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گام هاى طالیى 
تا سالمت مغز

استاندار: وضعیت راه هاى اصفهان مناسب نیست
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دالیل رشد بى سابقه 
مصرف برق در 2 ماه اخیر

اتفاق غیرمعمولى 
براى «مردم معمولى»!

کشف 130 کیلوگرم 
مواد افیونى از 
سوارى سمند مسدود کردن5

 807 حلقه چاه 
غیر مجاز در اصفهان 

طى 5 سال

مغز شما یک دستگاه شگفت انگیز است که 
صندوقچه  باارزشى از تجربیات و خاطراتى که بخش 

بزرگى از زندگى شما را تشکیل مى دهند در خود 
نگه مى دارد. هر روز انبوهى از اطالعات جدید وارد 

مغزتان مى شود که آن را تمرین مى دهد؛ اما ...

مدیر منابع آب شهرستان اصفهان از پر و مسدود 
شــدن 807 حلقه چاه غیر مجاز در اصفهان طى 

پنج سال گذشته خبر داد.
خلیل دادخواه با اشــاره به توقیف 1102 دستگاه 
و ادوات حفارى غیرمجاز در پنج ســال گذشته، 
گفت: 807 حلقه چاه غیرمجاز در پنج سال گذشته 
در این شهرستان پرومسلوب المنفعه شده است.

وى با بیان اینکه در سال گذشته، 196حلقه چاه 
غیرمجاز پر شده است، اظهار کرد: تا کنون 261 
دستگاه کنتور هوشمند حجمى بر روى چاه هاى 

4کشاورزى، صنعت...

تدوین برنامه اضطرارى براى گذر از تابستان تدوین برنامه اضطرارى براى گذر از تابستان 
جزئیات مصوبات جلسه مدیریت تنش آبى در اصفهان؛ جزئیات مصوبات جلسه مدیریت تنش آبى در اصفهان؛ 
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ضمن تأکید بر اینکه استان اصفهان جزو مسیرهاى ترانزیتى در کشور است؛

ناصر نصیر: همچنان 
مشغول بازى در 

«جشن سربرون» هستم

بدون ستاره ایرانى لیگ ما ضعیف تر 
خواهد بود

فوتبالیست پیشین روسیه:

فوتبالیست اسبق روسیه و کارشناس فوتبال این کشور به تمجید تمام قد از 
ستاره ایرانى پرداخت و او را بهترین بازیکن لیگ دانست.

هفته پایانى آرتم دزوبا با 4 گل خود توانست عنوان آقاى گلى را در شب غیبت 
آزمون از ستاره ایرانى برباید و یک افتخار بزرگ را...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پروژه همت آباد 
اصفهان یکى از 

طرح هاى موفق 
بازآفرینى کشور است

بخشودگى جرائم مالیاتى و فرصتى ارزشمند براى فعاالن اقتصادى
مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان خبر داد
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طارمىطارمى
تأثیرگذارترین بازیکن تأثیرگذارترین بازیکن 

فصل لیگ پرتغالفصل لیگ پرتغال

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول
جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول شرکت تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه نفت اصفهان ،راس ساعت 9صبح  
روزشنبه مورخ 1400/03/29 در محل مسجد امام حسن (ع)واقع در شاهین شهر ،منطقه خانه کارگر ،بلوار دانشجو ، 

خیابان بوستان تشکیل مى گردد.
لذا از کلیه اعضا دعوت مى شود راس ســاعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند ویا وکیل /نماینده خود را کتبا  

معرفى نمایید .
ضمنا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع  عمومى تعداد آراى وکالتى هر عضو حداکثر 
3راى  وهرشخص غیر عضوتنها 1راى خواهد بود واعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود 
حداکثر  تا تاریخ 1400/03/26در محل دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر ،خیابان رازى ،فرعى 7شرقى،پالك 81 ،طبقه 

اول  واحد 2،حاضر تا پس از احراز هویت وتایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه

1-گزارش هیات مدیره وبازرسان شرکت تعاونى .
2-طرح تصویب صورت هاى مالى 99.

3-طرح تصویب بودجه 1400.
4-انتخاب بازرس اصلى و على البدل.

5-ارائه گزارش تغییرات اعضا ء.
6-گزارش حسابرسى 99.

7-طرح وتصویب پاداش هیات مدیره وبازرسان مطابق با آیین نامه.
8.انتخاب روزنامه رسمى جهت درج آگهى تعاونى .

تاریخ انتشار آگهى :1400/03/01

هیأت مدیره ومدیر عامل - شرکت تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان                                

آگهى مزایده

سید محسن تجویدى - شهردار دستگرد 

بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اســالمى در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه پالك 
مسکونى واقع در خیابان بسیج کوچه شهید على رجبیان اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده مى توانند جهت 
دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1400/03/17 مراجعه و تا تاریخ 1400/03/17 

نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

تلفن:03145403100 - 03145403200   فاکس:03145400017
م . الف:1138599

آدرس متراژ مدرك مالکیت عنوان ردیف
خیابان بسیج کوچه شهید على رجبیان 202/22 عادى پالك مسکونى 1

نوبت اول

آگهى مناقصه مرحله د وم

سید محسن تجویدى - شهردار دستگرد 

بدینوسیله شهردارى دستگرد در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى شهر دستگرد در خصوص خرید و 
اجراى آسفالت از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید لذا شرکت کنندگان در مناقصه 
مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1400/03/17 مراجعه و تا 

تاریخ 1400/03/17 نسبت به تحویل اسناد به واحد حراست اقدام نمایند.

تلفن:03145403200-03145403100   فاکس:03145400017
م . الف:1138598

عنوان ردیف
خرید و اجراى آسفالت 1

نوبت اول

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با اشاره به نقش دانشگاه در تقویت تولید، گفت: 
دانشگاه مى تواند با ارتباط موثر با صنعت، به عنوان یک پشتیبان قوى در بحث تولید مطرح 

باشد.
امیررضا نقش درباره نقش و جایگاه دانشگاه در تحقق شعار سال 1400، اظهار کرد: در نظام 
نوآورى و تولید هر کشور، جایگاه دانشــگاه خصوصا به عنوان پشتیبان تثبیت شده است. 

وى افزود: اگر دولت، تولید و دانشگاه را رئوس یک مثلث در نظر بگیریم و اگر وظیفه دولت 
را سیاست گذارى در بحث کالن کشور بدانیم که موانع تولید را از بین مى برد، دانشگاه نیز 

مى تواند به عنوان یکى از رئوس این مثلث عمل کند.
به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد، ارتباط بین این سه راس مى تواند بسیار 
موثر باشد. دانشگاه مى  تواند با دانش، علوم، فنون و نوآورى هایى که دارد نیاز تولید در رفع 

مشکالت را بر عهده گیرد.
نقش با بیان اینکه سیاست دانشگاه آزاد اسالمى سمت و سو دادن به پژوهش هاى کاربردى 
و مسئله محور است، خاطرنشان کرد: در واحد نجف آباد در دو سال اخیر توسعه خوبى در 
این زمینه انجام شده و قراردادهاى برون دانشگاهى بسیارى با صنایع مطرح کشور منعقد 
شده است. وى، نبود ارتباط اثربخش بین صنعت و دانشگاه را حلقه مفقوده در کشور دانست 
و گفت: این موضوع باعث مى شــود که بسیارى از مســائل با علم روز حل نشود و در این 
زمینه نیاز به تقویت بیشــتر داریم. با ایجاد نظام پایش در دانشگاه آزاد اسالمى چالش ها 
و ابرچالش هاى کالن کشور احصا و در پایان نامه هاى کاربردى دانشجویان تحصیالت 

تکمیلى بررسى مى شوند.

آگهى ثبت نام کاندیداهاى هیئت مدیره هشتمین دوره دانشگاه با ارتباط مؤثر با صنعت، مى تواند پشتیبان تولید باشد
انتخابات سازمان نظام پزشکى شهرستان نجف آباد

با عنایت به برگزارى هشــتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشــکى شهرســتان،در 
تاریــخ 1400/4/25 از کلیــه پزشــکان (متخصص،عمومى)-دکتــراى داروســاز-
دندانپزشک(متخصص،عمومى)-دکترا علوم آزمایشگاهى(حرفه اى،متخصص)تشخیص طبى 
لیسانسه هاى پروانه دار گروه پزشــکى دعوت مى گردد که جهت ثبت نام از تاریخ 1400/2/30 
لغایت1400/3/5از ســاعت14-8 با در دست داشتن مدارك ذیل به شــبکه بهداشت و درمان 

نجف آباد اتاق28،واحد نظارت بر درمان مراجعه نمایند.
مدارك الزم جهت ثبت نام داوطلبین در هیئت مدیره:

1-فتوکپى شناسنامه(تمام صفحات دو نسخه)
2- تصویر کارت ملى

3-تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکى
4- 6 قطعه عکس 4*3

5- تائیدیه 3 سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکى
هیئت اجرایى هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکى شهرستان نجف آباد
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وزیر راه و شهرسازى گفت: ذوب آهن اصفهان در شرایط 
سخت تحریم دشــمن، ایران را در جمع تولیدکنندگان 

ریل دنیا قرار داد.
محمد اســالمى در هفتمین کنفرانس بین المللى حمل 
و نقــل ریلى در مهندســى راه آهن گفــت: ذوب آهن 
اصفهان در شرایط سخت تحریم دشــمن، ایران را در 
جمع تولید کنندگان ریل دنیا قرار داد که دستاورد بسیار 
ارزشمندى است و هم اکنون ریل استاندارد این کارخانه 

در محورهاى مختلف کشور مورد استفاده قرار مى گیرد.
محمد اســالمى افزود: اولین هدف ما ایــن بود که در 
راســتاى خودکفایى متعهدانه بایســتیم و اجازه ندهیم 

که ریل و سوزن مورد نیاز کشــور از خارج وارد شود. لذا 
شرکت ها و کارخانجات ســازنده را حمایت و پشتیبانى 
کردیم و آنهــا کار را به نتیجه رســاندند؛ اگــر چه این 
تحقیقات 20 ســال به طول انجامیده بود اما هم اکنون 
نتیجه اش این است که ریل در داخل کشور تولید مى شود 
و براى پروژه هاى زیرســاختى نصب و به بهره بردارى 

مى رسد.
محمد اســالمى ضمن تأکید بر حمایت از تولید داخل 
خاطرنشــان کرد: باید همه ما متعهد باشیم که صنعت 
حمل و نقل را در کشور توسعه دهیم و این توسعه باید در 

شأن مردم ایران باشد.

رئیس کل بانک مرکزى از چاپ 80 هزار میلیارد تومان 
اسکناس بدون پشــتوانه در بهمن و اســفند 98 خبر

 داد.
همتى در جمع 30 مدیر بازار سرمایه گفت: پشت پرده 
رشــد 20 درصد واحد پایه پولى در بهمن و اسفند 98 

کسرى بودجه 60 هزار میلیارد تومانى دولت بود.
وى افزود: قرار شــد پولى در قالب 5 میلیــارد دالر از 
صندوق توسعه ملى برداشت شود، پولى که اصًال وجود 
نداشــت. متعاقب این اتفاق 75 هزار میلیارد تومان نیز 
بابت خســارت و بیکارى ناشــى از کووید 19 در قالب 
وام هاى یک میلیون تومانى با نرخ 12 درصد پرداخت 

شــد که این نقدینگى رشــد کرد. پولى که بانک ها به 
دلیل شرایط خاص کرونا نتوانســتند با آن کارى کنند. 
همتى گفت: بخشــى از این پول به بــورس آمد و آن 
شــرایط عجیب در ماه هاى نخســتین ســال 99 رقم 

خورد.
رئیس کل بانک مرکزى افزود: براى اینکه رشــد پایه 
پولى را درك کنید باید بدانید که از اول 98 تا بهمن 98 
رشد پایه پولى 10 واحد درصد پایه پولى بود، دقت کنید 
این رشد در  بهمن و اسفند 98 شد 20 واحد درصد پایه 
پولى. در نهایت در بهار 99 معادل 80 هزار میلیارد تومان 

عرضه مازاد پول ایجاد شد.

ذوب آهن، ایران را در جمع 
ریل سازان دنیا قرار داد

چاپ 80 هزار میلیارد تومان 
اسکناس بدون پشتوانه 

تزریق واکسن 
در روز انتخابات؟!

  باشگاه خبرنگاران جوان | علیرضا 
رئیسى  سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا در 
کالب هاوس در پاســخ به این سئوال که آیا قرار 
است در کنار صندوق هاى انتخابات واکسیناسیون 
صورت گیرد، گفــت: این موضــوع را تکذیب 
مى کنم، ما 60 میلیون واجد شرایط انتخابات داریم 
و اصًال این امکان را نداریم تا این تعداد را یک روزه 
واکسن بزنیم، حتى اگر فرض کنیم 18 میلیون نفر 
شرکت کنند ما ظرفیت تزریق به این تعداد افراد 
را نداریم و نهایت ظرفیت تزریق روزانه 500 هزار 

دوز است.

فوت 500راننده تاکسى
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانى هاى    ایرنا |
شهرى کشــور گفت: از شروع شــیوع ویروس 
منحوس کرونا تا کنون 9500نفــر از رانندگان 
تاکسى به این ویروس مبتال شــده اند که از این 
تعداد 500 راننده تاکســى فوت کردند. مرتضى 
ضامنى افزود: براســاس اعالم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى سهم حمل و نقل عمومى 
در انتقال و توسعه چرخه کرونا ویروس بیش از 26 

درصد است.

پدر بابک 
اعتقادات مذهبى ندارد

  مهر | سرپرست دادسراى جنایى تهران 
جدیدترین جزئیــات از پرونده قتــل خانوادگى 
خرمدین ها را تشریح کرد و گفت: پدر این خانواده 
نه فرد مذهبى بوده و نه گرایشــات مذهبى دارد. 
محمد شهریارى اظهار کرد: پدر بابک خرمدین 
برخالف آنچه در جلسات بازپرسى اعالم مى کرد 
که فرد مذهبى است و به دلیل تعصبات دینى دست 
به قتل بستگان خود زده است، اصًال دیدگاه مذهبى 
ندارد. وى افزود: او در تفکرات قدیمى مربوط به 
داستان قدیمى «بابک خرمدین» سیر مى کرده 

و به شدت تعصبات ملى داشته است. 

انهدام بزرگ ترین 
باند قاچاق موبایل 

مدیرکل اطالعات آذربایجان غربى    مهر |
با اعالم آمار 58 روزه از انهدام بزرگ ترین شبکه 
قاچاق موبایل در شمال غرب کشــور خبر داد و 
افزود: ســربازان گمنام امام زمان (عج) در همین 
راستا 36 هزار گوشى کشف کردند و پرونده اى به 

ارزش 7000 میلیارد تشکیل دادند.

تشابه سازى آقاى وزیر!
  ایرنا | وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکى گفت: وقتى مادرم سال ها در بستر بیمارى 
بود گرچه پنج فرزند هم داشــت به قدرى دلم به 
مادرم گــره خورده بود که همواره مى خواســتم 
کنارش باشــم اما بعضى وقت ها مى گفتم اگر 
خواهر یا برادرى داشــتم که وقتى در یک نقطه 
از کشور براى فالن کار حضور دارم، به مادرم سر 
مى زد، خیالم راحت مى شد. این غربت و تنهایى 
را در یگانگى خودم احســاس کــردم و باید به 

خانواده ها گفت که یک فرزند، کم است.

بحران ترك تحصیل
معاون آمــوزش ابتدایــى وزارت    ایلنا |
آموزش و پرورش دربــاره بازماندگان از تحصیل 
و در پاسخ به این ســئوال که در سال تحصیلى 
1400-1399حدود 210 هزار بازمانده از تحصیل 
در مقطع ابتدایى داشتیم، بیشترین آمار بازمانده از 
تحصیلى مربوط به کدام استان ها و مناطق بوده اند؟ 
گفت: بیشــترین آمار براى امتناع از ورود دانش 
آموزان به مدرسه در زمان کرونا در شهرهاى بزرگ 
به ویژه در تهران بوده است. طبق بررسى هایى که 
امسال شده تعداد زیادى از دانش آموز کالس اولى 

در میان بازماندگان از تحصیل هستند.

دولت بى طرف است
  ایسنا| رئیس دفتر رئیس  جمهورى اسالمى 
ایران تأکید کرد: دولت در  انتخابات بى طرف اســت. 
 محمود واعظى در حســاب کاربرى خــود در توییتر 
نوشــت: «دولت در  انتخابات بى طرف است و رقیب 
هیچ کدام از نامزدها یا جریان هاى سیاســى نیست. 
نامزدهاى محتــرم به جاى ســیاه نمایى و تهمت و 
فضاســازى هاى غیرواقعى علیه دولت، برنامه هاى 
خود را براى اداره کشور ارائه کنند. به نفع همه است 
که انتخابات کامًال رقابتى و با مشــارکت حداکثرى 

برگزار شود.»

جزایرى در زندان است
  باشگاه خبرنگاران جوان | وکیل شهرام 
جزایرى درباره آخرین وضعیت موکلش اظهار کرد: 
موکل بنده هنوز در زندان است و طى روزهاى اخیر 
مشمول مرخصى نشده  است. لعیا باقرى در پاسخ به 
این ســئوال که جزایرى به چه دلیل در زندان است 
گفت: او هم اکنون به دلیل یک پرونده مالى در رابطه 
با تسهیالت دالرى در زندان است. باقرى ادامه داد: 
این پرونده در گذشته هم جارى بوده و اکنون براى آن 

اجراییه جدید صادر شده است.

نوار بگذارید 
و فحش بدهید!

  برترین ها |رئیس دولت بهار در جریان ســفر 
اســتانى خود به گیالن، در جمع مردم آستانه اشرفیه 
گفت: شما 16 ســال اســت که دارید به من فحش 
مى دهید، فحش بدهید. شــب ها هم که خودتان در 
خواب هســتید، نوار بگذارید و فحش بدهید! به خدا 
به اندازه سرســوزنى در من تأثیر ندارد چون مى دانم 
پشت آنها چه کسانى هستند. من مانند آن بچه چوپانى 
هستم که باالى تپه ایستاده و مى بیند که سیل دارد 
مى آید و به شما خبر آن را مى دهد. شما به جاى اینکه 
رفتارتان را اصالح کنید و بیایید کنار ملت بایســتید، 

شروع به فحش دادن به این بچه چوپان مى کنید! 

کنایه انتخاباتى 
  نامه نیوز | مســعود ده نمکى در مناظره با 
صادق زیبــاکالم در کالب هاوس و در پاســخ این 
اســتاد دانشــگاه که معتقد بود انگیزه اى براى رأى 
دادن نیست گفت: در پاسخ به آقاى زیباکالم بگویم 
که هربار در انتخابات نامزدشــان پیروز باشــد، این 
صندوق شکسته خوب اســت. هربار احتمال ریاست 
جمهورى فرد دیگرى مطرح باشد مى گویند انگیزه اى 

وجود ندارد. 

برخى عرق ملى ندارند
جانشــین فرمانده ناجا گفت: برخى    انتخاب|
کاندیداها مصاحبه هایى مى کنند که جز وطن فروشى 
چیزى ندارد. این افراد عرق ملى را از دســت داده اند 
و خود را نوکر و مــزدور آن طرف آب هــا مى دانند. 
قاسم رضایى اظهار کرد: ناجا به پشــتیبانى مردم و 
به خواست مردم با این افراد ذره اى مماشات نخواهد 

کرد.

