکیل 
مى گوید باشگاه پرسپولیس از جذب یحیى، برد و سود مالى 
زیادى را دریافت کرده که این موضوع اگر همان موقع حل 
و فصل مى شد قطعاً کار به شکایت و کمیته تعیین وضعیت 

و استیناف کشیده نمى شد.

جذب یحیى بدهى بار آورد
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بحران کرونــا در انگلیس که ابتدا بــا کرونایى هاى زیاد 
تاتنهام آغاز شد و سپس به کارینگتون و منچستریونایتد 
رسید باعث شــده تا بازى هاى این هفته هاى لیگ برتر 
انگلیس شدیداً تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد. اوضاع 
در باشگاه شــیاطین ســرخ به قدرى وخیم شد که بازى 
این تیم با یاران ســامان قــدوس به تعویــق افتاد. حاال 
سرمربى برنتفورد در نشســت خبرى پیش از بازى مقابل 
ســاوتهمپتون، از تعداد زیاد کرونایى هــاى تیمش پرده 
برداشته و گفته که این تیم اکنون 13 کرونایى جدید دارد. 
با این شرایط عجیب، شاید دیدار بعدى تیم ستاره ایرانى 
مقابل ساوتهمپتون نیز به تعویق بیافتد تا اثرات کرونا از این 

تیم به حداقل برسد.

امیرحســین خدامرادى، زننده تک گل هوادار در مصاف با 
ذوب آهن در مورد جنجال بعد از این گل 3 امتیازى و اعتقاد 
حریف مبنى بر مردود بودن آن گفت: فیلم گلم را در سایت ها 
دیدم و نمى توانم نظر بدهم چون زاویه دوربین به نوعى است 
که دقیقًا نمى توان نظر داد که روى خط آفساید بود یا خیر و 
بهتر است کارشناسان نظر بدهند. در هر حال اشتباهات داورى 
در فوتبال وجود دارد و در بازى قبلى هم گل دوم پرسپولیس 

خطا بود و بازى مساوى شد.

حمله کرونا به تیم «سامان»

نمى دانم آفساید بود یا نه

02

در جریان دیدار اخیر استقالل و سپاهان، «جورج ولسیانى»، 
مدافع گلزن طالیى پوشــان دیدار زاینده رود با کارت زرد 
بیژن حیدرى داور این بازى جریمه شــد تا با این کارت زرد 
چهارمین اخطار این فصل خود را دریافت کند و بدین ترتیب 
بازى بعدى تیمش در لیگ برتر را از دست بدهد. شاگردان 
نویدکیا در هفته یازدهم در نقش جهان میزبان پیکان خواهند 
بود که بر این اساس سرمربى سپاهان باید به فکر جانشین 

براى مدافع گرجستانى خود باشد.

 ولسیانى محروم شد

4

ذوب آهن باز هم باخت تا رونــد ناکامى هاى این تیم 
همچنان ادامه داشته باشــد. سبزپوشان اصفهانى در 
یکى از مهمترین بازى هاى هفته دهم مقابل هوادار به 
میدان رفته و در حالى که به 3 امتیاز این دیدار نیاز وافرى 
داشتند، پذیراى سومین شکست متوالى خانگى خود 
شدند تا آژیر خطر براى این تیم بار دیگر به صدا درآید.

ذوبى ها در حالى آماده مصاف با هوادار شده بودند که 
هفته پیش از آن مقابل نفت مسجدسلیمان به میدان 
رفته و در نهایت به تساوى یک_یک دست پیدا کردند. 
سبزپوشان اصفهانى در 4 هفته گذشته هیچ بردى به 
دست نیاورده بودند و براى حفظ و بهبود جایگاه شان 
در جدول به 3 امتیاز این دیدار نیاز وافرى داشتند اما در 
عمل نتوانستند از سد هوادار بگذرند و طلسم نبردن هاى 

سبزپوشان وارد پنجمین هفته متوالى خود شد.
ذوب آهن با این نتیجــه 11 امتیازى باقــى ماند و با 
کســب 3 برد، 2 تساوى و 5 شکســت به رده یازدهم 
جدول سقوط کرد. در آن سو شــاگردان عنایتى که با 
این پیروزى طلسم 5 هفته ناکامى را شکسته و دومین 
پیروزى فصل شان را به دســت آوردند و با اندوختن 9 

امتیاز به رده سیزدهم جدول صعود کردند.
ذوب آهن روز سختى را مقابل هوادار پشت سر گذاشت 
و به بى برنامگى و آشــفتگى خــودش باخت. برترى 
تمام و کمال هوادار در تمام خطوط در کنار آشــفتگى 
تاکتیکى ذوبى ها از سبزپوشــان اصفهانى یک بازنده 
تمام عیار ساخت. دالیل شکست ذوب آهن را مى توان 
در ازهم پاشــیدگى روانى ذوبى ها، انتخاب سیســتم 
غلط، فقدان نظم تاکتیکــى، فاصله زیاد بین خطوط و 
نداشتن تمرکز کافى بازیکنان در بیشتر لحظات بازى 

خالصه کرد.
ذوب آهن مقابــل هوادار بازى ضعیفــى را به نمایش 
گذاشته و از نظر تاکتیکى کامًال سردرگم عمل مى کرد. 
شیوه بازى سبزپوشان اصفهانى از همان دقایق ابتدایى 
مشخص کرد که آنها آمادگى روحى و روانى کافى براى 
برگزارى این دیدار را نداشته و بازیکنان این تیم در روند 

بازى تمرکز الزم را نداشــتند. از طرف دیگر ذوبى ها 
نشان دادند که شناخت کافى از ســبک بازى هوادار 
نداشــته و نقاط ضعف و قوت این تیم را نمى شناسند. 
همین آنالیز ناکافى موجب شده بود که ذوبى ها از ابتدا با 
یک تاکتیک اشتباه به مصاف تیم هوادار بروند. مهدى 
تارتار در این بازى نیز ذوب آهن را با سیستم 1_3_2_4 
به زمین فرستاد و تالش داشت تا با کم کردن فاصله 
بین خط دفاع و میانى، ضعف ساختار دفاعى تیمش را 
بپوشــاند و با بهره گرفتن از برترى تعداد هافبک هاى 
خود، نیمه میانى را شلوغ کرده و با پرسینگ باال از ضعف 
هوادار روى دفاع هاى کنارى اش بهره ببرد. اتفاقى که با 

توجه به شناخت دقیق شاگردان عنایتى از نقاط ضعف و 
قوت ذوب آهن، عمًال رخ نداده و سبزپوشان اصفهانى 
دقیقًا به گونه اى بازى کردند که مطابق میل بازیکنان 

هوادار بود.
شــاگردان عنایتى مقابل ذوب آهن همان شیوه اى را 
انتخاب کرده  بودند که شگرد ذوبى ها به شمار مى رفت و 
با واگذار کردن مالکیت توپ و میدان به ذوبى ها، کنترل 
فضاهاى زمین را در دست گرفتند و از ضعف یارگیرى 
سبزپوشان نهایت استفاده را بردند. شاگردان تارتار در 
طول بازى نتوانستند 2 فاکتور مهم پرس و یارگیرى را 
روى بازیکنان هوادار اجرا کنند و در واقع کنترل روند 

بازى را به شاگردان عنایتى واگذار کردند.
نمایش ذوب آهن را مى توان به 2 بخش کامًال متضاد 
تقســیم کرد. شــاگردان تارتار در نیمه نخست بازى 
منطقى را به نمایش گذاشــته و با دوندگى باال عالوه 
بر اداره بــازى، موقعیت هاى خوبى را نیــز به وجود 
مى آوردند، که با بى دقتى مهاجمان از دســت رفت اما 
در نیمه دوم دچار افت فاحشى شده و کنترل بازى را از 
دست دادند. ذوبى ها در نیمه دوم به شکل عجیبى عقب 
نشســته و توپ و میدان را به بازیکنان هوادار واگذار 
نمودند. شاگردان تارتار در نیمه دوم سعى داشتند تا با 
واگذارى مالکیت توپ، فضا را از هوادار گرفته و با ارائه 

یک بازى بسته، با پرس شدید شــاگردان عنایتى راه 
گلزنى هوادار را ببندند و در ضدحمالت به گل  برسند. 
اتفاقى که در عمل رخ نداد و نظم آهنین دفاع هوادار و 
گلزنى شاگردان عنایتى در نیمه دوم باعث ازبین بردن 
نظم تاکتیکى و تمرکز روانى بازیکنان ذوب آهن شده 
و عمًال توان این تیم را تحلیل برد و در نهایت شاگردان 
عنایتى با دیکته برترى خود در واپســین دقایق بازى 
ورق را به نفع خود برگرداندنــد و صاحب هر 3 امتیاز 

بازى شدند.
ذوب آهن بازى بــدون برنامه و بى کیفیتــى را ارائه 
کرده و در بیشتر فاکتورهاى فوتبال هجومى از جمله 
مالکیت توپ، تعــداد و دقت پاس و شــوت عملکرد 
ضعیف ترى نســبت به هوادار به ثبت رساندند و عمًال 
نمایش سبزپوشان فاقد نظم تاکتیکى و روند حرکتى 
قابل قبولى بود. شــاگردان تارتار در هر 2 فاز دفاعى و 
هجومى عملکرد ضعیفى داشته و نتوانستند به وظایف 
خود عمل کنند. فاصله زیاد بین خط هافبک و مهاجمان 
این تیم باعث شده بود ذوبى ها نتوانند موقعیت گلزنى 
چندانى خلق کنند. در فاز دفاعى نیز ذوبى ها شــرایط 
چندان خوبى نداشــته و مدافعان این تیم اشتباهات 

مرگبارى را مرتکب شدند.
نگاهى به آمار بازى نشان مى دهد که ذوبى ها تنها 4 
بار به ســمت دروازه هوادار شوت زدند که از این تعداد 
هیچ کدام از شــوت هاى آنهــا درون چارچوب نبود و 
همین نکته گویاى عملکرد ضعبــف ذوبى ها در فاز 

هجومى است.  
یکى ازنکات منفى بــازى ذوب آهن، ترس از باخت و 
خوردن گل است. بازیکنان این تیم به محض خوردن 
گل رو به بازى احساسى آورده و با سراسیمگى حمالت 
کم اثرى را ترتیب مى دهند که دفع آن براى بیشــتر 
تیم ها کار چندان ســختى نیســت؛ اتفاقى که مقابل 
هوادار نیز رخ داد و سبزپوشان اصفهانى با وجود حمالت 
متعدد در نیمه دوم بازى، عمًال موقعیت خاصى را خلق 

نکردند.

