
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

سه شنبه 6  مهر  ماه 1400 / 28 سپتامبر  2021 / 21  صفر 1443
سال هجدهم /شماره 4141 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

خوابیدن با لنز، ممنوعتالش براى رفع مشکل اسناد مالکیتى حصهرضا یزدانى: دارم دق مى کنموضع نگران کننده کم بارشى در پاییز فیرات: نویدکیا بازیکن خارق العاده اى بود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص بى نظیر 
انگور را 

دستکم نگیرید

آزادراه اصفهان - شیراز در گام هاى آخر؟
2
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امسال هم مازوت 
در اصفهان 

مصرف نمى شود

بسیارى از تمدن هاى باستانى خواص انگور را 
شناخته اند؛ از پیشگیرى از شیوع بیمارى هاى قلبى 

گرفته تا جلوگیرى از ابتال به دیابت نوع 2، مى توان به 
خواص دارویى میوه انگور اشاره کرد. ترکیبات گیاهى 

موجود در انگور مى توانند از بافت چشم در برابر...

استاندار اصفهان گفت: امســال هم مانند سال 
گذشــته براى جلوگیرى از آلودگــى هوا و حفظ 
ســالمت مردم، ســوخت مازوت(نفت کوره) در 

واحدهاى صنعتى استان مصرف نخواهد شد. 
عباس رضایى در یکصد و ششمین جلسه شوراى 
گفتگــوى دولت و بخــش خصوصــى در اتاق 
بازرگانى استان افزود: تأمین سوخت گاز زمستانه 
واحدهاى صنعتى یکى از مباحث بسیار مهم این 
جلسه اســت. وى ادامه داد: واحدهاى صنعتى و 

تولیدى استان باید تعمیرات و تعطیالت...

ذوب آهن در تأمین سنگ آهن از قافله عقب مانده استذوب آهن در تأمین سنگ آهن از قافله عقب مانده است
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:
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انتظار 10 ساله 2 استان چه زمانى به پایان مى رسد

سنگ انداختن جلوى پاى «ریگى»
مسعود ریگى مشــکلى براى ادامه حضور در سپاهان ندارد. صبح روز 
یک شــنبه خبرى مبنى بر عدم ثبت قرارداد مسعود ریگى در هیئت 
فوتبال اصفهان و احتمال بازگشــت او به استقالل مطرح شد اما 
این موضوع در حالى است که قرارداد این بازیکن در هیئت فوتبال 

اصفهان ثبت شده است...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

استاندار تأکید کرد:

گفتگو با دانش آموخته 
دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا 
و مدیرعامل گروه صنعتى 

«پارکو» پیرامون فعالیت هاى 
گسترده این شرکت

افتتاح بزرگ ترین آزمایشگاه میکروبیولوژى غرب اصفهان
3

رکورد بى نظیررکورد بى نظیر
 مهدى طارمى  مهدى طارمى 
در فضاى مجازىدر فضاى مجازى

هیأت مدیره شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر سهامى خاص به شماره 
ثبت 846 (ثبت خمینى شهر) دعوت به عمل مى آوریم تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
که در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/7/26 به آدرس خمینى شهر ، بلوار شهید بهشتى شمالى ، 

پایانه حمل و نقل کاال ، دفتر پایانه تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید. 
 تلفن: 031-33600330

دستورجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده:
1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسین اصلى شرکت در خصوص ترازنامه هاى مالى سال هاى 1397 و 

1398 و 1399
2-تصویب ترازنامه هاى منتهى به پایان سال هاى 1397 و 1398 و 1399

3-انتخاب اعضاى هیأت مدیره اصلى و على البدل شرکت 
4- انتخاب بازرسین اصلى و على البدل شرکت 

5- کلیه مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت مى باشد.
6- سایرموارد مرتبط 

آگهى دعوت سهامداران محترم شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر 
سهامى خاص به شماره ثبت 846 (ثبت خمینى شهر) به شماره شناسه ملى 
10260144748 جهت تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 

آ
س

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان 

   آگهى مناقصه عمومى 1400/2 
   بانک ملت استان اصفهان

الف : مناقصه گذار : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
ب : موضــوع مناقصه : تهیــه ، نصب و راه انــدازى یک دســتگاه دیزل و 

ژنراتور KVA 700 جهت ساختمان مدیریت شعب بانک ملت منطقه اصفهان
ج : سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 2/000/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکى بدون قید و شرط ( غیر از بانک ملت ) یا چک بانکى در وجه مدیریت شعب 
بانک ملت اســتان اصفهان و یا واریز به حساب 2024013595 با شناسه واریز 

14003300020002114  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
د : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه : ارائه معرفى نامه و فیش بانکى 
به مبلغ 1/000/000 ریال واریز به حساب شــماره 2024010265 با شناسه واریز 

14003300020002253 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
ه : محل دریافت اسناد مناقصه : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان 
مدیریت شــعب بانک ملت اســتان اصفهان ، طبقه چهارم ، اداره تدارکات و 

ساختمان
  

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مناقصه بدون ذکر هیچ گونه 
دلیلى مختار است

جدول زمانى انجام مناقصه

از 1400/07/07 لغایت ساعت 30 :12 مهلت دریافت اسناد مناقصه 
مورخ 1400/07/22

مهلت ارائه پیشنهادات 
ساعت 30 :12 مورخ 1400/07/22( تحویل پاکت ها )

رأس ساعت 9 صبح سه شنبه مورخ تاریخ بازگشایى پاکت ها
1400/07/27

محل تحویل اسناد مناقصه
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى، 
ساختمان مدیریت شعب بانک ملت 
استان اصفهان ، طبقه اول ، دبیرخانه 

 قلبى 
ى توان به 
ت گیاهى 

ر...

3

4

2

3

سخنگوى وزارت آموزش و پرورش :سخنگوى وزارت آموزش و پرورش :

واکسیناسیونواکسیناسیون
 شرط بازگشایى شرط بازگشایى

 مدارس مدارس
 نیست نیست

دیگر کسى حوصله
 ساخت طنز 90 شبى
 را ندارد

 ساعد هدایتى:

ش ش 909 ساختطنزز ساختطنز
ند را ند ندرا را

سنگ
مسعو
یک
ف
ای
اصفه

هیئت فوتبال استان اصفهان: قرارداد تمامى بازیکنان جدید و خارجى 
سپاهان به ثبت رسیده است

به گزارش روابط عمومى مجتمع دخانیات استان اصفهان، در روز دوشنبه مورخ 29 شهریور 1400، دکتر افضلى نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دخانیات ایران به 
اتفا ق جمعى از معاونین و مدیران ارشد شرکت دخانیات به همراه آقایان حجت االسالم والمسلمین حاج محمدتقى نقدعلى نماینده محترم شهرستان خمینى شهر در مجلس 
شوراى اسالمى، حجت االسالم سیدمحمد موسوى امام جمعه و بصیرى فرماندار شهرستان خمینى شهر، ضمن بازدید از کارخانه تولید تنباکوى صادراتى و سیگارت سازى 

آن شهرستان، خط تولید سیگارت بهمن کوتاه که استراتژیک ترین محصول شرکت دخانیات مى باشد را افتتاح نمودند. 

افتتاح خط تولید سیگارت بهمن کوتاه 
در کارخانه دخانیات خمینى شهر

رئیس اسبق شوراى شهر:رئیس اسبق شوراى شهر:

نقش اصفهان در نقش اصفهان در 
مدیریت کشور مدیریت کشور 

درحال کمرنگ درحال کمرنگ 
شدن استشدن است
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کاهش بارندگى در سال آبى گذشــته به سال آبى جدید 
رسیده و طبقه گفته هاى رئیس مرکز ملى خشکسالى و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسى، بارش هاى پاییزى 

دیرتر از حد معمول آغاز مى شود. 
احد وظیفه درباره وضعیت بارشى طى پاییز امسال اظهار 
کرد: «مقدار بارندگى ها طى سال آبى گذشته مهرماه سال 
99 منتهى به اول مهر ماه امســال کاهش چشمگیرى 
داشت و نسبت به بارش متوسط کشور حدود 40 درصد 
کاهش یافته است.» رئیس مرکز خشکسالى و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسى کشور افزود:  «در نقشه هاى 
پیش بینى به جز در نوار شمالى کشور، طى دو تا سه هفته 

نخست مهرماه هیچ بارشى در کشور نخواهیم داشت و 
این به دلیل دیر شروع شدن بارندگى ها در سال آبى جدید 
است.» وى تأکید کرد:  «مدل هاى هواشناسى بین المللى 
نشان مى دهد که مهر و آبان کم بارشى خواهیم داشت و 
کاهش بارندگى به احتمال قوى کمتــر از حد نرمال در 
دهه هاى اخیر اســت.» وظیفه با بیان اینکه بارش ها در 
فصل پاییز سال جارى کمتر از حد نرمال خواهد بود، گفت: 
«تداوم کم بارشى مى تواند تنش آبى و مشکل تأمین آب 
شرب براى برخى شهرها و روستاها را حادتر کند و با تداوم 
کم بارشى در فصول پاییز، در فصل زمستان و بهار خسارت 

قابل توجهى به جامعه کشاورزى وارد خواهد شد.»

ســخنگوى وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشــایى 
مدارس، گفت: از ابتدا بحث واکسیناسیون دانش آموزان به 
عنوان شرط بازگشایى مدارس نه در ایران و نه حتى در دنیا 

مطرح نبوده است. 
علیرضا کمره اى در مورد مهمترین تمهیداتى که مدارس 
مى توانند براى برگزارى آموزش حضورى در نظر بگیرند 
گفت:همچون ســایر اجتماعات موضوع فاصله گذارى، 
بهداشت فردى و اســتفاده از ماســک از مسائل مهمى 
اســت که با اتکا به آن مى توان به نتایج مثبت در کنترل 
همه گیرى رسید. وى در پاسخ به این سئوال که آیا تا آغاز 
آموزش حضورى به شکل سراسرى واکسیناسیون انجام 

خواهد شــد یا خیر گفت: تا کنون نه در ایران نه حتى در 
دنیا بحث واکسیناسیون دانش آموزان شرط آغاز آموزش 
حضورى نبوده اســت، اگرچه روند واکسیناسیون دانش 
آموزان نیز با سرعت خوب ایجاد شــده است، اما تالش 
ابتدایى ما واکسیناسیون فرهنگیان، کادر آموزشى، اولیاى 
دانش آموزان و حتى رانندگان سرویســى بــود که با این 
دانش آموزان در ارتباط هســتند. وى ادامه داد: براى آغاز 
آموزش حضورى و بازگشــایى مدارس واکسیناســیون 
عمومى را به عنوان یکى از اهداف مد نظر قرار دادیم، اما نه 
واکسیناسیون دانش آموزى را، اگرچه آن نیز با بازگشایى 

کامل مدارس به درجه خوبى خواهد رسید.

وضع نگران کننده کم بارشى 
در پاییز

واکسیناسیون شرط 
بازگشایى مدارس نیست

رشته هاى خاص
10 رشــته در ســال    روزنامه شرق |
تحصیلى جدید براى نخستین بار وارد آموزش عالى 
کشور شده است که رشــته هایى مانند مطالعات 
اسالم معاصر و غرب شناسى انتقادى ازجمله این 
رشته هاى جدید هســتند. همچنین اعالم شده 
مظاهر اســالمى و ســویه هایى از تقابل با غرب 
تحت عناوینى چون «قرآن و سیاست» و «اقتصاد 
مقاومتى» وارد سرفصل هاى درسى دانشگاه هاى 

کشور مى شود.

کاه مساوى گندم است!
نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزى    پانا|
اتاق بازرگانى ایران با انتقاد از نرخ خرید تضمینى 
پایین براى گندم و مشــکل کاهش تولید یا عدم 
عرضه گندم هاى تولید شده مى گوید با قیمت برابر 
کاه و گندم؛ انگیزه اى براى تولید باقى مى ماند؟ نرخ 
خرید تضمینى باید همواره بر اساس تورم تولید و 

نرخ گندم در بازار جهانى تعیین شود.  

ورود اولین محموله 
واکسن تک دوز 

دبیرکل جمعیت هالل احمر گفت:    ایسنا|
بیست ودومین محموله واکسن کرونا تهیه شده از 
سوى جمعیت هالل احمر حاوى 6 میلیون واکسن 
تک دوز روز( 4 مهرمــاه) در فرودگاه امام خمینى 
(ره) به وزارت بهداشــت تحویل داده شد. محمد 
حســن قوســیان مقدم گفت: این 6 میلیون دوز 
واکسن کرونا (تک دوز) از مجموع 12 میلیون دوز 
توصیه شده براى سنین 3 تا 17 سال وارد کشور و 
تحویل وزارت بهداشت شد. وى با ابراز امیدوارى 
از وفاى به عهد کشور چین براى ادامه  روند واردات 
واکسن اظهارکرد: طبق برنامه ریزى انجام شده هر 
هفته و یا هفته اى دوبار محموله هاى سنگین ترى 
از واکسن کرونا که نوع آن هم سینوفارم است به 

کشور وارد خواهیم کرد.

این، همان است!
مدیر کل   خبرگزارى صدا و سیما |

دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: 
محموله جدید واکسن هاى وارداتى کرونا همچون 
محموله هاى قبلى ســینوفارم چین است که رده 
ســنى خاصى ندارد و دو دوز باید تزریق شــود. 
سیدحیدر محمدى افزود: تمام واکسن هایى که 
تاکنون وارد شده اســت به صورت دو دوز تزریق 
مى شود و فعًال براى رده سنى 12 سال به باال مورد 

استفاده قرار مى گیرد.

واردات سرم به
 7000 ُتن رسید

  ایسنا| در جریان واردات سرم تزریقى، 
تا کنون بیش از 6/8 هزار تن سرم وارد ایران شده 
است. به دنبال کمبود سرم تزریقى در ماه هاى اخیر، 
واردات آن از اواســط مردادماه در دستور کار قرار 
گرفت. آمار دریافتى از گمرك ایران نشان مى دهد 
که تا دوم شهریور ماه، 282 دستگاه کامیون حامل 

سرم انسانى وارد کشور شده است. 

زندگى غیرممکن مى شود
حسین قناعتى، رئیس دانشگاه    فارس|
علوم پزشــکى تهران گفت: بــراى افرادى که 
واکسینه شده اند کد و کارت ایمنى به صورت یک 
عدد ده رقمى در نظر گرفته شده است تا این افراد 
از دیگر شهروندانى که براى واکسیناسیون اقدام 
نکردند، متمایز شوند. با توجه به فراهم شدن شرایط 
الزم براى اجراى طرح هوشمند شهر ها تردد در 
شــهر و ارائه برخى از خدمات مهم به افرادى که 
واکسینه نشده اند غیر ممکن خواهد بود. دریافت 
بلیت هواپیما، استفاده از وســایل نقلیه عمومى، 
ورود به بانک ها و مترو از جمله ارائه خدماتى است 
که افرادى که واکسینه نشده اند براى دریافت آنها 

دچار مشکل خواهند شد.

کوتاه نیایید
  روزنامه جمهورى اسالمى|

سیدحســن عاملى، امام جمعه اردبیل در خطبه نماز 
جمعه این شــهر، در برابر تهدید ا... شــکور پاشازاده 
روحانى دربارى جمهــورى آذربایجان به جاى آنکه 
واکنش قاطعانه نشــان دهد، به نرمش متوسل شد و 
گفت: «ما باید از شاخه زیتون صحبت کنیم نه اینکه 
بگوییم ایران را از خریطه حــذف مى کنیم، نه اینکه 
بگوییم ایران را تا سه سال تجزیه مى کنیم و در همه 
جا پرچم ترك را مى زنیم...» ایــن کوتاه آمدن امام 
جمعه اردبیل، عکس العمل هــاى منفى زیادى میان 
مردم و فضاى مجازى داشت. ا...  شــکور پاشازاده، 
رئیس اداره روحانیت باکو که وابسته به الهام على اف 
رئیس جمهور و از مهره هاى دربارى است و رابطه اى 
قوى با رژیم صهیونیســتى دارد، جمهورى اسالمى 
ایران را به حمایت از ارمنســتان متهــم و تهدید به 
تجزیه و تسخیر توســط جمهورى آذربایجان کرده

 است!

رستم قاسمى بسترى شد
برخى خبرهاى رسیده حاکى    دیده بان ایران |
از این است که رستم قاســمى، وزیر راه و شهرسازى 
به علت مشــکالت روده اى چند روزى است که در 
بیمارستان بسترى شده است. طبق شنیده ها بیمارى 
وى مشکوك به ســرطان روده است. رستم قاسمى 
(زاده 15 اردیبهشــت 1343) نظامى و سیاســتمدار 
اصولگراى ایرانى اســت که هم اکنــون وزیر راه و 
شهرسازى در دولت سیزدهم است. وى در دولت دهم 
نیز از سال 1390 تا 1392 به عنوان وزیر نفت فعالیت 

مى کرد. 

سهم سعید جلیلى
 از کابینه 

  روزنامه آفتاب یزد| واقعیت این است که 
از میان چهره هاى دخیل در انتخابات عالوه بر طیف 
رقیب و آراء باطله (که دوم شد) این تنها سعید جلیلى 
است که ســمتى دریافت نکرده و حتى نزدیکان او 
هم از ترکش هاى این مسئله در امان نبوده اند.  على 
باقرى کنى که حاال معاون سیاسى وزارت امور خارجه 
است خودش را براى وزیر شدن آماده کرده بود. حتى 
این او بود که کارها را از ظریف و تیمش تحویل گرفت 
اما در نهایت ناچار شد همه را تقدیم امیرعبداللهیان 
کند. حاال این نتیجه فاصله گذارى اصولگرایان است 
با جبهه پایدارى یا تمایل رئیســى بــه کار با طیف 
میانه رو تر یا... هرچه هست اگر همینطور پیش برود 
جلیلى باید در این دوره هم به جایگاه رئیس جمهور 

دولت سایه اکتفا کند. 

بدهى باالى دولت 
به بانک ملى

سیدمحسن دهنوى، عضو هیئت    برترین ها |
رئیسه مجلس شوراى اسالمى در مطلبى در صفحه 
توییتر خود نوشت: شــجاعت احسان خاندوزى وزیر 
اقتصاد در انتشــار صورت هاى مالــى  بانک ملى که 
سال ها به تاریکخانه اى جهت عدم ارزیابى عملکرد 
این بانک بدل شــده بود، ستودنى اســت. پوشاندن 
ضعف عملکرد سیستم بانکى با عدم ارائه اطالعات 
مانند پنهان کردن زباله هاى خانه در زیر فرش است. 
بدهى دولت به بانک ملى بــه 70 هزار میلیارد تومان 
رسیده است این یعنى دولت هاى پیشین، از «هیچ»، 
پول خلق کرده و مابه ازاى آن چیزى تحویل نداده اند. 
تا وقتى دســت مدیران بانک ها زیر ســاطور دولت 
اســت نمى توان انتظار بازپرداخت این تسهیالت را 

داشت. 

