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سیستم مبارزه با مواد مخدر، بازار را رصد کندباد و گرد وخاك، پدیده غالب این هفتهحمید لوالیى درخواست مجید صالحى را رد کرد!کاهش 90 درصدى بارش ها در فروردین ماه زمان، برگ برنده سپاهان اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ماسک سطح 
اکسیژن را 

پایین مى آورد؟

ضربه پلیس اصفهان به قاچاقچیان مواد مخدر
3
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پرونده کالس هاى 
تخریبى اصفهان 

باز شد

از ابتداى پاندمى تا کنون، رسانه هاى اجتماعى بر شایعاتى 
نظیر اینکه ماسک ها دریافت اکسیژن را کاهش مى دهند، 

باعث مسمومیت دى اکسید کربن و تضعیف سیستم ایمنى 
بدن مى شوند، تا حدى دامن زده اند؛ اما این باور غلط است.

با وجود اینکه سازمان بهداشت جهانى و انجمن ریه آمریکا...

حضور وزیر آموزش و پــرورش در اصفهان در 
آخرین روزهاى فروردین مــاه نقطه عطفى بود 
براى گفتن مشکالتى که مدارس اصفهان با آن 

روبه رو هستند.
 بعــد از دو ســال که درهــاى مــدارس براى 
دانش آموزان باز شــده، پرونــده کالس هاى 
تخریبى نیز جان گرفته است تا باز هم نسبت به 
آوار شدن این کالس ها هشدار داده شود. این بار 
با حضور وزیر و در صد و پنجاه و هفتمین شوراى 

آموزش و پرورش استان،  مهمترین...

3

همزمان با آغاز طرح جدید نیروى انتظامى تشریح شد؛

صیادمنش:  منتظر موفقیت هاى
 بیشتر هستم

مهاجم ایرانى تیم هال ســیتى از حضور در این تیم بسیار خوشحال 
است. در هفته چهل و دوم مسابقات چمپیونشیپ، تیم هال سیتى با 
گل الهیار صیادمنش برابر کاردیف سیتى با نتیجه دو بر یک به پیروزى 
دست پیدا کرد. این ستاره ایرانى شاغل در چمپیونشیپ در اینستاگرام 

خود نوشت: «خوشحالم که اولین گلم را...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بعد از 2 سال و همزمان با 
باز شدن مدارس؛ 

جلوگیرى از ورود 
دام عشایر به مراتع 

تا 20 اردیبهشت 

کمبود انسولین در اصفهان صحت ندارد
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى:

3

دانیال، چهره متفاوت دانیال، چهره متفاوت 
تمرین طالیى پوشان

وزیر علوم، تحقیقات و وزیر علوم، تحقیقات و 
فناورى:فناورى:

کنکور قابل کنکور قابل 
حذف نیستحذف نیست

2

سرپرست معاونت هماهنگى سرپرست معاونت هماهنگى 
امور عمرانى استاندارى امور عمرانى استاندارى 

اصفهان خبر داد؛اصفهان خبر داد؛

الزام صنایع بزرگ الزام صنایع بزرگ 
به همکارى با به همکارى با 
شهرك علمى شهرك علمى 

تحقیقاتىتحقیقاتى

3

4

شما از پشت دوربین شما از پشت دوربین 
«جوکر» خبر ندارید!

سیروس میمنت خطاب به منتقدان نحوه برخورد با سیروس میمنت خطاب به منتقدان نحوه برخورد با 
على مسعودى در یک رئالیتى شو: على مسعودى در یک رئالیتى شو: 

4

وو

ى
د، 

نى 
ت.

کا...

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى زیر را 
بصورت مناقصه عمومى از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
1- عملیات آسفالت گرم معابر     روستاى   باقر آباد     شهرستان   اردستان    به شماره 

اسناد  1400/2/400  و شماره مناقصه  2001005175000001
2- عملیات  آسفالت معابر     روستاهاى  اسدآباد،   چشمه سرد     شهرستان   سمیرم   

به  شـماره  اسناد  1400/2/403  و شماره مناقصه  2001005175000002
3- عملیات  آسفالت معابر     روســتاهاى  دیلى ، چهارراه ، دیده جان  شهرستان   

سمیرم   به  شـماره  اسناد  1400/2/405  و شماره مناقصه  2001005175000003
4- عملیات سنگى     روستاى   کلوسه     شهرستان   فریدونشهر      به شماره    اسناد  

1400/2/395   و  شماره مناقصه  2001005175000004
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/01/28 مى باشد . 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :
 از ساعت 16 روز  یکشــنبه تاریخ 1401/01/28  لغایت   ساعت 16 روز  چهارشنبه  

1401/02/07
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  یکشنبه  1401/02/18 

مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  یکشنبه  1401/02/18
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  دوشنبه  تاریخ  1401/02/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى زمانى ، اداره کل بنیاد مسکن انقالب 

اسالمى استان اصفهان  و تلفن: 03136288085

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

شهردارى شهرضا در نظر  دارد به استناد مصوبه سوم جلسه 62 مورخ 1400/12/04 شوراى اسالمى شهر نسبت به  
زیر سازى ، تخریب  ، تهیه قیر و مصالح ، حمل، پخش و اجراى آسفالت گرم خیابان هاى سطح شهر بصورت دستى 

و مکانیزه (شهردارى مرکزى) از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید.
 لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى مراجعه و یا 

با تلفن 53241010 داخلى 241  مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند. 
*آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن : ساعت 14:30 روز چهارشــنبه مورخ 1401/02/07   دبیرخانه 

محرمانه شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى
*تاریخ گشایش اسناد : ساعت 15:00روز پنج شنبه مورخ 1401/02/08 در محل شهردارى شهرضا مى باشد.

*به پیشنهادات مخدوش ، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیشــنهاد دهندگان باید مبلــغ 4,000,000,000 ریــال ضمانت نامه بانکــى و یا وجه نقد واریزبه حســاب 

سپرده3100000052002 نزد بانک ملى و رسید مربوطه در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول ، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 

مى گردد. 
* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهى مناقصه
زیر سازى ، تخریب  ، تهیه قیر و مصالح ، حمل، پخش و اجراى

 آسفالت گرم خیابان هاى سطح شهر بصورت دستى و مکانیزه (شهردارى مرکزى)
 (مرحله اول -  نوبت دوم) 

م.الف :1304304حبیب قاسمى - شهردار شهرضا 

شهردارى قمصر در نظر دارد بخشى از محوطه بین ضلع جنوبى بوستان گالب و ضلع شمالى پالك ثبتى 132فرعى از252 اصلى مشهور به زمین افسرى را جهت 
راه اندازى نمایشگاه و بازارچه فصلى با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده به مدت دوماه از زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده به صورت اجاره به شرکت ویا 

اشخاص واجد شرایط واگذار نماید .
*واگذارى جهت اجاره بخشى از محوطه فوق الذکر به مســاحت 1300 متر مربع جهت تعبیه 60غرفه صرفا جهت ارائه و فروش سوغات استانهاى کشور،بازار 
عرضه کاالهاى مورد نیاز و محصوالت و صنایع بخش قمصر واقع در قمصر – بلوار ورودى – جنب شهربازى به قیمت پایه 800/000/000  ریال جهت راه اندازى 

نمایشگاه طى مدت فوق الذکر.
سایر شرایط :

1-پیشنهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
2- پیشنهاد دهندگان بایستى معادل 5٪ قیمت پایه به مبلغ 40/000/000 ریال را به عنوان سپرده به حساب سپرده با شماره 3100005117003 بنام شهردارى 

قمصر نزد بانک ملى ایران شعبه قمصر واریز و یا ضمانت نامه بانکى به میزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3- بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهى نوبت دوم لغایت 1401/2/14در اوقات ادارى ، ارسال پیشنهاد 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز  پنجشنبه مورخه 1401/2/15 ، بازگشایى پاکتها ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 1401/2/17 در محل ساختمان اداري شهردارى 

باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در کمیسیون آزاد مى باشد.
4- به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- کمیسیون عالى معامالت شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
6- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

7- پیشنهاد دهندگان مى بایستى رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف ، رزومه و سوابق شرکت کننده را در پاکت ب ، وپیشنهاد خود را در 
پاکت ج قراردهند.

8- اجراى هرگونه تبلیغات محیطى ، نصب تابلو و بنر درشهر،برنامه هاى جنبى ازقبیل برنامه گل غلطان،موسیقى هاوکنسرتهاى قومى ومحلى مستلزم اخذ 
مجوزهاى الزم از شهردارى و مراجع ذیصالح بوده که هزینه آن جداگانه محاسبه خواهد شد.

9- اخذ مجوز اداره صنعت،معدن و تجارت ،کارگروه آیین نامه اجرایى ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و سایر مجوزهاى الزم از ادارات ذیربط 
به عهده برنده مزایده  مى باشد .

10- سپرده نفرات اول و دوم  و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد  با برنده مزایده نزد شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت هفت روز نسبت 
به اخذ مجوزهاى الزم و انعقاد قرارداد خوددارى نماید سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و از نفر بعدى دعوت بعمل خواهد آمد بدیهی است چنانچه نفرات دوم 

و سوم نیزظرف مدت مقرر پس از ابالغ شهردارى  موفق به اخذ مجوزها و عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

آگهى مزایده (مرحله اول)

م. الف :1304321مجتبى ولى پناه-  شهردار قمصر  

نوبت اولنوبت اول
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علت گرانى نوبرانه ها در اصفهان چیست؟علت گرانى نوبرانه ها در اصفهان چیست؟
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروشان اصفهان: فروختن و خوردنرئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروشان اصفهان: فروختن و خوردن

 میوه هاى نوبرانه با چنین قیمت هایى واقعًا به صرفه نیست میوه هاى نوبرانه با چنین قیمت هایى واقعاً به صرفه نیست
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در حالى که وزارت نیرو بارها وعده داد برق صنایع در سال 
جارى به صورت بهینه مدیریت شود، اما در سال جارى 
خاموشى صنایع زودتر از ســال هاى قبل اتفاق مى افتد! 
موضوعى مى تواند بر تعطیلــى کارخانجات فوالد دامن 
بزند.آنطور که فعاالن صنعتى مى گویند، احتماًال از میانه 
اردیبهشت صنایع کشور دچار خاموشى شوند. اتفاقى که 
همین سال گذشته تعطیلى 110 کارخانه فوالدى را به 
دنبال داشت. امســال نیز به نظر مى رسد در پى کاهش 
تولید، مدیران صنایع چاره اى جــز تعدیل نیرو و اعالم 
ورشکستگى نداشته باشــند.در همین زمینه اخیراً احمد 
رضویان، مدیرعامل شرکت صنعتى رضویان اعالم کرد: 

با وجود چنین شــرایطى تولید دیگر به صرفه نیست. به 
نظر مى رسد حتى کارخانجاتى که سابقه 40 سال فعالیت 
دارند تعطیل شوند.معاون اجرایى انجمن تولیدکنندگان 
فوالد نیز درباره قطعى برق صنایع گفت: نامه ادارات برق 
اســتان ها به صنایع فوالدى ابالغ شد. طبق این نامه از 
اواخر اردیبهشت قطعى برق براى صنایع اعمال مى شود. 
وحید یعقوبى اظهار کرد: این محدودیت هر سال در شروع 
تابستان اعمال مى شد. اما امسال شرایط متفاوت است و 
دو ماه زودتر باید منتظر قطع برق صنایع باشیم که روى 
تولید و صادرات فوالد تأثیر منفى مى گذارد و کارخانجات 

با چالش جدى مواجه مى شوند.

رئیس مؤسســه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: شرایط 
آب و هوایى کشور در مقایسه با دوره درازمدت از وضعیت 
مناســبى برخوردار نیســت.محمدرضا کاویانپور افزود: 
وضعیت بارش هاى کشــور از ابتداى ســال آبى جارى تا 
هجدهم فروردین ماه نشــان مى دهد به جز بخش هایى 
در محدوده هاى جنوب و جنوب شــرق کشور و همچنین 
برخى از حوضه هاى آبریز تقریبًا کوچک مربوط به دریاى 
خزر، در اکثر نقاط میزان بارش ها زیر نرمال قرار دارد. وى 
ادامه داد: بارش ها در حوضه هــاى آبریز محدوده مناطق 
مرکزى و مرزى شرقى کشــور و همچنین در بسیارى از 
حوضه هاى آبریز جنوب غربى کشور (شامل حوضه هاى 

آبریز کرخه و زهره- جراحى) وضعیت خوبى را در مقایسه با 
مقادیر بلندمدت تاریخى نشان نمى دهد و در واقع در شرایط 
خشکسالى قرار دارند.رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت 
نیرو گفت: میزان متوسط بارش دریافتى کشور از ابتداى 
سال آبى جارى تاکنون بر اساس منابع اطالعاتى مختلف، 
بین 19 تا 27 درصد کاهش نســبت به مقادیر بلندمدت 
تاریخى دارد. وى اضافه کرد: در فروردین ماه امسال نسبت 
به متوسط تاریخى وضعیت اســفناك است و 90 درصد 
کاهش بارش بر اساس آمارهاى درازمدت در فروردین ماه 
اتفاق افتاده است، این در حالى است که بخش قابل توجهى 
از نیاز آبى سالیانه کشور از بارش هاى بهارى تأمین مى شود.

احتمال تعطیلى کارخانجات 
فوالد قوت گرفت

کاهش 90 درصدى بارش ها 
در فروردین ماه

کنکور قابل حذف نیست
  فارس| وزیر علوم، تحقیقــات و فناورى 
گفت: با توجه به اینکه تقاضا براى رشــته هاى 
خاص زیاد است، کنکور قابل حذف شدن نیست. 
على محمد زلفــى گل اظهار کــرد: در برخى از 
رشــته هاى خاص زیاد متقاضى نسبت به سایر 
رشته ها زیاد اســت، به همین دلیل کنکور قابل 
حذف شدن نیست. وى تصریح کرد: در 85 درصد 
رشته هاى دانشگاهى امکان بهره گیرى از سوابق 
تحصیلى یا حذف کنکور وجــود دارد، اما براى 
رشته هاى پر طرفدار این شرایط امکانپذیر نیست 

و نمى توان کنکور را حذف کرد.

چالش تعرفه  پزشکان
  همشهرى آنالین| تعرفه هاى ویزیت 
پزشکان از عمومى تا فوق تخصص در سال 1401 
هنوز نهایى نشــده و بالتکلیف است اما خبرها 
حاکى از افزایش 28 تا 30 درصدى تعرفه هاست 
که از یک طرف به جیب مردم فشار وارد مى کند 
و نظام سالمت کشور را به خطر مى اندازد چرا که 
با این نرخ بسیارى از مردم دیگر نمى توانند حتى 
به پزشک عمومى مراجعه کنند و از مشکالت و 
بیمارى هاى خود باخبر شوند و از طرف دیگر اگر 

افزایش نیابد، به ضرر پزشکان تمام مى شود.

ارسال واکسن به چین؟!
  ایرنا|عباس شیراوژن، سخنگوى ستاد ملى 
مقابله با کرونا در توییت خود با اشاره به تصمیمات 
جلسه ســتاد ملى مقابله با کرونا نوشت: ایجاد 
امکان  صادرات واکسن مازاد بر نیاز فعلى و آینده 
براى تولیدکنندگان داخلى و اعالم آمادگى اعزام 
نیروهاى درمانى و ارسال واکسن به کشور  چین 

در صورت اعالم نیاز وجود دارد.

تعطیلى سینماها 
از چهارشنبه  

سخنگوى انجمن سینماداران درباره    صبا|
جزئیات زمانبندى تعطیلى ســینماهاى کشور 
به مناسبت شــب هاى قدر و شهادت حضرت 
على(ع) توضیــح داد. محمدرضا صابرى عنوان 
کرد: سینماهاى سراسر کشور از چهارشنبه 31 
فروردین ماه ســاعت 19 به مناسبت فرارسیدن 
شب هاى قدر و شــهادت حضرت امام على(ع) 
تعطیل خواهند شد. او افزود: روزهاى پنج شنبه، 
جمعه و شنبه برابر با یکم، دوم و سوم اردیبهشت 
ماه 1401 ســینماها به صــورت کامل تعطیل 
هستند و در روز یک شــنبه چهارم اردیبهشت 
ماه از صبح تا ساعت 19 باز خواهند شد و به دلیل 
تقارن با شــب قدر مجدداً از ساعت 19 فعالیتى 

نخواهند داشت.

 عامل اصلى گرانى برنج 
  تسنیم| مدیرکل بازرسى جهاد کشاورزى 
با بیان اینکه احتکار و دالل بــازى دلیل اصلى 
افزایــش قیمت برنج ایرانى بوده اســت، گفت: 
با اجراى طرح تشــدید مبارزه با احتکار برنج در 
سراسر کشور قیمت برنج را ظرف یک هفته به 
نرخ مصوب باز مى گردانیم. مســعود امراللهى 
افزود: برنجى که هم اکنون در بازار موجود است 
کشت سال کشاورزان است و این افزایش قیمت 

غیر منطقى است. 

آغاز فروش فورى سایپا  
طــرح فــروش    همشهرى آنالین|
فوق العاده ســایپا عادى و ویژه مادران شــامل 
ســاینا اس، کوییک، تیبا و ســایپا 151 از امروز 
29 فروردین 1401 به مدت دو روز آغاز مى شود. 
متقاضیان مى توانند از ساعت 9 صبح روز دوشنبه  
29 فروردین (به مدت 2 روز) با مراجعه به سایت 
گروه خودروسازى سایپا نسبت به پیش ثبت نام 
اقدام کنند. در این طرح چهار محصول ساینا اس، 

کوییک ،تیبا و سایپا 151 ارائه شده است. 

پاداش ندادیم 
در پى انتشار شــایعاتى مبنى بر پرداخت    ایلنا|
پاداش 150 میلیونى به نمایندگان مجلس شــوراى 
اسالمى در آخرین روزهاى ســال گذشته، اداره کل 
روابط عمومى مجلس ضمن رد این شــایعات تأکید 
کرد: این مطلب از اســاس کذب بوده و در راســتاى 

شایعه سازى براى تخریب مجلس است.

پشت پرده 
محمد مهاجرى، فعال و تحلیلگر    نامه نیوز|
سیاسى اصولگرا گفت: پشــت پرده گرانى ها همان 
موضوع تحریم اســت اما به دلیل آنکه آقاى رئیسى 
پیش تر گفته بود که تحریم ها اثرى در اداره کشــور 
ندارد و عمًال وضعیت نابسمان اقتصادى را بر گردن 
دولت قبل انداخته بود، اکنون نمى تواند بگوید تحریم ها 
وضعیت اقتصادى را برهم ریخته است و حاال عنوان 
پشــت پرده تبدیل به گریزگاهى براى آقاى رئیسى 

شده است. 

«ناوگان ارواح»
  روزنامه ایران| گفته مى شود که ایران داراى 
یک «ناوگان ارواح» متشکل از 182 کشتى خارجى - 
متمایز، اما مکمل ناوگان شرکت ملى نفتکش ایران 
- اســت که اجازه ردیابى و بررسى دقیق نمى دهند و 
تحریم هاى ایاالت متحده را نادیده مى گیرند و حمل 
میلیون ها بشکه نفت را بدون توجه به فشار هاى آمریکا 

دنبال مى کنند. 

طرح جنجالى متوقف مى شود  
وزیر کشور اعالم کرد بر اساس دستور    ایسنا|
ریاســت جمهورى اســالمى ایران تا بررسى مجدد 
ابهامات زیست محیطى، احداث پتروشیمى میانکاله 
متوقف خواهد ماند. احمد وحیدى افزود:  چند روز پیش 
هم استاندار مازندران اعالم کرده بود که طبق دستور 
ریاست محترم جمهورى تا زمانى که محیط زیست 
نظر نهایى خود را اعالم نکنــد، عملیات اجراى این 

پروژه متوقف خواهد ماند. 

سفر آبراموویچ به کى یف  
«رومن آبراموویچ»، از الیگارش هاى    انتخاب|
میلیاردر روس و مالک باشگاه فوتبال چلسى که نامش 
در فهرست  تحریم هاست، در تالش براى از سرگیرى 
مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین که بعد از یک 
سرى حمالت به غیرنظامیان متوقف شد، به کى یف 

سفر کرده است.

