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چرا باید
در مصرف قهوه

 صرفه جویى کنیم؟

2 منطقه در شرق اصفهان ژئو پارك مى شود
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جاماندگان سهام عدالت 
چقدر امیدوار باشند؟

پزشک قالبى 
حین عمل دستگیر شد!

ارائه 30 خدمت 
غیرحضورى تأمین 

اجتماعى استان اصفهان

5

نگرانى هاى 
«فرشچیان» 
براى اصفهان

کافئین حتى در بسیارى از داروها از جمله برخى آنتى بیوتیک ها 
وجود دارد. بنابراین توصیه متخصصان بر این است که اگر 

دچار مشکالت قلبى، پرفشارى خون، بى خوابى، مشکالت 
اضطرابى، مسائل گوارشى، کلیوى و یا دیابت هستید، 

مصرف محصوالت حاوى کافئین را کم کنید...

محمود فرشــچیان، چهره جهانى هنر نگارگرى، در 
گفتگوى زنده تصویرى خود با شهردار اصفهان، از او 
خواست تدابیرى بیاندیشــد تا مسئله بلندمرتبه سازى 
در اصفهان براى همیشــه خاتمه یابد، ارگ جهان نما 
از ظاهر زشت خود نجات پیدا کند و مشکل هنرستان 
هنرهاى زیبا نیز حل شود. وى در این ارتباط تصویرى 
خطاب به قدرت ا...نوروزى، شــهردار اصفهان گفت: 
چشم دنیا به اصفهان است. در وهله اول از طریق دولت 
یا مجلس مصوب کنید که براى همیشه بلندمرتبه سازى 
در اصفهان متوقف شود و هیچکس سراغ این کار نرود 

تا این مسئله براى...

4

ساختمان هاى قدیمى چهارباغ تخریب نمى شودساختمان هاى قدیمى چهارباغ تخریب نمى شود
3

با پیشنهاد سازمان زمین شناسى کشور و آغاز مطالعات اولیه؛

قاسم افشار: 
انگار موسیقى ما 

سرطان گرفته است!

دلیلى براى اعتراض نمى بینم
محمدرضا خلعتبرى بازیکن با تجربه ســپاهان در گفتگویى در مورد 
اینکه در حضور او چند بازى کاپیتان تیم گولسیانى بوده اظهار داشت: 
این تصمیم سرمربى تیم اســت و آقاى نویدکیا تصمیم گرفت و در 
تمرینات اعالم کرد که کاپیتان تیم من گولسیانى است. من از لحاظ 
سابقه و سن و ســال و تعداد بازى و بازى ملى و حضور در سپاهان و 

خیلى از موارد دیگر سابقه ام از سایر بازیکنان بیشتر است ولى...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

گفتگوى زنده تصویرى شهردار اصفهان با 
گنجینه زنده بشرى کشور

آخرین وضعیت 
پروژه هاى انتقال 
آب به اصفهان

پروژه موزه میدان امام على (ع) آماده بهره بردارى است
3

دگرگونى گلنزن ترین گلزن تاریخ؛دگرگونى گلنزن ترین گلزن تاریخ؛

و باز هم درخشش و باز هم درخشش 
مهدى طارمى...
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رئیس جمهور گفت: االن کــه بودجه 1400 در مجلس 
رسیدگى مى شــود بخشــى از آن مرتبط با مناطق آزاد 
اســت و از نمایندگان مجلس درخواســت مى کنم که 
نسبت به این مناطق توجه کنند و امتیازات این مناطق 

را پایین نیاورند.
حجت االســالم والمسلمین حســن روحانى در آیین 
افتتاح بیش از 60 طــرح کالن تولیدى و صنعتى ملى 
در مناطق آزاد تجارى، صنعتــى و ویژه اقتصادى که 
به صورت ویدیوکنفرانسى انجام شد، اظهار کرد: من 
از نمایندگان محترم مجلس درخواســت مى کنم که 
لوایحى را که دولت درباره مناطــق آزاد اقتصادى به 

مجلس فرستاده است ســریع تر به تصویب برسانند. 
گاهى سه تاپنج سال طول کشــیده تا این سیر انجام 
شــود، در حالى که ما باید دست به دست هم بدهیم تا 
مناطق آزاد را آباد و پرجاذبه کنیم و بتوانیم در این زمینه 

با همسایگان رقابت کنیم.
وى افزود: از طرفى االن که بودجــه 1400 در مجلس 
رسیدگى مى شــود بخشــى از آن مرتبط با مناطق آزاد 
اســت و از نمایندگان مجلس درخواســت مى کنم که 
نسبت به این مناطق توجه کنند و امتیازات این مناطق را 
پایین نیاورند چرا که این به نفع ما نیست و باعث مى شود 

سرمایه گذارى به سمت کشورهاى دیگر برود./4309

وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر نگران بازگشت خیز 
بیمارى هستیم چون موارد سرپایى در حال افزایش است 
و این یک اعالن و هشدار براى یک خیز جدید در بهمن و 

اسفندماه مى تواند باشد.
ســعید نمکى گفت: نامه اى 10 بنــدى روز 10 دى به 
دانشگاه ها ابالغ کردیم که باید شرایط کنونى را مراقبت 
کنید در غیر این صورت شاهد خیز جدید بیمارى با ارتفاع 
و شدت بیشتر در کشــور خواهیم بود. وى خاطرنشان 
کرد: در نامه 10 ماده اى به دانشگاه ها تأکید کردیم که 
بزرگ ترین خطاى استراتژیک این است که پیوند ما و 
عزیزانى که به ما کمک مى کنند، از هم جدا شود و این 

پیوند را باید محکم نگهدارى کنیم.
نمکى گفت: در حال حاضر مخالف بازگشــایى مدارس 
هســتیم. نگرانیم که دوبــاره با عادى انــگارى به تله 
اردیبهشت و خردادماه بیافتیم. اگر این بار گرفتار شویم، 
موج و شدت خیز جدید کرونا در کشور شاید بیشتر باشد 
و نیروهاى ما ممکن است توان و انرژى مقابله چندباره با 

موجى جدید را نداشته باشند. 
نمکى اظهار کرد: به دانشگاه ها ابالغ کردیم که هرگونه 
عادى پندارى و ســهل انگارى به دلیل فروکش کردن 
بیمارى در استان ها موجب بازگشت رفتارهاى اجتماعى 

نادرست و شیوع مجدد بیمارى خواهد شد./4300

باید مناطق آزاد را 
آباد و پرجاذبه کنیم

مخالفت وزارت بهداشت با 
بازگشایى مدارس

 پیشنهاد سفر به اصفهان
   ایســنا | شــهر اصفهان در میان 52 مکان 
دیدنى در سال 2021 نشریه «نیویورك تایمز» قرار 
گرفت. «نیویورك تایمز» نوشت :  نان پنجره اى 
ترد، کوچه هاى پرپیچ و خم منتهى به بازار بزرگ 
دنج اصفهان و راننده تاکسى هاى خندان از جمله 
تجربیات مخاطبان این نشریه از بازدید از اصفهان 

بوده است./4301

آغاز مجدد کنسرت ها 
   ایران آرت | پس از یــک وقفه طوالنى، رضا 
بهرام چراغ اجراهاى زنده در کیش را روشن خواهد 
کرد. جزیره کیش در این مدت هرازچندگاهى میزبان 
کنسرت هاى خوانندگان پاپ بود و پیش از اوج گیرى 
کرونا و در ابتداى فصل پاییز، خوانندگانى نظیر محسن 
ابراهیم زاده و هوروش بند در کیش روى صحنه رفته 
بودند. رضا بهرام پوستر کنسرت جدیدش را در صفحه 
شخصى خود منتشر کرد و نوشت: « به امید دیدارتون 

در جزیره زیباى کیش(2 بهمن).»

 تولید شاهین
   فارس | معاون برنامه ریزى جامع تولید گروه 
سایپا از برنامه ریزى براى تولید روزانه 240 دستگاه 
شاهین خبر داد. مسعود پروین اظهار داشت: تولید 
خودروى شاهین از اواســط آذرماه شروع و برنامه 
تولید روزانه از ابتداى بهمن ســال جارى به میزان 
100 دستگاه اعالم شــده که به تدریج به ظرفیت 
برنامه تولید روزانه 240 دستگاه خواهد رسید./4302

سورپرایز 
   ایــران آرت | شهرام ناظرى و حسین علیزاده 
در همکارى جدید خود با یکدیگر آلبوم «روشن تر 
از خاموشى» را منتشر خواهند کرد. درباره این آلبوم 
پیش تر اطالع رسانى نشــده بود و حاال این آلبوم 
مى تواند یک ســورپرایز براى هواداران آنها باشد. 
دفتر موســیقى معاونت هنرى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمى در هفته هاى دوم و سوم دى ماه 
مجوز 185 تک آهنــگ و 16 آلبوم از جمله آلبوم  

«روشن تر از خاموشى» را صادر کرده است. 

عادل جایزه گرفت
   خبر فورى |عادل فردوسى پور جایزه سوتا 
«دســتاورد فارغ التحصیــالن» را دریافت کرد. 
انجمن دانشگاه صنعتى شریف ( SUTA ) یک 
انجمن مستقل متشــکل از اساتید، دانشجویان و 
کارمندان فعلى و ســابق دانشگاه صنعتى شریف 
است که مقر آن در ســن دیگوى آمریکاست. این 
انجمن هر دو سال یک بار جوایزى به چهره هاى 
نخبه و درخشان فعلى و ســابق دانشگاه صنعتى 

شریف اهدا مى کند./4303

راننده امانتدار
   ایمنا | در جلسه صحن علنى شوراى اسالمى 
شهر اراك، از راننده تاکسى امانتدار قدردانى شد. 
ابوالفضل بندعلى، راننده تاکســى اراکى چند روز 
قبل کیف حاوى طال و اموال ارزشمند به مبلغ 450 
میلیون ریال به جامانده از مســافر را به صاحبش 

برگردانده بود./4304

ما دالل نیستیم
   خبر آنالین | مصطفى قلى خسروى، رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالك در پاسخ به این سئوال 
که آیا جذابیت بازار مسکن همانند سایر بازارهاى 
موازى براى دالالن از بین رفته یا خیر، گفت: باید 
توجه داشت که دالل با مشاوران امالك متفاوت 
هستند؛ کار مشاور امالك، داللت و به هم رساندن 
و نزدیک کردن قیمت ها در معامالت اســت اما 
یک عده هستند وارد این بازار شده و آن را آشفته 

مى کنند./4305

شرط ظریف 
   تابناك | فعال رســانه اى اصولگــرا در توییتى از 
شرط وزیر امور خارجه براى ثبت نام در انتخابات ریاست 
جمهورى ســیزدهم خبر داد. محمد مهاجرى نوشت: 
ظریف شــرط خود را براى ثبت نام در انتخابات 1400 
اعالم کرد. او در پاســخ کســانى که گفته اند ظریف 
براى تأیید صالحیتش توســط شوراى نگهبان تالش 
مى کند گفته است اگر این شورا تضمین قطعى بدهد که 
صالحیت مرا رد مى کند، حتمــاً ثبت نام خواهم کرد تا 

خیال همه براى همیشه راحت شود.

قبض برق چینى 
   دیده بان ایــران | هفته گذشته استخراج رمز ارز 
از مزرعه رفسنجان، متعلق به شــرکت ایرانى توسعه 
سرمایه گذارى ایران و چین با دستور مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان کرمان متوقف شد. در این قبض برق 
که به نام شــرکت اســتخراج بیت کوین در رفسنجان 
معروف شده، پرداخت یک ماه مصرف برق 40میلیارد 
تومان قید شده اســت. پس از قطع برق در بسیارى از 
شهرهاى کشور برخى کارشناسان استخراج بیت کوین 
را یکى از دالیل افزایش مصرف برق در کشور معرفى 

کرده بودند./4306

به ایران نروید
   تسنیم | وزارت کشور عربستان سعودى با صدور 
بیانیه اى شهروندان سعودى را از سفر به 12 کشور منع کرد 
که در بین آنها نام ایران هم دیده مى شود. این وزارتخانه 
سعودى مدعى شده که در کشورهاى مذکور هنوز بحران 
کرونا مهار نشده است! این در حالى است که کشورى نظیر 
آمریکا که در صدر آمار مبتالیان و مرگ و میر کرونا قرار 

دارد، جایى در بیانیه وزارت کشور عربستان نداشته است.

توان موج چهارم را نداریم
   مهر | معاون کل وزیر بهداشــت گفت: همچنان 
نگران روند صعودى کرونا در کشــور هستیم و تجربه 
تلخ اردیبهشت 99 نشان داد که با کوچک ترین اشتباه 
به قله اوج کرونا بر مى گردیــم. ایرج حریرچى با عنوان 
اینکه شرایط بیمارستانى ما آماده برگشت بحران کرونا را 
ندارد، افزود: سه بحران سخت را پشت سر گذاشتیم. کادر 
درمان کشور ماشین نیست و پیک چهارم اگر در بهمن 

اتفاق بیافتد شرایط سختى خواهد بود.

سرانه باالى مصرف گاز
   برترین هــا | مطابق گزارش اوپک، ایران سهمى 
معادل 6/7 درصد تقاضاى گاز جهان را به خود اختصاص 
داده و این در شرایطى است که فقط 1/1 درصد جمعیت 
دنیا را داراست. این اعداد نشان مى دهد که سرانه مصرف 

گاز در ایران 6 برابر جهان است./4307

واکسن هاى بازار، تقلبى است
   رکنــا | دکتر ســید علیرضا ناجــى، رئیس مرکز 
تحقیقات ویروس شناسى مسیح دانشــورى در مورد 
امکان ورود غیرقانونى و قاچاق واکسن کرونا به داخل 
کشور اظهار کرد: چیزى که قریب به ذهن است آن است 
که اکثر این واکسن ها تقلبى هستند و عده اى از آشفته 
بازارى که براى واکســن کرونا در ایران به وجود آمده 

سوءاستفاده مى کنند./4308

تعقیب مهراد جم
   بهار | وکیل تهیه کننده «مهــراد جم» از پیگیرى 
قضایى درباره خروج غیرقانونــى این خواننده از ایران در 
شرایطى که تحت قرارداد با شرکت بوده خبر داد. گفتنى 
است بسیارى از تهیه کنندگان کنسرت در شهرستان هاى 
ایران که مجموعًا عددى حدود ده میلیارد تومان را براى 
عقد قرارداد کنسرت شهرستان هاى ایران به مسئولین 
برگزارى و قراردادهاى مهراد جم پرداخت کرده اند، مدت 

هاست در پى بازپس گیرى وجوه خود هستند.

خبرخوان

درحالى که اخبار ضد و نقیضى از ســوى بهارستانى ها 
درمورد جاماندگان ســهام عدالت به گوش مى رسید، 
اخیراً یکى از مسئوالن سهام عدالت اعالم کرده است 
جزئیات طرح تخصیص ســهام عدالت به جاماندگان 
تصویب شد؛ خبر خوشــى که تا اجراى آن راه زیادى 

در پیش است.
استارت سهام عدالت در سال 1385 زده شد اما برخى 

افراد که بعضــًا از دهک هاى پایین 
جامعه بودند از دریافت این سهام جا 
ماندند، برخى دیگر هم هرچند برگه 
سهام عدالت را در دست داشتند، اما به 
دلیل عدم ثبت نام نهایى، صاحب این 
سهام نشدند. در نهایت با آزادسازى 
ســهام عدالت اهمیت این ســهام 
دوباره ســر زبان ها افتاد و باعث شد 
جاماندگان چندین و چند بار تقاضاى 
خود براى دریافت سهام عدالت را به 

گوش مسئوالن برسانند. در نهایت روز سه شنبه هفته 
پیش بود که اکبر حیدرى، مدیرعامل شــرکت تعاونى 
سهام عدالت البرز اعالم کرد تخصیص سهام عدالت 
به جاماندگان طى چند ماه گذشــته توسط کمیسیون 
اقتصادى مورد بررســى قرار گرفــت و جزئیات آن به 

تصویب رسید. 
این مباحث درحالى مطرح مى شود که تخصیص سهام 
عدالت به جاماندگان این سهام فعًال در کمیسیون تلفیق 
تصویب شــده و چنانچه در صحن علنى مجلس هم 
تصویب شود، باید محل واگذارى آن مشخص شده و 

بعد به دولت فرستاده شود.
در واقع پس از تصویب در مجلس باید مشخص شود که 
کدام شرکت ها باید براى جاماندگان واگذار شود زیرا 

دولت در شــرکت هاى قبلى که پرتفوى سهام عدالت 
را تشکیل داده بودند دیگر ســهمى ندارد. بنابراین به 
نظر مى رســد فعًال راه زیادى براى تحقق این اتفاق 
در پیش است و ممکن اســت این فرایند به عمر دولت 

فعلى قد ندهد.

