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نگذارید پرستاران مهاجرت کننداجراى طرح زوج و فرد از امروزورود بخش قضایى به قراردادهاى سینمایى ضرورت استهمه احتماالت درباره یارانه نان دستیابى طارمى به آقاى گلى سخت تر شد اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ایرانى ها درباره 
ازدواج و 

فرزندآورى چه 
نظرى دارند

سرعت دیوانه وار فرونشست در اصفهان 
3
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هواشناسى 
اصفهان هشدار 
زرد صادر کرد

نتایج یک نظرســنجى درخصــوص «دالیل عــدم ازدواج» 
نشان مى دهد، نیافتن همســر دلخواه، ترس از ازدواج ناموفق، 
بى اعتمادى به جنس مخالف، مردد بــودن در تصمیم گیرى، 
باال بودن هزینه زندگى مشترك و نداشتن انگیزه عاطفى الزم، 

اصلى ترین دالیلى است که زنان براى عدم ازدواج ...

اداره کل هواشناسى استان اصفهان درباره وزش 
باد و گرد و خاك و کاهش دید از روز دوشنبه تا روز 
چهارشــنبه هفته جارى در استان «هشدار زرد» 

صادر کرد.
بر اســاس هشــدار مرکز پیش بینى ســازمان 
هواشناسى کشور، رنگ زرد براى آگاهى بخشى، 
رنگ نارنجى براى حفظ آمادگــى و رنگ قرمز 

براى اقدام است.
هواشناســى اصفهان، روز یک شــنبه با صدور 
اطالعیه اى از وزش باد به نسبت شدید تا شدید، 
احتمال وقوع ُتندباد موقتى، گرد و خاك و کاهش 

دید و کاهش کیفیت...
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مدیر کل سازمان زمین شناسى: سرعت فرونشست با تصمیم گیرى در این خصوص مانند مسابقه الك پشت و خرگوش است 

سرنوشت سیدجالل در دست یحیى
قرارداد مدافع 40 ساله پرسپولیس به پایان رسیده اما هنوز شخصى از باشگاه 

براى تمدید با سیدجالل حسینى تماس نگرفته است.
بدون تردید یکى از ستون هاى اصلى پرسپولیس در 5 قهرمانى پى درپى این 
تیم در لیگ برتر سیدجالل حسینى بوده است، مدافعى که برانکو ایوانکوویچ 
از خریدش در لیگ پانزدهم طفره رفت. مرد کروات تصور مى کرد لوکا ماریچ 

هموطنش مى تواند همان نقش سیدجالل حسینى...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رشد 35 درصدى 
شناسایى زمین خوارى 

در اصفهان

باران نبارید، ملخ ها به اصفهان نرسیدند
خطر از سر ایران گذشت 

3

شایعه جدى درباره دانیالشایعه جدى درباره دانیال

چراغ سبز ستاره سپاهان چراغ سبز ستاره سپاهان 
مقام ارشد سابق مجمع مقام ارشد سابق مجمع به پرسپولیس

تشخیص پاسخ مى دهد؛تشخیص پاسخ مى دهد؛

باید نگران باید نگران 
ممنوعیت کشت ممنوعیت کشت 

خشخاش در خشخاش در 
افغانستان باشیم؟افغانستان باشیم؟
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رئیس پلیس راهور رئیس پلیس راهور 
خبر داد؛خبر داد؛

پژو، رکورددار پژو، رکورددار 
تصادفات تصادفات 
نوروزىنوروزى
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بیوك میرزایى: تلویزیون بیوك میرزایى: تلویزیون 
بُردش را از دست داده است

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد نسبت به شناســایى و ارزیابى پیمانکاران واجد 
صالحیت به منظور واگذارى عملیات مورد نظر به اشخاص حقیقى اقدام نماید.

لذا از کلیه پیمانکاران محترم که داراى توانایى مناســب، نیروهاى با تجربه ، ابزارآالت مناسب ، تجارب و سوابق 
مورد قبول مى باشند دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهى لغایت روز شنبه مورخ  1401/02/10 ضمن ارسال 
مشخصات(تصویرکلیه مدارك مرتبط اعم از اساسنامه -  آگهى تأسیس ، آگهى آخرین تغییرات ، مفاصاحسابهاى 
اخذ شــده و...) ، لیســت ابزارآالت  و رزومه کارى ، اعالم آمادگى خود را از طریق نامه رسمى به آدرس ایمیل
 info@mapnasts.com  ارسال و یا پس از هماهنگى ، به صورت حضورى به  آدرس اتوبان اصفهان – تهران ، 
روبروى پلیس راه – کیلومتر 12 جاده علویجه ، شهرك صنعتى بزرگ اصفهان – خیابان اندیشمندان 20 –  شرکت 

مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا – واحد امور پیمانها مراجعه نمایند. 
الزم بذکر اســت ثبت و ارائه مدارك هیچگونه حقى را براى متقاضیان شرکت در فراخوان ایجاد نکرده و مدارك 

ارسالى مسترد نخواهند شد.
محل انجام کار، شرکت سپاهان مپنا مى باشد

شماره تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت حضور
امور پیمانها  : 45955470-031 آقاى مهندس شیرازى

امور فنى: 45956315-031 آقاى مهندس ثالثى

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

آگهى شناسایى و ارزیابى پیمانکاران
 ساخت،  مونتاژ و عایق کارى تجهیزات فلزى 

دل ُپر یک بازیگر از تهیه کنندگانى که دل ُپر یک بازیگر از تهیه کنندگانى که 
برج سازند نه برنامه ساز!برج سازند نه برنامه ساز!
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اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان اصفهان در نظر دارد تعدادى از رقبات تجارى ،ادارى موقوفات و بقاع متبرکه را  از طریق مزایده 
کتبى برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76و آئین نامه  اجرائى آن به متقاضیان واجد شرایط به مدت یکسال شمسى  به 
اجاره واگذار نماید .جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشــار آگهى لغایت 02/18/ 1401 به  صورت حضورى به اداره اوقاف 
به آدرس خیابان میر ،خیابان مصلى ، نبش خیابان کاخ ســعادت آباد شرقى مراجعه و یا به شماره 36618898 داخلى 111و110 
تماس حاصل نمائید . شایان ذکر است کمیسیون مزایده راس ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه  مورخ :1401/02/20 تشکیل و به 

پیشنهادات واصله رسیدگى خواهد نمود . 

آگهى مزایده نوبت اول ودوم 
شماره 1401/25612مورخ 1401/01/20

م.الف:1300170 روح اله بیدرام گرگابى - رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان اصفهان 

یس پو پر سوپرب پو یسسوپر سو سرر پو یسییسب پو پر ب

در اولین رویداد تقدیر از بنگاه ها و فعاالن اقتصادى استان 
اصفهان در حوزه مســئولیت هاى اجتماعــى، ذوب آهن 

اصفهان حائز رتبه دوم در بخش سازمانى شد.
در این رویداد که با گردهمایى بزرگ کار آفرینان اســتان 
اصفهان همراه بود، تندیس و لوح ویژه سازمان برتر در حوزه 
مســئولیت اجتماعى به مهندس ایرج رخصتى سرپرست 

مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان اهداء گردید .
این رویداد شنبه 20 فروردین ماه با حضور استاندار اصفهان، 
جمعى از مسئولین و فعاالن صنعتى و اقتصادى و کار آفرینان 
استان به همت اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
این استان در سالن امیرکبیر ( نمایشگاه هاى بین المللى)، 

برگزار شد.
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در این خصوص 

گفت: مسئولیت اجتماعى یک سازمان نشان دهنده میزان 
تعهد آن به تاثیر فعالیت هایش در جامعه و محیط زیست و 
مشارکت آن در توســعه پایدار و در نظر گرفتن خواسته ها 
وانتظارات ذینفعان اســت که ذوب آهن اصفهان در این 
خصوص پیشگام و پیشتاز صنایع کشور محسوب مى شود.

رخصتى افزود: این مجتمع عظیم صنعتى از ابتداى تأسیس 
و همچنین با پیروزى انقالب اسالمى، نه تنها خودکفایى و 
بومى ســازى را رقم زد، بلکه به توسعه سایر صنایع کشور 
نیز کمک شــایانى نمود و در دوران دفاع مقدس عالوه بر 
ارائه خدمات فنى و پشتیبانى، بیش از 13 هزار و 500 نفر از 
پرسنل این شرکت به جنگ اعزام که از این تعداد بالغ بر 290 

نفر شهید ، 86 آزاده و 1400 نفر جانباز شدند.
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: 

این شرکت در خدمت رســانى به جامعه در ابعاد مختلف 
فعالیت کرده است از جمله با تأســیس بیمارستان شهید 
مطهرى نه تنها به شهرستان لنجان و شهر اصفهان بلکه به 
استان هاى اطراف خدمات ارائه داده و با شیوع بیمارى کرونا 

نیز در خدمت جامعه بود .

ذوب آهن، سازمان برتر در حوزه مسئولیت اجتماعى

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان از اختصاص گالرى 
تبلیغات شهرى به مضامین مربوط به ماه پربرکت رمضان 

خبر داد. 
 احمد رضایى درباره مضمون دوره جدید تبلیغات شهرى 
اظهار داشــت: در ماه هاى اخیر گالرى شهرى را در قالب 
دوره هاى مقدماتى یا دوره هاى انتظــار به یک موضوع 
اختصاص مى دهیم و این موضوع را در دوره بعدى تکمیل 

مى کنیم. 

وى افزود: پس از اختصاص تابلوهاى تبلیغات شــهرى 
به طرح هایى با عنوان «این یــه قانونه» در نوروز 1401، 
تابلوهاى تبلیغات شــهرى از ابتداى ماه مبارك رمضان 
به طرح هایى با هشــتگ #ماه_پربرکت اختصاص داده 

شده است.
وى با اشــاره به اشــتراکات موضوعى میان نوروز و ماه 
مبارك رمضان افزود: در گالرى شــهرى نوروز با عنوان 
مشترك «این یه قانونه»، تأکید شده بود که مهمان نوازى، 
دورهم بودن، گفتن بسم اله، خوش انصافى و سحرخیزى 

به زندگى برکت مى آورد کــه مقدمه اى براى ورود به ماه 
مبارك رمضان بود. 

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان ادامه داد: «نگاه به 
مادر؛ کوتاه اما پربرکت»، «بازى با یک نوزاد؛ ســاده اما 
پربرکت»، «تشویق یک نوجوان؛ آسان اما پربرکت»، «آب 
دادن به یک گیاه؛ کم امــا پربرکت» و «غذا دادن به یک 
پرنده؛ کم اما پربرکت» از جمله مضامین گالرى شهرى در 

ماه مبارك رمضان است.

رئیس اداره امــور قرآنى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: 6 بانوى مربى قرآن اصفهانى در قالب 
طرح ملى تجلیل از 114 مربى حفــظ قرآن کریم، در 

سطح ملى تقدیر شدند.
  حمید بخشــى در خصوص طرح تجلیل از 114 مربى 
حفظ قرآن کریم اظهار داشــت: این طرح قرار بود به 
صورت کشورى در مسابقات بین المللى سازمان قرآن 

انجام شود.
وى افزود: براى این امر اداره کل ارشــاد، ســازمان 
تبلیغات اسالمى، اداره کل آموزش و پرورش، اتحادیه 

موسسات قرآنى، اداره کل امور قرآنى سازمان اوقاف 
و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در قالب 
شــورایى روند ارزیابى عملکرد مربیان را در هر استان 
بررسى و افراد واجد شرایط را به سازمان اوقاف و امور 

خیریه معرفى کردند.
رئیس اداره امــور قرآنى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان با بیان اینکه از اســتان اصفهــان 89 فرم از 
مربیان فعال ارســال شــد، ادامه داد: در بررسى هاى 
صورت گرفته 12 نفر حائز رتبه شده و به سازمان اوقاف 

معرفى شدند.

وى اضافه کرد: از این تعداد 6 نفر شامل خانم ها فریده 
عصارى از خوانسار، زهره کمالى از برخوار، نرگس آقایى 
و لیال السادات بنى هاشمى از خمینى شهر، زهره قلع ریز 
از اصفهان و فاطمه میرزایى از کاشان به عنوان نفرات 

برتر معرفى شدند.
بخشــى با بیان اینکه بــراى هر یک از ایــن مربیان 
هزینه اى به عنوان هدیه از ســوى ســازمان اوقاف 
پرداخت خواهد شد، گفت: لوح تقدیر این مربیان برتر 
کشــورى نیز همزمان با میالد حضرت امام حسن (ع) 
در یکى از محافل انس با قرآن به آنها هدیه خواهد شد.

ماه پربرکت در قاب گالرى شهرى 

6 بانوى مربى قرآن اصفهانى در سطح ملى تقدیر شدند

مدیر اشتغال و کارآفرینى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان از افزایش میزان 
جریمه به کارگماردن اتباع خارجى غیرمجاز در سال 1401 به میزان پنج برابر حداقل دستمزد 

براى هر روز خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان، حسین باقرى 
با بیان این خبر توضیح داد: طبق اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى  و بر اســاس بند 
«ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشى از درآمدهاى دولت، هر کارفرمایى که از نیروى کار خارجى 
غیرمجاز استفاده یا در مشاغلى به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به پنج برابر 

حداقل دستمزد براى هر روز اشتغال جریمه مى شود.
 وى افزود: با توجه به مصوبه شوراى عالى کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را یک میلیون 
و 393 هزار و 250 ریال تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع 
خارجى به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه یعنى معادل 6 میلیون و 966 هزار و 250  
مدیر اشــتغال و کارآفرینى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان تاکید کرد: 
این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف 2 برابر خواهد شد ودر صورت استنکاف از پرداخت 

جریمه، کارفرما مطابق با ماده 181 قانون کار به محاکم قضایى معرفى مى شود.
شایان ذکر اســت به موجب ماده 181 قانون کار، بکارگیرى اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در 
واحدهاى کارگاهى ممنوع است و صراحتا اعالم شده کارفرمایانى که اتباع خارجى غیر مجاز 
و فاقد پروانه کار یا اتباعى که پروانه کار آنها منقضى شــده است را در کارى غیر از آنچه در 
پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردى که رابطه استخدامى تبعه بیگانه با کارفرما 
قطع مى شود، مراتب را به وزارت کار اعالم نکنند برابر قانون به مجازات حبس از 91 تا 180 

روز محکوم مى شوند.
همچنین  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى سامانه تلفنى 0216369 جهت ارائه شکایات 
و گزارش هاى مردمى در خصوص اشتغال و بکارگیرى نیروهاى خارجى غیر مجاز توسط 
کارفرمایان اعالم کرده اســت. این اقدام در راستاى جلب مشارکت مردمى براى صیانت از 
نیروى کار ایرانى و برخورد با کارفرمایان متخلفى است که در بکارگیرى نیروى کار مورد نیاز 

از اتباع غیرمجاز استفاده مى کنند.

افزایش جریمه به کارگیرى اتباع غیرمجاز در سال 1401

افزایش افزایش 44 برابرى موارد مثبت کرونا در اصفهان برابرى موارد مثبت کرونا در اصفهان
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: اگر آمار ابتال و بیماران بدحال افزایش پیدا کند، به قله دوم پیک ششم وارد مى شویمسخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: اگر آمار ابتال و بیماران بدحال افزایش پیدا کند، به قله دوم پیک ششم وارد مى شویم
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دبیر کانون سراسرى انبوه سازان مسکن از افزایش قیمت 
میلگرد به کیلویى 18 هزار و سیمان به کیسه اى 60 هزار 

تومان در روزهاى اخیر خبر داد.
فرشــید پورحاجت گفت: در روزهاى اخیر قیمت دو قلم 
اصلى مصالح ساختمانى شامل سیمان و میلگرد افزایش 
داشته است. وى افزود: در حال حاضر حداقل قیمت میلگرد 
در سایزهاى باال 18 تا 32 حداقل کیلویى 18 هزار تومان 
است. در ســایزهاى کوچک تر (8 تا 16) نیز بین هزار و تا 

1500تومان به این رقم در هر کیلو افزوده مى شود.
وى تأکید کــرد: این افزایــش قیمت میلگرد از ســوى 
تولیدکنندگان اتفاق افتاده و آنها محصوالت را با قیمت هاى 

باال در بورس کاال عرضه مى کنند. این در حالى است که 
میلگرد در اسفند ماه سال گذشــته کیلویى 14 تا 15 هزار 

تومان بود.
دبیر کانون سراسرى انبوه ســازان اظهار کرد: سیمان در 
بورس کاال کیسه اى 47 و در بازار مصرفى 60 هزار تومان 

فروخته مى شود.
وى با اشاره به اظهارات سید رضا فاطمى امین، وزیر صمت 
در سفرى که اواخر اسفند گذشته وعده کاهش قیمت آهن 
و میلگرد داد، گفت: سیمان و میلگرد ظرف سه سال اخیر 
رشد عجیبى داشته اند و به یک بحران در بازار مسکن نوساز 

تبدیل شده اند.

با وجود ســه هزار ســال قدمت تولید زعفران و سهم 
80 درصدى در دنیا، آخرین آمار ها ســهم ایران در بازار 

جهانى این محصول را 5 درصد گزارش کرده است.
92 تــا 95 درصد زعفران دنیا در ایران تولید مى شــود 
در حالى که به ســبب بى توجهى به سیاســت استفاده 
از فــرآورش زعفران  و صادرات محصــوالت فرآورده 
این محصول تنهــا 5 درصد از بازار جهانى در دســت 

ایران است.
غالمرضا میرى، نایب رئیس شوراى ملى زعفران گفت: 
با توجه به آنکه 92 تا 93 درصد تولید زعفران را عهده دار 
هستیم؛ بنابراین مدیریت زعفران در بازارهاى جهانى 

مستلزم سرمایه گذارى جدید و ثبات اقتصادى است.
به گفته او، با وجود هزینه کار تحقیقاتى سرمایه گذاران 
حاضر به پذیرفتن ریســک آن نیستند که براین اساس 
در شرایط ثبات اقتصادى باید به سمت و سوى صنایع 

تبدیلى رفت.
على حسینى، عضو شوراى ملى زعفران گفت: هم اکنون 
در سیاســت واردات زعفران ایران به چین، بزرگ ترین 

تولیدکننده در تعیین سیاست ها نقشى ندارد.
به گفته حسینى، بیش از 75 درصد زعفرانکاران کمتر از 
یک هکتار زعفران کارى دارند که با استراتژى مناسب 

مى توان به خام فروشى و تجارت پایان داد.

عالوه بر یارانه نقدى و معیشتى، دولت رئیسى قرار است 
یارانه هاى دیگرى هم به مــردم پرداخت کند. از جمله 
یارانه نان که قرار است از ابتداى تابستان پرداخت شود. 

چند روز قبل اســتاندار زنجان از اجراى طرح آزمایشى 
پرداخت یارانه نان خبر داد وگفت قرار است تا دو ماه آینده 
طرح پرداخت یارانه نان در چند استان اجرا شود. احتماًال 
بعد از اجراى طرح پایلوت یارانه نــان، این طرح در کل 

کشور اجرا مى شود. 
هنوز هیچ جزئیاتى از پرداخت یارانه نان شامل مشموالن 
این یارانه و مبلغ آن منتشر نشده اســت. اما با توجه به 
بودجه ســال جارى مى توان گمانه هایى را درباره مبلغ 

یارانه نان اعالم کرد.
در بودجه سال جارى، چهار هزار میلیارد تومان به عنوان 
یارانه نان در نظر گرفته شده است. اگر قرار باشد این یارانه 
به کل جمعیت پرداخت شود، مبلغ این یارانه در سال براى 
هر فرد 47 هزار تومــان و در ماه حدود چهار هزار تومان 
است. این یعنى به هر نفر ماهانه فقط یک نان سنگک 

یارانه اى یا 5 عدد نان لواش مى رسد!
اما برخى از گمانه ها مى گوید احتماًال یارانه نان شــامل 
شــش یا هفت دهک درآمدى جامعه مى شــود؛ با این 
حساب یارانه هر فرد ماهانه فقط پنج هزار و 500 تومان 
مى شود. به عبارتى یک خانوار چهار نفره ماهانه تنها 22 
هزار تومان یارانه نان دریافت مى کند. معادل قیمت30 

عدد نان!
بر این اساس یا دولت باید تعداد مشــموالن یارانه نان 
را کاهش بدهد یــا اینکه اعتبار پرداخت ایــن یارانه را 

افزایش دهد.
پرداخت یارانــه چهار یا پنــج هزار تومانــى براى نان 

نمى تواند توجیه اقتصادى داشته باشد و بعید است دولت 
چنین کارى انجام دهد. یعنى طرحى را اجرا کند که در آن 
به هر خانوار ماهانه چند عدد نان یارانه اى بدهد. برخى 
معتقدند که دولت احتماًال با حذف ارز 4200 تومانى، یارانه 
جدیدى به مردم پرداخت مى کند که شامل یارانه نان و 
یارانه گوشت و دیگر اقالم مى شود. در این حالت با حذف 

ارز 4200 تومانى، دولت وعده پرداخت یارانه 100 تا 150 
هزار تومانى را داده بود.

اســتاندار زنجان در توضیح یارانه نان گفته در این طرح 
مردم با نرخ پایین نان خود را از نانوایى ها تهیه مى کنند و 
قیمت این نان با یارانه حساب مى شود. به نظر مى رسد 
هدف این طرح این است که قیمت نان افزایش پیدا نکند 

و نان با قیمت فعلى خود به دست مردم برسد.
از طرف دیگر، در این طرح، سهمیه آرد نانوایى ها حذف 
مى شود و آنها باید آرد را با قیمت آزاد تأمین کنند. سپس 
نانوایى ها نان را با قیمت یارانه اى به مردم مى فروشند و 
دولت مابه التفاوت قیمت نــان آزاد و یارانه اى را به نانوا 

پرداخت مى کند.