دروغ مى گویند! 
درحالى که یکى از گالیه هاى مردم    ایسنا|
از شــبکه بانکى کشور اخذ ســود مرکب است، دبیر 
کل کانون بانک ها و مؤسســات اعتبارى خصوصى 
مى گوید: هیچیک از بانک هــاى دولتى و خصوصى 
کشور سود مرکب نمى گیرند و این وصله دروغى است 

که به بانک ها مى چسبانند.

خبرخوان

خانواده پنج دانش آموز اهل روســتایى از توابع شهرستان 
اهر مدعى شدند که فرزندانشان از سوى متهمى که گفته 

مى شود معلم است مورد آزار شیطانى قرار گرفته است.
اولین روز مهرماه بعد از به پایان رسیدن ساعت مدرسه اى 
در روستاى گودل از توابع شهرســتان اهر، زمانى که پنج 
دانش آموز شامل یک دختر و چهار پسر به خانه برگشتند به 
خانواده هاى خود اعالم کردند که توسط فردى آشنا به نام 
«ج.الف» مورد آزار شیطانى قرار گرفته اند.  خانواده ها بعد 
از اینکه در جریان این ماجرا قرار گرفتند به شدت برافروخته 
شده و به اتفاق همدیگر سراغ متهم رفتند.گفته مى شود 

متهم در برخورد اولیه با اولیاى دانش آموزان ادعا کرده قصد 
نوازش کودکان را داشته اما خانواده حرف او را نپذیرفته اند.

خانواده این دانش آموزان بالفاصله شکایت خود را در مراجع 
قضایى به ثبت رســاندند و پرونده در شعبه یکم بازپرسى 
دادسراى اهر گشوده شده است. اما با توجه به اینکه اتهام 
وارد شده به متهم پرونده در صالحیت رسیدگى به دادگاه 
کیفرى یک استان آذربایجان شرقى است، به زودى به این 

مرجع قضایى انتقال خواهد یافت.
گفته مى شود متهم معلم است و در حال حاضر بازداشت 

شده و تحقیقات از او در جریان است. 

به دنبال انتشار تصاویرى از نیروهاى طالبان، سوار بر قایقى 
شبیه قو و استفاده از وسایل مختلف سرگرمى در پارك هاى 
بازى در افغانستان، به نیروهاى جوان این گروه هشدار داده 

شده از «خوش گذرانى بیش از حد» خوددارى کنند.
روزنامه «وال استریت ژورنال» در گزارشى نوشت، طبق 
گزارش ها «محمد یعقوب»، وزیر دفاع حکومت طالبان به 
نیروهاى پیاده این گروه گفته به تکلیفى که به شما سپرده 
شده بچسبید، در غیر این صورت به موقعیت ما که با خون 

شهیدانمان به وجود آمده، آسیب مى زنید.
محمد یعقوب مشــخصًا از این نیروهاى جوان خواسته 
است از رانندگى با سرعت باال و همچنین پوشیدن کفش و 
لباس شیک یا مد روز، مانند کفش هاى ورزشى ساق بلند 
که با اصول و دستورالعمل هاى طالبان همخوانى ندارند، 

خوددارى کنند.
به نوشته «وال استریت ژورنال»، همچنین طبق گزارش ها 

به نیروهاى طالبان گفته شــده از گرفتن عکس ســلفى 
زیاد، به خصوص با رهبران و مقام هاى ارشــد این گروه، 
خوددارى کنند و دلیل آن هم انتشــار ایــن تصاویر در 
شبکه هاى اجتماعى و لو رفتن مکان و فعالیت هاى اعضاى 
ارشــد طالبان و به خطر افتادن امنیت آنها عنوان شــده

 است.

بیش از 10 ســال از کلنگزنى آزادراه اصفهان - شیراز 
مى گذرد اما با وجود وعده هاى بسیار براى بهره بردارى از 
این آزادراه همچنان در مراحل پایانى قرار دارد و تکمیل 

نشده است.
«آزادراه اصفهانـ  شــیراز حد فاصل ایزدخواســت تا 
محدوده طرح تفصیلى شهر شیراز به طول حدود 210 
کیلومتر به صورت چهار خطه طراحى و فاصله اصفهان 
- شیراز را بیش از 130 کیلومتر کوتاه مى کند. این آزادراه 
ســالیانه بیش از 180 میلیارد ریال کاهش هزینه ناشى 

تلفات و تصادفات جاده اى را به همراه دارد.»
 این عباراتى است که در دى ماه ســال 89 همزمان با 
کلنگزنى آزادراه اصفهان- شــیراز از سوى مسئوالن و 

وزیر وقت راه و شهرسازى مطرح شده است.
در زمان کلنگزنى این آزادراه اعالم شد که «طرح ملى 
آزاد راه اصفهان- شیراز با اعتبارى بالغ بر هفت هزار و 
200 میلیارد ریال و با مشارکت وزارت دفاع و پشتیبانى 
نیروهاى مسلح، وزارت راه و ترابرى و همچنین مشارکت 
بخش خصوصى در مدت چهار ســال به بهره بردارى 

مى رسد».
این موضوع در حالى اســت که از تصمیم بر احداث این 
آزادراه نزدیک به 50 ســال و از زمان اجرا نیز 10 سال 
مى گذرد و در حالى قــرار بود که خردادمــاه 1400 به 
بهره بردارى برســد که هنوز گام هاى پایانى باقى مانده 

است.
ابراهیم عزیزى و جعفر قادرى، نمایندگان مردم شیراز و 
زرقان در مجلس شوراى اسالمى در بازدیدى که از این 
آزادراه داشتند به بررسى آخرین وضعیت آن پرداختند. 
ابراهیم عزیزى، نماینده مردم شیراز و زرقان در این باره 
گفت: تالش بر این است که با هماهنگى با مسئوالن دو 
اســتان فارس و اصفهان این آزادراه را از کمربند شمال 
شــرقى اصفهان عبور دهیم و به آزادراه اصفهان – قم 
متصل کنیم و در ادامه هم از مسیر جنوب این آزادراه به 

آزادراه شیراز - بوشهر متصل شود.
عزیزى معتقد است که اگر این حرکت را با این افق دنبال 
کنیم، یعنــى وقتى از تهران به قم مى آییم یک مســیر 
آزادراهى داشته باشیم، از قم به اصفهان هم از یک مسیر 
آزادراهى بهره مند باشیم، از اصفهان از مسیر سه راه نطنز 
کمربند شمال شرقى اصفهان به آزاد راه اصفهان_شیراز 
متصل شویم و از این مسیر به سمت شیراز و بوشهر برویم 
یک حرکت بزرگ در کریدور شمال جنوب کشور اجرایى 
کرده ایم و یقینًا بسیارى از استان هاى جنوبى کشور هم 

از این ظرفیت بهره مند مى شوند.
به گفته نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شوراى 

اسالمى پروژه سرعت بسیار خوبى دارد تالش هاى خوبى 
شده هر چند مدتى در گذشته متوقف شده و بنا به دالیلى 
تأمین منابع نشده بود اما با پیگیرى هایى که انجام شده 
بخش اعظمى از پروژه اجرایى و تالش مى شود قطعاتى 

که باقى مانده هرچه زودتر به اتمام برسد.
عزیزى درباره ویژگى هاى این پروژه اضافه کرد: کاهش 
طول مسیر اصفهان_شــیراز، کاهش استهالك و تردد 
خودروها، بهره گیرى از چشــم انداز بسیار خوب مسیر و 
استفاده از فناورى هاى جدید  در حدود 50 از فناورى هاى 
جدیــد از ویژگى هــاى منحصر بــه فرد ایــن پروژه

 است.
محسن مشهدى، مدیر پروژه آزادراه اصفهان – شیراز 
نیز درباره آخرین وضعیت این پروژه گفت: محور کنونى 
اصفهان – شــیراز 470 کیلومتر است که با احداث این 

آزادراه 130 کیلومتر مسیر کاهش پیدا مى کند.
وى در تشــریح مســیر آزادراه افــزود: از اصفهان تا 
ایزدخواست 116، از ایزدخواست تا سه راهى قالت 224 
کیلومتر تقریبًا 340 کیلومتر مى شود و در واقع مسیرى 

خواهد بود که به عنوان آزادراه اصفهان - شیراز استفاده 
مى شود. این آزادراه در واقع 4 خطه است، دو خط رفت دو 
خط برگشت و به طول 224 کیلومتر که بین قطعه یک تا 

هفت تقسیم شده است.
مدیر پروژه آزادراه اصفهان – شــیراز بیان کرد: در این 
آزادراه 61 میلیــون مترمکعب عملیات خاکى معادل دو 
برابر سد کرخه انجام شده، یک میلیون و 100 هزار متر 
مکعب بتن انجام شــده و تقریبًا 750 دستگاه ابنیه فنى 
در مسیر استفاده شده است همچنین 60 کیلومتر دیوار 
کار شــده و اولین آزادراه در کشور است که به طول 50 

کیلومتر رویه بتنى دارد.
مدیر پروژه آزادراه اصفهان – شیراز معتقد است که این 
آزادراه ارزان ترین آزادراه در سطح کشور است و ارزش 
روز این پروژه تقریبًا هشــت هزار و 500 میلیارد تومان 
است عالوه بر آن در زمینه گردشگرى دو استان اصفهان 

و فارس بسیار مؤثر قلمداد مى شود.
براساس گفته هاى مشــهدى این آزادراه به نوعى ادامه 
کریدور شمال به جنوب اســت یعنى در واقع با احداث 

این آزادراه و آزادراه شیراز - بوشهر ما مى توانیم در واقع 
اتصال دریا به دریا داشته باشیم یعنى از دریاى جنوب به 

دریاى مازندران.
به گفته وى بالــغ بر دو هزار پرســنل در ایــن پروژه 
آزادراهى مشــغول کار هســتند و هزار و صد دستگاه 
ماشــین تجهیــزات و 130 نقطه جبهــه کارى فعال 
شــدند و تمام توان گذاشته شــده تا این پروژه به اتمام 

برسد.
رضــا محمدیان، مدیرعامل شــرکت احــداث آزادراه 
اصفهان – شیراز  نیز درباره این پروژه گفت: این پروژه در 
حال حاضر به صورت میانگین 88 درصد بیشتر پیشروى 
فیزیکى دارد و امید است که امسال به بهره بردارى برسد.

وى معتقد است که پژوژه در حال حاضر روسازى آن رو 
به اتمام است و درباره بحث عالئم نیز اگر منابع مالى به 

موقع برسد این کار هم محقق خواهد شد.
به گفته مدیرعامل شــرکت احداث آزادراه اصفهان – 
شیراز در حال حاضر اگر هزار میلیارد تومان تأمین شود 

این پروژه جمع بندى مى شود.

30 درصد از خلیج گرگان که بزرگ ترین خلیج دریاى خزر 
است، خشک شده. خلیج گرگان زیستگاه گونه هاى آبزى 
زیادى است اما هر چه زمان بیشترى مى گذرد، بیشتر در 
معرض خشک شدن قرار مى گیرد. تا جایى که به گفته 
استاندار گلستان 300 هزار هکتار از اراضى این استان در 
معرض بیابانى شدن قرار دارد و این یعنى کانون ریزگرد 
شــدن! چرا خلیج گرگان به این روز افتاد و در آینده چه 

خطراتى در پى دارد؟
اســماعیل کهرم، بوم شــناس و فعال محیط زیست در 
این مورد مى گوید: «خشــک شــدن خلیج گرگان در 
ادامه مى تواند آثار زیان بارى داشته باشد که از جمله آن 
مى توان به ایجاد ریزگرد یا جابه جایى شــهروندان این 

منطقه اشاره کرد.»
این فعال محیط زیست ادامه مى دهد: «در طول تاریخ 
مهاجرت هاى بزرگ و دســته جمعى انسان ها به دنبال 
مسائل غذایى بوده است. اســتان گلستان و مازندران از 
دیرباز سبد تأمین غذایى ایران بوده اند. االن هم سفره آب 
زیرزمینى آنها تهى شده است و زمانى که آب نباشد، یعنى 
غذا نیست. بنابراین در آینده مى تواند موجب جابه جایى 

ساکنان این منطقه شود.»
از جمله آثار دیگر خشــک شــدن خلیج گرگان، ایجاد 
ریزگردهاســت. مناطق بیابانى، خشک و نیمه خشک 
فاقدپوشش گیاهى کانون ریزگردها هستند و اگر خلیج 
گرگان خشک شود، احتماًال سرنوشتى مشابه خوزستان 

را داشته باشد. 
خلیج گرگان وسعت 400 کیلومترمربعى دارد که زمزمه 

خشک شدن آن چند سالى است شروع شده است. 
کهرم مى گوید: «دالیل مختلفى در خشک شدن خلیج 
گرگان مؤثر بوده، که بخشــى از آن طبیعى و بخشى از 
آن مصنوعى است. کف دریاى خزر هزاران یا میلیون ها 

چشمه است. این چشــمه ها وقتى فعال باشند آب باال 
مى آید و برعکس.»

کهرم در ادامه مى گوید: «در حال حاضر آب دریاى خزر 
فروکش کرده و چشــمه ها کمتر فعال هستند. در ادامه 
بخشى از خلیج گرگان هم خشک شده است. این بخش 
طبیعى ماجراست. اما رودخانه هایى که خلیج گرگان را 
آب مى دهند در دست خودمان است. برخى با تغییر مسیر 
رودخانه مانع رســیدن آب به خلیج گرگان مى شود. این 
تغییر مسیر هم تنها به هدف کشاورزى صورت مى گیرد 
که منافع زمینداران تأمین شود. این دست کارها موجب 
از بین رفتن رژیم طبیعى خلیج گرگان و خشک شدن آن 

شده است.»
آنطور که کهرم مى گوید: «تغییر مسیر رودخانه از قدیم 
االیام صورت مى گرفته اما قبًال با بیل بوده االن با ماشین 
ســنگین این کار را انجام مى دهند و خلیج گرگان را به 

مرگ نزدیک مى کنند.»

انتظار 10ساله 2 استان چه زمانى به پایان مى رسد

آزادراه اصفهان - شیراز در گام هاى آخر؟

آزار یک معلم به 5 دانش آموز شمال، جنوب مى شود؟ 

دستورات جدید به طالب هاى جوان



استاناستان 03034141 سال هجدهمسه شنبه  6 مهر   ماه   1400

موزه دفاع مقدس اصفهان 
نیاز به تجهیز دارد

فرمانده قرارگاه منطقه اى سـید الشـهدا نیروى زمینى 
سپاه در اسـتان هاى اصفهان، چهارمحال و بختیارى و 
یزد گفت: تکمیل پروژه موزه دفاع مقدس استان نیازمند 
توجه و همراهى شوراى شهر و شهردارى است چرا که 
تکمیل و تجهیز این موزه بـه ترویج فرهنگ مقاومت و 
جذب گردشگر کمک مى کند. سـردار جواد استکى در 
جلسه شوراى اسـالمى شـهر اصفهان با بیان وضعیت 
موزه دفاع مقدس استان اظهار داشت: موزه دفاع مقدس 
اصفهان عقب ترین موزه جنگ کشور را دارد و امیدواریم 

این پروژه در سریع ترین زمان به بهره بردارى برسد.

خسارت موتو سواران 
بدون کاله

سرهنگ محمدرضا محمدى، رئیس پلیس راهور استان 
اصفهان گفت: حدود50درصد ازتلفات ناشى ازتصادفات 
درون شـهرى ازبین موتورسیکلت سـواران بدون کاله 
است که ازاین روضرورى است شـهروندان براى حفظ 

جان خود از کاله استفاده کنند.

افزایش فضاى سبز زینبیه 
با راه اندازى پردیس، کمبود فضاى سـبز منطقه زینیبه 
اصفهان کاهش پیدا مى کند. رییس اداره خدمات شهرى 
منطقه 14 اصفهان در گفتگوى اینترنتى با بخش خبرى 
20 گفت: سـرانه فضاى سـبز منطقه 14 در حال حاضر 
11 متر مربع است که با سرانه پیش بینى شده براى شهر 
اصفهان فاصله دارد که ناشى از محدودیت منابع آبى هم 
بوده است. شاهمرادى افزود: در این منطقه با راه اندازى 

پردیس 6 هکتارى فضاى سبز افزایش پیدا مى کند.

تعویض لوله هاى آب 
به گزارش روابط عمومـى آبفاى فوالد شـهر، در حوزه 
سـه فوالدشـهر تمامی 300 متر لوله 110 پلی اتیلن با 
لوله هاي استاندارد تعویض شد. همچنین در حوزه چهار 
وپنج فوالدشـهر مقرر گردید کلیه لوله هـاي موجود به 
طول 2700 مترتعویض و با لوله هاي استاندارد جایگزین 
گردد که درحال حاضر 1200 مترلوله استاندارد تعویض 

و جایگزین گردید.

اصالح شبکه آب خیابان سپه
عملیات اصالح شـبکه آب خیابان سـپه بـه طول 240 
انجام شـد. به گزارش روابط عمومی آبفـا منطقه یک، 
این عملیات با هدف تعویض لوله فرسـوده و جلوگیري 
از حوادث احتمالی همزمان با سـنگ فرش این خیابان 
توسط شهرداري اصفهان انجام گرفت. گفتنی است این 
عملیات با لوله 200 میلی مترى در مدت 10 روز انجام و 

تمامی انشعابات در مسیر این خط لوله تعویض شد.

حادثه در گردنه سرخ
بر اثر برخورد 2 دسـتگاه خودروى سـوارى پراید و تندر 
در 'گردنـه سـرخ: چـادگان، هفـت نفر مصدوم شـدند. 
مدیر حـوادث و فوریت هاى پزشـکى اسـتان اصفهان 
اظهار داشـت: ایـن حادثـه سـاعت 20 و 30 دقیقه روز 
شنبه به اورژانس پیش بیمارسـتانى اعالم و 2 دستگاه 
آمبوالنس از این مدیریت و یـک واحد امدادى از هالل 
احمر به محل اعزام شدند. غفور راسـتین افزود: در این 
حادثه هفت نفر شـامل سـه مرد و چهار زن مصدوم  به 
بیمارستان بوعلى چادگان منتقل شـدند. ، گردنه سرخ 
چادگان داراى پیچ هاى ُتندى است و سال هاى گذشته 
مـواردى از تصـادف و جان باختـن افـراد در این مکان 

گزارش شده است.

واکسیناسیون سیار 
رییس بیمارستان 9 دى شهرستان خمینى شهر گفت: 
واکسیناسـیون در شهرسـتان خمینى شـهر به صورت 
سیار اجرا مى شـود. جنگجو اضافه کرد: مراکز تجمیعى 
این شهرسـتان به پنج مرکـز تجمیعى واکسیناسـیون 
ارتقا یافته و براى نخستین بار با اتوبوس به صورت سیار 

واکسیناسیون اجرا مى شود.