5 هفته بدون برد

آژیر خطر براى ذوب آهن به صدا در آمد

باشگاه ذوب آهن در اعتراض به داورى بازى این تیم با هوادار 
بیانیه اى صادر کرد و دراین بیانیه پیشنهاد  فصل قبل را تکرار و 
درخواست کرد که داوران هر مسابقه را دو برابر کرده و یک نفر 

هم از آسمان بازى ها را نظاره کند.
طبق اعالم روابط عمومى باشــگاه ذوب آهن، این باشگاه در 
اعتراض به داورى دیدار مقابل هوادار بیانیه اى را به شرح زیر 

صادر کرد:
«پیشنهاد فصل قبل را تکرار مى کنیم. داوران هر مسابقه را دو 
برابر کنید یک نفر هم از آسمان بازى ها را نظاره کند. به شهادت 
تمامى کارشناســان هیچ تیمى در لیگ فوتبال باشــگاه هاى 
کشور مانند ذوب آهن از اشتباهات قضاوت در فوتبال صدمه 
ندیده و تاکنون نیز چاره اى جز پناه بردن به آغوش همان مادر 
یعنى متولى فوتبال نداشته اســت. امروز درمانده از به جایى 
نرسیدن فریاد هاى پى درپى، گویى چاره اى به جز دل کندن از 

مهر مادرى ندارد!
در دیدار اخیر تیم ذوب آهــن باردیگر صحنه اى منجر به گل 
شد که جاى هیچ توجیهى باقى نمى گذارد که چرا نتایج به این 
روش، به گونه اى دیگر تغییر مى کند؟ چرا هنوز سیستم ارتباطى 
داوران وجود ندارد؟ چرا هیچکس خود را درجایگاهى نمى بیند 

که به باشگاه ها پاسخگو باشد؟
آیا بهتر نیست به جاى برخورد قهرى با باشگاه ها، با استفاده از 
کارشناسان مجرب و کمک باشگاه ها این مشکالت را برطرف 
نمود؟ آیا مشکل در آموزش داوران است یا در نداشتن ابزار یا 
توانایى؟  اى کاش روزى قضاوت در فوتبال به درجه اى از دقت 

و توجه برسد که دیگر هیچ ســوتى و هیچ تصمیمى منجر به 
نابودى زحمات و تالش پرسنل باشگاه ها و دلسردى هزاران 
هوادار مشتاق که فوتبال تنها روزنه امید زندگیشان است نشود. 
با این روش باشــگاه ها را نابود مى کنید. الزم اســت یک نفر 

پاسخگو باشد.»

محرم نویدکیا براى بازگرداندن ســپاهان به صدر جدول چاره اى جز 
آماده کردن مهاجمین تیمش به خصوص سجاد شهباززاده و شهریار 

مغانلو ندارد.
مهمترین تغییر محرم نویدکیا در مصاف با اســتقالل، نیمکت نشین 
کردن شــهریار مغانلو بود. البته پیش از اعالم ترکیب هم به واسطه 
نیمکت نشین شدن سجاد شهباززاده در دو بازى اخیر برابر گل گهر و 
صنعت نفت آبادان که به گلزنى شهریار مغانلو هم ختم نشده بود، مى شد 
حدس زد که شاید به دلیل خاطرات خوبى که شهباززاده در مصاف با 
استقالل به خصوص از فصل گذشــته دارد، این بازیکن در نوك خط 

آتش طالیى پوشان اصفهانى قرار بگیرد و همین اتفاق هم افتاد.
شهباززاده در نیمه اول فرصت   هایى براى گلزنى داشت که ضربات او 
دقت الزم را نداشت و سرانجام در دقیقه 70 بود که شهریار مغانلو جاى 
محمدرضا حسینى را در ترکیب اصلى گرفت تا شاهد تغییراتى در مثلث 
هجومى طالیى پوشــان و البته حفظ هر دو مهاجم هدف تیم یعنى 

شهباززاده و مغانلو باشیم.
مغانلو در 20 دقیقه اى که در زمین مسابقه حضور داشت، دردسر زیادى 
براى مدافعین استقالل که به رهبرى سیاوش یزدانى روز خوبى را پشت 
سر گذاشــتند، ایجاد کرد و یک مرتبه هم اگر در زدن ضربه آخر دقت 
مى کرد، مى توانست به گل برسد که این اتفاق براى او رخ نداد تا سومین 

شکست براى سپاهان در لیگ بیست و یکم ثبت شود.
مغانلو که به عنوان سرحال ترین مهاجم لیگ از پرسپولیس به سپاهان 
پیوسته، به جز دبلى که در دیدار برابر نساجى مازندران داشت، همچنان 
در گلزنى ناکام بوده و محرم نویدکیا براى بازگرداندن تیمش به صدر 
جدول چاره اى جز آماده کردن مهاجمین تیمش  و به خصوص سجاد 

و شهریار ندارد.
ن وکیل 
ود مالى

قع حل 
ضعیت 
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صاف با 
و اعتقاد 
سایت ها 
ى است 
یا خیر و 
ت داورى 
پولیس 

جدول چاره اى جز آماده کردن مهاجمین تیمش  و به خصوص سجاد
و شهریار ندارد.

چشم محرم به 
شهباززاده و شهریار

بیانیه باشگاه ذوب آهن در اعتراض به داورى ها 

یک نفر از آسمان بازى ها را نظاره کند

ســرمربى پرتغالى مصر بعد از شکســت مقابل 
تونس ترجیح داد داور ایرانى بازى را مقصر بداند.

تیم ملى فوتبال مصر  با هدایت کارلوس کى روش 
و در پى یک گل به خودى در دقایق پایانى بازى 
مقابل تونس شکست خورد و از مرحله نیمه نهایى 

رقابت هاى عرب کاپ حذف شد.
قضاوت این بازى را علیرضا فغانى بر عهده داشت 
و بعد از سوت پایان بازى آماج حمالت کارلوس 

کى روش قرار گرفت.
صحنه مشــکوك این بازى که مورد اعتراض 
کى روش بود، برگرداندن یک صحنه مشکوك به 
پنالتى به سود تیم مصر بود که سرمربى پرتغالى 
عقیده داشت این تصمیم روح و روان بازیکنانش 

را به هم ریخت.
کى روش پس از پایان این بازى در 
صحبت هاى تلویزیونى با حمله 

به فغانى گفــت: نمى خواهم 
در مورد ایــن داور نظرى 

بدهم، چون نمى خواهم 
فوتبالــم را اینجا به 
پایان برســانم! او با 
تصمیمش در پنالتى 

که همــه فکر 
نــد  د مى کر
اشتباه است 

تیمم را از نظر روانى نابود کرد.
این ســرمربى پرتغالــى در واقــع بخش عمده 
شکســتش را به تصمیم فغانى در پنالتى اى که 
با VAR پس گرفته شده نسبت داده است و گفت 
داور خیلى روى ما تاثیر گذاشت، فکر مى کنم فیفا 

باید داورى مناسب را انتخاب کند. 
در دقیقه 60 این مســابقه بازیکن تونس در یک 
صحنه مشکوك در محوطه مصر سرنگون شد 
که فغانى اعالم پنالتى کــرد اما VAR به کمک 
او آمــد. داور ایرانى پس از چــک کردن صحنه 
از گرفتن پنالتى براى تونــس صرف نظر کرد تا 
کى روش براى چندثانیه هم که شده یک نفس 

بکشد  اما به شدت به این تصمیم راحت 
فغانى معترض بود.

کى روش قرار گرفت.
صحنه مشــکوك این بازى که مورد اعتراض 
کى روش بود، برگرداندن یک صحنه مشکوك به 
پنالتى به سود تیم مصر بود که سرمربى پرتغالى 
عقیده داشت این تصمیم روح و روان بازیکنانش 

را به هم ریخت.
کى روش پس از پایان این بازى در 
صحبت هاى تلویزیونى با حمله 

به فغانى گفــت: نمى خواهم 
در مورد ایــن داور نظرى 

بدهم، چون نمى خواهم 
را اینجا به فوتبالــم
پایان برســانم! او با 
تصمیمش در پنالتى 

که همــه فکر 
نــد  د مى کر
اشتباه است 

اما VAR بهکمک  Rکه فغانى اعالم پنالتى کــرد

ایرانى پس از چــک کردن صحنه  آمــد. داور او
گرفتن پنالتى براى تونــس صرف نظر کرد تا  از
کى روش براى چندثانیه هم که شده یک نفس 

بکشد  اما به شدت به این تصمیم راحت 
فغانى معترضبود.

کى روش: فغانى تیم من را نابود کرد
اسکوچیچ در هفته هاى گذشته به چند 
کشــور خارجى براى دیدار با لژیونرها 
ســفر کرد اما برنامه اى براى سفر به 

پرتغال ندارد.
او در سفر به کشورهایى چون ترکیه، 
قطر و یونان با لژیونرها دیدار کرد و فعال 
سفرهاى خارجى او متوقف شده است 
تا براى دیدار با عــراق و امارات برنامه 
ریزى کند. دو دیــدارى که روزهاى 7 
و 12 بهمن در استادیوم آزادى تهران 
برگزار مى شود و به همین بهانه اردوى 
تیم ملى بعد از پایــان دیدارهاى هفته 

شانزدهم لیگ برتر آغاز مى شود.
سفر اســکوچیچ به دیگر کشورهاى 
اروپایى براى دیدار بــا لژیونرها بعد از 
بازى با عراق و امــارات انجام خواهد 
شد. سید پیام نیازمند، علیرضا بیرانوند، 
مهدى طارمى و... بازیکنانى هســتند 
که در لیگ برتــر پرتغال حضور دارند. 
خوشبختانه سوء تفاهم به وجود آمده 
میان اســکوچیچ و مهدى طارمى هم 
برطرف شــده اســت و این مهاجم به 
اردوى آماده ســازى تیم ملى فوتبال 
ایران بــراى بازى با عــراق و امارات 
دعوت خواهد شــد. ایــن موضوعى 
بود که رییس فدراســیون فوتبال در 

تازه ترین مصاحبه اش بدان اشاره کرد. 
سرمربى تیم ملى فوتبال ایران تا پیش 
از آغاز اردوى آماده ســازى تیم ملى 
فوتبال ایران بــه بهانه بازى با عراق و 
امارات در زادگاهــش در کنار خانواده 
خواهد بود. او عالوه بر دیدار با لژیونرها 
و تماشاى بازى هاى حریفان ایران در 
دوحه و جام ملت هــاى عرب چندین 
مســابقه لیگ برتر را از نزدیک دید و 
در غیاب او البتــه بازى هاى لیگ برتر 
از ســوى وحید هاشــمیان  همچنین 
آنالیزور تیم ملى براى او گزارش خواهد 

شد.

