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آسیب هاى اجتماعى در کشور ما جزو اولویت ها نیستخسارت ورود زودهنگام دام به مراتع استانفصل دوم «مى خواهم زنده بمانم» ساخته نمى شوداکران «کوبیده» به جاى «شیشلیک»! سپاهان با 7 ستاره ملى پوش مقابل التعاون اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عملیات پلیس فتا 
علیه شایعه سازى 
در فضاى مجازى

قانونى براى برخورد قهرى با برنجکاران نداریم
3

5

تصادفات بیشترین 
پرونده در محاکم 
اصفهان را  دارد

معاون فرهنگى اجتماعى پلیس فتا 
انتظامى کشور از اجراى طرح عملیاتى 
پلیس فتا علیه شایعه سازى در فضاى 

مجازى در کلیه واحد هاى انتظامى پلیس 
فتا در سراسر کشور خبر داد و گفت: با...

معاون دادستان عمومى و انقالب اصفهان گفت: 
تصادفات جزو مهمترین پرونده ها با فراوانى باال 

در محاکم قضایى این استان است.
عباس افتخارى افزود: تصادفات شــمار زیادى 
از پرونده هاى قضایى استان اصفهان را به خود 
اختصاص داده که عامل انســانى جزو مهمترین 

عوامل وقوع چنین حوادثى است.
وى بیان کرد: رانندگى بدون گواهینامه و تخلفات 
حادثه ساز ناشــى از رفتار غلط رانندگان باعث 
وقوع حوادث ترافیکى شده و بخشى از آن منجر 
به فوت و اعمال مجــازات حبس براى رانندگان 

شده است...

درب چله خانه هاى تخت فوالد باز شددرب چله خانه هاى تخت فوالد باز شد
بعد از سال ها مسدود بودن؛بعد از سال ها مسدود بودن؛

8

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزى استان در گفتگو با «نصف جهان» مطرح کرد؛

پدیده سپاهان همچنان دور از روزهاى اوج
یاسین ســلمانى مقابل الدحیل براى دقایقى فرصت بازى به دست آورد ولى به نظر 

مى رسد این بازیکن همچنان دور از روزهاى اوج خود قرار دارد.
در دیدار رفت برابر پیکان در هفتــه یازدهم رقابت هاى لیگ 
برتر بود که یاسین ســلمانى به دلیل کشــیدگى از ناحیه 
همسترینگ در دقایق پایانى مسابقه مجبور شد جاى خود 

را به بازیکن دیگرى بدهد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آب زاینده رود 
به چاه هاى فلمن 

نرسید

زمین براى نیروگاه خورشیدى اختصاص پیدا مى کند
معاون استاندار اصفهان:

3

طارمى دیگر در پنالتى طارمى دیگر در پنالتى 
کامل نیستکامل نیست

اصغر فرهادى اصغر فرهادى 
رئیس هیئت رئیس هیئت 
داوران کن داوران کن 

مى شود؟مى شود؟

2

رئیس کل دادگسترى رئیس کل دادگسترى 
خراسان رضوى:خراسان رضوى:

متهم پرونده متهم پرونده 
حادثه حرم حادثه حرم 
رضوى یک رضوى یک 

نفر استنفر است

2
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سریال «او یک فرشته بود» سریال «او یک فرشته بود» 
مرتضى ضرابى:مرتضى ضرابى:

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

پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

م.الف:1297141 سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر

چاپ دومچاپ دوم

برآورد اولیهموضوع مناقصهردیف

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

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

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

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد حفظ و نگهداري فضاي سبز و گلخانه هاي 
دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هاي واجد 
شرایط درخواست می شود در صورت تمایل به مدت 10 روز کاري از تاریخ چاپ آگهی جهت اخذ مدارك و 

فرمهاي مربوطه به آدرس سایت دانشگاه به نشانی  www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
 تلفن جهت کسب اطالعات:

03135002597 یا 03135354001 داخلی 2597
شرایط:

1- ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان(خوراسگان) به مبلغ
 000 / 000 / 200 / 1 ریال ( یک میلیارد و دویست میلیون ریال) که بایستی ضمانت نامه مذکور تا تاریخ سه 
ماه معتبر باشــد (قابل تمدید) و یا فیش واریزي به حساب شماره 0115860566002 بانک صادرات  بنام 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) که ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزي را درون پاکت الف 

قرار داده و سپس تحویل دبیرخانه محرمانه اتاق 408 گردد.
2-    واریز فیش بانکی به مبلغ000 / 500ریال به حساب سیبا 0115860566002 بانک صادرات به نام دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اسناد مناقصه  
3  -    کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.
4 - هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

5 - دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهى مناقصه عمومى(نوبت دوم)

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان ) 
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https://tamin.ir/News/item/129556

اجراى طرح بیمه فراگیراجراى طرح بیمه فراگیر
 «خانواده ایرانى»  «خانواده ایرانى» 
در استان اصفهاندر استان اصفهان

پدیده سپاهان
یاسین ســلمانى مقابل ا
مى رسد این
د در

ب را

ن 
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معاون امور حج و عمره ســازمان حــج و زیارت گفت: 
اولویت ثبت نام اولیه در بانک، مالك اعزام از بین زائران 

حج 99 براى حج پیش رو خواهد بود.
حجت االسالم والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، اعالم 
کرد با توجه به تصمیم عربستان مبنى بر برگزارى حج، 
ارتباط با دستگاه هاى همکار و تشکیل کمیسیون هاى 
تخصصى براى تســهیل اعزام زائران ایرانى آغاز شده 

است.
اکبر رضایى، معــاون امور حج و عمره ســازمان حج و 
زیارت در این باره افزود: از میان بیش از 74 هزار زائرى 
که در ســال 99 ثبت نام و هزینه خود را واریز کرده اند 

اولویت ثبت نام اولیــه در بانک، مالك اعزام براى حج 
1401 خواهد بود.

به گفته وى، طبق اخبار و اطالعات دریافتى، از سهمیه 
یک میلیــون نفرى که بــراى حج آینده تعیین شــده 
اســت 150 هزار نفر از حجاج داخل و 850 هزار نفر از 
خارج عربستان در مناســک حج تمتع حضور خواهند 

داشت.
سید صادق حسینى، رئیس سازمان حج و زیارت هم سه 
شرط پذیرش حجاج را زیر 65 سال بودن، واکسیناسیون 
با واکسن هاى مجاز اعالم شده از ســوى عربستان و 

گواهى آزمایش منفى ابتال به کرونا عنوان کرد.

رئیس کل دادگسترى خراســان رضوى گفت: پس از 
حادثه حرم رضوى و حمله به ســه روحانى، مظنونانى 

احضار شدند اما متهم پرونده یک نفر است.
غالمعلى صادقى در خصوص آشــنایى متهم با ســه 
روحانى مضروب نیز گفت: متهم در همان روز و قبل از 
حمله به ســه روحانى به دو نفر روحانى دیگر نیز که در 
محیط بودند حمله کرده اما بنا به دالیلى موفق نشــده 
بود، آشــنایى قبلى بین متهم و این سه روحانى نبوده و 
به دلیل تفکرات تکفیرى دســت به این اقدام وحشیانه 

زده است.
صادقى درباره نحوه ورود ســالح ســرد به حرم مطهر 

رضوى نیــز گفت: متهــم از طریق فضــاى مجازى 
آموزش هایى را در خصوص جاسازى سالح در عملیات 
انتحارى دریافت کرده بود و با جاسازى ماهرانه سالح 

را وارد حرم کرده بود.
رئیس کل دادگسترى خراســان رضوى افزود: این سه 
اقدام کمتر از 2 دقیقه صورت گرفته است، حمله به سه 
روحانى غافلگیرانه بود و طبق فیلم هاى موجود حرکت 

مشکوکى تا زمان حمله وجود نداشت.
وى اظهار کرد: پرونده دیگرى نیز براى کسانى که در 
این حادثه کوتاهى و یا قصورى داشته اند تشکیل شده و 

در حال بررسى است.

خبرگزارى «آنا» منسوب به دانشگاه آزاد از اعمال بیش 
از 60 اصالحیه بر کمدى «شیشــلیک» خبر داده. «آنا» 
گزارش داده که کارگــردان و تهیه کننده این فیلم، هفته 
هنر انقالب را مجالى کرده اند بــراى رایزنى با مدیران 

نظارتى سینما و حل مشکالت «شیشلیک».
«آنا» گزارش داده: در نخســتین شــب هنــر انقالب، 
محمدحســین مهدویان به همراه محمدرضا منصورى 
(تهیه کننده «شیشــلیک») و حبیب والى نژاد (به عنوان 
همراه) یک به یک به سراغ مدیران سینمایى مى رفتند تا 
بلکه بتوانند مشکالت مربوط به این اثر را برطرف کنند. 
محمد خزاعى، رئیس سازمان سینمایى در صحبت هاى 
کوتاهى که بــا مهدویان داشــت، به او پیشــنهاد کرد 
اصالحات مورد نظر را انجام دهد تا فیلم بدون مشکلى 
به روى پرده برود. او چند بارى هم به مهدویان تأکید کرد 
که فعًال تمرکزش را روى اکران «مرد بازنده» بگذارد و 

خودش را وارد حاشیه نکند.
مهدویان در صحبت هایش با محمدرضا فرجى با اشاره به 
اینکه فیلمش پروانه نمایش دارد، از اصالحیه هاى فراوانى 
که به «شیشلیک» خورده گالیه کرد. طبق ادعاى این 
کارگردان فیلمش تا کنون 36 اصالحیه را برطرف کرده 
اما اخیراً 25 مورد اصالحى دیگر براى آن در نظر گرفتند! 
این در حالى اســت که فرجى مدعى بود اصالحیه هاى 
جدید زیاد نیست و با دو سه مورد کوچک تمام مشکالت 
برطرف مى شود. مهدویان بر خالف فرجى مدعى بود این 
اصالحیه هاى جدید از همــان دقایق ابتدایى فیلم وجود 

دارد و به چند مورد خاص مربوط نمى شود.
اگرچه این صحبت ها با شــوخى و خنده همــراه بود و 
خیلى ها (از جمله خــود کارگردان) با نام فیلم شــوخى 

مى کردند و بخاطر طوالنى شــدن رونــد اعطاى مجوز 
آن را به جاى «شیشلیک»، «کوبیده» مى نامیدند! اما در 
چهره محمدحسین مهدویان مى شد ناراحتى را به وضوح 

دید، ناراحتى از عدم اکران فیلمى که زیر دست مدیران 
مختلف در رفت و آمد است تا شاید پس از انجام بیش از 60 

اصالحیه، نهایتاً بتواند روى پرده سینماها برود.

نشریه «ورایتى» در گزارشــى درباره پیش بینى خود از 
جشــنواره کن از احتمال حضور اصغر فرهادى در رأس 

هیئت داوران این رویداد مهم سینمایى خبر داده است. 
فرهادى که از چهره هاى محبوب کن محسوب مى شود 
سال گذشته با فیلم «قهرمان» برنده جایزه بزرگ هیئت 
داوران کن شد، فیلمى که اخیراً حواشى فراوانى براى او 
در رابطه با اتهام سرقت ادبى مطرح کرده است و دادگاه 
در حال رسیدگى به این اتهامات است. ورایتى همچنین 
اشاره کرده که عدم اعالم رسمى انتخاب فرهادى تاکنون 
به دلیل همین حواشى پیش آمده است اما در هر حال او 
یکى از کاندیداهاى اصلى ریاست هیئت داوران کن است.

در صورت محقق شدن این پیش بینى، فرهادى نخستین 
ســینماگر ایرانى خواهد بود کــه در رأس داوران بخش 
مسابقه اصلى جشــنواره کن قرار مى گیرد. پیش از این 
عباس کیارستمى یک بار رئیس داوران بخش فیلم کوتاه 

و سینه فونداسیون کن شــده بود و لیال حاتمى و کتایون 
شهابى نیز ســابقه حضور در میان اعضاى هیئت داوران 

بخش مسابقه کن را در کارنامه دارند. 
 هفتاد و پنجمین جشــنواره فیلم کــن از 17 تا 28 مى 
(27 اردیبهشــت تا 7 خردادماه) به صورت حضورى برپا 

خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با رد ریختن مواد 
سوختى و اسیدى در داخل رودخانه کارون گفت: از واگن 
مخزن دار جهت خاموش کردن نیزارهاى نزدیک پل سیاه 
استفاده شد و پس از اتمام عملیات آبى باقیمانده در واگن 

در رودخانه تخلیه شد.
روز دوشنبه فیلمى در شــبکه هاى اجتماعى منتشر شد 
که نشان مى داد واگن مخزن دار از روى پل سوم در حال 
ریختن موادى در داخل رودخانه کارون است که با توجه 
به کاهش دبى آب رودخانه و ورود آلودگى هاى شــهرى 
و صنعتى به این رودخانه ایــن رویداد واکنش تند مردم و 

فعاالن محیط زیست را به دنبال داشت.
اما محمدرضا اشــرافى، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خوزستان با رد ریختن مواد ســوختى و اسیدى در داخل 

رودخانه کارون، اظهار کرد: صبح روز دوشــنبه نیزارهاى 
نزدیک به پل سیاه دچار آتش سوزى شد که بالفاصله پس 
از اعالم آتش سوزى خودروى آتش نشانى به محل حادثه 

اعزام مى شود.
وى افزود: باتوجه به فاصله زیاد ماشین آتش نشانى نسبت به 
محل آتش سوزى و واقع شدن نیزار در جزیره هاى رودخانه 
کارون دسترسى خودروى آتش نشانى به محل امکانپذیر 
نبود به همین دلیل از اداره کل راه آهن درخواســت اعزام 

واگن مخزن دار آتش نشانى شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت خوزســتان گفت: پس 
از قرارگرفتن واگن مخزن دار بر روى پل ســیاه و تالش 
آتش نشانان آتش نیزارها خاموش و مابقى آب که در داخل 

واگن باقى مانده بود در داخل رودخانه تخلیه شد.

 رئیس کمیته صادرکنندگان ســندیکاى صنایع کنسرو 
ایران گفت: قیمت رب گوجه فرنگى با درج قیمت تولید 
کننده و مصرف کننده بــر روى کاال حدود 5 هزار تومان 
کاهش یافت و از 40 تا 41 هزار تومان به 35 تا 36 هزار 

تومان رسید.
ســید مظفر عبدا... اظهار کرد: اعداد و ارقامى که گاهى 
اوقات درباره میزان سود تولید کنندگان رب گوجه فرنگى 
در کشور مطرح مى شود که حتى توسط معاون وزیر جهاد 
کشاورزى و مدیرعامل ســازمان تعاون روستایى درباره 
مواد اولیه تولید و قیمت تمام شده این محصول طرح شده 

است، دقیق نیست.
وى با بیــان اینکه 80 درصــد قیمت تمام شــده رب 
خود گوجه فرنگى اســت افزود: اینکه گفته مى شــود 
هر کیلوگرم گوجه فرنگى براى تهیــه رب کمتر از هزار 
تومان خریدارى مى شــود، مربوط به ســال 97 است و 
اکنون قیمــت هرکیلوگرم گوجه حــدود 3250 تومان 
اســت. براى تولید هر قوطى 800 گرمــى رب 5/5 تا 6 
کیلوگرم با توجه به کیفیت، گوجه فرنگى مورد نیاز است 
یعنى فقط حــدود 19500 تومان قیمت مــاده اولیه آن

 است.

معاون گمرك جمهورى اســالمى ایران گفت: محموله 
570 کیلو گرمى مخدر شیشه که به صورت کامًال حرفه اى 
در جداره تانکر حمل سوخت افغانستانى جاسازى شده بود 
توسط مأموران گمرك ماهیرود در استان خراسان جنوبى 

کشف شد.
فریده زبیدى اظهار کرد: با همکارى بخش هاى مختلف 
گمرك ماهیرود و هماهنگى با ســتاد گمرك ایران، بدنه 
تانکر حمل سوخت با برش هاى تخصصى مورد کنترل قرار 

مى گیرد و در مجموع 570 بسته یک کیلوگرمى معادل 570 
کیلوگرم ماده مخدر مت آمفتامین ( شیشه ) کشف مى شود. 
معاون حقوقى و نظارت گمــرك افزود: پس از هماهنگى 
با مرجع قضایى و تنظیم صورتجلســه کشف، مواد مخدر 
مکشــوفه توزین و همراه بــا متهم و تانکــر مربوطه به 

نمایندگان پلیس مبارزه با مواد مخدر تحویل شد.
وى افزود: محموله 570کیلوگرمى شیشه کشف شده یکى 

از بزرگ ترین کشفیات گمرك بوده است.

مالك اعزام به حج امسال 
چیست؟ 

متهم پرونده حادثه 
حرم رضوى یک نفر است

امان از ویرگول! 
دبیر هیئــت مدیره کانون    جامعه 24 |
کارگرى بازنشســتگان تأمین اجتماعى استان 
تهران به ماجراى افزایش حقوق بازنشستگان 
پرداخــت و گفت: بنــد 4 تبصــره 12 قانون 
بودجه، وقتى افزایش مســتمرى صندوق هاى 
زیرمجموعه دولت را 10 درصد مشخص کرده، 
یک ویرگوِل اشتباه آمده؛ نوشته شده «صندوق 
تأمین اجتماعى، نیرو هاى مســلح»؛ درحالى 
که منظور صندوِق تأمیــن اجتماعى نیرو هاى 
مسلح یا همان صندوق لشکرى است. على اکبر 
عیوضى در ادامه با بیان اینکه این اشتباه تایپى، 
تأمین اجتماعى را ذیل صندوق هاى دولتى آورده 
و افزایش مســتمرى بگیر را 10 درصد درنظر 
گرفته اســت، گفت: مدیر عامل سازمان تأمین 
اجتماعى نامه اى را براى اصالح این موضوع به 

مجلس ارسال کرده است.

