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بیکارى زنان به 14 برابر مردان رسیده استشناسایى قاچاقچى ارز در فرودگاه اصفهاناتفاقى عجیب در «عصرجدید» که شگفتى ساز شدخرید آپارتمان در چالوس، تب جدید بازار مسکن هافبک طالیى ها دوباره متولد مى شود؟ اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دندانپزشکى از سبد 
هزینه هاى خانوار 
خارج شده است

پارك هاى اصفهان زنانه مردانه نمى شود
3
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شاید در اصفهان 
خاموشى داشته 

باشیم

بر اساس آمارهاى موجود هر ایرانى 35 تا 55 ساله، 
حدود پنج دندان دائمى خود را از دست داده است و 
این نشان دهنده مشکالت مالى شدید مردم است 

که هزینه مربوط به سالمت دهان و دندان را از سبد 
خانوار خارج کرده اند و صرفاً به کشیدن دندان...

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان با بیان اینکه 
از نیمه دوم اردیبهشت امســال محدودیت بار صنایع 
اصفهان را انجام خواهیم داد، گفــت: اگر با مدیریت 
بار کمبود برق برطرف نشــد، با برنامه ریزى در بخش 

خانگى و تجارى خاموشى خواهیم داشت.
ســید محمدرضا نوحى ادامه داد: طى جلسات هفته 
گذشــته با توانیر و وزارت نیرو با اســتان و شهرستان 
اصفهان، بین 12 تا 15 هزار مگاوات با کمبود تولید برق 

در کشور مواجه هستیم.
وى با اشاره به اینکه در پیک مصرف، استان اصفهان 

حدود  1500 مگاوات کمبود تولید برق...
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اعضاى شوراى شهر در گفتگو با «نصف جهان» تأکید کردند؛

مغانلو:ما سپاهانیم و 
کارى به نام رقبا نداریم

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در گروه D لیگ قهرمانان آسیا با تیم هاى 
پاختاکور ازبکستان، الدحیل قطر و التعاون عربستان رقابت داغى براى 
صعود به مرحله بعدى دارد. نتیجه گیرى عالى شاگردان محرم نویدکیا 
در بازى اول که با یک کامبک فوق العاده همراه شد همه اهالى فوتبال 

را به ادامه راه طالیى پوشان اصفهان امیدوار کرد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان:

از هر 5 نمونه
 در اصفهان یک نفر 
کرونا مثبت مى شود

شرق اصفهان نیازمند 100 میلیون متر مکعب آب است
به منظور اتمام کشت فعلى کشاورزان؛
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 محمد خدابنده لو:  محمد خدابنده لو: 

ذوب آهن مى تواند یکى ذوب آهن مى تواند یکى 
از مدعیان شود

رئیس پلیس راهور مطرح کرد؛رئیس پلیس راهور مطرح کرد؛

کمک واکسن نزده ها کمک واکسن نزده ها 
و واکسن زده هاو واکسن زده ها

 به خزانه به خزانه
دولت!دولت!
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معاون درمان وزارت معاون درمان وزارت 
بهداشت:بهداشت:

بروز موج بروز موج 
سهمگین کرونا سهمگین کرونا 

پیش بینى پیش بینى 
نمى شودنمى شود

2

4

على مشهدى: به من گفتند على مشهدى: به من گفتند 
فقط برو بنشین و نخند!

ماجراى نرفتن جواد رضویان به «جوکر» ماجراى نرفتن جواد رضویان به «جوکر» 
و حاشیه هایى که به وجود آمدو حاشیه هایى که به وجود آمد

آگهى تجدید مزایده عمومى
 فروش خودرو به شماره 1400-34-1

1) نام دستگاه مزایده گزار : شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
2) موضوع مزایده : فروش یک دســتگاه خودرو دو کابین آمیکو مدل آسنا تاریخ 

تولید 1398 سفید رنگ با قیمت پایه کارشناسى 8,300,000,000 ریال
3) زمان دریافت اسناد : از روز پنجشنبه مورخ 1401/01/25 لغایت روز چهارشنبه 

مورخ 1401/01/31 از ساعت 8 الى16
4) آدرس محل دریافت اسناد : اصفهان – مقابل پلیس راه شاهین شهر – کاشان 

کیلومتر 8 جاده علویجه،  شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
5) ضمانت نامه شرکت در مزایده : 5 درصد مبلغ کارشناسى به صورت ضمانت نامه 
بانکى با اعتبار 3 ماهه و یا واریز نقدى به حساب شماره حساب 518126482 عهده 

بانک کشاورزى به نام شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
6) زمان تحویل اسناد : حداکثر تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/01/31

7) شرکت گلدشت نمونه اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
8) حق الزحمه کارشناسى و هزینه آگهى در روزنامه بر عهده برنده مزایده است.

9) داوطلبان مى توانند جهت بازدید از خودرو به نشانى شرکت مراجعه و یا جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 03195014610 داخلى 226 تماس حاصل 

نمایند.
10) اسناد و مدارك این مزایده در آدرس اینترنتی www.goldashtco.com قابل 

مشاهده است.
11) پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و هزینه هاى شماره گذارى و نقل و انتقال بر 

عهده برنده مزایده است.
12) برنده مزایده روز یکشــنبه مورخ 1401/02/04 از طریق روابط عمومى شرکت 

اعالم خواهد شد.
روابط عمومى شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

اطالعیه
به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیاتهاى ورزشى استانى و شهرستانى 
مقرر است نسبت به تشکیل مجمع عمومی انتخابات هیات موتورسواري و اتوموبیلرانی استان 
اصفهان به منظور انتخاب رئیس هیات به همراه اعضاى هیات رئیسه: (نایب رئیس،خزانه دار،خبره 
ورزشی ،دونفر عضو هیات رئیسه  که حداقل یک نفر از بین  بانوان باشد) استان اصفهان اقدام 
گردد، بدینوســیله از کلیه افراد واجد شــرایط عالقمند به احراز پست ریاست  هیات دعوت 
مى نمایند جهت ثبت نام ، اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى هیات رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز 
از روز یکشنبه  مورخ 1401/01/28  لغایت روز  دوشنبه مورخ 1401/02/05 به مدت 7 روز کارى از 
ساعت 8 الى 13 به دبیرخانه مجمع واقع دردفتر هیات موتورسواري واتومبیلرانی استان اصفهان 

به آدرس: اصفهان - چهارراه تختی - ورزشگاه تختی مراجعه نمایند.
شرایط عمومى احراز رئیس هیات استان :

1- التزام به قانون اساسى  جمهورى اسالمى ایران
2-  دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى( لیسانس)

3 دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال
4-  سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال(طبق دستورالعمل)

5-  دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت(خدمت سربازى)یا معافیت ویژه آقایان 
6-فرد واجد شرایط فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد. 

مدارك مورد نیاز:
1. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 

2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید
3. اصل و تصویر کارت ملى وشناسنامه( تمام صفحات)

4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب
5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدربراي فرد واجد شرایط احراز 

پست رئیس هیات وکلیه نفرات هیات رئیسه پیشنهادي (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)
6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پســت هاى هیات رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم 
اعضاى پیشنهادى هیات رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیات استان در 

زمان ثبت نام 
7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز . (طبق دستورالعمل)

8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 
تبصره: حضور داوطلب ریاست هیات یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام 

الزامى مى باشد. 
الزم به ذکر است: «آیین نامه نحوه فعالیت هیات هاى استانى و شهرستانى ودستورالعمل نحوه 
ثبت نام به انضمام  فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیات ورزشى 

مربوطه جهت اطالع داوطلبان قرار داده شده است»
www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان - هیات موتور سوارى و اتومبیلرانى استان اصفهان
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تهدید تخریب تهدید تخریب 22 میلیون هکتار از مراتع اصفهان میلیون هکتار از مراتع اصفهان
1111 هزار خانوار عشایر در حال حرکت به طرف استان هستند هزار خانوار عشایر در حال حرکت به طرف استان هستند
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ظرفیت کل سدهاى کشــور 50 میلیارد و 500 میلیون 
مترمکعب آب اســت که از این میزان تا روز بیســتم 
فروردین ماه امســال، 51 درصد پرشدگى (آب) دارند. 
این درحالى است که پارســال و در همین بازه زمانى 
حجم آب موجود در سدهاى کشــور 29 میلیارد و 48 
میلیون متر مکعب بوده که کاهش 13 درصدى را نشان 

مى دهد.
از طرفى متوسط بارش کشور در گذر زمان رو به کاهش 
است، به طورى که میانگین بارش 53 ساله کشور حدود 
250 میلیمتر بوده در حالى که میانگین 13 ســاله اخیر 
بــه 232 میلیمتر کاهش یافته اســت. میزان خروجى 

آب از سدهاى کشــور نیز از ابتداى سال آبى جارى تا 
20 فروردین ماه کاهش 29 درصدى را نشان مى دهد.

13 ســد حوضه آبریز دریاچــه ارومیه در ســال آبى 
جارى با موجودى یــک میلیــارد و 169 میلیون متر 
مکعبى 70 درصد ُپرشــدگى دارند که در مقایســه با 
سال آبى پارســال 3 درصد افزایش پرشدگى را نشان

 مى دهند.
سدزاینده رود اصفهان نیز در ســال آبى جارى با 339 
میلیون متر مکعب موجــودى مخزن 27 درصد میزان 
پرشدگى آن است که نسبت به سال آبى پارسال حجم 

پرشدگى آن 3 درصد بیشتر شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: با توجه به شرایط فعلى، 
فعًال بروز موج ســهمگین کرونایى دیگرى را پیش بینى 

نمى کنیم، اگرچه افزایش مختصرى خواهیم داشت.
ســعید کریمى گفت: از نظر کرونا شرایط بهتر شده است. 
البته به دلیل تعطیالت نوروزى و سفرها و دید و بازدیدهایى 
که انجام شد، میزان مراجعین ســرپایى به بیمارستان ها 
مقدارى باال رفته اســت. به طورى که روز 29 اسفند ماه 
تعداد مراجعین سرپایى به بیمارســتان ها، حدود 10 هزار 
نفر بود، اما امروز بین 17 تا 18 هزار تاســت و مقدارى در 
مراجعات سرپایى افزایش داشــته ایم. وى افزود: در عین 
حال خوشبختانه میزان بسترى خیلى افزایش جدى نداشته 

است. بسترى موجود روى تخت هاى بیمارستانى، بسترى 
در آى سى یو و میزان مرگ ومیر کاهش یافته است. زیرا از 
موج سهمگین اومیکرون فاصله گرفته ایم. در عین حال 
باتوجه به شرایط فعلى، فعًال بروز موج سهمگین دیگرى 
را پیش بینى نمى کنیم؛ اگرچــه افزایش مختصر را داریم. 
البته همه این موارد به شــرطى اســت که سوش و گونه 
مهاجم دیگرى نیاید. در این صورت طى دو سه ماه آینده و 
تا ابتداى تابستان، پیش بینى به این صورت است که به نظر 
مى آید یک افزایش مختصرى در اردیبهشــت ماه داشته 
باشــیم، اما طبق نظر کمیته علمى موج سهمگینى بعید 

است که رخ دهد.

سدهاى ایران 
چقدر آب دارند؟

بروز موج سهمگین کرونا 
پیش بینى نمى شود

نامه مدیرکل به خودش!
در شبکه هاى اجتماعى نامه اى    فارس|
منتشر شده که نشان مى دهد کوروش مودت، 
مدیر کل فعلى آموزش و پرورش خوزســتان 
براى تأسیس مدرســه غیرانتفاعى به خودش 
نامه زده و موافقت اولیه را هم انجام داده است! 
مودت در این باره گفته: این فقط یک برگه است 
و ما کار خالف قانونى را انجــام نداده ایم. بنده 
مثل بقیه همکاران فرهنگى فعًال درخواســت 
داده ام که بعدها مى خواهم در ایام بازنشستگى 
از آن استفاده کنم. وى عنوان کرد: هر نامه اى 
که بخواهد از این حوزه بیرون بــرود زیر نظر 
مدیرکل است و باید با مجوز بنده باشد. بر همین 
اساس درخواست مجوز آموزشگاه را براى بعد از 

بازنشستگى خودم دادم.

درباره یارانه ماه رمضان
  باشگاه خبرنگاران جوان|با دســتور 
رئیس جمهور و به مناسبت ماه مبارك رمضان 
مبلغ 150 هزار تومان به ازاى هر نفر یارانه کمک 
معیشتى به حساب برخى از سرپرستان خانوار که 
در 22 بهمن گذشــته و نوروز مشمول دریافت 
یارانه بودند، واریز خواهد شــد؛ با این حســاب، 
یک خانواده ســه نفره معادل 450 هزار تومان 
یارانه معیشتى ویژه ماه مبارك رمضان دریافت 
مى کند. افراد مشمول دریافت این یارانه بیش از 
11 میلیون سرپرست خانوار عنوان شده و طبق 
اطالعات دریافتى مبلغ مذکور قرار است ساعت 

24 جمعه 26 فروردین به حساب آنها واریز شود.

حمله بى سابقه
 به «عصر جدید»

  برترین ها| روزنامــه «ایــران»، ارگان 
مطبوعاتى دولت در یادداشــتى تند و اعتراضى 
بــه برنامه «عصــر جدید» با اجراى احســان 
علیخانــى، مجرى معروف صداوســیما حمله 
کرد. این روزنامه در مطلبى بــا عنوان «به نام 
اســتعدادیابى به کام هجو و گــذران وقت!» 
نوشــت: برنامه «عصر جدید» اساســًا نه تنها 
از کارکرد اســتعدادیابانه خــود فاصله گرفته 
اســت بلکه محلى شــده تا گروه هاى جوان و 
عمدتًا شهرســتانى که بســیار مورد بى مهرى 
و کم توجهى توسط دســتگاه کالن فرهنگى 
و هنرى کشــور قرار دارند به هر قیمت خود را 
در آن معرفى کنند تا بلکــه از این طریق بخت 

هنرى شان باز شود!

زمان آزمون استخدامى 
آموزش وپرورش

سخنگوى وزارت آموزش وپرورش    ایسنا|
با اشــاره به اینکه شــانزدهم اردیبهشت ماه 
«نهمین آزمون استخدامى متمرکز دستگاه هاى 
اجرایى کشور ســال 1400 » را در پیش داریم 
اظهار کرد: قرار اســت در این آزمون، 34 هزار 
و 815 نفر در آزمــون وزارت آموزش و پرورش 
شرکت کرده و جذب شوند. صادق ستارى فرد 
اظهار کرد: پیش بینى و تالش ما این است که 
این گروه از معلمان بتوانند در مهرماه سال آینده 
وارد کالس هاى درس شوند. ستارى فرد اضافه 
کرد: با توجه به کمبــود نیرو آموزش و پرورش 
تمام تالشش را به کار خواهد بست تا روند جذب 

با سرعت بیشترى انجام شود.

اسپرى تنفسى داریم
بنا بر اعالم پایگاه خبرى وزارت    میزان|
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، حمیدرضا 
اینانلو در واکنش به طرح شایعاتى در رسانه هاى 
معاند در خصــوص کمبود دارو هــاى بیماران 
تنفسى از جمله اسپرى هاى تنفسى گفت: کلیه 
دارو هاى مــورد نیاز بیماران تنفســى از جمله 
اسپرى هاى تنفسى به لحاظ موجودى وضعیت 
بســیار مناســبى دارند و هیچ کمبودى در این 

زمینه در کشور وجود ندارد.

اقدام بى سابقه در هالل احمر
جمعیــت  کل    روزنامه اعتماد|دبیــر 
هالل احمر از ورود به حــوزه ترویج فرهنگ عفاف 
و حجاب بر اساس تمایل داوطلبانه این نهاد موظف 
به خدمات بشردوستانه و امدادى و نیاز به اعتبارات 
دولتى براى اجراى طرح هاى کالن در زمینه ترویج 
فرهنگ عفاف و حجــاب خبــر داد. ورود این نهاد 
امدادى به حوزه ترویج «عفاف و حجاب» در حالى 
است که نه در اساسنامه این جمعیت امدادى، چنین 
وظیفه اى در شمار وظایف و مسئولیت هاى جمعیت 
هالل احمر مقرر شــده و نه جمعیت هالل احمر در 
فهرســت نهادها و دســتگاه هاى موظف به ترویج 

فرهنگ عفاف و حجاب قرار دارد .

کى یف مرا نمى خواهد 
  تابناك| «فرانــک والتــر اشــتاین مایــر»، 
رئیس جمهور آلمان گفت که اوکراین با پیشنهاد او 
براى دیدار از کى یف به همراه سایر رهبران اتحادیه 
اروپا مخالفت کرده است. وى اعالم کرد که کى یف 
در پاسخ به این پیشنهاد گفته است نیازى به حضور 
رئیس جمهور آلمان در اوکراین نیست. اشتاین مایر به 
دلیل روابط نزدیک چند ساله خود با مسکو، در داخل 
آلمان و خارج از این کشور با انتقاد مواجه شده است.

دلیل غیبت احمدى نژاد 
  دیده بان ایران| احمد علیرضابیگى، نماینده 
مردم تبریز در مجلس یازدهــم در خصوص غیبت 
محمود احمدى نــژاد در دیدار مســئوالن نظام با 
حضرت آیت ا... خامنــه اى گفت: بنده با ایشــان 
تماس گرفتم و آقاى احمدى نژاد گفتند به این جلسه 
«دعوت» نشده بودم. گفتنى است عصر روز سه شنبه 
دیدار ماه رمضانى مسئوالن نظام با رهبرى انقالب 
در حالى برگزار شد که در این دیدار حجت االسالم 
حسن روحانى، سیدحسن خمینى، محمدجواد ظریف 

و ..حضور داشتند.

چرا رئیسى
 مصاحبه نمى کند؟ 

ابراهیم رئیســى هنوز    روزنامه همدلى|
یک بار هم بعد از مراســم تحلیف، نشست خبرى با 
خبرنگاران سراسرى در تهران برگزار نکرده است. 
دیدارهایى که او با رسانه ها داشته عمدتًا به صورت 
کنترل شده در سفرهاى استانى یا مصاحبه تلویزیونى 
با صداوسیما بوده است. رئیســى به طورکلى مسیر 
جدیدى را در پیش گرفته و سعى مى کند که خود را از 

مواجهه مستقیم با خبرنگاران دور نگاه دارد.