اسکوچیچ به پرتغال نمى رود
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آگهى ثبت طالق
شماره: 865-400 تاریخ: 1400/09/22 آقاى حسین شمسى فراموشجانى فرزند على قربان 
مجهول المکان، پیرو انتشار آگهى مورخ 1400/09/0 در روزنامه شهرستان خمینى شهر به 
علت عدم حضور جنابعالى، همسر شما خانم سیما رنجبرى مطلقه به طالق بائن خلع نوبت 
اول نموده شد فلذا علقه زوجیت فى مابین شما در تاریخ 1400/09/0 ساقط گردید. م الف: 
1242169- سردفتر ازدواج شماره 51 و طالق 21 خمینى شهر - سید على هاشمى /9/200

 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 140003902003000290- تاریــخ آگهى: 1400/09/24 - شــماره 
پرونــده: 139804002003003097 - آگهى مزایده پرونده اجرائى به شــماره بایگانى 
9804363 - یک ممیز صد و شــصت و هفت هزارم سهم مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه 
و اعیان یک باب ســاختمان پالك ثبتــى 10262 فرعى از 15190 اصلى مجزى شــده 
از پالك هاى 10258 الــى 10277 و 10851 الى 10860 فرعى واقــع در بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان به مســاحت 260 مترمربع به آدرس: عسگریه خیابان 
16مترى طالقانى کوچه مطهرى پالك 22 که ســند مالکیت آن با شماره چاپى 663105 
با شماره دفتر بازداشــتى الکترونیک 139905802027003399 ثبت و صادر شده است. 
با حدود و مشخصات: شــماال: درب و دیوار به طور (10/00) ده متر به خیابان به عرض ده 
متر شرقًا: دیوار به دیوار به طول (26/00) بیست و شش متر به قطعه شش تفکیکى جنوبا: 
دیواریســت به طول (10/00) ده متر به شماره ده هزار و ســیصد و هفتاد و هشت فرعى 
غربا: دیوار به دیوار به طول (26/00) بیست و شــش  متر به قطعه چهار تفکیکى که طبق 
نظر کارشناس رسمى پالك مذکور داراى یک طبقه ســاخت مسکونى بانضمام زیرزمین 
و انبارى، دیوارها آجرى باربر پوشش سقف ها تیرآهن و آجر (طاق ضربى) و مصالح سطوح 
رویه: کف سیمانى و موزاییک فرش دیوارها اندود گچ سفید بدون نقاشى پنجره ها پروفیل 
فلزى و نصب شیشه درب هاى داخلى چوبى آشپزخانه با کاشى و سرامیک در بدنه و کف و 
با کابینت فلزى سیستم حرارتى و برودتى از نوع بخارى گازى و کولر آبى و داراى انشعابات 
آب و فاضالب برق گاز فاقد نماى داخلى و بیرونى ســمت گذر و داراى مســاحت اعیانى 
همکف 145 مترمربع و زیرزمین 44 مترمربع و قدمت ســاخت حدود چهل سال شمسى 
مى باشــد. ملکى آقاى ابوالفضل محمودپور که در قبال طلب خانــم احترام باغى مورنانى 
بابت مهریه مندرج در ســند نکاحیه شــماره 4382 مورخ 1376/02/26 دفترخانه ازدواج 
شماره 192 اصفهان توقیف گردیده از ســاعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 1400/10/12 
در شعبه اول اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت 
تیر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و نود و پنج میلیون و 
ششصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و ســى ریال (1/095/683/330 ریال) شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده 
اســت. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گــردد ضمنًا این آگهــى در یک نوبت در 

روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1400/09/27 درج و منتشــر مى گردد. توضیحًا 
جهت شــرکت در جلســه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب ساتنا به شماره 
090100004061013207670192IR بنام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت اسناد و 

امالك اصفهان با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 بابت پرونده 
کالسه فوق واریز و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده 
مزایده باید مابقى مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. م الف: 1243999 

- اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/201
 

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 11211- 1400/09/18 هیات سوم خانم مهرى نصرى نصرآبادى 
به شناسنامه شماره 8 کدملى 1290929513 صادره اصفهان فرزند عباسعلى در ششدانگ 
یکباب گلخانه به مساحت 154,38 مترمربع از پالك شــماره 33 اصلى واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع اواسطه از مالکیت مالک رسمى على شاه سنایى 

طبق سند انتقالى 28513 مورخ 1350/05/26 دفتر خانه 9 اصفهان 
ردیف 2ـ راى شماره 11209- 1400/09/18 هیات سوم آقاى مجتبى جان نثارى الدانى 
به شناسنامه شماره 676 کدملى 1290590451 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 171,75 مترمربع از پالك شماره 3306 فرعى از 18 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى 
عباس شجاعى طبق سند الکترونیکى 139905302025008969 و مالکیت متقاضى طبق 

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

رسمى بیگم عابدى طبق سند انتقالى 40140 مورخ 1351/12/28 دفتر خانه 5 اصفهان 
نتشــار نوبــت دوم:  1400 - تاریــخ ا /09 نتشــار نوبــت اول: 27/ تاریــخ ا
1400/10/12- م الــف: 1244154- رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالك غرب

 اصفهان - شهریارى /9/202

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

برابر آرا صادره هیــات تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
ســند رســمى مســتقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح ذیل جهــت اطالع عموم 
در دونوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مــى گردد در صورتى که افراد نســبت به صدور 
ســند متقاضیان اعتراضى داشته باشــند از تاریه انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امــالك میمه ارائه و پس از اخذ رســید ظرف 
یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را به مراجع قضائى تســلیم 
نمایند : 1 – کالســه 31 / 99 برابر راى شــماره 140030302020000142 مورخ 
24 / 05 / 1400 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى سعید یاورى شناسنامه شــماره 10 میمه فرزند حسن در 
یک دانگ و ن یک هشتم دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 
2221,10 متر مربع واقع شــده بر روى پالك 198 فرعى از 67 اصلى واقع در حسن 
رباط جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى از حسن یاورى 

محرز گردیده است.
2- کالسه 49 / 99 برابر راى شماره 140030302020000164 مورخ01/ 07 / 1400 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 
داود فریدونیان شناسنامه شماره45  میمه فرزند جعفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین مزروعى به مساحت 617,37 متر مربع واقع شده بر روى پالك 1219 فرعى 
از 26 اصلى واقع در ونداده جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار 

عادى از غالمرضا فریدونیان محرز گردیده است.
3-کالســه 32 / 99 برابــر راى شــماره 140030302020000141 مــورخ
 24/ 05 / 1400 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى مهدى یاورى شناسنامه شماره1036  میمه فرزند حسن در یک دانگ 
و یک هشتم دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 2221,10 متر 
مربع واقع شده بر روى پالك 194 فرعى از 67 اصلى واقع در حسن رباط جز بخش ثبتى 

میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى از حسن یاورى محرز گردیده است.
4-کالســه 24 / 1400 برابــر راى شــماره 140030302020000223 مــورخ

 08/ 08/ 1400 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى رضا زاهدى شناسنامه شماره45  میمه فرزند منصوراقا در 5سهم  
مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 246,15 متر مربع واقع شده بر روى 
پالك 5195 فرعى از 1 اصلى واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى 

به عنوان خریدار عادى مع  الواسطه از وراث سیف اله زاهدى محرز گردیده است.
5- کالســه 25 / 1400 برابــر راى شــماره 140030302020000224 مــورخ

08/ 08/ 1400 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى مریم زاهدى شناسنامه شماره66  میمه فرزند منصورآقا در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت601,99 متر مربع واقع شده بر روى 
پالك 2786 فرعى از 1 اصلى واقع در ونداده جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى 

به عنوان خریدار عادى مع  الواسطه از وراث سیف اله زاهدى محرز گردیده است.
6- کالسه 9 / 98 برابر راى شماره 140030302020000184 مورخ 18/ 1400/07 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 
داود عبدلى  شناســنامه شــماره28 میمه فرزندرحمت اله  در ششدانگ یک درب باغ 
موستان  به مساحت 654,48متر مربع واقع شده بر روى پالك 3608 فرعى از 35 اصلى 
واقع در ونداده جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضــى به عنوان خریدار عادى از 
وراث خانم عبدلى محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/9/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/12 -   1241227 /م الف - مهدى 

ذکاوتمند جزى  -رییس اداره ثبت اسناد و امالك میمه /9/204 

تحدید حدود اختصاصى
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پالك شماره 4495 / 1 واقع در شهر میمه جزبخش 
ثبتى میمه که طبق سوابق و پرونده ثبتى بنام خانم فاطمه حیدریان و غیره در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است .  اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در دو شنبه 
20 / 10 / 1400 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 320 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار 1400/9/27- 1241509/م 

الف - مهدى ذکاوتمندجزى ، رییس اداره ثبت اسناد و امالك میمه /9/206

تحدید حدود اختصاصى
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پالك شماره 2670/ 1 واقع در شهر میمه جزبخش 
ثبتى میمه که طبق ســوابق و پرونده ثبتى بنام خانم فاطمه حیدریان و غیره در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است .  اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در دو شنبه 20 / 10 / 1400 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 320 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار 
1400/9/27- 1241567م الف - مهدى ذکاوتمندجزى ، رییس اداره ثبت اســناد و 

امالك میمه /9/207

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى رهاورد پردیس سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 13774 و 
شناسه ملى 10260347874 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1400/07/19 فضل 
اله ژاله بشــماره ملى 1288819501 - 
نگین ژاله بشــماره ملى 1273786440 
- ســید مرتضى مرتضوى بشــماره ملى 
1141865912 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند . پریســا طاهرى دولت آبادى 
بشــماره ملى 1293310913 و فاطمه 
لطیف کار بشــماره ملى 1292149191 
بترتیب بســمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1241931)

