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سالم ترین نوشیدنى براى قلبشهید خرازى به روایت مادرپخش فینال فصل دوم «عصر جدید» همزمان با عید مبعثدیگر کسى را دنبال «نخودسیاه» نفرستید! ذوب آهن باز هم بازیکن جذب مى کند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص خرما 
و چند توصیه 

درباره مصرف آن

شهر اصفهان 500 هزار نفرحاشیه نشین دارد
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نظارت الکترونیکى بر 
فعالیت تاکسیرانان اصفهانى

پرونده بیمه بیکارى کرونا 
بسته شده است !

راه اندازى اپلیکیشن 
سرویس بهداشتى یاب

برنامه جدید 5 در اصفهان
وزارت نیرو براى 
حوضه زاینده رود

خرما از جمله خوراکى هاى سرشار از مواد مغذى 
است و آگاهى از روش مناسب مصرف آن 

مى تواند در بهره مندى بیشتر از خواص این 
خوردنى مفید تأثیر داشته باشد.

خرما به عنوان یک میان وعده، سرشار از انرژى...

رضا اردکانیان، وزیر نیرو درگفتگوى اختصاصى با 
خبرگزارى «فارس» از طرح جدید آبى مى گوید 
که این وزارتخانه براى اســتان هاى اصفهان و 
چهارمحال و بختیارى تهیه کرده است. به گفته 
اردکانیان محور این طرح  «سازگارى با کم آبى» 
است.  این بخش از اظهارات وزیر نیرو را بخوانید:

االن بعد از دو سال و نیم سال که کار کردیم براى 
21 یا 22 استان طرح هاى ســازگارى با کم آبى 
تصویب شده اســت و برنامه داریم که تا پایان 
امسال بقیه اســتان ها هم مراحل نهایى را طى 
کنند و ان شاءا... یک ســندى خواهیم داشت که 

مورد وفاق...
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مرغ نباید از استان اصفهان خارج شودمرغ نباید از استان اصفهان خارج شود
راهکار معاون جهادکشاورزى استان براى آرام کردن یک بازار متالطمراهکار معاون جهادکشاورزى استان براى آرام کردن یک بازار متالطم
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سرپرست معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى کل استان اصفهان:

حدادى فر خبر داد

یک خداحافظى تلخ در راه است
قاســم حدادى فر در برنامــه «فوتبال برتر» بــه صورت زودهنــگام از وداع 
قریب الوقوعش از فوتبال پرده برداشت. این هافبک خوش نقش و فوق العاده 
که پس از ظهور در فوتبال باشــگاهى ایران در لیگ ششم تا امروز و پس از 15 
سال بازى در سطح حرفه اى، همچنان جزو بازیکنان کلیدى ذوب آهن به 

شمار مى رود، حاال تصمیم گرفته...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تشدید برخورد با 
تخلفات گرانفروشى 

گوشت و میوه

تردد کارکنان سایت هسته اى شهید احمدى روشن
 ایمن مى شود
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گل هاى گل هاى 
این شکلى این شکلى 
خیلىخیلى
 مى چسبد مى چسبد

 در اجراى ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت تعاونى مرغدارى 
ساحل (در حال تصفیه)به شماره ثبت 523 و شناسه ملى  10260105375 که 
آگهى انحالل آن در تاریخ 1381/10/30  به شماره 2/9/158 مورخ 1381/1/30 
ثبت گردیده، دعوت به عمل مى آورد تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار 
آگهى نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعاى خود به محل تصفیه شرکت واقع 
در نجف آباد خیابان شیخ بهایى جنوبى-کوى شهید محمود شریفى-پالك 16 
مراجعه نمایند. بدیهى است که شرکت در مورد هرگونه ادعاى احتمالى که خارج 

از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتى نخواهد داشت.

هیئت تصفیه شرکت تعاونى مرغدارى ساحل (درحال تصفیه)  هیئت تصفیه شرکت تعاونى مرغدارى ساحل (درحال تصفیه)  

آگهى دعوت از بستانکاران شرکت تعاونى مرغدارى ساحل (درحال تصفیه)آگهى دعوت از بستانکاران شرکت تعاونى مرغدارى ساحل (درحال تصفیه)
به شماره ثبت به شماره ثبت 523523 و شناسه ملى و شناسه ملى1026010537510260105375
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پژمان جمشیدى: پژمان جمشیدى: 
پایان شهرت پایان شهرت 
بسیار عجیب استبسیار عجیب است

فعالیت جدید 
ستاره سابق فوتبال و 
ستاره امروز سینما 
به روایت خودش

در وبینار «از پایش تا پیش بینى آلودگى هوا» که 
به همت کمیسیون کشــاورزى و محیط زیست 
اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد، تاکید شد کنترل 
آلودگى هوا نیازمند برنامه ریزى در مقیاس کالن، 
صرف هزینه و برنامه منسجم براى ارتقاء دانش 

زیست محیطى است. 
در این وبینار مدیرکل اداره هواشناسى استان ثبت 
داده هاى مطمئن را اولین و مهم ترین موضوع در 
سنجش آلودگى هوا دانست و تاکید کرد: اگراین 
داده ها درست نباشد قطعا تصمیم گیریهاى آینده 

با چالش روبرو خواهد شد. 
حمیدرضا خورشــیدى، پایه و اساس این داده ها 

را پایش درســت دانســت و تصریح کرد: منظور از پایش 
درســت درآلودگى هوا وجود امکان مناســب براى نصب 
دستگاه هاى سنجش آلودگى و رعایت استانداردهاى الزم 

در این حوزه است. 
خورشیدى انتخاب نوع دستگاه سنجش، روش اندازه گیرى 
صحیح، روش درست نصب دستگاه، داشتن برنامه مشخص 
براى نگهدارى دستگاه و سرویس منظم آنرا از نکات حایز 

اهمیت در صحت سنجش آلودگى بیان کرد.
در ادامه وبینار همچنین عنوان شد: از پاییز امسال 
تاکنون شاخص کیفیت هواى اصفهان نسبت به 
سال هاى گذشته باالتر بوده ومنابع اصلى آلودگى 
داراى جهش ناگهانى شده که این عوامل منجر 
به نامطلوب شــدن وضعیت هــواى اصفهان در 

سالجارى شده است. 
کم بارشى، ســکون هوا ،خشکسالى و گردو غبار 
از عمده دالیل آلودگى کالنشهر اصفهان عنوان 
و تاکید شد: کاهش سفرهاى درون شهرى و کار 
کردن بر روى الگوى ســفر و ســرعت ترافیک، 
کاهش استفاده از موتورسیکلت هاى کاربراتورى، 
احیاء فرهنگ اســتفاده از دوچرخه به جاى وســایل نقلیه 
شــخصى از جمله عوامل موثر در کاهش آلودگى شــهر 

اصفهان مى باشد. 

کنترل آلودگى هوا نیازمند برنامه ریزى و صرف هزینه است

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در جلسه گذر از بحران کم  آبى در سال 1400 گفت: پیش 

بینى مى شود فاز اضطرارى سامانه دوم آبرسانى اصفهان 
بزرگ در اواســط تابســتان 1400  در مدار بهره بردارى 

قرار گیرد.
ناصر اکبرى با بیان اینکه هم اکنون حجم ذخیره سد زاینده 
رود  13,7 درصد مى باشد اعالم کرد: در صورتى که تا پایان 
سال آبى، بارندگى در حد نرمال نداشته باشیم احتمال اینکه 
تابستان سختى را از لحاظ منابع آبى تجربه کنیم زیاد است. 
وى با اشــاره به تامین پایدار آب شرب ساکنان شهرها و 
روستاها در استان عنوان کرد: سناریوهاى گوناگونى باید 
با هدف تامین پایدار آب شرب شهرها و روستاها مد نظر 
قرار گیرد که یکى از مهمترین آنها مدیریت فشار و زون 

بندى شبکه آب است.
معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان 
با تاکید بر اســتفاده از سیســتم تله مترى در تاسیسات 
آبرسانى در شــهرها و روســتاها تصریح کرد: باید بستر 
استفاده از سیســتم تله مترى در تاسیســات آبرسانى در 
تمامى شهرها و روستاهاى استان فراهم شود تا منابع آبى 
به بهترین شکل ممکن مدیریت و سپس بین متقاضیان 

توزیع شود.

بهره بردارى از  فاز اضطرارى سامانه دوم آبرسانى اصفهان در تابستان 

مدیر مدیریت شــهرى فوالد مبارکه  با اشاره به وسعت 
3500 هکتارى فوالد مبارکه افزود: 1450 هکتار معادل 
42 درصد از کل وسعت این شرکت با فضاى سبز، شامل 
درخت، درختچه و گیاهان دیگر، پوشیده شده است. عالوه 
بر این، به غیراز نواحى ادارى قدیم در فوالد مبارکه که پیش 
از بهره بردارى این شرکت داراى فضاى سبز بوده اند، تقریبا 
اکثر جنگل کارى هاى این شــرکت در سال 1372 انجام 
شــده و پس از این دوره نیز به دلیل محدودیت هاى آبى، 

توسعۀ کمى را تجربه کرده است.
رامین بختیارى با اشاره به اینکه شــرکت فوالد مبارکه 

داراى استاندارد ISO14001 است، گفت: در پى اقدامات 
شرکت در حوزه هاى مختلف زیست محیطى، فوالد مبارکه 
در آذرماه سال 1392 نیز به واســطۀ اقدامات ارزشمند در 
حوزه سرباره از سوى مدیریت ســبز اروپا و بنیاد جهانى 

انرژى کاندید دریافت تندیس طرح نوآورى سبز شد.
بختیارى با بیان اینکه بالغ بر 99 درصد آبیارى فضاى سبز 
فوالد مبارکه به صورت قطره اى انجام مى شود گفت: از این 
محل هدر رفت آبى وجود ندارد؛ بنابراین راندمان آبیارى 

بسیار باالست.
وى افزود: جهت آبیارى فضاى سبز از دو منبع عمده آب 
استفاده مى شود. منبع اصلى پســاب بهداشتى است که 
اســتفاده از آن با همت فوالد مبارکه و اقدام سنجیده این 
شرکت در دو سال اخیر اجرایى شــده است. به وسیله آن 
پساب بهداشتى زرین شهر و مبارکه خریدارى و وارد فوالد 

مبارکه مى شود.
مدیر مدیریت شهرى فوالد مبارکه ادامه داد: بخش عمده 
مصارف آب در این بخش از پساب بهداشتى و بخشى نیز 
از آب موردنیاز هم از منابع زیرزمینى اســتفاده مى شود. 
بااین حال نهایت تالش و دقت ما نیز این است که استفاده 

از منابع آب زیرزمینى متناسب با ظرفیت آن ها باشد.

99 درصد آبیارى فضاى سبز فوالد مبارکه 
به روش قطره اى است

روابط عمومى شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان 
از ســاخت پکیج اتصاالت اندازه گیرى و تزریق گاز 
انواع کلید هاى هوایى فشــار متوسط در این شرکت 

خبر داد.                                    
 مدیر دفتر فنى این شــرکت در این خصوص گفت: 
اســتفاده از کلیدهاى هوایى فشار متوسط( ریکلوزر و 
سکسیونر) در سال هاى اخیر با هدف افزایش قدرت 
مانور شبکه ها و کاهش مدت زمان خاموشى ها رشد 
قابل مالحظه اى داشته است و بنابراین نگه داشت این 
کلیدها از اهمیت ویژه اى برخوردار اســت. تنوع تولید 

کنندگان، تنوع محصوالت و عــدم پیش بینى یراق 
مناســب تزریق و اندازه گیرى گاز توسط تولیدکننده 
در برخى از برندها، تیم رولیاژ  شرکت را  بر این داشت 
که با همکارى یکى از شرکت هاى دانش بنیان استان 
اقدام به طراحى و ساخت پکیج اتصاالت اندازه گیرى و 

تزریق گاز انواع کلیدهاى هوایى فشار متوسط نمایند.
مهدى پیرپیران افزود: از مزایــاى این پکیج قابلیت 
استفاده براى انواع مختلف کلید سهولت و سرعت در 
اجرا و عدم وابســتگى به خدمات پس از فروش تولید 

کنندگان خارجى در شرایط تحریم مى باشد.

ساخت پکیج 
اتصاالت اندازه گیرى 
و تزریق گاز 
کلید هاى هوایى 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد اظهار کرد 
که دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد در سومین 
کنفرانــس بین المللى جوشــکارى و آزمایش هاى 
غیرمخرب، بیســت و یکمین کنفرانس ملى جوش 
و بازرســى و دهمین کنفرانس ملــى آزمایش هاى 
غیرمخرب از پنج رتبه برتر سال 99، دو رتبه برتر در 
حوزه هاى کتاب و رساله دکترى را به خود اختصاص 

داد. 
امیررضا نقــش عنوان کــرد: ســومین کنفرانس 
بین المللى جوشــکارى و آزمایش هاى غیرمخرب 
ایران اسفند 1399 توسط دانشگاه صنعتى اصفهان 
و انجمن جوشــکارى و آزمایش هــاى غیرمخرب 
ایران به صورت مجــازى در اصفهان برگزار شــد.  
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد افزود: 
این همایش که معتبرترین همایــش ملى در حوزه 
جوشکارى و بازرسى جوش است با حمایت معنوى 
این دانشگاه برگزار شد و در حاشیه این کنفرانس پنج 

رتبه برتر در سال 1399 معرفى شدند. 

کسب 2 رتبه برتر 
توسط دانشگاه 

آزاد اسالمى نجف آباد 

مبعث حضرت رسول اکرم (ص) مبارك باد 

ى

ى...
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یک خد
د قاســم حدادى فر
ف قریب الوقوعش از
که پس از ظهور در
سال بازى در س
شمار
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مدیرکل بیمه بیکارى وزارت کار بــا بیان اینکه پرونده 
بیمه بیکارى کرونا بسته شده است، گفت: طى ماه هاى 
اسفند98 و دو ماه ابتداى امسال جمعاً 670 هزار نفر بیمه 

بیکارى دوره کرونا را دریافت کردند.
مســعود بابایى در مورد وضعیت واریز بیمه بیکارى طى 
سال جارى اظهار کرد: مصوبه ستاد ملى مبارزه با کرونا 
تا 31 اردیبهشت ماه ســال 99 را ایام مرتبط با حوادث 
غیرمترقبه اعالم کرد از این رو تا این تاریخ بیمه بیکارى 
کرونا به حساب افراد بیکار شــده واریز شد؛ پس از این 
تاریخ بیمه بیکارى به صورت عادى و بر اســاس ماده 7 

قانون بیمه بیکارى واریز شد.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکارى وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى در خصوص بیمه بیکارى ناشــى از 
کرونا نیز گفت: پرونده بیمه بیکارى ناشى از کرونا بسته 
شده است و فقط 62 هزار نفر با اعتبار 92 میلیارد تومان 
باقى مانده بودند که خزانه به حســاب تأمین اجتماعى 
واریز کــرده تا تأمیــن اجتماعى به حســاب این افراد 

واریز کند.
وى افزود: به طور کلى در بخش کرونا در کشــور 730 
هزار نفر از بیمه شدگان شغل خود را از دست دادند. از این 
تعداد 670 هزار نفر مقررى دریافت کردند و 62 هزار نفر 

باقى مانده اند.

وزیر بهداشت تأکید کرد: در سفر فرد ناقل ویروس جهش 
یافته را به سایر نقاط منتقل مى کند؛ در نتیجه التماس و 

خواهش مى کنم که مردم به سفر نروند.
ســعید نمکى توضیح داد: به عنوان وزیــر تقاضا کردم 
که بحث ســفر را منتفى کنیم و از مردم تقاضا کنیم که 
همراهى کنند؛ اطمینان دارم کــه مردم مى دانند که هر 
آمد و شد به معناى شیوع بیمارى اســت، از سفر رفتن 

پرهیز مى کنند.
وى یادآور شد: در ســفر فرد ناقل ویروس جهش یافته 
را به ســایر نقاط منتقل مى کند و التمــاس کردیم که 
سفر نباشد، وزیر بهداشت باید دســت ببوسد، پا ببوسد 

و التماس کند که به درخواســتش عمل شــود. انتظار 
ما این اســت که به عرایض دلســوزانه وزیر بهداشت

 توجه شود.
وزیر بهداشت بیان کرد: وقتى مردم جا به جا مى شوند و 
جمعیت مواج است اجراى طرح سخت است اما در جمعیت 
ساکن و غیر مواج مدیریت بسیار ساده تر خواهد شد؛ به 
همین دلیل التماس و خواهش مى کنم که مردم به سفر 
نروند و اگر به سفر بروند ضرر مى کنند و خدا نکند که چند 
خوزستان در آن واحد خلق کنیم، اگر چند خوزستان دیگر 
شــکل گرفت نمى توان روى تاب آورى نظام سالمت 

قسم خورد.

پرونده بیمه بیکارى کرونا 
بسته شده است!

دست و پایتان را مى بوسم تا 
سفر نروید

واریز یارانه، امشب 
   تسنیم |ستاد هدفمندســازى یارانه ها با 
صدور اطالعیه اى اعالم کرد:یکصد و بیســت 
و یکمین مرحله یارانه نقدى مربوط به اســفند 
ماه به ازاى هر نفر 455000 ریال ساعت 24 روز 
چهارشنبه مورخ 99/12/20 (امشب) به حساب 
سرپرســتان خانواده ها واریز خواهد شد. این ماه 
نهمین قسط از اقساط تسهیالت قرض الحسنه 
یک میلیون تومانى مرحله اول وام کرونا کســر 

خواهد شد.

چابهار تعطیل شد
   ایرنا |معاون اســتاندار سیستان و بلوچستان 
و فرماندار شهرســتان ویژه چابهار گفت: مراکز 
تجارى، گردشگرى و اقامتى چابهار از چهارشنبه20 
اسفند به مدت یک ماه با هدف جلوگیرى از شیوع 
کرونا تعطیل و عدم تردد خودروهاى غیربومى به 

سمت این شهرستان نیز اجرایى مى شود.

درآمد از قطع درختان!
   روزنامه خراســان |گزارشــى از   بودجه 
1400 شهردارى تهران در فضاى مجازى منتشر 
شد که یکى از بندهاى درآمدى شهردارى توجه 
کاربران را به خــود جلب کــرد. در این گزارش 
شهردارى به دنبال کســب درآمد از جریمه قطع 
درختان است و براى این منظور پیش بینى درآمد 

300 میلیاردى هم کرده است.

همه واکسینه مى شوند
   خبر فورى | دکتر علیرضا رئیسى، معاون 
بهداشت وزارت بهداشت و ســخنگوى ستاد 
کرونا با بیان اینکه واکسن روسى اسپوتنیک وى 
جزو سه واکسن برتر دنیاســت، گفت: تا پایان 
سال 1400 مردم در سراسر کشــور واکسینه 

خواهند شد.

در انتظار مصیبت جدید
   ایســنا | مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد 
کشاورزى استان خوزستان از پیش بینى حمله 
ملخ ها در دو سه هفته آینده به اراضى خوزستان 
خبر داد. محسن حسنى اظهار کرد: ملخ ها هنوز 
نیامده اند اما پیش بینى ما بر اســاس اطالعات 
سازمان خواربار و کشاورزى ملل متحد و جهت 
وزش باد این است که در دو ســه هفته آینده 

حمله ملخ ها رخ مى دهد.

انتشار 
عکس هاى  مادرشوهر!

