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شیـر کاکائـو؛ خوب یا بد؟توزیع مرغ گرم و منجمد به قیمت تنظیم بازارساالر عقیلى: کاش 30 سال زودتر به دنیا مى آمدمبرگشت 6000 خودرو از مازندران با اجازه داوران پیش به سوى پیروزى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اهمیت مصرف 
پیاز قرمز در این 

پاییز کرونایى

علت افول «کفش ملى» چیست؟
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نامه نگارى با دادستانى 
براى جلوگیرى از کشتار 

سگ ها

جان مدرسه چهارباغ در 
خطر است؟ 

کاهش 20 درصدى 
بسترى هاى کرونا در 

اصفهان

5
راهکار سالم 

ماندن در 99/9/9

یکى از راه هاى کاهش احتمال ابتال به بیمارى هاى 
عفونى تنفسى و فصلى مانند سرماخوردگى، آنفلوآنزا یا 
کووید-19 در روزهاى سرد سال، تقویت شدید سیستم 

دفاعى بدن است. بیشتر ما مى دانیم که داشتن یک 
رژیم غذایى سرشار از میوه ها و سبزى هاى تازه در ...

«این روزها کار به تاریخ تولد الکچرى نیز رسیده 
است؛ موضوعى که یک بار هم  به شکل گسترده 
در تاریخ 88/8/8 رخ داد و حاال با نزدیک شدن 
تاریخ 99/9/9 بســیارى از والدیــن قصد دارند 
هرطور شده فرزندشــان را در این تاریخ به دنیا 
بیاورند، غافل از اینکه زیــان هاى این کار براى 
مادر و فرزند تا چه حد مى تواند خطرناك باشد. در 
همین حال  مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
راهکار بى خطرى براى ایــن والدین ارائه کرده 
است. آمار ها نشان مى دهد میزان تولد نوزادان در 
روز هاى خاص مثل 95/5/5 ، 96/6/6 و 88/8/8 

بیش از میانگین روزانه در طول...
4

باز بودن بانک ها، چالش اصناف اصفهان شده استباز بودن بانک ها، چالش اصناف اصفهان شده است
مدیر بازرسى و نظارت اصناف با اشاره به تعطیلى صنوف به دلیل محدودیت هاى کرونایى:مدیر بازرسى و نظارت اصناف با اشاره به تعطیلى صنوف به دلیل محدودیت هاى کرونایى:

3

5 نماینده اصفهان با ارائه طرح تحقیق و تفحص در جستجوى پاسخ یک پرسش هستند

بازگشت «خاله شادونه»
 به تلویزیون

میلیچ کرکیچ: یک ذوب آهن 
قدرتمند مى سازیم

مربى صربستانى تیم فوتبال ذوب آهن در مورد شرایط این 
تیم در بازى هاى لیگ برتر صحبت کرد. میلیچ کرکیچ 
در گفتگویــى در خصوص دیــدار ذوب آهن مقابل 
ماشین ســازى در هفته دوم لیگ برتر اظهار کرد: 

نمى شود این بازى را ...
2
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
تشریح کرد

بسیج، ذخیره  
خداداد ملت 
ایران است

کاهش 70 درصدى مسافران اتوبوس در اصفهان
3

باور کنید من هم باور کنید من هم 
دوستش دارم

4

وبازگشت «خاله شادونه» ز ب
و به تلویزیون ز تلویزیونو ن به تلویزیونبه تل ه
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حجت االســالم والمســلمین حســن روحانى روز 
چهارشــنبه در جلســه هیئت دولت با سپاسگزارى 
و تشــکر ویژه از ملت ایران بابت مقاومــت در برابر 
دشــمنان اظهار کرد: یکى از مظاهر بزرگ پیروزى 
ملت ایران و شکســت حتمى دشــمن در این جنگ 
اقتصادى در دوران ترامپیســم است. آدمى که امروز 
حرف مى زند آیا یک ثانیه بعد بــه آن عمل مى کند یا 
بالفاصله با توییت بعدى راه و مسیر دیگرى را انتخاب 
مى کند. او مسیر عوام فریبانه و پوپولیستى را ادامه داد 
و خدا را شکر که این شر از سر مردم آمریکا و سر مردم 

منطقه کوتاه شد.

وى یادآور شــد: ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در 
اولین قدم هایش سیاســت هاى نادرستى که دولت 
قبلى در طول چهار سال اعمال کرد را جبران کند. اگر 
چنین اراده اى در حاکمان آینده آمریکا وجود داشــته 
باشد، به نظر من حل مسئله بسیار آسان است. ایران و 
آمریکا هر دو مى توانند تصمیم بگیرند و اعالم کنند که 
به شرایط 20 ژانویه 2017 برمى گردند. این مى تواند 
حل بزرگى براى بسیارى از مسائل و مشکالت باشد و 
مسیر و شرایط را کامًال تغییر بدهد و بعد مراحل بعدى 
را مى شود در بخش هاى مختلف ادامه داد گره اصلى 

با یک اراده و تصمیم مى تواند باز شود.

در سالروز تشــکیل بسیج مســتضعفان، حضرت آیت ا... 
خامنه اى در پیامى بســیج را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد 

ملت ایران خواندند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمى به این شرح است:

بسم ا... الّرحمن الّرحیم
بسیج یادگار بزرگ و درخشــان امام راحل، و مظهر اقتدار 
ملى، و نمایشگاه صفا و اخالص و بصیرت و مجاهدت است.

در دفاع از کشور و اســتقالل و ثبات آن، در خدمات حیاتى 
با مقیاس گستره  کشورى، در فعالیت هاى پیشرو علمى و 
فناورى هاى نوین، در رویکردهاى ارزشى و ایجاد فضاى 
معنوى، همه جا نام بسیج برده مى شود و حضور بسیج جلوه 

مى کند. ایمان و عزم و احساس مسئولیت و اعتماد به نفس، 
پایه هاى اصلى این توانایى ها و گره گشایى هاست. و اینها 
خود نعمت ها و موهبت هاى خداوند است که باید با شکر 

الهى و مراقبت دائمى، آنها را حفظ کرد و بر آن افزود.
بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره  خداداد ملت ایران است. دشمنان 
این ملت، اکنون و همیشه در این اندیشه بوده اند و خواهند 
بود که آن را نابود یا بى اثر کنند. مسئوالن سازمانى و یکایک 
بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند 
و با توکل و اخالص و برنامه ریزى بــه پیش روند. موفق 

باشید ان شاءا...
سیّد على خامنه اى

روحانى: خدا را شکر 
شّر «ترامپ» کم شد

بسیج، ذخیره  خداداد 
ملت ایران است 

ضارب دستگیر شد
   فــارس | فرمانده انتظامى ویژه شرق استان 
تهران از دستگیرى ضارب رئیس آموزش و پرورش 
قرچک در روز سه شنبه و در خارج از این شهرستان 
خبر داد. ظهر دوشــنبه یک فرد مسلح با شلیک 
هفت گلوله در ساختمان آموزش و پرورش قرچک 
خبرساز شد و در پى آن رئیس این اداره زخمى شد. 
چهار گلوله از یک کلت کمرى به دست، پا و کمر 
او برخورد کرده بود که بــا عمل جراحى از بدنش 

خارج شد.

ورود عقاب 
به یک رستوران 

   تســنیم | عقابى که وارد یک رستوران در 
محله کن در تهران شده بود، در تور آتش نشانان 
افتاد. این پرنده شــکارى (عقاب) به طور ناگهانى 
وارد رســتوران و موجب ترس و نگرانى کارگران 
این رستوران شده بود اما آتش نشانان بالفاصله با 
به کارگیرى تجهیزات مخصوص نجات، این پرنده 
را به دام انداختند و به نگرانى کارگران رســتوران 

پایان دادند.

شتر ها پالك دار مى شوند
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | محمد 
رادمهر، فرماندار جاســک در جلســه ساماندهى 
شترهاى ســرگردان گفت: شــترهاى موجود در 
شهرستان جاسک باید پالك گذارى و هویت دار 
شوند و شتر بدون پالك قاچاق محسوب مى شود. 
رادمهر با انتقاد از کم کارى دستگاه هاى مسئول و 
صاحبان شترها گفت: همه باید احساس مسئولیت 
کنند تا شاهد برخورد خودروها با شتر و داغدار شدن 

خانواده ها نباشیم.

انتشار دوباره 
خبر 10 ساله!

   ایرنا | معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى خوزستان با 
رد خبر منتشر شــده در برخى رسانه ها و فضاى 
مجازى مبنى بر کشف یک تابوت مربوط به دوره 
اشکانى در شهرســتان رامشیر گفت: خبر منتشر 
شــده درخصوص این تابوت مربوط به گذشــته 
است و معلوم نیست به چه دلیل زمان کشف آن 
را به اکنون نســبت داده اند. ده سال پیش، یک 
تابوت مربوط به دوره اشکانى بر اثر جارى شدن 
ســیل در منطقه تل رضوان کشــف شد که هم 
اکنون در مخازن امن میراث فرهنگى خوزستان 

نگهدارى مى شود.

شاید ارشاد را هم 
خریدند!

   سینماروزان |  محمد گلریز که در یک دهه 
ابتدایى انقالب پیشتاز اجراى سرودهاى انقالبى 
بود به روزنامه «صبح نو» گفت: دو مافیا در ایران با 
قدرت بسیار زیاد وجود دارند که هیچ قدرتى حریف 
آنها نیست؛ یکى مافیاى اتومبیل و خودرو و دیگرى 
مافیاى موسیقى. شاید دیدید روزى برسد که این 
دالالن ارشاد را هم خریدند؛ آنها نفوذ دارند، پول 

خرج مى کنند.

بازداشت 
پدران عروس و داماد 

   عصرایــران | فرمانده انتظامى شهرســتان 
داراب در اســتان فارس گفت: مأموران پلیس در 
انجام وظایف قانونى خود، یک مراســم عروسى 
را تعطیل و پــدران داماد و عروس را بازداشــت 
کردند. سرهنگ علیرضا نوشــاد گفت: براساس 
مصوبات ســتاد مدیریت بیمارى کرونا، برگزارى 
هرگونه مراسم عمومى با جمعیت بیش از 15 نفر 

ممنوع است.

جنگ گزینه دشمن نیست
   انتخــاب | سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمى، 
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمى روز 
چهارشنبه در پیامى به مناسبت سالروز تشکیل سازمان 
بسیج مستضعفین خاطرنشــان کرد: جنگ نظامى از 
گزینه هاى دشــمن خارج شــده و اینها واقعیت است. 
دشــمن روح معنابخش نظام ما، مــردم و دین مردم، 

فرهنگ، معیشت و سالمت ما را هدف قرار داده است.

ممنوعیت افزایش قیمت ها
   فارس | حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شاهین 
شــهر از تهیه طرح دو فوریتى الزام دولــت به تثبیت 
قیمت ها و کنترل تورم خبر داد و گفت: براساس این طرح 
هرگونه افزایش قیمت ها ممنوع اســت، مگر با مصوبه 
هیئت دولت. این طرح در مجلس تهیه شــده و در حال 
جمع آورى امضاست و به محض تکمیل شدن امضاها در 

دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

باریک  ا...!
   برنــا |عضو شــوراى مرکزى روحانیت مبارز بیان 
کرد: بر این باورم چه اصالح طلب و چه اصولگرا بتواند 
منافع ملى ما را تأمین کند و همچنین هر جناحى بتواند، 
مشکالت کشور را حل کند ما به او تبارك ا... مى گوییم. 
حجت االسالم حسین ابراهیمى اظهار کرد: اگر روزى 
آمریکا، حاضر شــد به آنچه تعهد کرده عمل کند اینکه 
به دست اصالح طلب باشد یا اصولگرا، ما از آنها تشکر 
مى کنیم.  هر کس بتواند کارى کند که مشکالت مردم 

را حل کند ما مى گوییم باریک ا...، کار خوبى کردى.

مرغ، نماد ناکارآمدى 
   فــارس |محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس در 
نشســت علنى مجلس گفت: این روزهــا گرانى هاى 
افسارگسیخته دغدغه اصلى مردم شده است و زندگى 
را بر مردم ســخت کرده و پدران را شرمنده و شرمسار 
خانواده ها کرده اســت. گرانى هاى کمرشکنى که یک 
روز با تخم مرغ آغاز شد و حال به مرغ رسیده است. امروز 
قیمت مرغ تبدیل به نمادى از ناکارآمدى و ناهماهنگى 

در اجرا و سیاستگذارى شده است. 

پوتین واکسن خودشان را 
نمى زند!

   خبــر فــورى | طبق اعالم مســکو، «والدیمیر 
پوتین» رئیس جمهور روســیه از واکسن ضد کروناى 
این کشور استفاده نمى کند. «کرملین» مى گوید پوتین 
نمى تواند واکســن ضد کروناى ســاخت این کشور را 
اســتفاده کند، چراکه هنوز اســتفاده از آن به صورت 
رسمى و استاندارد تأیید نشــده، هرچند استفاده از آن 

بى خطر باشد.

روحانى شکایت کرد
   برترین ها | سیدمحسن دهنوى، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شوراى اسالمى، در توییتى با بیان اینکه حجت 
االســالم روحانى، رئیس جمهور از وى شکایت کرده، 
نوشت: «در مراسم تحلیف "از اینکه دهان مخالفان و 
منتقدان را" ببندد به خدا پناه برد اما امروز از من شکایت 
کرد. بى صبرانه مشتاق حضور در دادگاه هستم تا اثبات 
کنم صنعت هســته اى و صنعت فضایى به دست این 

دولت به تعطیلى کشانده شده است...»

«سلطان مرغ» را اعدام کنید!
   برترین هــا | صادق زیباکالم، فعال سیاســى در 
توییتى کنایه آمیز درباره گرانى بى ســابقه قیمت  مرغ، 
نوشت: «نمى دانم چرا "سلطان مرغ" را اعدام نمى کنند 
تا قیمت آن پایین بیاید؟ سالطین سکه، دالر، سیمان، 
گوشــت، پراید، آهن و... را که اعــدام کردند بالفاصله 
وضعیت درست شد. قیمت هاى این کاالها به سرعت 

پایین آمد و دیگر باال نرفت.»

خبرخوان

طرح تحقیق و تفحص از شرکت «کفش ملى» و نحوه 
شرکت دارى شرکت سرمایه گذارى «آتیه صبا» و سایر 
شرکت هاى زیرمجموعه این هلدینگ در مجلس کلید 
خورد. این خبر را خبرگزارى «دانشجو» وابسته به بسیج 

دانشجویى اعالم کرده است.
در این باره عباس مقتدایى، نماینده اصفهان در مجلس 
و یکــى از امضاکنندگان این طرح بــه این خبرگزارى 
گفت: بــه زودى طــرح تحقیــق و تفحــص از این 
مجموعه ها به هیئت رئیسه مجلس ارائه مى شود. وى 
اضافه کرد: عملکرد شرکت سرمایه گذارى «آتیه صبا» 
باید زیر ذره بین برود. باید مشخص شود که چه افراد و 
چه سیاست هایى باعث بازى با اموال بازنشستگان شده 
اســت و وضعیت «کفش ملــى» را از آن قدرت به این 

افول رسانده اند.
مقتدایى گفت: باید دید در این دهه هاى اخیر، چه اتفاقاتى 
افتاده که شــرکت هایى همچون «کفش ملى» به این 
وضعیت رســیده اســت. اگر این بى توجهى مربوط به 
دولت هاى گذشته نیز باشــد، آن هم باید بررسى شود و 
در گزارش به طور کامل آورده شود. باید دید چرا آن ایام 
درخشان درحال حاضر تبدیل به افول نسبت به آن دوران 

شده است.
گفتنى اســت شــرکت ســرمایه گذارى «صبا تأمین» 
(ســهامى عام) یک شــرکت ســرمایه گذارى دولتى و 
زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعى است. این شرکت 
به عنوان بزرگ ترین هلدینگ شــرکت سرمایه گذارى 
تأمین اجتماعى (شســتا) در حوزه بازار سرمایه، رفع نیاز 
شــرکت هاى تابعه آن در حوزه هایى همچون خدمات 
تأمین مالــى و ارزى، واگذارى تخصصى شــرکت ها، 
سبدگردانى و بازارگردانى ســهام، از مهمترین وظایف 

حاکمیتى هلدینگ «صبا تأمین» اســت. از این شرکت 
به عنوان یکى از «بازیگران اصلــى بورس اوراق بهادار 

تهران» نام برده مى شود. 
به گزارش خبرگزارى «دانشجو»، طبق شنیده ها بعد از 
امضاى این تحقیق و تفحص از سوى نمایندگان، فشار ها 
بر روى این افراد زیاد شــده و حتى تماس هایى از سوى 
افراد دولتى و ذینفع در این شرکت با نمایندگان مجلس 

صورت گرفته یا این تحقیق و تفحص را از دســتورکار 
مجلس خارج کنند یــا در صحن علنى مجلس نتواند حد 

نصاب الزم رأى را کسب کند.
نمایندگانى که طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت 
سرمایه گذارى «آتیه صبا» را امضا کرده اند 16 نفر هستند 
که در میان آنها نام پنج نماینده از استان اصفهان هم به 
چشم مى خورد. این استان بیشترین نماینده را در پیگیرى 

این طرح به خود اختصاص داده است.
حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شاهین شهر، حسین 
محمدصالحى دارانــى نماینده فریدن و فریدونشــهر، 
عباس مقتدایى و حســین میرزایى نمایندگان اصفهان 
و محمدتقى نقد على نماینده خمینى شــهر نمایندگان 
استان اصفهان هستند که تحقیق و تفحص از کفش ملى 

را پیگیرى مى کنند.