دانشمندان مى گویند فعالیت لکه هاى خورشیدى به طور 
جدى از پیش بینى هاى رســمى فراتر رفته اســت و این 

مى تواند پیامد هاى جدى براى ما داشته باشد.
طبق پیــش بینى هاى رســمى، چرخه فعلــى فعالیت 
خورشیدى باید مالیم باشد، اما شــکاف بین پیش بینى 
و آنچه واقعًا اتفاق مى افتد بســیار مهم اســت و به نظر 
مى رسد این شکاف با رصد هاى جدید در حال گسترده تر 
شدن اســت. به عبارت دیگر، دانشمندان مى گویند تعداد 
لکه هاى خورشــیدى که به عنوان معیارى براى فعالیت 
خورشیدى اســتفاده مى شــود، بســیار باالتر از مقادیر 

پیش بینى شده است.

لکه هاى خورشیدى مناطق موقتى با میدان هاى مغناطیسى 
قوى هستند و شعله هاى خورشیدى و پرتاب هاى جرم تاجى 
توسط خطوط میدان مغناطیسى که اغلب در این مکان هاى 
لکه هاى خورشیدى به هم متصل مى شوند، ایجاد مى شوند.

دانشمندان مى افزایند، ممکن اســت در پى فوران هاى 
شعله هاى خورشــیدى و پرتاب هاى جرم تاجى خورشید، 
با طوفان هاى خورشــیدى بســیار مهمى روبه رو شویم. 
هنگامى که ذرات خورشــیدى پرتاب شده به فضاى بین 
سیاره اى با میدان مغناطیسى و جو زمین برخورد مى کنند، 
مى توانند باعث خاموشى ارتباطات، نوسانات شبکه برق و 

حتى اختالل در فعالیت هاى ماهواره اى شوند.

گرد و غبار این روزها به شــدت روى کشور سایه انداخته 
و نفس مردم را به شــماره انداخته است. در حالى که هنوز 
فروردین ماه تمام نشده و فصل گرما آغاز نشده است، اما نه 
تنها گرماى هوا شروع شده بلکه گردوغبار هم به آن اضافه 
شده است. کارشناسان پیش بینى مى کنند این وضعیت در 

سال 1401 به مراتب بدتر هم خواهد شد. 
«رویداد24» با احد وظیفه، مدیر کل پیش بینى و هشدار 
سریع سازمان هواشناســى گفتگو کرده تا شرایط موجود 
و وضعیت پیــش رو را توضیح دهد. این مقام ســازمان 
هواشناســى مى گوید: امســال یکى از سال هاى خشک 
کشورمان خواهد بود. زمانى که خشکسالى صورت مى گیرد، 
بارندگى ها کمتر از نُرم خواهد بود، تاالب ها آبدار نخواهند 
بود و بستر تاالب ها کانون ریزگرد ها خواهند بود. نمونه آن 

تاالب گاوخونى در جنوب اصفهان است.
وظیفه با اشــاره به هواى آلودگى هواى استان ها، تصریح 
کرد: منبع این گردوخاك ها عمدتاً خارجى اســت، جنوب 
ســوریه، غرب اردن، شمال عربســتان، کویت و... منابع 
گرد و خاك هستند و منطقه وسیعى را هم در برمى گیرند، 
هرچند که منابع داخلى در ایران هم باعث تشدید این اتفاق 
مى شود. مصرف منابع آبى با توجه به جمعیت بسیار زیاد 
است و بیش از توان اکولوژى کشور است و بیش از حد مجاز 

منابع آبى برداشت مى کنیم و طبیعت را از دسترسى به آب 
محروم مى کنند، مثل زاینده رود که دیگر آنقدرى آب ندارد 
که به تاالب گاوخونى هم برود و آبى کــه وجود دارد را یا 
کشاورزان برمى دارند یا بخش صنعت یا بخشى از آن براى 
شرب مصرف مى شود و محیط زیست از آن بهره اى نمى برد 
و رفته رفته این مناطق تبدیل به کانون گردو غبار مى شوند.

این کارشناس ادامه داد: طبیعت اولین جایى است که کم 
بارشى به آن آسیب مى رســاند و این شرایط آتش سوزى 

جنگل ها را هم افزایش مى دهد.
وظیفه با بیان اینکه در تابســتان امسال شرایط سختى را 
داریم، خاطرنشان کرد: اقلیم ما تابستان گرمى دارد و با توجه 
به اینکه سال دوم خشکسالى پى در پى را داریم، اثرات آن 
بیشتر حس مى شود. امســال هم عالوه بر گرد و خاك به 
احتمال زیاد مانند سال گذشته بسیارى از شهر هاى کوچک 

با تانکر آبرسانى خواهند شد.
این کارشناس ادامه داد: اگر خاطرتان باشد، قبل از سال 97 
شرایط گردوخاك بسیار بد خصوصًا در خوزستان داشتیم. 
آن زمان به دلیل وقوع چندین سال خشکسالى پى در پى 
بود و امسال که بازهم خشکسالى بى سابقه اى داریم، همان 
روند بازهم برگشته است و نسبت به سال قبل، هم موارد 

گردوغبار و هم شدت آن بیشتر خواهد شد.

سید محمد آقامیرى عضو شوراى شهر تهران در تذکرى 
با اشاره به مصاحبه اخیرش درخصوص اختصاص فضایى 
از پارك ها براى مادران و کودکان گفت: تذکر بنده درباره 
مصاحبه اى است که در حد سه چهار دقیقه و به صورت 
تلفنى و در رابطه با رد یک شایعه انجام دادم و به نوعى آن 

را به بوستان مادر و کودك تسرى دادم.
پایگاه اطالع رسانى «دیده بان ایران» روز شنبه گفتگویى 
را با این عضو شوراى شهر تهران انجام داد که آقامیرى 
در آن گفتگو اشــاره کرده بود «شهردارى تهران در این 
طرح قصد دارد برخى پارك هاى تهران را در اختیار مادر و 
کودك قرار بدهد و به نوعى این پارك ها را به پارك هاى 
خانواده تبدیل کند. اجراى این طرح به این دلیل اســت 
که یک مادر به دور از چشــم نامحرم به راحتى بتواند با 

فرزندش بازى کند.»
دیروز اما این عضو شوراى شهر تهران توضیحاتى درباره 
اختصاص بخش هایى از پارك هــا به مادران و کودکان 
ارائه کرد و به «ایلنا» گفت: شایعه اى در رابطه با زنانه و 
مردانه کردن پارك ها مطرح شد که بنده آن را به شدت 

رد کردم و گفتم این مورد فقط به صورت بوستان مادر و 
کودك است. عضو شوراى شهر تهران توضیح داد: این 
طرح براى بوستان مادر و کودك در 352 پارك است که 
قسمتى از پارك را حصارکشى مى کنند و لوازم مناسب 
بازى بچه ها را در آن قســمت قرار مى دهند، سرویس 
بهداشتى اختصاصى و نگهبان دارد و اجازه نمى دهد جز 
مادر و کودك کسى وارد این فضا شود. اتاق مخصوص 
تعویض لباس کــودك دارد و فضایى بــا آرامش کامل 

فراهم است.
آقامیرى گفت: بعضًا ســئوال شــده که پدر و مادر با هم 
مى خواهند با بچه ها بــازى کنند و گفتم کــه تعداد این
 بوستان ها 352 عدد اســت در حالى که تهران بیش از دو 
هزار و 200 پارك دارد و قرار است در گوشه اى از 352 پارك 

حصارکشى شود و مختص بوستان مادر و کودك باشد.
آقامیرى تأکیــد کرد: اصــًال در تهران پــارك مردانه 
نداریم که بگویند اینجا پارك مردانه است و بعد بگویند 
مى خواهند اینجا را دیوارکشــى کنند. سابقه دیوارکشى 

چقدر باید تکرار شود؟ 

رئیس پلیس راهور گفت: در نوروز امسال هر ساعت 1/6یا 
2 نفر از هموطنان را در حوادث ترافیکى جاده ها و شهرها 

از دست دادیم.
سردار سید کمال هادیانفرخاطرنشان کرد: بیشترین استان 
پرتردد با 5/5 میلیون تردد تهران بوده است، یعنى 62 درصد 
تهرانى در نوروز سفر کرده اند و بعد به ترتیب البرز، مرکزى، 
قم، قزوین، اصفهــان، مازندران و گیــالن پرترددترین 

استان ها بوده اند.
رئیس پلیس راهور بیان کرد: تهرانى ها با 36 درصد باالترین 
میزان سفرها را داشتند و بعد البرز، اصفهان، خراسان رضوى، 
فارس و مازندرانى ها به ترتیب بیشترین سفرها را رفته اند 
و کمترین خروج و ســفر را ایالمى ها و خراســان جنوبى، 

خراسان شمالى و کهگیلویه و بویراحمدى ها داشتند.
هادیانفر افزود: بیش از یک میلیون و 577 هزار ورودى فقط 
مربوط به استان مازندران بوده اســت و به ترتیب گیالن، 
خراسان رضوى، اصفهان، فارس و خوزستان و هرمزگان 
بیشترین ورودى ها را داشته اند و کمترین ورودى ها را ایالم، 

کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان داشته اند.

رئیس پلیس راهور  گفت: در تصادفــات فوتى 836 نفر از 
هموطنان جان باختند که البته نســبت به سال 1400 که 
هزار و یک نفر جان باخته اند تعداد 223 نفر یعنى 21 درصد 

کاهش داشته ایم. 
رئیس پلیــس راهور گفت: در تصادفــات منجر به فوت و 
جرحى نوروز 1401 تعداد 86 درصــد خودروهاى داخلى 
دخیل بودند، اما شاید این عدد به دلیل فراوانى خودروهاى 
داخلى باشد و 14 درصد خودروهاى خارجى نقش داشتند 
و رکورددار تصادفات پژوها (پژو 405، پارس و 206) و بعد 

پراید بوده است.
رئیس پلیس راهور اظهار کرد: بیش از 53 درصد تصادفات 
مربوط به استان هاى سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، 

خراسان رضوى، اصفهان، مرکزى و خوزستان بوده است.
وى با اشاره به اینکه بیشترین ساعت تصادفات از ساعت 
16 تا 20 رخ داده اســت، گفت: در تصادفــات 70 درصد 
ســوارى ها، 20 درصد موتورى ها، 6 درصــد وانت بارها، 
4 درصد کامیون ها و یک درصد مســافربرهاى عمومى 

نقش داشتند.

افزایش عجیب قیمت 
سیمان و میلگرد 

سهم 5 درصد ایران از 
بازار زعفران جهان

حکم جالب قاضى 
رئیس اداره راهــدارى وحمل ونقل     ایرنا |
جاده اى مراغه گفــت: براى راننــده بى احتیاط 
مراغه اى، قاضى طاهر انورى رئیس دادگاه بخش 
سراجوى مراغه حکم جالب «تهیه و نصب تابلو و 
عالئم راهنمایى و رانندگى در جاده مراغه هشترود» 
را صادر کرد. نادر شریفى اظهار کرد: رئیس دادگاه 
عمومى بخش سراجو، شهروندى که به علت جرم 
بى احتیاطى در رانندگى به حبس محکوم شده بود 
را از بابت مجازات جایگزین حبس به تهیه و نصب 
تابلو اطالعاتى-انتظامى فسفرى و چراغ چشمک 
زن در مقابل کارخانه آرد سهند واقع در کیلومتراژ 

500+18 محور مراغه_هشترود محکوم کرد.

واردات افغان، صادرات نخبه!
تمامى شواهد حاکى     روزنامه اعتماد |
از آن اســت که روند مهاجرت از کشور به نسبت 
گذشته بیشتر شده اســت، ولى مهم تر از اعداد و 
ارقام آن کیفیت نیروهایى است که دنبال مهاجرت 
هستند. اکنون مهاجرت به داخل کشور از طریق 
افغانستان در حال افزایش است؛ ولى کیست که 
نداند این سرعت ورود مهاجرین با کیفیت اقتصادى 
و تحصیلى پایین چه عوارضى دارد. در عوض رفتن 
نیروهاى با کیفیت و آموزش دیده و از همه مهمتر 
صاحبان سرمایه از کشور نیز چه زیان هاى جدى 

براى کشور دارد.

کرباسچى 
با روزنامه جدید مى آید

روزنامه «هم میهن»     روزنامه جوان |
به پشــتیبانى و زیرنظر غالمحسین کرباسچى و 
با حضور برخى اصالح طلبان مثل عباس عبدى، 
احمد زیدآبادى، افشین امیرشاهى و جواد روح به 
عنوان اعضاى شوراى ســردبیرى قرار است کار 
خود را آغاز کند. مسئوالن این روزنامه که به شغل 
مدیریت حفظ آثار و منویات رئیس جمهور سابق نیز 
مشغول هستند به   جز در برخى مواضع که با بقیه 
اصالح طلبان مشترك المنافع مى شوند، در مواضع 

دیگر متفاوت عمل مى کنند.

ما، فقط نگاه!
سالجقه،  على     روزنامه آفتاب یزد |
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مى گوید: 
«دیگر هیچ کلنگى بدون مجوز محیط زیست به 
زمین نمى خورد» این ادعا به قــدرى بزرگ و به 
قدرى عجیب است که اساســًا نیازى به راستى 
آزمایى ندارد یعنى از همان دست ادعاهایى که باید 

نوشت:«ما هیچ، ما نگاه!»

عدم تمایل براى صادرات 
به روسیه

صدرالدین نیاورانى، نایب     اقتصاد24 |
رئیس اتحادیه ملى محصوالت کشاورزى ایران 
به سقوط ارزش روبل اشــاره کرده و گفته است: 
تاجران ایرانى بعد از سقوط ارزش روبل تمایلى براى 
صادرات به روســیه ندارند و از آنجایى که روس ها 
دالر یا یورویى ندارند که تجارت کنند (تحریم ارزى 
شده اند) از این رو الزم است که تجار ایرانى براى 

تصاحب بازار روسیه برنامه ریزى بلندمدت کنند.

انتشار اسامى 
اََبربدهکاران 4 بانک 

چهار بانک ملى، مسکن،     خبر آنالین |
کشاورزى و پست بانک پس از بانک ملى، اسامى 
بدهکاران دانه درشت خود را اعالم کردند. رئیسى 
طى 5 فرمان  به بانک هــا گفته بود: به بدهکاران 
بدحساب میدان ندهید اسامى آنها را منتشر کنید و 
دستشان را قطع کنید. در تسهیالت خرد به مردم به 
جاى وثیقه و ضامن، اعتبارسنجى کنید. در همین 
حال بانک مرکزى هم اعالم کرد اســامى همه 
بدهکاران بزرگ شــبکه بانکى را از هفته آینده تا 

نیمه اردیبهشت منتشر خواهد کرد. 

اولین جدایى در دولت رئیسى
محمدباقر خرمشاد معاون سیاسى     خبر آنالین |
وزارت کشور طى روزهاى گذشته در محل کار خود در 
این وزارتخانه حاضر نشده و شنیده ها حاکى از استعفاى 
او از این سمت است. خرمشاد 14 شهریورماه 1400 با 
حکم احمد وحیدى وزیر کشور به عنوان معاون سیاسى 
این وزارتخانه منصوب شده بود. تا این لحظه اطالعى از 

موافقت وزیر کشور با این استعفا وجود ندارد.

این هم شد برادر؟!
سید احمد رسولى نژاد، نماینده     برترین ها  |
دماوند در نطــق خود در مجلس با انتقاد شــدید گفت: 
عراقى ها با زوار ایرانى بدترین رفتار را دارندو با اروپایى ها
 و آمریکایى ها بهترین رفتار را دارند، خودم دیده ام. کدام 
کشور برادرى اینطور است؟ ما چقدر با عراق موافقت نامه 
و تفاهمنامه داشــتیم؟ کدامش عمل شد؟ چرا یک زائر 
ایرانى تا 6 بار مورد بازرسى قرار بگیرد؟ چرا باید کفش 
زائر ایرانى، پیــر و جوان و کودك را براى بازرســى در 
آورند و آنها مســیر طوالنى طى کننــد بدون کفش؟ 
زوار دو برابر ســفر به ترکیه باید هزینه بدهند و بدترین 
هتل ها و بدترین امکانات را دولت عراق در اختیارشان 

مى گذارد.

حمایت قاطع «کیهان» ازرئیسى
   روزنامه کیهان | رئیســى از ابتداى آغاز 
به کار بدون لحظه اى درنگ و تأمل آســتین همت را 
باالزده و وارد میدان شد و با تالش مجدانه، مجاهدانه 
و شــبانه روزى، یک به یک در پى بــاز کردن گره هاى 
کور مدیریتى فاجعه بار گذشته و سامان دادن به اوضاع 
آشــفته کشــور برآمده و در چند بخش ازجمله کنترل 
موفق کشتار کرونا با واردات انبوه واکسن، افزایش چند 
برابرى فروش نفت بدون برجــام و FATF و افزایش 
تجارت خارجى کشــور به رقم 90 میلیارد دالر پس از 
8 سال، تأمین چند میلیارد دالر ارز ترجیحى براى خرید 
دارو و کاالهاى اساسى مایحتاج مردم، دیپلماسى فعال 
اقتصادى و...به دستاوردهاى ملموس و قابل مالحظه اى 

هم رسیده است.

روسیه و چین 
طالبان را پذیرفتند

وزارت امور خارجه  دولت موقت طالبان    فارس|
اعالم کرد که سفارت افغانســتان در مسکو، پایتخت 
روسیه به دیپلمات این گروه سپرده شده است. به تازگى 
چین نیز با حضور دیپلمات طالبان در سفارت افغانستان 
در پکن موافقت کرده اســت. این در حالى اســت که 
تاکنون هیچ کشــورى حکومت طالبان را به رسمیت 

نشناخته است.

بررسى فرمول جدید دولت براى قوت الیموتخبرخوان

همه احتماالت درباره یارانه نان

هشدار درباره فعالیت هاى غیرمعمول اخیر  خورشید!
 تابستان سختى در پیش داریم

باالخره  زنانه و مردانه کردن پارك هاى تهران 
صحت دارد؟ 

گرد و خاك، بى آبى، آتش سوزى جنگل ها و...

پژو، رکورددار تصادفات نوروزى
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اجراى طرح زوج و فرد از 
امروز

رییس پلیس راهنمایـى و رانندگى اسـتان اصفهان 
از آغاز اجـراى طـرح زوج و فرد خودروها در هسـته 
مرکزى کالنشهر اصفهان از امروز خبر داد. سرهنگ 
محمدرضـا محمـدى گفـت: طـرح زوج و فـرد در 
هسـته مرکزى کالنشـهر اصفهان، از روز دوشـنبه 
22 فروردین از ساعت 16 تا 21 اجرا خواهد شد. وى 
بیان کرد: از 29 اسفند سال گذشته، اجراى طرح زوج 
و فرد خودروها در اصفهان لغو شـد و تا 15 فروردین 
ماه ادامه یافت. سـرهنگ محمدرضا محمدى ادامه 
داد: از 15 تا 20 فروردین جـارى نیز این طرح بدلیل 
بازگشایى حضورى مدارس شهر اصفهان و ضرورت 

ساماندهى سرویس مدارس به تعویق افتاد. 

قیمت تنظیم بازار گوشت 
منجمد 

سخنگوى سـتاد تنظیم بازار اسـتان، قیمت گوشت 
گوسفندى منجمد کارتنى مخلوط را 85 هزار تومان 
بیان کرد و گفت: قیمت ران 95 هزار تومان، سردست 
85 هـزار تومان، راسـته 95 هزار تومـان، گردن 78 
هزار و 750 تومان و قلوه گاه 55 هـزار تومان تعیین 
شده است. حسین ایراندوست، قیمت گوشت گوساله 
منجمد کارتنى مخلوط را هـم 95 هزار تومان اعالم 
کرد و افـزود: در بازار عرضـه قیمـت ران 105 هزار 
تومان، سردسـت 95 هزار تومان، راسـته 105 هزار 
تومان، گردن 95 هـزار تومان و قلـوه گاه 75 هزار و 

500 تومان مصوب شده است.

کشف خشکبار قاچاق 
از یک منزل

جانشین فرمانده انتظامى استان گفت: ماموران اداره 
مبارزه بـا قاچـاق کاال وارز پلیس امنیـت اقتصادى 
فرماندهى انتظامى استان با اطالع از دپوى محموله 
خشکبار خارجى قاچاق در یک منزل مسکونى وارد 
عمل شـدند. سـردار محمدرضا هاشـمى فر افزود: 
در بازرسـى از ایـن منزل یـک ُتـن و 706 کیلوگرم 
خشـکبار خارجـى شـامل مغـز فنـدق و مغز بـادام 
بـدون هرگونه مـدارك گمرکى بودند کشـف شـد. 
کارشناسان ارزش این محموله را بیش از 10 میلیارد 
ریال اعالم کردندو یک نفر دستگیر و تحویل مراجع 

قضایى شد.

قیمت ها 
متعادل شد

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشاره 
به رفع مشـکالتى که موجب گرانـى برخى از اقالم 
مانند سـیب زمینى، گوجه و پیاز شد، گفت: قیمت ها 
متعادل شده اسـت و در طول هفته جارى با کاهش 
بیشـترى هم مواجه خواهیم بود. ناصر اطرج اظهار 
کرد: سیب زمینى، گوجه و پیاز، تقریباً 15 تا 30 درصد 
ارزان تر شـده اسـت و در هفته جارى افت بیشترى 

هم پیدا مى کند.