   بهار | رئیس پلیس فتا اســتان کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: در پى شکایت خانمى مبنى 
بر انتشــار تصاویر خانوادگى و شخصى وى در 
شبکه هاى اجتماعى و ارســال مطالب توهین 
و تهدید آمیز، مشخص شــد فردى ناشناس با 
شماره هاى مختلف در شبکه اجتماعى واتساپ 
تصاویر خصوصى شاکیه را براى دیگران ارسال 
کرده است که با انجام شگردهاى خاص پلیس، 
متهم که عروس خانواده شاکیه بود، شناسایى 

و دستگیر شد.

هفته آینده 
سرنوشت ساز شد

   آنــا | دویســت و نود و ششــمین نشست 
شوراى عالى کار و دومین نشست تعیین حقوق 
و دستمزد 1400 پس از ســه ساعت مذاکره با 
رویکرد مثبــت و توافقى به پایان رســید. این 
نشست با حضور نمایندگان دولت، تشکل هاى 
کارگرى و کارفرمایى برگزار شد. نشست بعدى 

تعیین دستمزد هفته آینده دنبال مى شود.

سومین سردار هم آمد
   دیده بان ایران |  سردار سعید محمد در مشهد 
براى حضور در انتخابات ریاســت جمهورى 1400 
اعالم کاندیداتورى کرد. وى در ویدیویى که منتشر 
شده است مى گوید راه سختى در پیش دارد اما محکم 
جلو خواهد رفت. او چند روز قبل با انتشار متنى اعالم 
کرد که از فرماندهى قرارگاه خاتم االنبیاء (ص) کناره 
گیرى کرده است. گفتنى است تا اینجاى کار سردار 
سعید دهقان، ســردار محسن رضایى و سردار سعید 
محمد براى شرکت در انتخابات ریاست جمهورى 

سال آینده اعالم آمادگى کرده اند.

سوغات کرونا از امارات
   بهداشت نیوز | در چند روز اخیر 15 تست از 
99 تست انجام شده از مسافران ورودى دو شناور که 
در روزهاى اخیر از امارات به بندرلنگه بازگشــته اند، 
مثبت شده اســت. نکته جالب آنکه همگى این 15 
نفر نتیجه تســت منفى کرونا به هنگام سوار شدن 
بر کشتى به همراه داشته اند. دانشگاه علوم پزشکى 
هرمزگان اطمینان داده اســت که بیمــاران هر دو 

کشتى در قرنطینه کامل هستند.

همه را سیخ مى زند اما...
   خبــر فــورى | حمیدرضــا رســایى از جمله 
چهره هاى جنجالى اصولگراســت که در نقد دولت 
تعارف ندارد. اما او در گفتگویى از صداوســیما هم 
انتقاد کرده است. این نماینده پیشین مجلس گفته 
است: صداوسیمایى که خودش همه را سیخ مى زند، 
اگر یک نفر از آن انتقاد مى کند، متأسفانه زود شکایت 
مى کند. رئیس صداوسیما از آقاى یامین پور شکایت 
کرده اســت؛ چون آقاى یامین پور دو تا انتقاد کرده، 
یک ُخرده آدم باید ظرفیت داشــته باشد! من خودم 
ممنوع التصویر هستم، نمى دانم این چه مدارى است 

که یک بچه انقالب هم در آن، جا نمى شود.

به نفع فرمانده کنار بروید
   رویــداد24 | حســین کنعانــى مقــدم، فعال 
سیاســى اصولگرا و دبیرکل حزب ســبز با اشــاره 
به استعفاى ســردار سرتیپ پاسدار ســعید محمد 
از فرماندهــى قــرارگاه ســازندگى خاتم االنبیاء 
(ص) ســپاه و عزم حضورش در انتخابات ریاســت 
جمهورى  گفت: من پیشــنهادم این اســت که اگر 
قرار باشــد از افراد نظامى فردى وارد انتخابات شود 
بهترین گزینه سرلشــکر محســن رضایى است، 
زیرا فرمانده تمام اینهاســت و بهتر اســت همه به 
نفع او کنــار بروند تا احتــرام فرمانده خــود را هم

 داشته باشند. 

ایرانى ها چقدر صدقه دادند؟
   خبر گــزارى دانشــجو | رئیس کمیته امداد 
آخرین جزئیات واریز صدقات ایرانى ها در سراســر 
کشور را تشریح کرد. سید مرتضى بختیارى در پایان 
نشست خبرى خود اظهار کرد: ایرانى ها در سال 99 
بیش از 430 میلیارد تومان صدقه به صندوق صدقات 

واریز کردند.

اقدام غیرقانونى یک آقازاده 
   تابنــاك | رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت 
و عدالت طــى نامه اى بــه وزیر علوم از اســتفاده 
غیرقانونى فرزند معاون منابع انســانى وزارت علوم 
از سهمیه استعدادهاى درخشــان خبر داد. در نامه 
احمد توکلى به غالمى آمده است: فرزند معاون منابع 
انســانى وزارت علوم به عنوان دانشجوى دکتراى 
دوره روزانه رشــته روانشناســى از طریق سهمیه 
استعدادهاى درخشان در دانشــگاه شهید بهشتى 
پذیرش شده است. ایشان در مقطع کارشناسى ارشد 
در پردیس دانشگاه مذکور مشغول به تحصیل بوده 
و اجازه استفاده از سهمیه استعدادهاى درخشان را در 

دوره روزانه ندارد. 

خبرخوان

مرکز اسناد مجلس شوراى اســالمى سرقت «قرارداد 
دارسى» از آرشیو این مرکز را تکذیب و با انتشار تصاویرى 
اعالم کرد که این سند تاریخى در این مرکز موجود است.

در روزهاى گذشته شائبه به سرقت رفتن قرارداد دارسى 
در اخبارى غیررسمى مطرح شــده بود اما عبدالحسین 
مسلمىـ  معاون اشاعه اطالعات کتابخانه مجلسـ  آن 
را تکذیب کرد و در این باره توضیح داد: اخبار منتشرشده 
مبنى بر سرقت یا مفقودى قرارداد دارسى صحت نداشته 
و سواد(رونوشت) این قرارداد در آرشیو مرکز اسناد مجلس 
موجود است. البته از ابتدا اصل سند در اختیار مرکز اسناد 

مجلس نبوده است.

قرارداد یا امتیازنامه دارسى در سال 1901 میالدى برابر 
با سال1280 خورشیدى با دولت وقت ایران (مظفرالدین 
شاه قاجار) امضا شد تا امتیاز اکتشاف و استخراج نفت را 
به یک شرکت انگلیسى (ویلیام دارسى) واگذار کند.  این 

امتیازنامه با ملى شدن صنعت نفت ایران باطل شد. 
این نخستین بار نیست که از ســرقت و یا مفقود شدن 
آثارى از مرکز اسناد مجلس حرف مى شود. در دهه 80 
سرقت و یا فقدان برخى اسناد از مجلس علنى مى شود، 
از جمله سرقت وصیتنامه سیاســى دکتر مظفر بقایىـ  
بنیانگذار جبهه ملى ایرانـ  در زمان حکومت دکتر مصدق 
از صندوق ویژه و یا خروج برخــى کتاب ها و تابلوهاى 
نفیس. یا مثًال در ســال 93 خبر داده مى شود که اسناد 
ملى شــدن صنعت نفت که در حقیقت اسناد مذاکرات 
کمیسیون نفت مجلس شوراى ملى در سال هاى 29 تا 32 
بوده و در طول 61 سال گذشته از سرنوشت آن اطالعى 
در دست نبود و مفقودى حساب مى شد، در گنجینه خطى 

کتابخانه مجلس پیدا شده است.
على ططرى، مدیر وقت مرکز اســناد کتابخانه مجلس 
شوراى اسالمى در ســال 93 همچنین اشاره اى داشت 
به مفقود شدن برخى اســناد مهم دیگر کشور از جمله 

فرمان مشروطه.

«قرارداد دارسى» را دزدیده بودند؟
به گفته کارشناســان، جهان با کمبود شــن و ماسه 
روبه رو است. بعد از آب، شن و ماســه بیشترین ماده 
اولیه مصرفى در جهان اســت و از آن براى ســاخت 
میکروچیپ هاى شیشه، بتن، آسفالت و حتى سیلیکون 

استفاده مى شود.
صنعت ساخت و ساز به تنهایى حداکثر 50 میلیارد تن 
شن و ماســه در سال اســتفاده مى کند و همچنین در 
آینده تقاضا افزایش مى یابد زیرا انتظار مى رود با توزیع 
واکسن کووید 19 طى دو سال آینده جهان به دو میلیارد 
ویال شیشه اضافى نیاز داشــته باشد که براى ساخت 

ویال ها نیاز به شن و ماسه است.
کمبود قریب الوقوع شن و ماسه مى تواند تولید همه چیز 
را از تلفن هاى هوشمند گرفته تا ساختمان هاى ادارى 
متضرر کند. همچنین مى توانــد تولید میلیارد ها ویال 

شیشه اى مورد نیاز براى انتقال واکسن ویروس کرونا 
به جمعیت سراسر جهان را به تأخیر بیاندازد. در این دهه 
کمبود شن و ماسه و ســنگ خرد شده وجود دارد که با 
رشد روزافزون ساختمان و تقاضاى تلفن هاى هوشمند 
و ســایر فناورى هاى شــخصى که از صفحه نمایش 

استفاده مى کنند، در حال افزایش است.
پدوزى، مدیــر پایگاه اطالعات جهانــى منابع در ژنو 
گفت: وحشت زدگى کمکى نخواهد کرد، اما وقت آن 
است که نگاهى بیاندازیم و برداشــت خود را از شن و 

ماسه تغییر دهیم.
بر اساس آمار جهانى، تقریبًا 40 تا 50 میلیارد تن ماسه 
هر ساله فقط در صنعت ساختمان استفاده مى شود. این 
نسبت به 20 ســال پیش 300 درصد افزایش داشته و 

جایگزینى آن دو سال طول مى کشد.

تهدیدى به نام کمبود شن و ماسه 

رضا اردکانیان، وزیر نیرو درگفتگوى اختصاصى 
با خبرگــزارى «فــارس» از طــرح جدید آبى 
مى گوید که این وزارتخانه براى اســتان هاى 
اصفهان و چهارمحال و بختیــارى تهیه کرده 
اســت. به گفته اردکانیــان محــور این طرح  
«ســازگارى با کم آبى» اســت.  این بخش از 

اظهارات وزیر نیرو را بخوانید:
االن بعد از دو ســال و نیم که کار کردیم براى 
21 یا 22 اســتان طرح هاى سازگارى با کم آبى 
تصویب شده اســت و برنامه داریم که تا پایان 
امسال بقیه اســتان ها هم مراحل نهایى را طى 
کنند و ان شاءا... یک سندى خواهیم داشت که 
مورد وفاق باشد و یک کار بین بخشى کردیم. در 
استان ها به توافق رســیدیم و امضا شده که هر 
استانى امروز چه منابع و چه مصارفى دارد و در 
5 یا 10 سال آینده شرایط آن به چه نحو خواهد 
بود؟ چه مقدار باید در مصرف آب کشــاورزى 
صرفه جویى بکند بــدون اینکــه لطمه اى به 
تولید و معیشــت کشــاورز بخورد  و همزمان با 
این موضوع، ساختار مدیریت آب هم بر اساس 
حوضه آبریز اصــالح کردیم که همین روزهاى 

اخیر ابالغ شــد. براى هر چند اســتانى هم که 
در یــک حوضه آبریز رودخانه اى هســتند یک 
مدیریت حوضه آبریز درســت کردیم و در این 
مدیریت حوضه آبریز یک شــورا گذاشتیم و در 
این شورا وزارت جهادکشاورزى، وزارت صمت، 
سازمان محیط زیست، ســازمان برنامه بودجه 
و دانشگاه ها هســتند و مسئولیت هاى آن هم با 

وزارت نیرو است. 
امیدواریم که این کار یک قدمى باشد براى اینکه 
چند کار با هم صورت بگیرد. یکى اینکه زمینه هاى 
بروز تنازع بین استان ها بر سر مسئله آب کاهش 
پیدا کند. ما سعى کردیم تا زمانى که طرح آمایش 
سرزمین از تنور بیرون بیاید و یک سند مورد وفاق 
باشد، در عرصه آب ســاختار را بر اساس حوضه 
آبریز مستقر کنیم تا حوضه آبریز بنشینند و بدانند 
سر چه مسئله اى مى خواهند با هم صحبت کنند. 
مثًال در حوضه آبریز رودخانه زاینده رود که شامل 
استان هاى اصفهان و چهارمحال وبختیارى است، 
االن طرح سازگارى با کم آبى مصوب هر دو استان 
روى میز است. یعنى تکلیفشان براى حاال به بعد 

روشن است.

برنامه جدید وزارت نیرو براى حوضه زاینده رود

محمدمهدى اســماعیلى، عضو هیئت علمى دانشگاه 
تهران و معاون سیاسى امنیتى استاندارى اصفهان در 

دوران محمود احمدى نژاد در اظهارنظرى جالب درباره 
ردصالحیت آیت ا... هاشمى رفســنجانى به روزنامه 

«فرهیختگان» وابسته به دانشگاه آزاد گفته است:
درباره ردصالحیت  هاشمى نشــان داده شد تشخیص 
شــوراى نگهبان درست بود؛ چراکه شــوراى نگهبان 
ناتوانى جســمى و ســنى را در ارتباط با ایشان عنوان 
کرد و مشــاهده کردیم که  هاشــمى تا پایــان دوره 
چهارســاله  روحانى نبود و فوت کرد؛ من به نیات افراد 
کار ندارم و مى خواهم آنچه به صورت رسانه اى مطرح 
شد را بیان کنم. ازقضا مشــخص شد شوراى نگهبان 
درست تشخیص داد و  اگر  هاشــمى انتخاب مى شد، 
ما باید انتخابات ریاست جمهورى را 9 ماه زودتر برگزار 

مى کردیم.

رد صالحیت هاشمى درست بود

در روزهاى پایانى بررسى نظام نامه اکران سال 1400 
توسط اصناف ســینمایى، زمزمه هایى جدى مبنى بر 
افزایش 50 تا 100 درصدى قیمت بلیت سینما شنیده 

مى شود.
بر اســاس شــنیده ها، رقم هاى 30 و 40 هزار تومان 
اعدادى است که از ســوى برخى تهیه کنندگان سینما 
براى قیمت بلیت سینما در سال آینده پیشنهاد و به نظر 
مى رسد به تصویب در شــوراى صنفى نمایش نزدیک 
شده است. قیمت بلیت سینما آخرین بار در ابتداى سال 
98 به صورت رسمى گران شده بود. منتقدان معتقدند در 
شرایطى که وضعیت سینماها چه از نظر کیفیت سالن ها 
و چه از نظر کیفیت آثار نسبت به سال 99 تفاوت قابل 
مالحظه اى نداشته است، افزایش 50 یا 100 درصدى 
نرخ بلیت، به کاهش قابل توجه مخاطبان سینما خواهد 

انجامید.

بلیت سینما 40 هزارتومان مى شود؟

از قدیم وقتى مى خواستند کسى از  مطلب یا موضوعى 
آگاه نشــود، او را به دنبــال کارى بیهوده و ســخت 
مى فرستادند که در اصطالح مى گفتند فالنى را دنبال 
نخود سیاه فرستادند. بر این اساس فرد را به بهانه  پیدا 
کردن نخود سیاه که پیدا کردن آن دشوار است به جایى 

مى فرستند که به این زودى ها برنگردد.
اما جالب اســت که بدانید این روزها نخود سیاه هم در 
بازار حبوبات کشورمان موجود است و بنابراین در حال 
حاضر این محصول به حدى هم که غیرقابل دسترسى 

مى پنداشتند، نیست. مشاهده فهرست حبوبات موجود 
در بازار نشان مى دهد که نخود سیاه در بسته بندى 900 

گرمى 55 هزار و  500 تومان به فروش مى رسد.
نخود سیاه (Black Chickpeas) یکى از گونه هاى 
کمیاب نخود و از انواع حبوبات است که دانه هاى آن را 
به دو بخش مى کنند با نام لپه در بازار عرضه مى شــود. 
البته نخود سیاه به شکل غیر لپه کمیاب است و بر همین 
اساس ضرب المثل «کسى را پى نخود سیاه فرستادند» 

رایج شده است.

دیگر کسى را دنبال «نخودسیاه» نفرستید!

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک هاى جهان  دیدارش با 
آیت ا... على سیستانى، از مراجع متنفذ شیعیان در عراق، 

را براى روح خود مفید خواند.
پاپ  با اشاره به اینکه آیت ا... سیستانى  را مردى «فروتن 
و دانا» یافته اســت، گفت: «این دیــدار براى روح من 

مفید بود.»
پاپ همچنیــن گفت: آیت ا... سیســتانى به من گفت 
حدود 10 سال اســت که دیگر با کســانى که اهداف 
سیاسى و یا فرهنگى دارند دیدار نمى کند و تنها پذیراى 
کسانى مى شود که اهداف دینى دارند. وى تأکید کرد: 
ایشان بسیار به من احترام گذاشتند و این باعث مسرت 
من اســت، او براى خوش آمدگویى به کسى از جایش 
بلند نمى شــود اما براى اســتقبال از من دو بار این کار 

را انجام داد.
این دیدار روز شــنبه در خانه آیت ا... سیستانى در شهر 

نجف انجام شده بود و دو رهبر مذهبى براى مدت 55 
دقیقه با یکدیگر گفتگو کرده بودند.

پاپ: دیدار با آیت ا... سیستانى برایم مفید بود
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بسته مشکوك در کار نبود
خبر مشاهده بسته مشکوك در ترمینال کاوه اصفهان 
تکذیب شد. رئیس مرکز اطالع رسانى انتظامى استان 
اصفهان گفت: ساعت 13 و 35 دقیقه روز دوشنبه یکى 
از شهروندان در تماس تلفنى با مرکز فوریت هاى پلیس 
110 اعالم کرد که بسته اى مشکوك در ترمینال کاوه 
مشاهده شده است. : عوامل تخصصى این پلیس براى 
بررسـى موضوع به محل اعزام شدند و در بررسى هاى 
گروه تخصصـى ترمینال و تعاونى هیچ شـى ء خاصى 

کشف نشد.

وزش باد ادامه دارد 
رئیـس اداره پیش بینى هواى اسـتان اصفهـان گفت: 
وزش باد شدید در اکثر مناطق استان اصفهان پیش بینى 
مى شـود. فاطمه زهرا سـیدان  با بیان اینکه از روز پنج 
شنبه با نفوذ سامانه بارشى افزایش ابر، وزش باد نسبتًا 
شـدید تا شـدید و بـارش در سـطح اسـتان پیش بینى 
مى شـود، ادامه داد: بارش ها از مناطق غربـى آغاز و به 
تدریج طى روز جمعه در اکثر مناطق بارش باران، برف 
و وزش باد شـدید و احتمـال رعدوبرق انتظـار مى رود 
و دمـاى هوا در اکثـر مناطق اسـتان یک تا سـه درجه 

کاهش مى یابد.  

مطالبه تغییر کاربرى اراضى
شـهردار باغبهـادران یکـى از اصلى تریـن مـوارد در 
خصـوص فضـاى سـبز باغبهـادران را فضـاى سـبز 
خصوصى و باغات باغبهادران برشمرد و گفت: در طول 
مدتى که به عنوان شـوراى شهر و شـهردار در خدمت 
مردم باغبادران بودم یک سانتى متر هم با تغییر کاربرى 
موافقت نشده است. حجت ا... امینى گفت: تغییر کاربرى 
در دوران گذشته آن قدر رونق داشته که تبدیل به یک 
مطالبه شده به صورتى که امروزه جلوگیرى از این تغییر 

کاربرى براى شهردارى هزینه بر شده است.