5 نماینده اصفهان با ارائه طرح تحقیق و تفحص در جستجوى پاسخ یک پرسش هستند

علت افول «کفش ملى» چیست؟
آرمان کیانى

در مازندران به گفته مسئوالن ســتاد مبارزه با کرونا، 
هنوز این اســتان وارد فاز سوم نشــده اما به دلیل در 
امان ماندن از این ویروس خطرناك، محدودیت هاى 
کرونایى همزمان با سراســر کشور در حال اجراست و 
در این راستا، 6000 خودرو، اجازه ورود به مازندران را 

نیافتند.
با وجود این، مازندران همچون شــش ماه گذشته در 

وضعیت قرمز کرونایى قــرار دارد و این احتمال که با 
افزایش تردد به این استان، مازندران از قرمز به فراقرمز 
تغییر وضعیت دهد بســیار باالست به همین دلیل و به 
گفته بسیارى از مسئوالن تصمیم ساز، مازندران ضمن 
اجراى محدودیت هاى ترافیکى، پذیراى مســافران و 
گردشگران نیست و تأکید مى شود که مسافران از سفر 

به شمال کشور به ویژه این استان بپرهیزند.

برگشت 6000 خودرو از مازندران

هر سال در کشورهاى غربى، آخرین جمعه ماه نوامبر را 
Black Friday یا «جمعه ســیاه» مى نامند؛ چراکه 
فصل خرید کریسمس آغاز شده و در این روز مردم براى 
انجام خریدهاى کریســمس آماده مى شوند و بسیارى 
از فروشــگاه ها نیز چوب حراج به اجناس خود مى زنند. 
در این روز رقابت میان فروشــگاه ها و مردمى که براى 
خرید مى آیند، آنقدر باال مى گیرد که گاهى به درگیرى و 
نزاع نیز مى انجامد. حاال چند سالى است که رسم حراج 
فروشگاه ها در «جمعه سیاه» به ایران هم رسیده و مردم 

براى خرید اجناس حراجى راهى فروشگاه ها مى شوند. 
بسیارى از فروشگاه ها حتى از چند روز قبل این حراجى 
بزرگ را تبلیغ مى کنند تا مشتریان بیشترى را به سمت خود 
بکشانند. اما در این روزها که کرونا در کشور ما هم شیوع 
بسیار زیادى داشته و ایجاد هر گونه تجمعى خطرآفرین 
است، در آســتانه فرا رسیدن «جمعه ســیاه» و موسم 
حراجى که مصادف با فردا جمعه اســت، بیم آن مى رود 
که برخى بى توجه به محدودیت هاى اعمال شده اقدام به 
حراجى هاى پنهانى و زیرزمینى کرده و افراد هم با سوداى 
خرید ارزان، به این مکان ها هجــوم آورده و در گیر و دار 

همین شلوغى ها، مبتال شده و حتى جان ببازند. 
در این زمینه دکتر سیما سادات الرى، سخنگوى وزارت 
بهداشت گفت: برگزارى هرگونه حراجى یا فروش فوق 
العاده در شرایط حال حاضر شیوع ویروس کرونا در کشور 
ممنوع است و در صورتى که حراجى یا فروش فوق العاده 
برگزار شود بخش هاى مربوطه مانند اصناف برخورد الزم 
را انجام خواهند داد. همانطور که در هفته گذشته یک مورد 
حراجى برگزار شــده و پس از اطالع با آن واحد صنفى 

برخورد قانونى انجام شد.

«بلک فرایدى»؛ موسمى براى مرگ

جسد سالم زن 65 ساله اى در موزه تاریخ پزشکى تهران 
ثبت ملى شــد اما این زن مرموز کیســت که به حالت 
طبیعى مومیایى شــده و از 20 ســال پیش در محفظه 

شیشه اى نگهدارى مى شود؟
28 آبان ماه خبر رسید که در شوراى ملى ثبت آثار منقول 
تاریخى، تعدادى از آثار به ثبت ملى رسیدند. یکى از این 
آثار جسد مومیایى به دست آمده از شهر یزد بود که 26 
سال پس از کشــف از موزه اى در تهران به موزه ملى 
تاریخ پزشکى تهران منتقل و در آنجا نگهدارى مى شود. 

فاطمه احمدى که پرونده ثبتى این مومیایى را تهیه کرده 
توضیح مى دهد: «این مومیایى متعلق به زنى تقریباً 65 
ساله است که بین 700 تا 900 سال پیش در اطراف شهر 
یزد دفن شده و به دلیل شرایط خاص، یعنى آب و هواى 
خشک و نمک زیاد منطقه به همان حالت باقى مانده در 

اصطالح به صورت طبیعى مومیایى شده است.»
در تمام طول 20 ســالى کــه این مومیایــى با چنین 
اهمیتى در موزه تاریخ پزشــکى ایــران خوابیده، هیچ 

وقت هیچکســى نه از دانشــگاه تهران و نه از سوى 
متولیان میراث فرهنگى در کشور درباره این مومیایى 
آزمایشــى، تحقیــق و پژوهشــى انجام نــداده تا با 
آزمایش هاى مخصوص باستان شناسى به چرایى فوت، 

سن دقیق تر، نوع غذا، پوشش و... پاسخ دهند.
محسن فاطمى، مدیرکل میراث فرهنگى یزد مى گوید: 
«مجموعه شهداى فهرج طبق روایات تاریخى، محل 
دفن تعدادى از سرداران سپاه اســالم به خصوص در 
قرن هاى اول و دوم بوده اســت. قبــل از انقالب به 
رئیس وقت آثار باستانى آن زمان 
در یزد که آقاى محمود مشروطه 
بود اعالم کردند سارقان قبرى را 
در این مجموعه کنده اند او به محل 
رفته و مى بیند جسد درون قبر به 
طرز عجیبى سالم مانده حتى ابرو 
و جزئیات صورتش مشخص است. 
جسد را دفن کردند ولى همان شب 
دزدان دوباره قبر را کندند و جسد 
را بردند ولى بعداً حین حمل جسد 
دستگیر شدند و آن را به موزه اى در 

تهران منتقل کردند.»
تصاویر و جزئیات مربوط به کشف این جسد در روزنامه 
«کیهان» به تاریخ سوم و پنجم مرداد سال 1353 منتشر 
شده است. این روزنامه جسد را متعلق به «بى بى حیات» 
از زنان نامدار اسالم و همراه با سپاه اسالم در فتح ایران 

دانسته است.
اما بعد از این همه سال، حاال این جسد مانده و سئواالت 

بسیار مربوط به زن مومیایى شده مرموز یزدى.

ماجراى عجیب زن مومیایى یزدى

مجمع فعاالن محیط زیســت کشــور در نامه اى به 
دادستان عمومى شهرســتان تیران و کرون خواستار 
جلوگیرى از کشــتار ســگ هاى بدون صاحب توسط 

مأموران شهردارى در این شهرستان شد.
مهدى دادخواه، نماینده این مجمع در گفتگو با «ایمنا»، 
با بیان اینکه کشتار بى رحمانه سگ هاى بدون صاحب 
در این شهرستان از یکســال پیش تاکنون ادامه داشته 
است، ادامه داد: در گذشته به سگ ها َسم مى خوراندند 

اما امکان اثبات ادعاى خود را نداشتیم.
وى اشاره به اینکه سال گذشــته با دستور شهردار این 
شــهر براى زنده گیرى و جمع آورى سگ هاى بدون 
صاحب سالح بیهوشى خریدارى شد و در اختیار عوامل 
شهردارى قرار گرفت، گفت: تاکنون از سالح بى هوشى 
براى جمع آورى سگ ها استفاده نشده و این موجودات 
را کشــته و با خودروى حمل زباله بــه مکانى نامعلوم 
منتقل مى کنند. دادخواه با بیان اینکه براى جمع آورى 

سگ هاى بدون صاحب به احداث نقاهتگاه نیاز است، 
خاطرنشان کرد: سال گذشته فرماندارى تیران 5000 
متر زمین براى ایجاد نقاهتگاه واگذار کرد اما شهردارى 
حاضر نیســت هزینه اى براى فنس کشى این زمین 
اختصاص دهد. این فعال محیط زیست افزود: شهردارى 
تیران براى کشــتن هر قالده سگ بســته به توافق با 
فردى که ســگ مى کشــد 40 تا 60 هزار تومان پول 
مى دهد. ما به شهردارى گفتیم ســه ماه این بودجه را 
که به سگ کشى اختصاص داده اید براى فنس کشى 

نقاهتگاه کمک کنید اما هنوز نپذیرفتند.
دادخواه به نامــه اعتراضى این نهاد به دادســتان این 
شهرســتان در واکنش به کشــتار بى رحمانه سگ ها 
اشاره کرد و گفت: با تقدیم این شــکواییه از دادستان 
شهرســتان خواستار ورود و رســیدگى به این موضوع 
شدیم و امیدوارم که پیگیرى ها در این زمینه به نتیجه 

برسد.

نامه نگارى با دادستانى براى جلوگیرى از کشتار سگ ها 
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ورود 6 میلیون مرسوله 
مدیرکل پسـت اصفهان گفت: در هفت ماه سال جارى 
6/3 میلیون مرسـوله پسـتى وارد این اسـتان شد که به 
دلیل همه گیرى بیمـارى کوویـد-19 و افزایش خرید 
الکترونیکى در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 
یافته اسـت. حمید باقرى روز چهارشنبه در جلسه دولت 
الکترونیک استان اصفهان افزود: در این مدت، تجارت 
الکترونیکـى بر اسـاس درصـد جابه جایى مرسـوالت 
170 درصد نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل افزایش 

داشته است.

کمبود دارو به علت تحریم
معـاون غـذا و داروى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان 
گفت: کمبود داروهاى شـیمى درمانـى و بیمارى هاى 
خاص در اصفهان تابع کمبود در کشور بوده و تحت تأثیر 
تحریم هاى دارویى ایجاد شده است. ابوالفضل اصالنى 
با اشاره به تولید ویال هاى انسولین در کشور اظهار کرد: 
در استان اصفهان کمبودى در ویال هاى انسولین نیست 
و قلم هاى انسـولین هم از طریق تماس با سامانه 190 
و داروخانه هاى منتخب اسـتان اصفهان با ارائه نسـخه 

پزشک متخصص در دسترس است.

توزیع 13 هزار بسته معیشتى
رئیس بسـیج ادارات اصفهان از توزیع بیـش از 13 هزار 
بسته معیشـتى و 4300 وعده غذایى بین نیازمندان این 
استان همزمان با هفته بسـیج خبر داد. سرهنگ پاسدار 
محسـن اصالنى افـزود: فعالیت ایـن نهـاد همزمان با 
شیوع ویروس کرونا شدت یافت و به توزیع مواد غذایى و 
بسته هاى معیشتى، کمک هاى مؤمنانه، خدمات جهادى 

در روستاها و مناطق محروم منجر شد.

توسعه پوشش همراه اول 
در نطنز

با راه اندازى و ارتقاى فنى چندین سایت BTS در سطح 
شهرسـتان نطنز، پوشـش اپراتور همراه اول در سـطح 
این شهرسـتان توسـعه یافت. بنابر این گزارش، سایت 
BTS همراه اول در مرکز مخابرات شهر طرقرود از توابع 
شهرسـتان نطنز با تکنولـوژى 2G،3G،4G نصب، راه 
اندازى و مورد بهره بردارى قرار گرفت.  گفتنى است راه 
اندازى و بهره بردارى از سایت BTS  همراه اول سلطان 
گروه آباد و معـادن اوره با تکنولـوژى  2G و3G از دیگر 

اقدامات صورت گرفته در این شهرستان است.

حفر چاه جدید در گلشهر
به گزارش روابط عمومى آبفا گلپایگان، در راستاى اجراى 
دسـتورالعمل پدافند غیر عامل، عملیات حفر چاه جدید 
در گلشهر انجام شد. حفارى این چاه به روش ضربه اى 
انجام شد. حفارى و تجهیز چاه جدید در گلشهر به منظور 
تأمین آب شرب در مواقع بحرانى و خارج بودن احتمالى 
تصفیه خانه آب گلپایگان از مدار بهره بردارى پیش بینى 

شده است. 

افتتاح 2 باب منزل مسکونى 
در راسـتاى انجـام تفاهمنامـه سـاخت و بازسـازى 50 
واحد مسـکونى براى خانـواده هـاى نیازمنـد، دو واحد 
منزل مسـکونى، ویژه نیازمندان توسـط گـروه جهادى 
فوالدمردان عاشـق والیت ذوب آهن اصفهان افتتاح و 

مورد بهره بردارى قرار گرفت.

آغاز ثبت نام در 
دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور اسـتان اصفهان از آغاز ثبت نام 
دوره جدید کارشناسـى ارشـد فراگیر این دانشگاه تا 12 
آذر ماه خبـر داد. محمدرضـا جاللى بیان کـرد: به دلیل 
تبلیغات زیاد مؤسسـات غیر رسـمى در فضاى مجازى 
ثبت نام صرفاً از طریق سایت سازمان سنجش به نشانى 
www.sanjesh.org انجام مى شـود و کلیه داوطلبان 
براى کسب اطالعات بعدى مى توانند به پرتال دانشگاه 
 www.isfpnu.ac.ir پیام نور استان اصفهان به نشـانى

مراجعه کنند .   

خبر

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه از 
کاهش 70 درصدى مسافران اتوبوس خبر داد.

ســیدعباس روحانى افزود: در حال حاضر بحران کرونا 
و محدودیت هاى ناشــى از آن، مشــکالت این نهاد 
خدمت رســان را مضاعف کرده است چرا که از یک سو 
باید به دلیل رعایت پروتکل هاى ابالغى و اهمیت حفظ 
سالمتى مسافران مطابق گذشــته خدمات خود را ارائه 
کند و از سوى دیگر باید با کمبود شدید درآمد و افزایش 

هزینه ها سازگار باشد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى ادامه داد: در حال 
حاضر تعداد جا به جایى روزانه مسافران به 160 هزار نفر 

در روز رسیده اســت که این تعداد نسبت به جا به جایى 
مسافر در شــهریور و مهر 99 که 230 هزار نفر بوده به 

میزان 30 درصد کاهش یافته است.
روحانى گفت: تعداد مسافران اتوبوس در این کالنشهر 
نسبت به آذرماه سال گذشته که روزانه 530 هزار نفر جا 
به جا شــده بودند، به روزانه 160 هزار نفر کاهش یافته 
است در حالى که شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان به 
دلیل  رعایت فاصله هوشــمند اجتماعى و اهمیت حفظ 
سالمتى شــهروندان روزانه ســه برابر ظرفیت مورد 
نیاز (تعداد 750 دســتگاه) اتوبوس در شهر فعال کرده

 است.