چقدر از «جوکر» 
سانسور شد؟

محمدرضــا    روزنامه فرهیختگان|
علیمردانى، بازیگر، خواننــده، مجرى و دوبلور 
و یکى از شرکت کنندگان در «جوکر» مى گوید 
98 درصد آنچه در ایــن برنامه مى بینید همان 
اتفاقاتى اســت که افتاده اما 2 درصد اصالحیه 
خورده است. او مى گوید خیلى با این موارد مواجه 
نشدند اما افسوس قسمت هاى ممیزى شده را 
مى خورد. علیمردانى افزود: بخشى از کار بنده 
هم حذف شد اما دلیلش رعایت نکردن من نبود. 
متأسفانه در قاب شــخص دیگرى بودم که آن 

عزیز، موردى را رعایت نکرده بود.

دانشجویان ایرانى 
تجمع کردند

  ایسنا| تعدادى از دانشــجویان ایرانى 
رشته هاى پزشکى، دندانپزشکى و داروسازى 
مشغول به تحصیل در اوکراین مقابل مجلس 
تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار شدند که 
به دلیل شرایط جنگى در اوکراین امکان انتقالى 

و ادامه تحصیل آنها به ایران فراهم شود.

جّو بازى ایران - آمریکا 
روزنامــه مصــرى «االهرام»    تابناك|
با اشــاره به همگروهى ایران و آمریکا در جام 
جهانى، در گزارشى با تیتر «نوع جدیدى از تقابل 
آمریکایى - ایرانى» نوشت: در مذاکرات دشوار 
وین که همزمان با قرعه کشى جام جهانى وارد 
مرحله تعیین کننده خود شده، پیشرفت ملموسى 
حاصل شده است. توافق مورد نظر ممکن است 
در زمانى حاصل شود که تیم هاى ملى دو کشور 
در پایان ماه نوامبر با یکدیگر مصاف خواهند کرد. 
روابط ایران و آمریکا زمانى نزدیک به شــرایط 
کنونى بود که تیم ملى دو کشور در جام جهانى 
1998 فرانسه به مصاف هم رفتند. پرسش امروز 
این است که بازى بعدى در جو و فضایى مشابه 
برگزار خواهد شد یا نگرش دو تیم نسبت به هم 
بدتر خواهد شد؟ پاسخ تا حد زیادى به آنچه در 

- مذاکرات - وین اتفاق مى افتد، بستگى دارد.

دلیل افزایش هزینه 
دندانپزشکى

رئیس اداره امور دندانپزشــکى    ایسنا|
وزارت بهداشت در خصوص وضعیت تجهیزات 
ســرمایه اى و مصرفى حوزه دندانپزشــکى و 
قیمت هاى بــاالى هزینه هاى دندانپزشــکى 
تصریح کرد: ارز ترجیحى دندانپزشکى از مهرماه 
1398 قطع شــد و در واقع اولیــن ارزى که در 
بخش تجهیزات حوزه وزارت بهداشــت قطع 
شــد ارز مربوط به دندانپزشکى بود که این هم 
از کارهاى اشــتباهى بود که اتفاق افتاد. به این 
ترتیب با حذف ارز ترجیحى قیمت ها در برخى 
مواد 8 تا 10 برابر افزایش یافت و  عمًال اجحاف 

زیادى به ارائه دهندگان خدمت و مردم شد.

بورکینافاسو از ایران
 کمک خواست

«اولیویا راگنــا گهنونــدى روامبا» وزیر     پانا |
خارجه جدید بورکینافاســو از ایران به عنوان کشورى 
که سال ها با تروریسم درگیر بوده است، درخواست کرد 
که تجربیات خود را در اختیار بورکینافاسو قرار دهد. وزیر 
خارجه بورکینافاسو ضمن ابراز عالقه براى گسترش 
روابط سیاسى- اقتصادى با جمهورى اسالمى ایران، 
خواستار گسترش همکارى هاى علمى- فنى و دریافت 

کمک هاى مختلف از سوى ایران شد.

واقعاً چرا؟
محمد مهاجــرى، روزنامه نگار     برترین ها |
اصولگرا در یادداشتى نوشت: کنش هاى مفید و هدفمند 
ماه هاى اخیر آقاى محســنى اژه اى کامًال نشان داد در 
دوران ریاست آقاى رئیسى، عمًال اکثر کارها شبیه بازى 
سیاسى بود ازجمله همین قضیه بدهکاران بانکى. واقعًا 
چرا او با آنکه از اقتدار کافى برخوردار بود براى وصول 
بدهى ها اقدام نکرد؟ از آن گذشته چرا در همین هفت 

ماهه دولت سیزدهم، کارى صورت نگرفت؟

گرانى افعى وار دارو
حجت االسالم والمسلمین     دیده بان ایران |
عبدالحسین خســروپناه دزفولى از اساتید حوزه علمیه 
قم به گرانى دارو واکنش نشان داده و در یادداشتى آورده 
است: گرانى موریانه اى و سپس افعى وار دارو در کشور،  
مردم و بیماران را زمینگیر کرده است. آیا رؤساى قواى 
سه گانه و وزرا و سایر مسئوالن امور سالمت و تأمین 
اجتماعى از افزایش چند برابــرى داروهاى خارجى و 
گرانى نامعقول داروهاى ایرانى خبــر دارند؟ چرا باید 
بى ســر و صدا به افزایش قیمت دارو در کشــور اقدام 
شود و پس از اعتراض چند روزه تعدادى از نمایندگان 
مجلس، بدبختى بیماران و مردم بى پناه به فراموشى 

سپرده شود؟  

روغن دوباره 
کمیاب شده است؟

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایى     اقتصاد 24 |
گفت: بنکداران براى خرید 100 کارتن روغن مى بایست 
20 تا 50 کارتن محصوالتى نظیر رب، تن ماهى، کیک، 
باترى قلمى و... بخرند؛ بنابراین بنکداران رغبتى براى 
خرید روغن با قیمت مصوب ندارند و این موضوع یکى از 
دالیلى است که روغن دولتى در بازار کاهش یافته است. 
البته در فروشگاه هاى زنجیره اى روغن تنظیم بازار به 
صورت مشروط فروخته مى شــود. این در حالى است 

که روغن با نرخ آزاد به وفور در بازار به چشم مى خورد. 

 به یکى از فیلم هاى توقیفى محمدحسین مهدویان 60 اصالحیه خورده استخبرخوان

اکران «کوبیده» به جاى «شیشلیک»!

اصغر فرهادى رئیس هیئت داوران کن  مى شود؟

 شایعه ریختن مواد اسیدى در داخل کارون

دفاع از قیمت نجومى رب گوجه !

کشف محموله بزرگ  شیشه توسط گمرك

عروسى «بروکلین بکام» براى او شیرین تر شد، وقتى که 
متوجه شد پدرش دیوید براى او یک جگوار لوناز با طراحى 

خاص به عنوان هدیه گرفته است.
دیوید بکام به پسرش بروکلین بکام به عنوان هدیه عروسى، 
جگــوار 350 هزارپوندى (حدود 13 میلیــارد تومان)  داد. 
بروکلین و همســرش نیکوال پلتز در مراسمى باشکوه در 
پالم بیچ فلوریدا در عمارت مجلل خانواده نیکوال باهم ازدواج 
کردند. دیوید و ویکتوریا با این وسیله نقلیه لوکس در اطراف 
چرخى زدند، در حالى که بروکلین و نیکوال نیز براى صرف 

صبحانه بعد از عروسى با این ماشین دیده شدند.
این ماشــین آبى خیره کننده، تمام برقى اســت و به طور 

ویژه توسط بکام سفارش داده شــده و کل تیم 120 نفره 
این شرکت روى این ماشین لوکس در لوناز، سیلورستون 
انگلیس، کار کردند. هر مشترى که از لوناز خرید مى کند، 
مى تواند رنگ منحصربه فــردى را که براى خودروى خود 
مى خواهد انتخاب کند، اما بکام ها خواســتند نام رنگى که 

انتخاب کردند فاش نشود.
نماى داخلى با رنگ کرم روشن تزئین شده و تیم به طرح 
اصلى جگوار پایبند بوده اما به روزرسانى هاى ظریفى را هم 
اضافه کرده تا بتوان از آن به عنــوان خودروى الکتریکى 
استفاده کرد. در بخش فنى، ترمزها، سیستم تعلیق و فرمان 

ارتقا یافتند.

هدیه عروسى هم هدیه دیوید بکام!
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تداوم گردوخاك
 با شدت کمتر

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان از احتمال وقوع رگبارهاى پراکنده در روزهاى 
جمعه و شنبه خبر داد و گفت: درباره وقوع گردوخاك 
نیز هشـدارى براى روزهاى چهارشـنبه و پنجشـنبه 
صادر شـده است؛ اما بیشـتر مربوط به مناطق شرقى 
اسـتان خواهد بود. حجـت ا... على عسـگریان اظهار 
کرد: نقشه هاى هواشناسى نشـان دهنده جوى نسبتًا 
ناپایـدار از روز چهارشـنبه تا اوایل هفته روى اسـتان 
اسـت و در این مدت در اکثر مناطق آسـمان صاف تا 
کمى ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش باد نسبتًا شدید 

پیش بینى مى شود.

ورودى منازل خود را 
بپوشانید

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهـان گفـت: شـهروندان اصفهانـى 
شـکاف هاى ورودى منـازل خود را بـراى جلوگیرى 
از ورود مارها به خانه بپوشانند. ابراهیم مطلبى با بیان 
اینکه حمله مارها به شـهرها در فصل بهار و تابستان 
اتفاق مى افتد، خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنى 
مانع از هر گونه خسارتى خواهد شد. وى اضافه کرد: 
نباید نگرانى و ترس در بین مردم ایجاد شود بلکه این 
یک پدیده طبیعى بوده و در صورت مشاهده مارها با 
پرهیز از هرگونـه رفتارى که منجر بـه تحریک آنان 
بشود از آتش نشانى درخواسـت کمک کنند. مطلبى 
یادآورشـد: تاکنون گـزارش مبنـى بر مـار گزیدگى 

نداشته ایم.

مهارحادثه شبکه آب 
حادثه شبکه آب بر روى خط آبرسـانى پایگاه هشتم 
شـکارى به قطر 500 میلیمتر چدن واقـع در خیابان 
شهید خزایى منطقه 4 اصفهان مهار شد. پس از اعالم 
گزارشـات، اکیپى از حوادث منطقه بـه محل اعزام و 
مشخص شدکه نشسـت زمین و نشتى آب مربوط به 
لوله خط آبرسانى قطر 500 میلیمتر چدن بوده است. 
بالفاصله عملیات حفارى مسیر با بیل مکانیکى آغاز 
شـد. و نسـبت به تعمیر محل حادثه بـا نصب کلمپ 
قطـر 500 میلیمتر در عمـق 6 مترى ، بـدون قطعى 
آب اقدام شد و در پایان ترانشه مذکور با خاك مناسب 

پرسازى شد. 

کاهش 10 درصدى
 آمار طالق 

مدیـرکل دادگسـترى اسـتان در حاشـیه بازدید 
سرزده از مجتمع قضایى خانواده با اشاره به اینکه 
پارسـال بیش از 11 هـزار فقره طالق در سـطح 
اسـتان ثبت شـده گفت:این آمار نسـبت به مدت 
مشابه سال قبل یعنى 1399 که بیش از 13 هزار 
فقره طالق ثبت شـده کاهش 10 درصدى دارد. 
حجت االسـالم جعفرى توجه به کانـون خانواده 
و ارجـاع پرونده هـا به مشـاوره و حـل اختالف را 
از عوامـل کاهـش طـالق در اسـتان برشـمرد و 
افزود:اولویـت اصلى در دادگاه هـاى خانواده حل 

اختالف بین زوجین است.

رالى «از رمضان تا فطر» از 
اصفهان مى گذرد

رالى تور گردشگرى خانوادگى «از رمضان تا فطر» با 
شرکت خودروهاى کمپر از سوى کانون جهانگردى 
و اتومبیلرانـى آغاز بـه کار کرد. رالى تـور از رمضان 
تا فطـر روز سه شـنبه همزمان بـا دهمیـن روز ماه 
رمضان با حضور 20 دستگاه خودرو کمپر و کاروان 
و 70 نفر شرکت کننده با همکارى و همیارى پلیس 
راهور ناجا از محـل پارك جنگلى یـاس فاطمى در 
تهران آغاز شـد. ایـن رالى کـه به مدت سـه هفته 
به طـول مى انجامـد در مسـیر اسـتان هاى تهران، 
مازندران، گلسـتان، سـمنان، اصفهان، چهارمحال 
و بختیـارى، کهگیلویـه و بویراحمـد و فـارس 

در حرکت خواهد بود.

خبر

معاون دادستان عمومى و انقالب اصفهان گفت: تصادفات 
جزو مهمترین پرونده ها بــا فراوانى باال در محاکم قضایى 

این استان است.
عباس افتخارى افزود: تصادفات شمار زیادى از پرونده هاى 
قضایى استان اصفهان را به خود اختصاص داده که عامل 

انسانى جزو مهمترین عوامل وقوع چنین حوادثى است.
وى بیان کرد: رانندگى بدون گواهینامه و تخلفات حادثه ساز 
ناشــى از رفتار غلط رانندگان باعث وقوع حوادث ترافیکى 
شده و بخشى از آن منجر به فوت و اعمال مجازات حبس 
براى رانندگان شده است. معاون دادستان عمومى و انقالب 
اصفهان به تشکیل پرونده هایى مثل نزاع، توهین، خسارت 

به خودرو که به دنبال وقوع تصادف رخ مى دهد اشاره کرد و 
افزود: پس از وقوع حادثه رانندگان به دلیل ناتوانى و نداشتن 

مهارت کنترل خشم با یکدیگر درگیر مى شوند.
وى ادامــه داد: بســیارى از این دعــوا و اختالفات با یک 
عذرخواهى و کنترل عصبانیت قابل کنتــرل بوده اما نبود 
مهارت کنترل هیجان منفى، دامنه این تصادف را طوالنى و 

به مراتب سخت کرده است.
وى افزود: بر اساس آمار مدیریت شهرى کالنشهر اصفهان 
نیمى از ظرفیت این ناوگان مورد اســتفاده قرار مى گیرد و 
مردم بیشتر از خودرو شــخصى و به صورت تک سرنشین 

براى سفرهاى خود استفاده مى کنند.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب اصفهان با بیان اینکه 
جریان 10 روزه زاینده رود در روز هاى ابتدایى سال، آبدهى 
و تقویت چاه هاى فلمن به عنوان یکى از اصلى ترین منابع 
تامین آب آشامیدنى را در پى نداشت گفت: تمام چاه هاى 
فلمن همچنان خشک است و در مدار تامین آب آشامیدنى 
اســتان قرار ندارد و این چاه ها در صــورت جارى بودن 

زاینده رود پر آب مى شود.
مهرداد خورســندى افزود: آب آشامیدنى فعلى اصفهان 
بزرگ شامل 58 شهر و 380 روستا از آب پشت سد زاینده 
رود و تصفیه خانه اصفهان (باباشیخلى) تامین مى شود 
و هنوز چاه هاى آب آشــامیدنى (غیر از فلمن) وارد مدار 

نشده است.
وى گفت: تصفیه خانه باباشیخلى در بهترین حالت 11/5 
متر مکعب بر ثانیه ظرفیت تصفیه و آبدهى دارد که یک 
متر مکعب آن در شهرســتان لنجان مصرف مى شود و 
10/5 متر مکعب از این آب تصفیه شده از مسیر منطقه 
اُشترجان (واقع در غرب اصفهان) با لوله به 58 شهر و 380 

روستا انتقال مى یابد.
خورسندى افزود: ذخیره چاه هاى آب آشامیدنى در استان 
در سال 1400 حدود 50 درصد افت داشت و امسال نیز 
به دلیل جارى نبودن رودخانه وضعیت مناسبى نخواهند 

داشت.

آب زاینده رود به چاه هاى 
فلمن نرسید

تصادفات بیشترین پرونده در 
محاکم اصفهان را دارد

 خشکسالى، نسخه کشاورزى اصفهان را پیچیده است. در 
این میان« اصالح الگوى کشت» تا زمانى معنا مى دهد که 
آبى براى کشاورزى باشد یا محصوالت در حد ناچیزى آب بر 
باشند. چندى پیش شایعاتى مبنى بر از بین رفتن محصوالت 
کشــاورزان اصفهان به دلیل نرسیدن آب به آنها در فضاى 
مجازى منتشر شــد که نگرانى هاى زیادى را در رابطه با 
عواقب سوءمدیریت آب و بحران خشکسالى ایجاد کرد. در 
گفتگو با پیمان فیروزنیا، مدیر امور زراعت جهاد کشاورزى 
استان اصفهان با این موضوع شروع کردیم و به کاشت برنج 
دراصفهان رسیدیم. مســئله اى که با وجود خشکسالى ها 
چندان منطقى نیست اما به گفته فیروزنیا قانونى هم براى 

برخورد قهرى با این مسئله وجود ندارد.