رفع حادثه شبکه اصلى فاضالب 
به گزارش روابط عمومى آبفا نطنز، حادثه شبکه اصلی 
فاضالب مسـکن مهر نطنز، با تالش و همت پرسـنل 
واحد بهره برداري آبفا منطقه رفع گردید. حادثه موردنظر 
در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف و شبکه در مدار بهره 

برداري قرار گرفت.

توسعه فاضالب در منطقه 5
به گـزارش روابـط عمومی آبفـا منطقـه 5، واحد بهره 
برداري وتوسـعه فاضـالب 350متر شـبکه فاضالب 
در ایـن منطقـه توسـعه یافـت. ایـن اقدامات شـامل 
خیابان هاي نوبهار شمالى، خیابان جابر انصاري ، فلکه 

مادر و خیابان رزمندگان به انجام رسانید.

عملیات توسعه مخابراتى 
در راستاى ارتقاى تجهیزات مخابراتى، عملیات بهینه 
سازى تجهیزات و زیرساختهاى مخابراتى در محدوده  
مراکزحنا -کمه از توابع سمیرم صورت خواهد پذیرفت. 
در اثر این دان تایم ترافیک هاى موبایل ، دیتا ، سـوئیچ 
وایرانسل کمه –حنا -گرموك –اسالم آباد  از ساعت 9 
الى 11 و13 الى 17 در تاریخ شنبه 23 /12 /99 به مدت 6 

ساعت با قطعى و اختالل مواجه خواهند شد.

افتتاح 97 مرکز مثبت زندگى 
با حضور مدیر کل و اعضاى شوراى معاونین بهزیستى 
اسـتان اصفهان در آیین کشـورى افتتاح 2400 مرکز 
مثبت زندگـى کشـور ، 97 مرکز مثبت زندگى اسـتان 
اصفهان به بهره بردارى رسید. مدیرکل بهزیستى استان 
اصفهان گفت: این مراکز خدمات بهزیسـتى به منظور 
توسعه دولت الکترونیک و با هدف خدمت رسانى بهتر و 
در دسترس به مددجویان بهزیستى راه اندازى شده است. 
ولى اله نصر با اشاره باینکه حذف پرونده هاى فیزیکى 
از اهـداف ایجاد این مراکز اسـت، اضافه کـرد:  تمامى 
خدمـات از جمله نظارت هـا و گزارش هـاى مددکارى 
الکترونیکى و دیجیتالى در مراکـز مثبت زندگى انجام 

مى شود.

خبر

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
اصفهان گفــت: در حال حاضر کلیــه نظارت ها بر فعالیت 
تاکسیرانان این کالنشــهر به صورت الکترونیکى انجام و 
تخلفات رانندگان به صورت پیامکى بــه رانندگان اعالم 
مى شــود. هادى منوچهرى اظهار کرد: در روزهاى پایانى 
سال برنامه هاى نظارت و کنترل بر رانندگان و بررسى نحوه 
سرویس دهى به صورت گسترده انجام مى شود و مواردى 
همچون نظارت به نرخ کرایه، رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
در جهت مبارزه با ویروس کرونا، وضعیت ظاهرى خودروها، 
رعایت سوار کردن سه نفر سرنشین به جهت ابالغیه ستاد 
کرونا و نظارت بر ســرویس دهى مطلوب مدنظر بازرسان 

است. وى گفت: بازرسان سازمان در طول سال 99 نزدیک 
به هفت هزار ثبت تخلف داشته اند که اغلب آنان مربوط به 
نظارت بر وضعیت ظاهرى خودروها، بررسى دریافت پروانه 
بهره بردارى تاکسیرانان و کنترل نرخ هاى کرایه بوده است. 
منوچهرى اظهار کرد: از ابتداى سال جارى تا پایان بهمن ماه 
881 مورد اخطار براى رانندگان ثبت شده است. وى با اشاره 
به تخلف هاى صورت گرفته از طرف رانندگان و مسافربرهاى 
شخصى و بدون مجوز فعالیت، ادامه داد: از جمله تخلف ها 
این افراد نداشــتن پروانه فعالیت، داشــتن سرنشین غیر 
اســتاندارد، نبود آرم و عالئم بر تاکسى بوده، البته این گونه 

تخلفات توسط برخى از رانندگان اصالح شده است.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانى استاندارى اصفهان 
گفت: اجراى طرح همسان ســازى حقوق بازنشستگان به 
طور قطع بخشى از دغدغه هاى این پیشکسوتان را مرتفع 
مى کند. ایوب درویشى در جمع خانواده بازنشستگان خانواده 
استاندارى که در سال هاى 98 و 99 فوت کردند، افزود:کرونا 
شــرایط ویژه اى ایجاد کرد تا روابــط کارى و اجتماعى با 
بازنشســتگان به حداقل ممکن برســد. وى اظهارداشت 
: خواسته معنوى بازنشســتگان و حرمت گذاشتن به آنها 
انتظار بجایى است و نباید فراموش شــود. معاون استاندار 
اصفهان یادآور شد : رعایت حرمت بازنشستگان استاندارى 
و قدرشناسى از یک عمر خدمات آن ها به مردم وظیفه همه 

مســئوالن و کارکنان مجموعه وزارت کشور است. معاون 
مدیریت و توسعه منابع انسانى استاندارى اصفهان با بیان 
اینکه وظیفه ما حرمت گذاشتن به بازنشستگان و خانواده 
آن ها است، گفت: خدمت به مردم یک عبادت و سعادتیست 
که نصیب ما شده است. معاون مدیریت و توسعه منابع انسانى 
استاندارى اصفهان گفت: قدرشناسى باعث مودت بیشتر 
و افزایش سرمایه اجتماعى مى شــود بنابراین باید جایگاه 
اجتماعى بازنشستگان در جامعه حفظ شود. اصفهان بعد از 
تهران بیشترین تعداد بازنشستگان را دارد و در زمان حاضر 
سه میلیون و 600 هزار نفر از جمعیت پنج میلیون نفرى استان 

اصفهان زیر پوشش تامین اجتماعى هستند.

رفع نگرانى بازنشستگان 
با همسان سازى حقوق 

نظارت الکترونیکى بر فعالیت 
تاکسیرانان اصفهانى

مســتند «مادرانه» که روایتگر زندگى شهید حسین 
خرازى از زبان مادر فرمانده لشکر 14 امام حسین (ع) 
است، امروز 20 اسفندماه ساعت 16  در سالن سعدى 

حوزه هنرى اصفهان به نمایش درمى آید.
مجید صدیقى، کارگردان مســتند «مادرانه» اظهار 
کرد: این مســتند 25 دقیقه اى ابتداى سال جارى به 
سفارش شهردارى اصفهان ساخته شد و فیلم بردارى 

آن نیز هفت روز طول کشید.
وى ادامه داد: رویکرد ما در پردازش این مستند، یک 
رویکرد شاعرانه، فارغ از حماسه آفرینى هایى است که 
این شــهید بزرگوار در طول دفاع مقدس داشته و در 
آن بیشــتر به رابطه عاطفى و دل چسب حاجیه خانم 
طیبه تابــش، مادر شــهید با حاج حســین خرازى 

پرداخته ایم.
این کارگــردان تصریح کــرد: براى تهیه مســتند 
«مادرانه» از ترکیــب مصاحبه، نریشــن و تصویر 
استفاده شده تا رابطه زیبایى که شهید خرازى با مادر 
خود داشــته از زبان برخى از هم رزمان او مثل سردار 
حســین رضایى، مرتضى شــریعتى و... نیز روایت

 شود.

با توجه به عوامــل موثر افزایش دهنــده یا کاهنده 
مالیات ها در ساختار اقتصاد ایران، براى افزایش سهم 
نســبت درآمدهاى مالیاتى به تولید ناخالص داخلى، 
برنامه ریزان و سیاســتگذاران نظــام مالیاتى باید 
بتوانند مهم ترین متغیرهاى تأثیرگذار در این زمینه را 
شناسایى کنند. در طول 50 سال گذشته میزان مالیات 
در ایران و سهم آن از تولید ناخالص داخلى کمتر از 10 
درصد بوده است که در مقایسه با 28 درصد متوسط 
این شاخص براى کشــورهاى پیشرفته بسیار پایین 
است. با توجه به اینکه تا همین چند سال پیش، بخش 
مهمى از درآمدهاى مالیاتى در ایران به طورمستقیم و 
غیرمستقیم وابسته به درآمد نفت بوده است. این امر، 

علیرغم تالش هاى موجود درآمدهاى مالیاتى را در 
مقابل نوسانات بازار جهانى نفت به شدت آسیب پذیر 
کرده بود. در واقع رشــد منابع بودجه از محل فروش 
نفت، در عمل زمینه مالیات ســتانى را کاهش داده 

بود.
بى تردید، رشــد درآمدهاى مالیاتى بدون توجه به 
سیاســت هایى که مبتنى بر ارتقاى فرهنگ مالیاتى 
باشد، محقق نمى شــود و با توجه به اهمیت مالیات 
در پیشــبرد اهداف اقتصادى دولت، شناسایى موانع 
این حوزه و برطرف کردن آن، دســتیابى به اهداف 
سند چشم انداز توســعه در بخش مالیاتى را شتاب 

مى بخشد.

جلسه کمیته نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج عمومى 
و کاالهاى اساســى و چگونگى اقــدام و مقابله با 
تخلفات و جرایم مرتبط در دادگسترى مرکز استان 

برگزار شد.
على اصفهانى با اشــاره به نزدیک بودن ایام عید و 
گالیه اخیر مقام معظم رهبرى (مدظله) در خصوص 
گرانى ها، اظهار کرد: با سازوکارهاى موجود و حذف 
یا کنترل دالل ها و کسانى که با هدف سودجویى به 
دنبال جمع آورى اموال و ضربه زدن به مردم هستند، 

مى توان مشکالت را تا حدودى سامان داد.
وى افزود: متأسفانه کم توجهى و سهل انگارى برخى 
مسئوالن در دستگاه هاى ذیربط و برخى ترك فعل ها 

نیز باعث تشدید این مشکالت شده است.
اصفهانى خاطرنشــان کــرد: ما امروز در شــرایط 
جنگ اقتصادى و تحریم همــه جانبه قرار داریم که 
نیازمند اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه نیز مى باشــد و 
ضرورى است با شناسایى فرد یا افرادى که به قصد 
سوءاستفاده معیشت مردم را تحت الشعاع اهداف خود 

قرار مى دهند با قاطعیت برخورد شود.
دادســتان عمومى و انقالب اصفهان تصریح کرد: 
آنچه در بحث گران فروشى برخى کاالهاى اساسى 
و مایحتاج عمومى از جمله گوشت مرغ و میوه وجود 
دارد، اتفاق نظر در خصوص نبود مشــکل در حوزه 
تولید است و مشکل اصلى در حوزه توزیع و نظارت بر 

نحوه توزیع صحیح این محصوالت است.
این مقام قضائى اظهار کــرد: در همین رابطه یکى 
از اهرم ها، برخورد مؤثر اســت که سازمان تعزیرات 
حکومتــى در صورت احراز تخلــف در حوزه اخالل 
در نظام اقتصــادى و نظام توزیع، بــا اعالم جرم به 
دســتگاه قضائى برخورد قاطع قانونــى نیز صورت 

خواهد پذیرفت.
وى ادامه داد: در همین راستا مصوب شد پس از اثبات 
گران فروشى یک واحد صنفى براى اولین بار عالوه بر 
اخذ جریمه، مراتب به نحوى که در معرض دید عموم 
باشد اطالع رســانى تا در صورت تکرار تخلف مردم 

بتوانند تخلف آن واحد را اعالم نمایند.

سرپرست معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم 
دادگسترى کل اســتان اصفهان گفت: تخمین زده 
مى شود جمعیت حاشیه نشین کشور 19 میلیون نفر 
و یا بیشتر باشد و در شــهر اصفهان این عدد در سال 
1372، 36 هزار و 240 نفر بوده که امروز صحبت از 

400 تا 500 هزار نفر جمعیت حاشیه نشــین اطراف 
شهر اصفهان است.

سیدرضا ســجودى اظهار داشــت: در ایران به تبع 
تحوالت صنعتى شدن، حاشیه نشینى از سال 1300 
شکل گرفت و طى یک روند افزایشى از سال 1340 
شاهد پدیده حاشیه نشینى و حرکت مردم از شهرها 
و روستاها به کالنشهرها بوده ایم و این روند از سال 
1385 تا 1390 روند صعودى بیشترى به خود گرفته، 
تا جایى که جمعیت روستاها سه برابر کمتر و جمعیت 

حاشیه نشین سه برابر بیشتر شده است.
ســجودى با اشــاره به اینکه محل تولد 55 درصد 
مهاجران به شــهر، روســتاها بوده و محل تولد 45 
درصد مهاجران از شهرهاى دیگر بوده است، تصریح 
کرد: شــهر اصفهان در فاصله ســال هاى 1335 تا 
1375، حدود هفت برابر وســیع تر شده است؛ یعنى 
به اقتضاى جمعیت حاشیه نشین، شهر نیز گسترش 

پیدا کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامى جهادکشاورزى استان اصفهان 
با بیان اینکه امروز اگر مرغى از اســتان خارج مى شود، 
بدون مجوز و تخلف است، گفت: هجوم مردم براى خرید 
مرغ، کار را براى تنظیم کنندگان بازار ســخت مى کند 
و اکنون مرغ در یخچال هاى مردم ذخیره و انبار شــده

 است.
حسین ایراندوست در گفت  وگو با «ایسنا»، در خصوص 
آشفته بازار مرغ در اصفهان، اظهار کرد: باید توجه داشت 
که اصفهان از نظر میزان تولید مرغ هیچ مشکلى ندارد، 
البته مرغداران در بحث قیمت مــرغ ادعاهایى دارند که 
پذیرفته شده نیست و در نشست با ستاد تنظیم بازار کشور 
و سازمان حمایت مصوب شد که قیمت مرغ تا پایان سال 

هیچ افزایش قیمتى نداشته باشد.
وى با اشــاره به دالیل ایجاد تقاضاى مازاد خرید مرغ در 
کشور، گفت: باید توجه داشت که رقابتى بین مواد پروتئینى 
مختلف همچون گوشــت قرمز، تخم مرغ و مرغ وجود 
دارد که با افزایش قیمت هر یک، تقاضا براى خرید ماده 
پروتئینى دیگر باال مى رود، از سوى دیگر در ایام پایانى 

سال تقاضا براى خرید مرغ افزایش مى یابد.
معاون بهبود تولیدات دامى جهادکشاورزى استان اصفهان 
به تقاضاى مازاد خرید مرغ در تهران اشاره کرد و افزود: این 
تقاضاى مازاد، شرایط را براى دیگر استان ها سخت کرده 
است، چراکه اســتان هاى دیگر باید تقاضاى مازاد مرغ 

پایتخت را تامین کنند.
وى با بیان اینکه اســتان اصفهان به عنوان تولیدکننده 
مرغ در کشور توان تامین نیاز خود را دارد و این آمادگى را 
دارد که در چارچوب هاى مشخص و ضابطه مند اگر مرغ 
مازادى داریم به تهران تحویل دهیم به کنترل جابجایى 
مرغ بین استان ها اشاره کرد و گفت: در شیوه نامه هاى 

اخیر عنوان شده که اگر اســتانى مرغ مازاد داشته باشد، 
مکلف است به اســتانى که مرغ نیاز دارد، این محصول 

را تحویل دهد.
وى توضیح داد: مطابق ضوابط اگر استانى نیاز به مرغ دارد، 
استان مقصد باید با استان مبدا مکاتبه اى داشته باشد و در 
یک مسیر مشخص، میزانى مرغ را تحویل دهد، اما این 
اتفاق هنوز رخ نداده و تهران درخواستى به اصفهان نداده 
اســت، بنابراین اگر مرغ و گوشت مرغ از استان اصفهان 
خارج شود، به نوعى عرضه خارج از شبکه و تخلف است 

که باید با آن برخورد شود.
معاون بهبود تولیدات دامى جهادکشاورزى استان اصفهان 
تاکید کرد: به تمام دستگاه هاى استان اعالم کرده ایم که 
اگر مجوزى از سازمان جهاد کشاورزى ندارید، اجازه صدور 

مرغ از استان را ندهند.
وى با بیان اینکه امروز اگر مرغى از استان خارج مى شود، 
بدون مجوز و تخلف اســت، گفت: در این شرایط مرغ از 
مبادى غیررسمى و بدون مجوز از استان خارج مى شود که 
باید با آن برخورد شود، به همین منظور از نیروى انتظامى 
درخواست کمک کرده ایم تا مرغ بدون مجوز از استان، 

خارج نشود.
ایراندوست تاکید کرد: در این فضا برخى دالالن که مقید 
به قوانین و مقررات نیستند، با وسوسه مرغداران عنوان 
مى کنند که مرغ زنده را با قیمت باالترى مى فروشند که 

این کنترل را براى ستاد تنظیم بازار مشکل کرده است.
وى ابرازامیدوارى کرد با تدابیر اندیشــیده شــده جلوى 
خروج مرغ از اســتان گرفته شود تا مشــکل آشفته بازار 

مرغ حل شود.
معاون بهبود تولیدات دامى جهادکشــاورزى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه باید مرغ به قیمت 14 هزار و 400 

تومان از مرغدار خریدارى و با نرخ 21 هزار و 500 تومان 
در فروشــگاه عرضه شــود، اظهار کرد: بخش زیادى از 
مرغ استان در شهرستان ها و شــبکه توزیع اصفهان در 
فروشــگاه هاى زنجیره اى رفاه، کوثر و ...  با این قیمت 

توزیع مى شود.
وى در خصوص شکل گیرى صف هاى طوالنى توزیع 
مرغ در اصفهان، گفت: ستاد تنظیم بازار استان این آمادگى 
را داشت که مرغ را با قیمت مصوب در مغازه ها توزیع کند، 
اما متاسفانه هنوز بســیارى از مغازه هاى سطح شهر در 
شبکه رهتاب ثبت نام نکرده اند، بنابراین شرکت پشتیبانى 
امور دام تصمیم گرفت که همانند گذشته در فروشگاه ها 

توزیع مرغ داشته باشد.
ایراندوســت با تاکید بر اینکه عمده مرغ توزیعى استان 
با قیمت 21 هزار و 500 تومان فروخته مى شــود، افزود: 
براساس گزارش ها مرغ در مغازه هاى سطح شهر تا نرخ 

24 هزار تومان هم فروخته مى شود.
وى اضافه کرد: شرکت پشتیبانى امور دام حجم وسیعى 
مرغ منجمد را در ســطح عرضه براى تنظیم بازار توزیع 

کرده است.
معاون بهبود تولیدات دامى جهادکشاورزى استان اصفهان 
در ادامه با بیان اینکه متاســفانه بــا افزایش قیمت یک 
محصول، رغبت و تقاضاى مردم براى خرید بى نهایت 
افزایش مى یابد، تصریح کرد: امروز مرغ به فراوانى تولید 
و عرضه مى شود، اما این هجوم مردم براى خرید مرغ، کار 
را براى تنظیم کنندگان بازار سخت مى کند و اکنون مرغ 

در یخچال هاى مردم ذخیره و انبار شده است.
وى گفت: با کمک نیروى انتظامى، اگر راه خروج مرغ از 
مبادى غیر رسمى گرفته شود، تامین مرغ با قیمت مصوب 

در استان کار بسیار راحتى است.