شهردارى اصفهان، بنابر اعالم قبلى قصد دارد بخشى 
از خیابان آمادگاه را به پیاده راه تبدیل کند و شــروع این 
عملیات، خطراتى را متوجه بناى صفوى مدرسه چهارباغ 
کرده است. حاال دستگاه هاى تخریب، بیخ گوش مدرسه 
صفوى چهارباغ روشن  شده اند تا آسفالت خیابان آمادگاه 

و سنگ هاى موجود در پیاده راه آن را از زمین جدا کنند.
مدیرکل پیشین اداره میراث فرهنگى اصفهان در این  باره 
مى گوید: لرزش به مرور باعث مى شود که همه اجزاى 
یک بناى تاریخى از هم بپاشد و درزى بین کاشى هاى 
گنبد این مدرسه نیز ایجاد شــود و سپس پایین بیافتد و 
بشکند. احمد منتظر خاطرنشــان مى کند: چوب هایى 

در دیوار بناهاى تاریخى به کاررفتــه که مقاومت بنا به 
آن وابسته است، اما لرزش، شل شدن این چوب ها را در 
پى دارد. درواقع مى توان گفت استفاده از دستگاه هایى 
که لرزش و صداى بســیار دارند، در مجاورت یک بناى 

تاریخى، خطرى کمتر از زلزله ندارد.
عبدالرضا عرب بافرانــى، فرمانده یگان حفاظت میراث 
فرهنگى اســتان اصفهان نیــز در این باره کــه آیا به 
شهردارى اصفهان تذکرى داده شده است، گفت: یگان 
حفاظت تا به حال دو بار به عامــالن تذکر داده، چراکه 
هرگونه ایجاد لرزش باعث تزلزل بنا مى شود و اگر این 

کار را متوقف نکردند، شکایت مى کنیم.

جان مدرسه چهارباغ 
در خطر است؟

کاهش 70 درصدى مسافران 
اتوبوس در اصفهان

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه از روز چهارشنبه (دیروز) 
مرغ گرم و منجمد در فروشگاه هاى زنجیره اى با قیمت 
تنظیم بازار عرضه شد، گفت: قیمت مرغ کیلویى 30 هزار 
تومان و باالتر براى مصرف کننده بسیار باالست که این 

عدد باید کاهش یابد.
حسین ایراندوست گفت: اکنون فراوانى مرغ در بازار قابل 
قبول است، اما در این شرایط افزایش بى رویه قیمت مرغ 
اصًال قابل قبول نبود که این اتفاق به دلیل فضاى روانى 
در کل کشور در استان اتفاق افتاد.  وى تصریح کرد: از روز 
چهارشنبه آمار کشتار مرغ در اصفهان افزایش مى یابد 

و از بحران توقف ده روزه جوجه ریزى عبور مى کنیم.
وى با اشاره به اینکه براى تنظیم بازار توزیع مرغ منجمد 

را طى چند روز گذشته در اصفهان آغاز کرده ایم، تأکید 
کرد: 300 تن مرغ منجمد در فروشــگاه هاى بزرگ و 
مغازه هاى سطح شهر با قیمت کیلویى 15 هزار تومان در 
حال توزیع است و این توزیع تا زمانى که شرایط به اوضاع 

قبل بازگردد، ادامه خواهد داشت.
معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان تصریح کرد: همچنین از روز سه شنبه 
مرغداران را مکلف کرده ایم که بخشى از مرغ تولیدى 
خود را متناسب با نهاده اى که دریافت کرده اند با قیمت 
تنظیم بازار عرضه کنند و از ســه شنبه شــب این کار 
عملیاتى شــده و از روز چهارشنبه بخشــى از مرغ گرم 
بازار به قیمت تنظیم بازار، کیلویــى 22 هزار تومان در

 فروشگاه هاى زنجیره اى توزیع شد.
وى تأکید کرد: با این تصمیــم مرغ با قیمت تنظیم بازار 
وارد کانــال 20 هزار تومان شــد و در فروشــگاه هاى

 زنجیره اى مرغ منجمد و گرم با قیمت تنظیم بازار عرضه 
خواهد شد.

مدیریت بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان 
با اشــاره به پلمب 91 واحد صنفى طــى چهار روز بعد 
از اجراى طرح محدودیــت هاى جدیــد کرونایى در 
اصفهان،گفت: باز بودن بانک هــا یکى از چالش هاى 
اصلى اصناف در اجراى محدودیــت هاى دو هفته اى 
کروناســت، اما با وجود ایرادات این طــرح، باالى 75 
درصد اصناف اصفهان نســبت به تعطیلى واحد صنفى 

خود تمکین کرده اند.
جواد محمدى فشارکى در گفتگو با «ایسنا»، در خصوص 
طرح محدودیت هاى جدید کرونا و تعطیلى دو هفته اى 
اصناف، اظهار کرد: در آســیب شناسى این طرح، شاید 
بیشــترین ضرر از لحاظ اقتصادى متوجه اصناف مى 
شــود و به طور قطع کارمندان دولت از این طرح آسیب

 نمى بینند، اما اگر به کارمند دولت گفته شــود دو هفته 
بدون حقوق در خانه بمانید، معترض مى شوند.

وى گفت: متأسفانه در این طرح به کسبه مى گوییم دو 
هفته باید تعطیل کنند، امــا در ماه صاحب واحد صنفى 
ناچار به پرداخت اجاره منزل، مغازه و هزینه هاى زندگى 
است و در پایان ســال باید مالیات خود را به طور کامل 
پرداخت کند، از سوى دیگر پرداخت حقوق کارگران و 

بیمه آنها باید پابرجا باشد که این شرایط سختى را براى 
آنها ایجاد کرده است.

مدیریت بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان با 
بیان اینکه متأسفانه شیوع کرونا و مشکالت ناشى از آن 
موجب شده تا بسیارى از واحدهاى صنفى پروانه هاى 
خود را در اتحادیه ها باطل کنند، گفت: شــاید بهتر بود 
محدودیت هاى کرونایى در هر استانى بومى سازى و از 
سوى دیگر روش هاى دیگرى براى این موضوع پیش 

بینى مى شد.
محمدى فشارکى با بیان اینکه به غیر از بازرسى اصناف، 
بازرسین اداره بهداشت، سامان صنعت، معدن و تجارت 
و نیروى انتظامى بــراى اجراى بهتر ایــن طرح ورود 
کرده اند، افزود: از ســوى دیگر طــى تفاهمنامه اى با 
مجمع رهروان امر به معــروف و نهى از منکر 500 نفر 
از بازرســین آنها بعد از آموزش به این طرح ورود کردند 
و آنها نیز با رصــد واحدهاى صنفى، گــزارش الزم را 
در کانال مربوطه ارســال مى کنند و بعــد از تذکر آنها، 
بازرســان اصناف با مراجعه دوباره برخوردهاى الزم را 

انجام مى دهند.
وى با اشاره به اینکه 120 هزار واحد صنفى در شهرستان 

اصفهان فعالیت مى کننــد، گفت: اگر بخواهیم نظارت 
دقیق بر این طرح داشته باشیم نیازمند 120 هزار بازرس 
هســتیم که این کار منطقى نیســت، اما بازرســان ما 
نظارت هاى خود را به صورت منطقه اى انجام مى دهند.
مدیریت بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان 
اظهار کرد: از اول تا چهارم آذر ماه امســال در راستاى 
بازرسى هایى که در اجراى طرح جدید محدودیت هاى 
کرونایى در اصفهان در حال اجراست، 23 هزار و 345 
اخطار شــفاهى و 361 اخطار کتبى صادر شد و در این 

چهار روز 91 واحد صنفى پلمب شدند.
وى گفت: در دســته بندى گروه یک واحدهاى زیادى 
اجازه فعالیت دارند و به نوعى تنها 40 درصد مشــاغل 
در ســه دســته دیگر قرار دارند و باید تعطیل کنند و در 
یک نگاه شاید به نظر مى رسد اصناف به طرح تمکین 

نکرده اند در حالى که این گونه نیست.
وى با اشــاره بــه اینکه باز بــودن بانک هــا یکى از 
چالش هاى اصلى اصناف در اجراى محدودیت هاى دو 
هفته اى کروناست، گفت: تا زمانى که بانک ها باز باشند، 
چک واحد صنفى برگشت مى خورد به این دلیل مغازه 

داران بعضاً  در برابر تعطیلى مقاومت مى کنند.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان و هیئت همراه با حضور 
در اداره امور مالیاتى شهر بهارســتان با اشاره به لزوم ارتقا 
در سیستم مالیاتى بر اساس محورهاى ارزشمند شایسته 
مدارى افزود: در شرایط کنونى جایگاه ویژه نظام مالیاتى 
بر کسى پوشیده نیست باالخص این جایگاه زمانى بیشتر 
مشهود  مى شود که بودجه  دســتگاه هاى اجرایى نیز به 
زحمت و تالش پرســنل امور مالیاتى بســته است و این 
زحمات و تالش هاى ارزنده پرسنل امور مالیاتى است که 
در بسیارى از موارد موجب تحقق برنامه هاى عملیاتى سایر 

دستگاه هاى اجرایى مى شود. 
مهدلو با اشاره به اقدامات انجام شــده در سطح اداره کل 

در راســتاى اجراى برنامه هاى عملیاتى افزود: تجربیات
 ارزنده اى به دست آوردیم و توانســتیم با استفاده از این 
تجربیات برنامه ریزى هاى خوب و ارزشمندى را در سطح 
اداره کل در چهار محور اساسى پیاده کنیم که امیدواریم 
اجراى این برنامه ها ضمن تسهیل ارائه خدمات به مؤدیان 
محترم مالیاتى موجب تحقق کامل عدالت مالیاتى وتأمین 

بودجه دولت شود.
وى رسیدگى با کیفیت به پرونده هاى مالیاتى، مقابله با فرار 
مالیاتى، رسیدگى به اظهارنامه هاى ارزش افزوده و کوچک 
سازى وامحاى پرونده هاى مالیاتى را از برنامه هاى اساسى 

اداره کل دانست.

سرپرستان خانوار متقاضى وام یک میلیون تومانى تا 11 
آذر براى ثبت نام و دریافت این وام فرصت دارند.

مدیــر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان گفت: 
سرپرستان خانوار متقاضى این وام یک میلیون تومانى، 
کدملى خود را از طریق شماره تلفن همراهى که به نام 

خودشان باشد، به سرشماره «6369» ارسال کنند.
کامران کالنى افزود: از 12 تا 19 آذر، داده هاى اطالعاتى 
پایش و از 20 تا 27 آذر به پیامک هاى دریافتى مشموالن 

با سرشماره «v.refah» پاسخ داده مى شود.
وى گفت: افــراد داراى درآمد ثابــت از جمله کارمندان 

دولت، شــرکت هاى دولتــى و نهاد هــاى غیردولتى، 
بازنشستگان، بیمه پردازان ســازمان تأمین اجتماعى یا 
سایر صندوق هاى بازنشستگى مشمول دریافت وام یک 

میلیون تومانى کرونا نیستند.
کالنى با اشاره به اینکه بازپرداخت این وام، با نرخ کارمزد 
4  درصد و اقساط 30 ماهه از منابع یارانه معیشتى ماهانه 
خانوار خواهد بود افزود: اردیبهشــت امسال به بیش از 
یک میلیون خانوار یارانه بگیر استان اصفهان متقاضى، 
وام قرض الحســنه یک میلیون تومانى کرونا پرداخت

 شد.

«این روزها کار به تاریخ تولد الکچرى نیز رسیده است؛ 
موضوعى که یک بار هم  به شکل گســترده در تاریخ 
88/8/8 رخ داد و حاال با نزدیک شــدن تاریخ 99/9/9 
بسیارى از والدین قصد دارند هرطور شده فرزندشان را در 
این تاریخ به دنیا بیاورند، غافل از اینکه زیان هاى این کار 
براى مادر و فرزند تا چه حد مى تواند خطرناك باشد. در 
همین حال  مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان راهکار 

بى خطرى براى این والدین ارائه کرده است.
آمار ها نشــان مى دهد میزان تولد نــوزادان در روز هاى 
خاص مثل 95/5/5 ، 96/6/6 و 88/8/8 بیش از میانگین 
روزانه در طول سال بوده است و به همین دلیل هم قاسم 
جان بابایى، معاون درمان وزارت بهداشــت در ابالغى 
به معاونین درمان دانشــگاه   هاى علوم پزشکى سراسر 
کشور با اشاره به افزایش انجام تولدهاى تقویمى به روش 
سزارین طى چند سال گذشته، خواستار بررسى عملکرد 

بیمارستان ها و پزشکان در سزارین  هاى تقویمى 99/9/9 
شده و تصریح کرده اســت: با بیمارستان ها و پزشکان 
داراى سابقه آمار باالى سزارین مدیریت نشده، برخورد 

خواهد شد.
همه این ها در حالى است که مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان از راهــکارى خبر داده که مــى تواند از میزان 

عمل هاى سزارین در این روز به خصوص بکاهد. 
حســین غفرانى با بیان اینکه هیچ محدودیتى براى 
ثبت 99/9/9 با گواهى اخذ شده از بیمارستان نداریم 
گفت: بر اســاس قانون، والدین تا 15 روز بعد از تولد 
فرزند مى توانند براى دریافت شناسنامه به ادارات ثبت 
احوال مراجعه کنند. وى در توضیح بیشــتر این قانون 
گفت: والدین براى تولد نوزادانشان در بازه 25 آبان تا 
9 آذر مى توانند، نهم آذر به ادارات ثبت احوال مراجعه 
کنند و با تاریــخ صدور 99/9/9 شناســنامه دریافت 

کنند.

4 محور اساسى حوزه مالیاتى اصفهان

11 آذر، آخرین فرصت ثبت نام وام یک میلیونى

راهکار سالم ماندن در 99/9/9

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، از گازرسانى به 
162 جایگاه CNG در سطح اســتان اصفهان خبر داد و 
گفت: حدود 35 جایگاه عرضه سوخت CNG در کالنشهر 
اصفهان قرار دارد. سید مصطفى علوى با اشاره به اینکه 
تعطیلى برخى از جایگاه هاى CNG براى استانداردسازى 
است، افزود: مدیریت تمام جایگاه هاى CNG در سطح 
استان که موظف به تأمین ســوخت گاز خودروه است، 

برعهده شــرکت پخش فرآورده هاى نفتــى بوده و هر 
گونه تصمیم براى قطع و وصل گاز توسط شرکت پخش 

فراورده هاى نفتى اعالم  مى شود.
وى تصریح کــرد: بــا توجه به فشــار بــاالى گاز در 
جایگاه هاىCNG، بهره بــردارى از جایگاه هاى فاقد 
شــرایط اســتاندارد مخاطرات ایمنى زیــادى را براى 

شهروندان در پى خواهد داشت.

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: این شرکت موظف است 
دستورالعمل ها و بخشــنامه هاى صادره و از جمله شیوه 
نامه ساماندهى عرضه و تقاضاى زنجیره فوالد را دقیقًا 

 اجرا کند.
حمیدرضا عظیمیان اظهار کرد: با عنایت به مسئولیت مهم 
و حساس دولت در تنظیم بازار، این شرکت موظف است 
دستورالعمل ها و بخشــنامه هاى صادره و از جمله شیوه 

نامه ساماندهى عرضه و تقاضاى زنجیره فوالد را دقیقًا 
 اجرا کند و امیدواریم با همراهى و مساعدت همه دست 
اندرکاران خانواده فوالد شاهد آرامش بازار و تأمین حقوق 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشیم. مدیرعامل فوالد 
مبارکه ادامه داد: بدیهى است مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز با آغوش باز از نظرات کارشناســى 

صاحب  نظران بخش فوالد استقبال خواهند کرد.

 CNG دلیل تعطیلى برخى جایگاه هاى

حمایت فوالدمبارکه از
 شیوه نامه ساماندهى بازار فوالد

توزیع مرغ گرم و منجمد به قیمت تنظیم بازار

کاهش 20 درصدى بسترى هاى کرونا در اصفهان

مدیر بازرسى و نظارت اصناف با اشاره به تعطیلى صنوف به دلیل محدودیت هاى کرونایى:

باز بودن بانک ها، چالش
 اصناف اصفهان شده است 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به کاهش 
موارد سرپایى و بسترى کرونا در این شهر، گفت: روزهاى 
اخیر کاهش 20 درصدى بسترى جدید را در بیمارستان ها
 شــاهد بودیم و امیدواریم با اعمــال محدودیت ها روند 
کاهشــى ابتال و بســترى کرونا را در هفته آینده شاهد 

باشیم.
طاهره چنگیز ظهر دیروز - چهارشنبه 5 آذر - در گفتگو 

با شــبکه خبر، اظهار کرد: در روزهاى اخیر تعداد مجموع 
بیماران بسترى در بیمارستان ها حدود 10 درصد و تعداد 
بیماران جدید بسترى در بیمارستان ها نیز 20 درصد کاهش 
یافته است که البته با توجه به اینکه عمده این بیماران در 
شهر اصفهان بوده اند و این شــهر از ابتداى آذر مشمول 
محدودیت ها شد امیدواریم که آثار کاهشى بیشترى را در 

هفته آینده شاهد باشیم.