کشف520 سکه تقلبى
فرمانده انتظامى شهرستان بویین میاندشت از کشف 
520 قطعه سـکه تقلبى با طرح سکه هاى مربوط به 
دوره الیمایى خبر داد. سـرهنگ على مرشد فریدنى 
اظهار داشـت: مأموران انتظامى در بازرسـى از یک 
خودروى پژو 520 قطعه سـکه قدیمى کشـف شـد 
که در بررسـى هاى انجام شـده توسـط کارشناسان 
مربوطه مشخص شد همه آنها تقلبى و با طرح دوره 
الیمایى ساخته شده اند. فرمانده انتظامى شهرستان 
بویین میاندشـت با اشاره به دسـتگیرى یک نفر در 
این رابطـه ادامـه داد: در بازجویى هـاى بعمل آمده 
مشخص شد این فرد قصد داشـت سکه هاى تقلبى 
را به جاى سـکه اصلـى بفروشـد. این افـراد قبل از 
معامله یک سکه یا قطعه اى از یک سکه را که اصل 
اسـت به خریدار تحویل و پس از اینکـه اصالت آن 
مشـخص مى شـود، سـکه هاى تقلبى را به خریدار 

تحویل مى دهند.

خبر

مدیر امور اراضى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: در سال 1400 حدود 7 هزار و 185 تغییر کاربرى در 
شهر هاى استان شناسایى شد که در مقایسه با سال 99، 

35 درصد افزایش داشته است.
محمد تقى فرهادى افزود: براســاس قانون رفع تصرف 
و حفظ اراضى کشاورزى، بخشى از زمین هاى استان از 

دست متصرفان و سودجویان خارج شد.
وى گفت: این دالالن با تغییر کاربرى اراضى کشاورزى، 
با قیمت هاى بسیار پایین از کشــاورزان خریدارى و با 

قیمت هاى گزاف به مردم عادى مى فروشند.
مدیر امور اراضى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 

افزود: سازمان جهاد کشاورزى به تمام کشاورزان و مردم 
که قصد معامله زمین هاى کشــاورزى را دارند، توصیه 
مى کند به جهت تعیین وضعیت زمین هاى خریدارى به 

جهاد کشاورزى شهرستان هاى مربوطه مراجعه کنند.
مدیر امور اراضى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: یکى از اساســى ترین وظایف جهاد کشــاورزى 

برخورد با متخلفان زمین خواران است.
وى افزود: به همت گروه هاى گشت حدود 5 هزارو 340 
مورد از این موارد در محاکم قضایــى و در قالب اجراى 
تبصره 2 ماده 10 قانون مطرح شد و در طول یک سال، 

هزار و 695 مورد از این احکام اجرا و آزادسازى شد.

مدیر حفاظت و بهره بردارى از منابع آب شرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: بهره بردارى از سه هزار و 
162 حلقه چاه مجاز در این استان در یک سال اخیر 
اصالح و تعدیل شد که صرفه جویى 215 میلیون متر 

مکعبى آب را به همراه داشته است.
محمد خلجى افزود: این فعالیت از جمله اقدامات طرح 
احیا و تعادل بخشــى منابع آب زیرزمینى است که با 
توجه به آثار ناگوار افت آب هاى زیرسطحى در استان 

به جدیت دنبال مى شود.
وى اضافه کرد: از سال 95 تاکنون حدود 15 هزار و 
800 پروانه بهره بردارى کشاورزى در استان اصفهان 

اصالح و تعدیل شد که پیامد آن کاهش حجم 820 
میلیون مترمکعب آب در پروانه هاست. در این طرح 
همچنین در سال گذشــته 800 چاه غیرمجاز در این 
استان اصفهان پلمب شــد که جلوگیرى از برداشت 
غیرقانونى بالغ بر هفــت میلیون متر مکعب آب را در 

پى داشت.
وى اظهارداشــت: از ســال 84 تاکنــون، هفــت 
هــزار و 987 حلقه چــاه غیرمجاز در اســتان پر و 
مســلوب المنفعه شده اســت و حجم صرفه  جویى 
حاصــل از آن 225.8  میلیــون مترمکعــب برآورد

 مى شود.

تعدیل بهره بردارى بیش از  
3000 حلقه چاه مجاز 

رشد 35 درصدى شناسایى 
زمین خوارى در اصفهان

رئیس پلیس آگاهــى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان از دستگیرى جوان شــیادى که با ترفندى 
خاص از 10 فرد کهنســال کالهبــردارى کرده و 

متوارى شده بود خبر داد.
سرهنگ حسین ُترکیان گفت: در پى شکایت تعدادى 
از افراد کهنســال مبنى بر اینکه از سوى یک جوان 
شــیاد مورد کالهبردارى قرار گرفتنــد، موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهــان اداره جعل 
و کالهبردارى پلیس آگاهى اســتان اصفهان قرار 

گرفت.
او گفت: کارآگاهان در تحقیقات خود دریافتند هنگامى 
که افراد کهنسال براى دریافت وجه نقد به باجه عابر 
بانک مراجعه مى کردند فرد کالهبردار به آن ها نزدیک 
شده و به بهانه کمک و مســاعدت در انجام عملیات 
بانکى کارت و رمز آن ها را اخذ و با تعویض کارت اعالم 
مى داشته که دستگاه کارت شما را ضبط کرده و باید 

براى دریافت آن به بانک مراجعه کنید.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان مى گوید: افراد 
کهنســال هنگامى که به بانک مراجعه مى کردند، 
متهم کارت را با خود برداشته و به سرعت از محل دور 
مى شد و سپس در فرصتى مناسب اقدام به برداشت از 

حساب مال باختگان مى کرد.
به گفته سرهنگ ُترکیان، با تکمیل شدن تحقیقات 
کارآگاهان اقدامات تخصصى و پلیسى خود را براى 
شناسایى و دســتگیرى این فرد شــیاد آغاز کرده و 
سرانجام با رصد هوشمندانه خود هویت او را بدست 
آورده و محل ســکونتش را در یکى از شهرك هاى 
اطراف شهرستان اصفهان مورد شناسایى قرار دادند.

این مقام انتظامى مى گوید: کارآگاهان بالفاصله با 
هماهنگى مرجع قضائى متهم را در منزلش دستگیر 
و به پلیس آگاهى اســتان منتقل کردند که پس از 
مواجهه با مدارك و مستندات پلیس به کالهبردارى 
از 10 فرد کهنسال و برداشــت 450 میلیون ریال از 

حساب آنان اقرار کرد.

کالهبردارى جوان شیاد از 10 مرد کهنسال

اداره کل هواشناسى استان اصفهان درباره وزش باد و گرد 
و خاك و کاهش دید از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه هفته 

جارى در استان "هشدار زرد" صادر کرد.
بر اساس هشدار مرکز پیش بینى ســازمان هواشناسى 
کشور، رنگ زرد براى آگاهى بخشى، رنگ نارنجى براى 

حفظ آمادگى و رنگ قرمز براى اقدام است.
هواشناســى اصفهان، روز یکشنبه با صدور اطالعیه اى 
از وزش باد به نسبت شدید تا شدید، احتمال وقوع ُتندباد 
موقتى، گرد و خاك و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا از 
روز دوشنبه تا روز چهارشنبه هفته جارى در بیشتر مناطق 

استان خبر داد.
بر اساس این گزارش، احتمال شکستن درختان فرسوده 
و نهال ها، آسیب رســیدن به ســازه هاى موقت مانند 
گلخانه ها و تابلوهاى تبلیغاتى، گرد و خاك و کاهش دید 

و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

در این اطالعیه به شهروندان توصیه شده است تا براى 
جلوگیرى از خسارت احتمالى در اثر وزش باد شدید، براى 
محکم کردن سازه هاى ساختمانى و حفاظت از صنعت 
کشاورزى اقدام و از ترددهاى غیرضرور بویژه سالمندان 

خوددارى کنند.
در همین حال مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى 
اصفهان گفت: گرد و غبار در مناطق مرکزى کشور متأثر 
از کشور عراق بود، این گرد و غبار چون از مناطق شمال 
عراق بود، مناطق مرکزى کشور و اصفهان را درگیر کرد 

و سبب کاهش میدان دید شده است.
منصور شیشــه فروش ادامه داد: شدت وزش باد به 100 
کیلومتر بر ساعت رســید، اما چون ایمن سازى شده بود 
خسارت به حداقل رسید و ســبب کاهش میدان دید و 

خیزش کانون هاى گرد و غبار شد.
وى بــا بیان اینکه اســتان از ســه جهت تحــت تأثیر 

کانون هاى گرد و غبار است اضافه کرد: کویر سمنان، قم، 
خراسان جنوبى و یزد مرز مشترك با استان اصفهان دارند 
و کانون هاى گرد و غبار آن ها نیز فعال است، 98 درصد 
تاالب بین المللى گاوخونى هم خشک و تبدیل به کانون 
گرد و غبار شده که از این منظر تأمین حق آبه گاوخونى و 

زاینده رود ضرورى است.

آیا خطــر ورود ملخ هاى صحرایى به ایــران و اصفهان 
منتفى شده اســت؟ تازه ترین خبرها مى گویند که خطر 
از سر ما گذشته و قرار نیست لشکر ملخ ها به کشورمان 

سرازیر شود. 
اواخر اسفندماه سال گذشته بود که موجى از خبرها درباره 
هجوم آفات عربســتانى به ایران نگرانى هاى زیادى را 
ایجاد کرد. ملخ هاى پیش رونده اى که با حمله به مزارع، 
خسارات زیادى وارد مى کنند و هر چه هست و نیست را 
مى خورند. پیش بینى ها در اواخر سال 1400 این بود که 
این ملخ ها حتى زودتر از موعد راه ایران را در پیش بگیرند 
و در سال زراعى 1401-1400، حدود 80 هزار هکتار از 
اراضى کشور درگیر مبارزه با ملخ هاى صحرایى شود. اما 
تازه ترین خبرها نشان مى دهد که لشــکر ملخ ها قرار 

نیست به کشورمان سرازیر شوند.
 عدم بارش مناســب در کشورهاى شــرق شبه جزیره 
عربستان و عدم تشکیل سیکلون، احتمال حمله ملخ هاى 
صحرایى را به صفر رسانده اســت. به گفته مدیر مبارزه 
با آفات عمومى و همگانى ســازمان حفظ نباتات کشور، 
پیش بینى مى شدکه در نیمه دوم ماه مارس، یعنى در اوایل 
فروردین شــاهد حمله ملخ هاى صحرایى از کشورهاى 
شرق شبه جزیره عربستان باشیم که پیش بینى ها درست 
از آب در نیامد و ممکن اســت حمله اخیر ملخ ها از گونه 
آسیایى باشد. احتمال آسیب رساندن این ملخ ها به بخش 
کشــاورزى نیز وجود دارد اما در صورت حمله این گونه، 

توان مقابله با آن را داریم. 
ملخ هاى صحرایــى همواره یک خطر بالقوه محســوب 
مى شده اند. آنها از جمله مهمترین آفات کشاورزى هستند 
که در سال هاى اخیر چند ماه بعد از وقوع بارندگى هاى شدید 

در جنوب کشور، از شبه جزیره عربستان به ایران مهاجرت 
مى کردند و ضمن حمله به باغات و مزارع کشاورزى، آسیب 
هاى زیادى را به کشاورزان وارد مى کردند و به همین دلیل 
سازمان حفظ نباتات کشــور که زیرمجموعه وزارت جهاد 
کشاورزى است، در ابتداى هر سال زراعى تالش مى کند 
ضمن پیش بینى نحوه و شدت حمله ملخ ها در ماه هاى آتى، 
اقدامات الزم براى کسب آمادگى جهت مبارزه احتمالى با 

این حمالت را انجام دهد.
بیشترین حجم مبارزه با ملخ هاى صحرایى در ایران در 
سال زراعى 98-97 انجام شد. در آن سال 750 هکتار از 

اراضى کشور درگیر مبارزه با ملخ هاى صحرایى شدند.

ملخ هاى بومى تهدیدى براى اصفهان 
در کنار اســتان هاى جنوبى که هرســال احتمال حمله
 ملخ هاى صحرایى به مراتع آنها زیاد است، استان هاى 
مرکزى و سه شهرستان تیران و کرون، لنجان و مبارکه 
نیز کانون تولید ملخ بومى هستند که به دلیل بارش هاى 
کم امسال تاکنون این ملخ ها نیز عامل طغیانى پیدا نکرده 
اند اما احتمال اینکه حمله کنند بســیار زیاد است. در این 
خصوص مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان به 
«نصف جهان» گفت: اقدامات پیشگیرانه در راستاى مقابله 
با حمله ملخ هاى صحرایى و بومى به استان اصفهان انجام 
شده و هنوز گزارشى دال بر حمله ملخ هاى صحرایى به 
استان اصفهان مخابره نشده است و شبکه هاى مراقبت 
در جنوب و قسمت هاى مرکزى و همجوار تدابیر کنترلى 

الزم را اتخاذ کرده اند. 
وى گفت: سال گذشــته نیز حمله ملخ هاى صحرایى به 
مراتع و زمین هاى کشاورزى شهرســتان هاى تیران و 
کرون، ســمیرم، مبارکه، آران و بیــدگل نوعى تهدید به 

شــمار مى رفت ولى اقدامات مقابلــه اى براى ملخ هاى 
مراکشــى و  ایتالیایى در 7 هزار و 300 هکتــار از اراضى 
کشــاورزى اصفهان به عدم ورود این ملخ ها و کنترل و 
مهار آنها کمک کرد و به این گونه ملــخ ها اجازه طغیان 
داده نشد و خوشبختانه آسیبى به مزارع نرسید. امسال نیز با 
سم پاشى هاى انجام شده سعى در کنترل این آفات داشتیم.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان اضافه کرد: 
همچنین با ورود به فصل بهار و مساعد شدن شرایط آب و 
هوایى، پوشش گیاهى و رطوبت خاك، ادامه روند ردیابى و 
پایش در اکثر استان هاى کانونى ملخ هاى بومى ادامه دارد.

شیشــه فروش ادامه داد: تمهیدات الزم با استان هاى 
مجاور انجام شده بود تا کنترل هاى ضرورى جهت حمله 

ملخ هاى صحرایى نیز انجام شود.

مبارزه با آفت سن گندم با پهپاد
 به جز ملخ ها کــه یکى از آفات مخرب بــراى مراتع به 
شمار مى روند، سن ها نیز از جمله آفاتى هستند که کم از 
ملخ ها نداشته و اصفهان یکى از کانون هاى سن در کشور 

به شمار مى رود.
 به گفته مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان، 
مبارزه با آفت ســن غالت نیز در ســال زراعى گذشته 
(1400-1399) در مناطق شمالى کاشان، آران و بیدگل، 
اردستان که کانون هجوم سن بودند به وسیله پهپاد انجام 
شد:«سال گذشته 58 هکتار براى مبارزه با سن سمپاشى 
شد و امســال نیز 85 هکتار ســطح زیرکشت سمپاشى 

مى شود.» 
وى افزایش دماى 3 درجه اى نســبت به ســال قبل و 
کاهش رطوبت را دلیلى بر افزایش آفت ســن در مزارع 

گندم دانست.

خطر از سر ایران گذشت 

باران نبارید، ملخ ها به اصفهان 
نرسیدند 

هواشناسى اصفهان هشدار زرد صادر کرد

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان 
گفت: با اقــدام صحیح دختربچه 9ســاله و تالش 
کارشناســان اورژانس پیش بیمارستانى شهرستان 
اصفهان، مادر یک کــودك که به علــت بیمارى 
هوشیارى خود را از دســت داده بود، از مرگ نجات 

پیدا کرد.
فرهاد حیدرى با بیان اینکه کارشناســان اورژانس 
ضمن آرام سازى کودك، گرفتن شرح حال، آدرس 
کامل و برقرارى تماس پیگیرى تا رسیدن آمبوالنس 
این مأموریت را با موفقیت به پایان رساندند، تصریح 

کرد: خوشبختانه حال مادر روبه بهبودى است و پس از 
حضور پرسنل اورژانس در محل، ضمن انجام اقدامات 
فورى، مادر به مرکز درمانى انتقال داده شد و تحت 

درمان قرار گرفت.
حیدرى با قدردانى از تماس به موقع این ناجى کوچک 
به نقش معلمان مدارس در آموزش کودکان اشاره کرد 
و اضافه کرد: کارشناسان اورژانس از این کودك آگاه، 
نحوه آشنا شدن وى با اورژانس 115 را جویا شدند و 
کودك در پاسخ به یادگیرى شماره هاى امدادى در 

درس مطالعات اجتماعى در مدرسه اشاره کرد.

کودك 9 ساله جان مادر خود را نجات داد

مدیر کل سازمان زمین شناســى و اکتشافات مواد 
معدنى اصفهان گفت: پردازش داده ها و رصد هاى 
زمینى حکایت از پیشروى فرونشست زمین به داخل 
شهراصفهان با شتاب ســریع دارد که مدیریت این 
بحران نیازمند ســرعت عمل در اجراى راهکارهاى 

اثربخش است.
رضا اســالمى در گفت و گو با ایرنا به پایش جدى 
فرونشست زمین در دشت اصفهان_برخوار از سال 
98 اشاره و بیان کرد: در سال 98 که ما فقط با استفاده 
از تصاویر ماهواره اى مناطق تحت تاثیر فرونشست 
زمین و نرخ را به دست آوردیم بیشینه نرخ به صورت 
منطقه اى 184 میلیمتر بود که به صورت نقطه اى در 
مناطقى از غرب، شمال شرق و شرق اصفهان وجود 
داشــت، همچنین داده هاى GPS نیز همین نرخ را 
نشــان مى داد ولى با این تفاوت که نقاط بیشینه به 
صورت یک پهنه در آمده بود و در حال گســترش از 

جنوب غرب و شمال شرق است.
اســالمى افزود: موضوع بســیار عجیبى که باید به 
آن توجه ویژه کرد تعــدد و پراکندگى گزارش هاى 
فروریزش ها در سطح شهر به علت نشت یا ترکیدگى 

لوله آب بود.
وى ادامه داد: ازمناطق مرکزى از جمله "احمد آباد" 
و "جى" یا مناطق شمالى مانند "کاوه"، "گلستان" و 
مناطق جنوبى مانند "مهر آباد" و"آمادگاه"، گزارشهایى 
داشته ایم که شاید آخرین آن فرو ریزش اخیر خیابان 

آمادگاه شرقى در چند روز گذشته بود.
مدیر کل سازمان زمین شناســى و اکتشافات مواد 
معدنى اصفهان در ادامه این گفت و گو تصریح کرد: 
سرعت فرونشست با تصمیم گیرى در این خصوص 

مانند مسابقه الك پشت و خرگوش است.
مدیر کل سازمان زمین شناســى و اکتشافات مواد 
معدنى اصفهان، ادامه داد: کارشناســان  یک زبان 
مشترك در این خصوص دارند و آن اینکه براى کنترل 
سرعت دیوانه وار فرونشست باید بین منابع و مصارف 

آب تعادل به وجود بیاید.
وى هشدار داد: موضوع فرونشست زمین در اصفهان 
به عنوان تنها کالنشهرى که زبانه هاى فرونشست 
زمین به داخل شــهر نفوذ کرده بسیار جدى است و 
هر روزى که بگذرد فرصت براى جبران را از دست 

خواهیم داد.

سرعت دیوانه وار فرونشست در اصفهان 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از افزایش 
ســه برابرى آمار مراجعان سرپایى و ســه تا چهار 
برابرى موارد مثبت کرونا طى روزهاى اخیر خبر داد 
و گفت: نمى توان گفت که در ابتداى موج هفتم قرار 
داریم؛ اما اگر آمار ابتال و بیماران بدحال در روزهاى 
آینده افزایش پیدا کند، به قله دوم پیک ششــم وارد 

مى شویم.
پژمان عقدك با اشاره به مراجعه 405 بیمار سرپایى با 
عالئم کرونا به مراکز درمانى در روز سیزدهم فروردین 
ماه افزود: در این روز تعداد افرادى که تست کروناى 
آن ها مثبت بود نیز 89 نفر ثبت شد اما این آمار کم کم 
و در روزهاى اخیر، رشد یافته تا جایى که آمار مراجعان 
سرپایى تقریبًا سه برابر و تعداد موارد مثبت نیز حدود 

سه تا چهار برابر افزایش یافته است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان پیش بینى 

کرد که همیــن روند تــا اواخر فروردیــن و اوایل 
اردیبهشت ادامه یابد و گفت: نمى توان گفت که در 
ابتداى موج هفتم قرار داریم، زیرا موج هفتم تعریف 
دیگرى دارد؛ اگــر آمار ابتالء و بیمــاران بدحال در 
روزهاى آینده افزایش پیدا کند، در اردیبهشــت ماه 
به قله دوم پیک ششم وارد مى شــویم؛ یعنى هنوز 
پیک ششــم فروکش نکرده که در حال رسیدن به 

قله دوم است.
وى با اشاره به اینکه در برخى کشورها قله دوم پیک 
ششم خیلى بلندتر از قله اول است، خاطرنشان کرد: 
هیچ بعید نیســت که در کشــور ما نیز چنین اتفاقى 
رخ دهد و در صورتى که بــا همین روند افزایش آمار 
مراجعات و موارد مثبت ادامه پیدا کند، شاید در نیمه 
اردیبهشت ماه به قله دوم پیک ششم و وضعیت قرمز 

کرونا برسیم.