راهکار معاون جهادکشاورزى استان براى آرام کردن یک بازار متالطمشهید خرازى به روایت مادر

مرغ نباید از استان اصفهان 
خارج شود

سهم اندك مالیات از تولید ناخالص 

تشدید برخورد با تخلفات گرانفروشى 
گوشت و میوه

شهر  اصفهان 500 هزارنفر حاشیه نشین دارد

مدیر بهینه ســازى و نگهدارى و تعمیرات شــهردارى 
اصفهان گفت: در اپلیکیشــن سرویس یاب 357 مکان 
سرویس بهداشــتى تعریف شــده که 146 مورد آن با 

امکانات ویژه افراد توانخواه و معلوالن است.
سید مهدى حســینى با اشاره به ســاخت 839 چشمه 
سرویس بهداشتى در چهار سال گذشته، گفت: امسال در 
16 نقطه شهر سرویس بهداشتى با 124 چشمه احداث 
شده که به انضمام 20 سرویس پرتابل که با 40 چشمه تا 
پایان سال جارى در سطح شهر و اماکن پرتردد نصب و 
10 درصد به ظرفیت سرویس هاى بهداشتى شهر اضافه 

خواهد شد.
حســینى ادامه داد: با توجــه بــه محدودیت هایى که 
شهردارى اصفهان در ارتباط با سرویس هاى بهداشتى 
دارد، یکى از نکات مهــم و تأثیرگذار براى ارائه خدمات 
بهتر به شــهروندان و گردشگران اســتفاده از ظرفیت 

سرویس بهداشتى مساجد اســت، در همین راستا و در 
پایان ســال گذشــته تفاهم نامه اى که توسط معاونت 
خدمات شهرى شهردارى با مرکز مدیریت امور مساجد 
استان امضا شــده 527 چشمه ســرویس بهداشتى از 
ظرفیت مساجد و حســینیه ها به منظور ارائه خدمات در 

دسترس عموم قرار گرفت.
حسینى به راه اندازى اپلیکیشن سرویس یاب اشاره کرد و 
تصریح کرد: شهردارى اصفهان به منظور رفاه شهروندان 
و گردشــگران داخلى و خارجى در جستجوى سریع و 
آسان ســرویس هاى بهداشتى سطح شــهر اصفهان، 
اپلیکیشن سرویس یاب را به سه زبان فارسى، انگلیسى 
و عربى منتشــر کرده اســت که در آن کاربران پس از 
ورود به اپلیکیشن سرویس یاب مى توانند نزدیک ترین 
ســرویس هاى فعال را با دو حالت عــادى و ویژه افراد 
توان خواه تا فاصله 5 کیلومترى نسبت به موقعیت خود 

مشــاهده کنند؛ همچنین مى توانند بــا انتخاب گزینه 
مسیریابى، مسیر رســیدن تا محل را روى نقشه آنالین 
مشــاهده کنند و با ثبت امتیاز، میــزان رضایت خود را 

اعالم نمایند.
وى ادامه داد: با نصــب این اپلیکیشــن نزدیک ترین 
سرویس بهداشتى به محل استقرار و ساعات کارى هر 
سرویس بهداشتى معرفى و از طریق آن امکان ارائه نقطه 

نظرات، پیشنهادات و غیره فراهم شده است.
وى تاکید کرد: تمامى این ســرویس هاى بهداشتى با 
شماره کد اختصاصى مشخص است و براى هرکدام از 
آنها یک بارکد(QR) در نظر گرفته شــده و شهروندان 
مى توانند ضمن جست و جوى سرویس هاى بهداشتى 
در سطح شهر هرگونه نظرات خود را به همراه تصاویر مد 
نظر براى هر سرویس بهداشتى به منظور بررسى فورى 

و اصالح، ارسال کنند. 

راه اندازى اپلیکیشن سرویس بهداشتى یاب در اصفهان
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بازیکن سابق تیم پرسپولیس و ســتاره این روزهاى 
فیلم هاى کمدى دربــاره فعالیت جدیدى که در حوزه 

کتاب انجام داده است صحبت کرد.
پژمان جمشــیدى درخصوص حضورش در نســخه 
صوتى کتاب ”پیراهن هاى همیشه“ صحبت هایى را 

مطرح کرد.
”پیراهن هاى همیشه“ با عنوان کامل ”پیراهن هاى 
همیشــه، مردان فوتبال: تک نگارى ها“ سال 1396 
منتشرشده است. انتشارات چشمه این کتاب را روانه  
بازار کتاب ایران کرده است. این کتاب تک نگارى هایى 
درباره  تعــداد زیادى از ســتاره هاى قدیــم و جدید 
دنیاى فوتبال اســت و حمیدرضا صدر درست مانند 
تفسیرهایش با لحنى مهیج و پرفرازونشیب تمام آنچه 

براى آن ها رخ داده را روایت کرده است.
 پژمان جمشیدى پیشکسوت فوتبال و بازیگر سینما 
و تلویزیون که نســخه صوتى این کتاب را نقل کرده 
اســت، در نشســت زنده کتاب پیراهن هاى همیشه 
که با اجراى سروش صحت برگزار شد، صحبت هاى 
جالبى را مطرح کرد. او درخصــوص حضور در فایل 
صوتى این کتاب گفت: با آقــاى یزدانى خرم دیدارى 
داشــتم و در مورد صوتى کردن کتاب ها با یکدیگر 
صحبت کردیــم که اگر افراد وقــت نمى کنند کتاب 
بخوانند، مى توانند مثال پشت ماشین این کتاب ها را 
گوش بدهند. ایشان سه کتاب معرفى کردند که یکى 
از آنها زندگینامه مارادونا بــود، کتاب دوم یکى دیگر 
از آثار آقــاى حمیدرضا صدر بود و ســومى نیز کتاب 
پیراهن هاى همیشــه نام داشــت که در نهایت این 
همکارى صورت گرفت. این کتاب چند بخشى است 
و حتى در زمان فیلمبردارى نیز هر بخشش را چند بار 

خواندم.

وى درباره نوشته هاى دکتر صدر گفت: آقاى صدر از 
دوستان قدیمى من هستند و از زمان بازیکنى ایشان 
را مى شناســم و رفت و آمد خانوادگى داشتیم. دکتر 
صدر یک فرد بســیار مطلع و آگاه به فوتبال است. از 
سرگرمى هاى من خواندن نوشته هاى دکتر صدر بود. 
قلم ایشان به قلب من راه مستقیم دارد و نوشته هاى 

ایشان بسیار تأثیرگذار است.
جمشیدى درباره خداحافظى از فوتبال گفت: چنانچه 
بازیکن از قبل به خداحافظى از فوتبال فکر نکرده باشد، 

برایش بد تمام مى شــود. پایان شهرت بسیار عجیب 
است. شما توقعى که همسرتان از قبل از شما داشته را 
نمى توانید برآورده کنید. زمانى که شما شهرت داشتید 
و هر روز بازیتان دیده مى شود برایتان حس خوبى دارد 
ولى با پایان آن، اتفاقات بســیار تلخى برایتان رخ مى 
دهد و اگر به آن فکر نکرده باشــید، سخت مى گذرد. 
ولى اگر به آن فکر کرده باشید، تا حدودى مى توانید 

خودتان را نجات دهید.
وى درباره اینکه بحث شهرت او به واسطه حضور در 

سینما ادامه دارد. آیا دلتان براى فوتبال تنگ شده است 
یا خیر، گفت: دل من براى فوتبال خیلى زیاد تنگ شده 

است. این یک مسئله طبیعى است.
وى درباره اینکه پیراهن هاى همیشه به چه معناست، 
گفت: یک سرى شــماره پیراهن است که به نام یک 
فوتبالیست ثبت مى شود. مثال پیراهن یوهان کرایوف 
شــماره نامتعارف 14 را بر تن مى کرده است. مثال در 
استقالل یا پرسپولیس یا تیم ملى شماره هایى نظیر 
10 یا 8 چندین بازیکن مطرح با آن شماره وجود داشته 

است. ولى فردى مثل رضا شــاهرودى شماره 16 بر 
تن مى کــرد و من اگر یک مدافع چپ با شــماره 16 
مى بینم، مى فهمم که به رضا شاهرودى عالقه داشته 
است و این کتاب به این معروف است. ولى بازیکنانى 
نظیر پله و مارادونا به خاطر پوشــیدن شماره 10 بولد 
مى شوند. مثال در ایران شماره هفت بخاطر على پروین 
بسیار معروف است یا شماره هشت آدم را یاد مجتبى 

محرمى مى اندازد.
جمشیدى در ادامه صحبت هایش درخصوص بخشى 
از این کتاب گفت: خیلى سخت است که آقاى پروین 
بگوید شخصى از من بزرگتر یا محبوب تر است. زمانى 
که من به پرسپولیس رفتم به این مسئله پى بردم که 
آقاى پروین چقــدر محبوب اســت. در یک بازى در 
استادیوم امجدیه، سر آقاى همایون بهزادى شکسته 
مى شود و آمبوالنس ایشان را به بیمارستان مى برد. 
حدود 30 هزار تماشــاگر از استادیوم خارج نمى شوند 
و خواستار بازگشت همایون بهزادى به زمین هستند 
تا برایشــان دســت تکان بدهد. همایون بهزادى از 
بیمارســتان به امجدیه برمیگردد و براى تماشاگران 
دســت مى زند و آنگاه هواداران اســتادیوم را ترك 
مى کنند. در حال حاضر ایــن میزان محبوبیت وجود 
ندارد که به نظرم به خاطر فضاى مجازى و در دسترس 

بودن بازیکنان است.
وى گفت: امثال آقاى صدر را در فوتبال و سینما خیلى 
کم داریم. به نظر من درباره افرادى که هنوز در فوتبال 
ما هستند باید کتاب نوشته شود. در مورد فردى مانند 
کرایوف آرشیوهاى زیادى هســت ولى در کشور ما 
اینگونه نیست.  این خاطراتى که از پیشکسوتان فوتبال 
ایران در ذهن افراد است، باید روى کاغذ آورده شود چرا 

که 50 سال بعد کسى از آنها خبردار نمى شود.

برنامه شــوتبال که در فصل هاى قبل به شکل 
لیگ برگزار شده قرار است در ویژه برنامه نوروزى 
بدون فضاى رقابتى و در قالبى ســرگرم کننده 
برگزار شــود. حامد آهنگى یکى از مجریان این 
برنامه تلویزیونى اعتقاد دارد که شوتبال نوروزى 
با ســرى هاى قبل که فضاى رقابتى آن خیلى 
جّدى بود کامًال متفاوت است. او مى گوید: افراد 
عادى که به شــوتبال مى آمدند، فضاى دوربین 
را ندیده بودند و خیلى ذوق داشتند که در منزل 
خودشان را تماشــا کنند. براى آنها برد و باخت 
خیلى مهم بود و خیلى نمى شد در برنامه شوخى 
کرد. ولى با دوســتان هنرمند و ورزشکار وسط 
برنامه مى گوییم، مى خندیم و شوخى مى کنیم. 
در واقع البالى خنــده و خاطره گفتن بازى هم 
مى کنیم.  وى افزود: در ویژه برنامه نوروزى اگر 
تیمى ضعیف باشــد من کمک مى کنم تا امتیاز 
بگیرد. چون این جا امتیاز مطرح نیست. ولى در 
لیگ شوتبال مو را از ماست بیرون مى کشیدیم. 
البته برخى از هنرمندان همیــن بازى را جدى 
مى گیرند. مثال امیر کربالیى زاده در حین بازى 

مصدوم شد که مصدومیتش جدى نبود.
مقداد مؤمن نژاد تهیه کننده شــوتبال مى گوید: 
14 قسمت طراحى کرده ایم که از 29 اسفندماه 
در قالب فینال اصلى آقایــان روى آنتن خواهد 
رفت. مرحله نهایى مسابقات مقدماتى که پخش 
مى شد و از 30 اسفندماه مسابقات نوروزى مان 
روى آنتن خواهد رفت. هر قسمت برنامه چهار 
شرکت کننده داریم که دو شرکت کننده اصلى 
دو همراه دارند. اگر نادر سلیمانى یا نصرا... رادش 
مى آیند، پسرهایشــان همراهى شان مى کنند. 
هدف مان از این کار، قرار دادن آدم هاى نســل 

قدیم در کنار نسل جوان بود. 
وى با اشــاره به پایان فصل کنونى شــوتبال و 
تعطیلى موقت برنامه تأکیــد کرد: این برنامه تا 
13 فروردین روى آنتن خواهد بود و شوتبال براى 
مدتى تعطیل مى شــود تا با تغییر بازى ها، فکر 
جدید و شرکت کننده ها و طراحى متنوعى بعد از 
محرم و صفر سال 1400 برگردیم.

جک نیکلسون بازیگر افسانه اى هالیوود 
و نمادى از فرهنــگ پاپ اســت، اما از 
سال 2010 از بازیگرى کناره گیرى کرد. 
چرایى کناره گیرى او همیشه سؤالى براى 

دوستداران سینما بوده است.
نیکلســون که از ســال 1954 تا 2010 
یک بازیگر فعال در هالیوود بود، شــغلى 
را بــراى خود رقم زد که باعث حســادت 
اغلب بازیگران دیگر شــد. نیکلسون که 
12 نامزدى اسکار دارد و سه بار هم برنده  
این جایزه شد نه  تنها از نظر عالقه مندان 
به ســینما، بلکه از منظر خود این صنعت 
هم یک اســطوره اســت. اگر مشاهیر و 
ستاره هاى ســینما در یک تاالر گرد هم 
آیند، مطمئنا نیکلسون در بین آن ها یکى 

از اولین هاست.
نیکلسون همچنین به دلیل جذابیت هاى 
بســیار باال و رفتارهاى پشت دوربین، به 
مردى محبوب همه تبدیل شــده است و 
هر زمان که در انظار عمومى دیده مى شد، 
همه شیفته  او  مى شــدند. اکنون دیگر از 
نیکلسون با 83 سال سن انتظار نمى رود 
مردى باشــد که قبال بوده، اما او مطمئنًا 
زندگى بسیار جالب و موفقى را پشت سر 

گذاشته است.
نیکلسون بازیگرى است که تمایل دارد در 
فیلم نامه  هر فیلمى که بازى مى کند نظر 
دهد؛ چه به عنوان نقش اصلى بازى کند و 
چه در نقشى مکمل و فرعى. دیدن مراحل 
مختلف زندگى حرفــه اى او جالب توجه 
است و قطعا میلیون ها طرفدار سینما وجود 
دارند که دوست دارند دوباره وى را در تیتر 
یک پروژه ببینند که در این برهه، این اتفاق 

بسیار بعید به نظر مى رسد.
براى شفافیت این موضوع باید گفت که 
جک نیکلســون هرگز رسما بازنشستگى 
خــود از بازیگرى را اعالم نکرده اســت. 
با این اوصاف، 11 ســال از آخرین حضور 
وى در یک فیلم مى گذرد، بنابراین قطعا 
بازنشســتگى یک نتیجه گیرى منطقى 
اســت. نیکلســون هرگز دالیــل دقیق 
کناره گیرى خود از هنر هفتم را بیان نکرد. 
هر چند یکى از عوامل واضح این تصمیم، 

شکست و ناکامى آخرین فیلم اوست.
فراتر از آن، شــایعه هاى مختلفى از سال 
2010 منتشر شد مبنى بر اینکه نیکلسون 
به دلیل نداشتن سالمت روحى و روانى، 
دست از فعالیت کشــیده است؛ گرچه او و 
نزدیکانش به شدت چنین ادعاهایى را رد 
کردند. نیکلسون در مصاحبه هاى مختلف 
اعالم کرد که او از آزادى کار نکردن لذت 
مى برد، دلش براى مرکز توجه بودن تنگ 
نشده است و این دوره به او کمک کرد تا 
با برخى از بدترین ویژگى هاى شخصیتى 
خود کنــار بیاید. بــه نظر مى رســد او از 

بازنشستگى خوشحال است. 

فعالیت جدید ستاره سابق فوتبال و ستاره امروز سینما به روایت خودش

پژمان جمشیدى: پایان شهرت بسیار عجیب است

فینال فصل دوم مسابقه استعدادیابى «عصر 
جدید» پنجشنبه 21 اسفند مقارن با عید مبعث 

روى آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت.
پنج فینالیســت «عصر جدید» یعنى دختران 
گروه «ســتاره هشــتم»، کوچولوهاى گروه 
«فرشتگان»، پســران گروه «مجاز»، عرفان 
طهماســبى جوان اهل بختیــارى جنوبى و 

ورزشکاران گروه «جوانمردان ایران زمین» از 
فرش قرمز گذشتند و مهیاى اجرا روى صحنه 

«عصر جدید» و پیش چشم داوران مى شوند.
این برنامه 21 اســفند ساعت ســاعت 19 و 
30 دقیقه پخش مى شــود و با شــروع اولین 
اجرا مسیرهاى دوگانه راى گیرى مردمى باز 
مى شــود. با اتمام پخش فینال، بینندگان این 
رقابت تلویزیونى تا 29 اســفند فرصت دارند 

تا به اجرا یا اجراهاى محبوب خود راى دهند 
و سرنوشــت فرد اول یا قهرمان تا مقام پنجم 

«عصر جدید» را تعیین کنند.
برنامه اعالم نتایج هم شــب تحویل ســال 
پخش مى شود و به این صورت پرونده فصل 
دوم «عصــر جدید» پس از یک ســال و نیم 
توقف هاى پیاپى به دلیل شرایط کرونا بسته 

خواهد شد.

پخش فینال فصل دوم «عصر جدید» همزمان با عید مبعث
  عطیه مؤذن / خبرگزارى مهر |

ترانه علیدوستى و نوید محمدزاده 
همبازى شدند

ت بیرون مى کشیدیم. 
همیــن بازى را جدى 
الیى زاده در حین بازى 

0محرم و صفر سال1400 برگردیم.
ى ی ى ى رینویژ ب ز ى بر ب

خود کنــار بیاید. بــه نظر مى رســد او از 
بازنشستگى خوشحال است. 

قسمت هاى پایانى فصل ششم مجموعه تلویزیونى «پایتخت» به کارگردانى سیروس 
مقدم از چند روز پیش در رامســر برابر دوربین رفته تا بــراى پخش در روزهاى پایانى 

سال 99 آماده شود.
حاال روابط عمومى «پایتخت» تصویرى از دو قسمت پایانى فصل ششم منتشر کرده 
که در میان چهره هاى قدیمى و آشــنا، یک تازه وارد هم به چشــم مى خورد. هر چند 
غیبت سارا و نیکا هم را به واسطه حاشیه هایى که این دو بازیگر نوجوان داشتند مى شد 

پیش بینى کرد.
قرار است در آخرین هفته سال 99 گزیده قسمت هاى پیشین «پایتخت 6» از شبکه یک 
پخش شود و دو قسمت آخر هم در شب هاى منتهى به نوروز 1400 روى آنتن برود. این 
روزها گروه تولید و بازیگران در شهر رامسر حضور دارند و گفته مى شود حدود 80 درصد 

کار تصویربردارى به پایان رسیده است.
هنوز معلوم نیست سیروس مقدم و همکارانش براى ساختن فصل هفتم هم برنامه اى 
دارند یا نه. پیش تر اعالم شده بود شاید «پایتخت 7»  براى ماه رمضان 1400 آماده شود 
اما از آنجا که فقط حدود یک ماه تا فرارسیدن رمضان آینده مانده، بعید است این پروژه 

در این سى و چند روز به نتیجه برسد.

عمولى 
نواده م

مایى از خا
رون

ایتخت 6»
پایانى «پ

قسمت 
در 2 

فیلم بردارى «تفریق» به کارگردانى مانى حقیقى و تهیه کنندگى مجید مطلبى 
بعد از چند ماه پیش تولید آغاز شد.

هشتمین فیلم بلند سینمایى مانى حقیقى بعد از بهبودى و مرخص شدن او از 
بیمارستان به دلیل بیمارى کرونا جلوى دوربین رفته است. نوید محمدزاده و 
ترانه علیدوستى بازیگران اصلى این فیلم هستند. دیگر بازیگران «تفریق» 

بزودى معرفى مى شوند.

