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آلزایمر؛ نشانه ها، درمان، توصیه هافروش آنالین تخم  مرغ در اصفهان«کابل پالك 10» به جشنواره فجر مى رسدروایت همبندى «آرمان» از صبح روز اعدام او طعنه پسر برانکو به پرسپولیس سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چه کسانى
 عسل 

نباید بخورند؟

آلودگى هوا  اصفهان را تعطیل مى کند؟
3

5

افزایش قیمت 
سیب زمینى و گوجه 
در بازار اصفهان

عسل خواص زیادى دارد اما حاوى قند هم مى باشد 
پس باید در مصرف آن مراعات کرد و آن را آزادانه نباید 

مصرف کرد .
عسل طبیعى ماده غذایى بسیار خوبى است؛ بخاطر 

اینکه حدود 40 درصد فروکتوز دارد و مى تواند ...

رئیس اتحادیه میوه و ســبزى اســتان اصفهان 
گفت: گوجه فرنگى و ســیب زمینى صدرنشین 

قیمت ها در بازار هستند.
نوروزعلى اســماعیلى، رئیــس اتحادیه میوه و 
سبزى اســتان اصفهان گفت: در چند روز اخیر 
با افزایش قیمت گوجه فرنگى و سیب زمینى در 
بازار رو به رو بوده ایــم، در حال حاضر قیمت هر 
کیلو ســیب زمینى در خورده فروشى ها 9 هزار و 
500  الى 10 هزار تومان و گوجه فرنگى 13 الى 

14 هزار تومان است.
وى افــزود: الزم بــه ذکر اســت کــه قیمت 

سیب زمینى در...

روند سالمندى در استان اصفهان، شتابزده تر  ازروند سالمندى در استان اصفهان، شتابزده تر  از
 استان هاى دیگر است استان هاى دیگر است

مدیر کل بهزیستى استان اصفهان در پاسخ به «نصف جهان»:مدیر کل بهزیستى استان اصفهان در پاسخ به «نصف جهان»:

8

تشریح تدابیر اندیشیده شده براى هفته آلوده جارى از زبان معاون استاندارى 

مدافع سپاهان:

بازى کردن در لیگ ایران راحت نیست
تیم فوتبال سپاهان موفق شــد پس از دو هفته ناکامى، در هفته ششم لیگ 
برتر در دیدارى دشوار در شیراز مقابل فجرسپاسى به برترى دست پیدا کند 
و به صدر جدول برسد. گئورگى ولسیانى، مدافع مستحکم سپاهان که یک 
مهره کلیدى در ترکیب این تیم است در مورد وضعیت طالیى پوشان صحبت 

مى کند. ولسیانى مى گوید: اتفاق مثبتى که...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

موتورسواران 
اصفهانى، پیشتاز در 
تصادفات شهرى

آسیب جزئى به تأسیسات در حوادث اصفهان
3
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مدافع ذوب آهن: مدافع ذوب آهن: 

شک ندارم ذوب آهن شک ندارم ذوب آهن 
نتیجه مى گیردنتیجه مى گیرد

2

2

دبیر شوراى عالى مناطق آزاد:دبیر شوراى عالى مناطق آزاد:

بعد از گذشتبعد از گذشت
  3939 سال  سال 

هنوز کیشهنوز کیش
 برق ندارد برق ندارد

حجت االسالم حجت االسالم 
محمدتقى رهبر:محمدتقى رهبر:

مسئله مسئله 
آب اصفهان آب اصفهان 

با دعوا با دعوا 
حل نمى شودحل نمى شود
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هوتن شکیبا با اشاره به فیلم هایى که بازى کرده است:هوتن شکیبا با اشاره به فیلم هایى که بازى کرده است:

خالصه عملکرد سال مالى 1399 
شهردارى بویین میاندشت 

 به استناد ماده 71 قانون شهردارى ها  ، عملکرد سال مالى 1399 شهردارى بویین میاندشت 
به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان محترم ارائه مى گردد  

 احمد عبداللهى- شهردار بویین میاندشت

هزینه ها و اعتبارات مصرف شده 
عملکرد شرح

41/649/401/787هزینه هاى عمومى 
43/273/029/841تملک دارایى هاى سرمایه اى 

0تملک دارایى هاى مالى
84/922/431/628مجموع هزینه ها 

0موجودى ها ( مازاد ) آخر دوره مالى
5/506/293/429سایر پرداخت ها ( دیون عمرانى و على الحساب هاى عمرانى ) 
0هزینه از محل اعتبارات دریافتى از سایر مؤسسات و دستگاه ها 

90/428/725/057جمع هزینه ها موازنه با درآمد ها و موجودى آخر سال

درآمد ها و منابع حاصل شده 
عملکرد شرح 

69/943/602/653درآمد هاى عمومى 
20/485/122/404منابع حاصل از واگذارى دارایى هاى سرمایه اى 

90/428/725/057مجموع درآمد ها
0موجودى ها ( مازاد ) اول دوره مالى 
0کمک اعتبارات جارى به عمرانى 

0اعتبارات دریافتى از سایر مؤسسات و دستگاه ها 
90/428/725/057جمع درآمد ها موازنه با هزینه ها و موجودى آخر سال 

بازى کر
تیم فوتبال سپاه
برتر در دیدارى
و به صدر جدول
مهره کلیدى در
مى کند. ولسیانى

ر 

تالشگران خط اصالح شــماره 4 ناحیه نورد سرد شــرکت فوالد مبارکه توانستند با 
ثبت رکورد تولید 20 هزار و 650 تن کالف سرد اصالح شده در آبان ماه 1400، براى 
نخستین بار از ابتداى راه اندازى و سومین بار در ســال جارى، رکورد تولید در این خط 

را جابه جا کنند. 
محسن زارع، مدیر محصوالت سرد و پوشش دار ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: خطوط نهایى ناحیه نورد سرد ایستگاه پایانى تولید محصوالت سرد در این 
ناحیه و در خطوط تولید فوالد مبارکه است و به نوعى ویترین محصوالت این شرکت 

محسوب مى شود.
وى در ادامه افزود: ارتقاى کمى و کیفى محصوالت فــوالد مبارکه عالوه بر نظارت 
و کنترل دائمى محصول و انطباق آن با الزامات مشــترى در ایــن خطوط از اهمیت 
قابل توجهى برخوردار است که با تالش کارکنان در ناحیه نورد سرد این شرکت، خط 
اصالح شماره 4 توانست تبلور بیانات مقام معظم رهبرى در خصوص رفع موانع تولید 
باشد و به ســقف جدیدى در تولید محصول سرد فوالد مبارکه دست یابد که این مهم 
گواه الطاف الهى و عزم و اراده جمعى کارکنان بوده و نشان دهنده توانایى هاى بالقوه و 

بالفعل این خطوط در کسب موفقیت هاى آتى است.
رامین خاکسارى رئیس خطوط نهایى ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه نیز در این 
خصوص در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: خطوط نهایى ناحیه نورد سرد شامل 
4 خط اصالح، 2 خط برش و یک خط برش نوارى اســت که از این میان، تالشگران 
خط اصالح 4 توانستند رکوردهاى 20 هزار تن در فروردین ماه، 20 هزار و 350 تن در 

شهریورماه و 20 هزار و 650 تن در آبان ماه را به صورت پیاپى در سال جارى ثبت کنند.
وى با بیان این که این رکورد در لبیک به منویات مقام معظم رهبرى در سال «تولید، 
پشتیبانى ها و مانع زدایى ها» صورت گرفته اســت، افزود: این رکورد در حالى محقق 
شد که محدودیت هاى ناشى از تحریم ها مانع بزرگى براى صنعت فوالد و به خصوص 

ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه محسوب مى شود.
رئیس خطوط نهایى ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این موفقیت 
قابل توجه که در یکى از ماه هاى 30 روزه سال کسب گردیده مرهون تالش هاى تمامى 
کارکنان و زحمت کشــان خطوط نهایى و واحدهاى پشــتیبانى به ویژه حمایت هاى 

بى دریغ مدیریت ناحیه نورد سرد است.
محمودرضا قرمزى، رئیس گروه فنى تولید ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه نیز این 
خصوص در گفت وگو با خبرنگار فوالد تصریح کرد: خطوط نهایى و به خصوص خطوط 
اصالح در ناحیه نورد سرد، در تولید محصول از اهمیتى استراتژیکى برخوردار است و 
با توجه به طیف وسیع محصول از حیث ابعاد و گرید کیفى، کنترل فرایند محصول در 
این خطوط همیشــه مؤید انطباق کمى و کیفى محصول سرد شرکت فوالد مبارکه با 

خواسته هاى مشتریان خواهد بود.
وى اضافه کرد: از ابتداى ورود کالف گرم به ناحیه نورد ســرد شرکت فوالد مبارکه تا 
پایان تولید محصول سرد که درواقع منتهى به خطوط اصالح شماره 1 تا 4 خواهد بود، 
محصول تولیدشده با تمام مشــخصات منطبق با داده هاى فنى تولید، تحت پایش و 

کنترل دائمى قرار مى گیرد.

براى سومین بار پیاپى در سال جارى و با اعتماد به توان داخلى صورت گرفت؛

ثبت رکورد در خط اصالح 4 
ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه 
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خوشحالم جوان اول خوشحالم جوان اول 
عاشق هستمعاشق هستم

ید 
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سازمان جهانى بهداشت هشــدار داد: خطر آلودگى هوا به 
مراتب بیشتر از بسیارى بیمارى هاي ویروسى و عفونى براى 

مادران باردار و کودکان زیر پنج سال است.
طبق اعالم سازمان بهداشت جهانى از آنجا که ریه انسان، 
مسئول جذب اکســیژن هوا و دفع دى اکسید کربن خون 
است، از این رو در صورتى که غلظت آالینده هاى هوا فراتر 
از ظرفیت تصفیه ریه انسان باشد، وارد جریان خون شده و 
باعث بروز عوارضى همچون اختالل در انتقال اکسیژن به 
بافت هاى بدن، افزایش ضربان قلب، سکته قلبى، کاهش 
ظرفیت شش ها، آسم، برونشــیت و سرطان ریه مى شود. 
بر این اســاس آلودگى هوا باعث تحریک مجارى هوایى 

و تشدید آســم در میان افراد به خصوص کودکان مى شود. 
تماس دراز مدت با هواى حاوى میــزان بیش از حد مجاز 
آالینده ها باعث بروز برونشیت مزمن، بیمارى مزمن ریه، 
تنگى نفس، سرفه هاى مکرر و شــدید، آب ریزش چشم و 

سوزش و التهاب مى شود.
آلودگى هوا همچنین ضریب هوشــى کودکان را کاهش 
داده و کم خونــى و کمبود ویتامین D نیــز از دیگر تبعات 

آلودگى هواست.
وارونگى هوا فلزات ســنگینى مانند ســرب را در ســطح 
پایین ترى مــى آورد و کودکان به دلیل داشــتن قد کوتاه، 

بیشترین قربانیان سرب هستند.

حجت االسالم محمدتقى رهبر، فعال سیاسى و نماینده 
دوره هفتم و هشــتم مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اســالمى، درباره اعتراضات اخیر مــردم اصفهان به 
«نامه نیوز» گفت: کشــاورزان در روزهاى گذشــته با 
مســالمت تجمع کردند و بیانیه هم دادند تا مسئوالن 
صدایشان را بشنوند که چنین هم شد. کشاورزان هم در 
کمال آرامش با صدور بیانیه اى به تجمع خود پایان دادند. 
به هر حال مى دانیم اکنــون چهارمحال و بختیارى هم 
مشکل آب دارد و باید تدبیرى اندیشیده شود؛ بنابراین 
مطالبه مردم اصفهان بحق است و هیچکس نمى تواند 

بگوید که چرا مردم مطالبات خود را مطرح مى کنند.

او ادامه داد: اما در ادامه عــده اى اخاللگر و آن هم پس 
از پایان تجمع کشــاورزان وارد صحنه شــدند و سعى 
کردند اعتراض بحق مردم و کشــاورزان را به ســمت 

تنش ببرند. 
این نماینده پیشــین اصفهان مطرح کرد: مسئله آب با 
دعوا حل نمى شــود. مطالبه آب یک حق است؛ چه از 
سوى مردم اصفهان، چه مردم چهارمحال و بختیارى 
و چه خوزســتانى ها اما نباید این اعتراض ها به سمت 
بى نظمى و اخالل بــرود. من ســال ها نماینده مردم 
اصفهان بودم و با کشاورزان در ارتباط بودم و مى دانم که 

این مردم  چقدر شریف هستند.

آلودگى هوا از بیمارى 
ویروسى خطرناك تر است

مسئله آب اصفهان 
با دعوا حل نمى شود

تمایل به زیارت در نوروز
   ایســنا | معاون گردشــگرى وزارت میراث  
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى با بیان اینکه 
محدودیت هاى سفر طى دو سال گذشته موجب 
تقاضاى انباشته سفر شده است، گفت: این تقاضا، 
تمایل به زیارت در نــوروز 1401 را افزایش داده 
است. على اصغر شالبافیان اظهار کرد: با توجه به 
همزمانى مناســبت هاى ماه رجب، شعبان و عید 
نوروز تقاضاى ســفر زائران داخلــى و خارجى را 

افزایش خواهد داد.

پخش سرود ایران
 به جاى سوریه!

   برترین ها | در بازى تیم ملى بسکتبال سوریه 
و قزاقستان در قزاقستان، در ابتداى بازى به جاى 
سرود ملى سوریه، سرود ملى جمهورى اسالمى 

ایران پخش شد!

بازگشت به شیخ بهایى
   روزنامــه ایــران | از میــان تدابیر حقوقى 
مى توان به طومار شیخ بهایى به عنوان سند مکتوبى 
براى مدیریت حوضه آب زاینده رود اشــاره کرد. 
طومار شیخ  بهایى، به عنوان سندى حقوقى براى 
تقسیم آب بین ســاکنان 7 بلوك آب خور (شامل 
270 سهام جزئى و 33 سهم کلى) در نظر گرفته 
شــده بود. در این طومار، از 75 روز پس از نوروز تا 
آخر آبان ماه به مدت 160 روز تقسیم آب تعریف 
شده و در فصل سرد که بارندگى ها کافى و مناسب 
بوده بهره بردارى به شکل آزاد در نظر گرفته شده 
اســت. این طومار با مدیریت منابع موجود در آن 
زمان و حق برداشت به میزان تعیین شده، تعارض 
را به حداقل رسانیده و مسئله بهره بردارى از آب را 

مدیریت مى کرده است.

