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اختالل جدى در رابطه والدین با کودکان در دوران کروناراه اندازى دبیرخانه جشنواره فرش فاخر در اصفهانمافیا با کسى شوخى ندارد!چرا قیمت میلگرد در ایران رکورد زد؟ یاسین سلمانى در راه اروپا؟ اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

احتمال وقوع 
موج هفتم کرونا؛ 
اواسط اردیبهشت

رئیس جمهور به اصفهان مى آید
3

5

یک اپیدمیولوژیست ضمن تشریح شرایط بیمارى 
کرونا در کشور پس از تعطیالت نورورزى،  گفت: با 
توجه به تعطیالت،  سفرها،  افزایش مراودات، دید و 

بازدیدها و... احتماال وقوع موج هفتم بین دو تا شش 
هفته به طول انجامد و احتمال مى دهیم در...

چادر سفید زنان ورزنه ثبت ملى شدچادر سفید زنان ورزنه ثبت ملى شد
به شماره به شماره 26732673 در فهرست میراث ناملموس ایران؛ در فهرست میراث ناملموس ایران؛
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گزارشات رسیده از هماهنگى هاى درون استانى با محوریت استاندارى نشان مى دهد؛

چرخابى:

سپاهان در بازى هاى آسیایى باید 
هوشیارتر باشد

کارشــناس فوتبال ایران با اشــاره به اینکه ســپاهان دربازى هاى 
آسیایى باید هوشیارتر باشد، گفت: مهاجم صرب پاختاکور مى تواند از 
کوچکترین فرصت گل بســازد و اگر خط دفاع سپاهان مانند بازى با 

صنعت نفت باشد، به مشکل مى خورند...
3

6

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

چرا قیمت گوجه 
به 20 هزارتومان 

رسیده است؟ 

جنگ اوکراین شیرینى را در ایران گران کرد
بررسى عوامل افزایش قیمت زولبیا و بامیه در گفتگوى «نصف جهان» با رییس اتحادیه صنف گز وشیرینى اصفهان
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پورقاز:پورقاز:

در سپاهان هیچ  بازیکنى در سپاهان هیچ  بازیکنى 
امنیت ندارد

آگهی مزایده اجاره 
اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضاى بالاستفاده خودرا از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 

با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir )به شرح ذیل اقدام نماید.

تذکر مهم:
1-کلیه مزایده گران باید قبل از واریز ودیعه وپیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهى مزایده عمومى و شرایط اختصاصى  اقدام 

نمایند.
2-کلیه مزایده گران باید داراى صالحیت تعیین شده در آگهى عمومى مزایده باشند.

3-در صورتی که برنده مزایده فاقد مدارك خواسته شده در آگهى مزایده باشد ودیعه شرکت در مزایده وى به نفع مزایده گذار ضبط و وصول خواهد شد. 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاري مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل مشاهده ودریافت اسناد مزایده  ، پرداخت تضمین 
شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین  طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطالعات مورد اجاره در برد مورد اجاره سامانه قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانی وراهبري سامانه 

تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه( setadiran.ir) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  36693157 اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان واحد برونسپارى تماس حاصل نمائید.

م.الف:1295819      اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

تاریخ انتشار نام مزایده
ودریافت اسناد

بازدیدازسامانه 
تا تاریخ

پایان زمان ارسال 
شماره مزایده در سامانهشماره مورد اجارهتاریخ بازگشائیپیشنهادقیمت

اجاره 15 مترمربع از فضاى طبقه همکف ساختمان خدمت  شهرستان 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000245000003343000010اصفهان جهت خدمات کافى نت براى مدت یک سال

اجاره کارگاه گالبگیرى مرکز آموزش فنى وحرفه اى کاشان به مساحت 
3701401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000255000003343000010 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى در مرکز آموزش فنى وحرفه اى فناوریهاى نوین 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000265000003343000010اصفهان به مساحت 300 مترمربع

اجاره سه دستگاه کانکس به مساحت 54 مترمربع در مرکز آموزش فنى 
وحرفه اى شهید رجائى  اصفهان جهت ارائه خدمات کاریابى و مشاوره 

براى مدت یک سال
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000275000003343000010

اجاره 300 مترمربع سوله با محوطه در مرکز آموزش فنى وحرفه اى 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000285000003343000010کمشچه

اجاره 2650مترمربع فضاى باز (محوطه) و 215 مترمربع اعیانى در مرکز 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000295000003343000010شهید بهشتى  اصفهان جهت آموزشهاى صنایع غذائى وخدمات تغذیه اى

اجاره کارگاه درودگرى با تجهیزات به مساحت 240مترمربع در مرکز 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000305000003343000010آموزش فنى وحرفه اى نائین

اجاره کارگاه آموزشى به مساحت 75 مترمربع در مرکز آموزش 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000315000003343000010فنى وحرفه اى خواهران نجف آباد

اجاره کارگاه آموزشى به مساحت 500 مترمربع در مرکز آموزش 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000325000003343000010فنى وحرفه اى  برادران نطنز

اجاره کارگاه آموزشى  در طبقه همکف مرکز خواهران نطنز به مساحت 
801401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000335000003343000010 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى  در طبقه همکف مرکز خواهران نطنز به مساحت 
601401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000345000003343000010 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى  در طبقه اول مرکز خواهران نطنز به مساحت 
801401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000355000003343000010 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى  در طبقه اول مرکز خواهران نطنز به مساحت 
1001401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000365000003343000010 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى به مساحت 163 مترمربع در مرکز شهید بهشتى 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000375000003343000010اصفهان

اجاره کارگاه آموزشى رشته صنایع دستى به مساحت 240 مترمربع در 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000385000003343000010طبقه همکف مرکز خواهران نجف آباد

اجاره کارگاه آموزشى  تعمیرات تجهیزات دندان پزشکى  با تجهیزات  به 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000395000003343000010مساحت 180 مترمربع در مرکز نساجى اصفهان

اجاره مهدکودك در اداره کل آموزش فنى وحرفه اى اصفهان به مساحت 
1601401/01/171401/02/141401/02/141401/02/155100003343000405000003343000010 مترمربع محوطه بازى و 215 مترمربع اعیانى

سخنگوى سازمان نظام سخنگوى سازمان نظام 
پزشکى کشور هشدار داد؛پزشکى کشور هشدار داد؛

موج مهاجرت موج مهاجرت 
پزشکان و پزشکان و 

پرستاران ایرانىپرستاران ایرانى
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رییس دفتر تبلیغات رییس دفتر تبلیغات 
اسالمى اصفهان خبر اسالمى اصفهان خبر 

داد؛داد؛

10001000 ُمبلغ  ُمبلغ 
از اصفهان به از اصفهان به 
سراسر کشور سراسر کشور 
اعزام شدنداعزام شدند

8
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«خوشنام» غافلگیرتان «خوشنام» غافلگیرتان 
مى کند

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد تعداد یک 
قطعه زمین با کاربرى جهانگردى و پذیرایى در روستاى ظفرقند 

شهرستان اردستان را   از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ چهارشنبه 
 www.bonyadmaskan-isf.ir 1401/1/17 به آدرس اینترنتى

مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى چاپ دومچاپ دوم

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان
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مى کندىىکمى کند

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 169/ش مورخ 1400/02/01 شوراى اسالمى 
شاهین شهر در نظر دارد عملیات ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به واحد 
عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 1401/02/06 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

م.الف:1297141 سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر

چاپ اولچاپ اول

برآورد اولیهموضوع مناقصهردیف

عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر 1
55,000,000,000سطح شهر

8,450,000,000 ریالعملیات اجرایى تهیه و اجراى قیر محلول2

عملیات اجرایى احداث پارك با اولویت 3
13,400,000,000 ریالچهارراه کشاورز

س

کارش
آسیا
کوچ
صنع
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جمع آورى 
25هزار ته سیگار 

در چهارباغ
مدیر سازمان مردم نهاد «محافظان طبیعت شاد» 
از جمع آورى 25هزار ته سیگار در گذر فرهنگى 
چهارباغ در قالب پویش «نه به ته ســیگار» خبر 
داد. به گزارش ایمنا، رســول حیدرى اظهار کرد: 
مؤسســه مردم نهاد «محافظان طبیعت شاد» با 
دارا بودن 40 هزار عضو فعال در سراسر کشور در 

حوزه محیط زیست فعالیت مى کند.
وى گفت: سازمان مردم نهاد «محافظان طبیعت» 
براى اولین بار در کشور اقدام به راه اندازى پویشى 

تحت عنوان «پویش نه به سیگار» ...

به همت یک مؤسسه مردم نهاد و در 
قالب پویشى از 15 اسفند تا کنون؛
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وزیر برق عراق مى گوید با کشورهاى عربى حاشیه خلیج 
فارس به توافق نرسیده ایم از این رو تا چند سال آینده به 

گاز ایران نیاز خواهیم داشت.
عادل کریم در گفتگوى تلویزیونى وعده «تابســتانى 
متفاوت از گذشته» را در مسئله تأمین برق داد و گفت که 
این وزارتخانه تالش دارد تا براى تابستان داغ پرمصرف 
عراق آماده باشــد. او اذعان کرد، هزینه ارتباط شــبکه 
برق عراق با کشورهاى عربى حوزه خلیج فارس خیلى 

باالست.
وى افزود: با تعرفه آنها (کشورهاى خلیج فارس) موافق 
نیستیم. گاز ایران براى عراق مناسب و قیمت آن نیز مورد 

قبول است؛ ما سال ها به گاز ایران نیاز داریم.
وى به مسئله تخصیص بودجه الزم براى تجهیز خطوط 
انتقال برق اشاره کرد و افزود: قرار بر این بود که 10 میلیارد 
دالر براى اجراى قرارداد با شرکت «زیمنس» آلمان براى 
تولید برق اختصاص یابد اما تاکنون فقط 500 میلیون دالر 

آن تأمین شده است.
وزیر برق عراق به تخریب نیــروگاه هاى برق عراق در 
«بیجى» بعد از عملیات آزادســازى این شهر از دست 
تروریست هاى داعش اشــاره کرد و گفت: هزینه تعمیر 
و راه اندازى نیروگاه هاى برق تخریب شــده در مناطق 

درگیرى بالغ بر 6 میلیارد دالر است.

بررســى هاى آمارى از وضعیت بازارهاى سرمایه گذارى 
نشان مى دهد که احتماًال بورس امسال در مقایسه با رقباى 
خود بازدهى بیشترى خواهد داشت. سال گذشته بورس 
بازدهى کمتر از 5 درصدى داشــت، در این سال بسیارى 
از سهامداران از بورس خارج و سرمایه گذاران بسیار کمى 
وارد این بازار شدند. اما امسال وضعیت تغییر کرده و شواهد 
آمارى نشان مى دهد که بورس در مقایسه با سایر بازارهاى 
سر مایه گذارى همانند بانک و مسکن سود بیشترى خواهد 
داشت. مؤلفه هایى چون رشد سودآورى شرکت ها، رشد 
نســبت قیمت به درآمد و سود تقســیمى مجامع باعث 
مى شود، بورس در سال 1401 ســود خوبى داشته باشد.

فردین آقابزرگى، کارشناس بازار سرمایه مى گوید: بورس 
مى تواند امسال، عقب ماندگى خود را از بازارهاى موازى 
جبران کند و بهترین گزینه براى ســرمایه گذارى است. 
مهشید داداش زاده، کارشــناس بازارهاى مالى نیز تأکید 
مى کند، بهترین ســرمایه گذارى در ســال 1401 خرید 
سهام است.اما در همین حال افزایش نرخ تورم، کاهش 
موقت نرخ ارز، افزایش نرخ برخــى از صنایع ریالى چند 
ریسک مهم در بازار هستند. بررسى وضعیت 70 شرکت 
مهم نشان مى دهد که سود تقسیمى آنها به قیمت روز در 
محدوده 11٫5 قرار دارد. در نتیجه با نزدیک شدن به فصل 

مجامع مى توان سود خوبى از بورس کسب کرد.

عراق براى سال ها به 
گاز ایران محتاج است

سال 1401 در بورس 
سرمایه گذارى کنیم؟

کشف 2 موتورمیلیاردى
  پایگاه خبرى پلیس| فرمانده انتظامى 
شهرســتان عباس آباد از کشــف و توقیف دو 
دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش 
تقریبى دو میلیارد تومان خبر داد. ســید جعفر 
افضلى افزود: در بررسى به عمل آمده مشخص 
شد، موتورســیکلت ها قاچاق و فاقد مدارك و 
مجوز قانونى گمرکى بوده که براى سیر مراحل 
قانونى به پارکینگ منتقل شد. در این خصوص 
دو متهم دستگیر و براى سیر مراحل قانونى به 

مرجع قضایى معرفى شدند.

آمار تکان دهنده 
در مطالعــات    روزنامه همشهرى|
انجام شده براساس داده هاى پایگاه اطالعات 
رفاهى ایرانیان، 93درصــد خانوارهاى ایرانى 
یارانه بگیر هســتند که از این میزان، 35درصد 
فقیر، 57درصد جزو طبقه متوســط و 8 درصد 

از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب مى شوند.

گفتند نیایید!
  تسنیم|حجت االسالم محى الدین بهرام 
محمدیان، معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش  
ضمن انتقاد از رویه برخى مدارس در بازگشایى 
و ارائه آموزش حضورى اظهار کرد: متأســفانه 
روز یک شــنبه 14 فروردین 1401 همزمان با 
نخستین روز بازگشــایى مدارس، شاهد بودیم 
برخى مدارس به دانش آموزان گفتند از روزهاى 
آینده مى توانند به مدرسه نیایند و بازگشایى در 

روز نخست به دلیل حضور بازرسان بود!

47 نفر  غرق شدند
جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس    پانا|
کشورگفت: متأسفانه شمار غرق شدگان در نوروز 
امسال افزایش قابل مالحظه اى داشته است. 47 
نفر جان خود را در سواحل هرمزگان، خوزستان، 
اردبیل و مازندران از دست دادند. همچنین تعداد 
مأموریت هاى اورژانس در حوادث ترافیکى با 40 

درصد رشد مواجه شد.

کاهش ساعت کار بانک ها
  فارس| دبیر شوراى هماهنگى بانک ها 
درنامه اى به دبیران کمیسیون هاى هماهنگى 
بانک ها در اســتان ها،  ســاعت کارى بانک ها 
در ماه مبارك رمضان را ابالغ کرد. بر اســاس 
این ابالغیه ساعت کار بانک ها در ماه مبارك 
رمضان روزهاى شنبه تا چهارشنبه از 7:30 تا 13  
و روز پنج شنبه از 7:30 تا 12 براى مشتریان در 

نظر گرفته شده است.

فروش داروهاى فاسد  
  تسنیم|رئیس پلیــس فضــاى تولید 
و تبادل اطالعــات تهران از بازداشــت عامل 
فروش داروهاى غیرمجــاز در فضاى مجازى 
خبر داد و گفت: از متهــم بیش از 250هزار قلم 
انواع داروى فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف 
شــد. ســرهنگ داود معظمى گودرزى اظهار 
کرد: این صفحه اینســتاگرام بیش از 60 هزار 
دنبال کننده داشت و متهم پس از انتقال به پلیس 
فتا به فروش داروهاى فاسد و تاریخ گذشته تحت 

عنوان داروى کمیاب و نایاب اعتراف کرد.

ایرانى ها چقدر شادند؟  
بر اســاس رتبه بندى گزارش    روزیاتو|
رضایت جهانى که عمدتًا بنا بــه ارزیابى هاى 
زندگى نظرســنجى جهانى گالوپ به دســت 
مى آید، فنالند براى پنجمین ســال متوالى به 
عنوان شــادترین کشور جهان شــناخته شد. 
افغانســتان با رتبه 146 در پایین ترین جایگاه 
ایــن رده بنــدى و ایــران در رده 116 قــرار

 دارد.

گشایش در مذاکرات وین؟ 
  خبرآنالین|وبــگاه نزدیک بــه محافظه کاران 
آمریکا از واکنش «بایدن» به شرط ایران درباره حذف 
نام سپاه از فهرســت گروه هاى تروریستى خبر داد. 
«واشــنگتن فرى بیکن» اعالم کــرد : دولت بایدن 
در حال بررســى امتیازى در توافق هســته اى جدید 
ایران اســت که ســپاه پاســداران انقالب اسالمى 
ایران را از لیست تروریســتى آمریکا حذف مى کند و 
به ایرانى هاى وابســته به ســپاه اجازه ورود به کشور 

را مى دهد.

لیست حقوق ها را 
منتشر کنید 

  برترین ها|محمد مهاجرى، فعــال اصولگرا از 
رئیسى درخواست کرد لیست حقوق اعضاى کابینه اش 
را منتشر کند. وى در توییتى با هشتگ دولت نجومى 
خطاب به رئیسى نوشت: لطفًابراى رعایت شفافیت و 
رفع شبهات و شایعاتى که امیدوارم دروغ باشد، دستور 
فرمایید در نهایت صداقت، لیســت حقوق شش ماه 
اخیر وزراى دولتتان و معاونان وزرا را به همراه حقوق 
شش ماه آخر وزیران و معاونان دولت قبل به تفکیک 

منتشر کنند.

ادامه شاخ و شانه کشیدن کره ها
  ایرنا|خواهر رهبر کره شمالى ضمن تأکید بر اینکه 
این کشور با جنگ مخالف است گفت که اگر کره جنوبى 
در حمله پیش دســتى کند، در آن صــورت نیروهاى 
هسته اى کره شمالى مجبور به حمله خواهند شد.«کیم 
یو جونگ» یکى از مقامات ارشد دولت و حزب حاکم 
کره شــمالى گفت که اظهارات اخیر وزیر دفاع کره 
جنوبى در مورد حمله به کره شــمالى اشتباهى بسیار 
بزرگ بود. کیم در بیانیه بامداد سه شنبه خود گفت که 
پیونگ یانگ مخالف جنگ است زیرا این جنگ ویرانى 
شبه جزیره را به دنبال دارد و این کشور کره جنوبى را 
دشمن اصلى خود نمى داند اما اگر سئول به هر دلیلى 
اقدام نظامى را انتخاب کند، وضعیت تغییر خواهد کرد.

مهدى چمران سکته نکرده 
  پانا| نایب رئیس شوراى شــهر تهران گفت در 
مالقاتى که از رئیس شــوراى شــهر تهران صورت 
گرفت عنوان شــد که حال عمومى وى رو به بهبود 
است و به بخش منتقل مى شود. پرویز سرورى  ادامه 
داد: تشخیص پزشکان از بیمارى وى ابتال به ویروس 
کرونا بوده که با توجه به درگیرى ریه ها او در بخش ویژه 
بسترى شده است و هرگونه اخبارى در خصوص سکته 

مغزى و قلبى وى رد مى شود.

خبرخوان

قیمت میلگرد در بــازار آزاد پایتخت از 18 هزار تومان 
عبور کرد تا در سال جدید شاهد یک رکورد تاریخى در 
این بازار باشیم. گویا باز هم پاى قطعى برق صنایع در 

میان است؛ اما این بار به مدت چهار ماه.
بررســى ها نشــان مى دهد در هفته دوم فروردین هر 
کیلوگرم میلگرد ســایز 16 در بازار بین 18 هزار تا 18 
هزار و 800 تومان معامله مى شــود. بــه غیر از روال 
همیشگى که آغاز بهار معموًال با رشد تقاضا و افزایش 
قیمت میلگرد مواجه مى شود، گرم تر شدن هواى بهار 

امسال ســیگنال مهمى به بازار ارسال کرد. سیگنالى 
که مى تواند به معنــاى قطعــى زودرس برق صنایع 
طى ســال جارى نســبت به دوره هاى گذشته باشد. 
در همیــن زمینه برخى فعاالن صنفــى از آغاز قطعى 
برق صنایع از اردیبهشــت ماه به مدت چهار ماه خبر

 مى دهند.
یک عضو انجمن تولیدکنندگان فــوالد درباره دلیل 
افزایش قیمــت میلگرد گفت: این موضــوع دو دلیل 
اساســى دارد. علت اول به افزایش بهاى گاز مربوط 

مى شــود. رضا شهرســتانى اظهار کرد: علت دوم به 
روند صعودى قیمت انــرژى در کل دنیا بازمى گردد. 
در واقــع اوکرایــن به عنــوان یکــى از بزرگ ترین 
صادرکنندگان انــرژى، پس از حمله روســیه از بازار 

خارج شد.
او اظهار کرد: در بخش معــادن نیز اوکراین حدود 45 
میلیون تن ســنگ آهن صادر مى کرد. بعید نیست که 
به زودى سنگ آهن هم با افزایش عجیب قیمت مواجه 
شــود. چرا که اکنون بســیارى از کارخانه ها تعطیل 

شده اند. همچنین اوکراین امکان استفاده از بندرهاى 
خود را ندارد.

