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پاى لنگان  نسخه نویسى الکترونیک تأمین 10 درصد شکر کشور در اصفهانحمایت تهیه کننده فرانسوى «قهرمان» از اصغر فرهادىتور جام جهانى، 40 برابر حداقل دستمزد 1401!  بازى احساسى گاندوها بالى جانشان شد اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

رابطه شدت 
بیمارى کووید

 با اندازه انگشتان 
دست

بخشى از خیابان آپادانا فرونشست
3

5

سال 1400 
با 4788 

آتش سوزى در 
اصفهان

محققان در بریتانیا براساس یک تحقیق گزارش 
داده اند که اندازه انگشتان فرد ممکن است با 

شدت بیمارى و احتمال بسترى شدن بیمارمبتال 
به کووید 19در ارتباط باشد. طبق مطالعه انجام 
شده در دانشگاه سوانسى، میزان تستوسترون...

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: چهار هــزار و 788 
آتش سوزى طى سال 1400 در اصفهان گزارش 

شد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به گزارش عملکرد 
نیروهــاى امداد و نجات آتش نشــانى اصفهان 
اظهار کرد: در سال گذشته 427 هزار و 126 مورد 
تماس با مرکز فرماندهى عملیات آتش نشــانى 
اصفهان برقرار شده که از این تعداد 12 هزار و 74 

مورد منجر به انجام عملیات شده است...

«نان» به نرخ روز خورده نمى شود«نان» به نرخ روز خورده نمى شود
عرضه نان در نانوایى هاى آزادپز با قیمت هاى متفاوتعرضه نان در نانوایى هاى آزادپز با قیمت هاى متفاوت
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شکستگى لوله فاضالب، یکى از پر رفت و آمدترین خیابان هاى اصفهان را مسدود کرد

سپاهان به دنبال جبران مافات با کمک فرشاد
یکى از امیدهاى سپاهان در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا فرشاد احمدزاده است، 
بازیکنى که در برنامه هاى تهاجمى تیم به خوبى پیدا مى شود و گل هاى سرنوشت 
سازى مى زند. سپاهان بعد از، از دست دادن شانس قهرمانى در لیگ برتر و همچنین 
جام حذفى حاال در پى درخشش در بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا و صعود به مرحله 
حذفى این رقابت هاســت تا جبران مافات کند و به طور حتم در این مســیر یکى از 

بازیکنانى که مى تواند به کمک تیم سپاهان بیاید...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افزایش موارد 
مثبت کرونا در 
دانش آموزان 

اصفهانى

7 محور چشم انداز شرکت توزیع برق اصفهان
مدیر عامل شرکت توزیع برق مسیر حرکت این شرکت براى رسیدن به افق 1405 را تشریح کرد

8

آمادگى سجادآمادگى سجاد
 کلید موفقیت  کلید موفقیت 

مقام ارشد پلیس فتا مقام ارشد پلیس فتا 
هشدار داد؛هشدار داد؛

اجاره کارت هاى اجاره کارت هاى 
بانکى براى قمار بانکى براى قمار 

و پولشویىو پولشویى

7

جانشین رئیس پلیس جانشین رئیس پلیس 
راهنمایى و رانندگى:راهنمایى و رانندگى:

746746 نفر در  نفر در 
تصادفات تصادفات 
نوروزى نوروزى 

جان باختندجان باختند

2

4

سعید پیردوست:سعید پیردوست:

مهران مدیرى حاشیه ها مهران مدیرى حاشیه ها 
را به دل نمى گیرد

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 دومچاپ دوم آگهى مزایده عمومى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

4

یررا به دل نمى گیرد ى ل ب را به دل نمى گیردر

1- دستگاه مناقصه گزار : اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه : خرید تجهیزات  به شرح جدول ذیل :

3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه :
اصفهان – خیابان باغ گلدســته – مقابل درب شــرقی بازار هنر – واحد پشــتیبانى طرحها اداره کل نوســازي مدارس اســتان اصفهان

 (تلفن تماس2- 32222091)
4- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه :

الف )مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 4 روز از انتشار آگهی از تاریخ 1401/01/18 لغایت ساعت 19  مورخ 1401/01/22  و بصورت الکترونیکى 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) www.setadiran.ir  می باشد.

ب )مهلت بارگذارى اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و ارسال پاکت الف و زونکن ارزیابى کیفى تا پایان وقت اداري مورخ 
1401/02/08  می باشد .

ج )زمان گشایش پاکات ارزیابى کیفى ساعت8:30 صبح روز شنبه 1401/02/10 و پاکات الف و ب ، ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/02/11 
در محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان مى باشد .

5-نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه : الف) سپرده (واریز به حساب IR 780100004061030607670085 به نام تمرکز وجوه سپرده نوسازي 
مدارس استان اصفهان بانک مرکزى) ب) ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما به مدت 3 ماه  

6- مدت اعتبار پیشنهادها : یک ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى مى باشد.
ضمنًا متن این فراخوان در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir وiets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائى پاکات ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

آکهی مناقصه عمومی دو مرحله اى
  شماره  431  مورخ 15 /1401/01

چاپ اولچاپ اول

مجید نسیمى-سرپرست اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان 

نوبت مناقصهمبلغ تضمین (ریال)شماره مناقصه سامانه ستادنوع تضمینتعدادموضوع مناقصهردیف

اول20010040380000022/250/000/000ضمانتنامه/سپرده300خرید پرینتر 1

م.الف:1298127

شهردارى بویین میاندشت در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه آسفالت معابر سطح شهر را از محل اعتبارات شهردارى و دولتى از طریق آگهى مناقصه طبق شرایط 
ذیل اقدام نماید :  

1- شرکت در مناقصه ى ردیف اول نیاز به صالحیت فنى و یا رتبه ى حد اقل 5 راه و باند و شرکت ثبت شده مى باشد . 
2- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله ى کارکنان دولت را بنمایند . 

3- پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنى پروژه ، به شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را خریدارى نمایند . 
4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5٪ اعتبار پروژه به میزان 1/000/000/000 ریال را به عنوان سپرده ى شرکت در مناقصه به حساب سپرده ى شهردارى بویین 

میاندشت به شماره سیبا بانک ملى 0107318328000 واریز و یا ضمانتنامه بانکى ارائه نمایند . 
5- متقاضیان الزم است از توان مالى کافى برخوردار باشند . 

6- متقاضیان مى توانند با مراجعه به شهردارى از روز پنج شنبه مورخ 1401/01/18 و دریافت اسناد مناقصه ،  پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
پنج شنبه مورخ 1401/01/25 در 2 پاکت شامل : 

پاکت الف : فیش واریزى سپرده یا ضمانتنامه بانکى - پاکت ب : پیشنهاد قیمت به صورت سربسته و الك و مهر شده به دبیرخانه ى محرمانه شهردارى تسلیم و 
رسید دریافت نمایند .

7- به پیشنهادات قلم خورده ، مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
8- کلیه ى کسورات قانونى طبق مقررات بر عهده ى پیمانکار خواهد بود . 

9- شهردارى به استناد ماده 5 آئین نامه هاى مالى شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه ى پیشنهادات مختار است . 
10- کلیه ى هزینه هاى چاپ آگهى در روزنامه بر عهده ى برنده مناقصه مى باشد . 

11- سپرده ى نفرات اول تا سوم ، تا انجام تشریفات قانونى مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه هر یکى از برندگان حاضر به عقد قرارداد در موعد 
مقرر نشوند ، سپرده ى آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد . 

12- کلیه ى پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ 1401/01/27 راس ساعت 14:30 در محل دفتر شهردار باز و قرائت خواهد شد . 
توضیح : اعتبارات دولتى به صورت اوراق اسناد خزانه مى باشد .    

آدرس : اصفهان – شهرستان بویین میاندشت – بلوار امام حسین (ع) – خیابان بهارستان – ساختمان شهردارى بویین میاندشت 
کد پستى : 8565161477           تلفن هاى تماس : 03157522440     -     03157522250      فاکس : 03157523744

www.bouinmiandasht.ir : وب سایت
@ sh_bouinmiyandasht  : تلگرام  sapp.ir/sh_bouinmiyandasht : کانال هاى اطالع رسانى : سروش

آگهى مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ( نوبت اول )

م.الف:1298194

محل تامین اعتبارمبلغ مناقصهمحل اجراعنوان مناقصهردیف

دولتى – شهردارى20/000/000/000 ریال معابر سطح شهر آسفالت معابر شهرى1

احمد عبداللهى- شهردار بویین میاندشت
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رییس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان از صادرات 54 
میلیون دالرى محصوالت و خدمات شرکت هاى فناور 
و دانش بنیان مستقر در این شهرك در سال 1400 خبر 
داد و گفت: این میزان نسبت به سال 99 حدود یک و نیم 

برابر رشد داشت.
جعفر قیصرى افــزود: صادرات محصوالت 
و خدمات شــرکت هاى فناور و دانش بنیان 
مستقر در شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
معادل ســه درصد کل صادرات و 10 درصد 

صادرات غیرفلزى استان اصفهان است.
حدود 612 شــرکت فنــاور و دانش بنیان و 
هسته فناور در شــهرك علمى و تحقیقاتى 

اصفهان مستقر است.
وى با بیــان اینکه صــادرات محصوالت و 
خدمات شــرکت هاى فناور و دانش بنیان 
مستقر در شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
نسبت به سه سال گذشته، 10 برابر شده است، 
اظهار داشت: عمده صادرات این شرکت ها 

در زمینه تجهیزات پزشکى، ماشین آالت کشاورزى و 
دامدارى، خدمات ارتباطات و فناورى اطالعات، نرم افزار 
و تجهیزات و ماشین آالت صنعتى و قطعات مانند مخازن 

فشار باال و کمپسورهاست.
قیصرى تاکید کرد: جهش در صــادرات محصوالت و 
خدمات شــرکت هاى فناور اصفهان مى تواند با اجراى 
برنامه هاى حمایتى و بازاریابى مناســب در سال هاى 

آینده نیز ادامه داشته باشد.
وى همچنین با بیان اینکه میزان فــروش محصوالت و 
خدمات شــرکت هاى فناور و دانش بنیان مستقر در این 

شهرك در سال 1400 نسبت به سال 99 حدود سه و نیم برابر 
افزایش یافت، گفت: این رشد، نتیجه اعتماد شرکت هاى 

بزرگ و مصرف کنندگان به این شرکت هاست.
رییس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان ارزش فروش 
محصوالت و خدمات شــرکت هاى فناور 
مستقر در این شهرك در سال 1400 را حدود 
پنج هزار و 80 میلیارد تومان اعالم و اضافه 
کرد: این شاخص نسبت به سال 97 یعنى در 

بازه سه ساله،  9 برابر شده است.
وى با اشاره به استقرار 612 شرکت فناور و 
دانش بنیان و هسته فناور در شهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان، خاطرنشان کرد: گردش 
مالى این شرکت ها در ســال گذشته به 13 
هزار میلیارد تومان رسید در حالیکه در سال 

99 حدود سه هزار و 650 میلیارد تومان بود.
قیصرى تاکید کرد: این آمار و ارقام نشــان 
مى دهد که اســتان اصفهــان ظرفیت بى 
نظیرى در زمینــه اقتصاد دانــش بنیان و 
جهش هاى بیشتر در عملکرد و شــاخص ها را دارد و 
وضعیت ما در بخش فناورى نسبت به میانگین کشورى،

 بسیار خوب است.

صادرات شرکت هاى دانش بنیان به 54 میلیون دالر رسید 
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جانشــین رئیس پلیس راهنمایــى و رانندگى انتظامى 
کشــور درباره آخرین آمارهاى تصادفات نوروزى گفت: 
طرح  نوروزى پلیس از 25 اسفند سال 1400 آغاز شده و 
تا پایان روز 14 فروردین 1401 ادامه پیدا کرد. متأسفانه 
در این مدت 746 نفر در تصادفات رانندگى جان خود را 
از دست دادند که از این تعداد 637 نفر در جاده ها و 109 
نفر در داخل شهرها تصادف کرده و فوت شدند. البته این 
آمار در مقایسه با نوروز سال گذشته کاهش 23 درصدى 

را نشان مى دهد.
سردار سید تیمور حســینى با بیان اینکه در طول اجراى 
طرح نوروزى 1401 مجموعاً 568 مورد تصادف فوتى در 

کشور رخ داد گفت: متاسفانه 10 هزار و 625 فقره تصادف 
جرحى نیز در همین مــدت رخ داد که منجر به مصدوم 

شدن 15 هزار و 116 نفر شد. 
حسینى درباره بیشترین علت وقوع تصادفات گفت: در 
نوروز امسال حدود 32 درصد از تصادفات از نوع واژگونى 
بود یعنى هیچ خودرویى با خودروى دیگر برخورد نکرد 
بلکه مواردى نظیر همین خستگى و خواب آلودگى راننده 

منجر به آن شد.
وى درباره استان هاى داراى بیشترین تصادفات فوتى نیز 
گفت: به طور کلى استان هاى جنوبى ما همواره تصادفات 

بیشترى دارد. 

معاون وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه تنها 
16 درصد دانش آموزان در روز هاى گذشته غایب بودند، 
گفت: موضوع دانش آموزانى که قادر به حضور در مدارس 
نیستند در جلسه ستاد ملى کرونا مطرح و تصمیم گیرى 

خواهد شد.
صادق ســتارى فرد اظهار کرد: بر اســاس مصوبه ستاد 
کرونــا، دانش آمــوزان، ملزم به بازگشــت بــه مدارس 
و شــروع آموزش حضورى هســتند. یعنى دوره آموزش 
صرفًا مجازى به پایان رســیده اســت. وى با بیان اینکه 
در روز هاى 14 و 15 فروردین، از حدود 12 هزار مدرســه 
بازدید میدانى به عمل آمده اســت، گفــت: یک میلیون 

و 959 هــزار دانــش آموز، یعنــى در حــدود 84 درصد 
دانش آموزان در دو روز اول بعــد از تعطیالت در مدارس 
حضور داشتند. وى در خصوص آمار حضور دانش آموزان 
به تفکیک مقاطع تحصیلى گفت: در مقطع متوسطه اول 

و دوم استقبال بیشترى نسبت به مقطع ابتدایى داشته ایم.
ســتارى فرد در مورد آمار دانش آمــوزان غایب در این 
روز ها گفــت: فقط 16 درصد دانش آمــوزان در این دو 
روز غیبت داشتند که از این تعداد حدود 6 درصد به علت 
بیمارى، 58 درصد به دلیل مســافرت، 36 درصد عدم 
همراهى خانواده بوده اســت، ولــى در کل آمار حضور 

دانش آموزان رضایت بخش بود.

746 نفر در تصادفات 
نوروزى جان باختند

16 درصد دانش آموزان
 به مدرسه نرفتند

عجیب ترین روش 
کرایه گرفتن

  دیجیاتو|سازمان تاکســیرانى تهران در 
اقدامى تازه، ابالغ نرخ شناور را براى تاکسى هاى 
پایتخت اعالم کرده اســت. در این شیوه تازه، 
بر اساس ســاعت هاى پیک و نوع و زمان سفر 
قیمت ها تغییر پیدا مى کند. قیمت پایه و حداکثر 
قیمتى که راننده مى تواند از مسافران دریافت کند 
بر روى برچسب درج خواهد شد و مسافر مى تواند 
همان ابتدا بارکدى که روى شیشه است را اسکن 
و از قیمت سفر خود اطالع پیدا کند. طبیعتًا این 
شیوه مى تواند حواشى و درگیرى هاى جدیدى را 

بین مسافران و رانندگان تاکسى ایجاد نماید.

ساقه طالیى 
خیلى گران شد!

شرکت مینو با مجوز    نود اقتصادى|
انجمن صنفى صنایع بیســکوییت، شیرینى و 
شکالت ایران، 19 قلم از اجناس تولیدى خود را 
بین 29 تا 50 درصد افزایش داد. کمترین افزایش 
قیمت مختص بیســکوییت کرمدار با رشد 29 
درصدى و بیشــترین آن هم مربوط به ســاقه 

طالیى ویژه با50 درصد افزایش قیمت است. 

پیشنهاد جالب براى 
سربازى

  روزیاتو| على اکبر رائفى پــور، مدرس و 
نظریه پرداز ایرانى که با اظهارنظرهاى جنجالى اش 
شناخته مى شود، در بخشى از مصاحبه جدید خود 
 به انتقاد از سربازى اجبارى در ایران پرداخته است. 
او در این مصاحبه پیشنهاد مى کند دوره آموزشى 
براى همه اجبارى شود و خدمت 2 ساله به صورت 
قسطى و با پرداخت ماهیانه تنها 100 هزار تومان 

به مشموالن فروخته شود. 

دست عربستان 
در دست بالیوود

ستارگان ســینماى هند    دنیاى تصویر|
«آکشى کمار»، «شاهرخ خان»، «سلمان خان» و 
«سیف على خان» با وزیر فرهنگ عربستان مالقات 
کردند. وزیر فرهنگ عربســتان تصاویرى از این 
مالقات منتشر کرد و نوشت که هدف از این مالقات 
بررسى احتماالت همکارى بیشتر میان سینماى هند 
و سینماى عربستان است. اطالعات بیشترى درباره 
این نشست منتشر نشده است. کشور عربستان در 
سال هاى اخیر تالش مى کند که در زمینه سینما و 

تولید پیشرفت هاى سریعى داشته باشد.

باز هم بهاره خانم! 
براى اولین بار بهــاره رهنما،    برترین ها|
بازیگر پرحاشیه سینما و تلویزیون که همیشه با 
اظهارنظرهاى جنجالى خود خبرساز بوده به همراه 
همســرش در یک برنامه تاك شو حضور یافت. 
این دو نفر مهمان قســمت جدید برنامه «شب 
آهنگى» با اجراى حامد آهنگى بودند. او به حامد 
آهنگى گفت که همسرش از او 83 بار خواستگارى 
کرده است. چندى پیش بهاره رهنما با حضور در 
برنامه  «کافه آپارات» با اجراى فریدون جیرانى، 
از داستان آشــنایى اش با همسر سابقش، پیمان 
قاسمخانى پرده برداشت که حاشیه ساز شده بود.

22 میلیون نفر کم لطف
  ایرنا|طبق آمارهاى وزارت بهداشت، تعداد 
افرادى که واکسن دوز سوم خود را هنوز تزریق 
نکرده اند رقم قابل توجهى اســت و 22 میلیون 
نفرى که استقبال خود را براى تزریق این واکسن 
نشان نداده اند در واقع کم لطفى نسبت به مردم 
و اعضاى خانواده خودشان داشته اند زیرا ممکن 
است به دلیل واکســن نزدن این افراد امکان 
انتقال ویروس به دیگران هم وجود داشته باشد.

فوق کارشناس! 
همزمان با گران شــدن عجیب    برترین ها|
گوجه فرنگى، ویدیویى از یک برنامه صداوسیما در 
فضاى مجازى مورد توجه کاربران قرار گرفته است 
که در این ویدیو کارشناس تلویزیونى تجویز مى کند 
مى توان به جاى گوجه فرنگى، سیب خورد! پیش از 
این هم کارشناسان دیگرى همزمان با گران شدن 
اقالم مختلف چنین پیشــنهاداتى را در صداوسیما 

مطرح کرده بودند.

برکنارى معاون جنجالى
وزیر  معاون    باشگاه خبرنگاران جوان|
راه و شهرسازى که ماجراى هدیه 80 میلیونى اش 
حاشیه ساز شــده بود، برکنار شد. در حاشیه مراسم 
کلنگزنى پروژه هاى مســکن در خراسان شمالى، 
وقتى دو نونهال با گل به اســتقبال معاون وزیر راه 
رفتند، نجات نیا براى تشــکر به آنها ســفر عتبات 
به همراه خانواده هدیــه داد. این موضوع منجر به 
اعتراض امام جمعه شیروان شد و در نهایت دستور 
وزیر راه و شهرســازى براى پیگیرى این موضوع

 صادر شد.

واقعاً مرده!
در میــان بهــت جهانــى از    خبر فورى|
کشــتار غیرنظامیان اوکراینى در  «بوچا»، بعضى 
خبرهاى خاص هم هست که فضا را کمى تلطیف 
مى کند! مثًال برخى رســانه هاى جهان با انتشــار 
یک ویدیو که از داخل یک اتومبیل گرفته شــده  
مدعى تکان خــوردن جنازه اى کــه کف خیابانى 
در این شهر  افتاده بود شــدند و ماجراى کشتار را 
ســاختگى خواندند. اما اکنون مشــخص شده که 
افتادن قطره باران روى شیشــه خودرو باعث این 
خطاى چشم شده اســت و خبرى از تکان خوردن

 جنازه نیست!