خبر

رئیس کمیسیون اقتصادى حقوقى و گردشگرى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان گفت: اگر ســیر دولت ها تا امروز 
دیده شــود روزبه روز نقش اصفهان در تمام ابعاد درحال 
کمرنگ شدن است. عباس حاج رسولى ها در یازدهمین 
جلسه علنى شوراى اسالمى شــهر اصفهان اظهار کرد: 
استان اصفهان در دوران دفاع مقدس یک دهم شهیدان، 
جانبازان و آزادگان ایران اســالمى را به نام خود زده بود 
درحالى که یک شــانزدهم جمعیت کشور را در خود جاى 
داده است. وى افزود: بیشــترین نیروهاى ارتش و صنایع 
عظیم دفاعى و پایگاه هاى نظامى حائز اهمیتى در استان 

اصفهان قرار دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادى حقوقى و گردشگرى شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان تصریح کرد: این ظرفیت گذشته 
و حال اصفهان بود اما اگر سیر دولت ها تا امروز دیده شود 
روزبه روز نقش اصفهان در تمام ابعاد درحال کمرنگ شدن 
است. وى ادامه داد: حال اگر یک اصفهانى در درجات باالى 
مدیریتى منصوب شود، موضع گیرى علیه وى اتفاق مى افتد 

که این اتفاقات را باید ریشه یابى کرد.
حاج رسولیها خاطرنشان کرد: به فرموده امام خمینى (ره) 
جنگ یک نعمت است و وظیفه حوزه فرهنگى نیروهاى 
مسلح در کنار دیگر دستگاه ها این است که در زمان کنونى 

نعمت هاى جنگ را براى مردم و نسل جدید تبیین کنند.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
ضرورى است دفتر حوضه در اصفهان مستقر شود.

منصور شیشه فروش با بیان اینکه وزارت نیرو باید نسبت 
به تأمین حق آبه هاى کشــاورزى و زیست محیطى در 
استان اصفهان توجه داشته باشد، ادامه داد: 98 درصد از 
تاالب گاوخونى خشک است و این تاالب ظرفیت تبدیل 
شدن به کانون گرد و غبار را در بازه زمانى کوتاه دارد که 

اثرات ناشى از آن پنج استان کشور را درگیر خواهد کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
راه اندازى دفتر حوضه آبریز زاینده رود در اصفهان با توجه 
به شرایط فعلى اســتان امرى ضرورى است، افزود: این 

امر باید در راستاى رفع مشکالت و اجراى مصوبات آب 
و مصوبات شوراى سازگارى با شرایط کم آبى در استان 

محقق شود.
وى تصریح کرد: استقرار دفتر حوضه آبریز زاینده رود در 
اصفهان مى تواند به پیشگیرى از بارگذارى هاى جدید در 
حوضه آبریز زاینده رود کمک کند و براى برداشت هاى 

غیرمجاز برنامه ریزى درستى را داشته باشد.
شیشه فروش گفت: وزارت جهاد کشاورزى نیز باید در 
زمینه اجراى طرح هاى نوین آبیــارى، مرمت چاه ها و 
قنوات، چشمه هاى آسیب دیده و ارائه تسهیالت بانکى به 

کشاورزان بسته هاى ویژه اى را در نظر بگیرد.

دفتر حوضه آبریز زاینده رود 
در اصفهان مستقر شود

نقش اصفهان در مدیریت کشور 
درحال کمرنگ شدن است

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: امروز 
ذوب آهن انــرژى را به صــورت آزاد دریافت مى کند و 
برخالف آنچه گفته مى شود هزینه باالیى براى نیروى 
انسانى پرداخت مى کند، از سوى دیگر در تامین سنگ 

آهن دچار مشکل است.
منصور یــزدى زاده در الیو اینســتاگرامى با محوریت 
گزارش عملکرد شــرکت ذوب آهن اصفهــان با بیان 
اینکه ذوب 8 درصد تولید فوالد کشــور را برعهده دارد 
و باید 8 درصد ســنگ آهن را تحویل این شرکت دهیم، 
توضیح داد: ذوب آهن امروز خواهان حداقل 6 میلیون تن 
سنگ آهن است و با توجه به اینکه یارانه انرژى نمى گیرد 
همواره در تامین سنگ آهن از قافله عقب مى ماند و دچار 

مشکل مى شود.
وى در مورد تامین زغــال در ذوب آهن نیز گفت: ذوب 
آهن تولیدکننده زغال ســنگ است، از سوى دیگر براى 
جبران کمبود زغال سنگ کیفى داخلى نیازمند واردات 
است، همچنین براى تولید فوالد، کوره بلند همانند یک 
انسان زنده نیازمند خوراك خوب و باکیفیت سنگ آهن 

و کک است. 
یزدى زاده افزود: از زمانى که قیمت زغال سنگ منطقى 
شد شرایط تولید ذوب آهن بهتر شــد، امروز با توجه به 

کیفیت زغال سنگ داخلى نیازمند واردات حدود 20 تا 30 
درصدى این محصول هستیم. وى یادآور شد: حتى اگر 
چهار برابر تولید امروز، تولید زغال سنگ کشور افزایش 
یابد باز هم نیازمند واردات 30 درصد زغال سنگ هستیم.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در ادامه در خصوص 
تامین سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن نیز گفت: براى ذوب 
آهن تامین آب و سنگ آهن مهم است، ما از نظر تامین 
سنگ آهن در کشور مشکل نداریم و اگر سرمایه گذارى 
در عمق نکنیم، تا 11 ســال آینده با کمبود سنگ آهن 

مواجه مى شویم.
وى تاکید کرد: به جاى سرمایه گذارى در تامین مواد اولیه 

مورد نیاز صنعت فوالد به سمت توسعه فوالد رفته ایم.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: سال 
گذشــته ذوب آهن به واسطه دســتور سرپرست وزارت 
صمت، کوره بلند شماره یک را راه اندازى کرد و قرار شد 
سنگ آهن مورد نیاز آن تامین شــود، اما این کار نشد در 

حالیکه ذوب آهن مطابق وعده این کار را انجام داد.
وى با بیان اینکه امسال با وجود مشــکالت آب و برق 
به واســطه راه اندازى کوره شماره یک، رشد تولید چدن 
داشته ایم، تصریح کرد: در حال حاضر سه کوره ذوب آهن 

به شدت نیازمند سنگ آهن است.

یزدى زاده تاکید کرد: اگر قرار است دولت فکرى به حال 
سنگ آهن ذوب آهن نکند، این شرکت به سمت واردات 
خواهد رفت در این شرایط قیمت گذارى دستورى براى 
محصوالت این شرکت معنا ندارد و صادرات براى ما به 

صرفه خواهد بود.
وى با بیان اینکه از سوى دیگر وقتى به ذوب آهن سنگ 
آهن نمى دهند تنها مى توانیم تولید محصوالت کیفى 
داشته باشیم و محصوالتى همچون میلگرد را دیگر نباید 
تولید کنیم، تصریح کرد: امروز ذوب آهن نیازمند حمایت 
منطقى است و در حال حاضر مشــکل تامین مواد اولیه 
براى سه کوره بلند با گنجایش 5 هزار مترمکعب داریم 
و اگر مواد اولیه کیفى مــورد نیاز ذوب آهن به طور کامل 
تامین شود، تولید ساالنه این سه کوره باید باالى 600 هزار 

تن باشد، اما امروز این امکان وجود ندارد.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهــن اصفهان با اشــاره به 
راهکارهایى براى حل این مشــکل، گفــت: اگر مواد 
اولیه مورد نیاز ذوب آهن تامین نشــود، ناچاریم به جاى 
سنگ آهن، گندله را جایگزین کنیم، اگرچه هزینه هاى 
تولید ما افزایش مى یابد اما چــاره اى جز این نخواهیم 
داشت، چرا که اکنون در مسیر تولید محصوالت با ارزش 

افزوده و سودآورى هستیم.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن در تأمین سنگ آهن 
از قافله عقب مانده است

اســتاندار اصفهان گفت: امســال هم مانند سال 
گذشــته براى جلوگیرى از آلودگى هــوا و حفظ 
ســالمت مردم، ســوخت مازوت(نفت کوره) در 

واحدهاى صنعتى استان مصرف نخواهد شد. 
عباس رضایى در یکصد و ششمین جلسه شوراى 
گفت  و گــوى دولت و بخش خصوصــى در اتاق 
بازرگانى استان افزود: تامین سوخت گاز زمستانه 
واحدهاى صنعتى یکى از مباحث بسیار مهم این 

جلسه است.
وى ادامه داد: واحدهاى صنعتى و تولیدى اســتان 
باید تعمیرات و تعطیالت براى بازســازى خود را 
به فصل زمســتان موکول کنند تا با صرفه جویى 
در مصــرف گاز، این انرژى به مصــارف خانگى 
اختصاص پیدا کند و امســال با قطــع گاز مواجه 

نشویم.
استاندار اصفهان اظهار داشت: مصوبات بسیارى در 
این زمینه در ستاد انرژى استان مصوب شده است و 
واحدهاى تولیدى و صنعتى باید بصورت هماهنگ 

با مجموعه استان در این زمینه اقدام کنند.
وى با بیان اینکه در جلســه امــروز بحث وفاق، 
همکارى و توسعه مانند همیشه مطرح شد، اضافه 
کرد: دغدغه اصلى این شورا حل و فصل مشکالت 
فعاالن اقتصادى و واحدهاى تولیدى و صنعتى در 

نقاط مختلف استان اصفهان است.
رضایى خاطرنشان کرد: مسائل این واحدها با توجه 
به برخى کارشناسى هاى انجام شده، در این شورا 
مورد بررسى قرار مى گیرد و تصمیم نهایى در باره 

آنها گرفته مى شود.
وى با اشاره به مصوبات جلسه شوراى گفت و گوى 
دولت و بخش خصوصى استان گفت: بیمه کارگرى 
برقکاران ساختمانى داراى پروانه در این جلسه به 
تصویب رســید و قطع بیمه حدود 800 نفر از این 

افراد دوباره برقرار خواهد شد .

استاندار اصفهان افزود: تامین اجتماعى، فعالیت این 
برقکاران ساختمانى را بعنوان کارفرما تلقى کرده 
بود اما با مصوبه امروز، این مساله حل شد تا مشکل 

کارگران برقکار برطرف شود.
 وى با اشــاره به مطرح شدن مساله مفاصا حساب 
پیمانکاران انفرادى در نشست امروز اظهار داشت: 
2 دیدگاه مختلف در این زمینه وجود داشت که مقرر 
شد بررسى بیشترى در مورد این موضوع ، در تهران 

انجام شود.
رضایى اضافه کرد: بسته حمایتى خوبى هم توسط 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان در مورد 
آموزش و ارائه تسهیالت در این زمینه به واحدها و 
فعاالن اقتصادى ارائه خواهد شد که همه این موارد 

تصویب شد.
وى خاطرنشــان کرد: موضوع کارهاى سخت و 
زیان آور در این جلسه مورد بررسى قرار گرفت که 
با همــکارى و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى 
استان مورد تصویب قرار گرفت تا قدم مثبتى براى 

رفع موانع تولید برداشته شود.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه همه این مسائل 
بدنبال اجرا کردن فرمان رهبر معظم انقالب براى 
رفع موانع تولید اســت، بیان کرد: استان اصفهان 
تا امروز در این زمینه در کشــور پیشــگام بوده و 
بسته هاى حمایتى توسط ادارات کل استان مانند 
اداره کل تامین اجتماعى، اداره کل کار و اداره کل 
امور مالیاتى در راستاى حل و فصل مسائل و رفع 

موانع تولید ارائه شده است.
 یکصد و ششمین جلسه شوراى گفت  و گوى دولت 
و بخش خصوصى، با حضور اســتاندار، دادستان، 
رییس دادگسترى، رییس و اعضاى اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى، رییسان بانک هاى 
استان، مدیران برخى دستگاه هاى اجرایى و فعاالن 

بخش خصوصى در اتاق بازرگانى برگزار شد.

امسال هم مازوت در اصفهان 
مصرف نمى شود

افتتاح ب زرگ ترین آزمایشگاه میکروبیولوژى غرب اصفهان 

تالش براى رفع مشکل اسناد مالکیتى حصه 

بزرگترین آزمایشــگاه میکروبیولوژى آب در غرب استان 
اصفهان و پروژه آبرســانى به جنوب نجف آبــاد، در این 
شهرستان به بهره بردارى رسید. آزمایشگاه میکروبیولوژى 
با هدف پایش روزانه میکروبى آب آشامیدنى منابع، مخازن 
و شبکه توزیع، میزان کلر باقى مانده، pH و کدورت آب در 

نجف آباد افتتاح شد و مورد بهره بردارى قرار گرفت.
طرح آبرسانى به جنوب شهر نجف آباد نیز دیگر پروژه افتتاح 
شده بود که با هدف تامین آب آشامیدنى پایدار 53 هزار نفر 
از ساکنان محالت جنوبى شهر نجف آباد افتتاح شده است. 
شــرکت آب و فاضالب براى اجراى این پروژه 30 میلیارد 

ریال هزینه کرده است.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم 
افتتاح این پروژه ها گفت: پروژه آبرسانى به جنوب نجف آباد 
براى جبران کاهش فشار و تامین آب آشامیدنى 53 هزار نفر 

از ساکنان این مناطق اجرا شده است.
هاشم امینى ادامه داد: چهار هزار و 300 متر لوله و اتصاالت 
پلى اتیلن با قطرهاى 250 و 300 میلیمتر در حد فاصل بلوار 
شریعتى غربى و خیابان هاى ساحل، بیشه، فرهیختگان، 
حکیم سنایى و بهارستان شــهر نجف آباد در مدت 77 روز 
اجرا شده است. وى با اشاره به پروژه فاضالب مناطق فیلور، 

سلطان آباد، جالل آباد و همت آباد اظهار داشت: این پروژه 
نیز در حال پیگیریست تا بزودى به بهره بردارى برسد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان، حفظ پساب 
فاضالب نجف آباد براى مصرف در همان شــهر را مهم 
بیان کرد و یادآور شد: این آب را نباید جابه جا و به دیگر نقاط 

استان فرستاده شود. 
وى با اشاره به اینکه اجراى پروژه فاضالب نجف آباد بیش از 
28 سال به طول انجامیده است، تصریح کرد: تا قبل از سال 
92 این پروژه خیلى توقف داشــت اما جهش خوبى در این 

سال ها پیدا کرده است. 

مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان گفــت: براى رفع 
مشکل اسناد مالکیتى در محله حصه با توجه به موقوفه 
بودن آنها، مذاکراتى با مسئوالن اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان انجام شــده که امیدواریم هر چه زودتر به 

نتیجه برسد.
حمید شهبازى اظهار کرد: محله حصه جنوبى در محدوده 
منطقه 10 شــهردارى واقع شــده که در سال هاى اخیر 

خدمات متنوعى به شهروندان آن ارائه شده است.

وى با بیــان اینکه یکــى از بهترین اقدامــات، احداث 
فرهنگسراى استاد شــریعت در محله حصه بوده است، 
افزود: این فرهنگسرا پس از بهره بردارى منشأ تحوالت 

خوبى در حوزه هاى اجتماعى و فرهنگى بوده است.
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان تصریح کرد: یک طبقه 
از این فرهنگســرا در اختیار فعاالن فرهنگى و اجتماعى 
محله حصه قرار داده شده و به عنوان یک مرکز اثرگذار 

در ارتقاى فرهنگى عمومى شهروندان به شمار مى آید. 

وى خاطرنشــان کرد: در حال حاضر اقدامات خوبى در 
راســتاى غنى ســازى اوقات فراغت و رفع مشکالت و 
آســیب هاى اجتماعى در فرهنگسراى استاد شریعت در 

حال انجام است.
وى گفت: براى رفع مشکل اسناد مالکیتى در محله حصه 
با توجه به موقوفه بودن آنها، مذاکراتى با مسئوالن اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان انجام شده که امیدواریم هر 

چه زودتر به نتیجه برسد.

واکنش عضو شوراى شهر اصفهان به اظهارات اخیر استاندار؛

آقاى استاندار! حاال چرا؟ 

عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان به اظهارات 
استاندار اصفهان در نشست مطبوعاتى جمعه شب 
گذشته با خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها واکنش 

نشان داد.
مجید نادراالصلى در این زمینه با انتشار یادداشتى 
خطاب به عباس رضایى اســتاندار اصفهان اظهار 

داشت:
مواضع اخیرتان در زمینه مسائل آبى استان اصفهان 
را از طریق رسانه ها دنبال کردم، بدینوسیله از این 
اظهارات تشکر مى کنم . ولى برادر ارجمندم حاال 
چرا؟! شما عزیز بزرگوار، زمان زیادى داشتید، ولى 
چه اتفاقى افتاد که روزهاى واپســین مسئولیتتان 
به عنوان استاندار اســتان اصفهان به فکر شفاف 

ســازى در زمینه آب افتادید؟ آقاى دکتر رضایى، 
به نظر من جنابعالى  بــا آن جایگاه رفیع حاکمیتى 
که داشتید، بیشتر از این مى توانستید پیگیر مسئله 
آب باشید، ولى افسوس که چه زود دیر شد. مسئله 
آب اصفهان را مى شد در نشست هاى تفاهمى و 
تعاملى و البته از منظر محق بودن و پیگیر حقوق 
خود بودن اصفهان حل کــرد و اتفاقات بهترى را 
رقم زد. آقاى استاندار! اى کاش در همین جایگاه 
مى ماندید و همین فرمایش  (رسیدن 70 میلیون 
متر مکعب آب  به اصفهان در چنــد ماه دیگر ) را 
عملى مى کردید و یا مســئله "بهشــت آباد" را به 
نتیجه مى رســاندید. ولى متأسفانه ظاهرا شرایط 

شکل دیگرى رقم خواهد خورد...
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در دوره اى که سریال هاى طنز 90 شــبى تلویزیون را قرق کرده بودند و همه براى 
دیدن آثــار کارگردان هایى مثل مهران مدیرى و مهران غفوریان ســر و دســت 
مى شکستند، جدا از سازندگان این آثار، بازیگرانى که در این سریال ها ایفاى نقش 
مى کردند هم از شهرت و محبوبیت باالیى برخوردار بودند. بازیگرانى که شاید در بین 
کمدین هاى مطرح هنر هفتم جایگاه باالیى نداشتند، اما چهره و بازى شان به قدرى 
براى مردم و مخاطبان میلیونى تلویزیون آشنا بود که به نوعى سلبریتى هاى آن دوران 
بودند. ساعد هدایتى یکى از آن بازیگرانى بود که شهرت امروزش را به واسطه بازى 
در این سریال هاى طنز به دست آورد، بازیگرى که با مهران مدیرى در این حوزه دیده 
شد و تا سال ها در اکثر کارهاى او (حتى براى نقش هاى کوچک) حضور داشت. اما 
چند وقتى مى شود که دیگر در کارهاى مهران مدیرى حضور ندارد و حتى نقش کوتاه 

تک قسمتى را هم در سریال ها و آثار نمایشى او ایفا نمى کند. 

این روزها مشغول چه کارى هستید؟
هیچ! در خانه نشستم.