جاماندگان سهام عدالت چقدر امیدوار باشند؟

مغازه کبابى در شهر موسکو یک روز بعد از افتتاحش بسته 
شد. دلیل تعطیلى این مغازه آنگونه که مالکش عنوان کرده 
اعتراض ها بابت اســتفاده از تم استالین در این مجموعه 

بوده است.
بنا به گفته صاحب مغازه، روى سردر این کبابى تصویرى از 
«جوزف استالین» رهبر جنجالى حزب کمونیست قرار داده 
شده بود و همینطور داخل این مغازه پیشخدمتى با یونیفرم 
نظامى مربوط به دوران استالین به مشتریان خدمت رسانى 
مى کرد و به آنها کباب ترکى اى را که نامش استالین بود 
ارائه مى کرد. «استانیسالو ولتمن» صاحب این مغازه گفت 
روز قبل از بسته شــدن، مغازه اش در حدود 200 مشترى 

داشته است. این مغازه دار تأکید کرد هیچ دلیل قانونى براى 
تعطیل کردن مغازه اش وجود نداشت. او افزود: پلیس ما را 
وادار کرد که نشان استالین را از مغازه برداریم پس از آن به 
دنبال فشار ســهمگین مقامات محلى مغازه به طور کامل 
تعطیل شــد.  تبلیغات این مغازه دار موجب شکل گیرى 
بحث هاى زیادى در رسانه هاى اجتماعى روسیه شده بود 
عده اى این تبلیغات را محکوم و آن را نفرت انگیز خوانده 
بودند. دوران اســتالین به دلیل ســرکوب هاى گسترده، 
اردوگاه هاى کار اجبارى و قحطى در کشــور روسیه بدنام 
است؛ با وجود این موضوع، عده اى استالین را بابت شکست 
آلمان نازى در جنگ جهانى دوم همچنان ستایش مى کنند.

کباب فروشى «استالین» در مسکو تعطیل شد!
  پونه ترابى / خبرگزارى ایسنا |

  مهشاد کریمى / خبرگزارى ایسنا |

محمود فرشــچیان، چهره جهانى هنــر نگارگرى، در 
گفتگوى زنده تصویرى خود با شــهردار اصفهان، از او 
خواست تدابیرى بیاندیشــد تا مسئله بلندمرتبه سازى در 
اصفهان براى همیشه خاتمه یابد، ارگ جهان نما از ظاهر 
زشــت خود نجات پیدا کند و مشکل هنرستان هنرهاى 

زیبا نیز حل شود.
وى در این ارتباط تصویرى خطاب به قدرت ا...نوروزى، 
شهردار اصفهان گفت: چشــم دنیا به اصفهان است. در 
وهلــه اول از طریق دولت یا مجلس مصــوب کنید که 
براى همیشه بلندمرتبه سازى در اصفهان متوقف شود و 
هیچکس سراغ این کار نرود تا این مسئله براى شهرداران 
آینده هم موجب زحمت نباشــد. فرشچیان تصریح کرد: 
براى ســاختمان «جهان نما» که اسم دهان پرکنى دارد 
و بلندمرتبه اســت، باید فکرى کرد تا زشــتى ظاهر آن 
رفع ورجوع شود. من دراین باره فکر کردم و اگر لطف کنید 
و مسابقه اى بین طراحان کاشى اصفهان براى این مقوله 

برگزار کنید خوب است.
این هنرمند افزود: مى شود اطراف آن کره زمین درست 
کرد و یا با کاشى ابر ساخت و در قسمتى از جرز ستون هاى 
ارگ جهان نمــا چند پرنده طراحى کــرد. امیدوارم عقل 
جوانان ما بهتر برسد و نقشه زیبایى براى این ساختمان 
بکشند تا با درایت و راهنمایى شــما از این وضع نجات 

پیدا کند.
در این لحظه، شــهردار اصفهان، ثبت هنــر نگارگرى 
در فهرســت میراث جهانى و همچنین، معرفى محمود 
فرشــچیان را به عنوان گنجینه زنده بشــرى از ســوى 
یونسکو، تبریک گفت و خاطرنشان کرد: به این دلیل که از 
آن طرف دنیا این گونه براى شهرتان دغدغه دارید از شما 
سپاسگزارم. فرشــچیان، در پاسخ به این سخن نوروزى 
اظهار کرد: جان و فکر و ذکر و همه هوش و حواس من 
آنجاست. من همیشــه در اصفهان و در ایرانم. من دور 

نیستم و اینجا هم از خدمتگزارى به وطنم فارغ نیستم.
شهردار اصفهان بار دیگر حس مســئولیت این هنرمند 
را تحســین کرد و ادامه داد: یقینًا ما به نقطه نظرات شما 
اهمیت ویژه خواهیم داد و شنیدم که براى بلندمرتبه سازى 
دغدغه داشتید و نامه اى نوشــته بودید که البته من هم 
جوابیه اى تقدیم کردم و اطمینان دادم که تا جایى که توان 
داریم پاسدار میراث تاریخى این شهر خواهیم بود و از آن 

محافظت خواهیم کرد. وى افزود: ما این میراث را هویت 
شهر اصفهان مى دانیم و باور داریم اگر اصفهان امروز در 
جهان مى درخشــد و همه آن را به عنوان یکى از بهترین 
شــهرها معرفى مى کنند به علت همین داشته هاست؛ 
بنابراین همه باید براى پاســدارى از این میراث تالش 
کنیم. یقین داشته باشید که ما پاسدار دستاورد گذشتگان 
و میراث شهریم و قول دادیم حافظ نظم و هارمونى شهر 
باشیم، بر معانى و مفاهیم هویتى آن تأکید کنیم و از این 

موضوع هیچ وقت کوتاه نیاییم.
نوروزى تصریح کرد: ممکن اســت گاهى غفلتًا و دور از 
چشم ما اتفاقاتى بیافتد و این در یک شهر بزرگ ممکن 
اســت اما ما حتمًا آنها را هم پیگیرى مى کنیم و ســعى 
مى کنیم این رفتار را که مقابله با تعدى هاســت، نهادینه 
کنیم بلکه براى همیشــه و در آینــده، به عنوان رفتارى 
سنجیده و منطقى مورد قبول قرار بگیرد و تداوم پیدا کند.

فرشچیان پس از شنیدن این اظهارات بیان کرد: اگر شما 
به فرانسه تشــریف ببرید، مى بینید که اطراف رودخانه 
«ســن» باوجود اینکه زمین هاى گرانقیمتى وجود دارد، 
محال است به کسى اجازه بلندمرتبه سازى داده شود. تمام 
ساختمان هاى این محدوده کوتاه هستند تا قسمت هاى 
مهم خودش را نشــان بدهد. در اصفهان هم نمى دانم بر 
عهده شماست یا مجلس یا دولت اما مصوبه اى باید باشد تا 
براى همیشه بلندمرتبه سازى اطراف زاینده رود از بین برود.

شهردار اصفهان پاسخ داد: حتماً این نکاتى که اشاره کردید 
مورد توجه قرار مى گیرد و براى ارگ جهان نما نیز کمک 
کنید که طرحى تهیه شود. البته االن ما روبه روى دروازه 
دولت بیلبورد بسیار بزرگى را طراحى و نصب کردیم که 
به مناســبت هاى مختلف تغییر مى کند و هر کس آن را 
دیده مى گوید بسیار زیباست. ما براى این ساختمان هم 
فراخوان مى دهیم و هر کس هــم براى طراحى انتخاب 

شد، به شما وصل مى کنیم تا در این رابطه کمکمان کنید. 
نوروزى خاطرنشان کرد: تالش ما این است که آلودگى 
بصرى شهر را حذف کنیم و به فکر موزه فرش و مینیاتور 

و تئاتر شهر نیز هستیم.
فرشچیان گفت: امیدوارم نظر لطف و عنایت شما شامل 
حال هنرستان هنرهاى زیبا هم بشود چون بعد از مرحوم 

بهادرى هر کس آمد نتوانست آن را به درستى اداره کند.
شهردار اصفهان در این باره اظهار کرد: هنرستان هنرهاى 
زیبا گنجینه بى نظیرى است و اگر اداره کل ارشاد کمک 
کند ما مشارکت مى کنیم و این مورد را هم در دستور کار 

قرار مى دهیم.
نوروزى ابراز امیدوارى کرد کــه این گفتگوها تداوم پیدا 
کند و ســخنش را اینگونه پایان داد: امیــدوارم بتوانیم 
شــما را در ایران زیارت و در اصفهان، از نگاه شما بیشتر 

استفاده کنیم.

گفتگوى زنده تصویرى شهردار اصفهان با گنجینه زنده بشرى کشور 

نگرانى هاى «فرشچیان» براى اصفهان

امروز دوشنبه 29 دى ماه روز هواى پاك است. هوایى که 
فعًال در کالنشهرهاى کشور نایاب و دور از دسترس است.
آلودگى هوا ســاالنه عامل مرگ میلیون ها نفر در جهان 
است. در این بین غلظت ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون 

- که از خطرناك ترین آالینده هاى هواست - سبب آسیب 
رسیدن به دســتگاه قلبى -عروقى بدن، حمالت قلبى و 

بروز سکته مى شود.
آلودگى هوا امروزه به عنوان بزرگ ترین مخاطره زیست 
محیطى براى سالمت جوامع معرفى شده است همچنین 
در یک تخمین کلــى آلودگى هوا عامل ســاالنه بیش 
از هفت میلیــون مرگ زودرس در جهان اســت و آن را 
به عنوان چهارمین علــت مهم مــرگ زودرس در دنیا 

مى شناسند.

از سویى دیگر بر اساس مقاله اى که سال گذشته دانشگاه 
شریف آن را به چاپ رسانده اســت، حدود 90 درصد مردم 
جهان در معرض هواى آلوده هســتند و بیش از 90 درصد 
مرگ و میر ناشــى از آلودگى هوا در کشــورهاى ضعیف و 
متوســط اقتصادى رخ مى دهد البته شــدت آلودگى هوا و 
تعداد روزهاى آلوده در نقاط مختلف جهان متفاوت اســت 
اما با وجود این، تعداد زیادى از مردم جهان طى یکسال در 
روزهایى مشخص با آلودگى هوا دست و پنجه نرم مى کنند.

سازمان بهداشت جهانى گزارش داده است که بر مبناى 

غلظت استاندارد اندازه گیرى شده در 3000 شهرى که در 
سطح دنیا تحت پوشش برنامه این ســازمان قرار دارند، 
غلظت ذرات معلق کمتر از 2/5میکرون در سال 2016 در 
64 درصد شهرها فراتر از حد استاندارد گزارش شده است. 
طى آن ســال همچنین غلظت ذرات معلق کمتر از 2/5 
میکرون در 100 درصد شهرهاى خاورمیانه و آفریقا، 99 
درصد شهرهاى جنوب آسیا، 95 درصد شهرهاى جنوب 
شرق آسیا و 89 درصد شــهرهاى شرق آسیا بیش از حد 

استاندارد گزارش شد.

آلودگى هوا، چهارمین علت 
مهم مرگ زودرس در دنیا
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جزئیات اجرایى تحقیق و 
تفحص 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شـوراى اسـالمى 
درباره مراحل اجرایى بعد از تصویب تحقیق و تفحص 
از شرکت فوالدساز اصفهانى در مجلس توضیحاتى 
را ارائه کرد. حجت االسـالم حسـین میرزایى اظهار 
داشـت: طـرح تحقیـق و تفحـص از فـوالد مبارکه 
اصفهان که مراحـل گـردش کار آن در مجلس طى 
شـده بود، به صحن علنى مجلس رسـید و با اکثریت 
قاطـع آراء 198 نماینـده تصویـب شـد. وى تصریح 
کرد: پـس از تصویـب تحقیق و تفحـص، گروهى از 
نمایندگان تشکیل مى شوند که شامل کسانى است 
که طرح تحقیق و تفحص را امضا کردند؛ البته از بقیه 
نماینـدگان مجلس هـم مى توانند در تیم خودشـان 
داشـته باشـند و بـا گروه هـاى کارشناسـى مختلف، 
در همه ابعاد اوضاع فـوالد مبارکه اصفهان بررسـى 

مى شود.

تولید 20 مستند 
فرماندهان شهید 

تولید 20 مسـتند فرماندهان شـهید اسـتان اصفهان 
در صدا و سـیماى مرکز اصفهان آغاز شـد. مدیرکل 
صدا وسـیماى مرکز اصفهـان در آیین شـروع تولید 
20 مسـتند فرماندهان شـهید اسـتان و ویـژه برنامه 
تلویزیونى همسران شـهید با بیان اینکه اصفهان در 
دوران انقالب، دفاع مقدس و امروز در همه عرصه ها 
تأثیر گذار بوده و اسـت افزود: یکـى از اقدامات براى 
نشـان دادن ظرفیت هـاى اسـتان، اسـتفاده از 
رویکرد هاى فرهنگى اسـت. بهرام عبدالحسـینى با 
اشاره به اینکه تا بهار سال آینده نگارش سریال شهید 
خرازى آغاز مى شود اضافه کرد: نیمى از هزینه تولید 
این سـریال را صـدا و سـیماى مرکز اصفهـان تقبل 

مى کند./4313

فعال بودن
420 میلیارد تومان پروژه 

مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه روند تولید بتن سـازمان عمران نسـبت به قبل 
بسیار قوى تر و پویاتر شده است، تصریح کرد: در حال 
حاضر حـدود 420 میلیـارد تومان پروژه فعـال داریم 
که این رکورد پروژه ها، از نظـر ریالى و حجمى براى 
اولین بار اتفاق افتاده اسـت. مجید طرفه تابان اظهار 
کرد: در طول 17 ماه اخیر 32 میلیـارد و 600 میلیون 
تومان نسبت به نوسازى ماشین آالت و تجهیزات این 
سازمان اقدام شـده اسـت. وى افزود: این سازمان از 
سال ها قبل امور مربوط به خدمات شهرى و عمرانى را 
انجام مى دهد که با انجام این اقدامات به طور طبیعى 
ماشین آالت دچار فرسودگى هایى مى شود تا جایى که 
هزینه تعمیـرات و نگهدارى آنهـا غیرمنطقى خواهد 
شد، بنابراین باید نوسـازى شده یا ماشین آالت جدید 

جایگزین شود./4315

لوله گذارى در نیک آباد
به گزارش روابـط عمومى آبفا جرقویـه، لوله گذارى 
خیابـان ارشـاد در شـهر نیک آبـاد جرقویه بـه طول 
100متر با لوله پلـى اتیلن به قطـر90 میلیمتر انجام 
گردیـد. با اجـراى این طرح امـکان بهـره مندى 10 
مشترك جدید تجارى و صنعتى از انشعاب آب فراهم 
شـد. هزینه اجراى این مقدار لوله گذارى بالغ بر250 
میلیون ریال بوده که از محل اعتبارات جارى منطقه 

تامین گردیده است./4316

مانور ساعت صفر 
مانور لحظه صفر زمین لرزه اى به بزرگى 6.2 ریشتر در 
شهر کمشچه شهرستان برخوار برگزار شد. بنابراعالم  
روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان، این مانور 
بدون اطالع قبلى از مکان و زمـان، به منظور تمرین 
امدادگران و آمادگى هر چه بیشـتر و حضور به موقع 
در امدادرسانى به مصدومان در این منطقه برگزار شد. 
همزمان با اجراى مانـور، امدادگران شـعب همجوار 
بـه عنوان شـعب معین بـه محـل حادثه فراخـوان و 

اعزام شدند.

خبر

ارائه 30 خدمت غیر حضورى براى کاهش مراجعه مردم به 
واحد هاى اجرایى تأمین اجتماعى استان اصفهان آغاز شد.

معاون بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان، 
ارائه این خدمــات در قالب  اجراى طــرح 3070 را یکى 
از مهمترین برنامه هاى این نهاد بیــان کرد و گفت: این 
طرح هزینه زا نیست بلکه ســرمایه گذارى  و به نفع بیمه 

شدگان است. 
عبدالرسول آقاهادى، رضایتمندى بیمه شدگان، افزایش 
بهره ورى کارکنان و صرفه جویى در هزینه ها را از مزایاى 
توســعه خدمات غیرحضورى برشــمرد و افزود: با توجه 
به شیوع کرونا لزوم توســعه خدمات غیرحضورى بیشتر 

احســاس شــد. وى بر ارائه آموزش هاى الزم در زمینه 
خدمات غیرحضورى به مردم در شــعبه ها تأکید و اضافه 
کرد: انتظار مى رود این آموزش ها از مراجعه هاى حضورى 
مردم جلوگیرى کنــد. معاون بیمــه اى اداره کل تأمین 
اجتماعى اســتان اصفهان با بیان اینکه تا پایان سال 30 
خدمت حضورى به صورت غیرحضورى ارائه مى شــود، 
افزود: با ارائه این خدمات از مراجعه ساالنه 96 میلیون بار 

به واحد هاى بیمه اى کاسته مى شود.
وى با بیان اینکه تاکنون 20 خدمت به صورت غیرحضورى 
به بیمه شدگان معرفى شده است از بیمه شدگان  خواست از 
مراجعه حضورى  بى مورد به شعبه ها خوددارى کنند./4311

رئیــس اتــاق بازرگانى اصفهــان گفت: شــرکت هاى 
دانش بنیان باید به فراتر از مرزها فکر کنند چرا که شــرط 

رشد، جهانى فکر کردن است.
مسعود گلشیرازى در مجمع انجمن شرکت هاى دانش بنیان 
استان اصفهان گفت: امروزه گفتمان اقتصاد دانش بنیان در 
بین صحبت هاى مسؤوالن اقتصادى و حتى سیاسى قابل 
مشاهده است و اهمیت آن بر همگان به اثبات رسیده است.
وى افزود: با توجه به جوانى جامعه ما، بیشــترین بهره را 
مى توان از خالقیت و توانایى این دوران برد به شرطى که 
ارتباط نزدیک میان دانشجویان و دانشگاهیان با صنعت 
به وجود آید؛ البته باید قبول کنیم به اندازه اى که در علوم 

دانش بنیان پیش رفته ایم در تجارى سازى این اندیشه ها 
اقبال پیش بینى شده را نداشــته ایم، هنوز هم بسیارى از 
طرح ها و ایده ها روى زمین مانده و منتظر یک سرمایه گذار 

هستیم.
گلشیرازى با اشاره به سفر اخیر مســؤوالن تجارى قطر 
به اصفهان و انعقاد تفاهم نامه یادآور شــد: شــرکت هاى 
دانش بنیان باید به فراتر از مرزها فکر کنند چرا که شــرط 
رشــد، جهانى فکر کردن است؛ کشــورهایى مانند قطر 
و عمان که از لحاظ تجارى و سیاســى با ایــران ارتباط 
خوبى دارند گزینه هاى مناســبى براى ورود شرکت هاى 

دانش بنیان هستند.