رنگبندى کامالً اشتباه است
   انتخــاب | دکتــر حمیــد ســورى، یــک 
اپیدمیولوژیســت با اشــاره به اینکه معیارهاى 
رنگبندى کرونایى شهرهاى کشور کامًال اشتباه 
است، اظهار کرد: به همین دلیل سطح درستى از 
میزان خطر را براى ما مشخص نمى کند و ممکن 
است ما را دچار گمراهى کند. معیار اعالم رنگبندى 
باید تغییرات اساسى داشته باشد و به نظرم این معیار 
هرچه زودتر متوقف شود منطقى تر است و جامعه 
دچار ذهنیت هاى نادرست از وضعیت خطر ناشى 
از اپیدمى نمى شود. وقتى در مورد میزان خطر در 
مناطق مختلف صحبت مى کنیــم، تعداد موارد 
بسترى تنها یکى از شاخص هاست و شاخص هاى 
دیگرى هم مانند میزان مرگ، تعداد تست مثبت و... 

داریم که باید به معیارها اضافه شود.

افول سینما
   فــارس | بهروز افخمى، کارگردان ســینما 
گفت: سینما در حال افول هست و فقط کمدى ها 
مى فروشند. سازمان سینمایى باید فیلم هاى فاخر و 
بزرگ طراحى کند که فقط در سینما قابل مشاهده 
باشد. من خودم در حال نگارش فیلمى از شاهنامه 
هستم. ســینما در حال افول هســت، پس باید 

یکسرى بیایند و فیلم هاى فاخر و بزرگ بسازند. 

فقط 10 درصد
   تسنیم | على نیکزاد، نایب رئیس مجلس 
گفت: متأســفانه دولــت دوازدهم بــه صورت 
غیرقانونى 37 هزار میلیــارد تومان بودجه یکى از 
وزارتخانه ها را افزایش داده که این مســئله زمینه 
نارضایتى برخى کارکنان دیگر شــده و به همین 
منظور از دولت و ســازمان برنامه و بودجه انتظار 
مى رود حقوق کارکنان در ســال آینده 10 درصد 
افزایش یابد تا نســبت به کنترل تورم و کاهش 
قیمت برخى کاال هــاى اساســى اقدامات الزم 

انجام یابد.

و باالخره وزیر جدید!
   مهر | نمایندگان در جلســه علنى روز یک شنبه 
7 آذر ماه مجلس شوراى اســالمى «یوسف نورى» را 
به عنوان وزیر آمــوزش و پرورش انتخاب کردند. پیش 
از این، «حسین باغگلى» و «مســعود فیاضى» براى 
تصدى وزارت آموزش و پرورش به مجلس شــوراى 
اسالمى معرفى شده بودند که نتوانستند از مجلس رأى 

اعتماد بگیرند.

آمریکا را تحقیر کنید
   انتخاب | حسین شریعتمدارى در «کیهان» نوشت: 
انتقام خون شهداى [هسته اى] بزرگوارمان اگرچه هرگز 
نباید به فراموشى سپرده شود ولى ادامه تحقیر آمریکا و 
مخالفت با نشســت رو در رو با تیم هسته اى آن کشور، 
کمترین اقدامى است که از تیم هســته اى کشورمان 
انتظار مى رود. چگونه مى توان با قاتالن شهید سلیمانى 
و ابو مهدى و شهریارى و فخرى زاده و على محمدى و 
احمدى روشن و رضائى نژاد و... در دو سوى یک میز به 

مذاکره نشست؟!

قول روزى نداده بودیم
   انتخاب | «مال محمد حسن آخوند»، نخست وزیر 
حکومت طالبان براى نخستین بار پس از به قدرت رسیدن 
این گروه در افغانستان، طى یک بیانیه  صوتى صحبت 
کرده است. او در این بیانیه که در تلویزیون ملى افغانستان 
نشر شد، گفت که طالبان روزى مردم را وعده نداده بلکه 
روزى از طرف خداوند است. به گفته  او، ملت بیدار باشد و 

شکر نعمت را  ادا کرده و ناشکرى نکنند.

بسیج دانشگاه علیه زاکانى
   روزنامه شرق | به تازگى حساب کاربرى رسمى 
بسیج دانشجویى دانشــگاه تهران بعد از اعالم حضور 
شهردار تهران در هیئت امناى این دانشگاه، این اقدام 
را زیر سئوال برده و آن را نشان حفظ روح سرمایه دارى 
در دانشگاه دانسته است. این ماجرا از آنجا درخور  توجه 
و تأمل است که مهمترین سابقه کارى علیرضا زاکانى 
تا پیش از حضور در مجلس ریاســت بسیج دانشجویى 

بوده است!

از خودشان بپرسید
   ایسنا | مهدى چمران، رئیس شوراى شهر تهران 
در پاسخ به سئوالى در خصوص دیدار شهردار تهران و 
معاونینش با رئیس جمهور و عدم حضور اعضاى شورا در 
این جلسه گفت: ما در جریان این جلسه نبودیم و در این 
موضوع چیزى نمى دانم. بهتر است که از خود شهردار 
سئوال کنید. اعضاى شورا اگر بخواهند دیدار و جلسه اى 

برگزار کنند بلد هستندکجا بروند.

هنوز زنده ام!
   اعتماد آنالین | فیلم منتشر شده توسط واتیکان از 
«پاپ فرانسیس»، رهبر کاتولیک هاى جهان و «امانوئل 
ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه در کتابخانه پاپ نشان 
داد که جو میان آنها بسیار دوســتانه بود. هنگامى که 
ماکرون از پاپ فرانســیس پرسید «اوضاع چطور پیش 
مى رود»، پاپ فرانســیس گفت: «هنوز زنده ام.» پاپ 
فرانسیس در ژوئیه ســال جارى میالدى به مدت 11 
روز در بیمارستان بسترى شــد که در جریان آن تحت 
عمل جراحى قــرار گرفت تا بخشــى از روده بزرگش 

برداشته شود. 

مسائل اصلى مغفول مانده
   نامه نیوز | مصطفى هاشمى طبا، فعال سیاسى 
نزدیک به جریان اصالح طلب اظهــار کرد: اگر دولت 
مسائل اصلى کشور را فراموش کند در برابر طوفانى که 
مى آید خیلى خیلى زود مى شکند. کمک هاى موضعى 
به یک کارخانه یا صحبت با چند «گوسفند دار» گرچه 
خوب است اما به درد کشور نمى خورد چون مسائل اصلى 

مملکت مغفول مانده است.

خبرخوان

در حالــى کــه کشــورهاى بیشــترى در حــال اعمال 
محدودیت هاى مسافرتى از جنوب آفریقا هستند، دولت هاى 
انگلیس، آلمان و ایتالیا روز شــنبه مواردى از سویه جدید 
ویروس کرونا با نام «او میکرون» را شناسایى کردند. مقامات 
بهداشتى جمهورى چک نیز گفتند که در حال بررسى یک 
مورد مشــکوك از این نوع در فردى هستند که مدتى را در 

نامیبیا گذرانده است.
کشف این سویه جدید ویروس «کووید19» باعث نگرانى 
جهانى، موجى از ممنوعیت ها یا محدودیت هاى ســفر و 
فروش در بازارهاى مالى طى چند روز اخیر شده است، زیرا 
همگان نگران هستند که او میکرون ممکن است بهبودى 
وضعیت بحران سالمت در جهان را پس از تقریبًا دو سال، 

متوقف کند.
به نوشته «رویترز»، ســویه او میکرون که توسط سازمان 

بهداشت جهانى «نوعى نگران کننده» از ویروس کووید19 
نامیده مى شود، به طور بالقوه مســرى تر از انواع قبلى این 
بیمارى است، اگرچه کارشناسان هنوز نمى دانند که آیا این 
بیمارى در مقایسه با سایر گونه ها باعث ایجاد حالت شدیدتر 

کووید19 مى شود یا خیر.

مشاهده «اومیکرون» در 3 کشور اروپایى 

در یکى از خبرگزارى ها مطلب عجیبى نوشته شده بود. 
البته در همین خبرگزارى عنوان شــده بود که این خبر 
اعالم رسمى نشده اما یکى از مهمانان یک برنامه زنده 
یکى از شبکه هاى استانى مسئله را بیان کرده است. این 
خبر عجیب این بود: انتصاب جواد خیابانى به عنوان یکى 

از اعضاى اتاق فکر شبکه 3.
جواد خیابانى و اتاق فکر شبکه 3؟! گفته شده بود که یکى 

از رسالت هاى این اتاق فکر احتماًال ساخت برنامه هایى 
در زمینه جلوگیرى از ناهنجارى هاى اجتماعى است.

اگر به چنــد نفر بگویند به شــما کلمه یــا عبارتى مى 
گوییم و اولین چیزى که به ذهنتان مى رســد را بگویید 
و اگر یکى از ایــن عبارات «جواد خیابانى» باشــد، چه 
پاسخ هایى خواهیم شنید؟ احتماًال یکى از پرتکرارترین 
شان «ســوتى» خواهد بود. جواد خیابانى شاید یکى از 

معدود چهره هاى ورزشى باشد که آدم بتواند به راحتى 
با سوتى ها و گاف هایش یک بعد از ظهر مفرح را براى 

خودش و دوستانش تدارك ببیند.
در گوگل تایپ کنید «ســوتى هاى» و پیشــنهاد دوم و 
چهارم گوگل به شما به ترتیب «سوتى هاى صدا و سیما» 
و «سوتى هاى جواد خیابانى» خواهد بود. حاال قرار است 

این دو به نوعى با هم ترکیب شوند. چه شود!

انتصاب جواد خیابانى در اتاق فکر شبکه 3 ؟!

جمعه گذشته، جمعه سیاه بود. جمعه سیاهى که به جمعه 
ارزانى نیز معروف اســت. اما آنطور که مشاهدات نشان 
مى دهد، اغلب ســایت هاى اینترنتــى قبل از نزدیک 
شدن به جمعه سیاه با شگردهایى از مردم سوءاستفاده 
کرده اند. این سایت ها اجناس پرطرفدار و گران خود را 
چند روز مانده به جمعه سیاه، تا 50 درصد گران تر کرده 
و روز جمعه به همان میــزان به نام تخفیف قیمت هاى 
جدید را اعالم کردند. یعنى در واقع اغلب اجناســى که 
روز جمعه سیاه فروخته شده، بدون تخفیف بوده است. 
از طرفى دیگر این ســایت ها تمام اجناس بنجل و کم 
فروش خود را با قیمت هاى نامناسب براى فروش قرار 
داده بودند. اما این شــگردهاى فروشگاه هاى اینترنتى 

تنها به جمعه سیاه ختم نمى شود.
به گــزارش «رکنا»، برخى ســایت هــاى اینترنتى از 
بى ثباتــى و عــدم نظارت بــازار کاالهاى اساســى 
سوءاســتفاده کرده و به کم فروشى و بعضًا گرانفروشى 
مشغول هستند. شواهد بر این اســت که هیچ نظارتى 
هم وجــود ندارد. این ســایت هــاى اینترنتــى مبلغ 
کاالهاى اساســى را قبل از اینکه به دســت مصرف 
کننده برسد، اخذ مى کنند و کاالى سفارشى را تحویل

 نمى دهند.
در اغلب فروشــگاه هاى اینترنتى مــواد غذایى دیده 
مى شود که زمان سفارش خرید یک کاال مبلغ را گرفته 
و پس از آن اعالم مى کنند که کاال موجود نیســت. در 
این صورت مشــترى یا مجبور اســت به جاى کاالى 
سفارش داده شده، یک کاالى مشابه که تخفیف نداشته 
و خریدار کمى دارد را خریدارى کند و یا پول اخذ شــده 
در اعتبار مشــترى باقى مى ماند تا مجبور شود کاالى 

دیگرى بخرد.
یکى از شــگردهاى جدید برخى فروشــگاه هاى مواد 

غذایى اینترنتى نیز این است که با تبلیغ یک یا دو کاال 
با تخفیف باال در ابتدا مشــتریان را جذب کرده و سپس 
شرایط و محدودیت هایى را براى خرید با تخفیف اعمال 
مى کنند تا مشترى مجبور شود اجناس دیگرى که بدون 

تخفیف است را نیز خریدارى کند.
بعد از اینکه سفارش انجام مى شــود و مشترى پول را 

واریز مى کند، فروشگاه اعالم مى کند که اجناسى که 
با تخفیف باال آگهى شده با اتمام موجودى روبه رو شده 
است. مشترى نیز مجبور مى شــود که کاالهاى بدون 

تخفیف را بخرد.
دام فروشگاه هاى اینترنتى براى مردم در نهایت وقت 
و پول صرف شده مشترى را به هدر داده و مردم را دچار 

دردسرهایى مى کند که اگر حضورى خرید کرده بودند 
شاید براى آنها به صرفه تر بود. کافى است به کامنت ها 
و نظرات مردم در برخى از این سایت ها توجه کنید. در 
این کامنت ها مردم از اخذ هزینه کاال قبل از تحویل آن 
و همچنین محاسبه قیمت کاال بیش از ارزش واقعى آن 

شکایت دارند.

فروشگاه اینترنتى یا دامى براى جیب مردم؟

همبندى «آرمان عبدالعالى» از آخرین لحظه هاى حضور 
آرمان در بند قبل از اعدام مى گوید. غزاله و آرمان نام دو 
جوانى است که نامشان در یک پرونده جنایى شناخته شد. 
آرمان عبدالعالى یکــى از مددجوهاى محبوب در میان 
زندانیان زندان رجایى شهر کرج بود. بعد از اینکه حکم 
قصاص آرمان اجرا شد، یکى از همبندى هاى آرمان در 

مورد حال و هواى بند زندان بعد از اجراى حکم گفت:
«شب قبل از قصاص در کنار آرمان نشسته بودم و داشتیم 
با هم آهنگ گوش مى دادیم. آرمان از قرنطینه برگشته 
بود و فکرش را هم نمى کردیم که حکم قصاص او این 
هفته اجرا شود. یکدفعه او را صدا زدند. آرمان خیلى شوکه 
شده بود. هیچ حرفى نزد. من و پوریا و خشایار به سرش 
دست کشــیدیم و گفتیم توکل به خدا داشته باش. به او 
امیدوارى دادیم که بخشیده خواهد شد. تا ساعت 7 صبح 

بیدار بودیم و با نگرانى براى آرمــان دعا مى کردیم. اما 
وقتى اعالم کردند که حکم قصاص آرمان اجرا شد، حال 
و هواى ما به هم ریخت و صداى گریه بچه ها بلند شد.»