 

شیرین بینا که نزدیک به 10 سال حضورش در سریال هاى 
تلویزیون کمرنگ شــده بود، به تازگى در سریال رمضانى 

تلویزیون به ایفاى نقش مى پردازد.
«نقش خاك» یک ملودرام با موضوع اجتماعى و خانوادگى  
است که این روزها در مرحله تولید و از گزینه هاى پخش در 

ماه رمضان تلویزیون است.
تصویربردارى ســریال «نقش خاك» به کارگردانى آرش 

معیریان و تهیه کنندگى محمدمهیار کلهر از دو ماه پیش 
در همدان کلید خورد. 

پیش از این حضور مریم معصومى، آزیتا ترکاشــوند، 
حمید شــریف زاده، مژگان ربانى، اصغر سمسارزاده، 

شهنام شــهابى، مهرداد ضیایى، حســین نورعلى، سمیرا 
کریمى و مهران ضیغمى، در این سریال قطعى شده بود و 
این بازیگران در لوکیشن هاى شهر همدان مقابل دوربین 

رفته  بودند.

علت خداحافظى 
«جک نیکلسون»
 از سینما چیست؟

بازگشت شیرین بینا پس از چند سال غیبت

رقابت  نصرا... رادش 
و نادر سلیمانى در «شوتبال»
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قاسم حدادى فر در برنامه فوتبال برتر به صورت زودهنگام از وداع قریب الوقوعش از فوتبال پرده 
برداشت. این هافبک خوش نقش و فوق العاده که پس از ظهور در فوتبال باشگاهى ایران در لیگ 
ششم تا امروز و پس از 15 سال بازى در سطح حرفه اى، همچنان جزو بازیکنان کلیدى ذوب آهن 
به شمار مى رود، حاال تصمیم گرفته مسیرى را برود که محرم نویدکیا دیگر اسطوره شهر اصفهان 
در تیم رقیب، سپاهان طى کرده اســت. حدادى فر در این گفتگو درباره خیلى چیزها صحبت کرد. 

صحبت هایى که خواندنش هم براى شما جالب خواهد بود.
  من در خانواده اى ورزشى به دنیا آمدم. مشــوق اصلى من برادرم بود که در ذوب آهن حضور 
داشت. آکادمى ذوب آهن در نزدیکى کارخانه این شرکت تأسیس شد 

و من پس از ثبت نام در آنجا، کارم را شروع کردم.
  درس من خوب بود و تا دوره راهنمایى که خیلى درگیر 
فوتبال شدم و پس رفت کردم. ترجیح دادم فوتبال را 
بیشتر دنبال کنم چون آینده ام در این رشته است. 
ناشکرى نمى کنم ولى شاید مى توانستم خیلى 
بهتر باشم. من در بچگى از لحاظ جثه کوچک 
بودم و این مشکل را داشتم. زمانى که در 
نوجوانان ذوب آهن بودم، خیلى کم بازى 
مى کردم. همه به من مــى گفتند از 
لحاظ فیزیکى ضعیف هستم و حتى 
شب ها گریه مى کردم و رفته رفته 

وضعیتم بهتر شد.
  من در خانواده اى بزرگ شدم 
که پدرم یک کارگر زحمت کش 
ذوب آهن بود. در شــهرى بزرگ 
شدم که ساعت شلوغى آن، ساعت 
تغییر شــیفت ذوب آهن بود. زمانى که شــیفت کارخانــه تغییر پیدا 
مى کرد، خیابان هاى فوالدشهر شلوغ مى شد. زندگى خودم و خانواده ام 
را مدیون کارخانه ذوب آهن هستم. همیشه با خودم گفته ام تا لحظه اى 
که به من نیاز دارند باید در ذوب آهن بمانم. خیلى به من خرده مى گرفتند 
که این مسئله جلوى پیشرفتم را گرفته است. همیشه پیش خودم دلیلى 
داشتم که باید در این تیم بمانم. چون واقعا عشق و زندگى من اینجاست 

و دوست دارم با لباس ذوب آهن از فوتبال خداحافظى کنم.
  فکر مى کنم یک نســل فوق العــاده اى بودیم کــه از آقاى دکتر 
ذوالفقارنسب سرمربى تیم شروع و میراث دار آن آقاى ابراهیم زاده شد. 

با مدیریت آقاى آذرى یک تیم فوق العاده با تلفیقى از جوانان و باتجربه ها بودیم. تا هفته آخر سه امتیاز 
جلو بودیم. همه تدارك این را دیده بودیم که به اصفهان برگردیم و خوشحالى کنیم و به فکر قهرمانى 
بودیم. اصال فکرش را نمى کردیم فوالد با آن قدرت و انگیــزه مقابل ما قرار بگیرد. با خودمان فکر 
مى کردیم نهایتا بازى مساوى مى شود. آن بازى، یکى از تلخ ترین اتفاقات فوتبالى من بود و دودستى 

جام را به استقالل تقدیم کردیم.
  صحبت زیاد است ولى من از 3 سال قبل اندوى را مى شناختم. او پسر خیلى خوبى بود و من این 
مسائل را قبول ندارم. شاید صحبت هایى بوده ولى فکر کنم یک روز خیلى بدى براى عیسى اندوى بود 
و دو سه گل خیلى بد خورد. همه ما در آن باخت مقصر بودیم چون تفکرمان، تفکر قهرمانى بود. شاید 

مى بایست کمى بدبین مى بودیم و بسته تر بازى مى کردیم تا قهرمان شویم.
  یکى از تلخ ترین اتفاقات زندگى ام همان شکست مقابل فوالد و از دست دادن قهرمانى بود. مورد 
دیگر نیز دوبار پارگى رباط صلیبى در یک سال بود. من در اوج دوران فوتبالم قرار داشتم که به یکباره 
روى زمین افتادم. روزهایى بود که به من خیلى بى مهرى شد و تلفن من اصال زنگ نمى خورد. حتى 

تدارك خداحافظى من از فوتبال را دیده بودند و فکرش را نمى کردم دوباره به فوتبال برگردم.
  فکر مى کنم این مسئله اپیدمى شده بود. این اتفاق در هر بازى تکرار مى شد و تیممان روى این 
مسئله حساس شده بود. شاید اگر فوتبال در دقیقه 90 تمام مى شد، ما جزو 6 تیم باالى جدول بودیم. 
اشتباهات داورى هم خیلى تأثیر گذاشت و آقاى رحمان رضایى اولین قربانى این مسئله بودند. همیشه 
مربیان قربانى مى شوند و ما شرمنده ایشان هستیم. شاید مى توانستیم بهتر کمک کنیم ولى تمام 
تالشمان را کردیم و این هم قسمتى از فوتبال است و این اتفاقات رخ داد. رحمان از داورى خیلى ضربه 

خورد و نمى شود کارى با آن کرد و به آینده چشم داریم.
  من در جمع خانواده هم تا سوالى ازم پرسیده نشــود، جوابى نمى دهم و کمتر صحبت مى کنم و 
دوست دارم در فضاى آرام و با آرامشى کار کنم که بهترین جا براى من ذوب آهن بود که این آرامش 

را براى من فراهم کرد و همیشه از حواشى دور بودم.
  همه کارهاى من از جمله پاسپورتم انجام شده بود. زمانیکه نوجوان بودم از آکادمى فیورنتینا من 
را انتخاب کردند و حتى بلیط پرواز را رزرو کرده بودند که یک دفعه قضیه کنسل شد و نفرات دیگرى 

جایگزین من شدند. یک نفر از بازیکنان بزرگساالن به ایتالیا رفت و بعد از یک ماه برگشت.
  حدود یک هفته کروناى من مثبت شد و از سوى کمیته پزشکى فدراسیون از من تست گرفتند که 
جوابش منفى شد. من به تمرین رفتم و جداگانه تمرین کردم تا تست دوم برسد. بعد از نمونه گیرى 
قبل از بازى با پرسپولیس، اعالم کردند تا قبل از پرواز جواب آن مى رسد. وقتى که وارد فرودگاه شدیم، 

مدیرعامل باشگاه با من تماس گرفت که تست من مثبت شده است و من برگشتم. 
  در آخر این فصل از فوتبال خداحافظى مى کنم. دوست دارم زمانى بروم که بتوانم بازى کنم و در 
شرایط خوبى باشم نه اینکه بنشینم بیرون و خداحافظى کنم. خیلى امید دارم ذوب آهن شرایط خوبى 
پیدا کند. در این یکى دو سال خیلى فشار زیادى را تحمل کردیم. امیدوارم بتوانیم تیم را با شرایط خوبى 

در لیگ برتر حفظ کنیم. 

محمدپاپى بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان با حضور در باشگاه 
پیکان و مذاکره با مدیر عامل به صورت قرضى تا آخر فصل جارى 

با پیکان به توافق رسید.
محمد پاپى که سابقه حضور به صورت قرضى در تیم هاى ذوب 
آهن، تراکتور و نفت مسجد سلیمان را دارد تا آخر فصل 1400 -99 
براى پیکان توپ خواهد زد. این بازیکن 22 ساله در نقش هافبک 

وسط براى پیکان به میدان خواهد رفت.
پاپى در نیم فصل اول رقابت هاى لیگ بیستم یکى از نفرات تیم 
محرم نویدکیا بود ولى فرصتى براى بازى پیدا نکرد تا در نیم فصل 
دوم براى اینکه شانس بازى و نشان دادن توانایى هایش را داشته 

باشد، تصمیم به تغییر تیمش بگیرد.
پیش از این صحبت هایى در مورد حضور او در اردوى سبزپوشان 
اصفهانى شنیده مى شــد، اما درنهایت این مدیران باشگاه پیکان 

بودند که این بازیکن را به خدمت گرفتند.

مدافع سبزپوشان اصفهان مى گوید این تیم کامًال متحول شده و در نیم فصل دوم کمترین باخت را خواهد داد.
مسعود ابراهیم زاده در مورد اینکه ماشین سازى چند دقیقه اى را 12 نفره بازى کرد ادامه داد: ما هم متوجه نشدیم اما فکر مى کنم تابلو 
خراب شد و آن ها یک بازیکن فرستادند داخل اما کسى خارج نشد و این موضوع را کادر ما فهمیدند. تیم ماشین سازى هم اعتراض 
کرد چون آن ها هم در حال حمله بودند و گفتند توپ داشت گل مى شــد و ما هم گفتیم 12 نفر داخل زمین است. بچه ها هم گفتند 

طبق قانون باید آن بازیکن اخراج مى شد. ماشین سازى باز هم قصد ادامه بازى با 12 نفر را داشت و دوباره که داور آمد بازى را شروع کند 
گفتیم آقاى داور آن ها 12 نفر هستند و ما هم گفتیم اگر مشکلى ندارد ما هم یک نفر را بیاوریم و 12 به 12 بازى کنیم( مى خندد) ولى در 

کل فوتبال است و از این اتفاقات مى افتد.
مدافع ذوب آهن در مورد اینکه نتایج نیم فصل اول را مى توانند جبران کنند یا خیر گفت:  قطعًا نیم فصل دوم خیلى بهتر از نیم فصل اول 

ما به رده هاى خوبى فکر خواهیم بود هم از نظر فوتبالى و  امتیاز جمع کردن یعنى اینکه ما را دیگر  اینجا جدول نمى بینید. 
مى کنیم و کمترین باخت را در نیم فصل دوم  خواهیم داد.

 فرشاد محمدى مهر، مدافع ذوب آهن موفق شد در 
دیدار برابر ماشین سازى با گلى دیدنى تیمش را به 
برترى برابر حریف برساند. گلى از فاصله نزدیک 
به 40 مترى و غیرقابل مهار کــه با واکنش هاى 

جالبى همراه شد.
محمدى مهر در خصوص برترى ذوب آهن مقابل 
ماشین ســازى که با پایان طلســم عدم پیروزى 
اصفهانى ها همراه بود گفت: ما با توجه به شرایطى 
که داشتیم هم قسم شده بودیم که این بازى را به 
هر شکل ممکن پیروز شویم و با توجه به آنالیزى 
که داشتیم به دنبال یک گل زودهنگام بودیم که در 
ادامه کار برایمان راحت تر شود و خدا را شکر به این 

مهم دست پیدا کردیم.  
مدافع راســت ذوب آهن در رابطه با گلش از روى 
ضربه ایستگاهى از راه دور که واکنش هاى جالبى 
را بهمراه داشت: من روى این ضربات خیلى تمرین 
مى کنم و معموال ضربات ایستگاهى خوبى میزنم. 
قبال هم ضربات خوبى زدم که حاال یا به تیر دروازه 
خورد یا از کنار دروازه با اختالف کم به بیرون رفت یا 
گلر آن را مهار کرد ولى این بار شانس با من یار بود 

و توپ وارد دروازه شد.
وى با اشــاره به واکنش هایى که گلش داشته نیز 
گفت: مهم برد تیم بود اما واقعــا گل هایى به این 
شکل مى چسبد. خودم کل مســیر توپ را دنبال 
مى کردم و امیدوار بودم اینبار بدشــانس نباشم و 

خوشبختانه به گل هم تبدیل شد.  

اسماعیلى فر یکى از خریدهاى سپاهان پیش از ورود محرم نویدکیا 
بود و اگرچه روزهاى بسیار دشــوارى را در هفته هاى ابتدایى فصل 
پشت سر گذاشت، حاال توانســته جایگاه خود را در تیم جدیدش به 

دست بیاورد.
قرارداد اسماعیلى فر در پایان لیگ نوزدهم با ذوب آهن تمام شده بود 
و به طور همزمان 4 باشگاه استقالل، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان 
براى جذب او رقابت کردند  و سرانجام این سپاهان بود که نگذاشت 

این بازیکن از اصفهان خارج شود.
شروع کار براى اسماعیلى فر که در نیم فصل لیگ نوزدهم هم براى 
پیوستن به سپاهان ساده نبود و او پس از اینکه نمایش موفقى همراه 
با طالیى پوشان در پست دفاع راست در بازى هاى آسیایى نداشت، 
در اولین بازى لیگ هم در همین پست بازى کرد و با شکست سپاهان 

مقابل گل گهر جاى خود را در بازى دوم به مرتضى منصورى داد.

این جابجایى 10 هفته طول کشید و اسماعیلى فر در این مدت بیشتر 
به عنوان بازیکن ذخیره در پســت هافبک هجومى یا وینگر چپ و 
راســت بازى مى کرد، تا اینکه در نهایت مقابل نفت آبادان در هفته  
دوازدهم بار دیگر به عنوان بازیکن ثابت از ابتدا در پست دفاع راست به 
میدان آمد و ورودش به ترکیب اصلى را با پاس گل اول بازى به سجاد 

شهباززاده جشن گرفت.
حاال 6 مسابقه است که اســماعیلى فر به ترکیب بازگشته و اگرچه 
مرتضى منصورى نیز مهره اى قابل اتکا بــود ولى اینقدر خوب کار 
کرده که این بازیکن را به نیمکت نشــینى محض تبدیل کرده و در 
این 6 بازى موفق به ثبت 3 گل و ارســال یک پاس گل شده است؛ 
ضمن اینکه طالیى پوشان از این 6 مسابقه 15 امتیاز کسب کرده اند 
تا محرم حداقل تا پایان هفته هفدهم تصمیمى براى تغییر دوباره در 
پست دفاع راستش نداشته باشد و در همین حین زمزمه هایى درباره 

خروج منصورى از سپاهان هم شنیده مى شود.
در واقع یکى از دالیل شکست ســنگین آلومینیوم اراك هم دانیال 
اسماعیلى فر بود و او بود که با دو گلى که در دقایق پایانى بازى ثبت 
کرد، نتیجه بازى را از 4-1 به 6-1 تغییر داد؛ دو گلى که اولین دبل او 

در لیگ برتر بود و به همسرش ندا چمالنیان عضو تیم ملى والیبال 
ایران تقدیم شد.

البته اسماعیلى فر این جایگاه را به سادگى به دست نیاورده؛ در روزهاى 
ابتدایى حضور او در جمع طالیى پوشــان، انتقادات زیادى نسبت به 
عملکردش مطرح شد و حتى برخى هواداران سپاهان در روزهایى که 
او نیمکت نشین شده بود، از هزینه اى که براى به خدمت گرفتن این 
بازیکن توسط باشگاه صرف شده، گالیه داشتند؛ با تمام این ها اما این 
بازیکن 27 ساله متولد سارى که معموال تمایلى به مصاحبه هم ندارد، 
در این مدت سکوت کرد و منتظر فرصتى بود تا توانایى هایش را در 
تیم جدیدش هم به رخ بکشد و حاال توانسته به بخشى از اهدافش در 

سپاهان دست پیدا کند.
دانیال حاال امیدوار اســت در حالى که اسکوچیچ تمایلى به دعوت از 
رامین رضائیان و وریا غفورى براى حضور در پست دفاع راست تیم 
ملى از خودش نشان نداده، در کنار صادق محرمى و سیامک نعمتى 
شانس رسیدن به اردوى تیم ملى را پیدا کند و با نمایش هایى که در 
دیدارهاى اخیر با سپاهان ارائه کرده، هیچ بعید نیست از همین حاال 
نامش را در لیست اسکوچیچ براى اردوى فروردین ماه وارد کرده باشد.

مدیرعامل تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در لیست ورود و خروجمان 4 بازیکن 
اضافه و یک بازیکن خارج شده است که به پیشرفت تیم کمک خواهد کرد.

مجتبى فریدونى در خصوص لیست خروجى بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن 
و نفرات مورد نظر براى جذب گفت: در مجموع 4 بازیکن به تیم اضافه شدند. 
پیمان رنجبرى و رضا محمودآبادى از گل گهر، سینا اسدبیگى و امیرمحمد 
پناهى از لیام تهران از این دست بازیکنان بودند. البته باز هم قصد جذب بازیکن 
داریم که هنوز در این خصوص تصمیم قطعى گرفته نشــده اســت. عرفان 

پور افراز هم بازیکنى است که از تیم ذوب آهن جدا خواهد شد.
مدیرعامل تیم فوتبال ذوب آهن در پایان با اشاره به جایگاه این تیم در جدول 
لیگ برتر گفت:  جایگاه اصلى ذوب آهن در جدول از نظر من نیمه به باال است 
و ســعى مى کنیم این ضعف و اختالف را برطرف کنیم. با توجه به 2 گل زده 
شده در بازى مقابل ماشین سازى، روحیه بازیکنان مثبت شده است. مجتبى 
حسینى، سرمربى تیم نیز از لحاظ فنى در تالش است تغییراتى براى ارتقا تیم 
ایجاد کرده تا در بازى هاى پیش رو خوش بدرخشیم. حسینى سرمربى خوبى 
است از او راضى هستم، چرا که در کارش بســیار جدى است و مطمئنم که 

موفق عمل مى کند.

حدادى فر خبر داد

یک خداحافظى تلخ در راه است
قاسم حدادى فر در برنامه فوتبال برتر به صورت زودهنگام از وداع قر
برداشت. این هافبک خوش نقش و فوق العاده که پس از ظهور در فو
و پس از 15 سال بازى در سطح حرفه اى، همچنان جز 5ششم تا امروز
به شمار مى رود، حاال تصمیم گرفته مسیرى را برود که محرم نویدکیا
در تیم رقیب، سپاهان طى کرده اســت. حدادى فر در این گفتگو دربار

صحبت هایى که خواندنش هم براى شما جالب خواهد بود.
ممن در خانواده اى ورزشى به دنیا آمدم. مشــوق اصلى من برادر
داشت. آکادمىذوبآهندر نزدیکى کار
و من پس از ثبت نام در آنجا، کارم
ددرسمن خوب بود و تا دو
فوتبال شدم و پس رفتک
بیشتر دنبال کنم چون
ناشکرى نمى کنم
بهتر باشم. من د
بودم و این مش
نوجوانان ذو
مى کردم
لحاظ فی
شب ه
وضعی
من
که پد
ذوب
شدم که
تغییر شــیفت ذوب آهن بود. زمانى کهش
مى کرد، خیابانهاىفوالدشهر شلوغ مى
را مدیون کارخانه ذوب آهن هستم. همیشه
که به مننیاز دارند باید در ذوب آهن بمانم.