یکى از پایه هاى اساسى اقتصاد شهر 
قهدریجان را کشاورزى تشکیل مى دهد 
و به نوعى قطب کشاورزى شهرستان 
فالورجان به شمار مى رود. شنیده ها 
حاکى از این است که مردم این منطقه 
براى کشت اولشان آب دریافت کرده اند 
اما براى کشت دوم آب بر روى آنها بسته 
شده و کشاورزان این منطقه زیان هاى 
بسیارى دیده اند و محصوالتشان از بین 
رفته و خوراك دام شده است. تا چه حد 
صحت زمزمه هایى که در فضاى مجازى 

شایع شده است را تأیید مى کنید؟
اینها چیزى جز شــایعات نادرست نیست چون تنها آبى که 
به کشاورزان اختصاص داده شده مربوط به کشت غالت و 
مختص کشاورزان شرق بوده که به همین مناسبت زاینده 
رود در بهمن ماه سال گذشته و فروردین ماه امسال به مدت 
ده روز با طول دوره و الگوى مصرف باز شــد تا کشاورزان 
شرق براى کشت پاییزه و بهاره دچار مشکل نشوند. اگر در 
منطقه فالورجان کشتى هم انجام شده باشد براى کشت 
غالت بوده که با آب چاه هاى خصوصى انجام شده و ربطى 
به اختصاص آب از طریق زاینده رود نداشته است و تنها بر 
اساس  الگوى کشت کشور آب در اختیار کشاورزان شرق قرار 
گرفته و تا کنون هم گزارشى مبنى بر از بین رفتن محصوالت 

کشاورزى نداشته ایم.
چند دهه از زمان اجراى«طرح اصالح 
الگوى کشــت» در اســتان اصفهان 
مى گذرد به خصوص در زمان تشــدید 
بحران خشکســالى، یکى از راه هاى 
صرفه جویــى و مدیریت بهینه مصرف 
آب، تجویز کشــت جایگزین و اصالح 
الگوى کشت اعالم مى شود. اما شما از 
کشت غالت صحبت کردید که به نسبت 
آب بر هستند. در عین حال شاهد هستیم 

که با وجود کم آبى و خشکسالى زاینده 
رود کشاورزان اصفهانى هنوز در مقابل 
کشت جایگزین مقاومت مى کنند و هنوز 
هم برنجکارى در اصفهان وجود دارد. 
چرا کشــاورزان به سمت کشت هاى 
کم آب برى مثل زعفران که سودآورى 

بیشترى هم دارد نمى روند؟
درســت اســت که هدف از اصــالح الگوى کشــت، 
صرفه جویى در مصرف آب اســت اما الگوى مصرف در 
کشور ما طى سال هاى متمادى شکل گرفته و نمى توان 
به سرعت آن را تغییر داد. از سویى دیگر در بخش هایى 
از اصفهان مجموعه دامدارى هایى فعالیت مى کنند که 
نیازمند علوفه و غالت هســتند و به هر حال باید کشت 
گندم و جو صورت گیرد. البته در این رابطه ما به ســمت 
کشت علوفه هایى رفته ایم که نیازمند نیاز آبى کمترى 
هستند و با ترویج کشــت قصیل جو که راهکارى براى 
افزایش بهره ورى آب، زمین و تولید علوفه اســت سعى 
داشته ایم که در مصرف آب صرفه جویى کنیم. در این 
رابطه به کشــاورزان هم توصیه شــده که محصوالتى 
همچون علوفه هاى کــم آب بر را بکارند کــه نیاز آبى 
کمترى داشته باشــد. در حال حاضر تولید40 ُتن قصیل 
جو به چهار هزارو 500مترمکعب و تولید 40 ُتن ذرت به 
12 هزار مترمکعب آب نیاز دارد در حالى که ما با نصف 

این میزان آب، اقدام به افزایش تولید علوفه کرده ایم.
اما در بخش هایــى از اصفهان تنها به 
کشت علوفه بسنده نشده و با توجه به 
تمامى محدودیت هــاى آبى فعلى، باز 
هم شاهد کشت برنج در برخى از نقاط 
اصفهان هستیم در حالى که کشت برنج 
در اولویت نیست و اگر هدف از اصالح 
الگوى کشت صرفه جویى در آب بوده 
چرا هنوز برنج که نیاز آبى باالیى دارد 

کشت مى شود؟
کشت برنج در اصفهان نســبت به سال هاى گذشته بسیار 
ناچیز است. در گذشته در اســتان 20 هزار هکتار سطح زیر 
کشت برنج داشتیم اما اکنون بالغ بر 30 درصد از سطح زیر 
کشت اســتان نیازمند آب زاینده رود است و به همین دلیل 
اکنون این مقدار از سطح کشت استان در اختیار ما نیست و 
اگر برنجى هم کاشته مى شود بیشتر در بخش هاى خرده 
مالکى در حاشیه زاینده رود است که امکان کشت دیگرى 

براى آنها وجود ندارد.
به طور دقیق چه مقدار از ســطح زیر 

کشت مربوط به کشت برنج است؟
اکنون تنها دو هزار و 200 هکتار برنجکارى در فالورجان، 
لنجان و خمینى شــهر و در مناطق حاشــیه اى زاینده رود 
مى شود که عدد قابل مالحظه اى نیست و تنها در رابطه با 

معیشت خود کشاورزان است. 

اما به هر حال واقعیت این اســت که 
پس از گذشت سال ها از زمان اجراى 
طرح اصالح الگوى کشت در اصفهان، 
اجراى این طرح روند ُکندى دارد. شاهد 
این مدعا هم مقاومت کشاورزان در قبال 
اجراى طرح اعالم شده است. چرا جهاد 
کشاورزى هنوز نتوانســته در رابطه با 
طرح هاى ترویجى موفقیت کسب کند؟

به این دلیل که ما اکنون قانونى براى اینکه بتوانیم کشاورز 
را مجبور کنیم چه کشــتى را انجام دهد در کشور نداریم و 
فقط مى توانیم فعالیت هاى ترویجــى انجام دهیم. در این 
زمینه به این دلیل که اســتان اصفهان داراى اقلیم خشک 
اســت و با توجه به محدودیت آبى که در دوره جارى وجود 
دارد، کشت برنج به عنوان کشــت اولویت دار ما نیست و 
به کشاورزان توصیه مى شــود اقدام به کشت محصوالتى 
همچون علوفه هاى کم آب بر کنند که نیاز آبى کمترى داشته 
باشد. عالوه بر این ســازمان آب مى تواند محدودیت هایى 
براى کشاورزانى که برنج کشت مى کنند ایجاد کند از جمله 
آنکه حقابه اى که در اختیار آنان قــرار مى دهد را با قیمت 
بیشترى محاسبه کند. اما با توجه به اینکه درآمد کشت برنج 
براى کشاورزان بسیار باالســت بنابراین استقبال زیادى از 
کشت برنج دارند. البته جهاد کشاورزى با روش هاى گوناگون 
سعى کرده کشاورزان را به کشت هاى جایگزین ترغیب کند 
و جهاد کشاورزى هیچ خدمتى به برنجکاران ارائه نمى کند و 
همچنین کودهاى شیمیایى و بذر رایگانى که در اختیار سایر 
کشاورزان قرار مى دهد، در اختیار برنجکاران قرار نمى دهد؛ 
با وجود این، کشت برنج از دیرباز در شهرستان لنجان مرسوم 
بوده است و به دلیل گذر زاینده رود از کنار شالیزار هاى برنج 
و سود خوب برنجکارى، کشــاورزان، کاشت آن را به سایر 
محصوالت کشاورزى ترجیح مى دهند اما مقدار آن بسیار 

ناچیز است.
اما در حال حاضر نــه آب زنده رود و نه 
چاه هاى اصفهان حتى جوابگوى تأمین 
آب براى کاشت محدود برنج هم نیست.

خب ما هم قانونى براى برخورد قهرى با برنجکاران نداریم 
و جهاد کشاورزى تنها با برگزارى جلسات توجیهى و درنظر 
گرفتن تسهیالت مختلف سعى دارد برنجکاران اصفهانى 
را توجیه کند که کشــت هاى دیگر را جایگزین برنج کنند. 
ما فقط مى توانیم به کشــاورزان آگاهى و پیشنهاد بدهیم و 
قانونى براى برخورد قهرى با آنان وجود ندارد. در این زمینه 
فعالیت هاى ترویجى صورت مى گیرد یا آب بهاى کشــت 
برنج با تعرفه بیشترى محاسبه مى شــود. البته کشاورزان 
متخلف هم شناسایى شده و به سازمان آب منطقه اى معرفى 
مى شوند. در کنار اینها با روش هاى گوناگون سعى کرده ایم 
کشاورزان را به کشت هاى جایگزین ترغیب کنیم و با تعامل 
با کشــاورزان و آموزش آنها به تدریج در حال حذف کشت 

برنج در استان هستیم.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزى استان در گفتگو با «نصف جهان» مطرح کرد؛

قانونى براى برخورد قهرى با
 برنجکاران نداریم 

دریا قدرتى پور

مســوول واحد فراهم آورى اعضــاى پیوندى مرکز 
آموزشــى درمانى الزهرا(س) اصفهان گفت: اهداى 
عضو از افراد مرگ مغزى در این استان در سال گذشته 
نسبت به سال 99 معادل 47 درصد افزایش یافت اما 

انتظار داریم که این شاخص باز هم ارتقا یابد.
مریم خلیفه ســلطانى افزود: سال گذشــته 25 مورد 
اهداى عضو از افــراد مرگ مغزى بــا اخذ رضایت 
از خانواده هاى آنها در اســتان اصفهــان انجام و در 
مجموع، 69 عضو از آنها به منظــور پیوند به بیماران 

نیازمند، برداشت شد.
وى با اشــاره به اینکه اعضاى بدن اهدا شده از افراد 
مرگ مغزى در ســال گذشته شــامل یک قلب، 44 
کلیه و 24 کبد بود، خاطرنشان کرد: پارسال اعضاى 

کبد اهدا شــده براى پیوند به بیماران به شیراز ارسال 
مى شد.

وى با بیان اینکه تعداد موارد اهداى عضو از افراد مرگ 
مغزى در استان اصفهان در سال 99 معادل 17 نفر بود، 
اظهار داشت: اهداى عضو در 2 سال گذشته به شدت 
تحت تاثیر شرایط ناشى از شیوع ویروس کرونا قرار 

گرفت و نسبت به دوران قبل از کرونا، کاهش یافت.
خلیفه سلطانى با اشــاره به اینکه تعداد موارد اهداى 
عضــو از افراد مرگ مغــزى در اســتان اصفهان در 
سال هاى قبل از کرونا حدود 40 تا 50 نفر بود، تصریح 
کرد: برخى از افراد مرگ مغزى در 2 ســال گذشــته 
به ویروس کرونا آلوده بودند بــه همین دلیل امکان 

برداشت عضو از آنها وجود نداشت.

اهداى عضو در اصفهان افزایش یافت

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از ســقوط و فوت جوان 17 ساله در 

نورگیر ساختمان مسکونى خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران گفت: حادثه سقوط و فوت جوان 
17 ساله در ســاعت 34 دقیقه بامدادامروز و در خیابان 
بهارستان غربى به ستاد فرماندهى آتش نشانى اصفهان 
اعالم شد. این جوان از ارتفاع نزدیک به 10 متر از طبقه 
سوم ساختمان مسکونى، به داخل نورگیر سقوط داشته 

و با شــدت زیادى از مصدومیت همراه و قبل از رسیدن 
آتش نشانان و به تشــخیص عوامل اعزامى از اورژانس 

شهر فوت کرده بود.
به گفته او نیرو هاى امداد و نجات از ایستگاه شماره 18 
(شــهرك نگین) و 26 (خیابان خداداد امینى) به اتفاق 
افسر کشیک وقت در محل حادثه حاضر شدند و جسد 
فرد حادثه دیده را تحویل عوامــل انتظامى و اورژانس 

شهر دادند.

مرگ جوان 17 ساله بر اثر سقوط در نورگیر

مدیر امور طیــور جهاد کشــاورزى اصفهان گفت: 
ساماندهى 200 واحد غیر مجاز پرورش شتر مرغ در 

این منطقه ضرورى است.
على دهقانى افزود: اســتان اصفهان داراى 60 واحد 
مجاز پرورش شتر مرغ اســت که ظرفیت تولید این 
واحدها  چهار هزار قطعه مولد و 12 هزار قطعه پروارى 
برآورد مى شود و  حدود 200 واحد غیرمجاز پرورش 
شترمرغ نیز با ظرفیت تولید 3 هزار قطعه مولد و 13 

هزار قطعه پروارى در استان فعال است.
دهقانى گفت: ســاالنه هزار و 200 تن گوشــت در 

واحدهاى مجاز پرورش شترمرغ استان تولیدمى شود.
دهقانى تاکید کرد: ســاماندهى واحدهاى غیرمجاز  
ضرورى است و ایجاد و توسعه صنایع تبدیلى شترمرغ، 
ایجاد کمیته هاى علمى و فنى در تشــکل ها، برنامه 
ریزى مناســب براى صادرات محصوالت، انسجام 
تشکل هاى مربوط به پرورش شترمرغ و فرهنگ سازى 
براى افزایش مصرف گوشــت شــترمرغ را از جمله 

راهکارهاى توسعه این بخش است.
به گفته وى، واحدهاى غیرمجاز بیشتر در خمینى شهر 

و نجف آباد مستقر هستند.

واحدهاى غیرمجاز  پرورش شترمرغ 
نیازمند ساماندهى است

هرســال باورود زود هنگام دام بیــش از دو میلیون 
هکتار از مراتع اســتان اصفهان در معرض تخریب 

قرار مى گیرد.
معاون اداره امور مراتع منابــع طبیعى و آبخیزدارى 
استان با بیان اینکه طرح کنترل کوچ و جلوگیرى از 
ورود زود هنگام دام از اواخر اسفند شروع مى شود وتا 
اواخر اردیبهشــت ادامه دارد گفت: حدود 300 بهره 
بردار با 30 هزار راس دام سبک بصورت غیرقانونى 

وارد مراتع مى شوند.
محمد قاسم هلیلى افزود: هم اکنون حدود 17 پاسگاه 
ثابت و 40 گشــت موتورى در قالب حدود 200 قرق 
بان در 10 محور ورودى از استان هاى همجوار، کار 

کنترل و جلوگیرى از ورود زود هنگام دام رابرعهده 
دارند.

وى با اشاره به کنترل شبانه روزى ورودى هاى استان 
گفت: برخى از راه هاى کوهســتانى و بى راهه دور 
بصورت غیر قانونى دام را وارد مراتع مى کنند که این 
امربیش از  دو میلیون هکتار مراتع را تخریب و ساالنه 
بیش از 9 هزار میلیارد تومان خسارت به مراتع استان 

وارد مى کند.
معاون اداره امور مراتع منابــع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان افزود: تخریب و فرسایش خاك، ایجاد 
روان آب ها و ســیالب از جمله پیامد هاى ورود زود 

هنگام دام به مراتع است.

خسارت ورود زودهنگام دام به مراتع استان

معاون عمرانى استاندارى اصفهان از آمادگى این استان 
براى ایجاد گسترده نیروگاه هاى خورشیدى خبر داد.

مهران زینلیان در آئین کلنگ زنى نیروگاه شــماره 
2 خورشیدى شــرق اصفهان اظهار داشت: در استان 
اصفهان با توجه به خصوصیات این اســتان و کمبود 
منابع آبى رویکرد توسعه متوازن است. وى افزود: باید 
در شرق اصفهان صنایع بومى و دانش بنیان توسعه 
پیدا کند که یکى از آنها نیروگاه هاى خورشیدى است، 
با کمال میل زمین براى نیروگاه خورشیدى اختصاص 

پیدا مى کند.
معاون عمرانى اســتاندارى اصفهان اضافه کرد: تمام 
مناطق که قابل واگذارى اســت انجام خواهد شد و نه 
تنها 10 مگاوات اضافه کنیم بلکه تمام 900 مگاوات که 

مدنظر بلندمدت است در اصفهان ایجاد شود.
زینلیان ادامه داد: اصفهــان میانگین باالى روزهاى 
خورشیدى و دماى باال دارد و استفاده باالیى از برق دارد 
و اگر این نیروگاه هاى خورشیدى در اصفهان ایجاد شود 

فاصله تولید و مصرف کم مى شود.