بعد از قصاص آرمان، زندانیان وسایل آرمان را جمع کردند 
و براى او سفره مشکى پهن کردند:«در اتاق آرمان سفره 
مشکى پهن کردیم و وســایل او را جمع کردیم و گوشه 
اتاق گذاشــتیم. چند نفر از بچه ها برایش حلوا درست 

کردند و براى او سوگوارى مى کنیم.»
این متهم در ادامه گفت:«در بند ما همه قاتل هستند. من 
خودم متهم به قتل هستم و حکم قصاص من در مرحله 
استیذان اســت. حتمًا براى آرمان اینطور مقدر شده بود 
که صبح امروز را نبیند. مطمئنم هر اتفاقى خدا براى ما 
رقم مى زند بهترین اتفاق است. فقط امیدوارم خدا بعد از 

اجراى حکم ما به خانواده هایمان صبر دهد.»

روایت همبندى «آرمان» از صبح روز اعدام او

به تازگى اسناد ملى نگهدارى شده در سازمان اوقاف به 
دلیل ترکیدگى لوله آب از بین رفته اند، اتفاق قابل تأسفى 

که امکان احیاى این اسناد را منتفى کرده است.
به گزارش «جوان»، ســازمان اوقاف داراى یک آرشیو 
مرکزى در خیابان نوفل لوشاتو است که در طبقه منفى 
دو یک ساختمان قرار دارد که قبًال از شهردارى خریدارى 
شده بود. این طبقه قبًال محل اســتخر بوده است! وقتى 
سازمان اوقاف این ساختمان را خریدارى کرد، این استخر 
را به آرشیو مرکزى اسناد خود تبدیل کرد. ظاهراً راه هاى 
ورودى آب را بسته و اســتخر را تبدیل به آرشیو کردند. 
این تبدیل وضعیت خودش یک مســئله مبهمى است 

که محلى به اهمیت آرشیو مرکزى اسناد در جایى تعبیه 
شده که از همان روز نخســت مى توان حدس زد بعداً با 

مشکالتى مواجه خواهد بود.
در سال هاى اخیر ســازمان اوقاف شروع کرد به تجمیع 
اســناد. این تجمیع اسناد به این شــکل بود که از همه 
شهرستان ها و مراکز استان ها، درخواست اصل اسناد شد 
تا در یک آرشیو مرکزى نگهدارى شود. این نوع تجمیع 
اسناد قبًال هم در کشورهاى دیگر تجربه شده و کار بسیار 
خطرناکى است و به هر حال یک اتفاق ناخواسته موجب 
مى شود که همه اسناد از بین بروند و در مجموع تجمیع 

اسناد، ضریب امنیت بسیار پایینى دارد. 

در استخر سازمان اوقاف چه خبر شده؟!

دبیر شــوراى عالى مناطق آزاد با بیان اینکه مناطق آزاد 
ما گرفتار مشــکالت زیادى هســتند که اولین مسئله 

زیرساخت هاست، بیان کرد: بعد از گذشت 39 سال هنوز 
کیش برق ندارد و 22 هزار واحد خالى در کیش داریم که 
اگر در آن سکونت کنند با مشــکل بزرگ برقى مواجه 

مى شویم.

سعید محمد ادامه داد: ایجاد هفت منطقه آزاد جدید که 
امسال ابالغ شد، اشتباه بزرگى بود؛ چون ظرفیت مناطق 
آزاد فعلى هنــوز بهره بردارى 
نشده است و ولع ایجاد مناطق 

آزاد به کشور آسیب مى زند.
وى ادامه داد: افتخارات زیادى 
هم ایجاد شده ولى باید همواره 
به دنبــال حرکــت از خوب 
به عالى باشــیم، زیرا مردم از 
رضایتمندى قابــل قبولى از 
مســئولین برخوردار نیستند. 
امروز از جمله معضالت کشور 
که حاصل بى تدبیرى هاست، 
این اســت که یکى از مریض ترین اقتصادهاى دنیا را 
داریم و رشد نقدینگى و خلق پول وحشتناك است، ولى 
کنترل و مهارنقدینگى و تولید، باعث درمان این بیمارى 

اقتصادى خواهد شد.

بعد از گذشت 39 سال هنوز کیش برق ندارد
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آسیب جزئى به تأسیسات 
در حوادث اصفهان

در ناآرامى هـاى روز جمعـه کالنشـهر اصفهـان بـه 
تعـداد محـدودى از دوربین هـاى کنتـرل ترافیک و 
سـرویس هاى بهداشـتى عمومى آسـیب جزئى وارد 
شد. معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: 
در پى ناآرامى هاى افرادى فرصت طلب در مناطق 3، 
4، 5، 6 و 15 (خوراسگان) خسارت جزئى به تاسیسات 
شهرى وارد شـد. مهدى بقایى افزود: خسـارات وارد 
شده در منطقه 15 (خوراسـگان) نیز بسیار اندك بوده 

و قابل ذکر نیست.

کشف نیسان 
ُپر از کوکتل مولوتف 

فرمانـده نیـروى انتظامـى اسـتان اصفهـان گفت: با 
هوشیارى دستگاه هاى امنیتى یک نیسان پر از کوکتل 
مولوتف در حال انتقال به محل تجمعات کشف و ضبط 
شـد و خانه اى در نزدیکى زاینده رود که محل ساخت 
کوکتل مولوتف و مواد انفجارى بود نیز کشـف شـد. 
سـردار محمدرضا میرحیدرى با اشاره به کشف بسیار 
زیاد سالح سرد از اغتشاشگران اظهار داشت: در یکى 
از ورودى هاى اصفهـان هفت قبضه کلـت کمرى از 
یک باند حمل سـالح گرم و یک قبضه وینچسـتر از 
اغتشاشگران کشف و ضبط شـد. وى ادامه داد: حال 
مامور ناجا که در اغتشاشات مورد اصابت شش ضربه 

چاقو قرار گرفته بود نیز رو به بهبودى است.

وضعیت دانش آموزان 
مسموم

حال عمومى دانش آموزان مسموم شده مدرسه قاضى 
طباطبایـى طاهـر آباد کاشـان رضایت بخش اسـت. 
حسین مقنى مدیر آموزش و پرورش شهرستان کاشان 
ضمن عذر خواهى از دانش آموزان و والدینشان گفت: 
این مدرسه داراى شـوفاژ و رادیاتور اسـت، اما خراب 
شـده بود و در حـال تعمیر اسـت. وى گفت:بـه دلیل 
برگزارى انجمن اولیـا و مربیان، بخارى نصب شـده 
بود که به دلیل نشت گاز موجب مسمومیت 28 نفر از 
دانش آموزان و پنج نفر از والدینشان با گاز مونوکسید 
کربن شد و به بیمارستان منتقل شدند و حال عمومى 

آن ها خوب است.

آخرین وضعیت مصدومان 
ناآرامى ها

سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان با بیان 
اینکه 40 نفر به مراکز درمانـى مراجعه کردند، گفت: 
هیچ فوتى در بیمارسـتان هاى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهـان ثبـت نشـده اسـت. نورالدیـن سـلطانیان، 
سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان با اشاره 
به آخرین وضعیت مصدومـان ناآرامى هایى اصفهان 
اظهـار داشـت: در ناآرامى هـاى روز جمعـه اصفهان 
40 نفر بـه مراکـز چشم پزشـکى مراجعـه کردند که 
21 نفر خدمـات سـرپایى دریافت کردنـد و ترخیص 
شـدند و 19 نفر نیز در مراکز چشم پزشـکى بسـترى 
هسـتند. وى با بیـان اینکـه 2 نفـر نیـز در مراکز آى 
سـى یو بسـترى هسـتند، گفت: در پـى ناآرامى هاى 
روز جمعـه به 2 دسـتگاه از آمبوالنس هـاى اورژانس

 خسارت وارد شد.

توسعه شبکه آب 
در سطح آبفا  

عملیات توسعه شبکه آب خیابان گلستان منطقه جى 
شـیر به طول 40 متر با لوله 110 میلى متر پلى اتیلن 
انجام گرفـت. به گـزارش روابط عمومـى آبفا منطقه 
یـک، همچنیـن در عملیاتـى دیگـر شـبکه آب بلوار 
بهار و گوچـه گلها منطقه روشـن دشـت اصفهان به 
طول 65 متر توسـط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه 
و بهره بردارى آب آبفا منطقه یک توسعه یافت. شایان 
ذکر است اصالح و توسـعه شبکه آبرسـانى محدوده 
آبفا منطقه یک در راسـتاى اصالح شـبکه فرسوده و 
آبرسانى پایدار به شهروندان در دستور کار اداره توسعه 

و بهره بردارى آب آبفا منطقه یک قرار دارد.

خبر

اســتاندار اصفهان گفت: طرح تکمیلى تصفیه پساب در 
تصفیه خانه هاى شمال و جنوب اجرایى مى شود.

سیدرضا مرتضوى با اشاره به مشکالت حوزه زاینده رود 
اظهار داشت: در این دوماه که به عنوان استاندار اصفهان 
انتخاب شده ام بیش از دو سوم وقت خود را صرف رسیدگى 
به مشکلى کرده ام که قریب به دو دهه از بروز و توسعه آن 
مى گذرد و بالغ بر ده ها جلسه با کشاورزان و مسئوالن ملى 
و استانى داشــته ام.وى افزود: پس از رایزنى ها و دستور 
آیت ا... رئیسى، وزیر نیرو پس از شش سال به اصفهان 
آمدند و به صورت میدانى از شرق تا غرب استان اصفهان 

بازدید کردند و با کشاورزان به گفت وگو نشستند.

استاندار گفت: رئیس جمهور دستور تشکیل ستاد احیاء 
زاینده رود را ابالغ کردند و یک جلســه از آن به ریاست 
مخبر معاون اول رئیس جمهور با حضور وزراى نیرو، جهاد 
کشاورزى، صمت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیست و استانداران استان هاى اصفهان، 
شهرکرد، یزد و خوزستان و… برگزار شده که این روند تا 

حصول نتایج نهایى ادامه خواهد یافت.
وى تصریح کرد: در حال مدیریت کاهش مشــکالت 
انباشته شده هســتیم که با تعامل با مردم شریف استان 
به ویژه کشاورزان و مســئوالن ذى ربط این دشوارى ها 

رفع خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان گفت: 
بر اساس آمار اداره کل پزشکى قانونى استان اصفهان از 
ابتداى سال جارى تا کنون 200 شهروند اصفهانى بر اثر 
تصادفات درون شهرى جان خود را از دست داده اند که از 
این تعداد 92 نفر موتورسوار و 66 نفر نیز عابر پیاده بوده اند.

سرهنگ محمدرضا محمدى علت بیشتر این تصادفات 
را بى توجهى رانندگان به جلو و رعایت نکردن حق تقدم 
دانست و افزود: موتور سواران از 18 تا 25 سالگى و عابران 
پیاده از 55 تا 70 سالگى بیشترین آمار جانباختگان 7 ماه 

امسال هستند.
وى ادامه داد: حــدود 6/41 درصد تصادفات کشــور در 

اصفهان رخ مى دهد و طبق این آمار اصفهان رتبه ســوم 
تصادفات درون شهرى را به خود اختصاص داده است.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: در 
هفت ماه امسال 158 نقطه حادثه خیز در استان شناسایى 

شد که تاکنون 20 نقطه از آن رفع شده است.
سرهنگ محمدى افزود: شهرستان هاى تیران و کرون، 
خمینى شــهر، فریدن، دهاقــان و نطنز را بــه عنوان 5 
شهرســتان داراى بیشــترین تصادف جرحى و بالعکس 
شهرســتان هاى چادگان، اصفهان، شاهین شهر، نایین و 
اردستان به عنوان 5 شهرستان داراى کمترین تصادفات 

جرحى نام برد.

موتورسواران اصفهانى
 پیشتاز در تصادفات شهرى

اجراى طرح تکمیلى تصفیه 
پساب در شمال و جنوب

معاون جهاد کشاورزى آران و بیدگل با اشاره به زمان 
یک ماهه برداشت زعفران در این شهرستان گفت: 
پیش بینى شده امسال افزون بر 60 کیلوگرم زعفران 

مرغوب از مزرعه هاى این خطه برداشت شود.
هادى یغماییان افزود: ســطح زیر کشت زعفران در 
آران و بیدگل نزدیک به 85 هکتار اســت که از این 
ســطح، حدود 30 هکتار بارور و بقیه طى سال هاى 

آینده به بار خواهد نشست.
وى میانگین برداشــت زعفران از هــر هکتار را 2 
کیلوگرم برشــمرد و افزود: برداشت زعفران از نیمه 

آبان ماه در آران و بیدگل آغاز شــده است و تا نیمه 
آذر ماه ادامه دارد.

به گفته وى، کشــت زعفــران به عنــوان یکى از 
محصول هاى کم آب و با ارزش افــزوده باال براى 
افزایش درآمد کشــاورزان آران و بیدگل، در اولویت 
برنامه هاى مدیریت جهاد کشــاورزى شهرستان 

براى اصالح الگوى کشت در نظر گرفته شده است.
یغماییان با بیان اینکه زعفران طى یک ســال 2 بار 
آبیارى مى شود گفت: هر هکتار سطح زیر کشت این 
محصول حدود 30 نفر اشتغالزایى ثابت و فصلى دارد.

مدیر بهینه ســازى، تعمیرات و نگهدارى تاسیسات 
شهرى شــهردارى اصفهان گفت: تنها در آبان ماه 
امسال، بیش از 10 پروژه روشــنایى در پارك هاى 
اصلى و محلى اصفهان به بهره بردارى رسیده که این 

تعداد تا پایان سال به 37 پروژه مى رسد.
سید مهدى حسینى اظهار کرد: این پروژه ها در جهت 
ارتقاى کیفیت روشنایى عمومى پارك هاى شهرى و 

بر اساس الگوى شهر ایمن انجام گرفته است.
وى تصریح کرد: یکى از شاخص هاى مهم شهرى، 
روشنایى مطلوب و استاندارد در اماکن عمومى شهر 
است لذا در شــش ماهه دوم سال جارى بیش از 37 
پروژه روشــنایى در مناطق مختلف شهر اصفهان 

طراحى و تأمین اعتبار شــده که بر اســاس برنامه 
عملیاتى حوزه معاونت خدمات شهرى تا پایان سال 

به بهره بردارى مى رسد.
مدیر بهینه ســازى، تعمیرات و نگهدارى تأسیسات 
شهرى شهردارى اصفهان، استفاده از تجهیزات به 
روز و کم مصرف را از ویژگى هاى بارز این پروژه هاى 
روشنایى برشــمرد و خاطرنشــان کرد: حدود 240 
میلیارد ریال براى نگهدارى و توســعه روشــنایى 
پارك ها و فضاى سبز در شــهر اصفهان پیش بینى 
شده و نگهدارى این تجهیزات، بر اساس سامانه نت 
پیشگیرانه و همراه با برنامه ریزى هاى دقیق و منظم 

انجام مى شود.