که این مسئله جلوى پیشرفتم را گرفته است
داشتم که باید در این تیم بمانم. چون واقعا

و دوست دارم با لباس ذوب آهن از فوتبالخ
فکرمى کنم یک نســل فوق العــاده
ذوالفقارنسب سرمربى تیم شروع و میراث

جوان بوشهرى سپاهان باز هم درخشش خود را ادامه داد و روز فوق یک خداح
العاده اى را مثل تمام بازیکنان سپاهان پشت سر گذاشت.

محمد محبى شماره 10 امسال ســپاهانى ها که چند هفته اى است 
جایگاه ثابت خود را در ترکیب سپاهان باز پس گرفته دوباره با سپاهان 
روز هاى خوبى را ســپرى مى کند. محبى شروع کننده جشنواره گل 
سپاهانى ها بود و موفق شد در دقیقه 15 توپى که سلمانى به او رساند 
را با یک چرخش و ضربه ناگهانى به زیبایى به گل اول بازى بدل کند.

 گل اول محبى براى سپاهان سبب شد این بازیکن به روزهاى خوبى 
که دارد، ادامه بدهد و عالوه بر این در ادامه توانســت روى گل دوم 
سپاهان هم تاثیر گذار ظاهر شود و با حرکت خوب خود از سمت راست 

زمین پایه گذار گل دوم سپاهانى ها باشد. 
محبى در ابتداى نیمه دوم هم با یک فرار عالى به قلب دفاعى آلومینیوم 
زد و پشت محوطه جریمه محمد ایرانپوریان را مجبور کرد تا با خطا 
او را متوقف کند و با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد 

و محمدرضا خلعتبرى هم بهترین اســتفاده را از ضربه 
ایستگاهى به دست آمده کرد.

وینگر 22 ساله سپاهانى ها فصل گذشته درخشان 
ظاهر شــد و حتى به ترکیب ثابــت تیم ملى هم 

رسید و حاال دوباره روزهاى  خوبى را 
در سپاهان پشت سر مى گذارد 

و مى تــوان گفــت بــا 
انگیزه تر از هر زمانى 

در تکاپوى دعوت 
بــه تیــم ملى 

است.

ر ن ر ه م ر و
ایستگاهى به دست آمده کرد.

2وینگر 22 ساله سپاهانى ها فصل گذشته درخشان 
ظاهر شــد و حتى به ترکیب ثابــت تیم ملى هم 

رسید و حاال دوباره روزهاى  خوبى را 
در سپاهان پشت سر مى گذارد 

و مى تــوان گفــت بــا 
انگیزه تر از هر زمانى 

تکاپوى دعوت در
بــه تیــم ملى 

است.

خیزش دوباره محبى

گل هاى این شکلى 
خیلى مى چسبد

اسماعیلى فر به روزهاى خوب رسیده است

از دانیال تقدیم به ندا

ذوب آهن باز هم بازیکن
 جذب مى کند

 سپاهان با حضور در باشگاه 
ت قرضى تا آخر فصل جارى 

ت قرضى در تیم هاى ذوب 
0 دارد تا آخرفصل 1400 -99
2کن 22 ساله در نقش هافبک 

ت.
گ بیستم یکى از نفرات تیم 
زى پیدا نکرد تا در نیم فصل 
دادن توانایى هایش را داشته 

ضور او در اردوى سبزپوشان 
ت این مدیران باشگاه پیکان 

تند.

کمترین باخت را خواهد داد.
دامه داد: ما هم متوجه نشدیماما فکر مى کنم تابلو
ا کادر ما فهمیدند. تیم ماشین سازى هم اعتراض 
ها هم گفتند  2 گفتیم12 نفر داخل زمین است. بچه

1 نفر را داشت و دوباره که داور آمد بازى را شروع کند 
2 به12 بازى کنیم( مى خندد) ولى در  2ر را بیاوریم و 12

گفت:  قطعًا نیم فصل دوم خیلى بهتر از نیم فصل اول 
به رده هاى خوبى فکر نمى بینید.  ما

مدیر
اضاف
مجت
و نفر
پیمان
پناهى
داریم
پور اف
مدیر
لیگ
و سـ
شده
حسی
ایجا
است
موفق

گفتیم اگر مشکلى نیست ما هم 12 نفره باشیم

پاپى به ذوب آهن 
نیامد
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فقدان سند مالکیت 
شماره: 139985602030017738      آقاى رحمت اله قدیرى قهدریجانى  فرزند مرتضى 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت یک سهم و دو – سوم مشاع از 72 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 10 
فرعى مجزى شــده از 433 اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان شده است که درصفحه 
220 دفتر 140 امالك فالورجان بنام براتعلى عبدالهى کوشکى  فرزند محمد على ثبت و 
سند بشماره چاپى 2/713458  صادر و تسلیم گردیده بعد بموجب سند انتقال شماره 50906 
مورخ 1369/10/13 دفترخانه 53 قهدریجان با او انتقال شده  و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/12/20، 1110057/م الف- مهدى 
صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/12/147

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 139985602030018060      آقاى رحمت اله قدیرى قهدریجانى  فرزند مرتضى 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت 4/5 سهم مشاع از 32 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 433/234 واقع در 
بخش 9 ثبت اصفهان شده است که درصفحه 223 دفتر 140 امالك فالورجان ذیل ثبت 
7747 بنام براتعلى عبدالهى کوشکى  فرزند محمد على ثبت و سند بشماره چاپى 2/713457  
صادر و تسلیم گردیده بعد بموجب سند انتقال شماره 50906 مورخ 1369/10/14 دفترخانه 
53 قهدریجان با او انتقال شده  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1399/12/20، 1110062/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/12/148
 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 139960302177000850 مورخه 1399/10/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
احسان فر  فرزند على اصغر بشماره شناسنامه 158  نجف آباد و شماره ملى 1092018905  
در چهاردانگ  مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 3252  فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 280/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

خانم جواهر امینى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 139960302177000849 مورخه 1399/10/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اکرم 
آقانقى دهقى  فرزند نصراله بشماره شناسنامه 147  نجف آباد و شماره ملى 1092046240  
در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه برروى قســمتى از پالك 3252  فرعى واقع 
دردهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 280/95 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى على احسان فر محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 139960302177000925 مورخه 1399/11/09 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رضا 
محمدى دهقى  فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 26  نجف آباد و شماره ملى 1091933960  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك2619 فرعى واقع در 

دهق 4 اصلى بخش 15ثبت اصفهان به مساحت 31/25 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 
خانم خورشید خسروى دهقى محرز گردیده است.

4- برابر راى شــماره 139960302177000846 مورخــه 1399/10/20 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
محمد على عابدى دهقى  فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 5416  نجف آباد و شماره ملى 
1090571313  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى 
قســمتى از پالك 545  فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

150/80 مترمربع انتقالى از مالک رسمى غالمعلى عابدى محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره 139960302177000847 مورخــه 1399/10/20 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
حسنعلى عابدى دهقى  فرزند غالمعلى بشماره شناســنامه 4706  نجف آباد و شماره ملى 
1090564211  در سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى 
قســمتى از پالك 545  فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

150/80 مترمربع انتقالى از مالک رسمى غالمعلى عابدى محرز گردیده است.
6- برابر راى شماره 139960302177000845 مورخه 1399/10/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم ایران 
محمدى  فرزند حسن بشماره شناسنامه 23  نجف آباد و شماره ملى 1091969851  در سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 2619  فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 282/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خورشید 

خسروى محرز گردیده است.
7- برابر راى شــماره 139960302177000844 مورخــه 1399/10/20 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى رضا محمدى دهقى   فرزند عباسعلى بشــماره شناسنامه 26  نجف آباد و شماره ملى 
1091933960  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2619  
فرعى واقع دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 282/70 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى خورشید خسروى محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 139960302177000924مورخه 1399/11/9 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى نعمت اله 
آقابابایى  فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 95  نجف آباد و شماره ملى 1092080351  در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 797  فرعى واقع دردهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 223/60 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى عباسعلى 

علیخانى دهقى محرز گردیده است.
9- برابر راى شماره 139960302177000874 مورخه 1399/10/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مرتضى 
گوشى دهقى  فرزند بشیر بشماره شناسنامه 1080150331  نجف آباد در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 3639  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 167/80 مترمربع انتقالى از مالک رسمى کبرى عابدى محرز گردیده 

است.
10- برابر راى شــماره 139960302177000962 مورخــه 1399/11/19 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
محمد آقا قیصرى هسنیجه  فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 47  نجف آباد و شماره ملى 
1091804125  در دو دانگ و چهار هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر 
روى قسمتى از پالك 843  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

185/31مترمربع انتقالى از مالک رسمى ابراهیم کالنترى محرز گردیده است.
11- برابر راى شــماره 139960302177000961 مورخــه 1399/11/19 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
ماه سلطان محمد بیگى  فرزند رحمت اهللا بشماره شناســنامه 70  نجف آباد و شماره ملى 
1091834921  در سه دانگ و سه هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  احداثى بر 
روى  قسمتى از پالك 843  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

185/31 مترمربع انتقالى از مالک رسمى اسداهللا کالنترى محرز گردیده است.
12- برابر راى شــماره 139960302177000987 مورخــه 1399/12/02 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى محمود کالنترى دهقى  فرزند حسنعلى بشــماره شناسنامه 147  نجف آباد و شماره 

ملى 1091952159  در ششــدانگ یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 4869  فرعى 
واقع در دهق 4 اصلــى بخش 15 ثبت اصفهان بــه مســاحت 249/36 مترمربع انتقالى 
از مالک رسمى بهناز توکلى و خاتون جان کالنترى و حسنعلى کالنترى محرز گردیده است.

13- برابر راى شماره 139960302177000986 مورخه 1399/12/02 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سمیه 
فیروزى فر  فرزند مجتبى بشماره شناسنامه 10  نجف آباد و شماره ملى 1092079505  در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 1198  فرعى واقع دردهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 154/65 مترمربع انتقالى از مالک رسمى  على 

اکبر براتى دهقى  محرز گردیده است.
14- برابر راى شماره 139960302177000985 مورخه 1399/12/02 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ابوالفضل 
براتى دهقى  فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 141  نجف آباد و شماره ملى 1092036989  
در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 1198  فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 154/65 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

على اکبر براتى دهقى  محرز گردیده است.
15- برابر راى شماره 139960302177000984 مورخه 1399/12/02 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه 
سلیمانى دهقى  فرزند جواد بشماره شناسنامه 3557 نجف آباد و شماره ملى 1287316591 
در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 4327  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 129/16 مترمربع انتقالى از مالک رسمى اسفند میرزایى محرز 

گردیده است.
16- برابر راى شــماره 139960302177000981 مورخــه 1399/12/02 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم عفت عابدى دهقى  فرزند حسنعلى بشماره شناســنامه 819  نجف آباد و شماره ملى 
10922341889  در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 4327  فرعى واقع در دهق  4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 129/06 مترمربع انتقالى از مالک رسمى اسفند 

میرزایى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و 
یا ســهم 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 تســلیم 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 ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 
1399/12/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه1399/12/20 - 1098630/م الف سید 

روح اله موسوى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /12/108 
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 139960302177000968 مورخه 1399/11/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
امینى   فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 188  نجف آباد و شماره ملى 1091860653  در 
ششدانگ یکباب خانه  قســمتى از پالك 772  فرعى از 22اصلى واقع در علویجه  بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 255/83 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسن قند هارى 

محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 139960302177000963 مورخه 1399/11/19 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى داریوش 
رفیعى پور علویجه  فرزند تقى بشماره شناسنامه 58  نجف آباد و شماره ملى 1091918252  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قسمتى از پالك 867  فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 25/77 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسین 

واحدیان محرز گردیده است.

3- برابر راى شماره 139960302177000964 مورخه 1399/11/19 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مهدى 
میرزایى علویجه   فرزند احمد بشماره شناسنامه 47  تجریش و شماره ملى 0452427495  
در ششدانگ یکباب خانه  قسمتى از پالك 739  فرعى واقع در علویجه  1 بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 268/04مترمربع انتقالى از مالک رسمى اسفندیار میرزائى و شهربانو 

میرزایى و کلثوم میرزایى محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 139960302177000966 مورخه 1399/11/19 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مسیب 
خوندابى  فرزند محمود بشماره شناســنامه 52  نجف آباد و شماره ملى 1092012931  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قســمتى از پالك 3349  فرعى واقع درعلویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 121/65 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

فاطمه شفیعى علویجه محرز گردیده است.
5- برابر راى شماره 139960302177000848 مورخه 1399/10/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرزانه 
قاسمى خوندابى  فرزند خلیل بشماره شناسنامه و شــماره ملى 1080000811  نجف آباد  
در ششدانگ یکباب خانه قســمتى از پالك 4708  فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 120/45 مترمربع انتقالى از مالک رسمى على ملکى علویجه 

محرز گردیده است.
6- برابر راى شــماره 139960302177000851 مورخــه 1399/10/20 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
مرضیه ابراهیمى علویجه  فرزند محمود بشماره شناسنامه 5853  نجف آباد و شماره ملى 
1090515634  در ششدانگ یکباب خانه  قسمتى از پالك 2104  فرعى واقع درعلویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 426/45 مترمربع انتقالى از مالک رسمى محمود 

ابراهیمى علویجه محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره 139960302177000965 مورخه 1399/11/19 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین 
میرزایى علویجه  فرزند جعفر بشماره شناسنامه 177  نجف آباد و شماره ملى 1091919445  
در ششدانگ یک  قطعه زمین  با بناى احداثى قسمتى از پالك 3273  فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 485/53 مترمربع انتقالى از مالک رسمى رضا 

رفیعى علوى علویجه محرز گردیده است.
8- برابر راى شــماره 139960302177000983 مورخه 99/12/02 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مرتضى 
نجات بخش آزادانى  فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 281  نجف آباد و شــماره ملى 
1285787161  در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك 633  
فرعى واقع در علویجه 1  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 41/75 مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى حسین صادقى محرز گردیده است.
9- برابر راى شــماره 139960302177000982 مورخه 99/12/02 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین 
پور جم علویجه  فرزند جعفر بشماره شناسنامه 237  نجف آباد و شماره ملى 1091899754  
در ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  بر روى قسمتى از پالك 3323  فرعى واقع 
درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 32/32 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى جعفر پور جم علویجه محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و 
یا ســهم 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 تســلیم 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 ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 
1399/12/05  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/12/20 – 1098757 م الف محمد 

على ناظمى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /12/110 

تاسیس 
شرکت سهامى خاص معدن گستر مروارید پارتاك درتاریخ 1399/12/11 به شماره ثبت 67164 به شناسه ملى 14009854943 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام فعالیت هاى معدنى و صنعتى و بازرگانى از قبیل عملیات اکتشاف و استخراج و بهره بردارى 
و فرآورى کلیه کانسارهاى معدنى(بجز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از معادن نفت و گاز و پتروشیمى)، انجام امور صنعتى با ایجاد کارخانجات و کارگاه هاى تولیدى و 
فرآورى مربوط به معدن، انجام امور بازرگانى از هرقبیل مانند خرید و فروش و واردات و صادرات مواد معدنى خام و فرآورى شده و ماشین آالت و ابزارآالت و تجهیزات مربوط 
به معدن، خرید و فروش و توزیع و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از کاالهاى الکتریکى و الکترونیکى و تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازى 
و نگهدارى آنها و تجهیزات پزشکى و محصوالت بهداشتى و آرایشى و مواد غذایى و محصوالت کشاورزى و پتروشیمى و لوازم خودرویى، شرکت در مزایده ها و مناقصه هاى 
داخلى و دولتى و خصوصى اعم از داخلى و خارجى، اخذ و اعطاى نمایندگى به اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، خرید سهام شرکت هاى فعال براى شرکت، ایجاد 
دفتر و شعب در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیالت از بانک هاى دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، تامین نیروى انسانى متخصص و غیرمتخصص 
به صورت موقت، اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله وحید ، کوچه شهید محمد سلیمى 
کچویى [60] ، خیابان رودکى ، پالك- 26 ، مجتمع طاها 1 ، طبقه اول کدپستى 8176866715 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 2,000,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 10000 سهم 200000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 700000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 6100/385 مورخ 
1399/12/06 نزد بانک تجارت شعبه شهید مهین پرور با کد 6100 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا صفارى به 
شماره ملى 1111216320 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على برنجیان به شماره ملى 1286036968 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى محمدرضا اکبرى فروز به شماره ملى 1288456360 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مژگان شمس به شماره ملى 1280899808 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم عزت عاصمى اصفهانى به شماره ملى 1286287286 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 (1108623)

آگهى تغییرات 
شــرکت کیمیا نساج ســپاهان جوان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 56330 
و شناســه ملــى 14005903277 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/19 رضا شــفیعیون بشماره 
ملــى1281857361 بســمت رئیس 
هیــأت مدیره - محمدحســین عزیزى 
بشــماره ملى1271459256 بسمت 
نایب رئیس هیأت مدیره - الهه عزیزى 
بشــماره ملى1287346804 بسمت 
مدیر عامــل براى ادامه مدت دو ســال 
تاتاریخ1400/9/3 انتخاب شدند . مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود . کلیه اوراق و اســناد مالى و بهادار و 
بانکى تعهدات شــرکت با امضاى مدیر 
عامل منفرداً با مهر شــرکت معتبر است 
. و ســایر اوراق ادارى و عادى شرکت با 
امضاى مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1108100)

آگهى تغییرات 
شرکت پویا رشد سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 50426 و شناسه ملى 10260689246 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حمید قوى دل به کدملى 1284720012 بسمت مدیر عامل شرکت و عضو هیئت 
مدیره و فرانک مانى به کدملى 1284819272 بسمت رئیس هیئت مدیره و مهین قوى دل به کدملى 1284612880بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. مریم شکرى زاده به کدملى 2572492032 و هادى تقیان به کدملى 1287202853 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1108631)

آگهى تغییرات 
شرکت ساعى تجهیز سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 57785 و شناسه ملى 14006548723 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محســن امینى1280418273 بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجتبى امینى1292550287 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مرجان پویامنش 1293060402 بعنوان عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. . قراردادها، اسناد 
تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، برات، سفته، سایر اوراق تجارتى و غیره و همچنین افتتاح حساب هاى ارزى و ریالى به نام شرکت در بانک 
ها و موسسات داخل و خارج از کشور و اخذ و پرداخت وجوه، مکاتبات عادى و ادارى با امضاء محسن امینى (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) و با مهر 
شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1108625)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع پژوهشى دیرگداز رعد شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 30674 و 
شناســه ملى 10260512543 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1399/11/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محســن محدثى به کدملى 
1291057285 بسمت مدیر عامل شرکت 
و عضو هیئت مدیــره و آتوســا قهرمانى 
تبریزى به کدملى 1280379685 بسمت 
رئیس هیئــت مدیره و فخر زمــان اهتمام 
رنانى به کدملى 1289968993 بســمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. آرمین نقشــینه به کدملى 
1272423565 و سید مهدى موسوى جد 
به کدملى 1284946495 بترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شــدند. کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء 
مدیرعامل و با مهر شــرکت معتبر اســت 
.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 

(1108358)

آگهى تغییرات 
شــرکت گــروه کارخانجــات صنعتى 
حدید قطعه ســپاهان ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 29129 و شناسه ملى 
10260498004 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/11/26 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : محمــد اکلیلى کدملى 
1288147368 ومحمدصــادق اکلیلى 
کدملــى 1292437006 و احمدرضــا 
عمادنیــا کدملــى 1284689141 
1- بعنــوان اعضــاى اصلــى هیئت 
مدیــره براى مــدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. و اســداله ســلیمى کد ملى 
5490038276 و مصطفــى رمضانیان 
کدملى 1290694621 به ترتیب بسمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1108630)

آگهى تغییرات 
شرکت ساعى تجهیز سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 57785 و شناسه ملى 14006548723 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: مرکز اصلى شرکت در واحد اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ دریاچه ، کوچه شهید مرتضى ابراهیمى ، بن بست گل سرخ_بن 
اول ، پالك- 5 ، ساختمان گل سرخ ، طبقه دوم ، واحد شرقى کد پستى : 8176754465 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1108629)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسین مشاور شایان نیرو آریا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 40222 و شناسه ملى 10260579089 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1398/04/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم نگین فرنام به شماره ملى 1290487553 به سمت بازرس اصلى و خانم زهرا رشیدمیاب به شماره ملى 1287353401به سمت بازرس على البدل براى مدت یک 
سال مالى انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به 1397/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1108095)

آگهى تغییرات 
شرکت گروه کارخانجات صنعتى حدید قطعه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 29129 و شناسه ملى 10260498004 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد اکلیلى 1288147368 بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدصادق 
اکلیلى1292437006 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و احمدرضا عمادنیا 1284689141بعنوان عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مشترك رئیس هیئت مدیره و یکى از اعضاى هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر 

عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1108624)

آگهى تغییرات 
شرکت نیلگون پالستیک توکل سهامى خاص به شماره ثبت 50619 و شناسه ملى 10260691545 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/09 سرمایه شرکت از طریق 
مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ پانزده میلیارد ریال به سى و یک میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین شرح اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ سى و یک میلیارد ریال 
نقدى است که به 3100000 سهم با نام عادى 10000 ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1108355)
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سخنگوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى کشور توصیه  هایى را 
جهت پیشگیرى از ابتال به کرونا هنگام مراجعه به آرایشگاه  ها، مطرح کرد.