شرکت هاى دانش بنیان به 
فراتر از مرزها فکر کنند

ارائه 30 خدمت غیرحضورى 
تأمین اجتماعى استان اصفهان

مدیرکل دفتر برنامه ریزى، فناورى و بودجه ســازمان 
زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور گفت: مطالعات 
اولیه و مقدماتى مربوط به دو ژئــو پارك در محورهاى 
جندق - خور و نخلک - انارك در شرق استان اصفهان 

انجام شده است.
" ژئو پارك " مخفف پارك زمین شناســى است و طبق 
تعریف سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى سازمان ملل 
متحد (یونسکو) گستره اى با مرزهاى آشکار و پهنه کافى 
اســت که در برگیرنده چند پدیده زمین شناسى کمیاب 
و برجسته باشــد و در آن گســتره جاذبه هاى طبیعى، 
تاریخى و فرهنگى ارزشمند یافت شود، این گستره باید از 
برنامه هاى مدیریت گسترش و بهره بردارى و طرح هاى 
حفاظتى برخوردار و توان باال بردن سطح اقتصادى جامعه 

محلى و جلب همکارى هاى مردمى را داشته باشد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزى، فناورى و بودجه ســازمان 

زمین شناسى و اکتشــافات معدنى افزود: پیمایش هاى 
اولیه و مقدماتى سازمان زمین شناسى براى این مناطق 
جهت تبدیل شــدن به ژئو پارك انجام شــد اما با توجه 
به ظرفیت هاى زیاد اســتان اصفهان باید این مطالعات 

کامل شود.
رضا جدیدى افــزود: این دو منطقــه داراى رکوردهاى 
جهانــى و ویژگى هاى منحصــر بفرد و بــى نظیر در 
پدیده هاى زمین شناسى و معدنکارى و فلزکارى کهن 
اســت و قابلیت تبدیل شــدن به ژئو پارك را در سطح 

بین المللى دارد.
وى با بیان اینکه مطالعاتى براى ژئو پارك کویر مرنجاب 
در آران و بیدگل انجام شــد، تصریح کرد: براى بررسى 
ظرفیت سایر نقاط استان اصفهان جهت تبدیل شدن به 
ژئو پارك مانند تاالب بین المللى گاوخونى نیاز به آمایش 

کامل این خطه است.

جدیدى  با اشاره به اینکه سازمان زمین شناسى کشور، 
متولى مطالعات ژئو پارك است، خاطرنشان کرد: حاکمیت 
منطقه و استان باید در این زمینه درخواست داشته باشد 
تا سازمان زمین شناسى براى تامین منابع مالى مورد نیاز 

آن اقدام کند.
وى با اشاره به آمادگى خوب استان اصفهان براى تکمیل 
مطالعات ژئو پارك، گفت: ما مدل هاى موفقى در کشور 
در این زمینه مانند ژئو پارك بین المللى قشم و ملى ارس 
و طبس داریم و امید است اصفهان در نوبت بعدى براى 

ثبت ژئو پارك قرار گیرد.
وى با بیان اینکه ســازمان زمین شناســى کشور، مدل 
ژئوپارك در استان اصفهان را معرفى کرد، بیان کرد: ژئو 
پارك فقط در یک مرحله و یک مکان شکل نمى گیرد 
بلکه ممکن است چند سال طول بکشد و چند شهرستان 

را در برگیرد.

با پیشنهاد سازمان زمین شناسى کشور و آغاز مطالعات اولیه؛

2 منطقه در شرق اصفهان 
ژئو پارك مى شود

شهردار اصفهان گفت: شــهردارى مخالف تخریب 
ساختمان هاى قدیمى چهارباغ است اما بر ساماندهى و 

ترمیم مخروبه ها تاکید داریم.
قدرت ا... نوروزى  با ابراز خرســندى از پیاده راه شدن 
چهارباغ عباسى، گفت: چهارباغ کنونى به زیبایى هاى 
شهر افزوده به طورى که آرامش شهروندان را در این 
محیط شاهد هستیم، اما معتقدیم هویت چهارباغ باید 

حفظ شود.
وى بــا تاکید بر اینکــه شــهردارى مخالف تخریب 
ســاختمان هاى قدیمى اســت و این اقــدام را کار 
پسندیده اى نمى دانیم، تصریح کرد: در گذشته بخشى 
از ســاختمان هاى قدیمى و 100 ساله و میراثى شرق 
چهارباغ تخریب و مجموعه جدیدى ســاخته شــد 
که متأسفانه هویت خود را از دســت داد؛ قرار نیست 
دســتاوردهاى گذشته را تخریب و ســاختمان جدید 

بسازیم، اما بر ســاماندهى و ترمیم مخروبه ها تاکید 
داریم.

نوروزى با ابراز خرســندى از بازسازى هتل جهان در 
چهارباغ گفــت: این هتل تحت تأثیر رابطه اســتاد و 
دانشجویى در حال بازسازى اســت؛ از سایر افراد به 
ویژه در ضلع غربى چهارباغ انتظار مى رود براى تعیین 

تکلیف این محور جهانى همکارى کنند.
وى افزود: اگر چه تعدد مالکان و سرقفلى مغازه هاى 
چهارباغ زیاد اســت، اما این محور بسیار حائز اهمیت 
بوده و همه شهروندان باید نســبت به آن حساسیت 
داشــته باشــند و مغازه داران براى اجراى طرح هاى 
پیرایش شهرى با حفظ وضعیت موجود همکارى کنند.
نوروزى تاکید کرد: هر کسى مى تواند به چهارباغ کمک 
کند باید به میدان آید تا چهارباغ نگین انگشتر زیباى 

شهر جهانى اصفهان بماند./4312

ساختمان هاى قدیمى چهارباغ 
تخریب نمى شود

عضو شــوراى عالى آب اســتان اصفهان در ادامه در 
خصوص آخرین وضعیت پروژه هاى انتقال آب به استان 
اصفهان نیز ابراز داشت: در زمینه تونل سوم کوهرنگ 
باید توجه داشــت که به دلیل فصل سرما این پروژه به 

کندى پیش مى رود و مشــکل جدى در زمینه تأمین 
اعتبار نداریم.

فتح ا... معین ادامه داد: براى اجــراى پروژه انتقال آب 
بهشت آباد نیز باید توجه داشت که این پروژه در انتظار 
دریافت مطالعات زیست محیطى است و اعتبار در نظر 
گرفته براى این پروژه نیز حتى بــه اندازه نگهدارى از 

آن نیست.
معین در خصوص آخرین وضعیت پروژه ســامانه دوم 
آبرسانى اصفهان نیز ابراز داشت: در این زمینه با توجه به 
بازدیدى که داشتیم مقرر شد همه دستگاه ها براى این 

پروژه اعتبارى را در نظر بگیرند که شهردارى اصفهان در 
این زمینه هزینه اى را در قالب تصویب عوارض مصرف 
آب شرب کمک کرده و دیگر دستگاه ها نیز مبالغى را در 

این زمینه پرداخت کرده اند.
وى در خصــوص ایــن بارگذارى ها تصریــح کرد: 
بارگذارى هاى جدید محور بن - بروجن، زمزمه افزایش 
برداشت آب براى استان یزد، آبرسانى به برخى از شهرها 
مانند کاشان که ما به ازاى آب تأمین نشده و مواردى که 
در اســتان چهارمحال و بختیارى گزارش شده است از 

جمله این اقدامات اعالم مى شود./4310

آخرین وضعیت 
پروژه هاى انتقال آب 

به اصفهان 

پزشک قالبى در سمیرم استان اصفهان به گفته رئیس پلیس 
این شهرستان در حین عمل جراحى زیبایى دستگیر شد.

سرهنگ ســهراب قرقانى اظهار داشــت: در پى وصول 
گزارش هایى مبنى بر اینکه شــخصى اقدام به عمل هاى 
جراحى زیبایى مى کند، بررســى موضوع در دســتور کار 

ماموران پلیس امنیت عمومى شهرستان قرار گرفت.
وى افزود: پس از تحقیــق الزم و هماهنگى هاى قضایى 
گروهى از ماموران به محل مورد نظر اعزام شدند و این فرد 

را در حین عمل جراحى زیبایى دستگیر کردند.
این مســئول انتظامى ادامه داد: در بازرسى از محل تعداد 
شش مهر تقلبى مربوط به پزشــکان متخصص و اقالم 

زیادى وسایل جراحى و پزشکى کشف و ضبط شد.
فرماندهى انتظامى ســمیرم تصریح کــرد: در این رابطه 
پرونده تشکیل و متهم به همراه یک زن که همدست او بود 

دستگیر و به دادگسترى شهرستان معرفى شد.

پزشک قالبى 
حین عمل دستگیر شد!

پروژه موزه میدان امام على (ع)  
آماده بهره بردارى است

استفاده از گازوئیل ویژه تولیدى 
پاالیشگاه اصفهان

دیدار مدیر مخابرات با  
مدیر سازمان بسیج کارمندان سپاه استان 

حمایت شهرك علمى و تحقیقاتى از 60 پایان نامه 

جریمه بیمار کرونایى در اردستان

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه هم اکنون 23 پروژه در دستور 
کار است، گفت: پروژه موزه میدان امام على (ع) در 

سراى خیار آماده بهره بردارى است.
محمد فیض اظهار کرد: در ســال جــارى حدود 
530 میلیارد ریال بودجه به اجراى پروژه هاى این 
سازمان اختصاص داده شده و در حال حاضر هم 23 

پروژه در حال اجرا است.
وى با اشاره به پروژه هاى در حال اجراى این سازمان، 
خاطرنشــان کرد: از جمله این پروژه ها مى توان به 
کف ســازى، بدنه ســازى و جداره بازار بزرگ امام 
على (ع)، کف  سازى و ساماندهى میدان امام حسین 
(ع)، کف سازى و سنگ فرش خیابان هاى آمادگاه، 
سید علیخان و گذر تاریخى میرعماد، گذر تاریخى 
دردشت، گذر نشاط و گذر بحرى اشاره کرد. فیض 

ادامــه داد: از دیگر پروژه هاى در حــال اجراى این 
سازمان کف ســازى و ســنگ فرش خیابان هاى 
عباس آبــاد، خیابان نظــر میانى، شــیخ بهایى، 
پیاده رو خیابان شــهید مطهرى و گــذر هوانس 

شیرازى است.
وى با بیــان اینکه احداث موزه میــدان امام على 
(ع) ســراى خیار آماده بهره بردارى است، گفت: 
جداســازى دیواره هاى مجموعــه تخت فوالد، 
مرمت تکیه مــادر شــاهزاده ها، مرمــت تکیه 
آغاباشى، بازسازى دیواره مجموعه تاریخى خان 
(خوراســگان)، کف ســازى و آجر فرش محوطه 
جلوخان حمام نقاشــى، مرمت برج کبوتر پارك 
توحید، مرمت خانه تاریخى روغنى و مرمت خانه 
تاریخى جوان از دیگــر پروژه هاى در حال اجراى 

سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى است.

رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیرى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان گفت: خودروهاى عمومى و 
خودروهاى خدمات شهرى با هماهنگى پاالیشگاه 
اصفهان از گازوئیل ویژه براى مصرف خود استفاده 
مى کند که میزان گوگرد محلــول در این گازوئیل 
بسیار پایین تر است و آالیندگى آن براى خودروهاى 

داخل شهر مناسب است.
فتح ا... معین در یک گفت وگــوى زنده تلویزیونى 
افزود: شهردارى با همکارى دانشــگاه صنعتى و 
دانشگاه اصفهان مطالعات جامعى را در مورد منشأ 

آلودگى ها انجام داد و در این مطالعه مشخص شد 
که بیش از 30 درصد از آلودگى ها از برخى واحدهاى 
صنعتى اصفهان است که در مجموع باعث انتشار 

گازهاى آالینده و ذرات معلق در شهر مى شود.
وى تأکید کرد: بخشى از این آلودگى هم مربوط به 
حمل و نقل است؛ هرچند که در اصفهان بنزین یورو 
پنج و یورو چهار استفاده مى شود که میزان آالیندگى 
این نوع بنزین تولیدى پاالیشگاه اصفهان نسبت به 
سایر سوخت ها پایین تر است و میزان مصرف سرب 

کاهش چشمگیرى داشته است.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه فرمانده و 
اعضاى شوراى بسیج این مجموعه با مدیر سازمان 
بسیج کارمندان سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) 

استان دیدار و گفتگو کرد.
اســماعیل قربانى، مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
در این دیدار با بیان آثار و برکات شجره طیبه بسیج 
براى نظام و انقــالب گفت: انقالب اســالمى از 
ابتداى حیات خود شاهد رشادت هاى بسیجیان در 
عرصه هاى مختلف جهادى در کشــور بوده و ما 

آرامش، امنیت و پیشــرفت کنونى کشور را مدیون 
بسیج و تفکر بسیجى هستیم.

سرهنگ اصالنى مدیر سازمان بسیج کارمندان سپاه 
استان نیز در این دیدار ضمن تبریک انتصاب مدیر 
جدید مخابرات، پایگاه مخابرات را از مجموعه هاى 
پیشرو در سپاه استان دانست و گفت: امیدواریم در 
زمان مدیریت جدید نیز همانند قبل شاهد پیشرفت 
بیش از پیش حرکت هاى جهادى پایگاه مخابرات 

منطقه اصفهان در سطح استان باشیم.

در برنامــه گرنت فنــاورى با حضــور وزیر علوم، 
تحقیقات و فنــاورى در ایــن وزارتخانــه، از 60 
پایان نامه و رســاله دانشگاهى شــهرك علمى و 

تحقیقاتى اصفهان حمایت شد.
طرح گرنت فناورى برنامه اى حمایتى اســت که در 
ســال جارى با حمایت دفتر امور فناورى وزارت علوم 
تحقیقات و فناورى و همکارى برخى از پارك هاى علم 
و فناورى کشــور براى حمایت مالى از پایان نامه ها و 
رساله هاى داراى ایده هاى فناورانه و بازارگرا در کشور 

در قالب گرنت جوانه در حال اجرا است.
در این برنامــه در زمینــه حمایــت از برنامه هاى 

دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــى کشــور در توسعه 
کارآفرینى و نوآورى و حرکت به سمت دانشگاه ها و 
موسسات کارآفرین، در مرحله نخست، وزارت علوم، 
تحقیقات وفناورى به همراه 6 پارك علم و فناورى 
کشور از جمله شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان و 
پارك فناورى اطالعات و ارتباطات به عنوان سازمان 
 (ICT) حامى از پایان نامه-هاى منتخــب در حوزه
حمایت مالــى مى کندو طبق برنامــه در دوره هاى 
بعدى این برنامه با مشــارکت دیگر ســازمان هاى 
حامى در دیگر حوزه هاى کارى هم طرح ها حمایت 

مى شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان با بیان اینکه 
به همه همشهریان این هشدار را مى دهیم کسانى 
که مبتال به کرونا شده اند اگر در اجتماع حاضر و 
شناسایى شوند، جریمه خواهند شد، گفت: فردى 
که پس از مثبت شدن آزمایش کرونا خود نسبت 
به قرنطینه خانگى اقدام نکــرد پس از معرفى به 
دســتگاه قضایى شهرســتان به پرداخت جریمه 

نقدى 12 میلیون ریالى محکوم شد.
حســن ذبیحى افزود: از مردم عاجزانه درخواست 
مى کنیم که اگر مى خواهید دو هفته دیگر شما را 
روى تخت بیمارستان و یا مراکز درمانى مشاهده 
نکنیــم در مکان هایــى که تجمع و مراســمى 
برگزار مى شود و مخصوصا جلسات خانگى شرکت 

نکنند./4314
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قاسم افشار بر این باور است که «موسیقى ما به نقطه اى رسیده که انگار سرطان گرفته است.»
این خواننده موسیقى پاپ یادآور شد: در زمان هاى گذشته خوانندگان زحمات زیادى مى کشیدند، 
بى مهرى هایى در آن موقع مانند ممیزى هاى سختگیرانه و امثال آن وجود داشت که اگر کارى قرار 

بود شنیده شود باید از هزاران فیلتر رد مى شد تا مجوز بگیرد.
او که با برنامه «استودیو هشت» رادیو نمایش گفت وگو مى کرد، ادامه داد: البته در آن زمان موسیقى ها 
و شعرها بسیار سالم بودند اما االن بخش کوچکى از موسیقى ما حالش خوب است و بخش اعظم آن حال 
خوبى ندارد. از نظر من هرچیزى به زماِن خوبش، خوب است و یک صدا، یک خواننده و حتى یک بازیگر، هیچ 
وقت قدیمى نمى شود اما متاسفانه در این روزگار، مخصوصًا این شش هفت سال اخیر، در کشور ما به راحتى هر 
صدایى با جنس خوب یا بد شنیده مى شود. حتى بعضى اوقات کل پکیج بد است یعنى صدا خوب نیست، 
شعر و ملودى هم بسیار ضعیف هستند و همین مى شــود که امروز، موسیقى ما به نقطه اى مى رسد که 

انگار سرطان گرفته است.
افشار همچنین درباره فعالیت خود گفت: من از دهه 70 خوانندگى را شروع کردم اما از سال 76 که موسیقى 
پاپ شکل گرفت این کار را به صورت رسمى، به این معنى که از زمانى که وارد تلویزیون شدم، ادامه دادم.
او درباره ترانه «وقف پرنده ها» که اولین کارش بود، یادآور شد: من در آن زمان در واحد موسیقى تست صدا 
دادم و بعد از آن 11 ماه طول کشید تا به من اجازه خواندن دادند و بنابراین توانستم ترانه وقف پرنده ها را که 

شعرى از آقاى محمدعلى شیرازى، ملودى اکبر آزاد و تنظیم بهروز صفاریان بود را اجرا کنم.
وى افزود: براى اجراى این ترانه که اولین کار حرفه اى و جدى ام بود، هم خیلى استرس داشتم و هم 
اینکه بسیار خوشحال بودم و آن روز برایم روز خیلى قشنگى بود و از آن قشنگ تر این بود که فرداى 

آن روز، کارم از شبکه هاى تلویزیونى و رادیویى پخش مى شد. 
افشــار درباره عالیق پنهانش گفت: حنجره و بافت صداى من، گرایش سنتى نداشت و از همان 
ابتدا در سن شانزده هفده سالگى که شروع به خواندن کردم، همیشه فکر مى کردم که صدایم به 

موسیقى پاپ گرایش دارد و البته در آن زمان تصور نمى کردم که روزى خواننده پاپ شوم.
افشار ادامه داد: من وقتى 16 سالم بود یک موتور داشتم که آن را فروختم و با پولش براى خودم یک 
ارگ خریدم و چون کار با آن را بلد نبودم حدود یکى، دو سال فقط در اتاقم بود و نگاهش مى کردم و وقتى 
هم که تصمیم گرفتم آن را به صدا دربیاورم، چون نواختن آن را بلد نبودم، صداهاى ناهنجارى تولید مى کردم و 
بنابراین هرچند که خانواده با کار موسیقى من مخالف نبودند اما آن صداها و حتى خوانندگى من باعث اذیتشان 
مى شد حتى گاهى اوقات که براى دوستانم ترانه مى خواندم، به من مى خندیدند و همین خنده ها باعث شد تا 
من جدى تر به خوانندگى فکر کنم و من از همان زمان تا وقتى که وارد تلویزیون شدم، بدون هیچ آموزش و 

استادى، خودم روى صداى خودم کار کردم.