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه شهردارى  و دیگر نهادهاى 
مربوطه به تنهایى قادر به حــل معضل کارتن خوابى 
نیستند، گفت: جمع آورى و ساماندهى کارتن خواب هاى 

سطح شهر با همکارى 13 ارگان ُمرتبط میسر است.
روح ا... ابوطالبى افزود: اگــر 13 ارگان مرتبط با بحث 
کارتن خواب ها، همکارى  الزم را با شهردارى و مراکز 
نگهدارى موقت این افراد داشــته باشند و شهردارى 
را تنها نگذارند، در عمل وضعیت شــهر نیز بهبود پیدا 

مى کند.
وى ادامــه داد: فرماندارى، ســازمان بهزیســتى، 
دادگسترى، اداره کار و امور اجتماعى، سازمان فنى و 
حرفه اى، نیروى انتظامى،کمیته امداد، دانشگاه علوم 

پزشکى، ســازمان برنامه و بودجه، صدا و سیما، اداره 
کل اتباع و امور خارجه، ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر 
و شــهردارى ارگان هاى دخیل در امــر جمع آورى و 

ساماندهى کارتن خواب ها هستند.
مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان بیــان کرد: همکارى نکردن دســتگاه هاى 
متبوع داراى ماموریت قانونى که به وظایف خود عمل 
نمى کنند شهر را مملو از دست فروشــان، ُمتکدیان، 

کارتن خواب ها و کودکان کار مى کند.
وى تصریح کرد: با توجه بــه هزینه باالى نگهدارى 
کارتن خواب ها، 150 نفر از آنان تا پایان ســال جارى 
توســط شــهردارى اصفهان و با هزینه ایــن ارگان 

جمع آورى  مى شوند.

رئیس اتحادیه میوه و سبزى استان اصفهان گفت: 
گوجه فرنگى و سیب زمینى صدرنشین قیمت ها در 

بازار هستند.
نوروزعلى اسماعیلى رئیس اتحادیه میوه و سبزى 
اســتان اصفهان گفت: در چند روز اخیر با افزایش 
قیمت گوجه فرنگى و سیب زمینى در بازار رو به رو 
بوده ایم، در حال حاضر قیمت هر کیلو سیب زمینى 
در خورده فروشــى ها 9 هزار و 500  الى 10 هزار 
تومان و گوجه فرنگى 13 الى 14 هزار تومان است.

وى افزود: الزم به ذکر است که قیمت سیب زمینى 
در ماه گذشــته 6 هزار تومان و گوجــه فرنگى 8 
هزار تومان بوده اســت که البته ایــن قیمت ها  با 
احتساب حداکثر 35 درصد سود  از میدان مرکزى به 

خرده فروشى ها  عرضه مى شود.
رئیــس اتحادیه میوه و ســبزى اســتان اصفهان 
بیان کرد: بــا توجه به جا به جایــى فصلى، قیمت 
گوجه فرنگى طبق روال همه ســاله از ابتداى مهر 

نوساناتى داشته که ادامه دار بوده و ممکن است در 
هفته هاى آینده بازار  به تعادل برســد، البته قیمت 
گوجه در هر اســتان تفاوت دارد و بستگى دارد بار 

روزانه که وارد مى شود از کدام استان باشد.
وى درباره گرانى قیمت سیب زمینى  تصریح کرد: 
گفته مى شود که  دپوى سیب زمینى در انبارها یکى 
از علل گرانى سیب زمینى در بازار است، اما صحت 
ندارد، هیچگونه کمبود سیب زمینى در بازار نداریم 

و به میزان مورد نیاز در بازار عرضه مى شود.
اســماعیلى ادامه داد: ناگفته نماند هزینه کاشت تا 
برداشت سیب زمینى  بســیار باال رفته و  نیروهاى 
انسانى نسبت به ســال گذشته  هزینه هاى باالیى 
را دریافــت مى کنند، البته ســیب زمینى صادرات 
دارد و بخشــى از هزینــه ها از طریــق صادرات 
جبران مى شــود چراکه اگر در کشت سیب زمینى 
صادرات نباشد،  هیچ ســودى نصیب  کشاورزان 

 نخواهد شد.

سرپرســت معاونت عملیات فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از کشف 299 دستگاه کارتخوان به ارزش 500 میلیون تومان در 

ایست و بازرسى شهید امامى شهرستان شهرضا خبر داد.
ســرهنگ محمد دالوند سرپرســت معاونت عملیات فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان ماموران انتظامى مستقر در ایستگاه ایست 
و بازرسى شهید امامى شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهاى 
عبورى به یک دستگاه ســوارى پژو که از استان هاى جنوبى به 
سمت اصفهان در حرکت بود مشکوك و آن را براى بررسى هاى 

بیشتر متوقف کردند.
وى افزود: ماموران پس از متوقف شدن خودرو طى بازرسى از آن 
299 دستگاه کارتخوان که همگى فاقد مدارك گمرکى بوده و به 

صورت قاچاق تهیه شده بودند کشف کردند.
سرپرست معاونت عملیات فرماندهى انتظامى استان اصفهان با 
بیان اینکه برابر ارزیابى کارشناسان مربوطه ارزش این محموله 
500 میلیون تومان برآورد شده است، اظهار کرد: در این خصوص 
متهم دســتگیر و به همراه پرونده براى انجــام اقدامات قانونى 

تحویل مرجع قضائى شد.

60 کیلوگرم زعفران
 در آران و بیدگل برداشت مى شود

شب هاى اصفهان، روشن تر مى شود

13 ارگان، دست اندرکار ساماندهى
 کارتن خواب ها در اصفهان

افزایش قیمت سیب زمینى و گوجه در بازار اصفهان

کارتخوان هاى قاچاق
 به مقصد نرسیدند

آرمان کیانى
در حالى که ایســتگاه هاى پایش دائــم کیفیت هوا، 
شــاخص آالیندگى هواى اصفهان در روز گذشــته را 
هم باال نشــان مى دادند، کارشــناس مرکز پیش بینى 
هواشناســى اســتان اصفهان درباره افزایش غلظت 
آالینده هاى جوى در این کالنشــهر و مناطق مرکزى 

استان از روز سه شنبه تا پایان هفته جارى هشدار داد.
آســیه آقایى اظهار داشــت: با توجه به سکون جوى و 
افزایش غلظت آالینده ها به شهروندان به ویژه گروه هاى 
آســیب پذیر از جمله ســالمندان، افراد داراى بیمارى 
زمینه اى مانند بیماران قلبى و ریوى و کودکان کمتر از 
پنج سال توصیه مى شود از تردد غیر ضرورى در سطح 
شهر اصفهان و فعالیت ورزشى در فضاى باز در این مدت 

خوددارى کنند.
وى با اشاره به ورود یک ســامانه بارش زا از عصر روز 
پنجشنبه 11 آذر به استان و فعالیت آن در جمعه پیش رو، 
افزود: درباره شــدت بارش هاى احتمالى این سامانه در 

روزهاى آینده اطالع رسانى خواهد شد.

کاهش ساعات کار صنایع آالینده 
در همین حال معاون امور عمرانى استاندارى اصفهان 
گفت: در حال حاضر محدودیتى بــه عنوان تعطیلى به 
دلیل آلودگى نداریم، اما ساعات کار صنایع آالینده واقع 

در شعاع 50 کیلومترى اصفهان، کمتر شده است.
مهران زینلیان درباره تدابیر صــورت گرفته با توجه به 

آلودگى باالى اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر تمام 
صنایع واقع در شــعاع 50 کیلومترى اصفهان توســط 
اکیپ هاى نظارتى اداره کل محیط زیســت و دانشگاه 

علوم پزشکى بررسى و کنترل مى شوند.
وى تاکید کرد: از شهروندان درخواســت داریم موارد 
منشــاء آالیندگى هوا را به دبیرخانــه کمیته اضطرار 

آلودگى هوا در اداره کل محیط زیست منتقل کنند.
معاون امور عمرانى استاندارى اصفهان درباره محدودیت 
فعالیت صنایع با توجه به وضعیت آلودگى هوا گفت: در 
حال حاضر محدودیتى به عنوان تعطیلــى نداریم، اما 
ساعات کار صنایع آالینده واقع در شعاع 50 کیلومترى 

اصفهان، کمتر شده است.
وى توضیــح داد: از جمله صنایع آالینــده کوره هاى 
آجرپزى هســتند که در شــب اجازه فعالیت ندارند، اما 
ساعات کارى آنها در روز بسته به میزان آالیندگى هوا در 

روز کمتر شده است.
زینلیان تصریح کرد: هنوز تعطیلى کامل هیچ صنعتى در 
اصفهان به دلیل آلودگى هوا را نداشته ایم، اما صنایعى 
استانداردهاى الزم را نداشتند، از قبل تعطیل شده اند، 
از سوى دیگر ســاعات کارى صنایع فعال محدود شده 

است.
وى تصریح کرد: در حال حاضر هیچ یک از صنایع استان 
به خصوص آن دسته که در شــعاع 50 کیلومتر مستقر 

هستند، از سوخت مازوت استفاده نمى کنند.
معاون امور عمرانى اســتاندارى اصفهان درباره دالیل 

تشدید شرایط آلودگى هوا، توضیح داد: بیشتر آالینده ها 
از دو منبع متحرك (خودروها) هستند که در حال حاضر 
آالیندگى تمام خودروهاى ســوارى با استفاده از بنزین 
یورو 4 کمتر شده، اما سوخت گازوئیل تمام خودروهاى 
سنگین همچون اتوبوس ها هنوز یورو 4 نشده، اما قرار 
است تا تابستان سال 1401 سوخت تمام این خودروها 

گازوئیل یورو 4 شود.
وى با بیان اینکه یکى از اعضــاى ثابت کمیته اضطرار 
هوا، پلیس و راهنمایى و رانندگى اســت، گفت: درصد 
باالیى از خودروهاى آالینده شناســایى و به پارکینگ 

منتقل شده اند.
زینلیان با اشاره به جدى تر شــدن موضوع معاینه فنى 
خودروها، تاکید کرد: تمام پایــگاه هاى معاینه فنى در 
استان رصد مى شوند و در حال حاضر چند مورد از این 
پایگاه ها در سطح اســتان که فعالیت خود را به درستى 

انجام نمى دادند، پلمب شده است.
وى درباره تداوم پیش بینى آلودگى هوا و تعطیلى ادارات 
و ...، گفت: تعطیلى ادارات همچنان در دســتور کار این 
ستاد نیست، اما اگر شــرایط اضطرارى شود و شاخص 
آلودگى هوا باالى 150 باشــد، احتمال تعطیلى ادارات 

وجود دارد.
معاون امور عمرانى استاندارى اصفهان البته تاکید کرد: 
لزوما تعطیلى ادارات راهکار کاهش آلودگى هوا نیست 
و در دستورالعمل هاى باالدستى معموال کاهش زمان 

فعالیت صنایع آالینده ها و بخش هاى مختلف است.

تشریح تدابیر اندیشیده شده براى هفته آلوده جارى از زبان معاون استاندارى

آلودگى هوا 
اصفهان را تعطیل مى کند؟

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان بیان اینکه قیمت 
مصوِب مرغ در بازار 31 هزار تومان است، از 
برنامه ریزى براى کنترل قیمت تخم مرغ، 
با ارســال آن به دِر منازل خبر داد و گفت: 
قیمت هر شانه تخم مرغ در سامانه بازرگام، 
31 هزار تومان است؛ ضمن اینکه در صدِد 
افزایِش مراکز توزیع و عرضه تخم مرغ در 

استان هستیم.
حسین ایراندوست، معاون بهبود تولیدات 
دامى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در خصوص گرانى قیمت هاى مرغ و تخم مرغ در بازار 
اظهار داشت: شرایط عرضه این فرآروده هاى دامى وطیور در استان مطلوب است؛ به طورى که در چند 

روز گذشته، مازاد گوشت مرغ به استان هاى دیگر ارسال شده است.
وى با بیان اینکه قیمت مصوِب مرغ در بازار 31 هزار تومان است، از برنامه ریزى براى کنترل قیمت 
تخم مرغ، با ارسال آن به دِر منازل خبر داد و گفت: قیمت هر شانه تخم مرغ در سامانه بازرگام، 31 هزار 

تومان است؛ ضمن اینکه در صدِد افزایِش مراکز توزیع و عرضه تخم مرغ در استان هستیم.
ایراندوست افزود: با توجه به اینکه تولید تخم مرغ در استان دو برابرى نیاز است، دلیلى ندارد که گرانتر 

از قیمت مصوب به دست مردم برسد.

فروش آنالین تخم  مرغ در اصفهان 
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هوتن شکیبا مى گوید که خوشحال اســت به عنوان جوان اول عاشق در 
سینما شناخته مى شود.