دکتر سیما سادات الرى گفت: آرایشگاه ها از جمله اماکن پرخطرى هستند 
که عدم رعایت توصیه هاى بهداشــتى در آن ها مى تواند منجر به تشدید 
شیوع ویروس کووید 19 شــود. بنابراین توصیه ما به مردم این است که در 
صورت دارا بودن بیمارى هاى زمینه اى مانند قلبى - عروقى، فشــار خون 
و دیابت و یا نقض سیستم ایمنى تا حد امکان از رفتن به آرایشگاه خوددارى 

کنید.
سخنگوى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى کشــور ادامه داد: 
همچنین ضرورى است که در صورت داشتن عالئم سرماخوردگى مانند تب، 
سرفه، گلودرد یا تنگى نفس از حضور در آرایشگاه به طور جدى پرهیز شود و 

ضرورى است از حضور در آرایشگاه هایى که تهویه هواى مناسب ندارند، به 
طور جدى پرهیز کنید.

وى گفت: در سالن انتظار آرایشگاه حتما ماســک بزنید و در فاصله حداقل 
یک متر از دیگران بنشینید. همچنین از حوله، شانه، قیچى و موچین شخصى 
استفاده کنید. در صورت نیاز به اســتفاده از تجهیزات مشترك توجه کنید 
که قبل از هرگونه استفاده، وسایل مورد نظر ضدعفونى شوند. همچنین از 
آرایشــگر خود بخواهید در تمام  مدت کار از شیلد صورت، عینک حفاظتى، 
ماسک و روپوش استفاده کند. در عین حال از خوردن غذا در محیط آرایشگاه 

به طور جد خوددارى کنید.
الرى تاکید کرد: همچنین ضرورى است که پرداخت وجه به صورت آنالین 

یا از طریق دستگاه کارت خوان انجام شود. 

توصیه هایى براى پیشگیرى از ابتال به کرونا در آرایشگاه ها

خرما از جمله خوراکى هاى سرشار از مواد مغذى 
است و آگاهى از روش مناسب مصرف آن مى تواند 
در بهره مندى بیشتر از خواص این خوردنى مفید 

تأثیر داشته باشد.
خرما به عنوان یک میان وعده، سرشــار از انرژى 
است که مى توان به صورت روزانه مصرف کرد و 
داراى میزان باالیى کالرى است. همچنین وجود 
مقدار قابل توجهى از فیبر، این خوراکى را به گزینه 
مناسبى براى بهبود سالمت دستگاه گوارش تبدیل 
کرده اســت. همچنین وجود آنتى اکسیدان هاى 
متعدد در آن به کاهش خطر ابتال به انواع بیماریها 

کمک مى کند و در بهبود عملکرد مغز موثر است.
خرما داراى مقدار زیادى فیبر و قند است که همین 
امر باعث مى شود افراد در مورد چگونگى و زمان 

مصرف آن بیشتر کنجکاو باشند.
خرما اگرچه به طور طبیعى سرشار از قند است اما 
به سرعت قند خون را افزایش نمى دهد. بنابراین 
مى توان دو تا چهارخرما را30 تا 60 دقیقه قبل از 
تمرین و فعالیت بدنى مصرف کرد زیرا براى مدت 
زمان بیشترى انرژى تامین کرده و آن را به تدریج 

در اختیار بدن قرار مى دهد.
وجود فیبر خوراکى در خرما باعث مى شود فرد براى 
مدت طوالنى احساس گرســنگى نداشته باشد. 
بنابراین خرما به عنوان بهترین میان وعده ســالم 
عمل مى کند و حتى مى توان آن را قبل از خواب 

مصرف کرد.
از تاثیر خرما در کمک به از بیــن بردن کرم هاى 
روده اى گرفته تا پاکســازى اندام هاى حیاتى و 
بهبود ســالمت قلب و کبد مى تــوان بهره برد و 
بهتر است صبح زود مصرف شــود تا انرژى مورد 

نیاز تامین شود.
همچنین از آنجا که مصرف خرما در کاهش وزن، 
درمان یبوست، کمک به ســالمت استخوان ها، 
تقویت سیستم ایمنى، بهبود سالمت مغز و قلب و 
حتى جلوگیرى از ابتال به بیمارى هایى مانند آلزایمر 
یا انواع مختلف سرطان یا سایر بیمارى هاى مزمن 
موثر است کارشناســان توصیه مى کنند مصرف 
روزانه خرما به عنوان میان وعده در نظر گرفته شود 

تا فرد احساس پر انرژى بودن داشته باشد.
عالوه بر این خرما براى افراد مبتال به دیابت و پیش 
دیابت نیز موثر است زیرا حاوى آنتى اکسیدان هاى 
قوى اســت که مى تواند التهاب را در بدن کاهش 
دهد و داراى پلى فنول زیادى همراه با چندین ماده 
مغذى و ترکیبات دیگر است که به کاهش مقاومت 
به انســولین کمک مى کند. با ایــن حال توصیه 
مى شود در صورت ابتال به دیابت قبل از مصرف 
خرما با پزشــک خود در این مــورد و مقدار مجاز 

مصرف مشورت کنید.
هرچند متخصصان توصیه مى کنند در صورتیکه 
فرد در هضم غذا مشــکل دارد از خــوردن خرما 
بالفاصله بعــد از غذا خوددارى کنــد زیرا میزان 
فیبــر بــاالى آن، هضــم کربوهیــدرات هاى 
زنجیره اى کوچک را دشــوار مى کند و در نهایت 

منجر به نفخ مى شود.
همچنین افرادى که به خرما آلرژى غذایى دارند یا 
به سندرم روده تحریک پذیر (IBS) مبتال هستند 
به دلیل وجود مقدار باالى فروکتوز باید از خوردن 

خرما صرف نظر کنند.

خواص خرما 
و چند توصیه 
درباره مصرف آن

جهت
دکترس
که عد
شیوع
صورت
و دیابت

کنید.
سخنگ
همچن
سرفه،

در سال هاى اخیر به علت افزایش نرخ ابتال به چاقى و سایر عوامل پرخطر 
در زندگى، شانس ابتالى زنان به سنگ کلیه افزایش یافته و این در حالى 

است که این عارضه بیشتر مردان را درگیر خود مى کرده است.
سنگ کلیه زمانى ایجاد مى شود که مواد معدنى مانند کلسیم، اگزاالت 
و فســفات در مجارى کلیه متمرکز و به کریستال تبدیل مى شوند. اگر 
مى خواهید از تشکیل این سنگ ها پیشگیرى کنید، باید از علل ابتال به 

این سنگ ها آگاه باشید.
 ژنتیک: در برخى از افراد، بدن به دالیل ژنتیکى قادر به جذب اگزاالت 
نیست و این افراد حتى اگر سبک زندگى ســالمى هم داشته باشند، در 

معرض خطر ابتال به سنگ کلیه هستند.
 مصرف نوشابه: اگر فکر مى کنید نوشیدن نوشابه ها به هضم موثر 
غذا کمک مى کند، در اشتباهید. بر اساس تحقیقات فروکتوز موجود در 
این نوشیدنى ها باعث افزایش خطر ابتال به سنگ کلیه مى شود. مصرف 
روزانه یک قوطى نوشابه خطر ابتال به سنگ کلیه را تا 23 درصد افزایش 

مى دهد.
 خوردن بیش از حد گوشت: این روند باعث افزایش اسید اوریک 
بدن شده و خطر ابتال به سنگ کلیه را باال مى برد. کسانى که گیاهخوار 
هستند یا بیشتر ماهى مى خورند، 30 تا 50 درصد کمتر در معرض خطر 

این عارضه هستند.
 مصرف بیش از حد مکمل هاى ویتامین C: بر اساس مطالعات 
اخیر، مکمل هاى ویتامین سى عامل ابتال به سنگ کلیه هستند. کسانى 
که بیش از 7 مکمل ویتامین ســى در هفته دریافت مى کنند، بیشتر در 
معرض ابتال به این عارضه هستند. دلیلش هم این است که ویتامین سى 

در فرم اگزاالت دفع مى شــود و مى تواند در مجارى کلیوى به سنگ 
تبدیل گردد. البته هیــچ ارتباطى بین غذاهاى طبیعى سرشــار از این 

ویتامین و ابتال به سنگ کلیه وجود ندارد.
 عدم دریافت کافى مرکبات: مرکبات حاوى ســیترات هستند؛ 
ترکیباتى که خطر ابتال به سنگ کلیه را کاهش مى دهند. افزایش لیمو به 

آب آشامیدنى، راهى آسان براى پیشگیرى از ابتال به سنگ کلیه است.
تغییرات اقلیمى: افزایش دماى روزانه در شهرهاى مختلف، خطر ابتال به 

سنگ هاى کلیوى را افزایش مى دهد.
 مصرف کم کلسیم: تصور اکثر مردم این است که کاهش مصرف 
کلسیم باعث کاهش خطر ابتال به سنگ هاى کلیوى مى شود. این فرض 
اشتباه است چون بنا به نتایج تحقیقات، افرادى که رژیم هاى کم کلسیم 

دارند، بیشتر به سنگ کلیه مبتال مى شوند.
 خوردن بیش از حد ســبزیجات تیره رنگ: این سبزیجات 
سرشار از اگزاالت هستند و همانطور که گفته شد، این ماده خطر ابتال به 
سنگ کلیه را افزایش مى دهد. اگر سابقه ابتال به سنگ کلیه را دارید، این 

سبزیجات را کمتر مصرف کنید.
 کم آبى بدن: ننوشیدن کافى آب خطر ابتال به سنگ کلیه را افزایش 
مى دهد. اطمینان حاصل کنید که حداقل 2 لیتر مایعات را در طول شبانه 

روز مصرف مى کنید.
 مصرف زیاد نمک: مصرف نمک به میزان زیــاد باعث افزایش 
مقدار کلسیم دفع شده توسط کلیه مى شــد و خطر ابتال به سنگ کلیه 
را تشدید مى کند. اکثر نمک مصرفى ما در غذاهاى فراورى شده پنهان 

است.

عواملى که فکر نمى کنید
 عامل ابتال به سنگ کلیه باشند!
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یک متخصص ارشد تغذیه بهترین نوشیدنى براى پیشگیرى از 
ابتال به بیمارى هاى قلبى- عروقى و بهبود عملکرد مغز را معرفى کرد.

آنتونینا استارودوبووا، متخصص ارشــد تغذیه گروه بهداشت مسکو در 
مقاله اى اعالم کرد نوشــیدن کاکائو براى جلوگیرى از بیمارى هاى 
قلبى- عروقى و بهبود عملکرد مغز موثر اســت. او افزود: کاکائو منبع 
پروتئین، کربوهیدرات ها، اسید هاى آلى، مواد معدنى و ویتامین هاى 

A و B است.
متخصص ارشد تغذیه ادامه داد: دانه هاى کاکائو داراى مقدار زیادى 
بیوفالونوئید، آنتى اکسیدان طبیعى است که از غشاى سلول بدن در 
برابر آسیب محافظت مى کند. مطالعات نشــان داده است که مصرف 
متوسط پودر کاکائو مى تواند کنترل گلوکز خون را بهبود بخشد و خطر 

بیمارى هاى قلبى- عروقى را کاهش دهد. ثابت شــده است که کاکائو 
بهره ورى مغز را افزایش داده، فشار خون و چربى خون را تنظیم مى کند.

سالم ترین نوشیدنى براى قلب

ن

ىبراى پیشگیرى از 
عملکرد مغز را معرفى کرد.

گروه بهداشت مسکو در  غذیه
اى جلوگیرى از بیمارى هاى

اســت. او افزود: کاکائو منبع  ر
لى، مواد معدنى و ویتامین هاى 

نه هاى کاکائو داراى مقدار زیادى 
عى است که از غشاى سلول بدن در 
طالعات نشــان داده است که مصرف 
نترل گلوکز خون را بهبود بخشد و خطر
 کاهش دهد. ثابت شــده است که کاکائوو
فشار خون و چربى خون را تنظیم مى کند. ،

براى قلب

یکى از مزایاى نوشــیدن آب و هیدراته ماندن این 
است که به تمرینات ورزشى شــما کمک مى کند. 
عضالت براى عملکرد مناســب به تعادل خوبى از 
الکترولیت ها مانند سدیم، پتاسیم و منیزیم نیاز دارند. 
باید روى هیدراته کردن بدن خــود کار کنید تا در 
عضله سازى نیز موفق باشید. از دیگر مزایاى نوشیدن 

آب مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
 کلیه هاى شما عملکرد بهترى دارند

کلیه ها مواد زائد را به صــورت مایعات از بدن خارج 
مى کنند و براى این کار بــه آب کافى احتیاج دارند. 
اگر به طور مزمن دچار کمبود آب بدن باشید، ممکن 
است کلیه ها وظیفه خود را به درستى انجام ندهند و 
آزمایش نیتروژن اوره خون مى تواند به شــما نشان 
دهد که آیا آن ها به درســتى کار مى کنند یا خیر. به 
عالوه، وقتى تولید ادرار کم اســت، کلیه ها مجبور 
مى شوند ادرار را متراکم کنند، به این معنى که غلظت 

سنگینى از مواد معدنى در ادرار وجود دارد.
 شما افزایش انرژى خواهید داشت

بدن شما براى ادامه ســطح انرژى خود به آب نیاز 
دارد، به همین دلیل اســت که اگر هشت لیوان آب 
در روز نمى نوشــید، ممکن است احساس بى حالى 
کنید. برخى از افراد به کافئیــن روى مى آورند، زیرا 
فکر مى کنند همیشه خسته هستند، اما اگر بدن نیز 
هیدراته نباشــند، چیزى مانند کافئین لزومًا اثرات 

مفیدى روى سطح انرژى نخواهد داشت.
 در بهبود یافتن بهتر خواهید شد

یکى دیگر از فواید نوشیدن هشت لیوان آب در روز 
این است که مى تواند به بهبود سریع شما کمک کند. 
دلیلى وجود دارد که پزشــک به شما مى گوید وقتى 
بیمار مى شوید، مایعات بیشترى بنوشید. سلول هاى 
شــما براى تأمین خواســته ها به کالرى و مایعات 

بیشترى احتیاج دارند.
 احتمال سردرد را کاهش مى دهید

اگر مستعد سردرد هستید و هر روز به اندازه کافى آب 
نمى نوشید، آبرسانى مناسب مى تواند تا حدى سردرد 
شما را تسکین دهد. وقتى بدن شما مایعات الزم را 
ندارد، نمى تواند مواد مغذى مهم را منتقل کند. سر 

شما با درد مى گوید، من کم آب شده ام.

اگر روزى 8 لیوان 
آب بخورم چه تأثیرى 

روى بدنم دارد؟

بى خوابى، یک مشکل رایج است. تقریباً از هر هفت نفر یک نفر از بى خوابى رنج مى برد.
پزشکان توصیه مى کنند بزرگساالن 18 تا 64 ساله 7 تا 9 ساعت در شــب بخوابند. رعایت این توصیه ها مهم است، زیرا خواب ناکافى براى 

بدن شما ضرر دارد.
هرچه کمتر بخوابید، در معرض خطر افزایش وزن بیشترى قرار دارید. کم خوابى، تعادل باکترى هاى روده و مقاومت بدن در برابر انسولین را 

تغییر مى دهد، که هر دو در افزایش وزن نقش دارند. عالوه بر این، افرادى که خواب کافى ندارند تمایل به انگیزه ورزش ندارند.
نه تنها بهترغذا خوردن و ورزش بیشتر باعث جلوگیرى از دیابت مى شود بلکه باید هر شب خوب بخوابید. محققان کشف کرده اند بزرگساالنى 

که پنج ساعت یا کمتر در شب مى خوابند، 2/5 برابر بیشتر از کسانى که 7 تا 8 ساعت در شب مى خوابند، در معرض ابتال به دیابت هستند.
کم خوابیدن به معناى واقعى کلمه مى تواند شما را بکشد. طبق یک مطالعه، اگر هر شب به طور متوسط 5 ساعت یا کمتر بخوابید، 45 درصد بیشتر 
احتمال حمله قلبى دارید. کمبود خواب، فشار خون را افزایش مى دهد، که به نوبه خود خطر حمله قلبى را افزایش مى دهد. البته، خوابیدن بیش از 

نه ساعت نیز شما را در معرض همان خطر قرار مى دهد.
بسیارى از مطالعات در حال حاضر ارتباط بین افزایش سطح اضطراب و بى خوابى را تایید کرده اند. وقتى کم مى خوابید، سطح کورتیزول (هورمون 

استرس) افزایش مى یابد و باعث اضطراب مى شود.
بیشتر مردم، به علت کم خوابى، افسردگى را تجربه مى کنند. طبق بسیارى از مطالعات، کمبود خواب، چه کامل و چه جزئى، مى تواند منجر به عالئم 

مرتبط با افسردگى شود. براى دور نگه داشتن این عالئم، باید هر شب خوب بخوابید.

بالهایى که بى خوابى سرتان مى آورد       

مطالعات نشــان مى دهد افرادى که وظیفه شناسى، یک 
ویژگى برجسته شخصیتى شان است ممکن است با خطر 

مرگ و میر کمترى روبرو باشند.
چندین مطالعه ارتباط بین شخصیت، نشانگرهاى زیستى 
سیســتم ایمنى بدن و نتایج طوالنى مدت سالمت را نشان 

داده است.
محققان دریافتند وظیفه شناسى، تمایل به مسئولیت پذیرى، 
ســازماندهى و توانایى خودکنترلى، یکــى از ویژگى هاى 

شخصیتى است که با خطر پایین تر مرگ و میر مرتبط است.