چرا؟
راستش را بخواهید به خاطر کرونا مى ترسم. در این یک سال و نیم پیشنهادات زیادى 
داشتم ولى ســعى مى کنم کمتر پیشــنهادى را قبول کنم. باتوجه به اینکه بیمارى 
زمینه اى دارم، وقتى مى بینم پروژه اى واقعا شلوغ است، مى ترسم که آن را قبول کنم.

پس کرونا باعث شد با وسواس بیشترى کارها را انتخاب 
کنید؟

تصمیم گرفتم دلیل اش را به دوستان بگویم که واقعًا فعًال نمى توانم در کارها بازى 
کنم. اگر یک پروژه از نظر جمعیتى شلوغ باشد، باتوجه به اینکه خیلى ها ماسک هاى 
خود را برمى دارند، خطرناك است، من هم سن باال و بیمارى زمینه اى دارم و ممکن 

است اتفاقى برایم رخ دهد.
سال ها عادت داشتیم شما را در سریال هاى طنز 90 شبى 
تلویزیون ببینیم ولى االن مدت هاســت از آن فضا فاصله 

گرفته اید، چرا این اتفاق افتاد؟
بیشتر از 15 سال از پخش سریال «شب هاى برره» گذشته و در این مدت کارهاى 
طنز فراوانى ساخته شده اســت، مثل آخرین نمونه هاى آن «هیوال» و «دراکوال» 
از آقاى مدیرى. که در آنها تصمیم گرفت ســاختارش را تغییــر دهد و به جاى کار 
کردن با تیم قدیمى خودش، از بازیگران تئاترى و پیشکســوت استفاده کند، البته 
که دالیل خاص خودش را داشــت. اما حرف من این اســت که در ده پانزده سال 
گذشته اصًال طنز نود شبى در تلویزیون دیدید که پخش شود و ما نباشیم؟! ساختار 
سریال سازى عوض شده و دیگر همه به رسانه ها اینترنتى و این طرف و آن طرف 
رفتند. آقاى مدیرى هــم االن کارهاى دیگرى دارد؛ مثل مســابقه «دورهمى» یا 
بازى در فیلم هاى سینمایى و ســریال ها، بنابراین فعًال فرصت سریال سازى با آن 
حالت 90 قسمتى وجود ندارد. مطمئن باشــید اگر چنین شرایطى فراهم باشد همه 
بچه هاى تیم دوباره جمع مى شــوند و باز افتخار این را داریــم که در خدمت مردم 

باشیم.
شــما که خودتان روزهایى در بطن این ماجــرا بودید و 
خاطره سازى مى کردید، وقتى این شرایط را مى بینید چه 

حس و حالى دارید؟
ما عاشق کارمان هستیم و افتخار مى کنیم که بتوانیم حتى یک لبخند خیلى کوچک 
به گوشــه لب هموطنان مان بیاوریم، منتها اگر فضا مناسب باشد. این روزها همه از 
لحاظ مالى مشکالتى دارند، بیمارى کرونا و مسائل دیگر هم به نوعى باعث شده همه 
افسرده شویم. به دلیل همه گیرى کرونا همه خبرهاى بدى مى شنویم، روزانه چند صد 
نفر از هموطنان مان فوت مى کنند، بنابراین نمى شود آن حال و هوا را داشته باشیم. 
چطور امکانش هست زمانى که عده اى به دلیل فوت بستگان شان عزادار هستند و 

برخى دیگر در حال دست و پنجه نرم کردن با این بیمارى در خانه یا بیمارستان اند، ما 
بخواهیم مردم را بخندانیم؟ واقعا چنین چیزى سخت است. 

این حرف شما درست اســت اما قبل از کرونا مثًال در بین 
سال هاى 90 تا 97 تلویزیون ما کمدى جذاب مثل دهه هاى 
قبل نداشت. به نظر مى رسد کمدى سازى در تلویزیون ما به 

انحراف کشیده شده است.
این نکته مهم است که هر چیزى فضاى خودش را مى طلبد. مثال «شب هاى برره» 
از نظر من اسطوره تمام طنزهاى تلویزیون است. در زمان پخش تأثیرگذارى اش در 
جامعه به قدرى زیاد بود که هنوز هم مــردم تکرارش را مى بینند و لذت مى برند. اما 
امروز اگر آن سریال با همان حال و هوا پخش شود، شاید براى مردم جذابیت چندانى 
نداشته باشد. مگر اینکه ساختارش عوض شود. آن سال ها کمدى 90 شبى فضاى 
خودش را مى طلبیده و چون سال به سال ایده ها و نظرات آدم ها فرق مى کند، امسال 
نمى توان همان کار را ساخت. باالخره مردم هم چند سال بزرگ تر مى شوند، نظرات 
فرق مى کند و به همین دلیل خیلى سخت است که آدم بخواهد سلیقه تمام افراد را 
جذب کند. بنابراین معتقدم «شب هاى برره» یا «پاورچین» متعلق به زمان خودش 
بوده است و از طرف دیگر یکســرى ها رفته اند به جاى سریال، تله فیلم مى سازند تا 

پول شان زود برگردد. بنابراین همه چیز با هم قاطى شده است.
بعضى ها هم که مثل مهران مدیــرى و رامبد جوان کال به 

سمت برنامه سازى رفته اند.
بله، سبک و ســیاق ها عوض شــده. از نظر درخواســت هایى که تهیه کننده ها و 
اسپانسرها از آنها داشتند، برایشان ساخت برنامه هایى مثل «دورهمى» به صرفه تر 
بوده است. یا اینکه خودشان بیشتر از اینکه بخواهند فیلم سازى کنند، ترجیح دادند 
در کارهاى بزرگان سینما بازى کنند. نمى دانم شــاید سن شان باال رفته و دیگر آن 
حال و حوصله سابق را ندارند. اما ساخت سریال 90 شبى دردسرهاى بسیار زیادى 
دارد و واقعًا کارگردان را بیچاره مى کند. براى یک پالن یا یک سکانس این آثار که 
مى خواهیم چند ثانیه مردم را بخندانیم، بعضا یک هفته روى آن کار مى کنیم و این 

خیلى سخت است.
مهران مدیرى در این مدت سریال کمدى هم ساخت، براى 
کارهاى آخرش مثل «دراکوال» و «هیوال» به شما پیشنهادى 

براى حضور ندادند؟
نه، اصًال آن ســاختار آن ســریال ها فرق مى کرد. اصال اینطور نبــود که بخواهد 
بچه هایش را کنار بگذارد و دعوت به همکارى نکند، بلکه ساختارى که براى آن قصه 
وجود داشت، مى طلبید که افراد پیشکســوت و تئاترى در آن بازى کنند، نه ماها که 
جزء گروه طنز هستیم. آقاى مدیرى ما را براى فضاى خودمان و چیزى که از ما در 

نظر مردم وجود دارد، استفاده مى کند.
گالیه هایى درباره طلب هایتان از سریال هاى قبلى مطرح 

کرده بودید، این طلب ها وصول شد؟
طلب ها که وصول نشد اما همه به اشتباه فکر کردند که من از دوست عزیزم مهران 
گله کرده ام، در صورتى که من مدیــون مهران مدیرى هســتم و همه هم این را 
مى دانند. اینجایى که امروز من هستم از شانه هاى ایشان باال آمده ام. منظور من از آن 
گالیه ها درباره تهیه کنندگانى بود که از اسم ما و کارهاى آقاى مدیرى سوءاستفاده 
کردند و هنوز هم هیچ خبرى از آنها نیست و نمى دانم دیگر اصًال بعد از 12 یا 13 سال 

این بدهى ها را پرداخت مى کنند یا نه.
طلب شما چند میلیون تومان بود؟

آن زمان مثًال اگر مــا یک میلیون طلبکار بودیم، آن یک میلیــون برابر با 20 تا 30 
میلیون امروز است. یعنى اگر بخواهند بعد از این همه سال همان یک میلیون تومان 

را بدهند جز اینکه دو کیلو گوشت و چند خرید جزئى 
براى خانه بکنم کارکرد دیگرى ندارد.

ساعد هدایتى:

دیگر کسى حوصله
 ساخت طنز 90 شبى را ندارد

سرمایه گذارى 
«دى کاپریو» 

در صنعت گوشت

پرویز فالحى پور نقش یک 
خبرنگار را بازى مى کند

غزل شاکرى هم داور 
جشنواره اصفهان شد

لئوناردو دى کاپریو، ستاره مشهور دنیا، در  دو استارت آپ 
سرمایه گذارى کرد. او عالوه بر سرمایه گذارى  در هیت 

مشاوران این دو استارت آپ نیز حضور خواهد داشت.
دى کاپریو در بیانیه اى گفــت: "الف فارمز و مزا میت 
روش هاى جدیدى را بــراى برآوردن تقاضاى جهان 
براى گوشــت گاو ارائه مى دهند ، در حالى که برخى 
از مبرم ترین مســائل مربوط به تولید کنونى گوشت 
گاو صنعتى را حل مى کنند. من بسیار خوشحالم که به 
عنوان مشاور و سرمایه گذار به آنها ملحق مى شوم ، زیرا 
آنها آماده معرفى گوشت گاو (تهیه شده در آزمایشگاه) 

به مصرف کنندگان هستند.“ 
این دو استارت آپ گوشت هاى تهیه شده در آزمایشگاه 
یا lab_growing را عرضــه مى کنند.دى کاپریو به 
تازگى بازى در فیلم قاتالن ماه کامل را به پایان رسانده 

است.

پرویز فالحى پور که به تازگى به سریال «بى نشان» 
پیوسته، قرار است نقش خبرنگار پیشکسوت را در این 

سریال بازى کند.
تصویربردارى سریال تلویزیونى «بى نشان» این روزها 

در مرکز شهر تهران ادامه دارد.
همچنین با گذشــت 15 روز از تصویربردارى، پرویز 
فالحى پور به عنوان بازیگر نقــش اصلى مرد در این 

پروژه به تازگى جلوى دوربین رفته است.
پرویــز فالحى پور در «بى نشــان» نقــش خبرنگار 
پیشکسوتى با نام «شهاب» را ایفا مى کند که همچنان 
در تالش اســت کار خود را متعهدانه انجام بدهد و به 
اصول و تعهد خود به عنوان یک فعال رسانه وفادار بماند.
مجید واشقانى و نیلوفر پارسا دو بازیگرى هستند که 

پیش از این جلوى دوربین رفتند.  
این سریال 30 قســمتى به نویسندگى مشترك آزیتا 
ایرایى و مهــدى حمزه، به کارگردانــى راما قویدل و 
تهیه کنندگى مرتضى رزاق کریمى براى پخش از شبکه 

سه سیما ساخته مى شود.

داوران ایرانى بخش بین الملل سى و چهارمین جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان معرفى شدند.

غزل شاکرى (بازیگر)، علیرضا شجاع نورى (بازیگر و 
تهیه کننده) و مهرداد اسکویى (کارگردان و مستندساز) 
داوران ایرانى بخش بین الملل این دوره جشنواره هستند. 
صبح پنج شنبه اول مهر ماه، علیرضا تابش در نشست 
خبرى جشنواره، اعالم کرد که امسال فریال بهزاد داور 

ایرانى بخش «سیفژ» جشنواره خواهد بود.
همچنین در این نشست مهین جواهریان، رضا درستکار، 
حامد جعفرى، بهرام دهقانیار، بهروز شــعیبى، گالره 
عباسى و ســهیل موفق به عنوان داوران بخش ملى 

جشنواره، معرفى شدند.
سى و چهارمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان ، همزمان با روز جهانى کودك و با مشارکت 
سازمان سینمایى، بنیاد سینمایى فارابى و شهردارى 
اصفهان، از 16 تا 21 مهر 1400 (8 تا 13 اکتبر 2021) 
در دو بخش مسابقه ایران و مسابقه بین الملل، برگزار 

خواهد شد. 
شعار امسال جشنواره «سینما سرزمین خیال» است.

به نظر مى رسد مشکل انتشار قسمت پنجم سریال «قبله عالم» حل شده و این سریال چهارشنبه 7 مهرماه 
منتشر خواهد شد.

مجموعه نمایش خانگى «قبله عالم» هفته گذشته به علت ممیزى پخش نشد. اما بر اساس مطلبى که در 
کانال تلگرامى رسمى فیلیمو منتشر شد، به نظر مى رسد قسمت پنجم این سریال چهارشنبه 7 مهرماه منتشر 

خواهد شد. در این پست هیچ اشاره اى به مشکل پخش قسمت 5 نشده است.
این در حالى است که قسمت 5 این سریال، یکشنبه 28 شهریورماه مجوز پخش پیدا نکرد و منتشر نشد و از 

آن زمان به بعد، خبرى درباره وضعیت این مجموعه اعالم نشد.
روشن نیست علت مشخص شدن زمان انتشار قســمت 5 این مجموعه، توافق مابین فیلیمو و ساترا، بر سر 
ممیزى قسمت 5 در سکوت خبرى بوده، یا تنها یک اطالع رســانى نابهنگام علت رخ دادن این مساله بوده 

است.
این مطلب چند دقیقه پس از ارسال، از کانال فیلیمو حذف شد. 

مجموعه نمایش خانگى «قبله عالم» در 4 قسمت نخســت نیز با حواشى متعددى در زمینه ممیزى روبه رو 
بوده است.

اکثر آثار شاخص سینمایى و تلویزیونى، لحظاتى دارند که مخاطب شان را در حال تماشا میخکوب مى کنند. 
صحنه هایى که نه فقط چند ساعت پس از اتمام فیلم که تا سال ها بعد در گوشه ذهن تماشاگران آن اثر قالب 
مى شود و ناخودآگاهش بارها و بارها آن صحنه را مرور مى کند یکى از این سکانس ها در آژانس شیشه اى 

رقم خورده که به یاد آوردن آن بد نیست. 

شرح سکانس
سلحشور (کیانیان) براى مذاکره با حاج کاظم (پرســتویى) وارد آژانس شده است. ابتدا مى خواهد در خلوت 
با او صحبت کند، اما حاج کاظم بــه میان گروگان ها مى رود و گفت وگوى این دو نفر با هم آغاز مى شــود. 
دیالوگ هاى این دو شخصیت، در این سکانس حرف هاى اصلى فیلم است. از یک طرف نگاه محافظه کارانه 
و طلبکارانه و حرف هاى با نیش و کنایه سلحشور و از طرف دیگر نگاه خسته و درمانده حاج کاظم و تالشش 

براى توجیه شرایطى که در آن گیر کرده است.

چرا این سکانس ماندگار است؟
در بین فیلم هاى سینمایى، دوئل هاى کالمى بین بازیگران بسیار جذاب اســت، حاال اگراین دوئل ها بین 
دو بازیگر بزرگ و در یک فیلم ماندگار رقم بخورد، قطعا مى تواند یکى از مهم ترین سکانس هاى سینمایى 
تاریخ باشد. دوئل حاج کاظم و سلحشور پر از حرف هاى مهم است، دیالوگ هایى که هنوز هم از آنها استفاده 
مى شود با وجود گذشت بیش از یک دهه از پخش آن، همچنان در دسته دیالوگ هاى ماندگار سینما هستند.  
این سکانس نفس گیر و دوئل جذاب یک مکمل فوق العاده هم براى ماندگار شدن دارد، جایى که پس از فریاد 
آخر سلحشور، حاج کاظم که نمى خواسته درخواست کوچکش به مسئله امنیت ملى تبدیل شود، همه چیز را 
رها مى کند براى نماز به عباس (رضایى) اقتدا مى کند. و اینجاست که جادوى موسیقى مجید انتظامى آغاز 
مى شود. موسیقى پرکششى که در این فیلم بارها و بارها به کمک مى آید در بخش هایى از قصه، بار اصلى درام 
را به دوش مى کشد. در اینجا موسیقى به قدرى تاثیرگذار است که دیالوگ هاى اصغر (نقى زاده) به نوعى زیر 
صداى موسیقى متن انتظامى، گم مى شود. یعنى سازنده ترجیح مى دهد به جاى اینکه بخواهد با حرف هاى 
یک شخصیت داستان را پیش ببرد، با موســیقى حس و حال و فضاى اصلى آژانس را روایت کند. موسیقى 
در «آژانس شیشــه اى» از برگ برنده هاى اصلى حاتمى کیا محسوب مى شــود، عنصرى که در بسیارى از 

صحنه هاى فیلم خودنمایى مى کند و در شکل گیرى سکانس هاى ماندگار زیادى نقش دارد.
پرویز پرستویى، پیش از اینکه با حاج کاظم شناخته شود، براى دوستداران سینما ستاره خوش نامى بود و در 
فیلم هاى مهمى همچون «شکار»، «آدم برفى» و «لیلى با من است» نقش هاى متفاوتى را ایفا کرده بود. 
رضا کیانیان اما چنین شرایطى نداشت و نقش سلحشور به نوعى سکوى پرتاب او محسوب مى شود. اگرچه 
در کارنامه هنرى اش فیلم هاى مهمى همچون «کیمیا»، «مادرم گیسو» و «سلطان» را داشت، اما بازى در 

«آژانس شیشه اى» و سیمرغى که برایش به ارمغان آورد نامش را سر زبان ها انداخت. 

اما و اگر حل مشکل «قبله عالم»

یادى از یک سکانس فراموش نشدنى

دوئل نفسگیر و جذاب حاج کاظم و سلحشور 

رضا یزدانى بازیگر سریال «میدان سرخ» در مورد حضور در این سریال گفت:
از زمان کارگردانى آقاى بهرامیان به سریال اضافه شدم. شاید باورتان نشود؛ روزى که تست گریم داشتیم، 

یک روز تمام طول کشید.
من عاشق سینماى نوآر هستم و دوست داشتم این نقش را بازى کنم. دقیقا منتظرش بودم و به آن فکر 
مى کردم؛ چند سال است براى بازى کردن در چنین نقشى منتظرم. همیشــه آدم به چیزى که فکر مى کند، 

مى رسد.
یک سکانس هست که فکر کنم در قسمت چهارم خواهیم دید. بازى در کنار بهرام افشارى است. سکانس 

رولت روسى. خیلى سکانس جذابى شده. در سینماى ایران تا به حال مشابهش را نداشتیم.
دوست دارم تیتراژ کارى را که در آن بازى مى کنم، نخوانم. اینجا هم همینطور است. فرزاد تیتراژ را خوانده. 

فکر مى کنم اینطورى درست تر است. ولى خب مدلى هم بوده که در کارى هم بازى کرده باشم و هم تیتراژ را 
خوانده ام. به هر حال 20 سال است که کار مى کنم و همه شکلش را تجربه کرده ام، اما مدل درست تر همینى 

است که در «میدان سرخ» رخ داد.
طى دو سالى که به خاطر کرونا نتوانسته ام روى استیج بروم، دارم دق مى کنم. واقعا دارم دق مى  کنم. چند 

روز پیش داشتم یکى از کنسرت هایم را نگاه مى کردم دیدم بى اختیار گریه مى کنم.
خیلى حالم بد شــد. شــما نمى دانید. انرژى که روى اســتیج از مردم مى گیرى در هیچ فیلمى، در هیچ 

سینمایى، در هیچ کجاى جهان نمى گیرى.
یعنى آن لحظه اى که وارد استیج مى شوى و سه هزار نفر برایت فریاد مى کشند و آن حجم از انرژى سمتت 

مى آید، آن لحظه ها اصال جزو عمرت محاسبه نمى شود!