این بازیگر که با بازى در فیلم هاى«شــبى که ماه کامل شد»،«تى تى» 
و «ابلق» و نیز مجموعه تلویزیونى «لیسانســه ها» بــه عنوان بازیگرى 
عاشق پیشه شناخته شده اســت، مى گوید از آنجا که کارکترهاى نمایشى 
متفاوت هستند، نوع عاشق شدن شان هم متفاوت مى شود ولى با این حال 

خوشنود است که به عنوان جوان اولى عاشق در سینما شناخته مى شود.
او همچنین تاکیــد دارد که از قضــاوت کارکترهایى که بــازى مى کند 
مى پرهیزد و همه تالشــش را به کار مى گیرد تا این کارکترها را قضاوت 

نکند.
این بازیگر که مهمان برنامه «پرانتز باز» رادیو نمایش بود، در آغاز در پاسخ 
به نیما رییسى، مجرى این برنامه درباره پیچیدگى نقش هایى که تاکنون 
بازى کرده است با اشاره به شــخصیت «عبدالحمید» فیلم «شبى که ماه 
کامل شد»، گفت: شاید در ذهن خیلى ها «شــبى که ماه کامل شد» یک 
فیلم سیاسى اســت اما به نظر من اصال اینطور نیست؛ این فیلم واقعا یک 
عاشقانه و یک عاشقانه  تلخ است. درواقع به این مى پردازد که چطور یک 
ایدئولوژى غلط و اصرار بر یک سرى قوانین مى تواند قبل از هر چیزى یک 
عشــق را اینطور نابود کند. فرقى هم نمى کند که این مذهب اسالم است 
یا هر چیز دیگرى و در هر جایى در دنیا تاثیرش را روى عشــق و محبت و 

ارتباط آدم ها مى گذارد.
شکیبا درباره بازى در شخصیت چند وجهى عبدالحمید توضیح داد: چیزى 

که من در بازیگرى به آن اعتقاد دارم این است که آدم خیلى نباید کاراکترى 
را که بازى مى کند، قضاوت کند بلکه بیشتر باید درکش کند و این نیازمند 
یک شناخت است. این شناخت هم از طریق متریالى همچون فیلمنامه یا 
تفکرات کارگردان یا فرهنگ خود جامعه به دست مى آید. در مورد شخصیت 
عبدالحمید، پیش از اینکه او را جنایتکار و تروریســت ببینیم، گفتم او یک 
انسان است که جایى اشتباه کرده اســت. هیچ کاراکترى یک دفعه در بدو 
تولد جنایتکار نیست و شرایط و فشارى که آن کاراکتر از همه جهت متحمل 
مى شود باعث مى شود که در مســیر تغییر کند. براى من هم عبدالحمید 
اینطور بود و به درستى هم در فیلمنامه نوشته شده بود. بخش هایى اضافه 
شد که شاید در واقعیت اینطور نبود. او را یک نوازنده نشان دادیم که شعر 
مى گوید و خطاطى مى کنــد. همه  وجوه در فیلمنامه به او اضافه شــد که 
بگوییم ما با یک انسان طرف هســتیم که داراى احساس است و به مرور 
این احساس در او کشته شده و تبدیل به یک چیز دیگرى مى شود. واقعیت 
این است که خیلى براى من سخت بود و یادم نمى رود روزهاى آخرى که 
فیلمبردارى انجام مى شد و به آن شب سخت آخر فیلم نزدیک مى شدیم، 
خیلى براى من سخت بود اینکه نخواهم او را خیلى قضاوت کنم و در درونم 
تالش کنم که به او حق بدهم که من دارم کار درستى انجام مى دهم. چون 

اگر این کار را نمى کردم یک بازى دروغ مى شد.
او با اشاره به دشوارى بازى در نقش عبدالحمید افزود: خیلى براى خود من 
سنگین بود و اینکه مدام در ذهنم این جمله را تکرار مى کردم که عبدالحمید 
هم یک قربانى اســت و عبدالحمید هم قطعا در آن شرایط برایش راحت 

نبوده، قطعا زنش را دوست داشــته، قطعا به دلیل شرایط و تاثیرى که 
گرفته این کار را کرده و در آن لحظه صد در صد ســیاه نبوده  است. 

من تالش کردم تا این حس دوگانه اى که همیشــه همراهش بود 
در فیلم باشد.

شکیبا درباره این که در سه فیلم عاشقانه اى که بازى کرده به 
مرحله دیگرخواهى و عشق متعالى نرسیده است توضیح داد: 
واقعیت این است که خیلى متفاوت است و هر کدام از ما شاید 
به نوع متفاوتى عشــق را تجربه مى کنیم. شاید این دوست 

داشتن و عشق افالطونى یا هر بعدى که در نظرش بگیریم در 
َشماى کلى یک چیزهایى شبیه به همدیگر داشته باشد. به نظر 

من هر آدمى در یک جزئیاتى متفاوت است و این تفاوت براى 
من در این نقش هایى که در فیلمنامه هست، وجود دارد. من 
سعى مى کنم فقط همان چیزى را که در کاراکتر هست و 
آنچه را که حس مى کنم آن کاراکتر تجربه کرده را نشان 
دهم. ما همیشه ترکیبى از انواع حس ها و انواع واکنش ها 

هستیم. ما عاشق مى شــویم انگار ترس هم کنارش 
مى آید و حتى ترس از دست دادن همزمان با عاشق 
شدن ایجاد مى شود و ترس نرسیدن دارد با آن مى آید. 

همیشه به هنگام بازى، سعى مى کنم به این وجوه دیگر 
هم فکر کنم که کاراکتر یک عمقى پیدا کند و صرفا در 

یک سطحى حرکت نکند.

هوتن شکیبا با اشاره به فیلم هایى که بازى کرده است:

خوشحالم جوان اول عاشق هستم
ساخت سریال امنیتى«ضد» 

با بازى حسام منظور

«کابل پالك 10»
 به جشنواره فجر مى رسد

سیمافیلم سریال «ضد» را با موضوع فعالیت هاى 
ماموران امنیتى مى سازد.

ســریال «ضد» به کارگردانى ابراهیم شــیبانى 
و تهیه کنندگــى علیرضا جاللى با بازى حســام 
منظور، بهاره کیان افشار، سعید چنگیزیان، مرتضى 

اسماعیل کاشى و… کلید خورده است. 
ســیمافیلم این روزها ســریال دیگرى با عنوان 
«سرجوخه» به کارگردانى احمد معظمى، که یک 
سریال امنیتى اجتماعى است را از شبکه سه سیما 

پخش مى  کند.

الناز شاکردوست بازیگر مطرح ســینما و دارنده 
ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگر نقــش اول در 
جشــنواره فجر، در چهلمین دوره از این فستیوال 

با فیلمى جدید حضور خواهد داشت.
شاکردوست امسال با فیلمى به کارگردانى و تهیه 
کنندگى نوید محمودى در جشــنواره فیلم فجر 

حضور دارد.
فیلمبــردارى فیلم ســینمایى«کابل پالك 10» 
به نویســندگى، تهیه کنندگى و کارگردانى نوید 
محمودى که در سکوت خبرى آغاز شده بود اواخر 

مهر ماه به پایان رسیده است.
فیلم «کابل پالك 10» هم اکنون در مرحله فنى 
و پس تولید قرار دارد و سازندگان آن  فرم شرکت 
در چهلمین دوره جشــنواره فیلم فجر را تکمیل 
کرده اند و تالش دارند تا این فیلم را براى نمایش 

در جشنواره آماده کنند.
« کابل پالك 10» مضمونى متفاوت نســبت به 
سایر فیلم هاى نوید محمودى دارد و در خالصه 
فیلم آمده اســت: "ثریا : لیلى جــان چى رو نگاه 

مى کنى؟ آدم که مردن خودشو تماشا نمى کنه."
نوید محمودى کارگردان افغــان تبار اهل ایران 
در کارنامه کارى اش «چند متر مکعب عشــق»، 
«مردن در آب مطهر»، «شکستن همزمان بیست 

استخوان»، «رفتن» و... را دارد.
الناز شاکردوســت در سال گذشــته با فیلمهاى 
سینمایى «ابلق» و «تى تى» به جشنواره راه یافت 
و براى حضور در فیلم ابلق، نامزد دریافت سیمرغ 

بهترین بازیگر نقش اول شده بود.

 دلیل شرایط و تاثیرى که 
 صد ســیاه نبوده  است. 

میشــه همراهش بود 

که بازى کرده به 
ست توضیح داد: 
 کدام از ما شاید 
اید این دوست 

 نظرش بگیریم در 
شته باشد. به نظر 
ین تفاوت براى
 وجود دارد. من 
راکتر هست و 
کرده را نشان 
ع واکنش ها 

 کنارش 
 عاشق 
مى آید. 

وجوه دیگر 
 و صرفا در 

ساخ
ب

 به ج

سیمافی
ماموران
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تندیس پدرم را مى بینم 
منقلب مى شوم

ششم آذرماه سالروز تولد جمشید مشایخى یکى از بازیگران شناخته شده سینماى ایران است که در سال 
1313 متولد شد و فروردین دو سال قبل از دنیا رفت.

اخیراً تندیسى با شمایلى از نقش او در فیلم «کمال الملک» على حاتمى ساخته شده که مراحل آماده سازى 
نهایى آن در حال انجام است و پس از تکمیل در موزه سینما رونمایى خواهد شد.

نادر مشایخى - رهبر ارکستر و فرزند این بازیگر درگذشته- که خودش متولد پنجم آذرماه است،  به تازگى 
از مراحل آماده سازى این تندیس بازدید داشته و براساس ویدویى که موزه سینما منتشر کرده، درباره آن 
گفته است: این شمایل چیزى است که پدرم عاشــقش بود، چون او خوشحال بود که ُرل کمال الملک را 
بازى کرده است. قبل از اینکه این نقش را بازى کند، هم نقاشى مى کرد و االن این تندیس خیلى خوب 

شده است و آن را که مى بینم منقلب مى شوم.
او گفته است: من کمال الملک را نمى شناختم و این شخصیت با فیلم «کمال الملک» براى من و خیلى از 
جوان هاى آن زمان به مفهوم تبدیل شد. پدرم کتاب هاى زیادى در رابطه با کمال الملک و تاریخ آن زمان 

در اختیار داشت و مى خواند و به آن دوران تسلط داشت.
نادر مشایخى از عالقه مندى مردم به جمشید مشایخى سخن گفته و اضافه کرده است:  مردم انگار در او 
چیزى را کشف کرده بودند که شبیه تختى بود. خودش هم البته همین طور بود یعنى آن سمبل و شخصیتى 
که از مرام ایرانى مى دید را در تختى پیدا کرده بود. دوســت داشــت مثل او باشد و حتى یک بار چند نفر 
خواستند از پدرم امضا بگیرند که یکى از آن ها موقع رفتن به اشتباه به پدرم گفت، خداحافظ آقاى تختى 

و این اشتباه او را بسیار خوشحال کرد.
زنده یاد جمشید مشایخى در دوران فعالیت هنرى اش ایفاگر نقش هاى متفاوت و ماندگارى در سبک هاى 
مختلفى در سینما و تلویزیون بود و با کارگردان هاى برجسته اى همکارى کرده بود.  مشایخى در حوزه 

تئاتر هم فعالیت هاى موثرى داشت.

 Doctor بندیکت کامبربچ براى کاهش نگرانى طرفداران، دلیل فیلمبردارى مجدد فیلم
Strange 2 را توضیح داد.

علیرغم برخى تأخیرها و مشکالت ناشى از شــیوع ویروس کرونا، تولید این فیلم ادامه 
یافت و اکنون، بازیگران و عوامل فیلم براى فیلمبردارى مجدد به سر صحنه فیلمبردارى 

بازگشته اند.
هنوز از جزئیات داســتان  Doctor Strange 2 چیزى فاش نشده است. این فیلم 

پرفروش شاهد همکارى دکتر استرنج با واندا ماکسیموف (الیزابت اولسن) خواهد بود.
در مصاحبه جدیدى که بندیکت کامبربچ با مجله امپایر انجام داد، این بازیگر فاش کرد که 
 Doctor Strange in the Multiverse چرا در پشت صحنه فیلمبردارى مجدد
حضور دارد. او گفت: دو صحنه خاص وجود دارد که روى آن کار مى کنیم و بیشترین دلیل 
فیلمبردارى مجدد به دلیل انجام امور تدارکات و فنى است. ما در میانه  فیلمبردارى  مجدد 

این صحنه ها هستیم و خیلى سخت کار مى کنیم.

«بندیکت کامبربچ» افشا مى کند 

قســمت اول مســابقه «همزاد من» با حضور پژمان بازغى و حمید فراهانى  راد مقابل 
دوربین رفت.

اولین قسمت از مسابقه «همزاد من» پس از پشت سر گذاشتن پیش تولیدى پنج ماهه 
و با اتمام ســاخت دکور و انتخاب کامل عوامل مقابل دوربین رفت. در اولین قسمت از 
این مسابقه یوسف تیمورى مجرى برنامه میزبان «پژمان بازغى» بازیگر شناخته شده 
سینما و تلویزیون و همزاد خود به عنوان گروه اول بود. حمید فراهانى راد (مجرى برنامه 

«تى وى پالس») به همراه همزاد خود نیز در گروه دوم این مسابقه حضور داشتند. این 
دو گروه با شرکت در آیتم هاى مختلف این برنامه مسابقه اى جذاب و مهیج را رقم زدند.

«همزاد من» رقابتى میان دو گروه چهره هاى مطرح هنرى، ورزشى و سیاسى به همراه 
یکى از دوستان یا اعضاى خانواده شان و برخى اینفلوئنسرها است. هر دو گروه در نهایت 

براى جایزه 120 میلیون تومانى این مسابقه با یکدیگر به رقابت مى پردازند.

احتمال حضور پژمان بازغى در جشنواره فجر 
پژمان بازغى بازیگر ســینما و تلویزیون درباره فعالیت هنــرى این روزهاى خود گفت: 
این روز ها مشغول بازى در ســریال نمایش خانگى «قصه هزار افسون» هستم که به 
کارگردانى سعید عباسى و تهیه کنندگى مهدى مولوى در حال ساخت است و براى گروه 

سنى کودك و نوجوان تولید مى شود.
او درباره حضورش در چهلمین جشنواره فیلم فجر، گفت: عالوه بر سریال نمایش خانگى، 
این روزها مشغول یک کار سینمایى در ژانر دفاع مقدس هستم که درباره شهداى غواص 
است. این فیلم داستانى عاشــقانه  را در دل جنگ روایت مى کند و امیدوارم به جشنواره 

فجر امسال برسد.  
این بازیگر درباره پروژه تلویزیونى خود هم گفت: یک پروژه تلویزیونى به نام «نیکان» 

دارم که فعًال ساخت آن متوقف شده و به مسئله قاچاق دارو در کشور مى پردازد.

پژمان بازغى؛ از حضور در مسابقه 120 میلیونى
 تا حضور در جشنواره فجر

شوکت حجت، مدیردوبالژ و گوینده تلویزیون و رادیو 
مى گوید: درست اســت که تک گویى گویندگان به 
خاطر شــرایط کرونایى کار را براى مدیران دوبالژ 
دشوار کرده است اما از منظرى به نفع گویندگان شده 

و خیلى هم بد نیست.
حجت درباره فعالیتش در حــوزه دوبله و رادیو گفت:  
در مجموع مانند گذشــته خیلى کار مدیریت دوبالژ 

انجام نمى دهم و بیشتر گویندگى مى کنم، چون واقعا 
دشوار شده است؛ به ویژه در این شرایط کرونایى که 
مدتى است گویندگان تک تک به اتاق ضبط مى روند 
و واقعا کار مدیریت سخت تر شده است؛ ضمن اینکه 
ما بیش از 30 سال اســت کار کرده ایم، دیگر نوبت 

جوان ترهاست و آنها باید بیشتر کار کنند.
این دوبلور درباره اینکه آیا اوضاع دوبله نسبت به چند 
ماه گذشته بهتر شده است و گویندگان به تک گویى 
عادت کرده اند؟ خاطرنشان کرد: کمى گویندگان به 
این وضع عادت کرده اند. از طرفى من شخصا احساس 
مى کنم گاهى در برخى مسائل موهبت مى شود، مثل 
همین تک گویى ها در دوران کرونــا که به نظرم با 
وجودى که براى مدیردوبالژها کار را دشــوار کرده 
اما در عوض براى گویندگان خوب است؛ یعنى دیگر 
گویندگان مثل گذشته تمام وقت از صبح تا شب در 
اتاق ضبط حضور ندارند و مى توانند در چند جا مشغول 
باشند. به خصوص براى جوانان به لحاظ مالى کمک 
کننده اســت و در این شــرایطى که باید در چند جا 

مشغول باشند تا از پس هزینه ها برآیند، اتفاق خوبى 
است ولى در مجموع سلیقه اى است.