خبرخوان

خرید آپارتمان در چالوس احتماًال تب جدید بازار مسکن 
به حساب مى آید. چالوس از شهر هاى استان مازندران 
است و بیشتر ایرانى ها در مسیر رسیدن به شمال حتمًا 
از آن گذر کرده اند. این شهر هفتاد هشتاد هزار نفرى و 
خوش آب وهوا حاال بخاطر بازار ملک و امالك خود مورد 
توجه قرار گرفته است و عده زیادى دوست دارند بدانند 
خرید آپارتمان در چالوس، داشتن خانه و ویال و زمین و 

باغ در آن چقدر خرج برمى دارد. 
بد نیست بدانید خرید آپارتمان در چالوس با متراژ 100 
متر مى تواند با بودجه 1/8 میلیارد تومانى انجام شــود. 
براى آنهایى که کنجکاوى بیشترى مى کنند، مى توان 
گفت کف قیمت خانه ها در چالوس حدود 700 تا 800 
میلیون تومان اســت. با این بودجه مى توان سراغ واحد 
مســکن مهر هفتاد هشــتاد مترى رفت، اما در همان 
چالوس به عنوان مثال مى توان یک آپارتمان تازه ســاز 
176 مترى با قیمت 10 میلیارد و 500 میلیون تومان پیدا 
کرد یا سراغ خرید پنت هاوس 260 مترى به قیمت پنج 

میلیارد و 500 میلیون تومان رفت.
خرید آپارتمان در چالوس را مى توان به چشم پروژه اى 
جاه طلبانه نگاه کرد، اما قبل از هر اقدامى بهتر اســت 
بدانید همیــن چند روز پیش براى یــک آپارتمان واقع 
شده در پروژه هاى مسکن مهر فرج آباد چالوس مترى 
10 میلیون و 700 تا 800 هزار تومان قیمت گذاشت. به 

این ترتیب اولین تالش براى خرید آپارتمان در چالوس 
با متراژ 78 مترمربع، به حدود 840 میلیون تومان پول 
نیاز دارد. فروشنده گفته مســاحت آپارتمان با احتساب 
مشاعات به 85 متر مى رسد. واحد در طبقه سوم واقع شده 
و هر طبقه دو واحد را در دل خود جاى مى دهد. آپارتمان 
تازه ساز، کلیدنخورده، دوخوابه اســت و ویو جنگل به 
همراه دو تراس از جمله مزایاى آن به حساب مى آید. یک 
وام 40 میلیون تومانى هم دارد که باید به خریدار منتقل 
شود. تأکید زیادى روى قرار گرفتن آپارتمان در ردیف 
اول هدفى جز به رخ کشــیدن ویو ندارد. اگر این مسئله 
چندان برایتان اهمیت ندارد، مى تــوان خرید آپارتمان 
در چالوس و بین واحد هاى مســکن مهر فرج آباد را با 

پرداخت هزینه اى کمتر به سرانجام رساند.
خرید آپارتمان در چالوس و به خصوص منطقه فرج آباد 
که به پروژه مسکن مهر اختصاص دارد، معموًال با کمک 
40 میلیون تومان وام انجام مى شود. به این ترتیب که 
مى توان براى یک واحد 85 مترى، از قرار هر مترمربع 
هشت میلیون تومان، 680 میلیون تومان نقد پرداخت 
کرد و 40 میلیون وام مســکن مهر را ســرفرصت و با 
پرداخت اقساط ماهیانه تســویه کرد. متقاضیان خرید 
آپارتمان در چالوس و مســکن مهر منطقــه فرج آباد 
گزینه هایى در حدود70 تا 80 متر پیش روى خود دارد 
که دوخوابه است، تازه ساز اســت و آسانسور و انبارى 

و پارکینگ دارد. بعضى فروشــندگان حاضر هســتند 
واحد هاى خود را با خودرو تاخت بزنند. به طور کلى براى 
خرید آپارتمان در چالوس که بین واحد هاى مسکن مهر 
فرج آباد قرار گرفته حدود 700 تا 800 میلیون تومان نیاز 
دارید. البته بعضى فروشندگان در مسکن مهر فرج آباد 
منتظر خریدارانى نشسته اند که حاضر باشد یک میلیارد 

تومان پول پرداخت کند.
خرید آپارتمان در چالوس مد جدید بازار مسکن کشور 
است؛ اما خیلى ها در همان ابتداى کار، یعنى تحقیق و 
جستجو سرخورده شده و کنار مى کشند، چون برخالف 
واحد هاى 700 تــا800 میلیون تومانى مســکن مهر 
فرج آباد، قیمت آپارتمان در چالوس و در بافت شهرى 
به سادگى از میلیارد عبور مى کند و ممکن است تا حدود 

10 میلیارد تومان پیش برود! باور نمى کنید نه؟
خرید آپارتمــان 176 مترى با ســونا و جکوزى و روف 
گاردن که به ویو پانوراماى دریا و جنگل مزین شــده 
و نماى آن سنگ اســت، در چالوس حدوداً مترى 60 
میلیون و روى هم رفته 10 میلیارد و 500 میلیون تومان 
پول نیاز دارد. بین گران ترین فایل هاى منطقه مى توان 
یک مورد 150 مترى پیدا کرد که در سال 1399 ساخته 
شده و ســه اتاق خواب دارد. در مدح و ثناى آن گفته اند 
به کف پارکت، دکوراســیون چوبى، کابینت درجه یک 
و ویو جنگل مجهز است. شــما احیانًا جدى نمى گیرید، 

اما قیمت فروش این آپارتمــان را هفت میلیارد و 550 
میلیون تومان تعیین کرده اند.

گل سرسبد فایل هاى فروش آپارتمان در چالوس فعًال 
به واحدى260 مترى واقع در بلوار امام رضا(ع) اســت. 
رسمًا باید آن را بر اســاس متر و معیار هاى بازار مسکن 
یک پنت هاوس بدانیم. در توضیحات آگهى آمده، این 
مورد در زمینى به مســاحت 350 متر قرار گرفته است. 
ســاختمان را در چهار طبقه و به صــورت تک واحدى 
ســاخته اند. به این ترتیب موفق شــده اند چهار تا پنت 
هاوس سه خوابه دوبلکس با متراژ 260 متر از آن درآورند 
که داراى دو تراس، یک دستشویى ایرانى و یک حمام 
و دستشویى فرنگى مجزا مى شــود. واحد از سه جهت 
شمال، شرق و جنوب نورگیر است. یکى از خواب ها در 
اصطالح بازار مستر به حساب مى آید، یعنى داراى حمام 
و دستشویى مجزاست. مى رسیم سر اصل مطلب؛ براى 
خرید پنت هاوس در چالــوس مترى 21 میلیون و 150 
هزار تومان و روى هم رفته پنج میلیارد و 500 میلیون 
تومان بودجه نیاز دارید. با همین مقدار پول در آگهى ها 
مى توان یــک آپارتمان 190 مترى ســه خوابه، با عمر 
حدود پنج سال خرید. فروشنده مى گوید یکى از خواب ها 
مستر است و در ورودى ساختمان، البى و سالن ورزش و 
اتاق اجتماعات درنظر گرفته اند. به اضافه اینکه ساکنان 
مى توانند به طور مشــترك از روف گاردن و آالچیق رو 

به دریا در حیاط استفاده کنند.
فروش آپارتمان در چالوس به طور کلى خیلى متکى به 
ویو دریا و جنگل است. حتى اگر فروشنده ها با شیطنت 
در آگهى هاى خود موضوع تفــاوت و فاصله چالوس و 
نمک آبرود را ذکر نکنند. مثًال فروشــنده واحدى 100 
مترى در نمک آبــرود هر مترمربع از واحــد خود را 50 
میلیون تومان ارزش گذارى کرده و با پیشنهاد پنج میلیارد 
تومانى در انتظار پیدا کردن مشترى نشسته. یک مشاور 
امالك فعال در منطقه به خبرنگار «فرارو» که خودش 
را خریدار جا زده، مى گوید قادر اســت همان اول کار از 
فروشنده 200 میلیون تومان تخفیف بگیرد. بعد تصاویر 
ارسال مى کند که نشــان مى دهد واحد واقعًا تنها 300 
متر با دریا فاصلــه دارد و از پنجره یک اتاقش مى توان 
همان منظره اى را تماشا کرد که از تصاویر وسوسه انگیز 

دهکده هاى سوییس انتظار داریم. 
چند مورد 170 مترى، 150 مترى، 120 مترى هم میان 
آگهى ها به چشــم مى خورد. ویژگى خاص مورد تأکید 
در آنها ویو دریا یا جنگل اســت و البته اتاق خواب هاى 
مستر، کف پارکت و گاهى روف گاردن، سونا و جکوزى 
را مى توان در بازار خرید آپارتمان در چالوس مشــاهده 
کرد. قیمت ایــن واحد ها بیــن چهار تا پنــج میلیارد

 تومان است.

خرید آپارتمان در چالوس 
تب جدید بازار مسکن

 نقشه گنج اگرچه جذابیت ویژه اى در داستان ها و فیلم ها 
دارد، اما دانشمندان اکنون نقشه گنجى در اختیار دارند 
که مى تواند آنها را به مخفیگاهى از 300 هزار شــهاب 

سنگ در قطب جنوب برساند.
محققان دانشگاه صنعتى دلفت هلند از هوش مصنوعى 
براى ایجاد یک نوع نقشه گنج براى شناسایى مناطقى 
که شهاب سنگ ها با احتمال زیاد در آنها یافت مى شوند، 

استفاده کرده اند.
«ورونیکا تولنار»، سرپرســت این مطالعه گفت: «از طریق تجزیه و تحلیل هایمان، متوجه شدیم که مشاهدات 
ماهواره اى دما، سرعت جریان یخ، پوشش سطح و هندسه پیش بینى کننده هاى خوبى براى موقعیت مناطق غنى 
از شهاب سنگ هستند. بر همین اساس ما نقشه گنج خود را طراحى کردیم و انتظار داریم تا 80 درصد دقیق باشد.»
بر اساس این مطالعه، دانشمندان محاسبه کردند که بیش از 300 هزار شهاب سنگ در مناطق قطب جنوب وجود 

دارد که منتظر پیدا شدن هستند و این نشان دهنده پتانسیل علمى عظیم این قاره یخى است.
«استف لرمیت» که به همراه استادیار «دیوید تکس» از دانشگاه TU Delft در این مطالعه شرکت داشتند، گفت: 
«ما چندین منطقه غنى از شهاب ســنگ را پیدا کردیم که هرگز تاکنون اکتشاف نشده اند و جالب اینجاست که 

نسبتًا نزدیک به ایستگاه هاى تحقیقاتى هستند.»
سنگ هاى فضا براى هزاران سال در قطب جنوب جمع شده اند و در آب و هواى سرد و بیابانى این قاره حفظ شده اند. 
شهاب سنگ ها سقوط مى کنند و در الیه هاى یخى درون قاره فرو مى روند. همانطور که یخچال ها به آرامى جریان 

مى یابند، شهاب سنگ ها را نیز با خود حمل مى کنند.
اگر یک یخچال طبیعى با مانع بزرگى برخورد کند، در نقاطى مانند کوه هاى ماوراء جنوب شرقى، یخ ها باال مى آیند 
و شهاب سنگ ها نیز به ســطح مى آیند. عالوه بر این، باد هاى خشــک قطب جنوب به تدریج یخ ها را فرسایش 
مى دهند و شهاب ســنگ ها را در معرض دید قرار مى دهند. با هدایت مکرر و بیشتر یخ به سطح، این روند تکرار 

مى شود که با توجه به زمان کافى، تجمع قابل توجهى از شهاب سنگ ها ایجاد مى شود.

«نقشه گنج» 300 هزار شهاب سنگ
در حالى که به تازگى شــاهد افزایــش قیمت اینترنت  در قطب جنوب!

همراه اول و ایرانســل بودیم، اکنون به نظر مى رســد 
وزارت ارتباطات تغییر تعرفه ها را فعًال وتو کرده است.

در این هفته، اپراتورهاى تلفن همراه از جمله همراه اول 
و ایرانســل اقدام به افزایش قیمت بسته هاى اینترنتى 
کردند که این اتفاق، واکنش هاى گوناگونى را به دنبال 
داشــت. در حالى که گفته شــد این اقدام اپراتورها بر 
خالف قانون نبوده، اما به نظر مى رسد وزارت ارتباطات 
فعًال دستور داده قیمت اینترنت همراه اول و ایرانسل به 

نرخ هاى قبلى بازگردد.

از سوى دیگر، ظاهراً نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
هم اعالم کرده با افزایش قیمت اینترنت مخالف هستند، 

مگر اینکه شاهد افزایش کیفیت باشیم.  
در هر صورت اینطــور که به نظر مى رســد، اپراتورها 
بــراى افزایش قیمــت اینترنــت در محــدوده کف 
و سقف تعیین شــده مجاز هســتند، اما باید بسته ها و 
تعرفه گذارى هــا را به تأیید رگوالتورى برســانند. باید 
ببینیم در روزهــاى آینده چه اتفاقــى رخ خواهد داد و 
سرانجام قیمت بســته هاى اینترنتى اپراتورها به کجا 

ختم مى شود.

رئیس پلیس راهور گفت: حدود 299 هزار خودرو بخاطر 
عدم واکسیناسیون مالک یا راننده جریمه یک میلیون 

تومانى شدند.
سردار ســید کمال هادیانفر درباره جریمه خودرو هایى 
که مالکان آنها با وجود تزریق دو یا سه دوز در سفر هاى 
نوروزى جریمــه یک میلیون تومانى شــده اند، اظهار 
کرد: این مشکل از ســمت پلیس نیســت و از طرف 
وزارت بهداشت اســت، وزارت بهداشت یک CD به 
ما ارائه کرد و بر اســاس کد ملى افراد، لیستى از آقایان 
و خانم هایى که واکســن نزده بودند را به ما داد و ما بر 

اساس آن لیست اعمال جریمه کردیم.
رئیس پلیس راهور در پاسخ به اینکه این افراد باید براى 
حذف جریمه به کجا مراجعه کنند، گفت: اگر فردى دو 
دوز واکسن زده و جریمه شده، به «هیئت هاى رسیدگى 
پنج نفره راهنمایى و رانندگى» مراجعه و کارت واکسن 
خود را ارائه کند، هیئت هاى رسیدگى نیز آن جریمه را 

اصالح و پاك خواهند کرد.
به گفتــه وى، در ایام نوروز، حــدود 299 هزار خودرو 
بخاطر عدم واکسیناسیون مالک، جریمه یک میلیون 

تومانى شدند!

افزایش قیمت اینترنت همراه اول و ایرانسل وتو شد؟

کمک واکسن نزده ها و واکسن زده ها  به خزانه دولت!
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علت فرود اضطرارى در 
اصفهان

مدیرکل مدیریت بحـران اسـتاندارى اصفهان با 
اشـاره به فرود اضطرارى هواپیماى پـرواز کیش 
- تهـران در اصفهـان، گفت: یکـى از موتورهاى 
هواپیمـا از مـدار خارج شـده بـود. منصور شیشـه 
فروش اظهار کرد: این پرواز ساعت 23 و 35 دقیقه 
سـه شـنبه شـب در فاصله 40 مایلـى اصفهان به 
دلیل از دست دادن یکى از موتورها اعالم وضعیت 
اضطرار کرد و سـاعت 23 و 50 دقیقه به سالمت 
در فرودگاه شهید بهشتى اصفهان فرود آمد. وى با 
بیان اینکه این پرواز داراى 174 مسافر بوده است، 
تصریح کرد: مسـافران این هواپیما در سـاعت 3 
و 28 دقیقـه بامداد بـا هواپیمـاى جایگزین راهى 

تهران شدند.

آتش  کنار بازار هنر
سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهان از آتش سـوزى دکه فروش مواد 
غذایى در پارك شـهید رجایـى، جنب بـازار هنر خبر 
داد. فرهـاد کاوه آهنگـران گفـت: این آتش سـوزى 
سـاعت 11 و 32 دقیقه روز چهارشـنبه24 فروردین 
به سـازمان آتش نشـانى اصفهان اطالع داده شـد و 
ایستگاه 26 که اکیپ مستقر در میدان امام حسین(ع) 
بود به محل حادثه رسید. وى افزود: با توجه به اینکه 
آتش سوزى در کنار بازار هنر بود، ایستگاه هاى 1، 14 
و 17 نیز به محل حادثه اعزام شدند، اما بعد از رسیدن 
اولین اکیپ، اعالم شد نیازى به حضور آن ها نیست و 

خطر برطرف شد.

پایان محدودیت  توقف 
سـخنگوى شـرکت واحـد اتوبوسـرانى اصفهـان و 
حومه گفت: بـا رفـع محدودیت هاى به وجـود آمده، 
اتوبوس هـاى خطـوط 52 و 47 در زیرگـذر میـدان 
امـام علـى (ع) توقـف خواهند داشـت. سـید مهدى 
عالء الدینى اظهار کرد: بـا رفع محدودیت ها، در حال 
حاضر مسیر خط 52 شهرك سـالمت، خیابان میثم، 
خواجه عمید، پایانه میدان امام على (ع) و مسـیر خط 

47 اطشاران، تاالر، جى، پایانه امام على (ع) است.

رگبار بهارى از فردا
 کارشـناس پیـش بینـى آب و هـواى اداره کل 
هواشناسـى اسـتان اصفهان اظهار کرد: نقشه هاى 
هواشناسـى بیانگر جـوى نسـبتًا ناپایدار  تـا اوایل 
هفته آینده بر روى استان اسـت؛ بر این اساس طى 
این مدت در اکثر مناطق آسـمان کمى ابرى گاهى 
افزایش ابر و وزش باد نسبتًا شدید تا شدید و احتمال 
گرد و خاك محلى و از روز جمعه رگبارهاى پراکنده 
و رعد و برق به ویژه در نیمه  شـمالى و شرق استان 

پیش بینى مى شود.

توسعه شبکه فاضالب 
به گزارش روابط عمومـى آبفا منطقـه 6 اصفهان به 
منظور خدمت رسـانى به مردم عملیات توسعه شبکه 
فاضالب در سـال 1400 به 4 کیلومتر در محله هاى 
خوراسـگان رسـید. مدیر آبفا منطقه 6گفـت: در این 
مدت نصب انشـعابات فاضالب صـورت گرفته 450 

فقره مى باشد. 

مرگ موتور سوار 
در کهندژ

رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهان به حادثه منجر 
به فوت در اسـتان اصفهان اشـاره کـرد و افزود: در 
این حادثـه یک دسـتگاه موتورسـیکلت کـه قصد 
عبـور با سـرعت از مسـیر تـردد ویـژه معلـوالن را 
داشـته با مانع برخورد و موتورسـوار فـوت مى کند. 
سـرهنگ محمدرضـا محمـدى ادامـه داد: راکـب 
موتورسـیکلت نوجوان 17 سـاله بوده اسـت که در 
خیابان کهندژ اصفهان دچار حادثه شده و جان باخته

 است.

خبر

رییس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه 
هم اکنون دوران گذر از پیک را پشت سر مى گذرانیم، 
گفت: در چند روز اخیر شاهد افزایش آمار بسترى هاى 
بیمــاران کرونایــى در بخش هــاى آى ســى یــو 

بیمارستان ها بودیم.
شاهین شیرانى سه شنبه شب در ستاد استانى کرونا با 
بیان اینکه پس از ایام نوروز بعلت سفرهاى نوروزى و 
دید و بازدیدها در کل کشور با یک موج کوچک مواجه 
شــدیم، اعالم کرد: هم اکنون دوران گذر از پیک را 

پشت سر مى گذرانیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان بیشترین آمار 

بسترى ها در پیک پنجم را ســه هزار و 800 نفر و در 
پیک ششم بالغ بر یک هزار و 250 بیمارى اعالم کرد 
و گفت: هم اکنون آمار بسترى ها به 260 نفر رسیده 

است.
وى از افزایش آمار بسترى ها در چند روز اخیر خبر داد و 
بیان داشت: میزان بسترى سالمندان در بخش آى سى 

یو بیمارستان ها باال رفته است.
شــیرانى میزان مرگ ومیر در کرونایى ها را همچون 
روال گذشــته خواند و گفت: از هر پنج نمونه یک نفر 
کرونا مثبت و درصد مثبت کرونایى در دانش آموزان 

رو به کاهش است.