وى ادامه داد: البته روســیه هم به عنوان کشور مهاجم 
نقش بى بدیلى در بازار انرژى جهان داشت. این مسائل 
دست به دست  هم داده اند تا قیمت میلگرد در بازارهاى 
جهانى افزایش یابد. در نتیجه ایران هم از این شرایط 
مستثنى نیست و این موضوع را باید عامل دیگرى در 

افزایش قیمت میلگرد بدانیم.
این فعال صنفى دربــاره آینده بــازار پیش بینى کرد: 
در صورتى که جنــگ اوکراین و روســیه ادامه یابد، 
عطش بازار بیشتر مى شــود و احتماًال روند قیمت ها 
صعــودى مى مانــد. حتى اگــر این جنگ بــه پایان 
برســد، نباید منتظر ســقوط یکباره قیمــت میلگرد 

باشیم.
او اضافه کرد: حداقل شش ماه تا یکسال طول مى کشد 
تا شرکت ها و صنایع به حالت طبیعى خود بازگردند. در 
نتیجه انتظار مى رود که تا مدت قابل توجهى قیمت ها 

صعودى بماند.
وى خاطرنشان کرد: از ســال گذشته قیمت برق و گاز 
صنایع به ترتیب پنج و 22 برابر رشد داشت. همچنین 
گفته مى شود که از اواســط اردیبهشت ماه قرار است 

براى سه تا چهار ماه برق صنایع فوالدى را قطع کنند.
شهرســتانى در پایان تأکید کرد: این موضوع، هم از 
لحاظ تولید و هم از لحاظ قیمــت براى صنعت فوالد 

یک فاجعه بزرگ است.

چرا قیمت میلگرد در ایران رکورد زد؟

عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا ضمن اشــاره به اینکه هفته آینده 
باید منتظر تأثیر تعطیالت بر روند ابتال به این بیمارى باشیم گفت: بهتر بود 
که 10 روز پس از پایان تعطیالت که افت و خیز هاى موارد ابتال مشخص 

مى شد در رابطه با بازگشایى مدارس تصمیم گیرى مى شد.
مسعود یونســیان اظهار کرد: اگر این تصمیم گیرى در حوزه اختیارات من 
بود براى بازگشایى مدارس تا بیســت وپنجم فروردین ماه صبر مى کردم. 
مدارس تعطیل نبودند و به صورت برخط فعالیت مى کردند. ســال گذشته 

هم ما در خصوص موج جدید هشــدار داده بودیم و با وجود این، مدارس 
بازگشایى شدند و به دنبال افزایش موارد ابتال مجددا به صورت بر خط به 
فعالیتشــان ادامه دادند البته هم اکنون شرایط آنگونه نیست.  در آن دوران 
در راه بودن موج جدید را مى دیدیم و در حال حاضــر انتظار موج جدید را 
نداریم، اما در هر صــورت بهتر بود که ده روز پــس از پایان تعطیالت که 
افت و خیز هاى موارد ابتال مشخص مى شــد در این رابطه تصمیم گیرى

 مى شد.

گرانى اقالم خوراکى مربوط به ماه رمضان محدود به زولبیا و بامیه نمى شود. 
افزایش قیمت خرما نیز طى روزهاى اخیر گالیه بسیارى از مصرف کنندگان 
را به همراه داشت. گویا هر ســال روزه داران باید با دغدغه بیشترى تأمین 

مایحتاج سفره افطار را دنبال کنند.
بررسى ها از افزایش 30 درصدى قیمت خرما نســبت به ماه رمضان سال 
گذشــته حکایت دارد؛ با این حال، فعاالن این بازار میزان افزایش قیمت را 

پایین تر ذکر مى کنند.
در همین زمینــه دبیر انجمن خرماى ایران از افزایــش 20 تا 25 درصدى 
قیمت خرما خبر داد. بر اساس اعالم مقداد تکلوزاده،  در کشور بیش از 400 
نوع خرما وجود دارد که به دلیل هزینه هاى نگهــدارى قیمت آن افزایش 
یافت؛ با این حال، میــزان افزایش قیمت این محصــول، کمتر از تورمى 

عمومى اقتصاد که 40 درصد است، بود.

فرمانده انتظامى رضوانشــهر در اســتان گیالن از وقوع نــزاع و درگیرى 
خانوادگى منجر به قتل در یکى از روستاهاى این شهرستان خبر داد و گفت: 

قاتل فرارى در کمتر از 8 ساعت دستگیر شد.
سرهنگ سید خلیل صفوى در تشریح جزئیات این خبر گفت:  با حضور پلیس 
در محل اعالمى و بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد، داماد خانواده 
ابتدا با ضربات سالح سرد همسر و سپس به وســیله اسلحه شکارى برادر 
همسر را به قتل رسانده و مادر همسرش را مجروح کرده است. وى افزود: 

متهم بالفاصله پس از ارتکاب جرم از محل حادثه متوارى شد.
فرمانــده انتظامى شهرســتان رضوانشــهر در ادامه با اشــاره بــه اینکه 

کارآگاهان پلیس آگاهى رد قاتل این پرونده را حین تردد با یک دســتگاه 
خودروى پراید در محور «رشــت – قزویــن» پیدا کردند، بیــان کرد: با 
همکارى پلیــس آگاهى اســتان و فرماندهى انتظامى رودبــار خودروى 
این فرد در شــهر منجیــل متوقف و قاتل فــرارى در کمتر از 8 ســاعت 

دستگیر شد.
این مقام انتظامى در پایان با اعالم اینکه فردى که در این حادثه مجروح شده 
در بیمارستان بسترى اســت، بیان کرد: علت این درگیرى اختالفات شدید 
خانوادگى بوده و قاتل 48 ساله با تشــکیل پرونده در اختیار مرجع قضایى 

قرار گرفت.

یک تبلیغ هنرهاى رزمى ترکیبى (MMA) لهســتانى 
خبر از یک مبارزه عجیب مى دهــد؛ مبارزه اى میان 
یک مرد مسن شبیه «پوتین»، رئیس جمهور روسیه با 
حریف جوان ترش که شبیه به «والدیمیر زلنسکى»، 

رئیس جمهور اوکراین است.
این برنامه تبلیغى با برگزارى یک کنفرانس مطبوعاتى 
به معرفى دو مبارزه کننده اى پرداخت که قرار است 30 
آوریل (10 اردیبهشت) به مصاف یکدیگر بروند؛ مبارزه 
میان بدل رهبران کشورهاى روسیه و اوکراین یعنى 

پوتین و زلنسکى. 
این مبارزه در استگو آرناى شهر اوپوله لهستان برگزار 

مى شود و به نظر مى رســد ایده آن زاده ذهن «آنتونى 
کرولیکوفسکى»، بازیگر لهستانى باشد. او در کنفرانس 
مطبوعاتى حضور داشــت تا این دو مبارز را از هم دور 

نگه دارد!
در ویدیوى پرزرق و برقى که بــراى این تبلیغ آماده 
شده بود، بدل پوتین و زلنســکى هر دو با خودروهاى 
مرسدس گرانقیمت و در کنار بادیگاردهاى خود ظاهر 
مى شوند و هر کدام پرچم کشــور خود را بر آینه کنار 

خودرو نصب کرده اند.
در ابتدا صحنه از سایر مبارزان خالى شده و پوتین وارد 
مى شود. در حالى که بدل پوتین سعى دارد جمعیت را 

ساماندهى کند، واکنش هاى متفاوتى از سوى حضار 
دریافت مى کند. سپس زلنسکى وارد مى شود.

نظرات طرفداران آنالین نسبت به این رویداد متفاوت 
بود اما اکثر مردم آن را محکوم کردند. یکى نوشــت: 
«از جنگ شهرت کســب مى کنید؟» دیگرى نوشت: 
«این رفتار در مقابــل وضعیتى که اکنون در جهان در 
حال روى دادن است رقت انگیز است. مردم و کودکان 

بى گناه دارند جانشان را از دست مى دهند. هرکس که 
خرده آبرویى دارد باید این فدراسیون را ترك کند.»

به نظر مى رســد این رویداد براى جمــع آورى پول 
براى قربانیــان اوکراینــى تهاجم روســیه طراحى 
شده باشــد. یکى از کاربران نوشــته: «حاال مگر چه 
مى شود؟ فقط براى سرگرمى اســت و پولش به نفع

 اوکراین است.»

به تازگى فیلمى از بقایاى اجساد انسان توسط یک شهروند در شبکه هاى 
اجتماعى یزد دست به دست شد و فیلمبردار مدعى شد که این فیلم ها را در 

محدوده آرامستان خلدبرین، پشت سنگ تراشى ها گرفته است.
 در این فیلم چند دقیقه اى، جمجمه استخوان دست و پا و حتى دندان هاى 
بازمانده از انسان به نمایش در آمده و در کنار این استخوان ها، گونى هاى 

رها شده نیز به چشم مى خورد.
در ابتدا مسئوالن آرامستان یزد پس از بررسى پنج روزه از محدوده اطراف 
خلدبرین، این فیلم را متعلق به آن مجموعه ندانستند و اعالم کردند این 
فیلم احتماًال مربوط به نقاط دیگر استان یزد و یا شهر هاى اطراف باشد. 
همچنین آنها با بیان اینکه بر اساس تاریخ ارســال فیلم، طى بررسى و 
بازدید هاى میدانى از اطراف خلدبرین، بقایایى از اجســاد فوت شده در 
آرامستان خلدبرین مشاهده نشده، مراجعه شخص تصویربردار به سازمان 

آرامستان ها و ارائه آدرس دقیق براى بررسى بیشتر را خواستار شدند.
تکذیب وجود استخوان در آرامستان یزد از سوى مسئوالن این مرکز در 
فضاى مجازى باز نشر شد تا اینکه فردى که فیلم استخوان ها را گرفته بود 
به آرامستان مراجعه کرد و آدرس دقیق را در اختیار مسئوالن خلدبرین 
قرار داد. ادامه ماجرا را از قول رئیس ســازمان مدیریت آرامســتان هاى 

شهردارى یزد بخوانید.
سعید پاك سرشت گفت: پس از حضور شخص تصویربردار و ارائه آدرس 
محل مورد نظر به اتفاق ایشان، عوامل نیروى انتظامى، اکیپ تشخیص 
هویت و عوامل سازمان آرامستان ها به محلى که فیلم پر شده بود مراجعه 

کردیم.
وى ضمن تأیید این فیلم اظهار کرد: استخوان هاى فیلمبردارى شده در 
بلوار بهمن شهر یزد واقع در بیابان هاى پشت کشتارگاه قدیم، بین خاك و 
نخاله هاى تخلیه شده که حدوداً بیش از 10 سال از تخلیه آنها مى گذرد در 
نقطه اى دور افتاده قرار داشت که پس از مراجعه به محل یاد شده مقدارى 

استخوان انسان مشاهده شد.
پاك سرشت یادآور شــد: پس از صورتجلسه، استخوان هاى مورد اشاره 

جمع آورى و براى بررسى بیشتر تحویل پزشک قانونى شد. 

بدل «پوتین» و «زلنسکى»
 با هم مبارزه مى کنند!

ماجراى استخوان هاى 
کشف شده انسان در یزد

بهتر بود هفته آینده درباره مدارس تصمیم گیرى مى شد

قتل عام خانوادگى در رضوانشهر

تورم به بازار خرما هم رسید
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کشف 300 میلیارد ریال
 کاالى قاچاق 

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف 300 میلیارد 
ریال انـواع کاالى قاچـاق در ایام نوروز امسـال در این 
اسـتان خبر داد. سـردار محمدرضا میرحیـدرى اظهار 
داشـت: این کاالهـاى خارجـى قاچـاق شـامل لوازم 
خانگى، خشـکبار، پوشـاك، خـودرو، موتورسـیکلت، 
موتور و قطعات خودرو ، لوازم آرایشى و بهداشتى بودند. 
بر این اساس 59 دسـتگاه خودروى  سـبک و سنگین 
حامل کاالى قاچاق  توقیف شد و 91 نفر در این رابطه 

دستگیر شدند.

موفقیت کشاورز فریدنى 
کشـاورز فریدنى موفق بـه صادرات بذر سـیب زمینى 
به کشـور هاى آسـیاى میانه ودیگر همسـایگان شـد. 
امیر مباشـرى گفت: پارسـال موفق به تولید وتکثیر 9 
رقم مختلف بذر سـیب زمینى درکالس هاى مختلف 
شـدیم که بیشـترین رقم تولیدى درکالس اس اى به 
میزان 300 تن بـوده اسـت. وى افزود: دریـک توافق 
صورت گرفته قرارداد صادرات 88 تن بذر سیب زمینى 
گواهى شده ازنوع کلمبا با کشور هاى آسیاى میانه وسایر 
کشـور ها ازجمله ازبکستان، تاجیکسـتان وآذربایجان 

بسته وتاکنون 50 تن آن صادر شده است.

اعتراض بازنشستگان 
مخابرات اصفهان 

جمعى از بازنشستگان شرکت مخابرات استان اصفهان 
خواستار پرداخت مزایاى بازنشستگان و بیمه تکمیلى 
خود شـدند. دبیر انجمن کانون هاى کشـور و مسئول 
کانون بازنشسـتگان مخابرات اسـتان اصفهان گفت: 
این بازنشستگان روز سه شنبه با حضور مقابل شرکت 
مخابرات اصفهان با اشـاره به خصوصى شدن شرکت 
مخابرات خواسـتار اجرایى شـدن قول هاى مسئوالن 
این شـرکت براى پرداخت مزایاى سـه ماه آخر سـال 
1400 شدند.  شرکت مخابرات استان بیش از 2700 نفر 
بازنشسته دارد. بازنشسـتگان هفدهم اسفند هم پیگیر 

مطالبات خود شده بودند.

سازش پرونده 2/5 میلیاردى 
رئیس شوراى حل اختالف اصفهان با اشاره به سازش 
پرونده دو میلیارد و 500 میلیون تومانى گفت: شورا هاى 
حل اختالف در زمینه حل و فصل دعاوى و ایجاد آرامش 
بین مردم در جامعه نقش مؤثر و سازنده دارد و باید این 
نهاد مردمى بیشتر مورد حمایت قرار بگیرد. سید محمد 
موسویان افزود: با تالش کارکنان شعبه 53 شوراى حل 

اختالف اصفهان این پرونده به سازش رسید.

افتخارآفرینى آبفاى اردستان 
کارشناس آزمایشگاه آبفاى اردستان در جشنواره خیام 
به عنوان پژوهشـگر برتـر چهارمین جشـنواره ملی و 
دومین جشنواره بین المللی تالیفات برتر علمی شناخته 
شـد. به گزارش روابط عمومى آبفاى اردستان، فهیمه 
خدادادى مهابادى پژوهش خود را بـا عنوان «ارزیابی 
کیفیت میکروبی و شیمیائی سفره هاي آب زیر زمینی 
در مهاباد اردستان ( کشـاورزي و منابع طبیعی)، انجام

 داده است.

گرماى بى سابقه در کاشان  
رئیس اداره هواشناسـى کاشـان گفت: افزایش دماى 
هوا در روزهاى 14 و 15 ماه جارى در 50 سـال گذشته 
بى سابقه بوده است. عباس ارغوانى اظهار کرد: روزهاى 
14 و 15 فروردین دماى حداکثر هوا به ترتیب به 33 و 
34 درجه سانتیگراد رسید که این دما براى این زمان از 
سال در نیم قرن گذشته  سابقه نداشته است. وى افزود: 
این رکوردها به «َفرین گرمایى» یـا «گرماى َحدى» 
معروف است که یکى از عالمت هاى تغییرات اقلیمى 
محسوب مى شـوند و نکته قابل توجه اینکه وقوع این 
رکورد در این موقـع سـال مى تواند نشـانه اى قوى از 
وجود تنش آبى و حاکمیت خشکسـالى شـدید در این 

منطقه باشد.

خبر

رئیس پلیــس راهنمایــى و رانندگى اســتان اصفهان 
از افزایش بار ترافیک شــهرى هم زمان با بازگشــایى 
مدارس خبر داد.ســرهنگ محمدرضا محمدى با اشاره 
به افزایش 20 تا 25 درصدى بار ترافیک شهرى به ویژه 
در خیابان هاى هسته مرکزى شهر اصفهان در ساعات 
ابتدایى صبح، اظهار کرد: روز اول بازگشــایى مدارس 
وضعیت بهتر بود، اما بعد از آن ترافیک شــهر اصفهان 
بیشتر شد و صبح و ظهر شاهد ترافیک سنگینى در شهر 
هستیم.وى افزود: یکى دیگر از دالیل افزایش ترافیک 
در کنار بازگشایى مدارس، کاهش ساعت کار ادارات به 
خاطر ماه مبارك رمضان است که به ویژه ظهرها باعث 

افزایش ترافیک شهر مى شود.رئیس پلیس راهور استان 
اصفهان تأکید کرد: با توجه به وضعیت ترافیک شهر باید 
ناوگان حمل ونقل عمومى تقویت شود و تاکسیرانى نیز 
هرچه زودتر سرویس هاى مدارس را فعال کند، در غیر 
این صورت تا پایان سال تحصیلى این شرایط را خواهیم 
داشــت.این مقام انتظامى از راننــدگان و عابران پیاده 
خواست تا با صبر و متانت بیشــترى در چنین ایام تردد 
کرده و هرکسى پلیس خود باشد. رئیس پلیس راهنمایى 
و رانندگى استان اصفهان در خاتمه خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر هیچ محدودیت ترافیکى در شــهر اصفهان 

نداریم و طرح زوج و فرد نیز فعًال اجرا نمى شود.

رییس مرکز ملى فرش ایــران  از راه اندازى دبیرخانه بین 
المللى جشنواره فرش فاخر در اســتان اصفهان خبر داد. 
فرحناز رافع روز افزود: با توجه به ظرفیت اســتان اصفهان 
و همچنین مشــارکت اتاق بازرگانى اصفهــان در قالب 

مسوولیت پذیرى باید جشنواره فرش فاخر را برگزار کنیم.
وى با بیان اینکه زمان برگزارى این جشنوره هنوز مشخص 
نشده است ، اظهار داشت: هدف از برگزارى جشنواره فرش 
فاخر، معرفى برند هاى قابل معرفى است که از شاخص هاى 
یک فرش اصیل و هنرى برخوردارنــد و ایجاد برند براى 
فرش ها و تولیدکنندگان ناشــناخته است تا در بازار سازى 
و ایجاد و ظرفیت توسعه بازار در کشــور قدم هاى مثبتى 

را برداریم.
وى اضافه کرد: حمایت از تولیدکنندگان سراسر کشور که 
کارهاى باکیفیتى را در زمینه فرش دستباف ارائه مى کنند و 
حمایت از دانش آموخته هاى این رشته و صنایع وابسته از 
جمله طراحان و مرمت کاران از دیگر اهداف برگزارى این 

جشنواره است.
وى افزود: اســتان اصفهان از فرش هاى بســیار فاخرى 
برخوردار است و هنرمندان بســیار بزرگى را در خود جاى 
داده اســت و امیدواریم بتوانیم با کمک مجموعه استان با 
خالقیت و نوآورى، توسعه بازار فرش دستباف توسط این 

جشنواره محقق شود.