ورود
 روزى 10 هزار افغان

طبــق    روزنامه جمهورى اسالمى|
آمار هاى میدانى، جمعیت افغان ها در ایران اکنون 
به هشت میلیون نفر رسیده و هر روز حدود 10 هزار 
نفر به صورت غیرقانونى و قانونــى وارد مرز هاى 
ایران مى شوند. ترکیب جمعیتى بسیارى از استان ها 
در حال تغییر است و اتفاقات مهمى در حال رخ دادن 
هستند که جنایت در صحن رضوى یکى از آنهاست 
به ویژه آنکه در میان مهاجران، افراد وابسته به گروه 

تروریستى طالبان فراوانند.

خبرخوان

رئیس کمیسیون گردشگرى اتاق مشترك بازرگانى ایران 
و قطر مى گویــد هنوز مجوز تور جــام جهانى قطر براى 
آژانس هاى هواپیمایى صادر نشده است. در همین حال 
برخى از آژانس هاى هواپیمایى فــروش تور جام جهانى 
را شــروع کرده اند؛ تورهاى 50 میلیــون تومانى تا 137 

میلیون تومانى.
حدود هشت ماه دیگر تا جام جهانى قطر مانده است. خرید 
بلیت براى تماشاى بازى هاى جام جهانى براى ایرانیان 
اما چندان کار راحتى نیســت. در حال حاضر فقط کسانى 
مى توانند بلیت بخرند که ویزا کارت و کردیت کارت هاى 

بین المللى داشته باشند.

مرحله دوم بلیت فروشى فیفا از روز 16 فروردین آغاز شد. 
فروش بلیت جام جهانى قطر از طریق فیفا تا ساعت 13:30 

هشتم اردیبهشت ادامه دارد.
محمد میرانى، رئیس کمیسیون گردشگرى و عضو هیئت 
مدیره اتاق مشترك بازرگانى ایران و قطر به «تجارت نیوز» 
مى گوید: «در صورت صدور مجوز بــراى تورهاى جام 
جهانى، ایرانیان مى توانند با 100 میلیون تومان بازى هاى 

ایران را در یک تور 13 روزه تماشا کنند.»
این در حالى است که در حال حاضر هم برخى آژانس هاى 
هواپیمایى، تورهــاى جام جهانى قطــر را پیش فروش 
مى کنند. هزینه آن هم بســتگى به تعداد بازى مورد نظر 

و تور دارد.
مســئول فروش یکى از این آژانس ها مى گوید: «تور سه 
روزه، هفت روزه و 11 روزه براى جام جهانى قطر داریم. 
هزینه تور سه روزه، 2800 دالر، هفت روزه 3800 دالر و 

تور جام جهانى 11 روزه 4800 دالر مى شود.»
به عبارتى با نرخ فعلى دالر، تور سه روزه حدود 79 میلیون 
تومان، تور هفت روزه 108 میلیون تومان و تور 11 روزه 

حدود 137 میلیون تومان مى شود.
او مى گوید: «براى اطمینان خاطر خریدار تور، قرارداد هم 
مى بندیم. البته نصف هزینه تور زمان قرارداد باید پرداخت 
شود. تور جام جهانى قطر هم شــامل پرواز، هتل، بلیت، 

ترانسفر مى شود. از هتل تا استادیوم نیز بر عهده ماست. 
هتل هاى تور نیز 4 ستاره هستند.»

یکى دیگر از آژانس هاى هواپیمایــى، مى گوید تور جام 
جهانى را 50 میلیون تومان مى فروشد. برخى از آژانس ها 
نیز با وجود تبلیغات در ســایت ها مى گویند: «هنوز مجوز 
نگرفته ایم اما اسم شما در لیست ثبت مى شود و در اولین 

فرصت براى تور جام جهانى شما را خبردار مى کنیم.»
میرانى اما درباره فروش تور جام جهانى هشدار مى دهد و 
مى گوید: «تاکنون هیچ شرکت و آژانس هواپیمایى ایرانى 
حق فروش بلیت و تور جهانى را نگرفته است. تنها افرادى 
موفق به ثبت نام بلیت بازى ها شدند که پیش تر از طریق 

سایت فیفا اقدام کردند.»
عضو هیئت مدیره اتاق مشترك بازرگانى ایران و قطر ادامه 
مى دهد: «هزینه خرید بلیت سه بازى ایران از طریق فیفا 
براى ایرانیان در جایگاه متوسط، حدود 20 میلیون تومان 
مى شود. البته آنها که کارت بانکى بین المللى دارند امکان 
خرید بلیت از فیفا را دارنــد.» او مى گوید: «هزینه بلیت 
بســتگى به جایگاه صندلى دارد. بلیت سه بازى از سطح  
یک حدود چهار میلیون تومان و در جایگاه ویژه حدود 70 

میلیون تومان مى شود.»
اما عالقه مندان به تماشاى حضورى فوتبال عالوه بر بلیت، 
باید هزینه پرواز، هتل و... را نیز در نظر بگیرند. میرانى در 
این مورد مى گوید: «اگر ایرانیان از طریق خرید مستقیم 
بلیت از فیفا اقدام کنند، با هتل، پرواز و سایر خدمات حدود 
170 میلیون تومان باید هزینه کنند.» به عبارتى یعنى بیش 
از 40 برابر حداقل دستمزد 1401. هزینه اى که براى برخى 
از عالقه مندان به فوتبال قابل پرداخت نیست و تماشاى 
حضورى بازى هاى جام جهانى براى آنها رؤیایى اســت 

دست نیافتنى. 
رئیس کمیســیون گردشــگرى و عضو هیئــت مدیره 
اتاق مشــترك بازرگانى ایران و قطــر مى گوید با صدور 
مجوز تور جام جهانى بــراى آژانس هاى هواپیمایى این 
هزینه براى عالقه مندان بــه فوتبال حدود 100 میلیون

 تومان مى شود.

تماشاى مهمترین تورنمنت جهانى فوتبال از نزدیک چقدر در مى آید؟

تور جام جهانى
 40 برابر حداقل دستمزد 1401!

نماینده مــردم همدان در مجلــس یازدهم و عضو 
کمیســیون ویژه طرح صیانت به «دیده بان ایران» 
گفت: نماینده هاى مخالف طرح صیانت حتى یکبار 
هم این طرح را مطالعه نکرده اند، تمام مواد این طرح 
با ضابطه مندى لحاظ شــده و مراحل قانونى را طى 

کرده است. 
حجت االسالم فالحى ضمن دفاع از ایجاد یک شبکه 
اینترنت تحت ضوابط جمهورى اسالمى گفت: بنده 
به عنوان یک شهروند جمهورى اسالمى و یک کاربر، 
واتساپ اکانت بنده را مسدود کرده، االن من باید یقه 
چه کسى را بگیرم؟ اگر همین پلتفرم دفترى در ایران 

داشت من مى توانستم این قضیه را پیگیرى کنم.
او درباره کســانى که در فضاى مجازى درآمدزایى 

مى کنند خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر حدود 9 
میلیون کاربر ایرانى از همین فضــاى مجازى نان 
مى خورند اگر حســاب آنها مســدود شود چه کسى 
پاسخگو است؟ همین 9 میلیون کاربرى که از اینترنت 
کشور، منافع  و درآمد استفاده کردند، اگر حساب آنها 

بسته شود تکلیف معیشت آنها چه مى شود؟!
عضو کمیســیون ویژه طــرح صیانت با اشــاره به 
متزلزل شدن بنیان خانواده گفت: االن که وضعیت 
خانواده ها متزلزل شــده و برخى با انتشــار برخى 
فیلم ها و مطالب و... روح، روان و بنیان یک خانواده 
را به هم مى ریزند، ســئوال ما این اســت که آیا این 
آقایان مى تواننــد این موارد را بــدون طرح صیانت

 حل کنند؟

بررســى قیمت ها در بازار موبایل حاکى از آن است 
که آیفون 13 هاى ســبز بازار یک تا ســه میلیون 
تومان گران تر از رنگ  هاى دیگر آن خرید و فروش 
مى شوند. این آیفون تنها بر اساس سفارش مشترى 

موجود شده و به صورت عام در مغازه ها نیست.
در یکى دو روز  گذشــته نوســانات قیمتى در بین 
تلفن هاى همراه برند اپل به حداقل رسیده است و در 
این بین قیمت انواع مدل هاى سبز آیفون 13 در بازار 
تهران اعالم شده است؛ آیفون 13 سبز با ظرفیت 128 
گیگابایت در حال حاضر در بازار تهران 31 میلیون و 
500 هزار تومان قیمت خورده است و آیفون 13 سبز 
پرو با ظرفیت 256 گیگابایت نیز در حال حاضر در بازار 
تهران 42 میلیون و 100 هزار تومان قیمت خورده 

است که یک میلیون تومان گران تر از سایر رنگ هاى 
این مدل است و آیفون 13 سبز پرومکس با ظرفیت 
256 گیگابایت نیز در حال حاضر 45 میلیون و 600 

هزار تومان قیمت دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به قیمت باالى پروازهاى عتبات نسبت به سفر سیاحتى به دیگر کشورهاى همسایه، 
گفت: دست هایى در کار است تا مردم به جاى عتبات به سفرهاى سیاحتى کشورهاى همسایه رهسپار شوند.

سیدصادق حسینى این سخنان را در وبینار بررسى سفرهاى عتبات عالیات که نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت و 
جمعى از مدیران حج و زیارت استان ها حضور داشتند، مطرح کرد و نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت هم بر لزوم 

کاهش هزینه سفر عتبات عالیات تأکید کرد.
حسینى درباره برخى اظهارنظرها مبنى بر هزینه هاى زیاد سفر عتبات عالیات گفت: برخى صحبت هاى مطرح شده 
ارتباط  مســتقیم به پروازهاى عتبات عالیات دارد که در این ارتباط ما هم گالیه داریم و درصددیم که هزینه و تأخیر 

پروازها کاهش یابد.
وى با اشاره به قیمت باالى پروازهاى عتبات عالیات نسبت به پروازهاى تفریحى به برخى کشورهاى همسایه، اظهار 
کرد: این رویکرد نشان مى دهد دست هایى در کار است تا مسیر سفر به عتبات عالیات را تغییر دهد و در عوض، مردم به 

سفرهاى سیاحتى کشورهاى همسایه رهسپار شوند. 
سازمان حج و زیارت براى نوروز، سقِف هزینه سفر هوایى سوریه را حدود 9 میلیون و 450 هزار تومان و عراق را 13 

میلیون و 400 هزار تومان اعالم کرده بود که بخش زیادى از این هزینه را به بلیت هواپیما ربط داده بود.

 سرپرست مرکز روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت بهداشت گفت: دولت سیزدهم اهتمام خود را به کار گرفته که 
کمترین مشکلى در تأمین دارو ایجاد نشود و تأکید داریم که اخبار غیرواقعى افزایش 6 برابرى قیمت دارو صحت ندارد 

و تکرار این موارد فقط مى تواند اذهان عمومى را مشوش کند.
محمد هاشمى افزود: بسیارى از اقالم اساسى مانند گوشت، برنج، شکر و... که سرانه مصرفشان از دارو بسیار باالتر است 
در سال هاى اخیر افزایش قیمت قابل توجه داشته اند و نباید فقط افزایش اندك قیمت برخى داروها تعجب برانگیز باشد؛ 
ما با قاطعیت نمى گوییم که دارو هیچ افزایش قیمتى نداشته است، معموًال اکثر محصوالت در طول سال افزایش قیمت 

دارند، دارو نیز در برخى موارد مشمول افزایش قیمت مى شود. 
وى اظهارداشت: نظارت بر قیمت و کیفیت دارو حساس تر و بسیار متفاوت از سایر اقالم است و طبیعتاً، کنترل بیشترى 

بر روى آن صورت مى گیرد؛ از سوى دیگر، مکرراً در این باره توضیحاتى ارائه شده است.  
هاشمى ادامه داد: انتظار عدم افزایش قیمت دارو و ثابت ماندن آن، بجا نیست چرا که صنعت دارو هم مانند بقیه صنایع 
کشور، هزینه و گردش مالى وابسته به اقتصاد دارد. اما نکته اى که با دقت رصد مى شود این افزایش قیمت قابل مقایسه 

با سایر اقالم مصرفى و کاالهاى اساسى نیست.

مى خواهند سفر تفریحى
 جایگزین سفر عتبات شود

گوشت و برنج گران شده؛ 
دارو هم باید گران شود!

پاسخ نماینده موافق طرح صیانت به نمایندگان مخالف طرح صیانت:

واتس آپ اکانت بنده را مسدود کرده! 
یقه چه کسى را بگیرم؟

قیمت جالب آیفون جدید در بازار ایران
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تأمین 10 درصد شکر کشور 
در اصفهان

دومین کارخانه تولید شکر کشور در اصفهان با ظرفیت 
سـاالنه 70 هزار تن، 10 درصد شـکر مورد نیاز کشور 
را تامین مى کند. بـه گزارش مدیرعامـل کارخانه قند 
اصفهان، ایـن واحد تولیدى با شـش دهـه فعالیت به 
روزتریـن دسـتگاه هاى تولیـد شـکر از قند در کشـور 
مجهز دانسـت و گفت: روزانـه چهار هزار تـن چغندر 
قند از 9 اسـتان اصفهان کشـور وارد این کارخانه ودر 
فرایندى تبدیـل به شـکر مى شـود. داورى افـزود: با 
تالش متخصصان این کارخانه سـال گذشـته زمینه 
فرآورى بیش از 520 هزار تن چغندر قند به 70 هزار تن 
شکر حاصل شـد که رکوردى در تولید شکر محسوب 

مى شود.

کارآفرینى شهروند میمه اى 
سـاالنه بیـش از 150 هـزار گلـدان گل رز در گلخانه 
کارآفرین میمه اى تولید مى شود. کارآفرین و موسس 
گلخانه گفـت: به دلیل تامیـن نشـدن گاز و گرمایش 
ناکافى در گلخانه اش گل هاى رز هفت رنگ و نسترن 
پـرورش مى دهد کـه با شـرایط محیطى ایـن منطقه 
سازگار است. على ابذل افزود: در این واحد گلخانه اى 
بیش از 25 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم امرار 
معاش مى کنند که درصورت تامین گاز زمینه پرورش 
انواع گل ها در این واحد فراهـم و تعداد نیرو ها به 100 

نفر افزایش مى یابد.

محدودیت ورزشى نداریم
دبیر هیات پزشکى ورزشى اصفهان گفت: هیچ باشگاه 
و یا رشته ورزشى در این استان از حیث محدودیت هاى 
کرونایى، ممنوعیتى براى فعالیت ندارند. مهدى محمدى 
افزود: با کاهش شیوع ویروس کرونا و با اعالم ستاد ملى 
کرونا باشگاه هاى مختلف ورزشى در این استان به شرط 
رعایت پروتکل هاى بهداشـتى و موازین پیشگیرانه از 

ابتال به بیمارى مى توانند فعالیت کنند.

نابودى 46 هزار ُتن 
موادغذایى غیربهداشتى

مهدى میرجهانیان، مدیر گروه بهداشت محیط مرکز 
بهداشـت اصفهان از معرفى 649 متخلف بهداشـتى 
به مراجـع قضایى و نابـودى 46هزار تن مـواد غذایى 
در تعطیالت نوروز امسـال خبر داد و گفت: بیشـترین 
تخلـف بهداشـتى در این مـدت مربوط بـه واحدهاى 
آبمیوه و بسـتنى، نانوایى ها و واحدهـاى فرآورى مواد 

غذایى مانند اغذیه فروشى و رستوران ها بوده است.

درآمد اصفهان براى دولت 
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اسـتان اصفهان گفت: از مجموع هفت میلیون و 400 
هـزار گردشـگر ورودى به ایـن منطقـه در تعطیالت 
نوروز امسـال، بالغ بر یک میلیون و 460 هـزار نفر در 
مکان هاى اقامتى اسکان یافتند. علیرضا ایزدى میزان 
درآمد این اداره از سفر گردشگران در ایام نوروز به این 
خطه را  بالغ بر پنج میلیارد تومـان تخمین زد و گفت : 
این درآمد به خزانه دولت واریز  و صرف زیر ساخت ها 

مى شود.

کاهش خروجى سد
 زاینده رود   

مدیـر بهره بردارى و نگهـدارى از سـد و نیروگاههاى 
زاینده رود و کوهرنـگ گفت: خروجى سـد زاینده رود 
از شـامگاه شـانزدهم فروردیـن مـاه کاهـش یافـت. 
سـید مجتبى موسـوى نائینى با اعالم این خبر اظهار 
داشـت: ورودى سـد زاینـده رود نسـبت بـه پارسـال 
13 درصـد افزایـش و نسـبت بـه متوسـط بلندمدت 
20 درصـد کاهش نشـان مى دهـد. موسـوى نائینى 
درباره میزان بارش ها در کوهرنگ  خاطر نشـان کرد: 
بارندگى ها نسـبت بـه زمان مشـابه در سـال قبل 47 
درصد افزایش و نسبت به میانگین دراز مدت سه درصد

 کاهش دارد.

خبر

مدیر بازارهــاى روز کوثر شــهردارى اصفهان گفت: 
به مناســبت فرارســیدن ماه مبارك رمضان، بعضى از 
کاالهاى پرمصرف در ســطح فروشــگاه هاى کوثر از 
شانزدهم تا بیســت ویکم فروردین ماه با تخفیف ویژه 
عرضه مى شــود.مجید صادقى با اشــاره به تمهیدات 
بازارهــاى کوثر بــراى ماه مبــارك رمضــان، گفت: 
با توجه به فرارســیدن ماه مبارك رمضان ســعى شده 
است در فروشــگاه هاى کوثر تخفیف ها ویژه اى براى 
مراجعه کنندگان در نظر گرفته شــود.وى با اشــاره به 
تخفیف هاى ویژه ماه رمضان در فروشــگاه هاى کوثر، 
تصریح کــرد: اکثر ایــن تخفیف ها شــامل کاالهاى 

پرمصرف همچون مرغ، برنج، گوشت و روغن و بالغ بر 
40 قلم کاالى دیگر که در این ماه مبارك بیشتر مصرف 
مى شود، همچون خرما، ارده، شیره، پنیر و ماست است که 
با تخفیف ویژه عرضه مى شود.مدیر بازارهاى روز کوثر 
شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: برخى از این 40 قلم 
کاال با قیمت تولید یا در صورت وجود قیمت مصرف کننده 
تا 30 درصد تخفیف در سطح بازارهاى کوثر شهردارى 
اصفهان از شانزدهم تا بیست ویکم فروردین ماه از ساعت 
8 تا 21 به صورت یک سره عرضه مى شود.وى گفت: در 
بازارهاى کوثر مرغ، برنج و گوشت با نرخ مصوب ستاد 

تنظیم بازار عرضه مى شود.

مدیر شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان 
گفت: میزان کل مصرف بنزین در این استان در تعطیالت 
نوروز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 
23 درصد افزایش یافت.عبدا... گیتى منش افزود: بررسى 
آمار میزان مصرف کل بنزین شــامل معمولــى، یورو4 و 
سوپر در 16 روز نخســت تعطیالت نوروزى امسال یعنى 
از 27 اسفند پارسال تا 13 فروردین امسال، گویاى رشد 23 

درصدى آن است.
وى میزان رشد مصرف بنزین معمولى در این مدت را 37/6 
درصد و بنزین یــورو 4 را 19/22 درصد اعالم کرد و ادامه 
داد: میزان مصرف بنزین ســوپر در این مدت 2/91درصد 

کاهش یافته است.مدیر شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اصفهان گفت: میزان مصرف ســوخت سى 
ان جى (گاز طبیعى فشــرده) نیز در 15 روز نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشــته بیش از 16 درصد 

افزایش یافته است.
وى خاطرنشــان کرد: همچنین میــزان مصرف نفت گاز 
(گازوییل) در استان اصفهان از 27 اســفند پارسال تا 13 

فروردین امسال 6/65 درصد کاهش یافت.
وى تصریح کرد: بازرســى ها گویاى این بود که نازل ها با 
دقت الزم کار مى کردند و جاى نگرانى درباره کم فروشى 

وجود ندارد.

نوروز اصفهان با 
پر مصرفى بنزین گذشت

طرح 6 روزه بازارهاى کوثر 
ویژه ماه رمضان

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفــت: چهار هــزار و 788 
آتش سوزى طى سال 1400 در اصفهان گزارش شد.

فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به گزارش عملکرد 
نیروهاى امداد و نجات آتش نشانى اصفهان اظهار 
کرد: در سال گذشته 427 هزار و 126 مورد تماس با 
مرکز فرماندهى عملیات آتش نشانى اصفهان برقرار 
شــده که از این تعداد 12 هزار و 74 مورد منجر به 

انجام عملیات شده است.
وى افزود: از این تعداد عملیــات چهار هزار و 788 
مورد حریق و هفت هزار و 286 مــورد نیز حادثه و 

خدمات ایمنى بوده است.

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهــان با بیــان اینکه تعــداد افراد 
نجات یافته از حوادث گزارش شــده پنــج هزار و 
72 نفر بوده اســت، ابــراز داشــت: میانگین زمان 
رســیدن به محل حادثــه توســط نیروهاى آتش 
نشــانى اصفهان ســه دقیقــه و 52 ثانیــه برآورد

 شده است. 
وى با اشــاره به اینکــه دو هزار و 551 دســتگاه 
اطفائیه در سطح شــهر اصفهان مستقر شده است، 
اضافه کرد: همچنین در ســال گذشــته چهار هزار 
و 611 گشت ایمنى در سطح شــهر اصفهان انجام 

شده است.

معاون سیاسى امنیتى اســتاندار اصفهان با اشاره 
به انتشــار یک نامه در فضاى مجازى درخصوص 
برخورد با اتباع افغانستانى در اصفهان، انتشار این 
نامه از سوى معاون سیاســى امنیتى استاندارى و 

استاندارى اصفهان را قویا تکذیب کرد.
محمدرضا جان نثارى اظهار داشــت: خبرهایى به 
دست ما رسیده است که در فضاى مجازى نامه اى 

از قول معاون سیاسى منتشر شده و در آن با توجه 
به حضور تعدادى از افغانستانى هاى عزیز در کشور، 

آن ها را عامل برخى از خطرات معرفى کرده است.
وى در ادامه عنوان کرد: در آن نامه خواســته شده 
که با این مسأله مقابله شود اما شخصًا این نامه را به 
طور کلى تکذیب مى کنم و چنین موضوعى از سوى 

استاندارى یا معاون استاندار در کار نبوده است.

شامگاه سه شنبه شکســتگى لوله فاضالب باعث 
ایجاد حفره در خیابان آپادانا اصفهان شــد که پس 
از وقوع این حادثه، با ایمن ســازى خیابان توسط 
شــهردارى، نیروهاى آب و فاضالب به بازسازى 

شبکه پرداختند.
ایرج مظفر، معاون عمران شهرى شهردار اصفهان 
در این باره به ایمنا مى گوید: حادثه اى که ســاعت 
21:30 شــامگاه شــانزدهمین روز از فروردین ماه 
ســال جارى در خیابان آپادانا اتفاق افتــاد، بر اثر 
فرونشست زمین نبوده است، بلکه به دلیل خرابى 
و پوسیدگى لوله هاى فاضالب بوده که باعث نشت 

آب و ایجاد حفره در خیابان شده است.
وى تاکید مى کنــد: بالفاصله پــس از این اتفاق، 
نیروهاى شــهردارى به محل اعزام و نســبت به 
ایمن ســازى خیابان آپادانا اقدام کردند و نیروهاى 
شــرکت آب و فاضالب نیز به بازســازى شــبکه 

پرداختند.
سرهنگ محمدرضا محمدى، رئیس پلیس راهور 
استان اصفهان هم  از محدودیت ترافیکى در خیابان 
آپادانا به دلیل شکســتگى لوله هاى فاضالب خبر 
داده و مى گوید: شکستگى لوله منجر به محدودیت 
ترافیکى در خیابــان آپادانا (حدفاصل میدان فیض 
به سمت چهار راه آپادانا) شد و با توجه به موقعیت 
حســاس ترافیکى محل و ورود به موقــع آبفاى 
اصفهان در جهــت رفع نقص، تســریع در انجام 
عملیات و رعایت پــالن ایمنى بــه منظور حفظ 
حقوق شهروندان توسط پیمانکار مربوطه مطالبه 

پلیس بود.
اما منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان اظهار مى کند:  شامگاه سه شنبه 
در اثر پوسیدگى، خوردگى و قدمت 50 ساله شبکه 
خط 1200 بتنى فاضالب جنوب شــهر در خیابان 
آپادانا دوم، دچار شکســتگى شــد و بخشى از این 

خیابان نشست کرد.
مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان 
مى افزاید: در بخشى از خیابان اقدامات الزم توسط 
شرکت آب و فاضالب با حفارى و انحراف جریان 
فاضالب در عمق 7/5 مترى و بتن ریزى انجام شد.

در همین حال مهرداد خورســندى، ســخنگوى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هم مى گوید: 
فرسایش و شکستگى خط انتقال فاضالب غرب به 
شرق منجر به فرونشســت زمین در خیابان شهید 
قدوسى شهر اصفهان (آپادانا اول) و مسدود شدن 

این خیابان شد.
وى در خصوص علل ریزش زمین در خیابان آپادانا، 
مى افزاید: خــط انتقال فاضالب غرب به شــرق 
اصفهان با 50 سال قدمت از قدیمى ترین خطوط 
انتقال فاضالب این کالن شهر به شمار مى رود که 
ساعت 19:30 دقیقه سه شنبه شانزدهم فروردین ماه 

دچار شکستگى شد.
سخنگوى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
ادامه مى دهد: این خــط لوله با قطر 1850*1150 
میلیمتر از نوع لوله هاى بتونى فکى شکل است که 
بر اثر گاز فاضالب تاج آن کامًال خورده شده و فرو 
ریخته بود و همین علت موجب شده بود تا به مرور 
زمان خاك زیر سطح آسفالت بر اثر جریان فاضالب 
شسته شــده و موجب ایجاد حفره در خیابان شهید 

قدوسى شهر اصفهان (آپادانا اول) شود.
وى اضافه مى کند: پس از مشــخص شدن مکان 
حادثه و استعالم از دستگاه هاى خدمات رسان در 
خصوص تأسیسات زیربنایى موجود در زیر خیابان، 
عملیات مرمت و بازســازى 10 متر از این خط لوله 
در عمق 5/5 مترى زمین از ساعت 22 همان شب 
آغاز و پس از 12 ساعت کار مداوم ساعت 10 صبح 

چهارشنبه پایان یافت.
خورســندى اظهار مى کند: خــط انتقال فاضالب 
غرب به شرق اصفهان از قدیمى ترین خطوط انتقال 
فاضالب این کالنشهر به شمار مى رود که نخستین 
بار سال 1383 در محدوده خیابان نظر غربى دچار 
ایجاد حفره و ریزش شد و بازســازى آن از همان 

زمان در دستور کار قرار گرفت.
شــبکه فاضالب اصفهــان از قدمت 50 ســاله 
برخــوردار اســت، در چنــد ســال گذشــته 10 
کیلومتــر از خطــوط فرســوده فاضــالب در 
محدوده خیابان هــاى نظر غربى و شــرقى تا پل 
غدیر بازسازى شــده اســت و ترمیم بخش هاى 
دیگر فاضالب این کالن شــهر نیازمنــد اعتبار از

 وزارت نیرو است.

سال 1400 با 4788 آتش سوزى در اصفهان 

نامه منتس ب به معاون استاندار واقعى نیست

بخشى از خیابان آپادانا فرونشست

دریا قدرتى پور
چانه ها یکى اســت اما قیمت ها متفاوت اســت. نان 
این روزها به چند قیمت فروخته مى شــود و نرخ هاى 
متفاوت آرد، بهانه اى شده است براى چند نرخى شدن 
قوت الیموت. نسخه افزایش قیمت نان را هم آزادپزها 
مى پیچند، کسانى که معتقدند قیمت آردشان به نسبت 

آرد دولتى گران تر است.
در حال حاضر نانوایى ها به دو مــدل یارانه اى و آزادپز 
فعالیت مى کنند. آزادپز ها آرد را با قیمت آزاد مى خرند و 
قیمت نان در این نانوایى ها باال تر است اما نانوایى هایى 
که آرد یارانه اى مى گیرند باید با قیمت تعیین شده توسط 
دولت نان را به دست مردم برسانند؛ هر چند در برخى از 
همین نانوایى ها نیز قد نان ها آب رفته و وزن چانه ها نیز 

کوچک تر شده است.
بررسى ها نشان مى دهد که از ماه هاى گذشته بعضى 
نانوایى هاى آزادپز به خصوص در رســته نان سنگک، 
لواش و بربرى، قیمت نان را گران کرده اند. این در حالى 
است که هنوز ستاد تنظیم بازار مصوبه اى براى افزایش 
قیمت نان نداشــته و ابالغیه اى هم به دست نانوایان 

نرسیده است.
جالب اینجاست که حساسیت ها نسبت به موضوع نان 
در سبد غذایى خانوار ها موجب شده که افزایش قیمت 
آن همواره با حاشــیه هایى مواجه شود. این حساسیت 
تا اندازه اى شــدت یافته که افزایش قیمت نان منوط 
به تأیید وزارت کشــور اســت و اتحادیه ها نیز ترجیح 

مى دهند نظر چندانى در مورد آن ندهند.
 به گفته یکى از مسئوالن اتحادیه نانوایان اصفهان که 
با «نصف جهان» گفتگو مى کرد، فعًال به صورت رسمى 
افزایش قیمتى در زمینه قیمت نان نداشته ایم و اگر قرار 
باشــد در این مورد تصمیم گیرى شود موضوع در ستاد 
تنظیم بازار مطرح و از طریق کارگروه ساماندهى گندم، 
آرد و نان کشور اعالم و براى اجرا به استانداران سراسر 
کشور به عنوان رؤساى کارگروه تنظیم بازار استان ابالغ 
مى شود؛ اما فعًال هیچ برنامه اى در این مورد در دستور 

کار نیست.
با این تفاسیر مشخص مى شود که هنوز هیچ نهاد رسمى 
نرخ مصوب براى افزایش قیمت نــان را اعالم نکرده 

است اما آزادپزها به همان دالیلى که گفته شد خودشان 
نرخ تعیین مى کنند و با افزایش قیمت آرد، نانشان را به 

قیمت باالترى مى فروشند.
باالرفتن دستمزدها و گران شدن حامل هاى انرژى در 
کنار صحبت هایى که درباره کامل بــودن آرد و یارانه 
نداشتن آرد آزادپزها مى شــود، بهانه اى شده که آنها 
هر کدام ساز جداگانه اى براى خود بزنند و به این بهانه 
نانشان را به تنور گران تر شدن نان بزنند و سقفى براى 

قیمت نان تعیین نکنند.
این مشکالت از همان هفت ســال پیش که آزادپزى 
توسط دولت یازدهم کلید خورد، شروع شد و سردمدار 
این گرانى ها هم نان سنگک بود که به نسبت نان هاى 

دیگر نرخ هاى متفاوت ترى را تجربه کرد. 
هنوز هم شاهد این ماجرا ســنگک پزى هایى هستند 
که هر کدام بر اســاس آردى که به دستشان مى رسد 
نــرخ هــاى متفاوتــى را ارائه مــى کننــد. یکى از 
سنگک پزهاى محدوده میدان طوقچى با برچسبى که 
به شیشــه نانوایى اش زده به خوبى مشخص کرده که 
نانش را به نرخ آزاد مى فروشد؛ نانوایى نه چندان شلوغى 

که هر قرص نان را به قیمت 5 هزار تومان مى فروشد.
نانوایى دیگرى در محدوده خیابان مصال اما شرایطش 
فرق مى کند و یک نانوایى سنتى است که با آرد دولتى 
اقدام به پخت نان مى کند و به واسطه ارزان بودن نانش 
نســبت به آزادپزها صف طوالنى ترى جلو مغازه اش 
بسته شده است. این نانوایى، سنگک را به نصف قیمت 
آزادپزها مى فروشد اما به قول کســانى که این نان را 
مى خرند به کیفیت نان هاى آزادپز نیست و زودتر بیات 

مى شود. 
چند خیابان آن طرف تر در محدوده 24 مترى، نانوایى 
دیگرى اســت که دو قرص و نیم بربــرى را به قیمت 
5 هزار تومان مى فروشــد ولى بربرى پــز دیگرى در 
خیابان فرســان با اختالف 500 تومانى نان هایش را 
عرضه مى کند. البته این نرخ ها در شرایط عادى اعمال 
مى شــود و اگر عده اى چانه نان بزرگ ترى را به نانوا 
ســفارش بدهند و عده دیگر آن را با مخلفاتى همچون 
سبزى و کنجد بخواهند و یا نان باکیفیت ترى را سفارش 

بدهند باز هم قیمت ها متفاوت مى شود. 

در حقیقت هر واحد صنفى براساس خمیر مایه و مشتقاتى 
که براى تهیه نــان بر مى دارد، قیمت هــاى متفاوت و 
نامتعارفــى را به مــردم اعالم مى کنــد و در این میان 
جاى دستگاه هاى مسئول براى رسیدگى به این اقدام 

غیرقانونى نیز خالى است.
موضوع نان مسئله حساسى است و دولت باید بر روى آن 
نظر داشته باشد، شاید به همین دلیل است که فعاالن این 
حوزه ترجیح مى دهند در رابطه با گرانى نان به خصوص 
در نانوایى هاى آزادپز صحبتى نکنند و آن را به تصمیم 
گیرى هاى مقام هاى باالتر موکول کنند و همچنان در 

آزادپزها قیمت نان قاعده و قانونى نداشته باشد. 
جالب اینجاست که کاهش وزن و افت کیفیت هم مزید 
بر علت است و بهانه اى به دست نانوایانى داده که نان 
با کیفیت را به تنور نمــى زنند و مى گویند آرد باکیفیتى 

ندارند.
به گفته کارشناسان، چند نرخى بودن قیمت آرد و گندم 
باعث این مسائل شــده و دولت باید براى جلوگیرى از 
توزیع این فســاد و رانت یک بار براى همیشه گندم را 
تک نرخى کند و این محصول اساسى را به یک نرخ به 
نانوایان و واحدهاى صنعتى این صنف بفروشد و تا زمانى 
که دولت قیمت نــان را آزاد نکند، قیمت نان با نرخ ها و 

کیفیت مختلف به دست مردم مى رسد.
بــا اینکــه تصمیم گیــرى در مــورد قیمت نــان به 
استاندارى ها واگذار شــده اما بر اساس شــنیده ها به 
نظر مى رســد که تا چندى دیگر تمامى آزادپزها ناچار 
باشــند با نرخى واحد اقــدام به فروش نــان کنند تا با 
تک نرخى شــدن قیمت نان وجهه قانونى و رسمى به 

خود بگیرد. 
دو سال پیش اســتاندارى اصفهان اعالم کرد که چند 
نرخى بودن آرد، مشکل مهمى اســت که باید از ریشه 
و به شکل اساسى رفع شــود اما با وجود اینکه دو سال 
از این مسئله گذشته اســت همچنان نرخ هاى نان به 
روز نیســت و هر نانوایى آزادپزى بر پایه استداللى که 
دارد نرخ نــان را تعیین مى کند تا نه تنهــا در آزادپزها 
بلکه در دولتى پزها هم یارانــه تخصیص یافته به نان 
آنطور که باید و شــاید به مصرف کننــده واقعى یعنى 

مردم نرسد.

عرضه نان در  نانوایى هاى آزادپز با قیمت هاى متفاوت

«نان» به نرخ روز خورده نمى شود

شاهین شــیرانى رئیس دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان سه شــنبه شــب در  ستاد اســتانى کرونا 
گفت: طى چند روز گذشــته موارد مثبت کرونایى 
در دانش آموزان بدلیل دیــد و بازدیدهاى نوروز و 

عدم رعایت پروتکل هاى بهداشتى افزایش یافت.
سید رضا مرتضوى، اســتاندار اصفهان نیز در این 
جلســه  در ارتباط با بازگشــایى مدارس خواستار 
ورود جدى رســانه ها براى دادن اطمینان خاطر به 
خانواده ها و کاهش نگرانى آنها از حضورى شــدن 

مدارس شد و گفت: در محیط مدارس مراقبت هاى 
الزم و بسترسازى  بهداشــتى براى دانش آموزان 

فراهم شده است.
وى افــزود: یکى از معدود مکان هایــى که در دنیا 
فضاهاى آموزشى خود را تعطیل کرده است، ایران 
بوده که بیش از این تعطیلى مدارس جفا به تعلیم و 

تربیت نسل آینده  است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه تمام دانش آموزان 
و دانشــجویان به صورت جدى باید در مدارس و 

دانشگاه ها حضور یابند، افزود: در تمام موارد شاهد 
حضور گسترده مردم هســتیم و تنها در جایى که 
مخاطرات را 100درصد عنــوان مى کنند، مدارس 

است که این قابل پذیرش نیست. 

افزایش موارد مثبت کرونا در دانش آموزان اصفهانى

ست
ى ا

ئین
 تز
س
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سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون با گالیه از بى توجهى نسبت به پیشکسوتان 
در سینماى ایران، گفت که در ایام خانه نشــینى اش هیچ مدیرى سراغ از او نگرفته 

است.
پیردوست درباره شــرایط کارى خود توضیح داد: این روزها همچنان به دلیل کرونا 
در منزل به سر مى برم و امیدواریم در سال جدید اوضاع رو به راه شود تا جایى که در 
توان مان هست بتوانیم در خدمت مردم باشیم و کارى انجام دهیم. انصافًا دوستان 
همواره به بنده لطف داشــته اند و براى کار با من تماس گرفته اند اما به دلیل شرایط 

کرونایى من عذرخواهى کرده ام.
وى درباره دل تنگى خود براى فضاى کار در سینما و تلویزیون گفت: مگر مى شود آدم 
عشق خود را نبیند و دلش براى او تنگ نشود؟ اما واقعاً شرایط به گونه اى است که باید 
مالحظه سن و سال خود را بکنیم. در شرایطى هستیم که اگر خداى ناکرده اتفاقى 

رخ دهد، دیگر نمى توانیم آن را جبران کنیم. 
این بازیگر درباره خاطره ســازترین نقش خود در نگاه مردم هم بیان کرد: مردم در 
مواجهه با من خیلى از «گوزن ها» صحبت مى کننــد. در حقیقت «گوزن ها» اولین 

کار جدى من در ســینما بود که در حافظه مخاطبان ماندگار شده است. بعد از آن هم 
نقش آفرینى هایم در کارهاى مهران مدیرى مانند «شــب هاى برره» و «پاورچین» 
به یاد مردم مانده اســت. کارهاى ســیروس الوند هم همواره در خاطره ها هست، از 

«مزاحم» و «دست هاى آلوده» تا «هتل کارتن».
پیردوست با اشاره به اظهارات بازیگرانى مانند ســحر زکریا درباره کیفیت همکارى 
با مهران مدیرى، توضیح داد: من احترام زیادى براى خانم زکریا قائل هســتم و او را 
هنرمند بســیار خوبى مى دانم، اما از او گله مندم. باالخره من هــم تا مدتى با مهران 
مدیرى همکارى مى کردم و از جایى به بعد نشد که همکارى داشته باشیم، یا نقشى 
براى من نداشتند و یا به هر دلیلى من نمى توانســتم در پروژه ها حضور داشته باشم. 
معتقدم آدم نباید از این زاویه گله مند شود. همیشه باید فکر کنیم شاید شرایط اینگونه 
رقم خورده است. مطمئنًا اگر هنوز هم نقشــى مناسب خانم زکریا در پروژه اى وجود 
داشته باشد، مهران مدیرى از او دعوت به همکارى مى کند. گله کردن در این موارد 
چیزى را حل نمى کند و تنها مشکالت زیادتر مى شود. اگر خانم زکریا در چند کار آقاى 
مدیرى حضور داشته است، باید سپاسگزار باشد و نباید اینقدر زود پل هاى پشت سر 

خود را خراب کند.
این بازیگر باسابقه افزود: مهران مدیرى معموًال چیزى را به دل نمى گیرد و به نظرم 
بزرگ تر، هنرمندتر و بامحبت تر از آن هستند که بخواهند به این حواشى توجه نشان 
دهند. درباره خود من هم این من بودم که در این ســال ها شرایط همکارى با ایشان 
را نداشتم. آقاى مدیرى براى پروژه «دورهمى» هم از من دعوت کردند و من هم با 
افتخار پذیرفتم. امیدوارم اگر عمرى باقى باشد همچنان بتوانیم همکارى داشته باشیم.