وى ادامه داد: به کاهش موارد بسترى خوشبین هستیم کما 
اینکه همکارانى که در بخش هاى سرپایى خدمت مى کنند 
از کاهش واضح تعداد بیماران سرپایى که درصدى از آنها 

ممکن است در آینده بسترى شوند، گزارش داده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: باید از مردم 
تشکر کرد زیرا در این مدت مراعات کردند و آثار آن در شهر 

اصفهان و شهرستان  ه اى استان مشهود است.

مانى مهدوى
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على صادقى، بازیگر سینما و تلویزیون که کمدى هاى مختلفى را 
از او در سریال هاى تلویزیونى دیده ایم در فصل جدید دوباره با تیم 
«نون.خ» به کارگردانى سعید آقاخانى همراه شده است. تاکنون دو 
فصل از این سریال روى آنتن رفته و جذابیت هاى قصه، ساختار و 
به ویژه حضور عوامل در مناطق کردنشین و بهره گرفتن از بازیگران 
بومى باعث شده مخاطبان بسیارى را به خود جلب کند و مخاطب هر 
بار منتظر فصل جدیدى از این سریال باشد. حاال در فصل جدید که 
قرار است براى نوروز آماده شود، على صادقى یکى از بازیگرانى است 

که دوباره به تیم پیوسته است. 
این روزها درگیر فصل جدید سریال «نون.خ» 
هستید. فصل دوم هم در سریال حضور نداشتید 
و حاال مخاطب باید منتظــر غافلگیرى هاى 
جدیدى براى حضور شما در این سریال باشد؟

همچنان نقش «سیروس»، داماد سرخونه «نورالدین خانزاده» را دارم 
که بیشتر خرابکارى مى کند (مى خندد). البته هنوز فیلمنامه سریال 
به طور کامل به دستم نرسیده و درباره جزئیات نقش در ادامه داستان 
زیاد خبر ندارم اما، با اعتمادى که به سعید آقاخانى دارم مطمئنم که 

بهترین اتفاق خواهد افتاد. 
شما در ســریال هاى مختلفى همچون «عید 
امسال»، «خوش نشین ها»، «زن بابا» و «نقطه 
سرخط» با ســعید آقاخانى همکارى داشتید. 
چقدر پتانسیل نقش ها براى خودتان جذاب و 
چالش برانگیز است؟ و یا چقدر دوست دارید 

نقش هاى متفاوت ترى را تجربه کنید؟

در بیشتر سریال ها به من نقش یک پسرى که خرابکارى مى کند 
یا مى خواهد زن بگیرد یا با پدرزنش مشکل دارد پیشنهاد مى شود 
که زیاد مورد عالقه من نیست و برایم تکرارى شده است. از طرفى 
هم مایل نیســتم در نقش هاى جدى که غم و غصه را به مخاطب 
منتقل مى کند بازى کنم اما بــدم نمى آید نقش هاى متفاوت ترى 

را هم تجربه کنم.
فضاى ســریال هاى طنز نسبت به ملودرام با 
بداهه نزدیکى زیادى دارد چقدر شما از بداهه 

کمک مى گیرید و دستتان باز است؟ 
دستم براى این کار باز اســت اما معموًال اگر چیزى به ذهنم برسد 
با کارگردان مطرح مى کنم و بعد انجام مى دهــم. البته در «نون. 
خ 1» آنقدر متن ها خوب بود و نکته هاى طنز زیادى در آن نوشــته 
شده بود که نیازى نبود دیگر من چیزى کم یا زیاد کنم. خود داستان 
کشش هاى کافى داشت و به نظرم این سریال مخاطب خودش را هم 
پیدا کرده است مخصوصاً که در «نون. خ 3» جذابیت متن ها بیشتر 

شده است و حتماً رضایت مخاطب را جلب مى کند.
این روزها در پروژه ســینمایى یا تلویزیونى 

دیگرى هم مشغول هستید؟
فعًال تمام تمرکزم را براى بازى روى فصل سوم «نون خ» گذاشته ام، 
به خاطر همین در هیچ پروژه اى مشغول نیستم و منتظرم به زودى 

جلو دوربین بروم. 
ولى طى این سال ها کم کارتر شده اید، شرط 
خاصى براى حضور در پروژه اى یا همکارى با 

کارگردانى دارید؟

سعى مى کنم با کارگردان هایى کار کنم که مهربان باشند و خوش 
اخالق و معقول، باالخره کار در کنار این کارگردان ها لذت بخش 
است، ســعید آقاخانى هم یکى از این کارگردان هاست که من با او 
دوست هســتم و بازى در این ســریال را هم بخاطر دوستى با او و 

اعتمادى که به ایشان داشتم قبول کردم. 
نمى خواهید حوزه هاى دیگر مثل کارگردانى 
و یا حتى بازى در تئاتر و دیگــر مدیوم ها را 

تجربه کنید؟
برنامه اى براى ورود به کارگردانى ندارم و فعًال تمرکزم روى بازى در 
سریال آقاخانى است. درباره تئاتر هم واقعیت این است که تابه حال 

سمتش نرفته ام و درباره اش فکرى ندارم.
اجرا چطور؟ این روزها خیلى از بازیگرها دست 

به تجربه در حوزه اجرا مى زنند؟
یک هنرمند مى تواند در حوزه هاى مختلــف، عالوه بر بازیگرى 
خودش را آزمایش کند و موفق هم باشــد. من هم بدم نمى آید در 

این زمینه فعالیت کنم. البته اگر اجراى یک برنامه مهیج پیشنهاد 
بشود نه تنها قبول کرده که استقبال هم مى کنم و دوست دارم. 
در این روزهــاى کرونایى که هم باید در 
خانه ماند و هم به نوعى روزها را سپرى 
کرد با چه فعالیت هــاى دیگرى درگیر 

هستید؟
خیلى ورزش مى کنم. قبل از ورود به بازیگرى ورزش شنا را به 
صورت حرفه اى دنبال مى کردم و این روزها هم ورزش هایى 

چون تنیس، اسکى و  شنا را انجام مى دهم.

على صادقى از جذابیت هاى فصل جدید «نون.خ» گفت؛

تمایلى به نقش هاى غصه دار ندارم

حسرت هاى یک کارگردان خاطره ساز

آخرین پروانه ساخت کامبوزیا پرتوى براى فیلم «خوش قدم» به کارگردانى امیر توده روستا بود که به سرانجام 
نرسید و توقف «کامیون» آخرین فیلم این کارگردان پشت خط اکران هم چهار ساله شده است.

مرداد ماه امسال بود که خبر دریافت پروانه ساخت فیلم سینمایى «خوش قدم» به تهیه کنندگى کامبوزیا پرتوى 
و کارگردانى امیر توده روستا رسانه اى شد؛ پروژه اى که تهیه کننده خوش سابقه اش صبح روز سه شنبه همین 

هفته بر اثر ابتال به بیمارى کرونا درگذشت.
در این پروژه ســینمایى قرار بود پرتوى به عنوان تهیه کننده در کنار امیر توده روستا باشد تا این کارگردان 
اولین فیلم سینمایى خود را تجربه کند. هرچند هیچوقت خبرى از مراحل ساخت و یا حتى خالصه داستان 
«خوش قدم» مخابره نشد اما طبق شنیده ها این فیلم هم فضایى مرتبط با کودکان داشت تا پرتوى بار دیگر 
هدیه اى براى کودکان ایرانى داشته باشد. این فیلم سینمایى تا به امروز ساخته نشده و درواقع آخرین پروژه 

کامبوزیا پرتوى در سینماى ایران را باید پروژه اى ناتمام قلمداد کرد.
پرتوى تنها یک کارگردان که بلکه فیلمنامه نویس پرکارى هم در ســینماى ایران بود. «من ترانه 15 
سال دارم»، «محمد رسول ا... (ص)»، «فرارى» و... از جمله آثار به یادماندنى است که در حوزه فیلمنامه 
نویسى از او به جا مانده است. هم او بود که آخرین حضور جشنواره اى اش به سال 96 با «کامیون» باز 
مى گردد که اتفاقًا سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را دریافت کرد. اما با گذشت چهار سال از ساختش 
هنوز فرصت اکران پیدا نکرده اســت. هم او بود که در بزرگداشــتى که امسال به مناسبت جشنواره 

فیلم هاى کودکان و نوجوانان براى او گرفته شد مى گفت «هنوز کار زیادى دارم انجام بدهم». 
زنده یاد کامبوزیا پرتوى در یکى از آخرین گفتگوهایش که مربوط به فیلم بزرگداشتش در جشنواره 
فیلم فجر بود، گفته بود تنها نگرانى اش از مرگ، بابت کارهاى زیادى است که دارد و با مرگ ناتمام 

خواهد ماند.

بازگشت «خاله شادونه» به تلویزیون
ملیکا زارعى با برنامه جذاب «خاله شــادونه در کلبه کوهســتانى» به آنتن شــبکه 2 

بازمى گردد تا اوقات خوشى را براى بچه ها رقم بزند.
زارعى صفحه اینستاگرامش را با انتشار خبر بازگشت به آنتن تلویزیون با انتشار ویدیویى 
از برنامه جدیدش به روز کرد و نوشت: «از شــنبه با شما همراه خواهیم بود... خاله شادونه 

در کلبه کوهستانى...» 
برنامه «خاله شادونه» یکى از محبوب ترین و پربیننده ترین برنامه هاى کودك در تلویزیون 
است که بیش از ده سال از پخش اولین قســمت هاى آن مى گذرد و هنوز هم بیننده هاى 

خاص خودش را دارد.
ملیکا زارعى همان «خاله شادونه» معروف است که از سال 83 به عنوان مجرى با برنامه «خاله 
شادونه» در تلویزیون شناخته شــد. این مجرى برنامه کودك اگرچه تجربه بازى در دو سریال 
«متهم گریخت» و «مهر خاموش» را هم در کارنامه هنــرى اش دارد اما اجراى برنامه کودك 
را اولویت خود قرار داد و به عنوان «خاله شــادونه» یکى از محبــوب ترین مجرى هاى کودك 

شناخته شد.
صداى کودکانه «خاله شادونه» و شادابى و سرزندگى او یکى از قابل توجه ترین نکات درباره او است 

که منجر به ماندگارى و محبوبیت او در میان بچه ها شده است.

  زهرا منصورى/ خبرگزارى مهر |

تصویربردارى فیلم سینمایى «رقص دلفین ها» با حضور بازیگران جدید آغاز 
شد و از گریم بازیگران این فیلم رونمایى شد.

فیلم سینمایى «رقص دلفین ها» به کارگردانى علیرضا امینى و تهیه کنندگى 
سیاوش امین پور در تهران مقابل دوربین رفت. این فیلم سینمایى با پشت سر 
گذاشتن مراحل پیش تولید تصویربردارى خود را با حضور بازیگرانى جدید آغاز 

کرد تا براى حضور در جشنواره فجر آماده شود.
تابه حال حضور ســه بازیگر در فیلم «رقص دلفین ها» قطعى شده و از گریم 
این هنرمندان رونمایى شده است. بهاره افشارى، شکیب شجره و نسیم ادبى 
سه بازیگرى هستند که حضورشان در فیلم «رقص دلفین ها» قطعى است و با 

گریم هایى متفاوت مقابل دوربین این فیلم سینمایى رفته اند.
«رقص دلفین ها» سال 96 کلید خورد و قرار بود که در سى و ششمین جشنواره 
فیلم فجر به نمایش درآید اما این پروژه متوقف شد و بعد از گذشت چند سال 
مراحل ساخت آن آغاز شد تا براى حضور در سى و نهمین جشنواره فیلم فجر 

آماده شود.
شکیب شــجره یکى از بازیگرانى بود که بازى در ســریال «هیوال» در میان 
مخاطبان دنیاى هنر شناخته شد و در فیلم «رقص دلفین ها» با نقشى متفاوت 

ظاهر خواهد شد.
علیرضا امینى از کارگردان هاى سینما و تلویزیون است که ساخت فیلم هایى 
چون «هفت دقیقه تا پاییز»، «استشهادى براى خدا»، «من دیوانه نیستم»، 
«انتهاى خیابان هشــتم»، «زمان مى ایســتد»  و... را در کارنامه هنرى اش

 دارد.

رونمایى از گریم بازیگران جدید 
«رقص دلفین ها»

هدایت هاشمى 
مقابل دوربین «بوتیمار» رفت

ســاالر عقیلى، خواننــده مى گوید کــه از هفت 
سالگى به موســیقى عالقه مند شــده است و با 
وجود مخالفت هــاى پدرش، بــا حمایت مادرش 
وارد هنرستان موسیقى شــد و کارش را به صورت 

حرفه اى آغاز کرد.
ساالر عقیلى که در برنامه رادیویى «استودیو هشت» 
رادیو نمایش حاضر شــده بود، یادآور شد: به علت 
عالقه ام از دوران کودکى بــه تئاتر، تحصیالتم را 
در رشــته بازیگرى تئاتر ادامــه دادم. بعد هم وارد 
هنرستان موسیقى شدم و باب جدیدى از زندگى به 

رویم گشوده شد.
عقیلى اضافه کرد: بنــا بر اصالتم کــه مربوط به 
استان هاى گلستان و آذربایجان است، کنسرت هایى 
با لهجه هاى مازندرانى و آذرى اجرا کرده ام اما این 
اجراها فقط در کنســرت ها بوده و به صورت ضبط 
شده در دســترس قرار ندارد. ولى در آینده تصمیم 
دارم این اجراها را ضبط کنم و در دسترس مخاطبان 

قرار دهم.
او بیان کرد که ســاز تخصصى اش در هنرســتان 
سنتور بوده و فارغ التحصیل رشته نوازندگى سنتور از 

هنرستان موسیقى است.
عقیلى با بیان اینکه در همین هنرستان به آواز نیز 
عالقه مند شد، گفت: در کنار کالس هاى هنرستان، 
به صورت فوق برنامه به مدت 9 سال در محضر استاد 
صدیق تعریف، آواز و ردیف  هاى آوازى را فرا گرفتم 
و در سال 1380 اولین اثر خود را با نام «عشق ماند» با 
آهنگسازى استاد ارشد طهماسبى، در بازار موسیقى 

ایران منتشر کردم .
عقیلى عنوان کرد: اولین کنســرتم در سال 1373 
در جشنواره موســیقى فجر در تاالر رودکى بود که 
در آنجا تصنیف صبحدم را در دستگاه سه گاه اجرا 
کردم. در این اجرا به دلیل اینکه براى اولین بار روى 
صحنه مى رفتم و در حضور مردم کنسرت داشتم، 
بسیار برایم سخت بود اما در آن سال به عنوان گروه 
منتخب شناخته شدیم و لوح تقدیر گرفتیم که بسیار 

برایم باارزش بود.
وى افزود: همیشــه یکى از 
آرزوهایم این است 
مى خواستم  که 
حدود 20 تا 30 
ســال زودتر به 
دنیــا مى آمدم تا 
بتوانم اساتید بزرگ 
آواز ایران مانند استاد 
غالمحســین بنان و 
استاد تاج اصفهانى 
را ببینــم و از 
ن  شا ر حضو

بهره ببرم.

 رئالیتى شو «شب هاى مافیا»، در مقایسه با قسمت هاى نخست 
سریال ها، رکورد دقیقه تماشا جدیدى را در پلتفرم «فیلیمو» ثبت 

کرد.
براى اولین بار پس از بررســى آمارى دقایق تماشــا سریال ها و 
رئالیتى شو ها در هفته اول انتشار، «شب هاى مافیا» سعید ابوطالب؛ 
تا ساعت 24 روز دوشنبه ســوم آذر ماه به رکورد شگفت انگیز 19 
میلیون دقیقه تماشا دست یافت و این رکورد، رفتار متفاوتى را در 

«فیلیمو» ثبت کرد.

این استقبال نشان مى دهد قسمت اول «شب هاى مافیا» با رکورد 
19 میلیون و 200 هزار دقیقه تماشا باالتر از سریال هاى «هم گناه»، 
«دل»، «هیوال» و «مانکن» قرار گرفته و این سریال ها به ترتیب 
11 میلیون و 722 هزار و 24 دقیقه، 17 میلیون و 518 هزار و 861 
دقیقه، هشت میلیون و 582 هزار و 993 دقیقه و هفت میلیون و 504 

هزار و 918 دقیقه در هفته اول انتشار، تماشا شده اند.
همچنین قســمت اول این برنامه باالتر از «شام ایرانى» و «رالى 
ایرانى» قرار گرفت؛ تا شــاهد تفاوت چشــمگیر دقیقه تماشــا 

«شــب هاى مافیا» نسبت به قسمت اول «شــام ایرانى» با یک 
میلیون و 947 هزار 873 دقیقه و «رالى ایرانى» با یک میلیون و 
40 هزار و 766 دقیقه در دسته بندى برنامه هاى رئالیتى شو باشیم.