خبرخوان

رهبر معظم انقالب اسالمى در بخشى از سخنان خودشان 
در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام ماجرایى مربوط به 
احتمال دستگیرى صدام توســط سپاه پاسداران انقالب 

اسالمى در عملیات فتح المبین را بیان کردند. 
روایت ترس و دلهره صدام از اینکه مبادا توسط نیروهاى 
سپاه اسیر شــود، از زبان نزدیکان او در کتاب «همپاى 
صاعقه» هم روایت شده است. در آن کتاب داماد صدام، 
رئیس دفتر او و وزیر دفاعش ماجراى لحظاتى عجیب و 
غریب را بیان کرده اند، دقایقى که حتى صدام به مرگش 

نیز راضى شده بود.
ژنرال «حســین کامل مجید»، وزیر صنعــت و صنایع 
نظامى سابق رژیم بعث و داماد معدوم صدام حسین، پس 
از فرار به اردن در زمستان سال 1374، طى مصاحبه اى 
مفصل با نشریه  «السفیر» چاپ بیروت گفته است: «...
در عملیات "شــوشـ  دزفول" [فتح مبین]، هنگامى که 
نیروهاى ایران در منطقه  ســپاه چهارم عراق پیشروى 
کردند، واحدهاى پشتیبانى این سپاه رزمى نیز از بین رفت 
و چیزى نمانده بود که صــدام و همراهان او، که من هم 
جزو آنها بودم، به اســارت نیروهاى ایرانى درآیند. در آن 
لحظات، رنگ از چهره صدام پریده و بســیار نگران بود. 
صدام به ما نگاه کرد و گفت: "از شما مى خواهم در صورتى 

که اسیر شدیم، من و خودتان را بکشید."»
سرلشــکر ســتاد، «عبد حمید محمودالخطاب» رئیس 
دفتر ریاست جمهورى عراق و از همراهان دائمى صدام 
طى دوران جنگ با ایران، در خصــوص چندوچون این 
ماجرا مى گوید: در عملیاتى که ایرانى ها نام فتح مبین را 
روى آن گذاشته بودند، نیروهاى ایرانى به استقرار سپاه 
چهارم و مواضع ستادى این ســپاه رسیدند. آقاى رئیس 
جمهور [صدام] هم در همین منطقه بود. ســپهبد خلبان 
«عدنان خیرا... طلفاح» وزیر دفــاعـ  هم بود، فهمیدیم 
که نیروهاى ایرانى ما را دور زده اند، احساس همه  ما این 
بود که به اســارت نیروهاى ایرانى در خواهیم آمد. آقاى 
رئیس جمهور، مضطرب از عدنان خیرا... پرسید: عدنان، 
بگو چه باید بکنیم؟ عدنان خیرا... جواب داد: سرورم، جاى 

دیگرى براى فرار و پنهان شدن پیدا مى کنم. دوباره آقاى 
رئیس جمهور پرسید: سالح و مهماتى هم به همراه دارید؟ 
من جواب دادم: فقط یک قبضه تفنگ داریم. ایشــان با 
خشم و غضب گفت: اگر ایرانى ها مرا پیدا کنند، مى دانید 

چه مى شود؟
افراد همراه همگى سعى مى کردند آقاى رئیس جمهور 
را آرام کنند. او در حالى که بــه تانک هاى ما که در آتش 
مى سوخت، نگاه مى کرد، دائم زیر لب مى گفت: «لعنت 
بر آنها؛ ما را در ورطه  جنگ گرفتار کردند.» او اسم کسى 
را نمى آورد، فقط به لعنت کردن اکتفــا مى کرد؛ اما من 
مى دانســتم که منظورش آمریکا، رهبران عربســتان و 

کویت هستند.

آن روز ما براى چند ساعتى در محاصره بودیم؛ اما ناگهان 
یک دستگاه خودرو را که افراد مجروح بود، پیدا کردیم. 
افراد زخمى را بیرون کشیده، خودمان سوار شدیم. رئیس 
جمهور وقتى سر جایش نشســت، گفت: زخمى ها مداوا 
خواهند شــد؛ اما اگر ما اسیر ایرانى ها بشــویم، چه باید 

بکنیم؟!
آخرین روایت در مورد این واقعه، از آِن خالد حسین نقیب، 
افسر ستاد سابق وزارت دفاع رژیم بعث است. وى که در 
جریان نبرد فتح، فرماندهى یکى از واحدهاى زرهى را در 
حوزه استحفاظى ســپاه چهارم به عهده داشته است، در 

کتاب خود مى نویسد:
...هنگامى که صدام به اتفاق همراهان خود و فرمانده سپاه 

4 عراق [سرلشکر ستاد هشــام صباح فخرى] در منطقه  
برقازه نزدیک به جاده عمومى فکه مشغول قدم زدن بود، 
فرمانده سپاه 4 به وى اطمینان داد که نیروهاى ما هنوز 
در حال مبارزه هستند و خطرى آنها را تهدید نمى کند. در 
آن لحظه، یک گردان توپخانه از جاده موصوف در حال 
عقب نشــینى بود. صدام، فرمانده این گــردان را احضار 
کرد و گفت: چرا شما عقب نشینى مى کنید؟ چه کسى به 
شما دستور عقب نشــینى داده است؟ او پاسخ داد: تمامى 
نیروهاى مســتقر در جبهه، در حال عقب نشینى هستند. 
قربان، نیروهاى ایرانى با موضع شما چند کیلومتر بیشتر 
فاصله ندارند. توصیه مى کنم شما هم عقب نشینى کنید، 

در غیر این صورت، به اسارت در خواهید آمد.

روزى که رهبر معدوم عراق در چندمترى اسارت توسط رزمندگان ایران قرار گرفته بود

صدام: اگر اسیر شدم من را بکشید!

دادستان عمومى و انقالب شهرستان اهواز از بازداشت 
تعدادى از کارکنان یکى از ادارات دولتى به اتهام رشوه 

در این شهرستان خبر داد.
صادق جعفــرى چگنى، دادســتان عمومى و انقالب 
شهرستان اهواز شب گذشــته در گفتگو با «فارس» 
اظهار کرد:  در راستاى مبارزه با فساد اقتصادى و ادارى 
و با توجه به گزارش  واصله از اداره اطالعات اســتان 
خوزســتان در خصوص اینکه تعــدادى از کارکنان و 
مدیران اداره راه و شهرسازى شهرستان اهواز با دریافت 
رشوه از اشخاص متعدد و جعل اسناد دولتى و با استفاده 
از اسناد جعلى مبادرت به واگذارى زمین هاى دولتى به 

اشخاص فاقد صالحیت مى نمایند، موضوع  به یکى 
از شعب بازپرسى ارجاع و به صورت ویژه در دستور کار 

قرار گرفت.
وى افزود: پس از انجــام تحقیقــات الزم و با توجه 
به اقدامات ســربازان گمنام امام زمان (عج)، جرایم 
ارتکابى احراز و ضمن برخورد کیفــرى با متهمان و 
بازگرداندن امــالك دولتى به بیت المــال، با صدور 
کیفرخواست براى هشــت نفر از کارکنان اداره راه و 
شهرسازى و برخى دالالن و سودجویان، درخواست 
تعلیق کارمندان دولت از ســمت هاى تحت تصدى 

صادر شد.

 فرماندار اشنویه گفت: معلمى که باعث شکسته شدن 
سر یک دانش آموز به صورت سهوى شده بود در نهایت 
پس از ضوابط جایگزین به مدت یک ماه ملزم به انجام 

کارهاى خدماتى شد.
سیدعلى ترابى افزود: این معلم به یک ماه حبس محکوم 
شده بود که بر اساس ضوابط جایگزینى حبس، به یک 
ماه انجام کارهــاى خدماتى در خانه معلم شــهرهاى 

اشنویه یا ارومیه ملزم شد.
وى اظهار کــرد: مدتى قبل نیز در نشســتى با حضور 
شــوراى تأمین و جمعــى از معتمدیــن در منزل این 

دانش آموز و جلب رضایت این معلم مورد بخشش قرار 
گرفته بود.

فرماندار اشنویه گفت: قانون اجازه تنبیه بدنى دانش آموز 
را به هیچ عنوان به معلمان و مربیان مدارس نمى دهد 
و حادثه پیش آمده براى این دانش آموز عمدى نبوده و 

کامًال سهوى است.
طى هفته گذشــته پرتــاب تخته پاکن از ســوى یک 
معلم مدرسه حکمت شــهر اشــنویه به سمت دانش 
آمــوزى، موجــب آســیب دیدگــى او از ناحیه ســر 

(شکستگى) شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزى گفت: با توجه به اینکه در 
سال جدید قیمت کودهاى شــیمیایى فسفاته و پتاسه 
48 درصد کاهش یافته اســت، تأثیر بسیار مهمى در 
بهبود عملکرد محصوالت باغى و کاهش هزینه هاى 

تولید دارد.
محمدمهدى برومندى اظهار کرد: یکى از دالیل همین 
سرمازدگى باغات عدم استفاده کافى از کود است و در 
صورتى که در سرمازدگى اخیر کود پتاسه به اندازه نیاز 

استفاده مى شد میزان سرمازدگى بسیار کمتر بود.
وى  ادامه داد:  با کاهش 48 درصدى قیمت کود که با 

دستور مستقیم وزیر جهاد کشــاورزى صورت گرفت، 
مصرف کود افزایش مى یابــد و درختان تغذیه بهترى 
خواهند داشت که این اتفاق روى کیفیت، میزان تولید، 
مقاومت به ســرما و آفات درختان میــوه ها تأثیرگذار 

خواهد بود. 
وى تصریح کرد: وقتــى هزینه هــاى تولید کاهش 
مى یابد در نتیجه قیمت تمام شده میوه نیز براى سال 
جارى کاهش مى یابد که آنالیــز جدیدى براى قیمت 
تمام شده میوه ها با توجه به کاهش هزینه کود و سایر 

هزینه هاى تولید در دست تهیه است.

 در حالى که زندگى در پنت هاوس براى مردم بسیارى 
از کشور ها آرزویى بزرگ و دست نیافتنى است، در کره 
شمالى فقط عده اى از افراد بدشانس و فقیر ساکن این 

خانه هاى بزرگ و لوکس هستند.
در این کشــور از نظر قانونى خرید و فروش مســکن 
ممنوع است و دولت، خانه یا آپارتمان را به شهروندان 

واگذار مى کند.

«کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالى عالقه زیادى به 
احداث ساختمان هاى آپارتمانى مرتفع و ظاهراً مجلل 
در پیونگ یانگ، پایتخت این کشور دارد. او این هفته از 
یک آسمانخراش 80 طبقه اى در این شهر رونمایى کرد 
که نمادى از دستاورد هاى حکومت او در زمینه سازندگى 

محسوب مى شود.
این در حالى است که به گفته افرادى که موفق به فرار 

از کره شمالى شده اند، به دلیل وضعیت نابسامان کشور 
مردم تمایلى بــراى زندگى در چنیــن آپارتمان هایى 
ندارند. آسانســور هاى ناامن و وضعیت برق نامطمئن، 
و مشــکل تأمین آب از جمله مواردى است که باعث 
شده تا شــهروندان از زندگى در چنین ساختمان هایى 

استقبال نکنند.
یکى از جوانانى که در سال 2017 موفق به فرار به کره 

جنوبى شد، به «رویترز» مى گوید که در کره شمالى، فقرا 
به جاى ثروتمنــدان در پنت هاوس ها زندگى مى کنند، 
زیرا آسانسور ها اغلب به درستى کار نمى کنند و به دلیل 
فشار کم پمپ ها، آب به واحد هاى طبقات باال نمى رسد.

به گفته او، یکى از دوستانش که در طبقه بیست وهشتم 
یک آپارتمان 40 طبقه زندگى مى کرد، هرگز از آسانسور 

استفاده نکرده بود، زیرا هیچ وقت کار نمى کرد.

در کره، بدبخت ها ساکن پنت هاوس مى شوند!

میوه امسال کمى ارزان مى شودبازداشت 8 کارمند دولت 

دولت آلمان از مردم این کشــور خواست تا در صورت 
تحریم گاز روسیه دوش آب داغ نگیرند، چرا که اگر برلین 
تصمیم بگیرد تا واردات گاز از روسیه را قطع کند ذخایر 

گاز این کشور فقط تا فصل پاییز دوام خواهد آورد.
«کالوس مولر»، دبیر آژانس شبکه گاز فدرال آلمان، طى 
مصاحبه اى گفت: شما باید از خود یک سئوال بپرسید، آیا 
واقعًا نیاز است که هفت روز هفته دوش آب داغ بگیرید 

که با مصرف گاز گرم مى شود؟
اخیراً «مارگارت وستاگر»، مسئول رقابت در کمیسیون 
اروپا اظهارات مشــابهى را گفته اســت. وســتاگر به 
مردم اتحادیه اروپا گفته که بایــد دوش گرفتن خود و 

فرزندانشان را کنترل کنند. 
به گفته مولر اگــر آلمان واردات گاز از روســیه را قطع 
کند ذخایر گاز این کشــور فقط تا پایان فصل تابستان 
و اوایــل فصــل پاییز کفــاف مصرف شــهروندان را 

خواهد داد.
بخاطر افزایش فشــارهاى اتحادیه اروپــا براى اضافه 
کردن نفت و گاز روســیه به تحریم ها علیه این کشور 
بخاطر درگیرى با اوکراین، آلمان ماه گذشته یک برنامه 
اضطرارى براى مدیریت مصرف گاز در این کشــور در 
پیش گرفته است که ممکن باعث سهمیه بندى گاز براى 

مردم این کشور شود.

تأثیر جنگ اوکراین روى حمام رفتن! 
معلم خاطى به انجام کار خدماتى محکوم شد
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ممانعت از خرید و فروش 
امتیاز طرح اقدام ملى

 معاون پیشـگیرى از وقوع جرم دادستانى مرکز استان 
اصفهان گفت: خریـد و فروش امتیاز طـرح اقدام ملى 
مسـکن غیرقانونى و درایـن زمینه دسـتورات قضایى 
براى پیگرد تخلفات احتمالى صادر شده است.   محمد 
محسنى اظهار کرد: از شهروندان درخواست مى شود با 
توجه به ابعاد حقوقى قراردادهاى تخصیص امتیازات و 
آگاهى از شـرایط قانونى واگذارى و احتمال سـلب آن 
در صورت نقض تعهـدات، از هر گونـه خرید یا فروش 
امتیازهاى تعیین شـده خـوددارى کننـد. وى تصریح 
کرد: به این منظور دستورات قضایى به ضابطان براى 
شناسـایى و تشـکیل پرونده بمنظور برخورد با دفاتر و 
بنگاههاى امالك که مبادرت به خرید و فروش امتیازات 

طرح ملى مسکن مى  کنند صادر شده است.

جذب 2000 کارگر
فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: در صنایع شهرستان 
آمـاده جـذب دو هـزار نیـروى کارگـر هسـتیم. سـید 
محمدرضا کاظمى طبا با بیان اینکه توسـعه صنایع در 
شهرستان موجب شده فرصت شغلى خوبى ایجاد شود 
گفت: هر چند این ظرفیت اشتغال متناسب با درخواست 
نوع شغلِى مورد نظر مردم نیست، اما هر کس متناسب 
با نیاز صنایع متقاضى شغل باشد آمادگى جذب نیرو در 
صنایع شهرستان وجود دارد. کاظمى طبا افزود: جذب 
نیروى کار بر اساس محل سکونت یا تولد از اولویت هایى 
است که مدیریت شهرسـتان در توافق با صنایع بر آن 

تاکید دارد.

باد و گردوخاك 
پدیده غالب این هفته

کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان وزش باد نسبتا شدید تا شـدید را پدیده غالب 
این هفته دانسـت. ابراهیـم هنرمند اظهار کـرد: تا روز 
چهارشنبه آسمان در اکثر مناطق صاف تا قسمتى ابرى 
در ساعت هاى بعدازظهر گاهى وزش باد نسبتاً شدید تا 
شدید خواهد بود. وى تصریح کرد: شدت گردوخاك به 
اندازه روزهاى گذشته نیست. وى از کاهش دو تا چهار 
درجه اى بیشینه دماى هوا در اکثر مناطق استان خبر داد.

تودیع و معارفه در آبفا
در مراسـم تودیع و معارفـه رئیس جدیـد اداره خدمات 
مشـترکین براآن و کرارج، از خدمـات محمد قیصري 
قدردانى و حسـن عابدي براى این سـمت معارفه شد. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه، در این جلسـه 
سید محسن صالح، معاون خدمات مشترکین و در آمد 
آبفاى استان اصفهان گفت: تکریم ارباب رجوع همواره 

سرلوحه کار آبفاى استان اصفهان بوده است.

احتکار 100 ُتن 
حبوبات و خشکبار 

جانشـین فرمانده انتظامى اسـتان گفت: در پى کمبود 
برخى ارزاق عمومى در بازار و بروز مشکالتى براى مردم 
ماموران پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى این 
اسـتان با اشـرافیت و هوشـمندى باالى خود از دپوى 
مقـدار زیـادى ارزاق عمومـى در انبـارى واقـع دراین 
شهرستان مطلع شدند. وى گفت در این عملیات 100 
تن انواع حبوبات و خشکبار احتکار شده به ارزش بیش 
از 48 میلیارد ریال کشف شد و سه فرد متخلف به مرجع 

قضایى معرفى شدند.

اولویت، احیاى بافت فرسوده  
رییس شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان اظهار داشت: 
سـاماندهى محـالت کم برخـوردار و پروژه هـاى 
محله محور و خدمات شهرى و کالبدى، بخش مهمى از 
طرح ها، برنامه ها و اولویت هاى شهرى اصفهان است. 
محمد نورصالحى افزود: در پیش بینى بودجه شهردارى، 
فهرستى از تمام پروژه هاى منطقه اى در2 جلسه تهیه و 
شاخص ها مشخص شد و این پروژه ها بزودى در همه 

محالت شهر آغاز مى شود.

خبر

سرپرســت معاونت هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
اصفهان بر ارائه برنامه اجرایى به منظور حمایت قاطع از 
شرکت هاى دانش بنیان تصریح کرد و گفت: صنایع بزرگ 
تولیدى براى پروژه هاى توسعه اى خود مى باید پیوستار 
فناورى که به تایید شــهرك علمى تحقیقاتى اصفهان 
رسیده باشد، اعالم و ارائه کنند.امیررضا نقش با ارائه خط 
مشــى حرکت ویژه علم و فناورى استان در دوره جدید، 
تشــکیل کارگروه هاى تخصصى را از جمله مولفه هاى 
بنیادین این نشست عنوان و اظهار کرد: سند کاربردى و 
عملیاتى توسعه اقتصاد دانش بنیان استان و زنجیره دانش 
تا ثروت باید به شــیوه اى کامال کارشناسى و تخصصى 

پیگیرى، تهیه، تنظیم، تدوین و عملیاتى شود.
وى، در ادامه بر مشخص ســاختن درگاه هاى ارتباطى و 
پنجر ه هاى اتصال بین المللى اقتصاد دانش بنیان با قرارگاه 
علم و فناورى استان، تاکید کرد و افزود: ایجاد قرارگاه علم، 
فناورى و صنایع دانش بنیان مى تواند، به شیوه اى شگرف 
زمینه ساز توسعه، پیشــرفت، عمران و آبادانى روزافزون 
استان شود.نقش همچنین بر ارائه برنامه اجرایى به منظور 
حمایت قاطع از شرکت هاى دانش بنیان تصریح کرد و 
افزود: صنایع بزرگ تولیدى براى پروژه هاى توســعه اى 
خود مى باید پیوستار فناورى که به تایید شهرك علمى 

تحقیقاتى اصفهان رسیده باشد، اعالم و ارائه کنند.