قاسم افشار: 
انگار

 موسیقى ما 
سرطان 

گرفته 
است!

فرهنگفرهنگ
قاسم افشار بر این باور اس
این خواننده موسیقى پاپ
آن موقع بى مهرىهایى در
بود شنیده شود باید از هزاران
او که با برنامه «استودیو هشت
بودند اما االن و شعرها بسیار سالم
خوبى ندارد. از نظر من هرچیزى به زم
ا وقت قدیمى نمى شود اما متاسفانه در
صدایى با جنس خوب یا بد شنید
شعر و ملودى هم بسیار ضعیف

انگار سرطان گرفته است.
افشار همچنین درباره فعالیت خ
پاپ شکل گرفت این کار را بهص
او درباره ترانه «وقف پرنده ها»
1دادم و بعد از آن 11 ماه طول کش
شعرى از آقاى محمدعلى شی
وى افزود: براى اجراى این
اینکه بسیار خوشحال بود

آن روز، کارم از شبکه هاى
افشــار درباره عالیق پن
ابتدا در سن شانزده هفد
موسیقى پاپ گرایش دار
6افشار ادامه داد: من وقتى 6
ارگ خریدم و چون کار با آن را
هم که تصمیم گرفتم آن را به صدا د
بنابراین هرچند که خانواده با کار موس
مى شد حتى گاهى اوقات که براىد
من جدى تر به خوانندگى فکر کنم
استادى، خودم روى صداى خودم ک

ر: 

ا 
کمپانى مترو گلدیــن مایر براى فروش فیلم «زمانى براى مردن نیســت» به 
شرکت هاى ویدئوى خانگى، 600 میلیون دالر قیمت گذاشت اما کسى قبول 

نکرده است.
فیلم سینمایى «زمانى براى مردن نیست» یکى از فیلم هاى اصلى براى فروش و 
نجات سینماهاى دنیا در سال کرونایى اخیر بود. فیلمى که به خاطر شرایط حاکم 
بر دنیا به خاطر شیوع این ویروس چندین بار اکرانش تعویق افتاد و در نهایت قرار 
شد در دوم آوریل  2021 اکران شود اما طبق احتماالتى که ورایتى داده گویا بار 

دیگر قرار است اکران آن به تأخیر دچار و در پاییز 2021 اکران شود. 
عالقه مندان فیلم نیز بى صبرانه منتظر تماشاى این فیلم  هستند اما اکران آن 

هربار به تعویق مى افتد.
اما خبر تازه اى که ددالین منتشر کرده است مى گوید که شرکت سازنده مجموعه 
جیمز باند یعنى MGM حاضر شده است این فیلم را به مبلغ 600 میلیون دالر به 
شرکت هاى ویدئوى خانگى بفروشد اما هیچ کدام از پلتفرم  ها تا به حال حاضر 

نشدند که این فیلم را با این مبلغ خریدارى کنند.
این شرکت بزرگ سینمایى که به تازگى چوب حراج به استودیوهاى خود به مبلغ 
5,5 میلیارد دالر زده است در شرایط مالى مساعدى به سر نمى برد و در عین حال 
مى خواهد از میراث و منافع خود به سخت ترین شکل ممکن محافظت کند. براى 
همین تمام تالش این شرکت بزرگ ســینمایى حفظ فیلم حاضر براى فروش 

است تا بتواند مشکالت مالى خود را با آن رفع کند.
بنابراین به نظر مى رسد که این فیلم با مبلغ کمتر به فروش نرسد و در نهایت در 
شرایطى که سینماهاى دنیا همگى بازگشایى شوند و اکران داشته باشند این فیلم 

نیز در گیشه به فروش برسد.

این روزها موضوع سریال «دادســتان» به کارگردانى «مسعود ده نمکى» 
با واکنش هاى مختلفى مواجه شده اســت. در پى انتشار گمانه زنى هایى در 
رسانه ها درباره موضوع سریال «دادســتان»، روابط عمومى سریال اعالم 
کرد: موضوع مجموعه تلویزیونى «دادســتان» فراجناحــى و با محوریت 

عدالت خواهى و فسادستیزى است.
تقریبا تمام آثار مسعود ده نمکى متلک هاى سیاسى خود را داشته اند و حاال 
در آستانه عرضه سریال «دادستان» شائبه ممیزى سریال به خاطر نقد دولت 
اعتدال و همچنین پرداخت خاص به حمله داعش، مطرح شده است. این در 
حالى است که پیش از این در خالصه داستان این ســریال تاکید شده بود: 

«دادستان» یک سریال تخیلى است و مربوط به هیچ دولتى نمى شود!
در همین حال مســعود ده نمکى با رد شــائبه هاى مرتبط با ممیزى سریال 
به  خاطر پرداختن به حمله داعش بــه روزنامه «جام جم» گفت: چون روایت 
قصه به گونه اى است که ایجاد حساســیت نکند بعید است گرفتار ممیزى 
شویم ضمن این که بخش حمله داعش به مجلس جزو داستان هاى فرعى 

سریال است.
ده نمکى ادامه داد: معتقدم اگر تلویزیون به چنین موضوعاتى نپردازد، پس چه 
کسى باید به این موضوع توجه کند. اتفاقا گاهى ما فکر مى کنیم پرداختن به 
مضامین جزو ممیزى هاست؛ درحالى که این طور نیست و مى توان پرداخت. 

ما هم در سریال «دادستان» به پدیده نفوذ پرداخته ایم.
مسعود ده نمکى درباره ریشه هاى سیاسى دادستان گفت: در سریال به دولت 
خاصى اشاره نکرده ایم. بنابراین شما با تماشاى این اثر فکر نمى کنید ما درباره 

دولت خاصى حرف مى زنیم.
این کارگردان افزود: مضمون قصه به گونه اى است که به نقد افراد نمى پردازیم 
و سعى کرده ایم فضاى سریال جاسوسى و پلیسى باشد و همان طور که تأکید 
کردم به پدیده نفوذ مى پردازیم. امیدوارم مخاطبان از تماشاى سریال لذت 

ببرند و سریال را دنبال کنند.
سریال «دادستان» به کارگردانى مســعود ده نمکى و تهیه کنندگى محمد 
خزاعى در مرکز سیمافیلم در 17 قسمت ســاخته شده و به زودى روى آنتن 

مى رود.
محمد کاسبى، سیدجواد هاشمى، هومن برق نورد، برزو ارجمند، على سلیمانى، 
بهنوش بختیارى، سحر قریشى، علیرضا استادى، کاوه سماك باشى، اصغر 

نقى زاده و... در «دادستان» بازى مى کنند.

«جیمزباند» را مى فروشند؛
 600 میلیون دالر!

ده نمکى: «دادستان» 
مربوط به هیچ دولتى نیست

«بانوى عمارت» 
بازیگر سریال نوروزى شد

فصل نهم «شام ایرانى» 
با تم هایى جالب و دیدنى

بازى برادر نوید محمدزاده 
در سریال «قورباغه»

ادامه تصویربردارى ســریال «هم بازى» به کارگردانى 
سروش محمدزاده و تهیه کنندگى نوید محمودى در تهران 
و حومه در حال انجام اســت. همزمان با تصویربردارى 
سریال، نیما جعفرى جوزانى تدوین همزمان مجموعه را 

آغاز کرد.
در این سریال مریم مومن و حســین مهرى هم به گروه 
بازیگران مجموعه پیوستند. دیبا زاهدى و کامران تفتى 

پیش تر جلوى دوربین محمدزاده  رفته بودند.
«هم بازى» ملودرام عاشقانه اى اســت که سعى دارد در 
فضایى شاد و شــیرین با قصه اى اجتماعى به قلم وحید 
حسن زاده و مریم اســمى خانى در مورد روابط جوانان و 

هویت نگاه ویژه اى داشته باشد.
«هم بازى» با دو گروه همزمان در حال تولید است و براى 

پخش در نوروز آماده مى شود.

برنامه شــام ایرانى به کارگردانى و تهیه کنندگى ســعید 
ابوطالب به نهمین فصل خود رسید و بازیگران طناز دنیاى 
هنر در این مجموعه مقابل دوربین رفتند و لحظات شــاد و 

متفاوتى را رقم زدند.
این فصل از مســابقه شــام ایرانى یکى از شــادترین و 
صمیمى ترین فصل هاى این مسابقه است. هومن برق نورد، 
بهنام تشکر، نصرا... رادش و شهاب عباسى در شام ایرانى 
میهمان خانه هاى شــما خواهند بود. در حال حاضر قسمت 
اول به میزبانى هومن برق نورد در مرحله تدوین اســت و 
بزودى در فیلیمو و نماوا منتشر مى شود. مسابقه شام ایرانى 
در فصل هاى متعدد مقابل دوربین میرود و هر فصل در چهار 
شب برگزار میشود و چهار هنرمند در این شب ها به رقابت 
با یکدیگر مى پردازند و برنده این مســابقه با امتیازاتى که 

دوستانش به او داده اند در شب آخر مشخص خواهد شد.

نوید محمدزاده بازیگر سرشناس سینماى کشورمان در تجربه اى متفاوت در 
سریال قورباغه با برادرش امید همبازى شد.

سریال قورباغه به کارگردانى هومن ســیدى و تهیه کنندگى على اسدزاده، 
سریال جدید و درحال پخش این روزهاى شــبکه نمایش خانگى است که 
تابحال چهار قسمت از این ســریال توزیع شده است. این سریال که اولین 
تجربه هومن ســیدى در نمایش خانگى محسوب میشود با حضور بازیگران 
زیادى مقابل دوربین رفته و در هر قسمت چهره هاى جدیدى معرفى میشوند 

که امید محمدزاده یکى از چهره هاى قسمت چهارم این سریال بود.
امید محمدزاده، برادر نوید محمدزاده بازیگر سرشناس کشورمان است که 
در سریال قورباغه در نقش ناصر، جوانى هاى پدر رامین مقابل دوربین رفت. 
برادر نوید محمدزاده تجربه بازى در سکانس کوتاهى در فیلم عصبانى نیستم 

را در کارنامه هنرى اش دارد که سکانس مربوط به اعدام بود و سانسور شد. 
نوید محمدزاده بازیگر نقش اصلى قصه سریال قورباغه یعنى نورى سردسته 
باند مواد فروش ها است که با رامین با بازى صابر ابر دوست صمیمى است. 
قورباغه یکى از متفاوت ترین سریال هاى نمایش خانگى است که داستانى 
اجتماعى، درام، معمایى و جنایى را به تصویر میکشد و هنرمندان سرشناس در 

کنار جوانترهاى این حرفه در آن به ایفاى نقش مى پردازند.

آتنه فقیه نصیرى بازیگر شناخته شده ســینما و تلویزیون که مدتى از این عرصه دور بود، با فیلم سینمایى خانه ماهرخ در نقشى متفاوت به 
سینما مى آید.

خانه ماهرخ به کارگردانى شهرام ابراهیمى و تهیه کنندگى مشترك محمد محمدى و شهاب حسینى در میان 62 فیلم بلند سینمایى است که 
حائز شرایط حضور در بخش سوداى سیمرغ سى و نهمین جشنواره فیلم فجر هستند و مورد داورى خواهد گرفت.

در خالصه داستان این فیلم اجتماعى آمده است: ماهرخ که مشغول بازى در اولین فیلمش است، وارد خانه مى شود و توسط همسرش کیوان 
و دوستاِن مشترکشان، به مناسبت تولدش غافلگیر مى شود. حجم برف شادى روى سر و هیکل ماهرخ بیش از حد است، کیوان به او نزدیک 
مى شود و همین که براى روشن کردِن شمِع روى کیک فندك مى زند، ماهرخ آتش مى گیرد. کیوان به اتهام به آتش کشیدِن ماهرخ، دادگاهى 
مى شود و شبهات و سؤاالت متعددى مطرح مى شود. ظاهراً کیوان به دلیل حسادت یا مخالفتش با ماهرخ براى بازى در فیلم چنین بالیى را 

سرش آورده. همین حسادت یا شبهات، داستان را به مسائل اجتماعِى پیرامون سینما سوق مى دهد.

امیررضا دالورى، الهام نامى، رضا نجفى و آتنه فقیه نصیرى، در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.

آتنه فقیه نصیرى با صورت سوخته در «خانه ماهرخ» 

آل پاچینو ستاره بزرگ ســینماى جهان با وجود نامزد نشــدن در جوایز «امى» 2020 
همچنان یکى از شانس هاى جوایز گلدن گلوب به حساب مى آید.

در ابتداى سال 2020 میالدى خبر حضور آل پاچینو در اولین سریال بلند زندگى اش با 
نام «شکارچیان» محصول آمازون بسیار سر و صدا به پا کرد، با این حال نقدها درباره این 
سریال ضد و نقیض بود به گونه اى که سرانجام جوایز «امى» مهم ترین جوایز تلویزیونى 

دنیا به رغم قدرت بازیگرى پاچینو از کنار نام این بازیگر گذشت.
با وجود بى تفاوتى جوایز «امى» به پاچینو، این ستاره نیویورکى سینماى جهان نزد انجمن 
خبرنگاران خارجى هالیوود که همان برگزارکنندگان مراسم گلدن گلوب هستند، بسیار 

محبوب است به گونه اى که ممکن است این بازیگر آمریکایى که بیشتر به واسطه آثار 
سینمایى درخشانش چون «پدرخوانده» ها، «بعد از ظهر سگى» و «صورت زخمى» به 
یادآورده مى شود براى بازى در سریال «شکارچیان» نامزد جایزه گلدن گلوب شود و به 

نحوى انتقام جوایز «امى» را بگیرد.
پاچینو تا به حال در طول 50 سال بازیگرى اش، 18 بار نامزد جایزه گلدن گلوب شده و 
از این تعداد چهار بار (2 بار سینما و 2 بار تلویزیون) برنده شده است. ستاره «بوى خوش 
زن» همین طور یک بار در ســال 2001 جایزه یک عمر دستاورد مراسم گلدن گلوب را 

دریافت کرده است.

شانس «آل پاچینو» 
براى نامزدى گلدن گلوب
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چه مى کنه این «گلنزن ترین گلزن تاریخ»؛ مهدى طارمى را مى گوییم مهاجمى که تا همین 
دو سه سال پیش به دلیل موقعیت هاى خوب و بعضاً تک به تکى که از دست مى داد از سوى 
فوتبالدوستان ایرانى صاحب این عنوان شد و حاال در پرتغال چنان مى درخشد که نه تنها براى 
خود موقعیت گلزنى فراهم مى کند و  گل مى زند که فرصت هاى گلزنى متعددى براى دیگر 

مهاجمان تیمش نیز خلق مى کند و همچنان با مهارت فوق العاده اش پنالتى هم مى گیرد.
ستاره ایرانى تیم پورتو در واپسین دقایق قانونى دیدار تیمش در برابر ناسیونال در جام حذفى 
پرتغال با زیرکى فوق العاده خود به هم تیمى اش پاس گل داد و پورتو را از شکست نجات داد 
که اگر کسى در جریان بازى ایران و پرتغال  در جام جهانى 2018 نباشد و برایش تعریف کنید 
همین مهاجم گلزن این روزهاى پورتو چطور در ثانیه هاى پایانى آن بازى موقعیتى که تنها 
چند سانتیمتر تا خلق یک گل و برترى تیم ملى کشورمان بر پرتغال فاصله داشت را از کنار 

دروازه تیم حریف بیرون زد، محال است حرف شما را بپذیرد.
البته حق هم دارد، «پسر کى روش» در ســرزمین «پدر» با عملکرد خیره کننده اش چنان 
فوتبالدوستان را مجذوب خود کرده که آنهایى که سه سال پیش ناظر آن صحنه از دست رفتن 
موقعیت 100 درصد گل توسط او بودند هم باورشان نمى شود طارمى اینقدر تغییر کرده باشد 
که در اولین فصل حضور در لیگ برتر پرتغال، آقاى گل این رقابت ها شود. ستاره بوشهرى تیم 
ملى ایران آنچنان در آسمان فوتبال این کشور اروپایى مى درخشد که هواداران پورتو، او را از 
«رونالدو» اسطوره کشورشان دوست تر مى دارند و طارمى هم با این عطش سیرى ناپذیرى 
که این روزها در او دیده مى شود بدون شک نه تنها براى تکرار تصاحب عنوان آقاى گلى این 

بار با پیراهن پورتو خیز برداشته که در فکر کسب قله هاى رفیع تر است.
و همه این موفقیت ها براى این مهاجم بوشهرى از زمانى شروع شد که از حواشى که پیش 
از این گریبانگیرش بود فاصله گرفت و با سکوت اختیار کردن در برابر آنها و همچنین نادیده 
گرفتن پیشنهادهاى وسوسه انگیز باشگاه هاى قطرى به ریوه آوه، تیمى که در رده هاى میانى 
لیگ برتر پرتغال قرار دارد پیوســت و از این تیم پلى براى رسیدن به اوج کامیابى در فوتبال 
براى خود ساخت و همین تصمیم بهنگام او باعث شــد ورق براى او برگردد؛ به راستى که 

«خیریتى» در کار بود.  