وى با اشاره به احوال پرسى هاى مهران مدیرى از خود، ادامه داد: از زمان حضورم در 
«دورهمى» ایشان لطف و محبت بســیارى در حق من داشتند و من را شرمنده این 

اخالق خود کردند. من واقعًا سپاسگزار او هستم.
سعید پیردوست درباره واکنش هاى مردم در کوچه و خیابان هم گفت: مگر مى شود از 
این واکنش ها خوشحال نبود؟ زمان هایى حتى شاید من حوصله الزم را نداشته باشم 
اما مردم محبت مى کنند و برخورد بسیار خوبى با من دارند. ما به عشق همین مردم 
هستیم و کار مى کنیم. اگر ما هنرى داریم، در راستاى تشویق ها و حمایت هاى همین 

مردم است و ما باید براى آن ارزش قائل باشیم و تشکر کنیم.
این هنرمند درباره پیگیرى مدیران نسبت به احوال خود هم بیان کرد: توقع در این 
زمینه ها زیاد است اما دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است! همین شعر گویاى احوال 
من است. من هم دوست دارم آقایان مسئول تماسى بگیرند و جویاى احوالم شوند اما 

هیچ گاه این اتفاق رخ نداده است. حتى یک احوال پرسى ساده هم نمى کنند.
این بازیگر پیشکسوت درباره پیشنهادهاى مالى پایین به بازیگران پیشکسوت براى 
حضور در پروژه هاى سینمایى گفت: بله این شــرایط وجود دارد. باالخره بازیگران 
جوان بااستعدادى به میدان آمده اند که خیلى هم خوب هستند. یک سرى هم هستند 
که بیش از آنچه باید، به آن ها بها داده مى شــود. در این شرایط پیشکسوتى که چند 
دهه عمرش را در این کار گذاشته و مویى ســفید کرده اند، تنها توقع احترام دارند. با 
توجه به شرایط سخت اقتصادى این روزها، شــاید توقع بیشترى هم باشد اما وقتى 
مى بینیم که یک تهیه کننده به این کسوت و سابقه، ارج و احترام نمى گذارد، ما هم 
فقط مى توانیم جواب «نه» بدهیم و مثًال بگوییم فیلمنامه خوب نیست و یا نقش را 
دوست نداریم. ما هیچ گاه نمى گوییم دستمزد ما پایین است، باالخره هر کس ارزشى 

براى خود و هنرش قائل است.
پیردوست در پایان مطرح کرد: آنچه در سینماى دنیا و حتى همین سینماى هند نسبت 
به هنرمندان پیشکسوت شاهد هســتیم، یک درصدش هم در سینماى ایران اتفاق 
نمى افتد. به همین دلیل هم هنرمندان پیشکسوت ما غالبًا فراموش مى شوند تا مگر 
اینکه خداى ناکرده بیمارى به سراغ شان بیاید و از بین بروند! خدا کند چه کارگردانان 
و چه تهیه کنندگان به فکر باشــند تا در کنار جوان ها به بازیگرانى که عمرشان را در 

این کار گذاشته اند توجه بیشترى نشان داده شود.

سعید پیردوست:

مهران مدیرى حاشیه ها را به دل نمى گیرد

نوید محمدزاده به تئاتر برگشت

«بازى مرکب» فعالً فصل دوم ندارد

نمایــش «گیاهخــوار» به 
نویســندگى و کارگردانــى 
ابوالفضل کاهانى محصول 
آموزشــگاه هشــت میلى 
مترى مرداد و شهریور 1401 
در تماشــاخانه ایرانشهر در 
تهران روى صحنه مى رود. 
نوید محمدزاده اعالم کرده 
است که این نمایش با بازى 
او و شاگردانش روى صحنه 

مى رود.
کاهانى نویســنده نمایش 
«بــدون تماشــاگر» بــه 
کارگردانى امیــد اخوین با 

بازى على سرابى و آزاده صمدى و نویسنده و کارگردان نمایش هاى «مایبر» و «جشن بى خودى» است.
بازى در فیلم ســینمایى «جنایت بى دقت» شــهرام مکرى، نگارش فیلمنامه فیلم سینمایى «زیرنظر» به 

کارگردانى مجید صالحى دیگر فعالیت این کارگردان در زمینه تصویر است.
نوید محمدزاده پیش از این در نمایش هایى زیادى از جمله «باالخره این زندگى مال کیه»، «مرد بالشتى»، 
«بینوایان»، «الیورتوییست» و…. به ایفاى نقش پرداخته است. نمایش «قهوه قجرى» با طراحى و کارگردانى 
آتیال پسیانى آخرین تجربه بازیگرى نوید محمدزاده در سال 1398 در سالن اصلى تئاتر شهر به شمار مى آید. 

طرفــداران مجموعه 
«بازى مرکــب» باید 
تا اواخر ســال  2024 
منتظــر فصــل دوم 

بمانند.
هوانگ دونگ هیوك 
خالــق و کارگــردان 
ســریال محبوب کره 
اى «بــازى مرکب» 
نتفلیکس  محصــول 
فاش کرد کــه در حال 
کار روى یــک پروژه 

جدید با محتواى «خشونت» است.
هوانگ طى حضور خود در جشنواره MIPTV در کن، روز دوشنبه (4 آوریل) اعالم کرد که در حال کار روى 

فیلم جدیدى با عنوان «کشتن باشگاه افراد مسن» است.
این کارگردان در این گفتگو با کنایه اشــاره کرد که فیلم جدیدش خشن تر از سریال «بازى مرکب» است. 
سریال «بازى مرکب» درباره گروهى از افراد بود که در یک بازى مرگبار براى دریافت جایزه شرکت کرده 

بودند.
این کارگردان در پایان اعالم کرد، هنوز فیلمنامه فصل دوم «بازى مرکب» را ننوشــته اســت و البته ابراز 

امیدوارى کرد سریال در اواخر سال 2024 به نمایش در بیاید.

«هریسون فورد» براى اولین بار در یک سریال بازى مى  کند.
هریســون فورد قراردادى امضا کرده تا مقابل جیســون سیگل در یک 
سریال کمدى جدید به نام «آب رفتن» محصول سرویس استریمینگ 

اپل نقش آفرینى کند.
خبر ساخت سریال نخســتین بار در ماه اکتبر اعالم شــده بود. سیگل 
مسئولیت نویسندگى آن را همراه با بیل الرنس خالق «تد السو» و برت 

گلدستین یعنى ستاره، نویسنده و تهیه کننده «تد السو» بر عهده دارد.
«آب رفتن» داستان شخصیت جیمى (با بازى سیگل) را تعریف مى کند. 
او یک روان درمانگر است که پس از اینکه یکى از عزیزانش را از دست 
مى دهد، تصمیم مى گیرد قوانین را بشکند و به مراجعه کنندگانش بگوید 
دقیقا چه فکرى مى کند. او تعالیم و اخالقیاتش را کنار مى گذارد و تغییرات 

عظیم و گسترده اى در زندگى افراد از جمله خودش ایجاد مى کند.
فورد نقش دکتر فیل رودز را ایفا مى کند که درمانگرى هوشمند است که 
مدرس جیمى بوده اســت. او اخیراً فهمیده پارکینسون دارد و در نتیجه 
مجبور مى شــود با میراث خود، خانواده  دورافتاده و دوســتان فضولش 

مواجه شود.
این نخســتین نقش تلویزیونى هریســون فورد خواهد بود. این بازیگر 
معروف بیشــتر بخاطر نقش آفرینى در مجموعه هایــى مانند «جنگ 
ستارگان»، «بلید رانر» و «ایندیانا جونز» شناخته مى شود. پنجمین فیلم 
از مجموعه «ایندیانا جونز» در حال آماده شدن است و در آن فورد دوباره 

در نقش باستان شناس جهان گرد دیده مى شود.

«هریسون فورد» هم تلویزیونى شد

بازیگر سریال «خوشــنام» گفت: خوشحالم که بخشــى از پروژه شیرین و به 
یادماندنى بودم، این اثر از آن دسته آثارى بود که همواره در پشت صحنه آن حال 
و هواى خوبى در جریان بود و همه با دوستى و عشق کنار یکدیگر کار مى کردند. 
فریده ســپاه منصور پیرامون حضورش در سریال تلویزیونى «خوشنام» گفت: 
خوشحالم که بخشى از پروژه شــیرین و به یادماندنى بودم، این اثر از آن دسته 
آثارى بود که همواره در پشت صحنه آن حال و هواى خوبى در جریان بود و همه 

با دوستى و عشق کنار یکدیگر کار مى کردند. 
وى با اشاره به پخش سریال «خوشــنام» در ماه رمضان ادامه داد: پیشتر هم 
تجربه پخش آثارم در ماه مبارك رمضان را داشته ام، خیلى خوشحالم که این 
سریال به ماه رمضان رسید زیرا مردم تماشاى سریال در این ماه را دوست دارند 

و به قول معروف اثر اگر از کیفیت خوبى برخوردار باشد مى گیرد.
وى درباره کیفیت سریال «خوشنام» تاکید کرد: خوشبختانه همه چیز بر طبق 
اصول پیش رفته و مهمتــر از همه که عجله چندانى بــراى فیلمبردارى نبود، 
معموال سریالهاى مناسبتى به دلیل کمبود وقت با شتاب زدگى ساخته مى شوند 
اما خوشنام با صبر و حوصله ساخته شد تا محصول نهایى قبال دفاع باشد. در کل 
سریال به دلیل فیلمنامه خوب، کارگردانى درست و تیم بازیگران که با یکدیگر 

توازن خوبى دارند از جمله آثار موفقى است که در آن بازى کرده ام.
بازیگر فیلم «میهمان مامان» درباره نقش خود در سریال «خوشنام» اضافه کرد: من در این سریال نقش «مهربان» مادربزرگ نقش اصلى مجموعه با 
بازى «هومن حاجى عبدالهى» را بر عهده دارم، نقشى که با آثار قبلى من بســیار متفاوت بوده و دلیل خوبى براى بازگشت به بازیگرى بعد از نزدیک به 

دو سال بیکارى بود. 
سپاه منصور درباره سایر فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى خاطرنشان کرد: فعال چند پیشنهاد داشته ام اما مى خواهم براى قبول آنها تا پایان ماه رمضان 
صبر کنم، به امید خدا براى تابستان امسال در یک سریال تلویزیونى حضور خواهم داشــت. البته چندین اثر در صف پخش دارم که هنوز وضعیت آنها 

مشخص نیست و امیدوارم هرچه سریعتر به آنتن برسند.

سپاه منصور:

 بعد از 2 سال بیکارى با «خوشنام» 
مهمان لحظه افطار  شده ام

کارگردان فیلم «موقعیت مهدى» گفت: در نسخه سینمایى «موقعیت 
مهدى» فیلمنامه، کارگردانى و همه چیز فــرق مى کند زیرا این مدیوم 
کامًال مجزا و مســتقل به خود عمل مى کند، طیف مخاطبان و ســلیقه 

مخاطبان تلویزیون کامًال با سینما فرق مى کند.
هادى حجازى فر پیرامون ساخت همزمان نســخه سینماى و سریالى 
«موقعیت مهدى» گفت: متاسفانه در زمان تولید برخى اخبار غلط نسبت 
به اینکه بعد از ساخت سریال به فکر ساخت اثر سینمایى افتادیم منتشر 
شد اما از همان ابتداى پروژه تصمیم ما بر این بود که این اثر در دو نسخه 

کامًال مجزا سینمایى و سریالى ساخته شود. 
وى در همین راســتا ادامه داد: در نسخه ســینمایى «موقعیت مهدى» 
فیلمنامه، کارگردانى و همه چیز فرق مى کند زیرا این مدیوم کامًال مجزا و 
مستقل به خود عمل مى کند، طیف مخاطبان و سلیقه مخاطبان تلویزیون 
کامًال با سینما فرق مى کند و سعى کردیم در دو نسخه خروجى این تفاوت 
به طور کامل لحاظ شود. اما در نگاه کلى از همان اول تصمیم گروه این 

بود که زندگى شهید باکرى در هر دو نسخه تولید شود.
کارگردان فیلم سینمایى «موقعیت مهدى» درباره ایفاى نقش اول این 
فیلم اظهار کرد: اینطور نیست که بگوییم این کاراکتر با احمد متوسلیان 
فیلم سینمایى ایستاده در غبار یکى اســت، به نظر من این دو کاراکتر با 
هم خیلى فرق مى کنند، نوع بازى و به طور کلى شخصیت این دو بزرگوار 
بسیار با هم فرق مى کند و من سعى کردم این تفاوت در بازى هم وجود 

داشته باشد.
وى در همین رابطه اضافه کرد: اگر فرد دیگرى وجود داشــت که به این 
کاراکتر شــبیه تر بود و این نوع زندگى را مى شناخت شاید انتخابم براى 
کاراکتر اول بازیگر دیگرى بود اما داستان این است که در صحنه بودن و 
به عنوان بازیگر حضور داشتن همیشه هم بد نیست و گاها وقتى در مقام 
بازیگر مى دانید که صحنه چطور چیدمان شــده کار جلوتر مى افتد و در 

مورد موقعیت مهدى هم این قضیه صادق بود. 
بازیگر فیلم «ماجراى نیمروز» در همین راستا تاکید کرد: من در این فیلم 
سینمایى به جز دو سه نفر با تعداد زیادى نابازیگر روبرو بودم و پوستمان 
هم سر این قضیه کنده مى شــد و به واقع انرژى که بخواهم براى یک 
بازیگر دیگر به عنوان بازیگر نقش اصلــى برخى چیزها را توضیح دهم 
وجود نداشــت و ترجیح دادم خودم کاراکتر را بازى کنم. شاید اگر یک 
بازیگر دیگر نقش شــهید باکرى را ایفا مى کرد بهتر مى شد و شاید هم 
بهتر نمیشد، به هر حال این شرایطى بود که پیش آمد و در نهایت چنین 

محصولى ساخته شد.  

نسخه سریالى «شهید باکرى» 
متفاوت از «موقعیت مهدى» است

الکساندر ماله گى، تهیه کننده فرانســوى «قهرمان» در بیانیه اى اتهام 
سرقت هنرى فرهادى را رد کرد و پیروزى نهایى را از آن این کارگردان 

خواند.
نشــریه ورایتى روز 5 آوریل براى اولین بار به حواشى فیلم «قهرمان» 
و اتهام سرقت هنرى از ســوى فرهادى پرداخت. ورایتى با تیتر «اصغر 
فرهادى و تهیه کننده فیلم اتهام سرقت ادبى " قهرمان" را رد کردند» یک 

گزارش اختصاصى درباره این حواشى منتشر کرد.
در این گزارش آمده: اصغــر فرهادى کارگردان ایرانــى برنده دو جایزه 
اسکار و الکساندر ماله گى تهیه کننده فرانسوى فیلم هاى این کارگردان، 
گزارش هاى مبنى بر محکومیت و مجرم شناخته شدن فرهادى به اتهام 
سرقت ادبى درباره فیلم «قهرمان» را رد کردند. آزاده مسیح زاده شاگرد 
سابق فرهادى، این کارگردان را متهم کرده که ایده فیلم «قهرمان» را از 
مستندى که این دانشجو در کارگاه فیلمسازى فرهادى در سال 1393 در 
تهران ساخته بود، دزدیده است. ماله گى اما در بیانیه اى اعالم کرد هیچ 
حکم قطعى و الزام آور قانونى درباره این پرونده وجــود ندارد بلکه تنها 

تحقیقات مقدماتى براى رسیدگى به محاکمه انجام شده است.
در ادامه گزارش ورایتى آمده است که ماله گى رییس شرکت تولید و پخش 

مســتقر در پاریس «ممتو» همچنین گفت دادگاه ایران در بررسى هاى 
اولیه خود، بر اساس تحقیقاتى که انجام داده است، هرگونه ادعاى احتمالى 
مســیح زاده در رابطه با درآمدهاى فیلم «قهرمان» را «رد» کرده است. 
این تهیه کننده معتقد اســت فرهادى در نهایت برنده این پرونده خواهد 
شد، زیرا داستانى که «قهرمان» از آن برداشت شده است سال ها قبل از 
ساخت مستند مسیح زاده، هم در مقاالت مطبوعاتى و هم در گزارش هاى 

تلویزیونى به آن اشاره شده بود.
البته این گفته هاى ماله گى محل اختالف اســت زیرا مسیح زاده چندى 
پیش به هالیــوود ریپورتر گفت که داســتان را در یکــى از زندان هاى 
بدهکاران شهر زادگاهش شیراز، محل وقوع فیلم پیدا کرده است و این 

داستان در رسانه هاى ایران منتشر نشده بود.
ماله گى در جاى دیگرى از بیانیه اش مى نویســد: فکر مى کنم در اینجا 
مهم است که تاکید کنیم «قهرمان» مانند دیگر فیلم هاى اصغر فرهادى، 
موقعیت هاى پیچیده اى دارد که در آن زندگى شخصیت ها روى یکدیگر 
بنا شده است. داســتان این زندانى سابق که ســکه ها را در خیابان پیدا 
مى کنــد و آن را به صاحبش پس مى دهد، تنها نقطه شــروع داســتان 

«قهرمان» است. مابقى فیلم آفرینش محض اصغر (فرهادى) است.

حمایت تهیه کننده فرانسوى «قهرمان» از اصغر فرهادى
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مهدى طارمى، مهاجم ملى پوش کشورمان و عضو باشگاه 
پورتو در فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا در دیدار با چلسى 
سوپر گلى به ثمر رساند که این گل قیچى برگردان به عنوان 
بهترین گل ســال اروپا انتخاب شــد. به همین بهانه سایت 
«بلیچر رپورت» آمریکا نامزدهاى بهترین گل تاریخ مرحله 
یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان اروپا را بازنشر کرد. گل زیباى 
طارمى به چلسى با ضربه قیچى برگردان جزو نامزدهاى کسب 
جایزه بهترین گل تاریخ لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت. سایت 
«بلیچر رپورت» درباره گل زیباى ستاره ایرانى پورتو نوشت: 
«مى توانستیم این گل مهدى طارمى را تمام روز تماشا کنیم!»

تاریخ سازى طارمى

01

ساعت آغاز دو مســابقه از مرحله یک چهارم نهایى جام 
حذفى( یادواره آزادسازى خرمشهر) فصل 1401-1400 
تغییر کرد. مسابقه تیم هاى پرسپولیس و آلومینیوم اراك روز 
شنبه 20 فروردین به جاى ساعت 20:15 در ساعت 20:30 
در ورزشگاه آزادى آغاز مى شود. همچنین مسابقه دو تیم 
استقالل و نساجى مازندران نیز روز دوشنبه 22 فروردین به 
جاى ساعت 20:15 در ساعت 20:30  در ورزشگاه آزادى 

آغاز خواهد شد.

تغییر ساعت 2 بازى
 در جام حذفى

دو تیم سپاهان و فوالد خوزستان نمایندگان فوتبال کشورمان 
در لیگ قهرمانان آسیا امشب به مصاف حریفانى از ازبکستان 

و قطر مى روند.
لیگ قهرمانان آسیا  2022 براى نمایندگان کشورمان سپاهان 
و فوالد خوزستان از روز پنجشــنبه آغاز مى شود. دو تیم دیگر 
کشورمان یعنى استقالل و پرسپولیس به دلیل نداشتن شرایط 
حرفه اى از این مسابقات کنار گذاشته شدند. مسابقات این مرحله 
گروهى  به صورت متمرکز در عربستان برگزار مى شود. تیم ها 

باید هر سه چهار روز یکبار با همدیگر بازى کنند.
سپاهان در گروه D مســابقات با تیم هاى پاختاکور ازبکستان، 

الدحیل قطر و التعاون عربستان همگروه شده است. حریف اول 
طالیى پوشان اصفهانى تیم پاختاکور است تیمى که 12 سال 
پیش در لیگ قهرمانان با سپاهان بازى کرد و هر دو تیم رفت 
و برگشت یک برد به دست آوردند. سپاهان در حال حاضر تیم 
سوم جدول لیگ برتر کشورمان است که از هفته شانزدهم باخت 
نداشته و تیم پاختاکور هم در سوپرلیگ ازبکستان در رده دوم 
جدول است که در 5 مسابقه آخرش 4 برد و یک مساوى داشته 

و تیمى قدرتمند و منسجم است.
محرم نویدکیا براى تقویت کادرفنى خود یک مربى پرتغالى به 
نام لوییز مارتینز را جذب کرده مربى که سابقه حضور در تاتنهام 

انگلیس را هم داشته است. سپاهان که به معناى واقعى یکى از 
باشگاه هاى حرفه اى فوتبال کشورمان محسوب مى شود. در 
لیگ قهرمانان آسیا هم سابقه حضور در فینال این رقابت ها را 
دارد.  سپاهانى ها اگر همچنان بلندپرواز و با اعتماد به نفس وارد 
رقابت هاى آسیایى شوند ممکن است این فصل بتوانند شگفتى 
ساز رقابت ها شوند و با نتایج خوب شــان دوباره آسیا را متحیر 
کنند. ســپاهان با 35 گل زده زهردارترین خط حمله لیگ برتر 
را دارند و مى توانند در مرحله گروهى آســیا نیز از اعتبار فوتبال 

کشورمان به خوبى دفاع کنند.
این مسابقه امشب ساعت 21:45 برگزار خواهد شد.