راه اندازى دبیرخانه جشنواره 
فرش فاخر در اصفهان

افزایش 25 درصدى ترافیک 
اصفهان با بازگشایى مدارس

مدیرعامل انجمن دوســتداران میراث فرهنگى و 
طبیعى ورزنه از ثبت ملى چادر سفید زنان این شهر 
تاریخى در فهرست میراث ناملموس ایران خبر داد.

ورزنه را سفیدترین شــهر ایران نامیده اند زیرا هر 
رهگذرى که گذرش بر این شــهر مى افتد، اولین 
چیزى که جلب توجه مى کند، زنان و دختران چادر 
سفید هســتند. این رسمى اســت که از زمان هاى 
گذشته و شاید به قدمت پیدایش شهر همگى زنان 

ورزنه به آن پاى بند هستند.
رضا خلیلى ورزنه در گفت وگو با مهر اظهار داشت: 
پس از ارائه مستندات توســط انجمن دوستداران 
میراث فرهنگى ورزنه و بــا تالش هاى مدیرکل 
میراث فرهنگى و گردشــگرى اســتان و شهردار 
ورزنه، چادر سفید زنان این شهر 17 اسفند ماه 1400 
به شماره 2673 در فهرست میراث ناملموس ایران 

ثبت ملى شده است.
وى با اشاره به اینکه پوشــیدن چادر سفید توسط 
بانوان ورزنه، این شهر را به عنوان شهر فرشتگان 

ایران مشهور کرده است، افزود: پوشیدن چادر سفید 
زنان ورزنه دالیل تاریخــى متعددى دارد، از جمله 
کشــت پنبه مرغوب و وجود صنایع دستى کرباس 
بافى و ســفره بافى و عوامل فرهنگى و دینى که 
اسالم به پوشیدن رنگ سفید سفارش کرده، علل 

پوشش چادر سفید این خطه است.
مدیرعامل انجمن دوســتداران میراث فرهنگى و 
طبیعى ورزنه خاطرنشــان کرد: زنان شــهر ورزنه 
معموًال از پارچه هاى کرباس ســفید براى دوخت 
چادر استفاده مى کردند اما اکنون بیشتر با استفاده از 

پارچه هاى کارخانه اى روى آورده اند.
خلیلى به وجود کارگاه هاى سنتى پارچه بافى براى 
بافت پارچه چادر در شهر ورزنه اشاره و اضافه کرد: 
از مسئوالن شهرستان تقاضا دارم همانند بسیارى 
از نقاط کشــور که فرهنگ هاى بومــى و محلى 
را حفظ کرده اند، با برگزارى مراســم در روز ثبت 
ملى این ســنت نیکو، آن را به سالمت به آیندگان

 بسپارند.

مدیر سازمان مردم نهاد «محافظان طبیعت شاد» 
از جمع آورى 25هزار ته ســیگار در گذر فرهنگى 
چهارباغ در قالب پویش «نه به ته سیگار» خبر داد.

به گزارش ایمنا، رسول حیدرى اظهار کرد: مؤسسه 
مردم نهاد «محافظان طبیعت شــاد» با دارا بودن 
40 هزار عضو فعال در سراســر کشــور در حوزه 

محیط زیست فعالیت مى کند.
وى گفت: سازمان مردم نهاد «محافظان طبیعت» 
براى اولین بار در کشور اقدام به راه اندازى پویشى 
تحت عنوان «پویش نه به سیگار» در شهر اصفهان 
کرد. هدف ایــن پویش، جمع آورى ته ســیگار از 
فضاى سبز شهر اصفهان بوده است؛ به همین جهت 
اجراى این پویش به صورت پایلوت در گذر فرهنگى 
چهارباغ انتخاب شد، زیرا معتقد هستیم رشد نکردن 
شمشادها و پوشش گیاهى در گذر فرهنگى چهارباغ 
به خاطر نور کم نیست؛ بلکه بخاطر رهاسازى بیش 

از حد ته سیگار در این مکان است.
وى بــا بیان اینکه پویــش «نه به ته ســیگار» از 
پانزدهم اســفندماه سال گذشــته آغاز شده است، 

گفت: از پانزدهم اســفندماه تاکنــون، نزدیک به 
25 هزار ته ســیگار از گذر فرهنگى چهارباغ جمع 
شده است که در کنار زحمات اعضاى این مؤسسه 
مردم نهاد، اگر همکارى و مساعدت مدیریت گذر 
فرهنگى چهارباغ با ســازمان مردم نهاد محافظان 
طبیعت شــاد نبود، قطعــًا این حجم ته ســیگار 

جمع آورى نمى شد.
حیدرى گفت: در نگاه نخست، شاید جمع آورى ته 
سیگار کارى ساده به نظر بیاید، ولى یکى از کارهاى 
دشوار است؛ زیرا فرد مجبور اســت ته سیگارها را 
تک تک جمع کند. این سازمان مردم نهاد در شروع 
این پویش، در وهله نخست از پاکبانان گذر فرهنگى 
چهارباغ تقدیر به عمــل آورد و حتى براى خانواده 

آنان، بسته معیشتى تأمین کرد.
وى با اشــاره به اینکه اجراى این پویش همچنان 
ادامــه داد: در حال حاضر گــذر فرهنگى چهارباغ 
از وجود ته سیگار عارى شــده و مکان جدید براى 
جمع آورى ته سیگار، پارك هشت بهشت اصفهان 
اســت؛ ضمن اینکه بســیارى اعضا به غیر از گذر 
فرهنگى چهارباغ، داوطلب شدند که ته سیگارهاى 
بوستان و فضاى سبز نزدیک محل زندگى خود را 

جمع آورى کنند.
مدیر سازمان مردم نهاد «محافظان طبیعت شاد» 
ادامه داد: جمع آورى ته سیگارها، همه روز از ساعت 
هشت صبح به مدت دو ساعت انجام مى شود و همه 
اعضاى داوطلب، ته سیگارهاى جمع آورى شده را 
همان روز درون بطرى یک بار مصرف به سازمان 
مردم نهاد طبیعت شاد تحویل مى دهند. این سازمان 
مردم نهاد، ته سیگارهاى جمع آورى شده را به حال 
خود رها نمى کند و قرار اســت این ته سیگارها به 
کارخانه اى به تهران جهــت بازیافت و تولید یک 
نوع مبلمان شــهرى که از ته سیگار تهیه مى شود، 
تحویل داده شود. وى تاکید کرد: پویش «نه به ته 
سیگار» همچنان ادامه دارد و به دنبال این هستیم 
که این پویش، دائمى شود و شــهر اصفهان را به 
عنوان اولین شهر خالى از ته سیگار در کشور معرفى

 کنیم.

رییس جمهــور بــه همراه    نصف جهان |
اعضاى کابینه در آینده اى نزدیک به اصفهان سفر 
مى کند. اگر چه تاریخ دقیق این ســفر هنوز معلوم 
نیست ولى پیش بینى مى شود زمان انجام آن بعد از 

ماه مبارك رمضان باشد.
در حالى که برنامه این ســفر هنوز بــه طور دقیق 
مشخص نشــده است ولى جلســاتى در این رابطه 
در استاندارى اصفهان تشکیل شــده که به منظور 
هماهنگى درون استانى و جمع بندى پیرامون طرح و 
رسیدگى براى رفع مشکالت اساسى اصفهان است.

با روى کار آمدن دولت سیزدهم انتظار مى رفت که 
اصفهان به عنوان یکى از اولین مقاصد ســفرهاى 
استانى آیت ا... رییسى مورد توجه قرار گیرد و برخى 
از نمایندگان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى نیز 
پیگیر این موضوع بودند اما نتیجه اى در این رابطه 
حاصل نشد و حتى مکاتبه با معاون اول رییس جمهور 

هم بدون نتیجه ماند.  
تصور کلى در سال گذشــته بر این بود که مدیریت 
ارشد استان، ســفر زودهنگام کابینه به این استان 
را به صالح ندانســته است که شــاید عدم آشنایى 
با معضالت مختلف، عدم تســلط کامــل بر امور 
جارى و همچنین کامل نشــدن چرخــه انتصاب 
مدیــران جدیــد ادارات اصفهان، عمــده دلیل آن

 بوده است.
رســیدگى به معضالت زیســت محیطــى نظیر 
خشکسالى و عدم جریان مستمر زاینده رود، آلودگى 
هوا و فرونشست زمین به عنوان اولویت هاى بررسى 
در این سفر قلمداد مى شوند ولى مدیریت استان با 
بسیج ادارات و سازمان ها در تالش است تا با طرح 
چالش هاى مختلف و اخــذ مصوبات ویژه از هیئت 
وزیران، حداکثر بهره بردارى از حضور رییس جمهور 

در اصفهان را به عمل آورد. 

چادر سفید زنان ورزنه ثبت ملى شد 

جمع آورى 25هزار ته سیگار در چهارباغ

رئیس جمهور به اصفهان مى آید

دریا قدرتى پور

این روزها کمبود مواد اولیه پخت و پز شیرینى، ویترین 
شــیرینى فروش ها رابى رونق کرده است. هیچکس 
فکرش راهم  نمى کرد که با شــروع جنگ روســیه و 
اوکراین، کام شــیرین ترین صنف ایران نیز تلخ شود.  
پاى درد  دل حسن شریفى، رییس اتحادیه صنف گز و 
شیرینى اصفهان نشستیم تا از روزهایى بگوید که تولید 
کنندگان این صنف با مشــکالت زیادى دست و پنجه 

نرم مى کنند.

مصرف زولبیــا و بامیه در ماه رمضان 
به اوج خود مى رسد. شــیرینى پر 
مصرفى که این روزها به خاطر قیمت 
باالیش دیگر مثل گذشــته جایى در 
سبد خانواده ها ندارد. این گرانى ها به 

چه علت است؟
اگر بخواهیم تنها شــیرینى و زولبیا را در فهرست اقالم 
گران قرار دهیم راه را اشــتباه رفته ایم بــه این خاطر 
که تــورم روى تمامى اقالم اساســى و غیر اساســى 
خانواده ها تاثیر گذاشته و نمى توان گفت که فقط زولبیا 
و بامیه و شیرینى افزایش قیمت پیدا کرده است . براى 
پخت شیرینى یا زولبیا ما به 180 تا 200 قلم مواد اولیه 
نیازمندیم. حاال براى زولبیا به عنوان شیرینى مخصوص 
ماه مبارك رمضان این اقالم کمتر مى شود اما به هر حال 
با گران شدن هر کدام از این اقالم مثل زعفران که از 45 
هزار تومان به 150 هزار تومان رســیده و یا نشاسته که 
80 درصد گران شده و روغن که با افزایش 100 درصدى 
و شــکر که با افزایش 80 درصدى روبرو بوده و آرد که 

100 درصد افزایش قیمت داشته و در کنار اینها افزایش 
دستمزدها نباید انتظار داشته باشــیم که قیمت زولبیا و 
بامیه باال نرود اما به نسبت گرانى بقیه اقالم این شیرینى 

کمتر گران شده است.
با این حســاب قیمت زولبیا و بامیه 
نسبت به سال گذشــته چند درصد 

افزایش قیمت پیدا کرده است؟
هر کیلو زولبیا و بامیه در سال گذشته 38 هزار تومان بوده 
که در سال جدید به 62 هزارتومان افزایش داشته است و 

در حدود 65 درصد گران شده است.
و این قیمتها با توجه به اینکه با کمبود 
مواد اولیه مواجه هستیم ممکن است 

باز هم با افزایش روبرو شود؟
متاســفانه اکنون در شرایط مناســبى به سر نمى بریم. 
به هر حال بحث تحریم ها و مشــکالت دیگر نوسانات 
قیمتى را نه تنها براى تولید کنندگان صنف شیرینى بلکه 
براى بقیه اصناف نیز ایجاد کرده است. از طرفى افزایش 
قیمت هاى جهانى برخى کاال هــا را اگر کنار بگذاریم، 
برخى کاال ها در داخل نیز گران شده اند و همچنین قیمت 
ارز هم افزایش پیدا کرده اســت. طبیعتًا این شرایط در 
قیمت تمام شده محصول شیرینى هم اثر دارد. به عنوان 
مثال روغن بیشترین افزایش قیمت را داشته به طورى 
که قیمت جهانى آن هم باال رفته است. قیمت آرد هم که 
پیش تر افزایش پیدا کرده بود. اقالم دیگر هم به همین 
شکل قیمت شان صعودى بوده است. از طرف دیگرعمده 
مواد اولیه تولید شیرینى از خارج وارد مى شود و با توجه به 
جنگ اوکراین و نیاز ما به بعضى محصوالت این کشور 
و مشــکالتى که در واردات گندم و روغن به وجود آمده 

است، به هر حال باعث گرانى و مشکالت تولید کنندگان 
این صنف شده است. 

هر کیلو زولبیا و بامیــه در واحدهاى 
صنفى درجه یک اصفهان به چه قیمتى 

فروخته مى شود؟
این قیمت ها در واحدهاى صنفــى درجه یک 62 هزار 
تومان است و در واحدهاى صنفى درجه دو به قیمت 57 
هزار تومان فروخته مى شود .امسال در جهت تنظیم بازار 
ماه مبارك رمضان بخشى از شکر و روغن با قیمت دولتى 
در اختیار تولید کنندگان قرار گرفته است و با توجه به این 
موضوع نرخ زولبیا و بامیه تعیین شــده است.اگر این دو 
کاال با قیمت دولتى در اختیار قنادان وشیرینى پزان قرار 
نمى گرفت قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه به بیش از 100 

هزار تومان مى رسید.
آیا نظارت هاى الزم وجود دارد که با 
توجه به نوسانات قیمتى که وجود دارد 
این اقالم گران تر از معمول فروخته 

نشود؟
بله، با جدیت ایــن موضوع اجرا شــده  و گروه نظارتى 
شامل جهاد کشاورزى، صنعت و معدن، بازرسى اصناف، 
بســیج اصناف و اتحادیه ها مرتب رصد مى کنند که در 
این زمینه تخلفى ایجاد نشــود و با توجه به کمبودهایى 
که وجود دارد اقالم به بازار ســیاه کشــیده نشــود که
 مى توان گفت خوشــبختانه تا کنــون تخلفى در این 
رابطــه انجام نگرفتــه اســت. همچنین بــا توجه به 
کاهش 50 درصدى قدرت خرید مــردم و عرضه کمتر
 فروشــنده ها نیز ســعى کرده اند با تمام وجود تولید با 

کیفیتى داشته باشند. 

بررسى عوامل افزایش قیمت زولبیا و بامیه 
در گفتگوى «نصف جهان» با رییس اتحادیه صنف گز وشیرینى اصفهان

جنگ اوکراین شیرینى
 را در ایران گران کرد

رئیس شوراى اسالمى شهر گز از استعفاى شــهردار این شهر خبر داد و 
اظهار کرد: به دنبال استعفاى "مهدى غالمى“ شهردار گز برخوار و اعالم 
همکارى نکردن وى با شوراى اسالمى شهر، در جلسه شوراى اسالمى 
شهر در تاریخ پانزدهم فروردین ماه 1401 با استعفاى وى موافقت شد و 
سپس با رأى اکثریت اعضاى شورا "على براتى“ سرپرست شهردارى شد. 
 رحیم على عباســى گفت: رئیس و نایب رئیس شــوراى اسالمى شهر 
گز، در جلســه اســتیضاح ســواالتى را از "مهدى غالمــى“ پیرامون 
موضوعــات مختلف از جملــه مدیریت ســازمانى و حمل ونقل مطرح 
کردند، اما وى جواب قانع کننده اى در پاســخ به سواالت اعضاى شوراى 
اسالمى شهر نداشــت و اســتعفاى کتبى خود را به شــوراى اسالمى 
شــهر گز تقدیم کرد. غالمى از مردادماه 1400 به عنوان شــهردار گز

 منصوب شده بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى استان اصفهان گفت: به علت اعتصاب کامیون ها قیمت 
گوجه دوبرابر شد، ولى با کارت ملى فروخته نمى شود.

با توجه به افزایش قیمت گوجه در بازار فیلمى در فضاى مجازى منتشر شد که عده اى ادعا مى کردند 
گوجه را در میدان تره بار اصفهان با ارائه کارت ملى خریده اند در این راستا نوروز على اسماعیلى رئیس 
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى استان اصفهان گفت: خرید و فروش گوجه با ارائه کارت ملى را 
تکذیب مى کنیم، اما کامیون ها به خاطر مشکالت کرایه بارشان اعتصاب کردند و قیمت گوجه از 6 

هزار تومان به 18 تا 20 هزار تومان رسیده است.
او مى گوید: اگر اعتصاب کامیون ها ادامه داشته باشــد نه تنها گوجه بلکه بقیه اقالم هم با افزایش 
قیمت مواجه خواهد شد و عالوه بر این توزیع نشدن اقالم خوراکى در بازار نتیجه اى جز خراب شدن 

آن ها نخواهد داشت.
به گفته اسماعیلى براى کنترل و کاهش قیمت مسئوالن باید مشکل صنف کامیون داران را پیگیرى 

کنند.