آگهى تغییرات
شرکت پروفیل رازى اسپادانا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1501 و شناسه ملى 
10260648140 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ـ  
آقاى حمید طائف نیا به کدملى1289748314 
به ســمت مدیرعامل و خانم مهتاب طبیبى به 
کدملــى1292568585 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و خانم بتــول اکرامى به کدملى 
1287570135 بــه ســمت نایــب رئیس 
هیات مدیره بــراى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند.ـ  آقاى شایان طفالن آب به کدملى 
1271942127 و محمدرضا شاملى شهرضا 
به کدملى 1190080362 به ترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و على البدل شــرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند.ـ  روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید .ـ  کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى شهرضا (1242157)

آگهى تغییرات
شرکت خدمات مسافرت هوائى و جهانگردى 
ونوس اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 18495 و شناسه ملى 10260394004 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/08/01 و نامه شماره 
14002/123/7183 مورخ 1400/08/29 
اداره کل میــراث فرهنگــى و گردشــگرى 
استان اصفهان و نامه شــمار 32406 مورخ 
1400/08/05 ســازمان هواپیمایى کشورى 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : روبینا ساریان به 
شماره ملى 1282677748 و بهجت نجمائى 
به شماره ملى 1284448691 و کورش ترابى 
نیا به شــماره ملــى 1282671928 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. علیرضا معتمدى با شماره ملى 
1288003161 و ابراهیم پیمانى به شــماره 
ملى 1142255980 به ترتیب بعنوان بازرسان 
اصلى و على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شــدند. روزنامه نصف جهان براى درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1242158)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى سپاهان نوید سازه 
گلشن شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 375 و شناسه ملى 14005728415 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/08/05 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : ســعید کریمى به کدملى 
5129941993 بعنــوان مدیرعامــل و 
عضو هیات مدیــره 2– مصطفى رفیعى 
پور به کدملى 4669828452 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و پیام آقامحمد 
على به کدملى 1190090491 بســمت 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدندکلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با 
امضاء مدیرعامل و با مهر شــرکت معتبر 
است . مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى دهاقان 

(1242161)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى سپاهان نوید سازه 
گلشن شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 375 و شناسه ملى 14005728415 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/08/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پیام آقامحمد 
على به کدملى 1190090491 و ســعید 
کریمى بــه کدملــى 5129941993و 
مصطفــى رفیعــى پــور بــه کدملــى 
4669828452 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. على سینا نعمت الهى به کدملى 
2410507379 و محمد جواد نعمت الهى 
به کدملى 2411644515بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى دهاقان 

(1242163)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى گز الله نصف جهان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 51335 و شناسه ملى 10260699728 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/09/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * محسن قاسمى دستگردى به شماره ملى 1287312233 ، مهدى قاسمى دستگردى به شماره ملى 6339432948 ، محمد 
قاسمى دستگردى به شماره ملى 1282405527 و سمیرا رضایت به شماره ملى 1271873710 به سمت اعضاى هیئت مدیره شرکت بمدت نامحدود انتخاب گردیدند . اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1241541)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آیریک تجهیز کسرى درتاریخ 1400/09/15 به شــماره ثبت 2631 به شناسه ملى 14010569519 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :موضوع فعالیت :انجام کلیه خدمات فنى و مهندسى در رابطه با راه اندازى و تجهیز خطوط تولید و 
اتوماسیون صنعتى، ماشین سازى و انجام تحقیقات، طراحى و تولید انواع قطعات و دستگاه هاى صنعتى و کشاورزى، صنایع غذایى، صنایع خودرویى، کامپیوتر و الکترونیکى، 
ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تحقیق و توسعه، طراحى و تولید، بسته بندى و خدمات پس از فروش، تعمیرات، اجاره، تهیه و توزیع کلیه ابزارها، قطعات و تجهیزات پزشکى، 
پیراپزشکى، بیمارستانى، توانبخشى، آزمایشگاهى، دندانپزشکى، چشم پزشکى، اپتیک و لیزر، تصویر بردارى و پزشکى هسته اى، ساخت و تولید انواع قطعات و قالبهاى 
پالستیکى، پلیمرى، سلیکونى، کامپوزیتى و بیومتریال ها، راه اندازى خطوط تولید ملزومات و تجهیزات پزشکى مصرفى، آرایشى، بهداشتى، منسوجات پزشکى، مکمل 
هاى دارویى و بدن سازى و پاك کننده ها، راه اندازى کلینیک تخصصى پوست و مو، لیزر، زیبایى و الغرى، خدمات مشاوره اى و آموزشى در رابطه با زیبایى و پوست و انجام 
خدمات لیزر موهاى زائد، کربوکسى تراپى، مزوتراپى، مزونیدلینگ، الکترولیز، لیزر تراپى و تزریقات زیبایى مانند ژل و بوتاکس - خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کاال 
هاى مجاز بازرگانى، ارائه مشاوره و آموزش کوتاه مدت صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات ارگان هاى دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد 
با اشخاص حقیقى و حقوقى، اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات از بانک هاى خصوصى و دولتى در جهت تحقق اهداف شرکت، انتقال تکنولوژى از خارج به داخل کشور، اخذ و 
اعطاى نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى ، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، مشارکت و سرمایه گذارى با ارگان هاى دولتى و خصوصى 
و اشخاص حقیقى و استارت آپ ها در داخل و خارج از کشور در امر تحقیقات، طراحى و تولید کلیه کاال هاى مجاز بازرگانى و انجام فعالیت هاى مجاز بازرگانى درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر 
خمینى شهر، محله دانشگاه صنعتى ، خیابان کمربندى خمینى شهر ، بلوار آزادگان ، پالك 0 ، ساختمان کریستال ، طبقه همکف کدپستى 8415683111 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 3,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 30000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1050000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 92502 مورخ 1400/09/04 نزد بانک ملت شعبه خیابان مشیرالدواه اصفهان با کد 92502 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى بهنام کریمى علویجه به شماره ملى 1270269038 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى بیژن شیریان 
به شماره ملى 1270852711 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على عرشیانپور به شماره ملى 1271450542 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى حمید رضا زادهوش به شماره ملى 1286133289 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احمد پل به شماره ملى 1757269924 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید على جزایرى به شماره ملى 5100013631 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد جعفرى جاجائى به شماره 
ملى 1270402897 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى حمید معتمدى به شماره ملى 5100043660 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1242164)

آگهى تغییرات
شــرکت جاوید جــم پــارس گلدیس 
سهامى خاص به شــماره ثبت 52372 
و شناســه ملــى 14004209973 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/02/28 ســیدعلى موسوى 
زادگان بشــماره ملى 1284461165 و 
سیدامین موســوى زادگان بشماره ملى 
1285053869 و مهــدى مقــاره عابد 
بشــماره ملــى 1270103512 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند . احسان بحق 
بشــماره ملى 1270049925 بسمت 
بازرس اصلى و سیدرضا طباطبائى منش 
بشــماره ملى 0081991002 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1242174)

آگهى تغییرات
شــرکت رز آبى ایرانیان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 62745 و شناسه ملى 
14008484912 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/09/07 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : بهزاد قبادى به شماره ملى 
4133152220و بهرام قبادى به شماره 
ملى 4130603647و فیروزه الســادات 
شریف به شماره ملى 1292073519به 
ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخــاب گردیدند .فریاد 
صفوى به شــماره ملى 6229694018 
به ســمت بازرس اصلى ومهدى میرى به 
شــماره ملى 1829657348 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند.روزنامــه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1242176)

آگهى تغییرات
شرکت جاوید جم پارس گلدیس سهامى خاص به شماره ثبت 52372 و شناسه ملى 14004209973 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/28 سیدامین موسوى 
زادگان بشماره ملى1285053869 بسمت رئیس هیات مدیره - سیدعلى موسوى زادگان بشماره ملى1284461165 بسمت نایب رئیس هیات مدیره - مهدى مقاره عابد بشماره 
ملى1270103512 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1242175)

آگهى تغییرات
شــرکت رز آبى ایرانیان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 62745 و شناسه ملى 
14008484912 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/09/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهرام قبادى به 
شماره ملى 4130603647 به سمت عضو 
هیات مدیره وخانم فیروزه السادات شریف 
به شماره ملى 1292073519 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیــره و بهزاد قبادى 
به شماره ملى 4133152220 به سمت 
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاء 
مدیر عامل یا نایب رئیــس هیات مدیره 
هر کدام به تنهایى همراه با مهر شــرکت 
معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره نیز خواهد بود . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1242185)

آگهى تغییرات
شرکت بیســکویت آالله ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 11518 و شناســه ملى 
10260325683 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1400/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ســید اکبر هاشــمى جزى به کدملى 
1281687618 و سید محمد هادى هاشمى 
جزى به کد ملى 1271379929 و شــهال 
هشــیارى پور به کدملى 1286859824 
بعنــوان اعضاى اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد. محمد 
حســین حســینعلى زاده خراســانى به 
کدملــى1290507147 و محمد نجفیان 
به کدملى 1140966545 بترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید./ اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1242189)



اجتماعاجتماع 07074207 سال هجدهمشنبه  27 آذر  ماه   1400

01

03

درپى تبلیغ برخى سلبریتى ها درباره اعطاى مدرك تحصیلى 
در موسسات آموزشــى، محسن شــریفى، مدیرکل دفتر 
سیاســت گذارى و برنامه ریزى امور پژوهشى وزارت علوم، 
تحقیقات و فناورى درباره تبلیغ سلبریتى ها براى ارائه مدارك 
دانشگاهى از سوى برخى نهادهاى غیرقانونى به عموم مردم 
در فضاى مجازى گفت: انجام این امر به شدت غیر قانونى 
است و حتى اگر به افراد هم مدرك دانشگاهى ارائه شود به 
هیچ عنوان مورد تاکید ســازمان ها و ارگان هاى متفاوت و 

وزارت علوم نیست.

تبلیغ  سلبریتى ها
براى مدرك

کودك آزارى از سر غفلت

02

فاطمه محمدبیگى، نماینــده مجلس درباره شــائبه ایجاد 
محدودیت در تهیه وســایل پیشــگیرى از بــاردارى گفته: 
محدودیت یا حذفى قرار نیســت در وسایل پیشگیرى اتفاق 
بیفتد، دارو و لوازم پیشگیرى در دسترس مردم است. در سى 
سال گذشته در راستاى قانون تنظیم خانواده از دهه 60 تا 90 
لوازم پیشگیرى به صورت رایگان و با سوبسید و یارانه دولت به 

مردم داده میشد، اکنون یارانه این وسایل برداشته شده است.