در هر فصل از «شــب هاى مافیــا» یکى از بازیگران ســینما و 
تلویزیون، 12 نفر از دوستانش را براى بازى مافیا دعوت مى کند و 
آنها به اتفاق محمدرضا علیمردانى که در بازى به او لیدر یا برگزار 
کننده مى گویند بازى را کامالً  رئال و بدون دخالت گروه کارگردانى 

انجام مى دهند.

جا به جایى رکورد 
شبکه نمایش خانگى 

با «مافیا»

مرکزم روى بازى در 
ن است که تابه حال 

 بازیگرها دست 
د؟

، عالوه بر بازیگرى 
 هم بدم نمى آید در 

مه مهیجپیشنهاد 
م و دوست دارم. 
 هم باید در
ا را سپرى 
رى درگیر 

رزش شنا را به
م ورزش هایى 

وى افزود: همیشــه یکى از
آرزوهایم این است
مى خواستم که 
حدود 20 تا 30
ســال زودتر به
دنیــا مى آمدم تا
بتوانم اساتید بزرگ
آواز ایران مانند استاد
غالمحســین بنان و
استاد تاج اصفهانى
را ببینــم و از
ن شا ر حضو
بهره ببرم.

ساالر عقیلى: کاش
 30 سال زودتر 
به دنیا مى آمدم تصویربردارى سریال نوروزى «بوتیمار» به کارگردانى علیرضا نجف زاده در 

سواحل خزر ادامه دارد.
هدایت هاشــمى، ندا کوهى و دانیال جعفرى براى ایفاى نقش در مجموعه 
تلویزیونى «بوتیمار» مقابل دوربین علیرضا نجف  زاده قرار گرفتند و گروه زیر 

باران شمال در لوکیشن هاى داخلى کار مى کنند.
تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «بوتیمــار» به تهیه کنندگى مهران مهام 
و کارگردانى علیرضا نجف زاده با سرپرســتى نویســندگان و طراحى سعید 
جاللى و نگارش شهاب عباسى و آرمان صبورى از 25 آبان با رعایت ضوابط 
بهداشتى در جنگل سى سنگان آغاز شــد. کار انتخاب بازیگران ادامه دارد و 
البته بعد از تســت گریم حمید لوالیى، مرجانه گلچین، هدایت هاشمى حاال 
اشــکان اشــتیاق، ســارا مقربى، ندا کوهى، علیرضا درویش، سلمان خطى، 
ملیحه بقایى، حسین توهمى، سامى غریبى و دانیال جعفرى هم تست گریم

 شدند.
این سریال تلویزیونى در فضایى مفرح با داستانى اجتماعى براى نوروز 1400 

آماده مى شود.
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 تیم فوتبال سپاهان اصفهان در یکى از حساس ترین 
بازى هاى هفته ســوم رقابت هاى لیگ برتر امروز در 
ورزشــگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف تیم فوتبال 

تراکتور خواهد رفت.
دیدارى ســخت و جذاب که نتیجه آن عــالوه بر دو 
تیم برگزارکننده، براى ســایر تیم ها نیــز از اهمیت 
ویژه اى برخــوردار بوده و مى تواند در شــکل گیرى 

مدعیان قهرمانى نقش ویژه اى ایفا کند.
تقابــل ســپاهان و تراکتــور در چند فصــل اخیر از 
حساس ترین بازى هاى لیگ بوده و شرایط دو تیم در 
فصل جارى، این حساســیت را دوچندان کرده است. 
سپاهانى ها در شــرایطى راهى تبریز مى شوند که در 
هفته دوم آلومینیوم اراك را با یک گل شکست دادند 
تا با 3 امتیاز در رده نهم جدول قرار بگیرند. تراکتور نیز 
در این دو هفته گذشته، دو تساوى به دست آورده و با 2 

امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد.
سپاهاِن لیگ بیســتم، هنوز با شــرایط آرمانى خود 
فاصله دارد اما نوع نمایش زردپوشان در هفته گذشته

 امیدوارى هاى زیادى را براى دوست داران این تیم به 
وجود آورده است؛ زردپوشان اصفهانى لیگ را ضعیف 
آغاز کردند و در هفته نخست مقابل گل گهر با نتیجه 3 
بر یک شکست خوردند اما در هفته دوم توانستند بازى 

خوبى را به نمایش گذاشته و با یک گل از سد آلومینیوم 
اراك بگذرند.

سپاهان در فصل جارى نیز همانند دو فصل گذشته در 
فاز تهاجمى بسیار قدرتمند ظاهر شده و موقعیت هاى 
زیادى را خلق مى کند اما مهاجمان این تیم نمى توانند از 
موقعیت هاى ایجاد شده بهره ببرند. شاگردان نویدکیا در 
هنگام حمله، از نظم تاکتیکى و تکنیکى خوبى برخوردار 
بوده و در بسیارى از پارامترهاى هجومى از جمله شوت 
از راه دور، نبردهاى هوایى و نرخ بهره ورى از ضربات 
ایستگاهى از ســرآمدترین تیم هاى لیگ محسوب 
مى شــوند. هماهنگى باال و حضور پرتعداد شاگردان 
نویدکیا در هنــگام حمله و بهره بــردن از بازیکنانى 
مانند منصورى، محبى، حســینى، رفیعى، نورافکن و 
شهباززاده، سپاهان را تبدیل به یکى از خطرناك ترین 
تیم هاى حال حاضر لیگ در فاز هجومى کرده اســت 
اما فقدان یک مهاجم کامل و چهارچوب شناس و کم 
دقتى در زدن ضربات نهایى موجب شده تا زردپوشان 

اصفهانى در فاز هجومى کارایى الزم را نداشته باشند.
در آن ســو تراکتور تیم قدرتمندى اســت که فوتبال 
سرعتى و هجومى را ارائه مى کند. تراکتورى ها در خط 
میانى و حمله خود از بازیکنان با کیفیتى مانند دژآگه، 
شجاعى، حاج صفى، عباس زاده و اوکاچا حمزویى بهره 

برده و خط حمله زهردار و خطرناکى دارند که مى توانند 
دفاع سپاهان را آزار دهند. نقطه قوت تراکتور بهره گیرى 
از بازیکنان سرعتى و شوت زن است. در فاز دفاعى اما 
تراکتور آسیب پذیر بوده و خط دفاعى پراشتباهى دارد 
و مهاجمان سپاهان اگر باهوش عمل کنند، مى توانند 

شاگردان منصوریان را آزار دهند.
از طرف دیگر حضور منصوریــان در رأس کادر فنى 
تراکتور و عالقه این مربى به بازى تخریبى و درگیرانه 
در کنار شرایط سخت جوى تبریز کار را براى نویدکیا و 

تیمش سخت  خواهد کرد.
دیدار ســپاهان و تراکتور را مى تــوان از جذاب ترین 
بازى هاى هفته سوم قلمداد کرد. نقاط ضعف و قدرت 
مشــترك در هر دو تیم در کنار بازیکنــان با کیفیت، 
نویددهنده یک دیدار تماشایى و پربرخورد است. نکته 
قبل توجه این اســت که هر دو تیم عالوه بر کسب 3 
امتیاز از انگیزه هاى دیگرى بــراى پیروزى برخوردار 
هستند. ســپاهانى ها به دنبال کم  کردن فاصله شان 
با صدر جدول بوده و سرخپوشــان تبریز قصد دارند با 
شکست شــاگردان نویدکیا، نخستین پیروزى خود را 
به دست آورند و  آرامش و ثبات خود را بازگردانند. باید 
منتظر ماند و دید تقابل این دو تیم به نفع کدام یک رقم 

خواهد خورد.

مبارزه یاران محرم و علیمنصور، امروز در تبریز

مصاف با تراکتور؟ تو پورشه زرد باش!

 تیم فوتبال ذوب آهن در سومین دیدار خود از فصل 
جدید رقابت هاى لیگ برتــر باید به مصاف پیکان 

برود.
هفته سوم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس امروز پنج شــنبه 6 آذر ماه با برگزارى چهار 
دیدار خاتمه مى یابد که در یکــى از این رقابت ها، 
ذوب آهن اصفهان در ورزشــگاه فوالدشهر میزبان 

تیم پیکان خواهد بود.
تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان در ســومین گام از 
فصل جدید رقابت هاى لیگ برتــر باید به مصاف 
پیکان برود؛ دیدارى ســخت و جذاب که کسب 3 
امتیاز آن براى هر دو تیم از اهمیت باالیى برخوردار 
است. سبزپوشــان اصفهانى که تا بدین جاى لیگ 
هنوز طعم پیروزى را نچشیده اند، در هفته سوم باید 
به مصاف تیمى بروند که برخــالف تصورها نتایج 
خوبى را به دست آورده و با پیروزى مقابل شهرخودرو 

شگفتى ساز بوده است.
این دیدار در شــرایطى برگزار مى شود که شاگردان 
رضایى در هفته گذشــته مقابل ماشین سازى تن به 
تساوى یک بر یک داده و با کسب دو مساوى متوالى، 
2 امتیازى شــده و در رده دهم جدول جاى دارند. در 
آن سو پیکانى ها نیز یک شنبه گذشته با یک گل از 

سد شهرخودرو گذشتند و با یک برد و یک شکست، 3 
امتیازى شده و در رده هفتم جدول جاى دارند.

ذوب آهن در شــرایطى آماده این دیدار حســاس 
مى شــود که فصل جدید را خوب شــروع نکرده و 
با وجود بازى تقریبــًا خوبى که ارائــه مى دهد، در 
نتیجه گیرى ضعیف عمل کــرده و هنوز بردى را به 
دست نیاورده اســت؛ با این حال، نیروى جوانى در 
کنار انگیزه باالى بازیکنان ذوب آهن وضعیت این 
تیم را بهتر از قبل  کرده و حضور در ورزشگاه خانگى 

مى تواند ورق را به نفع ذوبى ها برگرداند.
ذوبى هــا در دو بازى قبلى خــود عملکرد خوبى در 
فاز هجومى داشــته و آمار نشان مى دهد که شرایط 
این تیم در خط حمله نســبت به گذشته بهبود یافته 
است، حضور دارکو بیدوف و ایوان مارکوویچ در کنار 
میالد جهانى و على دشتى شــرایط ذوب آهن را در 
فاز هجومى خوب جلــوه داده و مى تواند تا حدودى 
خیال رحمان رضایــى را راحت کنــد. تقویت خط 
میانى و حمله ذوب آهن در کنــار ضعف پیکانى ها 
در فاز دفاعى، جوانى مدافعــان و جاى گیرى هاى 
اشــتباه آنها، مى تواند رضایى را به کسب نتیجه در 
این بازى امیدوارتر کند. بزرگ ترین دردسر رضایى 
در این فاز نبود مهره هاى جایگزین براى مواقع نیاز 

و بسته بودن دست او براى ایجاد تغییرات در صورت 
لزوم است. ذوبى  ها در فاز دفاعى نیز شرایط خوبى 
دارند و شهاب گردان، نقطه اتکاى رضایى در اجراى 

برنامه هایش به شمار مى رود.
با وجود این، ذوب آهن کار سختى مقابل پیکان در 
پیش دارد. پیکان تیم قدرتمند و جنگنده اى است که 
فوتبال هجومى و روانى را به نمایش مى گذارد و از 
انسجام تاکتیکى و نظم تیمى خوبى برخوردار است. 
پیکانى ها در فصل جارى بازیکنان باکیفیت زیادى 
به خدمــت گرفته و از خط حمله زهــردار برخوردار 
هستند. حضور شــریفى، محمد نورى و رضا جبیره 
در کنار بازیکنانى مانند خدابنده لو و صالحى قدرت 
هجومى پیکان را باال بــرده و مى تواند خط دفاعى 
ذوب آهن را آزار دهد. پیکان در فاز دفاعى شــرایط 
چندان مطلوبى نــدارد و مهاجمــان ذوب آهن اگر 
باهوش عمل کنند، مى توانند دردســرهاى زیادى 

براى آنها به وجود آورند.
دیدار تیم هاى ذوب آهن و پیکان با توجه به انگیزه 
باال، سبک بازى و بازیکنان حاضر در 2 تیم، قابلیت 
تبدیل شدن به یک رقابت جذاب و پر افت و خیز را 
دارد. باید منتظر ماند و دید تفکرات کدام مربى پیروز 

میدان خواهد بود.

دیدار سبزپوشان با پیکان، امروز در فوالدشهر

با اجازه داوران پیش به سوى پیروزى

مدافع ذوب آهن در مورد شــرایط این تیم و 
بازى پیش رو صحبت کرد.

عبدا... حسینى در گفتگویى ابتدا در خصوص 
دیدار ذوب آهن مقابل ماشین سازى اظهار 
کرد: بازى خوبى انجام دادیم و همانطور که در 
این مدت در موردش بارها صحبت شده نتیجه 
بازى تحت تأثیر تصمیم داور مسابقه بود و اگر 
از دقیقه یک بازى ده نفره نمى شــدیم قطعًا 
بازى را برده بودیم چرا که حریف را به خوبى 

آنالیز کردیم و براى تک تک دقایق بازى برنامه داشتیم ولى نمى دانم چرا اشتباهات 
داورى همیشه به ضرر ماست و در بازى قبلى هم شاهد چنین موضوعى بودیم.

وى در مورد ورودش به زمین به جاى على دشتى براى پر کردن جاى خالى محمدزاده 
گفت: به هر حال تیم باید کل بازى را با یک نفر کمتر انجام مى داد و در این شرایط 
کادرفنى تصمیم گرفت خط دفاع خالى نماند و براى همین به من اعتماد کردند و به 
زمین رفتم و همه تالشم این بود که در کنار سایر اعضاى تیم اجازه ندهیم حق تیم 
پایمال شود و همانطور که گفتم اگر ده نفره نبودیم بازى را مى بردیم ولى در نهایت 

بازهم خدا را شکر که یک مساوى گرفتیم و با شکست از زمین خارج نشدیم.
مدافع ذوب آهن در مورد گلى که در دقایق پایانى بازى زد هم توضیح داد: گلى که زدم 
حاصل تالش بچه ها و روى یک حرکت کامًال تمرین شده بود. قبًال هم گفتم ما براى 
بازى با ماشین سازى برنامه داشتیم و شیوه هاى گلزنى تمرین کرده بودیم و روى 
نقاط ضعفشان کار کردیم که تصمیم داور کار را خراب کرد. به هر حال خوشحالم 
که زحمت بچه ها توسط من به نتیجه رسید و حداقل یک مساوى توانستیم بگیریم.

حســینى در مورد اینکه با توجه به محرومیت محمدزاده احتماًال مقابل پیکان هم 
فیکس است گفت: این مسائل به تصمیم کادرفنى بر مى گردد و مشخص نیست چه 
کسى بازى مى کند. اگر به من فرصت بازى داده شود همه تالشم را براى کمک به 
تیم خواهم کرد و در کل امیدوارم مقابل پیکان به حقمان برسیم و 3 امتیاز را به دست 

بیاوریم چون دیگر در این بازى باید پیروز شویم.
وى در مورد جدایى از گل گهر و اینکه با توجه به صدرنشینى این تیم در لیگ برتر از 
تصمیمش پشیمان است یا نه، خاطرنشان کرد: گل گهر تیم خوبى است و مشخص 
بود با حضور آقاى قلعه نویى امســال حرف هاى زیادى براى گفتن دارد و برایشان 
آرزوى موفقیت دارم. آنها مایل بودند همکارى داشته باشیم ولى من تصمیم داشتم 
فضاى دیگرى را تجربه کنم و به تیم خوب و بــزرگ ذوب آهن آمدم و از انتخابم 

اصًال پشیمان نیستم.

از انتخاب ذوب آهن
 اصالً پشیمان نیستم

مربى صربستانى تیم فوتبال ذوب آهن در مورد شرایط این تیم 
در بازى هاى لیگ برتر صحبت کرد.