دکتر «پارایک سولیابان»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
لیمریک ایرلند، در این باره مى گوید: «شخصیت ما در طول 
زندگى از اهمیت باالیى برخوردار اســت. همچنین به طور 
فزاینده اى آشکار مى شود که چقدر شخصیت براى سالمتى 

طوالنى مدت و طول عمر ناشى از آن مهم است.»
بسیارى از مطالعات، وظیفه شناســى را به رفتارهاى مفید 
مرتبط با ســالمت، از جمله مصرف کمتر الکل، مصرف کمتر 
سیگار، عادات غذایى ســالم و فعالیت بدنى بیشتر مرتبط 

مى دانند.

افراد وظیفه شناس عمر طوالنى ترى دارند

مطالعات تایید کرده اند که بدن انســان به طور طبیعى در روزهاى 
کارى و بین ساعات 2 تا 4 بعد از ظهر دچار کاهش انرژى مى شود. 
بسیارى از افراد در این میان براى افزایش بهره ورى و بازیابى انرژى 

به کافئین و قهوه متوسل مى شوند. اما این تنها راه نیست.
آب بنوشید: تشنگى تاثیر بسیار قوى بر عملکرد مغز دارد. بر اساس 
مطالعات، حتى کم آبى جزئى بــدن مى تواند باعث کاهش عملکرد 
شــناختى و عدم بهره ورى شود. اگر انرژى شــما رو به محو شدن 

مى رود، یک لیوان آب به همراه چند قطره لیمو بنوشید. 
شیرینى نخورید: در هنگام خســتگى از مصرف شیرینى اجتناب 
کنید چون به همان ســرعت که انرژى خود را از این طریق به دست 

مى آورید، به همان سرعت دچار کاهش انرژى و افت قند خون مى شوید. 
در عوض مى توانید سبزیجات تازه، چربى هاى سالم و منابع پروتئین را به 
میان وعده خود اضافه کنید. مصرف قهوه را در هنگام بعد از ظهر فراموش 

کنید چون در طوالنى مدت باعث کسالت شما مى شود. 
تحرك داشته باشید: در هنگام خســتگى از حرکات کششى 
اســتفاده کنید. این حرکات خون را در بدن دوباره جریان مى دهد و 
ذهن را آماده فعالیت دوباره مى کنــد. حتى قدم زدن هاى کوتاه نیز 

منجر به بازیابى انرژى به طور موثر مى شود.
یک میان وعده سالم داشته باشید: گاهى اوقات افت قند خون 
منجر به خواب آلودگى مى شود. اگر این اتفاق براى شما افتاد، آجیل 

و میوه و یا هویج میل کنید. مغز شما بیشــترین انرژى را از بدن تان 
مى گیرد و به تغذیه صحیح نیاز دارد.

چرت بزنید: گاهى اوقات شما فقط باید به بدن تان گوش بدهید. 
تمایل به چــرت زدن در هنــگام بعد از ظهر کامال طبیعى اســت. 
اگر شــما این موقعیت را حتى براى 10 دقیقه دارید، آن را از دست 

ندهید.
صورت خود را با آب سرد شستشو دهید: تحقیقات نشان 
داده  اند که آب سرد باعث مى  شود تمرکز شــما باال برود. هر وقت 
احســاس کردید کرختى بعدازظهر به سراغتان آمده، چندین بار آب 

سرد به صورتتان بزنید تا ببینید که چه تاثیرى دارد. 

راه هاى آسان براى کاهش خستگى عصر بدون نیاز به قهوه!
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کتاب «پشــت مطبخ» بــا موضوع 20 غــذاى اصیل 
اصفهانى از سوى اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان رونمایى 

شد.
اداره توســعه فرهنگ ســالمت ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان در هفدهمین 
روز از اســفندماه میزبان مراسم رونمایى از تولیدات این 
اداره در شش ماهه دوم سال 99 بود که مهم ترین بخش 
این مراسم به رونمایى از کتاب پشــت مطبخ در حوزه 
گردشــگرى خوراك، کتاب هاى سالمت روان کودك 
با عنوان یک قصه در پنج روایت و گشــایش نمایشگاه 

عکسى از غذاهاى اصیل اصفهانى اختصاص داشت.
محمدباقر انصارى پژوهشــگر و نویسنده کتاب پشت 
مطبخ که آن را به سفارش اداره توسعه فرهنگ سالمت 
تهیه کرده، 20 غذاى اصیل کامًال اصفهانى را معرفى و 

دستور طبخ آنها را به همراه یک روایت آورده است.
معاون فرهنگى شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان در این مراسم 
اظهار داشــت: خرســندم که امروز از محصوالت اداره 

توسعه فرهنگ ســالمت در معاونت اجتماعى سازمان 
رونمایى مى شود.

محمد عیدى تأکید کرد به دلیل عالقه به نمادشناســى 
کتاب هاى زیادى درباره شیوه هاى طبخ در ایران دیده 
اما هیچ کدام بــه اندازه کتاب پشــت مطبخ رویکردى 
روایت گونه همراه با شــیوه آموزش لذت بخش نداشته 

است.
وى پوشش و خورش را دو نماد هویتى قدرتمند براى هر 
ملت دانست و افزود: خوراکى هایى مانند پیتزا و بیسکویت 
به جز اینکه پاسخى به نیاز اولیه انسان براى غذا خوردن 
است، جهانى از پارادایم هاى فکرى را ایجاد مى کند. به 
همین دلیل اکنون مکتبى به نام "مک دونالیزم" وجود دارد 

که حاصل نوعى از سالیق فکرى و ذائقه اى است که در 
جهان رواج پیدا کرده است.

وى با اشــاره به رونمایى از کتاب هاى ســالمت روان 
کودك بیان کرد: در ایران کتاب کودك زیاد داریم اما در 
دنیا این متخصصان بزرگ هستند که در این وادى قلم 
مى زنند و هرکسى به خود اجازه نمى دهد در حوزه کودك 
نظر دهد. خرســندم که اداره توسعه فرهنگ سالمت با 
انتشار این کتاب ها بر مسئله مهمى در جامعه ما که عدم 
درك متقابل میان والدین و فرزندان است انگشت تأکید 

گذاشته است.
عیدى با بیان اینکه حفظ سالمت جامعه یکى از وظایف 
بلدیه یا شهردارى ها است که در قانون اول مشروطه به 
آن اشاره شده اســت، ادامه داد: اگر به این وظیفه عمل 
نکنیم طوفان مشــکالت جامعه ما را با خــود مى برد. 
خرسندم که شــوراى شــهر اصفهان بر شبکه سازى 
محله اى بــه منظــور توانمندســازى و مهارت افزایى 
شهروندان براى ایجاد فضاى گفت وگویى در شهر تأکید 
دارد و امیدوارم بتوانیم به وظایفى که شــوراى شهر بر 

عهده ما گذاشته است به خوبى عمل کنیم.

رونمایى یک کتاب از سوى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 

«پشت مطبخ» غذاهاى اصیل اصفهانى
مدیر درمان تامین اجتماعى اســتان اصفهان 
از ارائه سه خدمت دیگر به مخاطبین سازمان 
همزمان با عید سعید مبعث  در راستاى تأمین 
سالمت و ایجاد رضایتمندى مخاطبین سازمان 

خبر داد. 
اعتصام پور از رایگان شــدن خدمات بسترى 
(فرانشیز صفر) درمان کل بیمه شدگان سازمان 
در بیمارستان هاى دولتى کلیه شهرستان هاى 
استان که این سازمان فاقد بیمارستان ملکى 
در آن ها مى باشــد به عنوان یکى از مهمترین 
خدمات ارائه شده به مناســبت مبعث پیامبر 

اسالم یاد کردند.
وى به رایگان شدن خدمات بسترى (فرانشیز 
صفر) درمان بیمه شدگان 65 ساله و باالتر در 

کلیه بیمارستان هاى دولتى سراسر استان اشاره 
کرد و گفت این خدمت به منظور تسهیل روند 
درمان این عزیزان حتى شهرســتان هایى که 
سازمان داراى بیمارستان ملکى مى باشد ارائه 

شده است.
وى به آخرین خدمت ارائه شــده تحت عنوان 
محاســبه و پرداخت کل هزینــه تجهیزات 
پزشــکى مورد اســتفاده جهت بیمــاران در 
بخش بســترى کلیه بیمارستان هاى دولتى و 
دانشگاهى  اشــاره کرد و گفت  بر این اساس 
فاکتور ارائه شــده مطابق بهــاى مندرج در 
سامانه IMED (اداره کل تجهیزات پزشکى) در 
چارچوب ضوابط مربوطه توسط سازمان تامین 

اجتماعى قابل پرداخت است.

با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، 
استاندار اصفهان، مسئولین کشوري و استانی 
ضمن رونمایی از طرح جامع پدافند غیرعامل 
استان، مرتضی ابراهیمی مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان به عنوان فرمانده ارشد 
پدافند غیرعامل، مدیریت شــرایط اضطراري 
و HSE شــهرك انرژي شمال غرب اصفهان 

معرفی و منصوب شد.
سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشــور در آیین رونمایى از طرح جامع پدافند 

غیرعامل استان در پاالیشگاه اصفهان با اشاره 
به مطالعات صورت گرفته در منطقه و شناسایی 
تهدیدات پایه استان، برطرف کردن تهدیدات 
را جزو اولویت هاى استان توصیف کرد و گفت: 
این گونه طرح ها بر اساس سیاست دفاعی کشور 
و شناسایی تهدیدها و نقاط آسیب پذیر تدوین 
مى گردد؛ تدبیر بر آن است که اشکاالت اجرایی 
طرح هاى جامع نیز، در برنامه 1400 استان ها و 

دستگاه هاى اجرایی قرار گیرد.

اســتاندار اصفهان نیــز طرح جامــع پدافند 
غیرعامل اســتان را عامل تأمین امنیت پایدار 
و تضمینی براي پیشبرد اقتصاد استان دانست 
و گفت: طرح بســیار پخته و جامعی در دست 
داریم. این طرح براى مناطقى که ممکن است 
از جانب دشمنان قسم خورده انقالب، تهدیدات 

احتمالى داشته باشد، بسیار مؤثر است.
عباس رضایی ادامه داد: با توجه به اینکه منطقه 
داراي واحدهاي متعدد و مهم صنعتی است  و 
همچنین با عنایت به اهمیت حیاتی و راهبردي 
پاالیشــگاه اصفهان و سایر 
صنایع و شرکت هاى نفتی و 
شیمیایی مســتقر در شهرك 
انرژي شمال غرب اصفهان و 
ضرورت ایجاد هماهنگى هاى 
مؤثر و منطقــه اى در جهت 
اســتفاده بهینه از امکانات و 
تسهیالت موجود این شهرك 
و به منظور رعایــت الزامات و 
مالحظات پدافند غیرعامل و 
همچنین آمادگی مقابله با شــرایط اضطراري 
ناشــی از عوامل طبیعی و تهدیدات دشــمن 
پایه، نیاز به فرماندهى و هماهنگى واحد داشت 
که در این راســتا مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان به عنوان فرمانده ارشــد انتخاب 

شد. 
استاندار اضافه کرد: منطقه پاالیشگاه اصفهان 
به لحاظ اقتصادى، اجتماعى و امنیتى منطقه 

حساس و حائز اهمیتى است.

مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان اصفهان با 
بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح سایت هسته اى 
شهید احمدى روشــن احداث مى شود، گفت: 
با احداث تقاطع غیرهمســطح سایت هسته اى 
شهید احمدى روشن با اعتبارى نزدیک به 300 
میلیارد ریال، تردد کارکنان ســایت هسته اى 

شهید احمدى روشن ایمن مى شود. 
علیرضا صلواتى اظهار داشت: عملیات اجرایى 
تقاطع غیرهمســطح سایت هســته اى شهید 
احمدى روشن در شهرستان نطنز به زودى آغاز 
شده و با تالش دست اندرکاران تکمیل و مورد 

بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
وى در ارتباط با بودجه این پــروژه ملى افزود: 
اعتبــارى نزدیک به 300 میلیــارد ریال براى 
اجراى ایــن پــروژه تخصیص داده شــده و 
امیدواریم که با آغاز عملیــات اجرایى و فعال 
کردن جبهه هاى کارى مختلف، پروژه هرچه 
زودتر به سرانجام رســیده و مورد بهره بردارى 

قرار گیرد.
مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان اصفهان 
ادامه داد: براى احداث تقاطع غیرهمسطح سایت 
شهید احمدى  روشــن با هدف دسترسى سریع 
و ایمن متخصصان سایت هســته اى نطنز در 
ارتباطات چرخ گرد براى دسترســى به تهران و 
اصفهان در بین محدوده مشکالتى وجود داشته 
که باید در راستاى استانداردسازى آن اقدام کرد.

وى ادامه داد: طى سال هاى گذشته و در هنگام 
خروج کارمندان سایت هسته اى از محل شرکت، 
شرایط بســیار خطرناکى از نظر جاده اى اتفاق 
مى افتاد و با توجه به اهمیــت موضوع، باید در 
راستاى کاهش تصادفات این مسیر اقدام مى شد. 
متأســفانه در حال حاضر راه ورودى به سایت 
احمدى روشن از استانداردهاى الزم برخوردار 
نیست و پیرو درخواســت هاى مسئوالن این 
سایت هسته اى، مطالعات الزم در این خصوص 

صورت گرفت. 
صلواتى با تأکیــد بر اهمیت حل مشــکالت 
جاده اى سایت شــهید احمدى روشن تصریح 
کرد: اولویت نخست ما رفع مشکالت جاده اى 
سایت شهید احمدى روشــن بوده و در ضمن 
اجراى آن باید بــه طرح ها و اســتانداردهاى 
جاده هاى موجــود توجه کرده و پــروژه با این 

رویکرد اجرایى مى شود. 
وى با بیان اینکه حذف نقطه حادثه خیر اتصال 
مجتمع هسته اى شهید احمدى روشن به آزادراه 
کاشان - اصفهان و اصالح دسترسى ها به این 
مجتمع از جمله دالیل اجراى این پروژه به شمار 
مى رود، ادامه داد: از سوى دیگر، این پروژه ارتباط 
ساماندهى شده بین یک مســیر بزرگراهى به 
آزادراهى را فراهم مى کند و قرار است که پروژه 
در مدت 18 ماه تکمیل شــده و در اختیار مردم 

عزیز کشور قرار گیرد.

3خدمت دیگر براى بیمه شدگان 
تأمین اجتماعى 

رونمایى از طرح جامع پدافند غیرعامل استان 
در شرکت پاالیش نفت اصفهان

تردد کارکنان سایت هسته اى 
شهید احمدى روشن ایمن مى شود

مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان گفت: با توجه 
به تاکید بــر جایگزینى ابزارهــاى الکترونیکى بجاى 
دفترچه، سازمان بیمه سالمت مصمم است که این اقدام 
را به نحوى انجام دهد که نیــازى به دفترچه کاغذى از 

اردیبهشت 1400 نباشد.
دکتر حسین بانک افزود: با پیشرفت پروژه الکترونیک 
سالمت و استقرار کامل نســخه نویسى و نسخه پیچى 
الکترونیکى شــاهد کاهش خطاى انســانى در نسخه 
نویسى و ارائه دارو و کنترل تجویز منطقى دارو و کنترل 
هزینه هاى زائد و غیر ضرورى حوزه ســالمت ، تسریع 
و تسهیل در ارائه خدمات درمانى مطلوب، جلوگیرى از 
انتقال آلودگى هاى جانبى به واسطه استفاده از دفترچه 
بیمه و تطبیق ارائه خدمات درمانى با دستورالعمل هاى 

سازمان هاى بیمه گر هستیم. 
وى با بیان اینکه در برنامه نسخه نویسى و نسخه  پیچى 
الکترونیک سه وضعیت در نظر گرفته شده است، بیان 
کرد: در وضعیت اول خدمات تمــام الکترونیک آنالین 
است که پزشک نســخه الکترونیکى تجویز مى کند و 
این نسخه در ســایر مراکز ارائه دهنده مانند داروخانه ، 
آزمایشــگاه و ... به صورت الکترونیکى رویت و خدمت 

ارائه مى شود.
اولویت دوم که خدمات نســخه نیمه الکترونیک نامیده 
مى شود چنانچه به هر دلیل پزشک نسخه کاغذى تجویز 
کند در مقصد مانند داروخانه ابتدا نسخ کاغذى به صورت 
الکترونیکى تبدیل و سپس خدمت الکترونیکى به بیمه 

شده ارائه مى شود.
اولویت سوم خدمات الکترونیک به صورت افالین ارائه 
مى شود به عبارت دیگر چنانچه به هر دلیل قطعى اینترنت 
داشته باشیم خدمات پزشکى به صورت کاغذى انجام 
مى شــود و در اولین فرصت برقرارى ارتباط به صورت 

آفالین وارد سیستم مى شود.
مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان گفت: از شهریور 
ماه امســال به تدریج تمام مطب ها ، داروخانه ها و مراکز 
پاراکلینیک خصوصى مســتقل اســتان به تدریج وارد 
طرح نســخه پیچى و نسخه نویســى الکترونیک شده 
اند. در همین راستا ، طرح نســخه نویسى الکترونیک در 
درمانگاه هاى اســتان اصفهان نیــز از اول بهمن 1399 
شــروع شــده و ظرف چند ماه آینــده کلیــه درمانگاه 
ها بــه صــورت الکترونیک تجویــز و نســخه پیچى 
مى شوند، همچنین براى سهولت در امر نسخه پیچى در 
داروخانه هــا، هماهنگى هــاى الزم با شــرکت هاى 
نرم افــزارى داروخانه ها جهت اتصال بــه نرم افزار هاى 
آنان به صورت مستقیم با ســازمان بیمه سالمت جهت 
ثبت نسخه الکترونیک در داروخانه ها صورت گرفته است. 

حذف دفترچه کاغذى 
در سازمان بیمه سالمت

 از اردیبهشت 1400 

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: با گذشت 6ماه از راه 
اندازى هاب مرکزى کشور و با نزدیک شدن به ایام پایانى 
سال براى اولین بار حجم لجســتیکى عملیات تخلیه و 
بارگیرى مرســوالت در این هاب از مرز 50کامیون در 

روز گذشت.
حمید باقرى اظهار داشــت: با افزایــش حجم خرید و 
فروش هاى اینترنتى ناشــى از شــیوع ویروس کرونا و 

همچنین نزدیک شدن به ایام پایانى سال، براى اولین بار 
حجم لجستیکى عملیات تخلیه و بارگیرى مرسوالت در 
هاب مرکزى پستى کشور در اصفهان از مرز 50 کامیون 

در روز گذشت.
 مدیرکل پست اســتان اصفهان بیان داشت: با تخلیه و 
بارگیرى کامیون ها از مقاصد تهران، مشهد، تبریز، شیراز، 
اهواز، یزد، همدان، اراك، رشت،  شهرکرد، یاسوج، بوشهر 

و بیرجند براى اولین بار رکورد تخلیه و بارگیرى در هاب 
اصفهان شکسته شد.

وى در ادامه خاطرنشــان کــرد: در صــورت تهیه زیر 
ساخت هاى الزم و با توجه به افزایش مرسوالت کشور، 
این هاب منطقه مرکزى کشور آمادگى الزم براى ارایه 
خدمات تخلیه و بارگیرى به تمامى نقاط کشور را فراهم 

خواهد کرد.

رکورد عملیات روزانه تخلیه و بارگیرى پست اصفهان شکسته شد