محدودیت یا حذف؟

04

شهردار تهران با اشاره به پیگیرى موضوع جمع آورى معتادان 
متجاهر در سطح شهر تهران گفت: ظرف دو ماه آینده دیگر 
معتادان متجاهر را در تهــران نخواهیم دید. علیرضا زاکانى 
افزود:  این افراد خطایى را مرتکب شدند اما همه آنها انسان 
هستند و ما باید نوکرى آنها را بکنیم و نسبت به آنها وظیفه 
داریم. خوشبختانه دســتگاه هاى مختلف پاى کار آمدند و 
شــهردارى تهران به عنوان محور مشخص شده است. لذا 
ان شــاء ا... ظرف دوماه آینده چهره تهران از وجود معتادان 

متجاهر پاك خواهد شد و دیگر این موارد را نخواهیم دید.

پایان معتادان متجاهر
 در تهران؟!

غفلت از کودك به معناى کوتاهــى در انجام مراقبت هاى 
کافى و مورد نیاز متناسب با سن کودك مانند تامین سرپناه، 
غذا، لباس، آموزش و مراقبت هاى پزشکى است که براى 
رشد جسمى، عاطفى و احساســى کودك ضرورت دارند و 
هرگونه کوتاهى در این زمینه به عنوان کودك آزارى از نوع 
غفلت یا مسامحه تلقى مى شود. مسعود فیروزى، مدیرکل 
بهزیستى خراسان رضوى بروز غفلت از کودکان را با توجه به 
افزایش چشمگیر نسبت به سایر انواع خشونت هاى جسمى 

و جنسى علیه کودکان، ناشى از ناآگاهى والدین دانست.

05

استاندار کردستان عنوان کرد آسیب ها و بالیاى ناشى از مواد 
مخدر به بخش خاصى محدود نیســت و همه ارکان زندگى 
اجتماعى را در بر مى گیرد. اسماعیل زارعى کوشا اظهار کرد: 
اعتیاد به مواد مخدر از جمله مســائل و آسیب هایى است که 
تبعات آن به فرد محدود نمى شــود و در جامعه مشــکالت 
عدیده اى را به وجود مى آورد. وى یادآورى کرد: ریشــه یابى 
آسیب هاى اجتماعى و توجه به علت پدید آمدن این آسیب ها 
اهمیت خاصى دارد و با یافتن ریشه مسائل است که کارکردها 

تاثیر خود را بر جاى مى گذارند.

تهدید همه ارکان اجتماعى

ما در این نوشته به منظور تحلیل  رفتار کودك 
آزارى درپى پاسخ به 3سوال هستیم. 

سوال اول: اصوًال چرا کودك آزارى در جامعه 
رخ مى دهد یا بــه عبارتى دیگر علل و عوامل 

شکل گیرى کودك آزارى چیست؟ 
ســوال دوم: چگونه مــى توان از ایــن رفتار 
پیشــگیرى کرد و چه عواملى مى تواند مانع 

وقوع اینگونه ناهنجارى ها شود؟ 
سوال سوم: بهترین واکنش و ساز و کارى که 
جامعه مى تواند در مقابل مرتکبین اتخاذ نماید 

چه واکنشى است؟ 
متأســفانه امروزه بســیارى از پرونــده ها و 
دعاوى مطــرح در  دادگاه ها و مراجع قضایى 
مربوط به مرتکبین کودك آزارى هستند و بر 
اساس نتایج به دســت آمده از طریق پرسش 
و بازجویــى از مرتکبیــن، عواملى همچون 
مشکالت خانوادگى، مشکالت روانشناختى و 
ناهنجارى هاى اجتماعى، اعتیاد به مواد مخدر 
و فقر و بیکارى و عدم توانایــى خانواده ها در 
جهت سرپرستى مناسب از کودکان مى تواند 

باعث شکل گیرى این نوع اعمال باشد. 
در اینجا مسئولین جامعه باید بکوشند از طریق 
برطرف ســاختن نابســامانى ها و مشکالت 
جامعه گامى در جهت کاهش این جرایم پیش 
بردارند.  شاید در بدو امر گفته شود به کارگیرى 
ضمانت اجرایى مدنى و کیفرى بازدارنده ترین 
و مؤثرترین راه براى پیشگیرى از کودك آزارى 
است این عامل بیشتر به ســئوال سوم یعنى 
واکنــش در برابر این رفتار مربوط مى شــود 
و بر اســاس تحقیقات، بهتریــن روش براى 
پیشگیرى از نا بهنجارى هاى اجتماعى مانند 
کودك آزارى، آماده ســازى بســتر فرهنگى 
جامعه با هدف توجه و دقت کافى به تربیت و 

شیوه زندگى کودکان است. 
و درباره سئوال سوم یعنى واکنش در برابر این 
رفتار و نابهنجارى اجتماعى، ما باید بکوشیم تا 
بهترین واکنشى را که تأثیر بیشترى بر اصالح 
شــخصیت مجرم و کاهش جرم دارد اتخاذ 
کنیم و به این منظور از رشته هاى دیگر مانند 

کیفرشناسى مدد جوییم.

پاسخ به 3 سئوال 
درباره کودك آزارى

ساناز کوتى

 قصه اکبر خرمدین، به ســر رســید؛ اما تبعات ناشى 
از اختالالت روانــى هنوز ادامه دارد. فائزه خســروى، 
روان شناس، و آسیب شــناس اجتماعى، کسى که این 
روزها سرش شــلوغ تر از همیشه است فقط یک جمله 
مى گوید: «هیوالى اختالالت روانــى در حال بزرگ 
شدن اســت.» حرف هاى او از پشت تلفن وکلى سیم 
و فیبــر، از هیوالهایى پرده برمى دارد کــه این روزها 
پنهان تر از همیشه هســتند. روى همین موضوع زوم
 کرده ایم. قتل هایــى که با وجود قصــاص یا جزاى 
حکومتى، همچنان ادامه دار اســت. کاراکترهایى که 
در نقش پدر یا مادر، خواهر، برادر و عمو و خاله اقدام به 
قتل مى کنند، گاهى بدون پشیمانى. این موضوع را با 
فائزه خسروى که اتفاقاً خیلى هم اهل فیلم دیدن است 
در میان گذاشتیم. او این فرزند کش ها را «هانیبال هاى 

خاموش جامعه ما» مى داند.

اکبر خرمدین براى ما یک بهانه 
اســت. جزئى از کل کــه باعث 
مى شود، بر روى اختالالت روانى 
در جامعه تمرکز بیشترى کنیم. او 
در بازداشتگاه پلیس براى کشتن 
فرزندش سجده  شکر به جا آورد 
و انگشتش را به نشانه  پیروزى رو 
به عکاس ها گرفت. خودش فکر 
مى کرده و باور داشته که ناپاکى 
را از زمین برمــى دارد. این حس 
قهرمانانــه را در قتل هاى زیادى 
دیده ایم. خشــونتى که در حال 
رشد است و «بر اساس مطالعات 
اجتماعــى خشــونت خانگى و 
خانوادگى در سال 1399نسبت 
به دو ســال قبل از آن 26 درصد 
رشد داشته است. در دو ماه اول 
1400هــم این خشــونت ها به 
نسبت 1399 رشد 32درصدى 
را نشــان مى دهد». نظر شما در 
رابطه با این هشدار و زنگ خطر 

چیست؟
به نظر من خشونت منشــأ افزایش ناامنى روانى است. 
وقتى مــا در جامعه دچار ناامنى روانى شــویم، خود به 
خود با خشونت یا اختالالت روانى هم روبه رو خواهیم 
شــد. ماجراى این قتل هم به همین شکل بود. امنیت 
ابعاد مختلــف دارد و همان اندازه کــه امنیت نظامى 
یک مســئله حیاتى براى کشور محســوب مى شود؛ 
یک جامعه نرمال، به امنیــت روانى، امنیت اقتصادى، 
امنیت فرهنگى، امنیت اجتماعى، امنیت شغلى و امنیت 
زیستى هم محتاج است. متأسفانه در جامعه ما بسیارى 
از رفتارها ناشى از یادگیرى است. برخى از افراد خشونت 
را در خانواده و از پدر یا مادرى که نسبت به سایر اعضاى 
خانواده و اجتماع خشــونت مى ورزند یاد مى گیرند؛ از 
طرف دیگر طبق تئورى کنترل اجتماعى، هرچقدر قید 
و بند افراد نسبت به قوانین و هنجارهاى جامعه سست 
شود، ارتکاب به خشونت و جرائم خشونت آمیز در آنان 
افزایش پیدا مى کند. از ســویى دیگر محرومیت هاى 
اجتماعى و اقتصادى هم مى تواند ســهم قابل توجهى 
در رفتارهاى خشن به ویژه خشــونت هاى خانوادگى 
داشته باشــد. افرادى که با محرومیت ها مواجه هستند 
معموًال با مقایسه خود با دیگران، رفتارهاى خشونت آمیز 

و کینه توزانه از خود بروز مى دهند. در رابطه با افزایش 
قتل ها باید بگویم که در همه دوره ها و زمان ها خشونت 
و رفتارهاى خشونت آمیز و قتل وجود داشته است، اما این 
خشونت ها دقیق و واضح در جامعه منتشر نمى شد؛ به 
عنوان مثال در همین چند سال گذشته یک صفحه از 
روزنامه ها به جنایات و حوادث خشونت آمیز اختصاص 
داشــت و به جزییات ماجرا نمى پرداخــت، اما امروز با 
اخبارى مواجه هســتیم که حتى از منابع رسمى کشور 
جلوتر هستند و حتى کوچک ترین مســائل را منتشر 
مى کنند؛ بنابراین نســبت به قبل ســرعت رد و بدل 
اطالعات چند برابر شــده است و بســیارى از حوادثى 
که قبًال پنهان بود، اکنون بــا ورود تکنولوژى و فضاى 
مجازى خیلى زودتر از آنچه باید منتشــر مى شود. این 
موضوع باعث شــده که تفکیک اخبار درست و واقعى 
از اخبار دروغ و اغراق شــده ســخت باشــد. بماند که 
اینگونه اخبار بیشتر به بازنمایى خشونت ها مى پردازند 
و احساســات مــردم را برمى انگیزند و اغلب شــاهد 
بازخوردهاى خشــن و عصبى مردم هســتیم. مشکل 
اینجاســت که مردم ما هنوز فرهنگ مراجعه به روان 
شــناس را ندارند. اگر از اختاللى رنج ببرند و یا افسرده 
باشند، به جاى حل مسئله صورت مسئله را پاك مى کنند 
واین براى جامعه ما که با فشارهاى روانى بى شمارى 