امشب؛ سپاهان-پاختاکور ازبکستان

آغاز بلندپروازى شاگردان نویدکیا در آسیا

مهاجم اردبیلى ســپاهان با بازگشــت به روزهاى اوج، آماده 
درخشش در آسیا شده است.

سجاد شهباززاده، آقاى گل فصل پیش رقابت هاى لیگ برتر، 
پس از عملکردى سینوسى تا میانه هاى لیگ بیست و یکم، به 

یک باره به روزهاى خوب خودش برگشت.
مهاجم خوش اســتیل طالیى پوشــان کــه چهارمین فصل 
حضورش در سپاهان را پشت سر مى گذارد، درحالى با سپاهان به 
عربستان سفر کرده و آماده بازى هاى آسیایى شده که تا اینجا، 
در یک چهارم گل هاى به ثمر رسیده توسط شاگردان نویدکیا با 
ثبت گل یا پاس گل، نقش داشته اســت و در پیروزى آخر این 
تیم در لیگ برتر هم با پاس گلى که به مغانلو داد، آمار خودش 

را حفظ کرد.
آمادگى بازیکن 32 ساله و باتجربه سپاهان، یکى از کلیدى ترین 
عناصر موفقیت طالیى پوشان در مرحله گروهى جام باشگاه هاى 
آسیا خواهد بود. سجاد که پیش از این پنج بار در لیگ قهرمانان 
براى سپاهان به میدان رفته است و یک گل هم به ثمر رسانده، 
در کنار دیگر بازیکنان سپاهان، مسئولیت سختى براى صعود از 
گروه D رقابت ها برابر الدحیل، التعاون و پاختاکور خواهد داشت. 
مخصوصا که مسابقات در عربســتان برگزار مى شود و حضور 
نماینده میزبان در گروه، به حساسیت هاى مسابقات خواهد افزود.

آمادگى سجاد، کلید موفقیت 
طالیى پوشان در آسیا

یکى از امیدهاى سپاهان در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا 
فرشاد احمدزاده است، بازیکنى که در برنامه هاى تهاجمى تیم 

به خوبى پیدا مى شود و گل هاى سرنوشت سازى مى زند.
سپاهان بعد از، از دست دادن شانس قهرمانى در لیگ برتر و 
همچنین جام حذفى حاال در پى درخشش در بازى هاى لیگ 
قهرمانان آسیا و صعود به مرحله حذفى این رقابت هاست تا 
جبران مافات کند و به طور حتم در این مسیر یکى از بازیکنانى 
که مى تواند به کمک تیم سپاهان بیاید فرشاد احمدزاده است. 
بازیکنى که با چهارمین پیراهن حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
را تجربه مى کند. او پیش تر به همراه تیم هاى پرسپولیس، 

فوالد و تراکتور در این مسابقات حضور داشته است.
فرشــاد احمدزاده با وجود دور از شدن از پیراهن پرسپولیس 
ذره اى افت نکــرد. او در فوالد یکى از بهتریــن ها بود و در 
سپاهان هم نقش اثرگذارى در برنامه هاى تهاجمى این تیم 
دارد و یک پاى حمالتى است که این تیم روى دروازه حریفان 
طراحى مى کند. یکى از حســن هاى بازى فرشاد احمد زاده 
جدا از نقش داشــتن در برنامه هاى تهاجمى تیم جایگیرى 
روى نقطه کور روى ارسال ها اســت که منجر به گل هاى 
زیبایى از سوى این بازیکن با ضربات سر مى شود. سپاهان 
براى صعود به مرحله حذفى لیگ قهرمانان آسیا تنها چشم 
به گل هاى شهریار مغانلو و سجاد شهباززاده ندارد و به طور 
حتم بازیکنانى چون فرشاد مى توانند مسیر را هموار تر کنند.

فرشاد احمدزاده فصل گذشته به همراه تیم فوالد نتوانست 
صعود به مرحله حذفى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را تجربه 
کند اما به طور حتــم با انگیزه اى کــه از او در تمرینات تیم 
سپاهان دیدیم مى خواهد یکى از بازیکنان تاثیر گذار در بازى 
با تیم هاى التعاون، پاختاکور و الدحیل باشــد و با گل هایى 

که مى زند و پاس گل هایى که مى دهد پاى صعود 
سپاهان را امضاء کند.

سپاهان به دنبال 
جبران مافات با کمک فرشاد

صعود به مرحله حذفى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را تجربه 
اما به طور حتــم با انگیزه اى کــه از او در تمرینات تیم  کند
سپاهان دیدیم مى خواهد یکى از بازیکنان تاثیر گذار در بازى 
با تیم هاى التعاون، پاختاکور و الدحیل باشــد و با گل هایى 

مى زند و پاس گل هایى که مى دهد پاى صعود که
سپاهان را امضاء کند.

دالیل شکست ذوب آهن مقابل نفت مسجدسلیمان را مى توان 
در افت قواى جسمانى، عدم تمرکز و بازى احساسى بازیکنان و 

فرصت سوزى مهاجمان خالصه کرد.
ذوب آهن تــاوان تعطیلــى دو هفتــه اى لیگ را داد و اســیر 
فرصت سوزى مهاجمانش شد؛ سبزپوشــان اصفهانى پیش از 
تعطیلى دو هفته اى لیگ به شرایط آرمانى رسیده بودند و از نظر 
جسمانى و روحى از آمادگى باالیى بهره مى بردند اما وقفه پیش 
آمده در رقابت ها، بازیکنان ذوب آهن را از شرایط مسابقه دور کرد و 
تیم تارتار آمادگى ذهنى خود را از دست داد. با این حال سبزپوشان 

اصفهانى در مجموع بازى خوب و هجومى را به نمایش گذاشتند 
اما فرصت سوزى هاى پرشمار مهاجمان در کنار بازى احساسى 
ذوبى ها بالى جان این تیم شــده و 3 امتیاز ارزشــمند را از تیم 

تارتار گرفت.
ذوب آهن با وجود ناکامى در کسب نتیجه، بازى نسبتاً خوبى را به 
نمایش گذاشت و بازیکنان این تیم در بیشتر دقایق بازى تیم برتر 
زمین بوده و مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشتند، با این حال 
شــاگردان تارتار آن طراوت و جنگندگى بازى هاى قبلى خود را 

نداشتند و اشتباهات زیادى را در روند بازى مرتکب شدند.
تقابل ذوب آهن و نفت مسجدســلیمان را مى تــوان به دو نیمه 
متفاوت تقسیم کرد: ذوبى ها نیمه نخست را خوب شروع کردند 
و بــازى باکیفیتى را به نمایش گذاشــتند. شــاگردان تارتار در 
نیمه نخســت در تمام مولفه هاى فوتبالى تیم برتر میدان بوده 
و موقعیت هاى گلزنــى متعددى را خلق کردنــد که با بى دقتى 
مهاجمان هدر رفت. با این حال در نیمه دوم ورق بازى برگشت 
و کیفیت بازى سبزپوشــان اصفهانى افت پیدا کرد. شــاگردان 
تارتار از اواســط نیمــه دوم دوندگى و تمرکــز الزم براى خلق 

موقعیت هاى گلزنى را نداشتند و دلیل آن را باید در افت فاحش 
قواى جسمانى بازیکنان این تیم جست وجو کرد. از طرف دیگر 
ذوبى ها در نیمه دوم و پس از دریافت گل نظم تیمى و تاکتیکى 
خود را از دســت دادند و رو به ارائه یک بازى احساســى آوردند 
و همین مســئله باعث شــد که نتوانند موقعیت هــاى چندانى

 خلق کنند.
عالوه بر این موارد اتکاى ذوب آهن به اســتفاده از یک سیستم 
و یک نواخت بودن روند حمالت آنها بــه تیم هاى مقابل اجازه 
مى دهد که آنالیز دقیقى از شیوه بازى ذوب آهن داشته باشند و به 
راحتى راه هاى نفوذ این تیم را ببندند.  نفتى ها پس از رسیدن به 
گل با دفاع تخریبى و فشرده خود اکثر معبرهاى نفوذ ذوب آهن 

زمین گیر کردند.را بســته و خط حمله این تیم را 
در مجمــوع دالئل شکســت 

در  مى تــوان  را  ذوب آهــن 
افــت قــواى جســمانى، عــدم 

تمرکز و بازى احساســى بازیکنان و فرصت ســوزى مهاجمان 
خالصه کرد.

بازى احساسى گاندوها بالى جانشان شد

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن پس از دیدار پرحرف و 
حدیث ذوب آهن و نفت مسجدسلیمان اظهار کرد: 
متأسفانه على رغم تذکرات و اعتراضات بى شماِر  
مبتنى بر نظرات کارشناســى در ارتباط با تضییع 
حق ذوب آهن بر اثر اشتباهات داورى که به مراجع 
رسمى ارائه نمودیم تاکنون هیچ مقام مسئول و 

نهادى جوابگو نبوده است.
علیرضا احسانى در ادامه افزود: شوربختانه در لیگ 
برتر به گونه اى با ما برخورد مى شود که گویى یک 
تیم تازه کار یا یک باشگاه تک تیمى و تازه تأسیس 
هســتیم! باشــگاه پرافتخار ذوب آهن با بیش از 
نیم قرن حضور مؤثر و سازنده در ورزش کشور و 
با حمایت شرکت معظم ذوب آهن اصفهان و در 
حکم یک پیش کسوت و  پشــتوانه ورزش ایران 
اسالمى در میادین و مسابقات حضور مى یابد  و 
برخى داوران  با یک ســوت و یک تصمیم بعضًا 
اشتباه میلیاردها هزینه و هزاران نفر ساعت را به 

باد مى دهند.
وى همچنین گفت: على رغم میــل باطنى باید 

بگویم که این گونه که از شواهد و قرائن پیداست 
فساد و ناکارآمدى بخشــى از فوتبال کشورمان 
را احاطه کرده و این گــرداب کوچک روز به روز 
درحال بزرگ تر شدن است و قطعا روزى فراخواهد 
رسید که تمامیت ورزش به ویژه فوتبال را ببلعد و به 
قعر تباهى بکشاند و ترس من این است که روزى 
فرا برسد که نه از تاك نشان بماند نه از تاك نشان!

قهرمان اســبق دوومیدانــى کشــور در پایان 
تصریح کرد: متأســفانه در این مســیر ناهموار 
وناسالم بیشترین لطمه را باشــگاه هاى سالم و 
ســازنده همچون ذوب آهــن مى خورند و ضربه 
خوردن باشگاه هاى بزرگ و ریشه دار یعنى وارد 
کردن خسارات غیرقابل جبران به ذخایر و منابع 
محدود  ورزش کشور، متأســفانه گویى عده اى 
در پى عادى جلوه دادن اشتباهات داورى و خفه 
کردن فریادهاى اعتراض هستند فریادهایى که 
ممکن است پرده فساد، شــرط بندى، بى دانشى 
و ناکارآمدى را از روى بخشــى از ورزش کشور 

کنار بزند!

مدیرعامل ذوب آهن:

عده اى در پى عادى جلوه دادن
 اشتباهات داورى هستند

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه گلى که 
تیم نفت زد به طور واضحى در موقعیت آفساید قرار 
داشت، گفت: گل آفساید به این واضحى علیه ما زده 

شد ولى صدایمان به گوش کسى نمى رسد.
حامد نورمحمدى در خصــوص دیدار مقابل نفت 
مسجد سلیمان اظهار داشــت: بازى خیلى خوبى 
انجام دادیم و توانستیم عالوه بر کنترل تیم حریف، 
چند موقعیت روى دروازه این تیم ایجاد کنیم ولى 
متاسفانه از آن استفاده نکردیم و از این طرف تیم 
حریف بدون خلق موقعیت به گل رسید و بعد از آن 
هم نتوانستیم گل خورده را جبران کنیم و شکست 

خوردیم.
وى افزود: گلى که تیم نفت زد به طور واضحى در 
موقعیت آفساید قرار داشت، تمام بازیکنان حاضر در 
صحنه دیدند که به وضوح بازیکن نفت در آفساید بود 
ولى نمى دانم کمک داور در آن لحظه حواسش کجا 
بود که موقعیت به این آشکارى را ندید و با یک پرچم 
نزدن اشــتباه نتیجه بازى را تغییر داد. با این اشتباه 
روند نتایج خوب ما هم قطع شد و مى توانستیم ببریم 

و به رتبه هفتم جدول بیاییم. متاسفانه هرچقدر در 
زمین زحمت مى کشیم کمک داور با یک پرچم نزدن 

آن را خراب مى کند.
مدافع ذوب آهن در ادامه با اشاره به اعتراض مهدى 
تارتار در نشست خبرى، عنوان کرد: ایشان حق دارد 
و بحث ما هم فقط این بازى نیست. چندین بازى 
با اشتباهات ســریالى داوران نتیجه را از دست تیم 
ما در آورده اســت. بازى با پیکان یا بازى با هوادار 
که بازیکن حریف 3 متر در آفساید بود و کمک داور 
بازهم آن را ندید و همین ها خیلى به تیم ما ضربه 
زد. ذوب آهن همیشه از این لحاظ مظلوم است و در 
داخل خود اصفهان هم اشتباهات داورى علیه تیم 
ماست. متاسفانه هوادار پرتعداد نداریم و براى همین 
صداى ما شنیده نمى شود. پرسپولیس به خاطر دیر 
انجام شــدن یک تعویض ببینید چه جنجالى کرد 
که کل ایران به هم ریخت ولى گل آفساید به این 
واضحى علیه ما زده شــد ولى صدایمان به گوش 
کسى نمى رسد. فصل هاى قبل هم براى ذوب آهن 

این اتفاقات رخ داده و مساله مربوط به االن نیست.

نورمحمدى:

هرچقدر فریاد بزنیم 
صدایمان به جایى نمى رسد

03

بنا بر گزارش روزنامه ایتالیایى «کوریره دلو اســپورت»؛ 
فیفا مى خواهد میزان زمان بازى مؤثر در مســابقات را در 
آستانه جام جهانى 2022 در قطر افزایش دهد اما ابتدا باید 
از اتحادیه بین المللى فوتبــال (IFAB) به عنوان تنها نهاد 
قانونگذار در فوتبال، چراغ ســبز دریافت کند. برآوردهاى 
فعلى حاکى از آن است که مســابقات جام جهانى 2022 
مى تواند حداقل 10 دقیقه وقت اضافه داشــته باشد تا این 
مشکل حل شود، تأیید این پیشنهاد به طور مستقیم از سوى 

جانى اینفانتینو رئیس فیفا اعالم شد.

تصمیم فیفا
 براى جام جهانى

04

اســتقالل در ورزشــگاه آزادى به مصاف پیکان رفت که این 
بازى با نتیجه تساوى بدون گل پایان یافت. تصمیم محمدرضا 
مهدوى، داور بازى در دقیقه 41 بحث برانگیز شد تا استقاللى ها 
از این داور شکایت کنند. باشگاه استقالل اعتقاد دارد داور بازى 
این تیم مقابل پیکان در اخراج ســیلوا مرتکب اشتباه شد و اگر 
اشتباه او نبود استقالل راحت تر مى توانست تیم برتر میدان باشد. 
فرهاد مجیدى به عنوان سرمربى استقالل نیز در پایان بازى در 
کنفرانس خبرى به داورى و اشتباهات مهدوى معترض بود و 

اعالم کرد اشتباه مسلم داور باعث اخراج مدافع برزیلى اش شد.

اخراِج دردسرساز

05

قاسم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن که از ابتداى 
فصل جارى از این تیم کنار رفته بود در نهایت پس از جلسه اى 
که با سرمربى این تیم داشــت تصمیم به بازگشت گرفت و 
مى تواند در هفته هاى پایانى لیگ برتر براى این تیم به میدان 
برود. در جلسه اى که صبح دیروز با حضور کرمى معاون شرکت 
ســهامى ذوب آهن و رئیس هیئت مدیره باشگاه و علیرضا 
احسانى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن، مهدى تارتار سرمربى تیم 
فوتبال ذوب آهن و قاسم حدادى فر برگزار شد کاپیتان اسبق 
ذوب آهن در ادامه مسابقات فصل جارى و فصل پیش رو به 

عنوان بازیکن به تیم فوتبال ذوب آهن برمى گردد.

بازگشت حدادى فر
 به ذوب آهن
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فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602030019723 - چون خانم طاهره سیستانى نجف آبادى  فرزند عبداله طبق 
درخواست وارده به شــماره 140021702030033940 مورخ 1400/11/18 و  باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت بیست و 
هفت – دویستم دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 408 اصلى واقع در قطعه 7 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 38 دفتر545  امالك ذیل ثبت 126597 و بشماره چاپى 
161189  بنام خانم طاهره سیستانى نجف آبادى  فرزند عبداله ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 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 مســترد 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: 1401/01/18 - 1296113/م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى /1/136

عضو کمیته علمى کرونــا با تاکید بر اینکــه حدوداً دو 
هفته زمان الزم اســت تا آثار تعطیالت نوروزى بر روند 
شیوع کرونا در کشور مشخص شود، در عین حال درباره 
آموزش حضورى مدارس،  گفت: گاهى خیلى شتاب زده 
تصمیم گیرى مى شود و به همین منوال تصمیمات هم 
شتابزده اجرا مى شود. به عنوان مثال چه اجبارى وجود 
دارد که کالس هاى کنکور و امثال آن هم حضورى برگزار 
شود؟ قطعا و مسلما تصمیمات مى توانند پلکانى و با تامل 
اجرا شود و ما امیدوایم این عملکرد مشکل ایجاد نکند. 
درحال حاضر امید مى رود که بیمارى از حالت پاندمیک 

خارج شده و به حالت اندمیک برسد.

دکتر محمد وجگانى با اشــاره به اینکــه هنوز گزارش 
مستندى از تاثیر تعطیالت بر روند بیمارى کرونا در کشور 
ارائه نشده است، گفت: روز دوشنبه در جلسه کمیته ملى 
واکسیناسیون کرونا نکته ویژه اى از شعله ور شدن کرونا 
در کشور گزارش نشده است لذا تصور مى کنم بهتر باشد 
که یک تا دو هفته آینده را منتظر بمانیم و اگر حادثه اى 
رخ ندهد، مشــخص مى شــود تعطیالت نوروزى را به 

سالمت گذراندیم.
وى درباره ســویه در گردش کرونا در ایران،  اظهار کرد: 
سویه غالب در گردش در ایران گونهBA 1 بوده است و 

تعداد کمىBA 2 هم داشتیم.

سرپرســت مرکز روابط عمومى و اطالع  رسانى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى درخصوص مقررات 
ســفر به عراق گفت تزریق دو دز واکسن براى سفر به 

عراق کافى است.
محمد هاشمى افزود: هیچ مشــکلى در خصوص تردد 
افرادى که 2 دز واکسن (چه واکسن هاى ایرانى و چه غیر 

ایرانى) را تزریق کرده باشند وجود ندارد.
طبق اعالم شوراى نخست وزیرى عراق، از اول آوریل 
سال 2022 (12 فروردین  ســال 1401) همه مسافران 
باالى 12 سال که به کشور عراق مسافرت مى کنند باید 
یا یک دوز واکسن جانسون اند جانسون یا دو دز از هر نوع 

واکسن تزریق کرده باشــند یا با ارائه جواب منفى تست 
PCR در محدوده 72 ساعت به پرواز مى توانند به کشور 

عراق مسافرت کنند.
همچنین معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت 
با اشاره به برخى شایعات مبنى بر دستورالعمل بهداشتى 
جدید عراق براى مســافران ایرانى گفت: داشتن کارت 
واکسیناســیون مورد تایید وزارت بهداشــت و جواب 
منفى آزمایش PCR از قبل وجود داشــته اســت و از 
زمان از ســرگیرى اعزام هاى زائران به عتبات عالیات 
دســتورالعمل هاى تدوین شــده مبنى بر الزامى بودن 

کارت واکسیسناسیون یا تست کرونا رعایت شده است.

مشاهده آثار نوروز بر روند 
کرونا  تا 2 هفته آتى

تزریق 2 دوز واکسن براى 
سفر به عراق کافى است

از سویه هاى جدید
 بترسیم؟

   ایسـنا | ظهور سـویه هاى جدید کرونـا در چین و 
افزایش موارد ابتال در انگلستان توسط گونه اى با قدرت 
سـرایت پذیرى بـاال، نگرانى هـا درباره خطـرات جدید 
همه گیرى را افزایش داده اسـت. طبق اعالم سـازمان 
بهداشـت جهانـى، یک گونـه ترکیبـى از دو زیرسـویه  
اومیکـرون کـه نخسـتین بار اواسـط ژانویـه در بریتانیا 
شناسایى شد، ممکن است مسرى ترین سویه کرونا باشد. 
مقامات چین هم مى گویند دو زیرسویه جدید اومیکرون 
در حال گردش در این کشورند که در هیچ کشور دیگرى 

مشاهده نشده و عمال نوظهور محسوب مى شوند. 