افزایش 4 برابرى موارد مثبت کرونا در اصفهان

دریا قدرتى پور
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پژمان جمشــیدى به عنوان اولین بازیگر 
به پروژه فیلم ســینمایى «بخارســت» 

پیوست.
طبق اعــالم روابط عمومــى فیلم، فیلم 
سینمایى «بخارســت» به تهیه کنندگى 
على طلوعى، کارگردانى ســید مســعود 
اطیابــى و نویســندگى حمــزه صالحى 
جدیدتریــن محصول نبــراس پیکچرز 
است و در مرحله پیش تولید قرار دارد و به 
زودى پس از عقد قرارداد با سایر بازیگران 
مورد نظر وارد مرحله فیلمبردارى خواهد

 شد.
پژمان جمشیدى سابقه همکارى با مسعود 
اطیابى را در فیلمهاى تگزاس 1، تگزاس 
2 و دینامیت دارد. اســامى سایر بازیگران 
پس از نهایى شدن به زودى اطالع رسانى 
خواهد شــد. این بازیگر در جشنواره فیلم 
فجر اخیر، «علفــزار» و «بى مــادر» را 

داشت.
او این روزها در تئاتر على سرابى در تاالر 
وحدت به نام «آن ســوى آینه» هم قرار 

است، روى صحنه برود.

 احترام برومنــد، هنرمند باســابقه تئاتر، 
تلویزیون و سینما در آغاز 75 سالگى اش 
با انتشــار عکســى از خود در کنار کیکى 
مزین به تصویرش، نوشــت: ««هفتاد و 
پنج سالگى هم عالمى دارد، به خصوص 
وقتى دوســتان جوان و عزیز غافلگیرت 

کنند.»
احترام برومنــد زاده 20 فروردین 1326، 
در 21 ســالگى وارد تلویزیــون شــد. او 
گوینده برنامه هاى کودك بود و در مدتى 
نه چندان طوالنى بــه محبوبیتى بزرگ 
دست یافت و خاطرات شیرینى که براى 
کودکان دهه 40 و 50 ساخت، همچنان در 
ذهن آنان زنده و حاضر است. او از سال 46 
تا 58 به همکارى خود با تلویزیون ادامه 
داد اما در ســال هاى اولیه بعد از انقالب 
همکارى این هنرمند بــا تلویزیون قطع 

شد.
احترام برومنــد، هنرمند باســابقه تئاتر، 
تلویزیون و سینما، همســر زنده یاد داود 
رشــیدى، مادر لیلى رشــیدى و خواهر 

بزرگ تــر مرضیــه و راضیــه برومند، 
روز شــنبه 20 فروردیــن در آغــاز 75 
ســالگى در مورد این اتفاق در اســتورى 
اینستاگرامش چنین نوشــت: «هفتاد و 
پنج سالگى هم عالمى دارد، به خصوص 
وقتى دوســتان جوان و عزیز غافلگیرت

 کنند.»

بازیگر ســریال «خداداد» و اســتندآپ کمدین برنامه 
«خندوانه» اولین محصول مشــترك ایران و ترکیه در 

اینستاگرام را کارگردانى مى کند.
على صبورى اظهار داشت: قصد دارم یک سریال هشت 
قسمتى براى فضاى مجازى بسازم و آن را در اینستاگرام 
منتشــر کنم. در این ســریال کمدى یــک بازیگر زن 
ترکیه اى نیز حضور دارد. صبورى با بیان این که 20 روز 
دیگر فیلمبردارى سریال آغاز مى شود، افزود: امیدوارم 

این سریال کمدى عید فطر آماده و پخش شود.
وى با اعالم این خبر که تماشاى این سریال اینستاگرامى 
رایگان است، گفت: چند اسپانسر (حامى مالى) براى این 
سریال در نظر گرفته ام و در هر قسمت اسم اسپانسر در 

ابتدا ذکر مى شود.  
صبورى درباره فعالیت هایش در تلویزیون گفت: در شبکه 
نسیم سیما قرار بود مجرى شوتبال بشوم. ولى چون این 

برنامه در عید شــروع مى شــد و همزمان با سریال 
خداداد بود قبول نکردم. هیچ وقت دوست ندارم 

دو برنامه همزمان داشته باشــم. همچنین از 
طرف خندوانه هم تماس گرفتند که استندآپ 
کمدى اجرا کنم. خندوانه برنامه اى اســت 
که من در آن متولد شــده ام. ولــى به دلیل 

همزمانى اش با سریال خداداد 
قبول نکردم.

این بازیگر با بیان این 
که قصد دارد اولین 

استندآپ تئاتر ایران را روى صحنه ببرد، گفت: متن این 
اثر دارد آماده مى شود و در یک سالن خیلى خوب در سال 
1403 این کار را انجام مى دهم. امیدوارم ســال 1403 
این اتفاق بیفتد. اســتندآپ اکسســوار (وسایل صحنه) 
ندارد و فرد کمدین با میکروفونش روى صحنه مى آید. 
دوست دارم با استفاده از تلویزیون هاى ال اى دى فضاى 
تصویرى را در پشت سرم خلق کنم. این طورى ریتم و 
ضرباهنگ استندآپ تند مى شــود و مى توان دو ساعت 

اجرا کرد.
وى افزود: در ایران نمى شود خیلى از شوخى هارا داشت 
و چــون خودمان آدم هــاى معتقدى هســتیم خیلى از 
شــوخى هاى دیگر را انجام نمى دهیم. بــه این خاطر 
اســتندآپ حوزه سختى اســت. یکى از راه ها این است 
که 20 نفر در طول دو ســاعت اســتندآپ اجرا کنند تا 
ریتم نیفتد. ولى اگر قرار به اجراى تک نفره باشــد 
باید عناصر دیگرى بــه اجرا اضافه کنیم. 
اســتندآپ تئاتر گونــه اى از نمایش 

محسوب مى شود.
صبورى درباره دیگر فعالیت هایش 
گفت: دو پیشــنهاد بازى در سریال 
شبکه نمایش خانگى دارم که هنوز 
وارد مرحله پیش تولید نشده اند. تا 
زمانى که بازى ام قطعى 
نشــود نمى توانم اسم 

سریال ها را بیاورم.

حسین محجوب با انتقاد نسبت به فضاى تولیدات نمایشى گفت 
که بعد از «سربرون» در پروژه دیگرى نبوده است و احتماال دیگر 

در این حوزه فعالیت نکند.
این بازیگر ســینما و تلویزیون اظهار کرد: آخرین 
کارى که من در آن به عنوان بازیگر حضور داشتم 
سریال «جشن سربرون» مجتبى راعى است که 
فیلمبردارى این سریال اواخر دى ماه به پایان رسید 
و از آن زمان به بعد هنوز در کارى حضور نداشته ام.

وى افزود: پیشــنهاد براى بازى وجود دارد امــا به دلیل کیفیت 
پایین فیلمنامه ها ترجیح دادم در آن آثار حضور نداشــته باشــم. 
درباره وضعیت نابسامانى که بر تولیدات نمایشى حاکم شده است 
همین اندازه بس که بگویم شاید به شخصه نتوانم دیگر در چنین 
فضایى کار کنم. این بازیگر درباره بحث سرمایه گذارى در سینما 
و تلویزیون گفت: متاسفانه اگر نگاهى به برخى سرمایه گذارى ها 
در تولیدات نمایشى بیندازید، متوجه مى شوید این پول ها توسط 
آدم هایى وارد مى شود که مى خواهند خود را به طریقى مطرح کنند. 

حال این مساله مى خواهد جلوى دوربین باشد یا پشت آن.
او تاکید کرد: درباره حضور در ســینما نیز بایــد اضافه کنم فعال 
موضوعاتى را که در هنر هفتم کشــورمان مطرح مى شود چندان 

نمى پسندم، براى همین در آن مشارکتى نخواهم داشت.
محجوب در پاسخ به این ســوال که آیا از شبکه نمایش خانگى 
پیشنهادى براى بازى دارد، بیان کرد: آثار این حوزه جدید نیز برایم 
چندان جالب توجه نیست و پیشنهادى هم براى بازى در کارهاى 

نمایش خانگى ندارم.

پژمان جمشیدى با کدام فیلم 
قرارداد بست؟ 

حال و هواى احترام برومند 
در آغاز 75 سالگى

 اولین سریال مشترك ایران و ترکیه را مى سازم
فیلــم «جانوران شــگفت انگیز: اســرار 
دامبلدور» بــه کارگردانى دیوید ییتس از 
فیلمنامه اى نوشــته جى.کى. رولینگ و 
استیو کالوز و داستانى از جى.کى. رولینگ 
از 15 آوریل 2022 اکران بین المللى خود 

در سینما هاى هالیوود را آغاز خواهد کرد.
این فیلــم محصول مشــترك آمریکا و 
بریتانیا است و دنباله جانوران شگفت انگیز: 
جنایات گریندل والد (2018) اســت. این 
فیلم سومین قسمت از مجموعه فیلم هاى 
دنیــاى جادوگــرى و در کل یازدهمین 
فرنچایز در مجموعه دنیــاى جادوگرى 

محسوب مى شود.
در فیلــم بازیگرانى نظیــر ادى ردمین، 
کاترین واترســتون، دن فوگلر، آلیسون 
ســودول، ازرا میلــر، کلــوم ترنر،مس 
میکلســن، جســیکا ویلیامز و جود ال به 
ایفاى نقــش مى پردازند. فیلــم جانوران 
شگفت انگیز: اســرار دامبلدور قرار است 
در تاریخ 15 آوریل 2022 توسط برادران 
وارنر پیکچرز منتشر شــود. فیلم بردارى 
رسمى فیلم قرار بود از اوایل سال 2020 

آغاز شود.
در 16 مــارس 2020، روزى که قرار بود 
فیلم بردارى آغاز شود، بیمارى دنیاگیرى 
کروناویروس باعث شــد تا برادران وارنر 
پیکچرز تولید فیلم را بــه تعویق بیندازد. 
فیلم بردارى به طور رســمى در سپتامبر 
2020 آغاز شــد و تاریخ اکــران آن 12 
نوامبر 2021 اعالم شد. با این حال، پس 

از جدایى جانى دپ از نقش گلرت گریندل 
والد، اکران فیلم به سال 2022 برگردانده 

شد.
در خالصه داســتان این فیلم ســینمایى 
آمده است: چندین سال پس از وقایع فیلم 
دوم، داستان تا حدودى در ریودوژانیروى 
برزیل و بخشى دیگر در برلیِن آلمان رخ 
مى دهــد و منجر به دخالــت جادوگران 
و جهان جادویى در جنــگ جهانى دوم 
مى شــود.با قدرت گرفتن گریندل والد 
، آلبــوس دامبلــدور نیوت اســکمندر و 
دوستانش را به مأموریتى مى فرستد که 
منجر به درگیرى با ارتــش گریندل والد 
مى شــود و دامبلدور را به فکر وا مى دارد 
که تا چه مدت میتواند به دور از جنگ و در 

حاشیه بماند.

فیلم اسرارآمیز «جانى دپ» 
جمعه اکران مى شود

حسین محجوب:

شاید دیگر در هیچ اثر نمایشى حضور نیابم

بیوك میرزایى، هنرمند پیشکسوت کشورمان که سریال "جشن سربرون" به 
کارگردانى مجتبى راعى را آماده پخش دارد، درباره لزوم شــکل گیرى رقابت 
سالم میان شــبکه هاى تلویزیونى و اینکه اساسًا چقدر به این رقابت ها اعتقاد 
دارد مى گوید: به دلیل خط قرمزها و ارتباطاتى که در ســازمان صداوسیما 

وجود دارد، اصًال رقابت در شــرایط فعلى نمى تواند ســالم باشد. رقابت 
زمانى درست است که میدان براى عرض اندام همه به شکل مساوى 

برقرار باشد.
این هنرمند که به گفته خودش این روزها بیشتر در رادیو مشغول است 
با انتقاد از سریال هاى مناسبتى تلویزیون خاطرنشان کرد: سریال هایى 

را روى آنتن مى برند که آدم مى ماند چطــور به این کارها اجازه پخش 
داده اند! متاسفانه هیچ چیز ســر جاى خودش نیست. کارگردان هاى 

خوب ما در خانه بیکار نشسته اند و ما آثار تلویزیونى مان هر 
روز ضعیف تر مى شود. در حال حاضر وضعیت به 

گونه اى شده که همه اول بودجه را مى پرسیم 
و بعد سراغ متن و کارگردان را مى گیریم؛ 
در حالى که در گذشته اول مى پرسیدیم 

متن چیست؟ این اتفاق خیلى بد است.
میرزایى در ادامه همین صحبت هایش
خطاب بــه رئیس فعلى ســازمان 
صداوســیما گفت: بــه صراحت 
حاضــر  حــال  در  مى گویــم 
تلویزیــون بُردش را از دســت 
داده اســت. مــِن بازیگــر که 
روزهاى پنجشــنبه و جمعه در 
خانه هســتم ترجیــح مى دهم 

تلویزیون تماشــا کنــم اما وقتى 
مى بینــم واقعا چیــزى مرا جذب 

نمى کند، همین مى شود که دست 
روى کانال هــاى ماهواره مى گذارم 

که اتفاقًا آنها هم چیزى ندارند ولى در 

نهایت آدم را سرگرم مى کنند. رسانه ملى که زمانى خیابان ها براى تماشاى 
سریال هایش خلوت مى شدند، االن چرا دیگر اینطور نیست؟

بازیگر مجموعه هاى "همسایه ها"، "خانه سبز"، "روزگار جوانى"، ”گمگشته“ و 
"کاله پهلوى" سپس به ورود تهیه کنندگان نابلد در سازمان 

صداوسیما اشاره کرد و نسبت به این اتفاق انتقاد کرد.
او گفت: کسانى هســتند که باغدارند، زمین دار هستند 
و در واقع برج ســازى مى کنند اما آمده اند و تهیه کننده 
شــده اند! خوب معلوم است که نگاهشــان هم کیلویى 
است. چه توقعى مى توان از آن ها داشت؟ متاسفانه کسى 
هم نیست بگوید شــما اصًال این کاره نیســتید. این تهیه 
کنندگان همان هایى هستند که دختر عمو، پسرعمو و دختر 
خاله هایشان را ســر کار مى آورند و همین اتفاق باعث 
افت تلویزیون مى شود. متاســفانه در حال 
حاضر به خاطر تغییر و تحوالتى که 
در سازمان شــکل گرفته آنقدر 
خط قرمزها زیاد شــده که همه 
به شبکه نمایش خانگى روى 
آورده اند و اتفاقا ما کارهاى 
خوب را در همین شــبکه 

مى بینیم.
میرزایى خاطرنشان کرد: 
تلویزیــون ایــن روزها 
خیلى کم کار خوب ارائه 
مى دهد به همین خاطر 
کارگردان هــاى خوب 
ما هم به شــبکه نمایش 
خانگــى روى آورده اند و 
شرایط به گونه اى شده که 
برخى ها دست روى مسائلى 
مى گذارند که فقط تصویب شود. 

ولى بعد مى بینیم نه متنشان درست است، نه کارگردان درست دارد. این روزها 
تهیه کننده حرف اول را مى زند چون اوســت که پول مى دهد. بعضا مى بینیم 
نقش هاى بازیگران را هم تهیه کننده انتخاب مى کند! حرف اول در یک سریال 
خوب را ابتدا قصه اش مى زند و بعد انتخاب َکست (انتخاب بازیگر) درست، ولى 
این روزها کارگردان قدرت انتخاب بازیگر را نــدارد و با این اتفاق همه چیز بر 
هم مى ریزد. من فکر مى کنم در مجموع ما ســه الى چهار کارگردان داریم که 
قدرت انتخاب دارند، مثل آقایان داوود میرباقرى، حسن فتحى و ...؛ متاسفانه 
تهیه کنندگان االن انتخاب بازیگران را به دست گرفته اند و کارى هم ندارند 
که فالن نقش با بازیگر همخوانى ندارد. آنها به کار خوب فکر نمى کنند فقط 

مى خواهند پول دربیاورند.
وى سپس به حضور کارگردان هاى مطرح در شبکه نمایش خانگى اشاره کرد 
و گفت: این روزها کارگردان هاى خوب ما یا کار نمى کنند یا کسى سراغ شان را 
نمى گیرد و یا مشغول شبکه نمایش خانگى هستند. اسپانسرهاى خوب مى گیرند 
و پول خوبى هم به بازیگران مى دهند و همین امر باعث مى شود بازیگر هم به 
سمت همین شــبکه ها برود. براى ماه محرم و ماه رمضان با من تماس هایى 
گرفته شد و کارهایى پیشنهاد شد ولى آنقدر برخوردهایشان شکل بدى داشت 
که آدم ترجیح مى دهد کار نکند. به نظر من زمانى کار نکردن خودش کار کردن 
است. من خودم شخصا به خاطر همین مسائل است که بیشتر در رادیو هستم، 
درواقع این روزها کار اصلى ام رادیو است؛ در حالى که یک بازیگر با این همه 
سابقه نباید در خانه بنشیند و یا فقط در رادیو کار کند. من ترجیح مى دهم اندك 

پولى از رادیو بگیرم ولى هر کارى را انجام ندهم.
این هنرمند در ادامه درباره کارهاى جدیدى که براى تلویزیون دارد توضیح داد: 
اخیرا به یک رئالیتى شو جدید شبیه به برنامه "جوکر" دعوت شده ام که در مرحله 
پیش تولید است و همین روزها تکلیفش مشخص مى شود. به نظرم یک کار 
خوب و پربازیگرى است و بازیگران خوبى هم از جمله حسن پورشیرازى، مهران 
رجبى، امید روحانى و دیگر دوســتان با آن همــکارى خواهند کرد. همچنین 
سریال "جشن سربرون" را که یکى دو ماه پیش تمام کردیم براى پخش دارم. 
ابتدا قرار بود این مجموعه بهمن ماه 1400پخش شــود که امکانش نبود. این 
کار یک درام عاشقانه و یک سریال کالسیک پر زحمت است که نزدیک به سه 

سال تولید آن طول کشید.

بازیگر فیلم «خفه گى» گفت: شــخصا هنوز از 
بیست سال پیش طلب مالى دارم که پرداخت 
نشده و قطعا پرداخت هم نخواهد شد، بسیارى 
از ما بازیگران با وعده وعیدهایى سر پروژه ها 
حضور پیدا مى کنیم اما بعد از آن با بدعهدى و 

بدقولى تهیه کنندگان روبرو مى شویم. 
غالمحسین لطفى پیرامون طلبکار بودن خود از 

بسیارى از پروژه هایى که در آنها به عنوان بازیگر 
حضور داشته گفت: متاســفانه این براى بار نخست 

نیســت که از این وضعیت گله مى کنم و مى ترسم به بهانه 
گیرى متهم شوم اما واقعا نه تنها من بلکه بسیارى از بازیگران هستند 

که با این مشکل روبرو هستند. 
وى در همین راستا ادامه داد: شخصا هنوز از بیست ســال پیش طلب مالى دارم که پرداخت نشده و قطعا پرداخت هم 
نخواهد شد، بسیارى از ما بازیگران با وعده وعیدهایى سر پروژه ها حضور پیدا مى کنیم اما بعد از آن با بدعهدى و بدقولى 

تهیه کنندگان روبرو مى شویم.
بازیگر فیلم «خفه گى» در همین رابطه تاکید کرد: اگر بخواهم مثال بیاورم و نام ببرم درست نیست اما شاید بیش از بیست 
پروژه در ذهن دارم که هنوز به من بدهى دارند، شاید این مبالغ امروز کم باشد اما وقتى نرخ تورم را در نظر بگیریم و آن 

مبلغ را به روز کنیم طلب من بسیار زیاد خواهد بود. 
وى درباره نبود تعهد مالى در قراردادهاى سینمایى و بازیگران اضافه کرد: متاسفانه ما شاید قراردادى در شروع یک پروژه 
مى بندیم اما این قرارداد چندان قابل پیگیرى نیســت، به طور کلى اگر هم کسى خلف وعده کند ما باید براى به دست 
آوردن پولمان ماه ها و سالها دوندگى کنیم که شاید هزینه این پیگیرى از خود آن پول هم بیشتر شود به همین خاطر اکثر 

بازیگران و عوامل بعد از مدتى دوندگى خسته شده و دیگر به دنبال طلب خود نمى روند. 
این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در همین رابطه اذعان کرد: قراردادى که بازیگران و عوامل مى بندند صرفا یک 
برگه کاغذ است و چون ارز حقوقى چندانى ندارد قابل پیگیرى نیست، از سویى همواره این نیاز وجود داشته که یک نهاد 
قضایى وارد این ماجرا شود و براى حل این مشــکالت نهادى واسط برپا گردد که اگر بازیگر یا عواملى از گروه بخواهد 

شکایت کند این شکایت روندى قانونى به خود گرفته و براى فرد بدهکار بازدارندگى حقوقى داشته باشد.
وى در همین راستا افزود: من و دیگر همکارانم سالهاست از این موضوع ضرر کرده ایم، اکثر مواقع اگر یک پروژه سه 
قسط داشته باشد، قسط آخر که بعد از پایان پروژه موعدش فرا مى رسد پرداخت نمى شود و کسى هم پاسخگو نیست. 

به نظر من وقت آن رسیده که این وضعیت و نوع قرارداد بازیگران سیستماتیک شده و بخش قضایى در آن ورود نماید. 

دل ُپر یک بازیگر از تهیه کنندگانى که برج سازند نه برنامه ساز!