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى استان اصفهان با بیان 
اینکه تا 20 اردیبهشت موظفیم تا از ورود دام ها به مراتع 
اســتان جلوگیرى کنیم، گفت: اگر دام گرسنه و در حال 
تلف شدن باشد، ناگزیر به اجازه و ورود دام عشایر به مراتع 

اصفهان هستیم.
حسینعلى نریمانى گفت: باید صبر کنیم تا مراتع به دلیل 
بارندگى، اندکى خشک تر شود، بنابراین اگر عشایر زودتر 
وارد مراتع شوند دام ها با گذاشــتن ردپاى خود بر روى 

مراتع، موجب فشرده شدن و فرسایش خاك مى شود.
نریمانى ادامــه داد: از ســوى دیگر زمانى که عشــایر 
زودهنگام وارد مراتع مى شوند، گیاهان نه تنها بذر، بلکه 

بذره افشانى براى سال هاى آینده صورت نمى گیرد، در 
این شرایط با ورود زودهنگام و پیش از موعد عشایر، مراتع 
با چراى دام، خالى مى شــود و در عمل براى سال آینده 

بذرپاشى نمى شود.
وى بخشى از دلیل ورود زودهنگام عشایر به مراتع استان 
را تغییر اقلیم دانست و گفت: متأسفانه مراتع خوزستان، 
بوشهر و فارس همانند گذشــته پوشش مناسبى را براى 
چراى دام نداشته و از سوى دیگر بســیارى از دامداران 
همانند قدیم کوچ رو نیستند و از طریق کامیون و ... دام 
خود را جابجا مى کنند و بنابراین در مدت 24 ســاعت به 

اصفهان مى رسند.

جلوگیرى از ورود دام عشایر 
به مراتع تا 20 اردیبهشت 

الزام صنایع بزرگ به همکارى 
با شهرك علمى تحقیقاتى 

 فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از آغاز طرح مقابله با ُخرده فروشان موادمخدر 
درمناطق حاشیه اى شهرستان هاى استان به منظور افزایش امنیت، رضایتمندى 

مردم و کاهش توزیع مواد مخدر خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدرى افزود: در مرحله نخست به منظور اجراى طرح پاك 
سازى نقاط آلوده،  ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدرشهرستان برخوار با مشارکت 
کالنترى ها و پلیس هاى تخصصى، موفق به شناسایى چهار پاتوق توزیع و مصرف 
مواد مخدر شدند.وى اظهار داشت: در این عملیات ماموران ضمن دستگیرى 19نفر 
از سوداگران مرگ و معتادان سارق، در بازرسى از محل مقادیرى بیش از یک کیلو و 

790 گرم انواع مواد مخدر و 30 عدد شیشه پایپ آماده عرضه  کشف کردند.
رییس پلیس استان اصفهان با بیان اینکه پلیس همواره مبارزه با موادمخدر را به 
عنوان یک اصل در اولویت برنامه هاى خود قرار داده اســت گفت: در استان هم با 
اشراف اطالعاتى و تعاملى که با سایر دستگاه هاى امنیتى وجود دارد در سالجارى 

موفق تر از سال گذشته این مهم دنبال مى شود.
وى با یادآورى اینکه از ابتداى سالجارى تاکنون 6 باند قاچاق مواد افیونى توسط 
ماموران فرماندهى انتظامى استان شناسایى و منهدم شدند گفت: برنامه مقابله با 

توزیع کنندگان ُخرد موادمخدر امسال با جدیت بیشتر و متفاوت تر از سال گذشته 
اجرا مى شود.

ســردار میرحیدرى افزود: از این باندها در مجموع یک ُتن و 400 کیلو موادمخدر 
شامل یک ُتن و 230 کیلوگرم تریاك و 170 کیلوگرم حشیش کشف و پنج دستگاه 
خودرو شامل یک دســتگاه کامیونت و چهار دستگاه خودروى سوارى پژو توقیف 

شده است.
وى خاطرنشان کرد: ماموران فرماندهى انتظامى استان اصفهان در اجراى طرح هاى 
مقابله با سوداگران و شبکه هاى قاچاق مواد مخدر موفق شدند با یک کار اطالعاتى 
منسجم و هوشمندانه 2 باندى که محموله سنگینى از موادمخدر  را به سمت مرکز 
کشور حمل کرده بودند ، در 2 محور مواصالتى جنوبى و شرقى استان شناسایى و 

منهدم کنند.
ســردار میرحیدرى اعضاى ایــن باندها را هشــت نفر اعالم کرد و گفت: ســه 
نفر از آنها به ضرب گلوله ماموران مجروح شــدند که هم اکنون در بیمارســتان 
تحت مداوا قــرار دارنــد و مابقى با تشــکیل پرونــده تحویل مرجــع قضایى

 شدند.

کاهش تعداد اتوبوس ها به علت خرابى  نصف جهان
باعث شــده که این روزها مردم اصفهان با مشکل 
تردد روبه رو شــوند و دقایق طوالنــى در انتظار 

اتوبوس بمانند.
پیگیرى هــا نشــان مى دهد کــه بخاطــر نبود 
حمایت هاى دولتى از بازسازى ناوگان اتوبوسرانى 
اصفهان، این ناوگان چند سالى است که دچار مشکل 

شده و مردم مجبورند یا از وسایل شخصى استفاده 
کنند و یا دقایق طوالنى در انتظار اتوبوس بمانند.

اصفهان کالنشــهرى پر جمعیت است که نسبت 
تردد در آن با ناوگان حمل و نقــل عمومى رابطه 
مســتقیمى دارد و به گفته کارشناسان باید ناوگان 
عمومى تقویت شــود تا این کالنشهر بیش از اینها 

دچار مشکالت ترافیکى و آلودگى هوا نشود.

اسفند سال گذشته نرخ کرایه تاکسى و  نصف جهان
اتوبوس در شوراى شهر مورد بررسى قرار گرفت و 

در نهایت به تصویب رسید.
طى این مصوبه مقرر شد که نرخ تاکسى تا 25 درصد 
افزایش یابد اما از آنجا که ممکن است عدد محاسبه 
شــده رند نباشــد، هنوز این مصوبه به مرحله اجرا 
نرسیده است و مقرر شد در ماه اردیبهشت تکلیف 
گران تر شدن کرایه تاکسى ها مشخص شود و در 
صورت نیاز، تغییرات احتمالى اعمال و در نهایت به 
محض اینکه در کمیته تطبیق فرماندارى به تأیید 

رسید اجرایى شود. 

این در حالى اســت که از اواخر سال گذشته برخى 
رانندگان تاکسى خودســرانه نرخ کرایه هایشان را 
افزایش دادند و به بهانه گرانى بنزین، تورم و غیره 

رقمى بیش از آنچه باید از مسافرانشان گرفتند.
با اینکه در ابتداى هر سال، سازمان تاکسیرانى بر 
اساس پیشنهاد شهردارى و شوراى شهر و همچنین 
بار ترافیکى، استهالك و موارد دیگر رقم افزایشى را 
براى نرخ تاکسى ها تعیین مى کند؛ با این حال، هنوز 
هم بسیارى از رانندگان تاکسى قبل از تعیین نرخ 
مصوب به بهانه هاى مختلف از مردم نرخ بیشترى 

را دریافت مى کنند. 

نصف جهان وجود مرکز درمانى و تخصصى چشم 
پزشــکى فیض باعث مراجعات بى شمار بیمارانى 
شده است که از شــهرها و مناطق مختلف به این 

مرکز بزرگ درمانى و تخصصى مراجعه مى کنند.
این موضوع باعث شــده که این محدوده همواره 
شــاهد ترافیک، شــلوغى و هرج و مرج باشد و در 
نتیجه گالیه بیماران و مراجعه کنندگان به این مرکز 

درمانى را به دنبال داشته باشد.
یکى از گالیه هاى مراجعــه کنندگان به این مرکز 
درمانى این است که چون بسیارى از بیماران تحت 

عمل جراحى قرار مى گیرند امکان پیاده روى ندارند 
و خودروها نیز به علت شــلوغى بیــش از حد این 

خیابان امکان توقف روبه روى این مرکز را ندارند.
گفتنى است؛ عدم وجود پارکینگ در این محدوده 
نه تنها منجر به پارك هاى دوبله مى شــود، بلکه 
معضالت زیادى را براى بیمــاران ایجاد مى کند؛ 
بنابراین اکثــر مراجعــه کنندگان بــه این مرکز 
درمانى از معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرى 
شــهردارى درخواســت دارند که بــه این معضل 

رسیدگى کنند.

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: انســولین در اصفهان موجود است و در این 
زمینه مشکلى وجود ندارد و ذخیره خوبى در استان 

براى انسولین انجام شده است.
محمود اعتبارى با بیان اینکه فقط یک برند خاص از 
انسولین کمبود داشت که برطرف شد، افزود: اغلب 
قلم هاى انسولین در اصفهان موجود است و ذخیره 

خوبى در استان براى انسولین انجام شده است.
اعتبارى بــا بیان اینکه داروخانه هاى مشــخصى 
در اصفهان اقدام به توزیع انســولین مى کنند و در 

این زمینه مشکلى وجود ندارد، گفت: خود بیماران 
دیابتى نیز فهرست داروخانه ها را دارند و مراجعه و 

انسولین را دریافت مى کنند.
معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
بیان کــرد: در اســتان اصفهــان 180 داروخانه 
انسولین توزیع مى کنند و اگر بیمارى براى دریافت 
انسولین با مشکل روبه رو شد، با شماره تلفن 190 
ســازمان غذا و دارو تماس بگیرد تــا محل هایى 
که انســولین توزیع مى شــود را به اطــالع بیمار 

برساند. 

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروشان اصفهان 
گفت: در خرده فروشان میوه، آلوچه با قیمت 200 

هزار تومان به فروش مى رسد.  
نوروزعلى اسماعیلى در خصوص قیمت هاى نجومى 
میوه هــاى نوبرانه اظهار کرد: امســال میوه هاى 
نوبرانــه همانند آلوچه اصفهان دچار ســرمازدگى 
شــدند، اما ناامید نشدیم و فقط به شــهر شهریار 
امیدواریم که بتواند میوه بار آلوچه امسال را تامین 
کند، البته در شــرایط فعلى و گرانى ها میوه هاى 
نوبرانه در ســبد هاى غذایى مردم بسیار کم یافت 
مى شــوند و بنظر من 10 درصد مردم هم مصرف 
آلوچه ندارند، چراکه قیمتش بســیار افزایش پیدا 
کرده و فروختن و خوردن میوه هاى نوبرانه با چنین 

قیمت هایى واقعا به صرفه نیست.
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروشان اصفهان 
افزود: همچنین این قیمت ها در آینده مشکل ساز 
است اما کارى نمى توان انجام داد، اکنون آلوچه در 
خرده فروشى ها با قیمت 200 هزار تومان به فروش 
میرسد و فروشندگان هم با قیمت 160 هزار تومان 

مى فروشند.
وى بیان کرد: در چند روز اخیر، اتحادیه میوه و تره 

بار قیمت آلوچه را 200 هــزار تومان در نرخ نامه ها 
اعالم کرده بود، من اعتراض کردم و گفتم فروش 
این میوه با چنین قیمتى به صرفه نیســت و نباید 
چنین قیمتى در نرخ نامه نوشته شود، این میوه هاى 
نوبرانه  10 الى 15 روز بیشــتر مــورد تقاضا قرار 

نمى گیرند.
اســماعیلى اذعان داشــت: آینده  قیمــت چنین 
میوه هایى براى میوه هاى سردرختى همانند زردآلو 
و گیالس اصال مطلــوب نیســت، چراکه قیمت 
میوه هاى نوبرانه باعــث افزایش قیمت میوه هاى 
سردرختى مى شــوند و ما باید انتظار داشته باشیم 
میوه هاى نوبرانه تابستان هم با چنین قیمت هایى 

خریدارى کنیم.
وى اعالم کرد: امیدوارم براى میوه هاى سردرختى 
سال خوبى داشته باشــیم و اگر به شهر شهریار هم 
سم نزنند آلوچه در آن جا به وفور یافت مى شود، اما 
امکان کاهش قیمت هم وجود دارد زیرا هندوانه هفته 
گذشته به قیمت 7 هزار تومان به فروش مى رفت و 
این  هفته به قیمت 6 هزار تومان، همچنین گرمک 
در هفته گذشته 26 هزار و 500 تومان بود این هفته 

20 هزار تومان شده است.

ضربه پلیس اصفهان به قاچاقچیان مواد مخدر

گره کور ناوگان حمل و نقل عمومى

اردیبهشت نرسیده کرایه ها زیاد شد

مرکز درمانى فیض نیازمند پارکینگ طبقاتى 

کمبود انسولین در اصفهان صحت ندارد

علت گرانى نوبرانه ها در اصفهان چیست؟

حضور وزیر آموزش و پــرورش در اصفهان در آخرین 
روزهاى فروردین مــاه نقطه عطفى بــود براى گفتن 

مشکالتى که مدارس اصفهان با آن روبه رو هستند.
 بعد از دو سال که درهاى مدارس براى دانش آموزان باز 
شده، پرونده کالس هاى تخریبى نیز جان گرفته است 
تا باز هم نسبت به آوار شدن این کالس ها هشدار داده 
شــود. این بار با حضور وزیر و در صد و پنجاه و هفتمین 
شوراى آموزش و پرورش استان،  مهمترین مسئله اى 
که پررنگ تر از بقیه مطرح شد، مسئله بازسازى مدارس 
تخریبى بود؛ مدارسى که تا سال گذشته به 9000 کالس 
در اصفهان مى رسید و در روزهاى ابتدایى سال جدید با 

سرعتى باال به 10000 کالس رسیده است. 
این در حالى اســت که بــه گفته سرپرســت اداره کل 
نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، این 
استان نیازمند سرعت بیشــتر در رسیدگى به وضعیت 

فرسوده مدارس است. 
مدارس و کالس هاى درســى که حاال آنقدر پیرند که 
جایى براى مانــدن و بودن ندارند، چه برســد به اینکه 
میزبان میهمان هاى کوچکشان باشند. درس خواندن 
در این اتاق هاى ناامن، گاه آنقدر ترســناك اســت که 

مثل خانه هاى عنکبوت هر آن ممکن است آوار شوند.
به گفته مجید نسیمى، سرپرســت اداره کل نوسازى، 
توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان در این استان 10 
هزار و 344 کالس درس با قدمت باالى 40 سال وجود 

دارد که طبق مقررات باید نوسازى یا تخریب شوند.

طبق آمارها در استان اصفهان تنها 9 هزار و 393 کالس 
مستحکم داریم و سایر کالس ها مســتحکم نیستند، 
همچنین از مجمــوع 33 هزار و 526 کالس اســتان 

اصفهان 26 درصد مستحکم هستند.
با این حســاب 40 درصد از مدارس خطرآفرین تنها در 
شهرســتان اصفهان متمرکز اســت که هنوز تکلیفى 
برایشان نوشــته نشــده و عالجى هم براى زخم هاى 
کهنه شان نیست. فرسوده هایى که به اعتقاد باالترین 
مقــام اجرایى اســتان نیازمند نوســازى و بهســازى

 هستند. 
سیدرضا مرتضوى در همین جلســه با وزیر آموزش و 
پرورش با اعالم اینکه اصفهان اکنون به عنوان استان 
معین استان هاى مختلف در حوادث است، اما با کمبود 
بودجه مواجه اســت و رشــد و توســعه متوازن در این 
استان با مشکالت جدى روبه رو اســت، گفت: توسعه 
و تجهیز فضاهاى آموزشــى نویدبخش آینده روشن و 
پایان محرومیت هاى آموزشى اســت و با توجه به سند 
تحول بنیادین، اقتضائات اقتصاد آموزش و پرورش در 
راستاى پاسخگویى به ساحت هاى مختلف تربیتى، از 
اولویت هاى نوسازى مدارس کشــور است. همچنین 
افزایش ســرانه فضاهاى آموزشى، تربیتى و ورزشى بر 
اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و منطبق 
با برنامه درسى ملى، با رعایت ضوابط و استانداردهاى 

جهانى مورد تأکید است.
مســئله اى که با وجود عدم تخصیص بودجه ها هنوز 
در اصفهان به نتیجه نرسیده اســت و هر روز بر تعداد 

کالس هاى تخریبى استان اضافه مى شود.
ســه ســال پیش بود که فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس 
کمیســیون فرهنگى مجلس، از تصویب تبصره 9 یک 
بند الحاقى با هدف بازسازى و نوسازى مدارس خبر داد 
و گفت: « 1/8 میلیارد دالر، معــادل حدود هزار و 300 
میلیارد تومان از محل صنــدوق ذخیره ارزى با اولویت 
برداشت، براى این موضوع تخصیص یافته است»؛ مبلغ 
دهان پر کنى که با گذشت سه ســال هنوز جاى خالى 
مدارس نوساز را پرنکرده است و با اینکه وزیر آموزش و 
پرورش در سفر اخیرش به اصفهان از حل شدن مشکل 
مدارس کانکسى صحبت کرد اما این باعث نمى شود که 

به حل مدارس تخریبى هم امیدوار باشیم.
 سال هاســت آموزش و پرورش اصفهان با بهانه هاى 
مختلف از جمله کمبود بودجه نه تنها به سرعت بخشیدن 
در مرمت و بازســازى مدارس کمکى نکرده است بلکه 
همچنان به واسطه کندى در نوسازى مدارس شاهد آوار 

شدن کالس ها بوده ایم.
حاال با وجود سفر وزیر آموزش و پرورش به اصفهان باز 
هم پرونده پر و پیمان مدارس تخریبى باز شــده است 
و این سئوال پیش مى آید که ســفر این مقام بلندپایه 
مى تواند درصد مدارس تخریبى در اصفهان را کاهش 
دهد؟ این در حالى اســت که آمارها نشان مى دهد این 
کالس ها با ســرعت عجیبى رو به افزایش هســتند 
و بنابراین معلوم نیســت در مهرماه امســال نیز شاهد 
وضعیت مناسب و آینده روشــنى آن هم با وجود  تعداد 

زیاد دانش آموزان اصفهانى باشیم.

بعد از 2 سال و همزمان با باز شدن مدارس؛ 

پرونده کالس هاى تخریبى 
اصفهان باز شد 

دریا قدرتى پور
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ســیروس میمنت با انتقاد از قضاوت هایى که متوجه فصل 
پنجم «جوکر» شد، شوخى با علیرضا مسعودى را طرحى از 

پیش تعیین شده براى جذابیت برنامه عنوان کرد.
سیروس میمنت که یکى از شــرکت کنندگان فصل پنجم 
برنامه «جوکر» و برنده این قســمت از رئالیتى شو نیز بود، 
معتقد است: این برنامه گرفتار قضاوت هاى نابجاى شمار 
اندکى از بینندگان شد که هیچ اطالعى از دوستى و روابط 

پشت دوربین شرکت کننده ها ندارند.
این بازیگر ســینما و تلویزیون در پاســخ به اینکه چقدر از 
شوخى هاى «جوکر» بداهه و در لحظه اتفاق مى افتد و چقدر 
از آن از پیش تعیین شده و تمرین شده است؟ گفت: خیلى از 
شوخى ها بداهه بود و خیلى ها هم از قبل با نویسنده ها چک 
شده بود؛ البته نه اینکه نویسنده هاچیزى نوشته باشند بلکه 
شرکت کننده ها شوخى هایشان را با آن ها هماهنگ کرده  
بودند. شــرکت کننده ها بدون اینکه از هم باخبر باشند، به 
تنهایى در اتاق فکر با نویسنده ها مشورت کردند. نویسنده ها 
مى پرســیدند چه چیزى آماده کرده اى و مــا ایده هایمان 
را توضیــح مى دادیم، آن ها آرایشــش مى دادند و بهترش 
مى کردند. ایده هایى را انتخــاب مى کردیم که اجرا کنیم. 
این ها مثل فیلم نامه نوشته شده نبود، بلکه در موقعیت شکل 
مى گرفت. ممکن بود همه ایده ها عملى نشود چون ممکن 
بود موقعیت هاى جدیدى پیش بیاید و شرایط به سمتى برود 

که جذاب تر هم بشود.
بازیگر ســریال هاى «نون خ»، «خانه به دوش» و «متهم 
گریخت» سپس یادآور شــد: من جوکر تایمم را نتوانستم 
اجرا کنم؛ به این دلیل که آنقدر مســائل جذابى پیش مى 
آمد و تقابل موقعیت ها، موقعیت نامشخصى که ما فکرش 
را نکرده بودیم را به وجود مى آورد که وقت نمى شــد همه 
ایده هاى از پیش تعیین شده، عملى شود. من نمى دانستم 
شــرکت کننده هاى دیگر چه در ذهن دارنــد، تقابل این 
موقعیت ها شــرایطى را به وجود مى آورد کــه خود به خود 

برنامه جلو مى رفت.
این بازیگــر درباره حاشــیه هایى که بــراى فصل پنجم 
«جوکر» به وجود آمــد و انتقادهایى که به برخورد متفاوت 
شرکت کننده ها با علیرضا مسعودى شد، توضیح داد: فرض 
کنید یک تیم فوتبال قرار اســت در یک مســابقه شرکت 
کند؛ ناگهان یکى از اعضا، به دلیل مصدومیت از تیم خارج 
مى شود و کسى به جایش وارد مى شود که نه تمرینى داشته 

و نه با تیم هماهنگ است و این اشکالتى را به وجود مى آورد. 
در «جوکر» هم همین اتفاق براى تیم ما افتاد. اما بیننده ها 
ممکن است اشتباه برداشت کنند و ذهنیت هایى برایشان به 
وجود بیاید که اصال درست نیست. چون همه این آدم ها با 
هم دوست و همکار هستند. کسى با کسى دشمنى ندارد. اگر 
شرکت کننده اى با آقاى على مسعودى تقابلى داشته، همه 
براى جذابیت برنامه بوده است. اگر کسى با کسى دشمنى 
داشته باشد که نیازى نیست جلوى دوربین نمایشش دهد. 
همه این ها هنرمند هســتند و شعورشــان مى رسد جلوى 
دوربین چکار کنند. اما متاســفانه برخى از بینندگان این را 
درك نکردند. البته من کامنت هــاى خوب زیادى دریافت 
کردم و آن هایى که برداشت بد داشتند، انگشت شمار بودند.