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه از نیمه 
دوم اردیبهشت امسال محدودیت بار صنایع اصفهان را 
انجام خواهیم داد، گفت: اگــر با مدیریت بار کمبود برق 
برطرف نشد، با برنامه ریزى در بخش خانگى و تجارى 

خاموشى خواهیم داشت.
سید محمدرضا نوحى ادامه داد: طى جلسات هفته گذشته 
با توانیر و وزارت نیرو با استان و شهرستان اصفهان، بین 
12 تا 15 هزار مــگاوات با کمبود تولید برق در کشــور 

مواجه هستیم.
وى با اشــاره به اینکه در پیک مصرف، استان اصفهان 
حدود  1500 مگاوات کمبود تولید بــرق دارد گفت: در 

وهله نخست به دنبال مدیریت بار هستیم که این کار ابتدا 
در صنایع بزرگ و کوچک انجام مى شود.

نوحى افــزود: به همین منظور هفته آینده جلســه اى با 
حضور صنایع، ســازمان صمت، مدیریــت بحران و ... 
خواهیم داشت تا بتوانیم کمبود برق اصفهان را با مدیریت 
بار صنایع جبران کنیم. وى اضافه کرد: اگر با مدیریت بار 
کمبود برق برطرف نشد، با برنامه ریزى در بخش خانگى 

و تجارى خاموشى خواهیم داشت.
سخنگوى صنعت برق استان اصفهان تأکید کرد: آمادگى 
داریم تا از نیمه دوم اردیبهشــت امسال محدودیت بار 

صنایع اصفهان را انجام دهیم.

شاید در اصفهان 
خاموشى داشته باشیم

از هر 5 نمونه در اصفهان یک 
نفر کرونا مثبت مى شود

مدیر سازمان تعاون روستایى استان اصفهان از عرضه 
مستقیم انواع خرما در راستاى تنظیم بازار و جلوگیرى 
از افزایش قیمت آن در ماه رمضان خبر داد و گفت: این 
سازمان  نســبت به تامین 15 تن خرما شامل رطب 

مضافتى، عسلى، خاسویى و خرماى کبکاب اقدام کرد.
محسن حاج عابدى اظهار داشــت: هر ساله سازمان 
تعاون روســتایى و اتحادیه تعاون روســتایى استان 
اصفهان در راستاى تنظیم بازار و جلوگیرى از افزایش 
قیمت خرما که در ماه رمضان افزایش مصرف ایجاد 
مى کند، اقدام به خرید و عرضه مستقیم خرما در سطح 

استان مى کند.
مدیر سازمان تعاون روستایى استان اصفهان با بیان 
اینکه سعى شده در یک رنج قیمتى با توجه به کیفیت و 
نوع خرما، قیمت گذارى شود گفت: بر این اساس انواع 
خرما معموال از 27 هزار و 150 تومان تا 46 هزار و 500 
تومان در سطح استان و فروشگاه هاى تعاونى روستایى 

عرضه مى شود.

عرضه 15 ُتن خرما به منظور تنظیم بازار

رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان در دیدار با حجت 
االسالم والمســلمین سیدسعید حســینى، نماینده 
ولى فقیه در کاشــان گفت: با توجه بــه اینکه تغییر

 کاربرى هاى کاشان در کمیســیون ماده 5 باید به 
ریاست استاندار در مرکز استان اصفهان انجام  شود، 
متاسفانه با گذشت بیش از 11 ماه هنوز این کمیسیون 

براى کاشان تشکیل نشده است.
على هاشــمى طاهرى افزود: تأخیــر در برگزارى 

کمیسیون ماده 5 کاشان در استاندارى اصفهان عالوه 
برعدم وصــول در آمد شــهردارى، موجب افزایش 

مشکالت مردم شهر نیز شده است.
وى ، همچنین با انتقاد از عدم پاســخگویى درست 
مدیران کل اســتان اصفهان براى رفع مشکالت و 
کمبود بودجه ادارات کاشان ادامه داد : بنده به عنوان 
نماینده مردم در شــوراى اسالمى شــهر کاشان از 

عملکرد مدیران استان اصفهان ناراضى هستم.

انتقاد رئیس شوراى شهر کاشان از مدیران اصفهان

ورود گله هاى دام به مراتع اســتان اصفهان و چراى 
زود هنگام عالوه بر تخریب مراتع و فرسایش خاك، 
به دشت هاى سبز استان خســارت وارد کرده و براى 
دو میلیون هکتار از مراتع این اســتان تهدید به شمار 

مى رود.
معــاون اداره امور مراتع منابع طبیعــى و آبخیزدارى 
استان اصفهان در این خصوص اظهار داشت: امسال 
با ورود نزدیک به 300 دامدار با 30 هزار راس دام که از 
طرق مختلف وارد مراتع استان اصفهان شدند موجبات 

خسارت به مراتع را رقم زدند.
محمدقاسم هلیلى افزود:  بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان 
خسارتى است که در اثر چراى زود هنگام دام ها به مراتع 
ییالقى وارد مى شود و این دام ها باید در استان هاى مبدا 
یا قشالقى خودشان شرایط برایشان مساعد شود که 

بتوانند دیرتر اقدام به کوچ به سمت ییالقى کنند.
رئیــس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرســتان 
چادگان نیز اظهار داشت: یکى از ورودى هاى استان 
اصفهان از ســمت شــهرکرد به اصفهان در پاسگاه 
ســودجان از ورود دام غیر مجاز در 60 روز اول سال 
جلوگیرى مى شــود. حجت ا... بهمنى تصریح کرد: 
با اینکه این طرح از اواخر اســفند شــروع و تا اوایل 
اردیبهشــت ادامه دارد اما بیش از دو میلیون هکتار از 

مراتع استان در معرض تخریب قرار مى گیرد.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان هم در گفت وگو با 
تسنیم با اشاره به ورود زود هنگام دام به مراتع استان، 
اظهار داشت: حدود 60 هزار نفر معادل 11 هزار خانوار 
عشایر استان از مناطق قشالقى استان هاى خوزستان، 
بوشهر، فارس و کهکیلویه و بویر احمد در حال حرکت 

به طرف استان اصفهان هستند.
مختار اسفندیارى افزود: بختیارى ها از استان خوزستان 
وارد شهرستان فریدونشهر و چادگان و دامنه مى شوند 
و عشــایر ایل قشــقایى از مناطق فارس، بوشهر و 
کهکیلویه و بویر احمد به مناطق جنوب استان اصفهان 

از جمله سمیرم، شهرضا و دهاقان مى شوند.
وى با بیان اینکه تقویم کوچ، تاریخ کوچ یا مدیریت کوچ 
بستگى به پارامترهاى طبیعت از جمله خشکسالى ها، 
گرما، آب و علوفه دارد، گفــت: اگر این چند پارامتر در 
مناطق قشالق و گرمسیرى خوب باشد، عشایر تاریخ 

کوچ و تقویم کوچ را بهتر رعایت مى کنند.
مدیرکل امور عشایر اســتان اصفهان ادامه داد: اگر 
خشکسالى شدید باشد و آب و علوفه در مناطق قشالقى 
کم باشد و گرما هم زیاد باشــد، معموال عشایر زودتر 
حرکت مى کنند و ممکن است زودتر به مناطق مرزى 

استان اصفهان برسند.

تهدید تخریب 2 میلیون هکتار از مراتع اصفهان 

فردى که قصد داشت 4 میلیارد و 370 میلیون ریال 
ارز خارجى را به صورت قاچاق از کشور خارج کند، در 

فرودگاه اصفهان به دام افتاد.
ســرهنگ ذبیح الــه دالور رئیس پلیــس فرودگاه 
اصفهان  گفت: ماموران پلیس فرودگاه شهید بهشتى 
اصفهان هنگام بازرسى از وسایل بار مسافران بخش 
مسافرت هاى خارجى متوجه جاســازى ماهرانه در 
ساك یکى از مسافران شده و بالفاصله نسبت بررسى 

دقیق ساك وى اقدام کردند.

به گفته او ماموران مبلغ 23 هزار دالر مربوط به کشور 
استرالیا به ارزش تقریبى 4 میلیارد و 370 میلیون ریال 
که به صورت ماهرانه در ساك این مسافر جاسازى 

شده بود را کشف کردند.
پلیس فــرودگاه اصفهــان گفت: فــردى که قصد 
داشــت این مقدار ارز خارجى را بــه صورت قاچاق 
از کشــور خارج کند توسط ماموران دســتگیر و به 
همراه پرونده براى انجام اقدامــات قانونى تحویل

 مرجع قضائى شد.

شناسایى قاچاقچى ارز در فرودگاه اصفهان

چند روز پیش بازتاب ســخنان آقامیرى، عضو شوراى 
اسالمى شــهر تهران که ذیل عنوان زنانه مردانه کردن 
بوستان هاى تهران منتشر شد، حاشیه هاى زیادى ایجاد 
کرد. او البته با تکذیب چنین اقدامى گفت که این ادعاها 
شایعه است و بحث جدا سازى با هدف آرامش مادران بوده 
و نه تفکیک جنسیتى و شهردارى تهران قرار است تنها 
بخشى از فضاهاى پارك ها را براى حضور مردان ممنوع 
کند. این موضوع البته تنها به پایتخت ختم نشــد و روز 
جمعه 19 فروردین ماه نیز برخى رسانه ها با انتشار فیلمى 
کوتاه مدعى شدند بوستان آفرینش بجنورد هم دیوارکشى 
شــده و دو قســمت زنانه و مردانه ایجاد شده است. این 
موضوع را با اعضاى شــوراى اسالمى شــهر اصفهان 
در میان گذاشــتیم تا از صحت و سقم شــایعاتى مطلع 
شــویم که مى گویند در اصفهان نیز ممکن است چنین 

جداسازى هایى ایجاد شود.

استقبال از باغ هاى بانوان
عضو هیئت رئیســه شــوراى اسالمى شــهر در رابطه با 
این موضوع که آیا در شــوراى اسالمى شــهر اصفهان 
بحث تفکیک جنســیتى پارك ها مطرح شــده یا خیر به 
«نصف جهان» گفــت: اینکه مباحثى مطرح شــود که 
دستمایه اى براى فرافکنى و بحران آفرینى باشد را قبول 
ندارم و باید کارشناسانه و درست با این مسائل برخورد کرد.

فرزانه کالهدوزان افزود: فطرت خانم ها این است که نیاز 
به حریم و امنیت داشته باشند و هر خانمى با هر عقیده و 

اصولى نیازمند این حریم است.
وى ادامه داد: طى 9 ماهى که در شوراى اسالمى شهر 
اصفهان بودم به صورت میدانى و تحقیقى شاهد استقبال 

زیاد خانم ها از پارك هاى بانوان بودم و متوجه شدم که 
بســیارى از خانم ها با هر عقیده اى نسبت به کم بودن 
پارك هاى بانوان در اصفهان شــکایت دارند و دلشان 
مى خواهد در برخى مواقع به مکان راحتى در دل طبیعت 
بروند اما اینکه ما بخاطر کم بودن باغ هاى بانوان بیاییم 
و پارك ها را دوقطبى کنیم و یا چادر بکشیم با این کار 

مخالفم.
این عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان تصریح کرد: 
راهکار رسیدن به این موضوع این است که ما مکان هایى 
را به شکل اختصاصى به عنوان پارك بانوان داشته باشیم 
و تعداد این پــارك ها را  افزایش دهیــم وگرنه تفکیک 

جنسیتى را قبول ندارم و راه درستى نیست.
وى بیان کرد: ایجاد شکاف اجتماعى کار درستى نیست و 
اعضاى شوراى اصفهان نیز به دنبال این موضوع نیستند 
اما یکى از اهداف ما این اســت که نســبت به افزایش 

پارك هاى بانوان تالش کنیم .
کالهدوزان همچنین یکى از برنامه هاى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان را ایجاد پارك هایى با عنوان پردیس هاى 
خانواده محور دانست و گفت: در این پارك ها خانواده ها 
مى توانند در فضاى تفریحى مناسبى حضور داشته باشند 

و تمامى اعضاى خانواده از محیط پارك استفاده کنند.

این موضوعات شایعه است
در این رابطه عضو دیگر شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز 
به «نصف جهان»گفت: شایعه طرح زنانه مردانه کردن 
پارك ها در اصفهان شایعه اى بیش نیست و اصًال چنین 

موضوعى در شوراى شهر مطرح نشده است. 
محمد رضا فالح با اظهار تأسف از اینکه افرادى هستند که 
مى خواهند ذهنیت ها را نسبت به مسئوالن تغییر دهند 

گفت: همین موضوع باعث شده که این مباحث مطرح شود 
و به حاشیه ها دامن بزنند.

وى ادامه داد: در یک دوره زمانى در شــوراى اول و دوم  
بحث باغ بانوان مطرح شد که مکان هاى اختصاصى بودند 
که براى آرامش و راحتى و تفریح بانوان در هر منطقه از 
اصفهان احداث شد و هنوز هم موجود است اما اینکه در 

پارك ها دیوارکشى کنیم بحث نامربوطى است.
این عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان تأکید کرد: انگیزه 
برخى تنها خراب کردن ذهنیت هاســت وگرنه در واقع 

چنین چیزى وجود ندارد .

جدا سازى صحت ندارد 
نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز در گفتگو 
با «نصف جهان» در این رابطه گفت: متأسفانه این روزها 
شاهد هســتیم که در فضاى مجازى و رسانه ها مطالبى 

مطرح مى شود که صحت نداشته و از واقعیت دور است.
ابوالفضل قربانى با اظهار بى اطالعى از طرح جداسازى 
پارك ها در تهران و بجنــورد افزود: این موضوع به هیچ 
عنوان در شوراى شهر اصفهان مطرح نشده به این خاطر 
که چنین امکانى وجود ندارد و نمى دانم که این موضوع از 

کجا نشأت گرفته است. 
وى ادامه داد: نمى دانم که این موضوعات از کجا نشأت 

گرفته و تنها براى تشویش اذهان عمومى است.
قربانى در پایان گفت: از قدیم االیام پارك ها و باغ هاى 
بانوان براى خانم ها احداث شــده بــود که کارکردهاى 
خودش را دارد و این در حالى اســت که شوراى اسالمى 
شهر اصفهان با توسعه فضاهاى اختصاصى مشکلى ندارد 
اما جدا سازى پارك ها امرى اســت که نمى تواند جنبه 

اجرایى به خود بگیرد.

اعضاى شوراى شهر در گفتگو با «نصف جهان» تأکید کردند؛

پارك هاى اصفهان
 زنانه مردانه نمى شود 

دریا قدرتى پور

عضو هیات مدیــره نظام صنفى کشــاورزى اصفهان 
گفت: اتمام کشت فعلى کشــاورزان شرق این منطقه 
مســتلزم تامین 100 میلیون متر مکعب آب از رودخانه 

زاینده رود است.
حســین محمدرضایى اظهارداشــت: افزایش آب سد 
زاینده رود باید زمانى اتفــاق بیفتد که 28 فروردین آب 
وارد دریچه کانال هاى آبیارى کشــاورزان شده باشد؛ 
در صورتى که مســووالن رودخانه زاینده رود را براى 
یک دوره دیگر دیرتر بازگشایى کنند، کشت کشاورزان 
شرق اصفهان به ثمر نخواهد نشست و تالش هاى چند 
ماه اخیر و هزینه هاى انجام شــده بى نتیجه و بیهوده 

خواهد شد.
وى ادامــه داد: از بهمن ســال قبل که کشــت پاییزه 
دیرهنگام در شرق اصفهان آغاز شــد تاکنون با دو بار 

بازگشــایى رودخانه، آبیارى مزارع انجام گرفته است و 
تداوم آبیارى براى اســتحصال نهایى الزم و ضرورى 

است.
عضو هیات مدیــره نظام صنفى کشــاورزى اصفهان 
اضافه کرد: مطالبه کشــاورزان شــرق اصفهان براى 
اســتحصال گندم کشت شده، جارى ســازى رودخانه 
زاینده رود از 28 فروردین تا حدود 20 خرداد با تخصیص 
حداقل 100 میلیون متر مکعب آب تحویلى در سد آبشار 

اصفهان است.
محمدرضایى افزود: پیش بینى میزان ورود به سد زاینده 
رود نسبت به بارندگى ها یک میلیارد و 100 میلیون متر 
مکعب است در حالى که  سهم کشاورزان شرق وغرب 
اصفهان و محیط زیست رودخانه از این مقدار 75 درصد 
آن یعنى 825 میلیون متر مکعب است و نه 380 میلیون 

متر مکعب. 
عضو هیات مدیــره نظام صنفى کشــاورزى اصفهان 
خاطرنشان کرد: مســوول حوضه آبریز زاینده رود قرار 
بوده براى حضور در جلســات و تصمیــم گیرى درباره 
چگونگى تخصیص آب کشــاورزى روز گذشته به این 

دیار سفر کند که هنوز این سفر محقق نشده است.
محمدرضایى با بیان اینکه تصمیمــات وزارت نیرو با 
یکدیگر همخوانى ندارد و بر اساس گفته هاى خودشان 
هم نیست اظهارداشت: چگونه مى شود آب در رودخانه 
زاینده رود به بهانه کمبود آب جریان نداشــته باشد اما 
طرح انتقال آب بن-بروجن که آب را از حوضه بى آب 
آبریز زاینده رود به حوضه پر آب کارون انتقال مى دهد، 
آغاز شود و این اقدامات نشان مى دهد که تصمیم گیرى 

بر مبناى قانون و مصوبات قانونى نیست.