دوز چهارم آمد
   ایسـنا | معاون مرکز بهداشت اسـتان کرمانشاه 
از شـروع تزریق دوز چهارم واکسـن کرونا بـراى افراد 
داراى بیمارى زمینه اى خبر داد. دکتر سـارا شاه آبادى 
با اشـاره بـه اسـتمرار بیمـارى کرونـا و احتمـال ورود 
سویه هاى جدید و ترکیبى، گفت: در همین راستا قبل 
از نوروز امسـال تزریق دوز چهارم واکسن کرونا براى 
افراد داراى بیمارى زمینه اى شـروع شـد. شـاه آبادى 
خاطرنشـان کرد: این دوز جدید، چهار مـاه پس از دوز 
سوم، تزریق مى شود. وى افزود: در خصوص تزریق دوز 
چهارم براى سایر افراد هنوز دستورالعملى ابالغ نشده 
و همه چیز بسته به شرایط ویروس کرونا و وضعیت آن 

در سطح جامعه دارد.

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى صنعتــى رنگین بام 
نقش جهان شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 1506 و شناسه ملى 
14006005448 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/11/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهدى نور 
صبحى به کد ملــى 1285948831 
به ســمت مدیر عامــل و رئیس هیئت 
مدیره وعلــى نور صبحى بــه کد ملى 
1282906534 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و بهــاره نور صبحى به کد 
ملى 1292106921 به ســمت عضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد مالى 
وتعهدات شرکت با امضا مدیر عامل یا 
نایب رئیس هیئت مدیره منفردا وبا مهر 
شرکت معتبر میباشد مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره نیز میباشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1294338)

آگهى تغییرات 
شرکت دنا فوالد زاگرس شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 69387 و شناسه ملى 14010550609 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/12/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل 
شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس اســتان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله هزار جریب ، کوچه گلستان ، کوچه 
گلستان دوم غربى ، پالك 1 ، طبقه منفى 1 کدپستى 
8169658343 تغییــر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1294332)

آگهى تغییرات 
شرکت منبع سازى و سوله سازى اصفهان دوجدار 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 3325 و شناسه 
ملى 10260346377 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى بطــور فوق العــاده مورخ 
1400/04/31 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : 
حسابرسى و خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه 
ملى 10100200524 به ســمت بازرس اصلى و 
مصطفى کاریزى به شماره ملى 0075082322 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. تراز نامه مالى منتهى به سال 1399 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1294345)

آگهى تغییرات
شرکت ماهان صنعت پویا مبین سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2123 و شناسه 
ملــى 14008883960 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/12/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : خانم مریم بهرامى به 
شــماره ملــى1271794721 و آقاى 
منصور اســکندریان فرد به شماره ملى 
5759931113 و آقاى محمد اسکندریان 
فرد به شــماره ملى 5759933310 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. خانم فیروزه 
اعرابى به شماره ملى 1292025905 به 
سمت بازرس اصلى و آقاى امین عباسى 
راکى به کد ملى 1960077775 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال 
انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت 
نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجارى خمینى شــهر 

(1294349)

آگهى تغییرات
شــرکت فوالد آرشــام پارس شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 64261 
و شناســه ملــى 14009043100 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/12/01 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد : مجید 
هاشــمى درچه عابدى به شــماره ملى 
1291071660 و پریسا هاشمى درچه 
عابدى به شــماره ملى 1271176807 
و پرستو هاشــمى درچه عابدى به شماره 
ملى 1272127818 به ســمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. سمانه افخمى به شماره 
ملى 1271065436 به ســمت بازرس 
اصلى و لیال محمدى هویه به شماره ملى 
1110299346 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.

روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1294432)

آگهى تغییرات
شــرکت فوالد آرشــام پارس شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 64261 
و شناســه ملى 14009043100 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/12/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : مجید هاشــمى درچه عابدى 
1291071660 بــه ســمت رئیس 
هیات مدیره و پریســا هاشمى درچه 
عابدى1271176807 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و پرســتو هاشمى 
درچه عابدى1272127818 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیــات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1294434)

آگهى انحالل 
شرکت پویش بسپار آیریک نوین شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 64419 و شناســه ملى 14009089180 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردید و سهراب بنى طباجشوقانى به شماره ملى 1270868942 به ســمت مدیر تصفیه شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند و آدرس محل تصفیه شرکت منحله استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شیخ کلینى 
، کوچه دیوار هوانیروز ، کوچه نهم [9] ، پالك 33 ، طبقه همکف وکد پستى به شماره 8168989961 مى باشد . اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294390)
آگهى تغییرات

شرکت تولیدى صنعتى رنگین بام نقش جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1506 و شناسه ملى 14006005448 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى نور صبحى به کد ملى 1285948831 و على نور 
صبحى به کد ملى 1282906534 و بهاره نور صبحى به کد ملى 1292106921 بعنوان اعضا اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند کریم چشم بنام به کد ملى 4723450513 و مجید شفیعى پور فرد به کد ملى 0071365680 به ترتیب به سمت بازرس اصلى و على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه نصف جهان درج اگهى و دعوت نامه ها انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1294340)

آگهى تغییرات 
شــرکت لولــه و پروفیــل فــوالد فــرم صفه 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 2382 و شناسه 
ملى 10260694187 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بــه طور فوق العــاده مورخ 
1400/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مصطفى 
کاریزى به کدملى 0075082322 به سمت بازرس 
اصلى و احمد توکلى بــه کدملى 1111449211 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فالورجان (1294359)

آگهى تغییرات 
شرکت برنا بیالن سپاهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 37960 و شناســه ملــى 10260555525 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/11/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شــرکت 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و پوریا غریبى 
بهبهانى کدملى 5100148594 به سمت مدیر تصفیه 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب گردیدند و آدرس 
محل تصفیه شرکت منحله استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله برازنده 
، خیابان پروفسور فالطورى ، خیابان کاوه ، پالك 177 
، طبقه همکف وکد پستى به شــماره 8193913178 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1294364)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ثمین پویش جامه گستران درتاریخ 1400/09/29 به شماره ثبت 69595 به شناسه ملى 14010610310 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور 
پروانه فعالیت نمیباشد: _اخذ و اعطاى نمایندگى هاى مجاز بازرگانى _تامین نیروى انسانى موقت و غیر موقت جهت تحقق اهداف شرکت _بازاریابى 
غیرهرمى و غیرشبکه اى _گشایش اعتبارات اسنادى و ال سى براى شرکت _شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى خرید سهام شرکت هاى 
دیگر _ایجاد شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور _ترخیص کاال از گمرکات داخلى و خارجى _شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و بین المللى _انعقاد 
قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى _دریافت ضمانت نامه بانکى اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از بانک هاى داخلى و خارجى _تهیه، 
تولید، پخش و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع پوشاك مردانه و زنانه اعم از کت و شلوار ، پیراهن ، شلوارجین ، شلوار کتان ، تیشرت و پولوشرت و 
کفش _نصب و تجهیز و راه اندازى خطوط تولید کارخانجات تولیدى پوشاك و کفش اتوماتیک و صنعتى و آنزیم زنى جین _ایجاد و برپایى غرفه و شرکت 
در نمایشگاههاى بین المللى داخلى و خارجى 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 باغ دریاچه ، کوچه آرام [63] ، خیابان رودکى ، پالك - 173 ، ساختمان 
سجاد ، طبقه همکف کدپستى 8176715661 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 10624598231 مورخ 1400/08/30 نزد بانک 
رفاه شعبه بلوار کشاورز با کد 1062 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حبیب اله شاه کرمى به شماره 
ملى 0531979423 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احمد تقى زاده به شماره ملى 1291426371 نماینده حقوقى ، اتحادیه صنف 
پارچه فروشان شهرستان اصفهان به شناسه ملى 10260018513 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدمهدى حسینى بهشتیان 
به شماره ملى 1282874993 نماینده حقوقى ، کفش بهشتیان به شناسه ملى 10320523312 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
اکبر زاهدى به شماره ملى 1285480295 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ابراهیم خطابخش به شماره ملى 1288599137 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدآرش امامى به شماره ملى 1290351511 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمود معینى به شماره ملى 6609244847 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس 
هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آقاى اکبر زاهدى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى مظفر چلمقانى قهه به شماره ملى 1198962410 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى ناصر ربیعى به شماره ملى 1287608892 
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 (1294363)

روى موج کووید-19

محققان در بریتانیا براساس یک تحقیق 
گزارش داده اند که اندازه انگشــتان فرد 
ممکن است با شدت بیمارى و احتمال 
بسترى شدن بیمارمبتال به کووید 19در 

ارتباط باشد.
طبق مطالعه انجام شــده در دانشــگاه 
سوانسى، میزان تستوســترون پایین و 
اســتروژن باال در مردان با افزایش خطر 
ابتال به عفونت شــدید کووید 19مرتبط 
است. محققان این بررسى گزارش داده اند 
که طول انگشت حلقه کوچکتر در مردان، 
نشانه میزان تستوسترون پایین تر، پیش 
بینى کننده احتمال ابتال به عفونت شدید 
کووید و افزایش خطر بســترى شدن در 

بیمارستان  و مرگ و میر است.
جالب اســت که این محققان همچنین 
اشاره کرده اند که افرادى که تفاوت اندازه 
بیشترى بین انگشتان دست چپ و راست 
خود دارند، از این لحاظ در معرض خطر 

بیشترى قرار دارند.
در این مطالعه جدیــد ارتباط بین میزان 
هورمون هاى جنسى قبل از تولد فرد و 
در دوران بلوغ او و احتمال بسترى شدن 
وى در بیمارستان  به دلیل ابتال به بیمارى 

کووید 19 بررسى شد.

در طول این مطالعه، محققان نســبت 
اندازه انگشتان 2، 3، 4 و 5 را در دو دست 
بیش از 150 نفر بررســى کردند. از این 
تعداد، 54 فرد مبتال به بیمارى کووید-19 
بودند، در حالــى که بقیه افــراد به این 
بیمارى مبتال نشدند و در نتیجه به عنوان 
گروه کنترل در این مطالعه مورد بررسى 

قرار گرفتند.
به گفته پروفســور جان منینگ از تیم 
تحقیقاتــى(A-STEM)  در دانشــگاه 
سوانســى، محققان مشــاهده کردند 
که بیمارانــى که انگشــتان کوچک و 
اصطالحا انگشــتان «زنانه» نسبت به 
سایر انگشتانشــان دارند عالئم شدید 

کوویــد-19 را تجربــه مى کننــد و در 
بسیارى از موارد نیاز به بسترى شدن در 

بیمارستان پیدا مى کنند.
او خاطرنشــان کرد: «مهمتــر از همه 
اینکه در افرادى کــه تفاوت اندازه میان 
انگشتان دســت راســت و دست چپ 
آن ها زیاد است احتمال بسترى شدن در 

بیمارستان به طور قابل توجهى افزایش 
مى یابــد. یافته هاى ما نشــان مى دهد 
که شــدت  بیمارى کووید 19با میزان 
هورمون تستوســترون پایین و احتماًال 
میزان هورمون استروژن باال در مردان و 
زنان مرتبط است. این مى تواند در تعیین 
اینکه کدام افراد بیشتر به واکسیناسیون و 
دوزهاى بوستر و مراقبت بیشتر درمقابل 
کووید 19 نیاز دارند، کمک کننده باشد.»

دکتر منینگ اشــاره کرد کــه تیم او به 
تحقیق خود ادامه خواهد داد زیرا آنها به 
دنبال گسترش حجم نمونه بررسى شده 
براى این نظریه هستند: «تحقیقات ما به 
درك بیشتر بیمارى ناشى از کووید-19 
کمــک مى کند و ممکن اســت ما را به 
یافتن داروهاى مناسب تر ضد ویروسى 
نزدیک تر کند، همچنین ممکن اســت 
بتوان راه هایى براى کاهش زمان بسترى 
در بیمارستان و کاهش میزان مرگ ومیر 
ناشى از بیمارى یافت. حجم نمونه و گروه 
مورد بررسى در تحقیق ما کوچک است، 
اما کار مداوم باعث افزایش نمونه ها شده 
است. با توجه به افزایش تعداد نمونه ها 
امیدواریم به زودى نتایج مطالعه به روز 

شده خود را منتشر کنیم.»

رابطه شدت بیمارى کووید
 با اندازه انگشتان دست

محققان به شواهدى دست یافته اند که نشان مى دهد حتى ابتالى خفیف 
به کووید-19 نیز مى تواند موجب التهاب عصبى، آسیب به نورون ها و 

خونریزى هاى کوچک در مغز شود.
یک مطالعه جدید، جامع ترین تحقیقات تا به امروز در مورد تأثیرات ابتالء 
به کووید -19 بر مغز با مطالعه پستانداران غیرانسانى است. این مطالعه 
نشان داد که عفونت ویروسى که عامل بیمارى کووید -19 است، صرف 
نظر از شدت بیمارى مى تواند منجر به التهاب عصبى و خونریزى هاى 
کوچک مغزى شود که ممکن است علت بســیارى از عالئم عصبى 

گزارش شده توسط بیماران مبتال باشد.
 "SARS-CoV-۲" تحقیقات اولیه این تیم نشان داد که عفونت هاى
موجب ایجاد خونریزى هاى کوچک در مغز مى شوند. این یافته هاى اولیه 
آنقدر زود در اوایل همه گیرى این بیمارى به دست آمد که کارشناسانى 
که در این تحقیق مشارکت نداشتند، به آن شک داشتند. در آن مرحله 

هنوز عالئم عصبى در بیماران انسانى شناسایى نشده بود.
تحقیقات جدید نشان مى دهد آسیب عصبى با شدت بیمارى تنفسى 
مرتبط دانسته نشده بود. این بدان معنا است که بسیارى از حیوانات که 
تنها عالئم خفیفى از کووید -19 را نشان مى دادند نیز آسیب عصبى را 
تجربه کردند. این عوارض در همه حیوانات مبتال، صرف نظر از شدت 
بیمارى مشاهده شد که نشان مى دهد کاهش اکسیژن مغز ممکن است 
یک عارضه شایع ناشى از این عفونت باشد. 
حتى کاهش جزئى، امــا پایدار در 
میزان اکسیژن ممکن 
اســت باعــث 
شود،  آسیب 
به ویــژه در 
میان نورون ها 
که به نظر مى رسد 
در ایــن مطالعه بیشــترین 

آسیب را متحمل شده اند.

ارمغان جدید کرونا!

یک عارضه شایع ناشى از ای
حتى کاهش جزئى
میزان
ا

که
در ایــن مط

آسیب را متح
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معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه درسال 
گذشته به طور متوسط 87 درصد متقاضیان وام ازدواج موفق 
به دریافت این تسهیالت شده اند، گفت که بانک هاى عامل 
در استان یزد و بوشهر بهترین عملکرد و بانک هاى عامل در 
خراسان شمالى و کهگیلویه و بویراحمد بدترین عملکرد را در 
پرداخت وام ازدواج طى سال گذشته داشته اند. تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج در ســال 1400 براى زوج هاى زیر 25 سال 
(مردان) و زوجه هاى زیر 23 سال (زنان)  100 میلیون تومان و 
براى سایر زوجین 70 میلیون تومان بود که این مبلغ براى سال 
جارى براى زوج هایى که تاریخ ازدواج آنها بعد از 01 /01 /1397 
بوده است و تا کنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، 120 میلیون 
تومان و براى زوج هاى زیر 25 سال و زوجه هاى زیر 23 سال، 

150 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 10 ساله است.

رئیس هیئت امناى ستاد دیه کشور گفت: یک هزار و 499 
محکوم به عدم ایفاى تعهدات مهریــه و 677 محکوم به 
عدم ایفاى تعهد نفقه در حبس هستند. سید اسدا... جوالیى 
افزود: محکومان گرفتار به واسطه صدور یا امضاى اوراق 
بانکى (چک یا ســفته) با پنج هزار و 487 مددجو در شمار 
پرجمعیت ترین دســته زندانیــان غیرعمد قــرار گرفته و 
محکومان به ایفــاى تعهدات مهریه و نفقــه هر کدام به 
ترتیب با یک هــزار و 499 و 677 محبــوس در رتبه هاى 
بعد قرار دارند. جوالیى با گفت: اصفهان در ســال گذشته 
بــا آزادى 752 زندانى جرایم غیرعمد، در صدر فهرســت 

آزادى ها قرار دارد.

87 درصد 
وام ازدواج گرفتند

آمار جدید زندانیان مهریه
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به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در کشور 14 میلیون 
تن از شغل شایسته اى برخوردار نیستند، حدود 6 تا 7 میلیون 
شغل غیر رســمى و 2 میلیون اشــتغال ناقص وجود دارد، 
همچنین افرادى نیز وجود دارند که از درآمد مکفى برخوردار 
نیستند. حجت ا... عبدالملکى در خصوص توسعه اشتغال در 
کشور ادامه داد: به منظور توسعه اشتغال باید در مرحله اول 
شناسایى جامعه هدف و آموزش به منظور ارتقاى مهارت ها 

در دستور کار قرار گیرد.

چند نفر شغل شایسته اى 
ندارند؟

آگهى تغییرات 
شرکت سامان ذوب اسپادان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 4113 و شناسه ملى 10260517037 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ـ  آقاى محمدرضا رفیعى 
با کدملى 1286795303 به ســمت مدیــر عامل و 
عضو هیات مدیره و خانم ســهیال حمیدیــا با کدملى 
1288013450 به ســمت رئیس هیات مدیره و خانم 
ایران شکیبائى با کدملى 1284346374 به سمت نائب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
ـ کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1294366)

آگهى تغییرات 
شــرکت ماهان صنعت پویا مبین ســهامى خاص به 
شماره ثبت 2123 و شناسه ملى 14008883960 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى منصور اسکندریان 
فرد شــماره ملــى 5759931113 به ســمت مدیر 
عامل و عضو هیات مدیره خانم مریم بهرامى شــماره 
ملى1271794721 به سمت نائب رئیس هیات مدیره 
آقاى محمد اسکندریان فرد شماره ملى 5759933310 
به سمت رئیس هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
شــدند. کلیه اوراق، اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیرعامل همراه با شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1294367)