میلیچ کرکیچ در گفتگویى در خصوص دیدار ذوب آهن مقابل 
ماشین سازى در هفته دوم لیگ برتر اظهار کرد: نمى شود این 
بازى را از لحاظ فنى زیاد مورد تحلیل قرار دارد چرا که تصمیم 
داور مسابقه بازى را تحت تأثیر قرار داد و در دقیقه یک بازى 
به بازیکن ما کارت قرمز نشان داد و ما مجبور به ادامه بازى با 

ده نفر شدیم که این موضوع باعث شد هر آنچه ما در طول 
هفته گذشته انجام داده بودیم دستخوش تغییر شود 

و ما سیستم و سبک بازى خود را تغییر دادیم. ما 
توپ را در اختیار ماشین ســازى قرار دادیم و 
سازمان دفاعى خود را اندکى عقب تر بردیم تا 

فضاى کمترى را در اختیار حریف قرار دهیم.
وى افزود: بازیکنان ما در این سازمان دفاعى 
عملکرد بسیار خوبى داشتند و با دوندگى باال 

و نظم بسیار خوبى که داشتند 
توانســتند فضــا هاى 

حیاتى را پوشــش 
دهنــد. تنها در 

یــک لحظه 

بازیکنان ما در هنگام پرتاب اوت بلند تمرکز خود را از دست 
دادند و به دلیل قرارگیرى بــد بازیکنان و عدم حریف گیرى 

صحیح تیم ماشین سازى به گل رسید.
مربى صربستانى ذوب آهن در ادامه گفت: پس از این گل تیم 
ما شخصیت خوب خود را نشان داد چرا که نمى خواستیم بازنده 
این مسابقه باشیم و در ده دقیقه آخر بازى بسیار هوشمندانه 
و خوب عمل کردیم و بــا تمام توان درصــدد جبران نتیجه 
برآمدیم و موفق به خلق دو فرصت گلزنى شــدیم که یکى 
از آنها به گل تبدیل شد. کرکیچ افزود: تیم ما از روى 
یک برنامه از پیش تعیین شــده و آنچه در تمرین 
بارها انجام داده بودیم به گل رســید. تشکر مى 
کنم از تمامــى بازیکنان چرا که آنهــا بازیکنان 
شایسته اى هســتند و در طول تمرینات بسیار 
سختکوش ظاهر مى شوند و همین ویژگى را نیز 
در این مسابقه به نمایش گذاشتند. ما درصدد ساخت 
یک تیم پر قدرت براى رســیدن به 
رتبه هــاى بـــاالى جدول 
هستیم و امیدواریم که در 
بازى آینــده پیروز میدان

 باشیم.

میلیچ کرکیچ: یک ذوب آهن قدرتمند مى سازیم

یم که این موضوع باعث شد هر آنچه ما در طول 
شته انجام داده بودیم دستخوش تغییر شود 

تم و سبک بازى خود را تغییر دادیم. ما
دادیم و  ر اختیار ماشینســازى قرار
فاعى خود را اندکى عقب تر بردیم تا 

مترى را در اختیار حریف قرار دهیم.
: بازیکنان ما در این سازمان دفاعى 
سیارخوبى داشتند و با دوندگىباال 

سیار خوبى که داشتند 
ند فضــا هاى 

 پوشــش 
تنها در 

حظه 

برآمدیم و موفق به خلق دو فرصت گلز
از آنها به گل تبدیل شد. کرکیچ
یک برنامه از پیش تعیین شـ
بارها انجام داده بودیم به گل
کنم از تمامــى بازیکنان چر
شایسته اى هســتند و در
سختکوش ظاهر مى شوند
در این مسابقه به نمایش گذاش

یک تیم پر قدرت
رتبه هــا
هستیم
بازى
 باش

مدافع ماشین سازى در مورد شرایط این تیم و دیدار با استقالل صحبت کرد.
سید محمد حسینى در گفتگویى در خصوص شرایط این روزهاى ماشین سازى 
اظهار کرد: شرایط تیم خوب اســت و تمرینات خوب و منظمى انجام مى دهیم. 
متأسفانه در دو هفته اول بازى ها بدشانسى و بعضى مسائل دست به دست هم داد 
تا نتوانیم نتایجى که شایسته آن بودیم را کسب کنیم ولى تیم خوبى داریم و امید 

دارم در ادامه راه عملکرد بهترى خواهیم داشت.
وى در مورد بازى با ذوب آهن گفت: ذوب آهن تیم خوبى اســت و کار 

سختى مقابل آنها داشتیم. فرصت هایى داشتیم که به گل دوم 
برسیم و برنده بازى باشیم و 3 امتیاز این بازى خانگى را مال 

خودمان کنیم ولى خوش شانس نبودیم و حریف هم 
از موقعیتش استفاده کرد و کار را به تساوى کشاند.
مدافع میانى ماشــین ســازى در مــورد اخراج 

محمدزاده و اعتراض ذوب آهنى ها به تصمیم 
داور هم توضیح داد: من نباید در مورد تصمیم 
داور مســابقه نظر بدهم. اشــتباهات داورى 
همیشــه بوده و تیم ما هم از این مسائل تا به 

حال کم ضرر ندیده اســت. آن صحنه را چون 
دور بودم ندیدم ولى اگر هم داور اشتباه کرده باشد 

اینطور نیست که بگوییم اگر 11 نفره بودند 100 در صد 
پیروز مى شدند.

سید محمد حسینى: اشتباهات داورى علیه ما هم بوده است

ایوان لکو، سرمربى تیم آنتورپ درباره شرایط علیرضا بیرانوند در بلژیک 
توضیحاتى داد.  لکو در گفتگویى با رسانه اى بلژیکى گفت: «دروازه بان 
اصلى تیم ملى ایران در تعطیــالت بین المللى در بلژیک ماند، زیرا او 
کامًال مى خواهد در تیم آنتورپ بجنگد. او یک جنگجو است و تسلیم 
نمى شود. من دو دروازه بان اول دارم، اما فقط مى توانم یکى از آنها را در 

دروازه قرار دهم. همه مى خواهند علیرضا را ببینند، اما او بدشانس 
بود که براى چند هفته مصدوم شد و در حال حاضر نیاز به فرصت 

بیشترى دارد.»
لکو با اشاره به دنبال کنندگان بیرانوند در اینستاگرام گفت: «با 
2/9میلیون دنبال کننده اینستاگرام، بیرانوند یک ستاره در کشور 
خودش اســت. من مى فهمم که آنها دوست دارند او را در زمین 
ببینند و احساس مى کنم فشار ایران در شبکه هاى اجتماعى رو 
به افزایش است. (لبخند مى زند) باور کنید من هم او را دوست 
دارم، زیرا او یک دروازه بان عالى اســت. اما در مورد بوتز هم 

مى توانم چنین بگویم که او هم خوب است.»

م و دیدار با استقالل صحبت کرد.
ص شرایط این روزهاى ماشین سازى 
ینات خوب و منظمى انجام مى دهیم. 
 و بعضى مسائل دست به دست هم داد 
سب کنیم ولى تیم خوبى داریم و امید 

شت.
کار  آهن تیم خوبىاســت و

شتیم که به گلدوم
مال ى خانگى را

و حریف هم 
 کشاند.
 اخراج 

صمیم 
میم 
رى

تا به 
چون

رده باشد 
1000 در صد 

باور کنید من هم دوستش دارم
سرمربى جوان ایرانى - اروپایى تیم گوته بورگ سوئد هدایت تیم زیر 21 سال هاى سوئد را بر عهده گرفت.

 پویا اسبقى مربى ایرانى - سوئدى که پیش از این با هدایت تیم فوتبال «دالکورد» سوئد نام خودش را به عنوان جوان ترین سرمربى 
خارجى تاریخ فوتبال سوئد مطرح کرد، از سوى فدراسیون این کشور هدایت سرمربى تیم فوتبال زیر 21 سال هاى سوئد را بر 

عهده گرفت. در همین ارتباط رسانه هاى سوئدى با پرداختن به این مطلب نوشتند:
پویا اسبقى حاال با ترك «گوته بورگ» به عنوان سرمربى جدید تیم U-21 سوئد انتخاب شد که به گفته خودش افتخار بسیار 
بزرگى براى او محسوب مى شود. این در حالى است که تیم زیر 21 ساله هاى سوئد با قبول شکست از 
ایتالیا نتوانست جواز حضور در مرحله نهایى جام ملت هاى اروپا در رده زیر21 سال ها را کسب کند 
و حاال با حضور اسبقى جوان مى رود تا روزهاى جدیدى را تجربه کند.  درخصوص پویا اسبقى 
مى توان گفت که او در 23 سالگى فوتبال بازى کردن را کنار گذاشت و به مربیگرى روى آورد؛ 
او ابتدا در سطوح جوانان و نوجوانان به فعالیت پرداخت اما پس از مدتى سرمربى تیم رزگارد 
شد و توانست همراه این تیم از ســطح 6 به 5 صعود کند. اسبقى در سال 2016 پس از مدتى 
دستیارى در تیم دالکورد درحالى که فقط 31 سال سن داشت سرمربى این تیم شد و جوان ترین 
سرمربى خارجى تاریخ فوتبال سوئد شد. وى چند ماهى را نیز به عنوان سرمربى باشگاه 
فوتبال «یفله» فعالیت کرد و سپس در ژانویه 2018 سرمربى «گوته بورگ» شد 

تا نخستین تجربه وى در سطح اول فوتبال سوئد رقم بخورد.

دمت گرم پویا

بزرگى براىاو محسوب مى شود.
ایتالیا نتوانست جوازحضور در
و حاال با حضور اسبقى جوان
3مى توان گفت که او در 23 س
ن او ابتدا در سطوحجوانان و
شدو توانست همراه این تیم
دستیارى در تیم دالکورد درحا
سرمربى خارجى تار
فوتبال «یفله
تا نخستین

یرضا بیرانوند در بلژیک 
یکى گفت: «دروازه بان 
 در بلژیک ماند، زیرا او 
 جنگجو است و تسلیم 
ى توانم یکى از آنها را در 

ینند، اما او بدشانس 
ضر نیاز به فرصت

ستاگرام گفت: «با 
ک ستاره در کشور 
دارند او را در زمین 
هاى اجتماعى رو 
را دوست   هم او
ر مورد بوتز هم 

ستش دارم
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراءصادره هیئت هــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینى 
شــهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روز 
آگهى مى شود.در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالك محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.  
1- راى  شماره    8483      مورخ   1399/08/04  به شماره کالسه  0949    آقاي / خانم محمود 
مال کریمی به شناسنامه شماره 35114 کدملی 1282278551 صادره فرزند قدیرعلی نسبت به 
6 دانگ مغازه به مساحت 46,49 مترمربع پالك شماره386 فرعی از114 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  صفحه 307 دفتر 61 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس    مالحظه و محرز گردیده است.
2- راى  شــماره     8219     مورخ    1399/08/02   به شماره کالســه  1033     آقاي / خانم 
محمدرضا سالمی خوزانی به شناسنامه شــماره 3203 کدملی 1141341042 صادره فرزند 
محمدباقر نسبت به 6 دانگ یکباب ســاختمان طبقاتى  به مساحت 320,50 مترمربع پالك 
شــماره 6,2فرعی از 85اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 226931 مورخ 93/12/03 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
3- راى  شــماره    3425      مورخ    1399/04/15   به شماره کالســه     0358   آقاي / خانم 
فخرالسادات مصطفوي خوزانی به شناسنامه شماره 231 کدملی 1141663041 صادره فرزند 
سیدمحمد نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 80 مترمربع پالك شماره 33فرعی از110 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  سند 106750 مورخ 

80/02/22 دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
4- راى  شماره    7913      مورخ    1399/07/28   به شماره کالسه   0501   آقاي / خانم محمد 
پیمانی به شناسنامه شماره 3030 کدملی 1141232995 صادره فرزند عبدالکریم  نسبت به 6 
دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 168,75 مترمربع پالك شماره202 و 203 فرعی از107 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  سند 201400 مورخ 
89/10/01 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

5- راى  شماره    8167      مورخ    1399/08/02   به شماره کالسه   0234     آقاي / خانم ناصر 
سلیمی به شناسنامه شماره 601 کدملی 1282964585 صادره فرزند رضا  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه . به مساحت 308 مترمربع پالك شماره1488 فرعی از75 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  ســند 513 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
6- راى  شماره    8704      مورخ   1399/08/07    به شماره کالسه     1378   آقاي / خانم نسیمه 
خاتون رنجبریان رنانی به شناسنامه شماره 5792 کدملی 1293184314 صادره خمینی شهر 
فرزند رضا  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه . به مساحت 52 مترمربع پالك شماره1581 فرعی 
از99 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 86 

دفتر 400 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
7- راى  شماره      8504    مورخ    1399/08/04   به شماره کالسه    1952  آقاي / خانم فریبا 
حاجی باقري فروشانی به شناسنامه شماره 22874 کدملی 1140228323 صادره فرزند حسن 
نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 138,71 مترمربع پالك شماره 
939فرعی از72 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل صفحات 
589 و 569 دفتر 141 و 436 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
8- راى  شماره     8506     مورخ  1399/08/04     به شماره کالسه     1953   آقاي / خانم علیرضا 
فرج الهی به شناسنامه شماره 6642 کدملی 1282813579 صادره فرزند حسین نسبت به 3 
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 138,71 مترمربع پالك شماره939 فرعی 
از72 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  صفحات 589 و 569 دفتر 

141 و 436و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
9- راى  شماره       8571   مورخ     1399/08/05  به شماره کالسه    0632  آقاي / خانم طوبی 
حاجیان فروشانی به شناسنامه شماره 11229 کدملی 1140488430 صادره فرزند محمدکاظم  

نسبت به 1 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب مغازه . به مســاحت 28,50 مترمربع پالك شماره 
7755فرعی از72 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در 
صفحه 2 دفتر 621 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

10- راى  شماره      8569    مورخ    1399/08/05   به شماره کالسه   1554  آقاي / خانم زهرا 
پیمانی فروشانی به شناسنامه شماره 10323 کدملی 1142328066 صادره فرزند رمضانعلی 
نسب به 2 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  مغازه . به مساحت 28,50 مترمربع پالك شماره 
1155فرعی از72 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر   شامل صفحه 

5 دفتر 621 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس    مالحظه و محرز گردیده است.
11- راى  شــماره       8572   مورخ    1399/08/05   به شماره کالســه    0633    آقاي / خانم 
قنبرعلی علی پور به شناسنامه شماره 11334 کدملی 1140489408 صادره فرزند محمدحسین 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب مغازه  به مســاحت 28,50 مترمربع پالك 
شــماره1155 فرعی از72 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل   
صفحه 199 فتر 108 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

12- راى  شماره   8647       مورخ   1399/08/06    به شماره کالسه     2413  آقاي / خانم اعظم 
شریفی خونیانی به شناسنامه شــماره 2259 کدملی 0042840708 صادره فرزند غالمرضا  
نسبت به 6 دانگ  یکباب خانه به مســاحت 141,16 مترمربع پالك شماره2828 فرعی از85 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر   شامل سند 10043 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.
13- راى  شماره   8634       مورخ    1399/08/05   به شماره کالسه     0677    آقاي / خانم فاطمه 
جنتی به شناسنامه شماره 13 کدملی 1219741825 صادره فرزند علی بابا نسسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 112,03 مترمربع پالك شماره1059 فرعی از72 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل   ثبت در صفحه 135 دفتر 

379 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
14- راى  شــماره     8635     مورخ   1399/08/05    به شماره کالســه     0676   آقاي / خانم 
محمود فراستی به شناسنامه شماره 754 کدملی 1754873881 صادره فرزند عبداله  نسبت به 
3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 112,03 مترمربع پالك شماره1059 فرعی 
ا72 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر  شامل  ثبت در صفحه 379 دفتر 

135 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
15- راى  شــماره  8621        مورخ   1399/08/05    به شماره کالســه    1185    آقاي / خانم 
زهرا مهرابی خوزانی به شناسنامه شماره 1130289877 کدملی 1130289877 صادره فرزند 
محمود  نســبت به 37 و 2/7 حبه از 72 حبه یکباب خانه   به مساحت 60,85 مترمربع پالك 
شماره 718فرعی از104 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
ثبت در صفحه 62 دفتر 441 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
16- راى  شماره    8619      مورخ   1399/08/05    به شماره کالسه   0550     آقاي / خانم سید 
مهدي حجازي خواه به شناسنامه شــماره 0 کدملی 1130040801 صادره فرزند سیدهدي  
نسبت به 34 و 7,2 حبه از 72 حبه  یکباب خانه  به اســتثناى بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 
60,85 مترمربع پالك شــماره718 فرعــی از104 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در دفتر 441 صفحه 62 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
17- راى  شماره      5497    مورخ   1399/05/21    به شماره کالسه    0471  آقاي / خانم رضوان 
کورنک بهشتی به شناسنامه شــماره 1227 کدملی 1141111861 صادره فرزند غالمعلی  
نسبت به 6 دانگ یکباب ساختمان دو طبقه تجارى مســکونى به مساحت 95,70 مترمربع 
پالك شماره 6820فرعی از158 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  ثبت در صفحه 350 دفتر 169 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس   مالحظه و 