شهردار گز
 استعفا داد

چرا قیمت گوجه به 20 هزارتومان 
رسیده است؟  
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در ســرى جدید «شــب هاى مافیــا» یک 
کارگردان، یک خواننده، یکى از داوران سابق 
مسابقه «عصر جدید» و چند بازیگر، با یکدیگر 
رقابت کردند و توانایى خود در متقاعد کردن 

دیگران را به چالش کشیدند.
مسابقه «شــب هاى مافیا» پس از وقفه اى 
چند ماهه، در سرى چهارم میزبان على اوجى، 
علیرضا خمســه، ســیامک صفرى، منوچهر 
هادى، ایمان صفــا، مهران رجبــى، رامین 
راستاد، على رضا اوسیوند، کاوه سماك باشى، 
وحیدآقاپور، معین زندى و سیدبشیر حسینى 

بود.
محمدرضا علیمردانى نیز به عنوان گرداننده 
بازى مافیا، در ســرى جدید این مســابقه به 
جایگاه قبلى اش بازگشته است. او در چند فصل  
جایش را به کامبیز دیربــاز داده بود اما در این 
فصل بار دیگر علیمردانى به عنوان گرداننده 
بازى مافیا در کنار هنرمندان حضور دارد. آنچه 
در ادامه  مى خوانید، گزارش ایســنا از پشت 
صحنه «شــب هاى مافیا» و یک شبانه روز 
تالش گروه سازنده و شــرکت کننده ها براى 

برگزارى و ضبط این مسابقه است.
سعید ابوطالب، کارگردان «شب هاى مافیا»، 
براى این قسمت نیز سراغ یکى از کافه هاى 
بزرگ با فضایى کالســیک در شمال تهران 
رفته است. مســووالن کافه امروز را تعطیل 
کرده اند و درب اصلى کافه را بسته اند تا مسابقه 
مافیا با آرامش و بــدون حضور و ازدحام مردم 
در محیطى دنج برگزار شود. تمرین و آموزش 
بازى مافیا به شرکت کنندگان طى چندین روز 
انجام شده و امروز روز ضبط نهایى بازى این 

گروه از شرکت کنندگان است.
شــرکت کنندگان به جز منوچهــر هادى که 
کارگردان است، سیدبشــیر حسینى که داور 
برنامه «عصر جدید» بــوده و نیز معین زندى 
که خواننده اســت، همگى از اهالى شناخته 
شده بازیگرى هستند. پوشش همگى به سبک 
کالســیک بازیگران در فیلم هــاى مافیایى، 
آنطور که خــود بازى مافیــا مى طلبد، اغلب 
کالسیک و تیره رنگ اســت به جز علیرضا 
خمسه که او هم مثل پدرخوانده در فیلم هاى 
مافیایى کت و شلوارى سفیدرنگ به تن دارد. 
شرکت کنندگان در وسط کافه هر سه نفر دور 
یک میز نشسته اند و عوامل پشت صحنه دور 

تا دور آن ها هر یک به کارى مشغولند.
محمدرضــا علیمردانــى در طــول ضبط با 
تمام شــرکت کنندگان کــه تقریبا همگى از 

همکارانش هســتند، کامال جدى و رســمى 
برخورد مى کند و معلوم اســت کــه در ایفاى 
نقش گرداننده بازى مافیا با هیچکس شوخى 
ندارد. وقتى در بازى، شب مى شود و از شرکت 
کننده ها مى خواهد که چشم هایشان را ببندند، 
با دقت بررســى مى کند که چشم کسى نیمه 
باز نباشــد و حتى از خمسه و افراد دیگرى که 
عینــک زده اند مى خواهد تا عینک هایشــان 

را بردارند.
تمرین هاى بازى از قبل انجام شــده و امروز 
جاى آزمون و خطا و شوخى و کات دادن هاى 
پى در پى نیست؛ بلکه همه چیز پیوسته ضبط 
مى شــود و یک دور کامل بازى تا انتها بدون 

مکث ادامه دارد.
در میان شرکت کنندگان، کاوه سماك باشى 
به نظر بازیکن کاربلدى مى آیــد. او دائما در 
تالش اســت تا همکارانش را متقاعد کند که 
مافیا نیست. اما برعکس او على اوجى ساکت 
اســت و تالش زیادى بــراى متقاعد کردن 
بازیگران دیگر ندارد. ایمان صفا به خاطر برخى 
از صحبت ها و دفاعیات حرص مى خورد و بازى 
منوچهر هــادى را مورد انتقــاد قرار مى دهد. 
پس از چند ســاعت با پیروز شدن یکى از دو 
گروه شــهروند و مافیا، دور اول بازى به پایان 

مى رسد.
در پشــت صحنه و در زمان استراحت گروه، 
ایمان صفا درباره بــازى مافیا مى گوید: وقتى 
در فضاى بازى مافیا قرار مى گیرى ناخودآگاه 
استرسى ســراغت مى آید که نکند هویت مرا 
تشــخیص دهند. بهترین راه براى تشخیص 
مافیا دقت کردن به حرف هاى آدم ها و گرفتن 
سوتى ها و تناقض هایشان است. چند تا دوربین 
دور و بر ماست و اگر براى مثال چشم هایم را 
باز کنم، مردم مى بینند، پس هیچگاه ســابقه 
خودم را به خاطر بُرد در یک دست بازى مافیا 
که جایزه  مادى یا معنوى هــم ندارد، خراب 
نمى کنم. گاهى از ایــن حرص مى خوردم که 
برخى ممکن است در بازى خطاهایى کنند که 
مردم و طرفدارانشان در برابرشان گارد بگیرند.

رامین راســتاد هم درباره اینکــه چقدر بازى 
«مافیا» را جدى گرفته است، مى گوید: مسابقه 
را خیلى جدى گرفته ام ولى حاضر نیستم براى 
یک مسابقه و سرگرمى، دوستانم را زیر سوال 
ببرم یا چیزى بگویم که ناراحت شوند؛ آنقدر 
برایم ارزش ندارد. اما مساله تقلب برایم مهم 
است؛ اگر هنرمندى حاضر شود در مسابقه اى 
که براى سرگرمى مردم ساخته مى شود تقلب 

کند، باید به حالش گریه کرد.
وحید آقاپور هم دربــاره میزان جدى بودنش 
در این مسابقه مى گوید: اســتراتژى من این 
اســت که چیزى را که گفتنــش را ضرورى 
بدانم مى گویم و چیزى که بــه نظرم ارزش 
مطرح کردن نداشته باشد را مطرح نمى کنم. 
به همین دلیل آنچه که از من در این مسابقه 
مى شــنوید کامال جدى اســت و در راستاى 
پیشبرد مسابقه است و به نظرم ضرورت داشته 

است که بگویم.
آقاپور با اعتقاد بر اینکه در مسابقه مافیا حس 
ششم و اســتدالل هر دو مهم هستند، در این 
زمینه ادامه مى دهد: استدالل قوى مى تواند 
کمک کند و در عین حال حس ششــم قوى 
هم به همان اندازه مى تواند پیش برنده باشد 

و کمک کند.
اما سعید ابوطالب به عنوان کارگردان مسابقه 
«شب هاى مافیا»، در پشــت صحنه حضور 
دارد و در رفت و آمد است تا بر کار همه عوامل 

نظارت کند.
او در پاسخ به این پرسش که انتخاب بازیکنان 
در مســابقه «شــب هاى مافیا» بر اساس چه 
مولفه هایى صورت مى گیرد و آیا اسپانســر در 
انتخاب ها دخالت دارد؟ تشــریح مى کند: در 
هر پروژه اى براى انتخــاب بازیگر مولفه هاى 
زیــادى وجــود دارد. یکى این اســت که آن 
بازیگر به ایــن نوع برنامه ســازى عالقه مند 
باشــد و دعوت ما را بپذیرد. نکته مهمتر این 
است که بتواند بازى مافیا را یاد بگیرد و بازى 
کند. ما برخــى از بازیگران مطــرح را دعوت 
مى کنیم و بعد از اینکه در تمرینات شــرکت

مى کننــد، مى گویند کار ما نیســت. بعد باید 
ببینیم بازیگران فرصت دارند در برنامه حاضر 
شــوند یا نه؛ توافق مالى با بازیگر هم مطرح 
است. مشــخصا اسپانســر در انتخاب بازیگر 
دخالت نمى کنــد. اگر چه شــرکت فیلیمو به 
عنوان سفارش دهنده پیشنهاداتش را مى دهد 
و با هم تعامل مى کنیم و به یکســرى اســم 
مى رســیم. بازیگرانى که دعــوت کردیم و 
تشریف نیاوردند زیاد هستند و بازیگرانى هم 
خودشان مایلند در این مجموعه شرکت کنند 
ولى ما احســاس مى کنیم کــه نمى توانند به 
«شــب هاى مافیا» کمکى کنند و دعوتشان 
نمى کنیــم. به هر حال «شــب هاى مافیا» از 
تلویزیون پخش نمى شود و در بخش خصوصى 
پخش مى شود، بنابراین هزینه بر است و باید به 

معادالت اقتصادى اش هم فکر کنیم.

گزارشى از پشت صحنه یک رئالیتى شو
 که مخاطبان فراوانى پیدا کرده است

مافیا با کسى شوخى ندارد!
فرزاد فرزین به ایران بازگشت

افشاى یک راز درباره مرگ
 حسن جوهرچى 

تهیه کننده کنسرت هاى فرزاد فرزین گفت: وضعیت عمومى و جسمانى 
این خواننده پاپ رو به بهبودى است و به تجویز پزشک معالج فعًال باید در 

استراحت مطلق باشد.
رسول ترابى اظهار داشت: پزشک معالج بعد از به شرایط استاندارد رسیدن 
حال فرزین به وى اجازه پرواز داد و در حال حاضر در تهران در حال طى 
کردن دوران نقاهت است. وى افزود: فرزین به توصیه پزشک معالج باید 
استراحت زیادى داشته باشــد حتى ورزش براى این خواننده فعًال ممنوع 

شده است.
ترابى با اشاره به بیمارى فرزین در ترکیه و لغو کنسرت در این کشور گفت: 
این خواننده در ترکیه واقعاً شرایط خوبى نداشت و برنامه طورى پیش رفت 
که فرزین با وجود اینکه 16 ساعت از آمریکا براى اجراى کنسرت مشترك 
با الیاس یالچینتاش به ترکیه آمده بود، حال عمومى و آمادگى الزم براى 

اجراى کنسرت در ترکیه را نداشت.
تهیه کننده کنسرت هاى فرزاد فرزین بیان کرد: با توجه به شرایط نامساعد 
جسمانى فرزین در ترکیه با اورژانس ملى آن کشور تماس گرفتیم، فرزین 
به بیمارستان منتقل، آزمایش هاى الزم انجام شد و سه پزشک او را معاینه 
کردند، توصیه ها و داروها تجویز شــد و پس از بسترى شدن و تحت نظر 

مطلق بودن و بهبودى وضعیت اجازه داده شد که به ایران بیاید.
فرزاد فرزین قرار بود یازدهم فروردین امسال کنسرتى مشترك به همراه 
الیاس یالچینتاش در ترکیه برگزار کند اما این برنامه به دلیل ابتالى فرزین 
به بیمارى عفونى و عفونت شدید گلو و سر و افت بسیار شدید فشار، تنها 
با حضور یالچینتاش برگزار شد. این دو خواننده  موسیقى پاپ چندى پیش 

قطعه  نقاب را منتشر کرده بودند.
فرزین 13فروردین با وجود اینکه در بیمارستانى در استانبول بسترى بود با 
انتشار ویدیویى در صفحه اینستاگرامش اعالم کرد: حال بهترى دارم و از 

مردم مى خواهم به شایعات توجه نکنند.
همچنین در این ویدئو پزشــک معالــج فرزین نیز با بیــان اینکه نتیجه 
آزمایش ها مسمومیت را نشان مى دهد گفت: روز اول او به خاطر افت فشار 

خون از حال رفته بود. االن عفونتى دارد که با سرم تراپى بهتر مى شود. 

بهاره افشارى به بهانه بازپخش ســریال «او یک فرشته بود» پس از 17 
سال از شــبکه آى فیلم، از آخرین دیالوگ هایش با حسن جوهرچى پیش 
از مرگ این بازیگر گفت و اینکه جوهرچى خود، مى دانســت 50 سالگى 

را نخواهد دید.
مجموعه تلویزیونى «او یک فرشــته بود» از روز یکشنبه، 14 فروردین 

1401 جایگزین برنامه «14 اینچ» در شبکه آى فیلم شد.
این سریال به کارگردانى علیرضا افخمى، رمضان 1384 از شبکه دو سیما 
پخش و پاى گونه اى جدید به نام ماورایى را به سریال هاى تلویزیونى باز 
کرد. «او یک فرشته بود» داســتان زندگى مردى به نام بهزاد طاهرى با 
بازى زنده یاد حسن جوهرچى را به تصویر مى کشید که زندگى اش، پس 
از سانحه تصادف با دخترى به نام فرشته (شیطان) با بازى بهاره افشارى 

دستخوش تغییراتى شد و…
بهاره افشارى در واکنش به بازپخش سریال «او یک فرشته بود» پس از 

17 سال، در استورى اینستاگرامش چنین نوشت: 
«من هنوز رفتن حســن عزیزم را باور ندارم، فکر نمى کردم روزى برسد 
که حتى یک سکانس از کار محبوبم را نتوانم ببینم. بعد از این همه مدت 
نمى توانم ســریال را ببینم چون او 10 روز قبل از فوت به رسم رفاقت، از 
مریض احوال بودنش گفت. گفت حال خوبى ندارم و تقریبًا مطمئنم 50 
سالگى ام را نمى بینم! گفت بیا مرا ببین شــاید یک هفته دیگر نباشم، از 
عشقش به بچه هایش گفت، از رابطه عاشقانه اش گفت و گفت زود بیا! من 
10 روز بیشتر نمى مانم. لعنت به لحنى که هیچ وقت نگذاشت بفهمم چقدر 
واقعى حرف زدى. حسن دقیقاً 10 روز بعد فوت کرد و من ماندم و یک عمر 

حسرت ندیدن رفیقم.» 
حســن جوهرچى جمعه 15 بهمن 1395، پس از تحمل عارضه کبدى و 

عفونت ریوى و کلیوى، به علت ایست قلبى در 48 سالگى درگذشت.  

تهیه کننده سریال ماه رمضان شبکه یک سیما مى گوید: داستان اصلى«خوشنام» از قسمت 
سوم شروع شده و به نوعى مى توان گفت این مجموعه براى تماشاگران غافلگیرى دارد؛ چراکه 

قرار است بازى هاى متفاوتى از بازیگران را ببینند.
سریال «خوشنام» به کارگردانى علیرضا نجف زاده و تهیه کنندگى احمد زالى با حضور بازیگرانى 
چون حمید لوالیى، هومن حاجى عبدالهى، عباس جمشیدى فر، شهره لرستانى، فریده سپاه 
منصور، سحر ولدبیگى، امیر کربالیى زاده، امیر غفارمنش، نیلوفر رجایى فر و رابعه مدنى این 

شب ها ساعت 22 از شبکه یک سیما پخش مى شود.
احمد زالى درباره آخریــن وضعیت تولید «خوشــنام» اعالم کرد: 20 قســمت از مجموعه 

«خوشنام» آماده است و تصویربردارى کلى کار طى 10 روز آینده به پایان مى رسد.

او ادامه داد: در حال حاضر در لوکیشن باشــگاه اسب سوارى همچنان مشغول تصویربردارى 
هستیم و هومن حاجى عبداللهى، عباس جمشــیدى فر، امیر غفارمنش، امیر کربالیى زاده و 

علیرضا درویش از جمله بازیگرانى هستند که این روزها بیشتر مقابل دوربین هستند.
زالى درباره اینکه روند کلى تولید مجموعه در حال پخش "خوشــنام" طى این مدت چگونه 
گذشت؟ توضیح داد: طبیعتا مشکالت مالى و عدم پرداخت اقساط همیشه پروژه هاى تلویزیونى 
را آزار مى دهد که قطعا پروژه "خوشنام" هم مستثنى نبوده ولى حمایت هم مى شود؛ یعنى آن 
طور نیست که بگویم اصًال حمایت نمى شود. کلیت کار بد نبود، ضمن اینکه از طرفى ما درگیر 
بیمارى هم بودیم و متاسفانه دوستانى از گروهمان درگیر کرونا شدند و کار براى مدتى تعطیل 

شد اما خدا را شکر به خیر گذشت و سریال را به موقع به پخش رساندیم.
تهیه کننده ســریال طنز "خوشــنام" همچنین خطاب به مخاطبان این سریال به کارگردانى 
علیرضا نجف زاده گفت: "خوشنام" داســتان متفاوتى دارد و از فضاى آپارتمان نشینى به دور 
است؛ ضمن اینکه داستان با موضوع اخالقى پیش مى رود و با ایام ماه مبارك رمضان کامال 

مناسبت دارد. امیدواریم مخاطبان کار را دوست داشته باشند. 
زالى  خبر داد: مهران رجبى، ســبا ســلیمانى و مصطفى حبیبى منش آخرین بازیگرانى بودند 
که به "خوشنام" اضافه شدند و هنوز بازى شــان در این مجموعه شروع نشده و قرار است در 

سکانس هاى پایانى کار مقابل دوربین بروند.

تام کروز برنامه ریزى کرده اســت که قســمت جدید «ماموریت غیرممکــن» گران ترین و 
بزرگترین بدلکارى ها را تا به امروز داشته باشد. ستاره 59 ساله هالیوود که نقش ایتن هانت را 
در چندگانه «ماموریت غیرممکن» ایفا مى کند وتهیه کننده پروژه نیز اســت تصمیم دارد سه 
هواپیماى دوباله براى قسمت جدید اجاره کند. او سال گذشــته خلبانى یک هواپیماى مدل 

بوئینگ 75 را یاد گرفت که به دوران جنگ جهانى دوم متعلق بود.
قســمت هفتم «ماموریت غیرممکن» به خاطر پاندمى کرونا بارهــا فیلمبرداریش به تاخیر 
افتاد تا سال آینده اکران نمى شود. احتماال «ماموریت غیرممکن » جدید در آفریقاى جنوبى 

فیلمبردارى خواهد شد.
یک منبع نزدیک به گروه تولید به روزنامه سان توضیح داد:««تام و گروهش براى فیلمبردارى 
به لیمپوپو در آفریقاى جنوبى پــرواز کرده اند و پایگاه بزرگى در آنجا ایجــاد کرده اند. تام در 
هودسپرویت مى ماند و بیشتر روزها مســیر رفت و برگشت 400 مایلى را براى فیلم بردارى با 

هلیکوپتر طى کرده است.» 
این فرد اضافه کرد که طرفداران مى توانند منتظر صحنه هاى «بسیار عظیم» از فیلمى پرهزینه 

باشند.

«خوشنام» غافلگیرتان مى کند 

«مأموریت غیرممکن 8» 
گران ترین بدلکارى ها را خواهد داشت

فیلم حماسى 3 ساعته ابرقهرمانى مت ریوز به یک نقطه عطف بزرگ در فروش در گیشه هاى جهان رسید 
و از مرز 700 میلیون دالر عبور کرد.

این میزان از فروش و رســیدن به این نقطه عطف امتیاز بزرگى براى کمپانى برادران وارنر از شــروع 
همه گیرى کروناســت. این فیلم همچنین بزرگ ترین موفقیت از نظر فروش بعد از فیلم «اسپایدرمن: 

راهى به خانه نیست» در دسامبر 2022 است.
«بتمن» با بازى رابرت پتینسون در نقش شوالیه تاریکى و پل داو به عنوان ریدلر ضدقهرمان اصلى فیلم، 
بیشتر یک درام روان شناختى پرتنش است تا یک فیلم ابرقهرمانى معمولى و قهرمان اصلى بیشتر مانند 

یک کارآگاه مدرن ظاهر مى شود.
با این فروش «بتمن» پس از سه فیلم دیگر از این ابرقهرمان در مکان چهارم جاى مى گیرد. در حالى که 
اولین فیلم نوالن با عنوان «بتمن آغاز مى کند» در سال 2005 به فروش 373 میلیون دالرى دست یافت، 
دنباله آن «شوالیه تاریکى» در سال 2008 اولین فیلم بتمن با فروش اندکى بیش از یک میلیارد دالر شد. 
«شوالیه تاریکى برمى خیزد» با یک میلیارد دالر در سراسر جهان در سال 2012 بهترین عملکرد را داشت 
و بتمن ساخته زك اسنایدر در سال 2016 در فیلم «بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت» 873 میلیون 

دالر فروخت و دنباله آن «لیگ عدالت» توانست تنها 657 میلیون دالر بفروشد.

«بتمن» جدید 700 میلیون دالرى شد
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مسابقات فوتســال مقدماتى جام ملت هاى آسیا 2022 از 
دیروز آغاز شد و تیم ملى فوتسال عراق در این رقابت ها با 
هدایت محمد ناظم الشریعه سرمربى اسبق تیم ملى فوتسال 
کشورمان در گروه دوم بخش غرب آسیا تیم هاى امارات و 
بحرین رقابت خواهد کرد. ناظم الشریعه در مصاحبه با شبکه 
«الرابعه» عراق پیش از آغاز مسابقات، گفت: بازیکنان در 
اوج آمادگى قرار دارند. هدف ما صعــود به جام ملت هاى 
آسیاست و براى رسیدن به این هدف بدون توجه به نتایج 
تیم هاى دیگر به جلو پیــش مى رویم و تمام تالش خود را 

خواهیم کرد.

بحث دیدارهاى دوستانه تیم ملى در مسیر آماده سازى براى 
جام جهانى یکى از موضوعات مهم پیرامون فدراســیون 
فوتبال اســت و وزارت امور خارجه هم در این ماجرا پیگیر 
شده است. سعید خطیب زاده، سخنگوى وزارت امور خارجه 
در این باره گفت: «در سفر اخیرى که داشتم به صورت کوتاه 
و ســرپایى صحبتى را با رییس فدراسیون فوتبال سنگال 
داشتم. امیدوارم فدراســیون فوتبال پیشنهادهاى ما را در 
بحث بازى هاى دوستانه بررســى کند و بپذیرد و بتوانیم 
بازى هاى دوستانه خوبى داشته باشیم. تیم ملى با سنگال 
و سایر تیم هاى آفریقایى همگروه نشده و فکر مى کنم این 

تیم بتواند حریف تدارکاتى خوبى براى ایران باشد.»