میمنت توضیح چند نفر از شــرکت کننده ها براى رفع سوء 

تفاهم ها را هم براى برخى راضى کننده ندانســت و افزود: 
حتى بعد از توضیحات آقایان آهنگى و علیمردانى، باز این 
سوءتفاهم براى برخى حل نشد. کامنت ها را دنبال کردم. بعد 
از توضیحات بیشــتر به آنها پریدند و گفتند که کار خودتان 
را کرده اید و االن دارید توجیه مى کنید. این خیلى بد است. 
آن ها آنقدر براى شما احترام قائل بودند که براى شما الیو 
گذاشتند و توضیح دادند که اینچنین نیست. اما باز عده اى 
ایراد گرفتند غافل از اینکه همه این آدم ها جمع شده بودند 
که شما را خوشحال کنند و لحظات خوشى را براى شما به 

وجود بیاورند و شما قضاوت نادرست کردید. 
او که فیزیک چهره اش به گونه اى است که جدیدت همیشه 
در آن دیده مى شــود، درباره حضور در آثــار طنز از جمله 
«جوکر» که تضاد جالبى براى مخاطب به وجود مى آورد و 

اینکه میمیک جدى و رفتار کمدى، ویژگى ذاتى اوست یا 
تالشى است براى تیپ سازى در بازیگرى، توضیح داد: هر 
دوى این ها مى تواند باشد. درباره «جوکر» مى گویم که این 
برنامه که حدود 18 ساعت فیلمبردارى بود و 6 ساعت مفید 
از آن باید درمى آمد. هشت آدمى که از قبل با هم معاشرت 
داشتند و نمى توانستند غیر از خودشان آدم دیگرى باشند، در 
این برنامه حضور داشتند. من همه این ها را مى شناسم براى 
این ها نمى توانستم فیلم بازى کنم. هر کسى در «جوکر» 

خود واقعى اش بود.
او در عین حال گفت: البته برخى شــوخى ها و رفتارها بود 
که در اتاق فکر تصمیم گرفتیم انجــام دهیم. مثال با على 
مسعودى شوخى داشــتم و اتاق فکر «جوکر» متوجه این 
شوخى شد و خوشــش آمد. از ما خواستند این شوخى را به 
شــکلى در برنامه اجرا کنیم. ما هم درصدى از شوخى هاى 
خودمان را براى اینکه برنامه از سادگى دربیاید، انجام دادیم. 
به ما گفتند همین شوخى هایتان را که پشت دوربین دارید در 

اینجا جلوى دوربین هم انجام دهید.
میمنت ســپس تصریح کرد: من نمى دانم ما چرا ظرفیت 
دیدن یک برنامه خوب را نداریم. چند وقت پیش مصاحبه اى 
از سپند امیرســلیمانى عزیز خواندم که خیلى خوشم آمد. 
پرسیده بودند چرا همه کارها شده اشک و آه؟ ایشان گفته 
بودند، امروز جرأت مى خواهــد کار کمدى انجام دهى که 
به کسى برنخورد. ما با هر کسى مى خواهیم شوخى کنیم، 
به  آن ها برمى خورد. پس همین کارهاى پر از اشــک و آه 
را راحت تر و بى دردســر تر انجام مى دهیم و ســراغ طنز 

نمى رویم.
او خطاب به کاربرانى کــه بعد از دیــدن برنامه «جوکر» 
شــوخى هاى شــرکت کننده ها را مورد انتقاد قرار داده و 
اقدام به قضاوت و توهیــن کرده اند، گفت: به تعداد کمى از 
بیننده ها که متوجه شوخى بودن رفتار ما نشدند مى گویم، 
عزیز جان اگر من با آقاى على مسعودى شوخى کردم یا او 
با من شوخى کرد، ربطى به ســیروس میمنت ُکرد یا على 
مشهدى ندارد. ما دو دوست هســتیم؛ 30 سال است با هم 
رفیقیم و صمیمانه همدیگر را دوست داریم. ما این شوخى ها 
را با هم کردیم و به هیچکداممان هم برنخورده است. چرا 
این را به ُکردها و مشــهدى ها ربط مى دهید؟ اگر ظرفیت 
دیدن برنامه کمدى را ندارید بهتر اســت بنشــینید همان 

سریال هاى اشک و آه را ببینید!

سیروس میمنت خطاب به منتقدان نحوه برخورد با على مسعودى در یک رئالیتى شو: 

شما از پشت دوربین «جوکر» خبر ندارید!

جمشید هاشم پور جایگزین شهاب حسینى در فیلم سینمایى «مسخ نرگس» شده است.
بنا به اعالم دست اندرکاران موسسه نگار فیلم تبیان، شهاب حسینى در پروژه سینمایى 

«مسخ نرگس» حضور ندارد و جمشید هاشم پور جایگزین وى شده است.
روز شنبه گزارشى درباره فیلم سینمایى «مســخ نرگس» منتشر شد که در آن، شهاب 
حســینى به عنوان یکى از بازیگران این فیلم معرفى شده بود. با این حال مشخص شد 
حســینى که در ابتدا به عنوان بازیگر با این پروژه قرارداد بســته بود، به علت هماهنگ 
نشــدن برنامه ها، از این فیلم کنار رفته و جاى خود را به جمشــید هاشم پور داده است. 
همچنین گفته مى شــود، همه صحنه هاى مربوط به نقش قبلى با بازى حسینى دوباره 

تصویربردارى شده اند.

شهاب حسینى در روزهاى پایانى اسفندماه 1400، در ویدیویى که بازتاب فراوانى یافت، 
از نارضایتى هاى خود به عنوان یک سینماگر از وضعیت سینما گفت و توضیح داد از این 
به بعد تنها در پروژه هایى حضور مى یابد که مصداق شعرى از مولوى با مطلع «حیلت رها 

کن عاشقا، دیوانه شو، دیوانه شو» باشد.
 در فیلم سینمایى «مسخ نرگس» به کارگردانى حامد علیزاده، چهره هایى چون جمشید 

هاشم پور، پدرام شریفى، بهناز جعفرى و مجید نوروزى نقش آفرینى مى کنند.
اگرچه تاکنون خالصه داستانى از «مسخ نرگس» منتشر نشــده، اما نام این اثر یادآور 
تابلوى مشهور سالوادور دالى نقاش و هنرمند اســپانیایى است. ارتباط قصه این فیلم با 

این تابلو، روشن نیست.

جمشید هاشم پور جایگزین شهاب حسینى شد

هنگهنگ

راوانى یافت، 
ضیح داد از این 
ع «حیلت رها 

 چون جمشید 
ند.

ین اثر یادآور 
این فیلم با  صه

اولین تصویر از حضور پیمان معادى در فیلم سینمایى «برادران لیال» به 
کارگردانى سعید روستایى که در بخش مســابقه کن 2022 حضور دارد، 

منتشر شد.
نوید محمدزاده، ترانه علیدوستى و ســعید پورصمیمى دیگران بازیگران 
فیلم سینمایى «برادران لیال» هستند که در اولین حضور بین المللى خود به 
عنوان نماینده ایران در بخش مسابقه هفتاد و پنجمین جشنواره کن 2022 

به رقابت با دیگر آثار سینماى جهان در این جشنواره خواهد پرداخت.
«برادران لیال» ابتدا قرار بود در چهلمین جشنواره فیلم فجر حضور داشته 
باشد اما به دلیل طوالنى شدن روند تولید فیلم از حضور در جشنواره بازماند.

عکس ها از امیرحسین شجاعى عکاس فیلم ســینمایى «برادران لیال» 
است و کمپانى فرانســوى وایلد بانچ پخش بین المللى جدیدترین ساخته 

سعید روستایى را برعهده دارد.

مجید صالحى با انتشار ُپستى نظر کاربران فضاى مجازى را 
درباره  ساخت فصل دوم سریال طنز «سه در چهار» جویا شد 
و حمید لوالیى در پاســخ به او گفت: «این جنس طنز دیگر 

ساخته نمى شود.»
حمید لوالیى، بازیگر باســابقه طنز و مجید صالحى دیگر 
بازیگر فعــال در این حــوزه، در مجموعه هایى چون «زیر 

آسمان شهر» و «ترش و شیرین» با هم هم بازى بوده اند.
مجید صالحــىـ  بازیگر و کارگردانـ  به تازگى با انتشــار 
ویدئویى از سریال طنز «سه در چهار» در فضاى مجازى، از 
کاربران سوال کرد که «این سریال را دوست داشته اند؟ و آیا 

موافق ساخت سرى دوم این سریال طنز هستند؟»
حمیــد لوالیــىـ  بازیگــر شناخته شــده طنــزـ  هم در 
جواب صالحى نوشــت: «ایــن جنس طنز دیگه ســاخته 
نمى شــه.»کامنت حمید لوالیى با واکنــش چندین کاربر 
همراه شد و تعدادى از مخاطبان در جواب لوالیى ابراز عالقه 
کردند که هنوز هم مشــتاق دیدن سریال هایى مثل «خانه 

به دوش» و «بزنگاه» هستند.
سریال طنز «سه در چهار» در سال 1387 از شبکه یک سیما پخش شد. این سریال در زمان پخش مورد استقبال قرار گرفت 

و بر این اساس چند بار هم بازپخش شد.
مجید صالحى به عنوان بازیگر و هم کارگردان در سریال «ســه در چهار» حضور داشت و رضا عطاران نیز به عنوان مشاور 

کارگردان او را همراهى کرده است.
در سریال «سه در چهار» به قلم علیرضا مسعودى که روایتگر داستان زندگى دو باجناق از طبقه پایین جامعه است، بازیگرانى 
همچون محمد کاسبى، مهران رجبى، شهره لرســتانى، مرحومه نادیا دلدار گلچین، على صادقى، آناهیتا افشار و .... ایفاى 

نقش کرده اند.

انتشار اولین تصویر
 پیمان معادى در فیلم

 «برادران لیال» 

فیلمبردارى «جان ویک 4» 
به اتمام رسید

سمیرا حسن پور، بازیگر نقش گلین خاتون در سریال «جیران» با انتشار عکسى 
از مریال زارعى در نقش مهدعلیا، مادر ناصرالدین شاه با بازى بهرام رادان در این 

سریال، تولد 48 سالگى او را تبریک گفت. 
مریال زارعى، متولد 25 فروردین 1353، بازیگر شناخته شــده تئاتر، ســینما و 
تلویزیون این روزها هم سریال «جیران» به کارگردانى حسن فتحى و هم سریال 

«نوبت لیلى» به کارگردانى روح ا... حجازى را روى شبکه نمایش خانگى دارد.
سمیرا حســن پور بازیگر نقش گلین خاتون در سریال «جیران» با انتشار عکسى 
از مریال زارعى در نقش مهدعلیا، مادر ناصرالدین شاه با بازى بهرام رادان در این 

سریال، تولد 48 سالگى او را تبریک گفت.
مریال زارعى تاکنون براى فیلم هاى «سربازهاى جمعه» (1382)، «شیار 143» 
(1392) و «زیر ســقف دودى» (1395) برنده ســه جایزه از جشنواره فیلم فجر 
شده  اســت. او براى مجموعه «مانکن» (1398) نیز یک جایزه از جشن حافظ 

دریافت کرد.

فیلمبردارى نسخه چهارم فیلم سینمایى «جان ویک» با بازى کیانو ریوز 
به اتمام رسید، این فیلم بیست و چهارم ماه مارس 2023 اکران خود در 

سینما هاى جهان را آغاز خواهد کرد.
جان ویک یکى از آثار مهم اکشــن سینماى جهان طى سالهاى گذشته 
محسوب مى شــود، این فیلم توانســت مخاطبان فراوانى را در نسخه 
نخست خود کسب کند، اما روند رو به افول جان ویک بعد از اکران نسخه 
دوم این فیلم آغاز شد و در نسخه سوم به اوج خود رسید. حال باید دید در 
نسخه چهارم فیلم سینمایى جان ویک کیانو ریوز مى تواند بار دیگر شاهد 

استقبال گسترده مخاطبان در گیشه هالیوود باشد یا خیر. 
جان ویک اینبار از سرانى که به او خیانت کرده اند و خواهان مرگ قطعى 
وى مى باشند به شدت عصبانى است و قصد دارد با کمک دوست خود که 
زخم بدى را در طول جنگ قبلى خورده است با افرادى که کشتن او تنها 

هدفشان است مقابله کند و انتقام خودش را به سرانجام برساند.
این فیلــم ادامه فیلم «جان ویــک 3» و همچنین چهارمین قســمت 
در ســرى فیلم هاى جان ویک بــه کارگردانى چاد استاهلســکى، با 
فیلمنامه اى مشترك به نویسندگى شى هتن و مایکل فینچ که براساس 
شخصیت هاى دریک کولســتاد خلق کرده با بازى کیانو ریوز در نقش 

جان ویک است.

تصاویر تازه منتشــر شده در صفحه شخصى 
نرگس محمدى و همسرش على اوجى خبر 
از خوشگذرانى این روزهاى این زوج بازیگر 

مى دهد.
على اوجــى که اخیرا به دلیــل حضورش در 
برنامه جوکر احســان علیخانى بیش از پیش 
مورد توجه قرار گرفته است، این روزها را در 
کنار همسر بازیگرش در حال استراحت است. 
تصاویر منتشــر شده در اینســتاگرام نرگس 
محمدى حاکــى از این خوشــگذرانى زوج 

بازیگر است.
نرگس محمدى که همه او را با نقش ستایش 
مى شناسند، این روزها بعد از سه سال از آمدن 
کرونــا و کاهش مرگ ومیر ایــن بیمارى به 
همراه همسر کمدین خود على اوجى به تایلند 

سفر کرده و با انتشارعکس دو نفره خود با همسرش صفحه اینستاگرام خود را به روز کرد.
على اوجى بازیگر، کارگردان و تهیه کننده سینما متولد 17 اســفند 1362 در تهران و اصالتا اهل شیراز است که تلخى هاى 
زیادى را در زندگى خانوادگى اش تجربه کرده است. او فرزند حسن اوجى خطاط و هنرمند معروف مى باشد، پدر على اوجى 
در زمان چهارده پانزده  سالگیش، پس از سکته به طور کامل فلج شد و بعد از یک سال و نیم درگیرى با بیمارى درگذشت. بعد 
از گذشت مدتى از فوت پدر، مادر او نیز به سرطان مبتال شد و خوشبختانه بعد از مدتى درگیرى با این بیمارى سالمتى خود را 

بدست آورد. بعد از بهتر شدن اوضاع بیمارى مادر، برادر على اوجى به علت غرق شدن فوت کرد.
ماجراهاى تلخ زندگى علــى اوجى او را از هدفش دور نکرد و او پس از آشــنایى با مهران مدیرى در پشــت صحنه یکى از 
سریال ها به عرصه بازیگرى راه یافت و با نقش آفرینى در سریال در حاشیه سال 94 به شهرت رسید. على اوجى اردیبهشت 

96 با نرگس محمدى ازدواج کرد.

اوقات فراغت 
على اوجى و نرگس محمدى آن سوى مرزها 

حمید لوالیى 
درخواست مجید صالحى را رد کرد!

مریال زارعى 48 ساله شد

■■■
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در یکى از مسابقات هفته سى و سوم سوپر لیگ ترکیه، تیم 
فوتبال آلتاى اســپور در حالى که براى دومین دیدار پیاپى 
محمد نادرى را به عنوان مدافع چپ در ترکیب داشت، پس 
از اینکه در سه هفته گذشته سوپر لیگ ترکیه شکست خورده 
بودند، در دیدار مقابل باشاك شــهیر با گل لحظات پایانى 
هافبک دفاعى خود از شکست فرار کردند و به یک امتیاز 
رضایت دادند. یاران نادرى با این نتیجه یک پله در جدول 
ســوپر لیگ ترکیه صعود کردند و در جایگاه هفدهم قرار 
گرفتند. ملى پوش ایرانى آلتاى که هفته گذشته موفق به 
گلزنى شده بود، در این دیدار فقط یک نیمه در زمین حضور 

داشت و در ابتداى نیمه دوم تعویض شد.

اسامى محرومان نیمه نهایى جام حذفى( یادواره آزادسازى 
خرمشهر) فصل 1401-1400 اعالم شد که به این شرح 
است: امیرمحمد هوشمند و محمود قائد رحمتى از آلومینیوم 
اراك، رضا یوســفى شــاهرخ آبادى، مربى مس کرمان. 
مسابقات نیمه نهایى جام حذفى در روزهاى دوشنبه و سه 

شنبه 29 و 30 فروردین برگزار مى شود.

فرار بزرگ

محرومان نیمه نهایى
 جام حذفى

01

یک منبع آگاه گفت: در ادامه برخورد بــا متهمان پرونده 
کثیرالشــاکى رمزارز کینگ مانى، نایب رئیس فدراسیون 
فوتبال نیز، بازداشت و روانه زندان شد. وى افزود: پیش از 
نیز آقاى «ف. ق»، متهم ردیف اول و همسر نایب رئیس 
فدراسیون فوتبال در این پرونده کالهبردارى بازداشت و 
با قرار وثیقه 1800 میلیارد تومانى روانه زندان شده است. 
این منبــع آگاه با اعالم اینکه تاکنون بیــش از 3000 نفر 
از مالباختگان در این پرونده کالهبردارى ثبت شــکایت 
کرده اند، تصریح کرد: پرونده رمــز ارز کینگ مانى بزرگ 
ترین پرونده کالهبردارى در حوزه ارز هاى دیجیتال است 
و چندین هزار میلیارد تومان از شــهروندان کالهبردارى 
شده و مطالبات شاکیان در حال رسیدگى کارشناسى است.

بازداشت مقام ارشد فوتبال

تیم فوتبال سپاهان در شــب چهارم از مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا به مصاف تیم التعاون عربستان خواهد رفت.