 رضا یزدانى: دارم  دق مى کنم

ز است. یعنى اگر بخواهند بعد از این همه سال همان یک میلیون تومان 
و چند خرید جزئى ز اینکه دو کیلو گوشت

کنم کارکرد دیگرى ندارد.

 را 
ى 

ند 
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مسعود ریگى مشکلى براى ادامه حضور در سپاهان ندارد. صبح روز یکشنبه خبرى 
مبنى بر عدم ثبت قرارداد مسعود ریگى در هیات فوتبال اصفهان و احتمال بازگشت 
او به استقالل مطرح شد اما این موضوع در حالى است که قرارداد این بازیکن در 

هیات فوتبال اصفهان ثبت شده است.
احمد مددى در روز پنجم شهریور ماه ســال جارى درباره آخرین وضعیت نقل و 
انتقاالتى استقالل اظهاراتى داشت و نام بعضى بازیکنان را ذکر کرد. همین موضوع 
باعث ناراحتى برخى بازیکنان از جمله ریگى شد. وى مشخصاً پیرامون عدم توافق 
با ریگى اعالم کرد: «مســعود ریگى هم رقم قراردادى پیشنهاد داده که ما توان 

پرداخت آن را نداریم.»
بیان این کلمات دربرنامه زنده تلویزیونى بالفاصله با واکنش ریگى همراه شــد و 
وى اعالم کرد بعضى مسائل عنوان شده درست نیست. از قبل هم شایعاتى مطرح 
بود که ریگى از سپاهان پیشــنهاد دارد. بعضى هواداران به وى اعالم کردند اگر 
واقعاً مى خواهد بماند قراردادش را ثبــت و بازار گرمى نکند. در غیر این صورت به 

پیشنهادات دیگرش جواب مثبت بدهد.
همین مسائل باعث شد تا 24 ساعت بعد از مصاحبه مددى هافبک استقالل راهى 
اصفهان شود و با این تیم قرارداد همکارى امضا کند. شاید اگر وى تجربه فرشید 
اسماعیلى و رشید مظاهرى را داشت اینقدر سریع با باشگاه دیگرى توافق نمى کرد. 
اهالى فوتبال و استقاللى ها مى دانستند مددى جایگاه لغزانى دارد و با توجه به تغییر 

دولت احتمال جابه جایى وى خیلى زیاد است.
حاال با حضور مصطفى آجورلو شرایط استقالل تغییر کرده است.  بعضى گمانه زنى ها 

حاکى از آن است که آجورلو به کادرفنى اســتقالل اعالم کرده تالشش را براى 
بازگشت ریگى انجام مى دهد. گویا قرارداد ریگى در هیئت فوتبال اصفهان ثبت 
نشده اســت. البته به جز عقد قرارداد با اصفهانى ها، مبلغ انتقال ریگى به سپاهان 
هم وجود دارد. باید دید آجورلو و ساکت که جزو مدیران قدیمى فوتبال هستند بر 
سر ریگى توافق خواهند کرد یا اســتقالل مى تواند مبلغ مورد نیاز این هافبک را 

تامین کند؟

قرارداد ثبت شده و مشکلى ندارد
حمیدرضا دادخواه دبیر هیات فوتبال استان اصفهان در این خصوص گفت: قرارداد 
تمامى بازیکنان سپاهان شامل بازیکنان جدید و خارجى در هیات فوتبال به ثبت 
رسیده که مسعود ریگى هم از این قاعده مستثنى نیست. به این ترتیب هیچ کدام 
از بازیکنان سپاهان مشکلى از نظر قرارداد و همراهى تیم در مسابقات فصل جدید 

ندارند.
در همین حال باشگاه سپاهان هم نســبت به احتمال بازگشت مسعود ریگى به 
تیم سابقش واکنش نشان داد. على ناظرى، مدیر روابط عمومى باشگاه سپاهان 
در این خصوص اظهار داشت: مسعود ریگى بازیکن ســپاهان است و قرارداد او 
با باشگاه ثبت شده و طبق نظر و درخواســت کادرفنى او را جذب کردیم و قصد 
واگذارى او به باشــگاه دیگــرى را نداریم. وى افزود: تا جایى که مطلع هســتم 
درخواستى هم مبنى بر بازگشت ریگى به استقالل از سوى این باشگاه به دست 

ما نرسیده است.

هیئت فوتبال استان اصفهان:
 قرارداد تمامى بازیکنان جدید و خارجى سپاهان به ثبت رسیده است

سنگ انداختن 
جلوى پاى «ریگى»

 محرم نویدکیا با مشورت فرهاد بهادرانى چهار بازیکن از آکادمى سپاهان را به فهرست تیم 
فوتبال بزرگساالن فراخوانده است.

پیش از اینکه فرهاد بهادرانى بازیکن دو دهه قبل سپاهان در کنار محرم نویدکیا کارش را 
در تیم بزرگساالن آغاز کند، در تیم هاى پایه سپاهان به عنوان مربى فعالیت مى کرد و به 
همین واسطه حاال که کارش را در تیم اصلى آغاز کرده، شناخت خوبى از بازیکنان آکادمى 
باشگاه دارد و اولین کسى اســت که محرم نویدکیا براى اضافه کردن بازیکنان جوان از او 

مشورت مى  گیرد.
البته پیش تر نیز فرهاد بهادرانى یاسین سلمانى را به امیرقلعه نویى پیشنهاد داده بود و این 
بازیکن جوان و مســتعد کم کم خود را در ترکیب طالیى پوشان جا انداخت و پس از اینکه 
فصل گذشته بیشتر به عنوان بازیکن تعویضى در بسیارى از بازى ها وارد زمین شد، در فصل 
جدید به نظر مى رسد فرصت بیشترى براى نشــان دادن توانایى هایش به دست بیاورد. 
یاسین با نمایش هایى که داشت، به تیم ملى هم رسید و در آخرین اردوى تیم ملى نیز یکى 

از بازیکنان منتخب اسکوچیچ بود.
حاال و در آستانه شروع فصل جدید با مشورتى که در میان اعضاى کادر فنى سپاهان انجام 
شده، چهار بازیکن دیگر که آریا یوســفى، امیرمحمد محمدکار، محسن گودرزى و سامان 
رنجبر هستند به اردوى تیم اصلى سپاهان اضافه شده اند و باید دید در طول فصل طوالنى 
پیش رو که طالیى پوشان در سه جام حضور خواهند داشت، چقدر مى توانند فرصت بازى 

به دست بیاورند.
در میان این سه بازیکن در تمرینات پیش فصل آریا یوسفى عملکرد بهترى داشته و ضمن 
اینکه مقابل نســاجى گلزنى کرد، در مقابل گل گهر نیز از ابتدا وارد زمین شد. امیرمحمد 
محکم کار بازیکن دیگرى است که خودش را از تیم آکادمى به بزرگساالن و در پست وینگر 
راست بازى مى کند؛ این بازیکن در مقابل گل گهر براى دقایقى فرصت بازى به دست آورد. 
درنهایت سامان رنجبر که در پست دفاع وسط بازى مى کند و محسن گودرزى که هافبک 
وسط است، دو بازیکن دیگر اضافه شده به اردوى بزرگساالن هستند که ترافیک بیشترى را 

پیش روى خود مى بینند و مانند دو بازیکن دیگر کار سختى براى رسیدن به ترکیب دارند.
گودرزى براى قرار گرفتن در ترکیب بازیکنان بزرگى نظیر ســروش رفیعى، ریگى، على 

محمدى، کریمى و هم تیمى سابقش سلمانى را مقابل خود مى بیند.
به جمع بازیکنان تیم فوتبال سپاهان باید نام آرتور استپانیان را هم اضافه کرد که فرزند لئون 
استپانیان ستاره سال هاى گذشته سپاهان است و به نظر مى رسد در فصل پیش رو ذخیره 
نورافکن در پست دفاع چپ باشد. البته محرم نویدکیا شرایط او را زیر نظر گرفته و اگر دیدگاه 
مثبتى روى او تا پیش از آغاز لیگ نداشته باشد، اردوى طالیى پوشان را ترك خواهد کرد. 

او سابقه بازى در تیم زیر 21 سال ارمنستان را دارد.
داود رجبى 24 ساله نیز بازیکن آکادمى باشگاه سپاهان است، که چند سال اخیر را در تیم هاى 
دسته یک سپرى کرده است. او در پست دفاع چپ بازى مى کند و چند هفته پیش قرارداد سه 
ساله اى با طالیى پوشان امضا کرد ولى به دلیل اینکه نمى خواهد نیمکت نشین نورافکن شود، 

احتماال به زودى راهى تیم دیگرى خواهد شد.
ســپاهان در فصل پیش رو تیم کاملى را در اختیار دارد که حتى بازیکنان شناخته شده تیم 
نیز کار سختى براى رســیدن به ترکیب اصلى دارند، ولى در همین وضعیت بود که یاسین 
سلمانى خود را به تفکرات کادر فنى تحمیل کرد و به تیم ملى هم رسید و باید دید از میان 
بازیکنان تازه وارد آکادمى سپاهان به تیم بزرگساالن، کدامشان توان تکرار مسیرى را دارند 

که سلمانى طى چند فصل اخیر طى کرده است.

نگاه کادر فنى سپاهان
 به بازیکن آکادمى 

بازى ایران-کره با حضور تماشاگر 

استقبال از شایان با تونل وحشت!

فدراسیون فوتبال در تالش است دیدار ایران – کره جنوبى روز 20 مهر در استادیوم آزادى را 
با حضور تماشاگر برگزار کند. 

فدراسیون فوتبال ایران براى تحقق این مهم به موازات مکاتباتى با کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
هم چنین وزارت بهداشت داشته است که سخنگوى ستاد ملى مبارزه با کرونا اعالم کرده است 
مى تواند مقدمات حضور 10 هزار تماشاگر به شرط تزریق دوز دوم واکسن کرونا را مهیا کند. 
نکته مهم در این بین راه اندازى سامانه بلیط فروشــى این بازى به طور اینترنتى و استعالم 
تزریق واکسن از سوى کسانى که براى تماشــاى این بازى اعالم آمادگى مى کنند که قرار 
است این دو موضوع مهم از سوى فدراسیون فوتبال ایران و وزارت بهداشت محقق شود. در 
صورتى که تضمین هاى الزم از سوى فدراسیون فوتبال و هم چنین وزارت بهداشت براى 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شود AFC مجوز حضور تماشاگر در بازى ایران – کره جنوبى 

را صادر خواهد کرد.  
 VAR هم چنین قرار است براى اولین بار در این دیدار استادیوم آزادى مجهز به تکنولوژى

شود.

شایان مصلح وقتى براى اولین مرتبه در تمرین تیم فوتبال گل گهر حاضر شد مورد استقبال 
هم تیمى هایش قرار گرفت.

مصلح یکى از خریدهاى امیرقلعه نویى در سپاهان بود؛ بازیکنى که پس از جدایى از پرسپولیس 
از میان پیشنهاداتى که داشــت، اصفهان را براى ادامه فوتبال انتخاب کرد و روزهاى تلخ و 

شیرین زیادى را هم در این تیم تجربه کرد.
این بازیکن حاال پس از 2 فصل حضور در اردوى طالیى پوشان اصفهانى، مقصد جدیدى را 
برگزیده و در حالى که سال خوبى را با سپاهان تجربه نکرد و به دلیل مصدومیت بیشتر دور از 

ترکیب بود، حاال در گل گهر به دنبال تغییر شرایط است.
مصلح که آخرین خرید گل گهر تا این لحظه بوده است، در جریان دیدار دوستانه برابر سپاهان 

حضور نداشت و این  هفته براى اولین مرتبه در تمرینات سیرجانى ها آفتابى شد.
شایان که پســت تخصصى او دفاع چپ است، براى رســیدن به ترکیب اصلى تیم فوتبال 

گل گهر باید با میالد زکى پور در سمت چپ خط دفاعى گل گهر رقابت کند.

احتمال تغییرات مدیریتى در روزهاى آینده در ذوب آهن وجود دارد.
باشگاه ذوب آهن اصفهان که این روزها خود را در رشته هاى ورزشى مختلف 
آماده مى کند در آســتانه برخى تغییرات در سطح کالن مدیریتى قرار دارد و به 
احتمال زیاد طى روزهاى آتى شاهد برخى جابجایى ها در بدن مدیریت باشگاه 

خواهیم بود.
یکى از نفراتى که صحبت از تغییر و جابجایى او وجود دارد، مجتبى فریدونى، 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن است که فصل گذشته جانشین جواد محمدى در 

این باشگاه شد.
فریدونى با وجود اینکه در شرایط سختى ذوب آهن را تحویل گرفت توانست 
با تغییرات مثبت این تیم را از خطر ســقوط به لیگ یک نجات دهد و در فصل 
جدید هم انتخاب کادرفنى و جذب بازیکنان به سرعت انجام شد تا تیم خیلى 

زود برنامه آماده سازى خودش را طى کند. 
دو گزینه جانشینى فریدونى در ذوب آهن یکى از مدیران سابق این باشگاه و 
همچنین یکى از مسئوالن ورزش استان اصفهان هستند و باید دید در نهایت 

چه تصمیمى در این خصوص گرفته خواهد شد.

انگین فیرات نامى آشنا براى فوتبال دوســتان ایرانى دهه 80 است. او به همراه 
ورنر لورانت، سایپایى در لیگ ششم ساخت که حتى سپردن ناگهانى تیم به دایى 
بى تجربه در مربیگرى هم نتوانست جلو قهرمانى شگفت انگیز آن را بگیرد. فیرات 
که ملیتى ترك-آلمانى دارد به همراه على دایى پایش به تیم ملى ایران گشوده 
شــد و در ابتدا روزهاى موفقى را گذراند، اما در تابســتان 87، فیرات با پیشنهاد 
سپاهان، راهى اصفهان شد. با این حال حضورش روى نیمکت طالیى پوشان که 
بهترین سال هاى تاریخ خود را مى گذراند، دوام طوالنى نداشت و پس از 12 هفته 
به خاطر نتایج ضعیف برکنار شد.این سرمربى 51 ساله ترك-آلمانى حاال چند 
سالى است که رو به فوتبال ملى آورده و پس از هدایت دوساله مولداوى، چند روز 
قبل سکان دار کنیا در مسیر صعود به جام جهانى قطر شد. بخشى از گفت وگوى 

ایمنا با انگین فیرات را در ادامه مى خوانید:

سال 2008 حضورتان در سپاهان چندان موفقیت آمیز 
نبود. علت آن را چه مى دانید؟

در سال 2008 وقتى از تیم ملى به ســپاهان آمدم، تیم ملى بسیار موفق بود. در 
سپاهان بسیار از چیزها آن طور که دوست داشتم پیش نرفت و اما این موضوعى 
است که ممکن اســت در فوتبال رخ دهد و همه چیز همیشــه آن طور که فکر 

مى کنید نخواهد بود.
محرم نویدکیا و سجاد شهباززاده هر دو از بازیکنان شما 
بودند که در حال حاضر روزهاى خوبى را با هم در سپاهان 
سپرى مى کنند. نویدکیا در اولین فصل سرمربیگرى خود، 
نایب قهرمان شده و شهباززاده هم توانست آقاى گل 

لیگ برتر شود. نظرتان درباره آن ها چیست؟
محرم نویدکیا بازیکن خارق العاده اى بود، چراکه او در زمین یک رهبر و بســیار 
باهوش بود. بنابراین کامًال منطقى اســت که مربى خوبى هم باشــد و برایش 
بهترین ها را آرزو مى کنم. محرم انسانى بسیار آرام و مهربان است و امیدوارم به 
هر موفقیتى که مى خواهد، برسد. در خصوص سجاد هم باید بگویم که او فصلى 
عالى را پشت سر گذاشت و بهترین گلزن شد. همان طور که مى دانید سجاد برایم 
فرد خاصى است. او انسان بسیار خوبى است و مانند برادر کوچکترم مى ماند. ما 
همیشــه با هم در ارتباط هســتیم و البته امیدوارم در ادامه مسیر حرفه اى اش، 

بهترین ها براى او رقم بخورد.

احتمال تغییرات
 در مدیریت ذوب آهن

فیرات: نویدکیا 
بازیکن خارق العاده اى بود

ستاره فوتبال ایران نه تنها در زمین که خارج از زمین هم خوش مى درخشد.
مهدى طارمى موفق شد تمام رکوردهاى مجازى را در صفحه رسمى باشگاه پورتو 
جابجا کند. در گذشته ویدئوى گل او به چلسى بیش از یک میلیون و 60 هزار بار 
در صفحه رسمى این باشگاه دیده شده بود اما گل اخیر او به ژیل ویسنته، توانست 
تمام رکوردها را بشــکند. این ویدئو نزدیک به یک میلیــون و 200 هزار بازدید 
داشته. همچنین این پســت رکورد الیک و رکورد کامنت را هم شکست. بیش 
از 25 هزار نفر نظر خود را درباره این گل و درخشش طارمى بیان کردند که اکثرا 
ایرانى هستند. تعداد الیک هم باالى 340 هزار رفت که یک رکورد بى نظیر براى 
صفحه پورتو بود. از زمانى که طارمى به این باشگاه رفته، آنها رشد چشمگیرى در 

فضاى مجازى داشته اند. 
بى شک رکوردهاى تازه به دست خود طارمى شکسته خواهد شد.

مهاجم فصل گذشته ذوب آهن اصفهان با عقد قراردادى به هوادار تهران پیوست.
تیم فوتبال هوادار تهــران که پس از صعود به لیگ برتــر در حال انجام تمرین 
و جذب بازیکن براى حضور موفق در مسابقات اســت، در ادامه خریدهاى خود 
در نقل و انتقاالت با ابوالفضل عکاشــه، مهاجم جوان فصل گذشته ذوب آهن 
اصفهان قرارداد بســت.ابوالفضل عکاشــه که عالوه بــر یک فصل حضور در 
ذوب آهن، سابقه بازى در آلومینیوم اراك و تجربه صعود همراه این تیم به لیگ 
برتر را دارد، با نظر مثبت رضا عنایتى به هوادار تهران پیوست.عکاشــه در فصل 
منجر به صعود آلومینیوم اراك به لیگ برتر حضور قرضى از ســپاهان در جمع 
اراکى ها  داشت که در دور برگشت توانست 4 گل به ثمر رساند و نمایش خوبى 
در جمع شاگردان خطیبى داشته باشد و گل صعود این تیم را بزند. این مهاجم 22 
ســاله که تجربه بازى در رده هاى جوانان و امید ذوب آهن اصفهان و گل گهر را 
دارد، یک سال حضور در لیگ یک همراه با سیرجانى ها را تجربه کرده و پس از 
آن راهى باشگاه هاى دیگر ازجمله سپاهان اصفهان، آلومینیوم اراك و ذوب آهن

 شده است.