خط و نشان ناظم الشریعه 

پادرمیانى فوتبالى 
وزارت خارجه

01

یک حساب کاربرى در اینستاگرام که پیش تر هم اخبارى 
موثق درمورد فوتبالیست هاى ایرانى منتشر کرده بود، به 
تازگى با اشــاره به وضعیت بازیکن جوان سپاهان نوشت: 
«یاسین ســلمانى از معروف ترین اســتعدادهاى نوظهور 
لیگ ایران، تجربه حرفه اى خود را در اروپا در لیگ پرتغال 
یا اسپانیا پشت سر خواهد گذاشت. از این رو تصمیم گرفته 
قرارداد خود را با باشگاه ســپاهان فسخ کند. این جوان 20 
ســاله آرزوى حضور در تیم ملى در جام جهانى بعدى قطر 

را دارد.»

یاسین سلمانى در راه اروپا؟

بازیکن سابق پرسپولیس درباره حواشى مطرح شده 
پیرامون خودش واکنش نشان داد.

ظهر روز دوشنبه قوه قضاییه در اطالعیه اى اسامى 
6 نفــر از متهمان یک پرونده کالهبــردارى را به 
همراه تصاویر آنها منتشر کرد. نکته عجیب حضور 
عادل کاله کج بازیکن ســابق پرسپولیس دربین 

این افراد بود.
این مســاله در فضاى مجازى بازتاب گسترده اى 
داشت و با وجود اخبارى که پیرامون متوارى بودن 
کاله کج و ســایر نفرات مذکور منتشر شد اما این 
ستاره سابق فوتبال با انتشار یک استورى سعى کرد 

به شایعات پاسخ بدهد.

کاله کج نوشت: « صحبت زیاد هست. من االن 
چندین ماهه درگیر این پرونده هســتم که به من 
هیچ ارتباطى نداشــت و ندارد. به شدت تکذیب 
مى کنم. بنده ســالم زندگى کردم و مى کنم و به 
همین خاطر زیر بار حرف زور به هیچ عنوان نمى روم 
و نرفتم و نخواهم رفت. حتى به قیمت از دســت 

دادن جونم باشد و در اولین فرصت همه حرف ها 
زده خواهد شد.»

او در پایان نوشته خود آورده است: «همتون عشقین 
حتى اونایى که دارن تیکه مى پرونن.»

باید دید سرانجام این پرونده وحاشیه اى که براى 
کاله کج پیش آمده چگونه خواهد شد.

کاله کج: پرونده کالهبردارى ربطى به من ندارد

عزت پورقاز مدافع میانى سپاهان بر این باور است که این تیم در فصل 
پیش رو لیگ قهرمانان آسیا نمایش شایســته ترى به نسبت فصل 
گذشته خواهد داشت. او اگر چه در بازى هاى اخیر سپاهان در ترکیب 
این تیم قرار نگرفته اما امیدوار به نتیجه گیرى طالیى پوشان در بازى 
با التعاون – الدحیل و پاختاکور است و البته مى گوید از آمادگى خوبى 
براى کمک به تیمش برخوردار است. در آستانه بازى هاى سپاهان در 
لیگ قهرمانان آسیا «ورزش سه» مصاحبه اى با مدافع میانى پیشین 

تیم ملى انجام داده که آن را مى خوانید.

به عنوان اولین سوال؛ به نظر مى رسد سپاهان 
درگروه ســختى در لیگ قهرمانان آسیا قرار 
گرفته و براى صعود کار سختى پیش رو دارد...

در مورد لیگ قهرمانان آســیا مى شــود حرف هاى قرعه کشى جام 
جهانى را تکرار کرد. همه تیم هایى که به جدول این بازى ها راه پیدا 
مى کنند تیم هاى خوب کشــورهاى خود هستند. التعاون، الدحیل و 
پاختاکور تیم هاى خوب عربستان، قطر و ازبکستان به شمار مى روند 
و ما هم یک تیم خوب از ایران هستیم. قطعا بدون توجه به نام ها براى 
اثبات شایستگى خود تالش خواهیم کرد. در فصلى که سپاهان نایب 
قهرمان آسیا شد به طور حتم این تیم هاى خوب حضور داشتند و چه 
خوب که ما با این تیم هاى خوب در مرحله گروهى حاضر مى شویم 
چرا که در صورت صعود برخى از تیم هاى خوب را کنار زده ایم و کار 

در ادامه مسیر هموارتر مى شود.

به نظر مى رسد به نتیجه گیرى تیم سپاهان در 
لیگ قهرمانان آسیا خوشبین هستید؟

چرا که نه. ما از حضور در بازى هاى فصل گذشــته تجربیات خوبى به 
دست آورده ایم. تالش خواهیم کرد که ارایه گر بازى هاى بهترى در 
برابر حریفان باشیم. با هر نتیجه اى فوتبال براى ما و همه تیم ها ادامه 

خواهد داشت. مهم این است که کادر فنى و بازیکنان هم در تالش براى 
انجام یک اتفاق خوب هستند. با دلگرمى که تماشاگران به ما داده اند 
همه تالش خود را به کار مى گیریم درفصلى که تیم هاى اســتقالل و 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا حضور ندارند نماینده شایسته اى براى 

فوتبال ایران باشیم. االن همه نگاه ها به ما و فوالد است.

چند هفته اى بود که در ترکیب تیم بازى نمى کنى!
خب این صالحدید کادر فنى و در راس آن آقا محرم بود. این نگاه براى 
من قابل احترام است. بازى نکردن براى من سخت است اما تالش 
مى کنم با تغییر دیدگاه سرمربى تیم دوباره به ترکیب ثابت راه پیدا کنم 
و بازیکن شایسته اى براى سپاهان باشم. نظر سرمربى تیم این بود که 
کمى اضافه وزن دارم. به همین خاطر با تمرینات اختصاصى وزنم را 
کم کردم و آماده هستم بار دیگر در ترکیب قرار بگیرم. خب رقابت در 
تیم ســپاهان با توجه به حضور بازیکنان با کیفیت سخت است و این 
نشان مى دهد هیچ بازیکنى در تیم سپاهان در حاشیه امنیت قرار ندارد.

تو در تیم ملوان شاگرد اسکوچیچ بودى؛ برخى 
بر این عقیده اند تیم ملى براى موفقیت در دوحه 

باید دست به جذب یک مربى بزرگ تر بزند...
من نمى خواهم وارد جزییات بشــوم که بعــد روى حرف هاى من 
قضاوت هایى صورت گیرد و البته در جایگاهى نیستم که در مورد مربى 
تیم ملى اظهار نظر کنم. ولى به نظــر من برخى از قضاوت ها مبناى 
حرفه اى و درستى ندارد. ســوال من این است مربى اى که در ملوان 
یا تیم خونه به خونه مربیگرى مى کند نباید مربى تیم ملى شود؟ آیا 
این یک قانون است؟ نه تنها اسکوچیچ که بسیارى از مربیان تیم هاى 
ملى راه یافته به جام جهانى شروع شان از تیم هاى کوچک و کم و نام 
و نشان بود. البته از نظر من هم ملوان تیم بزرگى است و هم تیم خونه 
به خونه. مالك ارزیابى عملکرد فنى مربى باید باشــد نه اینکه از چه 

تیمى شروع کرده است. به طور مثال من در تیم زادگاهم بازى کردم. 
اتکا گرگان و چون این اتفاق براى من رخ داده االن نباید براى سپاهان 
بازى کنم؟ اسکوچیچ نشان داد مربى شایسته اى براى تیم ملى بوده 

و این را کارنامه و تاثیر گذارى او در تیم ملى نشان داده و بهتر است 
ما به جاى زوم شدن روى اسکوچیچ به تیم ملى کمک کنیم 

بازى هاى تدارکاتى خوبى را پشت سر بگذارد. به یاد 
داشته باشــیم این بازیکنان هستند که در 

زمین بازى مى کنند نه 
اسکوچیچ.

به نظر مى رسد شانست براى بازگشت به 
اردوى تیم ملى تقریبا صفر است.

من به همه دیدگاه در فوتبال احترام گذاشته ام. اما از نظر 
خودم در بهترین شرایط سنى و آمادگى براى کمک به 

تیم ملى قرار دارم و در صورتى که از سوى اسکوچیچ 
دعوت شــوم با همه توان در خدمــت تیم ملى 

خواهم بود. در غیر اینصــورت براى تیم ملى 
آرزوى موفقیــت مى کنم و شــک ندارم با 

حضور این بازیکنان باتجربه در صورتى 
که بازیهاى تدارکاتى خوبى پشت سر 

بگذارد نمایش خوبى در جام جهانى 
خواهد داشت.

کاله کج پیش آمده چگونه خواهد شد.و نرفتم و نخواهم رفت. حتى به قیمت از دســت ت پاسخ بدهد.
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تیمى شروع کرده است. به طور مثال من در تیم زادگاهم بازى کردم. 
اتکا گرگان و چون این اتفاق براى من رخ داده االن نباید براى سپاهان 
بازى کنم؟ اسکوچیچ نشان داد مربىشایسته اى براى تیم ملى بوده

و این را کارنامه و تاثیر گذارى او در تیم ملى نشان داده و بهتر است 
ما به جاى زوم شدن روى اسکوچیچ به تیم ملى کمک کنیم

بازى هاى تدارکاتى خوبى را پشت سر بگذارد. به یاد 
داشته باشــیم این بازیکنان هستند که در 

زمین بازى مى کنند نه 
اسکوچیچ.

به نظر مى رسد شانست براى بازگشت به 
اردوى تیم ملى تقریبا صفر است.

من به همه دیدگاه در فوتبال احترام گذاشته ام. اما از نظر 
خودم در بهترین شرایط سنى و آمادگى براى کمک به 

تیم ملى قرار دارم و در صورتى که از سوى اسکوچیچ 
ملى دعوتشــوم با همه توان در خدمــت تیم
خواهم بود. در غیر اینصــورت براى تیم ملى 

آرزوى موفقیــت مى کنم و شــک ندارم با 
حضور این بازیکنان باتجربه در صورتى

که بازیهاى تدارکاتى خوبى پشت سر 
بگذارد نمایش خوبى در جام جهانى 

خواهد داشت.

پورقاز:

در سپاهان هیچ  بازیکنى امنیت ندارد

بازیکن تیم فوتبال سپاهان با تأکید بر اینکه در لیگ قهرمانان آسیا تیم ضعیف وجود ندارد ابراز امیدوارى کرد 
که با آنالیزى که از پاختاکور نخســتین حریف خود در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا داشته اند این دوره از 

رقابت ها را به خوبى آغاز کنند.
جالل الدین على محمدى در گفتگویى اظهار داشت: با توجه به میزبانى کشور عربستان در شهر کوچک 
با امکانات کم ترى نسبت به سایر شهرهاى میزبان این رقابت ها قرار داریم اما با این وجود امکانات بسیار 

مناسبى از سوى باشگاه براى ما فراهم شده است.
وى تصریح کرد: خوشبختانه نخستین تمرین خود را به خوبى پشت سر گذاشتیم و امیدواریم با آنالیزى که 

از پاختاکور داشته ایم این دوره از رقابت ها را به خوبى آغاز کنیم.
هافبک تیم فوتبال سپاهان بیان کرد: در لیگ قهرمانان آسیا تیم ضعیف و از قبل بازنده اى وجود ندارد و 

بازیکنان سپاهان این مسئله را خوبى درك مى کنند و همه آماده برگزارى این رقابت ها هستیم.
على محمدى گفت: شرایط این رقابت ها با مســابقات لیگ برتر متفاوت است و تیم هاى حاضر با 

برنامه ریزى خاصى پاى به این رقابت ها مى گذارند.

کارشناس فوتبال ایران با اشاره به اینکه سپاهان دربازى هاى 
آسیایى باید هوشیارتر باشد، گفت: مهاجم صرب پاختاکور 
مى تواند از کوچکترین فرصت گل بســازد و اگر خط دفاع 
سپاهان مانند بازى با صنعت نفت باشد، به مشکل مى خورند.
حسین چرخابى در مورد اینکه ســپاهان با برد 4 بر2 مقابل 
صنعت نفت آبادان راهى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شد، 
اظهار داشــت: این نتیجه درخانه صنعت نفتى که نسبت به 
قبل احیا شــده، واقعا امیدبخش بود. من در این بازى نکات 
مثبت خوبى دیدم و البته نکات منفى هم در آن وجود داشت.

کارشناس فوتبال تصریح 
کرد: تیم محرم نویدکیا در 
این بازى کامــال هدفمند 
کار کرد. چرخابى در تشریح 
نکات منفى این بازى عنوان 
کرد: با همه این اوصاف بر 
اســاس آمار نیمه اول هر 
دو تیم 6موقعیت داشــتند 
و این بــراى زمانى بود که 
صنعت نفت هنــوز به گل 
نرسیده بود. دیدیم که خط 
دفاع ســپاهان هنوز آسیب 
پذیــر اســت. در نیمه دوم 
هم صنعت نفــت موقعیت 
سازى داشــت و دو گل به 
ثمر رساند. در واقع سپاهان 
در فاز هجومى خیلى خوب 

کار مى کند اما هنوز در کار دفاع تیمى مشکل دارد.
وى افزود: ســپاهان دربازى هاى آســیایى باید هوشیارتر 
باشــد. تیم پاختاکور بازیکن خوبى به نــام دراگان (چران) 
دارد که گلزن اول آن هاســت. این مهاجم صرب مى تواند 
کوچکترین فرصــت را به گل تبدیل کنــد و اگر خط دفاع 
ســپاهان عملکردى مانند بازى با صنعت نفت داشته باشد 

به مشکل مى خورد.
 D کارشناس فوتبال در مورد امید به صعود سپاهان از گروه
عنوان کرد: صددرصد امید به صعود وجود دارد. البته سپاهان 
باید بازى اول را با برد پشت ســر بگذارد. پاختاکور درلیگ 
ازبکســتان در 4 بازى 5 گل زده و یک گل دریافت کرده، با 

10امتیاز به خاطر تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار دارد. این 
آمار نشان مى دهد پاختاکور تیمى متعادل و خطرناك است. با 
این حال میانگین سنى آن ها باالست. با توجه به شرایط آب و 
هوایى عربستان که براى تیمى از منطقه سردسیرى سختى 
بیشترى دارد، اگر سپاهان بتواند حریف را خسته کند نتیجه 

خوبى خواهد گرفت.
چرخابى گفت: التعاون تیمى متوســط در عربستان است و 
شاید شرایط جالبى نداشته باشد. سپاهان اگر روى این دو تیم 
براى برد حساب کند و نتیجه الزم را بگیرد، گام بزرگى براى 

صعود برداشته است. الدحیل قطر تیم قوى ترى نسبت به دو 
حریف دیگر است و به اعتقاد من رقابت سرگروهى مى تواند 
بین سپاهان و این تیم باشد به شرط اینکه نماینده کشورمان 

فکورانه بازى کند.
وى افزود: اگر قرار باشــد مدام پرس از جلو داشته باشیم و 
حمله کنیم، اشــتباه است. باید حساب شــده و هوشمندانه 
بازى کرد. مقابــل صنعت نفت تفکر نویدکیــا خوب بود و 
دیدیم که ســپاهان بر خالف همیشــه توپ و زمین را به 
حریف داد و ســعى کرد روى ضدحمله ها موقعیت ســازى 
کند. این بازى در واقع تمرین خوبــى براى حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا بود.

هافبک سپاهان:

در لیگ قهرمانان آسیا تیم ضعیف وجود ندارد
چرخابى:

سپاهان در بازى هاى آسیایى باید هوشیارتر باشد
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رسانه هاى ایتالیا از هفته گذشته مدعى شدند باشگاه میالن 
براى تقویت خط حمله اش مهدى طارمى را زیرنظر دارد و 
این بازیکن یکى از گزینه هاى روســونرى براى جانشینى 
زالتان در فصل آینده اســت. در جدیدتریــن خبر در این 
زمینه اعالم شده باشــگاه میالن به صورت رسمى براى 
جذب مهاجم ملى پوش ایرانى پورتو اقدام کرده و تماسى با 
باشگاه پرتغالى در این زمینه داشته است. پورتو خواهان 20 
میلیون یورو براى فروش طارمى است ولى این مبلغ براى 
روسونرى باالست و باشگاه پرافتخار ایتالیایى براى چانه 

زنى درباره این مبلغ با پورتو تماس برقرار کرده است.

چانه زنى بر سر طارمى

تیم هاى لیگ برترى براى تعطیالت طوالنى مســابقات برنامه ریزى 
کرده اند تا از شرایط مسابقه دور نمانند.

مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با برگزارى هفته بیست و چهارم نزدیک 
به یک ماه تعطیل شد تا تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین 
جام حذفى بازى هایشــان را انجام بدهند و بعد از آن سازمان لیگ بتواند 
با آسودگى بیشترى لیگ برتر را از ســر بگیرد. از این رو به غیر از فوالد و 
سپاهان و 5 تیمى که در جام حذفى حضور دارند، سایر تیم هاى بازى اى 
در لیگ برتر نخواهند داشت. بر این اساس از حاال باشگاه هاى لیگ برترى 

براى آماده ســازى خود در تعطیالت لیگ برتر برنامه ریزى کرده اند. از 
آنجایى که برخى تیم هاى لیگ برترى دیگر نیز از جام حذفى کنار مى روند، 

به نظر مى رسد بازار بازى هاى دوستانه در تعطیالت داغ شود.
از همین حاال برنامه ریزى هایى میان باشــگاه ها صــورت گرفته تا در 
تعطیلى لیگ با هم دیدار دوستانه داشته باشند و شاید از نظر تعداد مسابقات 

تدارکاتى بشود گفت یک لیگ دوستانه در تعطیالت برگزار خواهد شد.
گفتنى است؛ لیگ برتر فوتبال ایران احتماال از اواسط اردیبهشت ماه از سر 

گرفته خواهد شد و 6 هفته پایانى اش را پشت سر خواهد گذاشت.

آمادگى تیم هاى لیگ برترى در غیاب سپاهان و فوالد

جان اینفانتینو، رئیس فیفا  در جدیدترین واکنش خود پیرامون احتمال 
حذف ایران از جام جهانى و جایگزینى ایتالیا صحبت کرد.

گزارش هایى وجود داشت مبنى بر اینکه ممکن است ایتالیا با وجود 
ناکامى در پلى آف جام جهانى بتواند در قطر حاضر باشــد. در 

واقع شایعاتى مطرح شد مبنى بر اینکه به دلیل عدم حضور 
بانوان در دیدار برابر لبنان، احتمال حذف ایران وجود دارد.

با این حال، امیدهاى هواداران ایتالیا چندان دوام نیاورد زیرا 
اِولینا کریستیلین، عضو اجرایى فیفا، خیلى زود احتمال حذف 

ایران از جام جهانى و جایگزینى ایتالیا را رد 
کرد. در همین راستا رئیس فیفا یک بار 
دیگر نیز به این شایعه واکنش نشان 

داده است.
جانى اینفانتینو در واکنش به این 

شایعات گفت: «بیایید جدى باشــیم. لطفًا... وقتى در مورد برگزارى 
جام جهانى در بازه زمانى دو سال یک بار صحبت مى کنیم به این دلیل 
است که احساسات در این مســابقات باورنکردنى است.ایتالیا 
تقریباً همیشه در این رقابت ها حاضر بوده و کشورهاى دیگر 
نیز مى خواهند خود را با مسابقات درگیر کنند. امید دادن 
به دیگر کشورها از اهمیت باالیى برخوردار است. من به 
آنچه در کودکى تجربه کرده ام فکر مى کنم و حیف است 
که بچه هاى دیگر امروز نمى توانند این کار را انجام دهند.  
در این دنیاى تقسیم شده، داشتن شانس بیشترى 
براى متحد شدن و انجام ورزش با هم مهم 
اســت.  در حال حاضر بهترین بازیکنان 
در بهترین لیگ ها بازى مى کنند و بقیه 

حذف شده اند.»