شــب چهارم از مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 2022 از 
امشب آغاز مى شود و تیم فوتبال سپاهان بامداد سه شنبه 30 
فروردین ماه در ورزشگاه ملک عبدا... شهر بریده عربستان 
بازى برگشت خود را مقابل تیم فوتبال التعاون برگزار مى کند.
دور برگشت رقابت هاى مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 
2022 از امشب آغاز مى شود و سپاهان باید براى دومین بازى 
متوالى مقابل التعاون عربستان به میدان برود؛ دیدارى سخت 
و نفسگیر که نتیجه آن مى تواند سرنوشت زردپوشان اصفهانى 
را مشخص کرده و یا شرایط گروه D را پیچیده تر کند. سپاهان 
در شرایطى مقابل التعاون به میدان مى رود که تقابل نخست 2 
تیم به سود تیم عربستانى خاتمه یافت و شانس صعود نویدکیا 

و شاگردانش کاهش پیدا کرد.
زردپوشان این رقابت ها را به بهترین شکل ممکن آغاز کرده 
بودند و موفق شدند که در بازى اول با نتیجه 3 بر یک گل از 
سد پاختاکور عبور کنند اما در دیدارهاى دوم و سوم خود مقابل 
تیم هاى الدحیل قطر و التعاون عربستان تن به شکست دادند و 
اکنون با 3 امتیاز در رده قعر جدول رده بندى گروه D قرار دارند.
سپاهان چاره اى جز پیروزى مقابل التعاون ندارد؛ نتایج رقم 
خورده در سه شــب ابتدایى مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
باعث پیچیده شدن شرایط گروه D  شده و شانس زردپوشان 
اصفهانى براى صعود از گروه کاهش یافته اســت. در پایان 
هفته سوم التعاون و الدحیل 6 امتیازى بوده و بیشترین شانس 
صعود را دارند و پاختاکور و سپاهان با 3 امتیاز در رده هاى سوم 
و چهارم جدول ایستاده اند. بر اساس تغییرات AFC در نحوه 

صعود تیم ها، تنها 5 صدرنشین گروه هاى پنج گانه به اضافه 
3 تیم دوم برتر مرحله گروهى مى توانند به دور حذفى راه پیدا 
کنند و با در نظر گرفتن این شرایط، براى زنده کردن شانس 

صعودشان چاره اى جز پیروزى مقابل التعاون ندارند.
بازى ســپاهان مقابل التعاون بدون شــک مهمترین بازى 
زردپوشان در مرحله گروهى است؛ التعاون صدرنشین گروه 
D است و نتیجه تقابل سپاهان با این تیم سرنوشت زردپوشان 
اصفهانى را تا حد زیادى مشخص مى کند و در آن سو بازیکنان 
التعاون نیز با توجه به شــرایط خوبى که دارند، براى قطعى 

کردن صعودشان با تمام توان به مصاف سپاهان مى آیند.
نویدکیا و تیمش بدون شک کار سختى درپیش دارند؛ نتیجه 
بازى رفت دو تیم در کنار حضور هواداران التعاون در ورزشگاه 
باعث شده که بازیکنان این تیم از نظر روحى_روانى شرایط 
بسیار مطلوبى داشــته باشــند و از انگیزه باالیى برخوردار 
هستند. با این حال عملکرد ســپاهان در دو بازى اول مقابل 
پاختاکور و الدحیل امیدوارى زیادى براى دوســتداران این 
تیم به وجود آورده اســت. عملکرد ســپاهان در این دوره از 
رقابت ها نشان داده که شاگردان نویدکیا از نظر فنى در سطح 
خوبى هستند و شکست سنگین در بازى رفت مقابل التعاون 
بیش از عوامل فنى ناشى از اخراج زودهنگام پورقاز و شرایط 
سخت روحى_روانى بود. تیم نویدکیا در فاز هجومى با حضور 
بازیکنان پرسرعتى مانند حسینى، احمدزاده و میرزایى شرایط 
خوبى دارد و بدون شک مغانلو با آمادگى باالیى که دارد، امید 
اول گلزنى زردپوشان اصفهانى است. سپاهانى ها در خط  میانى 
بازیکنان خالق و باتجربه اى در اختیار دارند و هافبک هاى این 
تیم از قدرت حمل توپ و شوت زنى باالیى برخوردار هستند 

و خالقیت رفیعى و نورافکن در لحظات سخت بازى مى تواند 
گره گشا باشد. در آن سو، التعاون در ایده آل ترین شرایط خود 
به سر مى برد؛ سعودى ها با 6 امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر 
نسبت به الدحیل در صدر گروه قرار گرفته اند و آمادگى باالیى 
دارند. التعاون خط حمله قدرتمند و زهردارى در اختیار دارد و 
ستاره اصلى این تیم « لئاندره تاومبا» کامرونى تبار است که 
بازى رفت را به دلیل محرومیت از دست داده بود  و با 15 گل 
زده سومین گلزن برتر لیگ حرفه اى عربستان است و بدون 

شک کار را براى شاگردان نویدکیا سخت خواهد کرد.
این تیم در خط هافبک خود نیز صاحب چند بازیکن خطرناك 
است؛ « آلوارو مدران» هافبک اسپانیایى التعاون با یک گل 
و یک پاس گل یکى از موثرترین بازیکنان این تیم در لیگ 
قهرمانان بوده از قدرت شوت زنى باالیى برخوردار است و نقش 
مهمى در طراحى حمالت التعاون دارد. «زه لوییس » مهاجم 
آفاریقایى تبار التعاون دیگر بازیکن موثر این تیم است که در 
بازى قبلى 2 تیم به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد و 

با یک شوت محکم زننده گل دوم تیمش بود.
سپاهان بدون شک مقابل التعاون کار سختى را پیش رو دارد. 
التعاون تیم خطرناکى اســت که با تمام توان براى گرفتن 3 
امتیاز در این بازى به میدان خواهد آمد، از طرف دیگر تقابل 
نخست سپاهان و التعاون شناخت خوبى از تیم مقابل پیش  
روى سرمربیان هر 2 تیم قرار داده و همین نکته مى تواند این 
بازى را به یک دوئل تمام عیار تبدیل کند. با این حال بازیکنان 
سپاهان اگر از نظر روحى در شرایط مناسبى باشند، مى توانند 
سعودى ها را شکســت دهند و چالش اصلى نویدکیا در این 

دیدار بازسازى تیمش از نظر روحى و روانى است.

مأموریت طالیى پوشان در گام اول دور برگشت

انتقام در نیمه شب

تیم فوتبال ذوب آهن اردویى چند روزه را در تهران برپا خواهد کرد.
ذوب آهن که این روزها تمریناتش را در اصفهان برگــزار مى کند، طبق برنامه ریزى انجام 

شده روز 31 فروردین مقابل نفت آبادان قرار مى گیرد و بعد از آن با نظر مهدى تارتار اردویى 
را در تهران برگزار مى کند.

ذوبى ها بعد از دیدار با نفت آبادان روز 3 اردیبهشت راهى پایتخت مى شوند تا تمرینات شان را 
در تهران دنبال کنند و آماده شروع دوباره لیگ برتر شوند.

ذوبى ها قصد دارند در تهران چند بازى تدارکاتى انجام بدهند تا از شرایط مسابقه دور نشوند 
و بتوانند با آمادگى بهترى هفته هاى پایانى را پشت سر بگذارند. از این رو فعال دیدار با مس 
رفسنجان در تاریخ 6 اردیبهشت براى اعضاى این تیم هماهنگ شده و احتماال 7 اردیبهشت 

نیز با شهرخودروى مشهد بازى خواهند کرد.
اگر حریف تدارکاتى دیگرى براى ذوب آهن پیدا شود شاید یک بازى دوستانه دیگر در دستور 

کار شاگردان تارتار قرار بگیرد.
تیم ذوب آهن در هفته بیست و پنجم لیگ برتر روز چهارشنبه 14 اردیبهشت میهمان هوادار 

است و تمرینات این تیم تا آن مسابقه در تهران دنبال مى شود.

اردوى بلندمدت گاندوها در تهران

بازیکنان تیم فوتبال سپاهان به نظر مى رسد همچنان در شوك شکست عجیب مقابل 
التعاون عربستان هستند.

سومین دیدار مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا براى سپاهان با اتفاقات و سوت  هاى 
تلخى همراه بود؛ اخراج عزت پورقاز، پرچمى که روى گل اول مسابقه براى آنها باال نیامد و 
دو گلى دیگرى که زردپوشان تعاون به ثمر رساندند، پازل ناکامى شاگردان محرم نویدکیا 
مقابل میزبان را کامل کرد. در ادامه هم مانینگ روى حمالت سپاهانى ها، اعتقادى به 

خطاى هند بازیکن التعاون نداشت تا شکست سه بر صفر سبک تر نشود.
این نتیجه سبب شد تا سپاهان با روحیه اى نامناسب مسابقات مرحله گروهى را در دور 
رفت به اتمام برساند. با این حال نکته مثبت براى بازیکنان و کادر فنى سپاهان اینکه آنها 
چند روزى زمان دارند تا خودشان را از نظر بدنى، فنى و به ویژه روانى آماده مسابقات دور 
برگشت کنند. شاگردان محرم نویدکیا در دور برگشت مسابقات در اولین دیدار به مصاف 
التعاون مى روند و پیروزى در این مسابقه مى  تواند همه چیز را براى سپاهانى ها دوباره به 

شرایط مناسب و ایده  آل براى صعود بازگرداند.

زمان، برگ برنده سپاهان

یاسین سلمانى بازیکن جوان سپاهان است و باتوجه به مصدومیتى که برایش اتفاق افتاد 
هنوز نتوانسته به روزهاى اوج خود بازگردد.

سلمانى بازیکن جوان سپاهان است که هفته چهاردهم لیگ برتر فصل قبل و با گلى که 
به سبک فان باستن به ذوب آهن زد سرزبان ها افتاد. سلمانى که به عنوان بازیکن تعویضى 
وارد زمین شده بود موفق شــد در یک حرکت زیبا و در حالى که دروازه بان ذوب آهن از 
دروازه بیرون آمده بود، گلى زیبا را به ثمر رساند و سهمى در پیروزى سه بر یک سپاهان 
در شهرآورد اصفهان داشت. یاسین در مجموع بازى هاى فصل گذشته سپاهان در لیگ 
برتر و جام حذفى موفق به زدن 4 گل و دادن 4 پاس گل به همبازى هاى خود شد و باتوجه 

به عملکرد خوبى که داشت، پدیده جوان لیگ برتر نیز نام گرفت.
بعد از پایان فصل گذشته مهاجم سپاهان در ابتدا تمایلى به تمدید قرارداد نداشت و هدف 
اول سلمانى رفتن به فوتبال اروپا بود و مدیر برنامه هاى این بازیکن در حال رایزنى با چند 
باشگاه اروپایى بود تا شرایط انتقال او را مهیا کند اما در نهایت این بازیکن در سپاهان ماند.

ســلمانى در فصل جدید لیگ برتر نیز در بازى با صنعت نفت آبادان در هفته نهم لیگ 
برتر تنها گل تمیش را به ثمر رساند و پایه گذار کسب 3 امتیاز براى محرم نویدکیا شد.

این بازیکن جوان ســپاهان اما در بــازى هفته یازدهم لیگ برتــر مقابل پیکان دچار 
مصدومیت شد و بازى هاى باقى مانده از نیم فصل نخست و بازى هاى نیم فصل دوم را 
نیز تا هفته بیست و چهارم از دست داد و از بازى با صنعت نفت آبادان به لیست سپاهان 
بازگشت. سلمانى در لیگ قهرمانان آسیا نیز طالیى پوشان را همراهى مى کند و در بازى 
با الدحیل قطر و همچنین التعاون عربستان به عنوان یار تعویضى در دقایق پایانى بازى 
وارد زمین شد اما نتوانست عملکرد مناسبى داشته باشد و نشان داد هنوز با روز هاى اوج 

خود فاصله زیادى دارد.

پدیده جوان سپاهان
 حال و روز خوبى ندارد

نشریه پرتغالى پس از درخشش طارمى در بامداد روز یکشنبه به تمجید از او پرداخت.
در چارچوب هفته ســى ام لیگ پرتغال، پورتو مقابل پورتیموننزه با درخشش بى نظیر 

طارمى به برترى پرگل 7 بر صفر رسید.
طارمى که به خاطر پنالتى گرفتن هایش مورد انتقاد شــدید تیم رقیب قرار گرفته بود، 
پاسخى محکم به آنها داد و با هت تریک خود صداى آنها را خاموش کرد. طارمى در این 
مسابقه در 64 دقیقه حضور خود 3 گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد تا به ستاره اصلى 

تیم در این بازى لقب گیرد.
در این خصوص نشریه observador گزارشى در خصوص درخشش طارمى نوشت و 

با هنر ساکت کردن» نوشت: پائولو سرجیو، سرمربى با تیتر «طارمى و چکشى زیبا 
داشت پورتو را متوقف کند ولى کونسیسائو پورتیموننزه ســعى 
دیگر دســت یابد و طارمى در این وســط تیمى چید تا به بردى 

فرصتى دید تا در هفته انتقادات، پاسخى 
بزرگ به آنها بدهد.

observador نوشت: این بازى جاى 

حرفى را باقى نمى گذارد. بزرگ ترین 
پیروزى پورتو در سال هاى اخیر لیگ 
پرتغال. پورتیموننــزه چند غایب به 
دلیل مصدومیــت و دالیل دیگر 
داشت ولى شدیداً تنبیه شد. با این 
حال پورتو شایسته این پیروزى بود. 
بازیکنان پورتو مى دانستند چگونه باید به حریف ضربه بزنند. 

مخصوصا طارمى که توانست به انتقادات پاسخ دهد.

ستاره ایرانى و هنر ساکت کردن

ىر رو ىو ررو ز ش ی زى ز ب ر ی

مهاجم ایرانى تیم هال سیتى از حضور در این تیم بسیار خوشحال است.
در هفته چهل و دوم مسابقات چمپیونشیپ، تیم هال سیتى با گل الهیار صیادمنش برابر 

کاردیف سیتى با نتیجه دو بر یک به پیروزى دست پیدا کرد.
این ستاره ایرانى شاغل در چمپیونشیپ در اینستاگرام خود نوشت: «خوشحالم که اولین 

گلم را مقابل تماشاگران تایگرز زدم. از همه براى جو عالى امروز تشکر مى کنم.»
خرید هال سیتى در ژانویه همچنین از تطبیق خود با زندگى در انگلیس، پس از انتقال 
موقتش از فنرباغچه به عنوان یکى از غول هاى ترکیه که در تابستان دائمى خواهد شد، 
صحبت کرد و به باشــگاه گفت: وقتى اینجا آمدم همه چیز خوب بود. همه چیز در تیم 
خوب است، تمرینات و بازى ها. جو فوق العاده اى اینجا در تیم وجود دارد. من واقعاً مورد 
استقبال گرمى از ســوى آنها قرار گرفتم. آنها بازیکنان خوبى هستند و من خوشحالم 

براى فصل داشته باشــیم و منتظر که در کنار آنها هستم. امیدوارم پایان خوبى 
موفقیت هاى بیشتر هستم.

او در ادامه با تعریف از چمپیونشــیپ 
افــزود: اینجــا، کیفیــت خوبى در 

چمپیونشیپ وجود دارد. من واقعاً آن 
را دوست دارم و جو فوق العاده اى 

دارد، بنابراین بــازى کردن 
در اینجا براى هال سیتى، 
یک اتفــاق خیلى خوب 
بــراى من محســوب 

مى شود. بازى در لیگ یک 
براى من تجربه خوبى اســت و امیدوارم اینجا 

خوب کار کنم.

صیادمنش:  منتظر موفقیت هاى
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طالیى پوشان اصفهانى براى بازگشت به روند موفقیت باید شکست مقابل التعاون را به دست فراموشى بسپارند.
روز بد سپاهان مقابل التعاون در شرایطى رقم خورد که تقریبا هیچ یک از بازیکنان این تیم نتوانستند نمایشى در 
خور داشته باشند؛ در همان ابتدا ولسیانى سر خورد تا عزت پورقاز مجبور به خطا شود؛ خطایى که اگر انجام نمى شد 

و حتى اگر منجر به گل هم مى شد براى سپاهان بهتر بود.
در خط دروازه هم رشید مظاهرى روز خوبى نداشت و یکبار هم با اشتباهى که داشت، مى توانست منجر به گلى 
بادآورده براى لوئیس مهاجم التعاون شود. داستان در خط میانى و خط هجومى نیز براى سپاهان که محمدرضا 
حسینى را به دلیل ده نفره شدن خیلى زود از دست داده بود، بهتر نبود تا شب تلخى در ورزشگاه ملک عبدا... براى 

سپاهانى ها رقم بخورد.
با این حال نتیجه این مسابقه هر چه باشد، سپاهان همچنان سه بازى دیگر پیش رو دارد و در صورت پیروزى 
مقابل التعاون مى تواند به شرایط خود در جدول رده بندى سر و سامان ببخشــد. این مربى و شاگردانش حاال 
باید از نظر روحى خودشان را براى ســه بازى باقیمانده ریکاورى کنند و در تمرین به جاى چهره هاى عبوس و 
ناراحت، چهره اى خندان داشته باشند؛ مانند خنده امیدوارکننده اى که در آخرین تمرین سپاهان در چهره دانیال 

اسماعیلى فر دیده مى شود.

دانیال، چهره متفاوت تمرین طالیى پوشان

04

در فاصله چند ماه تا شــروع جام جهانى قطر، بسیارى از 
آژانس هاى هواپیمایى و افراد مختلف براى حضور افراد در 
قطر در زمان جام جهانى اقدام کرده اند. در این خصوص 
تورهاى زیادى نیز به راه افتاده که حاال پلیس فتا مى گوید 

کالهبردارى در این خصوص هم افزایش یافته است.

هشدار درباره
 جام جهانى

05

با پایان کار مســلم اوالد قباد، ملى پوش فوتسال ایران در 
مقدماتى جام ملت هاى آســیا، این بازیکن راهى اســپانیا 
شد تا در فصل جدید لیگ فوتســال این کشور، با پیراهن 
تیم فوتسال پالما به میدان برود و تبدیل به دومین بازیکن 
ایرانى تاریخ شــود که در این لیگ به میدان خواهد رفت. 
بازیکن فصل قبل کراپ الوند که اسفند 1400 با این باشگاه 
اسپانیایى به توافق رسید، قرار شد بعد از پایان لیگ برتر و 
مقدماتى جام ملت هاى آسیا، با قراردادى سه ساله براى پالما 
بازى کند. پالما اکنون در رده نهم لیگ قرار دارد و فاصله اى 
13 امتیازى با بارسلوناى صدرنشین دارد. پیش از این بهروز 
جعفرى، سابقه بازى در لیگ اسپانیا و تیم پسکادوس بورال 

را داشت.

دومین لژیونر ایرانى
 در اسپانیا
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از ابتداى پاندمى تا کنون، رسانه هاى اجتماعى بر شایعاتى 
نظیر اینکه ماسک ها دریافت اکسیژن را کاهش مى دهند، 
باعث مسمومیت دى اکســید کربن و تضعیف سیستم 
ایمنى بدن مى شــوند، تا حدى دامن زده اند؛ اما این باور 

غلط است.
با وجود اینکه ســازمان بهداشــت جهانى و انجمن ریه 
آمریکا بیانیه هایى صادر کرده اند که این ادعا را رد مى کند، 

اما چنین باورهاى غلطى هنوز پابرجا هستند.
دکتر آرون گالت، متخصص بیمارى هاى عفونى گفت: 
نتایج با دانش قبلى ما تطبیق داشت؛ یعنى در اثر استفاده 
از ماسک، اکسیژن کاهش نمى یابد. گالت، سخنگوى 

انجمن بیمارى هاى عفونى آمریکا، اشاره کرد: استفاده 
مداوم از ماسک براى برخى ناخوشایند است اما حداقل در 
این شرایط بهانه اى براى عدم استفاده از آن وجود ندارد.

گالت گفت: اگر افراد براى پیــاده روى یا دویدن بیرون 
بروند و هیچ کس دیگرى در نزدیکى آنها نباشد، مى توانند 

ماسک خود را بردارند.
مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى ایاالت متحده 
به اکثر افــراد توصیه مى کند زمانى کــه در مکان هاى 
عمومى هستند از ماسک صورت استفاده کنند؛ ماسکى 
که حداقل دو الیه پارچه دارد و روى دهان و بینى را کامل 

مى پوشاند.