تقدیر از 
دیوان محاسبات 

  روابط عمومى دیوان محاسبات کشور| 
مجمع نمایندگان استان خوزستان با انتشار بیانیه اى، 
از پیگیرى دیوان محاسبات کشور و همراهى دستگاه 
قضا در فسخ واگذارى شرکت کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه تقدیر بــه عمل آوردند. در بخشــى از این 
بیانیه که به امضاى تمامى نمایندگان مردم اســتان 
خوزستان رسیده و در صحن علنى مجلس قرائت شد، 
آمده است: فسخ  واگذارى شــرکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه و بازگشــت آن به بیت المال نشان 
داد مجلس یازدهم و بازوى نظارتى مهم آن نســبت 
به احقاق حقوق مردم حساســیت ویژه داشــته و در 
جهت حفظ و پاسداشــت بیت المــال گام بر خواهد 

داشت. 

خبرخوان

در فاصله یک ماه مانده به انتخابات 1400، استودیو هاى 
سیما براى تولید برنامه هاى انتخاباتى آماده شده اند.

طرح  آرایه برنامه هاى انتخاباتــى تلویزیونى نامزدهاى 
ریاست جمهورى در فروردین ماه به تأیید رسید و اکنون 
با تالش طراحان وعوامل مرکز تولید و فنى سیما نصب 

آرایه ها به پایان رسیده است.
عبدالعباس برغشــى، رئیس کمیتــه طراحان صحنه 
برنامه هاى انتخاباتى نامزدهاى ریاست جمهورى با بیان 
اینکه در بیشتر آرایه ها، رنگ آبى کمرنگ و کرم غالب 
است و این انتخاب برگرفته از هویت ایرانى و براى آرامش 
بخشى است، گفت: رنگ آبى کمرنگ از نظر حرفه اى، 
عمق میدان و گستردگى فضاى آرایه را نزد مخاطب به 

وجود مى آورد و صحنه را چشم نوازتر مى کند.

زهره گوهرشادى یکى از طراحان آرایه هاى برنامه هاى 
انتخاباتى نیز استفاده از رنگ آبى کم رنگ در اکثر آرایه ها 
را با توجه به کارکرد این رنگ مؤثر دانست و افزود: این 
رنگ هم عمق میدان بیشترى ایجاد مى کند و هم براى 

مخاطب و مصاحبه شونده، آرامش به وجود مى آورد.

معاون اجتماعى فرمانده انتظامى خراســان شــمالى 
از دســتگیرى مادرى خبر داد که دو کودك خود را در 

اسفراین به قتل رسانده بود. 
سرهنگ ســجاد نامور اظهار کرد: در پى اعالم خبرى 
مبنى بر وقوع یک مورد گازگرفتگى در یکى از مناطق 
حاشیه شهر اسفراین، بالفاصله عوامل گشت انتظامى 
به همراه نیروهاى امدادى و اورژانس به محل مورد نظر 
اعزام شدند. وى با اشاره به اینکه در این حادثه دو کودك 

خردسال که مسموم شــده بودند توسط اهالى محل به 
اورژانس بیمارســتان امام خمینى (ره) اسفراین انتقال 
داده مى شوند، افزود: متأســفانه این دو کودك به علت 

شدت مسمومیت در بیمارستان فوت مى کنند.
معاون اجتماعى فرمانده انتظامى خراســان شمالى با 
بیان اینکه مأموران انتظامــى در حین بازدید از صحنه، 
متوجه تعدادى قرص برنج که بر زمین پراکنده شــده 
بود مى شــوند، تصریح کرد: با وجود مستنداتى که در 

صحنه مشــاهده و کشف شــد، ظن مأموران به اینکه 
احتمال قتل در این رابطه وجود داشــته باشــد بیشتر 

مى شود.
این مقام انتظامى ادامه داد: با توجه به مستندات موجود، 
تحقیقات پلیسى در این رابطه آغاز شد که در نهایت پرده 
از راز یک قتل هولناك برداشته و مشخص مى شود که 

قاتل در کمال ناباورى مادر این دو کودك بود.
سرهنگ نامور با بیان اینکه جسد دو کودك خردسال با 

هماهنگى مقام قضایى به پزشکى قانونى منتقل مى شود 
گفت: مادر این دو کودك که خــودش نیز بعد از وقوع 
قتل اقدام به بلعیدن مقدار زیادى شیره تریاك به قصد 
خودکشى کرده بود براى انجام اقدامات پزشکى تحت 

الحفظ به بیمارستان منتقل مى شود. 
وى با تأکید بر اینکه تحقیقات کمــاکان در این رابطه 
ادامه دارد، خاطرنشان کرد: نتیجه تحقیقات پلیسى بعد 

از تکمیل پرونده منتشر مى شود.

رئیس گروه دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعى سازمان 
بهزیستى کشور از مسئوالن پرونده قتل «بابک خرمدین»  
خواست اجازه دهند با پدر و مادر بابک مصاحبه کنند تا با 
بررسى چند و چون ماجرا و دالیل آن، شاید بتوان از بروز 

اتفاقات و پرونده هاى مشابه در آینده جلوگیرى کرد.
حسین اسدبیگى معتقد است: کسى که دست به تکه تکه 
کردن یک جنازه، آن هم فرزند خود مى زند ممکن است 
دچار «ســایکوز» یا «جنون» باشد. چند سال پیش مورد 
دیگرى بود که پسرى دختربچه همســایه را در منطقه 
ورامین، با سوء رفتار و کودك آزارى به قتل رساند و سعى 
کرد او را در اسید حل کند؛ اینها موارد استثنایى و نادرى در 

سال هاى گذشته بوده است.
اسدبیگى با اشاره به اینکه احتمال اینکه پدر و مادر مقتول 

دچار نوعى اختالل شدید روانى (که مى تواند جنون باشد) 
باشند، به عنوان رییس گروه آسیب هاى اجتماعى سازمان 
بهزیستى کشور گفت: از مسئولین پرونده درخواست دارم 
که اجازه دهند تا با این فــرد مصاحبه کنیم و چند و چون 
ماجرا را متوجه شویم و در پیشگیرى و مداخله پرونده هاى  
اینچنینى به ما کمک کنند تا از بروز پرونده هاى مشــابه 
دیگر جلوگیرى شــود و از کنار آن به ســادگى نگذریم. 
مواردى را نیز در تاریخچه اورژانــس اجتماعى مى دانم 
که وقتى فردى، رفتار جزئى در مــورد فرزندانش انجام 
داده بود و کارشناسان ما از دادگاه خواسته بودند تا بررسى 
بیشــتر صورت گیرد، بچه ها به پدر برگردانده و سپس به 
قتل رســیدند؛ این مورد نادرى در ســال هاى خیلى دور 

است. 

بررسى تعداد کاربران توییتر استفاده کننده از هشتگ هاى 
حمایتى در خصــوص کاندیداها، از زمــان ثبت نام تا 28 
اردیبهشت نشان مى دهد که سید ابراهیم رئیسى با 12 هزار 

اکانت بیشترین حامى را در توییتر دارد.
سعید جلیلى و سعید محمد با اختالف نسبت به رئیسى در 

رتبه هاى دوم و سوم قرار گرفته اند.
اگرچه تعداد محتوا درباره احمدى نــژاد در این بازه زمانى 
نزدیک به 80 هزار محتواست اما تعداد محتواى هشتگ هاى 
حمایتى وى نسبت به ســایر کاندیداها کمتر بوده (حدود 
6000) و لزومًا فراوانى محتوا در خصوص یک شــخص 

نشانه محبوبیت او نیست.
هر کدام از این کاربران ممکن است در این مدت محتواى 
فراوانى را تولید کرده باشــند؛ به عنوان نمونه 2000 کاربر 

حامى محسن رضایى در این مدت 68 هزار محتواى صرفًا 
حمایتى منتشــر کرده اند. همچنین برخى کاربران، از دو یا 
سه کاندیدا حمایت کرده اند که در تعداد حامى هر کاندیدا 

لحاظ شدند. 
برخى کاندیداها که هشــتگ هاى حمایتى نداشتند (مانند 
الریجانى) یا محتواى حمایتى شــان بسیار کم بوده (مانند 

شریعتمدارى) در این لیست جاى ندارند.

مدیرعامل شــرکت تولید، انتقال و توزیع نیروى برق 
ایران گفت: رشد 20 درصدى مصرف برق در دوماه اخیر 

بى سابقه است.
 محمدحســن متولى زاده روز پنج شــنبه درششمین 
مانور فراگیر بــرق در محل مرکز پایــش صنعت برق 
در جمع خبرنگاران افزود: وقوع خشکســالى و کاهش 
بارش ها در سال آبى جارى (مهر1399 تا پایان شهریور 
1400) سبب افزایش مصرف برق طى دو ماه اخیر شده 

است.
وى ادامه داد: خشکسالى ســبب زودتر وارد مدار شدن 
چاه هاى کشــاورزى از یک طرف و افزایش دماى هوا 
سبب زودتر وارد مدار شدن وسایل سرمایشى از طرف 
دیگر شــده که همین عوامل رشد 20 درصدى مصرف 

برق را رقم زده است.
متولى زاده خاطرنشان کرد: امســال با پدیده جدیدى 
به نام اســتخراج خانگى رمز ارز روبه رو شــده ایم که 
به صورت غیر مجاز از برق اســتفاده کرده و مصرف را 
باالتر برده اســت. مدیرعامل توانیر گفت: همزمان با 
این موضوع وبه دلیل کاهش بارش، موجودى آب سدها 
کاهش یافته که همین امر سبب کم شدن 50 درصدى 

تولیدبرق از نیروگاه هاى برق آبى شده است.
وى ادامه داد: همــه این عوامل ســبب برهم خوردن 
تعادل عرضه و تقاضــاى برق شــده بنابراین از مردم 
درخواســت کرده ایم امســال زودتر همکارى خود با 
صنعت بــرق را انجام دهند و مدیریت مصرف داشــته 

باشند.

مادر اسفراینى 2 کودك خود را کشت

دلیل استفاده از رنگ آبى 
در استودیوهاى برنامه هاى تلویزیونى انتخاباتى

دالیل  رشد بى سابقه مصرف برق در 2 ماه اخیرتعداد کاربران حامى کاندیداها در توییتر

درخواست بهزیستى از مسئول پرونده 
قتل «بابک خرمدین»

رئیس جمهور گفت:  همه تحریم هاى اصلى را برخواهند 
داشــت. االن هم بحث روى مسائل جزئى و ریز است و 
(رفع) تحریم هاى نفت، پتروشیمى و کشتیرانى و بیمه و... 

و بانک مرکزى را قبول کردند و تمام شده است.
حجت االسالم حسن روحانى، رئیس جمهور در مراسم 
افتتاح طرح هاى وزارت نفت گفت: ما با قدرت برنامه ها 
را در جنگ اقتصادى ادامه دادیــم و  به قولى که در آغاز 
ســال 99 به مردم دادیم و وزارت نفــت اعالم کرد 17 
طرح پتروشــیمى را افتتاح مى کنیم، امــروز به این 17 
طرح رســیدیم و این در تاریخ صنعت پتروشیمى کشور 

بى نظیر است.
رئیس جمهور با بیان اینکه بیــش از یک میلیارد و 300 
میلیون پروژه امروز افتتاح شده است و این حائز اهمیت 
است که در شــرایط کرونا به این نقطه رسیدیم، گفت: 
کسى فکر نمى کرد و نمى دانست که چه بارى بر دوش 
دولت است. دولت در سخت ترین شرایط یکساله گذشته 
با رهبرى رهبــر معظم انقالب و بــا حمایت و حضور و 
صبورى مردم خداراشکر به این اهداف رسیدیم و با این 
پنج شنبه ها تودهنى به آمریکا زدیم و به آنها نشان دادیم 
که ملت ایران مقاوم است و مثل سرو مقاوم مسیر خود 

را ادامه مى دهد.
روحانى ادامه داد: امروز خوشحالم که امروز در کشور همه 
اتفاق نظر کردند که ایران باید به سمت توسعه برود و تولید 
را رونق دهد. همه یکپارچه هستند که باید اقتصاد را به 
حرکت درآوریم. شاید برخى بگویند خب این معلوم است! 
نه من بخاطر تجربه اى که در 42 سال دارم مى گویم که 
اختالف بود که اصل بر چیست؟ و استراتژى اصلى باید 
بر چه باشد؟ اینکه رهبرى در طول این ساها تولید و رونق 
تولید و مانع زدایى ها را مطرح مى کنند معنایش این است 
که آن گفتمان اصلى در کشور ما رشد و توسعه است. البته 
اقلیت کوچکى هنوز هم این را نپذیرفته اند اما ملت این 

را پذیرفته اند.
وى ادامــه داد: ملت ایــران در طول 42 ســال از همه 
سیاسیون و احزاب جلوتر بودند و آنچه ملت فهمیدند بهتر 
بوده اســت.حتى در گفتمان و نحوه تعامل با دنیا و حتى 
در نحوه تعامل با کشورهاى منطقه ملت بهتر مى فهمند.

رئیس جمهور با اشــاره به روند مذاکرات در وین تصریح 
کرد:  در ویــن مذاکره مى کننــد و قبــول دارند همه 
تحریم هاى اصلى را برخواهند داشــت. االن هم بحث 

روى مســائل جزئى و ریز اســت و تحریم هاى نفت، 
پتروشیمى و کشتیرانى و بیمه و... و بانک مرکزى را قبول 
کردند و تمام شده است. ما گام اصلى و بزرگ را برداشتیم 
توافق اصلى انجام شده است. بله بر روى مواردى است 
که بحث مى کنیم تا به توافق نهایى برسیم اما کار را دولت 

انجام داده است.
وى تصریح کرد: من سه ماه پیش ذهنم مشغول بود که 
آیا مى توانیم؟ دو تا بیل مى خواستیم یکى به کمر کرونا و 

دیگرى را هم به کمر تحریم بزنیم و این دو تا بیل را پیدا  
کردیم و به کمر هر دو زدیم. کمر کرونا شکسته است و با 
همین واکسن هایى که وارد مى شود و واکسن داخلى هم 
که ساخته مى شود، تا پایان دولت اطمینان نسبى از کرونا 
خواهیم داشت، البته باید پروتکل ها را همچنان رعایت 
کنیم. کمر کرونا و تحریم را تا پایان دولت مى شــکنیم 
و امروز آن را شکســتیم. این افتخارى براى ملت ایران

است.

روحانى: تمامى تحریم ها برداشته مى شود
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امواج ناپایدار فعالً هستند
کارشـناس پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
ناپایدارى هاى جوى تداوم دارد و براى اوایل هفته آسمان 
اکثر مناطق گاهى همراه با رگبارهاى پراکنده و وزش باد 
شدید خواهد بود. حجت ا... على عسـگریان اظهار کرد: 
در این مدت آسـمان بسـیارى از مناطق استان قسمتى 
ابرى اسـت و گاهى افزایش ابر و وزش باد تقریبًا شدید 

پیش بینى مى شود.

27 اتوبوس  بازسازى شد 
27 دستگاه اتوبوس بازسازى شده  با حضور معاون توسعه 
کارآفرینى و اشـتغال وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعى، 
شهردار و رئیس شوراى شـهر اصفهان به بهره بردارى 
رسید. براى بازسازى هر دسـتگاه اتوبوس 400 میلیون 
تومان هزینه شده است. تعدادى از اتوبوس ها در کارخانه 
پیشرو دیزل و تعدادى در تعمیرگاه شهردارى اصفهان به 

طور مشترك بازسازى شده است.

پاالیشگاه سهام شسپا را خرید
بلوك 16٫67 درصدى سهام شرکت نفت سپاهان، 
در بورس عرضه شـد و پاالیشـگاه اصفهان اقدام به 
خرید سـهام شسـپا کرد. به این ترتیـب، بیش از یک 
میلیـارد و 583 میلیـون و 333 هزار سـهم شسـپا با 
قیمت پایه هر سـهم 2148 تومان و قیمت پایه کل 
3٫4 هزار میلیـارد تومان عرضه شـد؛  براى قطعیت 
خرید، شـپنا 40 درصـد آن را به صورت نقـد خواهد 
پرداخت و مابقـى(60 درصـد) را به صورت اقسـاط 

مساوى تسویه خواهد کرد.

تجهیز چاه کشاورزى
چاه کشـاورزى روسـتاى طـرار فریدن با هـدف حذف 
آبرسانى سیار تجهیز شـد. به گزارش روابط عمومى آبفا 
منطقه فریدن، با توجه به نیتراته شدن چاه آب روستاى 
طـرار امور آبفـا منطقه فریـدن با هدف حذف آبرسـانى 
سـیار وارتقاى کیفى آب شـرب این روسـتا پـس از اخذ 
مجوزهاى الزم وتنظیم تفاهم نامه اقدام به تجهیز چاه 

کشاورزان کرد. 

کاشت 70 اصله نهال غیر مثمر 
70 اصله نهال غیر مثمر در تصفیه خانه فاضالب شـهر 
داران با هدف توسعه فضاى سبز این منطقه کاشته شد. 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه فریدن، در راستاى 
زیبا سازى فضاى تصفیه خانه و مدیریت پساب با کیفیت 
خروجى تصفیه خانه، این امور با توجه به وسـعت فضا و 
کمبود فضاى سبز و درختچه اقدام به تهیه وکاشت درخت 

غیر مثمر نمود.

150 هزار نفر واکسینه شدند
رئیس مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان گفت: تاکنون 
150 هزار نفر از شـهروندان استان اصفهان که جامعه 
هـدف واکسیناسـیون کرونـا هسـتند در ایـن طـرح 
مشـارکت داشـتند. کمال حیدرى با بیـان اینکه اخیراً 
نیز محموله واکسـن چینـى و ایتالیایـى وارد اصفهان 
شـده اسـت، تصریح کرد: براى همه گروه هاى هدف 
واکسـن مورد نیاز موجود اسـت. وى گفـت: ضرورى 
است سالمندان را در خصوص واکسیناسیون آگاه کرد 
تا به هر روشى که برایشان ممکن است از این فرصت 

استفاده کنند.

کشف 2 قبضه اسلحه 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان بیان داشت: حسب 
اعالم منابع و مخبرین مبنی بر نگهداري اسلحه در منزل 
شخصی مامورین کالنتري 22 با اخذ دستور قضایی در 
بازرسی از منزل متهم به محل اعزام شدند و طی بازرسی 
صورت گرفته از منزل متهم ماموران موفق به کشف دو 
قبضه سالح شـدند. سـرهنگ حمیدرضا اکبري گفت: 
مامورین پلیس یک قبضه سـالح شـکاري تک لول به 
همراه 17 عدد فشنگ مربوطه، یک قبضه سالح کمري 
9میلی متري بهمراه یک خشـاب و تیر جنگی مربوطه 

کشف کردند.

خبر

مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: باکس هایى محافظتى با توجه به موقعیت 
درختان چهارباغ در نظر گرفته شده تا خطرى درختان این 

محور تاریخى و گردشگرى را تهدید نکند.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: به دستور شهردار اصفهان 
44 اصله درخت چنار 20 ساله به روش جا به جایى به خیابان 
چهارباغ انتقال یافت و ترمیم پوششى گیاهان آن انجام شد 
تا سرزندگى این خیابان احیا شود؛ این درختان جایگزین 
درختانى شد که سال هاى گذشته به دلیل عملیات عمرانى 

مترو قطع شده بود.
مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 

اصفهان ادامه داد: درختــان رفیوژهاى میانى چهارباغ در 
فاصله باالتر از کف پیش بینى شــده چهارباغ قرار داشت 
از این رو با تدابیر در نظر گرفته شده در قسمت رفیوژهاى 
شرقى چهارباغ، باکس هایى محافظتى با توجه به موقعیت 
درختان در نظر گرفته شده تا خطرى درختان را تهدید نکند.

وى افزود: در بخــش غربى چهارباغ با توجــه به این که 
درختان به صورت تک درخت با سن پایین تر وجود داشت 
و ریشه آنها قابل مشــاهده بود؛ با تصمیمات فنى از سال 
گذشته تاکنون شــیوه عادت درختان را بررسى کرده و با 
در نظر گرفتن باکس هاى ویژه، اطراف درختان پوشانده 

مى شود که این اقدام در حال انجام است.