زمین براى نیروگاه خورشیدى اختصاص پیدا مى کند
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هومن حاجى عبداللهى، بازیگر نقش اصلى مجموعه طنز «خوشنام» 
که بعد از «پایتخت» حاال کاراکتر متفاوتى را تجربه مى کند، معتقد 
اســت: بازیگر نباید در یک قالب بماند تا همــه از او در همان قالب 

استفاده کنند.
حاجى عبداللهى با بیان اینکه کاراکتر «شهرام» در سریال «خوشنام» 
وسوسه اش کرد تا بعد از مدت ها یک نقش جدى تر را تجربه کند، 
این شخصیت را یک الت 1401 معرفى مى کند که با این دوره زمانه 
همخوانى دارد. این بازیگر که پیش تر نقش "رحمت خروس باز" در 
مجموعه هاى "پایتخت" را در ذهن مخاطب ماندگار کرده اســت، 
درباره حضور در سریال در حال پخش "خوشنام" صحبت کرد و اینکه 

چه شد ایفاى این شخصیت را پذیرفت.
هومن حاجى عبداللهى در گفتگویى با ایسنا در پاسخ به پرسش باال 
اینگونه گفت: نقش شــهرام از طرف علیرضا نجف زاده، کارگردان 
"خوشنام" به من پیشنهاد شد. اساســاً هر بازیگرى هم دوست دارد 

ژانرهاى مختلفى را بازى کند به همین دلیل من هم دنبال فرصتى 
بودم تا یک نقش جدى کار کنم. شهرام کاراکترى بود که من دوستش 
داشتم؛ چون هم جدى بود و هم جاى کار داشت، بنابراین تمام تالشم 
را در این مدت به کار بستم که این اتفاق بیفتد و همین شد که نقش 
را قبول کردم، چون دوست ندارم به عنوان یک بازیگر صرفا در یک 

قالب جا بیفتم.
او بر این باور است: وقتى بازیگرى در یک قالب جا مى افتد همه از 
او در همان قالب استفاده مى کنند و در این زمینه ادامه مى دهد: من 
بیشتر کارهاى طنز و کمدى داشتم و دوست داشتم کارهاى جدیدى 
را هم تجربه کنم که این اتفاق در "خوشنام" افتاد. اگر من به عنوان 
یک بازیگر بتوانم نقش منفى را خوب بازى کنم، آن وقت است که 
مى توانم تأثیر مثبتى بگذارم. به قول لقمان "ادب از که آموختى، از 

بى ادبان".
بازیگر سریال ماه رمضان شبکه اول همچنین درباره اینکه چقدر از 
حضور در پروژه "خوشنام" و همکارى با کارگردان سریال رضایت 
داشته است؟ گفت: آقاى نجف زاده را از قدیم مى شناختم و با هم کار 

کرده بودیم. در سریال هایى که خودش کارگردانى کرده بود، لطف 
داشت و از من دعوت کرده بود اما متاســفانه به دلیل تداخلى که با 
کارهایم داشت نتوانستم برایش بازى کنم تا اینکه "خوشنام" فرصتى 
شد تا هم نقشى که دوست دارم را بازى کنم و هم با علیرضا نجف زاده 
کار کنم که همکارى بسیار شیرین و دلچسبى بود. خیلى از کار کردن 

با ایشان راضى هستم و خوشحالم که این اتفاق افتاد.
حاجى عبداللهى ســپس دلیل اصلى انتخاب "خوشــنام" را نقش 
و کاراکترى دانســت که به وى پیشنهاد شــده بود و توضیح داد: 
این کاراکتر خیلى وسوســه ام کرد، چون نقشــى جدى بود و من 
مدت ها بود که کار جدى انجام نداده بودم به همین خاطر دوســت 
داشتم این کار را حتما انجام بدهم. علیرضا نجف زاده و تیم بازیگرانى 
هم که حضور داشتند واقعا مرا همراهى مى کردند، همچنین افراد 
پیشکسوتى حضور داشــتند که من مى توانستم در کنارشان خیلى 

نکات را یاد بگیرم.
بازیگر نقش شهرام در ســریال "خوشــنام" درباره دشوارى هاى 
احتمالى کار در دوران کرونا و دیگر دشوارى هایى که ساخت سریال 
هاى مناسبتى تلویزیون با خود همراه دارند، توضیح داد: "خوشنام" 
در هشت ماه و نیم تصویربردارى شــد و در این مدت، 20 روز گروه 
کًال تعطیل شــدند؛ به دلیل اینکه همه ما کرونا گرفتیم و بعد از آن 
چند وقت یک بار هم چند روزى کار تعطیل مى شد چون یکسرى 
از اعضاى گروه مبتال شدند و ما مجبور بودیم کار را تعطیل کنیم تا 
همه گروه مبتال نشــوند و بتوان کار را ادامه داد. گاهى هم به خاطر 
تغییر لوکیشن هاى مختلف یک روز کار را تعطیل مى کردیم که همه 
اینها طبیعتاً دشوار بود. چراکه باید راکورد بازى مان را حفظ مى کردیم 
و تعادل نقشــمان را نگه مى داشــتیم تا یادمان بماند چطور بازى 
مى کردیم و همان مدل بازى را ادامه بدهیم. ضمن اینکه ما تقریبًا 
در چهار فصل کار کردیم و به همین خاطر خیلى سخت بود؛ اینکه 
قصه اى که کًال در 40 روز اتفاق مى افتاد اما تصویربردارى اش هشت 
ماه و نیم طول کشید. از طرفى وقتى لباس هایمان تابستانى است، در 
سرماى زمستان با این مدل لباس کار کردن خیلى برایمان سخت بود.

هومن حاجــى عبداللهى در ادامه این گفت و گــو به بازخوردهایى 
که تاکنون از ایفاى نقش شهرام از جانب مردم دریافت کرده است 

اشاره کرد.
وى با بیان اینکه انتقاد حق مخاطب است و هیچ مشکلى براى انتقاد 
نیســت، اظهار کرد: بازخوردهایى که ما از بیرون و از سمت مردم 
مى بینیم خیلى خوب است. حاال نمى دانم مردم به من لطف دارند یا 
در رودربایستى مى مانند ولى به هر حال همه تعریف مى کنند و از کار 
راضى اند. البته طبیعتا انتقادهایى هم هســت که حق هر بیننده اى 
است یک کار را دوست نداشته باشد و اصال مشکل خاصى نیست؛ 
به عنوان مثال یکسرى ها مى گویند چرا "شهرام" زیاد الت نیست 
و شکل لباس پوشیدنش، مو، ریش و صورتش خیلى شبیه الت ها 
نیست؟ که من در جواب مى گویم شهرام یک الت هزار و چهار صد 
و یکى اســت. دلیلى ندارد االن در این دوره زمانه و اوضاع، ما یک 
الت کلیشه اى داشته باشیم که خیلى اغراق آمیز حرف بزند و لحن 
التى داشته باشد یا ریش هایش جور دیگرى باشد. شهرام گوشش 
شکسته، سرش به خاطر شکستگى خط دارد و مدل ریش هایش هم 
مدل جوانان امروزى است چون همان طور که گفتم تقریبا شهرام یک 
جوان شرور امروزى است. قرار نیست لباس هاى تنگ و چسبان و 
همیشه مشکى بپوشد. این نقدها وارد است و من اینگونه به آنها پاسخ 
مى دهم اما در کل مردم کار را دوست دارند و هر قسمتى که جلوتر 
مى رود بیشتر با داستان "خوشنام" و شخصیت هایش انس مى گیرند.
حاجى عبداللهى در پاسخ به این پرسش که چقدر تالش کرد تا براى 
ایفاى نقش "شهرام" از رحمت "پایتخت" فاصله بگیرد؟ گفت: تمام 
تالشم این بود که مردم شهرام را ببینند، رحمت و همه شخصیت ها 
به کنار حتى نمى خواســتم مردم هومن حاجى عبداللهى را ببینند، 
بنابراین تمام تالشم، زحمت کشیدن و جان کندن هایم این بود که 
مردم شهرام سیفى را باور کنند، او را به عنوان یک آدم شرور و یک 
آدمى که هیچکس از دستش آسایش ندارد بپذیرند؛ یک آدم اشتباهى 
و گناهکار که امیدوارم این اتفاق هم بیفتد و مردم هم ارتباط برقرار 

کرده باشند و نقش و شخصیت را هم اینگونه باور کرده باشند.

هومن حاجى عبداللهى:

«رحمت خروس باز» چگونه به 
شهرام «خوشنام» رسید؟

رابعه اســکویى در یک مجموعه تلویزیونى جدید با گریمى متفاوت، حاضر 
شده است.

به تازگى تصویرى از رابعه اسکویى با گریمى متفاوت در سریال «مستوران»، 
توسط خود این بازیگر منتشــر شــده که در توضیح آن از پخش این سریال 
تاریخى از شــبکه یک خبر داده اســت. پیش تر نیز تصاویرى از این سریال 

با حضور بازیگرانى چون حمیدرضا آذرنگ و رویا میرعلمى منتشر شده بود.
«مســتوران» به کارگردانى ســیدجمال ســیدحاتمى و مســعود آب پرور و 

تهیه کنندگى عطا پناهى، براى پخش از صداوسیما آماده نمایش خواهد شد.
حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانى، رویا میرعلمى، بیژن بنفشــه خواه، الهام 
جعفرنژاد، عیسى یوسفى پور، رابعه اســکویى، صفا آقاجانى، مزدك رستمى، 
رسول نقوى، حامد محمودى، یدا... شــادمانى، جواد انصافى، قربان نجفى، 
محمد اشــکانفر، حمیدرضا معدنکن، الهه خادمى، عبدالرضا نصارى و على 
دهکردى از جمله بازیگرانى اند که در فصل نخســت «مســتوران» مقابل 

دوربین قرار گرفته اند.
این سریال محصول ســازمان هنرى رســانه اى اوج و تولید شده در استودیو 
بادبان است که فصل نخست آن در 26 قسمت و با نگاهى به داستان هاى کهن 

ایرانى، به زودى روى آنتن تلویزیون خواهد رفت.
در این سریال بیش از 200 بازیگر اصلى، فرعى و هنرور فعالیت دارند. در میان 
بازیگران اصلى، شاید نقش بیژن بنفشه خواه متفاوت تر از دیگر بازیگران این 
مجموعه باشد که در این چند سال، بیشتر او را در نقش ها و کاراکترهاى کامًال 

کمدى و طنز دیده ایم. او در این سریال با چهره و نقش متفاوتى حضور دارد.  

گریم متفاوت رابعه اسکویى 
در یک سریال تاریخى

فصل دوم «مى خواهم زنده بمانم» 
ساخته نمى شود 

بازیگر فیلم سینمایى «گل به خودى» گفت: تولید 
فیلم براى کودکان و نوجوانان ضروریســت به این 
دلیل که نوجوانان از نظر فرهنگــى - اجتماعى با 

دیدن فیلم و کارتون بیشتر رشد مى کنند.
ستاره حسینى در توضیح قصه فیلم سینمایى گل 
به خودى که این روزها در پرده نقره اى اکران قرار 
دارد، اظهار داشت: گل به خودى فیلمى با موضوع 
کودك و نوجوان است و البته یکى از مشکالت ما در 
سینماى ایران این است که فیلم هایى که در این رده 

سنى باشند کم داریم.
حســینى در توضیح نقش خود در این فیلم تصریح 
کرد: نقش من در این فیلم نقشــى کوتــاه بود اما 
کار، کارى متفاوت بــود؛ گل به خودى هم فیلمى 
عروسکى بود و هم فیلمى بود که در آن از بازیگران 
کودك استفاده شده بود که بسیار کارکردن با آنها 

سخت است.
این بازیگر ســینما در توضیح علت پذیر نقش خود 
در این فیلم یادآور شد: چون پیش تر با آقاى تجرى 
کار کرده بودم و خود کار برایم بامزه و فانتزى بود در 
آن بازى کردم و البته تجربه اى دلنشین و متفاوتى 

برایم بود.
بازیگر ســریال تلویزیونى تعبیــر وارونه یک رؤیا 
(فریدون جیرانى 1393) در پاســخ به این پرسش 
که مشکل عدم اســتقبال از فیلم هاى سینمایى را 
در چه مى بیند گفت: براى مقبول واقع شــدن یک 
فیلم سینمایى باید فیلمنامه آن خوب و درست باشد 
و براى مخاطب یک دیدگاه جدید داشــته باشــد؛ 
فیلمنامه درست این است که کار نتیجه داشته باشد 
و بى سرانجام نباشد و چیزى را به مخاطب و یا حتى 

خود ما اضافه کند.
وى ادامه داد: یعنى فیلمنامه چه از نظر فرهنگى-
اجتماعى و چه از نظر احساسى و اقتصادى چیزى 
به ما اضافه کند. حتى گاهــى کار فانتزى و کمدى 
حال روح آدم را خوب مى کند و این باز چیزى را به 

مخاطب اضافه مى کند.
بازیگر فیلم سینمایى وارونگى (بهنام بهزادى 1394) 
با اشاره به مشکالت ســینماى ایران، بیان کرد: در 
سینما این گونه است که دوست و آشنا و فامیلشان 
را وارد مى کنند و لزوما شایستگى ایفاى نقش مهم 

نیست؛ من این اتفاق را دوست ندارم.
حسینى گفت: به تازگى کار در سریال پالك 13 را 
به پایان رسانده ام؛ دلیل حضورم در این سریال این 
بود که تا قسمت 6 را خواندم و کار را دوست داشتم 

چرا که نقش متفاوت و تاحدودى فانتزى برایم بود.
به گزارش ایرنا، گل به خودى به کارگردانى احمد 
تجرى فیلمى است که در رده ششم جدول فروش 
اکران نوروزى قــرار مى گیرد؛ فیلمــى که در رده 
فیلم هاى کودك و نوجوان که تا به امروز به فروشى 

معادل 432 میلیون تومان دست یافته است.

یوسف تیمورى از شــیرین ترین خاطرات دوران نوجوانى اش در ماه مبارك 
رمضان زمان در دوره جنگ تحمیلى ایران و عراق گفت.

این بازیگر که در برنامه «همپاى صبا» رادیو صبا حاضر شده بود، در این 
گفت و گو گفت: من از ماه مبارك رمضان خاطرات مختلفى دارم ولى ماه 
مبارك رمضان در زمان جنگ تحمیلى که من نوجوان بودم پر از خاطرات 
شــیرین بود. در دورانى که مجبور بودیم با همه دوستان و 
فامیل در پناهگاه ها زندگى کنیم، سحرهایى که همه 
با هم بیدار مى شدیم و افطارى ها در جمع فامیل و 
دوستان برایم پر از خاطره است. اگرچه سخت 

بود ولى شیرین بود. 
ایــن بازیگر در پاســخ بــه اینکه به 
هنگام بــازى در نقش هاى خود آیا 
بداهه گویى هــم دارد؟ اظهار کرد: 
بله؛ البته نه بــه معنى بداهه گویى 
بلکه درباره   دیالوگ شخصیت نظر 
مى دهم و بــا هماهنگى کارگردان 
این کار انجــام مى شــود. چون در 
بازیگرى، فــرد نمى تواند بدون اطالع 
بازیگر مقابل خــود دیالوگ ها را عوض 

کند.

خاطره انگیزترین ماه رمضان 
یوسف تیمورى  سریال «او یک فرشته بود» بدبختم کرد!

مرتضى ضرابى:

تماشاى فیلم خوب 
براى نوجوانان 
ضرورى  است

بازیگر «گل به خودى»: 

محمد شایسته تهیه کننده سریال «مى خواهم زنده بمانم» که به کارگردانى شهرام 
شاه حسینى از فیلیمو پخش مى شد، با انتشار یک استورى در صفحه شخصى خود 

در اینستاگرام از ساخته نشدن فصل دوم این سریال خبر داد.
ســریال «مى خواهم زنده بمانم» با بــازى بازیگرانى چون حامد بهداد، ســحر 
دولتشاهى، پدرام شریفى، آناهیتا درگاهى، آزاده صمدى، على شادمان، بابک کریمى 
و زنده یاد عزت اله مهرآوران از 4 اســفند 1399 تا 14 تیر 1400 در 20 قسمت از 
پلتفرم فیلیمو پخش مى شد و قرار بود که فصل دوم آن بهار 1401 آغاز شود. محمد 
شایسته اما با انتشار یک استورى در صفحه شــخصى خود در اینستاگرام نوشت: 
« درباره ساخته نشدن فصل بعدى سریال مى خواهم زنده بمانم حرف زیاد است، 
که قابل گفتن نیست. از حامد بهداد، سحر دولتشاهى، على شادمان، آناهیتا درگاهى 
و عوامل پشت دوربین میثم موالیى، بابک کریمى، غزاله معتمد، ایمان امیدوارى، 
محمد عزت خواه و پویا سعیدى که تا آخرین لحظه براى تعهدى که به شما مردم 
عزیز داشتیم کنار پروژه بودند ممنونم و قدردان محبتشان هستم. و در آخر از شما 

عزیزان که ما را پیش شما بدقول کردند، عذرخواهى مى کنم.»
داستان سریال «مى خواهم زنده بمانم» در دهه 60 شکل گرفته است و قرار بود که 
قصه شخصیت هاى آن در تولید فصل هاى دیگر ادامه پیدا کند که با اطالع رسانى 

تهیه کننده آن، ادامه آن منتفى شد.

یوسفتیمورى از شــیرین ترین خاطرات د
رمضان زمان در دوره جنگ تحمیلى ایران
این بازیگر که در برنامه «همپاى صبا»
گفت و گو گفت: من از ماه مبارك رمضا
مبارك رمضان در زمان جنگ تحمیلى
شــیرین بود. در دورانى ک
فامیل در پناهگاه ها
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کند.