لطفاً جدى باشید...!

بازیکن تیم فوتبال سپاه
که با آنالیزى که از پاخت
رقابت ها را به خوبى
جالل الدین على مح
امکانات کم ترى با
مناسبى از سوى باشگ
وى تصریح کرد: خو
داشته ایم از پاختاکور
هافبک تیم فوتبال
بازیکنان سپاهان
على محمدى
برنامه ریزى

در لیگ قه

ت مبنى بر اینکه ممکن است ایتالیا با وجود 
جهانى بتواند در قطر حاضر باشــد. در 

د مبنى بر اینکه به دلیل عدم حضور 
ن، احتمالحذف ایران وجود دارد.

داران ایتالیا چندان دوام نیاورد زیرا 
جرایى فیفا، خیلى زود احتمال حذف 

یگزینى ایتالیا را رد 
س فیفا یکبار
واکنش نشان 

ش به این

است که احساسات در این مســابقات باورنک
تقریباً همیشه در این رقابت ها حاضر بوده
نیز مى خواهند خود را با مسابقات درگی
اهمیت باالیىبرخ به دیگر کشورها از
آنچه در کودکى تجربه کرده ام فکر مى
که بچه هاى دیگر امروز نمى توانند این

در این دنیاى تقسیم شده، داشتن
براىمتحد شدن و انجام
اســت.  در حال حاضر
در بهترین لیگ ها باز

حذف شده اند.»
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باشگاه الریان قطر لیست رسمى خود براى حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا 2022 را منتشر کرد که در این لیست نامى 
از شــجاع خلیل زاده مدافع ملى پوش کشورمان نبود. این 
باشگاه قطرى اعالم کرد شجاع خلیل زاده در اردوى تیم 
ملى ایران مصدوم به دوحه برگشته و نمى تواند تیم را در 
رقابت هاى آسیایى همراهى کند. طبق اعالم باشگاه الریان 
شجاع خلیل زاده در چند روز آینده در کلینیک اسپایر دوحه 

جراحى مى شود تا روند درمانش تکمیل شود.

دردسر تیم ملى براى شجاع

یا اسپانیا پشت سر خواهد گذاشت. از این رو تصمیم گرفته 
0قرارداد خود را با باشگاه ســپاهان فسخ کند. این جوان 20

ســاله آرزوى حضور در تیم ملى در جام جهانى بعدى قطر 
را دارد.»

02
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007350- تاریخ: 1400/11/07 جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه 
هیأت تشکیل و پرونده کالسه 1400114402006001149 مربوط به تقاضاى 
آقاى/ خانم زهرا احمدیان اندانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ 
قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى 

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

زیر مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند شماره 40663 مورخ 

1400/6/25 دفترخانه 322 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زهرا 
احمدیان اندانى به شناسنامه شــماره 3666 کدملى 1140560263 صادره فرزند 
حسنعلى در ششدانگ به مساحت 153/03 مترمربع پالك شماره 47 فرعى از 73 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را 

با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9/23 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 73 باقیمانده 

شرقا به طول 16/28 متر درب و دیواریست به گذر 
جنوبا به طول 9/53 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 73 

غربا به طول 16/35 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 73 اصلى 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى مــاده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به 

صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/01 - م 
الف: 1292550 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو 
قضائى - ســید محمود حسینى. رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شهر - سید 

امیرحسین حسن زاده /1/119

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

رسمى
شــماره: 140160302016000001 - تاریخ: 1401/01/07 - برابر راى شماره 
140060302016001588- 1400/12/16 هیــات اول موضــوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم مهین مظاهرى 
فرزند رضاقلى به شماره شناسنامه 172 صادره از تیران در یک ساختمان مخروبه 
و اراضى مزروعى متصل به آن به مســاحت 7099,19 مترمربع واقع در روستاى 
نســیم آباد پالك 35 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى 
آقاى رضا قلى مظاهرى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/17 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/01- م الف: 1295656- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران -

 سید محمدحسن مصطفوى /1/127

نتایج بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد که دوز پایین 
یک داروى پرمصرف روماتیســم براى درمان نوع شدید 

کووید-19 موثر است.
توسیلیزوماب داروى روماتیسم مفصلى است که به درمان 
استاندارد نوع شدید بیمارى کووید -19 تبدیل شده است، 
اما تقاضاى باال و محدودیت هاى تولید باعث کمبود این دارو 
در بسیارى از کشورهاى دنیا شده است. گروهى از محققان 
به منظور بررسى میزان تأثیرگذارى این داروى روماتیسم بر 

درمان بیمارى کووید -19، مطالعه جدیدى انجام دادند.
پژوهشگران براى نیل بدین هدف، تعدادى از افراد مبتال به 
بیمارى کووید -19 را مورد ارزیابى قرار دادند و آن ها را به 

سه گروه مختلف تقسیم کردند. گروه اول که شامل 40 نفر 
بود، دوز مبتنى بر وزن را دریافت کردند، گروه دوم که 59 نفر 
بودند، دوز ثابت را دریافت کردند و گروه سوم که شامل 53 
نفر بودند، توسیلیزوماب را دریافت نکردند و به عنوان گروه 

کنترل در نظر گرفته شدند.
نتایج بررسى هاى انجام شده نشــان مى دهد که بیش از 
90 درصد التهاب بــدن بیمارانى که در یکــى از دو گروه 
دریافت کننده دوز داروى توسیلیزوماب بودند، در طى پنج روز 
کاهش یافت. در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که 
دوز پایین داروى پرمصرف توسیلیزوماب براى درمان نوع 

شدید بیمارى کووید -19 مؤثر واقع شده است.

نتایج بررسى هاى انجام شده نشــان مى دهد که نوزادان و 
کودکان نوپا در مقایسه با بزرگساالن، پاسخ ایمنى قوى ترى 

نسبت به کروناویروس جدید دارند.
گروهى از محققان به منظور بررسى میزان ایمنى موجود در 
بدن افراد در برابر بیمارى کووید -19، مطالعه جدیدى انجام 
دادند. آن ها براى رسیدن به این هدف، نمونه هاى خون 682 
کودك و بزرگسال تا سن 62 سال و واکسینه نشده را در 175 
خانواده بین نوامبر 2020 تا مارس 2021 جمع آورى کردند.

نتایج بررســى هاى انجام شده نشــان مى دهد که سطح 
آنتى بادى هاى خنثى کننده ویروس کرونا، که ممکن است 
به پیش بینى محافظت در برابر نوع شــدید بیمارى کووید 

-19 کمک کند، در کودکان چهار ســال به پایین تقریباً دو 
برابر بیشتر از بزرگساالن است. در بیشتر خانواده هایى که هم 
کودکان و هم بزرگساالن شواهد آنتى بادى عفونت قبلى را 
داشتند، کودکان چهار سال به پایین نسبت به دیگر اعضاى 

خانواده داراى باالترین میزان آنتى بادى بودند.
به گفته محققان، حتى کودکان در چندین سال اول زندگى 
توانایى ایجاد پاسخ هاى آنتى بادى قوى به عفونت ویروس 
کرونا را دارند که در بعضى از موارد بیشــتر از پاســخ هاى 
بزرگســاالن اســت. نتایج مطالعاتى از این قبیل اطمینان 
خاطرى ایجاد مى کند که با واکســن مى توان به طور مؤثر 

کودکان خردسال را در برابر کرونا ویروس ایمن کرد.

داروى روماتیسم در درمان 
کرونا مؤثر است

واکنش ایمنى قوى تر نوزادان 
نسبت به کرونا

خطر روشن شدن کولرها
   ایسنا | دکتر سـید محمد علوى، معاون بهداشت 
دانشـگاه علوم پزشـکى جندى شـاپور اهواز با اشاره به 
میـزان کـم اسـتفاده از ماسـک در مناطق حاشـیه اى، 
گفت: با توجه به آغاز فصل گرما، روشن شدن کولرهاى 
گازى و بسته شدن در و پنجره ها احتمال انتقال ویروس 

افزایش مى یابد.

ارتش چین تست مى گیرد
   مهـر | دولـت چین ارتـش و هزاران پرسـنل کادر 
درمان را به شانگهاى اعزام کرده تا از همه 26 میلیون نفر 
جمعیت این شهر، تست کووید 19 بگیرند. گفته مى شود 
که شهروندان قبل از سپیده دم با لباس خواب و با الزام به 
رعایت فاصله 2 مترى، در مجتمع هاى مسکونى خود به 
صف شده اند تا کار سریع تر پیش رود. دست کم دو هزار 
پرسـنل کادر پزشـکى ارتش و بیش از 10 هزار پرستار 

براى انجام این مأموریت به شانگهاى اعزام شده اند. 

آسیب پذیرترین استان 
   ایسنا | دکتر ارسالن ساالرى رئیس علوم پزشکى 
گیالن، با بیان اینکه میزبان هفت میلیون مسافر نوروزى 
طى دو هفته گذشـته در گیالن بودیم، افـزود: گیالن از 
کمبود زیرسـاخت هـا در حوزه بهداشـت و درمـان رنج 
مى برد و از آسیب پذیرترین استان هاى کشور در شیوع 

بیمارى کرونا محسوب مى شود.

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى بهین سازان 
طاق کســرى شرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 39058 و شناســه 
ملــى 10260566841 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
ذیــل  تصمیمــات   1400/11/07
اتخاذ شــد : مجید شــفیعى به کدملى 
1289564930به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مرضیه مستحفظیان به کدملى 
1288358342به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و على جواد محب به کدملى 
1288180373 به ســمت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقوداســالمى با 
امضاى رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
و همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1294238)

آگهى تغییرات
شرکت آلیاژ ســاز اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 41607 
و شناســه ملى 10260593346 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/12/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه شرکت از 
مبلــغ 73032000000 ریال به مبلغ 
423849780000 ریــال از طریــق 
مطالبات حال شــده و تجدید ارزیابى 
دارایى شــرکت و صدور سهام جدید 
افزایــش یافــت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بدین شــرح اصالح گردید 
ماده 5 اصالحى: ســرمایه شــرکت 
مبلــغ423849780000 ریال نقدى 
منقسم به1246617 سهم 340000 
ریالى با نام 831078 سهم بانام عادى 
و415539 سهم بانام ممتاز ) که تمامأ 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1294244)

آگهى تغییرات
شرکت آینده سازان کویر سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 61836 و 
شناســه ملى 14008107198 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/12/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - ابوالفضل عبداللهى جبلى به 
کدملى 1270248324 و مهدى عبداللهى 
جبلى به کدملــى 1272921255 و مریم 
عبداللهى جبلى به کدملى 5659916740 
بعنوان اعضاى اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. اکبر کاویانى 
جبلى به کدملى 5658959675 و ابوالفضل 
لطفى جبلى به کدملــى 5659632361 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند 
.روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1294249)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص نیکان افرا پارتاك درتاریخ 1400/12/24 به شماره ثبت 70507 به شناسه ملى 14010947834 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و تولید ، توزیع و بسته بندى ، خرید و فروش ، صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و کلیه لوازم خانگى اعم از برقى وغیر برقى، فعالیت در امور مربوط به اکتشاف ،حفارى،استخراج، ( بجز نفت ، گاز وپتروشیمى و 
معادن ممنوعه) -امور مربوط به معادن شامل ثبت ، اکتشاف ، استخراج ، بهره بردارى و فرآورى مواد معدنى، ( بجز نفت ، گاز وپتروشیمى و معادن ممنوعه) 
تاسیسات وتجهیزات ،ذخیره وتبدیل موادخام ، کانى غیر فلزى ، صنایع سنگین معدنى، صنایع فلزى(آهن وفوالد، فلزى غیر آهنى و فرآورده هاى فلزى) 
، کارخانجات ابزارآالت و ماشین ها وتجهیزات اندازه گیرى وکنترل وتاسیسات صنعتى جانبى، کلیه محصوالت کشاورزى و انجام کلیه امور کشاورزى از 
قبیل کاشت و داشت و برداشت کلیه محصوالت کشاورزى ، امور دامپرورى شامل ( طیور ، گاو دارى ، زنبور دارى و گوسفند دارى) ، انواع میوه جات و صیفى 
جات، نهال ، بذر ، ادوات کشاورزى ، کلیه خدمات مربوط به نهاده هاى کشاورزى و دامى و خوراك دام و طیور و آبزیان ، انواع سموم و کود هاى شیمیائى و 
ارگانیک و معدنى ، سمپاش ، غالت ، سبزى جات ، صیفى جات ، گیاهان گلخانه اى ، داروئى ، احداث گلخانه ، ایجاد فضاى سبز و نگهدارى آن و مکانیزاسیون 
ماشین آالت کشاورزى و اتوماسیون صنعتى، اعطاى نمایندگى داخلى و خارجى، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى دولتى و خصوصى ایجاد 
شعب در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و عمومى داخلى و خارجى، افتتاح حساب، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى و گشایش 
اعتبارات اسنادى (ال سى) و اخذ ضمانتنامه بانکى براى شرکت از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى ، ارائه کلیه فعالیتهاى تجارى 
و خدمات بازرگانى در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانــى انجام کلیه فعالیتهاى تجارى و بازرگانى اعم از تهیه 
تولید و واردات صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بســته بندى کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اخذ و اعطاى نمایندگى هاى مجاز بازرگانى درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط ، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى 
صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سیچان ، کوچه ایزدى[29] ، خیابان توحید ،

 پالك - 10 ، ساختمان مینیاتور ، طبقه منفى 1 کدپستى 8173783431 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 200,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 20000 سهم 10000 ریالى تعداد 20000 سهم آن با نام عادى مبلغ 70000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 91967110 مورخ 
1400/12/16 نزد بانک ملت شعبه امام على اصفهان با کد 91967 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
خانم صبا خردمندى به شماره ملى 1272946428 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نسرین دیانى به شماره ملى 1284843491 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى شهرام خردمندى به شماره ملى 1285751302 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى بهنام شیخى دارانى به شماره ملى 1159889929 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى على خردمندى به شماره ملى 1273455037 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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294235)

آگهى تغییرات
شرکت ماشین سازى مهر آوه اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 13478 و شناسه ملى 10260344945 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على اثناعشــرى اصفهانى به کدملى 1284484912 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، 
محمدعلى اثناعشرى اصفهانى به کدملى 1285095121 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عادل اثنا عشرى اصفهانى به کدملى 1292194413، 
فاطمه اثنا عشرى اصفهانى به کدملى 1270449011 و طاهره نصر اصفهانى به کدملى 1283356503 بسمت اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. - ضمنا مدیرعامل مجرى 

مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294293)

آگهى تغییرات
شرکت دنا فوالد ایرانیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1951 و شناسه ملى 14007158728 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/04/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسابرسى و خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه ملى 10100200524 به سمت بازرس اصلى و مصطفى کاریزى به شماره ملى 0075082322 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.وزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. تراز و صورتهاى مالى منتهى به سال 

1399 مورد تصویب قرار گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1294230)

روى موج کووید-19

یک اپیدمیولوژیســت ضمن تشریح شرایط 
بیمارى کرونا در کشــور پــس از تعطیالت 
نورورزى،  گفت: با توجه به تعطیالت،  سفرها،  
افزایش مراودات، دید و بازدیدها و... احتماال 
وقوع موج هفتــم بین دو تا شــش هفته به 
طول انجامد و احتمال مى دهیم در اواســط 

اردیبهشت موج بعدى رخ دهد.
دکتر حمید ســورى با اشــاره به این که طى 
تعطیالت نوروزى اقدام خاصى براى مدیریت 
کرونا را شاهد نبودیم، گفت: عمًال مردم رفتار 
عادى خود را ادامه دادند و اگر رعایتى هم انجام 
مى شد بیشتر فردى بوده و افراد براى محافظت 
خود اقدام مى کردند. در چنین شرایطى با توجه 
به تغییراتى که در ســاختار ژنتیکى ویروس 
رخ مى دهد، احتمال اینکه شــاهد خیز مجدد 
اپیدمى طى چند هفته پیش رو باشــیم، زیاد 
است مگر این که ســطح ایمنى جامعه آنقدر 
باال رود که ابتال بــه بیمارى رخ ندهد؛ در غیر 
این صورت بر اســاس قوانین علمى حاضر، 
بیمارى حاصل مواجهه افراد حساس با عامل 
بیمارى زا است. عامل بیمارى زا نیز از بین نرفته 
است و در برخى کشورهاى اروپایى،  شرق دور 
و آمریکاى جنوبى هنــوز پیک هایى از کرونا 

وجود دارد.
وى افزود: با توجه به تغییرات ژنتیکى که رخ 
داده است و وجود زیر واریانت BA 2  اومیکرون 
که قابلیت گسترش و انتشــار بیشترى دارد، 
افراد حســاس جامعه هنوز در خطر هستند و 

هیچ شواهدى مبنى بر اینکه اپیدمى در حال 
حذف است، وجود ندارد. اپیدمى زمانى خاموش 
مى شود که گردش ویروس در جامعه محدود 
شــده و اپیدمى را به مرحله حذف برسانیم تا 
وارد فاز ریشه کنى و در نهایت خاموش شدن 

آن شویم.
او با اشــاره به اینکه در کشور نظام بیماریابى 
فعال نداریــم،  تصریح کرد: بــه همین دلیل 
نمى توان خیلــى در مورد مــوارد ابتال اظهار 
نظر کــرده و یا آن را تحلیل کنیــم؛ بنابراین 
مجبور هستیم محدود به موارد مرگ و میر و یا 
بسترى باشیم و از آنجایى که تعداد این موارد 
که گزارش مى شود بر پایه موارد تست مثبت 
است،  تغییرات نواساناتى دارد که مى تواند این 
پیام را داشته باشد که وضعیت ما ثابت نیست 
و آنچه که پیش بینى مى شــود این است که 

احتماال شاهد پیک بعدى خواهیم بود.
ســورى ادامه داد: به علــت ماهیت خلقت و 
هوشمندى ویروس نمى توانیم پیش بینى کنیم 
که موج بعدى کرونا با چه سویه یا زیرواریانتى 
خواهد بود، ولى آنچه مســلم است این است 
که ویروس بــراى بقاى خود مرتبــًا در حال 
جهش هاى جدید است که گاهى این جهش ها 
آنقدر اهمیت مى یابد که به عنوان یک واریانت 
هشدار دهنده تعریف مى شود؛ مانند اومیکرون 
که پنجمین واریانت هشدار دهنده کرونا بود. 
گاهى اوقات هم واریانت ها تغییر اساســى در 
ماهیت ویروس ایجاد نمى کنند که وضعیت 

اپیدمى را کامال دگرگون کنــد و فعال هنوز 
آخرین واریانت هشــدار دهنده ما اومیکرون 

بوده است.
وى افزود: درمورد زیر واریانت BA 2 هم هنوز 
نمى دانیم میزان شــیوع چقدر است چون ما 
ارزیابى ژنومیک مبســوطى در کشور انجام 
نمى دهیم و خیلــى نمى تــوان در این مورد 
قضاوت قطعى داشــت و این درحالى اســت 

که داده هاى مربوط به اپیدمى شفاف ســازى 
نشــده و در اختیار محققین قــرار نمى گیرد. 
ما خیلى نمى دانیم در کشــور چه مى گذرد و 
مجبوریم به استناد آنچه که در دنیا مى گذرد و 
علم اپیدمیولوژى و آنچه که در گذشته دیدیم، 
قضاوت کنیم که در این شرایط احتمال خطا در 

قضاوت وجود خواهد داشت.
او تاکید کرد: از طرفى تفســیر تخصصى بر 

داده ها هم صورت نمى گیــرد و عمدتا با خطا 
در استنتاج یافته ها مواجه هستیم و این سبب 
مى شــود خیلى نتوانیم وضعیــت اپیدمى را 
پیش بینى و تفسیر کنیم. انگار در یک فضاى 
غبارآلود و تاریک در حال حرکت هستیم و این 
فضاى مناسبى براى شــرایط اپیدمى که هر 
لحظه ممکن است شاهد افزایش آن باشیم، 

نیست.