مردم مومن اصفهان در حمایت از مردم مظلوم فلســطین 
و نوگالن شهید در افغانســتان، در گذر فرهنگى چهارباغ 

عباسى گرد هم آمدند.
در حاشــیه این راهپیمایى و در مراســم حمایت از مردم 
فلسطین، مدیر مرکز رسیدگى به امور مساجد استان اصفهان 
ضمن ابراز همدردى با شهداى افغانستان و فلسطین اظهار 
داشــت: دنیا به حیله هاى رژیم هاى اســتکبارى امریکا و 
اسرائیل پى برده و از مردم مظلوم فلسطین حمایت مى کنند.

حجت االسالم ســید صادق ابطحى همچنین اشاره اى به 
انتخابات و اهمیت آن در سرنوشــت کشور داشت و گفت: 
چشم دنیا به انتخابات ما دوخته شده و همگان منتظرند تا 

ببینند مردم ایران چه کسى را به عنوان رئیس جمهور انتخاب 
مى کنند تا برنامه هاى خود را پیاده کنند. بنابراین حضورى 

پرشور در پاى صندوق هاى راى الزامیست.
وى افزود: هر چه انتخابات پرشورتر برگزار شود، فرد اصلح 
آســان تر نمایان مى شــود. مردم گوش به زنگ باشند و 
فعالیت هاى نامزدهاى مورد نظر خود را بررسى کنند تا مبادا 

قدم در مسیر اشتباهى بگذارند. 
در پایان بیانیه اى در حمایت از مردم مظلوم فلســطین و 
محکوم کردن حمالت رژیم صهیونیستى قرائت شد.   پس 
از قرائت این بیانیه پرچم رژیم اشغالگر قدس به آتش کشیده 

شد و راهپیمایى مردمى ادامه یافت.

حمایت مردم اصفهان از 
مردم مظلوم فلسطین

تدابیر ویژه براى نجات 
درختان چهارباغ

اســتاندار اصفهان گفت: وضعیت راه هاى اســتان 
اصفهان مناسب نیست و باید مسیرها بازسازى شود.

عباس رضایى پیش از ظهر پنجشــنبه در آئین بهره 
بردارى از پروژه هاى عمرانى و آغاز عملیات اجرایى 
3500واحد مسکونى طرح اقدام ملى مسکن با اشاره به 
لزوم ساماندهى ورودى هاى اصفهان ابراز داشت: در 
این زمینه ورودى جنوب اصفهان هنوز با گذشت یک 

سال و نیم پیگیرى هنوز محقق نشده است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه براى ساماندهى ورودى 
جنوب اصفهان هماهنگى بین شهردارى هاى اصفهان 
و بهارستان با شــرکت عمران این شهر جدید امرى 
ضرورى اســت، ادامه داد: همه اقدامات باید به موقع 
انجام شود و چنانچه این امر انجام نشود آنطور که باید 

تأثیرگذار نخواهد بود.
وى با اشاره به لزوم تســریع در بهره بردارى از پروژه 
مترو بهارستان تصریح کرد: در این زمینه تأمین اعتبار 
با همکارى سازمان برنامه وبودجه انجام شده است و 
ضرورى اســت حداکثر این پروژه تا 15 خرداد بهره 

بردارى شود.
رضایى با اشاره به اینکه اجراى با کیفیت پروژه ها در 
استان اصفهان امرى ضرورى اســت، ادامه داد: باید 
توجه داشت که وضعیت راه هاى استان اصفهان مناسب 
نیست و باید مسیرها بازســازى شود. وى تاکید کرد: 
ضرورى است بودجه مورد نیاز براى این امر تأمین شود 
تا شاهد روند بهبود وضعیت راه هاى استان اصفهان که 

جزو مسیرهاى ترانزیتى در کشور است، باشیم.

استاندار: وضعیت راه هاى اصفهان مناسب نیست

130 کیلوگرم مواد افیونى از نوع حشــیش و تریاك 
از یک خودروى سوارى سمند کشف و توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامى استان گفت: ماموران واحد 

رزمى یگان تکاورى فرماندهى انتظامى استان حین 
گشت زنى در منطقه بیابانى اطراف یکى از محور هاى 
مواصالتى اســتان به عبور یک دســتگاه خودروى 

سوارى سمند مشکوك و به آن دستور توقف دادند.
سرهنگ محمدرضا هاشــمى فر با بیان اینکه راننده 
خودرو با مشــاهده ماموران اقدام به فرار کرد افزود: 
ماموران با تعقیب این خــودرو در یک اقدام ضربتى 
آن را متوقف کرده و در بازرسى از آن 120 کیلوگرم 

حشیش و 10 کیلوگرم تریاك کشف کردند.
وى با بیان اینکه متهم این محموله را از کشور هاى 
شرقى با اســتفاده از راه هاى فرعى و بیابانى قاچاق 
کرده و قصد انتقال آن به مرکز کشور را داشت گفت: 
راننده این خودرو دستگیر و تحویل مراجع قضایى شد.

کشف 130 کیلوگرم مواد افیونى از سوارى سمند

انبار ضایعات بازیافت به وسعت 2000 متر مربع گرفتار 
شعله هاى آتش شد.

فرهاد کاوه آهنگران ، با اشاره به حادثه آتش سوزى 
در انبار ضایعات، اظهار کرد: این حادثه در ساعت 3 و 

43 دقیقه بامداد پنجشنبه به سامانه 125 سازمان آتش 
نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گزارش شد 

که بالفاصله آتش نشانان راهى محل حادثه شدند.
وى با بیــان اینکــه نیروهــاى امــداد و نجات از 

ایســتگاه هاى 6، 7، 16، 19 و 25 ســازمان آتــش 
نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان همراه 
با یک دســتگاه آبرســان و خودروى حامل دستگاه 
تنفسى جهت اطفاى این حریق نیمه سنگین و براى 
امدادرســانى اقدام کردند، اضافه کرد: 
نیروهاى آتش نشانى در کمترین زمان 
خود را بــه محل حادثه کــه در اتوبان 
شهید اردستانى (روستاى دینان) بود، 

رساندند.
ســخنگوى ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان با 
بیان اینکه علت حادثه در دست بررسى 
است، افزود: حریق نیمه سنگین بود و به 

طور کامل اطفا شد.
وى اضافه کرد: وسعت محل حریق زمین محصورى 
به وســعت 2000 متر مربــع بوده و اطفــا کامل و 

پاکسازى آن حدود 5 ساعت به طول انجامید.

حریق گسترده در انبار 2000 مترى

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از اجراي طرح 
زوج و فرد در کالنشــهر اصفهان از ابتداي خردادماه 

سال جارى خبر داد. 
محمدرضا محمدي بیان داشت: در اجراي مصوبات 
ســتاد اســتانی مبارزه با کرونا و به منظور رفاه حال 
شهروندان و با توجه به شرایط کنونی بیماري کرونا، 
طرح زوج و فرد از روز شنبه اول خردادماه (امروز) اجرا 

می شود. وي افزود: طرح زوج و فرد در هسته مرکزي 
کالنشــهر اصفهان صبح ها از ســاعت 9 الی 14 و 

عصرها از ساعت 17 الی 22 اجرا می شود.
رئیس پلیس راهور استان از شهروندان خواست، حتى 
االمکان از ترددهاى غیر ضرورى مخصوصا در هسته 
مرکزى شــهر خوددارى کنید تا بیمــاران بتوانند به 

سهولت به بیمارستان ها مراجعه کنند.

اجراي طرح زوج و فرد از امروز

شــهردار اصفهان گفت: در صدد صدور پایان کار و سند 
شش دانگ براى ســاختمان ارگ جهان نما هستیم تا 
نســبت به تعیین تکلیف و صدور ســند براى واحدهاى 

تجارى آن اقدامات الزم انجام شود.
قدرت ا... نوروزى با اشــاره به تعیین تکلیف اسناد ملکى 
واحدهاى ساختمان ارگ جهان نما، اظهار کرد: ساختمان 
ارگ جهان نما در زمینى به وســعت بیــش از 17 هزار 
مترمربع داراى 81 هزار مترمربع زیربنا است که در صدد 
صدور پایان کار و سند شــش دانگ براى آن هستیم تا 
نســبت به تعیین تکلیف و صدور ســند براى واحدهاى 

تجارى آن اقدامات الزم انجام شود.

شــهردار اصفهان افزود: در شــش هزار متــر مربع از 
جهان نما باید هتل احداث شود که در این ارتباط مذاکراتى 

انجام شده و امیدواریم در آینده عملیاتى شود.
وى تاکید کرد: مشکالت حقوقى پیچیده ارگ جهان نما 
در حال حل شدن است تا از حالت بى روحى خارج شود، 
البته مالکان باید در این راستا همکارى الزم را با شهردارى 

داشته باشند.
نوروزى ادامه داد: با توجه به دخیل بودن دســتگاه هاى 
متعدد براى رفع مشــکالت جهان نمــا، نمى توان زمان 
مشــخصى را براى تعیین تکلیف نهایى مســائل این 

ساختمان اعالم کرد.

مشکالت حقوقى ارگ جهان نما پیچیده است

معاون وزیر راه و شهرســازى و مدیرعامل شــرکت 
بازآفرینى شهرى ایران، گفت: پروژه همت آباد اصفهان 
یکى از پروژه هاى موفق بازآفرینى شــهرى در سطح 

کشور است.
مهدى عبورى در آئین افتتاح فاز اول پروژه نوســازى 
و بازآفرینــى محله همت آباد که با حضــور وزیر راه و 
شهرســازى برگزار شــد، پروژه همت آباد را یکى از 
پروژه هاى موفق بازآفرینى در ســطح کشور دانست و 
اظهار داشت: اهالى این محله انصافًا همت کردند و با 
اعتماد به اعضاى تعاونى غدیر، 24 واحد در فاز یک پروژه 

به بهره بردارى رسید.
وى افزود: چند آیتم در ایــن مجموعه مورد توجه راه و 
شهرسازى قرار گرفت که از جمله مى توان به برگشت 
کیفیت زندگى با محوریت توســعه محله اشاره کرد؛ 
تجمیع 23 واحد نامرغوب و تبدیل به 72 واحد مسکونى 
با کیفیت، با همت راه و شهرسازى و شهردارى اصفهان 
میسر شــد. معاون وزیر راه و شهرســازى ادامه داد: با 
پیگیرى وزیر راه و مصوبه اخیر هیأت وزیران، تسهیالت 
تبصره اى در بافت هــاى ناکارآمد افزایش یافت که در 

پروژه همت آباد نیز اتفاق افتاد.

پروژه همت آباد  اصفهان 
یکى از طرح هاى موفق بازآفرینى کشور است

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: در جلسه 
مدیریت تنش آبى در اصفهان مقرر شد برنامه گذر از تابستان 

براى تهیه آب شرب تدوین شود.
منصور شیشه فروش با اشــاره به طرح معافیت از پرداخت 
بهاى برق اظهار داشــت: مصرف زیــر 100 کیلو وات در 
ماه هاى گرم و مصــرف زیر 80 کیلووات در ســایر ماه ها 
مشمول طرح رایگان شدن برق مصرفى مى شود، الگوى 
مصرف مشترکان در 4 ماهه گرم ســال نباید بیش از 300 

کیلو وات شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره به 
خشکى رودخانه  زاینده رود  در 10 ماه گذشته افزود: چاه هاى 
اطراف نیز خشک شده است و چاه هاى فلمن آبى ندارند و  به 
همین دلیل چند هزار هکتار از اراضى کشاورزى کشت نشده 

و کانون هاى گرد و غبار هم فعال شده  اند.
وى با اشاره به تشکیل جلسه مدیریت تنش آبى در اصفهان 
گفت: در این جلسه مقرر شد برنامه اضطرارى گذر از تابستان 
براى تهیه آب شرب تدوین شود و همه ادارات مکلف شدند 
مصــرف آب را 50 درصد کاهش دهند، استانداردســازى 
کولرها، تنظیم فالش تانک ها، نصب مخزن آب اضطرارى 
در مراکز حساس مانند بیمارستان ها و درمانگاه ها از مصوبات 

این جلسه بود.
شیشه فروش با تأکید بر جداســازى آب فضاى سبز از آب 
شرب عنوان کرد: 60 درصد از فضاهاى سبز شهرهاى استان 
اصفهان به روش هاى آبیارى نوین مجهز شدند، در راستاى 
فرهنگ ســازى در مصرف آب با همکارى بسیج محالت 
و مساجد فرهنگ ســازى مدیریت و صرفه جویى در انرژى 

و شرب انجام خواهد شد و دســتگاه هاى اجرایى نیز پیگیر 
تخصیص اعتبارات براى اجراى این طرح باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
40 هزار هکتار باغ، عشایر و 280 روستا در استان اصفهان 
نیاز به آب رسانى ســیار دارند، گفت: وزارت نیرو و شرکت 
آب و فاضالب کشــور باید اعتبار آب رسانى سیار و اصالح 
شبکه هاى آب روســتایى که منجر به پرت آب مى شود را 
تأمین کنند. شیشه فروش با اشــاره به اینکه برنامه ایمنى 
آب شرب در استان تهیه شده است، بیان کرد: رعایت حریم 
کیفى چاه هاى آب توسط ادارات، تهیه اطلس آلودگى منابع 
آب شرب توسط آب منطقه اى براى پیشگیرى از آلودگى آب 
و اعالم به دستگاه ها براى ایجاد تصفیه خانه و جلوگیرى از 

ورود پساب ها ابالغ شده است.

جزئیات مصوبات جلسه مدیریت تنش آبى در اصفهان؛ 

تدوین برنامه اضطرارى
 براى گذر از تابستان 

مدیر منابع آب شهرستان اصفهان از پر و مسدود شدن 807 حلقه چاه غیر مجاز در اصفهان 
طى 5 سال گذشته خبر داد.

خلیل دادخواه با اشاره به توقیف 1102 دستگاه و ادوات حفارى غیرمجاز در 5 سال گذشته 
گفت: 807 حلقه چاه غیرمجاز در 5 سال گذشته در این شهرستان پرومسلوب المنفعه شده 

است.
وى با بیان اینکه در سال گذشته، 196حلقه چاه غیرمجاز پر شده است، اظهار کرد: تا کنون 
261 دستگاه کنتور هوشمند حجمى بر روى چاه هاى کشاورزى، صنعت و خدمات دولتى 

نصب شده است.
مدیر منابع آب شهرستان اصفهان اظهار کرد: در سال گذشته 224 دستگاه و ادوات حفارى 

غیر مجاز توقیف شده است.
وى افزود: با اقدامات انجام شده در سال 99 و اصالح و تعدیل پروانه بهره بردارى 586  حلقه 
چاه کشاورزى  شاهد صرفه جویى حدود26 میلیون مترمکعب در سال در منابع  آب زیرزمینى 

بودیم.
دادخواه به اقدامات انجام شده مدیریت منابع آب در شهرستان اصفهان از سال 95  تا سال99  
پرداخت و گفت: از سال 1395 تا پارسال، 807 حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شد و 

641 دستگاه کنتور هوشمند حجمى بر روى چاه هاى شهرستان اصفهان نصب شده است.
مدیر منابع آب شهرستان اصفهان اضافه کرد: در این بازه زمانى 1102دستگاه و ادوات حفارى 

غیرمجاز توقیف شده است و 4267 پروانه بهره بردارى  چاه اصالح و تعدیل شده است.

مسدود کردن 807 حلقه چاه غیرمجاز در اصفهان طى 5 سال
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رامین ناصرنصیر پیرامــون فعالیت هاى خود در عرصــه بازیگرى گفت: این روزها مشــغول 
بازى در سریال «جشــن سربرون» به کارگردانى «مجتبى راعى» هســتم، این سریال یکى از 
بزرگترین پروژه هــاى تلویزیونى 
بوده کــه همچنان تا ســال آینده 
فیلمبردارى اش ادامه خواهد داشت.

وى دربــاره رعایــت پروتکل هاى 
بهداشــتى در ســریال «جشــن 
سربرون»  ابراز کرد: با وجود ویروس 
کرونا به طور کلى کار سخت مى شود 
اما خوشــبختانه در سریال «جشن 
سربرون» پروتکل هاى بهداشتى به 
خوبى رعایت مى شود و همه در پشت صحنه ماسک مى زنند و این وضعیت بدون شک آرامش ما 

بازیگران که مجبوریم بدون ماسک جلوى دوربین ظاهر شویم را فراهم مى آورد.
بازیگر مجموعه «بچه محل» کیفیت سریال «جشن سربرون» افزود: به شدت از پروسه ساخت 
این سریال راضى هستم، زیرا این سریال فیلمنامه بسیار خوبى دارد و مجتبى راعى هم به خوبى 
و با وسواس اثر را به جلو مى برد، شخص بنده به موفقیت این ســریال نزد مخاطبان تلویزیون 

بسیار امیدوارم. 

مدیر شبکه مستند سیما در مراســمى از یک عمر فعالیت هنرى فرهنگ جوالیى، 
تهیه کننده باسابقه رادیو و خالق «صبح جمعه با شما» قدردانى کرد.

در این مراسم فرهنگ جوالیى با اشاره به اینکه رادیو بخش مهمى از زندگى من است، 
گفت: بسیارى از برنامه هاى رادیو پس از پیروزى انقالب را من آغاز کردم. این موضوع در 
حالى بود که طنز ممنوع بود، دست زدن ممنوع بود و چالش هاى دیگرى داشتیم. البته از 
سال 1363 بود که دست زدن (تشویق) در برنامه ها به نوعى آزاد شد. خیلى از موسیقى ها 
در رادیو را من پخش کردم که به نوعى آن زمان خط شــکنى بود. وقتى براى اولین بار 
موسیقى از محمد نورى پخش کردم، گمان مى کردم مرا از پخش بیرون مى اندازند! با مدیر 
رادیو جر و بحث مى کردیم اما همان مدیر اکنون که من را مى بیند عذرخواهى مى کند. 
جوالیى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود درباره محمد نورى خواننده باسابقه کشور 
صحبت کرد و گفت: محمد نورى شخصیت بى نظیرى داشت و همیشه با خود مى گفتم 

که چرا صداى کسى مثل او نباید پخش شود چون صداى نورى تا سال 
1376 مجوز پخش نداشت. وى ادامه داد: او زندگى ساده اى داشت. 
قبل از انقالب دبیر بود، مى خواند اما در حاشیه بود. وقتى از او دفاع 
مى کردم هنوز او را ندیده و با ابعاد شــخصیتى اش آشنا نبودم. 
فقط دیده بودم که آدم خوبى است، کارنامه قوى دارد و آثارش 
بسیار خوب و دقیق است. واقعاً براى دریافت مجوز پخش آثار او 
سختى کشیدم اما در نهایت موفق شدم که این مجوز را بگیرم. 
جوالیى در ادامه خاطراتى از کار کردن در رادیو بیان کرد و 

گفت: من در برنامه ها بسیار سخت گیر بودم. خاطرم هست 
که یکى از بزرگان صــدا در یکى از برنامه ها 

دیر به اســتودیو آمد. به او گفتم که اگر 
هفته بعد دیرتر بیایى، شرمنده ات 

مى شــوم. هفته بعد دیر آمد و 
مى خواست داخل برود ولى 

اجازه نــدادم. این اتفاق 
مثل تــوپ در رادیو 

پیچید. البته شب 
بهش زنگ زدم 
و عذرخواهى 
کردم چرا که 
از  بزرگ تر 

من است.