محمدرضا خلعتبرى بازیکن با تجربه سپاهان در گفتگویى  مورد اینکه در 
حضور او چند بازى کاپیتان تیم گولسیانى بوده اظهار داشت: این تصمیم 
سرمربى تیم است و آقاى نویدکیا تصمیم گرفت و در تمرینات اعالم کرد 
که کاپیتان تیم من گولسیانى است. من از لحاظ سابقه و سن و سال و تعداد 
بازى و بازى ملى و حضور در سپاهان و خیلى از موارد دیگر سابقه ام از سایر 
بازیکنان بیشتر است ولى سرمربى تیم در این خصوص تصمیم مى گیرد 

و دلیلى ندارد بخواهم نسبت به این موضوع اعتراضى داشته باشم و به تصمیم 
نویدکیا احترام مى گذارم.

خلعتبرى در مورد اینکه در ســپاهان به او کمتر بازى مى رسد 
و اینکه آیا دوســت دارد فوتبالش را در این تیم تمام کند 

یا نه هم گفت: من ســپاهان را قلبا دوست دارم و این 
چهارمین فصل حضورم در این تیم است و پیش از این 
یک قهرمانى لیگ و یک قهرمانى جام حذفى با این 

تیم تجربه کردم و جایگاه ویژه اى براى من دارد که 
همیشگى است ولى شــرایط در سپاهان جورى 
است که به من کمتر بازى مى رسد. سپاهان تیم 
پر مهره اى است و در خط حمله بازیکنان زیادى 
دارد. من به تصمیم نویدکیا احترام مى گذارم و 
او عالوه بر اینکه مربى من باشد دوست خوب 
من است و مشکلى با او ندارم ولى مى خواهم با 
او صحبت کنم و اگر شرایط اینطور باشد تا نیم 
فصل با تمام وجودم در خدمت سپاهان هستم 
و نیم فصل خیلى دوستانه و بدون هیچ مشکلى 

صحبت مى کنم تا در جایى حضور داشته باشم 
که به من بازى بیشتر برسد چرا که شرایط سنى من 

جورى است که دوست دارم بیشتر بازى کنم و بازهم 
مى گویم مشکلى با نویدکیا ندارم و سپاهان را هم دوست 

دارم. من در گســترش فوالد هم با فــراز کمالوند خیلى راحت 
صحبت کردم و بدون هیچ مشکلى جدا شدم و االن هم باز مى گویم 

مشکلى با سپاهان و نویدکیا ندارم.

دگرگونى گلنزن ترین گلزن تاریخ؛

و باز هم درخشش 
مهدى طارمى...
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دلیلى براى اعتراض نمى بینم

 نفت آبادان که در این فصل با کسب نتایج غافلگیرکننده توانسته بود تا پایان هفته یازدهم صدر 
جدول را از آن خود کند، بار دیگر درگیر مشکالت مالى بزرگى شده که پیش بینى تکرار اتفاقات 
فصل گذشته را مى توان براى آنها متصور بود. فصل گذشته هم این تیم توانسته بود در نیم فصل 
ابتدایى به نتایج خوبى دست یابد و حتى رتبه چهارم جدول را از آن خود کرده بود تا هواداران آبادانى 
با ابراز خوشنودى از این شرایط، حتى امیدوار به کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا هم 
باشند. با این حال بى پولى خیلى زود عرصه را براى موفقیت و تداوم انگیزه بین بازیکنان و اعضاى 
کادرفنى کاهش داد تا آنها مسیرى نز ولى را در پیش بگیرند و رفته رفته در جدول رده بندى سقوط 
کرده و کار تا جایى پیش رفت که دراگان اسکوچیچ هم خیلى زود از سمت سرمربیگرى این تیم 

کنار رفت.
مشکالت مالى نفت آبادان تا حدى پیش رفت که هر هفته شاهد اخبارى مبنى بر اعتصاب و  تعطیلى 
تمرینات از سوى بازیکنان بودیم و در ادامه هم با پایان فصل و از دست رفتن رویاى بزرگ آسیایى 
شدن، جمعى از ستاره هاى تیم خیلى زود مسیر جدایى و پایان همکارى با باشگاه را در پیش گرفتند 

تا نگرانى بزرگ طالیى پوشان براى فصل جدید شکل گیرد.
در فصل جدید اما وعده برطرف کردن مشــکالت مالى و تحت پوشــش قرار گرفتن از ســوى 
پتروشیمى در روزهاى ابتدایى بار دیگر انگیزه را در بین نفرات تیم شکل داد. نتایج غافلگیرکننده 
بازیکنان که باعث رونق و شور و حال جالب توجهى بین هواداران تیم شده بود، انتظار این را شکل 
مى داد تا مسووالن استانى و مدیران نیز بتوانند در راستاى تعهد و قولى که داده بودند عرصه را براى 
تداوم این شرایط پیش ببرند. اما اکنون اخبار ناخوشایندى از آبادان به گوش مى رسد و گفته مى شود 
مشکالت مالى و بى توجهى به صدرنشین به اوج خود رسیده و کار تا جایى پیش رفته که بعد از پایان 
مرخصى به بازیکنان و شروع دور جدید تمرینات این تیم  براى دیدار حساس و سرنوشت ساز مقابل 
سپاهان، باشگاه حتى قادر به تهیه بلیت براى بازیکنان نبوده و بیشتر بازیکنان با هزینه شخصى 

اقدام به خرید و تهیه بلیت براى حضور در آبادان و شروع تمرینات کرده اند.
اکنون با تکرار تلخ فصل گذشته، باید بار دیگر نگران شــور و حالى بود که این تیم توانسته بین 
هواداران پرشور نفت آبادان شکل دهد و پیش بینى تکرار روزهاى نزول و سقوط براى این تیم با 
توجه به عدم حمایت صورت گرفته و وعده و وعید مسووالن دور  از ذهن نخواهد بود. اینبار اما با 
نزدیک شدن به نیم فصل و آغاز نقل و انتقاالت زمستانى شاید بزرگ ترین دغدغه براى مدیران 
و کادرفنى این تیم نیز حفظ ستاره هایى باشد که برخالف فصل گذشته شاید دیگر توجهى هم به 
وعده ها نداشته باشند و با دریافت پیشنهادات مناسب تصمیم به ترك باشگاه نیز بگیرند تا دوران 

نزول صدرنشین خیلى زودتر از فصل گذشته شکل بگیرد.
عملکرد بازیکنان نفت آبادان در هفته هاى اخیر به شــکلى بوده که با پیشنهاداتى از دیگر تیم ها 
مواجه شوند و شاید عدم تعهد به مفاد قرارداد راه مناسبى براى فسخ بدون دردسر و ایجاد چالش 
جدى براى نفت آبادان نیز شکل دهد تا آنها نیم فصل دوم را با مشکالت بزرگ ترى استارت بزنند. 
مسووالن استانى که در ابتداى فصل با وعده تحت پوشش قرار گرفتن این تیم از سوى پتروشیمى 
و حل مشکالت مالى و حمایت الزم براى دستیابى به موفقیت طالیى پوشان پا پیش گذاشته بودند، 
اکنون علیرغم صدرنشینى نفت و شور و هیجانى که در بین آبادانى ها شکل گرفته، هیچ واکنشى به 
شرایط فعلى باشگاه نداشته اند و باید دید صدرنشین لیگ برتر چه آینده اى پیش رو خواهد داشت و 
بار دیگر باید در انتظار پایان رویاى آبادانى ها و دورى آنها از هدف بزرگ شان تنها به دلیل مشکالت 

مالى و عدم حمایت الزم بود؟

اسمش نفت است آقایان، مى فهمید؟

بى پولى
براى این تیم 
خجالت آور 

است

فهمید؟ فهمید؟

 

سرمربى پیشین تیم ملى فوتسال ایران با بیان اینکه وضعیت 
برگزارى رقابت هاى فوتسال قهرمانى آسیا اضطرارى است، 
گفت: مهدى تاج رئیس کمیته فوتسال AFC است و باید 

جدى پیگیر این مسابقات باشد.
على صانعى سرمربى تیم فوتســال جوانان ایران که سابقه 
هدایت تیــم ملى بزرگســاالن را هم در کارنامــه دارد، در 
گفتگویى درباره وضعیت نامشــخص برگزارى مسابقات 
فوتسال قهرمانى آسیا گفت: همانطور که مى دانید این رقابتها 
تا االن چند بار به تعویق افتاده است که اتفاق خوبى نیست. 
براى شخصیت فوتسال آسیا خوب نیست که این مسابقات 

برگزار نشود و یا یک بار دیگر به تعویق بیافتد. 
شــواهد و قرائن نشان مى دهد کویت 

هم نمى خواهد مسابقات قهرمانى 
آســیا را میزبانى کند و از ابتدا 
فکر هزینه هاى برگزارى را 

نکرده بود.
صانعى افزود: کنفدراسیون 
فوتبال آســیا مى توانست 
تجربــه برگــزارى لیــگ 

قهرمانان آســیا را در اختیار 
فوتســال بگذارد و مسابقات را 

برگزار کند. این کار سختى نیست. 
حتى کشــور ایران هم در بحث پزشکى و 

پروتکل هاى بهداشــتى فعال بوده و پزشکانى را در 
قســمت هاى مختلف لیگ قهرمانان آسیا در اختیار داشت. 
احتمال زیاد میزبانى این مسابقات از کویت هم گرفته مى شود 
و آن را به تایلند یا ایران مى دهند. با این «دست فرمان» که 
کویت مى رود، احتماًال هم میزبان و هم تاریخ برگزارى 

مسابقات قهرمانى آسیا عوض شود.
سرمربى پیشــین تیم ملى فوتسال 
 AFC ایران در خصوص طرح
براى معرفى تیم هاى برتر آسیا 
به فیفا بدون برگزارى جام 
ملت هاى آسیا تاکید کرد: 
با این طرح، بسیارى از 
کشورهاى آسیایى 
متضرر مى شوند. 
بهتر است که 
این مسابقات 
برگزار شود. 
حتى در بحث 
سه  رنکینگ، 
تیم ایران، ژاپن 
و تایلند مشکلى 
نخواهند داشت و 
بحث بر سر تیم هاى 
چهارم و پنجم خواهد 

بود اما این عدالت نیست.
صانعى خاطرنشان کرد: کشور 
کویت به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا و انصراف ترکمنستان، 

میزبانى مسابقات قهرمانى آسیا را قبول کرد. این کشور باید 
پیش بینى همه چیز را از همان ابتدا مى کرد. براى برگزارى 
یک تورنمنت بــا 24 تیم، حدود 800 نفر وارد یک کشــور 
مى شــوند و کویت باید این را پیش بینى مى کرد. به نظرم 
AFC باید میزبانى را به ایران، تایلند یا ازبکستان مى داد که 
تجربه برگزارى این رقابت ها را داشتند. باوجود اینکه در کشور 
ما هم مشکالتى وجود دارد اما در برگزارى مسابقات تجربه 

خوبى داریم و از عهده آن بر مى آییم.
ســرمربى ســابق تیم ملى فوتســال در بخش دیگرى از 
صحبت هایش  با اشــاره به ریاســت مهدى تاج در کمیته 
فوتســال کنفدراســیون آســیا، گفت: در 
گذشته آقاى کفاشیان رئیس کمیته 
فوتســال AFC بــود و هــر 
درخواستى داشــتیم، به وى 
اعــالم مى کردیم تــا در 
جلســه کنفدراسیون آسیا 
مطرح و تصویب شــود. 
زمان جلسات کمیته هاى 
AFC از جملــه کمیتــه 
فوتسال مشــخص است. از 
آقاى تاج خواهش مى کنم یک 
مقدار بیشــتر وقت بگذارد. او زمان 
تقریبى جلســات بعدى کمیته فوتسال 
آسیا را مى داند. از تاج مى خواهم جواب قطعى را براى 
برگزارى مسابقات قهرمانى مردان آسیا، مسابقات قهرمانى 

بانوان و مسابقات جوانان بگیرد.
صانعى تاکید کرد: اگر مسابقات قهرمانى آسیا برگزار نشود، 
این براى شخصیت فوتسال آسیا بد است و کل قاره زیر سئوال 
مى رود. مبهم بودن وضعیت برگزارى مسابقات قهرمانى آسیا 

در رده هاى مختلف، دست تیم ها را مى بندد.
سرمربى تیم فوتســال جوانان ایران یادآور شد: مهدى تاج 
مسئولیت مهمى در AFC دارد. فوتسال آبروى فدراسیون 
فوتبال ایران است که همواره در افتخارات فدراسیون جاى 
داشته. از آقاى تاج مى خواهم به صورت جدى بحث مشخص 
شــدن تکلیف رقابت هاى قهرمانى آســیا را پیگیرى کند. 
وضعیت فوتسال آســیا اضطرارى و اورژانسى است و باید 

زمان و میزبان مسابقات قهرمانى قاره زودتر مشخص شود.
صانعى گفت: ایران اولین کشــورى است که از مبهم بودن 
این شرایط و لغو مسابقات قهرمانى آسیا ضرر مى کند. ُپست 
و مسئولیت مهدى تاج در AFC شخصى نیست بلکه متعلق 
به کشور ایران و کل قاره آسیا است. کشورهاى دیگر قاره از 
جمله کویت و عربستان هم در این چند سال سرمایه گذارى 
خوبى کرده اند و منتظر هســتند خودشــان را در مسابقات 
قهرمانى آسیا ارزیابى کنند. شاید از 24 تیم آسیایى، برگزار 
نشدن مسابقات قهرمانى قاره فقط براى 10 تیم مهم نباشد 

اما 14 تیم پیگیر آن هستند.
سرمربى پیشــین تیم ملى فوتســال ایران در پایان گفت: 
وضعیت از حالت عادى خارج شــده اســت. امیدوارم آقاى 
تاج درخواست برگزارى جلسه در کمیته فوتسال آسیا را در 
نزدیکترین زمان ممکن ارائه و تکلیف برگزارى چند تورنمنت 

فوتسال آسیا را مشخص کند.

آژیر قرمز براى فوتسال قاره کهن

 دریافت ســه گل در بازى اخیر آنتورپ موجب شده تا رسانه هاى بلژیک به 
شدت از دروازه بان تیم ملى فوتبال ایران انتقاد کنند در حالى که این بهانه 
قانع کننده اى براى نا امید شدن از علیرضا بیرانوند نیست به این خاطر که 
هر بازیکن روز بد دارد و علیرضا بیرانوند هم نمى تواند از این قاعده مستثنى 
باشد. از سویى باشــگاه آنتورپ بازى خوبى بیرانوند را در دیدار با تاتنهام از 
یاد نبرده است. همه این ها به کنار؛ بوتز دروازه بان فرانسوى باشگاه آنتورپ 

مصدوم شده است و طبیعى است باشگاه تا زمان جذب دروازه بان 
جدید به علیرضا بیرانوند براى حضــور در تیم آ. ا. ك آتن 

رضایتنامه ندهد. یکى از دالیل افــت علیرضا بیرانوند 
مى تواند برخورد ناشایســت و غیر حرفه اى باشد که 
سرمربى سابق آنتورپ با دروازه بان تیم ملى فوتبال 
ایران داشته است.  فرانک فرکوترن به تازگى هدایت 
تیم آنتورپ را برعهده گرفته و او به خوبى از اتفاقاتى 
که در گذشــته در تیم و براى علیرضا رخ داده باخبر 
است و تالش مى کند این دروازه بان را از نظر روحى و 
روانى براى دروازه بانى هاى خوب در ترکیب آنتورپ 
آماده کند. به واقع حضور این مربى مى تواند شروع 

تازه اى براى مرد شماره یک اسکوچیچ باشد.
تا تعطیالت زمستانى چند هفته زمان باقى مانده 
اســت و این فرصت خوبى اســت که علیرضا با 
نمایش هاى خــوب هم ادامه حضــور خود در 
آنتورپ قطعى کند و هم جذب دروازه بان جدید 
را از دستور کار خود خارج کند. به نوشته سایت 
فوتبال بلژیک باشگاه آنتورپ پاسخ درخواست 
باشــگاه یونانى را داده و گفته این درخواســت 

امکان پذیر نیست.