بیوك میرزایى: تلویزیون بُردش را 
از دست داده است

غالمحسین لطفى:

ورود بخش قضایى به 
قراردادهاى سینمایى 

ضرورت است

ب ربرون ن ج ر ن لور ری
 لزوم شــکل گیرى رقابت پخش دارد، درباره لز
چقدر به این رقابت ها اعتقاد ى و اینکه اساسًا چ
 که در ســازمان صداوسیما ها و ارتباطاتى ک
ت ى تواند ســالم باشد. رقابت یط فعلى نمى
ندام همه به شکل مساوى ى عرض اند

 بیشتر در رادیو مشغول است ن روزها ب
ن خاطرنشان کرد: سریال هایى ویزیون
 چطــور به این کارها اجازه پخش ماند چط
ى خودش نیست. کارگردان هاى جاى
م ر هر و و ما آثار تلویزیونى مان
حاضر وضعیت بها

را مى پرسیم
ى گیریم؛ 
رسیدیم 

ست.
ایش
مان 
ت 
ر 
 
 
 
م

ى 
ب

ست 
ذارم 
لى در

ز ى ر ى رم ر ر م ی ه
سریال هایش خلوت مى شدند، االن چرا دیگر این
"بازیگر مجموعه هاى "همسایه ها"، "خانه سبز"، "

کک"کاله پهلوى" سپس به ورود ته
صداوسیما اشاره کرد و نسبت
ک او گفت: کسانى هســتند
و در واقع برج ســازى مى
شــده اند! خوب معلوم است
آ است. چه توقعى مى توان از
هم نیست بگوید شــما اصًال
کنندگان همان هایى هستند که
ســر کار م خاله هایشان را
افت تلویزیون م
حاضر به
در س
خط
به
آ

بر
مى

على صبورى:

حسین محجوب
که بعد از «سربرو
در
این
کا
سر
فیل
و

دا ذکر مى شود.  
صبورى درباره فعالیت هایش در تلویزیون گفت: در شبکه
سیم سیما قرار بود مجرى شوتبال بشوم. ولى چون این

نامه در عید شــروع مى شــد و همزمان با سریال 
داداد بود قبول نکردم. هیچ وقت دوست ندارم 
و برنامه همزمان داشته باشــم. همچنین از
رف خندوانه هم تماس گرفتند که استندآپ 
مدى اجرا کنم. خندوانه برنامه اى اســت 
ه من در آن متولد شــده ام. ولــى به دلیل 

مزمانى اش با سریال خداداد
ول نکردم.

ن بازیگر با بیان این 
ه قصد دارد اولین 

اســتندآپ حوزه سختى اســت. یکى از راه ها این است
20 نفر در طول دو ســاعت اســتندآپ اجرا کنند تا که
ریتم نیفتد. ولى اگر قرار به اجراى تک نفره باشــد
باید عناصر دیگرى بــه اجرا اضافه کنیم.
اســتندآپ تئاتر گونــه اى از نمایش

محسوب مى شود.
صبورى درباره دیگر فعالیت هایش
گفت: دو پیشــنهاد بازى در سریال
شبکه نمایش خانگى دارم که هنوز
وارد مرحله پیش تولید نشده اند. تا
زمانى که بازى ام قطعى
نشــود نمى توانم اسم

سریال ها را بیاورم.
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در فاصله 6 هفته مانده به پایان لیگ بیست و یکم شنیده 
مى شــود یحیى گل محمدى به دنبــال خرید مدافع 

راست مورد عالقه اش است.
قرارداد دانیال اسماعیلى فر در پایان فصل جارى 
با سپاهان به اتمام مى رسد و این خبرخوبى براى 
سرمربى پرسپولیس است. یحیى گل محمدى با 
وجود خرید رامین رضاییان همچنان چشــمش 
دنبال دانیال اســماعیلى فر اســت زیرا شــاگرد 
قدیمى اش در ذوب آهن را بهترین مدافع راســت 

ایران مى داند.
سرمربى پرسپولیس در نقل و انتقاالت تابستانى سال 
1399 تا یک قدمى خرید دانیال اســماعیلى فر هم 
پیش رفت اما درنهایت ســپاهانى ها توانستند این 

مدافع نفوذى و انرژیک را در اصفهان نگه دارند.
این در شرایطى است که سپاهان هم براى تمدید 
قرارداد مدافع راســت موثرش اقداماتى را انجام 
داده اما هنوز بحــث تمدید قرارداد انجام 
نشده است تا شــایعه پیوستن دانیال 

اسماعیلى فر به پرســپولیس مطرح شود. گفته شده که این 
بازیکن خودش هم دوست دارد پیراهن پرسپولیس را بپوشد 
و اگر اتفاق خاصى رخ ندهد در فصل نقل وانتقاالت تابستانى 
به این تیم خواهد آمد تا هم پرسپولیس از داشتن یک مدافع 
راست مطمئن سود ببرد و هم ناراحتى یحیى گل محمدى 

از او تمام شود.
اخبار تکمیلى حکایــت از قول این بازیکــن ملى پوش به 
کادرفنى پرســپولیس دارد. هرچند تجربه نشان داده است 
باشگاه ســپاهان هرگز به راحتى اجازه جدایى به بازیکنان 
کلیدى خودش نمى دهد. چه بســا تیم اصفهانى در پایان 
لیگ بیست و یکم با یک پیشنهاد چشمگیر و وسوسه انگیز 
بار دیگر دانیال اســماعیلى فر را از پرسپولیس و یحیى گل 

محمدى دور کند.
شاید پرسش اصلى این باشد که درصورت پرسپولیسى شدن 
دانیال اسماعیلى فر آیا رامین رضاییان حاضر مى شود فصل 

آینده را در این تیم توپ بزند یا نه؟
قرارداد رامین رضاییان نیز در پایان فصل جارى با پرسپولیس 
به اتمام مى رسد. او خودش دوست دارد در این تیم بماند اما 
بعید مى دانیم رامین حاضر باشــد فعالیت در پرسپولیس را 
به عنوان نیمکت نشــین ادامه دهد! گفته مى شود یحیى 
تصمیم دارد تا پســت رامین رضاییان را به وینگر راســت 

تغییر دهد.

بنا به گفته على خســروى یکى از اعضاى 
کمیته داورن کمک داور دوم دیدار ذوب آهن، 
نفت مسجد سلیمان به دلیل اشتباه در اعالم 

آفساید تا پایان فصل قضاوت نخواهد کرد.
در این بازى مهدى هاشمى نژاد در موقعیت 
میلى مترى آفســاید آنطور کــه از تصاویر 
تلویزیونى مشخص است صاحب توپ شده 
و در ادامه با حرکت به سمت دروازه تیم ذوب 
آهن، نفت را به گل سه امتیازى رساند. حاال 
على خسروى یکى از اعضاى کمیته داوران 
اشتباه کمک داور دوم را تایید و مى گوید او تا 

پایان فصل قضاوت نخواهد کرد.
على خسروى، یکى از اعضاى کمیته داوران 
در مصاحبه با رادیو تهران در خصوص مسائل 
مختلف این موضوع را تاییــد کرد و گفت: 
مطمئن باشید کمک داور این مسابقه دیگر 
تا پایان فصل قضــاوت نمى کند. وقتى من 
کارشناس یکى از برنامه هاى تلویزیونى در 

شبکه ورزش بودم کمک داورى اراکى به نام 
بابایى آفساید اشتباهى اعالم کرد که گفتم 
خیلى اشتباه کرد. دو شب قبل با او صحبت 
کردم که خودش گفت کار خیلى خوبى بود 
که از من انتقاد کردى. االن فهمیدم آفساید 
چیســت؟ اتفاقا ما خیلى سخت گیر هستیم. 
نزدیک به 200 بازى پرسپولیس و استقالل 
را سوت زدم. هزار بار قضاوت کردم و الکى 

صحنه اى را ماست مالى نمى کنم. 
دیــدار ذوب آهن – نفت مســجد 

ســلیمان با گل مهدى هاشــمى 
نژاد یک بر صفر به ســود تیم 
نفت مسجد ســلیمان به پایان 
رســید. بعد از این بازى باشگاه 

ذوب آهن از کمــک داور بازى 
شکایت کرد. حسن اکرمى داور این 

بازى و حمیدرضا افشون و نجف پناهى 
کمک هاى او بودند.

چراغ سبز ستاره سپاهان چراغ سبز ستاره سپاهان 
به پرسپولیس

شایعه جدى درباره دانیال

با هت تریک مهاجم تیم فوتبال بنفیکا در هفته بیست و نهم لیگ پرتغال، فاصله مهدى 
طارمى با صدر جدول گلزنان به 10 گل افزایش یافت.

در یکى از دیدارهاى هفته بیست و نهم لیگ پرتغال، تیم بنفیکا موفق شد با نتیجه 3 
بر 1 تیم بلننسز را شکست بدهد. نکته ویژه این مسابقه هت تریک «داروین نونیِس» 
مهاجم اروگوئه اى تیم بنفیکا بود. نونیِس با سه گلى که در این بازى وارد دروازه حریف 
کرد، تعداد گل هاى خود را به عدد 24 رساند تا با اختالف در جدول گلزنان لیگ پرتغال 
صدرنشین باشد. به این ترتیب و بدون احتساب بازى شب گذشته پورتو، فاصله گل هاى 

نونیِس با مهدى طارمى در جدول گلزنان به 10 گل افزایش یافت. 

مهاجم ایرانى ماریتیمو حضور یک نیمه اى در شب شکست تیمش مقابل فریرا داشت.
تیم فوتبال ماریتیمو پس از اینکه در سه هفته گذشــته لیگ برتر پرتغال هیچ بردى 
نداشته و یک مساوى و دو شکست داشت، شنبه شب هم نتوانست در تقابل با فریرا 

صاحب امتیاز شود و بازنده زمین را ترك کرد.
یاران على علیپور در دیدار خارج از خانه مقابل فریرا با نتیجه 2 بر صفر مغلوب شدند 
که این شکست آنها را 33 امتیازى نگه داشت و موجب سقوط یک پله اى ماریتیمو در 

جدول لیگ برتر پرتغال و حضورشان در رتبه نُهم شد. 
علیپور، مهاجم ایرانى ماریتیمو پس از اینکه تیمش در نیمه اول دو گل دریافت کرد و با 
همین نتیجه بازنده شد، از ابتداى نیمه دوم به زمین آمد که نتوانست مانع از باخت تیمش 

شود و ماریتیمو نیز در 45 دقیقه دوم تنها یک شوت در چارچوب زد.

هافبک ایرانى العربى در شب پیروزى تیمش مقابل مسیمیر موفق به گلزنى شد.
تیم فوتبال العربى در حالى که فرشید اسماعیلى را جزو 11 بازیکن اصلى خود داشت، 
یکى از مســابقات هفته دوم مرحله گروهى جام حذفى فدراسیون فوتبال قطر را برابر 

مسیمیر برگزار کرد.
تیم فوتبال العربى  در نخستین دیدار جام حذفى توانست با نتیجه 6 بر صفر برابر مسیمیر 

به برترى دست پیدا کند و در رتبه دوم جدول گروه B این رقابت ها قرار بگیرد.
فرشید اسماعیلى، هافبک ایرانى العربى که در فصل اخیر لیگ ستارگان 14 بازى انجام 
داد و یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد، در جریان برترى تیمش مقابل مسیمیر 

توانست نمایش خوبى داشته باشد. 
هافبک ایرانى العربى که یکى از مهره هاى تاثیرگذار تیمش در راه کسب سهمیه آسیایى 
از طریق لیگ ستارگان بود، در جریان دیدار مقابل مسیمیر توانست گل پنجم تیمش را 

در دقیقه 65 از روى نقطه پنالتى به ثمر رساند و در دقیقه 73 تعویض شد.

دستیابى طارمى به آقاى گلى 
سخت تر شد

باخت ماریتیمو در حضور 
یک نیمه اى علیپور

گلزنى اسماعیلى در 
برد 6 تایى العربى

مدافع ذوب آهن در مورد اینکه آیــا آنها مى توانند در 
لیگ امسال رتبه خوبى به دست بیاورند، خاطرنشان 
کرد: قطعًا تالش مى کنیم تا جایگاه خوب را به دست 
بیاوریم. تیم ما قبل از این تعطیلى شرایط خوبى داشت 

و امیــدوارم تعطیلى بازى هــاى لیگ به تیم 
ضربه نزند.

حامد نورمحمدى درباره شرایط تیمش 
در فاصله شــش هفته مانده به پایان 
مسابقات لیگ برتر گفت:  ذوب آهن 
روند رو به رشــدى داشــته است و 
اگــر در آخرین بــازى برابر نفت 
مسجدسلیمان هم پیروز مى شدیم 
شــرایط مان خیلى بهتر مى شد. 
متأسفانه در این بازى از موقعیت ها 

خوب استفاده نکردیم و البته این را هم بگویم 
که وضعیــت نفت بعد از آمــدن محمدرضا 
مهاجرى تغییر کرده است و آنها هم با تیم 
گذشته فاصله دارند. با این حال در این بازى 
بدشانســى آوردیم و البته گل تیم 
حریف هم در موقعیتى آفساید 
به ثمر رســید. متأسفانه این 
اشــتباه روى نتیجه بازى 
تأثیر مســتقیم داشت و ما 

شکست خوردیم.
وى در ادامه افــزود: این 
براى اولین بار نبود که تیم 
مــا از داورى ضربه خورد. 
از فصل گذشــته تا همین فصل این 

وضعیت براى ذوب آهن ایجاد شده است و هیچکس هم 
جوابگو نیســت. ما تیم مظلومى هستیم، ولى قرار نیست 
در هر بازى حق ذوب آهن خورده شــود و هیچ اتفاقى هم 
رخ ندهد. در همین فصل در خیلى از بازى ها با اشتباهات 
ویران کننده داورى نتیجه نگرفتیم و شک نکنید اگر این 
اشتباهات نبود االن جایگاه خیلى بهترى در جدول داشتیم. 
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در مورد اینکه آیا آنها مى توانند 
در لیگ امسال رتبه خوبى به دســت بیاورند، خاطرنشان 
کرد: مــا االن در رده نهم جدول هســتیم و با تیم پنجم 
جدول هم فقط چهــار امتیاز فاصله داریــم. قطعًا تالش 
مى کنیم تا نتایج خوبى در شش بازى پایانى بگیریم و یک 
جایگاه خوب را به دست بیاوریم. تیم ما قبل از این تعطیلى 
شرایط خوبى داشت و امیدوارم تعطیلى بازى هاى لیگ به 

تیم ضربه نزند.

کمک داور ذوب آهن-نفت تا پایان فصل 
محروم شد

سرنوشت سیدجالل 
در دست یحیى

01

تیم صنعت نفت آبادان به منظور آمادگى بیشتر در تعطیالت 
لیگ برتر دو بازى دوســتانه در اصفهــان و تهران انجام 
مى دهند. شــاگردان منصوریان روز سه شــنبه به تهران 
مى روند تا برابر پیکان قــرار بگیرند و بازى بعدى آنها هم 
برابر ذوب آهن خواهد بود. این بــازى روز 31 فروردین در 

ورزشگاه فوالدشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

مصاف دوستانه گاندوها
 با صنعت  نفت

03

04

در یکى از بازى هاى هفته چهل و یکم چمپیونشیپ انگلیس، 
تیم فوتبال هال سیتى در حالى که اللهیار صیادمنش را براى 
نخستین بار در ترکیب ابتدایى داشت، در استادیوم ریورساید 
مقابل میدلزبورو رده هفتمى قرار گرفت. یاران صیادمنش در 
این دیدار موفق به کسب پیروزى خارج از خانه یک بر صفر 
مقابل تیم باالنشین میدلزبورو شــدند که این برد آنها را 44 
امتیازى و جایگاهشان را در رتبه چهاردهم جدول رقابت هاى 
چمپیونشیپ انگلیس تثبیت کرد. اللهیار صیادمنش، مهاجم 
ایرانى هال سیتى که پس از پیوستن به این تیم در 6 مسابقه 
حضور تعویضى داشته، در مسابقه مقابل میدلزبورو ثانیه هایى 

پس از گل برترى تیمش در دقیقه 75 از زمین خارج شد.

در یکى از دیدارهاى هفته بیســت و نهم لیگ برتر پرتغال، 
تیم فوتبال بوآویشــتا که علیرضا بیرانوند را مثل دیدارهاى 
اخیرش روى نیمکت داشت، از ســاعت 21:30 شنبه شب 
در مسابقه خانگى مقابل تیم رده پانزدهمى آروکا به برترى 
رسید. بوآویشتا با کسب پیروزى یک بر صفر مقابل آروکا که 
ششمین برد آنها در فصل 22-2021 لیگ برتر پرتغال بود، 
33 امتیازى شــد و به رده دهم جدول صعود کرد. گلر ایرانى 
بوآویشتا که در فصل جارى لیگ برتر پرتغال 8 بازى انجام 
داده، در دیدار مقابل آروکا بــراى هفدهمین بازى پیاپى در 

ترکیب تیمش حضور نداشت.

برد ارزشمند هال سیتى
با اللهیار

 بیرو تماشاگر پیروزى 
بوآویشتا
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شهریار مغانلو، مهاجم ســپاهان با دبل خود در هفته اول 
لیگ قهرمانان مقابل پاختاکور ازبکستان در ارزیابى فنى 
سایت «سوفا اسکور» با کسب امتیاز 8/5 از 10 چهارمین 
بازیکن برتر لیگ قهرمانان انتخاب شد. فرشاد احمدزاده 
هافبک ســپاهان هم در این ارزیابى با کسب امتیاز 8 در 
رده هفتم بهتریــن هاى هفته اول لیگ قهرمانان آســیا 
قرار گرفت. مغانلو همچنین با دبل در هفته اول به عنوان 

بهترین گلزن لیگ قهرمانان آسیا در صدر قرار دارد.

سپاهانى ها 
در جمع برترین ها

6در فاصله 6 هفته مانده به پایان لیگ بیست و یکم
یحیى گل محمدى به دنبــال خرید مى شــود

راست مورد عالقه اش است.
قرارداد دانیال اسماعیلى فر در پایان فصل
با سپاهان به اتمام مى رسد و این خبرخوبى
سرمربى پرسپولیس است. یحیى گل مح
رامین رضاییان همچنان چش وجود خرید
دنبال دانیال اســماعیلى فر اســت زیرا ش
بهترین مدافع ر قدیمى اش در ذوب آهن را

ایرانمى داند.
سرمربى پرسپولیس در نقل و انتقاالت تابستان
1399 تا یک قدمى خرید دانیال اســماعیلى
پیش رفت اما درنهایت ســپاهانى ها توانس
مدافع نفوذى و انرژیک را در اصفهان نگه د
این در شرایطى است که سپاهان هم براى
قرارداد مدافع راســت موثرش اقداماتى ر
داده اما هنوز بحــث تمدید قراردا
نشده است تا شــایعه پیوستن

به پرسپولیسبه پرسپولیس
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در ادامه مسابقات هفته ســى و دوم سوپر لیگ ترکیه، تیم 
فوتبال کایسرى اسپور در حالى که سید مجید حسینى را براى 
چهارمین مسابقه پیاپى در ترکیب ثابت داشت، در ورزشگاه 
گورسل آکسل به مصاف ُگزتپه رده هجدهمى رفت. یاران 
حسینى که در پنج هفته گذشته سوپر لیگ ترکیه نمایش 
فوق العاده ضعیفى داشــتند و 6 باخت پیاپى متحمل شده 
بودند، در دیدار روز شنبه خود به روند ناکامى هایشان پایان 
دادند و مقابل ُگزتپه با نتیجه 2 بر یک به پیروزى رسیدند 
که این برد آنها را 41 امتیازى کرد و موجب شــد به رتبه 

چهاردهم جدول سوپر لیگ ترکیه صعود کنند.

پایان ناکامى هاى کایسرى 
با حسینى

امیدوارم از تعطیلى لیگ ضربه نخوریم
مدافع ذوب آهن:

 آنها مى توانند در
رند، خاطرنشان 
خوب را به دست 
یط خوبى داشت 

گ به تیم 

ش 

خوب استفاده نک
که وضعیــت
تغیی مهاجرى
گذشته فاصله
بدشان
ح

از فصل

ى ی ز رم یدو

قرارداد مدافع 40 ساله پرسپولیس به پایان رسیده اما هنوز شخصى از باشگاه براى 
تمدید با سیدجالل حسینى تماس نگرفته است.