ى کسى مثل او نباید پخش شود چون صداى نورى تا سال 
زپخشنداشت. وى ادامه داد: او زندگى ساده اى داشت. 
وقتى از او دفاع  بود، مى خواند اما در حاشیه بود. ب دبیر

را ندیده و با ابعاد شــخصیتى اشآشنا نبودم. نوز او
ودم که آدم خوبى است، کارنامه قوى دارد و آثارش 
 و دقیق است. واقعاً براى دریافت مجوز پخش آثار او 
یدم اما در نهایت موفق شدم که این مجوز را بگیرم. 
 ادامه خاطراتى از کار کردن در رادیو بیان کرد و 

ر برنامه ها بسیار سخت گیر بودم. خاطرم هست 
بزرگان صــدا در یکى از برنامه ها 

تودیو آمد. به اوگفتم که اگر
یرتر بیایى، شرمنده ات

 هفته بعد دیر آمد و
ولى  ت داخل برود

دم. این اتفاق 
پ در رادیو 

ته شب 
گ زدم 
هى 
که 
ز 

بازیگر سریال «بیگانه اى با من است» پیرامون محدودیت هایى که کرونا براى وى و همکارانش در طول یک سال و 
نیم گذشته بوجود آورده است گفت: متاسفانه کرونا در طول یک سال و نیم گذشته شدیدا من و بسیارى از همکارانم 
را محدود کرده و نمى توانیم به دلیل ترس از ابتال در هر کارى حاضر شویم. وى در همین راستا ابراز کرد: تا زمانى که 
واکسن نزنم خیالم راحت نمى شود و سر کارى هم حضور پیدا نمى کنم و فعال هم موفق به دریافت واکسن کرونا نشده ام.

پوراندخت مهیمن ابراز کرد: من در طول مدت زمانى که با ویروس کرونا مواجه شدیم تنها در یک سریال شبکه نمایش 
خانگى به نام «بیگانه اى با من است» به ایفاى نقش پرداختم که سر این کار پروتکل هاى بهداشتى به خوبى رعایت 

مى شد و من به این ویروس مبتال نشدم.
وى در همین راستا ابرازکرد: متاسفانه اتفاق وحشتناکى که در ســریال «بیگانه اى با من است» رخ داد از دست دادن 
زنده یاد پرویز پور حسینى سر همین کار بود، عالوه بر آن چون من و زنده یاد پرویز پور حسینى همکار ادارى هم بودیم 
از وى خاطرات بسیارى دارم و پس از درگذشت وى در آخرین همکارى که در سریال «بیگانه اى با من است» داشتیم 
خیلى ناراحت و غمگین شدم، جالب اینجا بود که وى بسیار مراقب خودش بود و همه چیز را رعایت مى کرد ولى خب 
این ویروس منحوس وى را از پا در آورد و دقیقا از همان زمان بود که من بیش از پیش از کرونا ترسیده و سر هیچ کار 

دیگرى ظاهر نشدم.
این بازیگر پیشکسوت عرصه تلویزیون با درخواســت از مسئولین براى واکسیناسیون ســریع ویروس کرونا براى 
هنرمندان پیشکسوت خاطرنشان کرد: خواســته ام از مسئولین این اســت که زودتر اقدام کنند تا حداقل هنرمندان 

مسن تر که در خطر بیشترى هستند واکسن بزنند.
مهیمن با اشاره به آخرین قرار داد کارى خود ابراز کرد: در آخرین اقدام خود براى حضور در آثار تصویرى با سیروس مقدم 
براى سریال شبکه نمایش خانگى «جزیره» قرارداد بسته ام که البته خوشبختانه هنوز زمان بازى من در این سریال 

فرا نرسیده و گروه وى در جزیره کیش مشغول ساخت این مجموعه هستند و من امیدوارم تا زمان شروع کار من 
واکسنم را زده باشم تا با ترس کمترى بتوانم به ایفاى نقش در این مجموعه بپردازم. 

این بازیگر تلویزیون درباره تجربه کار در آثار نمایش خانگى بیان کرد: حضور و همکارى با ســریال هاى شبکه 
نمایش خانگى را بسیار دوست دارم چون هم دستمزد بهترى مى دهد و فضاى بهترى براى کار دارد اما آنچه که من 
و دیگر بازیگران هم سن و سال مرا رنج مى دهد تفاوت بسیار زیاد دستمزد بازیگران مسن با بازیگران جوان است.

وى در همین راستا تاکید کرد: چطور مى شود که در یک پروژه من و دیگر بازیگران جوان به یک اندازه در لوکیشن 
حاضر مى شویم به یک اندازه زمان مى گذاریم و به همان اندازه در فیلمنامه نقش داشته باشیم اما دستمزدهایمان 
به شکل زیادى با هم فرق داشته باشد، یعنى دستمزد من به عنوان بازیگرى که در جایگاه خود پیشکسوت هستم 
از دیگر بازیگران جوان بسیار پایین تر است، و این موضوع بسیار من را ناراحت مى کند چرا که حق من و همکاران 

همسن و سال من نیست که دستمزدمان از بازیگران جوان تا این اندازه کم باشد.

ابراز نگرانى پوراندخت مهیمن
 از کار در شرایط کرونایى: 

بعد از درگذشت
 پرویز پور حسینى
 سر هیچ کارى نرفتم

وقتى دست زدن در رادیو ممنوع بود!

«مردم معمولى»، تازه ترین سریال رامبد جوان که 
این روزها در شبکه نمایش خانگى پخش مى شود، 

دچار یک اتفاق غیر معمولى شد. 
بنابر این گــزارش 6 قســمت ابتدایــى «مردم 
معمولــى»، پس از پخــش، به دلیــل نارضایتى 
مخاطبان و آنچه «شــیوه جدید روایت و رویکرد 
تعاملى با مخاطبان» عنوان شده است،از دسترس 
خارج شد. این سریال ساخته رامبد جوان، از هفته 
آینده، کار خود را از سرخواهد گرفت و با تغییراتى 

گسترده، دوباره از قســمت نخست پخش خواهد 
شد.

ســاخته اخیر رامبد جــوان براى شــبکه نمایش 
خانگى با انتقادهاى بســیارى از سوى بینندگان 
و منتقدان مواجه بود.  حاال در جدیدترین تصمیم، 
روابط عمومى ســریال اعالم کرد، پس از بررسى 
نظرات کاربران و مخاطبان در شــش قســمت 
ابتدایى و تغییر در ســبک ســریال، گروه سازنده 
«مردم معمولــى» و فیلیمو تصمیــم به تغییرات 

گســترده گرفتند تا با رویکرد جدید قسمت هفتم 
را به عنوان قسمت نخست در دسترس مخاطبان

 قرار دهند.
در بخش دیگرى از این توضیح آمده است: احترام 
به ســلیقه مخاطبان و نگاه تعاملــى همواره جزو 
دغدغه هاى عوامل سازنده سریال «مردم معمولى» 
و مدیریت مجموعــه فیلیمو بــوده و از همین رو 
تصمیم به تغییرات در این ســریال نیز در همین 

راستا صورت گرفته است.

ســریال کمدى «مردم معمولى» به کارگردانى و 
تهیه کنندگى رامبد جوان، قرار اســت از شنبه، 8 
خرداد با تغییر در زمان پخش، روزهاى شــنبه و 
پنجشــنبه به صورت اختصاصى از فیلیمو پخش 

 شود.  
رامبد جوان، آتیال پســیانى، شــبنم مقدمى، لیلى 
رشیدى، کمند امیرســلیمانى، خاطره اسدى، الناز 
حبیبى، امیر نوروزى، خسرو پسیانى و شادى کرم 

رودى بازیگران این سریال هستند.

اتفاق غیرمعمولى براى «مردم معمولى»!

مدت هاست که هنر در این مرزوبوم کنج عزلت گزیده است و هنرمندان تکیه بر فضاى مجازى کرده اند تا فقط از پا نیافتند، اما «ایرج 
راد» بازیگر پیشکسوت معتقد است هنر را باید در سالن هاى سینما و تئاتر و گالرى ها تماشا کرد، نه در صفحه گوشى هاى همراه. 

ایرج راد عنوان کرد: در وضعیت کرونا مســئله این است که تماشاگر تمایلى به رفتن به جاهایى که شــلوغ است، ندارد و حتى اگر 
پروتکل هاى بهداشتى هم رعایت شود بازهم این عالقه مندى کمتر است.

وى افزود: البته خود سالن ها هم مشکالت زیادى دارند، چون باید رعایت فاصله ها را بکنند. اگر سالن پر هم شود باز ازنظر آنچه هزینه 
مى کنند و درآمدى که کسب مى کنند، نمى تواند پاسخگو باشــند. به هرحال باید تدبیرى براى این مهم بشود تا فضاهاى فرهنگى 
بتوانند به فعالیت خودشان ادامه دهند. حاال در هر زمینه اى که هست، درزمینه تئاتر و سینما و نمایشگاه ها و گالرى هاى مختلف که 

مربوط به هنرهاى تجسمى هست، همه باید تدبیر شود.
بازیگر «شمعى در باد» با اشاره به تغییر ذائقه مخاطب در شــرایط کرونا و احتمال بازگشت 
مردم به سینما عنوان کرد: آنچه شــخص در خلوت خودش نگاه مى کند با آنچه جامعه 
نگاه مى کند و در آن قرار مى گیرند، باهم متفاوت هستند. خیلى زمان ها من یک فیلمى 
را در خانه نگاه مى کنم و بسیار جذاب و تأثیرگذار است اما وقتى مى روم در محیط کارى 
خودم قرار مى گیرم که کسان دیگرى هستند، چون آن ها آن فیلم را ندیده اند من عمًال 
حرفى براى گفتن با آن ها ندارم؛ بنابراین آن فیلم تأثیرش تنها روى شخص من است که 
دیده ام اما وقتى فیلمى اکران مى شــود و یا تئاترى را روى صحنه مى بینم و یا نمایشگاهى 
که دایر شود، چون در ارتباط با جامعه و تماشاگران و هنردوســتان و مردم عام قرار مى گیرد 
دیالوگ برقرار مى شود. حاال فیلم و تئاتر و نقاشى و غیره و هرچه که باشد در مورد 
آن مى توان گفت وگو کرد. این بسیار در جامعه تأثیرگذار است و بسیار زیاد مورد 
نقد قرار مى گیرد و فرصت گفت وگوى فرهنگى را در جامعه ایجاد کرده و 

تأثیرات مثبتى دارد.
بازیگر تئاتر و نمایشنامه نویس گفت: تازه در پساکرونا متوجه مى شویم 
چه لطماتى در اثر تعطیلى ها به وجود آمده اســت و وقفه به وجود 
آمده، چــه ضررها و زیان هایــى را وارد کرده اســت. باید 
تمهیداتى اندیشیده شــود تا جامعه فرهنگى و هنرى 
بتوانند به فعالیت هاى خودش ادامه دهند تا براى 

پس از کرونا جایگاه خودش را زود پیدا کند.

ایرج راد:  در پساکرونا متوجه میزان خسارت تعطیلى ها به 
هنر مى شویم

آناهیتا همتى، بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر که از ســاکنان 
شــهرك اکباتان تهران که جنایت خانوادگى قتل ســه انسان 
توسط یک زوج قاتل در آن رخ داده است از قتل بابک خرمدین و 
آرزو خرمدین به دست پدرشان و فضاى حاکم بر شهرك محل 
زندگى آنها و برخورد اهالى چنین گفت: بابک خرمدین را با اینکه 
از همکاران در عرصه سینما بود ولى از نزدیک نمى شناختم. اما 
فضاى شهرك اکباتان بعد از این جنایت به حدى متاثر از این خبر 
شده است که دیگر شهروندان و دوستان و آشنایانى که بیرون این 
شهرك زندگى مى کنند و در جریان این اتفاق هستند با ما تماس 

مى گیرند که مواظب باشیم.
آناهیتا همتى تاکید داشت : این جنایت در شهرك 
اکباتان رخ داده است ولى دلیل بر تسرى آن 
بر میزان ســالمت روان دیگر ساکنان 
این شهرك نیست. بدون شک این 
والدین درگیر بیمارى روانى جدى 
هستند. این جنایات به نحوى 
که والدینى دو فرزند و داماد 
خود را به این شکل فجیع 
به قتل برســانند یک 
رفتار طبیعى نیست و 
این اتفاق یک استثنا 
این  خانه  است.
خانواده قاتل 

و قربانیان مى توانست در هر نقطه اى باشد و محل سکونت آنها ارتباطى با قتل ندارد. 
همه در شهرك اکباتان غصه دار این اتفاق هستند. این جنایت یک ضربه بزرگ براى 

همه ساکنان شهرك بود.
آناهیتا همتــى با بیان اینکه ایرانى هــا به درمان روان خود زیــاد توجه نمى کنند 
گفت: ایرانى هــا در هر حد از میزان آســیب روحى که با آن درگیر باشــند ، رفتن 
نزد روانشــناس و روانکاو و روانپزشــک را جدى نمى گیرند. متاســفانه توجه به 
سالمت روان در بین جامعه ایرانى ضعیف است و بیشــتر توجه به سالمت جسم 
است. شــاید اگر مادر و پدر بابک و آرزو خرمدین ، 20 ســال پیش ، قبل از اینکه 
مرتکب قتلى شوند ، به مشاور و روان درمانگر مراجعه مى کردند این جنایت ها رخ 

نمى داد. 

روایت آناهیتا همتى از زندگى در شهرك اکباتان بعد از قتل بابک خرمدین

دوستانم مى گویند مراقب خودت باش

سحر زکریا بازیگر برون گرایى که سابقه همکارى با برخى از سریال هاى ماندگار مهران مدیرى 
را در کارنامه دارد، براى بار چندم بر تغییر مشى این کارگردان خرده گرفته است.

زکریا با اشاره به تجربه حضور در دورهمى به روزنامه «هفت صبح» اظهار داشت: وقتى به دورهمى 
دعوت شدم حتى یک قران هم نگرفتم درحالى که همکاران دیگر گرفتند. فقط به من چند تا قابلمه 

و یک تبلت دادند که آن را هر جا بردم گفتند اصال این چه مارکى هست؟
زکریا ادامه داد: مدیــرى تغییر کرده چون مشــاورانش تغییر کردند. زمانى بــود که از مدیرى 
مى ترسیدیم موسیقى پاپ گوش دهیم چون ممکن بود مسخره شویم چون معتقد بود فقط باید 

موتزارت و بتهوون گوش کرد ولى حاال خودش از کنسرت بهنام بانى سردرمى آورد!
زکریا افزود: من همیشه خیلى محترمانه از مدیرى گالیه کرده ام ولى ایشان روش دیگرى دارند. 
مثال قبل از تولید دراکوال خبرى منتشر کردند که دیگر سراغ تیم قبلى شان نمیروند و دنبال یک 
تیم حرفه اى و درست هستند! یعنى ما حرفه اى و درست نیستیم؟ خب میخواهى کار بسازى چرا 
به همکاران سابق متلک مى گویى؟ چرا دراکوال با این همه آرایش و لباس و شیر و پلنگ و زرافه و 

هلى کوپتر و دستمزدهاى آنچنانى جزو کم اقبال ترین سریالهاى شبکه خانگى است؟
سحر زکریا درباره احتمال همکارى مجدد با مدیرى بیان داشت: مدیرى اگر بیاید و براى کارى 
میلیاردها تومان هم بدهد دیگر با او کار نمى کنم. ایشان شعار مى دهد که مى خواهد صداى مردم 

باشد ولى صداى همکاران خودش هم نیست. 
این بازیگر با اشاره به طلبش از سریال قهوه تلخ گفت: قهوه تلخ سه سال طول کشید و کلى هم در 
شبکه خانگى فروخت ولى بخاطر مشکالت مالى نیمه کاره ماند. تا چند سال پیش اغلب همکاران 
از این سریال طلب داشتند و بیشتر آنها طلبشان وصول شد ولى من هنوز دستمزد سه چهار ماه 

کار را نگرفته ام!
زکریا در ادامه بیان داشت: وقتى به مدیرى گفتم پولم را نگرفته ام گفت ولش کن، اینها پول مرا هم 
نداده اند در صورتى که ما بخاطر مدیرى رفتیم سر کار و ایشان باید دستمزد ما را پیگیرى مى کرد؛ 
براى همین وقتى مدیرى میگوید به آن گلفروش سر چهارراه فکر مى کند من میپرسم پس چرا به 

تیمى که سالها با شما کار کرده، فکر نمیکنى؟

دوباره سحر زکریا 
دوباره حمله به مهران مدیرى!

ناصر نصیر: همچنان مشغول بازى در 
«جشن سربرون» هستم

پروتکل هاى سختگیرانه بهداشتى 
فیلم «قاتالن ماه کامــل» جدیدترین 
فیلم مارتین اسکورسیزى با بازى لئوناردو دى کاپریو 

و رابرت دنیرو فاش شد.
طبق خبرهاى رســیده یک تیم اختصاصى شامل 100 پرستار و 
خدمه براى بحث هاى ایمنى فیلــم «قاتالن ماه کامل» در نظر 
گرفته شده است. فیلمبردارى فیلم تازه اسکورسیزى هم اکنون در 
ایالت اکالهما در دوران همه گیرى کرونا در حال انجام است، با این 
حال آنگونه که مشخص است کمپانى تهیه کننده فیلم «قاتالن 
ماه کامل» براى محافظت از بازیگــران و عوامل فیلم اقدامات 

جدى انجام داده است.
به گفته مایک فانتاســیا مدیر بخش لوکیشن فیلم «قاتالن ماه 
کامل»، در روند تولید این اثر یک تیم بهداشتى مربوط به بیمارى 
کرونا متشــکل از 75 تا 100 نفر وجود دارد. فانتاسیا اعالم کرد 

توصیه هاى اپل در این باره خیلى خیلى سختگیرانه است.
این مدیر همچنین گفت امیدوار است محدودیت هاى کرونایى 

در این روزها کاهش پیدا کند گرچه به گفته او در روند ساخت این 
فیلم احتماال تغییرى در بحث محدودیت ها بوجود نخواهد آمد و 

همچنان سختگیرانه خواهد بود.
فانتاســیا تاکید کرد در روند فیلمبردارى این روزهاى «قاتالن 
ماه کامل» که در 13 لوکیشــن مختلف انجام مى شود عالوه بر 
ساختمان مربوط فروشگاه و همینطور دفتر کار آنها، سه یا چهار 

مرکز آزمایشگاهى با وجود تعدادى پرستار قرار داده شده است.

پروتکل هاى بهداشتى فیلم «اسکورسیزى» 
فاش شد

  عطیه مؤذن / خبرگزارى مهر |
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طارمى
تأثیرگذارترین بازیکن فصل 
لیگ پرتغال
درخشــش مهدى طارمى در ترکیب تیم پورتو ادامه دارد و این مسئله 

محبوبیتى روزافزون را براى او به همراه دارد.
گلزنى یا گلســازى در هر مســابقه براى پورتو، حاال دیگر به یک توقع 
از سوى هواداران این تیم از مهدى طارمى ســتاره ایرانى پورتو تبدیل 
شــده اســت؛ طارمى در هفته پایانى لیگ فوتبال پرتغال و در مصاف 
بلننسس، تنها 69 دقیقه در زمین مسابقه حضور داشت اما در همان 
فرصت درخشید و نقش اول را در شب پیروزى چهارگله شاگردان 

کونسیسائو ایفا کرد.
او با گلزنى خود توانست عنوان تأثیرگذارترین بازیکن فصل لیگ 
پرتغال را از رقباى دیگر برباید و اگر سفروویچ مهاجم بنفیکا 
در هفته پایانى ناکام در گلزنى یا گلسازى باشد، این عنوان 
اختصاصًا به ســتاره ایرانى پورتو خواهد رســید؛ افتخار 
بزرگى که پس از آقاى گلى فصل گذشته لیگ پرتغال، 
در این فصل از مسابقات و در فصلى که پورتو بدترین 
روزهاى خود را در یک دهه گذشته در لیگ داخلى 

گذراند، به ثبت مى رسد.
مهدى طارمى با تاثیر مســتقیم روى 27 
گل، تأثیرگذارترین بازیکن این فصل لیگ 
پرتغال محسوب مى شــود؛ او توانسته در 
این فصل 16 گل بزند و 11 بار هم گلسازى 
کند تا باالتر از ســتارگانى چون سفروویچ، گونســالوس، اولیویرا و 
کارلوس جونیور در صدر جدول تأثیرگذارترین بازیکن فوتبال پرتغال 

در فصل 2021/2020 قرار گیرد.
اتفاق جالب توجه درباره ســتاره ایرانى توییت یکى از هواداران او و 
باشگاه پورتو بود که در هنگام تعویض مهدى طارمى در جدال مقابل 
بلننسس در دقیقه 69 و حضور اوانلیســون در زمین زده شد و این 
مخاطب توییترى در صفحه خود با انتشار عبارت «طارمى خاموش؟ 
تلویزیون خاموش» از ستاره ایرانى تیم پورتو اینچنین حمایت کرد 

و به نوعى ارزش کار او را در ترکیب پورتو نمایان ساخت. 
حاال پس از گذراندن یک فصل رؤیایى در تیم پورتو، مهدى طارمى 
باید به ایران سفر کند تا تیم ملى را در مسیر صعود به مرحله نهایى 
صعود به جام جهانى 2022 قطر در قاره آسیا همراهى کند؛ طارمى 
بدون تردید با عملکردى که از خود نشان داده، امید اول کادرفنى 
و هواداران فوتبال در ایران است که بتواند با درخشش خود 
در منامه، به رقباى آسیایى هم گل بزند و تیم اسکوچیچ را از 

مهلکه حذف زود هنگام نجات بدهد.