هان در گفتگویى  مورد اینکه در 
 بوده اظهار داشت: این تصمیم 
گرفت و در تمرینات اعالم کرد 
حاظ سابقه و سن و سال و تعداد 
ى از موارد دیگر سابقه ام از سایر 
 این خصوص تصمیم مى گیرد 

ع اعتراضى داشته باشم و به تصمیم 

 کمتر بازى مى رسد 
ن تیم تمام کند 

ت دارم و این 
یش از این
فى با این 

دارد که 
جورى 
ن تیم 
یادى 
رم و
وب
م با 
 نیم

ستم 
کلى 

 باشم 
سنى من 

مو بازهم
ن را هم دوست 

 کمالوند خیلى راحت 
باز مى گویم دم و االن هم

ض نمى بینم
و ى و

تجربــه برگــزارى لیــگ 
قهرمانان آســیا را در اختیار 

فوتســال بگذارد و مسابقات را 
برگزار کند. این کار سختى نیست. 

حتى کشــور ایران هم در بحث پزشکى و 
پروتکل هاى بهداشــتى فعال بوده و پزشکانىر
قســمت هاى مختلف لیگ قهرمانان آسیا در اخت
احتمال زیاد میزبانى این مسابقات از کویت هم گرف
و آن را به تایلند یا ایران مى دهند. با این «دست ف

کویت مى رود، احتماًال هم میزبان و هم تاریخ
مسابقات قهرمانى آسیا عوض ش
سرمربى پیشــین تیم مل
ایران در خصوص طر
براىمعرفى تیم هاى
برگ به فیفا بدون
ملت هاى آسیا
با این طرح،

کشورهاى
متضر
بهت
این
برگ
حتى
رنک
ا تیم
و تایلن
نخواهند
بحث بر س
چهارم و پنج
بود اما این عدالت
صانعى خاطرنشان
کویت به دلیل شــیو
کرونا و انصراف تر

هفته گذشــته و بعد از اعالم اولتیماتوم هیات مدیره باشــگاه ذوب آهن به رحمان رضایى، سرمربى این تیم 
صحبت هاى تندى علیه رسول کربکندى، سخنگوى باشگاه مطرح کرد و حاال کربکندى در گفتگو یى پاسخ 

صحبت هاى سرمربى تیمش را داد.
کربکندى در واکنش به صحبت هاى رضایى اظهار داشت: موضوعى که من  عنوان کردم مصوبه هیات مدیره بود 
و تصمیم شخص من نبود. سمت من در باشگاه سخنگوى هیات مدیره است و وظیفه دارم تصمیمات را به اطالع 

رسانه ها برسانم ولى رحمان رضایى فکر مى کند من تصمیم گیرنده و همه کاره هستم.
وى افزود: من نیازى به پدر خوانده بودن ندارم. رضایى دوست دارد مصاحبه کند و در رسانه ها خودش را مطرح 
کند. او یک بار داور، یک بار کرونا، یک بار مدیرعامل و یک بار سخنگو را مقصر مى داند. ده هفته گذشته و یک 
کلمه صحبت فنى از او نشینده ایم. مگر مى شود یک تیم از 10 بازى 7 امتیاز بگیرد و سرمربى تیم هیچ قصورى 
نداشته باشد؟ ســخنگوى هیات مدیره ذوب آهن ادامه داد: من تا پیش از این هر مصاحبه اى کردم در راستاى 
حمایت از رحمان رضایى بوده و حتى در جلسات هیات مدیره هم اصرار داشتم به او زمان داده شود چون خودم 
مربى بودم و این شرایط را درك مى کنم و روند تیم را رو به رشد مى دیدم و شاید در غیر این صورت خیلى زودتر 
در مورد او تصمیم گیرى مى شد. کربکندى در مورد اولتیماتوم 5 هفته اى به رضایى هم گفت: این تصمیم هیات 
مدیره باشگاه بوده که حاصل دو جلسه 3 ساعته است و در نهایت به این جمع بندى رسیده شد که چنین تصمیمى 
گرفته شود و امیدوارم نتایج تیم در ادامه خوب باشد. وى در ادامه گفت: من جاى رحمان رضایى بودم بعد از کسب 
7 امتیاز از 10 بازى اصال مصاحبه نمى کردم. به هر حال جواب صحبت هاى او را به زودى مى دهم و قبل از بازى 

نمى خواهم بیش از این صحبت کنم.

رضایت بى رضایت

جنگ داخلى در ذوب آهن

 بختیار رحمانى که در ابتداى فصل به تیم سبایل آذربایجان پیوســت، پس از یک نیم فصل حضور در لیگ این کشور حاال 
تصمیم گرفته که با جدایى از آذربایجان، به تیم فوتبال دالُکرد سوئد ملحق شود. دالُکرد تیمى در لیگ دسته دوم سوئد است که 
پیش تر یوکیا سوگیتا هافبک سابق تراکتور را هم در خود داشت. این تیم سال 2004 به دست جمعى از کردهاى کشور سوئد 
تشکیل شد و تاکنون توانسته به تا لیگ دوى این کشور نیز صعود کند. آن ها یک بار تا لیگ برتر هم باال رفتند. بختیار رحمانى 
29 ساله سابقه چهار بازى ملى را هم دارد و فصل گذشته پیراهن صنعت نفت را برتن داشت. او در ایران براى تیم هاى مختلفى 

چون فوالد، استقالل و تراکتور توپ زده است.

سقوط بختیار  ادامه دارد

ب شده تا رسانه هاى بلژیک به 
اد کنند در حالى که این بهانه 
رانوند نیست به اینخاطر که 
مى تواند از این قاعده مستثنى 
 بیرانوند را در دیدار با تاتنهام از 
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0606آگهىآگهى 3955 سال هفدهمدوشنبه  29 دى  ماه   1399

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

اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 139960302177000645 مورخه 1399/07/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فریدون 
آقابابائى  فرزند حفیظ اله  بشماره شناسنامه 71  نجف آباد و شماره ملى 1092334475  
در ششدانگ یکباب مغازه بر روى قسمتى از پالك 1865  فرعى واقع در دهق  4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 34/76 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى خانم سهیال 

راعى و خانم معصومه مومنى محرز گردیده است.
2- برابر راى شــماره 139960302177000665 مورخه 1399/07/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم لیال محمد بیگى دهقى   فرزند قنبربشماره شناســنامه 38 نجف آباد و شماره ملى 
1092045147  در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 1842  فرعى واقع در 
دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 123/4 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

خانم فاطمه سدهى و آقاى امیر هاشمى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 139960302177000647 مورخه 1399/07/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
رحمتى  فرزند مصطفى  بشماره شناسنامه  و شــماره ملى 1080246398 نجف آباد  در 
ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2127  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 227/38 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمحسین 

توکلى دهقى محرز گردیده است.
4- برابر راى شــماره 139960302177000648 مورخه 1399/07/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم آذر هاشمى دهقى  فرزند مصطفى  بشماره شناسنامه 1055 نجف آباد و شماره ملى 
1092344241 نجف آباد  در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2012 فرعى 
واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 175/33 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى مجتبى کالنترى دهقى محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره 139960302177000646 مورخه 1399/07/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
عبدالرسول على محمدى   فرزند محمد على  بشماره شناسنامه 1163 نجف آباد   و شماره 
ملى 1090621434 در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 28  فرعى واقع 
در روستاى خونداب  5 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 368 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى  وراث حیدر على خوندابى محرز گردیده است.
6- برابر راى شماره 139960302177000649 مورخه 1399/07/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى کرمعلى 
خیر خواه دهقى  فرزند اسماعیل   بشماره شناســنامه  126 شماره ملى 1092080661 
نجف آباد  در ششدانگ یکباب مغازه بر روى قسمتى از پالك 2101  فرعى واقع در دهق  
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 39/30 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

اسماعیل خیرخواه دهقى محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره 139960302177000724 مورخه 1399/08/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم هاجر 
آریان پور  فرزند حبعلى  بشماره شناسنامه  172 نجف آباد و  شماره ملى 1092011463  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك 2001  فرعى واقع 
در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 181/37مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى محمد حسن مومنى محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 139960302177000776 مورخه 1399/09/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم کیمیا 
اسماعیلى  فرزند على  بشماره شناسنامه  و شماره ملى 6180137285 ساوه  در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از پالك 1483  فرعى واقع در دهق  4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 188/13مترمربع انتقالى از مالک رسمى على 

اسماعیلى محرز گردیده است.
9- برابر راى شماره 139960302177000775 مورخه 1399/09/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم کیمیا 
اسماعیلى فرزند على  بشماره شناسنامه  و شماره ملى 6180137285   ساوه  در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى  بر روى قسمتى از پالك 1483  فرعى واقع در دهق  4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 148/44 مترمربع انتقالى از مالک رسمى على 

اسماعیلى محرز گردیده است.
10- برابر راى شــماره 139960302177000774 مورخه 1399/09/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
کیانا اسماعیلى فرزند على  بشماره شناسنامه  و شــماره ملى 6180199442   ساوه  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك 1483  فرعى واقع در 
دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 76/16 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

على اسماعیلى محرز گردیده است.
11- برابر راى شــماره 139960302177000772 مورخه 1399/09/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى محمد محمد بیگى دهقى فرزند قنبر بشــماره شناســنامه  11 نجف آباد و شماره 
ملى 1092044876     در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از 
پــالك 1987  فرعى واقع در دهــق  4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 
178/50مترمربع انتقالى از مالک رسمى  اکرم الســادات ابوترابى و حشمت اله مومنى  

محرز گردیده است.
12- برابر راى شــماره 139960302177000772 مورخه 1399/09/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم مریم کالنترى فرزند مرتضى  بشــماره شناســنامه  114 نجف آباد و شماره ملى 
1092056165 در سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 
1987 فرعى واقــع در دهق  4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 178/50 
مترمربع انتقالى از مالک رسمى اکرم السادات ابوترابى و حشمت اله مومنى محرز گردیده 

است.
13- برابر راى شــماره 139960302177000771 مورخه 1399/09/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
معصومه حیدرى خوندابى  فرزند محمد على  بشماره شناسنامه  5 نجف آباد و شماره ملى 
1091955719  ساوه  در ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 836  
فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 189/42 مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى آذر کالنترى دهقى محرز گردیده است.
14- برابر راى شــماره 139960302177000729 مورخه 1399/09/01 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
عصمت یارى فرزند حسنعلى  بشماره شناسنامه  77 نجف آباد و شماره ملى 1091988706  
در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2273  فرعى واقع در دهق  4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 262/18 مترمربع انتقالى از مالک رسمى بانو خانم 

شاطرى و وراث خانم سلطان شاطرى و وراث حسینعلى سلیمانى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت 
اول: دوشنبه 29 /1399/10 تاریخ انتشــار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/11/15  م الف: 
1078376 محمد على ناظمى - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /10/170 

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

اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 139960302177000725 مورخه 1399/08/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى علیرضا 
کریمى علویجه فرزند حسین بشماره شناسنامه 75  نجف آباد و شماره ملى 1092066314  
در ششدانگ یکباب مغازه قسمتى از پالك 5084 فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 68/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم معصومه پور جم 
و حسینعلى علیرضایى و لیال علیرضایى و خدیجه علیرضایى و فاطمه علیرضایى وراث 

عباسعلى علیرضایى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 139960302177000770 مورخه 1399/09/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم پریسا 
شفیعى علویجه فرزند ایرج   بشماره شناسنامه 56   اصفهان و شماره ملى 1283528887  
در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 3826 فرعى فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 392/75 مترمربع انتقالى از مالک رسمى علیرضا 

کریمى محرز گردیده است.
3- برابر راى شــماره 139960302177000716 مورخه 1399/08/17 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
ســکینه زمانى علویجه فرزند محمد  بشماره شناســنامه 1485  شهر رى و شماره ملى 
6649563307  در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 3824  فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 562/20 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

محمد زمانى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت 

اول: دوشنبه  1399/10/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه  1399/11/15- م الف: 
1078634 محمد على ناظمى - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت  /10/172

آگهى مفاد آراء  «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى» هیات حل اختالف مستقر در اداره 

ثبت اسنادوامالك زواره
آگهى مفاد آراء  «قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رســمى» که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر 
در اداره وبت اســناد و امالك زواره صادر گردیده و در اجراى مــاده 3 قانون مذکوردر 
دو نوبت  به فاصلــه ى 15 روز از طریق روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى 
شود تا شــخص یا اشــخاصى که به آراى مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى  ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اســناد و امالك زواره تســلیم و 
رسید اخذ نمایند واز تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره 
ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه 
است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض، گواهى تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند،  اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
مالکیت مى نماید.  صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست: 1) راى 
شماره 139860302021000211  مورخ 98/11/16- خانم فاطمه گنجى زاده فرزند 
حسین بشــماره ملى 1188933809 تمامت ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى 
قسمتى از مزرعه نصرآباد  پالك 28 اصلى دهستان گرمسیر  بخش 17 ثبت اصفهان 
به مساحت 91/31 متر مربع خریدارى عادى مع الواسطه از حسن اخترى. تاریخ انتشار 
اول: 99/10/14 تاریخ انتشــار دوم: 99/10/29 م الف: 1070314  خیر اله عصارى-

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زواره/10/129 

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

1399 برابــر راى شــماره  /10 شــماره:  139960302016000813- 10/
139960302016000731 مورخ 99/09/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى قدیرى قلعه ناظرى فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه 11 کدملى 5499642591 صادره از تیران در ششدانگ 
یک واحد دامدارى (گاودارى شــیرى) به مســاحت 5000 مترمربع پالك 12 فرعى از 
39 اصلى واقع در مزرعه مسعودیه عسگران خریدارى از مالکین رسمى آقایان شکراله 
کاظنمى، فضل اله کاظمى، نبى اله خدایى، اســداله کثیرى، احمدآقا کوچکى، کربالیى 
حسین رضایى، احمد عشقى، محمدآقا کوچکى و احمد جدیدى محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
99/10/29 م الف: 1070390 سید محمدحسن مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك 

تیران/10/131

آگهى تغییرات 
شــرکت لوله و پروفیل فوالد فرم صفه ســهامى خاص به 
شماره ثبت 50846 و شناســه ملى 10260694187 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/10/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منصور ابراهیمى ولدانى کدملى 
1290843384 به ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
-آزاده کریمــى درچه عابدى کدملــى 1110075243 به 
ســمت رئیس هیات مدیره -ناصر ابراهیمى ولدانى کدملى 
1290682046 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1077716)

آگهى تغییرات 
شرکت رســتا فوالد سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 64792 و شناســه ملى 
14009192035 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ماده 32اساسنامه به شرح ذیل 
صالح گردید : تعداد اعضاى هیأت مدیره: شرکت 
به وسیله هیأت مدیره اى مرکب از 3الى 9نفر عضو 
که به وسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحیان 
سهام انتخاب مى شوند اداره خواهد شد مدیران 
کال یا بعضا قابل عزل مى باشند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1077944)

آگهى تغییرات 
شرکت نور نهاد شــرق نماد سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 42579 و شناســه ملى 
10260603907 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى عــادى ســالیانه مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
شرکت توسعه الکترونیک پایدار به نمایندگى 
ناصر قاســمى کدملــى5759783491 و 
شرکت نیمه هادى عماد به نمایندگى محسن 
رمضانى کدملى1287043844 و شــرکت 
پویش فن آورى پزشکى پردیس به نمایندگى 
محمد رضا باقــرى کدملى 1290497109 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسى 
روشنگر بصیر به شماره ثبت14038و شناسه 
ملى10100528627 و حســین منصورى 
کدملــى 0033966397 بترتیــب بعنوان 
حســابرس و بازرس قانونى و بازرس على 
البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند. روزنامه کثیراالنتشــارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به 
سال1398/12/29مورد تصویب قرار گرفت 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1077401)

آگهى تغییرات 
شــرکت فنى مهندســى پارس فنون 
سهامى خاص به شــماره ثبت 15590 
و شناســه ملــى 10260365584 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/10/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - رضا عزیزیان به شــماره ملى 
1971487619 به ســمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره، علــى عزیزیان به 
شــماره ملى 1818321319 به سمت 
رئیس هیئــت مدیــره، محمدرضا پور 
بافرانى به شماره ملى 1282873245 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و وحید 
کشاورزیان صادق آبادى به شماره ملى 
1112098488 به ســمت عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیرعامل منفردا یا رئیس هیئت 
مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1077942)

آگهى تغییرات 
شــرکت لوله و پروفیل فوالد فرم صفه 
سهامى خاص به شــماره ثبت 50846 
و شناســه ملــى 10260694187 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/10/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصر ابراهیمى 
ولدانــى به کدملــى 1290682046 و 
آزاده کریمــى درچه عابــدى به کدملى 
1110075243 و منصــور ابراهیمــى 
ولدانى به کدملــى 1290843384 به 
ســمت اعضاء اصلــى هیــات مدیره 
براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. 
حسابرســى و خدمــات مدیریت آوند 
حســابداران رســمى به شناسه ملى 
10100588054 بــه ســمت بازرس 
اصلى و مصطفــى کاریزى بــه کد ملى 
0075082322 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1077715)

آگهى تغییرات 
شرکت رســتا فوالد ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 64792 
و شناســه ملــى 14009192035 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/10/18 تصمیمات 
ذیل اتخــاذ شــد : زهــره علیرضائى 
کدملــى1140153390 و محمدعلى 
حســین زاده کدملى 1142309398 و 
هنگامه خادمى کدملى1271365723 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. رسول 
علیرضائى کدملــى1130171262 و 
علیرضاعلیرضائى کدملى1140180533 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند . روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1077943)