بدون تردید یکى از ستون هاى اصلى پرسپولیس در 5 قهرمانى پى درپى این تیم در 
لیگ برتر سیدجالل حسینى بوده است، مدافعى که برانکو ایوانکوویچ از خریدش 

در لیگ پانزدهم طفره رفت.
مرد کروات تصور مى کرد لوکا ماریچ هموطنش مى تواند همان نقش سیدجالل 
حسینى را در پرسپولیس بازى کند اما وقتى قهرمانى را به خاطر تفاضل گل بهتر 
استقالل خوزستان به عبدا... ویسى واگذار کرد تازه متوجه شد چه اشتباهى مرتکب 
شده است. یحیى بالفاصله پس از سوت پایان لیگ پانزدهم، سیدجالل حسینى را 
خرید تا به قول برانکو هم خودش را بلند کند و هم پرسپولیس را! از قضا همین طور 
هم شد. سیدجالل حسینى سوپرمن و لیدر تیمى شد که 5 قهرمانى متوالى لیگ برتر 

را جشن گرفت و دو بار هم به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید.
اما یحیى گل محمدى فعال در لیست تمدیدى ها خود نام جالل حسینى را قرار نداده 
است. با توجه به این اتفاق به نظر مى رسد که کاپیتان پا به سن گذاشته پرسپولیس 
باید به فکر ترك این باشگاه باشد. البته اگر سیدجالل حسینى بپذیرد که در فصل 
آینده نیز به مانند اکثر بازى هاى این فصل، تیمــش را به عنوان بازیکن نیمکت 
نشین همراهى کند، این احتمال وجود دارد که گل محمدى با 
ماندن او موافقت کند. سیدجالل حسینى یک گزینه جذاب 
دیگر نیز پیش رو خواهد داشت ؛ بازى در تیم شهرش ملوان 
و خداحافظى با پیراهن ســفید. ملوان انزلى در حال حاضر 
صدرنشین مقتدر لیگ دسته اول و امید اصلى صعود به لیگ 
برتر محسوب مى شود. مازیار زارع سرمربى این تیم 
نیز که رابطه صمیمانه اى با کاپیتان پرسپولیس دارد 
بارها اعالم کرده دِر باشگاه ملوان همیشه به روى 

سیدجالل حسینى باز است. 
آیا ســیدجالل حسینى در پرســپولیس مى ماند 
و تمدید مى کنــد یا اینکه به شــهرش انزلى باز 
مى گردد؟ این پرسشى اســت که به نظر مى رسد 
جواب آن فقط نزد یحیى گل محمدى ســرمربى 
پرســپولیس باشــد و باید دید او چــه تصمیمى 

مى گیرد!

بو وبى
دم آفساید 
یر هستیم. 
و استقالل 
دم و الکى 

جد

ن
ناهى 

نشین هم
ماندن
دیگر نی
و خداح
صدرنش
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تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى بهروز کبیرى  فرزند غالمحسین  اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى تقاضاى صدور ســند مالکیت نسبت به  
ششدانگ یکبابخانه واقع در محدوده  پالك 509 اصلى  واقع در قطعه 5  نجف آباد  بخش 
11 ثبت اصفهان را نموده و راى شــماره 2597  مورخه 1396/03/11 هیات حل اختالف 
موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود اولیه پالك 509 تاکنون بعمل 
نیامده ، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 4 فرعى از 509 
اصلى واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنــام  آقاى بهروز کبیرى  در روز 
شنبه  مورخ 1401/02/17 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردر این آگهى 
در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30) روز پذیرفته خواهدشد. اعتراض به تقاضاى تحدید 
حدود بایستى توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى با 
تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد . تاریخ انتشار: 1401/01/22 
- 1298580/ م الــف - حجت اله کاظم زاده – از طرف رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان نجف آباد /1/184

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

شماره: 140160302006000028- تاریخ: 1401/01/07 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند صفحه 547 و 242 دفتر 
81 و 710 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم رسول لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 1524 کدملى 1141183889 صادره 
فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمى به مساحت 86/68 مترمربع 
پالك شــماره 870 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 4/20 متر دیواریست به زمین پالك ثبتى 72/872

شرقا در هفت قسمت که قسمت دوم جنوبى و قســمت چهارم و ششم شمالیست اول به 
طول 5/15 متر درب و دیواریست به گذر دوم الى هفتم به ترتیب به طول  هاى 0/85 متر و 
4/83 متر و 0/30 متر و 0/72 متر و 3/84 متر و 20/08 متر و 5/57 متر اول و دوم دیواریست 

اشتراکى و بعد دیواریست به پالك ثبتى 72/870 باقیمانده 
جنوبا به طول 4/27 متر دیواریست به دیوار پالك 72/869

غربا در سه قسمت و قسمت دوم شمالیست به ترتیب به طول هاى 8/95 متر و 0/96 متر و 
10/52 متر دیواریست به دیوار پالك ثبتى 72/811 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند صفحه 547 و 242 دفتر 
81 و 710 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 

حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم فاطمه آقایى خوزانى به شناسنامه شماره 727 کدملى 1141277697 صادره 
فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمى به مساحت 86/68 مترمربع 
پالك شــماره 870 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.
شماال به طول 4/20 متر دیواریست به زمین پالك ثبتى 72/872

شرقا در هفت قسمت که قسمت دوم جنوبى و قســمت چهارم و ششم شمالیست اول به 
طول 5/15 متر درب و دیواریست به گذر دوم الى هفتم به ترتیب به طول  هاى 0/85 متر و 
4/83 متر و 0/30 متر و 0/72 متر و 3/84 متر و 20/08 متر و 5/57 متر اول و دوم دیواریست 

اشتراکى و بعد دیواریست به پالك ثبتى 72/870 باقیمانده 
جنوبا به طول 4/27 متر دیواریست به دیوار پالك 72/869

غربا در سه قسمت و قسمت دوم شمالیست به ترتیب به طول هاى 8/95 متر و 0/96 متر و 
10/52 متر دیواریست به دیوار پالك ثبتى 72/811 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/22- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/06- م الف: 
1297581 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شهر - ســید امیرحسین حسن زاده 

1/193/

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

شماره: 140160302006000173- تاریخ: 1401/01/16 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1401114402006000011 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم سیاوش جهان بخش 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب اظهارنامه ثبتى مالکیت 
رسمى عبدالحســین نصیریان و مالحظه نقش ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررســى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم سیاوش جهان بخش به شناسنامه شماره 156 کدملى 
6219390865 صادره فرزند قاسم در ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 
335/17 مترمربع پالك شــماره 53 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

شماال به طول 13/51 متر درب و دیواریست به خیابان
شرقا به طول 25/29 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 

جنوبا به طول 13/16 متر دیوار به دیوار باقیمانده 
غربا به طول 21/15 متر دیوار به دیوار پالك 173/262 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/22- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/06- م الف: 1297834 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/195

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

شماره: 140060302006007871- تاریخ: 1400/11/24 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001853 مربوط به تقاضاى آقاى/خانم مجید حسین زاده مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند رسمى شماره 26237 
مورخ 97/4/3 دفتر 322 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاســخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررســى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مجید حسین زاده به شناسنامه شماره 3055 کدملى 
1142258742 صادره فرزند رستم در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 110/02 
مترمربع پالك شماره 706 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 7 متر درب و دیواریست به گذر

شرقا به طول 15/50 متر دیوار به دیوار پالك 112/705 
جنوبا به طول 1/20 متر و 5/93 متر دیوار به دیوار پالك 112/706 
غربا به طول 1/07 متر و 14/58 متر دیوار به دیوار پالك 112/706 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/22- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/06- م الف: 1297958 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/197

مزایده
شــماره: 9900294 اجرا - تاریخ: 1401/01/10 - اجراى احکام مدنى دادگســترى 
شهرستان خمینى شهر در پرونده کالســه 9900294 له آقاى علیرضا روح الهى علیه 
آقاى غالمرضا زارعى و حمید صدیق پور به خواســته مطالبه مبلغ 2,717,079,000 
ریــال در حق محکوم لــه و مبلــغ 135,854,000 ریــال حق االجــرا، (جمعا مبلغ 
2,852,933,000 ریال) در نظر دارد میزان 4/39 دانگ مشــاع از شش دانگ پالك 
ثبتى 170/3993 واقع در خمینى شهر منظریهـ  خیابان موذنىـ  مجموعه آپارتمانهاى 
زیتونـ  مجتمع مســکونى زیتون 16ـ  پالك 3 به کدپستى 8419174541 که آقاى 
عبدالعلى زارعى و خانم نرگــس حاجیان به عنوان مال معرفــى نموده اند را از طریق 

مزایده به فروش رساند. 
ملک مذکور به صورت یک دســتگاه واحد آپارتمان واقع در تراز طبقه همکف ســمت 
جنوب شــرق مجتمع مســکونى زیتون 16 به مســاحت حدود 58/50 مترمربع فاقد 
پارکینگ، انبارى و آسانسور، با قدرالســهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه هاى اجراى آن مى باشــد. اسکلت ساختمان از نوع 
بتنى پله و زیرپله سنگ بدنه روکوب، داراى نرده فلزى و داراى انشعابات برق مجزا، گاز 
و آب مشترك مى باشد. طبق استعالم از شهردارى منطقه، ملک فاقد بدهى به شهردارى 
مى باشد که کارشناس رسمى دادگسترى شش دانگ ملک را 3,900,000,000 ریال و 
4/39 دانگ مشاع آن را 2,852,933,000 ریال ارزیابى نموده است. لذا جلسه مزایده در 
تاریخ سه شنبه 1401/02/06 ســاعت 9 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرســتان خمینى شــهر برگزار مى گردد، طالبین مى توانند 5 روز قبل از روز مزایده 
به نشــانى فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کســى است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید، خریدار میبایســت ده درصد قیمت کارشناسى را 
فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز 
نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى  مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد، شایان ذکر است اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک 
بین بانکى در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى خمینى شهر واریز و با در دست داشتن 
اصل چک و اصل کارت ملى نیم ســاعت قبل از شــروع مزایده به اجراى احکام مدنى 
مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل چک 
تحویل اجرا نمایند. م الف: 1297974- مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 

خمینى شهر – حسن زاده /1/199

فقدان سند مالکیت
خانم اقدس خانم گرانمایه فرزند قیصرخان شناســنامه 64 به اســتناد یک برگ استشهاد 
محلى هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است که سند مالکیت سه سهم 
مشاع از هفتاد و دو سهم شش دانگ کاروانسرا شماره 8170 فرعى از شماره 1 اصلى واقع 
در میمه جزء بخش ثبتى میمه به شــماره دفتر الکترونیک 139620302020000519 و 
شــماره چاپى 272155 الف/95 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و معامله 
دیگرى انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشــت ندارد و به علت جابجایى اثاثیه منزل 
مفقود گردیده است چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. 1298697/ م الف- مهدى ذکاوتمند  – رییس اداره ثبت اسناد 

و امالك میمه /1/201

آگهى تغییرات 
شرکت دیانا سفال اصفهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 51372 و شناســه ملى 10260700136 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/12/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان 
برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، 
روستا شهرك صنعتى دولت آباد، خیابان حبیب آباد 
، بن بست غدیر ، پالك 31 ، طبقه همکف کدپستى 
8341665831 تغییر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1297489)

آگهى تغییرات
شرکت ده سپاهان شرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 1972 و شناســه ملى 
10260260716 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/10/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : روح اله جمالــى کد ملى 
1110261721و عبدالرضــا جمالى 
قهدریجانى به کد ملى 1111100152و 
فرشــته جمالى قهدریجانى به کد ملى 
1111186431به ســمت اعضا اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند مینا قربانى الرگانى به کد ملى 
1112065946 به سمت بازرس اصلى 
و حامد کیانى به کد ملى 1112051708 
به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب گردیدندروزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى فالورجان 

(1297507)

آگهى تغییرات
شرکت ده سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1972 و شناسه 
ملــى 10260260716 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: روح اله جمالى کد ملى 1110261721 
به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالرضا 
جمالــى قهدریجانــى بــه کــد ملى 
1111100152به ســمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره و فرشته جمالى به 
کد ملى 1111186431 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدندکلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت، ســفته ها ، بروات ، 
قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 
معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره نیز خواهد بود اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فالورجان (1297510)

آگهى تغییرات
شرکت باند ماشین ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 27159 
و شناســه ملــى 10260478880 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/10/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : * محمود 
قاســمى به کدملــى 1291086773 
و عباســعلى قاســمى بــه کدملــى 
1189683733 و علــى قاســمى به 
کدملى 1286917212 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخــاب گردیدند. * مــاه منیر نجاتى 
محمد آبادى به کدملى 1283530333 
و خاتون معتمدى محمد آبادى به کدملى 
5649618607 بترتیــب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . *روزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1298280)

آگهى تغییرات
شــرکت اطلس الکترونیک صبا ســهامى 
خاص به شماره ثبت 55860 و شناسه ملى 
14005702649 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/12/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :طیق اختیار حاصله 
تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده
 29/ 11/ 1400 در خصوص افزایش سرمایه 
به هیات مدیره و بارعایت تشــریفات مقرر 
اساســنامه والیحه اصالحى قانون تجارت 
ســرمایه شــرکت از محل واریز نقدى و از 
طریق صدور سهام جدید طى گواهى بانکى 
شــماره 169 مــورخ 1400/11/30 بانک 
ســپه شــعبه چهارباغ باال اصفهان از مبلغ
لــغ ــه مب ل ب یــا 1ر  / 0 0 0  / 0 0 0  

 000 / 000 / 001 / 1ریــال افزایش یافت 
وماده5اساسنامه به شــرح ذیل اصالح شد . 
سرمایه شــرکت 000 / 000 / 001 / 1ریال 
نقدى است که به 100100 سهم 000 /10 
ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1298288)

تاسیس
شرکت سهامى خاص اکسیر معادن زاگرس درتاریخ 1401/01/15 به شماره ثبت 70585 به شناسه 
ملى 14010980325 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد 
: تولید و بازرگانى کلیه امور معدنى ، تولید و خرید و فــروش کلیه فلزات بجز طال و نقره ، خرید و فروش و 
اکتشاف و فرآورى انواع معادن فلزى و غیر فلزى و مواد شیمیایى بجز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى 
از نفت و گاز و پتروشیمى تولید صنعتى و بازرگانى انواع کانى ها و مواد سرامیکى و شیمیایى 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 مهرآباد ، کوچه فرعى10و11[17] ، 
کوچه یکتا19[فرعى دهم] ، پالك 18 ، طبقه همکف کدپستى 8158933411 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت اســت از مبلغ 50,000,000 ریال نقدى منقسم به 100000 سهم 500 ریالى تعداد 100000 
سهم آن با نام عادى مبلغ 17500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 140012228 
مورخ 1400/12/22 نزد بانک شهر شــعبه اصفهان با کد 267 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى رحیم اخوان مقدم به شماره ملى 1286210801 نماینده 
حقوقى ، فراز راه معین به شناسه ملى 10320339909 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم ندا سپیانى به شماره ملى 1129894924 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى جواد اخوان مقدم به شماره ملى 0071689370 نماینده حقوقى 
، توسعه معادن سورین ارس زنده رود به شناسه ملى 14007719976 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء ثابت مدیرعامل با یکى از اعضا 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
ایمان صفرزاده زفره به شماره ملى 1282736752 به ســمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم 
اشرف پوستى به شماره ملى 1285335643 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 اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1297490)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص پارســیان فرادید مهام درتاریخ 1400/12/22 به شماره ثبت 70456 به شناســه ملى 14010919623 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات صادراتى اعم از انجام تحقیقات، 
بازاریابى (غیر هرمى و غیر شبکه اى) و شناسایى کانال هاى توزیع در بازار هاى صادراتى - ایجاد و مدیریت شبکه هاى توزیع در بازارهاى صادراتى - ارائه 
خدمات پس از فروش به مشتریان - تهیه اسناد و مدارك مورد نیاز صادرات براى شرکت - هماهنگى و یا ارائه خدمات حمل و نقل درون شهرى - اخذ 
ضمانت نامه ها و بیمه نامه هاى صادراتى جهت شــرکت - ارائه خدمات انباردارى در بازارهاى صادراتى - مشاوره و اطالع رسانى در زمینه قراردادهاى 
تجارى - مناقصات، شرکت مستقیم یا با واسطه در مناقصات بین المللى براى صدور کاال و خدمات شرکتهاى ایرانى - اخذ نمایندگى از واحدهاى تولیدى 
و شرکتهاى فنى و مهندسى جهت صادرات - تامین مواد اولیه و یا ماشین آالت مورد نیاز شرکتهاى تولیدى و خدماتى - ارائه خدمات بسته بندى صادراتى 
- ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور - اخذ تسهیالت از بانک هاى داخل و خارج از کشور جهت شرکت - برگزارى و یا شرکت در نمایشگاههاى داخل 
و خارج از کشور - پذیرش و اعزام هیات هاى تجارى و بازرگانى - خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى ، خارجى و بین المللى - گشایش اعتبارات اسنادى و ال سى براى شرکت نزد بانک ها جهت شرکت - ترخیص 
کاال از گمرکات داخلى، خارجى و بین المللى – انعقاد قراردادهاى همکارى و مشارکت با شرکت هاى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت – عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت – مشــارکت در اجرا کلیه پروژه هاى تولیدى و سازه اى در زمینه 
موضوع فعالیت شرکت – امکان ایجاد فعالیت هاى کسب و کار بازرگانى در محیط هاى مجازى و شبکه اى – تعلیم مشاوران امور بازرگانى – تربیت نیرو 
براى شرکت هاى بازرگانى 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 سعادت آباد ، خیابان چهار باغ باال ، خیابان کاخ سعادت آباد غربى ، پالك - 23 ، طبقه 
همکف کدپستى 8163896356 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1400807 مورخ 1400/12/12 نزد بانک ملى شعبه شاهین 
شهر با کد 3022 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى على ایرجى به شماره ملى 1282745557 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد ایرجى به شماره ملى 1285915526 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال خانم الهه عطائى به شماره ملى 1288202105 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل 
یا نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم اشرف مصلحى بهارانچى 
به شماره ملى 1284979210 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مجید بهرمندى طلوع به شماره ملى 1290575991 به سمت بازرس على 
البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1297482)

آگهى تغییرات 
شرکت احیا فوالد آروین شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 49531 و شناسه ملى 10260678960 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید :ـ  مرکز اصلى 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان کرارج 
، روستا نهالستان شــهیدحاج محم، محله نهالستان 
شهیدحاج محمود ، خیابان اصلى ، جاده شیراز ، پالك 
0 ، طبقه همکف و کد پســتى 8179161136 منتقل 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1297487)

آگهى تغییرات 
موسســه حقوقى مجتبى اکبریان به شماره ثبت 
84 و شناســه ملى 14003181533 به استناد 
درخواست مدیر موسسه مورخ 1399/12/11 
و نامه 984/103/750 مــورخ 1399/11/23 
مرکز وکالى قوه قضائیه استان اصفهان و پروانه 
وکالت 187/48003/م/پ مورخ 1398/3/13 
پایه وکالت از 2 به 1 ارتقا یافت و مدت موسسه 
حقوقى و مدت تصدى مدیر از دو ســال به مدت 
نامحدود تغییر یافت . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فریدن (1297514)

آگهى تغییرات 
شرکت یکتا بنیان راویس شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 70375 و شناسه ملى 14010871251 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : *مرکز 
اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله شــاهزاده ابراهیم ، خیابان شــمس 
آبادى ، خیابان شیخ بهایى ، پالك - 126 ، ساختمان 
قصرنور ، پالك قدیمى 137 ، طبقه سوم ، واحد 304 
، کدپستى 8134654734 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 (1297513)

آگهى تغییرات 
شرکت آرین فیدار تابناك شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 67314 و شناسه ملى 14009897661 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/02/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلى شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امیر 
کبیر ، کوچه (پارکینگ صاحب الزمان) ، کوچه فرعى 2 
، پالك 33 ، طبقه همکف کدپستى 8195141878 
تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1298291)

آگهى تغییرات 
شــرکت امین کاالى ســپاهان شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 26544 و 
شناســه ملى 10260472870 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
نام شــرکت به مهراد تجارت پارتاك تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1297515)
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در ســال 1396 میانگین طول مدت ازدواج 9سال و2ماه 
ثبت شده است. این آمار را مرکز آمار ایران منتشر کرده و 
مربوط به آن دسته است که صیغه طالق بین شان جارى 
شده. اما حاال همین مرکز، میانگین طول مدت ازدواج را در 
سال1400 به 10سال و7ماه رسانده. باید این نکته را مورد 
توجه قرار داد که با وجود ســال هاى سخت شیوع کرونا و 
شرایط سخت اقتصادى، ما با بیشترین میانگین طول مدت 
ازدواج در 4سال گذشــته روبه رو بوده ایم. شاید مهم ترین 
نکته این آمار آن باشد که در این سال ها زوج ها بیش از پیش 
درصدد تحمل سختى هاى زندگى و یکدیگر بوده و آمار را 

یک ونیم درصد از 4سال پیش رشد مثبت داده اند.

افزایش طول مدت
 زندگى مشترك

01

به گزارش گروه شــهرى خبرگزارى فارس، اولین جلسه 
قرارگاه آسیب هاى اجتماعى شهر تهران در سال جدید صبح 
روز یک شنبه 21 فروردین ماه 1401 با حضور نمایندگان 
دستگاه هاى مسئول در حوزه جمع آورى معتادان متجاهر 
برگزار شــد.  در ابتداى این جلسه احمد احمدى صدر مدیر 
عامل ســازمان رفاه، خدمات و مشــارکت هاى اجتماعى 
شهردارى تهران خبر داد که  291 واحد ضایعاتى و 48 خانه 

پالك قرمز تا به امروز پلمب شده است.