وى سپس اظهار کرد: عده اى دوست دارند با هم کار 
کنند که مسلما آن دوران با هم بودن ها، خندیدن ها، 
تپق  زدن ها بهتر بود و حــس و حالش خوب بود ولى 
به لحاظ زمان بندى اگر بخواهیم نگاه کنیم، شرایط 
فعلى بهتر اســت چون کمتر وقت دوســتان گرفته 
مى شود. در هر صورت ان شــاءا... اتفاقات خوبى در 

دوبله بیفتد و شرایط بهتر شود.
این گوینده رادیو همچنین به برنامه «صبح جمعه با 
شما» اشاره کرد و گفت:  در کنار کار دوبله همچنان با 
«صبح جمعه با شما» همکارى دارم و این برنامه به 
همان روال قبل ادامه دارد ولى من خودم ماهى یک 
بار سر ضبط مى روم چون تعداد دوستان زیاد است و به 
شکل نوبتى کارها ضبط مى شود. با وجود اینکه فضاى 
رادیو و استودیوها بزرگتر از استودیوهاى دوبله است 
ولى باز هم دوستان پروتکل ها را رعایت مى کنند تا 

مشکلى پیش نیاید. 

یک سال پیش دوســتداران پرویز پورحسینى، خبر 
درگذشــت او را با ناباورى وبهت زدگى شنیدند. آنان 
امید بسته بودند که بازیگر محبوب شان مى تواند کرونا 
را به زمین بزند ولى این ویروس نفرت انگیز امید آنان 
را به باد داد و جامعه هنرى را بار دیگر به سوگ نشاند.

حاال یک ســال از آن جمعه غم انگیز مى گذرد. یک 
سالى که بر تئاتر هم سخت گذشــت . در این مدت 
هنرمندان زیادى بابت آینده نامعلوم این هنر در جهان 

بعد از کرونا ابراز نگرانى کرده اند.
این دلشوره ها البته دلواپسى هاى قبلى را هم یادآورى 
مى کند . همچنانکه پرویز پورحسینى هم سال ها پیش 
زنگ خطرى جدى را براى تئاتر پیش بینى کرده بود 
و به نظر مى رسد این زنگ خطر مدتى است به صدا 

در آمده است.
او در گفتگوى خود با منصور خلــج که در مجموعه 
کتاب هاى ماندگاران صحنه منتشــر شــده است، 

گفته بود:

من نمى پســندم چون فالن خانم یا فــالن آقا پول 
دارند، اجازه دارند ســالن اجاره کنند و تئاتر کار کنند. 
در حالیکه یک جوان با استعداد که صالحیت بیشترى 
هم دارد، فقط چون پول ندارد و نمى تواند سالن اجاره 
کند، نتواند کار کند. به نظر من اگر این مســاله ادامه 
پیدا کند، عواقب بدى در انتظار ما خواهد بود. از طرفى 
کارگردان هاى شناخته شــده مثل دکتر رفیعى یا از 
میان نسل جوان امروز کســانى مانند حسین کیانى 
یا محمد یعقوبى به دلیل توانایى ها یا تجربه هایى که 
دارند مى توانند با هر گروه ناشناخته اى هم کار کنند 
ولى اگر هنرپیشه شناخته شــده تئاترى که سبقه و 
تربیت تئاترى دارد هم کنار آنان کار کند مسلما نتیجه 
بهترى خواهد داشت. ولى االن کسى که مى خواهد 
تئاتر کار کند، به دنبال یــک چهره مى گردد تا بتواند 
گیشه داشته باشد و اصال به کیفیت کار فکر نمى کند. 
کار را هم که مى بینیم، هیچ تاثیرى بر ما نمى گذارد و 
نتیجه معکوسى هم در تئاتر خواهد داشت. به نظر من 

این براى تئاتر زنگ خطر است.»
چند سالى از این گفتگو مى گذرد و حاال سال هایى به 
مراتب دشــوارتر براى تئاتر و فعاالن آن رقم خورده 
است و اینجاست که تنها دلخوشى این است خوب شد 
هنرمندانى مانند پرویز پورحسینى که پرورش یافته 
دوره طالیى تئاتر بودند، این روزهاى دشوار را ندیدند. 

زنگ خطرى که پرویز پورحسینى پیش از مرگش به صدا درآورددوران با هم بودن  و تپق  زدن هاى دوبله بهتر بود

فرزند جمشید مشایخى: 
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صدرنشین لیگ برتر فوتبال در دیدارى خانگى برابر 
نساجى به دنبال تثبیت جایگاه خود است.

در چارچــوب رقابت هاى هفته هفتــم لیگ برتر 
فوتبال، امروز دوشنبه از ساعت 16 تیم هاى سپاهان 
و نساجى مازندران در ورزشگاه نقش جهان رو در 

روى یکدیگر قرار مى گیرند.
در یکى از مهمترین دیدارهــاى هفته هفتم لیگ 
برتر، ســپاهان در حالى میزبان نساجى مازندران 
خواهد بود که هفته گذشــته با پیــروزى در زمین 
ناهموار فجرسپاســى موفق شــد دوباره به صدر 
جدول بازگردد تا مأموریت ســخت تر یعنى حفظ 

صدرنشینى براى شاگردان نویدکیا آغاز شود.
سپاهان که پس از دو هفته ناکامى برابر ذوب آهن 
و تراکتور، بازگشت موفقى به لیگ داشت و یکى از 
دیدارهاى خارج از خانه سخت خود را برد، به دنبال 
ادامه روند پیروزى ها و بیشــتر کردن اختالف در 
صدر جدول است، شاگردان نویدکیا خوب مى دانند 
امتیازات نیم فصل نخســت از چه اهمیت باالیى 
برخوردار اســت زیرا امتیازاتى که فصل گذشــته 
براى ســپاهان در نیم فصل نخست از دست رفت 
در پایان فصل تبدیل به حســرتى بــزرگ براى 

طالیى پوشان شد.
شــاگردان نویدکیا که در ابتداى لیگ و هفته سوم 
هم صدرنشــین شــده بودند، خوب مى دانند یک 
لغزش و نتیجه بد باعث از دست رفتن صدرنشینى 
مى شــود، پس آنچه براى طالیى پوشان اهمیت 

دارد پیروزى هاى متوالى و بیشــتر کردن اختالف 
با تیم هاى رقیب با پیروزى در همه بازى ها است.

در سوى دیگر البته رقیب سرسختى مثل نساجى 
برابر ســپاهان قرار خواهد گرفت، تیمى که در این 
فصل و تا هفته ششــم در خانه ســه تیم از چهار 
تیم مدعى قهرمانى یعنى پرســپولیس، گل گهر و 
استقالل بازى کرده است و در دو مورد آخر موفق به 
گرفتن امتیاز از رقیب مدعى خود شده است. نساجى 
که تجربه خوبى از بــازى در زمین تیم هاى مدعى 
دارد، به نظر روش متوقف کردن مدعیان در خانه 
خودشان را خوب بلد است و همین موضوع در کنار 
انسجام و سازمان یافتگى خوب تیم نساجى زنگ 

خطرى براى سپاهان و محرم نویدکیاست.
باید دید سپاهان که در چند بازى اخیر خانگى برابر 
تیم هاى تدافعى مثل هوادار و تراکتور به مشــکل 
خورده اســت چه راهکارى برابر نســاجى خواهد 
داشت، زیرا به احتمال زیاد نساجى هم با ارائه یک 
فوتبال بســته، فضاها را براى مهره هاى هجومى 
خالق سپاهان خواهد بســت تا موقعیت کمترى 

نصیب میزبان شود.
سپاهان در حالى به مصاف نساجى مى رود که همه 
بازیکنان خود را در اختیــار دارد و محرم نویدکیا با 
پتانسیل کامل، تیمش را برابر نساجى رهبرى خواهد 
کرد، هرچند با توجه به برد خوب هفته گذشته برابر 
فجرسپاسى، به نظر نمى آید به ترکیب برنده هفته 

گذشته برابر نساجى دست زده شود.

سپاهان- نساجى، امروز در نقش جهان

حفظ صدر؛ مأموریت ممکن براى طالیى ها
01

سایت رســمى AFC پس از قهرمانى الهالل عربستان در 
رقابت هاى فصل 2021 لیگ قهرمانان آسیا که با شکست 
پوهانگ استیلرز کره جنوبى در فینال همراه شد، حاال براى 
انتخاب تیم منتخب این رقابت ها از کاربران خود خواسته تا 
در این زمینه مشــارکت کرده و در نخستین گام از بین پنج 
نامزد که یکى از آنها محمدرضا اخبارى، گلر تراکتور است، 

دروازه بان برتر را انتخاب کنند.

گجت تراکتور در بین بهترین ها

01

03

فرشاد احمدزاده که در روز پایانى نقل و انتقاالت زمستانى 
فصل نوزدهم از پرسپولیس جدا شد، با توجه به شکایتى که از 
این باشگاه داشت به دنبال احقاق حقوق خود و خواهان 570 
میلیون از پرسپولیس بود اما در نهایت کمیته تعیین وضعیت 
باشگاه پرسپولیس را به پرداخت 195 میلیون محکوم کرد. 
هافبک حال حاضر سپاهان موضعگیرى تندى نسبت به این 
موضوع داشته و خطاب به مسئوالن باشگاه پرسپولیس با 
کنایه مى گوید: «بروید با این 200 میلیون وکالى بهترى 
بگیرید تــا پرونده هاى خارجــى را نبازید. فقط بلدید ســر 
بازیکنان ایرانى را کاله بگذارید و بعــد آنها را مقابل هوادار 

هم قرار بدهید؟»

طعنه پسر برانکو به پرسپولیس

3

02

دیدار بارسلونا با ویارئال در هفته پانزدهم اللیگا در حالى با 
نتیجه 3 بر یک به نفع آبى-انارى ها به پایان رسید که ژاوى 
سرمربى بارسلونا با اوناى امرى سرمربى زیردریایى هاى زرد 
دست به یقه شد و پلیس براى جدا کردن این دو مربى وارد 
عمل شد. امرى بعد از پایان بازى حاضر نشد به ژاوى دست 

بدهد و درگیرى این دو مربى در راه رختکن باال گرفت.

ژاوى با امرى 
دست به یقه شد

04

شهرآورد بزرگ پایتخت بین تیم هاى استقالل و پرسپولیس 
شنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادى برگزار خواهد شد و مثل 
همیشــه گمانه زنى ها در خصوص انتخــاب داور این بازى 
حساس و جنجالى از مدت ها قبل شــروع شده است. طبق 
اخبارى که رسیده، کمیته داوران قصد دارد از موعود بنیادى فر 
براى قضاوت دربى اســتفاده کند و این موضوع به زودى از 

سوى سایت رسمى فدراسیون فوتبال اعالم خواهد شد.

داور دربى مشخص شد

حمایت على کریمى از استقالل در ماجراى اختالف آبى پوشان 
با سازمان لیگ باعث شد تا هواداران استقالل هم از اسطوره 
پرسپولیس حمایت کنند. معموًال خیلى کم پیش مى آید که 
استقاللى ها از اسطوره پرســپولیس حمایت کنند؛ البته شاید 
این حمایت آنها هم به صورت مقطعى باشد چرا که به هر حال 
جادوگر فوتبال ایران یک پرسپولیسى است و میان هواداران 

این تیم هم محبوبیت فوق العاده زیادى دارد.

06 حمایت استقاللى ها از جادوگر

05

امیر عابدزاده، گلر ایرانى پونفرادینا اسپاینا که در بین نامزدهاى 
بهترین دروازه بان هاى جهان قرار داشت رأى نیاورد و نتوانست 
در بین برترین ها قرار گیرد. با اعالم فدراســیون بین المللى 
تاریخ و آمار «جانلوئیجى دوناروما» ایتالیایى به عنوان بهترین 
دروازه بان جهان در سال 2021 باالتر از مانوئل نویر آلمانى 
و ادواردو مندى دروازه بان چلسى در رده نخست قرار گرفت. 

سال گذشته مانوئل نویر این عنوان را به دست آورده بود.

بچه عقاب رأى نیاورد

05

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تأکید کرد، این تیم در مصاف 
با فوالد خوزستان اسیر تاکتیک تیمى شاگردان نکونام شده است.

محمد قریشى درباره شکست تیمش برابر فوالد گفت: در این بازى 
هر دو تیم موقعیت آنچنانى نداشــتند و فوالد روى شوت استثنایى 
پریرا به گل رسید. آنها بازى بســته اى را به نمایش گذاشتند، مثل 
تمام تیم هایى اســت که جواد نکونام هدایتش را برعهده دارد. ما 
اسیر تاکتیک تیمى فوالد شدیم و نتوانســتیم موقعیت خاصى به 

وجود بیاوریم.
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در واکنش به اعتراض بازیکنان 
ذوب آهن به اخراجى نشدن یکى از بازیکنان فوالد در دقایق ابتدایى 
بازى تصریح کــرد: در بازى قبلى فوالد برابر هوادار ســیدمهران 
موسوى بازیکن این تیم اخراج شد و در بازى با ما نیز سینا شاه عباسى 
مشابه همان حرکت را انجام داد و خیلى عجیب است که حتى کارت 

زرد هم نگرفت! در آن صحنه بازیکن فوالد عارف رســتمى را با 
دست متوقف کرد و قطعًا باید فوالد در دقیقه پنج 10 نفره مى شد 

که متأسفانه داور حتى کارت زرد هم نشان نداد.
وى در مورد بازى تیمش برابر آلومینیوم اراك تصریح کرد: این بازى 
هم براى ما سخت است، ولى مى خواهیم باخت قبلى را جبران کنیم 
و در اراك یک نتیجه خوب بگیریم. معمــوًال تیم ها در هفته هاى 
ابتدایى شرایط ایده آلى ندارند، ولى با گذشت شش هفته مطمئنم 
که مى توانیم از لحاظ تیمى وضعیت بهترى داشــته باشیم.  ما در 

چند بازى هم محروم و مصدوم داشــتیم که 
این به ضرر ذوب آهن شــد و تیم را آزار داد، 
ولى امیدوارم در بازى هــاى بعدى خیلى 
بهتر نتیجه بگیریم. من به نتیجه گرفتن 

ذوب آهن شک ندارم.