یوسف تیم
مرتضى ضرابى مى گوید که نقش شــیطان در سریال 
«او یک فرشته بود» بدبختش کرده، چراکه پس از آن،
 نقش هاى قدیمى اش فراموش شده و فقط نقش دزد و 

قاتل و متجاوز به او پیشنهاد شده است.
این بازیگر و چهــره پرداز قدیمى دربــاره دلیل کم کار 
شدنش گفت: قضیه این است که تهیه کننده وظیفه خود 
نمى داند که حرمت قدیمى ها را نگه دارد، بلکه مى خواهد 
از کسانى استفاده کند که گیشه با آنهاست تا فیلمش را 

بیشتر بفروشد.
او گفت: مــا در برابر ســلبریتى ها جذابیتــى نداریم، 
چراکه االن فقط به گیشــه فکر مى کنند. شــاید براى 
کارگردان ها موضوع اهمیت داشته باشد اما او هم مجبور 
است به تصمیمات بقیه تن بدهد و مثال براى نقش هاى 
مکمل از کسانى استفاده کند که پول نمى گیرند یا حتى 

پول مى دهند.
ضرابى عالوه بر بازیگرى، چهره پرداز باسابقه اى است 
اما سالهاســت که دیگر ســراغ این حرفه هم نرفته؛ او 
درباره چرایى ماجرا چنین مى گویــد: آنقدر کار کردیم 
و بدهکار شدیم، مجبور شــدیم که دیگر این بدهکارى 

را  ادامه ندهیم.
او که دوســت صمیمى مرحوم رضا ژیان بود، مى گوید: 
رضا ژیان چهره اى در عالم هنر بــود که صاحب ذوق، 
ســلیقه و جهان بینى خاصى بود. او حتــى بیان، نگاه و 
قلم خاصى داشت. او عاشــق فورکلور و فرهنگ ایرانى 
بود و مى خواســت ادبیات شــفاهى ایران را نمایشــى

 کند. 
ضرابى بیشتر با نقش شــیطان شناخته مى شود. در این 
باره مى گوید: نقش شیطان در ســریال او یک فرشته 
بود مرا بدبخت کرد، بعد از آن هر نقشى که مى خواستند 
آدم بخورد، آدم بکشد یا آدم بپزد یا کسى را بدزدد به من 
پیشنهاد مى دادند، من حالم بد مى شد و شاید براى همین 

کم کار شدم. 
وى همچنین درباره ضعیف شدن سریال هاى ماه رمضان 
در تلویزیون گفت: علتش برمى گردد به ارزشى که زمانى 
رسانه به این سریال ها مى گذاشــت. آن زمان خیلى با 
ارزش بود و  مدیریت مى خواست در ماه رمضان خیابان 
خلوت شود و مردم پاى سریال بنشینند اما االن برایشان 

انگیزه اى نیست.
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در چارچوب هفته ســى و پنجم لیگ دســته دوم اســپانیا، 
پونفرادینا به مصاف آلمریا رفت و با شکســت سنگین 3 بر 
صفر روبه رو شد. در این مسابقه امیر عابدزاده 90 دقیقه درون 
دروازه بود و نتوانست مانع گل خوردن پونفرادینا شود. با این 
حال طبق امتیازدهى سایت سوفا اسکور، گلر کشورمان در این 
مسابقه 5 سیو انجام داد که 4 سیو از درون محوطه جریمه بود. 
او یکى از توپ ها را از روى خط دروازه بیرون کرد تا با امتیاز 

6/7 به چهارمین بازیکن برتر تیمش نام گیرد.

در یکى از دیدارهاى هفته سى ودوم سوپرلیگ ترکیه، آلتاى 
اسپور شکست 3 بر یک را در خانه آدانا دمیراسپور پذیرا شد. 
تک گل آلتاى در دقیقه 82 توســط محمد نادرى بازیکن 
سابق استقالل به دســت آمد. بلحاندا (33)، آکایدین (36) 
و آســومبالونگا (86 - پنالتى) براى تیم میزبان گل زدند. 
در جدول رده بندى ســوپرلیگ ترکیه آلتاى بــا 29 امتیاز 

هفدهم است.

سیوهاى بى ثمر بچه عقاب

پرپرشدن گل نادرى
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05

تیم سپاهان قرار اســت بامداد جمعه در سومین بازى اش از 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 2022 به مصاف التعاون 
عربستان برود. سران باشــگاه التعاون تصمیم گرفتند بلیت 
رایگان در اختیار هوادارانشان قرار دهند تا در بازى با سپاهان 
حمایت حداکثرى هوادارانشان را داشته باشند. سعودى ها با 
توجه به گرفتن میزبانى لیگ قهرمانان آسیا 2022 در هر بازى 
تالش مى کنند تا با جذب هوادارانش با ترفندهاى مختلف 

بتوانند به مراحل باال صعود کنند.

 فدراسیون بین المللى تاریخ و آمار فوتبال، 300 باشگاه برتر 
جهان را معرفى کرد که 3 باشگاه ایرانى در این لیست دیده 
مى شوند. باشگاه چلسى قهرمان اروپا با کسب بیشترین امتیاز 
بهترین باشگاه فوتبال دنیا شناخته شد. در  این رده بندى، تیم 
پرسپولیس در رده 136 جهان و ششم آسیا و استقالل در رده 
159 جهان و هشتم آسیا قرار گرفتند. همچنین در لیست 300 
باشگاه برتر نام فوالد خوزستان هم به عنوان باشگاه ایرانى در 

رده 258 جهان حضور داشت.

حربه سعودى ها

3 تیم ایرانى 
در جمع 300 تیم

01

هفته بیست و پنجم رقابت هاى لیگ برتر پس از ماه مبارك 
رمضان دوباره از سر گرفته خواهد شد. تیم فوتبال سپاهان  
در ادامه رقابت هاى لیگ برتر به مصاف صدرنشــین این 
رقابت ها خواهد رفت. طبق برنامه اعالمى ســازمان لیگ 
دیدار شاگردان نویدکیا و استقالل در تاریخ 12 اردیبهشت ماه 

در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد.

عید فطر؛ 
سپاهان و استقالل

02

تیم فوتبــال هال ســیتى در هفته جــارى در رقابت هاى 
چمپیونشــیپ انگلیس به مصاف میدلزبرو رفت و با نتیجه 
یک بر صفر به پیروزى رسید. اللهیار صیادمنش در این بازى 
براى اولین بار در سه ماه گذشته از ابتدا در ترکیب اصلى هال 
سیتى حضور داشت و 75 دقیقه بازى کرد و در اولین حضور 
جدى اش براى هال سیتى مفید ظاهر شد. در این زمینه سایت 
«wearehullcity» انگلیس بــه معرفى برترین هاى هال 
سیتى در بازى با میدلزبرو در بخش هاى مختلف پرداخت 
که صیادمنش در بخش دریبل زن ترین هاى هال سیتى با 
چهار دریبل موفق به عنوان بهترین بازیکن تیمش در این 

بخش انتخاب شد.

این اللهیار دریبل زن

پیروزى دو تیمى که در هفته اول رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا در گروه چهارم 
باخته بودند، شــرایط را در جدول این گروه به مانند پیش از مسابقه روز اول کرده 

است.
سپاهان و التعاون در هفته اول مسابقات بازگشت فوق  العاده اى به بازى داشتند و 
در شرایطى که هر دو از حریفان خود یعنى پاختاکور و الدحیل عقب افتاده بودند، 
به بازى برگشتند. شاگردان نویدکیا با پیروزى 3 بر 1 زمین مسابقه را ترك کردند 
و در سوى دیگر نماینده عربستان هم با پیروزى 2 بر 1 اولین دیدار خود را مقابل 

الدحیل پشت سر گذاشت.
یک شنبه شب اما اتفاقات دیگرى در راه بود. سپاهان با نتیجه یک بر صفر مقابل 
الدحیل شکست خورد و ساعتى بعد نیز التعاون در دیدارى که در دقیقه 97 یکى از 
بازیکنان خود را نیز به دلیل اخراج براى مصاف با سپاهان از دست داد، با یک گل 

مغلوب شاگردان ووینسکى شد.
با این نتایج حاال ســپاهان که بهترین پیروزى را در دو دیدار ابتدایى کسب کرده، 
همچنان صدرنشین مانده است ولى نفس سه تیم 3 امتیازى دیگرى را نیز پشت 

سر خود احساس مى کند تا کار سختى در چهار مسابقه آینده پیش رو داشته باشد.
با برترى 3 بر صفر شباب عربستان در بازى دوشنبه شب مقابل الجزیره امارات 
این وضعیت وقتى براى سپاهان و سه تیم دیگر حاضر در گروه چهارم مسابقات 
سخت تر هم شد و شانس این گروه براى اینکه تیمى صعود کننده در میان سه 

تیم برتر دوم داشته باشد نیز سخت تر شد.
در پایان رقابت هاى مرحله گروهى، پنج تیم به صورت مســتقیم به مرحله 
پلى آف راه پیدا مى کنند و سه تیم برتر گروه هاى پنج گانه نیز به آنها ملحق 

مى شوند تا بازى هاى مرحله بعدى  شکل بگیرد.

سرمربى اسبق تیم ملى ایران با فدراسیون 
فوتبال تونس به توافق اولیه رسید.

برخى از رســانه هاى معتبر عربى مثل 
«الکوره» و «اســکاى نیوز» کارلوس 
کى روش، سرمربى اسبق ایران را گزینه 
هدایت تیم ملى کشورمان در جام جهانى 
2022 قطر معرفى کردند. در همین رابطه 
فدراسیون فوتبال ایران به این موضوع 
واکنش نشان داد و کامرانى فر دبیرکل 
فدراســیون این اخبار را شایعه اى بیش 

ندانست.
براین اســاس نشــریه «الیوم السابع» 
مصر با انتشــار خبرى از دورى کارلوس 
کى روش از ایران خبــر داد. طبق اعالم 
رســانه معتبر مصرى مربــى پرتغالى با 
فدراسیون فوتبال تونس به توافق اولیه 
رسیده تا هدایت تیم ملى این کشور 

را برعهده بگیرد.
طبق اعالم منبــع نزدیک به 
کى روش این مربى پرتغالى به 

توافق اولیه با تونسى ها رسیده و در آستانه 
نشستن روى نیمکت تیم ملى تونس قبل 

از جام جهانى 2022 قطر است. 
کى روش دو روز پیش با فدراسیون مصر 
قطع همکارى کرد. مربى پرتغالى در 4 ماه 
گذشته هدایت فراعنه را برعهده داشت و 
این تیم را به فینال جام ملت هاى آفریقا 
رساند، اما ناکامى بزرگ او عدم صعود به 

جام جهانى 2022 قطر بود.

شاگردان نویدکیا 
صدرنشین ماند ند، اما ...

یک روزنامه عربستانى به بررسى دیدار حساس التعاون برابر 
سپاهان ایران پرداخت.

این رسانه سعودى در گزارش خود اظهار داشت: سپاهان 
با ســتاره هاى ملى خود براى بازى با التعاون در دور سوم 
دیدارهاى گروه D لیگ قهرمانان آســیا آماده مى شود. در 
واقع التعاون به مصاف تیمــى مى رود که هفت بازیکن در 

تیم ملى ایران دارد.
دراگان اسکوچیچ، سرمربى تیم ملى فوتبال ایران در یک 
سال اخیر از هفت بازیکن سپاهان در ترکیب تیمش استفاده 
کرد. دو نفر از آنها یعنى امید نورافکن و دانیال اسماعیلى فر 
در آخرین بازى ایران در مرحله نهایى انتخابى جام جهانى 
2022 برابر لبنان که با پیروزى 2 بر صفر ایران پایان یافت، 
حضور داشتند. ســروش رفیعى، شــهریار مغانلو، یاسین 
سلمانى، فرشاد احمدزاده و محمد کریمى از جمله بازیکنانى 

بودند که تجربه حضور در تیم ملى فوتبال ایران را دارند. در 
بازى سپاهان برابر الدحیل قطر که تیم ایرانى یک بر صفر 
مغلوب شد شش نفر از این بازیکنان حضور داشتند و فقط 
سلمانى به عنوان بازیکن تعویضى مورد استفاده قرار گرفت.

بروم، سرمربى هلندى التعاون به دنبال شکست اخیر تیمش 
برابر پاختاکور ازبکستان دو برنامه متفاوت را براى بازى با 
سپاهان در نظر گرفته است؛ تمرینات بیشتر براى بازیکنانى 
که مرتکب اشــتباهانى در دیدار برابر پاختاکور شــدند و 
همچنین تمریناتى با تکیه بر جنبه هاى فیزیکى در دو روز 
اخیر. با ادغام دو گروه در تمرین امروز گسترش برنامه هاى 

تاکتیکى بازى با سپاهان در دستور کار قرار مى گیرد. 
در ســومین دیدار خود در مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
2022 آسیا ساعت 45 دقیقه جمعه هفته جارى برابر التعاون 

عربستان قرار مى گیرد.

طارمى 16 پنالتى خود را به گل تبدیل کــرد و تنها در آخرین مورد بود 
که «برونو وارال» دروازه بان پرتغالى گیمارش مانع مهاجم ایران و آمار 

پنالتى هایش شد.
تیم فوتبال پورتو در هفته بیست و نهم لیگ پرتغال با تک گل مهدى 
طارمى از روى نقطه پنالتى تیم ویتوریا گیمارش را شکســت داد. 
طارمى در این بازى یک پنالتى دیگر هم به دســت آورد اما براى 

نخستین بار در پرتغال، این پنالتى را از دست داد.
طارمى که از سال 2019 فوتبالش را در لیگ پرتغال با تیم ریوآوه شروع 
کرد تا روز یکشنبه که با پورتو برابر گیمارش به میدان رفت، 17 بار پنالتى 
زده است. طارمى 16 پنالتى خود را به گل تبدیل کرد و تنها در آخرین مورد 
بود که «برونو وارال» دروازه بان پرتغالى گیمارش مانع مهاجم ایران و آمار 

پنالتى هایش شد.
وارال که سابقه بازى براى تیم هاى بنفیکا پرتغال و آژاکس هلند را هم دارد، 
طبق اعالم روزنامه «رکورد» آخرین بار 5 سال پیش موفق به مهار پنالتى شده 

بود یعنى در فوریه سال 2017.
پورتو در حال حاضر سه پنالتى از دست رفته دارد که از این حیث بدترین آمار بین 

تیم هاى پرتغالى محسوب مى شود.
روزنامه رکورد در تیتر مطلبى که در این ارتباط منتشر شده آورده است که طارمى دیگر 

در پنالتى کامل نیست. 
روزنامه «ابوال» هم در گزارشى به پنالتى از دست رفته مهاجم ایرانى پورتو پرداخت و اعالم 

کرد طارمى براى نخستین بار در پرتغال پنالتى از دست داد.

یاسین ســلمانى مقابل الدحیل براى دقایقى فرصت 
بازى به دســت آورد ولى به نظر مى رسد این 
بازیکن همچنان دور از روزهاى اوج خود 

قرار دارد.
در دیدار رفــت برابر پیــکان در هفته 
یازدهم رقابت هاى لیگ برتر بود که یاسین 
سلمانى به دلیل کشــیدگى از ناحیه همسترینگ در دقایق 
پایانى مسابقه مجبور شــد جاى خود را به بازیکن دیگرى 
بدهد. در آن روزها سلمانى پس از اینکه هفته هاى ابتدایى را 

به دلیل حضور در اردوى تیم امید که با درخشش این بازیکن 
همراه بود، از روى نیمکت آغاز مى کرد، رفته رفته به ترکیب 
اصلى رسیده بود و در مصاف با نفت آبادان نیز در نقش جهان 

زننده تک گل تیمش بود.
این بازیکن که چیزى حدود یک ماه براى رهایى از آســیب 
دیدگى زمان نیاز داشت، در دیدار برابر نفت مسجد سلیمان 
بار دیگر به عنوان بازیکن ذخیــره فرصت حضور در ترکیب 
ســپاهان را پیدا کرد و در دو دیدار دیگر برابر هوادار و نفت 
آبادان نیز پیش از سفر طالیى پوشــان به عربستان حضور 

داشت، ولى عملکرد او نشان مى داد که هنوز خیلى با روزهاى 
اوج فاصله دارد. 

ســلمانى در دیدار برابر الدحیل در دقیقه 85 به جاى فرشاد 
احمدزاده وارد زمین شــد و در همان دقایق ابتدایى فرصت 
بسیار خوبى براى گلزنى داشت که ضربه او با فاصله بسیار 
زیادى از باالى دروازه به اوت رفت تا مشخص شود بازیکنى 
که فصل گذشته پدیده فوتبال ایران بود، براى بازگشت به 
روزهایى که مى تواند عصاى دســت محرم نویدکیا شــود، 

همچنان به کار، تمرین و آمادگى بدنى بیشتر نیاز دارد.

مسئوالن فدراسیون فوتبال براى برگزارى دیدارهاى 
دوستانه تیم ملى در فیفادى پیش رو مذاکرات زیادى 

را با کشورهاى مختلف انجام داده اند.
با قرعه کشى جام جهانى 2022 قطر مشخص شد 
تیم ملى فوتبال کشورمان در گروه دوم این رقابت ها 
باید به مصاف انگلیس، آمریکا و برنــده دیدار ولز، 
اوکراین و اسکاتلند خواهد رفت. مسئوالن فدراسیون 
فوتبال پس از اتمام این قرعه کشــى، در راســتاى 
آماده سازى خوب تیم ملى براى حضور قدرتمند در 
جام جهانى قطر، باب مذاکره با کشورهاى مختلف 
جهت انجام دیدار دوســتانه را باز کردند تا شاگردان 
دراگان اسکوچیچ با تدارك مناسبى در بزرگ ترین 

تورنمنت دنیاى فوتبال شرکت کنند.
حسن کامرانى فر، دبیرکل فدراسیون روز گذشته در 
جمع خبرنگاران اعالم کرد: با چند کشــور صحبت 
کردیم و دوســتان دیگر نیز تالش مى کنند بازى 
دوستانه انجام دهیم. چند کشور در حال نهایى شدن 
است. دو فیفا دى داریم و با فدراسیون قطر صحبت 
شــده که میزبانى ها را قبول کند. امیدوارم اتفاقات 

خاصى نیفتد.
مدیران فدراســیون طبق نظر دراگان اسکوچیچ و 
کادرفنى تیم ملى براى برگزارى دو بازى دوســتانه 
در فیفادى خرداد در قطر برنامه ریزى هاى مقدماتى 

را انجام داده اند.
کادرفنى تیم ملى کشــورمان براى به دست آوردن 
شناخت از سبک بازى آمریکا به دنبال برگزارى بازى 
با حریفى از قاره آمریکاى شــمالى و جنوبى است  و 

برهمین اساس احتمال دارد طبق مذاکرات صورت 
گرفته در فیفادى پیش رو با کشورهایى مثل اروگوئه، 

پاناما، کاستاریکا و پرو دیدارهایى را برگزار کنیم.
همچنین نیوزیلند هم گزینه مناسبى براى به دست 
آوردن آگاهى از روش بازى شــاگردان گرت ساوت 
گیت در تیم انگلیس محسوب مى شود و این تیم هم 
جزو گزینه هاى جدى براى برگزارى دیدار تدارکاتى 

با ایران است.
پرو که با کسب رتبه پنجم منطقه آمریکاى جنوبى، 
ســهمیه حضور در پلى آف جام جهانى را به دست 
آورده 13 ژوئن(23 خــرداد) در قطر به مصاف برنده 
بازى پلى آف آسیا یعنى استرالیا و امارات خواهد رفت.