آمار پلمب خانه هاى قرمز

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک پالك  شماره 315 واقع در قطعه 10  بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمید عابدینى ( و غیره )   فرزند اسداله در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1401/02/14  ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشــار: 1401/01/22 - 

1298576 / م الف - رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد  – حجت اله کاظم زاده /1/185

مزایده
آگهى مزایده اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرســتان خمینى شهر - در پرونده کالسه 
0002849 له خانم فریده سادات خواجویى علیه مهرى سادات ملوك سادات ناصر و سیدرضا 
همگى خواجویى به خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکى به پالك ثبتى 367/116 واقع 
در خمینى شهر خیابان شریعتى شمالى کوچه سنگ تراش ها شماره 113 نبش بن بست شهید 

سعید خواجویى و پالك 32 کدپستى 8414745881 را از طریق مزایده به فروش رساند ملک 
مذکور به صورت یک ساختمان دو طبقه همکف و اول مســکونى به انضمام یک سوئیت 
در سر سراه و یک عدد انبارى در حیاط به مســاحت 243 عرصه مترمربع و اعیانى 47/342 
مترمربع مى باشد اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر سقف طاق ضربى تیرآهن و آجر و داراى 
انشعابات آب برق گاز مى باشد طبق استعالم از شهردارى منطقه ملک به صورت مسکونى 
مى باشد که نسبت به گذر در حد شمالى مقدار 90/1 متر و بن بست شرقى مقدار 05/1 کسر 
دارد و پخ در ضلع شمال شرقى به ابعاد 2 متر در 8/1 متر رعایت نگردیده که بایستى در زمان 
تخریب و نوسازى رعایت گردد و تا این تاریخ هیچ گونه بدهى و خالفى به شهردارى ندارد که 
کارشناس رسمى دادگسترى شش دانگ ملک را 18000000000 ریال ارزیابى نموده است 
لذا جلسه مزایده در تاریخ دوشــنبه مورخ 1401/2/5 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام 
مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر برگزار مى گردد طالبین مى توانند 5 روز قبل از مزایده 
به نشانى فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسى است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار مى بایست ده درصد قیمت کارشناسى را فى المجلس و مابقى 
را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید. در غیر اینصورت 
ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است 
اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده 

مى بایست ده درصد بهاى مال را طى یک فقره چک بین بانکى در وجه اجراى احکام مدنى 
دادگسترى خمینى شهر واریز و با در دست داشتن اصل چک و اصل کارت ملى نیم ساعت 
قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و 
به همراه کپى کارت ملى و اصل چک تحویل اجرا نمایند. م الف: 1299165 – مدیر اجراى 

احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر – حسن زاده /1/200

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027016020 مورخ 1400/12/11 مجتبى طوفانى فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 32 صادره از کوهپایه بشماره ملى 5659648762 در دو دانگ یک قطعه 
زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 169/44 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2ـ راى شماره 140060302027016019 مورخ 1400/12/11 سهامه صبورى سجزى 
فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 32 صادره از سجزى بشماره ملى 5659614884 در دو 
دانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/44 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
3ـ راى شــماره 140060302027016021 مــورخ 1400/12/11 محمدابراهیــم 
صبورى سجزى فرزند حسینعلى بشــماره شناســنامه 38 صادره از کوهپایه بشماره ملى 
5659591647 در دو دانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 10393 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 169/44 مترمربع. خریدارى 
طى ســند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/22 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/02/06- م الف: 1299553- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان - 

مهدى صادقى وصفى /1/202

نتایج یک نظرســنجى درخصوص "دالیل عدم ازدواج" 
نشــان مى دهد، نیافتن همســر دلخواه، ترس از ازدواج 

ناموفق، بى اعتمادى بــه جنس مخالف، مردد بودن 
در تصمیم گیرى، باال بودن هزینه زندگى مشترك و 
نداشتن انگیزه عاطفى الزم، اصلى ترین دالیلى است 
که زنان براى عدم ازدواج مطرح کرده اند که این نتایج 
نشان مى دهد، جنس دالیل دختران براى عدم ازدواج 

چندان جنبه اقتصادى ندارد.
از سوى دیگر، باال بودن هزینه هاى زندگى مشترك، 
نداشتن شغل، نیافتن همسر دلخواه، باال بودن هزینه 
تشریفات ازدواج و ترس از ازدواج ناموفق، اصلى ترین 
دالیل آقایان براى عدم ازدواج است و در مقابل، براى 
مردان، جنس دغدغه ها بیشتر از نوع اقتصادى است.

نتایج نظرسنجى دیگرى که در دى ماه 1400 درخصوص 
اثر "داشــتن فرزند بر خوشــبختى زوجین" انجام شد، 

نشــان مى دهد که در مجموع 68/4 درصد پاسخگویان 
معتقدند که داشــتن فرزند باعث خوشــبختى زوجین 

مى شود. براساس نتایج این نظرسنجى، مردان بیشتر از 
زنان معتقدند که داشتن فرزند باعث خوشبختى زوجین 

مى شود؛ به طورى که 72/6 درصد مردان و 64/3 درصد 
زنان، داشتن فرزند را باعث خوشبختى زوجین مى دانند.

همچنین با افزایش سن، درصد موافقان با این مسئله 
افزایش پیدا مى کند؛ براین اساس، 62/6 درصد جوانان 
29-18 سال معتقدند که داشتن فرزند باعث خوشبختى 
زوجین مى شود. این میزان در گروه سنى 49-30 سال 
69/3 درصد و در گروه ســنى باالى 50 سال به 72/8 

درصد مى رسد.
همچنین در نظرســنجى دى ماه 1400 از افراد سوال 
شــد که چه تعداد فرزند را براى یک خانواده مناسب 
مى دانند؟ نتایج به دست آمده نشــان مى دهد، 32/7 
درصد پاســخگویان با 2 فرزنــد، 20/7 درصد با یک 
فرزند، 16 درصد با 3 فرزنــد، 12 درصد با هیچ فرزند، 
11/6 درصد با 4 فرزند و 5/6 درصد با 5 فرزند و بیشــتر 

موافق هستند.

ایرانى ها درباره ازدواج و فرزندآورى چه نظرى دارند

رئیس ســازمان نظــام روانشناســى و 
مشاوره کشــور با بیان اینکه با توجه به دو 
ســال آموزش آنالین و خو گرفتن دانش 
آموزان به این نوع آموزش، در حال حاضر 
آموزش حضورى و رفتن به مدرسه براى 
برخى "اضطراب آور" شــده است، گفت: 
بررسى هاى ما نشــان مى دهد که برخى 
از دانش آموزان با از ســر گیرى آموزش 
حضورى "اضطراب ورود به مدرســه" را 
تجربه مى کنند و این امــر نگران کننده 

است.
دکتر محمد حاتمى اظهار کرد: بررسى هاى 
ما نشان مى دهد که در حال حاضر در بین 
برخى دانش آمــوزان مقاومت هایى براى 

ورود به مدرســه وجــود دارد. 
دانش آموزان طى دو 

ل قرنطینه  ســا
مــوزش  ا آ ب

نالین خو  آ
گرفتــه و 
به شرایط 
ایــن نوع 
آمـــوزش 

ت  د ا ـ ـ ـ ـ ع
کــرده بودند و 

تغییر هــر عادت و 
خو گیرى  قطعــا نگرانى و 

اضطراب هایى را به همراه دارد.
وى با بیان اینکه کادر مدرســه و معلمان 
باید شــرایط را براى رفع این اضطراب  در 
دانش آموزان با استفاده از" شیوه هاى آرام 
بخشى" فراهم کنند، ادامه داد:  کادر مدرسه 
و اولیاء باید با دانش آموزان دچار اضطراب 
مدارا کنند تا دانش آموزان بتوانند کم کم 
با شرایط جدید خو گرفته و خود را تطبیق 
دهند. معموال در مدارس و کالسهاى درس 
قوانین و مقرراتى وجود دارد که این سخت 
گیرى ها با توجه به خو گرفتن دانش آموزان 

به آموزش آنالین اضطراب آور است و در 
این راســتا باید با دانش آموزان همراهى 

شود.
به گفته رئیس ســازمان نظام روانشناسى 
و مشــاوره کشــور دوران قرنطینــه و 
محدودیت هاى ارتباطى حاصل از پاندمى 
کوویــد 19 منجر به ایجــاد کمبودهایى 
در فرآیند رشــد روانى و اجتماعى دانش 
آموزان شده و از این رو الزم است آموزش 
و پــرورش با حضورى شــدن آموزش ها 

کمبودهاى پیشین را رفع کند.
حاتمــى معتقد اســت کــه بــا توجه به 
محدودیت هــاى ایجــاد شــده در دو 
ســال آموزش آنالین دانــش آموزان، در 
حال حاضر شــکل گیــرى یک 
"همدلى" میان معمان و 

دانش آموزان بسیار 
همیت  ــز ا ئ حا
است  تا دانش 
مــــوزان  آ
د  ـ ـ ـ ـ ن ن ا و ت ب
ئل  مســـــا
و مشــکالت 
خود را به راحتى 
با معلمـان مطرح 
کرده و پاسخ ابهامات 

خود را بگیرند.
وى تصریح کرد: در این راستا مدارس باید 
برنامه هاى "برانگیزاننده اى" براى بچه ها 
داشته باشــد تا دانش آموزان آموزش در 
مدرسه را انتخاب کرده و به آموزش در خانه 
ترجیح دهند. این برنامه هاى برانگیزاننده 
مى توانند شــامل برنامه هاى مشارکتى، 
ورزشى و اجتماعى باشند تا دانش آموزان 
به تدریج به آموزش حضورى خو بگیرند. 
درواقع در شرایط فعلى باید به برنامه هاى 
جنبى بــراى دانش آمــوزان بــه اندازه 

برنامه هاى آموزشى اهمیت داده شود.

«اضطراب ورود به مدرسه» 
با از سرگیرى آموزش حضورى

وعده هــاى اجــرا نشــده، دل زدگى و 
بى انگیزگــى بهانه هایى شــده اند که 
مهاجرت را براى آنها ساده کرده است؛ چند 
هزار پرستارى که تا چندى پیش نه سوداى 
رفتن داشتند و نه جالى وطن اما حاال تنها 

دغدغه شان شده مهاجرت. 
وقتى آب ها از آسیاب افتاد و آمار مرگ و 
میرهاى کرونایى کمرنگ شد، پرستارها 
هم فراموش شــدند. آنها ماندند با کالف 
ســردرگم تعرفه گــذارى خدماتشــان. 

دستشــان هم بــه هیچ کجا 
بند نبــود. آنها ماندند 

با آینــده اى بى 
مفهوم.

تا وقتى که 
در پیــک 
ا  ـ ـ ـ ن و ر ک
ــم  ـ ی د و ب
ز  حــرف ا

بهتر شــدن 
شرایط کــــار 

سربازانى بود که خط 
مقدم مبــارزه با این ویروس 

را پر کرده بودند اما وعده ها در حد همان 
شعارها باقى ماند. دیگر نه حرفى از اضافه 
حقوق شد و نه امنیت شغلى و نه پیگیرى 
مطالبات. پرستاران رفتند سر جاى اولشان 
و از قافله برنامه هاى مسئوالن جدا ماندند.  
آنها باز هم گرفتار چنبره نظام بروکراتیک 

کشور شدند و مصوباتى که قرار بود بعد از 
14 سال به سرانجام برسد اما باز هم روى 

میز مذاکرات ماند.
آنها حاال قالب سنگ شــده اند که به هر 
ترتیبى مــى توانند از کشــور بروند، از نو 
شروع کنند و ریســک این را هم که باید 
از صفر شروع کنند به جان خریده اند.  قشر 
تحصیلکرده اى که اگر باز کرونا بخواهد با 
رنگ شهرها بازى کند به آنها نیازمندیم و 

نبودشان بحران مى آفریند. 
اما اینکه دســتت به هیچ کجا بند نباشد 
سخت اســت. اینکه در بهترین 
دانشگاه هاى کشور به 
هزاران امید و آرزو 
درس خوانــده 
باشى و حاال 
بــا کمترین 
و  ق  و ـ ـ ق ح
حتى با کمتر 
ل  ـ ـ ق ا د ح ز ا
دامه  بخواهى ا
بدهى کار هر کسى 
نیســت. یکجایى کم 
مى آورى و به سرت مى زند که 
بگذارى و بروى. یکجایى عطاى همه چیز 
را به لقایش مى بخشى و ترجیح مى دهى 
وابستگى هایت را رها کنى و بروى جایى 
که فکر مى کنى حداقــل برایت تره ُخرد 
کنند و به آینده امیدوارت کنند؛ حتى اگر در 

واقعیت این هم نباشد.

نگذارید پرستاران مهاجرت کنند

رئیس سابق کمیته مســتقل مبارزه با مواد 
مخدر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
اشــاره به ممنوعیت کشــت خشخاش در 
افغانستان توســط طالبان گفت: در صورتى 
که این تصمیم به درستى اجرا شود مى تواند 
مثبت باشد؛ اگرچه در ســال 2000 کشت 
به میزان 90 درصد کاهــش یافته بود اما از 
ســال هاى قبل و در همان دوران حکومت 
طالبان، انبارها پر از تریاك شده بود و آنها را با 

قیمت باالیى به فروش رساندند.
على هاشمى با بیان اینکه براساس آمارها، در 
حال حاضر 85 تا 90 درصد مواد مخدر سنتى 
مانند تریاك و مشتقات آن توسط افغانستان 
تولید مى شود، اظهار کرد: مواد مخدر سکه 
دو رویى است که یک روى آن را «جذابیت 
اقتصــادى» و روى دیگــر را «جدى بودن 
تقاضا» تشکیل مى دهد و این دو باید با هم 
دیده شود. اگر زمانى فرض  کنیم تقاضایى 
وجود ندارد که البته فرض محالى هســت، 

دیگر اقتصاد آن هم جذابیتى ندارد.
وى با بیان اینکه به دلیل وضعیت اقتصادى 
افغانستان باید ارزیابى شــود که آیا امکان 
عملى کردن ممنوعیت کشــت مواد مخدر 
در افغانستان وجود دارد یا خیر به سال 2000 
میالدى اشــاره کرد و گفت: تجربه گذشته 
نشان داد این اتفاق شدنى نیست؛ جمهورى 

اسالمى براى کشت جایگزین در افغانستان 
بسیار هزینه کرده و توسط برخى کشورها نیز 
کمک هایى شــد، اما عمال على رغم کشت 
جایگزین و امکاناتى که دادیم، مشاهده شد 
که بســیارى از آن امکانات هم براى کشت 
مواد  صرف شــد و به دلیل وضعیت خاص 
و بحرانى  حکمرانى در افغانستان نتیجه اى 

حاصل نشد.
هاشمى در ادامه به وضعیت تولید موادمخدر 
در افغانستان پرداخت و یادآور شد: طى چهار 
دهه گذشــته حدود 120 هــزار تن تریاك 
خالص در افغانســتان تولید شده است و این 
درحالى است که حدود 80 درصد کشفیات 
مواد ســنتى همچون تریــاك، مورفین و 
هروئین با صرف هزینه هاى سنگین مادى و 
معنوى  توسط ایران انجام مى شود. حال اگر 
فرض را بر این قرار دهیم که کشت خشخاش 
در افغانستان ممنوع شــود (البته این فرض 
سخت است چراکه افغانستان شرایط خاصى 
دارد و قســمت عمده اقتصاد آنها به کشت 
خشخاش مربوط مى شود) قیمت  مواد مخدر 

در ایران گران خواهد شد.
به گفته وى، براســاس آمارهاى 4 ســال 
گذشته، میانگین مصرف مواد مخدر سنتى 
حدود 65 درصد بوده اســت. این 65 درصد 
که نیازمند تریاك و مشتقات هستند باید چه 

چیزى مصرف کنند؟ این افراد که بدون مواد 
نمى مانند اما مافیاى مواد مخدر صنعتى که 
بسیار خطرناك تر اســت وارد میدان خواهد 
شد. دو دهه گذشــته از یکى از زندان هاى 
شرقى کشــور بازدیدى داشتیم و دیدیم هر 
بار که از زندان بازدیــد مى کنند مواد مخدر 
وجود دارد؛ یک هفته مــواد را جمع کردند 
اما در بازدید بعدى دیده شد که موکت هاى 
کف ســلولهاى زندان را سهمیه بندى کرده 
و به معتــادان مى دهند و آنهــا با آتش زدن 
موکتها نشــئه مى شــوند، چراکه موکت ها 
داراى چســب هســتند و این چسب ها نیز 
حاوى تینر و لذا نشــئه آور اســت؛ در همان 
جا به این نتیجه رسیدم چنانچه مواد مخدر 
در افغانســتان متوقف شود اما براى مصرف 
معتادان جایگزین (داروهاى ارزان قیمت و 
نشئه کننده) نداشته باشیم، آنها توسط همان 
مافیا به ســمت مواد مخدر صنعتى کشیده 

مى شوند.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود افزود: 
اگر در پشــتوانه این مبارزه، جایگزینى هاى 
مناسبى براى تقاضا نداشــته باشیم، عمال 
مبارزه ما منجر به کمبود مواد خواهد شــد 
که در این حالت قیمت مواد حداقلى بســیار 
افزایــش یافته و بــه تبــع آن قیمت براى 
مصرف کننــده افزایش خواهد داشــت، به 

دنبال آن نیز سرقت ها و انواع جرائم  افزایش 
خواهد یافت و عمال به صورت مسلسل وار و 
تصاعدى آسیب ها  براى ما بیشتر خواهد شد.

هاشــمى در ادامه به ارزیابى خبر ممنوعیت 
کشت خشخاش در افغانســتان پرداخت و 
با طرح این پرســش که چرا طالبان اقدام به 
ممنوعیت کشت خشــخاش در افغانستان 
کرده است؟ گفت: به دلیل اینکه موضوع مواد 
مخدر، موضوعى جهانى است. به نظر طالبان 
به دنبال مشــروعیت طلبى براى  حاکمیت 
اســت، البته اگر بتوانند ممنوعیت کشــت 
خشــخاش را اجرایى کنند، کارى ارزشمند 
اســت اما اتفاق بســیار خطرناکى که براى 
ایران و افغانستان به دنبال دارد این است که 
مصرف به سمت مواد مخدر صنعتى کشیده 

خواهد شد.
وى یادآور شــد: فعــال در ظاهــر طالبان 
کشــت مواد مخدر را ممنوع کرده اســت و 
به شــدت قصد مقابله با آن و ارزیابى مثبت 
دارد؛ اما مشــروط بر یکسرى موارد از جمله 
مدیریت مصرف اســت به طوریکه بتوانیم 
داروهایى تولید کنیم که هــم نگه دارنده و 
هم درمان کننده باشد. یکى از نگرانى هاى 
اساســى که وجود دارد این است که الگوى 
مصرف مواد مخدر از طبیعى به سمت مواد 

مخدر صنعتى تغییر و توسعه  پیدا نکند.

مقام ارشد سابق مجمع تشخیص پاسخ مى دهد؛

باید نگران ممنوعیت کشت خشخاش 
در افغانستان باشیم؟

دریا قدرتى پور

03

استاندار مرکزى گفت: در استان مرکزى با پدیده عمیقى 
به نام آســیب هاى اجتماعى روبرو هستیم که جلوه هاى 
آن را در نقاط حاشیه شهرى و سکونتگاه هاى غیررسمى 
شــاهدیم. فرزاد مخلص االئمه اظهار کرد: رسالت بنیاد 
مسکن  عمران و آبادى استان و محرومیت زدایى از مناطق 
محروم است. استاندار مرکزى گفت: در استان مرکزى با 
پدیده عمیقى به نام آسیب هاى اجتماعى روبرو هستیم که  
جلوه هاى آن را در نقاط حاشــیه شهرى و سکونتگاه هاى 

غیررسمى شاهدیم.

پدیده عمیقى به نام
 آسیب هاى اجتماعى 

04

رئیس سازمان بسیج سازندگى گفت: ما 22 واحد بسیج 
را براى مهارت آموزى و اشتغال پاى کار آورده ایم و البته 
در حوزه آزادى زندانیان هم همراه هســتیم و تاکنون 
بیش از 9 هزار زندانى جرایم غیرعمد آزاد شده اند. سردار 
زهرایى با اشاره به تفاهم نامه با سازمان زندان ها گفت: 
بنا به هر دلیلى این افراد محبوس شــده اند، اما چگونه 
رفتار کردن نظام در مقابل این افراد مهم اســت. وى 
ادامه داد: یک زندانى وقتى به جامعه باز مى گردد باید 
داراى هویت جدیدى باشد که این با مهارت آموزى و 
اشتغال ایجاد  مى شــود. وى با بیان اینکه نقطه هدف 
ما محرومان است ادامه داد: از نگاه من زندانى هم یک 

فرد محروم است.

بازگشت زندانى به جامعه
در گرو مهارت آموزى



اى بندگان خدا! بدانید شما و آنان که در این دنیا زندگى مى کنید، بر همان 
راهى مى روید که گذشتگان پیمودند! آنان زندگى شان از شما طوالنى تر، 
خانه هایشان آبادتر و آثارشان از شما بیشــتر بود که ناگهان صداهایشان 
خاموش و وزش بادها در سرزمینشــان ســاکت و اجسادشــان پوســیده و 
سرزمینشــان خالى و آثارشان ناپدید شــد! قصرهاى بلند و محکم و بساط 
عیش و بالش هاى نرم را به ســنگ ها و آجرها و قبرهاى به هم چســبیده 

موال على (ع)تبدیل کردند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاىروز نهم ماه مبارك رمضان:
االلّهّم اْجَعْل لى فیِه نصیباً من َرْحَمتَِک الواِسَعِه واْهِدنى فیِه لِبراِهینَِک الّساِطَعِه 

وُخْذ بناصیتى الى َمْرضاتَِک الجاِمَعِه بَِمَحبّتَِک یا أَمَل الُمْشتاقین.
خدایا! قرار بده برایم در این روز بهره اى از رحمت فراوانـت و راهنماییم 
کن در آن به برهان و راه هاى درخشــانت و بگیر عنانم را به ســوى رضایت 

همه جانبه ات، به دوستى و محبت خود اى آرزوى مشتاقان!