روبه رو است امرى خطرناك محسوب مى شود.
قبول دارید که در سال هاى اخیر 
ما موارد فرزندکشــى را بیشتر 
مى بینیم؟ این جرایم آیا به همان 
اختالالتى برنمى گردد که شما از 
آنها نام بردید؟ حاال به هر دلیل، ما 
با جامعه اى بیمار روبه رو هستیم 
که اگر جلوى آن را نگیریم ممکن 
اســت با فاجعه هاى عمیق ترى 

روبه رو شویم.
ببینید! در طول تاریخ همواره پدرکشى و فرزندکشى و 
همسرکشى و... وجود داشته است، اما زمانى نگران کننده 
مى شود که با افزایش یا کاهش نرخ یک واقعه اجتماعى 

مواجه هســتیم. در بازنمایى حوادث خشونت آمیز نیز 
شاهد به کار بردن کلماتى هستیم که عالوه بر جریحه دار 
کردن افکار عمومى، امنیت اجتماعى را از بین مى برد. در 
واقع استفاده از کلماتى مانند «سالخى کردن»، «مثله 
کردن»، «اسیدپاشى» و... و انتشار یک خبر به این شکل 
خودش مروج خشونت است. متأسفانه پژوهش ها طى 
سال هاى اخیر نشــان مى دهد: نرخ دگرکشى در حال 
باال رفتن است. این دگرکشى هاى جامعه ایرانى، اکنون 
بیشتر از نوع خانوادگى هم هست و دلیل آنها فشارهاى 
اقتصادى، اجتماعى، عدم امیدبه آینده، تعصبات ناشى 
از نداشتن مهارت هاى زندگى و بسیارى عوامل دیگر 
است. پژوهش هاى انجام شــده در بازه 10 ساله اخیر 
نشــان مى دهد که روز به روز امید به آینــده در مردم 
کاسته شده اســت، در حالى که امید، مهمترین عنصر 
زندگى اســت. همچنین تحمل بى عدالتى و تبعیض و 
فاصله طبقاتى، مردم را دچار خشم اقتصادى و اجتماعى 
مى کند و خشم باید تخلیه شود. افراد خشمگین از شرایط 
اقتصادى و اجتماعى توان انتقام گرفتن از ساختارهاى 
ناکارآمد سیاسى و اجتماعى را ندارند و در چنین شرایطى 
خانواده ضعیف ترین هدف براى تخلیه خشــم است و 
زنان، کودکان وسالمندان، قربانیان اصلى خشونت هاى 
خانوادگى هســتند. دور ماندن از فضاهاى صمیمى و 
استرس ناشى از بیمار شدن و تنگناهاى معیشتى موجب 
شده افراد حتى با نگاه هاى غضب آلود خشم خودشان 

را نشان دهند.
و با این اوصافــى که ذکر کردید، 
عرصه هاى سیاســى، حاکمیتى 
و اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى 
کشــور تا چه حد مى تواند در کم 
کردن این خشونت ها مفید باشد؟

بسیار زیاد، به این خاطر که این ساختارهاى حاکمیتى 
هســتند که مى توانند با بازگرداندن امید به زندگى، به 
داد مردم برسند. اینکه بگوییم این اختالالت تنها منشأ 
ژنتیکى دارد، درست نیست، بسیارى از عوامل، این حجم 
از خشونت تنها ریشه ژنتیکى ندارد و وابسته به وضعیت 

اجتماعى کشور هم هست.
پس نتیجه مــى گیریم که امروز 
وضعیت روانــى جامعه ما خوب 
نیست، چون  وقتى به آمارها نگاه 
مى کنیــم درمى یابیــم که طبق 
آمارها از هر چهار ایرانى یک نفر 

اختالل روانى دارد.
اینکه اعالم شــود، از هر چهار نفر یــک نفر دچار 
اختالل روانى است، درست نیســت و من این گونه 
فکر نمى کنم. اینکه بگوییم از هر چهار نفر یک نفر 
نیاز به مشاوره دارد، به این معنى نیست که آن یک 
نفر اختالل روانى دارد. مثًال امکان دارد شما بخواهید 
ازدواج کنید، رشته اى را انتخاب کنید یا محل زندگى 
تان را تغییر بدهید و بسیار چیزهاى دیگر و این بدان 
معنا نیست که شــما اختالل روانى دارید. این اعداد 
و ارقامى که اعالم مى شــود و متفاوت هم هستند، 
شاخص اینکه وضعیت روانشناختى جامعه در کشور 
چگونه است را نشان نمى دهد؛ مى توانیم بگوییم که 
مثًال نسبت به گذشته یا نسبت به استاندارد جهانى، 
مقدارى در معرض خطر هستیم. مسائلى مانند اعتیاد، 
طالق، افسردگى، اضطراب و ناایمنى خودشان را بیش 
از گذشته در جامعه نشان مى دهند و هرکدام منبع به 
وجود آورنده اختالالت روانى هســتند. باید بگویم 
در خیلى از شــاخص ها نیاز داریم که جهت مقابله و 
پیشگیرى از اختالالت روانى و برخى از آسیب هاى 
اجتماعى یک انسجام ملى ایجاد شود، به این خاطر 
که اگر پیشگیرى نشود، وضعیت مى تواند در برخى 
از شاخص ها مانند اعتیاد، نگران کننده شود.به همین 
دلیل پیشگیرى باید مقدم بر درمان باشد و نیاز هست تا 
در مورد شاخص هایى که برشمردم کار بیشترى انجام 
دهیم و پیشگیرى کنیم. متأسفانه اکنون روابط بین 
افراد خانواده ها پایدار نیست و بین فرزندان و خانواده 
گسستى رخ داده و این گسست منجر به تعارضاتى در 
درون خانواده شده است که خود اینها باعث بسیارى 

از اختالالت روانى هستند.

کنکاشى در علت افزایش قتل هاى خانوادگى در گفتگو با یک آسیب شناس اجتماعى

خانواده ضعیف ترین هدف 
براى تخلیه خشم است

معاون هماهنگ کننده قرارگاه محرومیت زدایى 
سپاه با اشــاره وجود افراد بدون شناسنامه در 
مناطقى از کشور، گفت: تهیه شناسنامه براى 
این افراد بهترین راه محرومیت زدایى اســت. 
در این راستا آماده ایم با همکارى سازمان ثبت 
احوال شرایط را براى صدور شناسنامه براى این 

افراد مهیا کنیم.
سردار سید ضیاءالدین حزنى با بیان اینکه ندیدن 

مناطق محروم دلیل بر نبودش نیست، اظهار 
کرد: بعضى مسئوالن اعالم مى کردند چنین 
مناطقى وجود ندارد؛ علت این سخنان هم این 
بود که تا آن زمان آن مناطــق را ندیده بودند. 
آن ها از مرکز کشور تا مرکز استان ها را با هواپیما 
طى کرده و از مرکز استان تا شهرستان را همراه 
با 300 خودرو طى مى کردند و به مکان هاى 
محروم سر نمى زدند. به همین دلیل معتقد به 

وجود چنین مکان هایى هم نبودند.
وى با اشاره به فعالیت هایى که باید در جهت 
محرومیت زدایى در کشور انجام گیرد، گفت: 
مناطقى از کشور هستند که مردم آن شناسنامه 
ندارند و هیچ گره امنیتى هم در راستاى صدور 
شناسنامه براى آنان وجود ندارد. مثال مشاهده 
مى شود در یک روستا 80 نفر از اهالى شناسنامه 
ندارند. ما آماده ایم رئیس ثبت احوال هر کدام از 
این مناطق را پاى کار بیاوریم و تجهیزات مورد 
نیاز براى او را تامین کنیم تا به روســتا بیاید و 

براى مردم شناسنامه صادر کند.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه محرومیت زدایى 
ســپاه با بیان اینکه براى مــردان بزرگ هیچ 
بن بســتى وجود ندارد، تصریح کرد: ما یا باید 
راهى پیدا کنیم و یا راهى بســازیم تا وضعیت 
را تغییر دهیــم. براى انجام نشــدن یک کار 
در مناطــق محــروم هــزاران دلیــل چیده 
مى شــود اما ما باید براى اینکه خدا خشــنود 
شــود، محرومیت زدایــى در کشــور را بــه 

سرانجام برسانیم.

صدور شناسنامه براى افراد بدون اسناد سجلى

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه 
گفت: تک فرزندى از دیدگاه اســالمى مورد 

تأیید نیست.
حجت االســالم محمــد صالحــى در دوره 
آموزشى یک روزه رشد جمعیت و فرزندآورى 

گفت: اسالم با تک فرزندى موافق نیست.
وى افــزود: تک فرزنــدى از دیــدگاه علوم 
اجتماعى آسیب هاى غیر قابل جبرانى را براى 

فرد، خانواده و جامعه ایجاد خواهد کرد.
وى با بیان اینکه خانــواده هاى تک فرزند در 
زمینه هاى مختلف جسمى، عاطفى، روحى، 
مدیریتــى و ... دچار چالش هــاى مختلفى 
مى شوند، ادامه داد: تک فرزندى به عنوان یکى 
از عوامل هسته اى کاهش جمعیت در صورت 
شیوع مى تواند بنیان جامعه را هدف قرار داده و 
در ابعاد سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و مذهبى 

آسیب زا باشد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه  
با بیان اینکه از بعد روانى تک فرزندان افرادى 
گوشه گیر، منزوى، بى اراده، و زودرنج هستند، 
گفت: از بین رفتن نســل، سالمندى جمعیت، 
کاهش تولید، ضعف اقتــدار و... از پیامدهاى 

شیوع تک فرزندى در جامعه هستند.
 وى با بیان اینکه اسالم با تک فرزندى مخالف 
است و مسلمانان را با رعایت شرایطى دعوت به 
ازدیاد نسل مى کند، افزود: روایات زیادى مبنى 
بر تشویق مســلمانان بر ازدیاد نسل و آوردن 

فرزند داللت مى کند.