مدافع ذوب آهن: 

شک ندارم ذوب آهن نتیجه مى گیرد

رونمایى مجدد از روزبه در آبادان؟

گذشته برابر نساجى دست زده شود.مى شــود، پس آنچه براى طالیى پوشان اهمیت 

ستانى 
ى که از 
0ن570

ضعیت 
م کرد. 
 بهاین 
یس با 
هترى 

یس
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تیم فوتبال سپاهان موفق شد پس از دو هفته ناکامى، در هفته 
ششم لیگ برتر در دیدارى دشوار در شیراز مقابل فجرسپاسى به 
برترى دست پیدا کند و به صدر جدول برسد. گئورگى ولسیانى، 
مدافع مستحکم سپاهان که یک مهره کلیدى در ترکیب این 

تیم است در مورد وضعیت طالیى پوشان صحبت مى کند.
ولســیانى مى گوید: اتفاق مثبتى که از نظر مــن در دیدارها 
وجود دارد این است که ســپاهان حتى در مقاطعى که نتیجه 
نمى گیرد هم کیفیت بازى خوبى از خودش به نمایش مى گذارد 
و این چیزى است که یک تیم مدعى قهرمانى باید از خودش 
نشــان دهد. ما در تمام این دیدارها به دنبال تاکتیک و اصول 
بازى خودمان و پیاده کردنشــان در زمین بودیم ولى خب یک 
وقت هایى هم انسان ها در هدف خود به موفقیت نمى رسند و 

این یک امر طبیعى است.
وى درباره بازى ســپاهان مقابل فجر و در مورد کیفیت زمین 
حافظیه شیراز که با اعتراض خیلى ها مواجه شده هم عنوان کرد: 
کیفیت زمین واقعًا منزجر کننده بود. چنین زمینى در این لیگ 
شرم آور است. براى بازیکنان در چنین زمینى امکان پیشرفت 
وجود ندارد و هیچ کار تاکتیکى در آن قابل انجام نیست. واقعًا 
بازى کردن در لیگ ایران راحت نیست و از هر بازیکن خارجى 
که بپرســید حرف من را تأیید مى کند. اما افــرادى که به فکر 
پیشرفت فوتبال ایران هستند باید به دو نکته مهم توجه کنند. 
اول زمین بازى و دوم داورى که در هر دو مورد کیفیت باید باالتر 
از چیزى باشد که مى بینیم. اشتباهات داوران هم در فوتبال ایران 
بیش از حد طبیعى اســت. من مى دانم داوران انسان هستند و 

مى توانند اشتباه کنند ولى درك برخى از تصمیماتى که گرفته 
مى شود دشوار است.

ولسیانى در مورد دیدار امروز مقابل نساجى هم گفت: نساجى تیم 
سابق من است و یک فصل سرشار از احترام بین من و هواداران 
این تیم رقم خورد و برایشان آرزوى موفقیت دارم ولى به طور 
کلى من بازیکن خونسردى هستم و همه بازى ها مى شود گفت 
برایم یکسان هســتند و نیازى به انگیزه اضافى ندارم و اجازه 
نمى دهم موردى پیش بیاید که تمرکز من را از روى بازى خودم 
از بین ببرد. ما در ادامه روندى که از بازى با فجر در پیش گرفتیم 
مى خواهیم در این بازى هم پیروز شویم. حفظ صدر جدول در 
حال حاضر دغدغه ما نیست ولى کسب 3 امتیازها براى اینکه در 
پایان فصل در جایگاهى که الزم داریم قرار بگیریم الزم است.

مدافع سپاهان:

بازى کردن در لیگ ایران راحت نیست

آ. ا. ك آتن در حضور دو ملى پوش ایرانى 
خود مقابل جیانینا به برترى رسید.

در ادامه دیدارهاى هفته یازدهم ســوپر 
لیگ یونان، تیــم آ. ا.ك آتــن که مثل 
بازى هــاى اخیرش میــالد محمدى را 
به عنوان مدافع چپ در ترکیب داشــت و 
احســان حاج صفى و کریم انصارى فرد 
را روى نیمکــت مى دید، در اســتادیوم 
زوسیمادس به مصاف جیانینا رده چهارمى 

رفت.
جیانینــا خیلى زود در این بــازى خانگى 
پیش افتاد و در دقیقه 5 به گل رسید، اما آ. 
ا.ك آتن تنها چهار دقیقه پس از آن توسط 
نورالدین امرابط گل تساوى را زد و نیمه 

اول با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت.
. ك آتــن شــکل  در نیمــه دوم آ. ا
هجومى ترى گرفت و توانست در دقیقه 

90 توســط یوگنــى شــاخوف، آخرین 
تعویضى خــود دروازه جیانینا را باز کند و 
با این برد جالب توجه 3 امتیاز مهم خارج 

از خانه را بگیرد.
تیم فوتبال آ. ا. ك آتن با کســب پیروزى 
2 بر یــک برابر جیانینا 23 امتیازى شــد 
و ضمن اینکه جایگاهــش در رتبه دوم 
جدول ســوپر لیگ یونان را تثبیت کرد، 
به 3 امتیــازى المپیاکوس صدرنشــین 

رسید. 
میالد محمدى پس از انجام هفت بازى در 
ترکیب آ. ا. ك آتن، در دیدار مقابل جیانینا 
حضــور 90 دقیقه اى در زمین داشــت و 
کریم انصارى فرد نیــز از دقیقه 60 وارد 
مسابقه شد و یازدهمین بازى فصل خود 
را انجام داد، اما احسان حاج صفى تا پایان 

نیمکت نشین بود.

پیروزى تیم یونانى 
با 2 ملى پوش ایرانى

حنه بازیکن فوالد عارف رســتمى را با
0 باید فوالد در دقیقه پنج10 نفره مى شد

رت زرد هم نشان نداد.
برابر آلومینیوم اراكتصریح کرد: این بازى

 ولى مى خواهیم باخت قبلى را جبران کنیم 
ب بگیریم. معمــوًال تیم ها در هفته هاى 
دارند، ولى با گذشت شش هفته مطمئنم 
مى وضعیت بهترى داشــته باشیم.  ما در 

مصدوم داشــتیم که 
ـد و تیم را آزار داد، 
ـاى بعدى خیلى 
 به نتیجه گرفتن

بر ب ی بلجی و
در ادامه دیدارهاى هفت

لیگ یونان، تیــم آ. ا.ك
بازىهــاى اخیرش می
ت به عنوان مدافع چپ در
ک احســان حاج صفى و
را روى نیمکــت مى دی
زوسیمادس به مصاف ج

رفت.
جیانینــا خیلى زود در ای
5پیش افتاد و در دقیقه 5
ا.ك آتن تنها چهار دقیقه
نورالدین امرابط گل تس
اول با نتیجه یک بر یک
. ك در نیمــه دوم آ. ا
ت هجومى ترى گرفت و

روزبه چشمى از روز پنج شنبه به تمرینات تیمش اضافه شده 
و در دسترس فرهاد مجیدى است.

پس از پیوستن دوباره روزبه چشمى به استقالل، دست 
فرهاد مجیدى براى انتخاب نفرات خط میانى بازتر از قبل 
شد. بازیکنى که قابلیت بازى در پست مدافع و هافبک 

دفاعى دارد و مى تواند با اســتفاده از تجربه باالیش، 
اصطالحا میانه میدان را در دســت گرفته و قدرت 

تیمش را در این قسمت از زمین افزایش دهد.
چشمى در دیدار برابر تراکتور 45 دقیقه براى تیمش 

به میدان رفت اما در دیدار برابــر فجر به میدان 
نرفت و در دقایق پایانى مســابقه با نساجى 

نیز توانســت براى لحظاتــى در ترکیب 
تیمش قرار بگیرد. ایــن بازیکن به 

دلیل بیمارى، دیــدار با گل گهر را 
به از دســت داد ولى از روز پنج شنبه 

تمرینات تیمش برگشته است.
خط میانى استقالل در بازى هاى گذشته مورد 
انتقاد هواداران این تیم قرار گرفت. بازیکنانى 
که قادر به خلق موقعیت براى مهاجمان نبودند 

و حاال ممکن اســت مجیدى نیز اقدام به تغییر سیستم و 
جابجایى بین نفراتش داشته باشد. چشمى 
یکى از بازیکنانى اســت که ممکن است 
به عنوان تک هافبک دفاعــى، در دیدار 
برابر صنعت نفت به میدان برود. بخصوص 
اینکــه بــازى در آبــادان برگزار 
مى شــود و مجیــدى به یک 
هافبک جنگنده در وســط 
زمین نیــاز دارد تا به تقابل 

خط میانى میزبان برود. 
دست فرهاد مجیدى براى 
انتخاب نفرات خط میانى 
باز است ولى شاید حضور 
روزبه چشمى آن سورپرایز 
ویژه فرهاد براى پیش از دربى باشد. 

امتیازات تیم هــا در جدول رده 
بندى نزدیک به هم بوده 

و مجیدى نیز به خوبى 
مى داند بــراى دو 

دیدار برابر صنعت نفت و پرسپولیس، به بازیکنان باتجربه 
نیاز دارد. به همین دلیل ممکن اســت او براى استفاده از 
روزبه در دربى، از همان بازى با صنعت نفت اصطالحا او را 
گرم کرده تا این بازیکن در جریان بازى قرار بگیرد. باید تا 

روز دوشنبه منتظر ماند و دید چه اتفاقى رخ مى دهد.

است.
دست  چشمى به استقالل،
نفرات خط میانى بازتر از قبل 
ى در پست مدافع و هافبک 

ــتفاده از تجربه باالیش، 
دســت گرفته و قدرت 

مین افزایش دهد.
45 دقیقه براى تیمش  5ر

رابــر فجر به میدان
ســابقه با نساجى 

ـى در ترکیب 
زیکن به 

 گهر را 
بهج شنبه 

ت.
ى هاى گذشته مورد 
گرفت. بازیکنانى  ر
ى مهاجمان نبودند 

جابجایى بین نفرات
یکى از بازیکنانى
فبه عنوان تک هاف
هبرابر صنعت نفت به
ـاینکــه بــ
ـمى شـ
بهافب
یزمی
طخط
سدس
نتان
ابا
زروز
بویژه فرهاد
مامتیازات تیم
کبندى نزدیک
بهو مجیدى نیز به
ىمى داند بــراى
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006005673 - تاریخ: 1400/09/03
1- با توجه به تقاضاى ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل دفتر 257 صفحه 350 احمد خانى 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم 
عباس حسن زاده احمد آبادى به شناسنامه شماره 40 کد ملى 1141615101 صادره فرزند 
حسین نسبت به 6 دانگ یکباب کارگاه به مســاحت 351,92 متر مربع پالك شماره 228 
فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تایید و راى خود را 

با حدود ذیل صادر مینماید.
2- با توجه به تقاضاى ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل سند 18646 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم علیرضا زمانى 
به شناسنامه شــماره 47250 کد ملى 1280358858 صادره فرزند احمد نسبت به 6 دانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 103,75 متر مربع پالك شماره 1579 فرعى از 99 اصلى واقع در 

اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تایید و راى خود را با حدود ذیل صادر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/23 - م الف: 
1230560 - امیر حسین حسن زاده - ریاست اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /9/138

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3435مورخ 1400/07/13 آقاى محمد اســحق توکلى نجــف آبادى فرزند 
غالمحسین  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 80/65 مترمربع قسمتى از پالك شماره 42و 
44  واقع در قطعه9 نجف آباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طبق سند رسمى 
شــماره 116103-82/12/26 دفترخانه 88 نجف آباد نسبت به پالك 42 و  مالک رسمى  
مشاعى نسبت به پالك 44 مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/09/08 - 1221287 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/443

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3395 مورخ 1400/07/11آقاى احمد حمیدى نجف آبادى فرزند رضا ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 128/50مترمربع قسمتى از پالك ثبتى  شماره 715 و 717/1  اصلى 
واقع در قطعه6 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طبق سند 
رسمى  شــمار 86910-98/09/24 دفترخانه 16 نجف آباد نســبت به پالك 715 و طبق 
سند مالکیت رسمى مشاعى نســبت به پالك 717/1 مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/23 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/08 - 1221466/ م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر 

عباسى /8/445

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

راى شــماره 140060302026009769 مورخ 1400/07/17 هیــات یک آقاى محمود 
شفیعى به شناسنامه شماره 26 کدملى 1291390103 صادره اصفهان فرزند رحیم بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25 مترمربع از پالك شماره 190 فرعى از 99 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان از مالکیت حسن فرنگى 
دلیگانى موضوع سند انتقال 57464- 50/8/8 دفترخانه یک اصفهان که برابر قباله عادى 
توسط على اکبر/ عبدالحسین/ حسین/ عباس/ محمد على/ معصومه فرنگى فرزندان حسن 

واگذار گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 

قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/09/08 - م الف: 1221660 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /8/454

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

راى شــماره 140060302026006313 مورخ 1400/05/10 هیــات چهار خانم رضوان 
خداپرست دهسورى به شناسنامه شــماره 903 کدملى 1129076040 صادره فریدونشهر 
فرزند حسینعلى نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 147,98 مترمربع پالك 
شماره 15180 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از 

سند 101080- 97/7/16 دفترخانه 62 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/09/08 - م الف: 1221694 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /8/456

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

1- شماره: 140060302024002525 تاریخ: 1400/08/20 - برابر راى شماره 2176 مورخ 
1400/7/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى، مالکیت خانم مهین فخرى میرآبادى به شناسنامه شماره 54 کدملى 1287963013 
صادره اصفهان فرزند اسفندیار بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/08 
مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 3603 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروز ثبتى گردیده است. 
2- شماره: 140060302024002527 تاریخ: 1400/08/20 - برابر راى شماره 2175 مورخ 
1400/7/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى، مالکیت آقاى محسن یزدانى به شناسنامه شماره 960 کدملى 1289304610 صادره 
اصفهان فرزند شعبانعلى بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 140/08 
مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 3603 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروز ثبتى گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/08- م الف: 1221710 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان /8/458

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

1- شماره: 140060302024002415 تاریخ:  1400/08/15 - برابر راى شماره 2209 مورخ 
1400/7/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى، مالکیت آقاى حسن صمیمى به شناسنامه شماره 41 کدملى 3379930032 صادره 
از قصر شیرین فرزند احمد بر دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 123/29 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 4252 باقیمانده واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروز ثبتى گردیده است. 
2- شــماره: 140060302024002414 تاریخ:  1400/08/15 - برابر راى شماره 2210 
مــورخ 1400/7/26 هیات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى، مالکیت خانم معصومه شهپر حسین آبادى به شناسنامه شماره 
187 کدملى 1288570759 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر 4 دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 123/29 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4252 باقیمانده واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه 