بازگشت دو بازیکن به لیست تیم استقالل براى فصل آینده منتفى شد.
طى روزهاى گذشته صحبت هاى زیادى پیرامون بازگشت رشید مظاهرى به 
استقالل مطرح شد و دروازه بان فصل گذشته این تیم بعد از فسخ قرارداد با این 
تیم در آستانه بازى با الهالل به نزدیکان خود اعالم کرد در صورت جدایى مددى 

به این تیم بازخواهد گشت.
با جدایى مددى مظاهرى تالش هاى زیادى براى بازگشت به استقالل کرد و 
حتى وکیل وى مدعى شد او دوست دارد به این تیم برگردد اما بازگشت وى به 
جمع آبى پوشان منتفى شده است.فسخ قرارداد مظاهرى با استقالل در آستانه 
بازى حساس با الهالل باعث شد تا کادر فنى این تیم قید بازگشت وى را زده و 

به این ترتیب بازگشت مظاهرى به استقالل منتفى شد. 
همچنین فرشید اسماعیلى دیگر بازیکن استقالل که با کادر مدیریتى این باشگاه 
به مشکل خورده بود به جمع آبى پوشان باز نخواهد گشت و او نیز در لیگ بیست 

و یکم در این تیم حضور نخواهد داشت.

رکورد بى نظیر
 مهدى طارمى در فضاى مجازى

مهاجم ذوب آهن
 شاگرد عنایتى شد

بازگشت مظاهرى و اسماعیلى به 
استقالل منتفى شد
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نظریه رد درخواست افراز پالك 158/5370 واقع در بخش چهارده 
ثبت اصفهان

شماره نامه: 140085602006005879 - تاریخ ارسال نامه: 1400/06/27 - نظر به 
اینکه بتول محمد سلطانى فرزند محمد على آدرس: خمینى  شهر خ پاسداران خ زاگرس 
ك مهتاب درخواست افراز مالکیت خود از پالك 158/5370 واقع در خمینى  شهر بخش 
14 ثبت اصفهان را علیه 1ـ ســید على ابطحى فرزند سیدرضا آدرس: خمینى  شهر خ 
پاسداران خ زاگرس ك مهتاب 2ـ منصور ابطحى فرزند سید على آدرس: خمینى  شهر 
خ پاسداران خ زاگرس ك مهتاب 3ـ مهناز نصرى فرزند محمود آدرس: خمینى  شهر 
خ پاسداران خ زاگرس ك مهتاب و هر کســى که به هر نحوى قائل به وجود حقى در 
پالك مذکور مى  باشد را به این اداره تسلیم نموده و نماینده ثبت گواهى کرده عملیات 
ثبتى خاتمه یافته و سابقه  اى از صدور سند مالکیت معارض نداشته و در وقت مقرر در 
آگهى شماره 140085602006003941 نقشه  بردار اداره نقشه افرازى را ترسیم و طى 
شــماره 140085602006004767- 1400/05/18 به شهردارى منطقه 4 خمینى  
شهر فرستاده و شهردارى هم طى نامه شماره 5218-1400/06/03 افراز ملک را به 
دلیل مغایرت با ضوابط شهرسازى امکان پذیر ندانسته، لذا باستناد مواد 5 و 6 آئین  نامه 
قانون افراز و فروش امالك مشاعى مصوب آبان  ماه ســال 57 خورشیدى رأى به رد 
درخواست افراز پالك فوق صادر و مقرر مى  گردد نظریه مزبور برابر مقررات به خواهان 

و مالکین ابالغ گردد. 
این نظریه به فاصله ده روز از زمان وصول اخطاریه و نظریه فوق الذکر که ضمیمه آن 
است قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوى خواهان مى  باشد. م  الف: 1197996 - سید 

امیرحسین حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى  شهر /7/118

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

شــماره 140060302006004132 - تاریخ 1400/07/01 - جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاء کنندگان زیردر وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالسه 1400114402006000920 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
مجید سلطانى ورنوسفادرانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى 
از ................ پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى  شهر 

تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه 
شده با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه شامل ســند 213767 مورخ 
91/08/06 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مجید سلطانى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 
567 کدملى 1141049139 صادره فرزند اکبر نسبت به 6 دانگ یکباب زمین داراى 
اعیانى به مساحت 1755/18 مترمربع پالك شــماره 17 فرعى از 100 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى  شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر 

مى نماید. 
شماًال به طول 8/41 متر دیواریست به گذر

شرقًا به طول 72/04 متر درب و دیواریست به گذر
جنوباً در پنج قسمت که قسمت دوم درب و دیوار و قسمت هاى دیگر دیواریست همگى 

به صورت شکسته به ترتیب به طول هاى 3/43 و 4 و 5/64 و 5/41 و 29/84 
غربًا به طول 61/73 متر دیواریست به پالك باقیمانده 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجــراى مــاده .......... 1 .......... قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده .......13.......... آیین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد 
اداره ثبت اســناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور 
سند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. م الف: 1198113 
-سیدمحمود حسینى- عضو قضایى. سید امیرحســین حسن زاده - رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك خمینى  شهر /7/119

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 2759 و 2760 مورخ  1400/6/7 قاى حمید مشاورى نجف آبادى فرزند على 
نسبت به سه دانگ مشاع و خانم فریبا نمازیان نجف آبادى فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 146/35 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 186  
اصلى واقع در قطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22 -تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06 - 
1188116/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/233

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 2710 و 2711 مورخ 1400/6/6 آقاى على شاطرى فرزند یداله نسبت به سه 
دانگ مشاع و خانم زهرا زرفش فرزند عباس  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 88/82 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 136  اصلى واقع در قطعه10 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/06/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06 - 1188148 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین 

میر عباسى /6/235

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

1- راى شماره 140060302026006324 مورخ 1400/05/11 هیات چهار آقاى محمد 
محمودى اسفندارانى به شناسنامه شماره 21 کدملى 5649815488 صادره حوزه 2 جرقویه 

فرزند عباس نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع  از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,22 
مترمربع پالك شماره 126 فرعى 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
2- راى شماره 140060302026006325 مورخ 1400/05/11 هیات چهار خانم زیبا افراز 
اسفندارانى به شناسنامه شــماره 40 کدملى 5649840131 صادره حوزه 2 اصفهان فرزند 
حسن نسبت به یک دانگ و نیم مشاع  از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,22 مترمربع 
پالك شماره 126 فرعى 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/07/06 - م الف: 1189129 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /6/237

آگهى مفاد آراء هیأت «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى» مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

زواره
اگهى مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى» 
که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره 
صادر گردیده و در اجراى ماده 2 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ى 10 روز از طریق روزنامه 
هاى کثیر االنتشار و محلى آگهى مى شود و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى ، رأى هیئت 
باحضور نماینده شوراى اسالمى روستا در محل الصاق مى گردد تا شخص یا اشخاصى که 
به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسلیم و رسید 
اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند. 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض 
در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
را ارائه نکند ، اداره ثبت مبادرت به صدور سندمالکیت مى نماید. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست
1- رأى شــماره 140060302021000043 مورخ 1400/05/17 - خانم ایران عامرى 
رحمت آبادى فرزند رضا بشماره ملى 1189760037 تمامت هفت سهم و هشتصدم سهم 
مشاع ( به استثناى بهاء یک شانزدهم اعیانى) از 9504 سهم ششدانگ مزرعه برکى پالك 
ثبتى شماره 96 اصلى دهستان سفلى بخش 17 ثبت اصفهان که مساحت ششدانگ 90000 
مترمربع مى باشد خریدارى عادى از امیرحسین و اعظمه و فروغ شهرت همگى عامرى از 
ورثه رضاخان عامرى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/06  م الف: 1188983 - خیراله عصارى  مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زواره 

6/239/

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

راى شــماره 140060302026004760 مورخ 1400/04/01 هیات سه و راى اصالحى 
شــماره 140060302026006559 مــورخ 1400/05/17 آقاى رســول زارعى زفره به 
شناسنامه شماره 2142 کدملى 1288100086 صادره اصفهان فرزند محمد رضا نسبت به 

ششدانگ یکباب ساختمان به استثنا بهاثمنیه اعیانى ان مساحت 311,62 مترمربع پالك 
شماره 20 فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان و سند اقرارنامه اصالحى. که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/07/06 - م الف: 1189230 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /6/241

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

راى شماره 140060302026006314 مورخ 1400/05/10 هیات چهار آقاى محمد خلیلى 
به شناسنامه شماره 52 کدملى 5110478902 صادره شاهین شهر و میمه فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 136,86 مترمربع پالك شماره 13856 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى 

از مالکیت مالک رسمى خانم بیگم زارعى خوابجانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/07/06 - م الف: 1189198 -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /6/243

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008002185 - تاریخ ارسال نامه: 1400/07/03 نظر به 
اینکه سند مالکیت تمامت یکصد و شصت و شش سهم و دوـ  سوم سهم مشاع از نهصد 
سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره: 406 فرعى از 3ـ اصلى که در دفتر 522 صفحه 
169 بنام ابوالقاسم اسحاقى ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده: 140021702008010125 - 1400/6/28 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 20178- 1400/6/28 به گواهى 
دفترخانه شماره 263 شهرضا رسیده است مدعى اســت که سند مالکیت آن به علت 
جابجائى مفقود گردیده است و در خواســت صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 
نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1198674 - مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از 

طرف محمدحسن صمصامى /7/117

آگهى تغییرات
شــرکت طعم ماندگار گل پاك ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 1482 و شناســه 
ملــى 14006175182 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1400/05/24 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : ابراهیم فروغى به شماره ملى 
1219893821 وسیده الهام حسینى به 
شــماره ملى 1219930334 و ابوالفضل 
فروغى به شــماره ملى 1218711841 
به عنوان اعضاى هیئــت مدیره به مدت 
دو سال تعیین شــدند حمیدرضا فرخى به 
شــماره ملى 1218699116 به عنوان 
بازرس اصلى و جواد شــعیب به کد ملى 
1219890952 به عنــوان بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب 
شدندروزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شرکت انتخاب شد. ترازنامه شرکت 
منتهى به ســال 1399 مورد تصویب قرار 
گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى گلپایگان (1197895)

آگهى تغییرات
شرکت عمران و ارتباط نقش جهان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 31612 و شناسه ملى 10260521663 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : وجیهه براتى احمدآبادى به 
کدملى 1141907976 به سمت مدیرعامل و داریوش 
کهانجان به کدملى 1284884181 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و محمد پورجم به کد ملى 1273074394 
به عنوان نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1197806)

آگهى تغییرات 
شــرکت عمران و ارتباط نقش جهان شــرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 31612 و شناسه ملى 
10260521663 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1400/04/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : وجیهه براتى احمدآبادى به کدملى 
1141907976 و داریــوش کهانجان به کدملى 
1284884181 و محمــد پورجم بــه کد ملى 
1273074394 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1197805)

آگهى تغییرات
شــرکت طعم مانــدگار گل پاك ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 1482 و شناســه ملى 
14006175182 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1400/05/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ابراهیم فروغى با شماره ملى 
1219893821 به عنوان رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل و ســیده الهام حسینى با شماره 
ملى 1219930334 به عنــوان نائب رئیس 
هیئت مدیره و ابوالفضل فروغى با شماره ملى 
1218711841 بــه عنوان عضو اصلى هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمى بــا امضاء ابراهیم 
فروغى به عنوان رئیس هیئــت مدیره و مدیر 
عامل با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر 
نامه هاى ادارى و عادى با امضاء ابراهیم فروغى 
به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و یا 
سیده الهام حسینى به عنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى گلپایگان 

(1197898)

آگهى تغییرات
شرکت پارس تخم ماکیان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 62604 و شناســه ملى 
14008426026 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/06/24 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : حســین پرداس به کدملى 
1291607439 و اسماء بگماز به کدملى 
1271094894 و ادیبــه جمال بافقى به 
کدملــى 4722402711 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. ایمــان مرادى رنانى به 
کدملــى 1283234701 و میالد نادى به 
کدملى 5410025921 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1198134)

آگهى تغییرات
شرکت توسعه فناورى محوران پردازش 
کامیاب ســهامى خاص به شــماره ثبت 
60404 و شناسه ملى 14007554808 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مــورخ 1400/03/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - رضا یعقوبى به کد ملى 
1282808265 ، زهرا عقیلى به کد ملى 
1284881911 ، فاطمه جهانگرد به کد 
ملى 5640006773 و مهدى حق شناس 
به کد ملى 1292758279 بسمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - حسین مصلحى به کد 
ملى 1271426706 و گلناز توکلى دارگانى 
به کد ملى 1289171106 بترتیب بسمت 
بازرس اصلى و على البدل شــرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1198779)

آگهى تغییرات
شرکت کیان ســپهر فرداد با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 54277 و شناسه ملى 14005020603 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محمد 
رنجبر به شماره ملى 1287162010 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و جواد رنجبر به شماره ملى 
1286070384 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1198136)

آگهى تغییرات 
شرکت پارس تخم ماکیان سهامى خاص به شماره 
ثبت 62604 و شناســه ملــى 14008426026 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حسین 
پرداس1291607439 بعنوان مدیرعامل و اسماء 
بگماز 1271094894 به سمت رئیس هیات مدیره 
و ادیبه جمال بافقى 4722402711 بســمت نایب 
رئیس هیات مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا 
مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبــات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1198135)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص اجزاء صنعت ایرانیان درتاریخ 1400/06/29 به شماره ثبت 68801 به شناسه ملى 14010288083 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد : تولید ، ساخت و توزیع انواع قطعات صنعتى و ماشین آالت سبک و سنگین ، تعمیر و نگهدارى ماشین آالت صنعتى و تاسیسات ، انجام کلیه امور خدماتى 
و پیمانکارى مرتبط با موضوع شرکت و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص 
کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام 
واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و 
خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب 
آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى دولت آباد، محله شهرك صنعتى دولت آباد ، کوچه فرعى 2 ، خیابان جامى ، پالك 56 ، طبقه اول کدپستى 
8341651488 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 140049 مورخ 1400/06/23 نزد بانک صادرات شعبه دولت آباد با کد 1904275 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى رمضان سلیمانى گورتانى به شماره ملى 1289961034 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى سلیمانى به شماره ملى 1290754357 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مینا رمضانى 
مقدم به شماره ملى 1292077451 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 رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم المیرا جبلى به شماره ملى 1272322874 به سمت بازرس على البدل به 
مدت 1 سال آقاى حامد ترکى حبیب آبادى به شماره ملى 5100071192 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 (1197808)

آگهى تغییرات 
شرکت فوالد آبادگان زاگرس اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 67616 و شناسه ملى 14009971074 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/02 مرکز 
اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سیچان ، کوچه سیچان[8] ، خیابان نظر شرقى ، پالك 118 ، ساختمان اشکان ، طبقه اول ، 
واحد 12 - کدپستى 8173774453 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1198146)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص پیام صنعت پدیده درتاریخ 1400/06/29 به شماره ثبت 68811 به شناسه ملى 14010290270 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : ساخت ، تولید ، توزیع ، مبلمان 
ادارى و خانگى خرید و فروش انواع چوب ام دى اف و مالمین و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و 
ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار 
و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 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 نقش جهان ، کوچه 
حصار ، کوچه حسن خان ، پالك - 24 ، طبقه اول کدپستى 8145666511 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 197 مورخ 1400/05/11 نزد بانک سپه 
شعبه اصفهان 0006 با کد 006 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حسین امینى به شماره ملى 1291700897 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على امینى به شماره ملى 1291705791 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم معصومه حاجى محمدى به شماره ملى 4590264651 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 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمود آقاجانى به شماره ملى 1283817144 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مرتضى 
براتى به شماره ملى 1291568085 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 (1197807)
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اگرچه بسیارى از مردم به محض بیدار شدن از خواب به نوشیدن قهوه 
با معده خالى عادت دارند، اما این یک عادت بسیار مضر براى سالمت 
بدن است. اقدام به نوشیدن قهوه به محض بیدار شدن از خواب مى تواند 
براى بدن به یک عادت مضر تبدیل شود، زیرا نوشیدن آن با معده خالى 

یک حمله واقعى به معده است.
نوشــیدن قهوه با معده خالى، عالوه بر ایجاد مشــکالت معده، مانند 
سوزش سر دل، رفالکس و التهاب، مصرف آن در صبح نیز مى تواند بر 

سطح ایمنى تأثیر منفى بگذارد.
بسیارى از ما نمى توانیم روز را بدون قهوه شروع کنیم، اما اگر به عنوان 
اولین نوشیدنى صبح در حالى که هنوز معده خالى است مصرف شود، 
مى تواند مضر باشد، زیرا کافئین موجود در قهوه ترشح اسید معده (اسید 
کلریدریک) را افزایش مى دهد که معموًال در هنگام هضم رخ مى دهد 
بنابراین، باتوجه به اینکه هنگام صبــح هیچ غذایى براى هضم وجود 
ندارد، این ترشح عمل خود را بر روى غشاهاى مخاطى معده هدایت 
مى کند و باعث ایجاد عالئمى مانند سوزش سر دل یا حالت تهوع، تا حد 

رفالکس، ورم معده و زخم مى شود.
اثرات قهوه روى معده خالى به همین جا ختم نمى شود. عالوه بر افزایش 
اسیدیته که مى تواند به عملکرد معده آسیب برساند، برخى از مطالعات 
نشان مى دهند که نوشیدن قهوه بالفاصله پس از بیدار شدن از خواب 

نتایج عکس دارد.
بیدار شدن از خواب در واقع ســاعتى از روز است که کورتیزول که به 
عنوان "هورمون استرس" نیز شناخته مى شود، در باالترین سطح خود 
در بدن قرار دارد و مصرف کافئین مى تواند ترشح آن را افزایش دهد که 
این امر مى تواند به سیستم ایمنى بدن آسیب برساند و مشکالتى ایجاد 
کند بنابراین، به خاطر سالمتى خود، باید سعى کنیم به محض بیدار 
شدن از خواب، با مصرف قهوه خداحافظى و سعى کنیم این مرحله را 
براى چند ساعت به تاخیر بیندازیم، زمانى که کورتیزول براى اولین 

بار به اوج خود رسیده است.
براى همه کسانى که قادر به انجام این کار نیستند، بهتر است فنجان 
قهوه صبحگاهى خود را با صبحانه اى غنى از غالت کامل و فیبر 

بخورند تا جذب محرك را کاهش دهند. 
به گفته دانشــمندان، کافئین به طور متوســط   در 45 دقیقه پس از 
مصرف جذب مى شــود، اما حداکثر جذب آن پس از 15 دقیقه قابل 

دستیابى است.