سازمان جهانى بهداشت، از شناســایى دو سویه فرعى از 
اومیکرون خبر داد.

سازمان بهداشـت جهانى اعالم کرد این سویه هاى فرعى 
که 4BA. و BA.5 نامیده مى شوند، به دلیل جهش هایى که 
ممکن است به آنها کمک کند حتى در افرادى که واکسینه 
شده یا قبًال مبتال به بیمارى شده اند، از سیستم ایمنى فرار 

کنند، نگران کننده هستند.
این سازمان اعالم کرد که در حال بررسى این سویه هاى 
فرعى اســت تا دریابد آیا احتماًال از مصونیت داده شــده 
از طریق واکســن یا عفونت قبلى فــرار مى کنند یا خیر. 
کارشناســان مى گویند خیلى زود اســت که بفهمیم این 

زیرسویه ها تا چه حد ممکن است گسترده باشند از این رو 
هنوز نگران کننده نیست.

تحقیقـات در مـورد 4BA. و 5BA. بسـیار محدود اسـت. 
در حـال حاضـر، چندین ده مـورد مربـوط به ایـن گونه ها 
توسـط سـازمان جهانى بهداشـت شناسـایى شـده است. 
بر اساس یافته هاى اولیه آژانس امنیت سالمت بریتانیا، این 
زیرسـویه ها داراى جهش هـاى قابل توجهـى در پروتئین 
خوشه اى هستند که آن را از 2BA. و سایر انواع کروناویروس 
متفـاوت مى کند. جهـش به این معنا نیسـت کـه ویروس 
خطرناك تر اسـت یا راحت تر پخش مى شـود. براى درك 

معناى این جهش ها به تحقیقات بیشترى نیاز است.

ماسک سطح اکسیژن را 
پایین مى آورد؟

شناسایى 2 زیرسویه جدید 
اومیکرون

آگهى تغییرات 
شــرکت صنایع غذایى زکى تجارت اســپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63118 و شناسه 
ملى 14008627680 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1400/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه 
حسابرسى معین مشاور مجرب حسابداران رسمى 
به شناسه ملى 10320404190 به سمت بازرس 
اصلى و خانم زهرا فالحتیان پائین دروازه به شماره 
ملى 1288277180 بســمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1302687)

آگهى تغییرات
شــرکت مراد صنعت کوه سیاه سهامى 
خاص به شماره ثبت 61548 و شناسه 
ملــى 14007986262 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/04/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: نگار محمودیان کرویه به شــماره ملى 
1190240955 و احمدرضا محمودیان 
به شــماره ملــى 1199966312 و 
ســعید محمدیان کرویه به شماره ملى 
1190095424 بــه ســمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخــاب گردیدند . ســهیال آقائى به 
شماره ملى 1200029909 به سمت 
بازرس اصلى و عزت کرد به شماره ملى 
1199818615 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند 
.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1302475)

آگهى تغییرات
شرکت آرکا صنعت مبین مانا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 66311 و شناسه ملى 
14009632097 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/10/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مجید عزتــى به کدملى 
1171234554 به ســمت رئیس هیات 
مدیــره و خدیجه محمدى بــداغ آبادى به 
کدملى 1819370917 به ســمت عضو 
هیات مدیره و محمد على عزتى ب کدملى 
1170464785 بســمت نایــب رئیس 
هیات مدیره ورضا صادقــى نژاد به کدملى 
5129931300 بســمت مدیرعامل خارج 
از اعضا براى بقیه مدت دو ســال تا تاریخ 
1401/08/08 انتخاب شدند.کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى 
و ادرى با امضاء رئیــس هیات مدیره با مهر 
شرکت معتبر است مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1302686)

آگهى تغییرات
شــرکت دژ آفریــن فردا شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 14452 و شناســه ملى 
10260354502 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت شرکت 
به شــرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردیدثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله 
اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : انجام 
کلیه امور ســاختمانى از قبیل طراحى ، نظارت و 
اجرا پروژه هاى ســاختمانى و صنعتى ، فلزى ، 
بتنى و انجام امور نقشــه بردارى ، نقشه کشى 
و خدمات مهندسى ســاختمان بازرسى و نمونه 
بردارى از کاالهاى داخلــى و صادراتى و نمونه 
بردارى از کاالهاى وارداتى در زمینه مواد غذایى 
و محصوالت کشاورزى ، روغنهاى گیاهى ، نفت 
و مواد نفتى و پتروشــیمى ، کاالهــاى مصرفى ، 
کاالهاى صنعتى منطبق با اســتانداردهاى ملى و 
بین المللى ارائه خدمات آزمایشگاهى و خدمات 
آموزش کوتاه مدت و ارائه خدمات فنى و مشاوره 
در زمینه طراحى کارخانجات و خطوط تولید و ارائه 
خدمات پژوهشى منطبق با استانداردهاى ملى و 
بین المللى در صورت لزوم پس از کســب مجوز 
از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1302692)

آگهى تغییرات
شرکت کشــاورزى گوســفند داران نجف آباد 
شرکت تعاونى به شــماره ثبت 243 و شناسه 
ملى 10260058832 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1399/11/16 و 
نامــه شــماره 205/3/184/779/899 مورخ 
1399/12/27 اداره تعاون روستایى شهرستان 
نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -سرمایه 
شــرکت از مبلغ 964215000ریــال به مبلغ 
101309800000 ریال تعداد 1013098 سهم 
100000 ریالى افزایش یافته است .اکبر همتى 
به کدملى 1091080186 ومصطفى کوهستانى 
بــه کدملــى 1091917043 وداودکالنترى 
دهقى به کدملــى 1090577869 وکیکاوس 
کیانفربه کدملى 1090935811 وداود محمدى 
جوزدانى به کدملى 1091673020 به ســمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره و لطفعلى رضا سلطانیبه 
کدملى 1092084584 واصغر براتى به کدملى 
1091701474 به سمت اعضاء على البدل هیات 
مدیره براى مدت سه سال مالى انتخاب گردیدند 
ســعید خســروى به کدملى 1285022769 
واحمدرضــا زمانى قلعه شــاهى بــه کدملى 
1091677921 به سمت بازرسان شرکت براى 
مدت یک ســال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه 
نصف جهان جهت چاپ آگهى ها انتخاب شــد 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1302725)

تاسیس
شرکت سهامى خاص زاگرس همراه خاورمیانه درتاریخ 1400/10/05 به شماره ثبت 69653 به شناسه 
ملى 14010626626 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :واردات تلفن همراه ، لپ تاپ ، کامپیوتر و لوازم جانبى موبایل و خدمات 
پس از فروش تلفن همراه و لوازم جانبى و تمامى کاالهاى مجاز بازرگانى ، اعم از دوربین هاى مداربسته 
، تجهیزات سخت افزار رایانه اى و تجهیزات سیســتم هاى الکترونیکى ، خرید و فروش ، صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، 
اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى 
از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد هرگونه قرارداد قانونى با 
کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى ، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و 
مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى. 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 شاهزید ، کوچه شهید علیرضا نوروزیان [8-11] ، بن بست رهبر ، 
پالك - 4 ، ســاختمان تجارى ادارى زاگــرس ، پالك قدیمــى10 ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپســتى 
8157717365 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 4088 / 61 مورخ 1400/09/21 نزد بانک صادرات ایران شعبه شهداء با کد 4088 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم زهرا قاسم پور طالخونچه به شماره ملى 1284784509 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم طلیعه منعمیان به شماره ملى 1285038614 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى جواد قاسمپور به 
شماره ملى 1288220367 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیدمحمدحسین غضنفرى به شماره ملى 1285081439 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى محمد مهمى مشکنانى به شماره ملى 5659382193 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1303269)

آگهى تغییرات 
شــرکت دژ آفرین فردا شرکت ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 14452 و شناســه ملــى 
10260354502 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، محله چشــمه باقرخان ، خیابان 
بزرگمهر ، خیابان مبارزان غربــى ، پالك - 20 ، 
ســاختمان پویا ، طبقه دوم ، واحد 6 و کدپســتى 
8156613657 تغییر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1302689)

آگهى تغییرات 
شــرکت دژ آفرین فردا شرکت ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 14452 و شناســه ملــى 
10260354502 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت اعم 
از چک ، سفته و بروات با امضا مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادى 
با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1302694)

آگهى تغییرات 
شرکت کشاورزى گوســفند داران نجف آباد شرکت تعاونى به شماره ثبت 243 و شناســه ملى 10260058832 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/18 و نامه شماره 205/3/184/779/899 مورخ 1399/12/27 اداره تعاون روستایى شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اکبر همتى 
نجف آبادى به کدملى 1091080186 به سمت رئیس هیات مدیره و مصطفى کوهستانى به کدملى 1091917043 بعنوان نایب رئیس و کیکاوس کیانفر به 
کدملى 1090935811 بعنوان منشى .و داود کالنترى دهقى به کدملى 1090577869 و داود محمدى جوزدانى به کدملى 1091673020 بعنوان عضو اصلى 
انتخاب گردیدند. محمدرضا پاینده نجف آبادى با کد ملى 1091470332 به سمت مدیرعامل براى مدت یکساالنتخاب گردید کلیه چکها و قراردادهاو اسناد و 
اوراقى که ایجاد تعهد براى شرکت نماید و یا قسمتى از حق شرکت را منتفى سازد به استثناى مواردى که هیات مدیره به منظور اداره امور جارى شرکت ترتیب 
خاصى داده باشد پس از تصویب هیات مدیره با امضاء آقاى اکبر همتى نجف آبادى (رئیس هیات مدیره) و آقاى محمدرضا پاینده نجف آبادى (مدیرعامل) ودر 
غیاب رئیس هیات مدیره آقاى مصطفى کوهستانى (نائب رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود و ائراق عادى شرکت فقط با امضاء آقاى محمدرضا 
پاینده نجف آبادى ( مدیرعامل) صادرخواهد شد مگر مراسالت هیات مدیره که با امضاء رئیس هیات مدیره خواهد بود. محمدرضا پاینده نجف آبادى فرزند على 
با کد ملى 1091470332 به سمت مدیرعامل براى مدت یکسال ابقاء نمودند و ایشان قبولى خود را اعالم نمودند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1302700)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا دانه محجوب شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 69520 و شناسه ملى 14010590970 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به " آرتا دانش محجوب " سهامى خاص تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1302713)

آگهى تغییرات 
شرکت بهین کوشان آفتاب شرق شرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 48011 و شناسه ملى 10260661989 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/01/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خرم ، خیابان آیت 
اله کاشانى ، بن بست بلبل[52] ، پالك - 838 ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستى 8183696687 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1302729)

آگهى تغییرات 
شرکت دژ آفرین فردا شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 14452 و شناسه ملى 10260354502 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 37 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء اشخاصى که هیات مدیره 
تعیین خواهد نمود همراه با مهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1302695)

آگهى تغییرات 
شرکت نیما پرتو تابان سهامى خاص به شماره ثبت 32202 و شناسه ملى 10260527464 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت اضافه شد: صادرات و واردات و خرید و فروش و تامین و تجهیز و طراحى و تهیه و توزیع کلیه ى تجهیزات پزشکى و آرایشى و بهداشتى-ثبت 
موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1302728)

روى موج کووید-19

این روزها که آمار بیماران و فوتى هاى کرونا در کشــور 
تقریبا نزولى شده است، براى برخى این شائبه پیش آمده 
که پاندمى کرونا به پایان رسیده است. در حالى که دوباره 

شمار شهرهاى قرمز رو به افزایش است.
در روزهایى که آمار کرونــا تقریباً یک روند ثابت را دارد 
و موارد ابتالء و فوتى ها نســبت به روزهاى قبل از سال 
1401، تقریبًا بهتر شده است، به یکباره شاهد افزایش 
تعداد شهرهاى قرمز کرونایى بودیم. به طورى که از 34 

شهر قرمز به 55 شــهر قرمز رسیده ایم. ضمن اینکه به 
تناسب افزایش تعداد شــهرهاى قرمز، شاهد کاهش 
شهرهاى آبى رنگ نیز بوده ایم، به طورى که از 54 شهر 

آبى به 35 شهر کاهش یافته است.
شاید افزایش تعداد شهرهاى قرمز کرونایى در روزهاى 
پایانى فروردین و ورود به اردیبهشت، همان زنگ خطرى 
باشد که برخى از اعضاى کمیته علمى کشورى کووید 

19، در روزهاى ابتدایى فروردین هشدار داده بودند.

بنا بر آنچه که همواره گفته مى شود، اصوًال بعد از گذشت 
دو تا سه هفته از یک رویداد جمعى، باید منتظر افزایش 
آمار کرونا بود و حاال در روزهاى بعد از 13 فروردین به سر 
مى بریم و تقریباً همان دو هفته را پشت سر گذاشته ایم. 
البته براى افزایش آمار بسترى ها و فوتى ها، باید کمى 
بیشــتر از دو هفته را منتظر ماند. اما، آنچه مسلم است 
اینکه افزایش تعداد شــهرهاى قرمز کرونایى مى تواند 

زنگ خطرى براى ورود به موج هفتم بیمارى باشد.

بنا بر اعالم وزارت بهداشــت، در هفته سوم فروردین 
1401 مصادف با هفته 112 اپیدمى کرونا در کشور، تعداد 
موارد سرپایى مثبت شناسایى شده در هفته اخیر 20686 
نفر، تعداد موارد بسترى جدید در هفته اخیر 3046 نفر و 
تعداد موارد فوتى جدید در هفته اخیر 282 نفر بوده است.

بر اساس اعالم وزارت بهداشــت، در هفته اخیر در 25 
استان افزایش یا ایستایى بیماران بسترى گزارش شده 
اســت. بنا بر آنچه که متخصصان علم پزشکى عنوان 
مى کنند؛ احتماًال اگر قرار باشد موج هفتم به وقوع بپیوندد 
این زمان براى هفته اول اردیبهشت پیش بینى مى شود، 
اما چندان سهمگین نخواهد بود و بیشتر به شکل یک 
موج در افزایش موارد سرپایى است و خیلى بعید است که 
مرگ و میر را افزایش دهد. زیرا، میزان واکسیناسیون در 

کشور قابل توجه بوده است.
آمارهاى وزارت بهداشت نشــان مى دهد که حدود 60 
درصد بسترى ها در ســنین باالى سن 50 سال هستند 
و عمده مرگ و میرها هم در ســنین باالتر از 60 سال و 

کسانى که بیمارى زمینه اى دارند، رخ مى دهد.
در همین حال، بازگشایى مدارس و دانشگاه ها با حضور 
دانش آموزان و دانشجویان، مى تواند این نگرانى را تشدید 
کند که اگر در این مراکز آموزشــى، رعایت پروتکل ها 
جدى گرفته نشــود، شــاید به وقوع موج هفتم شدت 
ببخشد. از طرفى عادى انگارى ها در سطح جامعه باعث 
شده تا میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومى به زیر 
50 درصد برسد. در حالى که استفاده از ماسک و رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى، مهم ترین اقدام در مقابله با 

قطع زنجیره انتقال ویروس است.

عادى انگارى ها خطرناك است؛

مراقب موج هفتم کرونا باشیم

یک مطالعه جدید نشــان مى دهد التهاب ناشى از سیستم 
ایمنى دلیل احتمالى از دست دادن حس بویایى در بیماران 

کرونایى است.
دکتر «چنگ یینگ هو»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
جان هاپکینز مریلند، مى گویــد: به عنوان یک متخصص 
نوروپاتولوژى، تعجب کردم که چرا از دســت دادن حس 
بویایى یک عالمت بسیار شایع در کووید 19 است اما در سایر 
بیمارى هاى تنفسى نه. هو گفت: ما تصمیم گرفتیم مکانیک 
بویایى را عمیقاً بررسى کنیم تا ببینیم وقتى کروناویروس به 
بدن حمله مى کند، واقعاً در سطح سلولى چه اتفاقى مى افتد.

زمانى که بافت هاى بیماران بدون کووید 19 با بافت هاى 
افرادى که به کروناویروس آلوده شــده بودند مقایسه شد، 
محققان متوجه شدند که گروه مبتال به کووید دچار آسیب 
عروقى شدیدترى شده بودند و آکسون هاى بسیار کمترى 
[سلول هاى مغزى از رشــته هاى عصبى که براى انتقال 

سیگنال ها استفاده مى شوند] در پیاز بویایى داشتند.
هو گفت: «یافته هاى جدید نشان مى دهد که عفونت کووید 
19 غشاهاى پوشاننده بینى منجر به التهاب مى شود که به 
نوبه خود به نورون ها آسیب مى رساند، تعداد آکسون هاى 
موجود براى سیگنال دهى به مغز را کاهش مى دهد و پیاز 

بویایى را ناکارآمد مى کند.»

«التهاب»، عامل از دست دادن 
حس بویایى  اومیکرون پنهان کار چیست؟

   تابناك | رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى گفت: زیر شاخه 
BA2 ویروس اومیکرون همان نوع پنهان کار است، 

نه این که قابل تشخیص نیست بلکه به خاطر یکسرى 
تغییرات ژنتیکى ممکن است بعضى روش ها نتوانند 
این ویروس را شناسـایى کنند. علیرضـا ناجى افزود: 
نشـان داده شـده کـه BA2 میـزان انتقـال و هم در 
ایمنى گریزى باالتر از 1BAاست و تقریبًا در خیلى از 
کشورها تبدیل به سـویه قالب اومیکرون شده است. 
همچنیـن در برخى مطالعات دیده شـده که مى تواند 
سـبب عفونت مجدد در افرادى شـود که حتـى با به 
سویه 1BA مبتال شـده بودند، به خصوص در افرادى 
که واکسن تزریق نکرده اند، البته درصد چنین اتفاقى 
پایین اسـت اما درهرصـورت جزو خصوصیـات این 
ویروس اسـت. ما هم باید متوجه شویم چند درصد از 
اومیکرونى که درحال گردش است مربوط به 1BA و 

چند درصد مربوط به BA2 است.

از XE بترسیم؟
   سالمت نیوز | سویه هیبریدى اومیکرون با نام 
XE در برخى از نقاط جهان در حال گردش اسـت. به 

نظر مى رسد که این بیمارى بیشتر از سویه اومیکرون 
قابل انتقال است، اما ممکن است شدت بیمارى آن به 
شدت سویه دلتا نباشد. سازمان بهداشت جهانى اخیرا 
گفته بود که سـویه جهش یافته جدید XE در بریتانیا 
شناسایى شده است و خاطرنشان کرد که ممکن است 
بیشتر از زیر سویه امیکرون 2BA. قابل انتقال باشد. 
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مهدى بابایى، رئیس کمیته محیط زیســت شوراى شهر 
تهران با اشاره به اینکه جریمه قطع درخت نباید مشابه دیه 
انسان باشد، تصریح کرد: این حد رویکرد بازدارنده احتیاج 
نبوده و نباید دیه یک گیاه را مشابه یک انسان بدانیم. در هر 
صورت باال بودن این عدد بازدارنده است اما در مجموع با 
کاهش این عدد مخالف هستم و از طرفى هم با رشد این 

عدد براساس تورم سالیانه نیز مخالف هستم. 

جریمه قطع درخت
نزدیک به دیه انسان 

03

04

سرپرست معاونت امور اجتماعى بهزیستى استان تهران گفت: 
از مجموع کودکان کار شناسایى و جذب شده 28 درصد دختر 
و 72 درصد پسر هستند. فاطمه ارزانیان گفت: در سال 1400، 
2630 کودك کار و خیابان در سطح استان تهران شناسایى و 
جذب شده اند که از این تعداد 457 کودك در مراکز نگهدارى 
سازمان اسکان داده شدند و 2173 کودك نیز در مراکز روزانه 
از خدمات حمایتى، آموزشــى و بازتوانى به منظور حذف کار 
کودك، برخوردار شــده اند. به گفته سرپرست معاونت امور 
اجتماعى بهزیستى اســتان تهران، بیش از 80 درصد اتباع 
خارجى و کمتر از 20 درصد آن ها ایرانى هســتند و در اغلب 

موارد کودکان اتباع مدارك هویتى ندارند.