وى درباره شیوع سویه ترکیبى اومیکرون و دلتا 
تحت عنوان دلتاکرون نیــز بیان کرد: در ابتدا 
گفتند دلتاکرون یک آلودگى آزمایشــگاهى 
هست و ســپس مجددا بحث آن داغ شد ولى 
به نظر نمى رسد خیلى مســئله جدى باشد و 
تاکنون هم مجامــع بین المللى چندان بر این 
موضوع تاکید نکردند و اگر هم جایى مشاهده 
شده است به شکل پراکنده بوده و چندان تاثیر 

جدى بر روند اپیدمى نداشته است.
این اپیدمیولوژیســت درباره زمــان احتمالى 
وقوع موج هفتم بیمارى، اظهار کرد: با توجه 
به تعطیالت،  سفرها،  افزایش تماس ها، دید و 
بازدیدها و... احتماال وقوع موج هفتم بین دو تا 
شش هفته طول بکشد و احتمال مى دهیم در 

اواسط اردیبهشت موج بعدى رخ دهد.
او درباره نحوه شکل گیرى موج هفتم بیمارى 
در کشــور، گفت: هرکجا که تراکم تماس ها 
بیشتر بوده است احتمال اینکه شاهد طغیان 
بیمارى باشیم نیز بیشتر است، ولى کانون هاى 
اصلى آلودگى مهم هســتند. درحال حاضر 
به نظر مى رســد ترکیبــى از واریانت هاى 
(اومیکرون و دلتا) در کشور وجود داشته باشد. 
احتماال چرخش ویروس درون کشور رخ دهد 
و شانس گســترش موج از نقاط پر تردد و پر 
تماس بیشتر است. با توجه به جابجایى عظیم 
جمعیت امسال نوروز احتمال دارد که سرعت 
گسترش موج را بیشتر از شرایط عادى شاهد 

باشیم.

احتمال وقوع موج هفتم کرونا؛ اواسط اردیبهشت
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آگهى تغییرات 
شرکت کارخانجات نساجى پدید الیاف نفیس 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 17069 
و شناســه ملى 10260379958 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
ماده 37 اساسنامه بدین شرح اصالح گردیدند 
:کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء اشخاصى که هیات مدیره تعیین خواهد 
نمود همراه با مهر شرکت معتبر است . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1294229)

آگهى تغییرات 
شــرکت پایا انرژى کاوه ایرانیان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 62609 و شناســه ملى 
14008426459 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله تیران ، کوچه شماره ((29.1)) ، کوچه 
گلبرگ [29] ، پالك 2 ، مجتمع تجارى مهتاب ، طبقه 
دوم ، واحد 2.3 کدپســتى 8138773919 تغییر 
یافت وماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294310)

آگهى تغییرات 
شــرکت پروفیل رازى اســپادانا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 1501 و شناســه ملى 
10260648140 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه حسابرسى 
و خدمات مدیریت آیین تراز آریا به شناســه ملى 
10861897870 و شایان طفالن آب به کدملى 
1271942127بترتیب بسمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى شهرضا 

(1294253)

آگهى تغییرات 
شــرکت دیاکو صنعت آیریک ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 53785 و شناســه ملــى 
14004768836 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله کوى گلزار ، خیابان گلزار شمالى 
، بن بست کیوان [33] ، پالك - 22 ، پالك قدیمى 
235 ، طبقه همکف کدپستى 8154894411 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1294259)

تحدید حدود اختصاصى
چون بتول عرفانى فرزند اسداهللا اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به  ششدانگ یکبابخانه 
واقع در محدوده  پالك 869-  اصلى  واقع در قطعه 4 نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان را 
نموده و راى شماره 2559 مورخه 1400/05/25 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور 
نسبت به آن صادر شده و  طبق گواهى مســئول بایگانى تحدید حدود اولیه پالك 869  
تاکنون بعمل نیامده ، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 
33 فرعى از 869 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنام  خانم بتول 
عرفانى در روز شنبه  مورخ 1401/02/10 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردر این آگهى در محل حضوریابند.اعتراضات مالکیــن مجاور مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهدشد. اعتراض 
به تقاضاى تحدید حدود بایستى توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 
1401/01/17- 1296288 / م الف - حجت اله کاظم زاده – از طرف رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان نجف آباد /1/133
تحدید حدود اختصاصى

چون آقاى محسن بهارلویى فرزند قنبر على اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به  ششدانگ 
یکبابخانه واقع در محدوده  پالك 901/1 اصلى  واقع در قطعه 9  نجف آباد  بخش 11 ثبت 
اصفهان را نموده و راى شــماره 5225 مورخه 1400/10/08هیات حل اختالف موضوع 
قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود اولیه پالك 901/1 تاکنون بعمل نیامده 
، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 56 فرعى از 901/1 
اصلى واقع در قطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنام  آقاى محسن بهارلویى  در روز 
شنبه مورخ 1401/02/10 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردر این آگهى در 

محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهدشد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى 
توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 1401/01/17 - 1296083 / م الف - 
حجت اله کاظم زاده – از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /1/134

فقدان سند مالکیت
شــماره: 140085602030019749 - چون ورثه خانم فاطمــه محمدى قهدریجانى  
فرزند عباس با ارایه فرم انحصار وراثت و فرم 19 مالیاتى طبق درخواست وارده به شماره 
140021702030035477 مورخ 1400/12/01 و  باستناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى اســت که سند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 27 فرعى از 45 اصلى (که با پالك 26 فرعى از 45 اصلى تواما به صورت یک 
باب خانه در آمده است) مجزى شــده از 16 فرعى از 45 اصلى  واقع در قطعه 3 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 420 دفتر 267 امالك ذیل ثبت 59745 و بشماره 
چاپى 946357  بنام خانم فاطمه محمدى قهدریجانى  فرزند عباس  ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده که نامبرده به موجب ســند قطعى 47490 مورخ 1368/04/14 دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 53 قهدریجان تمامت یک دانگ مشــاع از ششدانگ پالك مذکور به غیر 
انتقال داده است .  نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جا به جایى  مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/01/17 –
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04

سرپرســت فرماندارى ویژه بروجرد گفت: فاصله گرفتن 
جوان ها از فعالیت هاى ورزشى و بیکارى از عواملى است که 
در تشدید آسیب هاى اجتماعى در این شهرستان تأثیرگذار 
اســت. مجید منعمى اظهار کرد: در بروجرد مشــکالت 
عدیده اى در بحث آســیب هاى اجتماعــى وجود دارد که 
بخش اعظم این آسیب ها به دلیل کمبود زیرساخت هاى 
ورزشى، فرهنگى و آموزشــى است. سرپرست فرماندارى 
ویژه بروجرد خاطرنشــان کرد: همه این ها در کنار هم ما 
را به این مى رساند که مى شــود به وسیله ورزش بخشى از 

مشکالت را مرتفع کرد.

عامل تشدید 
آسیب هاى اجتماعى 

01

معاون جانشــین یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به 
مسئولیت مردم در مواجهه با گونه هاى آسیب دیده گفت: 
مردم در صورت مشاهده چنین گونه اى مى توانند با سامانه 
1540 ارتباط برقرار کنند. منوچهر فالحى خاطرنشان کرد: 
تا کنون موارد زیادى دیده شــده که در آن مردم با یک یا 
چند گونه آسیب دیده حیات وحش روبه رو شده اند. نحوه 
و نوع واکنش به این موضوع بسیار مهم است و در صورت 
اقدام مناســب مى تواند باعث نجات جان گونه شود.  وى 
افزود: باعث خوشحالى است که بسیارى از مردم این حس 
مسئولیت پذیرى را دارند که در مواجهه با گونه هاى آسیب 
دیده، پس از اطالع رســانى صبر مى کنند تا شــکارچیان 
غیرمجاز و افراد سودجو نتوانند از این فرصت براى شکار 

گونه استفاده کنند.

در مواجهه با 
جانور آسیب دیده چه کنیم؟

05

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورى از زنان هنرمند و 
دردمند دست اندرکار سینماى ایران براى حضور در نشستى در 
محل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهورى به منظور 
طرح مسائل و مشــکالت خود و تبیین راهکارهاى عملیاتى 
براى صیانت از شــأن و منزلت این زنان هنرمند، دعوت کرد. 
چندى پیش بیانیه اى که تاکنون به امضا حدود 300 نفر از زنان 
دست اندرکار سینماى ایران رسیده است، با عنوان «بیانیه زنان 
دست اندرکار سینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این 
عرصه» منتشر شد که در آن نام چهره هاى سرشناسى نظیر 
ترانه علیدوستى، نیکى کریمى و هدیه تهرانى نیز دیده مى شد.

دعوت معاون رئیسى از
 زنان دردمند سینما

02

استاندار تهران از جمع آورى تمامى معتادان متجاهر تهران 
در آینده نزدیک خبر داد. محســن منصورى گفت: تعداد 
زیادى از معتادان متجاهر جمع آورى شدند و تعدادى هم 
که باقى مانده اند به زودى جمع آورى خواهند شد.  استاندار 
تهران تاکید کرد: بســیارى معتادان متجاهر، متکدیان و 
کودکان کار نیاز به نگهدارى دارند اما جمع آورى و نگهدارى 
معتادان متجاهر در اولویت قرار گرفت چرا که بسیارى از 

سرقت هاى ُخرد توسط معتادان متجاهر انجام مى شود.

تمام معتادان تهران
جمع  مى شوند

03

سخنگوى وزارت آموزش و پرورش و معاون تربیت بدنى و 
سالمت وزارت آموزش و پرورش درباره سرانجام پیشنهاد 
"افزایش یک ماهه ســال تحصیلى" گفــت: طبق قانون 
بازگشایى مدارس، شروع ســال تحصیلى اول مهر و پایان 
آن اواخر اردیبهشت پیش بینى شده است. همچنین در این 
قانون آمده است که آزمون ها باید در خرداد ماه برگزار شود، 
لذا هرگونه تغییر در این بازه زمانى، باید به تصویب مجلس 
شوراى اسالمى یا ســتاد ملى مقابله با کرونا برسد. صادق 
ستارى فردگفت: پیشنهادهایى درباره افزایش یا کاهش زمان 
سال تحصیلى مطرح شده است؛ اما تمرکز وزارت آموزش و 
پرورش، استفاده بهینه و حداکثرى از ارائه آموزش در مدت 

زمان باقى مانده تا پایان اردیبهشت ماه است.

رد پیشنهاد افزایش
 سال تحصیلى 

یک روانشناس و کارشــناس حوزه آموزش وپرورش 
درباره تاثیرات بیمارى کرونا و تعطیالت طوالنى مدت 
مدارس بر ســالمت روان دانش آموزان توضیحاتى 
ارائه کرد و گفت: اگر این بیمارى ادامه دار باشد تا کى 
مى توانیم جلوى حضور دانش آموزان در مدرســه را 
بگیریم؟ اکنون دانش آموزانى داریم که 9 ساله شده اند 
و هنوز به مدرســه نرفته اند و این مى تواند پیامدهاى 

جبران ناپذیرى داشته باشد.
عباس فرجى در این باره اظهار کرد: در دوران پاندمى 
کووید 19، «پساکرونا»، یکى از مهم ترین دغدغه هاى 
نظام هاى آموزشــى در تمام دنیا بوده است؛ به عنوان 
روان شناس و مشاور در آموزش و پرورش در دوران این 
پاندمى، اختالل جدى در رابطه والدین با کودکانشان 

برایم بسیار پررنگ بود.
وى افزود: تقریبا هر روز اولیایى به دفاتر مشاوره مراجعه 
و روى موضوع آموزش فرزندانشــان تاکید مى کنند، 
اینکه «فرزندشــان پس از همه گیــرى کرونا درس 
نمى خواند.» جمله بسیار آشنایى براى من و همکارانم 
است. در اغلب اوقات در پاسخ به والدین مى گویم «خب 
چه اشکالى دارد درس نخواند؟» و با چهره بهت زده و 

تعجب آور پدر و مادرها روبه رو مى شوم.
این روانشناس و کارشــناس حوزه آموزش وپرورش 
ادامه داد: نحوه مواجهه والدین بــا این جمله به این 
معناســت که گویى این مشــاور به اصطالح "در باغ 
نیســت". البته حق هم مى دهم چنین تصورى داشته 

باشــند؛ چرا که معتقدم ســالمت روان دانش آموز از 
درسش با اهمیت تر اســت اما شوربختانه نگاه کالن 
آموزش و پرورش بــه دانش آمــوزان چنین تاثیرى 
گذاشته که آموزش بر همه چیز تقدم دارد. کافى است 
روى جمالت تاکیدى مسئولین آموزش و پرورش دقت 
کنیم تا متوجه شویم تا چه اندازه روى بحث آموزش 

تاکید مى کنند.
فرجى با بیان اینکه این در حالى است که تهدید جدى 
این پاندمى، سالمت روان دانش آموزان است گفت: 
اغلب اولیاء این اعتقاد را دارند که «ما هیچ انتظارى از 
فرزندمان نداریم جز اینکه درسش را بخواند.» در تصور 
این دست از والدین، بچه خوب، کسى است که درس 
بخواند و نمرات عالى کسب کند، اما در حقیقت این طور 
نیست و معتقدم دانش آموِز خوب، دانش آموزى است 

که بتواند کارکردهاى مختلفى به عهده بگیرد.
وى افزود: این اولیاء وقتى به دفاتر مشــاوره مراجعه 
مى کنند مستاصل هستند و شروع به بازگو کردن عیوب 
فرزند خود - آن هم در حضور خودش- مى کنند. عمده  
مشکالتى که از سوى این والدین مطرح مى شود این 
است که درس نمى خواند، دیر مى خوابد، دائم سرش 
در گوشى است، با دوستانش زیاد وقت مى گذراند، گیم 
بازى مى کند و امثالهم؛ تقریبا در همه موارد مراجعات 
به دفاتر مشاوره، موضوع "درس نخواندن"، سر آغاز 
هر گفت وگویى است و نشان مى دهد موضوع درس 

دانش آموز تا چه اندازه براى اولیاء اهمیت دارد.

وى با بیان ایــن مطلب کــه «دانش آمــوز خوب، 
دانش آموزى نیست که فقط نمره ریاضى و علوم را 20 
بگیرد؛ دانش آموز خوب، دانش آموزى است که بتواند در 
یک جامعه نقش درستى را ایفا کند و از سالمت روانى 
بهره ببرد، حتى اگر نتواند نمــرات الزم را در دروس 
خاصى کســب کند» گفت: لذا وقتى دانش آموزى به 
مدرسه مى آید براى آن اســت که بتواند یاد بگیرد در 
جامعه نقش درستى ایفا کند، به هر صورت انسان یک 
موجود اجتماعى است و ما بیشترین تعامالت خود را 
در مدرسه مى آموزیم. دورى دو ســاله دانش آموزان 
از مدرسه مهم ترین آســیبى که به دانش آموزان زده 
این است که بچه ها به شدت از نظر تعامالت روانى و 

اجتماعى دچار اختالل شده اند.
فرجى افزود: شخصاً شاهد گفت وگوى یکى از اولیاء با 
مدیر مدرسه بودم که مى گفت نمى خواهد فرزند خود را 
به مدرسه بفرستد، چراکه معتقد است بعد از پشت سر 
گذاشتن بیمارى کرونا در زمستان حاضر نیست دوباره 

فرزندش به مدرسه بیاید.
وى با طرح این پرسش که « اگر این بیمارى ادامه دار 
باشد تا کى مى توانیم جلوى حضور دانش آموزان را به 
مدرسه بگیریم؟» گفت: اکنون دانش آموزانى داریم که 
9 ساله شده اند و هنوز به مدرسه نرفته اند و این مى تواند 
پیامدهاى جبران ناپذیرى داشته باشد. تمام بررسى ها 
نشان مى دهند که بیشترین آسیب را دختران به علت 

دور بودن از مدارس دیده اند.

در گفتگو با یک روانشناس و کارشناس حوزه آموزش وپرورش مطرح شد؛

اختالل جدى در رابطه والدین با 
کودکان در دوران کرونا

سخنگوى سازمان نظام پزشکى گفت: در سال 1400 
نزدیک به 4 هزار پزشک درخواست گوداستندینگ براى 
مهاجرت به سایر کشور ها کرده اند. رضا الرى پور گفت: 
بیشترین درخواست گوداستندینگ مربوط به شهریور 
1400 و بیشترین درخواست گواهى براى مهاجرت از 

سوى پزشکان عمومى بوده است.
گوداستندینگ یا حسن انجام کار براى متقاضیان کار در 
کشورهاى دیگر صادر مى شود. بنابر آمارهاى سازمان 

نظام پزشکى، در ســال هاى 92 تا 94 تعداد متقاضیان 
براى گوداستندینگ پزشــکان در سال به 600 نفر هم 
نمى رسیده اســت. بر خالف برخى اخبار تنها جوانان 
درخواست گوداستندینگ نمى کنند و در گروه هاى سنى 

مختلف این درخواست از نظام پزشکى شده است.
درخواست گوداستندینگ همیشه به معناى مهاجرت 
نیست و برخى پزشکان گوداستندینگ دریافت کرده؛ 

اما به دالیلى مهاجرت مى کنند.

موج مهاجرت پزشکان و پرستاران ایرانى

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ایران از ممنوعیت 
کاشــت هر گونه مواد مخدر در افغانســتان حمایت و 

استقبال مى کند.
اســکندر مؤمنى گفت: باید این ممنوعیت را در 
عمل ببینیم، که آیا این سیاســت اعمالى به 
یک سیاست عملى تبدیل مى شود. وى افزود: 
ممنوعیت تولید باید شامل تمامى مواد مخدر 

اعم از سنتى و صنعتى شود.
مؤمنى با اشــاره به اینکه بیــش از 90 درصد 
تریاك جهان در افغانستان تولید مى شود، گفت: 
در چند سال اخیر اگر مواد مخدر سنتى از افغانستان 
به سوى دیگر کشورها مى رفت در قبال آن پیش سازها 
به سوى افغانستان سرازیر شد؛ که این پیش سازها پایه اصلى 

هروئین و شیشه است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره با موضوع طرح کشــت جایگزین موادمخدر براى کشاورزان 
افغانستانى گفت: در حد طرح و برنامه در مورد کشت جایگزین حرف هایى زده شده است اما فقط در حد 
طرح است و در عمل هیچ اتفاقى رخ نداده اســت و اگر این موضوع جدى گرفته نشود هر طرح و برنامه 

دیگرى در رابطه با ممنوعیت کشت موادمخدر در افغانستان با شکست روبه رو مى شود.
مؤمنى بیان کرد: ما باید آرایش جدیدى براى این تحول منطقه جدید در مورد ممنوعیت کشت موادمخدر 
بگیریم، البته ما منتظر این نبودیم که طالبان بیاید و این ممنوعیت را اعالم کند، از آبان ماه جلســاتى را 
تشکیل دادیم تا مجموعه اقدامات ایران و راهبردها در مورد مبارزه با مواد مخدر به حضور رئیس جمهور 

رسید و دستورات الزم با دستگاه ها از طرف شخص رئیس جمهور ابالغ شد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: باید حواسمان باشد که الگوى مصرف از مواد مخدر سنتى 
به سمت مواد مخدر صنعتى نرود و البته در این زمینه اقدامات الزم هم انجام شده است اما باید همچنان 

مراقبت هاى الزم از طرف دستگاه هاى مقابله اى، فرهنگى و انتظامى انجام شود.