یک فوق تخصص مغز و اعصاب گفت: بروز ســردردهایى که سه روز 
بعد از تزریق واکسن کرونا آغاز مى شوند خطرناك است، این سردردها 
ممکن است با دردهاى شکمى و تهوع همراه باشد و لخته هایى در عروق 
ایجاد کند که بسیار مهم است و افراد با بروز این نشانه ها حتمًا باید به 

پزشک مراجعه کنند.
فرهاد عصارزادگان در خصوص ارتباط کرونا با ســکته  هاى مغزى و 
مشکالت مغز و اعصاب عنوان کرد: این هنوز براى جامعه پزشکى یک 
سوال مبهم است، طبق مطالعاتى که شده کرونا شوك مغزى یا سکته را 
بیشتر کرده و البته علل متعددى هم در این خصوص از جمله همزمانى 
این دو با هم و وجود زمینه هاى بیمارى در فرد نیز ذکر شده، لذا ممکن 
است فرضیه دوم یعنى همزمانى در این رابطه نقش بیشترى داشته باشد 
چون کرونا یک دســتکارى هایى دارد و انعقاد در عروق را زیاد مى کند 

شانس سکته هم باال مى رود.
وى در زمینه نیاز تمام بیماران کرونایى به متخصصان مغز و اعصاب 
نیز افزود: الزم نیســت لزوماً متخصص مغز و اعصاب باالى سر بیمار 
کرونایى برود و مرتب او را ویزیت کنــد، مگر زمانى که عالئمى دیده 
شود، چراکه 30 درصد بیماران ممکن است عالئمى در سیستم اعصاب 
را نشان دهند که درجات آن متفاوت اســت، به همین دلیل است که 
معلوم نیست که ســکته هاى مغزى پس از کرونا لزومًا به دلیل کرونا 

بوده است یا خیر.
این پزشک متخصص در پاسخ به این سوال که «برخى خانواده ها اذعان 
دارند که فرد بیمار قبل از بیمارى دچار کمى اختالل حافظه بوده ولى 
بعد از بیمارى اصًال کسى را نمى شناسد» گفت: تأثیر کرونا روى مغز و 
غبارآلود شدن آن را به دو دسته تقسیم مى کنند، یک دسته این است که 
ممکن است مغز تحت تأثیر خود کرونا قرار گیرد و دسته دوم این است 
که به دلیل اینکه بیمارى ممکن است شدید باشد به دلیل استرس یک 
اختالل اضطرابى در بیمار ایجاد شده و اختالل حافظه هم ایجاد کند، در 
واقع خود کرونا هم ممکن است اختالل حافظه ایجاد کند که همه اینها 
به این برمى گردد که مغز بیمار قبل از کرونا چطور بوده، اگر زمینه داشته 
احتمال درگیرى و تأثیر در عملکرد در مغز بعد از بیمارى وجود دارد، البته 
60 درصد افرادى که قبل از کرونا سالم بوده اند به بهبود کامل مى رسند 
و دسته اى هم که مشکالتى داشتند به درجه بیمارى خود قبل از کرونا 
برمى گردند، البته ممکن است که کرونا نواحى حافظه را دچار اختالل 

کند اما احتمال آن کم است.
عصارزادگان در خصوص سردردهاى بعد از تزریق واکسن نیز اظهار کرد: 
بروز سردردهاى پس از واکسن با داشتن مشخصات خاص خیلى مهم 
است، در اصل سردردهایى مهم و نگران کننده هستند که سه روز اول 
رخ نمى دهند، این سردردها بعد از سه روز شروع مى شود یعنى تأخیرى 
است و افراد جوان را درگیر مى کند، همچنین این سردرد ممکن است با 
دردهاى شکمى و تهوع همراه باشد و لخته هایى در عروق ایجاد کند که 
بسیار مهم است و افراد با بروز این نشانه ها حتماً باید به پزشک مراجعه 
کنند، اما بروز سردرد بالفاصله بعد از تزریق واکسن یک واکنش طبیعى 

بوده و نگران کننده نیست.

با معده خالى قهوه ننوشیدعالئمى که بدن یک ماه قبل از سکته نشان مى دهد

بروز سردرد 3 روز بعد از 
تزریق واکسن  را جدى بگیرید

در بدن افرادى که دچار سکته قلبى مى شوند از یک ماه قبل 
نشانه هاى اولیه براى هشدار حمله قلبى رخ مى دهد که با 
شناخت آن ها میتوانید از حمالت قلبى جلوگیرى کنید. توجه 
داشته باشید که عالئم اشاره شده چنانچه با عالئم دیگرى 
همراه باشد نشانه اختالل دیگرى به جز سکته  قلبى در بدن 
باشــد اما به طور کلى باید به این عالئم و نشانه هاى اشاره 
شده در این بخش توجه و با بروز آنها به پزشک مراجعه کنید

1.خستگى:
خستگى غیر معمول، یکى از عالئم اصلى یک حمله قلبى 
قریب الوقوع اســت، زنان این نوع عالئم را بیشتر از مردان 

گزارش داده اند.
فعالیت بدنى یا فیزیکى دلیل خستگى نیست و ممکن نیست 
که تا پایان روز افزایش بیابد، این نشانه کامال مشهود است 
و از بین نمیرود اما در خستگى هاى غیر معمول براى انجام 
وظایف ســاده مانند مرتب کردن یک تخت یا حتى دوش 

گرفتن دچار خستگى مفرط میشوید.

2.درد شکمى:
درد شکم، حالت تهوع، احســاس خالى یا پر بودن شکم یا 
ناراحتى معده، از شایع ترین عالئم هســتند، این اتفاق در 

مردان و زنان به یک اندازه رخ میدهد.
دردهاى شکم قبل از حمله قلبى، یک اتفاق طبیعى هستند و 
سپس بعد از مدت کوتاهى کاهش مى یابد، تنش فیزیکى نیز 

ممکن است باعث تشدید درد شکم شود.

3. بى خوابى :
بى خوابى نیز با افزایش خطر ابتال به حمله قلبى و ســکته 
مغزى همراه اســت که در میان زنان شایع تر است، عالئم 
بى خوابى معموال شامل باال رفتن سطح اضطراب و نداشتن 

تمرکز مى شود.
عالئم شامل مشکل در شروع خواب ، خوابیدن آرام و صبح 

زود بیدار شدن است.

4. تنگى نفس:
تنگى نفس یا نفس نفس زدن، یک احســاس قوى است که 
قادر به نفس عمیق کشیدن نیست، این اغلب در میان مردان و 
زنان بیش از 6 ماه قبل از حمله قلبى رخ میدهد و معموال یک 

نشانه هشدار دهنده از یک وضعیت پزشکى است.
احساس شــما در این موارد سرگیجه و سخت نفس کشیدن 

است.

5. ریزش مو:
ریزش مو هاى شما یک شــاخص قابل مشاهده براى خطر 
بیمارى قلبى است، اغلب اوقات مردان باالى 50 سال را تحت 
تاثیر قرار میدهد، اما بعضى از زنان نیز ممکن است در این گروه 
قرار بگیرند. البته در بخش ســالمت نمناك گفته بودیم که 
کچلى نیز به دلیل افزایش سطح هورمون کورتیزول است. به 

ریزش مو از تاج سر خود توجه بسیار داشته باشید.

6.ضربان قلب نامنظم:
ضربان قلب شدید یا بى نظمى در ضربان قلب اغلب با حمله 
قلبى و اضطراب، بویژه در میان زنان همراه است، این اتفاق 
به طور غیــر منتظره و خود به خود رخ میدهــد، اما تمرینات 
جسمانى ممکن اســت محرك اضافى براى افزایش ضربان 

قلب، به خصوص در مورد بیمارى آترواسکروروز باشد.
ضربان قلب نامنظم به مدت یک تا دو دقیقه طول میکشــد، 
اگر این اتفاق بیش از این طول کشید، ممکن است احساس 
سرگیجه و خستگى شدید که باید بالفاصله با پزشک تماس 

بگیرید.

7. عرق کردن بیش از حد:
عرق کردن غیر عادى و بیــش از حد، یکى 
از نشانه هاى هشــدار اولیه از حمله قلبى 
است و ممکن اســت در هر زمان از شبانه 
روز رخ دهد، این عالئم در زنان بیشــتر 
اســت و اغلب با عرق هاى شبانه معمول 
دوران یائسگى اشتباه گرفته میشود و گیج 

کننده است.

8. درد قفسه سینه:
زنان و مردان در شــدت و اشــکال مختلفى 

دچار درد قفسه سینه میشــوند، در مردان 
این عالمت جزو مهمترین نشانه هاى 

اولیه قلبى اســت که نباید نادیده 
گرفته شود، از سوى دیگر تنها 

30 درصد از زنــان را تحت 
تاثیر قرار میدهد.

درد قفسه سینه میتواند 
منجــر به احســاس 
ناراحتى و سوزش در 
یک یا هر دو دست 
( اغلــب اوقات 
ســمت چپ )، 
فک،  پاییــن 
گردن، شانه ها 
یا شکم میشود، 
که ممکن است 
دائمى یا موقت 

باشد.
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ل از سکته نشان مى دهد
ردن بیش از حد:

ن غیر عادى و بیــش از حد، یکى 
ى هشــدار اولیه از حمله قلبى 
کن اســت در هر زمان از شبانه 
بیشــتر  در زنان د، این عالئم
غلب با عرقهاى شبانه معمول
گیج گىاشتباه گرفته میشود و

.

سه سینه:
ن در شــدت و اشــکال مختلفى
فسه سینه میشــوند، در مردان 

ت جزو مهمترین نشانه هاى 
 اســت که نباید نادیده 

، از سوى دیگر تنها 
ز زنــان را تحت 

یدهد.
سینه میتواند 

احســاس 
سوزش در 
و دست 
وقات 
پ )،
فک، 
ه ها 
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اگر از لنز هاى طبى استفاده مى کنید، احتماًال گاهى اوقات فراموش کرده اید که آن ها را قبل 
از خواب بیرون بیاورید؛ یا شاید آگاهانه تصمیم گرفته اید لنز هاى خود را از چشمانتان خارج 
نکنید. در نتیجه بعد از بیدار شدن با عواقب خشک شدن و ناراحت کننده خوابیدن در صبح 

با لنز مواجه خواهید شد.
بر اساس شــواهد، خوابیدن با لنز منجر به عوارض متعددى شده که مى تواند باعث درد و 

گاهى از دست دادن دائمى بینایى شود.
این نکته قابل توجه است که اکسیژن همیشه مى تواند به قرنیه و سطح شفاف جلوى چشم 
برسد، به همین دلیل است که لنز هاى طبى تنفس پذیر هستند و به جاى اینکه مستقیمًا 

روى قرنیه باشند، روى الیه اى از اشک شناور قرار مى گیرند.
هنگامى که میزان اکسیژن محدود شود، قرنیه متورم شده و ممکن است ترك هاى کوچکى 
در سطح چشم ایجاد شود. این باعث مى شود که (لنز) معیوب نشده و به میکروارگانیسم ها 
اجازه ورود و برخورد به قرنیه را بدهد. خوابیدن با لنز مى تواند باعث ایجاد اختالل در سیستم 

ظریف چشم شود که کنترل آن هم دشوار است.
رئیس انجمن بینایى سنجى آمریکا و سخنگوى کمپین بینایى اظهار کرد: حتى بدون وجود 
لنز در چشم، وقتى چشم شما بسته است، هواى زیادى وارد نمى شود؛ همچنین هنگامى که 

لنز را در چشم خود مى گذارید، یک مانع و الیه دیگر را افزوده اید.
اگر عوامل بیمارى زا به شکاف هاى سطح چشم وارد شوند، مى تواند عواقب بسیار جدى و 

ناراحت کننده داشته و آسیب رسان باشد.
پزشــکان توضیح مى دهند: موارد ســطحى که کراتیــت نامیده مى شــود باعث ایجاد 
التهاب بیشــترى خواهد شــد؛ اما اگر عفونت ایجاد شــود، مى تواند منجر به زخم قرنیه 
شــود. این میکرو ارگانیسم ها هم شــروع به فرســایش مى کنند که در بهترین حالت، 
عفونت التیام مى یابد و زخم بر جاى مى گذارد که البته مى تواند بینایى را براى همیشــه 
مختل کند، در بدترین حالت نیز ممکن اســت شخص چشــم و بینایى خود را از دست 

دهد.
عالوه بر التهاب و احتماًال عفونت  هاى تهدید کننده بینایى، خوابیدن با لنز ها مى تواند باعث 
درد، حساسیت به نور و تارى دید شود؛ همچنین باعث مى شود چشمانتان خشک شود که 
این امر مى تواند برداشتن لنز را در صبح دشوار کرده و احتمال به خارش افتادن قرنیه را براى 

بیرون آوردن آن ها افزایش دهد.
برخى از لنز هاى طبى براى استفاده طوالنى مدت تأیید شده اند، به این معنى که مى توانید 

چند شب وقتى که آن ها در چشمانتان هستند، بخوابید. 
از نظر پزشکان استفاده از این لنز ها داراى ریسک باالترى نسبت به نسخه هایى هستند 
که براى خواب و استفاده بلند مدت تأیید نشده اند و باید در مورد نوع لنز هایى که براى شما 
مناسب است با پزشک مشورت کنید؛ البته خوابیدن حتى با این لنز ها براى همه بى خطر 

نیست.

کارشناسان در پاسخ به این پرسش که خوددارى از 
خوردن مواد گوشتى چه واکنشى در بدن به دنبال 

دارد، برخى موارد را مطرح کرده اند.
کاهش وزن: تکه هاى بزرگ و اضافه گوشــت 
قرمز مى توانند توسط سایر پروتئین هاى مفیدتر 
جایگزین شــوند که کالرى کمترى نیز دارند. به 
عنوان مثال در یک تکه گوشت 170 کالرى وجود 
دارد که در صورت جایگزینى با لوبیا تنها 70 یا 100 
کالرى به بدن مى رساند. ممکن است در نظر اول 
این مقدار چندان تفاوتى نداشته باشد اما در طول 
زمان مى تواند تفاوت هاى فاحشى داشته باشد. 
عالوه بر این، در مطالعه انجام شده در سال 2015 
میالدى که در مجله «پزشکى عمومى داخلى» به 
چاپ رسید، نشان داده شد که افراد گیاهخوار در 

مقایسه با گوشتخواران زودتر وزن کم مى کنند.
کاهش اسید دستگاه گوارش: گوشت قرمز در کنار 
ســایر مواد همچون آرد، قهوه و نوشابه مى تواند 
فضاى اســیدى را در بدن به وجود آورد. فضاى 
اسیدى ســبب افزایش میزان اســترس، خواب 
نامناسب و برخى از بیمارى ها همچون سرطان 

مى شود.
احساس نفخ کمتر: بدن براى هضم گوشت قرمز 
در مقایسه با سایر خوراکى ها به زمان بیشترى نیاز 
دارد. در برخى از افراد هم گزارش هایى مبنى بر 
یبوست، دردهاى شکمى و افزایش گاز شکم بعد از 
مصرف گوشت قرمز وجود داشته است. در بسیارى 
از افراد حذف گوشت قرمز و جایگزین کردن آن با 
مواد غذایى محتوى فیبر، براى سالمتى آنها مفید 
بوده و میزان تورم بدن را نیز کاهش 

داده است.
بهبود سالمت پوســت: یبوست که 
یکى از نشانه هاى هضم نادرست 
مواد غذایى در بدن اســت سبب 
تیــره شــدن و عــدم شــادابى 
سلول هاى پوستى مى شود. در این 
میان؛ حذف گوشــت قرمز به کارکرد 
بهتر اندام هایى چون کبد و کلیه ها که مســئول 

فیلتر کردن ضایعات هستند، نیز کمک مى کند.
کاهش کلسترول: حذف گوشت قرمز میزان چربى 
اشباع شــده در بدن را نیز کاهش مى دهد که در 
ارتباط مستقیم با سطح کلسترول و گرفتگى هاى 

عروقى قرار دارد.
کاهش خطر ابتال به برخى سرطان ها: حذف کردن 
گوشــت قرمز خطر ابتال به برخى از سرطان ها از 
جمله سرطان روده و روده بزرگ را کاهش مى دهد. 
این اتفاق خصوصا زمانى که تاریخچه خانوادگى در 
ابتال به این انواع سرطان وجود دارد مى تواند موثرتر 
نیز باشد. به عقیده کارشناسان، مصرف گوشت قرمز 
تورم بیشترى را در بدن به وجود مى آورد و چنین 
تورم هاى مزمنى مى توانند در پیشرفت سرطان 

تاثیر داشته باشند.
کاهش خطر ابتال به برخــى بیمارى ها: حذف یا 
مصرف کم گوشت قرمز مى تواند از بیمارى هاى 
قلبى عروقى، چاقــى و دیابت نیز جلوگیرى کند. 
مصرف گوشــت قرمز برخى از باکترى ها را در 
شکم شکل داده که مى توانند بر متابولیسم بدن، 
دیواره هاى شــریان ها و عروق بدن تاثیر داشته 
باشند. همچنین با بیمارى هایى چون آلزایمر هم 

ارتباط دارد.
افزایش انرژى: از آنجایى که وعده غذایى محتوى 
گوشت قرمز روند هضم را کاهش مى دهد بدن 

براى هضم آن مجبور به صرف انرژى بیشــترى 
خواهد بود. مطالعات نشــان داده اند که مصرف 
غذاهاى گیاهى مى تواند در طوالنى مدت سبب 

افزایش انرژى فرد شود.
افزایش مصرف منابع دیگــر پروتئین: اگرچه 
پروتئین مى تواند ســبب ســاخت عضله در 
بدن شــود اما میزان آن نیز با توجه به ســایز 
و وزن افــراد و میزان فعالیت هــاى بدنى آنها 
تفاوت هایى دارد. زمانى که شما تنها به 21 گرم 
از این پروتیئن نیاز داریــد در یک وعده غذایى 
در رســتوران بیش از 50 گرم از آن را دریافت 
مى کنید. انجمن ملــى پژوهش آمریکا میزان 
مصرف این پروتئین را بــراى خانم ها 36 گرم 
و براى آقایان 46 گرم دانســته است که البته 
بسیارى دیگر از مواد وجود دارند که مى توانند 
این میزان پروتئین را فراهم آورند. به عنوان مثال 
پروتئین موجود در کوئینا بیش از پروتئین موجود 

در یک استیک است.
کمبود برخى ریزمغذى ها: اگر گوشــت قرمز 
را حذف یا کمتر کرده ایــد باید آن را با مصرف 
مکمل ها جایگزیــن کنید. به عنــوان مثال
ویتامین هاى گروه ب خصوصا ویتامین ب 12 
و آهن را در رژیم خود بگنجانید یا مکمل هاى 

دارویى آن را مصرف کنید.