شــاگردان دنى هى در تیم ملى نیوزیلند هم که در 

رتبه 101 رنکینگ فیفا جاى دارند، در بازى پلى آف 
اقیانوسیه و آمریکاى شمالى روز 14 ژوئن(24 خرداد) 
به مصاف کاستاریکا مى روند و با توجه به حضور این 
دو تیم در قطر، آنها نیــز گزینه هاى محتملى براى 
تقابل دوستانه با شاگردان دراگان اسکوچیچ هستند. 

اروگوئه که از قــاره آمریکاى جنوبى جواز حضور در 
جام جهانى را کســب کرده و در گروه هشــتم این 
مســابقات با تیم هاى پرتغال، کره جنوبى و غنا هم 
گروه است و البته پاناما که آمریکا را در مرحله گروهى 
شکست داده است و برخالف دوره قبلى، مجوز حضور 
در جام جهانى را کسب نکرد، دیگر گزینه هایى هستند 
که احتمال برگزارى دیدار دوســتانه بــا آنها وجود

 دارد.
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بدهد. در آن روزها سلمانى

پدیده سپاهان همچنان دور از روزهاى اوج

سپاهان با 7 ستاره ملى پوش مقابل التعاون استارت تیم ملى براى جام جهانى از قطر

دیدار ابتدایى کسب کرده، و
متیازى دیگرى را نیز پشت
آینده پیش رو داشته باشد.
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 در گروه چهارممسابقات 
صعود کننده در میان سه 

ت مســتقیم به مرحله 
گانه نیز به آنها ملحق 
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کىروشاینمربى پرتغالى به

ر 6طارمى 16 پنالتى خود
که «برونو وارال» دروازه

پنالتى هایش شد.
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طارمى از روى نقط
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وارال که سابقه بازى براى تیم
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7بود یعنى در فوریه سال 2017.
پورتو در حال حاضر سه پنالتى از د
تیم هاى پرتغالى محسوب مى شود.
روزنامه رکورد در تیتر مطلبى که در این

در پنالتى کامل نیست. 
روزنامه «ابوال»هم در گزارشى بهپنالتى از
کرد طارمى براى نخستین بار در پرتغال پنالت
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پایان شایعه بازگشت کى روش به ایران
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدودششــدانگ قطعه ملک پالك شــماره 759 فرعى ازیک اصلى واقع در 
دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم معصومه 
قربانى اردستانى فرزندعلى وغیره درجریان ثبت مى باشد وتحدید حدود آن به علت اشتباه در 
آگهى پالك بایستى مجددا آگهى گردد اینک بنابه درخواست متقاضى ودستور اخیر ماده 15 
قانون ثبت تحدید حدود پالك مرقوم در روز..چهارشنبه... مورخه...  1401/02/21... راس 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذابه موجب این آگهى به کلیه مالکین 
مجاوراخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابنداعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز 
پذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده هاى معترضین 
ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نمایند. م الف: 
1297695 - تاریخ انتشار:...چهارشنبه 1401/01/24 – اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 

1/161/

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شــماره 6630-1400/12/15  آقاى حمیدرضا آزادى  فرزند غالمحسین ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 118/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 905 اصلى واقع 
در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08  - 1300085/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /1/223

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شماره 5654 مورخه 1400/11/02 آقاى محمد قلى نوروزى فرزند موال قلى ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 181/87 مترمربع قسمتى از پالك شماره 837   اصلى واقع در قطعه4 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/08 - 1299928/  م الف 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/225

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 

به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

آراى شماره 5821 و 5822 مورخه 1400/11/07 آقاى عباس نعمتى فرزند محمود نسبت 
به  چهار دانگ مشاع و خانم صدیقه جهانیان نجف آبادى فرزند مصطفى نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 232/03 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1065   
اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08 - 
1299963/ م الف  - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/227

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شماره 5556 مورخه 1400/10/27آقاى کرم عابدینى فرزند اسداله ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 122/77 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 590  اصلى واقع در قطعه7 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08 - 1299978/  م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /1/229 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شماره 5937-1400/11/11 آقاى مجید محمدى نجف آبادى فرزند نصراله نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز به مساحت 126/77 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1571   
اصلى واقع در قطعه 2  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08 - 
1300046/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/231

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شــماره 5563مورخه 1400/10/28خانم زینب حجتى نجف آبــادى فرزند على در 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 134/34مترمربع قسمتى از پالك شماره 408  اصلى واقع 
در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08 - 1299901/ 
م الف  - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /1/233 

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

راى شــماره 140060302026009964 مورخ 1400/07/22 هیات چهار خانم افســانه 
السادات رضوى قهفرخى به شناسنامه شماره 3951 کدملى 1292749318 صادره اصفهان 
فرزند سید حجت اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 88,54 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق 
مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى صفر حسینعلى زاده خراسانى از سند 

5704- 50,02,13 دفترخانه 96 اصفهان واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/08 - م الف: 1300322 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى /1/238 

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

راى شماره 140060302026013107 مورخ 1400/10/06 هیات دو خانم همدم محسنى 
عسکرانى به شناسنامه شماره 66 کدملى 5499766312 صادره تیران فرزند نقى بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 113 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 
مالکیت رســمى محمد على امین الرعایا موضوع سند انتقال 14836- 39,10,15 دفتر 56 

اصفهان واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/08 - م الف: 1300655 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى /1/240 

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

راى شــماره 139860302026022242 مــورخ 1398/12/20 و راى اصالحى شــماره 
139960302026017699 مــورخ 1399/07/09 هیات چهار خانم زهــرا عادل نیاء به 
شناسنامه شــماره 1382 کدملى 1091164101 صادره حوزه یک نجف آباد فرزند صادق 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 78,04 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى محمد صدرى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/08 - م الف: 1300550 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى /1/242 

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

راى شماره 140160302026000164 مورخ 1401/01/18 خانم خدیجه عزیزى زره سرى 
به شناسنامه شماره 7080 کدملى 0035818573 صادره تهران فرزند باقر بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 28,83 مترمربع از پالك شماره 195 فرعى از 14915 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالکیت حسین شیخان موضوع سند انتقال 20007- 52,11,21 دفترخانه 82 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/08 - م الف: 1300704 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى /1/244

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 14006030203500333 – 1400/12/11 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  و بالمنازع 
متقاضى آقاى فضل  اله عارف فرزند کاظم  آقا بشــماره شناسنامه 235 صادره از برخوار  در 
یک باب کارخانه آجرپزى  به مســاحت 21369/22متر مربع  پالم 123 و 123/1 فرعى از 
440 اصلى که پالك 123/1 در اجراى استاندارد سازى به پالك 440/2474 تبدیل گردیده 
است واقع دربخش 16خریدارى از مالک رســمى آقاى امراله مسیبى محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24 – تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/02/07  -

 م الف: 1300213 - على جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /1/246

فقدان سند مالکیت
 آقاى قدیر على رمضانى مبارکه فرزند مصطفى باســتناد دوبرگ استشــهادیه محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است سند مالکیت خود به شماره ى 241204 الف 
90 را که به میزان ششدانگ آپارتمان به شــماره پالك ثبتى 301/65721 واقع در بخش 
16 حوزه ثبتى اصفهان ( شاهین شهر ) که در صفحه ى 535 دفتر 719 ذیل ثبت 163449 
به نامش طى تفکیک 42825 مورخ 1390/11/10 اداره ثبت شــاهین شهر ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند رهنى 44603 مورخ 1395/08/29 دفتر236 شاهین شهر 
دررهن بانک اقتصاد نوین قرارگرفته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده . 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 مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.
 1300785/م الــف - علــى جوانــى – مدیــر واحــد ثبتــى حــوزه ثبــت ملــک

 شاهین شهر /1/248 

آگهى تغییرات 
شــرکت فنى مهندســى پیمانــکاران فرا هوش 
سپاهان شــرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
47406 و شناســه ملــى 10260655078 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد 
ثبتى شیراز به نشانى اســتان فارس شهر شیراز، 
خیابان قصرالدشــت، حدفاصل فلسطین و چهار 
راه مالصدرا، نبش کوچه 29، مجتمع الماس، واحد 
114 کدپستى 7133654413 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1299671)

آگهى تغییرات
شرکت شفا صدر سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 37587 و شناسه ملى 
10260551593 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/06/08 معین 
تحســیرى به کدملى 1270558803 
بسمت عضو هیات مدیره ، بهروز یگانه 
بروجنــى به کدملــى 4650340845 
بسمت رئیس هیات مدیره ، محمدتقى 
کالهدوزان به کدملى 1293055654 
بســمت نایــب رئیس هیــات مدیره 
، ســیدمحمد خاتون آبــادى اصفهانى 
به کدملــى 1287345980 بســمت 
مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) 
براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با مهر 
شرکت معتبر اســت. ضمنا مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیــات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1299651)

آگهى تغییرات
شــرکت ابزار ســنجش آروین سهامى 
خاص به شــماره ثبت 60576 و شناسه 
ملــى 14007615427 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/01/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: عاطفه سادات موســوى پارسا به شماره 
ملى 1270970828 و مهدى آقا حسینى 
اشکاوندى به شماره ملى 1293470651 
و ســید حامــد مدنى بــه شــماره ملى 
1292795042 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند . سید یوسف فوالدگر شماره ملى 
1293242004 به ســمت بازرس اصلى 
و علیرضا احمدى شــاپور آبادى به کد ملى 
6609634084 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1299672)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى پارس فنون 
سهامى خاص به شــماره ثبت 15590 
و شناســه ملــى 10260365584 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/01/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - وحید کشاورزیان صادق آبادى به 
شــماره ملى 1112098488 به سمت 
رئیس هیئت مدیــره، مهرداد قادرى به 
شــماره ملى 1288929242 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره، على عزیزیان 
به شماره ملى 1818321319 به سمت 
مدیرعامل و محمدرضا پــور بافرانى به 
شــماره ملى 1282873245 به سمت 
عضو هیئت مدیره براى بقیه مدت دو سال 
(تا تاریخ 1401/11/20) انتخاب شدند. 
- کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى مدیرعامل منفردا همراه 
با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1299679)

آگهى تغییرات
شرکت خدماتى و تاسیســاتى اطلس 
بنا لــردگان شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 41508 و شناسه ملى 
10340045130 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1401/01/17 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : * زهرا 
فتاحى به شــماره ملى 4668954586 
، امیــر قلــى فتاحــى به شــماره ملى 
4669193309 و تیمور فتاحى به شماره 
ملى 4669397621 به ســمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . * امید على حســینى 
کینکى به شــماره ملى 4669398644 
و به سمت بازرس اصلى و على فتاحى به 
شــماره ملى 4660160319 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند . * روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1300907)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود ساختمانى طلوع تاسیس آرارات درتاریخ 1401/01/20 به شماره ثبت 
70631 به شناسه ملى 14011001993 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور پیمانکارى مربوط به ساخت 
ساختمانها و ابنیه عمومى اعم از چوبى و آجرى، سنگى، بتنى و فلزى، سازه هاى ساختمانى، محوطه 
هاى کوچک، دیوارکشى، اجراى پیاده روها، انجام، طراحى، محاسبه، نظارت و اجراء کلیه پروژه هاى 
عمرانى اعم از فلزى و بتنى، ابنیه سبک و سنگین، ســاخت راه و باند، سدسازى- تسطیح اراضى، 
گودبردارى، نازك کارى و سفت کارى و تعمیرات ساختمان، بازسازى ابنیه، تزیینات داخلى و خارجى 
ساختمانها، اجراى کلیه عملیات پیمانکارى و عمرانى مرتبط با ابنیه و ساختمانها پیمانکارى . خرید و 
فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، 
اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک 
ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى و پیمانها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شــهر اصفهان، محله میر عماد ، خیابان ابونعیم جنوبى[5] ، کوچه میرعماد 8(شرقى) ، پالك 15 ، 
طبقه همکف کدپستى 8138961499 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى اسماعیل نظرى به شماره ملى 1159006547 
دارنده 4900000 ریال سهم الشرکه آقاى احمد رضا عزیزى به شماره ملى 1281038342 دارنده 
100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى اسماعیل نظرى به شماره ملى 1159006547 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى احمد 
رضا عزیزى به شماره ملى 1281038342 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفرداً همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1300893)

آگهى تغییرات 
شرکت معدنى کیمیا گستر شهرضا سهامى خاص به 
شماره ثبت 2124 و شناسه ملى 14004538105 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شده ســهامداران و 
صدور ســهام جدید از مبلغ 1000000000 ریال به 
مبلغ 46000000000 ریــال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 46000000000 ریال نقدى اســت منقسم به 
4600000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

شهرضا (1298297)

آگهى تغییرات 
شرکت آتى فوالد دماوند شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 754 و شناسه ملى 14008054299 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/09/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلى شرکت به نشانى استان اصفهان محله 
آفاران کوچه آدینه 1 بزرگراه شهید خرازى پالك 
0 طبقه 4 واحد 111کد پستى 8187694464 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

تیران و کرون (1299658)

آگهى تغییرات 
شرکت معدنى کیمیا گستر شهرضا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2124 و شناسه ملى 
14004538105 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1400/09/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهتا 
مرتضوى به کدملى 1288929463 و حامد 
اکرمى ابرقوئى بــه کدملى 1292235888 
بترتیب به سمت بازرسان على البدل و اصلى 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى شهرضا 

(1298301)

آگهى تغییرات 
شرکت شــفا صدر سپاهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 37587 و شناســه ملــى 10260551593 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/06/08 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : - معین تحســیرى به کدملى 1270558803 ، 
بهروز یگانــه بروجنى به کدملــى 4650340845 و 
محمدتقى کالهدوزان به کدملى 1293055654 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - محسن آقا اسماعیلى حسین آبادى به کدملى 
1272113884 و محسن بنیادى دهکردى به کدملى 
4621480049 بترتیب بســمت بازرس اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1299650)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى بازرگانى خدماتى آرین هرمس 
اطلس شــرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
46326 و شناســه ملــى 10260643981 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
هزار جریب ، خیابان شــهید محمود رضامهدوى 
، بن بســت میالد[1] ، پالك - 45 ، طبقه منفى 1 
و کد پســتى 8169653965 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 

(1298302)

آگهى تغییرات
شرکت پوالد نادین پارتاك سهامى خاص به شماره ثبت 64457 و شناســه ملى 14009098150 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مهدى عبداللهى طادى به کدملى1270417241و موسسه حسابرسى بهین تراز آریا به شناسه ملى 14010848201بترتیب 
بسمت بازرسان على البدل و اصلى شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1300891)

آگهى تغییرات
شرکت سپاهان پخش سادات شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 67625 و شناسه ملى 14009187337 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/01/14 سرمایه شرکت از مبلغ 20000000000 ریال به مبلغ 40000000000 ریال از طریق مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید ماده 5 اصالحى: سرمایه شرکت مبلغ 40000000000 ریال نقدى است که به 400000 سهم با نام عادى100000ریالى 

منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1300899)
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مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان با اشاره به 
ضرورت توسعه اشتغال پایدار و توانمندسازى روستاییان، 
گفت: دوره هاى آموزش مهارتى و توانمندســازى افراد در 
روستاها متناسب با نیاز بازار کار و شرایط اقلیمى هر منطقه 
برگزار خواهد شد. وهب مختاران اشتغال، توانمندسازى و 
درآمدزایى را الزمه جلوگیرى از مهاجرت روستاییان دانست 
و افزود: آمــوزش و ارتقاى مهارت روســتاییان از عوامل 
مهم در تقویت و پایدارى توسعه روستایى است که از بروز

 آسیب هاى اجتماعى پیشگیرى مى کند.

مدیر روابط عمومى ســازمان مدیریت حمــل و نقل بار و
 پایانه هاى مسافرى شهر تهران از راه اندازى پایگاه خدمات 
آسیب هاى اجتماعى در پایانه شــرق تهران خبر داد. على 
رامشینى با اشاره به اهمیت اصل پیشگیرى درکاهش بروز

 ناهنجارى هاى اجتماعى تصریح کرد : شناسایى و هدایت 
مددجویان، کودکان کار و فرار، افراد در راه مانده و سایر اقشار 
آســیب پذیر جامعه، مى تواند نقش بسیار حیاتى بر زندگى 
این افراد و متعاقب آن کاهش آسیب ها و ناهنجارى هاى 

فرهنگى و اجتماعى در جامعه داشته باشد. 

روستاییان آموزش
فنى وحرفه اى فرا مى گیرند

راه اندازى پایگاه خدمات
آسیب ها در پایانه

01

رئیس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر اســتان قم از کاهش 
آمارهاى سرقت در قم با دستگیرى معتادان متجاهر خبر 
داد. سرهنگ حسن هاشم نیا اظهار داشت: بررسى آمارها 
نشان مى دهد مقوله اعتیاد از سال 97 جهش عجیبى پیدا 
کرده و این زنگ خطر اســت. وى ریشه اصلى بسیارى از 
آسیب هاى اجتماعى را اعتیاد به مواد مخدر دانست و گفت: 
طالق، سرقت، قتل و... همه ریشه در اعتیاد دارد و بیش از 
50 درصد زندانیان که به جرم هاى مختلف دستگیر شده اند 
ریشــه اعتیاد دارند که این موضوع نشان مى دهد که باید 

مقوله اعتیاد را جدى بگیریم.