تک فرزندى
 از دیدگاه اسالمى 
مورد تأیید نیست

دریا قدرتى پور

مسئول اجراى طرح کودکان کار سازمان بهزیستى کشور 
گفت: در اجراى طرح حمایت اجتماعــى از کودکان کار و 

خیابانى 67 مرکز در سراسر کشور در حال فعالیت هستند.
محمود حسین آبادى افزود: پیرو مصوبه شوراى اجتماعى 
کشور این طرح با برنامه اقدام و عمل با محوریت بهزیستى 
به عنوان متولى سالمت اجتماعى با همکارى 13 دستگاه 
اجرایى دیگر در دست اجرا اســت. وى اضافه کرد: تاکنون 
این طرح در 13 استان همزمان با نیمه دوم سال 1400 آغاز 
شد که در سال آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد. حسین 
آبادى اظهار داشت : این طرح در 6 گام اجرا خواهد شد که قدم 
اول آگاه سازى جامعه به عنوان کارگاه و کمپین رسانه اى، 
نشست هاى تخصصى، تبلیغات، آگاه سازى خانواده ها به 

عنوان کنش گران اجتماعى است.
حســین آبادى بیان کرد: در شهرســتان هاى باالى 200 
هزار نفر جمعیت اگر موضوع در کمیته کاهش آسیب هاى 
شهرســتان طرح شــود مراکزى با حمایت بهزیستى دایر 

خواهد شد.

67 مرکز حمایت از 
کودکان کار 

در کشور فعال هستند 
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مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با بیان اینکــه صادرات و اســتفاده از ظرفیت 
بانوان استان دو رویکرد اساسى این شرکت است، گفت: 

مستندسازى حلقه مفقوده در مدیریت کشور است.
علیرضا مرتضوى در نشســت خبرى دومین نمایشگاه 
مدیریت کســب و کار با اشــاره بــه رویکــرد و آینده 
شــرکت نمایشــگاه هاى اصفهان، اظهار کرد: شرکت 
نمایشگاه هاى اســتان اصفهان با مشارکت شهردارى و 
اتاق بازرگانى اصفهان تاسیس شده، بنابراین رویکرد این 

شرکت تسهیل گرى در امر صادرات است.
وى با تاکید بر اینکه صادرات موجب گره گشایى مشکل 
اشتغال و مسائل اجتماعى، اقتصادى و ... مى شود، تصریح 
کرد: اتاق بازرگانى و شــهردارى اصفهــان برنامه هاى 

مختلفى براى تسهیلگرى صادرات دارند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان رویکرد دیگر شــرکت نمایشــگاه هاى استان 
اصفهان را استفاده از ظرفیت بانوان عنوان کرد و گفت: در 
نظر داریم از ظرفیت بانوان به طور مستقیم در فضاى شهر 

بهره مند شویم.
 وى با اشــاره به اینکه در این دوره در رویکرد نمایشگاه 
تجدید نظر کرده ایم و به جاى تبلیغ براى آمدن مردم به 
نمایشگاه، سعى داریم نمایشگاه را به سطح شهر ببریم، 
گفت: به عنوان مثال در ایام نوروز با اجازه شــهردارى در 
نظر داریم نمایشگاه مبلمان شهرى به داخل پارك هاى 
شهر ببریم. مرتضوى تاکید کرد: رویکرد جدید نمایشگاه 
بین المللى اصفهان همان گونه که مدیریت جدید شهرى 
با شعار شهر همگرا فعالیت خود را آغاز کرد، نمایشگاهى 
همگرا اســت که به طور قطع مدرن تر از نمایشگاه هم 

پویا است. وى در ادامه با بیان اینکه در ارتباط  با مدیریت 
کسب و کار در حوزه هاى مختلف مطالب بسیارى شنیده 
و آموزش داده ایم، اظهار کرد: آنچه مدیر باید بر روى آن 
تمرکز کند، این است که از نشدن ها و نرسیدن ها نترسند.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 

اصفهان با اعتقاد بر اینکه مستندسازى حلقه مفقوده در 
مدیریت کشور اســت، ابراز امیدوارى کرد: مستندسازى 
در ارکان شرکت نمایشــگاه، پیاده و روح ریسک پذیرى 

در آن جارى شود.
وى با تاکید بر اینکه براى رســیدن به موفقیت، مدیران 

ما بایــد کار را تکــرار کنند، گفــت: امیــدوار به حضور 
شرکت هاى دانش بنیان و شرکت علمى تحقیقاتى در این 
دوره از نمایشگاه هستم و خواهش به حضور آنها دارم و این 
مجموعه ها به طور قطع براى حضور در نمایشگاه نیاز به 

پرداخت وجهى ندارند.

2 رویکرد جدیدشرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان 

اداره بازرسى مخابرات منطقه اصفهان توانست در 
همایش برگزار شده از سوى دفتر بازرسى شرکت 
مخابرات ایران، رتبه برتر کشور را به خود اختصاص 

دهد.
در جلسه اى که با حضور سلطانى مدیر عامل شرکت 
مخابرات ایران و پیمان فیضى مدیر دفتر بازرســى 
و رســیدگى به شــکایات این مجموعه به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شــد؛ از اســماعیل قربانى 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان و سید عباس جاور 

رئیس اداره بازرســى مخابرات منطقه اصفهان به 
واســطه انجام خدمات بى دریغ در راستاى کسب 
رضایتمندى مشترکین و کســب رتبه برتر کشور، 

قدردانى شد.
الزم به ذکر اســت، این موفقیت نتیجه زحمات بى 
دریغ همکاران مخابراتى استان اصفهان در راستاى 
تحقق سیاست هاى کلى شــرکت مخابرات ایران 
بوده که امید است با تالش بیش از پیش دست اندر 

کاران حوزه هاى مختلف در آینده نیز تکرار شود.

اداره بازرسى مخابرات اصفهان رتبه برتر کشور شد

شبکه برق شهرك صنعتى امیرکبیر اصفهان در حال 
مقاوم سازى و اصالح است.

رئیس اداره مهندسى برق منطقه 2 اصفهان گفت: 
براى اصالح و بهینه ســازى ســاختار شبکه برق 
شهرك صنعتى امیرکبیر اصفهان 50 میلیارد ریال 

اعتبار پیش بینى شده است.
مهدى صالحــى، اصــالح شــبکه را در خیابان 
عطاءالملک درمرحله پایانى اعــالم کرد و گفت: 
اصالح شبکه در خیابان هاى مسیر و امیرکبیر هم با 
70 و 50 درصد پیشرفت فیزیکى در دست اجرا است.
وى گفت: در این طرح شــبکه هاى فشــارضعیف 

سیمى به کابل خود نگهدار تبدیل و اصالح مى شود 
و شبکه هاى فشار متوســط هم بهینه سازى شده 
است. رئیس اداره مهندسى برق منطقه 2 اصفهان 
افزود: با اجراى این طرح در شهرك صنعتى امیرکبیر 
انشعابات غیراستاندارد ساماندهى شده، خاموشى ها 
کاهش یافته و حریم شــبکه هاى فرســوده رفع 

مى شود.
صالحى تصریح کــرد: با اصالح و بهینه ســازى 
زیرساخت هاى شــبکه برق، واحد هاى مستقر در 
شــهرك صنعتى امیرکبیر از برق پایــدار بهره مند 

خواهند شد.

اصالح شبکه برق شهرك صنعتى امیرکبیر اصفهان

هم زمان با توقف برنامه ریزى شــده آبان ماه 1400 در 
واحد گندله سازى، براى اولین بار 2 بخش از مجموع 
10 بخش غبارگیر فن مکش دود کوره پخت، نوسازى 
شد و با اجراى نوسازى 20 درصدى غبارگیرها، بهبود 
شرایط زیست محیطى و افزایش راندمان غبارگیرهاى 
فن مکش دود واحد گندله سازى شرکت فوالد مبارکه 

فراهم گردید.
محمد خدابنده رئیس تعمیرات واحد گندله ســازى با 
اعالم این مطلب افزود: غبارگیر فن مکش دود واحد 
گندله سازى وظیفه جداسازى غبارات هواى خروجى 
از فرایند بخش هاى خشک کن و پیش گرم فرایند تولید 
گندله اکســیدى را بر عهده دارد. این تجهیز از ابتداى 
بهره بردارى تاکنون به صورت تمام وقت و با تعمیرات 

جزئى عملیات جداسازى غبار را انجام داده است.
وى تصریح کرد: قســمت هاى داخلــى و جداره هاى 
تجهیز در اثر برخورد غبارات فرســوده شده و نیاز بود 
تعمیرات اساسى و نوسازى انجام شــود. این تجهیز 
براى اولین مرتبه پس از 28 ســال کارکــرد مداوم و 
بدون استفاده از کارشناسان خارجى و با تکیه بر دانش 
کارشناســان مجموعه فوالد مبارکه تعمیر و نوسازى 

گردید.
رئیس تعمیرات واحد گندله سازى در ادامه در خصوص 
عملکرد این غبارگیرها یادآور شد: عملکرد این غبارگیر 
برمبناى استفاده از سیکلون بوده و با تغییر مسیر گردش 
حاوى غبار و استفاده از نیروى گریز از مرکز باعث جدا 
شدن غبار از هواى فرایند مى شــود. این تجهیز از 10 
بخش تشکیل شده و هر بخش شامل 256 سیکلون 
اســت. جریان هواى ورودى به هر سیکلون از طریق 
پره هاى هدایت کننده در ورودى ســیکلون از حالت 
خطى به گردبادى تبدیل مى شود. ذرات غبارات موجود 
در هوا پس از برخورد با جداره لوله و کاهش ســرعت 
در اثر نیروى وزن به ســمت پایین ســقوط مى کند و 
هوا تحت مکش فن با توان 5,5 مــگاوات و از طریق 
لوله هاى خروجــى وارد فن مکنده و پــس از آن وارد 

هواى محیط مى شود.