رئیس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشــور با اشاره به 
ضرورت راه اندازى سیماى مشــاوره گفت: بازگشایى 
مراکز علمى، آموزشى و بازگشت به دوران قبل از 
کرونا مستلزم راه اندازى سیماى مشاوره در صدا 

و سیماى ملى است.
محمد حاتمــى تصریح کرد: این بازگشــت 
نیازمند توجه به "سالمت روان" است. جامعه 
امروز با دوران قبل از شیوع کرونا متفاوت بوده 
و این تغییر در تمامى ســاختارهاى اجتماعى، 
ارتباطــات و تعامالت، خلقیات، ســاختارهاى 

اقتصادى و اجتماعى و... مشاهده مى شود.
حاتمى تاکید کرد: این تغییر و تحول همچنین خواسته ها 
و نیازهــاى جامعه را تحت تاثیــر قرار داده و بر این اســاس، 
بازگشایى همه نهادها، صنوف و مراکز علمى و آموزشى مستلزم فراهم سازى زیرساخت هاى موردنیاز 

است.
رئیس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره ادامه داد: ســتاد ملى مقابله با کرونا باید یک کمیته به منظور 
پیوست هاى سالمت روان تدوین کند؛ در غیر این صورت سالمت روان جامعه با مخاطره روبه رو خواهد 

شد.
حاتمى همچنین با اشــاره به ضرورت راه اندازى رادیو مشاوره اضافه کرد: یکى از این ساختارها که قبل 
از بازگشت کامل به شرایط قبل از کرونا باید مورد توجه قرار بگیرد، راه اندازى یک ساختار مشاوره اى در 
قالب رادیو مشاوره، سیما یا صداى مشــاوره در صدا و سیماى ملى کشور با هدف ارائه راهکارهاى الزم 

به عموم جامعه است.
این مسئول در ادامه با اشاره به روانشناس نماها یادآور شد: یکى از علل اصلى مراجعه مردم به روانشناس 
نماها به ویژه در فضاى مجازى نیز برآورده نشدن نیازهاى روانشناختى و مشاوره است.یکى از علل اصلى 

مراجعه به روانشناس نماها به ویژه در فضاى مجازى برآورده نشدن نیازهاى مشاوره اى جامعه است.
وى تاکید کرد: صدا و سیماى ملى علیرغم همه پیشرفت ها در حوزه فضاى مجازى، مورد اعتماد خانواده ها 
و جامعه بوده و در صورت راه اندازى یک ساختار مشاوره اى زیر نظر سازمان نظام روانشناسى و مشاوره 
کشور و پاسخگویى به نیازهاى مربوطه بى شک مانع از مراجعه شهروندان شبکه هاى مجازى داخلى و 

خارجى خواهد شد.
حاتمى افزود: وضع بیمه هاى پایه و تکمیلى هم به منظور استفاده از خدمات روانشناسى و مشاوره (به ویژه 
در شرایط بحران) ضرورى است. توسعه این خدمات و بهره گیرى از نیروهاى توانمند داخلى این حوزه نیز 

از مراجعه به اقشار بیگانه جهت رفع نیازهاى روانشناختى جلوگیرى خواهد کرد.   

ایران از ممنوعیت کشت مواد مخدر در 
افغانستان حمایت مى کند

ضرورت راه اندازى سیماى مشاوره با 
بازگشایى مدارس و دانشگاه ها
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دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان:
اللهّم قّونى فیِه على إقاَمِه أْمِرَك واِذْقنى فیِه َحــالَوَه ِذْکِرَك وأْوِزْعنى فیِه 

ألداِء ُشْکِرَك بَِکَرِمَک واْحَفظنى فیِه بِِحفظَک وِسْتِرَك یـا أْبَصَر النّاظرین.
خدایا نیرومندم نما در این روز بر به پا داشــتن دســتور و فرمانت وبچشــان در آن 
شیرینى یادت را ومهیا کن مرا در این روز براى انجام سپاسگزاریت به کـرم خودت 

و نگهدار مرا در این روز به نگاهداریت وپرده پوشى خودت، اى بیناترین بینایان.

مؤمن با چشــم عبرت به دنیا مى نگــرد و از دنیا به انــدازه ضرورت 
برمى دارد و سخن دنیا را از روى دشمنى مى شنود. چرا که تا گویند 
سرمایه دار شــد، گویند تهیدست شــد و تا در زندگى شاد مى شوند، با 
فرا رسیدن مرگ غمگین مى  شوند و این اندوه چیزى نیست که روز 

موال على (ع)پریشانى و ناامیدى هنوز نیامده است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد تعداد دو 
قطعه زمین با کاربرى مسکونى در روستاى مولنجان شهرستان 

اصفهان را  از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 
متقاضیــان بــراى کســب اطالعــات بیشــتر مى توانند 
از تاریــخ پنج شــنبه 1401/1/18 بــه آدرس اینترنتــى

 www.bonyadmaskan-isf.ir مراجعه نمایند. 

چاپ اولچاپ اول آگهى مزایده عمومى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

رییس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: یک هزار ُمبلغ 
خواهر و برادر از این استان به مناسبت ماه مبارك رمضان 

به اقصى نقاط کشور اعزام شدند.
حجت االسالم والمسلمین عبدالرسول احمدیان افزود: 
این دفتر با توجه به رسالت فرهنگى، تبلیغى و انقالبى خود 
براى تبلیغ دین ُمبین اسالم و گسترش معارف اسالمى 
در ماه مبارك رمضان با رویکرد جهــاد تبیین، ُمبلغان را 

بصورت فردى و گروهى اعزام کرده است.
وى افزود: با توجه به ضرورت رونق محافل دینى در زمان 
کاهش همه گیرى ویروس کرونا که در سال هاى گذشته با 

محدودیت هاى زیادى روبه رو بوده است، اعزام حداکثرى 
ُمبلغان براى ماه مبارك رمضان برنامه ریزى شد.

حجت االسالم احمدیان افزود: در ابتداى شیوع ویروس 
کرونا، فعالیت هاى تبلیغى حضورى کاهش چشمگیرى 
داشــت و عمده فعالیت ها بصورت تبلیغ مجازى انجام 
شد و در سال بعد با گســترش واکسیناسیون و با رعایت 

شیوه نامه هاى بهداشتى، تبلیغ حضورى افزایش یافت.
وى اضافه کرد: در سال جارى با مطلوب تر شدن شرایط و 
با تأکید بر دستورالعمل هاى بهداشتى، اعزام حضورى رشد 

بیشترى پیدا کرده است.

رییس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان تصریح کرد: در پایان 
سال گذشته با هدف ارتقا سطح علمى و مهارتى ُمبلغان، 
سلسله نشست هاى علمى و تخصصى تبلیغ با محوریت 
نهج البالغه بصورت حضورى و 32 عنوان دوره و کارگاه 
با موضوعات اعتقادى، قرآن و تفســیر، احکام شرعى، 
جامعه شناسى، روانشناسى و... بصورت مجازى برگزار شد.

حجت االسالم احمدیان گفت: پیوست رسانه اى براى تبلیغ 
ماه مبارك رمضان به مبلغان ابالغ شده که ضروریست 
امتداد رسانه اى فعالیت هاى تبلیغى حتى بعد از ماه مبارك 

رمضان نیز حفظ شود.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه به همراه جمعى از معاونین و مدیران این شرکت از 
مجتمع فوالد سبا بازدید کرد.

محمدیاسر طیب نیا به پاس قدردانى از تالش هاى شبانه روزى کارکنان مجتمع فوالد 
سبا در ایام نوروز و ثبت رکورد تولید و دستیابى به امکان تولید محصوالت ویژه در دیدار 
با کارکنان این مجموعه اظهار کرد: رکوردزنى این مجموعه قابل تقدیر و نشانگر عزم 
کارکنان براى رسیدن به اهداف گروه فوالد مبارکه است اما به این میزان هم نباید قانع 

شویم و باید درصدد رکوردزنى هاى بیشترى باشیم.
وى در ادامه پس از بازدید از روند اجراى پروژه VOD-V.D مجتمع فوالد ســبا افزود: 
براى ارتقاى رضایت مشتریان و ایجاد تنوع در سبد محصوالت نیازمند ورود به چنین 
پروژه هایى هستیم که امیدوارم موانع اجراى هرچه سریع تر این پروژه نیز برداشته شود 
تا در موعد مقرر به بهره بردارى برســد چراکه ظرفیت فوالد سبا براى تولید گریدهاى 

جدید قابل توجه است.

1000 ُمبلغ از اصفهان به سراسر کشور اعزام شدند

ظرفیت قابل توجه فوالد سبا براى تولید گریدهاى جدید

همایش دیــدار عیدانه مدیرعامل با معاونیــن، مدیران و 
سرپرستان حوزه هاى مختلف شرکت ذوب آهن برگزار شد.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در این همایش از تالش 
و همراهى تمام تالشــگران ذوب آهن اصفهان در سال 
گذشته که به ویژه منجر به رقم خوردن رکوردهاى تولید 
در ماه هاى پایانى شد، قدردانى نمود و اظهار داشت: امسال 
با رویکردهاى جدید و برنامه ریــزى هاى صورت گرفته، 
فرصت خوبى براى رقم زدن شکوفایى ذوب آهن اصفهان 
فراهم شده که قطعاً با همدلى و همراهى تالشگران شرکت، 
محقق مى شود. ایرج رخصتى بر افزایش تولید محصوالت 

کیفى، پویایى و پایدارى تولید با افزایش توان رقابت، توسعه 
شایسته ساالرى و بسترسازى رشــد و ارتقاى نخبگان و 
صاحبان ایده، افزایش هم افزایى و جلوگیرى از اتالف منابع 
در جهت کاهش قیمت تمام شده و تقویت و توسعه فرهنگ 
سازمانى را  برخى الزامات تحقق شعار سال در شرکت معرفى 
نمود و افزود: در سال جارى، تولیدات مهم و با ارزش افزوده 
بسیار باال در برنامه شرکت قرار دارد که مى تواند سودآورى 
مناسبى داشته باشــد و قطعًا در این مسیر با جدیت عمل 
خواهد شد. وى در بخشى از ســخنان خود بر هم افزایى با 
شرکت هاى تابعه شستا نیز تاکید کرد و گفت: این هم افزایى 

در مجموع، منافع 40 میلیون ایرانى که بیمه شده سازمان 
تامین اجتماعى هستند را نیز تامین مى کند.

شکوفایى ذوب آهن اصفهان امسال رقم مى خورد

رئیس اداره قرآنى اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: 140 بقعه اســتان اصفهان میزبان کرســى هاى 

تالوت قرآن کریم در ماه مبارك رمضان است.
حمید بخشــى در خصوص برنامه هاى قرآنى در طرح 
آرامش بهارى نوروز 1401 در بقاع متبرکه استان اصفهان 
اظهار داشت: در این ایام با توجه به ابالغى که براى همه 
شهرستان هاى اســتان اصفهان انجام شد در همه 150 
بقعه برگزار کننده طرح آرامش بهارى به ویژه در لحظه 
تحویل سال کرسى هاى تالوت قرآن، اذان و تواشیح برپا 

شد و در طول این ایام نیز فعال بود.

وى در ادامه ابراز داشت: براى ماه رمضان نیز در پنج آیتم 
برنامه هایى را در دستور کار داریم. رئیس اداره قرآنى اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به برپایى محفل انس 
با قرآن کریم را در 40 بقعه استان اصفهان گفت: همچنین 
در 40 بقعه دیگر نیز کرســى تالوت و تفسیر قرآن برپا 
خواهد شد. وى تصریح کرد: در همه این امامزادگان نیز 

کرسى تالوت اذان گاهى را داریم به صورت زنده داریم.
بخشى با اشاره به برگزارى مســابقات قرآنى و محافل 
اجتماع قرآن در امامزادگان استان اصفهان تصریح کرد: 
همچنین در 60 امامزاده استان نیز جزء خوانى را داریم که 

از ابتداى ماه مبارك رمضان آغاز شده است.
وى تاکید کرد: برنامه ویژه امسال براى تالوت قرآن در 
امامزاده ابراهیم نرمى برگزار مى شــود که این برنامه به 
صورت زنده هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 از شبکه 

مرکز اصفهان و آموزش پخش مى شود.
رئیس اداره قرآنى اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در 
خصوص اســتفاده از قاریان در این محافل نیز گفت: در 
محافل قرآنى از برترین هاى استانى و شهرستانى براى 
قرائت قرآن استفاده مى شود، در برنامه ویژه امامزاده نرمى 

نیز از قاریان استانى و ملى بهره خواهیم برد.

میزبانى140 بقعه استان اصفهان از 
کرسى  تالوت قرآن در ماه رمضان

با هزینه اى بالغ بر 34 میلیــارد ریال بیش از 
12 کیلومتر از شــبکه توزیع آب در 9 روستاى 
شهرســتان تیران و کرون  اصالح و بازسازى 

شد.
مدیــر آبفــاى شهرســتان تیــران و کرون 
خاطرنشان کرد: در این عملیات 12 هزار و 600 
متر از شبکه فرسوده آبرســانى به روستاهاى 
میرآباد، جاجا، على آبــاد، بودان، گنهران، تقى 
آباد، الور، هومان و حسین آباد اصالح و بازسازى 

شد.
سعید عابدینى با اشاره به این که 599 انشعاب 
آب نیز در این عملیات اصالح و بازسازى شد، 
افزود: اجراى این طرح بالغ بر 34 میلیارد ریال 
هزینه در بر داشت که با مشارکت دهیارى هاى 

این 9 روستا تامین شد.
وى گفت: با اجراى این طرح آب شرب پایدار 
2976 خانوار ســاکن در روستا هاى یادشده با 

جمعیتى بالغ بر 9500 نفر تامین شد.

اصالح و بازسازى 
12 کیلومتر شبکه 
فعالیت هاى نوسازى و بهینه سازى در حال انجام توسط آبرسانى 9 روستا

کارکنان پــر تالش و متخصص نیــروگاه اصفهان در 
عملیات تعمیرات اساسى واحد شماره 5 بخار اعالم شد.

به گزارش روابط عمومى شــرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان، مهندس ســید حســن فرزام مهر، مدیر دفتر 
مهندسى در تشــریح خبر فعالیتهاى نوســازى و بهینه 
سازى تعمیرات این واحد بخارى گفت: عالوه بر تعمیرات 
اساسى که در حال انجام است فعالیتهاى مهمى از قبیل 
تعویض کلیه پره هاي دو طرف توربین LP، تعویض پره 

هاي ثابت چرخ کورتیس و بازسازي کریر ثابت کورتیس 
توربین HP، تعویض یک سمت از لوله هاي کندانسور، 
تعویض یک عدد  فلکسیبل لوله مسیر آب خنک کن در 
گردش ورودي به کندانســور و ... از مهم ترین اقداماتى 
است که از سوى متخصصان تعمیرات مکانیک، الکتریک 

و ابزاردقیق به انجام خواهد رسید.
گفتنى است با پایان یافتن تعمیرات دوره اى این واحد 
بخارى، 320 مــگاوات به ظرفیت تولید برق شــبکه 

سراسرى افزوده مى شود.

فعالیت هاى بهینه سازى واحد دوم 320 مگاواتى 
نیروگاه اصفهان

سرپرست شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: 770 
اشتراك رایگان در سال 1400 به مددجویان و ایثارگران 

و اماکن واجد شرایط در استان اصفهان واگذار شد.
ابوالقاســم عســکرى بیــان داشــت: در راســتاى 

مســئولیت هاى اجتماعى و به منظور 
کمک به بخش محروم جامعه، در سال 
گذشته تعداد 770 اشتراك رایگان گاز 
به مدد جویان کمیته امداد، بهزیستى و 
ایثارگران و اماکن واجد شرایط واگذار 

شده است.
وى تصریح کرد: از این تعداد 147 مورد 
به مددجویان کمیته امداد، 159مورد 
به مددجویان بهزیســتى، 102 مورد 
به خانواده معظم شــهدا، 238 مورد 
به جانبازان و 124 مورد نیز به ســایر 

واجدین شرایط واگذار شده است.
ابوالقاســم عســکرى افزود: همچنین در راستاى این 
طرح بخشودگى؛ امکان برخوردارى تعداد قابل توجهى 
مشترك مانند مساجد حســینیه ها و اماکن مذهبى از 

گازطبیعى در این استان فراهم شده است.
وى افزود: مددجویان نهادهاى حمایتى و جانبازان باالى 

25 درصد در صورتى که تا کنون از امتیاز اشــتراك گاز 
رایگان بهره مند نشده اند مى توانند با دریافت معرفى نامه 
از نهاد مربوطه و ارائه به اداره گاز استان براى یک مرتبه 

کنتور و اشتراك رایگان دریافت نمایند.

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان، در پایان برمصرف 
بهینه و ایمن گاز طبیعى در تمامى بخش هاى خانگى، 
صنعتى و عمومــى تاکید کرد و گفــت: رعایت الگوى 
مصرف تاثیر بسزایى بر استمرار ارائه خدمات گازرسانى 
به بیش از 5 میلیون جمعیت و صنعت استان و حفظ منابع 

ملى کشور خواهد داشت.

واگذارى 700 انشعاب رایگان گاز در استان اصفهان 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان در نظر دارد پروژه مشارکتى 
تولید بذر را در گلخانه اى به مساحت حدود 4800 مترمربع واقع در اصفهان، کوى امیریه، ساختمان 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى اصفهان را به شرکت هاى واجد شرایط واگذار 
نماید، متقاضیان مشارکت مى توانند از روزهاى شنبه تا چهارشنبه طى ساعات ادارى و حداکثر تا 
تاریخ 1401/01/28 با مراجعه به اصفهان، کوى امیریه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع 
طبیعى اصفهان، دفتر امورحقوقى، ضمن دریافت اسناد مزایده، پیشنهاد خود را بر اساس شرایط 

مندرج در اسناد، به مرکز ارائه نمایند.
شرایط عمومى برگزارى مزایده:

الف) آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد روز یکشــنبه مورخ 1401/01/28 ساعت 12 
مى باشد.

ب) عضویت کلیه متقاضیان شرکت در مزایده، در ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت الزامى 
مى باشد. 

پ) پیشنهادات واصله در روز دوشنبه مورخ 1401/01/29 ساعت 12 در کمیسیون معامالت مرکز 
تحقیقات قرائت و نتیجه در همان روز اعالم مى گردد. 

ت) تلفن تماس و اطالعات بیشتر: 09131341408 آقاى وفانیا 

آگهى تجدید مزایده

م.الف:1297154      

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان

در جلسه گردهمایى پایان ســال مدیران مخابرات منطقه 
اصفهان، شهرستان هاى برتر مخابراتى استان اصفهان در 

سال 1400 معرفى شدند.
در این جلسه که با حضور مدیر مخابرات منطقه اصفهان در 
سالن کوثر مخابرات برگزار شد؛ شهرستان هاى نجف آباد، 
نطنز و فریدون شهر به عنوان ادارات مخابرات برتر استان 

معرفى شدند و با اعطاى لوح تقدیر از تالشهاى صادق زاده، 
فردوسى و عطایى نیا مسئولین مخابرات شهرستان هاى 

نجف آباد، نطنز و فریدون شهر تجلیل شد.
در این جلسه که با هدف گزارش فعالیت هاى انجام گرفته 
در سال 1400  و تبیین رویکرد پیش روى مدیران در سال 
آتى برپا شده بود؛ مدعوین عالوه بر ارائه گزارش عملکرد 

یکساله خود به ارائه پیشنهادات و دغدغه هاى خود در مسیر 
پیشبرد اهداف شرکت پرداختند.

گفتنى اســت ارزیابى ادارات مخابرات شهرســتان هاى 
استان ،مالك و معیار سنجش اثر بخشــى فعالیت هاى 
مراکز مخابراتى است که به صورت ماهانه در سطح استان 

صورت مى پذیرد.

معرفى شهرستان هاى برتر مخابراتى اصفهان 