شرق اصفهان نیازمند 100 میلیون متر مکعب آب است
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شرکت کنندگان فصل جدید «جوکر» که رفتار متفاوتشان با على مسعودى 
براى مخاطبان سوال شده بود، پیوســتن دقیقه 90 این نویسنده به برنامه 

«جوکر» به جاى سیدجواد رضویان را دلیل این ناهماهنگى عنوان کردند.
فصل جدید برنامه «جوکر» با حضور محمدرضا علیمردانى، امیرحســین 
صدیق، حامد آهنگى، ســیروس میمنت، على اوجى، مجید واشقانى، على 
مشهدى و مهران غفوریان در حالى پخش شد که رفتار متفاوت سایر اعضاى 
گروه با على مشهدى و واکنش هاى سرد و گیج کننده ى او، سبب شد که 

مخاطبان احساس کنند مشکلى میان او و سایر اعضاى گروه وجود دارد.
اما حامد آهنگى، محمدرضا علیمردانى، على اوجى و مجید واشقانى در الیو 
مشــترکى توضیح دادند که دلیل این رفتار و واکنش هاى متفاوت، به این 
خاطر بوده که همگى آنها از یک هفته قبل، هماهنگ بودند و براى برنامه 
تمرین کرده بودند اما على مشهدى یک شب قبل از ضبط به گروه اضافه 

شده و هیچ تمرین و آگاهى درباره برنامه «جوکر» نداشته است.
حامد آهنگى درباره این موضوع توضیح داد: ما از چند وقت قبل هماهنگ 
شدیم و براى ضبط آماده شدیم. قرار بود عزیز دیگرى با ما باشد که یک روز 
قبل از ضبط به دلیل دندان درد و جراحى دندان انصراف داد و چون پروژه 
سنگینى است، احسان علیخانى کار را تعطیل نکرد و یک شب قبل از ضبط 
به دوستان دیگرى زنگ زد. على مشهدى دقیقه نود بدون هماهنگى به ما 
اضافه شد و باعث شد کار تعطیل نشود. اگر دیدید کمى سردرگم بود به این 

خاطر است که شب قبلش متوجه شد و آماده «جوکر» نبود.
على اوجى، بازیگر و تهیه کننده نیز درباره  واکنشــش بــه اظهارات على 
مشهدى گفت: من نه تنها ناراحت نشدم بلکه از وجودش لذت بردم. على 

مشهدى همکار عزیز ما و نویسنده و کارگردان قدیمى در حوزه طنز و آدم 
بسیار خوبى است. چون دیر به ما پیوســته بود و نمى دانست باید چکار کند 

واکنش هاى ما هم متفاوت بود.
محمدرضا علیمردانى، مجرى و بازیگر هم توضیح داد: مردم عزیز ما وقایع 
پشت ماجرا را نمى بینند و بر اساس آنچه جلوى دوربین مى بینند ممکن است 
برداشت اشتباهى داشته باشند. على دوســت عزیز ماست و با نوشته هاى 
طنزش مردم و خود ما کلى خندیده ایم. خیلى هم آدم خاکى و بامرامى است 
که دقیقه نود چنین ریسکى را قبول کرد و به ما پیوست. ما از قبل رفتیم و 
با نویسنده ها جلسه گذاشتیم و فهمیدیم که چه کارهایى را انجام دهیم بد 
از آب درمى آید اما بنده خدا على در حال گریم شدن هنوز داشت مى پرسید 
که چه کار کند. وقتى وارد ضبط شدیم دیگر زمانى نبود که برایش توضیح 
داده شود قوانین بازى چیست. با وجود این ناآگاهى اجازه داد که بچه ها به او 
بتازند و با اجازه خودش سر به سرش گذاشتیم تا اینطورى قوانین بازى را هم 
بداند. از او ممنونیم که در این زمان قبول کرد به ما بپیوند و کار انجام شود و 

مردم نتیجه را دوست داشته باشند.
علیرضا مسعودى (على مشهدى)ـ  اســتندآپ کمدین و نویسندهـ  نیز در 
ویدیویى از خود که در حرم امام رضا (ع) منتشــر کرد، در تکمیل صحبت 
همکارانش، گفت: براى سالمتى همه دوستانم در اینجا دعا مى کنم. همه 
آن ها دوستان خوب من هستند. من دقیقه نود به گروه اضافه شدم و احسان 
علیخانى ساعت 12 شب به من زنگ زد. هر چیزى آنجا عنوان شد شوخى 
بود. من آمادگى اش را نداشتم اما براى اینکه برنامه را بتوانند ضبط کنند و 

لبخندى روى لب شما بیاید، رفتم. اما آن روز، روِز من نبود.

او افزود: همه بچه ها دوســتان من هســتند همه ما جمع مى شویم که در 
این شرایط لبخندى روى لب شــما بیاوریم. بچه ها از یک هفته قبل با هم 
هماهنگ بودند. قرار بود ســیدجواد رضویان در آن گروه باشد اما مشکلى 
برایش به وجود آمد و نتوانســت بیاید و من به جایــش رفتم. اگر باعث 
دلخورى کسى شدم عذرخواهى مى کنم. قصد ما توهین به کسى نیست 

و همه چیز شوخى بود. ما بلد نیستیم توهین کنیم.
مجید واشقانى، بازیگر هم در الیو مشترکى که با على مشهدى داشت، 
گفت: آنجا همه چیز قرار بود شوخى باشد. على رفیق بزرگ من است 
و مى دانم در دلش هیچ بغض و کینه اى نیست، به جز اینکه بخواهد 
بخندد و شــوخى کند. به هر حال جلوى دوربین احتمال دارد آدم 
چیزى بگوید که به یکسرى بربخورد و یکسرى دوست نداشته 
باشند. در نهایت همه اش شوخى اســت و آن جمع یک جمع 
دوستى خیلى قدیمى اســت. هیچ وقت یادم نمى آید على با 
من شوخى کرده باشد که به من بربخورد. على دقیقه نود آمد. 
خیلى ها بودند که هفته ها به آن ها گفته مى شــد به «جوکر» 
بیایند اما جرأتش را نداشتند. جلوى دوربین رفتن در این شرایط 
کار خیلى سختى اســت. على دو و نیم صبح از دفتر رفته بود 

و شــش و نیم صبح آمد براى ضبط و ما تازه او را دیدیم، بدون 
تمرین و اینکه بداند چه خبر است.

على مشــهدى در ادامه گفت: به من گفتند فقط برو بنشین و نخند! بعد از 
یک جایى به بعد فهمیدم من هم باید یک حرفى بزنم. دو شب هم نخوابیده 

بودم و هنگ کرده بودم.

ماجراى نرفتن جواد رضویان به «جوکر» و حاشیه هایى که به وجود آمد

على مشهدى: به من گفتند فقط برو بنشین و نخند!
مع مى شویم که در 
ک هفته قبل با هم 
وه باشد اما مشکلى 
ش رفتم. اگر باعث 
نبه کسى نیست 

شهدى داشت، 
رگ من است 
نکه بخواهد 
ل دارد آدم 
ت نداشته 
عجمع ک 
 على با 
د آمد. 
وکر» 
شرایط 
فته بود 

م، بدون 

شین و نخند! بعد از 

خند!

هر زمان که گروهى از ســتارگان محبوب براى یک رویداد صمیمى یا شام دور هم جمع مى شوند، عکس ها به 
سرعت در فضاى مجازى پخش مى شود. دیدن چهره هاى هالیوودى که عادت کرده ایم در دنیاى واقعى روى 

پرده ببینیم، بدون آراستگى همیشه جذاب است.
جیســون موموآ بازیگر ســریال تاج و تخت و فیلم آکوا من عکسى را در اینســتاگرامش منتشر کرده که نشان 
مى داد براى شام با آل پاچینو و براى جشن افتتاحیه یک گالرى نقاشى جشــن گرفته اند.. در نگاه اول، عکس 
نسبتاً بى ادعایى است که یک میز به هم ریخته با لیوان ها و بشقاب هاى خالى را نشان مى دهد. اما پس از بررسى 
بیشتر، این عکس یک واقعیت کامًال بانمک را در مورد پاچینو نشان مى دهد: او صاحب یک قاب گوشى موبایل 

با تصویر «شرك» است.
مارى بردى، تهیه کننده «چک سفید» اولین کسى بود که به قاب گوشى ال پاچینو که در عکس مقابل او نشسته 
است اشاره کرد. او با اشــاره به هدفون هاى دائمًا درهم تنیده پاچینو که اغلب در عکس هاى پاپاراتزى ها از او در 
فضاى مجازى منتشر شده، مى نویسد: «هدفون هاى آل همچنان نمادین هستند. اما من نیاز به بررسى کامل آن 

چیزى دارم که پشت آیفونش است.»
کاربران توییتر از افشاگرى بردى به هیجان آمدند، احتماًال به این دلیل که چنین قاب گوشى براى یک دانش آموز 
راهنمایى مناســب تر به نظر مى رسد تا یک بازیگر افســانه اى که زیبایى شناسى شــخصى اش بیشتر باید به 

شخصیت هاى فیلم هاى او نزدیک تر باشد. 
قاب گوشى آل پاچینو، ستاره 81 ساله هالیوود با طرح کاراکتر انیمیشنى «شرك» سوژه رسانه هاى سینمایى دنیا 
شده است تا جایى که کمپانى دریم ورکز، سازنده این انیمیشــن محبوب با انتشار تصویرى از «شرك» با قاب 

گوشى طرح آل پاچینو، از این بازیگر تشکر کرده  است.
 اما با توجه به واکنشى که این عکس در فضاى مجازى ایجاد کرده، مشخص است که این عکس فقط پاچینو را 
دوست داشتنى تر و محبوب تر جلوه داده است. کاربرى مى نویسد:«پاچینو با قاب گوشى شرك، اسطوره است».

عالقه «آل پاچینو» به «شرك» ،
اتفاقى عجیب در عصرجدید که شگفتى ساز شد دنیاى سینما را منفجر کرد!

رامین راستاد: برخى  بازیگران 
در استخر انتخاب مى شوند! در حالــى کــه 23 روز از اکــران 

«شادروان» گذشته اســت، پوستر 
تازه این فیلم با عکسى از سینا مهراد، 

منتشر شد.
«شــادروان» با کارگردانى حسین 
نمازى، تهیه کنندگى عباس نادران 
و بازى ســینا مهراد، گالره عباسى، 
نازنین بیاتى، بهرنــگ علوى، رویا 
تیموریان و رضــا رویگرى، تا کنون 
هفت میلیارد تومان فروش داشــته 

است. 
داستان این فیلم، به دردسرهاى یک 
خانواده پس از فوت ناگهانى پدرشان 
مى پردازد. آن ها که در حاشــیه شهر 
زندگى مى کنند، درآمدى جز فروش 
ســبزى ندارند و حاال با درگذشــت 

پدرشــان، ماجراهــاى تــازه اى 
براى شان پیش مى آید.

بازیگر «زیرخاکى» گفت: بازیگرانى که در پارتى ها انتخاب مى شــوند اگر چیزى در چنته نداشته باشند خیلى 
زود فراموش مى شوند.

رامین راستاد، بازیگر ســینما و تلویزیون در خصوص وضعیت سینماى ایران گفت: سینماى ایران آنقدر جدى 
نیست که مافیاى جدى داشته باشــد. وى افزود: البته قبول دارم برخى در پارتى هاى شبانه و استخرها بازیگر 

مى شوند اما این به معناى مافیا نیست.
این بازیگر ادامه داد :بازیگرانى که در پارتى ها انتخاب مى شــوند اگر چیزى در چنته نداشته باشند خیلى زود 

فراموش مى شوند و متاسفانه گردش مالى سینما در ایران از یک کارخانه تولید شامپو کمتر است.
بازیگر «زیرخاکى» در ادامه  درباره همبازى  بودن با پژمان جمشیدى گفت: پژمان جمشیدى از بهترین بازیگران 
سینماى ایران است و به لحاظ بازیگرى و رفتار حرفه اى از بسیارى از بازیگران سرشناس بهتر است. وى گفت: 

براى کسانى که چند سال پیش در جشنواره فیلم فجر به پژمان جمشیدى خندیدند متاسفم. 
راستاد در پایان تصریح کرد: پژمان جمشیدى از همان ابتدا باید بازیگر میشد نه فوتبالیست. شاید اگر از همان 

ابتدا بجاى فوتبال وارد سینما میشد االن کاندیداى اسکار بود.

 فرهاد آییش پیرامون ایفاى نقش در فیلم سینمایى «خائن کشى» گفت: آنچه من همیشه 
در بازیگرى به آن توجه داشته و همواره سعى در رعایت آن داشته ام این است که خودم 
را در آن نقش ببینم، حال چه بخواهم نقش یک قاتل را بازى کنم که به خودم مى گویم 
اگر من آن قاتل بودم چه مى کردم و چه بخواهم نقشى همچون سقراط یا دکتر مصدق 

را بازى کنم. 
وى در همین رابطه ادامه داد: این شیوه در بازیگرى همواره با من همراه بوده است، حتى 
گاها اگر نقشى سطحى به من پیشنهاد شده آن را جدى بازى کرده ام، به جرات مى توانم 
بگویم که نود و پنج درصد کاراکترهایى که به من پیشنهاد شده را جدى گرفته ام و از هیچ 

کدام به راحتى عبور نکرده ام.
بازیگر فیلم «خائن کشى» درباره نگاه خود به عرصه بازیگرى اضافه کرد: همواره چالش 
این را داشته ام که خودم را در هر نقشى و با هر موقعیتى قرار داده و آن را ببینم. حد فاصل 
من و کاراکترى که نوشته شده را اگر دو دایره در نظر بگیریم، آنجایى که این دو دایره با 

هم تالقى پیدا کنند را شناسایى کرده و آنجا سرمایه گذارى مى کنم. 
وى در همین رابطه ادامه داد: در مورد نقش هاى تاریخى و مســتند اما این شیوه را جلو 
نمى برم، زیرا مثال کاراکترى مثل مصدق که فیلم ها و تصاویر و نوشته هاى فراوانى از 
وى وجود دارد من نمى توانم به عنوان یک بازیگر به آن ذهنى و خیالى نگاه کنم. بنابراین 
باید بیش از نقشهاى دیگر خارج از خودم این کاراکتر را تحلیل مى کردم. در ایفاى نقش 

مصدق باید خودم را حذف مى کردم با اینکه بسیار سخت است. 
این بازیگر پیشکسوت سینما در همین رابطه اذعان کرد: ایفاى کاراکتر مصدق در فیلم 
سینمایى «خائن کشى» براى من بســیار جالب بود اما این خطر وجود داشت که بعد از 
ایفاى این نقش مقایسه شوم. ما در مقاله هنر یک عینیت و یکى ذهنیت داریم، در مقوله 
ایفاى نقش هاى تاریخى باید کامال براســاس واقعیت پیش برویم و این سختى ایفاى 

نقش مصدق براى من بود. 
وى دربــاره همکارى با مســعود کیمیایــى اضافه کــرد: در ابتدا از همــکارى با وى 
مى ترسیدم زیرا نمى دانستم که به چه صورت مى خواهد از من بازى بگیرد و مى ترسیدم 
که ســربلند از این چالش بیرون نیایم. چیزهاى زیادى راجع به وى شنیده بودم اما باور 
نمى کردم اما دیدم کــه چقدر راحت و بدون پیچیده کردن قضیه با یکســرى کدهاى 
کوچک و نگاه شــما را به نقش نزدیک مى کرد. گاهى یک لبخند و یا یک اخم کوچک 
توسط وى به من مى فهماند که مســیر را چگونه انتخاب کنم که در نوع خود جالب و

 تکرارنشدنى بود.

فرهاد آییش: 
از همکارى با کیمیایى مى ترسیدم

 بــه اظهارات على 
على ش لذت بردم.

بود. من آمادگى اش را نداشتم اما براى اینکه برنامه را بتوانند ضبط کنند و
لبخندى روى لب شما بیاید، رفتم. اما آن روز، روِز من نبود.

یک جایى به بعد فهمیدم من هم باید یک حرفى بزنم. دو
و هنگ کرده بودم. بودم

و شب هم نخوابیده 

عالقه «آل
د که شگفتى ساز شد دنیاى

رامین راس
در استخ 3در حالــى کــه 23 روز از اکــران 

«شادروان» گذشته اســت، پوستر 
سینا مهراد،  عکسى از اینفیلم با تازه

منتشر شد.
«شــادروان» با کارگردانى حسین 
نمازى، تهیه کنندگى عباس نادران 
و بازى ســینا مهراد، گالره عباسى، 
نازنین بیاتى، بهرنــگ علوى، رویا

تیموریان و رضــا رویگرى، تا کنون 
هفت میلیارد تومان فروش داشــته 

است. 
داستان این فیلم، به دردسرهاى یک 
خانواده پس از فوت ناگهانى پدرشان 
مى پردازد. آن ها که در حاشــیه شهر 
زندگى مى کنند، درآمدى جز فروش 
ســبزى ندارند و حاال با درگذشــت 

پدرشــان، ماجراهــاى تــازه اى 
براى شان پیش مى آید.

بازیگر «زیرخاکى» گفت: بازیگرانى که
زود فراموش مى شوند.

رامین راستاد، بازیگر ســینما و تلویزیون
نیست که مافیاى جدى داشته باشــد.
مى شوند اما این به معناى مافیا نیست.
ادامه داد :بازیگرانى که در پا این بازیگر
فراموش مى شوند و متاسفانه گردش ما
ادامه  درباره همباز بازیگر «زیرخاکى» در
سینماى ایران است و به لحاظ بازیگرى
براى کسانى که چند سال پیش در جشنو
راستاد در پایان تصریح کرد: پژمان جمش
ابتدا بجاى فوتبال وارد سینما میشد االن

شب یازدهم از فصل سوم برنامه عصر جدید با اتفاقى عجیب و شگفت انگیز همراه بود و براى اولین بار در طول 
سه فصل برنامه به وقوع پیوست که باورش براى احسان علیخانى سخت بود.

یازدهمین شــب برنامه عصر جدید در مرحله مقدماتى شــب گذشــته در حالى به روى آنت رفت که با اتفاق 
بى سابقه اى مواجه شد. در این شب از فصل سوم، شرکت کنندگان قدرتمندى به رقابت با یکدیگر پرداختند که 

شب بسیار جذابى را براى بینندگان رقم زدند.
پس از اجراى ششمین شرکت کننده ، احسان علیخانى روبه تماشاچیان کرده و گفت که چند نفر مى توانند بخوانند 

و عده اى با باال بردن دست خود پاسخ دادند.
از میان این افراد به درخواســت احســان علیخانى هومن یارمحمدى، آخرین اجراى قسمت یازدهم از مرحله 
مقدماتى فصل سوم مسابقه استعدادیابى عصرجدید از میان تماشاگران استودیو به روى صحنه آمد و شروع به 

خواندن آهنگ «نفرین» آرتوش کرد.
احسان علیخانى پیش از آن از داوران خواســت تا اجراى او را قضاوت کنند که با اجراى بسیار خوب و حرفه اى 
این تماشاچى، 4 راى سفید به نمایش درآمد و در کمال ناباورى علیخانى بر خالف قوانین برنامه از او خواست تا 
به عنوان یک شرکت کننده در برنامه حضور داشته باشد و به شوخى گفت که این شرکت کننده از آخر به مسابقه 

راه یافته و به سمت مراحل اول مى رود.
هومن یارمحمدى به مرحله انتخاب فینالیســت ها راه یافت و داوران با انتخاب دو شــرکت کننده نهایى براى 
راهیابى به فینال کار خود را به اتمام رساندند اما احسان علیخانى که در این فصل از برنامه عصر جدید زنگ طالیى 

نداشت به انتخاب خود، او را به مرحله بعد دعوت کرد. 

سینا مهراد در لباس مارادونا
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تیم فوتبال سپاهان در ســومین بازى از مرحله 
گروهى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا به مصاف 

تیم التعاون عربستان خواهد رفت.
شب ســوم مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 
2022 از امشب آغاز مى شود و سپاهان در ساعت 
00:45 بامداد جمعه 26 فروردین ماه در ورزشگاه 
ملک عبدا... شهر بریده عربستان به مصاف تیم 

التعاون خواهد رفت.
مرحله گروهى لیگ قهرمانــان فصل 2022 به 
میانه راه خود رســیده، ســپاهان در سومین گام 
خود در ایــن دوره از رقابت ها باید آماده مصاف با 

تیم التعاون عربستان شود؛ دیدارى 
حساس و نفس گیر که نتیجه آن با در 
نظر گرفتن شرایط امتیازى تیم هاى 
حاضر در گروه D نقش بســزایى در 
تعیین سرنوشت تیم صعود کننده از 
این گروه را ایفا مى کند. زردپوشــان 
اصفهانى در شــرایطى آماده مصاف 
با نماینده میزبان رقابت ها مى شوند 
که در دومین بازى خود مقابل الدحیل 
شکست خورد و در آن سو پاختاکتور 
نیز تیم التعاون را با نتیجه یک بر صفر 
شکست داد تا سه تیم 3 امتیازى در 

گروه D شکل بگیرد و شرایط صدرنشینى و صعود 
تیم ها پیچیده شود.