خواص بى نظیر انگور را دستکم نگیرید
بسیارى از تمدن هاى باستانى خواص انگور را شناخته اند؛ از پیشگیرى از شیوع بیمارى هاى قلبى گرفته تا جلوگیرى از 

ابتال به دیابت نوع 2، مى توان به خواص دارویى میوه انگور اشاره کرد.
ترکیبات گیاهى موجود در انگور مى توانند از بافت چشم در برابر بیمارى هاى شایع بیمارى محافظت کنند. در یک تحقیق 
نشان داده شد که موش هایى که از رژیم غذایى حاوى انگور استفاده کرده بودند، به نسبت سایر موش ها، عملکرد شبکیه  
بهترى داشتند و به آسیب بینایى کمترى دچار شدند. همچنین انگور به خاطر وجود رسوراترول مى تواند از سلول هاى بینایى 
در برابر اشعه   فرابنفش محافظت کند. تحقیقات بسیارى نشان داده اند که خواص انگور، به خاطر وجود ترکیبات زیادى از 
آنتى اکسیدان هاى لوتئین و زیگزانتین است و این مواد مى توانند به محافظت از چشم در برابر آسیب هاى ناشى از نور آبى 

که از صفحات نمایش ساطع مى شود کمک کنند.
انگور مى تواند فواید بسیارى براى سالمتى مغز و تقویت حافظه داشته باشد. نوشیدن 230 میلى لیتر آب میوه انگور مى تواند 
سرعت حافظه و خلق و خو را 20 دقیقه پس از مصرف، بهبود ببخشد.  بخش زیادى از خواص انگور؛ به خاطر رسوراترول 

موجود در آن است و این ماده مى تواند از ابتال به آلزایمر پیشگیرى کند.
خاصیت انگور قرمز به خاطر حجم باالى آنتى اکسیدان موجود در آن است که به سیستم قلبى و عروق کمک مى کند. 
آنتى اکسیدان هاى موجود در انگور قرمز التهاب را کاهش مى دهند و رگ هاى خونى را آرام مى کنند، هم چنین درست 
به اندازه   آسپرین، خون را رقیق کرده و از لخته شدن پالکت ها جلوگیرى مى کنند. این مواد مغذى معموال در پوست و 
دانه هاى انگور قرمز وجود دارند. براى بهبود عملکرد قلب مى توانید از خواص انگور قرمز؛ استفاده کرده و آن را در برنامه  
غذایى خود جاى دهید، اما به خاطر داشته باشید که انگور مى تواند میزان قند خون را افزایش دهد به همین جهت مصرف 

بیش از حد آن توصیه نمى شود.
برخى از بیماران مبتال به دیابت بر این باورند که به خاطر قند موجود در میوه ها باید از خوردن آن ها اجتناب کنند. میوه هایى 
که شاخص گلیسمى پایین دارند براى افراد دیابتى توصیه مى شوند که انگور قرمز یکى از این میوه ها است. قند موجود در 

انگور قرمز، قند خون بدن را بالفاصله افزایش نمى دهد و از این جهت خطرى براى بیماران  دیابتى ایجاد نخواهد کرد.
یکى از مهم ترین نکات در داشتن یک رژیم غذایى سالم، دانستن آداب غذا خوردن و خواص هر ماده غذایى است. بعضى از 
میوه ها مانند هندوانه یا انواع آجیل ها مى توانند در صورت خورده شدن با شکم خالى، به معده و بدن کمک کنند، اما برخى 

میوه ها است.از میوه ها اگر ناشتا خورده شوند، مى توانند مضر باشند؛ انگور یکى از این 
باعث افزایش اسید در معده شده هیچ وقت انگور را با شــکم خالى نخورید. مقدار زیاد انگور مى تواند 

همچنین خوردن انگور به و به پوشــش داخل معده و روده آسیب بزند. 
صورت ناشتا مى تواند به ســردرد، التهاب 
معده و حالت تهوع منجر شــود. انگور به 
دلیل داشتن اسید سالیسیلیک مى تواند 

تحریک پذیرى معده را افزایش دهد.
انگور میوه مفید و پرفایده اى است، اما با 

برخى مواد غذایى ســازگارى ندارد. 
جالب اســت بدانید نباید انگور را 
با ســبزى هاى خوردنى، گوجه 

فرنگى، گوشت، چربى، شیر، دانه هاى 
روغنى و ماهى مصرف کنید، زیرا ممکن 

است مشکالتى براى بدن ایجاد شود.

دارد. در برخى از افراد
یبوست، دردهاى شکم
مصرف گوشت قرمز وج
افراد حذف گوشت قر از
مواد غذایى محتوى فیب
بوده و میزا
داده است.
بهبود سال
ن یکى از
مواد غذ
ش تیــره
سلول هاى
میان؛ حذف
بهتر اندام هایى چون ک

باعث افزایش اسید در معده شده ـکم خالى نخورید. مقدار زیاد انگور مى تواند 
همچنین خوردن انگور به عده و روده آسیب بزند. 

ه ســردرد، التهاب
رشــود. انگور به
سیلیک مى تواند 

 افزایش دهد.
یده اى است، اما با 

زگارى ندارد.
اااااااااا را ید انگور

نى، گوجه 
، شیر، دانه هاى 
کنید، زیرا ممکن 

ن ایجاد شود.

خوابیدن با لنز، ممنوع

اتفاقاتى که با نخوردن گوشت در بدنتان رخ مى دهد
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گروه صنعتى «پارکو» (شرکت پارت ماشین سازه پارس) 
با بهــره گیرى از روش هاى پیشــرفته فنى مهندســى، 
برنامه ریزى و کنترل پــروژه با تکیه بر ماشــین آالت، 
تجهیزات و جرثقیل هاى سنگین و فوق سنگین توانسته 
در زمینه خدمات نصب و باربردارى، حمل و نقل و عملیات 
نصب در بخش هایى همچون صنایع نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمى، سدســازى، راه ســازى، بنادر، فرودگاه و 

کشتى سازى، اثربخش ترین راه حل ها را ارائه کند.
این گروه صنعتى بیش از یک دهه پیش فعالیت خود را با 
هدف توسعه و خودکفایى کشور در حوزه صنعت نصب و 
راه اندازى، حمل و نقل، باربردارى و عملیات نصب ســازه 
و تجهیزات سنگین و فوق سنگین، با تکیه بر تجارب فنى 

اجرایى و مدیریتى هیئت مؤسس خود، آغاز کرد. 
مهندس آرمین حقیقتیان، عضو هیئت رئیسه و مدیرعامل 
گروه صنعتى «پارکو» در گفتگو با روزنامه «نصف جهان» 
در خصوص شروع فعالیت خود در این شرکت اظهار کرد: از 
سال 82 و همزمان با پذیرفته شدن در رشته شیمى گرایش 
صنایع پتروشیمى در مقطع کارشناســى در دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد شــهرضا وارد بازار صنایع نفت و گاز شدم و 
از ســال 90 با اخذ مدرك کارشناسى ارشد در همین رشته 
از دانشگاه اراك با پیوستن به گروه صنعتى پارکو به صورت 

حرفه اى و تخصصى در این زمینه مشغول فعالیت شدم.
وى با اشاره به اینکه گروه صنعتى پارکو در سال 88 تأسیس 
شد، گفت: از سال 86 و با شدت یافتن تحریم هاى تحمیلى 
علیه ایران، شــرکت هاى خارجى فعال در صنعت نفت و 
گاز در کشــورمان، ایران را ترك کردند و به همین دلیل 
شرکت هاى داخلى موفق شدند بازارى که تا پیش از آن در 
تصرف شرکت هاى خارجى بود را در اختیار خود بگیرند و با 
جذب نیروهاى متخصص و بهره بردارى از ماشین آالت، 
فعالیت خود را در این حیطه شروع کنند که گروه صنعتى 
پارکو نیز یکى از همین شرکت ها بود که از  سال 88 فعالیت 
خود را در صنعت نفت و گاز با هفت نیرو که اکثراً اصفهانى 

بودند، شروع کرد. 
مدیرعامــل گروه صنعتــى پارکو با بیــان اینکه فعالیت 
شرکت هاى زیر مجموعه این گروه صنعتى در حوزه ساخت 
و نصب تجهیزات پاالیشگاه و پتروشیمى و صنایع نفت و 
گاز است، گفت: به صورت خالصه مى توان گفت ما زمین 
پتروشیمى و پاالیشگاه ها را تحویل مى گیریم و بعد از چهار 
پنج ســال فعالیت، آن را به صورت کامل ساخته و تحویل 

مى دهیم.
وى در ادامه، خودکفایى کشــور در صنعــت راه اندازى و 
عملیات نصب سازه و تجهیزات سنگین و فوق سنگین و 
صرفه جویى در خروج ارز از کشور را از جمله اهداف گروه 
صنعتى پارکو عنوان کرد و افــزود: ما در حال حاضر موفق 
شده ایم وابستگى کشور را در این صنعت به شرکت هاى 
خارجى کمتر کنیم و همچنین موجب ارزآورى و بها دادن به 

نیروهاى جوان و متخصصان داخلى شده ایم.
این دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا با بیان 
اینکه در سال جارى به هدف خود رسیده ایم و 100 درصد 
رسالتى که داشته ایم را انجام داده ایم، مدعى شد: پیش از 
این سالیانه بین 7 تا 9 میلیون یورو ارز در صنعت نفت و گاز 
از کشور خارج مى شد؛ اما گروه پارکو هر سال با پذیرش و 
انجام بخشى از فعالیت هاى این صنعت، خروج ارز از کشور 
در این خصوص را کم کرده تا جایى که مى توان گفت در 
سال 1400 تاکنون در این صنعت خروج ارز نداشتیم و تمام 
فعالیت هایى که در این زمینه انجام مى شود به صورت ریالى 
و با پیمانکاران و نیروهاى داخلى است و هیچ وابستگى در 

این صنعت به کشورهاى خارجى نداریم.
عضو هیئت رئیسه و مدیرعامل گروه صنعتى پارکو با اشاره به 
اینکه ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در این صنعت 
وارداتى هستند، خاطر نشان کرد: در گذشته بهره بردارى از 
این تجهیزات نیز توسط شرکت هاى خارجى انجام مى شد 
اما در حال حاضر تمام فعالیت هاى ما به دســت نیروهاى 

متخصص ایرانى صورت مى پذیرید.
وى در همین خصوص عنوان کرد: گــروه صنعتى پارکو 
هم اکنون در زمینه ســاخت و نصب پاالیشگاه 90 درصد 
و از لحاظ ســاخت و تجهیزات داخل پاالیشگاه هم حدود 
50 درصد توانایى رقابت با شــرکت هاى خارجى فعال در 

این صنعت را دارد.
مهندس حقیقتیان با بیان اینکه برج هایى که ما مى سازیم 
باید مشابه نمونه هاى خارجى باشند و استانداردهاى جهانى 
را دریافت کنند، اظهار کرد: ما باید بتوانیم فعالیت هایمان را در 
گرید جهانى انجام دهیم و موظف هستیم که استانداردهاى 
جهانى را رعایت کنیم که موفق به اخذ سه استاندارد جهانى 

براى انجام پروژه هاى خود شده ایم.
عضو هیئت رئیسه گروه صنعتى پارکو در ادامه با اشاره به 
مهمترین و شاخص ترین پروژه انجام شده توسط این گروه 
گفت: سال 96 یکى از برج هاى پتروشیمى بوعلى سینا که 
بلندترین برج خاورمیانه و چهارمین برج کل دنیاست دچار 
آتش سوزى و انفجار شد به صورتى که این برج و یکى از 
مخازن آن به صورت کامل از بین رفت و ما طى هفت ماه 
موفق شــدیم این برج را از ارتفاع  126 مترى به 7 مترى 
برسانیم و به صورت کامل پیاده سازى، معدوم و از محوطه 

خارج کنیم.
وى با اشاره به اینکه پیاده سازى این برج 126 مترى بدون 
هیچ فاجعه انسانى و زیست محیطى انجام شد، عنوان کرد: 
در آن زمان، وزارت نفت و گروه هاى دســت اندرکار قصد 
داشتند پیاده سازى این ســازه و ضایعاتى که در این تاوه 
به وجود آمده بود را به شرکت هاى خارجى بسپارند اما ما 
پیشــنهاد دادیم کار را به ما بسپارند و توانستیم برج تقطیر 
پتروشیمى بوعلى ســینا را با موفقیت پیاده سازى کنیم و 
امسال هم برج جدید جایگزین آن را نصب مى کنیم. وى 
افزود: پس از موفقیت ما در انجام این پروژه مهم از طرف 
شــرکت هاى ژاپنى و ایتالیایى براى انجام پروژه در حوزه 
خلیج فارس به ما پیشنهاد فعالیت داده شد که سال 1402 

همکارى با آنها را شروع خواهیم کرد.
مهندس حقیقتیان در خصوص صرفه اقتصادى انجام چنین 
پروژه هایى در کشورهاى خارجى بیان کرد: در همکارى ما 
با شرکت هاى خارجى دو بحث امکانات سخت افزارى و 
امکانات مهندسى مطرح است که اگر به صورت مستقیم 
بخواهیم ماشین آالت را از کشور خارج کرده و به کشورهاى 
خارجى منتقل کنیم صرفه اقتصادى ندارد؛ اما در همه این 
کشورها ماشین آالت مشابه وجود دارد که ما مى توانیم تیم 
اجرایى را اعزام کرده و با ماشین آالت آنها یک پروژه را به 

صورت مشترك پیش ببریم. 
این دانش آموخته دانشگاه شهرضا در ادامه با اشاره به اینکه 
به علت تحریم ها وارد کردن تجهیزات مورد نیاز که در داخل 
توان تولید آنها را نداریم برایمان سخت شده و تحریم ها در 

این خصوص براى ما ضرر به همراه داشــت، گفت: اما در 
مجموع تحریم ها براى ما فرصت بوده چرا که شرکت هاى 
خارجى مجبور شدند از ایران بروند و دولت به همین دلیل به 
شرکت هاى ایرانى اعتماد کرد و شرکت ها و متخصصان و 
پژوهشگران ایرانى موفق شدند بازار را در اختیار خود بگیرند.

مهندس حقیقتیان در ادامه خاطرنشــان کرد: اما مشکل 
و چالش اصلى ما در این صنعت این اســت که نمى توانیم 
نیروهاى متخصــص و  فنى خودمان را نگــه داریم. وى 
افزود: ما با افزایش حقوق هم نمــى توانیم نیروهاى خود 
را نگه داریم چراکه هر چقدر حقوق نیروهایمان را افزایش 
مى دهیم تورم ســریع تر رشــد مى کند و به همین دلیل 

نیروهاى حرفه اى ما به شغل هاى کاذب روى مى آورند و 
براى جایگزین کردن این افراد حداقل به پنج سال زمان و 
40 تا 50 میلیون هزینه نیاز داریم و این مهمترین چالشى 

است که ما را تهدید مى کند.
مدیرعامل گروه صنعتى «پارکو» در خصوص ســهم این 
شرکت در ایجاد کارآفرینى و اشتغال در کشور گفت: این 
گروه صنعتى در ســال 88 با هفت نیرو فعالیت خود را آغاز 
کرد و اکنون 270 نیرو (150 اصفهانى)  به صورت مستقیم و 
بالغ بر 1200 نفر به صورت غیرمستقیم در این گروه مشغول 

فعالیت هستند.
این دانش آموخته دانشــگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا در 
ادامه با اشاره به نقش تعامل دانشگاه و صنعت در شکوفایى 
صنایع کشور تصریح کرد:  نقش دانشگاه ها در شکوفایى 
صنایع را به هیچ وجه نمى شــود کتمان کرد چرا که براى 
ورود به بازار صنایع، نخستین و مهمترین گام، کسب دانش 
مورد نیاز در دانشگاه است؛ اما مشکل و ضعف این است که 
فاصله زمانى بین تحصیل در دانشگاه تا فعالیت در بازار کار 
زیاد است و دانشجو هنگام مطالعه دروس، قادر نیست این 
موضوع را لمس کند که چه زمانى بــه این دانش نیاز پیدا 
مى کند.  او در ادامه پیشنهاد کرد که کارآموزى دانشجویان 
در ترم هاى ابتدایى، یعنى ترم هاى 3 و 4 انجام شــود تا 
دانشجویان در حین تحصیل و نه در ترم هاى آخر، بتوانند به 

عالقه خود پى ببرند و آن را دنبال کنند.
این دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا با اشاره 
به اینکه دانشگاه شهرضا در این زمینه از دو حسن برخوردار 
است، گفت: اولین مزیت دانشــگاه شهرضا این است که 
این دانشگاه از نظر موقعیت جغرافیایى در منطقه صنعتى 
اصفهان واقع شده و اطراف آن فضاهاى صنعتى بزرگ مثل 
مجتمع هاى ذوب آهن،  پاالیشگاه، پتروشیمى و همچنین 
صنایع کوچک پایین دســتى قرار دارد که به همین دلیل 
فرصت خوبى براى دانشجو هنگام تحصیل در این دانشگاه 
فراهم مى شود که با فعالیت در این صنایع وارد بازار کار شود.
وى در ادامه افزود: همچنین در انتخاب رشته هاى تحصیلى 
که در دانشگاه شهرضا تدریس مى شوند هوشمندانه عمل 

شده و عالوه بر اینها اساتید خوبى در این دانشگاه مشغول 
تدریس هستند که همواره با حمایت از دانشجویانى که به 
کسب تجربه از فعالیت هاى متفرقه بیرون از محیط آموزشى 
دانشگاه تمایل دارند، این دانشجویان را به صنایع معرفى 

مى کنند تا بتوانند وارد بازار کار شوند. 
این دانش آموخته دانشــگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا در 
پایان با قدردانى از اساتید خود آقایان دکتر مختاریان، دکتر 
خوش چهره، دکتر وکیلى، دکتر رئیــس زاده و... افزود: در 
زمان ما نیز همه اســاتید گروه مهندسى شیمى دانشگاه 
شهرضا، استادانى دلسوز بودند که فرصت کسب تجربه را 

براى دانشجویان فراهم مى کردند.

گفتگو با دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا و مدیرعامل گروه صنعتى «پارکو» پیرامون فعالیت هاى گسترده این شرکت

توان 90 درصدى رقابت گروه صنعتى «پارکو» با 
شرکت هاى خارجى در زمینه ساخت و نصب پاالیشگاه 

  قهرمان مجددصنعت کشور در سال 1393
  قهرمان صنعت نفت در سال 1392

  واحد خدماتى برتر در هفتمین جشنواره مدیران 
و تولید کنندگان جوان در سال 1392

  واحد نمونــه صنعتى برگزیده جشــنواره ملى 
قهرمانان صنعت ایران در سال 1391

  برند برتــر گروه خدمــات فنى و مهندســى 
استان هاى مرکزى ایران در سال 1391

  برگزیده کنگره ملى پیشتازان کیفیت در عرصه 
تولید ملى در سال 1391

  واحــد صنعتــى برگزیــده کنگــره بیــن 
المللــى نامــداران صنعــت و تجارت ایــران در 

سال 1391
  واحد خدماتى برتر در پنجمین جشنواره مدیران 

و تولیدکنندگان جوان در سال 1390
  عملیات برشــکارى و پیاده سازى مرتفع ترین 

برج خاورمیانه در پتروشیمى بوعلى 
  نصب سنگین ترین راکتور پتروشیمى آپادانا 

  تخلیــه 4000 تــن  تجهیز فوق ســنگین و 
استراتژیک طى یکسال 

افتخارات گروه صنعتى «پارکو»

مرضیه غفاریان