محرز گردیده است.
18- راى  شماره   8353       مورخ  1399/08/04     به شماره کالسه   1093  آقاي / خانم سید 
علی نبوي به شناسنامه شماره 12746 کدملی 1283237202 صادره فرزند سید محمد  نسبت 
به 6 دنگ یکباب کارگاه  به مساحت 1189,60 مترمربع پالك شماره10169 فرعی از75 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13160 معاالوسطه از مهدى 

ابراهیمى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.
19- راى  شماره   8611       مورخ  1399/08/05     به شماره کالسه      0644 آقاي / خانم زهرا 
مختاري به شناسنامه شماره 14814 کدملی 1140146904 صادره فرزند غالمعلی نسبت به 3 
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  زمین داراى اعیانى سوله. به مساحت 2888,85 مترمربع پالك 

شماره1272 فرعی از119 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  
صفحه 22 دفتر 20 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

20- راى  شماره      8021    مورخ  1399/07/20     به شماره کالسه    0643  آقاي / خانم لیال 
روغن چراغی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 22546 کدملی 1140225030 صادره فرزند 
حسینعلی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  سوله  به مساحت 
2888,85 مترمربع پالك شــماره1272 فرعی از119 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل  صفحه 22 دفتر 20     و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
21- راى  شماره    8024      مورخ   1399/07/30    به شماره کالسه    1137   آقاي / خانم اصغر 
عمادي به شناسنامه شماره 153 کدملی 1141070235 صادره فرزند مانده علی  نسبت به 6 
دانگ یکباب خانه  به مساحت 65/237 مترمربع پالك شماره728 و 556 و 351 فرعی از105 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 419 دفتر 
197 و صفحه 179 دفتر 214 و صفحه 493 دفتر 221 و صفحه 188 دفتر 195و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- راى  شماره     7969     مورخ    1399/07/30   به شماره کالسه      0583 آقاي / خانم فاطمه 
حاجی حیدري ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 837 کدملی 1141095361 صادره فرزند 
علی نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مســاحت 99 مترمربع پالك شماره1712 فرعی از87 
اصلی واقع در  ورنوسفادران  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 52536 مورخ 
70/08/04 دفتر 59 و سند 11956 مورخ 33/08/19 دفتر 61 محمد کوچکى  و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
23- راى  شماره    7992      مورخ   1399/07/30    به شماره کالسه   1426     آقاي / خانم ارش 
وطنخواه ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 1130224457 کدملی 1130224457 صادره فرزند 
عبدالعلی نسبت به 1,5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه و فوقانى . به مساحت 356,06 
مترمربع پالك شماره2043 و 2042 فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل   سند 6056 مورخ 93/09/20 دفتر 388 و سند 6566 مورخ 94/02/17 

دفتر 388  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
24- راى  شماره  7961     مورخ   1399/07/30    به شماره کالسه    0837 آقاي / خانم مهدي 
نجار پور فروشانی به شناسنامه شــماره 1450 کدملی 1142242684 صادره فرزند اسمعیل  
نسبت به 6 دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 56,68 مترمربع پالك شماره 770فرعی از72 اصلی 
واقع در فروشان  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع االوسطه از ثبت در صفحه 
356 دفتر 168 و صفحه 559 دفتر 191 و صفحه 562 دفتر 191 و دفتر 139 صفحه 196 و دفتر 
78 صفحه 304 و دفتر 134 صفحه 430  و دفتر 95 صفحــه 564 و صفحه 565 دفتر 191  و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- راى  شماره     7990     مورخ    1399/07/30   به شماره کالسه    1425    آقاي / خانم افشین 
وطن خواه ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 10838 کدملی 1142333231 صادره فرزند 
عبدالعلی نسبت به 1,5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه و فوقانى به مساحت 356,06 
مترمربع پالك شماره2043 و 2042 فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل  ســند 6057 مورخ 93/09/20 دفتر 388  و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
26- راى  شماره    7988      مورخ    1399/07/30   به شماره کالسه      1424  آقاي / خانم ارزو 
امین پور به شناسنامه شماره 1130169642 کدملی 1130169642 صادره فرزند اکبر  نسبت به 
5/1 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه و فوقانى به مساحت 356,06 مترمربع پالك شماره 
2042 و 2043فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل   
سند 6055 مورخ 93/09/20 دفتر 388  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و 

محرز گردیده است.
27- راى  شماره     7986     مورخ  1399/07/30     به شماره کالســه     1415    آقاي / خانم 
سهیال ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 436 کدملی 1141047829 صادره فرزند 
براتعلی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 296,46 مترمربع پالك 
شماره 2042فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر  شامل 
( سند 45735 مورخ 65/04/01 دفتر 61) و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه 

و محرز گردیده است.
28- راى  شــماره     7984     مورخ    1399/07/30   به شماره کالســه   1419   آقاي / خانم 
عبدالعلی وطنخواه ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 207 کدملی 1140978519 صادره فرزند 
حسنعلی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 296,46 مترمربع پالك 

شماره2042 فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل   
سند 29810 مورخ 96/05/26 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
29- راى  شــماره    8547      مورخ   1399/08/04    به شماره کالســه   2443     آقاي / خانم 
صدیقه نوریان کوشکی به شناسنامه شماره 709 کدملی 1142466922 صادره فرزند احمد  
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه . به مساحت 162,20 مترمربع پالك شماره583 فرعی از107 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از شیخ محمد 

نجفى  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
30- راى  شماره     8232     مورخ   1399/08/02    به شماره کالسه    1064  آقاي / خانم یداله 
کریمی به شناسنامه شماره 269 کدملی 1141614677 صادره خمینی شهر فرزند غالمعلی 
نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه تجارى  به مســاحت 25,36 مترمربع پالك شماره 46فرعی 
از105 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر  شامل  سند 25591 مورخ 
97/02/03 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.

31- راى  شماره     6085     مورخ     1399/06/16  به شماره کالسه    1283     آقاي / خانم میثم 
رضائی آدریانی به شناسنامه شماره 367 کدملی 1142437841 صادره فرزند احمد  نسبت به 
6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 221,75 مترمربع پالك شماره1556 فرعی از107 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 542812 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
32- راى  شماره 1399/08/10    مورخ    1399/08/10   به شــماره کالسه  1711  آقاي 
/ خانم محمدحســین علیزاده خوزانی به شناسنامه شــماره 6369 کدملی 1142291723 
صادره فرزند حبیب اله نســبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 207,48 مترمربع پالك 
شــماره 2634فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل  مع االوسطه از مالکیت محترم کاظمى  سند 9795 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناسمالحظه و محرز گردیده است. م الف:1038533 - تاریخ انتشار اول:1399/08/21 
تاریــخ انتشــار دوم :1399/09/06 نبــى الــه یزدانــى -ریاســت محترم ثبت اســناد 

خمینى شهر/8/152
اخطار اجرایى

شــماره 629/96 به موجب راى شــماره 637 تاریخ 96/4/15 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیقلى شمس معدنى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ دویست و نه هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 
93/9/19 لغایت اجراى حکم وپرداخت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف 
آباد که به توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد .محکوم له: امین عزیزى به نشانى: پلیس 
راه سنگبرى فالمک جنب پلیس راه 8516835721 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. 1050860 /م الف-شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/9/110
 اخطار اجرایى

شماره 331/97 به موجب راى شماره 657/97 تاریخ 97/5/21 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على درخشان هوره به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد و چهل هزار تومان  
بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و شصت و چهار هزار و دویست و پنجاه تومان بابت هزینه 
هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 92/11/20 لغایت اجراى حکم و  پرداخت نیم 
عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگســترى نجف آباد.محکوم له: ایمان رضایى  
به نشانى: امیر آباد خ شریعتى کوچه مســجد خلیل اهللا ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یــا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 1051024/م الف-شعبه  پنجم شوراى حل اختالف نجف 

آباد/9/111

آگهى تغییرات 
شــرکت پرتو پردازش ویرا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 61366 
و شناســه ملى 14007916300 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : حســین یزدخواستى به کدملى 
1288431244 بعنوان مدیرعامل 
و دالرام یزدخواســتى بــه کدملى 
1271429357 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و حســن یزدخواستى 
به کدملى 1270362402 بســمت 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء هریک از 
اعضاى هیات مدیره بــه تنهایى و با 
مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1049319)

آگهى تغییرات 
شرکت توســعه فناورى محوران پردازش 
کامیاب ســهامى خــاص به شــماره ثبت 
60404 و شناســه ملى 14007554808 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
زهرا عقیلى کدملى 1284881911 بعنوان 
نایب رئیــس هیات مدیره - رضــا یعقوبى 
کدملى1282808265 بعنوان مدیرعامل - 
مهدى محمدى رفتار کدملى 1286888816 
به ســمت رئیس هیات مدیره - مهدى حق 
شــناس کدملى 1292758279 بســمت 
عضو هیات مدیره - مهــدى باغکى کدملى 
1270554409 بسمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء 
مدیرعامــل و نایب رئیس هیــات مدیره با 
مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهــد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1050177)

آگهى تغییرات 
شرکت شایان نیروســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 17914 
و شناســه ملى 10260388265 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : محمد جواد زمانى فروشــانى 
بــه شــماره ملــى 1141490919 
بعنوان رئیس هیات مدیــره و محمد 
حسن زمانى فروشــانى به شماره ملى 
1141138956 بعنــوان مدیرعامل 
و نازنیــن عبدالغنــى بــه شــماره 
ملى0077641043 بعنوان نائب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء مدیرعامل و یکى از 
اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1050729)

آگهى تغییرات 
شرکت شــایان نیروســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 17914 و 
شناسه ملى 10260388265 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/07/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محمد جواد زمانى فروشانى کدملى 
1141490919 و محمد حسن زمانى 
فروشــانى کدملى1141138956 و 
نازنین عبدالغنى کدملى0077641043 
بعنوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
محســن جانى قربــان پــوده کدملى 
5129819802 و شــراره مصطفائى 
کدملى 1160222738 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1050730)

آگهى تغییرات 
شرکت توسعه فناورى محوران پردازش 
کامیاب ســهامى خاص به شــماره ثبت 
60404 و شناسه ملى 14007554808 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/08/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى محمدى 
رفتار به کدملــى 1286888816 و زهرا 
عقیلى به کدملى 1284881911 و مهدى 
حق شــناس به کدملى 1292758279 و 
مهدى باغکى به کدملى 1270554409 
و رضا یعقوبى به کدملى1282808265 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. فاطمه جهانگرد 
نصرآبــادى به کدملــى 5640006773 
و گلنــاز توکلــى دارگانــى بــه کدملى 
1289171106 بترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1050178)

آگهى تغییرات 
شــرکت تجارت الکترونیک ایرسا 
سهامى خاص به شماره ثبت 61476 
و شناســه ملى 14007961556 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - حمیدرضا حاجى حیدرى به 
شماره ملى 1288368054 بعنوان 
رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل، 
مریم معصومى انارکى به شماره ملى 
1289169020 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و فاطمه معصومى انارکى 
به شماره ملى 1249872588 بسمت 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاى 
رئیس هیئت مدیره و با مهر شــرکت 
معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1049890)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سبز اندیشان هم آورد رستاك اسپادانا درتاریخ 1399/09/02 به شماره ثبت 66216 به شناسه ملى 14009601911 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید-توزیع-واردات-صادرات صنایع غذایى.خرید 
وفروش ،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور،انعقاد قرارداد با اشخاص 
حقیقى و حقوقى در کلیه زمینه هاى فعالیت شرکت،اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى در خصوص تحقق اهداف شرکت. درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و 
میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله طالقانى ، کوچه فرعى 3 جنوبى ، بن بست 1 غربى ، پالك 6 ، طبقه اول کدپستى 8318681350 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 10000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 0367905 مورخ 1399/08/11 نزد بانک تجارت شعبه گلشن با کد 6930 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره خانم مهسا خوش اخالق به شماره ملى 1271404656 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حامد حیدرى به شماره ملى 
1289705143 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى سعید چراغى شمس آبادى به شماره ملى 
1292261481 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه کارپناه به شماره ملى 1757090381 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 مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم بتول روشنى 
به شماره ملى 1287519695 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى مهدى کرمانى به شماره ملى 1288003676 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 (1050115)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آرکا ایمن سپاهان درتاریخ 1399/08/29 به شماره ثبت 66200 به شناسه ملى 14009596851 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره، طراحى، فروش و نصب و راه اندازى سرویس و نگهدارى سیستم هاى امنیتى 
،اعالم و اطفاى حریق ،اتوماسیون صنعتى و ساختمانى درب هاى اتوماتیک صنعتى و ساختمانى، آسانسور و باالبر، برق صنعتى ،تاسیسات سرمایشى و گرمایشى 
و نظارت تصویر سانترال، پارکینگ و خانه هوشــمند، تامین قطعات الکتریکى و الکترونیکى، صادرات و واردات، اخذ وام و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى 
وخصوصى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین 
شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله شهیدبهشــتى ، نیم فرعى بین 9و10غربى ، کوچه ((نویداکبرى)) ، کوچه یکم شرقى[یکم غربى] ، پالك 
45 ، طبقه همکف کدپستى 8314667961 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 103 مورخ 1399/08/22 نزد بانک سپه شعبه آزادى خمینى شهر با 
کد 1031 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى منصور حاجى هاشمى ورنوسفادرانى به شماره ملى 1141234361 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 ســال آقاى حمید کریمیان کاکلکى به شماره ملى 1141325561 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى سروش کریمیان کاکلکى به شماره ملى 5100143231 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس و نایب رئیس هیات مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مینا نوروزى فروشانى به شماره ملى 1130235750 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 سال آقاى حامد نوروزى فروشانى به شماره ملى 1130343502 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 (1050119)
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از دست دادن حس بویایى و چشــایى یکى از عالیم اولیه ابتال 
به کووید- 19 است که مى تواند در بسیارى از مبتالیان به این 
بیمارى بروز کند. در برخى از بیماران نیز این عالیم با مشکالت 
گوارشى همراه مى شود که مى تواند عالیم آگاهى دهنده اولیه 
براى ابتال به این بیمارى باشد. بنابراین افرادى که حس بویایى و 
چشایى خود را از دست مى دهند بهتر است خود را قرنطینه کرده 

تا از شیوع آن به دیگران جلوگیرى کنند.  عالوه بر این، یک تیم 
از پزشکان بیمارستان هاى معتبر اعالم کردند که از دست دادن 
حس بویایى و چشایى نشان دهنده این است که بیماران مبتال 
به این بیمارى به نوع شدید آن مبتال نشده اند و نیازى به بسترى 

شدن در بیمارستان یا استفاده از دستگاه اکسیژن ندارند.
دکتر «آرون الکانپال»، متخصص قفسه سینه و بیمارى هاى ریه 
توضیح مى دهد که ویروس کرونا ممکن است سلول هاى اطراف 
اعصاب مسئول حس بویاى و چشایى را آلوده کند بنابراین، حتى 
اگر فردى به ویروس کرونا آلوده و دچار از دســت دادن بویایى 
شود، قابل برگشت بوده و ممکن است ظرف یک هفته بهبود یابد.

البته الزم به توضیح اســت که از دســت دادن حــس بویایى 
مى تواند نشان دهنده سایر مشکالت سالمتى نیز باشد. آنوسمیا، 
اصطالحى که براى از دست دادن حس بویایى استفاده مى شود، 

مى تواند نشانه اى از بیمارى هاى مختلف باشد.
فردى که از آنفلوآنزا رنج مى برد همچنین مى تواند حس بویایى 
و چشایى خود را از دســت بدهد. در کنار آنفلوآنزا و کووید- 19، 
بیمارى هایى چون رینیت، سینوزیت، تومورهاى مغزى، اسهال 
و بسیارى از بیمارى هاى دیگر نیز این عالیم را بروز مى دهند. 
از این رو، این پدیده یک عالمت رایج براى ویروس هاى تنفسى 

است و فقط ویژه ویروس کرونا نیست.