کنفدراسیون آسیا از فصل گذشته تعداد تیم هاى 
حاضر در مرحله گروهى لیگ قهرمانان را به 40 
تیم افزایش داد و به همیــن خاطر تغییراتى را در 
نحوه صعــود تیم ها به دور حذفــى اعمال نمود. 
بر اســاس تغییرات AFC در نحوه صعود تیم ها، 
تنها 5 صدرنشین گروه هاى پنج گانه + 3 تیم دوم 
برتر مرحله گروهى مى توانند بــه دور حذفى راه 
پیدا کنند و با در نظر گرفتن این شــرایط، حضور 
سه تیم هم امتیاز مى تواند شرایط صعود را بسیار 

پیچیده کند.
ســپاهان در مجموع دو بازى قبلى خود 3 امتیاز 
به دست آورده و با در نظر گرفتن سایر نتایج رقم 
خورده در گروه D به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت 
به سایر رقبایش در صدر گروه قرار گرفته و التعاون 

در رده دوم جدول ایستاده است.
تقابل سپاهان و التعاون را باید سرنوشت سازترین 
بــازى نویدکیا و شــاگردانش در مرحله گروهى 
دانست؛ سپاهان اگر بتواند التعاون را شکست دهد 
و با اندکى خوش شانســى نتیجه بازى الدحیل و 
پاختاکور با تســاوى دو تیم و یا شکست الدحیل 

به اتمام برسد، فرار بزرگى نسبت به سایر تیم هاى 
هم گروهى خود انجام داده و مسیر صعودش به دور 
بعد هموار خواهد شد و هر نتیجه اى غیر از پیروزى 

زردپوشان اصفهانى را از صعود دور مى کند.
شــاگردان نویدکیا در این دوره از لیگ قهرمانان 
آســیا شــرایط خوبى دارند و با آمادگى مطلوبى 
راهى مسابقات شــده اند. زردپوشان اصفهانى در 
خط  میانى بازیکنان خالق و باتجربه اى در اختیار 
داشته و هافبک هاى این تیم از قدرت حمل توپ و 
شوت زنى باالیى برخوردار هستند. حضور بازیکنان 
پرسرعتى مانند حسینى، احمدزاده و اسماعیلى فر 

در جناحین این تیم در کنار خالقیت باالى رفیعى 
و نورافکن مى تواند در لحظات حساس گره گشا 
باشد. سپاهانى ها در فاز دفاعى نیز شرایط خوبى 
دارند و ساختار دفاعى این تیم تقویت شده است و 
از طرف دیگر آمادگى باالى مظاهرى امتیاز مثبتى 

براى آنها محسوب مى شود.
با این حال سپاهان بازى ســختى در پیش دارد؛ 
التعاون میزبان گروه D به شــمار مى آید و امتیاز 
میزبانى مى توانــد کفه ترازو را به ســود التعاون 
ســنگین کند. البته التعــاون در ایــن فصل از 
رقابت هاى لیگ حرفه اى عربستان شرایط خوبى 
نــدارد و از 25 بازى کــه انجام داده 
تنها 5 برد، 11 تساوى و 9 شکست 
به دســت آورده و با 26 امتیاز در رده 
سیزدهم جدول ایستاده است. التعاون 
از خط حمله خطرناکى بهره مى گیرد 
و بــا 39 گل زده، یکــى از بهترین 
خط حمله ها در بین ســایر تیم هاى 
حاضر در رقابت هاى لیگ حرفه اى 
عربســتان را دارد. با این حال تاوامبا 
مهاجم کامرونى التعــاون در بازى 
مقابل پاختاکور محروم شد تا شرایط 

به سود سپاهان رقم بخورد.
نقطه ضعف اصلى التعاون خــط دفاعى این تیم 
اســت. التعاونى ها در لیگ داخلى خود، طى 25 
بازى، 49 گل را دریافت کرده اند که نشان از ضعف 
این تیم در فاز دفاعــى دارد و از طرف دیگر ریان 
الموسى مدافع وسط سعودى ها در بازى با پاختاکور 
اخراج شــد و نمى تواند مقابل سپاهان بازى کند 
و همین مســئله خط دفاعى این تیم را ضعیف تر 
خواهد کرد. بدون شک اگر ســپاهانى ها مقابل 
التعاون باهوش عمل کــرده و قدر فرصت هاى 
ایجادشده را بدانند، مى توانند از ضعف این تیم در 

خط دفاعى بهره ببرند.

سپاهان-التعاون در ایستگاه سوم آسیا

مأموریت در نیمه شب

تیم فوتبال ســپاهان در هفته ســوم لیگ قهرمانان آسیا 
2022 باید بــه مصاف تیم التعاون عربســتان برود. لقب 
التعاون «گرگ ها» اســت و این تیم رده 13 لیگ جدول 
عربستان است. طبق اعالم باشگاه التعاون معتز هوساوى 
و عبدالمک العییرى دو بازیکن کلیدى این تیم که مصدوم 
بودند در تمرینات گروهى شــرکت کردند و براى دیدار با 
ســپاهان آماده شدند. گروه سپاهان شــرایط پیچیده اى 
دارد. شاگردان نویدکیا هرچند با 3 امتیاز صدرنشین گروه 
هستند ولى 3 تیم دیگر گروه هم با 3 امتیاز مدعى صعود 

به شمار مى آیند.

«دیگو آمادو»، بازیکن پرتغالى اســت که سابقه بازى با 
مهدى طارمى در تیم الغرافه قطر را هم دارد. آمادو که چند 
ماه در کنار طارمى بازى کرده و از خصوصیات مهاجم تیم 
ملى ایران آگاه است، در تازه ترین گفتگوى خود تاکید کرد 
که پنالتى گرفتن، استعداد طارمى است؛ حتى اگر برخى از 
هواداران فوتبال آن را دوست نداشــته باشند. وى افزود: 
اکنون داوران از VAR کمک مى گیرند که وجود خطاها را 
تأیید مى کند. از آنجا مى توانید ببینید که این نشانه هوش 

طارمى در محوطه جریمه است.

گرگ ها آماده شده اند

VAR تأیید هوش طارمى با
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شــجاع خلیل زاده مدافع تیم ملى فوتبــال ایران و عضو 
باشــگاه الریان قطر در اردوى اخیر تیم ملى مصدوم شد 
و به همین خاطر زانوى خود را در بیمارستان بزرگ مرکز 
اسپایر قطر به تیغ جراحان داد. طبق اعالم باشگاه الریان 
عمل جراحى شــجاع خلیل زاده در مرکز اسپایر موفقیت 

آمیز بوده است.

عمل موفقیت آمیز شجاع

01

03

سرمربى اسبق تیم ملى ایران بعد از جدا شدن از تیم ملى 
مصر خبرساز شده است. شایعه شد که کارلوس کى روش 
از ایران، تونس، استرالیا و عراق پیشنهاد مربیگرى دریافت 
کرده است. البته بحث مربیگرى در ایران با واکنش دبیرکل 
فدراسیون و تکذیب این شایعه همراه شد. مربى پرتغالى 
درباره پیشنهاد رسمى فدراسیون عراق واکنش نشان داد 
و گفت: نمى توانم پیشنهاد مربیگرى در تیم ملى عراق را 
بپذیرم چون حضور در مسابقات جام ملت هاى آسیا 2023 
اولویت کارى ام نیست و از پیشنهاد فدراسیون عراق تشکر 
مى کنم. گویا کى روش با تونس به توافق اولیه رســیده و 

هدف او حضور در جام جهانى قطر است.

فرهاد مجیدى پس از پایان بازى مقابل نســاجى با طعنه 
نسبت به کارشناسان داورى اعالم کرد «برخى از شیتیل 
بگیرها حاال کارشناس شده اند». با کدگشایى از حرف هاى 
مجیدى، بسیارى به على خسروى رســیدند و او را سوژه 
اصلى حرف هاى مجیدى دانستند. حاال پس از گذشت دو 
روز از حرف هاى مجیدى، علیرضا فغانى به حمایت از على 
خسروى پرداخت و به مجیدى طعنه زد. او در استورى خود 
در وصف خسروى نوشت: «رویدادهایى توى فوتبال دیدى 

که خیلى ها توى رؤیاشون هم ندیدند!»

پاسخ کى روش به عراق

طعنه سنگین فغانى
 به مجیدى

04

05

بازیکن جوان تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به شــرایط تیم خود در رقابت هاى لیگ برتر فوتبال 
گفت: در ابتداى فصل خیلى خوب کار را آغاز کردیم اما در ادامه راه دچار مشکل شدیم و نتوانستیم 
موفقیت هاى خود را دنبال کنیم، البته در این هفته ها دوباره به شــرایط خوب خود برگشتیم و در 

میانه هاى جدول قرار داریم.
محمد خدابنده لو تأکید کرد: امیدوارم مســووالن باشــگاه ذوب آهن مهدى تارتار را حفظ کند و 
شرایطى را ایجاد کنند که او بتواند بازیکنان مد نظرش را در اختیار بگیرد، اگر این شرایط رقم بخورد 

ذوب آهن در فصل آینده مى تواند یکى از مدعیان باشد و اقتدار خود را به خوبى نشان دهد.

طالیى پوشان اصفهانى بامداد روز جمعه 26 فروردین ماه به مصاف التعاون عربستان مى رود.
پس از مصاف با صنعت نفت آبادان که روز دوازدهم فروردین برگزار شد، اعضاى تیم فوتبال سپاهان 
با یکى دو روز استراحت کوله بار سفرى نسبتا طوالنى به مقصد عربستان را بستند و شب هجدهم 
فروردین در اولین دیدار مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا به مصاف پاختاکور رفتند؛ دیدارى که در 

پایان با نتیجه 3 بر 1 به سود شاگردان محرم نویدکیا خاتمه پیدا کرد.
پس از این مسابقه نیز بالفاصله سپاهانى ها براى حضور در دیدار برابر الدحیل ریکاورى کردند و کادر 
فنى تیم از همان ترکیب دیدار برابر نفت آبادان و پاختاکور در این مسابقه هم استفاده کرد تا حاال و 
در آستانه سومین دیدار طالیى پوشان اصفهانى در لیگ قهرمانان آسیا احتمال ایجاد تغییر در ترکیب 

اصلى سپاهان بیش از هر زمان دیگرى باشد.
رشید مظاهرى، امید نورافکن، نژادمهدى، گولسیانى و اسماعیلى فر در این چهار مسابقه تشکیل 
دهنده سنگر دفاعى ســپاهان بوده اند و انتظار مى  رود و در اولین مصاف با التعاون محرم نویدکیا 
حداقل به یکى از مدافعین وسطش استراحت بدهد و عزت پورقاز یا مهدى زاده در ترکیب اصلى 

بهره ببرد.
در خط میانى نیز در سه بازى گذشته محمد کریمى، سروش رفیعى و فرشاد احمدزاده بازى کرده اند 
و این احتمال وجود دارد که جالل على محمدى و یاسین سلمانى در این بخش از زمین جانشین 

بازیکنان اصلى سه بازى گذشته شوند. 
درنهایت به خط هجومى مى رسیم؛ جایى که سجاد و حسینى در دو بازى گذشته به عنوان وینگر چپ 
و راست بازى کرده اند و شهریار مغانلو هم مهاجم هدف تیم بوده است. میالد جهانى و رضا میرزایى 
دو بازیکن در دسترس نویدکیا در این پست هستند و احتمال حضور ثابت جهانى در مصاف با التعاون 

به جاى حسینى یا شهباززاده اصال کم نیست.

هافبک طالیى پوشــان ســپاهان امیدوار اســت در 
رقابت هاى آسیایى تولدى دوباره داشته باشد.

وقتى مسعود ریگى در ابتداى فصل با کلیدواژه احترام 
از جمع آبى هاى پایتخت جدا شــد، محرم نویدکیا در 
حمایت از بازیکن جدیدش، بــه انتقاد از رفتار مدیران 
استقالل پرداخت و مدعى شــد این تیم خیلى راحت 

مسعود را از دست داده است.
اما سکته میانه   فصل ســپاهان، در عملکرد ریگى هم 
نمود عینى داشــت. او به وضوح دچار افت شده بود و 
هرچه بیشتر از بازى ها مى گذشت دقایق حضورش در 

زمین کمتر مى شد.
با این حال، پس از رهایى از بنــد مصدومیت، ریگى 
هنوز نتوانسته جایش را در ترکیب سپاهان پیدا کند و 
طالیى پوشان این روزها با یک هافبک دفاعى به میدان 
مى رونــد و محمدرضا کریمى این نقــش را برعهده 

گرفته است. 
مسعود که در همین برهه از فصل پیش، ستاره استقالل 
در مســابقات آســیایى بود، تنها 15 دقیقه در بازى با 
پاختاکور فرصت حضور در زمین را پیدا کرد و امیدوار 
است با اعتماد مجدد نویدکیا، بتواند آن احترامى را که 

به خاطرش استقالل را ترك کرد، به دست بیاورد.

 ذوب آهن مى تواند یکى از مدعیان شود

احتمال مواجهه 
با ترکیب متفاوت از سپاهان

هافبک طالیى ها 
دوباره متولد 
مى شود؟

خط دفاعى بهره ببرپرسرعتى مانند حسینى، احمدزاده و اسماعیلى فرار 

ــت در 

ه احترام 
دکیا در 
 مدیران 
ى راحت 

گى هم
ده بود و

رش در 

، ریگى 
دا کند و 
ه میدان 
 برعهده 

ستقالل 
 بازى با 
امیدوار 
ى را که 

د.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در گروه 
D لیگ قهرمانان آسیا با تیم هاى 
پاختاکور ازبکستان، الدحیل قطر 
و التعاون عربســتان رقابت داغى 
براى صعود به مرحله بعدى دارد. 
نتیجــه گیرى عالى شــاگردان 
محرم نویدکیــا در بازى اول که با 
یک کامبک فوق العاده همراه شد 
همه اهالى فوتبــال را به ادامه راه 
طالیى پوشــان اصفهان امیدوار کرد. 
این تیم اگرچه در بــازى دوم و برخالف 
جریان بازى یک بر صفر شکست خورد اما 
نمایش خیلى خوب بازیکنانش نشان داد 
که مى تواند همچنان شانس بزرگ و حتى 
اول صعود باشد. به همین خاطر با شهریار 
مغانلو مهاجم گلزن سپاهان که در بازى اول 
دبل کرد و به خوبى زمینه ســاز یک بازگشت 
رویایى شد، همکالم شدیم تا از شرایط نماینده 
کشورمان در آستانه بازى سوم مقابل التعاون 

آگاه شویم.

سپاهان گام اول در آســیا را محکم 
برداشت و شاید شــما مهمترین 

نقش را در این بازى داشــتى، بعد از 
انتقاداتى که مى شد، در بهترین زمان 
دبل کردى و نتیجــه را مقابل نماینده 

قدرتمند ازبکستان برگرداندى.
بازى اول براى ما از اهمیت زیادى برخوردار بود. باید گام 
نخست را محکم بر مى داشتیم. خدا را شکر این اتفاق هم 
افتاد و بازى را بردیم. در مورد گل ها هم زحمت کل تیم 
بود و خوشــحالم که نقش کوچکــى در رقم خوردن آن 
نتیجه داشتم. همه ما یکدل بودیم که بازى را ببریم و این 

اتفاق هم رخ داد.
در بازى دوم هم سپاهان علیرغم بازى 
برتر و موقعیت هاى زیادى که داشت 
شکســت خورد. این بازى را چطور 

دیدى؟
الدحیل یکى از قدرت هاى اصلى آســیا است. آن ها پس 
از چند سال ناکامى در بازى هاى آسیایى، امسال آمده اند 
که نتیجه بگیرند. تیم خوبى هستند. اگرچه در بازى اول 
شکست خورده بودند و انگیزه زیادى داشتند اما اگر بازى را 
دیده باشید، ما تیم برتر میدان بودیم. تنها بد شانسى باعث 
شد نتوانیم به گل برسیم. توپ هایمان با بدشانسى گل نشد 
و از طرفى حریف از معدود موقعیت هایش استفاده کرد. 
متاسفانه زمان بدى گل خوردیم و امیدوارم در بازى هاى 

بعدى این شکست را جبران کنیم.

با این حال که شکست خوردید، االن 
هم شانس بزرگ صعود هستید. همه 
تیم ها سه امتیازى هســتند و رقابت 

داغى به وجود آمده است.
گروه ما یکى از ســخت ترین گروه هاســت. همه تیم ها 
مدعى هستند اما ما هم سپاهان هســتیم و مى خواهیم 
نماینده خوبى براى فوتبال ایران باشــیم. بازى به بازى 
پیش مى رویــم و از االن فقط به بازى بعــدى با التعاون 

فکر مى کنیم.
التعاون تیمى اســت که حداقل روى 
کاغذ شرایط خوبى ندارد. مى توانیم 
امیدوار باشیم که در این بازى هم مثل 
بازى اول برد پرگل داشــته باشید و 
شکست ناعادالنه بازى دوم را جبران 

کنید؟
التعاون از تیم هــاى خوب تورنمنت اســت که حتى در 
بازى اول توانست الدحیل را شکست بدهد. آن ها میزبان 
هســتند. از انگیزه باالیى برخوردارند تا در این مسابقات 
بتوانند موفق عمل کنند اما کارى به نام رقبا نداریم و در هر 
مسابقه تنها براى برد به زمین مى رویم. حتما التعاون تیم  
خوبى است که توانسته از بین تیم هاى خوب عربستانى 
به لیگ قهرمانان بیاید. با این حــال فقط تمرکز ما روى 

پیروزى در بازى مقابل این تیم است.  