در نشست رئیس کل دادگسترى و دادستان اصفهان با 
اعضاى اتاق بازرگانى اصفهان، مدیران صنایع و جمعى 
از فعاالن اقتصادى، مهم ترین دغدغه ها و مشکالت 
قضایى و حقوقى فعاالن اقتصادى مطرح و پیشنهاداتى 

براى رفع آنها ارائه شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، بهرام 
ســبحانى نایب رئیس اول اتاق بازرگانى اصفهان در 
ابتداى این نشســت اظهار داشــت: بیشتر مشکالت 
فعاالن اقتصادى اســتان ناشــى از فقدان یا نارسایى 
قوانین، عدم شناخت قوانین یا تفسیر به رأى آنها است و 

یا اینکه قوانین موجود به درستى اجرا نمى شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان افزود: صنایع 
و شرکت هاى بزرگ استان در گذشته با سرمایه دولت 
ایجاد شده و در ادامه با توجه به اصل 44 قانون اساسى به 
بخش خصوصى واگذار شدند و از نظر حقوقى و قانونى 
خصوصى محسوب مى شوند، اما چون هیئت مدیره آنها 
را دولت انتخاب مى کند، گفته مى شود شرکت دولتى 
اســت که این امر موجب رفتار دوگانه با این صنایع و 

شرکت ها شده است.
همچنین حجت االسالم و المسلمین اسدا... جعفرى، 

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به اهمیت 
تولید اظهار داشــت: الزمه اقتصاد پویا و پاسخگوى 
نیازهاى جامعه، بهبود شاخص هاى اقتصادى و عمل 

به آموزه هاى دینى در حوزه تولید است.
وى فعاالن اقتصادى را سربازان، فرماندهان و مجاهدان 
اقتصاد کشــور دانســت و افزود: امنیت پایدار یکى از 
شاخصه هاى توسعه کمى و کیفى در حوزه اقتصاد است 
و اگر این امنیت پایدار خدشه دار شود زندگى آحاد جامعه 
تحت تأثیر قرار مى گیــرد، روح جامعه ضربه مى بیند و 

سرمایه هاى اقتصادى تهدید مى شود.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان ادامه داد: طبق 
آمارهاى دولت گذشته، بیش از 2400 بنگاه اقتصادى 
تعطیل شده با تالش قوه قضاییه به مدار تولید بازگشت 
که این امر نشــان مى دهد مى توان مشکالت و موانع 

اقتصاد کشور را از پیش رو برداشت.
وى تصریح کرد: امیدواریم با تشــکیل کارگروه هاى 
تخصصى و انجام اقدامات فنى و تخصصى با همکارى 
تمام مجموعه هــاى اقتصادى اســتان از جمله اتاق 
بازرگانى، اتاق اصناف و غیره بتوان از تمام ظرفیت ها 

براى پیشبرد اهداف اقتصادى استان استفاده کرد.

بررسى مشکالت فعاالن اقتصادى استان اصفهان افزایش راندمان غبارگیرى 
فن واحد گندله سازى در 

فوالدمبارکه

مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان اصفهان 
از برگزارى نوزدهمین مســابقات ملى مهارت در 
رشته هاى نجارى، کابینت سازى و اتصاالت چوبى 

در اصفهان خبر داد.
آرش اخوان طبســى گفت: نوزدهمین مســابقات 
ملى مهارت در رشته هاى نجارى، کابینت سازى و 
اتصاالت چوبى از 29 آذر الى 1 دى ماه در اصفهان 

برگزار مى شود.
 وى بیان کرد: نوزدهمین مســابقات ملى مهارت 
در رشــته هاى نجارى ، کابینت سازى و اتصاالت 
چوبى در شهر اصفهان از تاریخ  با 32 رقابت کننده از 
استانهاى سراسر کشور در محل کارگاه درودگرى 
مرکز آموزش فنى و حرفه اى شهید رجائى واقع در 

خیابان کارگر برگزار مى گردد.
اخوان طبسى افزود: نظر به جایگاه مهارت آموزى 
در برنامه هاى توسعه اشتغال و نقش موثر در کاهش 
نرخ بیکارى و باهدف باال بردن ســطح مهارت در 
جامعه همه ســاله مســابقات ملى مهارت در سه 
سطح شهرستان ، اســتان و کشور برگزار مى گردد 
و برترینهاى ملى دو ساالنه در مسابقات جهانى با 

حضور قریب 77 کشور به رقابت مى پردازند.
مدیــر کل آمــوزش فنــى و حرفه اى اســتان 
اصفهان گفت: در ایــن راســتا اداره کل آموزش 
فنى و حرفه اى اســتان اصفهان از سال 1392 تا 
کنون بصورت فعال در مســابقات حضور داشته و 

موفقیت هاى چشمگیرى را حاصل نموده است.

برگزارى نوزدهمین مسابقات ملى مهارت در اصفهان

فرماندار اصفهان با بیان این که اذان مقدمه نماز است 
از مدیران اداره هاى این شهرســتان خواســت براى 
یادآورى وقت نماز و ترویج این فریضه الهى به پخش 
اذان در  در فضاى داخلى و بیرونى اداره ها  اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومى فرماندارى اصفهان، 
محمد على احمدى در جلســه ستاد اقامه نماز 
شهرستان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ نماز 
و اقامه آن در جامعه گفت: نماز رکن اساسى دین 
و از دستورات صریح اسالم بوده و باید فرهنگ 
نماز در جامعه بویژه در اداره ها، مدارس، اصناف، 

بازار و ... جلوه اى عینى و مشهود داشته باشد.
وى بر عدم برگزارى جلسه در وقت نماز تاکید 
کرد و افزود: باید به گونه اى جلسه ها در اداره ها 
برنامه ریزى شود تا ضمن عدم تداخل جلسه ها 

با زمان اقامه نماز، زمینه اقامه نماز اول وقت با حضور 
تمامى کارکنان فراهم شود.

فرماندار اصفهان بر فعال شــدن ستاد نماز در  تمامى 
روستاهاى شهرســتان با محوریت دهیاران و شوراها 

تاکید کرد و پیشنهاد داد در تمامى روستاها حداقل یک 
وعده نماز جماعت برگزار شود.

احمدى همچنین تشکیل ساختار مردمى در کالنشهر 
اصفهان براى ترویج فرهنگ نماز و اقامه آن در تمامى 

مساجد و نمازخانه هاى شــهر را خواستار شد و افزود: 
مردمى کردن ساختار نماز و ترویج اقامه نماز اول وقت 
با بهرگیرى از ظرفیت هاى مردمى نظیر اصناف و بازار، 

تاثیرگذارترین اقدام براى ترویج فرهنگ نماز است.

وى بر نقش اثرگذار سازمان هاى مردم نهاد درترویج 
فرهنگ نماز اشــاره نمود و حضور فعال ســمن ها و 

تشکل هاى مردمى در حوزه نماز را خواستار شد.
فرماندار اصفهان، برگزارى همایش ها و جشنواره هاى 
مختلف در موضوع هاى اذان، نماز،  نقش بازار و 
اصناف در ترویج فرهنگ نماز و سایر اقدام هاى 
ابتکارى را حائز اهمیت دانست و گفت: با همت 
ستاد اقامه نماز  شهرستان ، جشنواره اذان و دیگر 
جشنواره ها با موضوع هاى نماز برگزار و افراد 

منتخب معرفى خواهند شد.
احمــدى با گالیه از عدم ســاخت مســجد و 
نمازخانه در شــهرك هاى مســکونى جدید 
االحداث و تاالرها، بر پیگیرى ساخت مسجد و 
نماز خانه در این مناطق با محوریت و پیگیرى 

مسئوالن مربوطه تاکید کرد.
فرماندار اصفهان گفت: باید شــادابى را در مســاجد 
بوجود بیاوریم و از افراد شــادى آفرین در حوزه نماز 

استفاده کنیم.

تأکید فرماندار بر پخش اذان در اداره هاى اصفهان 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان با 
اشاره به اینکه طى شش ماه نخست امسال شاخص 
کسب و کار استان از رتبه بیست و ششم به هشتم ارتقا 
یافته اســت، گفت: کلید بهبود شاخص هاى فضاى 
کسب و کار، بحث تسهیلگرى به معناى واقعى کلمه 

براى صاحبان کار و فعالیت است.
کامران کالنى با بیان اینکه در بحث فضاى کسب و کار 
مواردى وجود دارد که صاحب کسب و کار تسلطى در 
فضا ندارد و برعملکرد وى تاثیر مى گذارد، اظهار کرد: 
مواردى همچون فرایند اخذ مجوز، شرایط استخدام 

نیرو، مالیات، اعتبارات و ... از این دسته موارد هستند.
وى افزود: طى سنوات گذشته استان اصفهان در حوزه 
کســب و کار دچار نقیصه بوده و آن عدم هم افزارى 
اجراى مختلف بخش هاى دولتى براى بهبود کسب و 

کار و عدم همکارى متقابل بخش دولتى و خصوصى 
است، البته طى چند سال براى بهبود این فضا اقداماتى 
در شــوراى گفتگوى بخش دولتى و خصوصى انجام 

شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان با 
اشاره به بهبود شــاخص فضاى کسب و کار در استان 
اصفهان، گفت: شاخص کســب و کار از رتبه بیست و 
ششم در سال 98، طى شش ماه نخست امسال به رتبه 

هشتم رسیده است.
وى به نقش تاثیرگذار فعالیت ستاد تسهیل اشاره کرد 
و گفت: این مسئولیت ما را به عنوان مقام دولتى صد 
چندان مى کند، چرا که برخى تصمیمات اشتباه موجب 
تعطیلى یک کســب و کار مى شــود، بنابراین با این 
رویکرد به دنبال تقویت اکوسیستم کارآفرینى و  کسب 

و کار در استان هستیم.
کالنى بــا تاکید بر اینکه ســطح دانایــى در بخش 
خصوصى فراتر از بخش دولتى اســت، اظهار کرد: به 
دنبال توسعه این فضا در سطح استان و شهرستان ها 
هســتیم و تا امروز 40 مرکز مشاوره و خدمات توسعه 

کارآفرینى را راه اندازى کرده ایم.
وى با اشــاره به رشــد چند برابرى فضاى اشتراکى 
کارآفرینى در اســتان، گفت: در حــال حاضر 6 کافه 
کارآفرینى و 8 فضاى کار اشتراکى در اصفهان ایجاد 
کرده و به دنبال ایجاد کانون هایى هســتیم تا فضا را 

براى افراد صاحب ایده مهیا کند.
وى تاکید کرد: اگر در بخش دولتى ارتباط بین صاحبان 
ایده و ســرمایه ایجاد کنیم نقش خود را درکارآفرینى 

ایفا کرده ایم.

تسهیلگرى، کلید بهبود شاخص هاى فضاى کسب و کار است

جشــن تکلیف کودکان بى سرپرست در امامزاده سید 
محمد (ع) خمینى شهر برگزار شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینى شهر 
با اشاره به توسعه برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى در 
بقاع متبرکه شهرستان خمینى شهر و به ویژه امامزاده 
سید محمد (ع) گفت: این برنامه با حضور 25 کودك 

بى سرپرست برگزار شد.

حسن توکلى افزود: اجراى برنامه هاى شاد مذهبى و 
هدیه چادر نماز به این کودکان از دیگر برنامه هاى این 

جشن بوده است.
وى گفــت: اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان 
خمینى شهر این آمادگى را دارد که ظرفیت امامزادگان 
را براى برگــزارى برنامه هاى فرهنگــى، مذهبى و 

اجتماعى در اختیار شهروندان قرار دهد.

برگزارى جشن تکلیف کودکان بى سرپرست 