روزنامه «همشهرى» در مطلبى تاب آورى زوج هاى ایرانى 
در زندگى مشترك را بررسى کرد. این روزنامه نوشت: همسن  
و سال ها بیشــتر از یکدیگر طالق مى گیرند و آن  دسته که 
15ســال اختالف سنى داشــته و مرد بزرگ تر از همسرش 
بوده کمترین آمار طالق را به ثبت رســانده اند. در واقع بهتر 
است مسئله را اینگونه روشن کنیم که بین کسانى که طالق 
گرفته اند، کمترین آمار براى ازدواج هایى ثبت شده که مردان 
خیلى بزرگ ترند. البته درنظر داشته باشید که بیشترین آمار 
ازدواج نیز میان زوج هاى همسن و ســال است و طبعًا آمار 

طالق هم بین همین گروه باال بوده است.

80 درصد
کودکان کار خارجى اند

بیشترین طالق
در بین کدام زوج هاست؟

02

05

معاون سیاسى و امنیتى اســتاندار لرستان گفت: تکمیل 
کننده پروسه درمان اعتیاد، اشــتغال و صیانت از خانواده 
فرد معتاد است. بهرام ستارى تاکید کرد: زنجیره هماهنگ 
دستگاه هاى اجرایى در حوزه کاهش آسیب هاى اجتماعى 
باید بازآفرینى شــود. وى افزود: در این راســتا باید همه 
ظرفیت هاى مغفولى که در این گردونه مورد بهره بردارى 
قرار نگرفته اند استفاده و مورد توجه قرار گیرند. وى گفت: 
اگر بحث مراقبت هاى پس از خــروج و صیانت از بهبود 
یافتگان و خانواده هاى آسیب دیده و در راس آن موضوع 
اشــتغال و به کارگیرى این افراد پیگیرى نشود دوباره به 

چرخه اول باز مى گردیم.

اسنپ از طرح جدید نیکوکارى  اسنپ کالب با نام «حمایت 
از زنان آسیب دیده از خشــونت» خبر داد. هدف از اجراى 
این طرح اختصاص کمک هزینه بــراى حمایت از زنان 
آسیب دیده از خشــونت و فرزندانشان اســت که تحت 
حمایت موسسه غیرانتفاعى آتنا قرار دارند. زنان در معرض 
خشونت، ازدواج اجبارى، کودك همسرى و هر نوع اجبار و 
خشونت فیزیکى جامعه ى هدف این طرح هستند. موسسه 
«ارتقاى کیفیت زندگى زنان آتنا» ســال 93 تأسیس شد 
و ســال 97 خانه امن «آتنا» به عنوان اولیــن خانه امن 
غیردولتى استان تهران شروع به کار کرد.  اسنپ به ازاى 
هر 2000 امتیاز کاربران، مبلغ 4000 تومان به خانه  امن 

آتنا کمک مى کند..

تکمیل کننده 
پروسه درمان افراد معتاد

حمایت از زنان آسیب دیده 

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه مالکیت مهدى / فرهادى نژاد فرزند رحمت اله شــماره شناسنامه 
4401 تاریــخ تولــد 1361/11/7 صــادره از اصفهــان داراى شــماره ملى 
1288346220 با جز سهم 2,5 از کل سهم 6 به عنوان مالک دو ممیز پنج دهم 
دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالك 15190/19665 واقع در بخش 5 

متن سهم: دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ با شماره مستند مالکیت 1212 تاریخ 
1379/6/1 موضوع سند مالکیت المثنى بشماره چاپى 482133 سرى د سال 91 
که در صفحه 5 دفتر امالك جلد 112 ذیل شماره 18779 ثبت گردیده است. با 
ارائه دوبرگ استشهاد که به شماره 50689 مورخ 1401/1/16 دفتر اسناد رسمى 
107 اصفهان گواهى شده است مدعى است سند مالکیت مرقوم در اثر جابجائى از 

بین رفته و مفقود گردیده و اکنون تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده است. 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 

و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد 
گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1303375- رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه 

شرق اصفهان - مهدى صادقى /1/312 

یک پژوهشگر حوزه اعتیاد یکى از تاثیرات 
ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان 
را تقاضاى باال بــه داروهاى تجویزى از 
قبیل اکسى کدون، کدئین ترامادول و... 
در داروخانه ها مى داند و مى گوید: سیستم 
ایران باید شبکه درمانى خود را گسترش و 
برنامه هاى کاهش آسیب را با سرعت زیاد 

توسعه دهد.
رامیــن رادفــر در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به ممنوعیت کشت خشخاش در 
افغانستان از ســوى طالبان، مى گوید: در 
ســال 2000 نیز یکبار دیگر تجربه این 
موضوع را داشتیم؛ به طوریکه حدود 90 
درصد از کاشت خشخاش در افغانستان 

متوقف شد.
وى ادامه مى دهد: اتفاقى که در آن سال 

رخ داد این بود که قیمت تریاك به شدت 
افزایش پیدا کرد، قیمت هروئین تغییرى 
نکرد اما ناخالصى آن به شدت باال رفت 
به گونه اى کــه تدخیــن آن هیچگونه 
فایده اى نداشت و بیمار به طور اتوماتیک 
به ســمت تزریق هروئیــن روى آورد؛ 
در نتیجــه تعــدادى از مصرف کنندگان 
تریاك کــه هزینه تریاك را نداشــتند و 
همچنین مصرف کننــدگان هروئین به 
سمت مصرف هروئین از نوع تزریقى روى 
آوردند که به دنبال ایــن موضوع، مرگ 
و میر ناشــى از تزریق به شدت افزایش

 یافت.
این پژوهشگر یادآور مى شود: در ادامه این 
موضوع، بازار، متقاضى مواد دیگرى بود 
که آمپول ویال هاى تزریقى نورجیزك و 

تمجیزك و به دنبال آن متامفتامین وارد 
بازار شد و به طور کلى الگو تغییر یافت.

رادفر با بیــان اینکه ممنوعیت کشــت 
خشخاش در افغانســتان موجب افزایش 
قیمت مواد مخدر خواهد شــد، مى گوید: 
چند گروه احتمالــى مصرف کننده مواد 
مخدر مى توان در ایــن زمینه تصور کرد؛ 
گروه اول افرادى هستند که توانایى مالى 
تهیه تریاك را دارند و آن را تهیه خواهند 
کرد، گروه دیگرى که توانایى تهیه مواد را 
ندارند به سمت مراکز درمان خواهند رفت 
و گروه دیگر افرادى هستند که به سمت 
تغییر الگوى مصرف، مــواد خطرناك و 

ارزان تر خواهند رفت.
این پژوهشــگر یکى دیگــر از تاثیرات 
ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان 

را اعتیاد بیشــتر به داروهــاى تجویزى 
در داروخانه ها مى دانــد و بیان مى کند: 
برخى داروها از قبیل اکسى کدون، کدئین 
ترامادول و... تقاضاى زیادى پیدا مى کنند 
و اعتیاد بیشــتر به داروهاى تجویزى در 

داروخانه ها یکى دیگر از تاثیرات است.
وى در ادامــه بــه ارائــه پیشــنهاداتى 
درخصوص نحوه عملکــرد ایران در این 
زمینه مى پردازد و یادآور مى شود: سیستم 
مبارزه با مواد مخدر باید شــبکه درمانى 
خــود را گســترش و برنامه هاى کاهش 
آسیب را با سرعت زیاد توســعه دهد، یا 
حداقل آمادگى افزایش آن را داشته باشد. 
همچنین باید به شــدت و از نزدیک بازار 
رصد شود تا متناســب با تغییرات ایجاد 

شده در بازار، واکنش دهد.

بازخوانى تجربه 22 سال پیش ایران از ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان

سیستم مبارزه با مواد مخدر
 بازار را رصد کند

اســم کودکان کار که مى آید اولین تصویرى که 
در ذهنمان نقش مى بندد کودکان ســر چهارراه 
خیابان هاســت که پشــت چراغ  قرمز از شیشه 
اتومبیل ها آویزان مى شــوند و بــا عجز و البه و 
عمو و خاله خطــاب کردن راننــدگان تقاضاى 

کمک دارند.
اما چند سالى مى شــود که با پیشرفت فناورى و 
توسعه شــبکه هاى اجتماعى در فضاى مجازى 
و رونق گرفتن فضاى کسب وکار اینفلوئنسرها، 
شاهد فعالیت افرادى هســتیم که براى جلب و 

افزایش مخاطب از کودکان استفاده مى کنند.
محدثه هاشمى، روانشناس کودك مى گوید: دلیل 
اینکه به کودکان فعال در فضاى مجازى، کودك 
کار گفته مى شود، این اســت که در این شرایط 
کودك و مراحل رشــد روانى او تحت تأثیر قرار 
مى گیرد، کودك در هر سنى نیاز به  مهر، محبت 
و توجه دارد ولى وقتى این توجه در قالب فضاى 
مجازى بیش ازحد شد، منجر به تربیت شخصى 
با شــخصیت تأیید طلب و اعتماد به  نفس پایین 
مى شود که حس مى کند بدون تأیید کاربران هیچ 

استعداد و توانمندى ندارد.
وى با تأکید بر اینکه خانواده ها تصور مى کنند با 
این اقدامات مى توانند کودکانى مســتقل تربیت 
کنند، ادامــه مى دهد: والدین غافــل از اینکه به 
حیاتى ترین مورد که بــراى هر کودك در دوران 
رشد و تثبیت شــخصیت وى الزم است ضربه 
مى زنند و آن مــورد، چیزى جز ســالمت روان 
کودك نیست با دســت خود آینده فرزندان خود 
را تباه مى کنند؛ چراکه به ســالمت روان کودك 
که حیاتى ترین مــورد در دوران رشــد و تثبیت 

شخصیت است، ضربه مى زنند.
به گفته هاشــمى، افراد با به کارگیرى کودکان 
در فضاى مجازى به نوعــى در آینده تصویرى 
و پیشــینه کودکان دخالت مى کنند، در حالى  که 

ما اجازه نقض حریم خصوصى هیچ انســانى را 
نداریم؛ هویت پیش از تولد ایجاد مى شود و پدر یا 
مادر بودن حقى را در این مورد ایجاد نمى کند و چه  
بسا با دخالت در حریم این کودکان، فرزند خود را 

مورد آزار هم قرار مى دهند.
در معرض قــرار دادن کــودکان در فضایى که 
تصویرى غیرواقعــى از آن ها را نمایش مى دهد، 
منجر به ســاخت یک تصویر مصنوعى و دور از 
واقعیت در ذهن کودك مى شــود که این اتفاق 

مى تواند فاجعه آفرین باشد.
این روانشناس با تأکید بر اینکه کودکان در سن 
حساس شکل  گیرى شخصیت هستند و فاصله 
شــخصیت واقعى آن ها با تصویر بیرونى که از 
اینســتاگرام و تبلیغات به دست مى آید، مى تواند 
زمینه ساز آسیب هاى روانى و اجتماعى در آن ها 

شــود، عنوان مى کند: کودکى که با فضاى تائید 
افراطى در اینستاگرام خود مواجه و با باور اینکه 
شخصیت منحصر به  فردى دارد، تشنگى شدیدى 
به تحســین و تائید دیگران در خود احســاس 
مى کند و دچار توهم موفقیــت، زیبایى و قدرت 
و منحصر به  فرد بودنش مى شــود که این خود، 
پایه اختالالت شخصیتى همچون خودشیفتگى 

در بزرگسالى است.
مورد دیگرى که این کــودکان را درگیر مى کند، 
کاهش قدرت تحمل ناکامى است؛ این کودکان 
به دلیل تائید افراطى صورت گرفته، اجازه اشتباه 
کردن، ضعیف بودن و بهترین نبــودن و... را به 
خود نمى دهند و این باعث ناتوانى فرد در مقابل 
پریشانى و شکست مى شود و کوچک ترین اتفاقى 

انسجام آن فرد را به هم مى ریزد.

آسیب هایى که متوجه کودکان کار 
در فضاى مجازى است 

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اســتان گلستان با تقدیر از حضور 
خیرین و دلسوزان کشــور براى کمک به حوزه مسائل اجتماعى اظهار کرد: ما 
براى آنکه بتوانیم اثرى ماندگار و خدمتى شایسته در حوزه پیشگیرى و مبارزه با 
مواد مخدر داشته باشیم قطعا باید از همه ظرفیت هاى موجود در کشور به وجود 

افراد متخصص و دلسوز بهره ببریم.
مهدى طالبى با اشــاره به اینکه در دوره جدید خدمتگزارى نگاه ما تغییر ریل 
حرکتى به سمت صیانت، توانمندسازى، آگاهى بخشى و به طور کلى پیشگیرى 
خواهیم داشت، ادامه داد: البته این به معناى کمرنگ شدن حوزه هاى مقابله و 
درمان نخواهد بود و قطعًا تالش داریم با قدرت و با همکارى همه دستگاههاى 

همکار کارهاى ماندگارى را در این بخش اجرایى کنیم.
طالبى تنها راه مبارزه با مواد مخدر را ســوق دادن اقدامات به سمت اجتماعى 
کردن این مبارزه است، تاکید کرد: در این مسیر انتظار داریم همه باید پاى کار 
بیایند و با درك درست شرایط کشور در اندیشه همدلى و هم افزایى توان باشند.

درمانگــر و پژوهشــگر حــوزه اعتیاد گفــت: اغلب 
خوددرمانى ها در اعتیاد نه تنها به درمان منجر نمى شود، 

بلکه به پیچیده تر شدن مشکل اعتیاد فرد مى انجامد.
محمدرضا قدیرزاده افزود: یکى از موضوعات مهم در 
مبحث درمان اعتیاد، خوددرمانى در این حوزه اســت، 
اعتیاد یک بیمــارى مزمن عودکننده اســت و همین 
خاصیت منجر به این مى شود که فرد معتاد انواع روش 

هاى درمانى را در طول زندگى تجربه کند.
وى ادامه داد: در شرح حالى که از بیماران معتاد گرفته 
مى شود، اغلب ســابقه چندین مرتبه رفتن به کمپ، 
ترك در منزل و استفاده از انواع و اقسام داروها را ذکر 
مى کنند که  عدم اطالع رســانى صحیح در خصوص 
درمان هاى اســتاندارد، ترس از افشــاى هویت افراد 
معتاد و از همه مهمتر پدیده انکار اعتیاد باعث مى شود 
که افراد بیمار به مراکز درمان سوءمصرف مواد مراجعه 
نکنند و سعى دارند تا مشکل اعتیاد خود را با خوددرمانى 

برطرف کنند.
این درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد تصریح کرد: اغلب 
این خوددرمانى ها نه تنها به درمان اعتیاد منجر نمى شود، بلکه به پیچیده تر شدن مشکل اعتیاد فرد مى انجامد، به 
عنوان مثال چندسال قبل ماده اى به نام هاى «نورجیزك و تمجیزك» از طریق مرزهاى شرقى وارد کشور شد که 
تبلیغ گسترده اى در خصوص خواص درمانى آن بین معتادان صورت گرفت، این مواد که به صورت ویال و آمپول 

است و در اصل حاوى ماده «بوپرنورفین» و داروى «کورتن» است.
وى افزود: بــا توجه به اســتفاده تزریقى آن در کوتــاه مدت به دلیل وجــود داروى کورتن  منجــر به افزایش 
وزن و روشــن شــدن پوســت مى شــد که در این حالت بیمار فکر مى کرد در حال بهبودى اســت در حالى 
که فرد معتــاد عالوه بر عــوارض مصــرف تزریقــى «بوپرنورفیــن» دچار عــوارض مصــرف کورتن نیز 
مى شــد و در آن ســال ها موارد زیادى از مرگ و میر بیمــاران بر اثر اســتفاده از «نورجیــزك و تمجیزك»

 گزارش شد.
درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد گفت: یکى از روش هاى سوداگران مرگ در تبلیغ مواد اعتیادآور جدید، تبلیغ آنها 
به عنوان داروى ترك اعتیاد اســت که همین موضوع نیز خود به گسترش آن ماده کمک مى کند به عنوان مثال 
یکى از تبلیغاتى که در مورد  شیشه انجام مى شد، این است که این ماده نه تنها اعتیاد نمى آورد، بلکه با مصرف آن 

نیز «مورفین» بدن شسته شده و فرد معتاد به تدریج ماده مخدر را ترك مى کند.
وى تاکید کرد: همین موضوع باعث شد که بســیارى از افراد معتاد به مواد مخدر به امید درمان و رهایى از ماده 
افیونى به مصرف ماده روانگردان شیشه روى بیاورند، در حالى که در اوایل،   مصرف مواد مخدر آنها نیز تا حدودى 
کاسته مى شود به امید درمان سریعتر به میزان مصرف شیشه مى افزودند، غافل از اینکه خود را در دامان ماده اى 

به مراتب خطرناك تر انداخته اند. 

خوددرمانى
 مشکل اعتیاد را پیچیده تر مى کند

انکار کمبود و افزایش قیمت دارو از سمت سازمان غذا و دارو در شرایطى رخ مى دهد 
که على فاطمى، نائب رییس انجمن داروسازان مى گوید ریشه انکار واقعیت هاى 
بازار دارو در تعاریف متفاوتى است که ســازمان غذا و دارو از کمبود دارو براى خود 

ایجاد کرده است.
کمبود اقالم دارویى سال گذشته بارها خبرســاز شد. از کمبود سرم هاى تزریقى و 
داروهاى بیمارى کرونا گرفته تا داروى قارچ سیاه و بیمارى هاى صعب العالج. در 
برخى مقاطع هم رســانه ها از کمبود برخى اقالم داروهاى ســاده مانند داروهاى 

سرماخوردگى و گوارشى گزارش دادند.
با تمام اینها اما، وزارت بهداشت و به ویژه سازمان غذا و دارو زیر بار افزایش قیمت دارو 
و کمبودهاى بازار نمى روند و بارها سازمان غذا و دارو اعالم کرده که کمبودهاى بازار 

در حد استانداردهاى تامین بازار دارو است و مشکل خاصى وجود ندارد.
از آن سمت هم وزارت بهداشت و هم سازمان غذا و دارو منکر افزایش قیمت دارو 
مى شوند و مدعى هستند که تورم اقالم دارویى همیشه زیر نرخ تورم و حدود 15 تا 

16 درصد بوده است.
هرچند که گزارش هاى مردم از کف بازار دارو با روایت وزارت بهداشت متفاوت است 
و نمایندگان مجلس هم بارها در این زمینه به وزارت بهداشت تذکر داده اند اما مدیران 

این سازمان همچنان ادعاهاى قبلى خود را تکرار مى کنند.
در همین زمینه بهرام دارایى، رییس ســازمان غذا و دارو دیروز گفت که داروها در 
کشور، یک قیمت واحد دارند و در ســال جدید هیچگونه اصالح قیمتى براى دارو 

نداشته ایم.
او تصریح کرد: سازمان غذا و دارو مسئول قیمت گذارى دارو در کشور است و این 
قیمت گذارى در کمیته اى ویژه با حضور نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان 

بررسى و در مورد آن، تصمیم گیرى مى شود.

تناقض گویى در بازار دارو

اجتماعى کردن، تنها راهبرد مؤثر 
مبارزه با مواد مخدر

■■■



همــواره دل مشــغول دارد آنکــه بهشــت و دوزخ را در برابــر خــود 
رهایــى  اینــان  کوشــنده،  ســخت  و  کوشــنده  هســتند  مردمــى  بینــد. 
یافتنــد. مردمــى هســتند طالــب حــق؛ ولــى آهســته کارنــد، اینــان را 
نیــز امیــد رهایــى هســت و مردمــى هســتند، کــه در کارهــا قصــور 

مى ورزند و تقصیر مى کنند، اینان در آتش دوزخ سرنگون شوند. 
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز شانزدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ َوفِّْقنى فیِه لُِمواَفَقهِ اْالَْبراِر، َوَجنِّْبنى فیِه  ُمراَفَقَه اْالَْشراِر، َوآِونى فیِه 

بَِرْحَمتَِک اِلى داِرالَْقـراِر، بِاِلـِهیَّتَِک یا اِلـَه الْعالَمیَن.
خدایا! موفقم دار در این روز به همراهى کــردن با نیکان و دورم دار در آن 
از رفاقت با اشــرار و جایم ده در آن به وســیله رحمت خود به خانه قرار و 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىآرامش، به معبودیّت خود، اى معبود جهانیان.