آگهى تغییرات
شرکت پیشروان توسعه ورزش فریدونشهر شرکت تعاونى به شماره ثبت 432 و شناسه ملى 14004043652 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/04/17 و نامه شماره 2234 مورخ 140/10/27 اداره تعاون کار و رفا اجتماعى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 1 اساسنامه 
((نام شرکت تعاونى))به شرکت تعاونى توسعه و عمران شهرستان فریدونشهرتغییر نام داد ماده 3 اساسنامه ((موضوع فعالیت )) به شرح ذیل تغییر یافت : 
تعاونى مى تواند براى تحقق اهداف موضوع ماده (2) این اساسنامه، در چارچوب قوانین مندرج در ماده (1) قانون تأسیس فعالیت نماید، مشروط به اینکه طرح 
داراى توجیه فنى، اقتصادى و مالى بوده و درصورت نیاز به اخذ مجوز فعالیت از دستگاههاى ذیربط، مجوز آن دریافت شده باشد موارد زیر نیز جزء فعالیتهاى 
مجاز تعاونى تعیین میشود. 1 - انجام فعالیتهاى عمران و آبادى شهرها و روستاهاى شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه گذارى، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و 
بنگاههاى اقتصادى مربوط 2 - ایجاد و اداره واحدهاى اقتصادى، تولیدى، توزیعى و خدماتى که مرتبط با تحقق اهداف تعاونى باشد. 3 - خرید سهام بنگاههاى 
دولتى مستقر در شهرستان حوزه فعالیت از طریق مذاکره و مدیریت آنها (موضوع تکلیف هیأت واگذارى به عدم رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون اجراى 
سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى) 4 - سرمایه گذارى در طرحهاى توسعه اى شهرستان، از جمله به صورت شرکت مادر تخصصى (هلدینگ) و یا تشکیل 
شــرکتهاى اقمارى درصورت تصویب مجمع عمومى عادى 5 - تملک اراضى واقع در بافتهاى فرسوده شهرى و روستائى مصوب شوراى عالى شهرسازى و 
معمارى از طریق پرداخت حقوق دولتى و استفاده از تســهیالت، قوانین مربوط به تملک اراضى واقع در طرحهاى مصوب شهرى و روستایى در جهت اهداف 
تعاونى. 6 - استفاده و بهره بردارى از فعالیتها، طرحها، زمینها و امالك قابل واگذارى دولت در بخشهاى تولیدى، توزیعى و خدماتى شهرستان که اگر برگزارى 
مزایده به صرفه و صالح نباشد با تأیید یکى از کمیسیونهاى دولت از طریق ترك تشریفات مزایده انجام خواهد شد. 7 - مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى با 
اولویت تعاونیها. 8 - انجام هرگونه معامالت از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضى، اموال منقول و غیر منقول و تأمین نیازمندیهاى خود به طریق 
مقتضى و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونى. 9 - خرید اوراق بهادار براى مدیریت منابع تعاونى. 10 - هرموضوع فعالیت مجاز دیگرى که مطابق ضوابط 
دسـتگاه اجرایى ذیربط مستلزم درج در اساسنامه باشد. تبصره 1: هرگونه استخدام و بکارگیرى نیروى انسانى در واحدها و فعالیتها و دفاتر تعاونى با رعایت 
قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعى و این اساسنامه صرفاً در چارچوب آئین نامه استخدامى مصوب مجمع عمومى عادى امکانپذیر است. بکارگیرى افراد غیر 
عضو در مشاغل تعاونى مجاز نیست مگر در موارد استثنا که حدود آن در آئین نامه استخدامى تعیین شده باشد. موارد استثنا و دالیل آن باید در گزارش ساالنه به 
مجمع عمومى قید گردد. تبصره2 -  معامالت تعاونى با رعایت این اساسنامه صرفاً در چارچوب آئین نامه معامالت مصوب مجمع عمومى عادى انجام میگیرد. 
تبصره3 - تأمین نیازهاى تعاونى و اعضا باید با استفاده از ظرفیت تولید و خدمات تعاونى و یا از مبادى تولید (داخلى یا خارجى) و یا از اتحادیه تعاونى ذیربط که 
تعاونى در آن عضو است، حتى المقدور به صورت عمده تأمین شود و در صورتى که امکانپذیر یا بصرفه نباشد از سایر منابع در حد محدود با رعایت صرفه و صالح 
اعضا تأمین گردد. تبصره4 -  ارائه تسهیالت و خدمات تعاونى باید بدون تبعیض و براى همه اعضا باشد و درصورت محدودیت، نحوه ارائه و توزیع آن باید به 
تصویب مجمع عمومى عادى رسیده باشد. ماده 6 اساسنامه ((مرکز اصلى تعاونى ))به شرح ذیل اصالح گردید:استان اصفهان ، شهرستان فریدونشهر ، بخش 
مرکزى ، شهر فریدونشهر، محله باتوانیها ، کوچه شهید یسلیانى ، خیابان پروین اعتصامى ، پالك 0 ، طبقه اول به کد پستى 8591818963اصالح و به تصویب 

رسید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدون شهر (1294371)
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«طالق» نه فقط یک آسیب اجتماعى بلکه ریشه بسیارى 
از آسیب هاى اجتماعى است چرا که اگر یک خانواده گرفتار 
بالى طالق شود امکان مبتال شدن اعضاى آن خانواده به 
دیگر آسیب هاى اجتماعى نیز بیشتر مى شود. حجت االسالم 
والمسلمین على اکبر شورورزى مدیر مراکز مشاوره اسالمى 
ســماح حوزه هاى علمیه و از کارشناســان حوزه خانواده 
مى گوید: طالق مى تواند دالیل متعددى داشــته باشد اما 
پژوهش ها نشــان مى دهد که اصلى ترین عوامل موثر بر 
طالق، در چهار دســته کلِى «انتخاب نادرست»، «نقص 
دانش و مهارت همسران»، «عملکرد نامطلوب همسران» 

و «شرایط نامطلوب اقتصادى» خالصه مى شود.

اصلى ترین عوامل
 مؤثر بر طالق

کرونا بیش از 14 هزار کودك زیر 18 سال را بى سرپرست 
کرد. این آخرین آمارى اســت که وزارت تعاون و کار از 
خانوارهاى سرپرست و داراى کودك آسیب دیده از کرونا 
منتشــر کرد. بر اســاس این گزارش کووید19 بیشتر به 

خانواده هاى کم بضاعت آسیب رسانید.
بیش از دو سال از آغاز همه گیرى کرونا مى گذرد. تاکنون 
حدود 139 هزار نفر در کشــور بر اثر کرونا جان خود را از 
دســت داده اند. برخى از فوتى هاى کووید19 سرپرست 

خانوار بودند.
بر اساس گزارش وزارت کار، 68 هزار و 360 زن به واسطه 
فوت سرپرست خانوار ناشــى از ابتال به کرونا، سرپرست 
خانوار شــده اند. همچنین 14 هزار و 613 کودك زیر 18 
سال، سرپرســت خود را به واســطه ابتال به کووید19 از 

دست  داده اند.
اما شرایط براى برخى ســخت تر است. زیرا هیج پوشش 
حمایتى و بیمه اى ندارند. به طور کلى نیمى از خانوارهاى 
داراى کودك با فوتى سرپرست خانوار و نیمى از خانوارهاى 
زن سرپرســت آســیب دیده از کرونا در سه دهک پایین 

اقتصادى قرار دارند.
57 درصد از کل خانوارهاى زن سرپرســت جدید، تحت 
پوشش بیمه ســالمت و 43 درصد از آنها تحت پوشش 

یکى از بیمه هاى اجتماعى قرار دارند.
از مجموع خانوارهاى زن سرپرســت جدید ســه دهک 
پایین درآمدى، جمعیتى معادل 11306 خانوار (معادل 32 
درصد) فاقد هرگونه پوشش حمایتى و بیمه اى (مستمرى 

بازنشستگى) هستند.

اما موضوع دیگرى که در روند گذران زندگى سرپرست 
خانوارها اثرگذار است، سن آنهاســت. در ارتباط با زنان 
سرپرست خانوار آســیب دیده از کووید19 در سه دهک 
پایین درآمدى، نیمى از آنها باالى 65 ســال دارند. از این 

میان دوسوم این خانوارها، یارانه دریافت مى کنند.

به عبارت دیگر کووید19 بیشتر به خانوارهاى کم بضاعت 
و سالمند آسیب رسانید. زنان سرپرست خانوار در سه دهک 
پایین درآمدى آسیب دیده از کرونا، در استان هاى مختلف 
توزیع متفاوتى دارند. بر اساس گزارش وزارت کار، بیشترین 
تعداد خانوارهاى آســیب دیده از کرونا (زن سرپرست و 

داراى کودك) در اســتان هاى تهران، آذربایجان شرقى، 
خوزستان، خراسان رضوى و اصفهان قرار دارند.

همچنین استان هاى کهگیلویه و بویراحمد، ایالم، خراسان 
جنوبى، خراسان شمالى و چهارمحال بختیارى کمترین 

تعداد را در خود جاى داده اند.

اصفهان در فهرست استان هاى با بیشترین تعداد خانوارهاى آسیب دیده از کرونا

کرونا 68 هزار  زن را  سرپرست خانوار کرد 

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعى 
شهر تهران با اشــاره به مشکالت نســخ الکترونیک 
براى بازنشســتگان، اظهار کرد: با توجه به شــرایط 
جســمى و ســنى آنها، اغلب بازنشسســتگان در امر 
نسخه نویسى الکترونیکى دچار مشکل شده اند، اغلب 
بازنشستگان و مستمرى بگیران نسبت به دفترچه ها 
تعلق خاطر عمیقى داشتند و آن را به نوعى سند هویتى 

بازنسشستگى خود مى دانستند.
مهدى مجیدى افــزود: اکثر بازنشسســتگان با توجه 
به شرایط جسمى و ســنى، از نظر کهولت سن و سواد 
اینترنتى و الکترونیکى در مواجهه با نســخه نویســى 
الکترونیکى دچار مشکل هستند، اکثرا به مراکز درمانى 

مراجعه مى کنند و دفترچه ها را از آنها نمى پذیرند، حتى 
پزشکان خصوصى نیز دفترچه ها را نمى پذیرند، نهایتا 
در سربرگى نام داروها را مى نوشتند که گفتند این هم 

باید حذف شود.
عضو هیــات مدیــره کانــون بازنشســتگان تامین 
اجتماعى شــهر تهران ادامه داد: امروز بازنشســتگان 
تأمین اجتماعــى از نظر مســائل درمانــى، ویزیت، 
آزمایشــگاه، عکس بردارى و دریافت نســخه و دارو 
از مراکز داروخانه هاى مختلف و... دچار مشــکالتى 
هســتند چرا کــه زیرســاختهاى اساســى و اصولى 
نسخه نویســى الکترونیکى فراهم نشــده و هنوز این 
مشکالت برطرف نشــده اســت و وجود دارد، همین 

موجب شده تا بازنشســتگان و مستمرى بگیران دچار 
سردرگمى شوند.

وى بــه برخى مشــکالت بازنشســتگان در نســخ 
الکترونیکى اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط بیمارى 
کرونا و نیاز افراد به درمان، بازنشســتگان به پزشکان 
مراجعه مى کنند، اگر ارتباط و سیســتم آنالین نباشد و 
ارتباط درستى نباشد، چه کســانى ضرر مى کنند؟ چه 
کسانى معطل مى شوند؟ بازنشسستگان و بیمه شدگان! 
اینجا مجبور مى شــوند على رغم تنگاهــاى مالى و 
اقتصادى بازنشستگان که اغلب حداقل بگیر هستند، 
دارو را به صورت آزاد فراهم کنند.احتمال دارد برخى از 

داروخانه ها نیز از این مساله سوء استفاده کنند.

براى
جسـ
نسخ
بازنش
تعلق
بازنس
مهدى
به شر
اینترن
الکتر

پاى لنگان  نسخه نویسى 
الکترونیک 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى از جرایم 
ســایبرى پلیس فتا ناجا گفت: هیچ فردى 
نبایــد کارت بانکى خود را بــه بهانه هاى 

مختلف به سایرین اجاره بدهد.
سرهنگ على محمد رجبى گفت: مسئولیت 
همه تراکنش ها و مبادالتــى که از طریق 
حســاب و کارت بانکى شــهروندان انجام 
مى شــود، به عهده دارنده صاحب حساب 

است.
وى افزود: هیچ ادعایى مبنى بر اجاره دادن 
حساب براى مراجع قانونى، مالیاتى، انتظامى 
و قضائى توسط صاحبان کارت هاى بانکى 

قابل قبول نیست.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیرى از 
جرایم سایبرى پلیس فتا ناجا تصریح کرد: 
یکى از دالیل فریب افراد بــراى در اختیار 
گذاشــتن کارت بانکى خود تبلیغات جعلى 
کالهبرداران ســایبرى تحت عنوان درآمد 
باال در شــبکه هاى اجتماعى با استفاده از 

اجاره کارت هاى بانکى است.
وى افزود: اجــاره کارت هاى بانکى یکى از 
ابزار هاى کالهبرداران و مجرمان سایبرى 
براى انجام فعالیت مجرمانه و پولشویى به 
خصوص از طریق فضاى مجازى همچون 
استفاده در ســایت هاى قمار و شرط بندى 

است.
به گفته سرهنگ رجبى، هموطنان به هیچ 
عنوان کارت هاى بانکى خود را به سایرین 

اجاره ندهند.

اجاره کارت هاى بانکى 
براى قمار و پولشویى

دکتر محمد ابراهیم تکلو، روانشــناس نیز 
درباره اینکه چرا زوجیــن در روابط خود به 
نقطه اى مى رســند که از سر لجبازى اقدام 
به طالق مى کنند گفت: متاسفانه برخى زن 
و شوهرها به جاى "حل" مسائل، مشکالت 
خود را "حمل" مى کنند و نهایتا با مشکالت 
حل نشده اى مواجه اند که روى هم انباشته 
شده و ناگهان آنها را  از پا در مى آورد و کار زن 

و شوهر را تا جدایى پیش مى برد.
این روانشناس با اشاره به انباشت "مشکالت 
حل نشده" زوجین و تاثیرش بر لج و لجبازى، 
ادامــه داد: زوجینــى که وارد ایــن مرحله 
مى شوند، درگیر یکدندگى و لجبازى به دلیل 
عقده ها و مشکالت حل نشده پیشین خود 
هستند. مشکالت و موضوعات حل نشده 
زیادى که یا زوجین نسبت به آنها بى تفاوت 
بوده و توجهى براى حل آن ها نداشته اند و یا 
توانایى حل آن ها را نداشته اند که روى هم 
انباشت شده اند چراکه در صورت گفتگوى 
موثر بین زوجین امکان رفع برخى اختالف 

نظرها و تفاهم درباره اختالفات وجود دارد.
تکلو با بیــان اینکه نــوع گفتگوى زوجین 
دربــاره اختالف دیدگاه ها نیز بســیار مهم 
است، تصریح کرد: بعضا پیش مى آید که نوع 
بیان و گفتار یکى از زوجین حق به جانب بوده 
و همسر نیز در برابراین گفتار مقابله به مثل 
مى کند. همچنین در این شرایط زوجین براى 
اینکه اثبات کنند حرف خودشان درست است 
و به اصطالح کم نیاورند، تا جدایى و طالق 

هم پیش مى روند.
به گفته وى، در چنین مواردى زوجین بدون 
داشتن مهارت حل مساله و مهارت گفتگو 
تنها براى به ُکرســى نشــاندن حرف خود 

طالق مى گیرند.
تکلو بــا تاکید بر اهمیت حفــظ "احترام" و 
"حرمت" زوجین به هنگام بروز اختالفات، 

ادامه داد: وقتى به اصطــالح  روى افراد در 
روى یکدیگر باز شــود دیگــر از بیان هیچ 
حرفى و انجام هیچ کارى ابا نخواهند داشت. 
وقتى ظرف حرمت و احتــرام میان زوجین 
شکسته شود جمع کردن آن سخت مى شود.

«حمل» مسائل به جاى 
«حل» مسائل

رئیس کل دادگســترى اســتان اردبیل گفت: شناسایى 
و کاهش آســیب هاى اجتماعى با در نظــر گرفتن نقش 

سازمان هاى فرهنگى در جامعه باید پیگیرى شود.
حجت االسالم حسین کثیرلو با خطیر اعالم کردن مأموریت 
پیشــگیرى از جرایم، پایبندى به اصول و رعایت قوانین و 
مقررات به منظور جلوگیرى از آسیب هاى اجتماعى و جرایم 

را وظیفه آحاد جامعه دانست.
رئیس کل دادگسترى اســتان اردبیل بر پیشگیرى هاى 
فرهنگى به عنوان راهکارى اولویت دار تاکید کرد و گفت: 
نقش ســازمان ها و متولیان فرهنگى در ایــن زمینه نباید 

مغفول بماند.
حجت االســالم کثیرلو تصریح کرد: دســتگاه قضائى با 
معلول ها ســر و کار دارد در حالى که بــراى از بین بردن 
خاستگاه هاى جرایم و آسیب ها که از وظایف و کارکردهاى 
مهــم و اصلى فرهنگ و ســاختارهاى فرهنگى اســت، 

شناسایى علت ها الزم است.

وى با اشــاره به اینکه شناســایى و احصاى آسیب هاى 
اجتماعى نقطه به نقطه براى حل این معضالت راهگشاست، 
افزود: محالت مختلف اردبیل باید از حیث نوع آسیب هاى 

اجتماعى بررسى و راهکارهاى مختص آن ارائه شود.
حجت االسالم کثیرلو 4 عامل خشونت، طالق، سرقت و 
اعتیاد را از اولویت دارترین مباحــث اعالم کرد و ادامه داد: 
براى کاهش این 4 جرم باید در اردبیل کارشناسان امر پاى 

کار آمده و دادگسترى را یارى کنند.

نقش سازمان هاى فرهنگى در کاهش آسیب ها 
نباید مغفول بماند

یک تحلیلگر حوزه مواد مخدر ضمن تحلیل ابعاد مختلف 
«ممنوعیت کاشت خشخاش در افغانستان از سوى رهبر 
طالبــان»، مى گوید: به نظر این تصمیــم به چند دلیل 
عملیاتى نخواهد بود که یکى از دالیل آن باال بودن حجم 
تولید مواد مخدر در افغانستان است؛ در استان هایى که 
مواد مخدر تولید مى شود، مردم در آنجا به شدت وابسته 
به اقتصاد مواد مخدر هســتند که براســاس آمارهاى 
غیررسمى اعالم شده از سوى سازمان ملل و ستاد مبارزه 
با مواد مخدر، 300 هزار نفر در افغانستان به طور مستقیم 

در حوزه مواد مخدر فعالیت مى کنند.
به گفته صفاتیان، کشور افغانستان در سال هاى گذشته 
حدود ســه میلیارد دالر از کشــت و قاچاق مواد مخدر 
کســب درآمده کرده بود که این رقم حاصل 70 درصد 
از کشت مواد مخدر بود. اکنون باتوجه به اینکه طالبان 
کل افغانستان را تصرف کرده است، بالطبع تولید مواد 
مخدر باید حدود 5 میلیارد دالر باشد زیرا در بسیارى از 

استان هاى بزرگ افغانســتان که فقر در آن زیاد است، 
مواد مخدر تولید مى شود. حال سوالى که مطرح مى شود 
این است که طالبان قصد دارد با 300 هزار نفرى که به 
طور مستقیم در حوزه مواد مخدر فعالیت مى کنند، چه 
کار کند؟ آیا قصد دارد کشت جایگزین را ادامه دهد؟ آیا 
قصد دارد برنامه معیشــت جایگزین را ادامه دهد و در 
محیط هایى که کشاورزان مواد مخدر مى کارند کارخانه 

راه اندازى کند؟
صفاتیان یکى از تاثیرات ممنوعیت کاشــت خشخاش 
در افغانستان را افزایش قیمت مواد مخدر و تغییر الگوى 
مصرف مواد مخدر عنــوان و اضافه کرد: مواد مخدر در 
انبارهاى افغانستان دپو شده است و حتى 20 سال پیش 
مواد مخدر در انبارهاى افغانستان دپو شده بود؛ این دپو 
به مرور وارد بازار مى شــود و مى تواند منبع درآمد بسیار 
باالیى باشد و افغانســتان جهشى در قیمت مواد مخدر 

پیدا مى کند.

ممنوعیت کاشت «خشخاش» در افغانستان 
عملى مى شود؟
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کار و بار مافیاى دارو این روزها سکه است. به گزارش «جام 
جم»، آنطور که ســخنگوى ســتاد مرکزى مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مدتى پیش گفت ، از مجموع 34 تا 35 هزار میلیارد 
تومان گردش مالى ساالنه بازار دارو در کشور، حدود 25هزار 
میلیارد تومان آن غیرقابل رصد است و همین رقم براى تایید 
کار و بار ســکه مافیاى دارو کافى اســت. بنابراین مى توان 
گفت قدرتمندترین مافیاى فعال این روزها در ایران، مافیاى 
دارو است. ســودجویانى که یا تجهیزات پزشکى دست دوم 
را به عنوان تجهیزات نــو وارد ایران مى کننــد یا داروهاى 
شــیمى درمانى و بیماران خاص را آن قدر گران به دســت 
مصرف کننده مى رسانند که بسیارى از بیماران، قبل از درمان 

و به دلیل نداشتن تمکن مالى، جان خود را از دست مى دهند.

بره کشان مافیاى دارو



اسالم را چنان مى شناسانم که پیش از من کسى آنگونه معرفى 
نکرده باشد. اسالم همان تسلیم در برابر خدا و تسلیم همان 
یقین داشتن و یقین اعتقاد راستین و باور راستین همان اقرار 
درست و اقرار درست انجام مسئولیت ها و انجام مسئولیت ها 

موال على (ع)همان عمل کردن به احکام دین است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاىروز پنجم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْجَعْلنى فیِه ِمَن الُْمْسَتْغفِریَن َواْجَعْلنى فیِه ِمْن ِعباِدَك الّصالِحیَن ْالقانِتیَن، 

بیَن، بَِرْأَفتَِک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن. َواْجَعلنى فیِه ِمْن اَْولِیآئَِک الُْمَقرَّ
خدایا! قرارم ده در این روز از آمرزش خواهان و قرارم ده در آن از بندگان 
شایســته فرمانبردارت و بگردانم در این روز از اولیاى مقرب درگاهت، به 

مهرت اى مهربان ترین مهربانان.