یکى از راه هاى کاهش احتمال ابتال به بیمارى هاى عفونى تنفسى و فصلى مانند 
سرماخوردگى، آنفلوآنزا یا کووید-19 در روزهاى سرد سال، تقویت شدید سیستم 
دفاعى بدن است. بیشتر ما مى دانیم که داشتن یک رژیم غذایى سرشار از میوه ها 
و سبزى هاى تازه در کنار کاهش مصرف چربى هاى ناسالم، قند، شکر و نمک 

مى تواند به تقویت سیستم ایمنى بدن کمک کند.
در کنار این توصیه هاى تغذیه اى عمومى مى توان به بعضى از مواد غذایى مغذى 
که تأثیر چشمگیرى بر افزایش قدرت سیستم دفاعى بدن دارند، اشاره کرد. یکى 

از این خوراکى هاى پاییزى و زمستانى،  پیاز قرمز است. 
پیاز قرمز حجم باالیى از آنتى اکسیدان هاى قوى براى مبارزه با عوامل بیمارى زا 
در بدن را در خود جاى داده اســت. ویتامین C فراوان، ویتامین هاى گروه B و 
پتاسیم جزو ارزشمندترین دارایى هاى پیاز قرمز یا همان پیاز بنفش هستند. این 
آنتى اکســیدان هاى قدرتمند مى توانند از طریق کاهش التهاب در بدن، تنظیم 

فشار خون، تنظیم قند خون و پیشگیرى از افزایش کلسترول خون باعث بهبودى 
چشمگیر در عملکرد سیستم ایمنى بدن در برابر عوامل بیمارى زاى مختلف شوند. 
از این رو، توصیه مى شود که در این پاییز و زمستان کرونایى، مصرف مقدارى پیاز 
قرمز خام را همراه با وعده هاى غذایى، به تنهایى یا در قالب ساالدهاى مختلف 
داشته باشید. اگر نمى توانید طعم پیاز خام را تحمل کنید،  مى توانید آن را با مقدارى 
فلفل سیاه، آبغوره، جعفرى تازه یا پودر آویشــن طعم دار کنید. افزودن مقدارى 

روغن زیتون به پیاز قرمز خام هم باعث مالیم تر شدن طعم نهایى آن مى شود. 
یکى از مشکالت خانه نشینى ناشى از همه گیرى کروناویروس در سراسر جهان، 
کم تحرکى، تنبلى روده، اضافه وزن و چاقى است. همه این موارد در کنار یکدیگر 
مى توانند خطر بروز بعضى از انواع ســرطان ها مانند ســرطان هاى گوارشى یا 
سرطان روده را افزایش دهند. از این رو، توصیه مى شود که در دوران کرونا، عالوه 
بر داشتن فعالیت فیزیکى در خانه، از مصرف حجم باالى سبزیجات تازه در طول 

روز غافل نشوید. بهتر است که این روزها یک وعده از سبزیجات را به پیاز قرمز 
خام اختصاص دهید. پیاز خام ترکیبى به نام آلیوم را در خود جاى داده اســت که 
دریافت منظم آن مى تواند احتمال ابتال به سرطان هاى گوارشى و سرطان روده 

بزرگ را تا حدود 22 درصد کاهش دهد. 
بیشتر ما شنیده ایم و مى دانیم که مصرف منظم شیر و لبنیات مى تواند به افزایش 
تراکم استخوان ها و حفظ سالمت آنها کمک کند. اما بهتر است بدانید که مصرف 
منظم پیاز خام به دلیل داشتن آنتى اکسیدان هاى فراوان مى تواند باعث کاهش 
شدید استرس اکسیداتیو در بدن شــود و همین مسئله مى تواند احتمال کاهش 
تراکم استخوان ها را از بین ببرد. به همین دلیل هم اگر در فصل پاییز یا زمستان 
به خاطر سرماى هوا با دردهاى موضعى در استخوان ها مواجه شدید، مى توانید با 
افزودن پیاز قرمز به رژیم غذایى روزانه باعث بهبودى در سالمت استخوان ها و 

کاهش درد آنها شوید. 

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد مصرف بیش از حد تخم مرغ مى تواند ریسک ابتال به دیابت را افزایش دهد. در 
این مطالعه محققان دانشگاه ساوت استرالیا به بررســى مصرف تخم مرغ در نمونه گسترده اى از افراد بزرگسال 

چینى برآمدند.
نتایج نشان داد افرادى که به طور منظم روزانه یک تخم مرغ یا بیشتر مصرف مى کنند (معادل 50 گرم) 

ریسک دیابت در آنها 60 درصد افزایش مى یابد.
به گفته محققان، رژیم غذایى یک فاکتور مهم و شناخته شده در شروع دیابت نوع2 است از 
این رو شناسایى طیف وسیعى از فاکتورهاى رژیمى تأثیرگذار بر شیوع رو به افزایش این 

بیمارى مهم است.
محققان در این تحقیق متوجه شدند مصرف طوالنى مدت و زیاد تخم مرغ 
(بیش از 38 گرم در روز) خطر دیابت را حدود 25 درصد افزایش مى دهد.

همچنین افرادى که به طورمنظم بیش از 50 گرم تخم مرغ (معادل 
یک تخم مرغ در روز) مصرف مى کنند احتمال ابتال به دیابت 
در آنها 60 درصد افزایش مى یابد. محققان متوجه شدند 

این تأثیر در زنان مشهودتر از مردان است.

عوامل متعددى در ســالمت مو تأثیر دارد که از جمله آنها ژنتیک، مراقبت و شستشو، مواد معدنى، 
مکمل ها و غذاست.

یکى از نگرانى هاى بسیارى از افراد ریزش مو هایشان است. ریزش مو به طور معمول ژنتیکى است، 
اما مى توان با مراقبت و یک رژیم غذایى مناسب ســرعت آن را کم کرد و حتى جلوى آن را گرفت. 
همانطور که برخى از غذاها مى توانند به کنترل ریزش موها کمک کنند برخى از غذاها نیز مى توانند 

باعث سرعت بخشیدن به این فرایند شوند.
در ادامه چندین غذا را به شــما معرفى خواهیم کرد که با خوردن آنها سرعت ریزش مو هاى سرتان 

بیشتر خواهد شد.
1. نوشابه هاى گازدار رژیمى

2. شکر
3. نشاسته فرآورى شده

4. فست فود

یک متخصص تغذیه با اشــاره به عوامل ابتال به کبد چرب، به 
ارائه توصیه هاى تغذیه اى براى جلوگیرى از بروز این بیمارى 

پرداخت.
احمدرضا درســتى گفت: بیمارى کبد چرب یک بیمارى رایج 
است که متأســفانه در ظاهر افراد مشخص نیست در حالى که 
چربى باالى کبد مانند هپاتیت سبب تغییر رنگ چشم ها مى شود 
و تنها با انجام آزمایش تشخیص آن امکانپذیر است. وى اظهار 
کرد: بروز بیمارى کبد چرب دربعضى از افراد مى تواند همراه با 
سرگیجه، ناراحتى گوارشى باشد اما در بیشتر مواقع مانند بیمارى 
دیابت مى تواند به صورت پنهان باشــد و خطرات آن همچنان 

برقرار باقى بماند.
مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکى تهران با تأکید بر نقش 
کبد به عنوان یکى از اعضاى اصلى بدن بیان کرد: ویتامین هاى 
محلول در چربى، اسیدهاى چرب و به طور کلى هر مواد مغذى 
حاصل از مواد غذایى ما توسط کبد ذخیره مى شوند براى مثال 
کبد ورزشــکاران گلیکوژل مورد نیاز آنها را تأمین مى کند و یا 
در زمان روزه دارى در طول ســاعاتى که روزه هســتیم بدن از 
طریق گلوکز حاصل از کارکرد کبد سوخت و ساز مورد نیاز خود 
را تأمین مى کند بنابراین اگر عملکرد کبد درســت نباشــد فرد 

ضعیف مى شود.
درستى  افزود: در صورت مصرف کربوهیدرات کبد که مسئولیت 
ذخیره مــواد را برعهــده دارد کربوهیــدرات را ذخیره مى کند 
به ایــن ترتیب چربى افزایــش مى یابد و دچار ســیروز کبدى 
مى شــود، متأســفانه در بیمارانى که در موارد حاد ابتال به کبد 

چرب هستند کبد برگشت ناپذیر 
اســت و منجر به مرگ 

مى شــود. وى اظهار 
کــرد: کاهش مصرف 

غذاهاى فورى، ارزان و 
پرچرب، فست فودهایى 
کــه در روغن هــاى 
اکسیدشده تهیه مى شوند 
همچنین نان ها و برنجى 

که بــا آرد ســفید تهیه 
شــده اند؛ میوه ها، لبنیات، 

سبزیجات و غالت سبوس دار 
در کنار افزایش مصرف نان هاى 

سبوس دار مانند نان جو، برنج قهوه اى 
(در صورت مصرف از برنج سفید آن را به یک تا دو بار در هفته 
آن هم به صورت دم کرده محدود کنید) نقش بسیار مهمى در 

پیشگیرى از بروز کبد چرب دارد.
این متخصص تغذیه گفت: کله پاچه به عنوان یکى از غذاهاى 
بسیار مضر براى کبد اســت، چرا که کبد مسئولیت ذخیره مواد 
مغذى را دارد، از آنجایى که کله پاچه از ترى گلیســیرید باالیى 

برخوردار است مى تواند چربى کبد را باال ببرد. 
همچنین برخالف تصور عموم مبنى بر مصرف گوشت، مرغ و 
ماهى، باید گفت در صورت زیاده روى در مصرف هریک از این 
فرآورده ها پروتئین و چربى فراوانى به کبد مى رســد همچنین 

میزان اســیداوریک در بدن باال 
رفته کــه مى تواند در مفاصل رســوب و 

عملکرد کلیه را نیز کاهش دهد. درســتى تأکید کرد: 
خواب و فعالیت مناسب؛ مصرف ســبزیجات پخته و خام مانند 
ریواس، کلم، کرفس، هویج، شلغم، لبو، سبزى خوردن، گوجه، 
کاهو، خیار؛ میوه ها به صورت دو تا سه واحد در روز براى مثال 
انار به همراه دانه و ورقــه هاى نازك آن و پرتقــال به همراه 
پوســت ســفید نازك آن؛ شــیر و لبنیات کم چرب و کاهش 
مصرف شــیرینى هایى مانند عسل، مربا، شــیرینى، نوشابه، 
نوشیدنى هاى شیرین تا حد زیادى از بروز کبد چرب جلوگیرى 

مى کند.

شیـر کاکائـو؛ خوب یا بد؟ از آنجایى که ســنین کودکى و نوجوانى، سنین طالیى براى رشد 
و استحکام استخوان ها محســوب مى شوند، نوشیدن شیر در این 
دوران بســیار ضرورى اســت. با این حال تحقیقات نشان داده اند 
که کودکان زیر دو سال کمبود مواد مغذى دارند. با اینکه کودکان 
مى توانند کلسیم و ویتامین D را از سایر مواد غذایى نیز دریافت کنند، 
شیر و سایر مواد لبنى یکى از رایج ترین منابع براى دریافت این ماده 
غذایى هستند. اما بسیارى از کودکان تمایلى به نوشیدن شیر از خود 
نشان نمى دهند. براى کودکانى که به نوشیدن شیر عالقه اى ندارند، 
شیرهاى طعمدار یکى از راه هاى مناسب براى تأمین دستکم دو تا 

ساده مغذى ضرورى است.

آیا شــیرکاکائو باعث عالقه مند شــدن کودك به 
نوشیدن شیر مى شود؟

در مدرسه هنگامى که کودکان قرار است بین شیرساده و شیرکاکائو 
یکى را انتخاب کنند، درصد بیشترى شیر کاکائو را انتخاب کرده و 
نسبت به شیر ساده مقدار بیشــترى مصرف مى کنند. این نکته نیز 
حائز اهمیت است که کودکان معموًال کمتر از مقدار مورد نیاز روزانه 

خود، کلسیم دریافت مى کنند.
کودکان به طور متوسط باید روزانه سه لیوان شیر بنوشند که حذف 
کردن یکى از این وعده ها باعث کمبود مواد مغذى خواهد شد، زیرا 

برخى از این مواد بسیار سخت جایگزین مى شوند.

شیر کاکائو براى کودکان مفید است یا مضر؟
اگر فرزند شما از نوشیدن شیرکاکائو لذت مى برد، خیالتان راحت باشد 
که هیچ خطرى سالمتى اش را تهدید نمى کند. نوشیدن شیر لبنى 
طعم دار، مانند شیرکاکائو، فواید زیادى براى سالمتى دارد و مى تواند 
به عنوان گزینه اى اصلى در برنامه غذایى روزانه قرار بگیرد. در واقع 
اگر حذف شکالت از شیر، باعث امتناع کودك از شیر خوردن شود، 

آسیب هاى آن بسیار زیاد خواهد بود.

آیا شیرکاکائو، همان مواد مغذى شیر ساده را دارد؟
نوشیدن شیرهاى طعم دار یکى از بهترین راه ها براى دریافت مواد 
معدنى مورد نیاز در بدن کودکان است. شیرهاى طعم دار نیز مانند 
شیرمعمولى یا سفید حاوى تمام مواد مغذى براى سالمت کودکان 
هستند. این مواد مغذى شامل کلســیم، ویتامین D و... هستند که 
از ترکیبات ضرورى براى رشــد و استحکام استخوان ها محسوب 

مى شوند.

میزان شکر موجود در شیر کاکائو براى کودك مضر 
نیست؟

جالب است بدانید که شــیر به طور طبیعى حاوى نوعى قند به نام 
الکتوز است و شیرهاى طعم دار حاوى شکرى افزوده شده اى به نام 
ساکاروز. پس میزان شکر درج شده برروى پاکت شیرکاکائو مجموع 

دو نوع شکر طبیعى و مصنوعى است.
شیرهاى طعمدار تنها مقدار کمى شــکر به برنامه غذایى کودکان 
اضافه مى کنند. نوشابه و نوشیدنى هاى شیرین غیرگازدار بیش از 40 
درصد شکر به برنامه غذایى کودکان دو تا 18 سال اضافه مى کنند، 

در حالى که شیرهاى طعم دار تنها 4 درصد شکر دارند.
از سال 2007 میزان شکر موجود در شــیرکاکائو یا سایر شیرهاى 
طعمدارى که در مدارس عرضه میشوند، تا 55 درصد کاهش یافت.

با اینکه پژوهشگران توصیه مى کنند میزان شکر موجود در غذاها 
باید تا حد ممکن کاهش یابد، اما مى گویند در بسیارى از غذاهاى 
سالم و مغذى، مانند شــیرکاکائو، باید میزان مشخصى شکر وجود 

داشته باشد تا طعم آن را بهتر کند.

آیا شیرکاکائو باعث اضافه وزن کودك مى شود؟
پژوهش هاى صورت گرفته تابه حال ارتباط مشخصى بین نوشیدن 
شیرهاى طعم دار و افزایش وزن در کودکان نشان نداده اند. مانند 

هر غذا یا نوشیدنى دیگرى، رعایت تعادل کلید حل مشکالت است. 
کودکانتان را تشویق کنید تا به خوردن غذاهاى لبنى مانند ماست، 

پنیر و شیرسفید عادت کنند.

آیا شیرکاکائو منجر به پوسیدگى دندان مى شود؟
مطالعات انجام شــده در این زمینه تابه حال هیچ ارتباطى بین این 
دو مقوله را نشــان نداده اند. اما براى لذت بردن از نوشیدن شیر و 

دندان هایى سالم، دو راهکار ساده راهنماى شما خواهد بود:
• سعى کنید شیرهاى طعمدار را بین وعده هاى غذایى مصرف کنید.

• براى کمتر کردن زمان تماس با دندان ها، ســعى کنید شــیر و 
دیگر نوشیدنى هاى شــیرین را، جرعه جرعه ننوشید و یکباره سر 

بکشید.

از بین رفتن حس چشایى و بویایى 
در کرونا نشانه خوبى است؟

ساهمیت مصرف پیاز قرمز در این پاییز کرونایى
د
و
م
د
ک
ا
پ
د
پ
آ

یى رو ییز ینپ ر ز ر ز پی ر ی

غذاهایى که باعث ریزش مو مى شوند!

خطر 
مصرف زیاد 
تخم مرغ

در  د.
سال 

گرم) 

تاز 
شاین 

 مرغ 
دهد.

عادل 
یابت

شدند 

اگر کبد چرب دارید به این غذاها لب نزنید
 برگشت ناپذیر 

مرگ  ه
ظهار 
صرف

رزان و 
ودهایى 
هــاى 
ى شوند 
رنجى 

ید تهیه 
لبنیات،  ا،

ت سبوس دار 
نانهاى صرف

قهوه اى  ان جو، برنج
ف از برنج سفید آن را به یک تا دو بار در هفته 
 دم کرده محدود کنید) نقش بسیار مهمى در 

ا د ک
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