بخش دوم وبینار چگونه درآمد هتل ها را افزایش دهیم با 
حضور مشاور رئیس جمهور کرواسى درحوزه هتلدارى و 

استاد دانشگاه ورن کرواسى برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانــى اصفهان 
محمدرضا رجالى، نایب رئیس کمیسیون گردشگرى، 
صنایع دســتى و فرش اتاق بازرگانى اصفهان در این 
وبینار با بیان اینکه یکــى از هدفگذارى هاى پارلمان 
بخش خصوصــى اصفهان افزایش ســهم خدمات در 

GDP اســتان مى باشــد، افزود: از این طریق شاهد 

اقتصادى بالنده تر در شــهر خواهیم بــود. وى یکى از 
زیرساخت هاى مهمى که بخشــى از این مسئولیت را 

برعهده دارد، هتل ها دانست. 
عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانى اصفهان کمک 
به حفظ حیات هتل ها در شــرایط بحرانى را از اهداف 
برگزارى جلســه مذکور دانست و تصریح کرد:  با توجه 
به زیرساخت هاى گردشگرى موجود در استان، صنعت 

هتلدارى نیازمند توسعه است. 
رجالى فراهــم کردن امکان فــروش و واگذارى هتل  
آپارتمان ها و سوئیت هاى یک هتل به صورت مجزا و 
صدور سندهاى تفکیکى خرد با حفظ ضوابط هتلینگ 
همچنین  صدور مجوز احداث مجموعه هاى خدماتى 
مسکونى و ادارى در مجاورت زمین هاى داراى کاربرى 
گردشگرى را از مواردى دانست که توجیه سرمایه گذارى 

در این صنعت را ارتقاء خواهد داد.

تالش اتاق بازرگانى براى افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص 

راننده شرکت واحد اتوبوسرانى، «سقاى افتخارى» آبفاى استان اصفهان شد. 
حمید رضا ابراهیمیان راننده وظیفه شــناس شــرکت واحد اتوبوســرانى ســاعت 
19:30 روز سه شــنبه 16 فروردین ماه جارى هنگام ســرویس دهى به شهروندان 
متوجه فرونشســت زمین در خیابان شــهید قدوســى (آپادانا اول) شــهر اصفهان 
شد و با بســتن مســیر، مانع از ریزش خیابان و ســقوط احتمالى خودروها به داخل 

حفره گردید. 
وى ســپس با پلیس راهنمایى و رانندگى و مسئوالن شرکت واحد اتوبوسرانى تماس 
گرفت و آن ها را در جریان قرار داد. بررسى هاى بیشتر نشان داد علت فرونشست زمین، 
فرسایش و شکستگى خط انتقال فاضالب غرب به شرق اصفهان با 50 سال قدمت بود. 
در ادامه گروه مدیریت بحران و رســیدگى به حوادث شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان وارد عملیات شد و اقدام به بازسازى و مرمت 10 متر از این خط لوله درعمق 

5/5 مترى زمین کرد. 
به همین دلیل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به پاس احساس مسئولیت و 
وظیفه شناسى این راننده زحمتکش با اهداى لوح تقدیرى عنوان «سقاى افتخارى» 

را به وى اعطا کرد. 
این لوح همزمان با مراســم معنوى محفل انس با قرآن توسط ناصر اکبرى سرپرست 

آبفاى استان اصفهان به حمید رضا ابراهیمیان اهدا شد. 

اعطاى عنوان «سقاى افتخارى» به راننده شرکت واحد اتوبوسرانى 

مراسم اختتامیه طرح «نوجوان  شو 2» همراه با معرفى 
نوجوانان برتر طرح به وقت نوجوانى در باغ بانوان طلوع 

برگزار مى شود.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان، مدیر خانه نوجوان سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت: 
مراسم اختتامیه طرح «نوجوان  شو 2» به مناسبت والدت 
امام حسن مجتبى(ع) 29 فروردین ماه از ساعت 19 تا 21 

در باغ بانوان طلوع برگزار مى شود.
صفیه سادات موســویان با اشــاره به تقدیر از نوجوانان 
برگزیده طرح به وقت نوجوانى در این مراسم افزود: طرح 
به وقت نوجوانى که وارد چهارمین ســال برگزارى خود 
شده در 15 منطقه شــهرى اصفهان و در هشت پایگاه 
برگزار مى شــود و نوجوانان عالقه مند و مستعد در قالب 
هشت کانون شامل فن بیان، مجرى گرى، تئاتر، شعر و 
ادبیات، کافه بازى، کافه کتاب، آواها و نواها و فیلم سازى 
آموزش مى بینند و تفاوت آن با کالس هاى آموزشــى 
این اســت که نوجوانان باید در حین آموزش یک اثر نیز 

تولید کنند.

وى ادامه داد: براى افــزودن به جذابیــت فعالیت این 
کانون ها و افزایش انگیزه نوجوانان، هــر 6 ماه یک بار 
تولیدکننــدگان این آثار را به رقابــت دعوت مى کنیم و 
بهترین آثار از هر هشــت کانون انتخاب شده و جوایزى 
به آنها اهدا مى شود. ســپس تولیدکنندگان این آثار در 
دوره هاى پیشرفته شــرکت مى کنند تا بتوانند تولیداتى 
براى برنامه هاى تلویزیونى و برنامه هاى شهرى داشته 
باشند. در دوره 6 ماهه دوم سال 1400 در این کانون ها 
800 نوجوان عضــو بوده و 500 نفر فعــال بودند که در 

نهایت صد اثر به بخش مسابقه راه یافتند.
مدیر خانه نوجوان گفت: در مراسم اختتامیه طرح «نوجوان  
شو 2» که با حضور مسئوالن شهرى و اعضاى شوراى شهر 
برگزار خواهد شد، از هر منطقه چهار خانواده منتخب براى 
شرکت در این مراسم دعوت شده اند و اجراى تئاتر، لباهنگ 
و اهداى جوایز از جمله بخش هاى مختلف آن اســت. در 
بخش جنبى نیز خانواده ها در مسابقه سفره افطار با موضوع 

کوکوها و غذاهاى سالم شرکت مى کنند.

تقدیر از نوجوانان برگزیده طرح به وقت نوجوانى در «نوجوان  شو»

قائم مقام کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان از 
توزیع 30هزار بسته معیشتى به ارزشى بالغ بر 15 میلیارد 

تومان در ماه مبارك رمضان خبر داد.
عباســعلى زارعان با بیان اینکه تاکنون 30هزار بسته 
معیشــتى به ارزشــى بالغ بر 15 میلیارد تومان، ارزاق 
مورد نیاز خانواده ها بدســت شان رسیده، گفت: درحال 
حاضر 106 آشــپزخانه فعال با پخــت 160 هزار پرس 
غذا، به ارزش بیش از 5 میلیارد تومان، شــادى داشتن 
طعامى براى یک وعده دورهمى خانوادگى را به دل هاى 

کودکان و خانواده هاى نیازمند هدیه داده است
وى  با بیان اینکه صحنه ایثار نیک اندیشــان اصفهان 
همواره بر تارك این اســتان مى درخشد، اظهار داشت: 

حمایت خیران اصفهان در خدمت رسانى، همواره لبخند 
امید را بر دل محرومان مى نشاند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان با 
اشاره به اینکه ماه رمضان ماه پرفیضى است که سراسر 
رفتارهاى خیرخواهانه نیکوکاران به تأسى از مشى ائمه 
اطهار به ویژه امیــر المومنین علــى (ع) رنگ تازه اى 
مى گیرد، افزود: در ایام سپرى شــده این ماه با پویش 
اطعام مهدوى، همگام با خیران تالش کرده ایم با آنچه 
در توان است، رسیدگى به معیشت خانواده هاى تحت 

حمایت را اولویت قرار دهیم.

توزیع 30 هزار بسته معیشتى بین نیازمندان 

مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان با اشاره به بازنگرى 
طرح هادى 360 روســتاى اســتان، گفت: سال گذشته 
در اســتان اصفهان سه هزار واحد مســکونى به صورت 

تسهیالت بالعوض احداث شد.
غالمحســین خانى در دیدار با فرماندار گلپایگان، اظهار 
کرد: تصمیم گیرى براى هر روســتاى استان بستگى به 
تخصیص اعتبارات تملک دارایى و ملى و متوازن و قیر و 

ارزش افزوده است.
وى افزود: براى شهرستان گلپایگان تاکنون چهار میلیارد 

تومان اعتبار قیر و چهار میلیــارد و 600 میلیون تومان از 
محل ملى اعتبار تخصیص دادیم.

مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان با اشاره به بازنگرى 
طرح هادى روستاهاى استان از محل اعتبارات ملى، ادامه 
داد: سال گذشته از 935 روستاى استان طرح هادى 360 
روستا بازنگرى شده، و بازنگرى 10 روستا باقى مانده است.
وى با بیان اینکه در اســتان اصفهان 90 روستاى زیر 20 
خانوار فاقد دهیارى تعیین محدوده آن ها در دست بررسى 
است، تصریح کرد: تاکنون طرح ساماندهى دیوار ساحلى 

12 روستاى استان بررســى و از محل ماده 12 عملیات 
ساماندهى اجرایى خواهد شد.

خانى گفت: روســتاییان مراجعه کننده بــراى دریافت 
تسهیالت تعمیر مسکن به بانک هاى طرف قرار داد با بنیاد 

مسکن معرفى شوند تا دست خالى برنگردند.
وى با اشــاره به ساخت مســکن محرومین، گفت: سال 
1400 در استان اصفهان سه هزار واحد مسکونى به صورت 
تســهیالت بالعوض و صدور رایگان پروانه ســاخت و 

انشعاب آب و برق احداث شد.

بازنگرى طرح هادى 360 روستاى استان اصفهان 

حمیدرضا شیروانى مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
فوالدشــهر، ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان، با ایرج 
رخصتى سرپرســت مدیریت عامل این شرکت دیدار و 

گفتگو کرد .
رخصتــى در این دیدار، تعامــل و همکارى 
شرکت عمران فوالد شــهر با ذوب آهن را 
شایسته قدردانى دانست و گفت: برخى مسائل 
فى مابین از جمله تعیین تکلیف مالکیت در 
چند مورد باقى مانده اســت کــه با توجه به 
دیدگاه مثبت و سازنده طرفین به زودى حل 

مى شود .
وى افزود: فوالدشهر توسط ذوب آهن ایجاد 
شد و هنوز هم به این شهر خدمات مى دهیم 
که در حوزه مسئولیت اجتماعى شرکت است .
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن با اشاره 
به برخوردارى این شرکت از فضاى سبز ریشه 

دار به وسعت بیش از 16هزار هکتار گفت: دانش و توانایى 
در حوزه فضاى سبز موجود در این شــرکت مى تواند در 

فوالدشهر براى توسعه فضاى سبز به کار رود .
رخصتى یکى از زمینه هاى اصلى همکارى بین ذوب آهن و 

شرکت عمران فوالد شهر را در حوزه ساخت مسکن دانست 
و گفت: با توجه به فعالیت ذوب آهن براى تامین مسکن 
کارکنان، تعامل در این زمینه بسیار موثر و ضرورى است 
ضمن این که ذوب آهن مى تواند در جهت تامین مقاطع 

ساختمانى براى پروژه هاى ساخت مسکن فوالدشهر در 
قالب طرح دولت براى ساخت یک میلیون مسکن در سال، 

نقش موثرى ایفا نماید.
شــیروانى نیز بر ضرورت هم افزایى ذوب آهن و شرکت 

عمران فوالدشهر تاکید کرد و گفت: هسته اصلى فوالدشهر 
توسط ذوب آهن بنا نهاده شد و مالکیت آن نیز در گذشته 
متعلق به این شرکت بود و هم اکنون تعداد قابل توجهى 
از کارکنان و بازنشستگان ذوب آهن در فوالدشهر ساکن 

هستند.
مدیرعامــل شــرکت عمران شــهر جدید 
فوالدشهر افزود: بر اساس طرح دولت براى 
ساخت یک میلیون مســکن در سال که قرار 
است در این چهار سال تداوم یابد، در مجموع 
600 هزار مسکن به شهرهاى جدید اختصاص 
یافته که در این میان ســهمیه فوالدشهر 15 
هزار مسکن اســت و این امر مى تواند زمینه 

همکارى خوبى با ذوب آهن باشد.
وى ضمــن اعالم آمادگى شــرکت عمران 
شــهر جدید فوالدشــهر براى همکارى در 
جهت اجراى پروژه ســاخت مســکن براى 
کارکنــان ذوب آهن، اظهارداشــت: امیــدوارم در حوزه 
توسعه فضاى سبز فوالدشهر با حمایت ذوب آهن بتوانیم 
گام هاى موثرى برداریم که درنهایت رضایت بیشتر مردم 

را حاصل نماید.

ذوب آهن و شرکت عمران فوالدشهر در مسیر تعامل بیشتر

معاون آبخیــزدارى اداره  کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى اصفهان گفت: این استان به 
دلیل شــرایط اقلیمى و جغرافیایى مستعد 
جارى شدن سیل است و بدین سبب افزایش 
طرح هاى آبخیــزدارى و کنتــرل و مهار 
سیالب در مناطق بیابانى ضرورى و مستلزم 

تخصیص اعتبارات کافى است.
ابوطالب امینى افــزود:  شــرایط مناطق 
خشک و نیمه خشــک به گونه اى است که 
سیالب هایى با مدت زمان کم و با شدت باال 
شکل مى گیرد و به دنبال آن تخریب مناطق 
پیرامونى مانند روستاها یا اراضى کشاورزى 
را به همراه خواهد داشت و استان اصفهان 
نیز چنین ویژگى را دارد و تجارب و سوابق 
گذشــته نشــان مى دهد که سیالب هاى 
متعددى در مناطق بیابانى ســبب آسیب و 

ضرر فراوان شده است. 
وى تصریح کــرد: کنترل و مهــار اصولى 
ســیالب ها از یک ســو و اســتفاده از این 
منابع آبى براى تغذیــه آب هاى زیرزمینى 

و سفره هاى زیرســطحى از طرف دیگر از 
جمله موارد با اهمیت در مناطقى مانند استان 

اصفهان است. 
معاون آبخیزدارى اداره  کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهــان اضافه کرد: حتى این 
سیالب ها زمانى رخ مى دهد که در مناطق 
پر بارش یک میلى متــر بارندگى گزارش 
نشده است اما در یک منطقه بیابانى شاهد 

سیالب هستیم. 
امینى با اشاره به ورود رســوب به مخازن 
سدها به عنوان یکى از چالش هاى اساسى 
در منابع آبى اظهارداشــت: ســاالنه 250 
میلیون ُتن خاك وارد دریاچه سدها در کشور 
مى شود که کاهش حجم این مخازن را در 

پى دارد. 
وى افزود: در اســتان هایى مانند اصفهان 
ظرفیتى براى ایجاد سد وجود ندارد بنابراین 
باید طرح هاى آبخیــزدارى را براى کاهش 
ورود رسوب به سدهاى موجود افزایش داد.

معاون آبخیــزدارى اداره  کل منابع طبیعى 
و آبخیــزدارى اصفهان خاطرنشــان کرد: 
ســازه هاى آبخیزدارى براى ذخیره منابع 

آبى استفاده نمى شــود و این اقدام در حوزه 
کار این نهاد نیســت ولى کاهش سرعت و 

کنترل ســیالب از جمله فعالیت هاى اداره 
کل به شمار مى رود.

افزایش طرح هاى کنترل سیالب
 در مناطق بیابانى اصفهان ضرورى است

رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون، شرکت 
صرافى توســعه تعاون را مزیتى براى بخش تعاون 

دانست.
ســید باقر فتاحى در جلســه تکریــم مدیرعامل 
بازنشسته شرکت صرافى توسعه تعاون اظهار داشت: 
شــرکت هاى تابعه بانک در خدمت بخش تعاون و 
براى ارتقاى سهم تعاون در اقتصاد ملى مشغول به 
فعالیت هستند و همکارى سایر ارکان وزارتخانه و 
تعاونگران در تقویت و توانمندى شرکت تاثیرگذار 

است.
فتاحــى گفت: فعالیــت ارزى بخشــى از خدمات 
تخصصى بانک به شمار مى آید که شرکت صرافى 
توسعه تعاون عهده دار تامین نیاز ارزى تعاونگران و 

فعالین اقتصادى بوده است.
وى افزود: شرکت صرافى توسعه تعاون طى چندین 
سال فعالیت با اتکا به نیروهاى متخصص، به عنوان 
صرافى وابسته به بانک دولتى انجام وظیفه نموده و 

در چارچوب قانونى، فرآیندها را به پیش برده است.
فتاحى با اشاره به عملکرد چندین ساله سعید قاسمى 
نراقى در سمت مدیر عامل شرکت صرافى توسعه 
تعاون گفت: ایشان از مدیران خوشنام صندوق تعاون 

کشور و بانک توسعه تعاون بوده و در شرکت صرافى 
نیز با رعایت اصول حقوقــى، امانتدارى و حرفه اى 

گرایى، فعالیت شرکت را ساماندهى نموده است.
وى افزود: بانک توســعه تعاون سهمى از عملیات 
بانکى را در شــبکه بانکى به عهده گرفته اســت و 
شرکت صرافى نیز در تالش بوده است که همانند 
بانک در بازار ارز، ایفاى نقش مناســب داشته باشد 
و در تخصیص ارز به واحدهــاى تولیدى و تعاونى 

فعالیتى اثربخش داشته باشد.
رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون گفت: این 
بانک تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
مشغول به فعالیت اســت و در مجموعه هاى تحت 
نظارت وزارتخانه، واحدهاى اقتصادى فعال در زمینه 
صادرات و واردات و عرصه هــاى بین الملل وجود 
دارند که همکارى و تعامل صرافى با این واحدها در 

افزایش حجم فعالیت شرکت موثر است.
فتاحى خاطر نشان کرد: تعامل و همکارى شرکت 
صرافى با امور بین الملل بانک حائز اهمیت است و در 
همین مسیر، هماهنگى با واحدهاى ارزى بانک در 
استان ها نیز مى تواند در ارتقاى سطح خدمات ارزى 

بانک موثر واقع گردد.

شرکت صرافى توسعه تعاون مزیتى براى بخش 
تعاون است

رییس دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان از اجراى 
طرح بهارقرآن در ماه مبارك رمضان خبر داد.

محسن حاج کاظمیان ضمن عرض تبریک ماه مبارك 
رمضان اظهار داشــت: ماه رمضان ماه عبادت و بندگى 

مى باشد.
وى افزود: رمضان ماهى است که درهاى آسمان به روى 

بندگان گشوده مى شود و فرصتى است براى سفر انسان 
به درون خود و زدودن اخالق  ها و رفتار هایى که فرصت 
بندگى را در طول سال از فرد ســلب مى کند و مانع این 
مى  شود که انســان به قرب الهى و جایگاه اصلى  اش در 
نظام خلقت دست پیدا کند و براى مسلمانان بسیار فرخنده 
و با برکت است. رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) 

ادامه داد: باتوجه به اهمیت قرآن در این ماه مبارك و خط 
مشى این دانشــگاه در عرصه انس بیشتر با قرآن طرح 
بزرگ بهار قرآن را با اســتفاده از ظرفیت شــبکه هاى 

اجتماعى با حضور عالقه مندان به قرآن اجرا کند.
وى افــزود: باتوجه به حضور گســترده دانشــجویان و 
عالقه مندان در این طرح و گستره فراوان و ضریب نفوذ 

شــبکه هاى اجتماعى در این دوران، ارسال محتوا هاى 
قرآنى به سهولت امکان پذیر است، بنابراین ما با استفاده 

از این فضا به تبلیغ قرآن مى پردازیم.
وى ادامه داد: در این طرح دانشجویان فارغ التحصیل و 
دانشــجویان در حال تحصیل با ما همکارى مى کنند تا 

مبلغان خوب قرآن باشند.

اجراى طرح بهارقرآن به همت دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) 