آگهى تغییرات 
شــرکت فنى مهندســى پارس فنون 
سهامى خاص به شماره ثبت 15590 و 
شناسه ملى 10260365584 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/10/15 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین شــد. - نگار 
نیکوئى به شماره ملى 1270287087 
به ســمت بازرس اصلى و فائزه مسائلى 
به شــماره ملــى 1270947109 به 
ســمت بــازرس علــى البــدل براى 
مدت یــک ســال انتخاب شــدند. - 
محمدرضــا پوربافرانى به شــماره ملى 
1282873245، على عزیزیان به شماره 
ملى 1818321319، رضــا عزیزیان 
به شــماره ملى 1971487619 و وحید 
کشــاورزیان صادق آبادى به شــماره 
ملى 1112098488 به عنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1077945)

آگهى تغییرات 
شرکت آسان بر و پله برقى آسمان نورد 
اسپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 
35875 و شناسه ملى 14004058495 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1399/10/07 آقاى حمید ثنائى 
عطاآبادى به شماره ملى 5129936566 
بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ، 
آقاى غالمعلى ثنائى عطاآبادى به شماره 
ملى 5129808770 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره و آقاى سعید ثنائى به شماره 
ملى 5129917405 بسمت عضو اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب و 
کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیات 
مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر است . و 
سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
رئیس هیات مدیره منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. ضمناً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1078369)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص ستاره پالستیک سپاهان درتاریخ 1399/10/21 به شماره ثبت 66649 به شناسه ملى 
14009716288 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :تولید و بسته بندى و توزیع انواع قطعات پالستیکى تجهیز، راه اندازى و طراحى خطوط 
تولید قطعات پالســتیکى همچنین انجام کلیه فعالیتهاى تجارى و بازرگانى اعم از تهیه تولید توزیع پخش و 
بسته بندى کلیه محصوالت پالســتیکى خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه محصوالت فوق الذکر و کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى، بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى گشایش اعتبارات و LC براى شرکت نزد بانک ها 
و ترخیص کاال از گمرکات داخلى اخذ و اعطا نمایندگى کمپانیهاى معتبر خارجى و داخلى شرکت در نمایشگاه 
هاى داخلى و بین المللى اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى جهت 
اهداف شرکت شــرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان جى ، روستا شــهرك صنعتى نیک اندیش، محله شهرك ولیعصر ، خیابان 
دکتر حســابى ، خیابان بلوك آى 28 ، پالك 664 ، طبقه همکف کدپستى 8166135676 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 10000 ریالى تعداد 10000 
سهم آن با نام عادى مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 900110716 مورخ 
1399/10/07 نزد بانک رفاه کارگران شــعبه بزرگمهر با کد 900 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
خانم فاطمه ملتخواه به شماره ملى 1274432571 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
فاطمه ترابى به شماره ملى 1282229621 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمید 
ترابى به شماره ملى 1288249731 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعید ترابى به شماره 
ملى 1292684593 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 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 مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى جمال دردکشان به شماره ملى 1286948835 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال خانم الهه یوسفى به شماره ملى 1292541490 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 
سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1077947)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص ره آورد پروژه سپاهان درتاریخ 1399/10/21 به شماره ثبت 66640 به شناسه ملى 14009715180 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: 
طراحى، مهندسى، خرید، ساخت، اجرا و نصب کلیه پروژه هاى مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمى به جز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از صنایع نفت 
و گاز و پتروشیمى. انجام طراحى، محاسبه، نظارت فنى و اجراى تمام پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى، بتنى، ابنیه سبک و سنگین ساخت راه وباند و تاسیسات 
مربوطه، جوشکارى، سندبالست طراحى، ساخت واجراى کلیه ماشین آالت کشاورزى و دامدارى، کاشت، داشت و برداشت و تولید و توزیع کلیه محصوالت 
کشاورزى اعم از چوب، گیاهان دارویى و زینتى و سایر گونه ها و همچنین راه اندازى و احداث گلخانه هاى صنعتى و سنتى طراحى و تولید انواع سیستم هاى نیمه 
اتوماتیک و تمام اتوماتیک خطوط تولید و بسته بندى مشاوره و تجهیز و تعمیروسایل و تجهیزات پزشکى به موسسات پزشکى . امکان سنجى و محاسبات فنى 
و مهندسى،ارایه خدمات فنى و مدیریت پروژه هاى مهندسى،ساخت و خرید و نصب و تدارکات و تجهیزات مهندسى. طراحى و تجهیز ،ساخت و راه اندازى 
خطوط تولید قطعات صنعتى و اتوماسیون، واردات و صادرات قطعات و تجهیزات مواد اولیه ماشین االت و صنایع تبدیلى،مشارکت و سرمایه گذارى در اجرا 
کلیه پروژه هاى تولیدى و صنعتى ،فروش و خدمات پس از فروش کلیه قطعات و ماشین آالت صنعتى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى صرفا در 
راستاى موضوع شرکت. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و خارجى،اخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى. 
گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک ها صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، ترخیص کاال از گمرك داخلى و خارجى، شرکت در نمایشگاههاى داخلى و خارجى و 
بین المللى، تخصصى و غیر تخصصى. اخذ ضمانت نامه بانکى صرفا جهت اهداف شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط. 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 ، شهر شاهین شهر، محله فیض ، خیابان رودکى ، کوچه فرعى 1 غربى ، پالك 20 ، طبقه همکف کدپستى 8319734391 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 15,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 150000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 5250000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 031847101 مورخ 1399/09/30 نزد بانک صادرات شعبه گرگاب با کد 1847 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى رضا خزائیلى نجف آبادى به شماره ملى 1092240772 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى مرتضى بیدرام به شماره ملى 5110659613 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین 
بیدرام گرگابى به شماره ملى 5110659771 و 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 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى صادق باقرى جرتوده به شماره ملى 1289701687 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
آقاى یوسف شاه نظرى گرگابى به شماره ملى 5110754071 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 (1077949)
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خواب کافى باعث بازسازى تعادل جسمى، روحى و حفظ انرژى مى شود. ما به طور متوسط در شبانه روز 
به 7 تا 8 ساعت خواب نیازمندیم.

تحقیقات نشان مى دهد خواب بیشتر از 8 ساعت و نیم، احتمال مرگ و میر را تا 15  درصد افزایش مى  دهد. 
خواب زیاد اگرچه بیمارى نیست، ولى مى تواند نشانه بیمارى باشــد به طورى که افرادى که بیش از حد 
مى  خوابند نسبت به سایر افراد، بیشتر در معرض خطر ابتال به بیمارى  هایى نظیر دیابت و چاقى قرار دارند. 
کاهش تمرکز: بر اساس تحقیقات انجمن طب سالمندان آمریکا، خواب مزمن و طوالنى مدت مى تواند 

تاثیرات منفى بر روى تمرکز در انجام کارهاى روزمره داشته باشد.
مرگ زودرس: مطالعات اپیدمیولوژیک در مقیاس بزرگ نشان داده اند که خواب طوالنى مدت با مرگ 
زودرس ارتباط دارد. البته هنوز علت دقیق این ارتباط مشخص نیست ولى ظاهرا التهاب در این میان نقش 
جدى دارد. افزایش خواب و به تبع آن ابتال به اضافــه وزن و چاقى، التهاب در بدن را افزایش داده و خود 

عامل خطرى براى ابتال به بیمارى هاى قلبى، دیابت و در نهایت مرگ زودرس است.
افسردگى: خواب زیاد و افسردگى مى توانند علت و معلول هم باشند به این معنى که هم افسردگى منجر 
به خواب طوالنى مدت مى شود و هم خواب بیش از حد، خطر ابتال به افسردگى را افزایش مى دهد. افراد 

مبتال به پرخوابى دو برابر بیش از سایرین در معرض خطر افسردگى هستند.
خســتگى تمام وقت: ســاعت بیولوژیکى بدن نیاز به برنامه ثابتى دارد. اگر خواب و بیدارى تان زمان 
مشخصى ندارد، کارایى تان را نیز از دست مى دهید.درست است که آخر هفته ها و روزهاى تعطیل برنامه 
خواب همه به هم مى ریزد اما با این حال باید سعى کنید زمان خواب و بیدارى تان را تنظیم کنید. نتایج 
پژوهش هاى اخیر نشان مى دهند افرادى که ساعت مشخصى براى خواب و بیدارى ندارند حتى اگر زیاد 

هم خوابیده باشند، باز هم احساس خستگى مى کنند.
خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى: بیمارى هاى قلبى در حال حاضر علت اصلى مرگ و میر در ایاالت متحده 
است و در این میان خواب بیش از 9 ساعت در شبانه روز شــانس ابتال به این بیمارى ها را تا 34 درصد 
افزایش مى دهد. در این میان شــانس ابتالى زنان به بیمارى هاى قلبى ناشى از خواب زیاد، نسبت به 

مردان بیشتر است.
افزایش وزن: تحقیقات نشان مى دهد کم خوابى به میزان 27 درصد و خواب زیاد به میزان 25 درصد خطر 
ابتال به چاقى را افزایش مى دهد. مسلما زمانى که شما بیشتر مى خوابید، کمتر تحرك دارید و در نتیجه 

کالرى کمترى هم مى سوزانید.
خطر ابتال به دیابت: هر چه افراد بیشتر بخوابند، بیشتر مستعد اضافه وزن مى گردند و اضافه وزن مقاومت 
به انسولین را افزایش مى دهد که نتیجه آن نیز افزایش خطر ابتال به دیابت نوع دو است. خواب بیش از حد 

اختالالتى را در متابولیسم گلوکز به وجود مى  آورد و حساسیت به انسولین را کاهش مى دهد.

تمام 
عارضه هایى 

که خواب 
بیش از حد 

دارد

به گفته متخصصان طب فیزیکى، نشســتن بیش از 
حد مهمتریــن عامل ابتال به بیمــارى هاى مزمنى از 
قبیل دیابت، بیمارى هاى قلبى، سکته مغزى، سندرم 

متابولیک و ... است.
عالوه بر این اصطالح «سیگارى هاى جدید» به کسانى 
اطالق مى شود روزانه بیش از حد استاندارد مى نشینند 
و این یعنى خطر بى تحرکى برابر است با خطر استعمال 
دخانیات. گفتنى است نشســتن طوالنى مدت فرایند 

التهاب را نیز در بدن افزایش مى دهد.
عالوه بر این که انجام فعالیت هاى بدنى به موقع براى 
کسانى که مجبورند تمام طول روز را در حالت نشسته 
کار کنند، ضرورى است، مصرف برخى از اقالم غذایى 
مى تواند برخى از مخاطرات بهداشتى ناشى از این روند 

از جمله التهاب را کم کند:
بذر کتان: یک منبع غنى ضد التهاب حاوى اسیدهاى 
چرب امگا 3 شناخته شــده با نام ALA است. مصرف 
منظم این نوع امگا 3 منجر به افزایش توانایى بدن در 

سوخت و ساز چربى ها مى شود.
مصــرف انــواع تــوت هــا: خــوردن این 
میوه ها منجر به کاهش فرایندهــاى التهابى در بدن 
مى شــود. توت ها حاوى فالونوئیدهاى قدرتمندى 
به نام آنتوسیانین هســتند که منجر به خاموش کردن 
ژن هاى التهابى مى شوند. عالوه بر این، توت ها حاوى 
ویتامین ث و رسوراترول هستند که نشان داده شده هر 
دو منجر به کاهش تاثیرات رادیکال هاى آزاد در بدن 

مى شوند.
آجیل: انواع آجیل سرشار از اســیدهاى چرب امگا 3 
گیاهى شناخته شده با نام ALA هســتند که منجر به 
کاهش فرایند التهاب در بدن مى شوند. بادام در میان 
آجیل ها،غنى از ویتامین E اســت؛ آنتى اکسیدانى که 
منجر به حفاظت از سلول ها در برابر استرس اکسیداتیو 

(محصول جانبى التهاب) مى شود.
آناناس: ماده قدرتمند التهابى بــه نام بروملین دارد. 
بهترین مزیت آناناس این اســت که عوارض جانبى 

داروهاى ضد التهاب را ندارد.
روغن زیتون: این نــوع روغن ماننــد ایبوپروفن 
به مبارزه با التهــاب مى رود. مصــرف روغن زیتون 
همچنین مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را با 
کاهش وزن موثر کم کند. روغن زیتون یکى از بهترین 

چربى ها براى کنترل وزن است.
زردچوبه: کورکومین موجود در زردچوبه یک ترکیب 

فعال با خواص آنتى اکسیدانى و ضد التهابى است.
سیر: آلیسین موجود در ســیر منجر به سوخت و ساز 
موثر قند خون، کنترل ســطح چربى و کاهش سطح 

التهاب در بدن مى شود.
چاى ســبز: محتواى پلى فنل موجود در چاى سبز 
اکسیر ضد التهابى قوى نسبت به انواع دیگر چاى است. 
چاى سبز خاصیت کاهش وزن نیز دارد و مصرف منظم 
آن در کسانى که بیشتر ساعات روز بى تحرك هستند، 

توصیه مى شود.

اگر تمام روز مى نشینید
 8 ماده غذایى را 

حتماً بخورید!

مغز را درست تقویت کنید

یک متخصص مغز و اعصاب  با اشاره به موضوع روش هاى تقویت حافظه گفت: فراموشى و اختالل 
حواس در شناخت، مجموعه عالئمى  است که نشان دهنده مختل شدن کارکرد مغز است.

دکتر سید محمدعلى اکبریان با بیان اینکه ضعیف شدن عالئم شناختى نشان از افت عملکرد 
سلول هاى مغزى دارد، اظهار داشــت: به طور مثال یک فرد، افرادى که در گذشته از آنها 

شناخت داشته را فراموش مى کند و یا اشیاء، اسامى، محله ها، شماره ها، کلمات و … را 
به مرور زمان از یاد مى برد، همه این موارد مجموعه عالئمى است که نشان مى دهد 

سلول هاى مغزى دچار افت شده اند.
متخصص مغز و اعصاب تاکید کرد: اگر چنین عالئمى  در یک فرد وجود داشته باشد 

حتما باید توسط یک پزشک متخصص پایش شود.
اکبریان با تاکید بر اینکه میزان افت عملکرد سلولى افراد با درجه بندى مشخص 
مى شود، افزود: متخصصان، مریض را بر اساس سوال و جواب و 30 اسکیل و30 
پارامتر اندازه گیرى مى کنند تا بفهمند وضعیــت این بیمار در چه مرحله اى قرار 
دارد. همچنین آنها با استفاده از تقسیم بندى هاى خود درصد بیمارى را مشخص 

مى کنند.
وى در ادامه با بیان اینکه ناراحتى فکرى، اضطراب، افسردگى، مشغله هاى فکرى و 

رژیم هاى خاص غذایى همگى مى توانند در عالئم فراموشى و ضعف قواى ذهنى نقش 
داشته باشند، گفت: بیمارى آلزایمر و فراموشى، تعریف شده نیستند و براى تشخیص این 

بیمارى حتما باید روى افراد آزمایش هایى صورت گیرد.
این متخصص مغز و اعصاب با تاکید بر اینکه روش هاى تقویت حافظه باید بر اســاس یک 

اصول دقیق پزشــکى صورت گیرد، تصریح کرد: در فضاى مجــازى مقاله هاى زیادى در مورد 
تقویت حافظه وجود دارد اما هیچ کدام از آنها براى تقویت حافظه توصیه نمى شود چراکه براى تشخیص 

بیمارى آلزایمر و یا فراموشى، پارامتر و مقیاس هاى قابل اندازه گیرى خاصى وجود دارد که باید در 
ترازو سنجیده شود.

اکبریان در پاسخ به این ســوال که آیا کمبود ویتامین ها هم در ضعیف شدن حافظه نقش 
دارند یا خیر، گفت: کمبود ویتامین B ،B12، کمبود تیامین (ویتامین B1) و کم خونى هم 

در کم شدن حافظه بى تاثیر نیستند.
وى ادامه داد: اختالل حواس، مصرف بعضى از داروها و حتى کمبود بعضى از مواد 
غذایى همه اینها در ضعیف شدن حافظه نقش دارند اما تنها در ارزیابى مشخص 

مى شوند.
به گفته این متخصص مغز و اعصاب گاهى حتى ممکن است مریض تومور 
داشته باشــد اما به عنوان بیمار آلزایمرى درمان شود و بعدها عالئم تومور در 

بدن ظاهر شود.
اکبریان با بیان اینکه 50 عامل باعث آلزایمر مى شــوند، افزود: همه این 50 

عامل باید توسط پزشک بررسى شوند.
وى در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا خوردن قهوه در عملکرد حافظه موثر 
است یا خیر، اظهار کرد: گاهى خوردن قهوه، عملکرد حافظه را تغییر مى دهد اما 

خوردن قهوه در افرادى که دچار آلزایمر شده اند پاسخگو نیست.
این متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه نباید دســتگاه ها مغزى را با خوردن 
مواد غذایى و یا داروهایى که نیازى به مصرف آنها نیســت، تحریک کرد، گفت: مغز 
ساختارى اورجینال دارد به همین منظور تقویت مغز به مصرف دارو و مواد محرك نیست 
بلکه مى توان مغز را با خواندن کتاب، جدول حل کردن، کارهاى فکرى انجام دادن و کارکشیدن 

از آن تقویت کرد.