اعتیاد، ریشه آسیب  است

فقدان مدارك 
برگ ســبز خودرو ســوارى پراید 
تیپ 132 مــدل 1388 بنزینى به 
شماره موتور 3082499 و شماره 
شاسى S 1422288103909 به 
شماره پالك 53 – 655 ق 79 متعلق 
به مریم فردوســیان به شماره ملى 
1292228784 فرزنــد علیرضا 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

آگهى تغییرات 
شرکت ســبز پژوهان اســپادانا ســهامى خاص به شــماره ثبت 34981 و 
شناســه ملى 14003793538 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/05/24 و طبــق اختیارات حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى فوق 
العاده 20 /05 /1400 سرمایه شــرکت از محل واریز نقدى (به استناد گواهى 
شماره 60/1400/620388 مورخ 1400/05/253 صادره از بانک رفاه شعبه 
میدان جمهورى) و صدور سهام جدید از مبلغ 000 000 700 14 ریال به مبلغ 
20695500000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد 
: سرمایه شرکت مبلغ 000 500 695 20 ریال نقدى است که به 971 1 سهم 
000 500 10 ریالى بانام عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1300895)

آســیب هاى اجتماعــى در کشــور همواره ســبب 
نگرانى هاى گســترده بوده اســت. افــزون  بر آن، 
کارشناســان این حوزه درباره  افزایش آســیب هاى 
اجتماعى در کشور هشدار داده اند، با این وجود رئیس 
کمیته آســیب هاى اجتماعى کمیســیون اجتماعى 
مجلس در مورد بودجه پیشگیرى و مقابله با آسیب هاى 
اجتماعى در الیحه بودجه 1401 گفته اســت: «سهم 
بودجه آسیب هاى اجتماعى هر سال به طور میانگین 
حدود 56 صدم درصد از کل بودجه بوده، اما امسال این 
میزان 27 صدم درصد کم شده است و در کل بودجه 
براى مقابله با آسیب با آســیب هاى اجتماعى روبه رو 

هستیم.»
محمدرضا محبوب فر، پژوهشــگر و جمعیت شناس 
توسعه در مورد آسیب هاى اجتماعى در ایران و بودجه 
مورد نیاز آن به «جامعــه 24» مى گوید: پیش از اینکه 
بخواهم وارد بحث بودجه و اعتبارات شوم باید احساس 
خطر خود را نسبت به آسیب هاى اجتماعى و افزایش 

آن در کشور ابراز کنم. 
این کارشــناس بیان مى کند: امــروز جامعه و مردم 
ایران دچار نوعى دلهره و نگرانى اند. همین  که دولت 
از افزایش 10 درصدى دزدى ها و کاهش ســن آن به 
سنین 6 تا 7 ســالگى در کشور صحبت مى کند نشان 
مى دهد جامعه دچار دلواپســى ناشــى از هزینه هاى 
ســنگین زندگى و ناامیدى مردم در زندگى اســت. 
دســت کم 60 میلیون نفر در کشــور  بــه یارانه نیاز 
دارند یارانه اى که تنها مى توانــد آن ها را با کم ترین و 

نازل ترین کیفیت تغذیه تنها زنده نگه دارد.

محبوب فر مى گوید: بیشتر از بودجه و اعتبارات مالى در 
مورد آسیب هاى اجتماعى، به رسمیت شناختن و باور به 
آن ها از سوى نهاد هاى دولتى و حکومتى و شفاف سازى 
و اعالم آمار راستین و واقعى آن ها در جامعه مهم است. 
به باور من حتى اگر سهم آسیب هاى اجتماعى از بودجه 
1400 هم بیشــتر شــود، اما براى ریشه کن  شدن آن 
برنامه ریزى درست و بسیج سازمان یافته و هماهنگى 
میان ســازمان ها عزم ملى و دولتى وجود نداشته باشد 

هیچ کارى پیش نخواهد رفت.
وى اظهــار مى کند: شــوربختانه هیچ گاه درکشــور 
شاهد ورود جدى و موثر مســئوالن در حوزه کاهش 
آسیب هاى اجتماعى نبوده ایم. مسئوالن در ایران در 
حوزه آســیب هاى اجتماعى تنها به کار هاى روزمره 
بســنده مى کنند و در این زمینه هیــچ کار اصولى و 
اساســى انجام نمى دهند و گاه بــه گاه هم براى رفع 
تکلیف گزارش هایى مى دهند که هیچ یک برمبناى 
واقعیت نیســت زیرا اگر گزارش واقعى از آمار اعتیاد، 
حاشیه نشیى، طالق یا مفاسد خالقى و احصا مناطق 
بحران خیز در کشــور  منتشــر کنند خود زیر سوال 
مى روند چراکــه جامعه متوجه مى شــود در تمام این 
سال ها هیچ اقدام درســتى براى کاهش آسیب هاى 

اجتماعى در کشور انجام نشده است.
این جمعیت شناس تاکید مى کند: قرار بود در برنامه سوم 
تا ششم توسعه که هم اینک در آن قرار داریم آسیب هاى 
اجتماعى در ایران کم شود حتى در برنامه ششم بیان 
کردند که این آمار باید 25 درصــد کاهش پیدا کند و 
امروز همان گونه  که همه مى دانند و مى بینند کشــور 

غرق در آسیب هاى اجتماعى است. به باور من حتى اگر 
ردیف مشخص مالى و بودجه اى هم در بودجه ساالنه 
تعریف شــود تا هنگامى  که مدیریــت و برنامه ریزى 
هماهنگى درســت میان ارگان هاى گوناگون وجود 
نداشته باشد و مدام شاهد وجود انحراف در منابع مالى 
باشیم وضعیت به همین شکل خواهد بود و هر روز هم 
بدتر مى شــود. ما باید بدانیم آسیب هاى اجتماعى در 
کشــور ما جزو اولویت ها نیست بنابراین هر اندازه هم 
براى آن بودجه درنظر بگیرید سودى ندارد و تنها منابع 

مالى کشور و مردم به هدر مى رود.
محبوب فر به فقر و مشــکالت معیشــتى به عنوان 
مهم ترین عامل افزایش آسیب هاى اجتماعى در کشور 
اشــاره کرده و مى گوید: امروز کارفرما ها و صاحبان 
صنایع مى گویند دولت مى خواهد خرج تبلیغات خود در 
مورد افزایش حقوق کارگران را از جیب آن ها تامین کند 
در صورتى که امروز با وجود وضعیت اقتصادى و تورم 
موجود در کشور کارفرما ها هم دچار مشکل شده اند تا 
جایى که اعالم کرده اند امسال راهى جز تعدیل نیرو و 
اخراج نیرو ها و تعطیلى بخشى از خط تولید خود ندارند. 
تمامى این ها به معناى افزایش سرســام آور قیمت ها 
در ابتداى امسال اســت؛ بنابراین ما امسال باید شاهد 
افزایش قیمت کاالها، تورم و بیکارى در کشور باشیم.

این کارشــناس مى افزاید: فرامــوش نکنید در بحث 
آســیب هاى اجتماعى هم مانند دیگر مسائل کشور 
بدون حضور مردم و تشکل هاى غیردولتى، گوش دادن 
به سخنان و مشــکالت و درد دل آن ها راه به جایى 

نخواهیم برد.   

روان درمانگر و مدرس دانشگاه معتقد است: سالمت جامعه در 
گرو سالمت زنان است و اولویت بخشى به این مؤلفه 
سبب ایجاد یک جامعه عارى از بیمارى هاى روانى 

و اجتماعى خواهد بود.
مهدى عســکرى پور افزود: ایــن نام گذارى 
با هدف افزایش آگاهــى عمومى در جامعه، 
دستیابى شهروندان به دانش و اطالعات روز و 
ارتقاى سالمت جسمانى و روانى جامعه توسط 

سازمان بهداشت جهانى انجام مى شود.
وى تصریــح کــرد: یکــى از عوامــل اصلى 
شــکل گیرى رفتار فرد، خانواده اســت؛ به عبارت 
دیگر، والدین، مربى و معلم فرزنــدان در محیط اصلى 
اجتماعى (خانــواده) بوده و این ســاختار اجتماعى در حقیقت 

آموزشگاه فرزندان است.
عســکرى پور ادامه داد: در این محیط، مادران و زنان ضامن ســالمت خانواده و موظف به مدیریت و 
برنامه ریزى سالمت همسر و فرزندان هســتند و عنصر اصلى شکل گیرى شخصیت و طبیعتا سالمت 

جامعه محسوب مى شوند و در حقیقت سالمت جامعه در گرو سالمت زنان است.
این مشاور با اشاره به نقش  متعدد زنان در دوره هاى مختلف زندگى افزود: زنان از منظر جسمى و روحى 
با مردان متفاوت بوده و با ارتقاى سالمت زنان و مادران جامعه مى توان یک اجتماع عارى از بیمارى هاى 
روحى، روانى و اجتماعى داشت و اولویت برخى از کشورهاى توسعه یافته به سالمت زنان نیز بر همین 
اساس است. این روان درمانگر افزود: تامین ســالمت زنان نیز در گرو رعایت حقوق آنان است. مردان 
باید خلقیات و روحیات زنان را درك کرده و رفتار این جنس به عنوان همسر، پدر و برادر باعث اخالل در 
سالمت زنان نشود. وى همچنین با تاکید بر اهمیت سالمت و امنیت دختران اضافه کرد: دختران امروز، 
مادران فردا خواهند بود بنابراین سالمت و امنیت دختران نیز باتوجه به وظایف و مسئولیت هاى آینده این 

جمعیت بسیار حائز اهمیت است.

معاون سازمان بهزیستى از اجراى 570 پروژه با رویکرد پیشگیرى 
از آسیب هاى اجتماعى در محالت کم برخوردار و آسیب خیز 
در سال گذشته خبر داد و گفت: امسال 800 پروژه در 

این محالت اجرا خواهد شد.
آرزو ذکایى فر در خصوص ضریب نفوذ خدمات 
بهزیستى در زمینه آســیب ها در سال 1400، با 
بیان اینکه یکى از رویکردهایى که در پیشگیرى 
اولیه از بروز آســیب هاى اجتماعى بسیار داراى 
اهمیت است، رویکرد جامعه نگر است، گفت: بر 
همین اساس سازمان بهزیستى از 20 سال پیش 
اقدام به ایجاد گروه هاى همیار ســالمت اجتماعى و 
ظرفیت ســازى محلى براى تقویت مشارکت شهروندى 

و اجتماعى کرد.
وى ادامه داد: بر همین اساس نیز در 31 استان، جمعیت همیار سالمت اجتماعى راه اندازى شد؛ 
در حال حاضر بیش از 1200 گروه همیار سالمت اجتماعى در کشور فعال هستند که گروه ها عمدتاً در محالت 

با اولویت مناطق کمتر برخوردار، آسیب خیز و حاشیه مستقر هستند.
معاون پیشگیرى از آسیب هاى مرکز توسعه پیشگیرى سازمان بهزیستى گفت: بررسى رویکردها و راهکارهاى 
پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى نشان مى دهد که مشارکت اجتماعى و ظرفیت سازى و توانمندسازى مردم 
محالت و مناطق، در طراحى و اجراى برنامه هاى پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى مى تواند بسیار کارآمد و 

اثربخش باشد.
معاون پیشگیرى از آسیب هاى مرکز توسعه پیشگیرى سازمان بهزیستى با اشاره به بهره مندى بیش از 5 میلیون 
نفر در سال 1400 از برنامه هاى آگاه سازى و پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى افزود: در سال گذشته با توجه 
به رصد و دیده بانى وضعیت آسیب هاى اجتماعى که در تمام استان ها داشتیم و همچنین شروع برنامه رصد و 
دیده بانى 474 شهرستان، نتایج مطالعه نشان داد که برنامه ها و اقداماتى که باید انجام دهیم در چه موضوعاتى 
است؛ بنابراین برنامه هاى آموزشى از جمله آموزش هاى خود مراقبتى (ویژه جوانان و نوجوانان) را با کمک بیش 
از 2000 تسهیل گر آموزشى و محلى در استان ها اجرا کردیم. همچنین برنامه هاى خانواده محور و برنامه هاى 

پیشگیرى از خشونت هاى خانگى را در کلیه استان هاى کشور اجرایى کردیم.

سالمت یک جامعه در گرو سالمت زنان است

800 پروژه پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى 
امسال اجرا مى شود

مدیرکل امور تربیتى و مشاوره وزارت آموزش و پرورش از ارایه 
خدمات تخصصى روانشناختى و حمایتى به دانش آموزان 

آسیب دیده از فضاى مجازى خبر داد.
مسعود شکوهى درباره مهم ترین اقدامات صورت 
گرفته براى جلوگیرى از آســیب هاى ناشى از 
استفاده از بســتر مجازى گفت: ارتقاى سواد 
رســانه اى در دانش آموزان در قالب ساعت 
درس رسمى و غیررسمى براى حضور سالم در 
دنیاى مجازى، همچنین تهیه و تدوین محتواى 
آموزشــى، مهارتى و روان شناختى براى دانش 
آموزان تمام دوره هاى تحصیلى جهت آشــنایى و 
ارتقاى آگاهى آنان با تهدیدات و آســیب هاى فضاى 
مجازى (انواع آسیب هاى فرهنگى، اخالقى، روانى – اجتماعى، 

سالمت جسمانى، تحصیلى و…) از جمله اقدامات ماست.
وى با اشاره به اینکه توانمندســازى روانى مى تواند براى جلوگیرى از آسیب هاى فضاى مجازى کمک 
کننده باشد، گفت: توانمندسازى روانى – اجتماعى و ارایه آموزش هاى مورد نیاز به دانش آموزان جهت 

بهره گیرى مناسب از فضاى مجازى و مقابله در برابر تهدیدات احتمالى هم بسیار کارساز است.
شکوهى افزود: انجام غربالگرى دانش آموزان براســاس ابزارهاى روان شناختى براى دستیابى به نیم 
رخ روانى – اجتماعى آنان با استفاده از سامانه همگام و بهره گیرى از ظرفیت تشکل هاى دانش آموزان 
و همساالن در آموزش هاى ارتقایى و پیشگیرانه براى مصونیت آنان در برابر آسیب هاى ناشى از فضاى 

مجازى نیز از سایر اقدامات دفتر امور تربیتى است.
مدیرکل امور تربیتى و مشــاوره وزارت آموزش و پرورش افزود: آموزش والدین در خصوص والدگرى 
صحیح و برقرارى ارتباطات موثر در خانواده، انجام نظارت هاى دقیق و برنامه ریزى صحیح براى فرزندان 
جهت  بهره گیرى مناسب آنان و مدیریت زمان در فضاى مجازى و نیز ارتقاى آگاهى آنان در خصوص 

آسیب هاى فضاى مجازى با استفاده از ظرفیت شبکه شاد همچنان در حال انجام و مورد تاکید است.
شکوهى گفت: ارایه خدمات تخصصى روان شناختى و حمایتى براى دانش آموزان آسیب دیده از فضاى 
مجازى در هسته هاى مشاوره مناطق و مراکز مشاوره و روان شــناختى دانش آموزى و خانواده سراسر 

کشور به شکل حضورى و غیرحضورى هم موثر خواهد بود.

ارائه خدمات تخصصى به دانش آموزان 
آسیب دیده از فضاى مجازى

بررسى کاهش بودجه آسیب هاى اجتماعى در گفتگو با یک پژوهشگر و جمعیت شناس 

آسیب هاى اجتماعى در کشور ما 
جزو اولویت ها نیست
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معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى استان 
اردبیل گفت: خاستگاه هاى جرایم و مفاسد به ویژه در محالت 
استان براى پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى شناسایى 
مى شود. جالل آفاقى اظهار داشت: پیشگیرى هاى فرهنگى 
مقدم بر پیشگیرى هاى وضعى-انتظامى یا حقوقى- قضایى 
است، بنابراین مســاجد باید به عنوان کانون پیشگیرى از 
آسیب هاى اجتماعى فعالیت کنند. وى همه اقشار مردم را در 
پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى مسوول دانست و افزود: در 
این بین انتظار از اعضاى هیات امناى مساجد که متولیان امور 
مسجد و محله هستند، بیشتر است و دستگاه قضایى استان 
متولیان امور مســاجد را مسووالن مستقیم پیشگیرى هاى 

فرهنگى هر محله مى داند.

شناسایى خاستگاه جرایم 
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سرپرست اداره کل بهزیستى مازندران گفت : طرح 30 روز 30 
روستا با هدف آگاه سازى و اطالع رسانى از خدمات تخصصى 
برنامه اورژانس اجتماعى، بررسى آسیب هاى اجتماعى احتمالى 
موجود در روســتاها و ارائه خدمات تخصصى در ماه مبارك 
رمضان انجام مى شود. فریبا بریمانى گفت: این طرح  با هدف 
آگاه سازى و اطالع رسانى از خدمات تخصصى برنامه اورژانس 
اجتماعى، بررسى آسیب هاى اجتماعى احتمالى در روستاها و 

ارایه خدمات تخصصى به جامعه هدف اجرا مى شود.

اجراى طرح30 روز
 30 روستا 

معاون فرهنگى اجتماعى پلیس فتا انتظامى کشور از اجراى طرح عملیاتى پلیس فتا 
بر علیه شایعه سازى در فضاى مجازى در کلیه واحد هاى انتظامى پلیس فتا در سراسر 

کشور خبر داد و گفت: با عوامل تولید و یا منتشرکنندگان اینگونه محتوا ها 
برابر قانون برخورد خواهد شد.