مغانلو:
ما سپاهانیم و کارى به نام رقبا نداریم
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فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ باغ پالك ثبتى شماره : 565 فرعى از 
75 اصلى سفلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 184 در صفحه 534 دفتر 140 امالك 
به نام اقدس میر کاظمى کچو مثقالى صادر و تســلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه 

درخواست کتبى به شماره وارده 1401/1/21-32000383 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره : 21342-1401/1/11 به گواهى دفترخانه 51 
اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 

یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 

ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد . م الف: 1301500 - ذبیح اله فدائى اردستانى -  مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک اردستان /250/1

آگهى تغییرات
شــرکت ســنگ و معدن و آهن سمیران 
هرمز بندر لنگه شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 48801 و شناســه ملى 
10260670598 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/11/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * سعید زارعان 
به شــماره ملى 1282684914 به سمت 
رئیس هیــات مدیره ، مســعود زارعان به 
شماره ملى 1288914172 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و امیرزارعان به شماره 
ملى 1281923354 به سمت عضو اصلى 
هیات مدیره و داود اثنى عشرى اصفهانى به 
شماره ملى 1288407671خارج ازاعضا به 
عنوان مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب 
شدند . * کلیه اوراق واسناد مالى وتعهدات 
شرکت با امضاء منفرد هریک ازمدیرعامل و 
یا رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر 
است ، ضمنا مدیرعامل شــرکت نامبرده 
مجرى مصوبات هیات مدیــره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1300910)

آگهى تغییرات
شــرکت ســنگ و معدن و آهن سمیران 
هرمز بندر لنگه شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 48801 و شناســه ملى 
10260670598 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/11/27 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : * ســعید زارعان به شماره 
ملى 1282684914 ، مســعود زارعان به 
شماره ملى 1288914172 و امیرزارعان 
به شــماره ملى 1281923354 به سمت 
اعضاء اصلى هیئت مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند . * بیتا حسینى به شماره 
ملى 2298909598 و سمیرا ترابى دولت 
آبادى به شــماره ملى 1281913685 به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
* روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى ها 
ودعوت نامه هاى شرکت تعیین شد . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1300915)

آگهى تغییرات
شرکت پردیس صنعت راهسازان زاگرس 
سهامى خاص به شــماره ثبت 55722 و 
شناســه ملى 14005641654 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/12/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محســن غالمعلى دهکردى به 
کدملى 1282682466و محمدحســین 
دهکردى بــه کدملــى 1289234663و 
مهــدى غالمعلــى دهکردى بــه کدملى 
1289113912بعنــوان اعضــاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت ســه ماه انتخاب 
گردیدند. حســین حاج هاشــم خانى به 
کدملى1292031360وجــواد جبارزارع 
به کدملى 1285951931بترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1300925)

آگهى تغییرات
شرکت پارسین راد ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 26118 و شناسه 
ملــى 10260468657 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/12/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مهرداد قرائتى 
به کدملى 1287918387 و امیر حسین 
قرائتى به کدملــى 1281808598 و 
مهران ریاحى به کدملى 1283585006 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. رؤیا 
ســپهرفر به کدملى 0533059569 
و ســیدمنصور رحیمــى بــه کدملى 
4449588495 بترتیــب بســمت 
بازرسان على البدل و اصلى شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیر االنتشــارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1300934)

آگهى تغییرات 
شــرکت ناموران فوالد ایرانیان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 61885 و شناســه ملى 
14008129131 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى بهین 
تراز آریا با شناسه ملى 14010848201به سمت 
بازرس اصلى و روح اله ســیاه پوش به شماره ملى 
1170676871به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1300920)

آگهى تغییرات 
شــرکت مهراد تجارت پارتاك شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 26544 و شناســه ملى 
10260472870 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محبوبه مختارى به کدملى 1130167135 بسمت مدیر عامل شرکت و عضو 
هیئت مدیره و محمدامین مرکزى به کدملى 1271270803 بسمت رئیس هیئت مدیره و سمانه مرکزى 
به کدملى 1292673801 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره همگى براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
امیر منتظرالقائم به کدملى 1292227095 و هاتف نصیریان به کدملى 1190112991 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت 
مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1300940)

آگهى تغییرات 
شرکت پردیس صنعت راهسازان زاگرس سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 55722 و شناســه ملى 
14005641654 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1400/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محســن غالمعلى دهکردى1282682466 
بعنوان رئیس هیات مدیره ،محمدحسین دهکردى 
1289234663به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
،مهدى غالمعلى دهکردى1289113912 بسمت 
مدیرعامل براى مدت ســه ماه انتخاب شدندکلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء دو امضا 
از سه امضا اعضاى هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است . ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1300923)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندســى خدماتى سپاهان شایان 
سهامى خاص به شماره ثبت 10972 و شناسه 
ملى 10260320349 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى 
استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان، محلــه مصلى ، کوچه 
کیهان ، کوچه شهیدفرهادامام جمعه51 ، پالك 9 ، 
ساختمان آزمایشگاه سروش ، طبقه چهارم ، واحد 
6 کدپستى 8199745189 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1300930)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســپاهان پخش ســادات ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 67625 و شناســه ملى 
14009187337 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1401/01/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : حجت اله رحمتــى اندانى به 
شــماره ملى1142276740 به سمت بازرس 
اصلى و منیرالســادات میر نصیرى به شماره ملى 
1741653940 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1300917)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندســى خدماتى سپاهان 
شایان سهامى خاص به شماره ثبت 10972 
و شناسه ملى 10260320349 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1400/12/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - محسن وزیرى زاده الوانى 
به کدملى 1284780260، مهیا عالمى به 
کدملــى 1292738138، مهرداد مرادى 
خرمنانى به کدملى 5490069090، رضا 
رضایت به کدملى 1286542774 و مسعود 
امینى به کدملى 5409718836 به عنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - سیامک شاه زمانى 
سیچانى به کدملى 1288796463 و فتانه 
الیادرانى به کدملى 1289750491 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1300937)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندســى خدماتى سپاهان 
شایان ســهامى خاص به شــماره ثبت 
10972 و شناسه ملى 10260320349 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- مهرداد مرادى خرمنانى به شــماره ملى 
5490069090 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره، محسن وزیرى زاده الوانى به شماره 
ملى 1284780260 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره، مسعود امینى به شماره 
ملى 5409718836 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره، رضا رضایت به شــماره ملى 
1286542774 و مهیا عالمى به شــمااره 
ملى 1292738138 به ســمت اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى نایب رئیس هیئت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئــت مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1300939)

تاسیس
شرکت سهامى خاص نمونه محمد پارتاك درتاریخ 1401/01/14 به شماره ثبت 70578 به شناسه ملى 14010977589 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى، ساخت، راه اندازى، نگهدارى و اجراى کلیه امور و خدمات 
مربوط به پروژه هاى ساختمانى، راهسازى ، تاسیساتى، عمرانى، ابنیه، شهرسازى، معمارى و دکوراسیون داخلى، بازسازى و نوسازى ابنیه - تولید بتن آماده و قطعات بتنى و موزاییک سازى و آجر پزى - تولید و خرید وفروش آهک ، آسفالت، شن وماسه ، گچ ، کاشى وسرامیک و انواع مصالح ساختمانى و سنگفرش 
ها و فراورده هاى معدنى– کلیه فعالیتهاى مرتبط با انواع بتن و بتن آماده سیال معمولى و متراکم و بتن غلطکى و انواع بتن پیش ساخته و بتن سبک – تولید مواد شیمیایى و افزودنى هاى مختلف ساختمانى و بتنى و شیمیایى و رزینى - ساخت و تولید ماشین آالت تولید بتن و آسفالت و آجر و فراورى معدنى – ارائه 
خدمات در زمینه سنگ ها و فلزات قیمتى - ارائه خدمات به شرکتهاى پاالیشگاهى و نفتى و گازى میعانات گازى -ساخت ، راه اندازى و تجهیز پاالیشگاه و مخازن نفتى و گازى و میعانات گازى وکلیه صنایع مرتبط - ساخت و راه اندازى آزمایشگاههاى شیمیایى و فیزیکى مصالح ساختمانى - تولید قطعات و تولید 
ماشین آالت مختلف قطعات آهنى و چوبى و پالستیکى کامپوزیت و پى وى سى - ساخت سازه هاى بتنى و فوالدى و ساختمان هاى پیش ساخته و ساخت سوله هاى مختلف - یراق آالت- تولید ورق وپروفیل وریخته گرى وتولید قطعات آهنى و چوبى و فوالدى و لوازم یدکى انواع ماشین آالت – مشاوره ، طراحى 
و نظارت بـر اجراى کلیه پروژه هاى عمرانى ساختمان هاى آموزشى، مراکز تربیتـى، ورزشـى، امـاکن مـذهبى، سـیاحتى، فرهنگى و هنرى و اماکن بهداشتى و درمانى و آزمایشگاه ها و همچنین هایپر مارکتها – نظارت بـر اجراى کلیه واحدها و مجموعه هاى مسـکونى، سـاختمان هـاى تجـارى، سـاختمان 
هـاى ادارى، صنعتى و کارخانه ها، مراکز مخابراتى، پستى مکانیزه و ساختمان هاى مربوط به خدمات شهرى و ساختمان هاى خاص نظامى – مشاوره، نظارت، طراحى، اجرا و انجام مطالعات و تهیه طرح هاى مقدماتى مرحلـه اول و دوم و نظـارت بـر سـاخت و راه اندازى پـروژه هـاى معدنى ، ژئو فیزیک و زمین 
شناسى و پروژه هاى شهرى و معمارى داخلى.– مشاوره، نظارت، طراحى، اجرا و انجام مطالعات و برنامه ریزى و ساماندهى و بهسازى بافت هـاى فرســـوده ، خدمات شهرى و جاده اى و خدمات شهرى تخصصى و مدیریت عمرانى و مهندسین مشاور و معمارى شهرى و دکوراسیون -- انجام مطالعات 
اجتماعى–اقتصادى و برنامـه ریـزى . امکـان سـنجى و تهیـه طـرح هـاى راهبردى، ساختارى، بهسازى. نوسـازى و سـاماندهى و توانمندسـازى بافت هـاى ویـژه (بافتهـاى فرسوده شهرى و سکونتگاههاى غیر رسمى– امور پیمانکارى مربوط به بندها، سدها و ساختمان هاى نیروگاه آبى، سازه هاى 
هیدرولیکى و تونل هاى آب، مخازن آب و شبکه هاى توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات و تصفیه خانه هاى آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب، کانال هاى انتقال آب و شبکه هاى آبیارى و زه کشى ، خرید و فروش ، نصب و راه 
اندازى سیستم هاى آبیارى قطره اى ، سازه هاى دریایى و ساحلى، احداث حوضچه ها و استخرها ، عملیات ساختمانى(سیویل) تصفیه خانه هاى آب و فاضالب ، تاسیسات مکانیکى و هیدرو مکانیکى سدها، سیستم هاى سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و فاضالب)، تاسیسات و تجهیزات 
تصفیه خانه هاى آب و فاضالب کوچک - سوله، سازه هاى ساختمانى، محوطه هاى کوچک، دیوارکشى، فنس کشى، اجراى پیاده روها – جدول کشى – آسفالت و سنگفرش معابر- امور پیمانکارى مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه هاى برق و تاسیسات برقى، پست هاى توزیع و الکترونیک 
عام و خاص – امور پیمانکارى مربوط به شبکه گاز رسانى شهرى، تاسیسات مکانیکى و هیدرو مکانیکى سدها، سیستم هاى سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و فاضالب، گاز، برق) – خرید وفروش ، صادرات و واردات ماشین آالت ، تجهیزات و ادوات راهسازى.و معدنى- خرید و فروش 
، صادرات و واردات کلیه مصالح ساختمانى وراهسازى و آسفالت - تامین و اجاره و نگهدارى ماشین آالت راهسازى و راهدارى و ساختمانى و معدنى–کرایه ماشین آالت راهسازى و معدنى - ارائه خدمات در زمینه اکتشاف معادن ، استخراج معادن واخذ پروانه کشف و بهره بردارى از معادن و راه اندازى کارخانجات 
وصنایع مربوطه و کلیه فعالیتهاى مرتبط با مراحل فراورى و تولید انواع فراورده هاى معدنى بجز نفت و گاز و پتروشیمى تولید، بلندینگ، فرآورى، بسته بندى، انبارسازى، پخش و توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع حالل هاى ویژه و فرآورده هاى نفتى شامل روغن هاى پایه، روغن هاى صنعتى و موتورى، 
انواع گریس و واسکازین، انواع روغن ترمز و مواد نانو، پلیمرها و حالل هاى نفتى و محصوالت پتروشیمى و جانبى، انواع روان کارها و روان کننده ها، چسب هاى صنعتى، روغن مخصوص تسمه، روغن ماشین براى مصارف صنعتى، روغن هاى تصفیه مجدد دوم، روغن هاى گردشى، اسپرى سیلیکون (روان کننده)، 
روغن هیدرولیک، روغن دنده، روغن پایه، روغن خام و روغن مرطوب کننده صنعتى، روغن ، روغن ترانس، انواع روغن چرخ و انواع فرآورده هاى روغنى و معدنى - تولید، فرآورى، پخش و توزیع، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع مواد اولیه، مکمل ها و افزودنیها شامل: افزودنى هاى روان کننده هاى موتورى 
و صنعتى ویژه و تخصصى، مکمل روغن موتور، مکمل بنزین، مکمل سوخت بایوفیل، مکمل سوخت ایزوپروپانول، مکمل ضد دود روغن و بنزین و مکمل هیدروکربن هاى سبک و سنگین حاصل از بلندینگ - انجام کلیه عملیات تصفیه روغن موتورهاى کارکرده (سوخته) � خرید و فروش و توزیع و صادرات و واردات 
روغن هاى بازیافتى (روغن هاى تصفیه دوم) - خرید و فروش، واردات و صادرات انواع دستگاه ها ، تجهیزات ، قطعات و ماشین آالت تولید روغن موتور و روان کننده هاى صنعتى و محصوالت جانبى و همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات انواع دستگاه ها ، قطعات، تجهیزات و ماشین آالت آزمایشگاهى 
مرتبط با موضوع فعالیت شرکت - تولید و خرید و فروش انواع مواد و ترکیبات شیمیایى مجاز، پلیمرها، رزین ها، پارافین هاى جامد و مایع در گریدهاى صنعتى و خوراکى از مواد اولیه پاالیشگاهى همچون ایزوریسایکل، ایزوفید و انواع روان کاران و مواد اولیه پاالیشگاهى آنها مثل روغن virgin و روغن هاى نرم 
کننده DOP و DOTP و ساخت ترکیبات الکترواستاتیک (ضد بار)، انواع امولسیفایر و دمولسیفایر جهت کار در چاه هاى نفت (بجز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى نفت و گاز) و تولید مواد اولیه جهت تولید روغن محلول در آب و قیر محلول در آب - تست و آزمایش کلیه روان کننده هاى موتورى و صنعتى و 
محصوالت جانبى پتروشیمى - تبدیل و فرآورى انواع ضایعات روغنى، سوختى، پاالیشگاهى و پتروشیمى (به جز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از معادن نفت، گاز و پتروشیمى) - ارائه مشاوره فنى براى راه اندازى خط تولیدهاى مشابه، به شرکا و شرکت هاى همکار در جهت بهبود تجهیزات و ارائه مشاوره 
فنى و علمى براى تولید محصوالت بهینه – ارائه کلیه خدمات فنى ، مهندسى ، پیمانکارى ، بازرگانى – مشاوره ، مدیریت پروژه و ارائه خدمات در حوزه هاى تولید، ساخت و احداث پروژه هاى نفتى و پتروشیمى - اجراى انواع فرآیندهاى تقطیر، بلندینگ، سولفور زدایى، رنگ برى، شیرین سازى، افزایش اکتان و 
دیگر فرآورده هاى پاالیشگاهى جهت بهبود محصول تولیدى- خرید، فروش، واردات و صادرات انواع محصوالت پایین دستى از پتروشیمى و پاالیشگاه هاى خصوصى و دولتى در سطح کشور - تهیه، تامین، تولید، توزیع و حمل و نقل(درون شهرى)، بسته بندى، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع مازوت، 
قیر، ایزوگام، آسفالت، پارافین و وازلین - پیمانکارى ضایعات آهن شامل تولید، پخش، جمع آورى، تفکیک ، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع آهن آالت اعم از چدن، فوالد و انواع فلزات و تجهیزات وابسته، انواع فرو آلیاژها و قطعات و شمش هاى فوالد، چدنى و آلیاژى، انواع سنگ هاى معدنى، آهن اسفنجى، 
انواع پالستیک، پت و مواد نفتى، کاغذ، مقوا ، شیشه، آشغال ، بطرى و پالستیک نوشابه ها ، روغن و چوب – پیمانکارى، خرید و فروش، جمع آورى بازیافت، پسماند و ضایعات و بهره بردارى مجدد و انجام فرآیندهاى شیمیایى و فیزیکى روى آن ها و تولیدات مجدد مرتبط با پسماند و ضایعات و تولید کود کمپوست 
-تصدى به فعالیت خدماتى و نظافتى و شستشو و نظافت وسایل حمل و نقل – ایجاد، نگهدارى و خدمات فضاى سبز شهرى – ایجاد معابر و معمارى شهرى – انجام کلیه امور مربوط به خدمات تزئینات ساختمانى، جدول کارى، آسفالت کارى، چمن کارى، گل کارى، باغبانى، آبیارى، رنگ آمیزى، مبلمان شهرى 
و پاك سازى محیط شهرى – ارائه خدمات در زمینه حمل و نقل درون شهرى و سرویس مدارس و ارگانها بصورت درون شهرى - امور آشپزخانه و رستوران، سلف سرویس طبخ و توزیع غذا – تنظیفات، رفت و روب، نظافت اماکن عمومى، ادارى، خصوصى و سایر اماکن دیگر – امور آبدارخانه، پیشخدمتى – جمع 
آورى زباله هاو مواد بازیافتى -امور پیمانکارى مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومى اعم از چوبى، آجرى، سنگى، بتنى و فلزى – طراحى، اجرا، نصب و تعمیر وسایل انتقال(آسانسور، پله برقى، باالبر) - ایجاد معابر و معمارى شهرى انجام کلیه امور مربوط به خدمات تزئینات ساختمانى، جدول کارى و رنگ 
آمیزى - مشاوره مهندسى توسعه کشاورزى و منابع طبیعى – مهندسى تولیدات دام و آبزیان – مهندسى تبدیلى و تکمیلى کشاورزى – مهندسى آب و فاضالب – مهندسى فضاى سبز – مطالعات جامع کشاورزى و منابع طبیعى و گلخانه اى – مهندسى آبخیزدارى – برنامه ریزى و اقتصاد کشاورزى و آمایش 
سرزمین – مهندسى محصوالت ارگانیک و کودهاى بیولوژیکى – پروژه هاى آب – طرح هاى مهندسى منابع آب و سدسازى – مهندسى راه و پل و ابنیه – مهندسى رودخانه – توسعه منابع آب شبکه آبیارى زهکشى – ایستگاه هاى پمپاژ – مطالعات خاك شناسى – و طبقه بندى و تناسب اراضى – سیستم هاى 
آبیارى تحت فشار – یکپارچه سازى – و تسطیح اراضى و تجهیز و نوسازى مزارع – ارائه خدمات فنى شامل نقشه بردارى ، فتوکرامترى ، کارتوگرافى ، ایجاد اطالعات جغرافیایى GIS کاربرد تصاویر ماهواره اى – ارائه و انجام امور پیمانکارى در زمینه سازه هاى گلخانه اى و کشاورزى – آبیارى تحت فشار ، ابنیه 
، عمران – کانال کشى – صنایع تبدیلى و تکمیلى – تولید محصوالت دامى – مشاوره کشاورزى – کشتار انواع دام سبک و سنگین – صادرات و واردات خوراك دام و طیور، گوشت و دام زنده – ساخت ، نصب و راه اندازى کشتارگاه صنعتى دام و طیور – راه اندازى سردخانه جهت نگهدارى انواع محصوالت غذایى 
و کشاورزى – ایجاد ایستگاه هاى پرواربندى و قرنطینه دام سبک و سنگین – احداث ، تجهیز و راه اندازى و بهره  بردارى از کارخانه صنعتى به  منظور تولید، فراورى ، بسته بندى، بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى ، توزیع وفروش کلیه محصوالت و فراورده هاى دامى اعم از گوشت گرم وسرد انواع دام و طیور ، 
پوست و چرم وپشم وپر، و سایر فراورده هاى وابسته و صنایع مرتبط و تبدیل کلیه مواد معدنى ، شیمیایى، پتروشیمى، دامپزشکى،کیت هاى تشخیصى و تجهیزات آزمایشگاهى دامى یا انسانى، مواد اولیه در صنایع غذایى ،شیمیایى،دامى،دارویى،گیاهى و فرآورده هاى فرعى و مشتقات آن ها، همچنین خرید ، 
فروش ،ذخیره ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز اعم از ماشین آالت، ادوات ،مواد اولیه و ماشین آالت بسته بندى مربوطه و تمام موارد دیگر در رده بندى فرآورده هاى غذایى، دامى یا انسانى، کلیه ماشین آالت و دستگاه هاى تولیدى صنایع وابسته ، واردات دام زنده و فراورده هاى خام دامى ، نهاده هاى خوراك 
دام و تجهیزات مرتبط با امور دام ، داروى دامى – کشتار انواع دام سبک اعم از گوسفندى و انواع دام سنگین اعم از گوشت شتر و گاوى – صادرات و واردات دام زنده اعم از گوسفندى و گاوى ، خوراك دام و طیور ، گوشت گرم و سرد ، پوست و روده دام سبک و سنگین – ساخت ، نصب و راه اندازى کشتارگاه صنعتى 
دام و طیور – راه اندازى سردخانه جهت نگهدارى انواع محصوالت دامى – ایجاد ایستگاه هاى پرواربندى و قرنطینه دام سبک و سنگین – فراورده هاى خام دامى و طیور ، نهاده هاى دامى و خوراك دام و طیور – تولید پودر گوشت و استخوان – جمع آورى و بسته بندى انواع آالیش خوراکى و غیر خوراکى دام ها 
اعم کلیه آالیشات گوسفندى و گاوى شامل کله پاچه ، چگر ، دنبه ، سیراب و شیردان ، پوست و روده – ایجاد ایستگاه هاى تحقیقاتى در خصوص اسپرم گرم دامى سبک وسنگین ، واردات و تولید اسپرم گرم دام سبک وسنگین – خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ وام وتسهیالت 
از بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و خصوصى جهت شرکت - گشایش اعتبارات اسنادى و اخذ ضمانت نامه بانک وال سى براى شرکت نزد بانکها صرفا در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – تامین نیروى انسانى متخصص و موقت جهت شرکت – اخذ و اعطاى 
نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – شرکت در سمینارها و نمایشگاههاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى ( بجز فرهنگى و هنرى ) - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى صرفا در راستاى اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، دهستان مورچه خورت ، روستا شهرك صنعتى مورچه خور، محله شهرك صنعتى مورچه خورت ، خیابان زکریا سوم ، خیابان زکریا ، پالك 24 ، طبقه همکف کدپستى 8333114381 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 150,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1500000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 52500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 140249 مورخ 1400/11/05 نزد بانک ملى ایران شعبه شهرك صنعتى مورچه خورت 
اصفهان با کد 2997 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى شهرام رضائى مورچه خورتى به شماره ملى 5110601501 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیدرضا رضائى مورچه خورتى به شماره ملى 5110626464 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حامد رضائى مورچه خورتى به شماره ملى 5110660344 به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت 2 سال آقاى حمیدرضا رضائى مورچه خورتى به شماره ملى 5110756066 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء آقاى شهرام رضائى مورچه خورتى به شماره ملى 5110601501 عضو اصلى هیئت مدیره منفردا یا آقاى حمید رضا رضائى مورچه خورتى به شماره ملى 5110756066 رئیس هیئت مدیره 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى رحمانى مورچه خورتى به شماره ملى 0073079685 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حسینعلى سلیمانى مورچه خورتى به شماره ملى 5110437351 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 

روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1300953)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى ماهان تجهیز اسپیروز شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 50919 و شناسه ملى 10260694892 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى بهین تراز آریا با شناسه ملى 14010848201 به سمت بازرس اصلى و محمدرضا کاظمى اسفه به 
شماره ملى 1829939521 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1300948)

فقدان مدارك
 S1512284136467 زانتیا مدل 1385 بنزینى به شماره موتور 00519469 و شماره شاسى X2000 برگ سبز خودرو سوارى سیتروئن تیپ

به شماره پالك 88 – 623 ب 98 متعلق به المیرا جامى به شماره ملى 0749807695 فرزند على مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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فقدان مدارك
برگ سبز ، سند کمپانى و کارت یک دستگاه 
موتور سیکلت سیستم جت رو بى کالج تیپ 
130 مــدل 1389 به شــماره موتور  cc
NCW و شماره  130* HA  30589*
به  NCW ***130 H تنه 8931015 
شماره پالك 621/67496 ایران متعلق به 
سهیال دادمهر به شماره ملى 1291969632 
فرزند علیرضا مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
برگ سبز و سند کمپانى یک دستگاه موتور 
سیکلت سیســتم جت رو بى کالج تیپ
130 مدل 1392 به شــماره موتور  cc
NCW 0127 و شــماره تنه  320236
NCW بــه   ***130 H 9211080
شماره پالك 628/39859 ایران متعلق 
به سید علیرضا رحیم زاده به شماره ملى 
1288016158 فرزنــد احمــد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آمار هــا درباره میــزان بیــکارى و اشــتغال زنان 
نگران کننده است. زنان در بازار کار بیش از مردان در 
معرض اخراج و تعدیل بوده و کمتر از آن ها در مسیر 
استخدام قرار مى گیرند. میزان دستمزد زنان و مردان 
نیز یکسان نیست و زنان نیروى کار ارزان قیمت به 
حساب مى آیند، این درحالى است که داشتن اشتغال 
و درآمد کافى براى امــرار معاش یک حق همگانى 

است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکارى زنان 
به صورت تقریبى دو برابر مردان است. نرخ بیکارى 
زنان فارغ التحصیل مقاطع کاردانى، کارشناســى و 
کارشناسى ارشد دو برابر (کمى بیشــتر از دو برابر) 
مردان بوده است و در مقطع دکترا نیز بعضا این آمار 

سه برابر و حتى بیشتر هم مى شود.
به گزارش جامعه 24، از دیگر سو سهم زنان از تعداد 
کل شاغلین کشــور از 18/2 درصد در سال 97 به 
17/8 درصد در سال 98 و 15/7 درصد در سال 99 
رسیده اســت. به بیان دیگر تعداد زنان شاغل طى 

سال هاى 97 تا 99 روندى کاهشى داشته است.
شــاید یکى از علل عدم اولویت دهى بــه زنان در 
استخدام ها و اولویت بخشــى به آنان براى اخراج و 
تعدیل این تفکر اشتباه اســت که مردان نان آوران 
خانواده بوده و درآمد زنــان نقش چندانى در معاش 
خانواده ندارد. این درحالیست که در جامعه ما زنان هر 
روز بیش از روز قبل نسبت به حقوق خود آگاهى پیدا 
کرده و به خوبى مى دانند که اشتغال مناسب یکى از 

حقوق غیرقابل تخطى آنان است.
از ســوى دیگر در شرایطى که بســیارى از زنان در 
اقصى نقاط کشور خودسرپرست و سرپرست خانوار 
هســتند، بیکارى و نبود درآمــد مى تواند صدمات 
غیرقابل جبرانى را بر زندگى آنان و حتى جامعه وارد 
کند. افزایش فقر زنانه در کشــور و تبعات منفى آن 
یکى از مهم ترین بى توجهى به اشتغال و درآمد زنان 

در جامعه است. 
محمدرضا محبوب فر، جامعه شــناس و کارشناس 
حوزه آســیب هاى اجتماعى در اینبــاره به «جامعه 
24» مى گوید: با توجه به افزایش دستمزد ها در سال 
جدید اخبار نگران کننده اى درباره اخراج گســترده 
مردان و زنان از محیط هاى کارى و کارگرى دریافت 
مى کنیم. بسیارى از کارفرمایان معتقدند با توجه به 
گرانى و تورمى کــه در جامعه وجود دارد و حذف ارز 
ترجیحى و از طرف دیگر افت تقاضا مجبورند دست 
به تعدیل نیرو بزنند و به همین دلیل نیرو هاى خود 

را اخراج مى کنند.
وى ادامه مى دهد: این اخراج ها و تعدیل نیرو عالوه 

بر اینکه متوجه شرکت ها و سازمان هاى غیردولتى 
است متاسفانه به شهردارى ها یا همان سازمان هاى 
دولتى محلى نیز کشیده شده و ظاهرا اخراج و تعدیل 

نیرو بیشتر متوجه زنان بوده است.
این کارشناس آسیب هاى اجتماعى تصریح مى کند: 
اخراج و بیکارى زنان بعد از شیوع کرونا شدت یافته 
است. با توجه به رکود تورمى در کشور و عدم وجود 
حمایت هاى دولتى از زنان، بهترین بهانه به دســت 
کارفرمایان افتاده است که در وهله اول زنان را مورد 
تعدیل و اخراج کنند این در حالیست که بسیارى از 
زنان سرپرســت خانوار بوده و مى توان گفت تعداد 
زنان سرپرست خانوار افزایش داشته و بیکارى آنان 

تبدیل به یک معضل شده است.
محبوب فر با تاکید بر اینکه بیشــترین فسخ قرارداد 
کارى در کشــور ما درخصوص زنان رخ داده است، 
عنــوان مى کند: امــروز زنان در یــک دور عجیب 
تبعیض و تعدیل و اخــراج گیر افتاده انــد و به نظر 
مى رسد که راه فرارى نیز ندارند. وى افزود: براساس 
آمار هاى موجود کرونا، تحریم ها و شرایط اقتصادى 
کشور اشــتغال زنان را 14 برابر مردان تحت تاثیر 
قرار داده و افزایش داده اســت، بر اســاس آمارى 
که به دســت آورده ام افزایش 2 برابــرى بیکارى 
و اخراج زنــان از کار طى ســال هاى 99 و 1400 

رخ داده است.

زنان در صف اول اخراج و تعدیل نیرو

بیکارى زنان به 14 برابر مردان رسیده است

مدیرکل امور آســیب دیدگان اجتماعى سازمان 
بهزیستى گفت: هیچ مکانى براى کودکان، بهتر 
از محیط خانواده نیست و باید تمام تالش را براى 

تحقق این مهم به کار گماریم.
با حضور مدیرکل امور آســیب دیدگان اجتماعى 
سازمان بهزیســتى کشور، جلســه هم اندیشى 
معاونین اجتماعى، مسئوالن اورژانس اجتماعى 
و ســتاد پذیرش و هماهنگــى گروه هاى هدف 
بهزیستى اســتان تهران در ستاد بهزیستى شهر 

تهران برگزار شد.
در این نشست مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان 

اجتماعى بــا آرزوى قبولى طاعــات و عبادات، 
مهمترین توشه ماه رمضان را قوت براى کمک 
به جامعه هدف و اثربخشــى و ارتقاى فعالیت ها 
برشــمرد و خاطرنشــان کرد: فعالیت در حوزه 
اورژانس اجتماعى و امور مرتبط با کاهش و کنترل 
آسیب هاى اجتماعى بسیار سخت ولى امیدآفرین 
است. محمود على گو در ادامه با بیان اینکه مداخله 
در بحران فعالیتى غیر فوریتى است، افزود: خدمات 
سیار، حرکتى فورى اســت که در فرایند در حال 
انجام فعلى دچار نوعى جابجایى شده اند که باید 

اصالح شود.

فعالیت در حوزه کاهش آسیب
 سخت ولى امیدآفرین است

معــاون اجتماعــى و پیشــگیرى از وقوع جرم 
دادگسترى اســتان اردبیل گفت: اعضاى هیات 
امناى مساجد در مهار آسیب هاى اجتماعى باید 

ورود کنند. 
جالل آفاقى اظهار کرد: پیشگیرى هاى فرهنگى 
مقدم بــر پیشــگیرى هاى وضعى-انتظامى یا 
حقوقى-قضایى اســت، 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.
معــاون اجتماعــى و پیشــگیرى از وقوع جرم 
دادگسترى استان اردبیل، شناسایى خاستگاه هاى 
جرایم و مفاســد به ویژه در محالت را به منظور 
پیشــگیرى به موقع از وقوع جرایــم ضرورى 

دانست.
وى به اختالفات خانوادگى و مباحث طالق نیز 
اشــاره کرده و گفت: کارکردهاى مساجد ما باید 
در حد مسجد طراز اسالمى احیا شده، محل حل 
و فصل اختالفات مردم و منشــاء اشاعه صلح و 

دوستى قرار گیرد.

مساجد، کانون پیشگیرى
 از آسیب ها

بر اساس آمارهاى موجود هر ایرانى 35 تا 55 ساله، 
حدود پنج دندان دائمى خود را از دست داده است و 
این نشان دهنده مشکالت مالى شدید مردم است 
که هزینه مربوط به ســالمت دهان و دندان را از 
سبد خانوار خارج کرده اند و صرفًا به کشیدن دندان 

اقدام کرده اند.
دکتر بهنــام عباســیان، عضــو شــوراى عالى 
نظام پزشــکى دربــاره مهمترین مشــکالت و 
چالش هاى دندانپزشکان افزود: اغلب دیدگاه هاى 
سیاستگذاران سالمت در حوزه دندانپزشکى صحیح 
نیســت و در برخى موارد در بین تصویب کنندگان 

قوانین و سیاســتگذاران این حوزه، دندانپزشک 
حضور نــدارد. به همین علت چشــم 
انداز روشنى نســبت به مسائل حوزه 
دندانپزشــکى وجود ندارد و متاسفانه 
همکاران دندانپزشــک امید به آینده را 

از دست داده اند.
عباســیان ادامه داد: بر خــالف خدمات 

پزشــکى 90 درصد خدمات دندانپزشکى 
در بخش خصوصى ارائه مى شود و در بخش 

دولتى این امکان نیســت که خدمات مناسب، 
کافى و با کیفیت دندانپزشــکى بــه مردم ارائه 

شود. در این شرایط سخت که ما واقعا 

با آن دست و پنجه نرم مى کنیم و سالمت مردم در 
معرض تهدید اســت هیچ نوع روزنه امیدى براى 

حل مشکالت این حوزه نمى بینیم.
وى ادامه داد: در حوزه دندانپزشکى حدود 10 سال 
زمان نیاز است تا در بخش سالمت دهان و دندان به 

نقطه صفر برسیم یعنى 10 سال زمان نیاز است تا هم 
در بخش پیشگیرى و هم در بخش درمانى فعالیت 
منسجم و موازى انجام شود تا به سطح قابل قبولى 
از بهداشت و سالمت دهان و دندان در جامعه برسیم 
و در بخش درمان نیز سطوح مختلفى از خدمات نیاز 

است و فقط محدود به خدمات سطحى نیست.
عضو هیئت مدیره جامعه دندانپزشکى ایران گفت: 
وقتى مى بینیم که دختر 14 ساله، زمانى در مناطق 
محروم به دندانپزشک مراجعه مى کند که 6 دندان 
دائمى خود را از دست داده است این تاسف برانگیز 
است. همه مى دانیم که دندان 
درد چقدر زجرآور اســت 
و ایــن فرد بــه خاطر 
اینکــه نتوانســته به 
مرکز استان بیاید یا به 
هر دلیــل دیگر از جمله 
مضیقــه مالى نتوانســته به 
خدمات حرفه اى دندانپزشکى 
دستیابى داشــته باشد فقط با 
مراجعه به دندانساز مجبور به 
کشیدن دندان خود شده است. 
واقعا چه کسى باید جوابگوى 

این مشکالت باشد.

کارشناســان معتقدند مخدر جدیدى وارد کشــور 
نشده و اســامى جدید در بازار همان موادى است 
که همیشه وجود داشته اســت و فقط با نام جدید 

بازارشان گرم مى ماند. 
به گزارش «همشــهرى»، یکى از موادى که این 
سال ها به ایران آمده ماده مخدر «نخ» است که هنوز 
در طبقه بندى مواد مخدر قرار نگرفته و زیرپوشش 
مواد غذایى و خوراکى وارد کشور مى شود. از این رو با 
مأموران زبده و سگ هاى تربیت شده هم تشخیص 
داده نمى شود و بسیارى از خانواده ها حتى مصرف 
این مواد را اعتیادآور نمى دانند. سوداگران مرگ به 
تازگى به «برنز» و «نخ» روى آورده اند. مخدر برنز 
روى یخ تبخیر و پس از آن استنشــاق مى شود. نخ 
نیز با خراش روى پوست جذب بدن افراد مى شود. 
نخ شبیه «برنج خوراکى سوخته» است و تکه هاى 
بزرگ آن با پیچیدن دور ســیگار توســط معتادان 
استعمال مى شود. گفته مى شود برنز و نخ از تایلند 

وارد ایران شده است.
«کمیکال» یا «شیمیایى» روانگردان دیگرى است 
که بین نوجوانان شایع شده. ترکیبى از مارى جواناى 
سنتى و مواد شیمیایى دیگر. پیامد استفاده از آن فلج 
موقت بدن، تشنج تا تجربه نزدیک به مرگ است و 
گرمى 80 هزار تومان مى توان خرید. فروشندگان 
سراوان آن را 50 هزار تومان مى فروشند و هرکسى 
بکشد فقط بى حال مى شــود که این هم به خاطر 
مرگ موشى اســت که در ترکیبات کمیکال هاى 
ایرانى است. گفته شده ســال 1388 به ایران وارد 

شده و استفاده طوالنى مدت از آن خطرناك است.

مخدرهاى جدیدى وارد 
ایران نشده اند

غالمعباس ترکى معاون حقوق عامه دادســتان کل 
کشور به همراه بدرى مدیرکل دفتر پیشگیرى از وقوع 
جرم و آسیب هاى اجتماعى دادستانى کل از موسسه 

کاهش آسیب اجتماعى  بانوان نور هدایت بازدید کرد.
در حاشیه این بازدید ترکى در جمع خبرنگاران حاضر و 
در خصوص این بازدید اظهار کرد: اعتیاد یک واقعیت 
تلخ اســت که باید درمان آن مورد توجه قرار گیرد و 
البته اعتیاد زنان کارتن خواب بسیار ناگوار است و این 

واقعیت را نمى توان نادیده گرفت.
ترکى اضافه کرد: توســعه این مراکــز حمایتى یک 
ضرورت اســت تا از این افــراد حمایت هاى مختلف 
از جمله حمایت قانونى و قضایى شــود. حتما باید به 
این افراد خدمات اســتاندارد و متناســب به وضعیت 

آنها ارائه شود.  
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار داشت: 
بهترین مدل براى حل از این قشر آسیب دیده، توسعه 
مراکز حمایتى با مشارکت مردم و افراد خیر و دلسوز 
است. وى با بیان اینکه دستگاه قضایى و معاونت حقوق 
عامه دادستانى کل کشور آماده همکارى و حمایت از 
این موسسات و نهادها در چارچوب قانون و توان است 
گفت: ما در معاونت حقوق عامه در دادستانى کل وظیفه 
داریم در حوزه زنان و خانواده و کــودکان فعال بوده 
و نقش حمایتى از بنیان خانــواده را ایفا کنیم و حقوق 
مردم را در این حوزه اســتیفا کنیم و اگر موانعى براى 
توســعه مراکز حمایتى وجود دارد با کمک نهادهاى 

متولى رفع کنیم.
ترکى خاطرنشان کرد: بسیارى از این افراد آسیب دیده 
به واسطه یک مشکل و حادثه دچار آسیب شده اند در 
حالى که اگر در یک بازه زمانى مناسب مورد حمایت 
قرار گیرند مى توانند به خوبى باز اجتماعى شــده و به 

جامعه بازگردند.