مدیر ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
نجف آباد نتایج نظرســنجى مردمى ایام نوروز 1401 را 

ارائه کرد.
علیرضا خاکســار اظهار کرد: به اســتناد نتایج 
به دست آمده از تحلیل فرم هاى نظرسنجى که 
در ایام نــوروز در مراکز میزبان جشــنواره «آمد 
بهار جان ها» توسط بازدیدکنندگان (میهمانان 
و شهروندان) تکمیل شــده، رضایت مندى در 
مرحله خیلى زیــاد 75/34 درصد و زیاد 66/29 

درصد بوده است.
وى به روند اجراى ویژه برنامه نوروزى «آمد بهار 
جان ها» در نوروز 1401 اشــاره کرد و افزود: در 
مدت برگزارى این جشنواره که از دوم تا یازدهم 
فروردین ادامه داشــت، بیش از 1150 برنامه در 

سطح مراکز و مناطق مختلف شــهرى اجرا شد و طى 
همین مدت بیش از 272 هزار و 49 نفر از این برنامه ها 

بازدید کردند.

مدیرعامــل ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى نجف آباد ضمن تشــریح روند انجام پروژه 
نظرسنجى در ایام برگزارى جشنواره نوروزى، خاطرنشان 

کــرد: در ایام تعطیــالت نوروز فرم هاى نظرســنجى 
توسط نیروهاى شــیفت و کارکنان در محل کانترهاى 
اطالع رسانى "از من بپرس" تقدیم حاضران شده و پس از 

تکمیل به مسئول مربوطه تحویل و تمام آن ها جمع آورى 
و آرشیو شد.

خاکســار تصریح کرد: میزان رضایت از اطالع رسانى 
جشــنواره، درصد رضایت مندى از برنامه هاى 
برگزار شده در مراکز گردشگرى و تفریحى، تور 
گردشگرى و کارناوال شــادى و تنوع برنامه ها، 
میزان افزایش شادى و نشاط میان شهروندان، 
رضایت از خدمــات، نحوه برخــورد کارکنان با 
شهروندان و پوشــش مناطق مختلف شهرى از 
دیگر موارد مورد ســنجش در این نظرســنجى 

بوده است.
مدیرعامل سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى نجف آباد گفت: در این برگه ها، موارد 
مورد ســنجش به صورت تفکیک شده و بخش 
به بخش از شخص کسب و در نهایت، یک سوال کلى 
در خصوص میزبان رضایت منــدى از ویژه برنامه هاى 

نوروزى، مطرح شده بود.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون حجم عملیات بانکدارى 
توسعه اى سال گذشته بانک را همراه با 36 درصد رشد 

اعالم نمود.
حجت الــه مهدیان اظهار داشــت: شــرکت هاى زیر 
مجموعه با بانک عملکردى یکپارچه داشته و در تکمیل 

زنجیره ارزش بخش تعاون فعالیت مى کنند.
وى افزود: عملکرد مالى شــرکت ها در ترازنامه بانک 

تاثیر گذار است و شرکت ها ابزارى براى کمک به تحقق 
اهداف توسعه اى و حمایتى بانک محسوب مى شوند.

مدیر عامل بانک توســعه تعاون گفــت: مانده منابع و 
مصارف بانک در پایان ســال 1400 با رشدى 36 الى 
37 درصدى در مقایسه با سال پیشین همراه بوده است 
و 165 هزار پرونده تسهیالتى مصوب و پرداخت گردیده 
اســت و حجم خدمات تخصصى از قبیل صدور اعتبار 
اســنادى و ضمانت نامه در شبکه شــعب نشان دهنده 

رشدى قابل توجه در حجم عملیات بانک بوده است.
وى با اشــاره به لزوم تبعیت از شعار ابالغى مقام معظم 
رهبرى تحت عنوان «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» 
گفت: مجموعه بانک به عنوان نهاد دولتى براى تحقق 
این هدف مهــم و اجراى این راهبرد احســاس وظیفه 
مى کند و بخش تعاون به عنوان بخش مهمى از اقتصاد 
قابلیت هاى ویژه براى تولید بر پایه کارآفرینى و دانش 

بنیان برخوردار است.

مهدیان گفت: 350 هزار میلیارد ریــال براى افزایش 
سرمایه هشت بانک دولتى در بودجه سال 1401 لحاظ 
شده اســت که باپیگیرى ها و تبیین رویکرد توسعه اى 
بانک در طرح هاى ملى امید اســت که سهمى مناسب 
از افزایش ســرمایه به بانک توســعه تعاون اختصاص 
یابد تا کفایت سرمایه بانک به حد متعارف نزدیک شود 
و ظرفیت هــاى جدید براى فعالیت توســعه اى بانک 

فراهم آید.
وى خاطر نشــان کرد: ظرفیت هاى مناسبى به لحاظ 
فنى، تجربى و مدیریتى در شــرکت هــا وجود دارد که 
بســیارى از نیازهاى بانــک در زمینه هــاى فناورى، 
ابنیه اى، تاسیســاتى، بیمه اى ، ارزى و مدل هاى نوین 
مالى و اعتبارى بــا اجراى پروژه هــاى متنوع و ایجاد 
فرآیندهاى اثربخش از سوى شرکت ها تامین شده است 
و مشــتریان و تعاونگران نیــز از محصوالت و خدمات 

شرکت ها بهره مى برند.

رضایت 60 درصد شهروندان نجف آباد از ویژه برنامه هاى نوروزى

رشد 36 درصدى حجم عملیات بانک توسعه تعاون 

قائم مقام کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: 25 هزار 
فرزند یتیم و نیازمند زیر 18 ســال تحت حمایت کمیته 
امداد استان اصفهان وجود دارد که چشم انتظار حمایت 

خیران هستند.
عباسعلى زارعان گفت: هر سال در ماه مبارك رمضان 
مردم نیک اندیش در حمایت و پر رونق کردن سفره ایتام 

از این فرصت بیش از هر زمان دیگر بهره مى برند.
او گفت: در ماه ضیافت الهى و هفته اکرام سال گذشته، 
8هزار و 359 نیکــوکار، حمایت بیش از 22 هزار یتیم و 
فرزند محسنین را به عهده گرفتند، ولى همچنان تعدادى 
از فرزندان محسنین هنوز فاقد حامى و تعدادى از سرانه 
کمى برخوردارند که امیدواریم با حمایت خیران افزایش 

یابد. قائم مقام کمیته امداد اســتان اصفهان مى گوید: 
خیران و مردم نیکوکار مى توانند با مراجعه حضورى به 
دفاتر این نهاد یا مراکز نیکوکارى در استان، همچنین 
از طریق سایت ekram.emdad.ir یا ارسال عدد یک 
به شماره 3000333331 حمایت مالى و معنوى از این 

کودکان را تقبل نمایند.

25 هزار فرزند یتیم در استان اصفهان چشم انتظار حمایت خّیران

شــرکت توزیع برق اصفهان با عملکرد برتر در یک دوره 
زمانى بلند مدت از طریق توانایى انطباق مناسب با تغییرات، 
ایجاد ساختار مدیریت هدفمند و بهبود مستمر فعالیتهاى 
کلیدى توانســت گام هاى موثرى را بردارد و در شــرایط 

سخت اقتصادى همچنان با موفقیت عمل کند. 
حمید رضا پیر پیران، مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان 
در خصوص افق دید سال 1401 مى گوید: در سال گذشته 
تا حد زیادى به نقشه راه واستراتژى شرکت نزدیک شدیم 
وامسال نیز براى رسیدن به افق 1405 برنامه ریزى هاى 

منسجم صورت گرفته است.
وى پس از اشاره به 7 محور چشم انداز که از سالهاى گذشته 
به عنوان مسیر اصلى این شــرکت در رضایتمندى بیشتر 
مردم موثر بوده گفت:کاهش خاموشى ها به عنوان یکى از 
شاخص هاى مهم این نقشه راه مى باشد که از سال 1393 
مطابق با برنامه و حتى جلوتر از آن حرکت کرده و توانستیم 
خاموشى ها را از 850 دقیقه به 130 دقیقه به ازا هر مشترك 
برسانیم و قرار است در سال 1401این میزان به 100 دقیقه 

به ازا هر مشترك برسد.
مهندس پیرپیــران در خصوص ایجاد زیر ســاختها براى 
کاهش خاموشى ها در سال جارى ابراز داشت :700 نقطه 
شبکه 20 کیلو ولت قابلیت کنترل و مدیریت شبکه از راه 
دور را دارد و مى توان با قطع و وصل شبکه معیوب و آسیب 
دیده به سرعت در جهت رفع آن براییم ؛ اهمیت این فرایند 
به حدى موثر اســت که در گذشته در صورتى که خروجى 
برق 63 به 20 کیلوولت دچار مشکل مى شد یک ساعت و یا 
حتى بیشتر براى رفع مشکل، نیرو ها و اکیپ هاى عملیاتى 
باید در محل حضور یافته تا رفع عیب کنند و حتى تمام مسیر 
دراین مدت زمان بى برق شده ولى در حال حاضر در مدت 

بسیار کوتاه  3 تا 4 دقیقه محل برق دار مى شوند.
وى در ادامه تصریح کرد: در سال 1401 کاهش خاموشى ها 
در 700 نقطه و شبکه 20 کیلوولت به 1000 نقطه به منظور 

کنترل شبکه و رویت پذیرى افزایش مى یابد و امید است در 
سال 1405 این عدد به 1500 نقطه برسد.

این مقام مسئول به دیگر شاخص ها در  کاهش خاموشى ها 
اشاره کرد واظهار داشت: افزایش تشخیص خطا و استفاده از 
خط برق دار (خط گرم )،توسعه دیزل ژنراتورها که در حال 
حاضر به صورت برخط باشد مى تواند در این امر موثر باشد. 
مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت توزیع برق اصفهان 
تاکید کرد: محور بعدى که در رضایتمندى مردم موثر است 
ارائه 100 درصدى خدمات غیر حضورى به مردم بوده است 
به طورى که درسال گذشته با توجه به شرایط کرونا و سویه 
جدید آن بیش از 96 درصد خدمات و تقاضاهاى مردم به 
صورت غیر حضورى صورت گرفت و امید است که درسال 
1405 این عدد به 100 درصد برسد به طور قطع راه اندازى 

اپ برق من نیز این مسیر را هموارتر نموده است.
وى به محور سوم استراتژى اشاره کرد و گفت : در شرکت 
توزیع برق اصفهان پتانســیل زیادى براى کاهش تلفات 
شــبکه وجود دارد. از طرفى کاهش تلفات به ویژه در دوره 
زمانى اوج بار از اهمیت بیشترى برخوردار است، چراکه در 
این دوره زمانى تلفات سیستم انتقال و توزیع در باالترین 
حد خود قرار داشته و نیز محدودیت تولید و ظرفیت شبکه 

اهمیت تامین نیاز مصرف کنندگان را دوچندان مى کند. 
وى در ادامه افزود: میزان تلفات شــبکه در این شرکت  6 
درصد مى باشد و این عدد در شرکت هاى توسعه یافته 4 تا 
4/5 درصد است و با برنامه ریزى هایى که صورت گرفته 
قرار است نزدیک 3 دهم درصد در سال 1401 تلفات شبکه  
کاهش یابد و این امر با اصالح ساختار شبکه که در 11 محور 

تعریف شده میسر خواهد شد.
پیر پیران محور چهارم را مهمترین محور دراســتراتژى 
1405 عنوان کرد و اظهار داشت: تفاوت فاحشى بین کم 
بارى، میان بارى و پربارى به خصوص در ایام پیک وجود 
دارد و تفاوت در این زمان بین میــان بارى و کم بارى 35 
درصد وبین پربارى و کم بارى 45 درصد مى باشد که براى 
حذف و برطرف کردن این فرایند در تابستان باید سرمایه 
گذارى هاى کالنى صورت گیــرد به عبارتى براى 300 تا 
400 ساعت باید نیروگاههاى جدیدى احداث شود که امر با 
هیچ عقل سلیمى قابل دفاع نیست و مدیریت مصرف برق  
باید جزو اولویت هاى اولیه زندگى مردم قرار گیردودر این 
راستا براى تنظیم وتعدیل میزان مصرف باید سعى وافرى 

صورت گیرد.
وى به محور پنجم اشــاره کرد و گفت: تمــام پروژه هاى 
تعریف شده براى اجرا بر اساس اصول مهندسى بوده است 
و تا کنون 90 درصد آن محقق شده است و با استفاده از فن 
آورى نوین و رویت پذیرى وکنترل شبکه ها شرکت  توزیع 
برق اصفهان در این محور نیز  پیشتاز بوده است وپیش بینى 

مى شود که درسال 1401 این عدد به 93 درصد برسد.
وى در بخش وصول مطالبات به عنوان محور ششم درسال 
1405 تاکید کرد: وصول مطالبات  در نقشه راه  100 درصد 
دیده شده و در سالى که گذشت این عدد 97 درصد بود که 

شرایط نسبتا خوبى را محقق نمود.
مدیر عامل شــرکت توزیع برق اصفهان خاطر نشان کرد: 
منابع انسانى براى یک سازمان از اهمیت زیادى برخوردار 
اســت چرا که توســعه ســازمانى تا حد زیادى به تالش 
،انگیزش وکارایى کارکنان آن ســازمان مرتبط اســت و 
بزرگترین اثر بخشى را نیروى انســانى در سازمان دارند و 
در استراتژى سال 1405 برنامه ریزى ها به شکلى صورت 
گرفته که میزان حادثه را نزدیک به صفر برســانیم تا در 

نهایت از نظر روحى و جسمى بهترین خدمات ارائه شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق مسیر حرکت این شرکت براى رسیدن به افق 1405 را تشریح کرد

7 محور چشم انداز شرکت توزیع برق اصفهان 

بررسى آمار معامالت بازار فیزیکى بورس کاال در سال 
1400 نشان مى دهد که در مجموع بیش از 76 میلیون 
و 133 هزار تن انواع محصول بــه ارزش 630 هزار و 
664 میلیارد تومان در تاالرهاى مختلف مورد دادوستد 
قرار گرفته است که بیشترین حجم معامالت صورت 
گرفته در گروه محصوالت صنعتى و معدنى با معامله 
57 میلیون و 483 هزار تن انواع محصول رقم خورد. 
ارزش معامالت این محصوالت نیز 369 هزار و 891 

میلیارد تومان گزارش شده است.

مجموع فروش محصوالت پتروشیمى و فرآورده هاى 
نفتى نیز در این دوره 18 میلیون و 275 هزار تن گزارش 
شده که ارزشى معادل 252 هزار و 878 میلیارد تومان را 
رقم زده است. بنابر همین گزارش شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با ثبت معامله 2 میلیون و 208 هزار و 754 تن 
وکیوم باتوم، لوب کات سبک، گوگرد گرانوله، ضایعات 
فلزى و شیمیایى و گوگرد کلوخه به ارزش بیش از 17 
هزار و 586 میلیارد تومان رتبه ششم در بین 50 شرکت 

برتر بورس کاال را به خود اختصاص داد.

حضور شرکت پاالیش نفت در بین 10 شرکت برتر 
سال 1400 

مدیر محصوالت پوشــش دار و نهایى شرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: ورق قلع انــدود در صنایعى مانند 
صنعت بســته بندى مواد خوراکى کاربرد زیادى دارد 
و این موضوع ضرورت افزایــش تولید این ورق ها را 

نشان مى دهد.
محســن زارع افزود: رویکرد ما افزایش تولید توأم با 
افزایش کیفیت محصول اســت که این امر در سال 
1400  با تالش همکاران ناحیه نورد ســرد خصوصا 

کارکنان واحد قلع اندود محقق شد.
مدیر محصوالت پوشــش دار و نهایى شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: على رغم وجود چالش هاى 

سال 1400 به ویژه فراگیرى بیمارى منحوس کرونا 
موفق شدیم در این ســال 2 رکورد ماهیانه و رکورد 

سالیانه واحد قلع اندود را ارتقا بخشیم.
وى تصریح کرد: امیدواریم در ســال 1401 با اجراى 
پروژه هاى بومى سازى و دانش بنیان کمیت و کیفیت 
محصوالت تولیدشده در این ناحیه را با در نظر گرفتن 
نکات ایمنى افزایش دهیم. زارع ادامه داد: در ســال 
آینده نیز اهدافى براى ناحیه و واحد در نظر گرفته شده 
که اجراى این پروژه هاى بومى سازى در سال «تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین» به ما کمک مى کند تا به 

اهداف مهم خود برسیم.

ارتقاى رکوردهاى ماهیانه و سالیانه قلع اندود
 در  فوالد مبارکه

فراخوان شناسایى شرکت هاى مشاور جهت اجراى
 طرح کاهش پیک بار مشترکین خانگى و تجارى

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد طرح مشارکت مشترکین خانگى و تجارى در کاهش پیک بار تابستان سال 
1401 را با استفاده از پتانسیل شرکت هاى مشاور داوطلب (به عنوان نهاد تجمیع کننده پاسخگویى بار) در محدوده شهر اصفهان 
اجرا نماید. لذا از کلیه شرکت هاى مهندسین مشاور استارت آپ ها، شرکت هاى دانش بنیان و سایر شرکت هاى ذیصالح که 
مهارت کافى در برقرارى ارتباط موثر با مشترکین خانگى و تجارى این شرکت را دارند، دعوت مى نماید با ارسال مدارك ذیر و 
همچنین ارسال مدارك خواسته شده در دفترچه فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت، آمادگى خود را جهت ارزیابى 

تا تاریخ 1401/02/04 اعالم نمایند. 
1. دارا بودن گواهینامه رتبه بندى معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور 

2. دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنى از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
3. ارائه شرح روش و شیوه اجراى برنامه مشارکت مشترکین خانگى و تجارى براى کاهش پیک در تابستان 1401

4. ارائه سوابق کار و دوره هاى آموزشى، شامل تحصیالت و آموزش هاى عمومى، تجربه و سابقه کار تخصصى و اجرایى مرتبط. 
5. ارائه حسن انجام کار در پروژه هاى قبلى 

6. ارائه گواهینامه هاى مدیریت کیفیت، کنترل پروژه و غیره 
تاریخ توزیع اسناد: 1401/01/18 و آخرین مهلت دریافت اسناد: 1401/01/24 

آخرین مهلت ارائه و بارگزارى اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) روز یک شنبه مورخ 1401/02/04 
بدینوسیله از مشاوران واجد شرایط دعوت مى شود براى اخذ مدارك مربوطه از تاریخ درج آگهى صرفا از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به نشانى: www.setadiran.ir ، اسناد و مدارك مربوطه را دریافت و پیشنهادات خود را از همین 

درگاه ارائه نمایند. بدیهى است صرفاً پیشنهاداتى که صرفاً از طریق سامانه فوق ارائه شده اند قابل بررسى خواهد بود. 
این آگهى به منظور ارزیابى مشاوران انتشاریافته و شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان پس از ارزیابى متقاضیان واجد شرایط 

طى مراحل بعدى دعوت به عمل خواهد آورد. 
جهت کسب اطالعات مورد نیاز در خصوص موضوع فراخوان 34121482-031 واحد مدیریت مصرف آقاى مهندس اسکندرى 

تماس حاصل نمایند. 
پیشنهاد قیمت که مطابق بودجه ابالغى تکمیل شده است باید پس از مهر و امضاء در یک پاکت جداگانه به عنوان پاکت «ج» 

توسط پیشنهاددهنده در سامانه الکترونیکى دولت بارگزارى شود. 
تعیین برنده براساس روش بودجه ثابت مى باشد که براساس آن پیشنهاددهنده اى که باالترین امتیاز فنى را کسب نموده به 

عنوان فرد برتر انتخاب و با ایشان قرارداد با مبلغ بودجه ثابت اعالم شده منعقد مى گردد. 
نحوه تعیین برنده براساس روش بودجه ثابت بند ج ماده 17 دستورالعمل خرید خدمات مشاوره که طى نامه شماره 11/2554 

مورخ 96/5/30 به کلیه شرکت هاى توزیع نیروى برق ابالغ شده است تعیین مى گردد. 
شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با 
واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به 

عهده مناقصه گران مى باشد. پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
پیشنهاددهنده مى بایست در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد. 

به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. 

کارفرما این حق را براى خود محفوظ مى دارد که قبل از انتخاب پیشنهاد دهنده یا واگذارى قرارداد، صحت و سقم اطالعات 
فراهم شده از پیشنهاددهنده را به هر نحوى که خود صالح مى داند بررسى کند و پیشنهاددهنده با تسلیم پیشنهاد، این حق 

بررسى را از سوى کارفرما مى پذیرد. 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 
جهت مشاوره جزئیات طرح و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.eepdc.ir بخش مدیریت مصرف و یا دفتر مدیریت 

مصرف شرکت برق شهرستان اصفهان تماس حاصل فرمایید. 
تلفن تماس: 03136613011 داخلى 1245                       تلفن مستقیم: 03134121245

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121482-031 واحد مناقصات و خرید – آقاى کریمى تماس حاصل فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد، با شماره 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768- 021 

تماس حاصل فرمایید. 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان