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن پس از شکست تیمش 
برابر استقالل و کنار رفتن از جام حذفى گفت: روى دو 

اشتباه بچگانه دو گل به استقالل کادو دادیم.
مجتبى حسینى گفت: فکر مى کنم یکى از بازیهاى خوب 
این فصل را به نمایش گذاشتیم. در نیمه اول به طور کامل 
بازى در اختیار ما بود و با سیستم مناسبى برابر یک تیم 

خوب قرار گرفتیم و موقعیت هایى را هم ایجاد کردیم.
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: در نیمه دوم هم 
شروع خوبى داشتیم و همین روند را ادامه دادیم اما با یک 
اشتباه بچگانه به بازیکن استقالل کادو دادیم و گل اول 

را خوردیم. البته چند دقیقه بعد دروازه بان استقالل هم به 
ما کادو داد و به گل تساوى رسیدیم.

حســینى ادامه داد: گل دوم را هم روى اشتباه بچگانه 
که نباید در این سطح رخ بدهد دریافت کردیم. در ادامه 
استقالل با وقت کشى و یک دفاع تیمى خوب و استفاده 

از ضد حمله بازى را کنترل کرد.
سرمربى ذوب آهن در پایان گفت: از زحمات تک تک 
بازیکنانم تشکر مى کنم که بازى قوى و پایاپایى را به 
نمایش گذاشتند. داورى خیلى  هم خوب بود اما با توجه به 

اتفاقات دربى تیم ها فشار مى آورند.

روزنامه الرایه قطر که بررســى عملکرد باشگاه هاى 
قطرى در پایــان فصل را از هفته گذشــته آغاز کرده 
به تحلیل شــرایط العربى در لیگ ستارگان پرداخته و 
مهرداد محمدى را بهترین بازیکن این تیم دانســته 

است.
در گزارش روزنامه الرایه آمده است: فصلى که گذشت 
براى العربى هیچ تفاوتى با فصل گذشــته نداشــت. 
آنها دقیقا مثل فصــل قبلى با 26 امتیــاز در جایگاه 
هفتم جدول لیگ قرار گرفتنــد و برخالف انتظارات 
هواداران شان نتوانستند به جمع 4 تیم طالیى باالى 
جدول و ســهمیه صعود به لیگ قهرمانان آسیا دست 

یابند.
فهرست بازیکنان خارجى العربى در ابتداى فصل هیچ 
تغییرى نداشــت به جز مهرداد محمدى که جانشین 
هموطن خودش مرتضى پورعلى گنجى شــد و مدافع 
ایرانى به مقصد لیگ چین العربى را ترك کرد. این در 
حالى بود که کادر فنى العربى نیز با حفظ هالگریمسون 
ایسلندى ثبات داشت. العربى در ادامه شاهد تغییرات 
گسترده در ترکیب بازیکنان خارجى بود به طورى که 

در طول یک فصل از8 بازیکن مختلف استفاده کرد.
آنها فصــل را با مارك مونیســا، مهــرداد محمدى، 
گونارسون ، السوگا و حمدى الحرباوى آغاز کردند اما 
در ادامه الحرباوى و السوگا از تیم کنار گذاشته شدند و 
مهدى ترابى به همراه ایوبى عزى را به خدمت گرفتند. 
در ادامه یوسف المســاکنى بازیکن الدحیل جانشین 
مهدى ترابى شد و همین مسئله تاثیر زیادى در عملکرد 
تیم داشــت که با تغییــرات متعدد در طــول فصل با 

ترکیب هاى متفاوتى به میدان مى رفت.
مهرداد محمــدى در این فصل عملکــرد موفقى در 
ترکیب العربى داشــت. او با وجود اینکه یک مهاجم 
تخصصى نیست و در نوك خط حمله مورد استفاده قرار 
نمى گیرد بهترین گل زن تیم در این فصل بود. مهرداد 
از مجموع 28 گل العربى 10 گل را به ثمر رساند و در 

واقع زننده بیش از یک سوم گل هاى این تیم بود. 
محمدى عملکردى قابل توجه از خودش نشــان داد 
و یکى از بهترین بازیکنــان خارجى فصل بود. او یک 
جنگجوى واقعى در زمین است که از خریدهاى موفق 

العربى به شمار مى رود.

شایان مصلح در واکنش به عکسى که روح ا.. باقرى از 
بازیکنان سپاهان منتشر کرده بود و تصویرش در آن نبود، 

کامنت جالبى نوشت.
سپاهان در هفته بیست و ســوم رقابت هاى لیگ برتر 
موفق شد با نتیجه 5 بر 1 مس رفسنجان را در هم بکوبد 
تا با یک بازى بیشتر نسبت به پرسپولیس، صدرنشین 

لیگ برتر شود.
پس از این مســابقه روح ا... باقرى مهاجم تیم سپاهان 
یک پست را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده که 

واکنش دیگر هم تیمى اش یعنى شایان مصلح را در پى 
داشته است. در این تصویرى که باقرى منتشر کرده، اکثر 
بازیکنان و اعضاى کادر فنى تیم سپاهان حضور دارند 

ولى خبرى از شایان مصلح نیست.
همین موضوع باعث شده شایان مصلح به شوخى زیر 
این پست خطاب به هم تیمى اش بگوید: «این عکس 
را هر کس درست کرده به او مى گفتى ما را دور نندازد.» 

 باقرى و مصلح ســابقه بازى در تیم هاى اســتقالل و 
پرسپولیس را دارند.

هافبک تیم ذوب آهن اصفهــان پس از دیدار 
مقابل استقالل با خبرنگاران گفتگو نکرد. 

تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان در مرحله یک 
هشــتم نهایى جام حذفى مقابل استقالل و در 
ورزشــگاه آزادى با نتیجه 2 بر یک شکست 
خورد تا از گردونه این رقابت ها حذف شــود. 
میالد جهانى هافبک تیم ذوب آهن پس از پایان 
این بازى اعالم کرد که هیئت مدیره بازیکنان را 

از انجام مصاحبه منع کرده است.

با وجود نزدیک شدن به پایان لیگ بیستم هنوز تکلیف شکایت باشگاه 
ذوب آهن از هافبک سابق خودش مشخص نیست.

تیم فوتبال ذوب آهن در پنجره نقل و انتقاالت تابستانى پیش از شروع 
لیگ بیستم بازیکنان زیادى را از دســت داد و به نوعى مى توان گفت 
یک تیم کامل از نفرات کلیدى و مهم این مجموعه از جمله مهدى پور، 
اسماعیلى فر، نژادمهدى، هادى محمدى، احسان پهلوان و... جدا شدند 

و این تیم چهره جدیدى در فصل جدید به خود گرفت.
یکى از نفرات جدا شده از ذوب آهن، مهدى مهدى پور بود که با فسخ 
یک طرفه قراردادش با گاندوها، به استقالل تهران پیوست و در حال 

حاضر در این تیم بازى مى کند.
از زمان فسخ قرارداد مهدى پور به صورت یک طرفه، باشگاه ذوب آهن 
مدعى بود این کار تخلف است و اقدام هافبک سابق این تیم غیر قانونى 
بوده و به همین منظور شکایتى به فدراسیون فوتبال انجام داد که براى 

پیگیرى به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان ارجاع شد.
با وجود گذشــت ماه ها از آن ماجرا هنوز رأى این پرونده صادر نشده و 
هربار مسئوالن باشگاه ذوب آهن پیگیر این موضوع مى شوند مسئوالن 
کمیته تعیین وضعیت وعده «به زودى» را به آنها مى دهند و مشخص 

نیست چه زمانى در این باره تصمیم گیرى خواهد شد. 
الزم به ذکر است که مسئوالن باشگاه ذوب آهن همچنان به جد پیگیر 
این پرونده هستند و قصد ندارند تا زمان رسیدن به نتیجه از آن پا پس 

بکشند.

معاون اجرایى باشگاه پرســپولیس خطاب به هواداران گفت: خواهش 
مى کنم همانطور که تا االن به ما اعتماد کرده اید ، اعتماد داشته باشید 
که واقعا در این شرایط سختى که ما در چهار جام مدعى هستیم و فصل 
نقل و انتقاالتى را در پیش داریم. رقبایى داریم که از لحاظ مالى بسیار 
متمول هســتند و به کارخانه هاى بزرگ ، تولیدى هاى بزرگ و مراکز 
پر پول و پر سود وصل هستند و آن ها دارند شرایط خود را مى گذرانند. 
باشگاه پرسپولیس به دلیل قوانینى که وجود دارد نمى تواند از این مراکز 

استقاده کند.
ابراهیم شــکورى  افزود: مجددا عرض مى کنم که دلگرمى ما به شما 
هواداران است. خواهشى که دارم این است که هر کسى به وسع خودش 
به باشگاه کمک کند. تک تک کامنت ها و پیام هاى شما براى ما ارزشمند 
اســت و ما از همه آن ها انرژى مى گیریم. باید بگویم که همه اعضاى 
مجموعه ى باشــگاه پرسپولیس شما را دوســت دارند. همه ما عاشق 
پرسپولیس هستیم و کمک مى کنیم که ان شاء ا... امسال براى پنجمین 
سال پیاپى مقام قهرمانى را بدست بیاوریم و یک اتفاق ویژه رقم بخورد.

کارشناس داورى فوتبال کشورمان درباره صحنه هاى مشکوك دیدار 
استقالل و ذوب آهن گفت: گل اول اســتقالل در شرایط سالم به ثمر 

رسید.
نوید مظفرى درباره قضاوت موعود بنیادى فر 
داور دیــدار اســتقالل - ذوب آهن در 
مرحله یک هشــتم نهایى جام حذفى 
باشگاه هاى کشور اظهار داشت: گل 
اول اســتقالل در شــرایط سالمى به 
ثمــر رســید. بازیکنــان ذوب آهن 
اعتقاد داشــتند که در صحنه گل اول، 
مهدى قایدى خطا کرده است، در صورتى 
که مهاجم اســتقالل مرتکب خطا نشد و گل 

آبى پوشان در شرایط سالم به ثمر رسید.
وى ادامه داد: گل اول تیم ذوب آهن هم به هیچ عنوان 
آفساید نبود و بازیکن این تیم از پشت مدافع استقالل 

حرکت کرد و خود را در موقعیت گل قرار دارد.
کارشناس داورى فوتبال کشــورمان در مورد صحنه اى 
که در محوطه جریمه ذوب آهــن رخ داد و فرهاد مجیدى و 
بازیکنان استقالل اعتقاد به پنالتى داشتند، خاطرنشان کرد: 
در آن صحنه هم خطایى صورت نگرفت و داور به درستى 
دست ور به ادامه بازى داد. در کل قضاوت خوبى از داور 

و گروهش در این بازى شاهد بودیم.
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تداوم درخشش ستاره ایرانى در اروپا مجتبى حسینى: 2 گل به استقالل «کادو» دادیم

تمجید ویژه روزنامه قطرى از لژیونر سپاهانى 
العربى

میزبانان قطعى جام حذفى مشخص شدند

شوخى مصلح با مهاجم استقاللِى سپاهان

هافبک تیم ذوب آهن اصفهــان پس از دیدار 
مقابل استقالل با خبرنگارانگفتگو نکرد. 

تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان در مرحله یک 
هشــتم نهایى جام حذفى مقابل استقالل و در 
2ورزشــگاه آزادى با نتیجه 2 بر یک شکست 
خورد تا از گردونه این رقابت ها حذف شــود. 
میالد جهانى هافبک تیم ذوب آهن پس از پایان 
این بازى اعالم کرد که هیئت مدیره بازیکنان را 

از انجام مصاحبه منع کرده است.

رسید.
نوید مظفرى درباره قضاوتموعود بنیادى فر

داور دیــدار اســتقالل - ذوب آهن در 
مرحله یک هشــتم نهایى جام حذفى 
باشگاه هاى کشور اظهار داشت: گل 
اول اســتقالل در شــرایط سالمى به 
ثمــر رســید. بازیکنــان ذوب آهن 
اعتقاد داشــتند که در صحنه گل اول،
مهدى قایدى خطا کرده است، در صورتى

که مهاجم اســتقالل مرتکب خطا نشد و گل 
آبى پوشان در شرایط سالم به ثمر رسید.

وى ادامه داد: گلاولتیمذوبآهن هم به هیچ عنوان
از پشت مدافع استقالل تیم این آفساید نبود و بازیکن

حرکت کرد و خود را در موقعیت گل قرار دارد.
کارشناس داورى فوتبال کشــورمان در مورد صحنه اى 
که در محوطه جریمه ذوب آهــن رخ داد و فرهاد مجیدى و 
بازیکنان استقالل اعتقاد به پنالتى داشتند، خاطرنشان کرد: 
درآن صحنه هم خطایى صورت نگرفتو داور به درستى

دست ور به ادامه بازى داد. در کل قضاوت خوبى از داور 
و گروهش در این بازى شاهد بودیم.

جهانى: از انجام 
مصاحبه منع شدیم

ذوبى ها همچنان پیگیر پرونده 
شکایت از هافبک استقالل

کنایه سنگین باشگاه 
پرسپولیس به سپاهان 

گل ذوب آهن به هیچ عنوان 
آفساید نبود

فوتبالیســت اسبق روســیه و کارشناس 
فوتبال این کشــور به تمجیــد تمام قد از 
ستاره ایرانى پرداخت و او را بهترین بازیکن 

لیگ دانست.
هفتــه پایانى آرتــم دزوبا بــا 4 گل خود 

توانســت عنوان آقاى گلى را 
در شــب غیبت آزمون از 

ســتاره ایرانى برباید و 
یک افتخار بزرگ را از 

چنگ سردار بگیرد.
با اینکه او بهترین گلزن 
لیگ شــد اما در اذهان 

کارشناسان فوتبال نتوانست عنوان بهترین 
بازیکن لیگ را به دســت آورد و آزمون در 
صدر قرار گرفت. ســتون نویس روزنامه 
«اســپورت اکســپرس»، اولگ ایوانوف، 
بازیکن پیشــین لیگ روسیه که اکنون به 
کارشناس فوتبال این کشور بدل شده، 
به تمجید از آزمــون پرداخت و او را 

بهترین بازیکن لیگ دانست.
ایوانــوف از بین آزمــون و نوبوا، 
بازیکن سوچى، ســتاره ایرانى را 
انتخاب کرد و نوشت: سردار با زنیت 
قهرمان روسیه شــد و 19 گل در این 
رقابت به ثمر رســاند. اگر پوکر بازى 
انتهایى لیگ توسط دزوبا نبود، او 
آقاى گل روسیه نام مى گرفت. 
دزوبا هم بازیکن بزرگ است 
ولى در حقیقت او پشت سردار 
قرار مى گیرد و بــه نظرم اگر 
آزمون در آن مســابقه بود، 
آرتم نمى توانســت اینگونه 

گلزنى کند.
ایوانف نوشــت: من واقعًا به 
آزمون عالقــه دارم نه فقط 
به علت اینکه تمرکز باالیى 
مقابــل دروازه دارد بلکه به 

دلیل توانایى متفاوتى که در زمین از خود 
نشــان مى دهد. در تمامى دقایق آزمون 
نمایش خوبى دارد، مدافعان را جا مى گذارد 
و ضربات سر قوى دارد. همچنین آزمون 

آدم فروتنى است و هیچ وقت در بازى 
مغرور نبوده و در بازى مشــارکت 

دارد. این فقط به درون بازى منتج 
نمى شود و ســردار در بیرون 
زمین مسابقه نیز آدم فروتنى 

است.
کارشــناس فوتبال روسیه گفت:  

من واقعًا متعجب نخواهم شــد اگر 
او به تیمى قدرتمنــد در رقابت هاى 

اروپا برود. آنها مشــخصًا به مهاجمى 
قدرتمند مثل او نیاز دارنــد ولى چقدر 

عالى خواهد شد اگر زنیت بتواند حداقل 
یکســال و نیم دیگر او را حفظ کند. به 

نظرم بدون آزمــون، لیگ ما 
ضعیف تر خواهد بود.

فوتبالیست پیشین روسیه:

بدون ستاره ایرانى لیگ ما ضعیف تر خواهد بود

توانســت عنوان آقاى گلى را 
در شــب غیبت آزمون از
ســتاره ایرانى برباید و 
یک افتخار بزرگ را از 

چنگسردار بگیرد.
با اینکه او بهترین گلزن 
لیگ شــد اما در اذهان 

کارشناس
به تمج
بهتر
ایوان
بازیک
انتخاب
قهرمان
رقابت به
انته
آ
د
و

دو تیم پرسپولیس و فوالد در هر حالتى به 
غیر از تقابل بایکدیگر، میزبانى مرحله یک 

چهارم نهایى را خواهند داشت.
مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى در حالى 
به پایان رسید که پرســپولیس، استقالل، 
سپاهان، فوالد، آلومینیوم و گل گهر از لیگ 

برتر و ملوان و خیبــر از لیگ یک در مرحله 
یک چهارم نهایى حضور خواهند داشــت. 
نکته مهم این است که در مرحله بعدى، دو 
تیم پرسپولیس و فوالد باتوجه به اینکه دو 
بازى متوالى مهمان بوده اند، در مرحله بعدى 

قطعاً میزبان خواهند بود.

میزبانى آنها البته یک استثنا دارد؛ تقابل این 
دو تیم با یکدیگر. در ایــن حالت میزبان با 

قرعه کشى مشخص مى شود. 
گل گهر، خیبر، آلومینیوم و استقالل بخاطر 
میزبانى در یک هشتم، شانس کمترى براى 

بازى در زمین خانگى خواهند داشت.
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به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك وماده 59 اصالحى آئین نامه 
مربوط، آگهى نوبتى امالکى که در سه ماهه چهارم سال 1399 تقاضاى 
ثبت آنها پذیرفته شــده و یا در آگهى هاى سابق از قلم افتاده است و نیز 
انچه طبق آراء هیات نظارت، آگهى آنها باید تجدید گردد به این شــرح 

منتشر مى گردد:
ردیف الف= امالکى که تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده یا در آگهى هاى 
سابق از قلم افتاده است و مدت اعتراض نسبت به آنها نود روز از تاریخ اولین 

انتشار آگهى نوبتى مى باشد:
بخش 12 ثبت اصفهان

شماره یک اصلى واقع در تیران- فرعى ذیل:
8651- فاطمه دادخواه فرزند رضا به ش ش 496 تمامت هفت ســهم 

مشاع از 10 سهم ششدانگ و ابراهیم دادخواه فرزند عباس به ش ش 20: 
تمامت سه سهم مشاع از ده ســهم ششدانگ یک قطعه ملک مزروعى 
و مشجر به مســاحت 1105/78 مترمربع. (شماره پالك قبال 2656/1 
فرعى بوده اســت که در اجراى استانداردسازى پالکها به پالك 8651 

فرعى تبدیل شده است)
بخش 13 ثبت اصفهان

265 اصلى- محمد حشــمتى فرزند فتح ا... بــه ش ش 235: تمامت 
ششدانگ یک قطعه ملک مشجر به مساحت 49912/10 مترمربع

بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك، چنانچه کسى نسبت به ثبت 
امالك مندرج در این آگهى به شــرح ردیف الف اعتراض داشته باشد از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهى ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهایى که 

طبق راى هیات نظارت و یا اختیارات تفویضى به شرح ردیف ب تجدید 
آگهى مى گردد در مدت 30 روز از تاریخ انتشار، درخواست اعتراض خود را 
به صورت کتبى و مستقیما به اداره ثبت محل ارائه نماید. طبق تبصره دو 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت، معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض بایستى با طرح دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائى مراجعه و گواهى تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید و در صورتى که قبل از انتشار این آگهى اقامه دعوى 
شده باشد طرف دعوى باید گواهى مشعر بر جریان دعوى را ظرف مدت 
مرقوم تسلیم نماید. اعتراض یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضا مدت 
مذکور واصل شود بال اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى 

و حدود این امالك هنگام تحدید حدود در صورتمجلس تحدید حدود قید 
و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى 
این امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهى نسبت 
به امالك ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نســبت به ردیف ب 

فقط یک نوبت در تاریخ هاى ذیل در روزنامه چاپ و منتشر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/01 

م الف: 1118496
سید محمدحسن مصطفوى- رییس ثبت اسناد و امالك 

شهرستان تیران/1/116

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1399 مربوط به قسمتى از امالك و مستغالت بخش 12 و بخش 13 ثبت اصفهان- شهرستان تیران و کرون

شماره صادره: 140085602013000021 تاریخ ثبت صادره: 1400/01/10 به موجب 
ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آیین نامه مربوط به امالکى که 
در سه ماهه چهارم سال 1399 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده مربوط به بخش 13 ثبت 

اصفهان را به شرح ذیل آگهى مى نماید:
الف) امالك و مســتغالت و ابنیه فریدونشــهر- محله وحدت آباد پالك 230 اصلى و 

فرعى هاى ذیل:
271- آقاى احسان گلى فرزند داود- ششدانگ (عرصه) یکباب خانه به مساحت 127/10 

مترمربع واقع در محله وحدت آباد شهر فریدونشهر جزء بخش 13 ثبت اصفهان
ب) امالك قریه قلعه سرخ شهرستان فریدونشهر- به شماره پالك 19 اصلى:

- آقایان على باقر ش ش 2 و على مردان ش ش 527 هر دو گشول و حسین ریاحى ش 

ش 9 همگى فرزندان شیخ على (تمامت یک دوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ امالك 
مزروعى قریه قلعه سرخ با حقابه طبق قانون توزیع عادالنه آبها (بالسویه هر کدام نسبت 

به یک ششم حبه مشاع) 
- آقاى موسى گشول ش ش 11 فرزند راه خدا (تمامت یک دوم حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ امالك مزروعى قریه قلعه سرخ با حقابه طبق قانون توزیع عادالنه آبها
- آقاى محسن گشــول ممزائى ش ش 1282 فرزند عبدالرضا (تمامت یک دوم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ امالك مزروعى قریه قلعه سرخ با حقابه طبق قانون توزیع 

عادالنه آبها
- آقاى خدارحم گشول ش ش 11 فرزند راه خدا (تمامت یک دوم حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ امالك مزروعى قریه قلعه سرخ با حقابه طبق قانون توزیع عادالنه آبها)

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج در این آگهى 
واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهى چهارشنبه 1400/02/01 
ظرف مدت 90 روز نســبت به آنهایى که تقاضاى ثبت شــده بشــرح ردیف الف و ب 
دادخواست واخواهى خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار آگهى دعوائى اقامه شده 
باشد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید. اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر 
است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا 

طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورتمجلس 
قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 
20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت 
پذیرفته خواهد شــد. این آگهى در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در 

روزنامه مربوطه چاپ اصفهان درج و منتشر مى شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/01

م الف: 1120227
محسن مقصودى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

فریدونشهر/1/117

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1399 ثبت اسناد و امالك شهرستان فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان

به موجب ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحى آئین نامه مربوط به 
امالکى که در سه ماهه چهارم ســال 1399 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و نیز آنچه 
طبق اراء هیات نظارت ثبت آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 17 بشرح ذیل 

آگهى مى نماید.
امالکى که آگهى نوبتى آنها در وقت مقرر منتشــر و الکن بواســطه اشتباه موثرى که 
در انتشــار آنها رخ داده و به موجب آرا هیات نظارت یا دستور ادارى مستند به اختیارات 
تفویضى هیات نظارت موضوع بندهاى 385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى 

تا اول مهرماه 65 منجر به تجدید آگهى شده اند.
ناحیه گرمسیر

735- خانم اعظم السادات نیک اردستانى دختر سید على اکبر 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یک درب باغ انتقالى مع الواسطه از طرف ورثه بلقیس حسنى که در آگهى نوبتى اولیه 

بلقیس بدون سایر مشخصات آگهى شده است.
759- معصومه قربانى اردستانى و نرجس قربانى اردستانى فرزندان على 2 حبه مشاع 

از 72 حبه ششدانگ قطعه زمین باغ انتقالى مع الواسطه از طرف على مومن زاده فرزند 
مرحوم حسین که در که در آگهى نوبتى قبلى على ولد حسین اظهار آگهى شده است.

2001- فاطمه مشتاقى اردستانى فرزند مال حسین 2 قفیز از 3 قفیز و نیم ششدانگ باغ 
انتقالى از طرف خانم ربابه سلطان جعفرپور اردستانى که در آگهى قبلى جعفرور آگهى 

شده است.
2845- خانم اقدس ربیعى فرزند عباس 3 قفیز و 2 نى از 11 قفیز ششدانگ قطعه ملک 
انتقالى مع الواسطه از طرف سقرا اعظم پور اردستانى که در آگهى نوبتى قبلى صغرا بدون 

مشخصات قید گردیده است.
5871- محمدجواد پویان فرزند حسین ششدانگ قطعه ملک انتقالى مع الواسطه از طرف 
ورثه حاجى فاطمه بیگم نکوئى که در آگهى نوبتى قبلى حاجى فاطمه بیگم بدون قید 

سایر مشخصات آگهى شده است.
دهستان علیا

29 اصلى علیا- محمدرضا احسانى و خانم گوهر احسانى  فرزندان حاجى محمود 3 حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه آردانچه به نسبتهاى محمدرضا 2 حبه و گوهر خانم 1 
حبه انتقالى مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم مروارید مشتاقى که در آگهى هاى نوبتى 

قبلى مروارى بدون قید سایر مشخصات آگهى شده است.
127 اصلى علیا- مزرعه سینا

آقاى امیر مقیمى یک و یک دوم و خانمها پرى و اشرف مقیمى فرزندان محمد هر کدام 
نیم حبه مشاع از 72 حبه مزرعه مرقوم با حق الشرب از قنات تابعه انتقالى مع الواسطه از 
طرف على على پور فرزند سلطان که در آگهى قبلى به جاى على عباسپور على سلطانى 

آگهى شده است.
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج در این آگهى 
واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشــار اولین آگهى ظرف مدت 30 روز دادخواست 
واخواهى خود را به این اداره تســلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاى معترضى ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ 

و به این اداره تســلیم نماید و در صورتى که قبل از انتشار این آگهى دعوائى اقامه شده 
باشد طرف دعوى باید گواهى را مشعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تعلیم نماید. 
اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقظا مدت مرقوم وصل شــود بالاثر است و 
مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 
آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تحدید حدود در صورتمجلس قید و واخواهى 
صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد. 

این آگهى در دو نوبت منتشر مى شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/01 

م الف: 1123401
ذبیح اله فدائى اردستانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

اردستان/1/140

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1399 بخش 17 ثبت اصفهان

به موجب ماده 11- قانون ثبت اسناد و ماده 59 - اصالحى آیین نامه مربوط به امالکى 
که در سه ماهه چهارم سال 1399 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هاى 
از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت ثبت ، آگهى آنها باید تجدید شــود 

مربوط به بخش یک شهرضا را به شرح زیر آگهى مى نماید :
ردیف الف)امالکى که در سه ماهه چهارم 1399 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده است :

یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه
115- محمد طاهرى فرزند عباسعلى : تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه

1585- اقلما بیگم میرنیام فرزند سید على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به موجب راى شماره 6159  مورخ 1399,09,25 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى که در ازاء آن و 1,5 دانگ مشاع 

دیگر در سهمش واقع شده است
1628,1 باقیمانده - محمد على غالمى شهرضا فرزند غالمحسین و الهه نادم فرزند احمد 
بالسویه : ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مســاحت 14,12 متر مربع که به انضمام 

ششدانگ پالك 1628 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
1661- فرهاد آسال فرزند رضا نســبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 189 متر مربع به موجب راى شماره 2326  مورخ 1399,04,24 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى که در ازاء آن 

و 5 دانگ مشاع دیگر در سهمش واقع شده است
2810- محســن فرخپور فرزند عبدالعلى : تمامت نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه قدیمى نیمه مخروبه
2944,2 – مهدى دهقان فرزند محمد على نسبت به دو دانگ مشاع و فضه ملکیان فرزند 
حسن نسبت به یک دانگ مشاع : تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب 
خانه که به انضمام ششدانگ پالك هاى 2943 و 2944,1 فرعى جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
3458 باقیمانده- ابراهیم آقا بزرگى شهرضا فرزند عباس : ششدانگ قسمتى از یک باب 
مغازه با تحتانى و فوقانى آن که پالك 7144 فرعى از آن مجزى شده به مساحت 25,06 
متر مربع که به انضمام ششــدانگ پالك 3459 فرعى جمعًا تشــکیل یک باب مغازه با 

تحتانى و فوقانى آن را داده است
10070 – زهرا کاویانپور فرزند سلیمان : ششدانگ قسمتى از یک باب خانه محل دیوار 
حصار به مساحت 2,10 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4112 فرعى جمعاً تشکیل 

یک باب خانه را داده است
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

9553- شکوفه یزدى فرزند على : ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 100,20 
متر مربع

15652- فرزین سلوکى فرزند فرامرز نســبت به 28 حبه و هشت – دهم حبه مشاع به 
استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان و حسین سلوکى و آیلین سلوکى فرزندان فرامرز هر دو 
به قیمومیت مادرشان معصومه سلوکى جانبازلو به ترتیب نسبت به 28 حبه و هشت – دهم 
حبه مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان و 14 حبه و هشت – دهم حبه مشاع به 
استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان و معصومه ســلوکى جانبازلو فرزند علیقربان نسبت به 
بهاء ثمنیه عرصه و اعیان : تمامت 72 حبه ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت 

185,80 متر مربع
15661- خسرو بهرامى فرزند بهرام نسبت به دو دانگ مشاع و زیبا سهرابى کرویه فرزند 
حسن على نسبت به چهار دانگ مشاع : ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 147,62 

متر مربع
16534- زینب فرهید فرزند زکى : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 138 متر مربع

16607- رمضان قرقانى فرزند آقا بیگ : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 177,42 
متر مربع

17696- ایرج انتظامى فرزند داراب : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 
204 متر مربع

17758- مدینه کشاورز مویدى فرزند سید مرتضى : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى 
شده به مساحت 160 متر مربع

17780- بهنام محمودیه فرزند ایرج : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 160 متر مربع
18192- على سبزوارى فرزند جمشید : ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 

354,23 متر مربع
18193- محسن رستگار فرزند حسین : ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 259,19 

متر مربع
18194- جواد حیدرى شــهرضا فرزند محمد على و فهیمه حیدرى شهرضا فرزند اکبر 

بالسویه : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 138,09 متر مربع
18195- احسان شــجاعى فرزند حسن : ششــدانگ یک قطعه زمین محصور که قبًال 

قسمتى از پالك 1481 فرعى بوده به مساحت 58,65 متر مربع
18196- حسن شــجاعى فرزند محمد على و زهرا طالبیان فرزند عبدالرحیم بالسویه : 
ششدانگ یک باب خانه که قبًال قسمتى از پالك 1481 فرعى بوده به مساحت 173,76 

متر مربع
18197- رامین رهنما فرزند محمد حسین : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به 

مساحت 125 متر مربع
18201- غالمعلى صفدریان کرویه فرزند هدایت اله و حمیده محمودیه فرزند عزیزاله 

بالسویه : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 189,75 متر مربع
18202- سلطنت محمدیان کرویه فرزند هادى : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

160,11 متر مربع
18215- لیال سلیمانى پور فرزند جانعلى : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

9941 فرعى به مساحت 220,50 متر مربع
18216- حسینعلى قدمى شهرضا فرزند حیدر : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از 

پالك 1629 فرعى به مساحت 112,16 متر مربع
18220- معین فرهادى فرزند على اکبر : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

9941 فرعى به مساحت 136,17 متر مربع
18230- مســیح اله خرم دین فرزند محمد : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به 

مساحت 160 متر مربع
18231- صمد نادرى دره شورى فرزند جان احمد : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى 

شده به مساحت 159,40 متر مربع
18232- علیرضا عباس پور فرزند جعفر : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 

17571 فرعى به مساحت 159,75 متر مربع
18236- مجتبى کمیلى فرد فرزند حسینعلى : ششدانگ یک قطعه زمین محصور با اشجار 

موجود در آن مجزى شده از پالك 1190 فرعى به مساحت 80,99 متر مربع
18237- زهرا یزدانى فرزند محمد ابراهیم : ششدانگ یک قطعه زمین محصور با اشجار 

موجود در آن مجزى شده از پالك 1190 فرعى به مساحت 123,70 متر مربع
18254- داریوش عاشــورى فرزند خداوردى : ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

128,38 متر مربع
18264- خسرو بهرامى فرزند بهرام : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 

125,31 متر مربع
18279- مجتبى جعفرى بابوکانى فرزند عبدالکریم و هاجر غالمیان فرزند عبداهللا بالسویه 

: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 127,61 متر مربع
18291- ناهید رحمانى فرزند مراد على : ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 105,44 

متر مربع
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

6138- رحمت اله جوى فرزند محمد على : ششدانگ یک قطعه زمین محصور مجزى 
شده از پالك 2791 فرعى به مساحت 69,64 متر مربع

6200- محمد غضنفرى فرزند اله یار : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 
1133 فرعى به مساحت 160,81 متر مربع

چهارم : شماره هاى فرعى از 4- اصلى مزرعه برزوك آباد
1100 باقیمانده- ولى اله امیرزاده هونجانى فرزند حسین و مریم امیرزاده فرزند رحمت اله 
بالسویه : ششدانگ یک باب خانه که پالك هاى 1876 و 2354 فرعى از آن مجزى شده 

به مساحت 118,66 متر مربع
1957- یوسف و اسماعیل هر دو صیادى هونجانى فرزندان ولى اله بالسویه : ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 209,30 متر مربع
2736- روح انگیز دهقان فرزند قیصر : ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 123,50 

متر مربع
2920- على شهریارى فرزند مسعود : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع
2922- پروین امیرى فرزند على بابا : ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 127,96 

متر مربع
2924- لیال امیرزاده فرزند حسین : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2296 

فرعى به مساحت 112,60 متر مربع
2925- حامد حاتمى پور فرزند فتحعلى : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده مجزى 

شده از پالك 2445 فرعى به مساحت 212,23 متر مربع
پنجم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

3210- سید حسام الدین نورالهى فرزند سید على : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 
از پالك 652 فرعى به مساحت 335,50 متر مربع

3211 – احمد رضا امیرى فرزنــد محمد على و هما جهانمردى فرزند بهنام بالســویه : 
ششدانگ قسمتى از یک باب خانه محل راه متروکه به مساحت 101,75 متر مربع که به 

انضمام ششدانگ پالك 3084 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
3214- سید ابراهیم اســحاقى فرزند سید اسماعیل نســبت به دو دانگ مشاع و شکیبا 
عکاشه فرزند احمد نسبت به چهار دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از 

پالك 217 فرعى به مساحت 112,45 متر مربع
ششم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد

1217- میترا محمدى فرزند اصغر : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 89,70 متر مربع
3155- محمد رضا و فرزانه هر دو نصر فرزندان قدرت اله بالســویه : ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه به مساحت 159,93 متر مربع
3156- طیبه موالئیان فرزند غالمرضا : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 201,05 

متر مربع
3159- اسماعیل ولیخانى فرزند عوضعلى : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

710 فرعى به مساحت 156,60 متر مربع
3160- مجید بهــارى فرزند فضل الــه و فهیمه صالحپور فرزند عبدالکریم بالســویه : 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 128 فرعى به مساحت 151 متر مربع
هفتم : شماره فرعى از 32- اصلى مزرعه دست قمشه

3051- طاهره سادات نوابى فرزند ســید نور اله : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از 
پالك 85 فرعى به مساحت 121,05 متر مربع

هشتم : شماره فرعى از 33- اصلى مزرعه مهرقویه
1221- مجید عابدى فرزند حسن و میترا احمدیان شهرضائى فرزند حبیب اله بالسویه : 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 373 فرعى به مساحت 110,77 متر مربع

نهم : شماره هاى فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد
2155- على پایان فرزند حبیب اله و سیده زهره موسوى فرزند سید محمد هادى بالسویه : 
ششدانگ یک باب خانه که قبًال قســمتى از پالك 154 فرعى بوده به مساحت 123 متر 

مربع
2917- لعیا بیگم مدینه فرزند سید على : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 

356 فرعى به مساحت 924,87 متر مربع
2920- مسعود بهرامیان فرزند عبدالرسول و محبوبه غالم الدین فرزند عبدالخالق بالسویه 
: ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 66 فرعى به مساحت 107,80 متر مربع

2929- مسلم حسین پناه فرزند على اکبر : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 
243 فرعى به مساحت 216,55 متر مربع

2930- میمنت رضائى فرزند عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع و کوثر و صبا هر دو 
فرشاد فرزندان محمد حسن بالسویه نسبت به سه دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه 

مجزى شده از پالك 204 فرعى به مساحت 185,45 متر مربع
2931- منصور منوچهرنیا فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ و نیم مشاع و فرح باستى 
فرزند علیرضا نسبت به دو دانگ و نیم مشاع : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

106 فرعى به مساحت 143,20 متر مربع
2933- افسر نادرى درشورى فرزند سهراب : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135,08 

متر مربع
2934- سید قاسم قریشى فرزند سید شــفیع و تهمینه جهانى جوانمردى فرزند ابراهیم 
بالسویه : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1495 فرعى به مساحت 104,26 

متر مربع
2935- تقى موسوى فرزند جمشید و صدیقه رحیم پور فرزند رحیم بالسویه : ششدانگ 

یک باب خانه مجزى شده از پالك 1495 فرعى به مساحت 104,63 متر مربع
2936- مصطفى قبادپور قورد فرزند حیدر : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت 

104,55 متر مربع
دهم : شماره فرعى از 106- اصلى مزرعه ارش آباد

594- مریم قدیرى فرزند عبدالرحیم : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 326 
فرعى به مساحت 150,95 متر مربع