اعتیاد زنان کارتن خواب 
بسیار ناگوار است

مدیر کل بهزیستى لرســتان گفت: در مباحث مربوط 
به اعتیاد اشتغال زایى و ایجاد درآمد پایدار و مستمر در 
کاهش اعتیاد و گرایش به مواد مخدر از اهمیت باالیى 
برخوردار است. همایون عمودى زاده تصریح کرد: در 
مباحث مربوط به اعتیاد یقیناَ اشتغالزایى و ایجاد درآمد 
پایدار و مستمر در کاهش اعتیاد و گرایش به مصرف 

مواد مخدر از اهمیت باالیى برخوردار است.
مدیر کل بهزیســتى لرســتان افزود، در سال جدید 
باید اســتراتژى خود را عوض کنیم و از حالت تدافعى 
به حالت تهاجمى تغییــر موضع بدهیم، چرا که اعتیاد 
با ســرعت باالیى در حال گسترش اســت و از همه 
سبقت گرفته است و استراتژى گذشته ما در مقابل آن 

پاسخگو نیست.
به گفته عمودى زاده دو سوم معتادین ظرف سه ماه اول 
پس از خاتمه درمان دو مرتبه به اعتیاد روى مى آورند و 
این امر چالش اصلى برنامه هاى درمانى است که شاید 

مغفول مانده و توجه کمترى به آن شده است.
وى با بیان اینکه باید برنامه هاى عملیاتى بلند مدت، 
میان مدت و کوتاه مدت داشته باشیم گفت:  در زمینه 
کنترل و کاهش این بالى خانمانســوز نیازمند ریل 
گذارى براى پیشبرد اهداف خود در سال جدید هستیم.

اعتیاد با سرعت باالیى 
در حال گسترش است

دندانپزشکى از سبد هزینه هاى خانوار خارج شده است
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فرماندار شهرستان البرز گفت: اعتیاد، سالمت اجتماعى را هدف 
قرار داده است و باید آسیب هاى اجتماعى ناشى از آن براى جامعه 
تبیین شود. مصطفى غفورى اظهار داشت: تبیین هر چه بیشتر 
آسیب هاى اجتماعى ناشى از اعتیاد و تهدید سالمت اجتماعى 
از طریق این بالى خانمان سوز، آگاهى اجتماعى در این زمینه 
را افزایش مى دهد. غفورى با توجه به گسترش اعتیاد در جامعه 
و سطح روستا ها خاطرنشان کرد: بخشداران با جدیت بیشتر در 
سطح روستا ها نسبت به انجام امور فرهنگى و تالش در جهت 

کاهش اعتیاد با افزایش سطح آگاهى عمومى تالش کنند.

رئیس فراکســیون مقابله با آســیب هاى اجتماعى مجلس 
به مواجهه تعلیقى با   آســیب هاى اجتماعى در دولت گذشته 
اشــاره کرد. احمد نادرى نماینده مردم تهران،رى، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فناورى مجلس شوراى اسالمى در توییتى نوشت: مواجهه 
تعلیقى با   آســیب هاى اجتماعى و موکول کردن رسیدگى به 
آسیب هاى اولویت دار به تدوین برنامه هاى اجرایى در دولتى 
که دغدغه آسیب دیدگان را نداشت، خطایى سیاستى در نظام 
حکمرانى بود. بعد از گذشت 5 سال از قانون برنامه ششم توسعه، 
ماده 80 برزمین مانده و برنامه کاهش آسیب ها اجرا نشده است.

اعتیاد، سالمت اجتماعى
 را هدف قرار داده است

مواجهه تعلیقى با   آسیب ها

01

ســال گذشــته یک میلیون و 106 هزار و 72 نوزاد در کشور 
متولد شد که در مقایسه با سال 1399 از کاهش بسیار ناچیزى 
برخوردار بود و بدین ترتیب روند کاهش موالید در ایران متوقف 
شد. براساس اطالعات سازمان ثبت احوال کشور، سال گذشته 
536 هزار و 109 نفر در کشور فوت کردند که سهم فوت مردان 
298 هزار و 528 نفر و سهم فوت زنان 237 هزار و 581 نفر بود. 
براساس داده هاى سازمان ثبت احوال، تفاضل آمار زاد و ولد و 
مرگ ومیر سال گذشته 569 هزار و 963 نفر به جمعیت کشور 

اضافه شدند و میزان رشد طبیعى جمعیت 7 دهم درصد بود.

اضافه شدن
 570 هزار نفر به جمعیت

04

سرپرست دفتر امور توانمندسازى معلوالن سازمان بهزیستى 
کشور با اشاره به خدمات مناسب سازى خودروى افراد داراى 
معلولیت گفت: سال گذشته خودروى 901 نفر از افراد داراى 
معلولیت مناسب سازى شد. محســن ایروانى با بیان این که 
فناورى مناسب ســازى خودرو در کشــور وجود دارد، افزود: 
اگر افراد داراى معلولیت بخواهند گزینه هاى بیشترى براى 
خودروهایشــان اعمال کنند چون شــیوه نامه هاى ما سقف 
دارد و بیشــتر از حدى نمى توانیم کمک کنیم بقیه هزینه را 
باید خودشان بپردازند و اگر آن میزان هزینه اى که پرداخت 
کردند از سقف که پرداخت مى کنیم، کمتر باشد کل هزینه آن 

را بهزیستى مى پردازد.

مناسب سازى
 900 خودروى معلوالن 

05

اخیراً قضات در اســتعالمى از معاونت حقوقــى قوه قضاییه 
ســئواالتى درباره مرخصى زندانیان مطــرح کردند که این 
معاونت در قالب نظریه مشورتى به آن پاسخ داده است. در نظریه 
مشورتى اداره کل حقوقى قوه قضاییه  در صورتى که محکوم 
واجد شرایط مقرر قانونى باشد و آمادگى براى سپردن تأمین 
مناسب را نیز داشته باشد، محروم کردن وى از برخوردارى از 
مرخصى برخالف اهداف مقنن است و مقامات مربوط باید در 

حدود مقرر با مرخصى آنان موافقت نمایند.

مرخصى براى زندانى 
حق است یا امتیاز؟



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 دومنوبت دوم

 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: 1401/01/25

نفــس خــود را در واداشــتن بــه عبــادت فریــب ده و بــا آن مــدارا کــن و 
به زور و اکــراه بر چیزى مجبــورش نســاز و در وقت فراغت و نشــاط 
بــه کارش گیر، جــز در آنچه بــر تو واجــب اســت و بایــد آن را در وقت 
خــاص خــودش بــه جــا آورى. بپرهیــز از آنکــه مــرگ تــو فرا رســد 

درحالى که از پروردگارت گریزان و در دنیاپرستى غرق باشى.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاىروز دوازدهم ماه مبارك رمضان:
ْتِر َوالَْعفاِف َواْسُتْرنى فیِه بِلِباِس الُْقُنوِع َوالَْکفاِف َواْحِمْلنى فیِه َعلَى  اَللّـُهمَّ َزیِّنّى فیِه بِالسِّ

الَْعْدِل َواِالْنصاِف َو آِمنّى فیِه ِمْن ُکلِّ ما أَخاُف، بِِعْصَمتَِک یاِعْصَمه الْخآئِفیَن.
خدایا! در این روز مرا به زیور پوشــش از گناه و پاکدامنــى بیاراى و جامه قناعت 
و اکتفــاى به مقــدار حاجت را به بــرم کــن و وادارم کــن در این روز بــه عدالت و 
انصاف و ایمن ســاز مرا در این روز از هر چه از آن مى ترسم به نگهدارى خودت، 

اىنگهدارنده ترسندگان!

مدیرکل تامین اجتماعى اســتان اصفهــان طرح بیمه 
فراگیر «خانواده ایرانى» را با هدف گســترش پوشش 
بیمه اى براى همه افراد جامعه هماهنگ با قانون اساسى 

در استان اجرا مى کند.
محسن ریاضى گفت: ســازمان تامین اجتماعى با طرح 

گســترده بیمه همگانى با عنوان بیمه خانواده ایرانى در 
خدمت مردم بزرگوار مى باشد.

دکتر ریاضى افزود: بر اساس این طرح هر ایرانى بدون 
پوشش بیمه اجتماعى مى تواند با انعقاد قرارداد و پرداخت 
بیمه در تامین اجتماعى، از خدمات و حمایت هاى متنوع 

سازمان تامین اجتماعى مانند بازنشستگى، ازکارافتادگى 
و پرداخت مستمرى به بازماندگان واجد شرایط بهره مند 

شود.
وى با بیان اینکه ثبت نام و بیمه پــردازى در این طرح 
بسیار ساده است و نیازى به مراجعه حضورى در شعب 
ندارد، افزود: عالقمندان مى تواننــد همه مراحل انعقاد 
قرارداد و پرداخــت حق بیمه را به صــورت اینترنتى و 
غیرحضورى با استفاده از سامانه تامین اجتماعى انجام 

دهند.
ریاضى گفت: بیمه زنــان خانه دار و دختــران یکى از 
پوشــش هاى زیرمجموعه طرح بیمه فراگیر «خانواده 
ایرانى» اســت که همه بانوان و دختــران باالى 18 تا 
50سال که شغلى ندارند، بدون هیچ پیش شرطى تحت 
پوشش بیمه تامین اجتماعى قرار مى گیرند. بانوان بیش 
از 50 سال نیز در صورت دارا بودن سوابق قبلى،معادل 
ســال هاى بیمه پردازى به شرط ســنى آنان افزوده 
مى شود بعنوان مثال متقاضى که 52 سال سن دارد اگر 
دو سال ســابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد مى تواند 

درخواست بیمه دهد.
ریاضى در خصوص پرداخت حق بیمه به صورت ماهانه 

در این طرح اشاره کرد :
1- نرخ 12 درصد با مبلغ 518 هزارتومان که شــامل 

تعهدات بازنشستگى و فوت بعد از بازنشستگى
2- نرخ 14 درصد با مبلغ 604 هزار تومان که شــامل 

تعهدات بازنشستگى و فوت قبل و بعد از بازنشستگى
3- نرخ 18 درصد با مبلغ 777 هزار تومان که شــامل 
بازنشستگى،از کارافتادگى و فوت تعریف شده است که 
کامل ترین نوع تعهدات بیمه اى در نرخ 18 درصد است.

به منظور گسترش چتر بیمه اى تأمین اجتماعى در جامعه با تمهیدات اتخاذ شده؛

زنان خانه دار و دختران
 بیمه مى شوند

«ماه نو»، «کتاِب جان»، «زنده شهید» و وبینار «تأثیر 
سالمت معنوى بر کیفیت زندگى» برنامه هاى اداره 
فرهنگى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 

اصفهان در ماه مبارك رمضان است.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات معاونــت فرهنگى 
شــهردارى اصفهان، رئیس اداره فرهنگى سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشــى شــهردارى اصفهان با 
اشــاره به پخش برنامه «کتاِب جان» افزود: قسمت 
اول و دوم این برنامه تولیدى به معرفى نهج البالغه 
مى پردازد و حکمت هــا و بخش هایى از خطبه هاى 
امیرالمومنین(ع) در نهج البالغــه را مطرح مى کند. 
این برنامه اثرى نمایشى و ترکیبى است که نیمه دوم 
ماه مبارك رمضان ســاعت 18 از صفحه اینستاگرام 

اصفهان فرهنگ پخش خواهد شد. 
مجید خاشــعى ادامه داد: برنامه «زنده شهید» نیز از 
سوى فرهنگســراى پایدارى، 1 و 4 و 8 اردیبهشت 
ســاعت 20:30 با محوریت تجلیل از خانواده معظم 

شهدا در گلستان شهدا برگزار مى شود.
خاشعى با اشــاره به برگزارى وبینار «تأثیر سالمت 
معنوى بر کیفیت زندگى» از ســوى فرهنگســراى 
پرسش تصریح کرد: این وبینار با حضور دکتر سیدعلى 

کالهدوزان و دکتر محمدمهدى احمــدى فراز و با 
موضوع تأثیر سالمت معنوى بر کیفیت زندگى برگزار 

خواهد شد.
وى خاطرنشــان کرد: ایــن وبینار ســاعت 17 روز 
پنجشــنبه اول اردیبهشــت مــاه به صــورت زنده 
از صفحــه اینســتاگرام  porsesh_esf @ پخش 
مى شود که امکان پرســش و پاسخ آنالین نیز براى 

شرکت کنندگان فراهم خواهد بود.

تجلیل از خانواده  شهدا در «زنده شهید»

با حکم شــوراى عالى انقالب فرهنگى سید على 
محمد میر محمدى میبدى به ریاســت دانشــگاه 

صنعتى اصفهان منصوب شد.
در هشــتصد و پنجاه و نهمین، جلســه شــوراى 
عالى انقالب فرهنگى و بنابر پیشنهاد وزیر علوم، 
تحقیقات و فناورى، ریاست دکتر میبدى بر دانشگاه 

صنعتى اصفهان  مورد تایید قرار گرفت.
 ســعیدرضا عاملى، دبیر شــوراى عالــى انقالب 
فرهنگى با اعــالم این خبر گفــت: هیئت تعیین 
صالحیت روســاى دانشگاه ها ریاســت 7 نفر از 

روساى دانشگاه را تایید کرد.
میرمحمــدى میبدى از آبان ماه ســال 1400، به 
سمت سرپرست دانشــگاه صنعتى اصفهان تعیین 
شــده بود و درجلسه روز سه شــنبه 23 فروردین 
1401، ریاســت وى به تأیید شوراى عالى انقالب 

فرهنگى رسید. 
گفتنى است؛ احکام ریاست دانشگاه ها به پیشنهاد 
وزیر علوم، تحقیقات و فناورى و با تایید شــوراى 
عالى انقالب فرهنگى براى مدت چهار سال صادر 

مى گردد.

میر محمدى میبدى 
رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان شد

مدیر آبفاى فالورجان از پیشرفت 55 درصدى اجراى شبکه 
فاضالب 2 شهر و 25 روستا در این شهرستان خبر داد.

محمدمهدى پراندوخ گفت: این طرح بــا هدف  بهره مندى 
ساکنان شهرهاى اشترجان و مینادشت و 25 روستاى دیگر 
از خدمات جمع آورى، تصفیه و دفع بهداشتى فاضالب اجرا 

مى شود. 
وى با بیان این که طرح اجراى شبکه جمع آورى فاضالب با 
سرمایه گذارى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان و به منظور 
بازچرخانى پساب در صنعت و کاهش وابستگى به آب هاى 
سطحى در سه مرحله مختلف در حال اجراست گفت: در مرحله 
نخســت که عملیات اجرایى آن از سال 1397 آغاز و تاکنون 
90 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است 9,7 کیلومتر شبکه 
جمع آورى و خط انتقال فاضالب در 14 روستاى شهرستان 
فالورجان اجرا مى شود و جمعیتى بالغ بر 21 هزار و 500 نفر 
را تحت پوشش خدمات دفع بهداشتى فاضالب قرار مى دهد.

مدیر آبفاى فالورجان به بخش دوم این طرح که در شهرهاى 
اشترجان و مینادشت در حال اجراست نیز اشاره کرد و افزود: در 
این مرحله 67 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب اجرا و یک 
باب ایستگاه پمپاژ احداث مى شود که با پیشرفت 70 درصدى 

همراه بوده است.
وى افزود: مرحله سوم این عملیات نیز از آذر ماه سال گذشته 
در 11 روستاى شهرستان فالورجان با اعتبارى بالغ  بر 200 
میلیارد تومان آغاز شده که تاکنون 10 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته است. 
پراندوخ با اشاره به این که با اجراى این مرحله جمعیتى بالغ 
بر 18 هزار نفر در روســتاهاى کارویه، بندارت، دارافشــان، 
خیرآباد، اسفهران، قلعه میر، شــرودان،کروچ، دشتلو، طاد و 
سهروفیروزان از خدمات شبکه فاضالب بهره مند مى شوند، 
گفت: در بخش ســوم 162 کیلومتر شبکه جمع آورى و خط 

انتقال فاضالب اجرا و 2 ایستگاه پمپاژ نیز احداث مى شود. 
اضافه مى شــود در صورت اجراى کامل طرح هاى یاد شده 
امکان بازچرخانى 174 میلیون متر مکعب پساب در صنعت در 

طول 25 سال فراهم مى شود. 

پیشرفت 55 درصدى اجراى 
شبکه جمع آورى فاضالب

 2 شهر و 25 روستا 

شهردارى اژیـه به استناد مصّوبه شماره 107شوراى اسالمى شهر اژیـه ، در نظر دارد 
تعداد یک پالك زمین با کاربرى مسکونى متعّلق به خود را با مشّخصات ذیل از طریق 
مزایده عمومى به فروش برساند  ؛ لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ1401/02/02 لغایت 
پایان روز 1401/02/11 ، پیشنهادات خود را به شهردارى اژیـه تحویل و رسید دریافت 

نمایند .
*- ضمناً سایر اّطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله ، در اسناد مزایده مندرج است .

آگهى مزایده عمومى مرحله چهارم

م.الف: 1302359   
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شهـردارى اژیـه

اجاره بهره بردارى از باغ موزه- اجاره بهره بردارى از باغ خانواده- اجاره محل هاى بازى واقع در پارك 
ملت- اجاره محل پارکینگ واقع در پارك آبشار- اجاره سالن ورزشى واقع در پارك خاوران- اجاره محل

 غرفه هاى موجود در بازارچه سبزى- اجاره پارکینگ واقع در خیابان صاحب الزمان عج- اجاره مغازه واقع در 
شهرك صنایع کارگاهى امیر کبیر - اجاره محل اغذیه فروشى و غرفه هاى موجود در ترمینال شرق- اجاره محل 

اغذیه فروشى واقع در پارك آبشار – پارك ملت – پارك معلم
شهردارى شهرضا در نظر  دارد با توجه به  مصوبات شوراى اسالمى شهر و تفویض اختیار به شهردار محترم،  تعدادى از 

مستغالت خود را از طریق مزایده عمومى و بصورت استیجارى براى مدت دو سال واگذار نماید.
 لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 

53241010 داخلى 241  مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند. 
*آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن : ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/02/04   دبیرخانه محرمانه 

شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى
*تاریخ گشایش اسناد : ساعت 15:00روز دوشنبه مورخ 1401/02/05 در محل شهردارى شهرضا مى باشد.

*به پیشنهادات مخدوش ، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*پیشنهاد دهندگان باید  مبلغ 5٪ مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 

بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول ، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد. 

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

مزایده مستغالت شهردارى
 (مرحله اول - نوبت دوم)

م.الف: 1302442   

حسین امیرى: مدیر امور مالى         حبیب قاسمى : شهردار شهرضا 