اگر بخواهیم بگوییم نور درمانى چیســت باید به این موضوع اشاره 
کنیم که وقتى فصل تغییر مى کند و روز کوتاه مى شــود، برخى از ما 
همچنین از افراد نوعى از افســردگى به نام اختالل عاطفى فصلى و 
افسردگى ناشــى از عدم قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید 

را تجربه مى کنند.
دانشــمندان دریافته اند که 30 دقیقه در روز نشستن در مقابل المپ 
مخصوص طراحى شده براى اختالل که نور سفید را ساطع مى کند، 
مى تواند کمک کند. در حقیقت، این روش درمانى مى تواند به اندازه 

دارو هاى ضد افسردگى مثمر باشد.
یک مطالعه در سال 2015 نشان داد که نوردرمانى حتى  مى تواند به 
بیمارانى که افسردگى آن ها غیر فصلى اســت کمک کند. خورشید 
انواع مختلفى از نور را ســاطع مى کند، که برخى از آن ها از دیگران 
مفید ترند. کوتاه ترین طول موج ماوراء بنفش و طوالنى ترین آن ها 

مادون قرمز است.
در بسیارى از کلینیک ها و بیمارستان ها. به طور خاص چراغ قرمز در 
حال بررسى است که مى تواند عالئم مشکالت جدى بهداشتى مانند 

پارکینســون، آلزایمر و تونل کارپ را کاهش دهد. خاصیت درمانى 
خاص نور قرمز با توانایى آن در فعال کردن میتوکندرى، ساختار هاى 
سلولى که در مبارزه با این شرایط نقش دارند، ارتباط دارد. همانطور که 
جانیس ایلز، استاد علوم پزشکى در دانشگاه ویسکانسین-میلواکى، 
آن را توصیف مى کند، نور مى تواند سلول ها را بیدار کرده و آن ها را وادار 

به انجام کار خود کند.
نور درمانــى در برنامه هاى معمــول روزمره نیز مورد اســتفاده قرار 
مى گیرد. نور قرمز و نزدیک به مادون قرمز قادر است به سلول هاى زیر 
پوست برسد تا بهبود کبودى و زخم را تسریع کند. نور آبى، که مى تواند 
دقیقًا به زیر اپیدرم برســد، معموًال توسط متخصصین پوست تجویز 
مى شود (براى از بین بردن باکترى هاى ایجاد کننده آکنه در پوست).

یک مطالعه در سال 2020 از دانشگاه آریزونا نشان مى دهد که ممکن 
است نور سبز به عنوان یک درمان پیشگیرانه براى بیماران مبتال به 
میگرن مکرر عمل کند. پس از 10 هفته قرار گرفتن در معرض خودکار 
نور سبز براى یک تا دو ســاعت در روز، بیماران گزارش کردند که به 

طور متوسط 60 درصد کاهش درد دارند.

«نور 
درمانى» 
چیست؟ 

کلسترول باال یکى از مشکالتى است که امروزه بیش از قبل دیده مى شود. کلسترول نوعى چربى 
است که در غشاى سلول وجود دارد. رژیم غذایى حاوى گوشت، جگر، مغز، تخم مرغ و لبنیات یکى 
از منابع حاوى کلسترول است. نتایج تحقیقات زیادى نشان مى دهد سطح باالى کلسترول خون 
مى تواند به حمله قلبى و سکته مغزى منجر شود. از این رو، ایجاد تعادل و کاهش کلسترول خون 

براى حفظ سالمت ضرورى است.
رایج ترین عالیم کلسترول باالى خون عبارتند از : ورم گلو و درد قفسه سینه، حالت تهوع، خستگى 

مفرط، تنگى نفس،  بى حسى یا سردى اندام هاى فرد و درد در گردن، فک و باالى شکم یا پشت.
مشاهده عالیم ذکر شده در فرد مى تواند نخستین نشانه داشتن سطح کلسترول باال باشد. با این 
حال، روش هاى ساده اى براى کاهش کلسترول بد خون وجود دارد. براى مثال، مصرف ماهى آزاد 
(سالمون) به دلیل داشتن اسید چرب امگا 3 مى تواند به کاهش کلسترول بد و فشار خون منجرشود.

متخصصان تغذیه پیشنهاد مى کنند افراد حداقل دو بار در هفته مصرف ماهى هاى چرب حاوى امگا 
3 را در رژیم غذایى خود قرار دهند. افراد باالى 20 سال حداقل در هر دوره چهار تا شش سال باید به 
انجام آزمایش مربوط به کلسترول خون اقدام کنند. با این حال، اگر سابقه خانوادگى کلسترول باال 

دارید، باید به صورت مداوم سطح کلسترول خون خود را مورد سنجش قرار دهید.

6 عالمت کلسترول باالى خون
کافئین حتى در بسیارى از داروها از جمله برخى آنتى بیوتیک ها وجود دارد. بنابراین توصیه متخصصان بر این است که اگر دچار 
مشکالت قلبى، پرفشارى خون، بى خوابى، مشکالت اضطرابى، مسائل گوارشى، کلیوى و یا دیابت هستید، مصرف محصوالت 

حاوى کافئین را کم کنید.
شکالت تیره: شکالت تیره اگرچه به دلیل خواص آنتى اکسیدانى باالیش مفید است، اما مى تواند مقادیر قابل توجهى کافئین هم 
داشته باشد. کافئین اسید معده را افزایش مى  دهد، مصرف بیش از حد مواد غذایى حاوى کافئین زیاد، ممکن است باعث وخامت 
زخم  معده در افراد مبتال به این بیمارى شود. همچنین بیماران مبتال به رفالکس معده باید مصرف مواد غذایى حاوى کافئین زیاد 

را محدود کنند. به افراد مضطرب نیز توصیه مى  شود مصرف این شکالت  ها را محدود کنند.
قرص هاى الغرى: قرص هاى چربى سوز اغلب داراى کافئین هستند. در مصرف این گونه داروها احتیاط کنید و از مصرف بى 

رویه و خودسرانه آنها بدون مشورت با پزشک یا متخصص تغذیه اجتناب کنید.
مسکن هاى بدون نسخه: دفعه بعد که براى کاهش درد سراغ این داروها رفتید، بدانید که آنها حاوى مقادیر قابل توجهى کافئین 
هستند. به طورى که اگرچه مصرف گاه به گاه آنها در کاهش درد موثر است اما وابسته شدن به این داروها سردرد و دیگر دردها را 

وخیم تر مى کند. مسکن هاى بدون نسخه از قبیل استامینوفن حاوى 130 میلى گرم کافئین هستند.
آب ویتامینه: آب ویتامینه آبى است که با مواد مغذى مانند ویتامین ها و الکترولیت ها غنى شده باشد. بعضى انواع آب ویتامینه، 
داراى افزودنى هاى طعم دار، کافئین و مواد شیرین کننده هستند. در نتیجه حتما پیش از مصرف این آبها، برچسب روى شیشه 

آنها را بخوانید تا ببینید چه موادى داخل آن وجود داشته و قرار است با خوردن آن چقدر کالرى وارد بدن شما شود.

چرا باید در مصرف قهوه صرفه جویى کنیم؟
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مانور سراسرى تعمیرات و بهینه ســازى شبکه توزیع برق با 
محوریت صیانت از حریم شبکه هاى توزیع در امور برق منطقه 
7،  25 دى ماه سال جارى در امور منطقه 7 شرکت توزیع برق 
در محدوده اى به وسعت 2/7 کیلومتر مربع در خیابان برازنده 
(حدفاصل خیابان بعثت تا خیابان اشراق، بلوار جوان، بلوار امام 
محمد باقر(ع) و خیابان ایمان) که مشــترکین موجود در این 

محدوده 17هزار و 989 مشترك است، برگزار شد.
مدیر برق منطقه 7 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در 
حاشیه این مانور با اشــاره به اینکه این مانور با هشت  هدف 
برگزار مى شود گفت: اجراى طرح هاى اصالحى با محوریت 
حفظ حریم شبکه هاى توزیع، اجراى عملیات شاخه برى و رفع 
معارضات شبکه، حذف اسپان هاى عرضى شبکه در جاده هاى 
اصلى و رفع موانع ترافیکى، باز آرایى شبکه هاى توزیع، حذف 
کانون هاى خطر در سطح شبکه هاى توزیع، عملیاتى کردن 
نرم افزار «برق ایران» جهت رســیدگى به درخواســت هاى 
مردمى، صدور اخطار به تجاوز حریم شبکه هاى توزیع از جمله 

این اهداف است.
محسن معتمدى فرد با اشاره به اینکه  اعتبار تخصیص یافته 
براى اجراى این مانور عملیاتى 500 میلیون تومان بوده است 
اضافه کرد: این امور داراى 116هزار و 433 مشترك است که 
2888 مشترك در سال جارى به امور منطقه 7 اضافه شده اند.

وى ادامــه داد: از مجموع کل مشــترکین، 96 هــزار و 972 
مشــترك مربوط به بخش  خانگى، 14هزار و691 مشترك 
مربوط به  بخش تجارى،170 مشــترك مربــوط به بخش 
کشاورزى، 462 مشــترك مربوط به بخش صنعتى و 4152 
مشــترك مربوط به بخش عمومى هستند که از خدمات امور 

برق منطقه 7 بهره مند مى شوند.
معتمدى فرد ادامــه داد: با 60 درصد ســرانه مصرف در بین 
مشــترکان خانگى و در حوزه تجارى، این رقم به 14 درصد 
مى رســد اما میزان مصرف برق در حوزه صنعت در محدوده 

ما بسیار کم است.
وى تأکید کرد: این مانور به منظور ایجاد باالبردن توانمندى 
کارکنان اداره برق در شــرایط بحران، طراحى شده است که 
شرکت توانیر، محدوده ما را به عنوان نمونه انتخاب کرده است.
مدیر برق منطقه 7 شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با 
اشاره به اینکه  هشت شــرکت پیمانکارى در قالب 12تیم و 
113نفر در این مانور  شــرکت داشتند توضیح داد: دو گروه در 
بخش اجراى روشنایى معابر، دو گروه در بخش سرویس اجراى 
پست برق، چهار گروه آموزش خدمات مشترکین، چهار گروه 
لوازم اندازه گیرى،20 نفر در بخش تیم نظارتى و سه نفر  تیم 
ایمنى، دو دســتگاه دیزل ژنراتور براى رفع قطعى برق، چهار 
گروه در بخش خط سرد فشار ضعیف و یک گروه در خط سرد 

فشار ضعیف شاخه برى  انجام وظیفه کردند.
وى با اشــاره به اینکه در طى ســال هاى قبل  142 کیلومتر 
عملیات تعمیر و بهینه سازى برق صورت گرفته است گفت:  
در ســال جارى نیز  تاکنون بیش از 127 کیلومتر از این طرح 
اجرا شده است و  برنامه ما این است که  70 کیلومتر نیز تا پایان 

سال اجرایى شود.
معتمدى فرد  با بیان اینکه دســتگاه هاى ماینر و رمز ارزها، 
در ماه هاى اخیر بیشتر مورد اســتفاده قرار گرفته اند، گفت: از 
طریق بازرسى هاى انجام شــده یا گزارش هاى مردمى، این 
دستگاه ها را جمع آورى مى کنیم چراکه براى استخراج رمز ارز 

یا ماینر باید مجوز هاى الزم اخذ شود.

مدیر برق منطقه 7 شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
اذعان کــرد: از ابتداى ســال جارى تا کنون، 772 دســتگاه 
ماینر در محدوده برق شــمال جمع آورى شده است که این 
دستگاه ها 2 گیگاوات ساعت انرژى مصرف مى کردند که یک 

میلیارد تومان جریمه شدند و به حساب خزانه واریز شد.
وى افزود: 76 مورد انشعاب برق غیر مجاز داشتیم که به طور 
مستقیم انشــعاب گرفته بودند و این موارد نیز جمع آورى شد 
و مبلغ 600 میلیون تومان برق مصرف کرده بودند که از آنها 

اخذ شد.
معتمدى فرد تصریح کرد:  19هزار المــپ در محدوده امور 
برق شمال وجود دارد که از این تعداد 5720 مورد آن، مربوط 
به اتوبان ها و خیابان هاى اصلى اســت که بر اساس برنامه 
ریزى هاى الزم، تدابیرى اندیشیده شــد تا چراغ  ها یکى در 
میان روشن باشند تا با پایدارى شبکه برق، بتوانیم از زمستان 

امسال هم بگذریم.
معتمدى فرد اضافه کرد: فقط 10 درصد از محدوده شمال شهر 

اصفهان باقى مانده تا به کابل هاى خودنگهدار تبدیل شوند.
مدیر برق منطقه 7 شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: براى تأمین انرژى هاى خورشــیدى نیز، 
مشــترکان مى توانند در این خصوص اقدامات الزم را انجام 
دهند و اداره برق نیز در این مسیر همیارى مى کند البته برخى از 
مساجد در این زمینه اقدام کرده اند و ادارات نیز موظف هستند 

20 درصد منابع برق خود را از انرژى هاى پاك تأمین کنند.
■■■

رئیس اداره بهره بردارى امور برق منطقه 7 شرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان هم با بیان اینکه اهم برنامه هاى مانور، 
تعمیرات و بهینه سازى است که در پایان دى ماه در این امور 

انجام خواهد شد توضیح داد:  اجراى 12کیلومتر اصالح شبکه 
فشار متوسط(شامل شــاخه برى و تعمیرات خط گرم و سرد)، 
نصب یک دستگاه ترانس هوایى، اجراى اصالح شبکه هاى 
فشار ضعیف و تعویض شبکه سیمى به کابل خودنگهدار، رفع 
حریم خط فشار متوسط و اصالح و ترمیم ارت شبکه، از جمله 

این برنامه هاست.
حجت ا... شمس با بیان اینکه محدوده این امور از شمال اتوبان 
فرودگاه شــهید بهشــتى، خیابان کاوه، پل چمران تا دهکده 
المپیک را شامل مى شــود افزود: بیش از 80 درصد  مصارف 
در این امور مربوط به بخش  خانگى است و مابقى مصارف به 
ترتیب به بخش تجارى و صنعتى و کشاورزى اختصاص دارد.

شمس در همین راستا تصریح کرد: در این امور دو منطقه خاص 
مانند فرودگاه شهید بهشتى و پایگاه هشتم شکارى ارتش وجود 
دارند. وى تصریح کرد: با نصب یک دســتگاه ترانس هوایى، 
ولتاژ مشترکین در انتهاى خط که با مشکل نوسان برق روبه رو 

بوده اند برطرف خواهد شد.
شمس با اشاره به اینکه در این امور طى سال هاى اخیر تاکنون 
269 کیلومتر اصالح ساختار شــبکه انجام شده است تصریح 
کرد: کل شبکه فشار متوسط در این امور 390 کیلومتر، شبکه 
فشار ضعیف 700 کیلومتر، 466 پست هوایى و 241 باب پست 

زمینى وجود دارد.
رئیس اداره بهره بردارى امور برق منطقه 7 شــرکت توزیع 
برق شهرســتان اصفهان گفت: این محــدوده داراى 117 
هزار مشترك اســت که 83 درصد تعرفه خانگى و 13 درصد 
تجارى هستند و هرســاله نیز دو تا سه هزار انشعاب جدید در 
مجموعه ما واگذار مى شــود چون در این محدوده ساخت و 

سازها باالست.

اجراى مانور تعمیرات و بهینه سازى شبکه توزیع برق
 در امور منطقه 7 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

محیا حمزه

در سال جارى آبرسانى از آب شــیرین کن مهاباد به 
مجتمع 9 روســتایى موغاردر استان اصفهان صورت 

گرفت.
مدیرآبفا اردستان اعالم کرد: در سال جارى با اجراى 7 
کیلومتر خط انتقال ، 300 مترمکعب در روز آب از محل 
آب شــیرین کن مهاباد به مجتمع 9 روستاى موغار 

انتقال مى یابد .
رضا دهقانى افزود: روزانــه 1500متر مکعب آب در 
محل آب شیرین کن مهاباد تولید مى شود که عالوه بر 
رفع نیاز آب شرب مردم مهاباد روزانه 300 مترمکعب 
آن به مخزن 500 مترمکعبى موغارانتقال مى یابد تا 
از این طریق آب سالم و پایدار مشترکین این مجتمع 

تامین شود.
وى جمعیت مجتمع روستایى موغار را 2600 نفر اعالم 
کرد و تصریح نمود:آب شــرب روستاییان در مجتمع 
موغار از طریق منابع محلى مانند چاه تامین مى شد که 
متاسفانه به دلیل EC باال آب چاه ها شور مى باشد که 
خوشبختانه با راه اندازى آب شیرین کن مهاباد و اجراى 
خط انتقال مردم این مجتمع هم از آب شرب سالم و 

شیرین بهره مند شدند.
وى درادامه پیرامون اجراى طرح 100-300 در منطقه 
اردســتان گفت: در این طرح مقرر گردید آبرسانى به 
مجتمع 6 روستایى ســرهنگچه انجام شود بطوریکه 
پس از اجراى 25 کیلومتر خط انتقــال بیش از 300 
خانوار در این روستاها از آب شرب سالم و بهداشتى به 

صورت پایدار بهره مند شوند.
دهقانى به اصالح شــبکه فرســوده آب دربرخى از 
روســتاهاى اردســتان پرداخت و عنوان کرد:بدنبال 
اجراى طرح 300-100 در منطقه اردستان مقرر گردید 
شبکه فرسوده آب در روستاهاى جنبه و مکان،کهنگ، 
تلک آباد به طول 16 کیلومتر اصالح و بازسازى شود 
که تا کنون این پروژه پیشــرفت 30 درصدى داشته 

است
مدیر آبفا اردستان افزود: هم اکنون میزان هدر رفت 
آب در این روستاها 36 درصد مى باشد که پیش بینى 
مى شود با اصالح و بازسازى شبکه فرسوده آب این 

رقم به 24 درصد کاهش یابد.

آبرسانى به مجتمع 9 روستایى 
موغاراردستان 