سرهنگ رامین پاشایى با اشاره به شایعه هاى کذب در کشور با 
اهداف مغرضانه گفت: در راستاى مقابله با این پدیده مجرمانه 
طرح عملیاتى در کلیه واحد هاى انتظامى پلیس فتا در سراســر 
کشور آغاز شــده است. بر اســاس رصد هاى صورت گرفته در 
فضاى مجازى کامال مشخص است سطح تولید و انتشار شایعات 
با اهداف مغرضانه، توطئه، تخریب روابط بین المللى، ایجاد جو 
بى اعتمادى و القا حس ناامیدى در هموطنان صورت گرفته است.

به گفته معاون فرهنگى اجتماعى پلیس فتا انتظامى کشور تمامى 
جریانات خبرى منتشــره در این خصوص در فضاى مجازى مرتبط با 

کشور ایران، در کارگروه هاى ویژه رصد و پایش پلیس فتا مورد تجزیه و تحلیل 
قرار مى گیرد و در صورت مواجه با موارد خالف واقعه و انتشار اخبار جعلى و کذب برخورد 

قضائى با شایعه سازان در دستور کار قرار مى گیرد.

سرهنگ پاشایى گفت: اولویت اصلى پلیس فتا در برخورد با هر گونه محتواى کذب و 
جعلى در فضاى مجازى پاکسازى و بر طرف کردن آلودگى هاى مربوطه و در مرحله اول 
توجیه مرتکبان اینگونه جرایم است ولیکن در صورت تکرار و یا انتشار به 
نحوى که داراى ضرر و زیان مادى، معنوى و خسارات روحى و 
روانى فراوان در جامعه باشد با عوامل تولید و یا منتشر کنندگان 

برابر قانون برخورد خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول تاکنون تعدادى افراد در این حوزه مورد 
شناســایى قرار گرفته اند و ضمن هماهنگى با مراجع قضائى 
پس از احضار ضمن تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونى به 

مراجع ذى صالح ارسال شده اند.
سرهنگ پاشایى گفت: برابر بررسى هاى فنى و تخصصى صورت 
گرفته مشخص شده است حجم وسیعى از محتواى شایعه و کذب 
از ســوى معاندان و مغرضان در خارج از مرز هاى آبى و خارجى کشور 
عزیزمان با تکنیک خاص از جمله تقطیع و تحریف واقعیت تولید و منتشــر 
مى شود که متاسفانه تعدادى افراد در داخل کشور نیز به صورت عمدى و سازمان یافته 

و یا غیر تعمدى نسبت به انتشار آن اقدام مى کنند.

عملیات پلیس فتا علیه شایعه سازى در فضاى مجازى
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 هر که دل خالى دارد و اندیشــه اش را به کار گیــرد تا بداند که عرش   
خود را چگونه برپاى داشــته اى و آفریدگانت را چســان آفریده اى و 
آســمان هایت را چگونه در هوا معلق داشــته اى و زمینت را چگونه بر 
امواج آب گســترده اى، در کار خویش بماند و نگاهش خیره بازگردد 
و عقلش مغلوب شود و شنوایى اش از کار بیافتد و اندیشه اش مبهوت و 

موال على (ع)حیرت زده ماند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاىروز یازدهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم َحبّْب الّى فیِه اإلْحساَن وَکّرْه الّى فیِه الُفسوَق والِعْصیاَن وَحّرْم علّى فیِه 

الّسَخَط والنّیراَن بَِعْونَِک یا غیاَث الُمْستغیثین.
خدایا! دوست گردان به من در این روز نیکى را و نـاپسند بدار در این روز 
فسق و نافرمانى را و حرام کن بر من در آن خشم و سوزندگى را، به یاریت 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاى دادرس داد خواهان.

همزمان با ماه مبــارك رمضــان، درب برخى از 
چله خانه هاى آرامســتان تاریخى تخت فوالد که 
سالها به روى مردم بسته بود، گشوده شده و این فضا 

را مهیاى عبادت و راز و  نیاز کرده است.
مجموعه تاریخى، فرهنگى و مذهبى تخت فوالد 
چندین ویژه برنامه را به مناسبت ماه مبارك رمضان 
تدارك دیده که در این ایام، در تکایا و بخش هاى 

مختلف این آرامستان تاریخى برگزار مى شود.
مســوول برگزارى این برنامه ها گفــت: یکى از 
ظرفیت هاى معنــوى در آرامســتان تخت فوالد 
که از قدیــم در اختیار مردم قرار مى گرفته اســت، 

چله خانه هایى است که در برخى از تکایا وجود دارد 
لذا مدیریــت مجموعه تخت فــوالد طى اقدامى، 
درب هاى برخــى از این چله خانه ها را که ســالها 
به روى مردم بســته بود، گشــوده و آنها را مهیاى 

بهره بردارى کرده است.
هادى نظرى افــزود: در قالــب ویژه برنامه «چله 
خلوت» در ماه مبارك رمضان، چله خانه هاى تکایاى 
مادر شــاهزاده و بابا رکن الدین جهت میزبانى از 
عالقه مندان آماده شده و فضاســازى این اماکن 
شــامل فراهم کردن امکان عبادت در چله خانه، 
انتشار رایحه خوش در فضا و... به انجام رسیده است.

وى از «بهار مناجات» به عنوان یکى دیگر از ویژه 
برنامه هاى ماه رمضان یاد کرد و گفت: این برنامه 
فرصتى را براى قرائت دعــاى ابوحمزه ثمالى در 
تمامى شب هاى ماه رمضان از ســاعت 10 و 30 
دقیقه در تکیه بابا رکن الدین، تکیه صاحب روضات 
در نزدیکى تکیه سید العراقین و مسجد رکن الملک 

فراهم کرده است.
به گفته نظرى، برنامه «رمضانگــرد» نیز از 21 تا 
31 فروردین ماه فرصت بازدید از بقاع سه امامزاده 
شاخص شــهر را همراه با بازدید از برخى تکایاى 

تخت فوالد براى عالقه مندان فراهم کرده است.

مســوول برگزارى این برنامه ها خاطرنشان کرد: 
برنامه رمضانگرد هر روز از ســاعت 16 برگزار و به 

صرف یک افطارى ساده منتهى مى شود.
او دیگــر برنامــه مجموعه تاریخــى، فرهنگى و 
مذهبى تخت فوالد را در ماه مبارك رمضان، برنامه 
«پاتوق» دانست و شرح داد: پاتوق در قالب برپایى 
حداقل 8 گعده با محوریت گفتگوهاى معرفت افزا با 
مشارکت گروه هاى مردمى هر روز از ساعت 16 الى 
17 در برخى از تکایاى تخت فوالد برگزار مى شود 
که اغلب این گعده ها در تکیه بابارکن الدین میزبان 

عالقه مندان است.

بعد از سال ها مسدود بودن؛

درب چله خانه هاى تخت فوالد باز شد

مجموعه باغ غدیر از 24 فروردین به مدت پنج شب 
در ویژه برنامه "بهار جان ها" میزبان میهمانان ماه 

ضیافت الهى است.
به گــزارش اداره ارتباطات معاونــت فرهنگى 
شــهردارى اصفهــان، معــاون اجتماعــى و 
مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شــهردارى اصفهان با اشاره به برگزارى 
ویژه برنامه "بهار جان ها" در شب هاى ماه مبارك 
رمضان اظهار داشت: این برنامه با حضور قاریان 
برتر بین المللى و ملى از جمله حامد شــاکرنژاد، 
سیدجواد حســینى، مسعود نیک دســتى، احمد 
ابوالقاســمى و حمیدرضا احمدى وفا و همچنین 
پنج نفر از قاریان برتر نوجوان و گروه هاى تواشیح 

بشارت و فلق برگزار مى شود. 
سعید امامى افزود: در برنامه بهار جان ها که از 24 
تا 28 فروردین ماه از ساعت 20:30 تا 22:30 در 
محل باغ غدیر برنامه ریزى شده میزبان سیدبشیر 
حســینى و تعدادى از تجربه گران برنامه "زندگى 

پس از زندگى" خواهیم بود.
وى قرعه کشى کمک هزینه سفر به کربالى معلى، 
مجرى گرى و مسابقه را از دیگر بخش هاى این 
برنامه دانســت و ادامه داد: این ویژه برنامه شامل 
تالوت قارى برتر کشــورى به مدت 30 دقیقه و 
تالوت قارى نوجوان به مدت 10 دقیقه و اجراى 
تواشیح گروه هاى بشــارت و فلق به صورت یک  
شــب در میان است و قرعه کشــى کمک هزینه 
سفر به کربال نیز هر شب از میان شرکت کنندگان 

صورت مى گیرد. 
وى تصریح کرد: سخنرانى سیدبشیر حسینى در 
حوزه هاى خانواده و تربیت فرزندان هر شــب به 
مدت 20 دقیقه و بیان صحبت ها و تجربیات چند 
تن از تجربه گران برنامه زندگى پس از زندگى نیز 

از دیگر بخش هاى بهار جان ها است.
گفتنــى اســت؛ حضــور در برنامــه خانوادگى 
"بهــار جان هــا" بــراى عمــوم شــهروندان 

آزاد است.

ضیافت بهار قرآن با «بهار جان ها» 

به گزارش روابط عمومى فرماندارى اصفهان، محمدعلى 
احمدى فرماندار اصفهان در جلســه شــوراى زکات 
شهرســتان، با اشــاره به اهمیت تبیین حکم خداوند، 
عنوان کرد: ارائه راهکارهاى عملى براى ترویج و توسعه 
فرهنگ زکات، از اهمیت واالیى برخوردار است و در این 

راستا باید گام هاى مؤثرترى برداریم.
فرماندار اصفهــان با تأکید بر ضرورت اطالع رســانى 
پیرامون اقدامات خوب انجام شده در خصوص پرداخت 
زکات، افزود: متأسفانه تاکنون تبلیغات و اطالع رسانى 
مؤثرى پیرامون اهمیت پرداخت زکات، آثار و برکات و 
اقدامات خوب صورت گرفته، انجام نشده که مى بایست 
این آثار و برکات و زیبایى هــا را به طرق مختلف براى 

مردم تبیین و روایت کنیم
احمدى تأکید کرد: ارتباط مستقیم با مخاطبین خاص 
در دستگاه هاى مختلف و شناســایى و دریافت مجوز 
و لیســت افراد واجب الزکات و مراجعه به آنها، آموزش 
اصناف، تخصیص بخشى از فضاهاى آموزشى ادارات 
به موضــوع زکات و اهمیت پرداخــت این حکم الهى، 
استفاده از فضاى جلسات و همایش هاى دستگاه ها و 
ادارات  براى پیگیرى موضوع زکات و ارتباط با خیریه ها 
باالخص اداره اوقاف و امور خیریه، ازجمله مواردى است 

که باید مورد توجه ویژه قرار دهیم.
فرماندار اصفهان بر لزوم ترویج و توسعه فرهنگ زکات 
در روســتاها نیز تأکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت 
خوب روحانیون اعزامى و روحانیون مستقر در روستاها 

و ائمه جمعه شهرستان نسبت به تبیین و اطالع رسانى 
پیرامون این حکم الهى در روستاهاى شهرستان اقدام 

گردد.
احمدى با تأکید بر اینکه شوراى زکات در روستاها باید 
کامل، بروز و فعال گردد، افزود: بخشدار مرکزى با دعوت 
از کارشناس مربوطه در یکى از جلسات با دهیاران نسبت 

به تبیین و ترویج فرهنگ زکات اقدام نماید.
وى با بیان اینکه عید فطر، یکى از روزهاى شاخص در 
جذب زکات است، تأکید کرد: مؤسسات تحت پوشش 
دستگاه هاى حمایتى براى استقرار صندق در روز عید 
فطر و جمع آورى زکات فطره، باید از دبیرخانه شوراى 
زکات مســتقر در کمیته امداد امام خمینى (ره) مجوز 

دریافت کنند کــه این مهم باید به تمامــى آنها اطالع 
رسانى شود.

فرماندار اصفهان افزود: مؤسسات خیریه صرفا بایستى 
صندوق هاى جمع آورى زکات فطره را در محدوده دفتر 
خود مستقر کنند و نه در میادین یا محل نماز عید فطر، 
مگر این مؤسسه، مؤسســه خیریه ملى باشد و یا مجوز 

الزم را از دبیرخانه شوراى زکات اخذ کرده باشد.
احمدى با تأکید بر اینکــه دبیرخانه باید بــا خیریه ها 
مکاتبه کند و محدودیت ها و ظرفیت ها را متذکر شود، 
تصریح کرد: مجوزها باید بر روى صندوق هاى مستقر 
نصب شده باشــد و دبیرخانه به این مهم توجه ویژه اى 

داشته باشد.

آثار و برکات و زیبایى هاى زکات باید براى مردم تبیین شود

به گزارش دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان ، صبح  دوشنبه نوزدهم فروردین ماه در فرمانداري 
ویژه کاشــان ،آیین مراســم تکریم و معارفــه مدیر برق 

شهرستان کاشان برگزار گردید.
به گزارش دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان، روز دوشنبه نوزدهم فروردین ماه در فرمانداري ویژه 
کاشان،آیین مراســم تکریم و معارفه مدیر برق شهرستان 

کاشان برگزار گردید.
 مراسم در ابتدا با تالوت آیاتی از کالم ا... مجید مراسم تکریم 
و معارفه شروع شد و سپس مجري مراسم از مهندس رمضانی 
دعوت کرد تا گزارشی از عملکرد یکساله خود در امور برق 
شهرستان ارائه نماید. سپس مهندس حمامیان، قائم مقام 
شرکت توزیع برق استان سخنرانی نموده و در ادامه، از نایینى، 
نماینده مجلس شوراي اسالمی دعوت شد. در این مراسم 
شریف زارعی فرماندار کاشــان هم دقایقی درباره مسائل و 
ارائه راهکارهاي موجود در حوزه برق کاشان صحبت کرد و 
در انتها از دکتر حدادي پور مدیر جدید برق شهرستان کاشان 

جهت ارائه سخنرانی دعوت گردید.
 در پایان آیین نیز به رسم یادبود از تالش یکساله رمضانی با 
اهدا لوح تقدیر قدردانی شد و حکم انتصاب حدادي پور نیز به 
همراه یک جلد کالم ا... مجید به وى اهدا شد. همچنین از 
طرف فرماندار ویژه کاشان و نماینده مجلس شوراي اسالمی 
و فرمانده بسیج کاشان و شهردار نیاسر نیز از مهندس رمضانی 

با اهدا لوح سپاس تشکر و قدردانی گردید.

مدیر جدید امور برق 
شهرستان کاشان معرفى شد

مدیر آزمایشــگاه هاى شــرکت فوالد مبارکه از موفقیت 
آزمایشگاه هاى این شــرکت در ارزیابى تجدید گواهینامه 

بین المللى استانــدارد ISO/IEC 17025-2017 خبر داد.
امیــر صالحــى اظهــار کــرد: عنــوان اســتاندارد

 ISO/IEC 17025-2017 الزامــات عمومــى بــراى 

احراز صالحیت آزمایشــگاه هاى آزمون و کالیبراســیون 
اســت و پیاده ســازى و اجراى الزامات این استاندارد براى 
آزمایشگاه هاى شرکت هایى که در عرصه بین المللى فعالیت 
مى کنند و استراتژى آن ها تولید محصوالت باکیفیت است 

ضرورى است. 
وى افزود: اجراى الزامات این اســتاندارد و اخذ گواهینامه 
مربوطه همواره موردتوجه مشتریان، سازمان ملى استاندارد، 
سازمان ها و نهادهایى است که به دالیل گوناگون شرکت 
فوالد مبارکه را مورد ارزیابى قرار مى دهند. خوشــبختانه 
پیاده ســازى و اجراى الزامات این اســتاندارد بیش از یک 
دهه است که در شرکت انجام شــده و در این مرحله براى 
ســومین بار، تجدید گواهینامه بین المللى این استاندارد در 
آزمایشگاه هاى آزمون شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا با 

موفقیت انجام گرفته است.
مدیر آزمایشــگاه هاى شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: مؤسسه اى که فوالد مبارکه را در این استاندارد تأیید 
صالحیت کرده، آژانس بین المللى تأیید صالحیت کشــور 
ترکیه (TURKAK) اســت که یک مرجــع بین المللى و 
مورد تأیید اتحادیه بین المللى تأیید صالحیت آزمایشگاه ها 
 (EA) و اتحادیه منطقه اى تأییــد صالحیت اروپا (ILAC)
اســت و همین امر باعث اعتبار بین المللــى نتایج آزمون 

آزمایشگاه هاى شرکت است.

تجدید گواهیـنامه بین المللى 
استاندارد فوالد مبارکه 

فراخوان مناقصه عمومى 
شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.          

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/01/24  مى باشد.

3- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / 

پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

 شماره فراخوان سامانهمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
ستاد و شماره مناقصه

12 ماه
 اجراي کلکتور فاضالب محسن

 آباد (1) منطقه برخوار
 یک مرحله اى با ارزیابى)

( فشرده
62,593,737,9483,130,000,0002001001434000008

401-1-42

12 ماه
 اجراي کلکتور فاضالب حبیب آباد
 (1) منطقه برخوار  (یک مرحله اى

( با ارزیابى فشرده
48,752,881,7142,440,000,0002001001434000010

401-1-43

 12 ماه
 اجراي کلکتور فاضالب سین

 منطقه برخوار  (یک مرحله اى با
 ( ارزیابى فشرده

39,848,467,6782,000,000,0002001001434000012
401-1-44

6 ماه
 ایجاد و توسعه شبکه فاضالب
 شهر گرگاب 2  (یک مرحله اى

( با ارزیابى فشرده
41,879,843,3832,100,000,0002001001434000011

401-1-45

تاریخروزساعتعنوان
1401/01/31چهار شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/02/10شنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/02/11یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/01/24