به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسى نسبت به امالك و رقبات مندرج در این آگهى 
واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهى نسبت به آنهائى که تقاضاى 
ثبت شده به شرح ردیفهاى الف و ب ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهائى که طبق آراء 
هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شــرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست 
واخواهى خود را کتبًا به این اداره ارائه و طبق تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاى معترضى ثبت ، معترض مى بایســت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تســلیم 
اعتراض خود به این اداره گواهى تقدیم دادخواست را از مراجع ذیصالح قضائى اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید در صورتى که قبل از انتشــار آگهى دعوائى اقامه شده باشد طرف 
دعوا باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید . اعتراضات 
یا گواهى طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر 
ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد . ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقــى در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قیــد و واخواهى صاحبان 
امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شــد . این 
آگهى نسبت به ردیفهاى الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ج فقط 
یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 

مى گردد/.
تاریخ انتشار نوبت یکم : روز    چهار شنبه         1400/02/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز             شنبه       1400/03/01
م الف: 1125269

          سید اسداله موسوى  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرضا/1/149

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1399- اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا



سالمتسالمت 07074041 سال هجدهمشنبه  1 خرداد  ماه   1400

آگهى تغییرات
 شرکت رایکا شیمى صبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1928 و شناسه ملى 14008054500 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت از 
واحد ثبتى خمینى شهر یبه واحد ثبتى تهران به نشانى استان تهران شهرستان تهران خیابان تهرانپارس خیابان جشنواره خیابان اشرفى گودرزى کوچه قره زاد نیا پالك 28 واحد 3 کد پستى 1654853511 انتقال یافت 

و در نتیجه ماده در اساسنامه بشرح فوق اصالح مى گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1136622)

آگهى تغییرات
 شرکت گروه توسعه کاربردى فن آورى اطالعات نت سازان اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 21841 و شناسه ملى 10260426813 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/02/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهره سهرابى به شماره ملى 3255658888 و 
کسرى باقرى به شماره ملى 3257668139 و ابراهیم باقرى به شماره ملى 0533595762 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. مریم علیخانى به شماره ملى 1284800849 به سمت بازرس اصلى و محمدرضا حکیم فعال اصفهانى به شماره ملى 
1290646767 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 

انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1136604)  

تاسیس
 شرکت سهامى خاص بهشت لبخند اصفهان درتاریخ 1400/02/25 به شماره ثبت 67799 به شناسه ملى 14010021623 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارایه خدمات بهداشتى درمانى وخدمات تشخیصى وپیشگیرى بیماریهاى 
دهان ودندان، ارایه خدمات مربوط به جراحى فک ودندان (ارتودنسى)،تامین نیروى انسانى مرتبط با موضوع فعالیت به طور موقت، خرید و فروش و توزیع مواد 
اولیه دندان پزشکى و کلیه تجهیزات دندان پزشکى ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، 
ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى،اخذ وام و 
تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى واعتبارى ، ال سى داخلى و خارجى ، و تامین سرمایه از منابع آزاد و دولتى جهت تحقق اهداف شرکت ، 
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح 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 کوى گلزار ، خیابان 
بزرگمهر ، خیابان هشت بهشت غربى ، پالك - 457 ، ساختمان سوفیا ، طبقه منفى 1 کدپستى 8154869179 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000000 سهم 10 ریالى تعداد 1000000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 400/1503078 مورخ 1400/02/11 نزد بانک سپه شعبه چهار راه هشت بهشت اصفهان با کد 1503078 پرداخت گردیده است والباقى 
در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مصطفى حاجى میرزایى به شماره ملى 1284166058 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه جعفرى به شماره ملى 1287368727 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شهربانو 
رضایى نصفجى به شماره ملى 2659462062 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ملیحه ابراهیمى خزدوز به شماره ملى 1280355050 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال آقاى على جعفرى ماربینى به شماره ملى 1284128512 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1136609)  

آگهى تغییرات
 شرکت ســنگ غدیر صفه سهامى خاص 
به شــماره ثبت 62416 و شناســه ملى 
14008341592 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مورخ 1400/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - پویا نقیه به کدملى 1270714759 
بســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، 
فاطمه حسن پور به کدملى 1100335889 
بسمت رئیس هیئت مدیره و زینت بى ریا به 
کدملى 1280922206 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - کلیــه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدآور و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى 
شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر اســت. - فاطمه بى ریــا به کدملى 
1285898710 و محمد حســین خیرى 
حبیب آبادى به کدملــى 1292571713 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1136618)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص گروه فنى مهندسى پژواك گلشن پاسارگاد درتاریخ 1399/10/15 به شماره 
ثبت 66579 به شناسه ملى 14009700366 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ساخت و مونتاژ سیستم هاى هوشمند 
گلخانه و ابزار دقیق و هوش مصنوعى و تابلوهاى برق صنعتــى و تجهیز داخلى گلخانه - صادرات و 
واردات لوازم برقى الکترونیکى و صنعتى - خرید وفروش ،صــادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور،انعقاد قرارداد 
با اشخاص حقیقى و حقوقى در کلیه زمینه هاى فعالیت شرکت،اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى در خصوص تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر بهارستان، محله بلوك 122 (گلبهار) ، خیابان شهید محمدى ، خیابان 
شهید محمدى 4 ، پالك 497 ، طبقه دوم کدپستى 8144116471 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 1000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 95315 مورخ 1399/09/19 
نزد بانک ملت شعبه خیام شهرضا با کد 95315 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم زهرا 
کریمى به شماره ملى 1271794209 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حامد 
کریمى به شماره ملى 1272793771 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حبیب اله 
کریمى به شماره ملى 5120036015 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 باامضاء مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى احسان 
قاسم پور به شماره ملى 1190115093 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى امید على 
پور به شماره ملى 5120034721 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 (1136603)

آگهى تغییرات
 شــرکت مجتمع صنایع غذایى سحر ناز سالمت سهامى خاص به شــماره ثبت 37393 و شناســه ملى 10260549484 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1400/01/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حســین قربانى به کدملى 1286667208 ، احمد قربانى به کدملى 
1287033431 و مصطفى قربانى سینى به کدملى 1281736155 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - على 
بمان رجبى شهر بابکى به کدملى 4469369829 و نعمت اله گلستانى به کدملى 1249647533 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالى 1399 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1136625)   

گام هاى طالیى تا سالمت مغز
مغز شما یک دستگاه شگفت انگیز است که صندوقچه  باارزشى از تجربیات و خاطراتى 
که بخش بزرگى از زندگى شما را تشــکیل مى دهند در خود نگه مى دارد. هر روز 
انبوهى از اطالعات جدید وارد مغزتان مى شود که آن را تمرین مى دهد؛ اما مراقبت 

از مغز مهم است زیرا به عملکرد مناسب آن کمک مى کند.
محافظت از مغز با تغذیه و رفتارهاى سالم باعث مى شود قشر خاکسترى مغز 

سالم بماند. بدین ترتیب شما مى توانید جلوى یک سرى از بیمارى ها 
را بگیرید یا دست کم وقوع آن ها را به تأخیر بیندازید. سبک زندگى 

اســترس برانگیز مى تواند موجب خیلى از بیمارى ها شود: 
فشارخون باال، کلســترول، چاقى و ... . اغلب حتى یک 

سردرد ساده مى تواند نتیجه  روزى ُپراسترس باشد. 
به هر حال با مراقبت از ســالمت مغزتان، نه تنها 
به پیشگیرى از انواع بیمارى ها و ناراحتى ها کمک 

مى کنید بلکه عملکرد آن را نیز تقویت مى نمایید.
هر چیزى که در زندگى تجربه مى کنید و حتى 

از آن رنج مى برید، بخشــى از ذخیره  
حافظه تان را تشکیل مى دهد. این 
قسمت از مغز همان جایى است 
که وقتى خاطره اى یا احساسى 
را مى خواهیــد به یــاد بیاورید 

سراغش مى روید و جایى است که 
آموزه ها و تصمیم هاى هر روزه تان را 

بر اساس تجربیاتى که در این قسمت که 
ذخیره کرده اید به انجام مى رسانید. و این همان چیزى است که 

به آن ذخیره شناختى مى گویند.
هر چه ذخیره شناختى تان بزرگ تر باشد، مغزتان در برابر پیرى 

زودهنگام ایمن تر خواهد بود. زیــرا تمام این ارتباطات 
مغزتان را تقویت مى کنند. هر چه ارتباطات بیشــترى 

در مغزتان داشته باشید، بافت هاى جدید بیشترى در آن 
خواهید داشت. در نتیجه در برابر بیمارى هاى احتمالى مغزى، ایمن ترید. به همین 

دلیل باید هر روز چیزهاى جدیدى یاد بگیرید و تجربه کنید.
مغز اندامى است که نیاز به انرژى زیادى دارد. در واقع مغز به تنهایى 20 تا 30 درصد 
از کالرى دریافتى تان را مصرف مى کند. به همین دلیل باید از خوردن چربى زیاد و 
مهم تر از آن از خوردن غذاهاى صنعتى اجتناب کنید زیرا در بلندمدت به ســالمت 

مغزتان آسیب مى زند.
کارشناسان تغذیه توصیه مى کنند براى حفظ ســالمت مغز، مواد شیمیایى زیر را 

مصرف کنید:
تریپتوفان: این ماده شیمیایى براى یادگیرى ضرورى است. تریپتوفان در غذاهایى 

مانند ماهى، تخم مرغ، مغزها، موز، آناناس و آووکادو وجود دارد.
کولین: ســویا و تخم مرغ سرشــار از 
کولیــن هســتند. کولین 
براى انتقال 

پیام هاى عصبى 
به عضالت الزم است.

ال – گلوتامین: این ماده شــیمیایى براى ساختن گاما 
 آمینوبوتیرات اسید در مغز به کار مى رود. این ماده به 
شما کمک مى کند حس و حال بهترى داشته باشید. 
شــما مى توانید این ماده را در دانه هاى کنجد و تخم 

آفتابگردان پیدا کنید.
فالوونوئیدهــا: فالوونوئیدها نیز براى ســیناپس هاى 
عصبى الزم اند. این ماده شــیمیایى، پیر شدن عصب ها 

را کاهش مى دهد و حافظه را قوى مى کند. شما مى توانید 
فالوونوئیدها را در حبوبات و شکالت پیدا کنید.

آلفا لیپوئیک اسید: این ماده شیمیایى نیز براى عصب ها ضروریست 
زیرا با اســترس مبارزه کرده و رادیکال هاى آزاد را خنثى مى کند. شــما مى توانید 
لیپوئیک اســید را در سبزیجات سبز مانند اســفناج، کاهو، کلم برگ، بروکلى و ... 

پیدا کنید.
ویتامین E: این ویتامین هم الزم است زیرا به فعالیت عصبى کمک کرده و جلوى 
اکسیداسیون غشــاى عصب را مى گیرد. شــما مى توانید این ماده را در مارچوبه، 

آووکادو، گردو، بادام زمینى، زیتون و روغن زیتون پیدا کنید.
ورزش براى سالمت مغز به شدت توصیه شده است. باور کنید یا نه، مطالعاتى وجود 
دارد که نشــان مى دهد فعالیت بدنى و ورزش، جلوى 
آلزایمر و پارکینسون را مى گیرد یا وقوع آن ها را به 
تأخیر مى اندازد. روزى یک ساعت پیاده روى، 
دوچرخه سوارى، شنا یا انجام هر فعالیت 
دیگرى کافیست تا ارتباطات عصبى مغز 

را افزایش دهد.
مى خواهید بدانید یکى از 
بدترین دشمنان سالمت 
مغز شما چیســت؟ بدون 

تردید استرس!
سبک زندگى شما، مشغله هاى روزمره، 
فشــار و اضطراب، بدن شــما را ُپر از 
ســموم کرده و جلوى عملکرد خوب مغز 
را مى گیرد. در نتیجه در بلندمدت مغزتان زودتر 
پیر خواهد شد. به همین دلیل مهم است که امورتان را با آرامش پیش ببرید، افکار 
مثبت را در اولویت بگذارید و دیدتان را بــه اطرافتان تعدیل کنید، جورى که براى 

خودتان و سالمت روح و روانتان ارزش قائل باشید.
داشــتن زندگى اجتماعى در حد ایده آل در کنار دوســتان و اقوامى که مشــوق و 
حامى تان هستند و از بودن با آن ها لذت مى برید براى مغزتان عالى است. مغز شما با 
این ارتباط هاى اجتماعى تغذیه مى شود چون به تجربیات ارزشمندى مى رسید که 
ذخیره  ادراکى مغزتان را قوى تر مى کند. مغزتان با ارتباطات اجتماعى مناسب، جوان 
مى ماند. خواب و استراحت براى ذهن و بدن حیاتى است. ذهن شما براى تنظیم و 
ساماندهى به تجربیات و حافظه  خود و خیلى از عملکردهاى مهمش به خواب نیاز 
دارد. مغز شما در شب بسیار فعال است اما فقط زمانى مى تواند عملکردهاى روزانه 

خود را خوب انجام دهد که شما به اندازه کافى بخوابید.
مغز شــما عالوه بر ورزش بدنتان نیــاز دارد تا خودش هم فعالیــت کند و هر روز 
چالش هایى داشته باشد. سعى کنید چالش هاى کوچکى ایجاد کنید که مغزتان را 
جوان نگه دارند و به عملکرد آن کمک کنند. شطرنج بازى کردن با یک دوست چطور 
است؟ جدول کلمات متقاطع یا ســودوکو براى مغز بسیار مفیدند. هر روز مقدارى 

مطالعه را فراموش نکنید.

تحدید  حدود عمومى ثبت  اسناد و امالك  شرق اصفهان – بخش5
پیرو اگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1399  اگهى تحدید حدود قسمتى از امالك و مستغالت 
واحد ثبتى شــرق اصفهان که بموجب ماده 14 انتشــار آگهى در ردیف منظور گردیده اند. 

(واقعات در بخش 5 ثبت اصفهان)
1-5340/4–آقاى  منصور اسماعیلى خاتون آبادى فرزند حسن به ش ش 277 – اصفهان   
( نسبت به سه دانگ ) و  ناصر اســماعیلى خاتون آبادى فرزند حسن به ش ش 6- اصفهان  
( نسبت به سه دانگ ) از شش دانگ یکباب مغازه  به مســاحت   21/80 متر مربع   دوشنبه : 

1400/3/24
2- 5446/10  -  خانم بتول قریشى خوراسگانى فرزند مرتضى به ش ش 10200 – اصفهان  

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  77/35 متر مربع   دوشنبه  : 1400/3/24
3- 5572/3  -  آقاى قاسم کاظمى هفشویه فرزند یداله به ش ش 58- اصفهان ( نسبت به 
چهار دانگ مشاع ) و زهرا احمدى پزوه فرزند اکبر به شماره ملى 1270901133 – اصفهان 
( نسبت به دو دانگ مشاع ) از ششدانگ ســاختمان قدیمى  به مساحت   102/86   متر مربع  

چهارشنبه : 1400/3/26
4- 7728/1    –  آقاى على اکبر گارى سمســورى فرزند احمد به ش ش 1637- اصفهان  

ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت   222/35  متر مربع  
چهارشنبه : 1400/3/26

5- 7728/2  –  آقاى محمد رضا سلمانى سمســورى فرزند غالمرضا به ش ش 9- حوزه 
13- اصفهان ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 328/22 متر مربع ( که میزان 1/40 متر 

مربع آن طبق نامه شهردارى در طرح تعریض قرار دارد/
شنبه :3/29 /1400

6-7730/1  -  آقاى على اصغر غالمى سمسورى فرزند عبدالعلى به ش ش 1688- اصفهان 
ششدانگ یک باب ساختمان در حال ساخت به مساحت 117/93 متر مربع شنبه: 1400/3/29 
7-: /1400/293 7731/1   –  اقــاى ناصر علیزاده فرزند على بــه ش ش یک – اصفهان 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/73 متر مربع  
   دوشنبه :1400/3/31

8-  7731/2  –  اقاى قاسم علیزاده فرزند على به ش ش 10- اصفهان ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 212/57 متر مربع 

 دوشنبه :  1400/3/31
9- 8999/1 –  آقاى على چنگانى خوراسگانى فرزند رضا به ش ش 272- اصفهان ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 166/65 متر مربع  چهارشنبه: 1400/4/2
10- 11828/33 – اقاى حسین شــاهین نیا فرزند محمد حسن به ش ش 637 – اصفهان 
ششــدانگ قســمتى از جوى متروکه به مســاحت 117/14 متر مربع تحت پالك شماره 
11828/33 جهت الحاق به پالك 11828/8 که تواما با همدیگر تشکیل یک  قطعه زمین 

محصور را داده اند                                                                                         
چهارشنبه : 1400/4/2 

به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك چنانچه صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها در 
محل تعیین حدود حضور نداشته باشند مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک آنها با حضور اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که 
در موقع تحدید حدود حاضر نشدند مطابق ماده 20 قانون ثبت اسناد و امالك از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى فقط 30 روزپذیرفته خواهد شد همچنین برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب 73/2/25 مجلس شوراى اسالمى 
معترضین بایستى ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایى مراجعه نمایند در صورت بر خورد هر یک از روزهاى تعیین شده با تعطیلى 

پیش بینى نشده عملیات تحدید حدودروز بعد همراه پالکهاى دیگر انجام خواهد شد .
تاریخ انتشار : 1400/3/1 -     م الف: 1135605 -  مهدى  شبان - رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان /2/144
آگهى دعوت به افراز

شــماره 140085602030003002 نظر به اینکه آقاى ارسالن زنورى فرزند کرم خدا طى 
درخواســت وارده 31533 مورخ 1400/02/26 تقاضاى افراز سهم مشاعى خود را از پالك 
ثبت 790/2246 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان را نموده وبه علت عدم 

شناسایى آدرس خواندگان به شرح : مهوش ترك بابا رســتمى فرزند احمد – آرش زنورى 
فرزند کرم خدا – هنگامه زنورى فرزند کرم خدا – آرمان زنورى فرزند کرم خدا – اشــکان 
زنورى فرزند کرم خدا مالک مشاع از ششــدانگ پالك فوق الذکر از طریق صدور و انتشار 
آگهى به منزله ابالغ را نموده است لذا به استناد ماده 3 و قسمت اخیر ماده 6 آئین نامه قانون 
افراز و فروش امالك مشــاع مصوب آذرماه 1357 ازنامبردگان باال دعوت بعمل مى آید. در 
تاریخ 1400/04/12 در ساعت 9 صبح جهت افراز سهم مشاعى خواهان فوق الذکر درمحل 
وقوع ملک مذکور حضوربهم رســانند. متذکر میگردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه 
قضاییه بشماره 7/2454 مورخ 61/6/7 که بدین شــرح اعالم میگردد و  اصوًال عدم حضور 
شرکاء و مالکیت هاى  مشاعى مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود.  لذا این آگهى وفق ماده 
18 آئین نامه اجرائى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا و به کلیه اشخاص ذینفع ابالغ تادرصورتى 
که بین شرکاء و مالکین مشــاعى محجور (صغیر،مجنون،غیررشید) و یا غائب یا مفقوداالثر 
وجود دارد به استناد ماده 313 قانون امورحسبى و طبق راى وحدت رویه بشماره 3530 مورخ 
60/1/15 هیئت عمومى دیوان عالى کشور مراتب توسط نمایندگان آنان به اداره ثبت محل 
اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى دادگاه محل وقوع ملک صادر شود این آگهى 
فقط یک نوبت منتشر و ظرف مدت 10 روز پس از انتشار ابالغ شده محسوب و درساعت 9 
صبح روز مورخ 1400/04/12 عملیات افرازى انجام خواهد شد. تاریخ انتشار : 1400/03/01 

- 1137262 /م الف - مهدى صادقى - رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد /2/155

ب ر ى رین نر و ى ن ز ر و ی
 عملکردمناسب آن کمک مى کند.

ه و رفتارهاى سالم باعث مى شود قشر خاکسترى مغز 
ب شما مى توانید جلوىیک سرى از بیمارى ها 

وع آن ها را به تأخیر بیندازید. سبک زندگى 
واند موجب خیلى از بیمارى ها شود: 

رول، چاقى و ... . اغلب حتى یک 
تیجه  روزى ُپراسترس باشد. 
نه تنها  ســالمت مغزتان،

مارى ها و ناراحتى ها کمک 
ن را نیز تقویت مى نمایید.
تجربه مى کنید و حتى  ى

شــى از ذخیره  
ى دهد. این
یى است 
حساسى 
د بیاورید 

ى است که 
هرروزه تان را

 در این قسمت که 
 مى رسانید. و این همان چیزى است که 

ى گویند.
ن بزرگ تر باشد، مغزتان در برابر پیرى 

هد بود. زیــرا تمام این ارتباطات 
ند. هر چه ارتباطات بیشــترى 
، بافت هاى جدید بیشترى در آن

ه در برابر بیمارى هاى احتمالى مغزى، ایمن ترید. به همین 
ى جدیدى یاد بگیرید و تجربه کنید.

0 تا 30 درصد  0ز به انرژى زیادى دارد. در واقع مغز به تنهایى 20
مصرف مى کند. به همین دلیل باید از خوردن چربى زیاد و  ا

ال ل ا ک ا ا ا ذا

ر ووجو وو سو وز ز رغ م ى
ســویا و تخم مرغ سرشــار از کولین:

کولیــن هســتند. کولین 
براى انتقال

پیام هاى عصبى 
به عضالت الزم است.

–ال – گلوتامین: این ماده شــیمیایى براى ساختن گاما
 آمینوبوتیرات اسید در مغز به کار مى رود. این ماده به 
شما کمک مى کند حس و حال بهترى داشته باشید. 
شــما مى توانید این ماده را در دانه هاى کنجد و تخم 

آفتابگردان پیدا کنید.
فالوونوئیدهــا: فالوونوئیدها نیز براى ســیناپس هاى 
عصبىالزم اند. این ماده شــیمیایى، پیر شدن عصب ها 

را کاهش مى دهد و حافظه را قوى مى کند. شما مى توانید 
فالوونوئیدها را در حبوبات و شکالت پیدا کنید.

ا ا ا ا ا کا ال آل

و ى یر ى بر ى یون ی
گردو، بادامزمینى، زیتون و روغنزیتون پیدا کنی آووکادو،
ورزش براى سالمت مغز به شدت توصیه شده است. باور
دارد که نشــانمى دهد فعال
آلزایمر و پارکینسون ر
تأخیر مى اندازد. رو
دوچرخه سوارى
دیگرى کافیس

مغ
تردید استرس
سبک زندگى
فشــار و اضط
ســموم کرده و
را مى گیرد. در نتیجه
ب پیر خواهد شد. به همین دلیل مهم است که امورتان را
مثبت را در اولویت بگذارید و دیدتان را بــه اطرافتان تعد

خودتان و سالمت روح و روانتان ارزش قائل باشید.
داشــتن زندگىاجتماعىدر حد ایده آل در کنار دوســتا
حامى تان هستند و از بودن با آن ها لذت مى برید براى مغز
این ارتباطهاىاجتماعىتغذیه مى شود چون به تجربیات
ذخیره  ادراکى مغزتان را قوى تر مى کند. مغزتان با ارتباطات
مى ماند. خواب و استراحت براى ذهن و بدن حیاتى است
عملکرده خیلى از ساماندهى به تجربیات و حافظه خود و
دارد. مغز شما در شب بسیار فعال است اما فقط زمانى مى

خود را خوبانجام دهد که شما به اندازه کافىبخوابید.
مغز شــما عالوه بر ورزش بدنتان نیــاز دارد تا خودشه
چالش هایىداشته باشد. سعى کنید چالش هاى کوچکى

ا ط کک ک آ لک ا گ ا

بیش از حد بستنى و بیسکویت نخورید
محققان آمریکایى معتقدند اختالالت بیش فعالى 
و رفتار هاى پرخاشگرانه مى تواند به دلیل مصرف 
مواد غذایى سرشار از مقادیر زیادى فروکتوز مانند 

بیسکویت و بستنى باشد.
براساس آنچه "دیلى میل" انگلیس منتشر کرده 
است، محققان دانشگاه کلرادو استدالل کرده اند 
که سطح پایین فروکتوز منجر به مسیرى مى شود 
که باعث تقویت کنجکاوى در مورد غذا و ذخیره 
انرژى به شکل چربى مى شــود، اما در صورت 
مصرف بیش از حد، این مسیر موجب بیش فعالى، 
افزایش شدید اشــتها و خطر ابتال به مشکالت 
رفتارى مانند تکانشگرى و پرخاشگرى مى شود.

این تیم تحقیقاتى اعالم کرده است که خوردن 
مقدار زیــاد فروکتوز مشــکالت متعددى اعم 
از اختالل بیــش فعالى، اختالل کــم توجهى، 
افسردگى جنون آمیز و اختالل دو قطبى را بر فرد 

مترتب مى سازد.
فروکتوز یا قند میوه به طور طبیعى در بسیارى از 
گیاهان و عسل یافت مى شود، اما در رژیم هاى 
مدرن از طریق شکر تصفیه شده و شربت ذرت 

شایع تر است. غذا ها و نوشیدنى هایى که در حال 
حاضر حــاوى مقادیر زیادى فروکتوز هســتند 
شامل بستنى، بیســکویت، کیک، سیب، انگور، 
آب میوه، نوشیدنى هاى شیرین و ماست میوه اى 

است.
گروه محققــان در مقاله تحقیقاتــى خود نتایج 
تعدادى از مطالعات قبلــى را در مورد فروکتوز و 
تأثیر آن بر بدن انســان بررسى کردند. محققان 
توضیــح دادند هنگامــى که ســطح انرژى در 
سلول ها کاهش مى یابد، فروکتوز باعث پاسخى 
مشــابه حاالت پیــش آمده هنگام گرســنگى 
مى دهد. در نتیجه کنجــکاوى براى یافتن غذا 
خطر پذیرى و تصمیــم گیرى هاى عجوالنه و 
تهاجمى را مانند کســى که در تالش براى زنده 

ماندن است، افزایش مى دهد.
در حالى که قــرار بود فروکتوز بــه زنده ماندن 
انسان ها کمک کند، افزایش چشمگیر در مصرف 
آن طى قرن گذشته منجر به توسعه این رفتار ها 
به دلیل وجود بیش از حد شــکر و قند در رژیم 

غذایى فعلى غربى شده است.
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مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان از بخشودگى جرائم 
قابل بخشش موضوع قانون مالیات هاى مستقیم و قانون 
مالیات بر ارزش افزوده در راســتاى حمایــت از تولید و 
پیشــگیرى از اثرات ویروس کرونا بر فضاى کسب و کار 

خبر داد.
بهروز مهدلو با اشاره به بخشودگى جرائم قابل بخشش 
موضوع قانون مالیات هاى مســتقیم و قانون مالیات بر 
ارزش افزوده در راستاى حمایت از تولید، وصول معوقات 
مالیاتى و ارتقاى سالمت ادارى و تکریم فعاالن اقتصادى 
در سال تولید، پشــتیبانى ها، مانع زدایى ها و پیشگیرى از 
اثرات ویــروس کرونا بر فضاى کســب و کار بیان کرد: 
با توجه به مفاد ماده 191 قانون مالیات هاى مســتقیم، 
بخشودگى جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات هاى 
مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده براى کلیه فعاالن 
اقتصادى اعم از تولیــدى و خدماتى در هر منبع براى هر 
سال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهى (اصل بدهى، 
جرائم غیرقابل بخشــش و آن بخش از جرائمى که مورد 
بخشودگى واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه اعالم 

مى گردد.
وى گفت: پرداخت مانده بدهى (طبق برگ قطعى ابالغ 
شده تا پایان خرداد ماه 1399) حداکثر تا تاریخ 31 فروردین 
1400 براى کلیه فعاالن اقتصادى تا 72 درصد و پرداخت 
مانده بدهى (طبق برگ قطعى ابالغ شــده از تاریخ اول 
تیر 1399 حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ برگ 

قطعى تا صد در صد مى باشد.
مدیر کل امور مالیاتى اســتان اصفهان تصریح کرد: در 
صورت پرداخت مانده بدهى قطعى شده پس از مهلت هاى 

تعیین شده به شرح بندهاى فوق به ازاى هر ماه دو درصد  از 
بخشودگى موضوع این بندکسر مى گردد.

وى   تاکید کرد: میزان بخشــودگى جرائم آن دســته از 
مؤدیانى که بدهى خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم 
غیرقابل بخشش و جرائمى که با بخشودگى آن موافقت 
نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختى 
یا تسویه مؤدى توسط اداره کل امور مالیاتى ذیربط بابت 

دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدى مربوطه منظور 
نشده است ضمن اصالح اشتباهات انجام شده و دقت در 
موارد آتى، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهى 

خواهد بود.
مدیرکل امورمالیاتى اســتان اصفهان  با اشاره به تسلیم 
درخواســت بخشــودگى جرائم  به ادارات امور مالیاتى 
ذیربط افزود: محدودیت زمانى در ارائه درخواســت براى 

اعمال بخشودگى وجود ندارد و در هر صورت تابع شرایط 
بخشودگى تعیین شده در دستورالعمل هاى حاکم بر زمان 

پرداخت خواهد بود.
مهدلو همچنین  تصریح کرد: اعمال بخشــودگى جرائم 
براى هر یک از ســنوات یا دوره ها در هر منبع با پرداخت 
بدهى قطعى آن ســال یا دوره امکان پذیر مى باشد و در 
صورتى که مؤدیان مالیاتى مشمول خسارت تاخیر موضوع 

ماده (242) قانون مالیات هاى مستقیم و تبصره (6) ماده 
(17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مى باشــند، ابتدا باید 
مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/سال/منبع مربوط 
از جرائم مالیاتى کسر و سپس نسبت به بخشودگى جرائم 

اقدام خواهد شد .
مهدلو  ادامه داد:  مؤدیانى که مشمول پرداخت مالیات نبوده 
و یا طبق مقررات مشــمول معافیت بودند لیکن مشمول 
جرائم عدم انجام تکالیف قانونى شده اند (به استثناى جرائم 
موضوع بند 9 این دستورالعمل)، حسب مورد از بخشودگى 

تا صد در صد جرائم برخوردار خواهند شد.
مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان  مالك تاریخ تعیین 
قطعیت بدهى براى مودیــان در خصوص بدهى ابرازى، 
تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه عنوان 
کرد و گفت: شرط برخوردارى از بخشودگى صد در صدى 
جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات هاى مستقیم 
براى عملکرد ســال هاى 1391 لغایت 1394، پرداخت 
بدهى مالیاتى عملکرد آن ســال فــارغ از زمان پرداخت 
مى باشد ، لیکن براى سال 1395 به بعد شرط برخوردارى 
از بخشودگى جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات هاى 
مستقیم عالوه بر پرداخت بدهى آن سال، ارسال فهرست 
معامالت هر یک از سال هاى مذکور مى باشد و در صورتى 
که تمام یا بخشى از فهرست معامالت در سنوات اخیر بنا به 
دالیلى خارج از اختیار مؤدى (با تشخیص مدیران کل امور 
مالیاتى) ارائه نگردیده باشد، بخشودگى جرائم یادشده به 
شرط پرداخت بدهى مالیاتى عملکرد سال مربوطه مى باشد 
که بخشودگى جرائم موضوع این بند به ادارات کل امور 

مالیاتى تفویض مى گردد.

مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان خبر داد

بخشودگى جرائم مالیاتى و فرصتى ارزشمند 
براى فعاالن اقتصادى

در نشست مشترك مدیران و معاونان آبفا و صداوسیماى 
مرکز اصفهان بر ارتقاء سواد آبى شهروندان تاکید شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این 
نشست به چالش هاى ناشــى از خشکسالى اشاره کرد و 
گفت: باید با اطالع رســانى گسترده و پخش برنامه هاى 
آموزشى، مردم را از کاهش منابع آبى و مشکالت تامین 

آب شرب پایدار آگاه ساخت.
هاشم امینى تأثیر مثبت برنامه هاى صداوسیما بر مخاطبان 
را یادآور شــد و گفت: تالش آبفاى اصفهان، تعامل همه 
جانبه با رســانه ملى براى آگاهى بخشى و اطالع رسانى 
به مخاطبان از طریق کمک به تولید برنامه هاى خبرى 

و آموزشى و در نهایت افزایش سواد آبى شهروندان است.
وى در عین حال مهمترین هدف شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در تابســتان پیش رو را تامین آب شرب 
پایدار براى مشترکین شهرى و روستایى با بهره گیرى از 
سامانه هاى تله مترى، تله کنترل و مدیریت فشار شبکه 

عنوان کرد.
مدیرکل صداوســیماى مرکز اصفهان نیــز آمادگى این 

سازمان را براى افزایش همکارى با شرکت آب و فاضالب 
اعالم کرد و گفت: باید نگاه ملى به موضوع آب داشــته 
باشیم و بر همین اساس درصدد تولید و پخش مجموعه اى 
از برنامه هاى خبرى، آموزشى و سرگرم سازى با رویکرد 

مدیریت مصرف بهینه آب هستیم.

بهرام عبدالحســینى افزود: اطالع رســانى بــه مردم و 
مسئوالن در زمینه آب نیاز به تشکیل اتاق فکر و تدوین 
پیوست رسانه اى دارد که به زودى  با همکارى آبفاى استان 
اصفهان این کار عملیاتى شده و در قالب تفاهم نامه اى به 

اجرا در مى آید.

رئیــس تعمیــرگاه ریخته گرى مداوم شــرکت فوالد 
مبارکــه از افزایــش عمــر کارى ســگمنت هاى 
ماشــین هاى ریخته گرى مداوم به یــک میلیون تن 
تختال با صرفه جویــى بیش از 5 میلیــارد تومان خبر

 داد.
روح ا... بیران وند گفت: در تمام فوالدسازهاى دنیا، عمر 
کارى یک میلیون تن تختال به عنوان هدف و معیار (بنچ 
مارك) براى سگمنت هاى ماشــین هاى ریخته گرى 
در نظر گرفته مى شــود و رســیدن به این میزان تولید 
به ازاى هر ســگمنت، نشــان دهنده کیفیت مطلوب 
سیستم نگهدارى و تعمیرات در ماشین هاى ریخته گرى 
و تأمین قطعات اســتاندارد و بى عیب اســت. ازاین رو 
کســب عمر یک میلیون تن تختال براى هر سگمنت، 
به عنوان شاخصى مهم در ســنجش کیفیت نگهدارى 
تعمیرات ماشــین هاى ریخته گرى مورد استفاده قرار 

مى گیرد.
وى افزود: سگمنت هاى ماشین هاى ریخته گرى مداوم 

مجموعه اى از دو ردیف غلتک هســتند که یک ردیف 
در زیر تختال و ردیف دیگــر روى تختال قرار مى گیرد 
و عالوه بر حفظ کیفیت سطحى تختال، وظیفه حرکت 
دادن شمش به سمت انتهاى ماشین ریخته گرى را بر 

عهده دارند.

بیران وند ادامــه داد: با توجه به اینکــه تختال در حین 
حرکت در ماشــین ریخته گرى، نیروهاى اســتاتیکى 
و داینامیکى بســیار ســنگینى به تجهیزات و ســازه 
ماشــین وارد مى کند، الزم است سگمنت هاى ماشین 

ریخته گــرى مجهز به سیســتم هاى مختلفى ازجمله 
هیدرولیک، روانکارى برخــط و خنک کارى هم زمان 
نیز باشــد. تجمع این سیســتم ها در کنار تعداد زیادى 
غلتــک در داخل یک تجهیز به اســم «ســگمنت» 
ســبب افزایش حساسیت و حیاتى شــدن این تجهیز

 مى شود.
رئیس تعمیرگاه ریخته گرى مداوم خاطرنشان کرد: در 
مجموع گاهى تا حدود 1000 قطعه ریز و درشت بر روى 
یک سگمنت نصب مى گردد و چنانچه هرکدام از این 
قطعات آسیب ببیند، به نحوى که سگمنت نتواند عملکرد 
مورد انتظار را داشته باشــد، باید ماشین ریخته گرى را 
متوقف کرد و اقدام به تعویض سگمنت نمود. تعویض هر 
سگمنت عالوه بر متوقف کردن خط تولید، هزینه هاى 
تعویض قطعاتى ازجمله غلتک و سیلندر هیدرولیک را 
نیز به دنبال دارد. متوســط هزینه هر تعویض سگمنت 
حدود یک تــا 1/5میلیارد تومان اســت که هزینه اى 

قابل مالحظه از منظر مالى است.

طرح هاى اشتغال بنیاد برکت استان اصفهان در شهرك 
صنعتى رازى شهرضا به بهره بردارى رسید.

مدیر  کل ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) استان 
اصفهان گفت: در سال گذشته 220 هزار اشتغال برکت 
ایجاد شــد که تا پایان امســال این رقم به 270 هزار 

اشتغال مى رسد.

تورج حاج رحیمیان افزود: بنیاد برکت کشــور در  سال 
گذشته در 120 طرح صنعتى مشارکت داشت.

وى گفت: تاکنون بیش از 572 میلیارد تومان در استان 
ســرمایه گذارى و حدود 470 میلیارد تومان در زمینه 
اقتصادى و توانمندســازى محرومان و بقیه در زمینه 
ســاخت مدارس، مساجد و مســکن محرومان هزینه 

شده است.
مدیر کل ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) استان 
اصفهان افزود: فراهم کردن زمینه اشتغال براى 11 هزار 
نفر با ســرمایه گذارى 570 میلیارد تومان از مهم ترین 
برنامه هاى امســال بنیــاد برکت در اســتان اصفهان

 است.

تأکید  بر افزایش سواد آبى شهروندان

افزایش عمر  سگمنت هاى ماشین هاى ریخته گرى فوالد مبارکه

بهره بردارى از طرح هاى اشتغال بنیاد برکت استان اصفهان

مدیر مخابــرات منطقه اصفهان،به مناســبت هفته 
ارتباطــات و روز روابــط عمومى، ضمــن بازدید از 
بخش هاى مختلف  روابط عمومى این مجموعه بر 
حضور موثر در رســانه ها و فضاى مجازى به منظور 
بیان خدمات ارزشــمند مخابرات به هم استانى هاى 

عزیز  تاکید کرد.
اسماعیل قربانى در این بازدید که با همراهى مدیر دفتر 
مدیر منطقه صورت گرفت؛ روابط عمومى را به مثابِه 
ُپلى  میان یک ســازمان و مخاطبان دانست و گفت: 
روابط عمومى، فرایند ارتباطات راهبردى اســت که 
میان جامعه و سازمان ها روابط سودمند دوسویه ایجاد 
مى کند و  هنر روابط عمومى، ایجاد یک ارتباط مناسب 

و خوب بین یک مجموعه و مخاطبان آن است.
وى با اشاره به اهمیت رسانه در دنیاى امروز اظهار کرد: 
امروزه استفاده از بسترهاى جدید و پتانسیل شبکه هاى 
اجتماعى در راستاى اطالع رسانى و آگاهى بخشى به 
مردم امرى بسیار مهم اســت و باید روابط عمومى از 
تمام ظرفیت هاى رســانه اى بالقوه این فضا به نحو 

احسن استفاده کند.
در این دیدار شــاهین ملک زاده رئیــس اداره روابط 
عمومى مخابــرات منطقه اصفهان نیز گزارشــى از 
فعالیت هاى صورت گرفته در این اداره در طول سال 

گذشته ارائه کرد.

بازدید مدیر مخابرات 
اصفهان از  

روابط عمومى این مجموعه