مدیرعامل و مســئول دفتر نمایندگى ولى فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان اصفهان با نماینده 
ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان دیدار و 

گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومــى جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان؛ در این دیدار نماینده ولى فقیه 
در اســتان و امام جمعــه اصفهان با اشــاره به 

ویژگى هاى مّتقیــن در نهج البالغه گفت : افراد 
پرهیزگار براى راحتى دیگران، خود را به سختى 
مى اندازند و امدادگــران جمعیت هالل احمر نیز 
همچون مّتقین در راه خدمت رســانى به مردم 

سختى هاى فراوانى را تحّمل مى کنند.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد  با تقدیر از 
تالش هاى جهاد گونــه جمعیت هالل احمر در 

سراسر کشور اظهار داشت: از جمله صفات متقین 
و افراد پرهیزگار که در خطبه متقین نهج البالغه 
گفته شده است این است که این افراد، خود را به 
سختى مى اندازند تا دیگران راحت باشند و هدف 
الهى دارند؛ جمعیت هالل احمر نیز این گونه است؛ 
اعضاء این جمعیت در راه خدمت به مردم، خود 
را به سختى مى اندازند و در دوران دفاع مقدس 

نیز شاهدیم که شهداى بسیارى تقدیم کرده اند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
نیز در این دیدار با ارائه گزارشى از اقدامات یک 
ساله این نهاد اظهار داشت : جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان داراى 28 شعبه، 3 دفتر نمایندگى 
ولى فقیــه، 42 پایگاه امداد و نجــات، 1 پایگاه 
امداد هوایى، 3 مرکز جامع توان بخشى و داراى 
بزرگ ترین داروخانه تخصصى استان اصفهان 

است.
علــى محمدهاشــمى با بیــان اینکه اســتان 
اصفهــان جزء اســتان هاى حادثه خیز اســت، 
افزود: سال گذشته ســه هزار و 25 مورد حادثه 
در استان اصفهان داشتیم که امدادگران جمعیت 

هالل احمر به کمک مردم شتافتند.
وى گفــت: اعزام نیــروى امدادى به سراســر 
کشــور در مواقع بحرانى، ارائه خدمات دارویى 
به 168 هزار نفر، ارائه کمک دارویى مســتقیم 
به مبلغ 5 میلیــارد و 500 میلیون تومان، توزیع 
5 هزار سبد غذایى در قالب طرح هالل رحمت، 
برپایى کاروان هاى سالمت برون استانى، ارائه 
دستگاه اکسیژن ساز به بیماران کرونایى، حضور 
داوطلبان در بیمارستان هاى مرجع کرونا، نظارت 
بر رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى با همکارى 
مراکز بهداشت و برگزارى 1800 دوره آموزشى 
عمومى با شرکت 40 هزار نفر از جمله اقدامات 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان به شــمار 

مى رود.

امام جمعه اصفهان در دیدار مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

اعضاى جمعیت هالل احمر
 هدف الهى دارند

با اجــراى پویش «اهداى کتــاب – اهداى 
دانایــى» تعــداد 1040 منبــع فیزیکی و 
الکترونیکی فارســی و غیرفارسی در سال 
گذشــته به کتابخانه آبفاى استان اصفهان 

اهداء شد.
این منابع شامل 581 جلد کتاب، 
126 نسخه مقاله الکترونیک، 23 
نســخه مجله الکترونیک،170 
کاتالوگ الکترونیک، 31 نسخه 
مقاالت الکترونیک ســمینار و 
109 نسخه الکترونیک استاندارد 
به زبان هــاي مختلف اســت 
که توســط کارکنان شــرکت و 
شــهروندان به کتابخانه شرکت 

اهدا شد .
آبفاى استان اصفهان در دى ماه سال 1400 با 
اجراى طرح«اهداى کتاب – اهداى دانایى» 
از همکاران شــاغل و بازنشسته و همچنین 
کلیه عالقه مندان دعــوت کرد کتاب هاى 
مازاد و سالم خود را به کتابخانه این شرکت 
اهدا کننــد تا ضمن به جاى گذاشــتن اثرى 

ماندگار از خود، در گسترش دانش نیز سهمى 
داشته باشند.

این طرح با استقبال کارکنان و عالقه مندان 
فرهنگ کتابخوانى رو به رو شــد و فقط در 
مدت ســه ماه تعداد 1040 منبــع ارزنده در 

حوزه هاي مختلف علوم انســانی و ادبیات 
داستانی، علوم اجتماعی، فناورى، حسابداري، 
فنی- مهندسی و بازســازي شبکه فرسوده 

فاضالب و ... به کتابخانه اهداء شد.
شایان ذکر اســت کتاب هاى اهدایى توسط 
کارشناسان مورد بررسى اولیه قرار گرفته و 

از میان آن ها کتاب هایى که شرایط فیزیکى 
خوبى داشــته و همســو با اهداف کتابخانه 
باشند، پذیرش شــده و اطالعات آن ها در 
آرشیو کتابخانه هوشــمند شرکت بارگذارى 

شدند.
کتابخانه هوشمند آبفاى استان 
اصفهان مستقر در خانه فرهنگ 
آب واقــع در خیابان فردوســى 
شــهر اصفهان، با بهره گیرى از 
فن آورى هــاى روز نرم افزارى 
و منطبق بــر اســتانداردهاى 
کتابدارى و تحت وب در پورتال 

داخلى شرکت تعبیه شده است.
همچنین عالقه مندان به شرکت 
در پویش «اهداى کتاب- اهداى 
دانایــى» مى تواننــد کتاب هــاى خود در 
زمینه هاى علمى، ادبى، تاریخى، فرهنگى 
و تخصصــى در زمینــه صنعــت آب و 
فاضالب را از طریق تماس با شــماره تلفن
 32204014-031 به کتابخانه شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان اهدا کنند.

اهداى 1040 منبع فیزیکی و الکترونیکی فارسی و غیرفارسی به 
کتابخانه آبفاى استان

مدیر مجموعه تاریخى، فرهنگى و مذهبى 
تخت فوالد از ایجاد فرصتى براى شــنیدن 
داستان هاى صوتى مشاهیر مدفون در تخت 

فوالد، در ماه مبارك رمضان خبر داد.
ابراهیم عمرانى گفت: همزمان با پخش برنامه 
تلویزیونى «بهشت اجابت» که در سحرهاى 
ماه مبارك رمضان از شبکه استانى اصفهان 
پخش مى شود، مســابقه اى نیز با نام «رصد 

ستاره ها در کهکشان شهر تخت فوالد» در 
این برنامه تدارك دیده شــده که در ایام ماه 

مبارك رمضان، برگزار مى شود.
وى افزود: در این برنامه که در قالب 5 چالش 
طراحى شــده، مخاطبین از میان متون ارائه 
شده با محوریت شــخصیت ها و ستاره هاى 
مدفــون در ســرزمین تخت فــوالد یکى 
را به دلخــواه خود انتخاب کــرده و آن را در 

قالب هاى متنــوع ارایه مى کننــد. به گفته 
عمرانى، مخاطبین براى هر چالش تا 6 روز 

فرصت مشارکت دارند.
مدیر مجموعه تاریخى، فرهنگى و مذهبى 
تخت فوالد خاطرنشان کرد: در پایان از میان 
شرکت کنندگان 5 نفر به قید قرعه انتخاب 
شده و به رســم یادبود، جوایزى را دریافت 

مى کنند.

شنیدن داستان هاى مشاهیر مدفون در تخت فوالد، در ماه رمضان

میثم مرادى بیناباج معاون راهبرى اســتان هاى حوزه 
هنرى در مراسم افتتاحیه «هفته هنرانقالب» در اصفهان 
گفت: هنر انقالبى اوال موضع مشخص دارد و ثانیا آنکه 

موضوع نامحدود دارد.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى اســتان اصفهان، 
مــرادى بینابــاج ضمن تعریــف هنر انقالبــى افزود: 
هنرانقالبى جریانش ظلم ستیزى است، امروزه در اقصى 
نقاط عالم جریان ظلم و نفاق و منفعت طلبى وجود دارد 
و هنرمند به مثابه یک عنصر آشنا به حقیقت و متعهد به 
ارزش هاى انســانى در کنار اینکه نمى تواند بى تفاوت 

باشد، باید در مقابل به این مسائل پاسخگو باشد.
وى خاطرنشــان کرد: هنرى که نسبت به مسائل مردم 
و پیشرفت کشور، مسائل اقتصادى، معضالت سیاسى، 
اجتماعى بى تفاوت باشد و از این موضوعات بهره نگیرد 

را به ســختى مى توان هنر انقالبى نامید، هنر انقالبى 
محدودیتى در بیان موضوع ندارد و موضوع هنر انقالبى 
آنجا است که اسالم پرچم مبارزه خود را برافراشته است 

و حرکت مى کند. 
وى تصریح کرد: هنر انقالبى پیشران آینده است و نهضت 
انقالب اسالمى یک نگاه تمدنى و افق عالى دارد که در 
بیانیه گام دوم مقام معظم رهبرى به صراحت فرموده اند 
و هنرمند باید با نگاه به آینده تمــام تالش خود را براى 

رسیدن به این افق عالى انجام دهد.
وى تاکید کرد: قدردان همه هنرمندان اصفهانى هستیم و 
باید با رویکرد تمرکز زدایى از تهران و اهمیت و شناسایى 
ظرفیت هاى استانها، هنر را با توجه به زیست بوم سایر 
استانهاى پهناى جغرافیایى کشور توسعه و تعالى بخشیم. 
گفتنى اســت، در آیین افتتاحیه «هفته هنرانقالب» 

از موحدیان عطــار هنرمند گرافیســت اصفهانى به 
عنوان «چهره هنر   سال انقالب اصفهان» تقدیر شد 
و نمایشگاه آثار وى با عنوان «کتیبه هاى ماندگار» و 
نمایشــگاه گنجینه آثار هنرمندان گرافیک با موضوع 
انقالب اسالمى در گالرى هاى عمارت سعدى افتتاح 

شد.

مدیر محصوالت ســرد و پوشــش دار ناحیه نورد سرد 
شرکت فوالد مبارکه از کســب رکورد سالیانه تولید در 

خطوط اسکین پاس ناحیه نورد ســرد خبر داد و گفت: 
میزان تولید سالیانه در خطوط اسکین پاس 1 و 2 در سال 
1400 به یک میلیون و 48 هزار تن رسید و رکورد قبلى 

یک میلیون و 25 هزار تنى سال 1399 شکسته شد.
محسن زارع افزود: این موفقیت در شرایطى حاصل شد 
که تولید محصوالت خاص نظیر    ورق ســطح نمایان 
خودروســازى و تولید محصوالت فروش از اسکین نیز 

انجام شده است.
عبدالرحیم صادقى رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل 
شرکت فوالد مبارکه نیز اظهار کرد: خطوط اسکین 1 و 
2 از فرایندهاى اصلى زنجیره تولید محصوالت ســرد 
فوالد مبارکه بوده و ظرفیت تولید محصوالت با عرض 
حداکثر هزار و 680 میلى متر و ضخامت 0/3 میلى متر تا 

3 میلى متر را دارد.
وى افزود: ازجمله مهم ترین عوامل به دست آمدن این 
موفقیت مى توان به تالش و کوشــش کارکنان تولید و 
انجام به موقع تعمیرات توسط کارکنان تعمیرات اشاره 
کرد که ضمن افزایش آماده به کارى خط تولید، از بروز 

توقفات اضطرارى جلوگیرى کرده است.
رئیس خطوط اســکین پاس و تمپرمیل شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشــان کــرد: این موفقیت، نشــانه اى از 
عزم کارکنان این واحد جهت رســیدن به اهداف کالن 
مدیریت ســازمان بوده که از کوشــش هاى بى دریغ 
کارکنان تولید و تعمیــرات واحد قدردانــى مى کنم و 
امیدوارم کــه در آینده نیز ایــن افتخارآفرینى ها تداوم 

داشته باشد.

هنر انقالبى پیشران آینده است

شکستن رکورد تولید در خطوط اسکین پاس سرد فوالد مبارکه 

معاون منابع بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان گفــت:در صورت عدم بیمه پــردازى حتى در 
صورت گذشت زمان، کارگر مى تواند با مراجعه به شعب 

سازمان و یا از طریق اداره کار اقدام کند.
محمدرضا آقایى با اشاره به اینکه پوشش نظام بیمه اى 
به خوبى پیاده سازى شده است، اظهار داشت: تحت هر 
شرایطى که رابطه مزد بگیرى بین کارگر و کارفرما برقرار 
باشد، کارفرمایان موظف به ارســال لیست و حق بیمه 

پرسنل خود به سازمان تأمین اجتماعى هستند.
وى ادامه داد: طبق قانون حتى براى یک روز اشــتغال 
کارگر، کارفرما موظف به ارسال لیست بوده و این موضوع 
توسط بازرسان سازمان کنترل مى شود و یکى از وظایف 

بازرسان شناسایى کارگاه هاى جدید است.
معاون منابع بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه امکان عدم بیمه پردازى به دالیل 
مختلفى وجــود دارد، گفت: براى رفــع این معضل به 
صورت سیستماتیک از کارگاه هاى زیرمجموعه تأمین 
اجتماعى بازرسى انجام مى شود، عالوه بر این اگر فرد 
شاغلى اعالم شکایت کند که بیمه نشده حتى به صورت 

محرمانه بازرسى انجام مى شود.
وى افزود: در صورت عدم بیمه پردازى حتى در صورت 
گذشت زمان کارگر مى تواند با مراجعه به شعب سازمان و 
تکمیل فرم ادعاى سابقه و یا از طریق اداره کار طبق ماده 

148 قانون نسبت به ادعاى سوابق گذشته اقدام کند.

آقایى باال رفتن سطح آگاهى کارگران نسبت به حق و 
حقوق خود را بسیار مؤثر دانست و گفت: شرایط پوشش 
بیمه اى نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده و درصد کمى از 
کارفرمایان و کارگران هستند که نسبت به موضوع بیمه 

آگاهى نداشته باشند.
وى افزود: رسانه ها و تشــکل هاى کارگرى نیز در این 
مسیر مى توانند براى آگاه سازى جامعه و شرایط بیمه به 

خوبى عمل کنند و فرهنگ سازى انجام شود.
معاون منابع بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان گفت: همچنین سازمان تأمین اجتماعى براى 
هر استانى مشخص کرده که ماهانه کارگاه هاى فعال و 

کشفى را در دستور کار خود براى بازرسى داشته باشند.

امکان بیمه شدن حتى با گذشت زمان و ادعاى سابقه فراهم شد

مجمع عمومــى عــادى بطــور فوق العــاده انجمن 
صادرکنندگان استان اصفهان در اتاق بازرگانى اصفهان 
برگزار و اعضــاى هیئت مدیره و بــازرس این انجمن 

انتخاب شدند.
به گزارش روابــط عمومى اتــاق بازرگانى 
اصفهان، مســعود گلشــیرازى رئیس اتاق 
بازرگانــى، صنایــع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان در این مجمع اظهار داشت: در کنار 
تمام نقاط قوت عملکرد هیئت مدیره انجمن 
صادرکنندگان استان اصفهان که نتیجه تالش 
تیم مدیریتى خوش فکر  این انجمن بوده، نقاط 
ضعفى نیز وجود داشته که الزم است در دوره 
جدید برطرف شــود؛ چون امید مى رود سال 

1401 سال رونق تجارت خارجى باشد.
وى با تأکید بر تدوین نقشه آمایش صادرات، 

تشکیل میزهاى گفت وگو و همچنین ایجاد هم گرایى 
میان صادرکنندگان در سطح استانى و ملى افزود: رونق 
کسب وکار و مهیا شدن فضا براى فعالیت هاى صادراتى 

نتیجه این اقدامات خواهد بود.

گلشیرازى با اشــاره به رویکرد اتاق نسل سوم مبنى بر 
توجه به جامعه و حوزه مســئولیت اجتماعى ادامه داد: از 
انجمن صادرکنندگان استان انتظار مى رود این رویکرد 
و همچنین رویکرد اتاق نسل دوم مبنى بر شبکه سازى 

میان اعضا و توجه به رونق کسب وکار آنها را موردتوجه 
قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با اشــاره بــه افتتاح پنج 
دفتر اتاق بازرگانى در شهرســتان هاى استان گفت: از 

هیئت مدیره دوره جدید انجمن صادرکنندگان اســتان 
انتظار داریم اقدامات خود را در دفاتر شهرســتانى اتاق 

بازرگانى نیز دنبال کنند.
وى با تأکید بر شبکه ســازى و افزایــش تعداد اعضاى 
انجمن صادرکنندگان استان اصفهان تصریح 
کرد: انجمن ها بایــد 52 خدمتــى که اتاق 
بازرگانى اصفهان ارائه مى دهد را به صورت 
تخصصى شــده به اعضاى خود ارائه کنند و 
امیدوارم انجمن صادرکنندگان استان در این 

زمینه پیشگام باشد.
گلشیرازى با اشاره به میزان صادرات استان 
در سال 1400 بیان کرد: اصفهان از نظر میزان 
صادرات در میان پنج اســتان نخست کشور 
قرار دارد اما میزان صادرات ســالیانه استان 
قابلیت افزایش داشــته و مى تواند به کمک 
بخش هایى مانند شتابدهنده هاى صادرات محقق شود 
که باید در انجمن صادرکنندگان استان نیز پیگیرى شود. 
همچنین باید براى حضور در انجمن صادرکنندگان ایران 

تالش شود.

انتخاب اعضاى جدید هیئت مدیره و بازرس انجمن صادرکنندگان اصفهان

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان از رتبه نخست اصفهان در پرورش ماهیان گرم 

آبى در استخرهاى کشاورزى خبر داد.
محمدرضا عباسى گفت: طى سال 1400 بیش از 814 
تن انواع ماهیان گرم آبى شــامل کپور معمولى و کپور 

علفخوار(آمور) تولید و به بازار عرضه شد.   
وى اظهار کرد: اســتان اصفهان از ســالیان گذشته از 
استان هاى پیشتاز و فعال در زمینه پرورش ماهیان گرم 
آبى در استخرهاى ذخیره آب کشاورزى بوده است و هر 

ساله نیز رتبه اول پرورش گرم آبى را در استخرهاى ذخیره 
آب کشاورزى را به خود اختصاص داده است، فعالیتى که 
کشاورزان و مزرعه داران عالقمند به پرورش ماهى در 
کنار فعالیت کشاورزى خود این فعالیت را انجام مى دهند.

 عباسى افزود: بر همین اساس طى سال 1400 بیش از 
814 تن انواع ماهیان گرم آبى شامل کپور معمولى و کپور 

علفخوار(آمور) تولید و به بازار عرضه شد.
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان گفت: هر ساله از اواسط 
اسفند ماه تا پایان اردیبهشت ماه توزیع بچه ماهى گرم 

آبى توسط بخش خصوصى در مکان هاى مختلف استان 
انجام مى پذیرد که افراد عالقمند مى توانند با مراجعه به 

این مراکز اقدام به خرید بچه ماهى نمایند.
عباســى تصریح کرد: تولید و پرورش کپور ماهیان در 
استان بطور کلى در اســتخرهاى ذخیره آب کشاورزى 
انجام مى پذیرد که با توجه به تعداد باالى این استخرها در 
مناطق مستعد سطح استان، میزان قابل توجهى پروتئین 
ارزشمند گوشت سفید ماهى از این استخرها حاصل و به 

بازار مصرف عرضه مى شود.

رتبه نخست اصفهان در پرورش ماهیان گرم آبى 

فرآیند ارزیابــى چهارمین جایزه ملى مســئولیت هاى 
اجتماعى، با هدف ارتقاى سطح خدمات و رضایت جامعه 

در شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى شــرکت گاز اســتان اصفهان، 
سرپرست این شرکت درجلسه افتتاحیه این ارزیابى گفت: 
نقش مسئولیت اجتماعى در بنگاه هاى اقتصادى همواره 
ازجمله مهم ترین مســائل مهم بوده و به جرات مى توان 
گفت که درجهان امروز براى دســت یابــى به رضایت و 
وفادارى مشــتریان و جوامع مختلف نسبت به یک بنگاه 
اقتصادى باید رعایت اصول اخالقى توام با حفظ مسئولیت 

اجتماعى باشد تا موفقیت و توسعه پایدار ایجاد گردد.

ابوالقاســم عســکرى، گفت: در جهان امــروز نگرش 
مسئولیت هاى اجتماعى رمز پایدارى فعالیت ها و ارتقاى 
رضایتمندى جامعه نسبت به فعالیت هاى شرکت است و 
چنانچه گاز اصفهان نیز بخواهــد از همیارى و همکارى 
جامعه در ارتقاى سطح خدمت رســانى بهره مند گردد، 
باید اســتراتژى هاى خود را با عمل به مســئولیت هاى 
اجتماعى همراه سازد. عسکرى، گازرسانى ایمن و مستمر 
به 112 شهر، 1067 روستا، بیش از 17 هزار واحد صنعتى 
با اشــتراك پذیرى بیش از یک میلیون و 900 مشترك، 
اجراى 27 هزار کیلومتر شــبکه، یک میلیون و 100هزار 
انشعاب، راه اندازى 3هزار ایستگاه گاز و حفاظت از زنگ و 

162 جایگاه سى ان جى را بزرگترین اقدام و رسالت خطیر 
این شرکت در راستاى مسئولیت هاى اجتماعى خود براى 

ایجاد رفاه و اشتغال مردم عنوان کرد.

برگزارى ارزیابى جایزه مسئولیت هاى اجتماعى، در شرکت گاز 