مفروز ثبتى گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/08- م الف: 1221670 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان /8/460

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

آگهى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شــماره 1400603035000176 –

 21 / 07/ 1400هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض  و بالمنــازع متقاضى آقاى محمد پیمانى فروشــانى  فرزند حاجى آقا بشــماره 
شناسنامه 10398 صادره از خمینى شــهر  درششدانگ یک باب زمین کشاورزى به مساحت 
245000 متر مربع واقع دربخش 16خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى خانم زهره اسالمى 
به آدرس روبروى شهرك صنعتى مورچه خورت جنب گاودارى محمد پیمانى  محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 24 / 08 / 1400 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 08 /09 /1400 - 

م الف : 1221327 - على جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /8/480

فقدان سند مالکیت
 خانم سیما استادرحیمى با تســلیم دو برگ استشهادشهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت 
به شــماره چاپى 065973 میزان ششــدانگ پالك ثبتى 25694/ 301 واقع در بخش 16 
حوزه ثبتى اصفهان که در صفحه 187 دفتر 176 بدون رهن و بازداشــت اظهار داشته که 
سند مالکیت مرقوم دراثر جابجایى از بین رفته چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این 
اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 1230007/م الف - على جوانى - مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /9/125
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

فقدان سند مالکیت
 خانم سیما استادرحیمى فرزند احمد با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود در دفترخانه 450 شاهین شهر رسما گواهى شــده مدعى است سند مالکیت خود به 
شماره 271066 رابه میزان ششــدانگ یک باب مغازه به شماره پالك ثبتى 25660/ 301 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 236دفتر 399 ذیل شماره 
85737 بنام سیما استادرحیمى ثبت و صادرو تســلیم گردیده و بموجب سند تقسیم نامه به 
شماره 125935 مورخ 1379/12/11 دفتر 33 در مالکیت ایشان قرار گرفته و معامله دیگرى 
هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى 
گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس 
مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد . 1230237/م الف - على جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /9/126
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

فقدان سند مالکیت
 خانم سیما استادرحیمى با ستناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود در 
دفترخانه 450 شاهین شهر رســما گواهى شده مدعى است ســند مالکیت خود به شماره 
0659970 رابه میزان ششــدانگ پالك ثبتــى 25678 / 301 واقــع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که در صفحه 260 دفتر 399 ذیل شماره 85753 بنام سیما 
استادرحیمى ثبت و صادرو تســلیم گردیده و بموجب سند 125935 مورخ 11 / 12 / 1379 
دفترخانه 33 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و نحوه 
گم شدن جابجایى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم 
و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1230247/م الف - على جوانى - مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /9/127
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

آگهى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شــماره 1400603035000213 -
 25 / 08/ 1400هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  
و بالمنازع متقاضى خانم مهرى باقریان فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 73 صادره از اصفهان 
در یک باب خانه به مســاحت 105/58متر مربع قســمتى از پالك 301 اصلى  واقع دربخش 
16خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى غالمحسین رحیمى محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 08 / 09 / 1400 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 22 /09 /1400 - م الف: 1230322 - على 
جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/128

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

آگهى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شــماره 1400603035000212 -
 19 / 08/ 1400هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  و 
بالمنازع متقاضى آقاى قاسم عزیزى  فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 6 صادره از گلپایگان 
در سه دانگ مشاع ازیک باب کارگاه ششدانگ به مساحت 5967/31متر مربع پالك 228 فرعى 
از 301 اصلى واقع دربخش 16خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى علیرضا سلطانى به 
آدرس جاده اصفهان - تهران خیابان توز ایران جنب شرکت قیر رامکو محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 08 / 09 / 1400 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 22 /09 /1400 - م الف: 1230404 - على 

جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/130

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

آگهى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شــماره 1400603035000211 -
 19 / 08/ 1400هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  و 
بالمنازع متقاضى آقاى احمد عزیز ى فرزند عبدالخالق بشماره شناسنامه 1989 صادره از فریدن 
در سه دانگ مشاع ازیک باب کارگاه ششدانگ به مساحت 5967/31متر مربع پالك 228 فرعى 
از 301 اصلى واقع دربخش 16خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى علیرضا سلطانى به 
آدرس جاده اصفهان - تهران خیابان توز ایران جنب شرکت قیر رامکو محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 08 / 09 / 1400 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 22 /09 /1400 - م الف: 1230495 - على 

جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/132

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

آگهى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شــماره 1400603035000172 -
 14 / 07/ 1400هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  و 
بالمنازع متقاضى خانم زینب سپید نامه فرزند حاجت مراد بشماره شناسنامه 13592 صادره از ایذه 
در یک باب خانه مسکونى نیمه ساز به مساحت 156/29متر مربع قسمتى از پالك 301 اصلى  
واقع دربخش 16خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى حسن رحیمى  به آدرس حاجى آباد 
کوچه شهید علیرضا عابدى انتهاى کوچه   محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 08 / 09 / 1400 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 22 /09 /1400 - م الف: 1230515 - على جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /9/134

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3252مورخه 1400/07/04 آقاى عبدالحســین پیرعلــى فرزند غالمرضا 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 15 / 108 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1196   اصلى 
واقع در قطعه10 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/09/23 - م الف: 1230529 - حجت اله کاظم زاده اردستانى -سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /9/136

آگهى تغییرات
موسســه آموزشــى فرهنگى هفت آسمان 
پرسش به شــماره ثبت 3347 و شناسه ملى 
10260660920 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - شهرام صالحى 
به شــماره ملــى 1287779492 با دریافت 
300000 ریــال از صنــدوق موسســه از 
موسســه خارج گردید. ســرمایه موسسه از 
مبلغ 3300000 ریال بــه مبلغ 3000000 
ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بدین شــرح اصالح شد: ســرمایه موسسه 
مبلغ 3000000 ریال نقدى اســت که تماما 
پرداخت شــده و در اختیار مدیران موسســه 
قرار گرفته است. - اسامى شرکا و میزان سهم 
الشــرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه بدین 
شرح مى باشد: حجت سلمانى به شماره ملى 
2297907834 داراى 1050000ریــال، 
مهشید داروئى داراى 1050000 ریال، فرحناز 
شبانپور داراى 900000 ریال سهم الشرکه. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1229701)

آگهى تغییرات
موسســه آموزشــى فرهنگى هفت آســمان 
پرســش به شــماره ثبت 3347 و شناسه ملى 
10260660920 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى به طور فــوق العاده مورخ 
1399/12/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهشید 
داروئى به شــماره ملى 0041834356، حجت 
سلمانى به شماره ملى 2297907834 و فرحناز 
شبانپور به شماره ملى 1199182524 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1229703)

آگهى تغییرات
موسسه آموزشى فرهنگى هفت آســمان پرسش به 
شماره ثبت 3347 و شناسه ملى 10260660920 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهشید داروئى به شماره 
ملى 0041834356 به ســمت رئیس هیئت مدیره، 
حجت ســلمانى به شــماره ملى 2297907834 به 
ســمت مدیرعامل و فرحناز شــبانپور به شماره ملى 
1199182524 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاى مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1229702)

آگهى تغییرات
موسســه آموزشــى فرهنگى هفت آســمان 
پرســش به شــماره ثبت 3347 و شناسه ملى 
10260660920 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - حجت ســلمانى 
به شــماره ملــى 2297907834 باپرداخت 
100000 ریال، مهشــید داروئى به شماره ملى 
0041834356 با پرداخــت 100000 ریال، 
فرحناز شبانپور به شماره ملى 1199182524 با 
پرداخت 100000 ریال به صندوق موسسه سهم 
الشــرکه خود را افزایش دادند. سرمایه موسسه 
از مبلــغ 3000000 ریال بــه مبلغ 3300000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد: ســرمایه موسسه مبلغ 
3300000 ریال نقدى اســت که تماما پرداخت 
شــده و در اختیار مدیران موسســه قرار گرفته 
است. - اسامى شــرکا و میزان سهم الشرکه هر 
یک بعد از افزایش سرمایه بدین شرح مى باشد: 
حجت سلمانى به شــماره ملى 2297907834 
داراى 1050000ریال، مهشــید داروئى داراى 
1050000 ریال، فرحناز شبانپور داراى 900000 
ریال و شــهرام صالحى داراى 300000 ریال 
سهم الشــرکه. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1229704)

آگهى تغییرات
شــرکت مقدم ساز شرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 58192 و شناســه ملى 
10340026643 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/08/20 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد : ناصر بهارلو هوره به شماره ملى 
4610059691 و آقاى مجتبى بهارلو هورهء به 
شماره ملى 4621651099 و بهرامعلى بهاء لو 
هوره به شماره ملى 46229098811و احمد 
زارع به شماره ملى 2299017283 و مسعود 
صادقیه به شــماره ملى 1290485461 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. داود خیرخواه به شماره 
ملى 1189779218 به سمت بازرس اصلى 
و زهرا نجفى به شماره ملى 1288780796 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک 
ســال انتخاب گردیدندروزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1230310)

آگهى تغییرات
شرکت مقدم ساز شرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 58192 و شناســه ملى 
10340026643 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/08/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ناصر بهارلو 
هوره به شــماره ملى 4610059691به 
ســمت عضو هیات مدیره و مجتبى بهارلو 
هورهء به شماره ملى 4621651099 به 
ســمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
و بهرامعلى بهاء لو هوره به شــماره ملى 
46229098811بــه ســمت نایــب 
هیات مدیره و احمد زارع به شــماره ملى 
2299017283 به ســمت عضو هیات 
مدیره و مســعود صادقیه به شماره ملى 
1290485461 به ســمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1230312)

آگهى تغییرات
شرکت کاوه پیمان تکین شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 64530 و شناسه ملى 14009123490 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلى شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخــش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
مهدى آباد ، کوچه بهشتى 15 ، خیابان نگارستان ، 
پالك 107 ، ســاختمان نگار 1 ، طبقه اول کدپستى 
8196784742 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
اصالح گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1230315)

آگهى تغییرات
شرکت جم راه سپاهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 33510 و شناســه ملى 10260540239 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
سرمایه شــرکت از مبلغ 4501000000 ریال به 
29501000000ریال از طریــق مطالبات حال 
شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 5 
اساسنامه بشرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت 
مبلغ 29501000000ریال نقدى اســت که به 
2950100 سهم با نام عادى 10000 ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1230309)



سالمتسالمت 07074191 سال هجدهمدوشنبه  8  آذر  ماه   1400

تاسیس
شرکت سهامى خاص آذین آهن آرسین درتاریخ 1400/09/01 به شماره ثبت 69329 به شناسه ملى 14010532124 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: تولیدى در زمینه مصنوعات 
فلزى و تولید پروفیل و قطعات فلزى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى 
کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى 
دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله هزار جریب ، کوچه شکوفه ، خیابان سعادت 
آباد ، پالك 0 ، ساختمان رادان ، طبقه همکف کدپستى 8168654791 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 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 19377093 مورخ 1400/08/27 نزد بانک صادرات 
شعبه انقالب مبارکه با کد 1903770 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى اصغر قاراخانى ده سرخى به شماره ملى 
1282383507 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى احمد کاظمى به شماره ملى 1757248307 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مرتضى فرهنگ به شماره ملى 5419885468 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم الله جعفرى به شماره ملى 1757418156 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى جمال 
دلیلى به شماره ملى 5410091639 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 (1229453)

تاسیس
شرکت سهامى خاص توان انرژى هفت تنان درتاریخ 1400/09/01 به شماره ثبت 2437 به شناسه ملى 14010533752 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکارى مربوط به عملیات تاسیسات و تجهیزات برق و شبکه توزیع شامل عملیات 
مربوط به تعمیر و نگهدارى پست ها و شبکه هاى توزیع برق، احداث شبکه هاى برق هوایى و زمینى و روشنایى معابر و اتصال زمین و تجهیزات هوایى و زمینى، خرید و 
فروش اجناس برقى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاال هاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک 
ها جهت شرکت، شرکت در نمایشگاه ها، شرکت در مناقصات و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از 
کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به 
آنها، مشارکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش مرکزى ، شهر فالورجان، محله ولیعصر ، کوچه صحرا ، کوچه شهید داوودهاشمى ، پالك 63 
، طبقه همکف کدپستى 8451994371 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 14002407192 مورخ 1400/08/12 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه خمینى 
شهر با کد 2407 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى هدایت صیفورى آرپناهى به شماره ملى 5550064944 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى عیسى صیفورى آرپناهى به شماره ملى 5550159910 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا صیفورى 
ارپناهى به شماره ملى 5550160269 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 با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى محمدرضا صالحى به شماره ملى 1142486702 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم ژاله محمد حسینى حاجیور به شماره ملى 1960168819 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1230202)

راز 117 ساله شدن چیست؟آلزایمر؛ نشانه ها، درمان، توصیه ها

نوشیدنى پرطرفدار
 ولى سم براى کبد

متخصصان سالمندى روسیه ، سبک زندگى سالم ، استعداد ژنتیکى و مراقبت 
خوب از سالمت را از عوامل مهم افزایش طول عمر و رسیدن سن انسان به 

117 سال عنوان کردند.
«یورى کونف» و اولگا تکاچوا دو پزشک متخصص روسیه در مصاحبه با رسانه 
روسى اعالم کردند مهمترین راز طول عمر مردان تا 115 و زنان تا 117 سال 
رعایت سبک زندگى سالم است و سپس در استعداد ژنتیکى و مراقبت خوب 

از سالمت نهفته است.
«اولگا تکاچوا»، متخصص سالمندان وزارت بهداشــت فدراسیون روسیه 
گفت: راز طول عمر، اول از همه، شیوه زندگى سالم است و تنها 25 درصد عامل 
ژنتیک و مراقیت هاى بهداشتى است. فرد باید فعالیت بدنى داشته باشد، نه 
پرخورى. خوردن فیبر بیشتر، ترك عادت هاى بد، سیگار کشیدن و الکل با 

طول عمر ناسازگار است.
او همچنین خاطرنشان کرد که یک انســان براى داشتن یک زندگى سالم 
حداقل 100 ساله، باید از نظر اجتماعى فعال باشد، زیرا تنهایى «عمر را کوتاه 

مى کند.»
«یورى کونف» پروفسور گروه پیرى در دانشگاه پزشکى و دندانپزشکى دولتى 
مسکو و متخصص سالمندان روسیه نیز اظهار داشت که یک سبک زندگى 

سالم نقش اصلى را در دستیابى به طول عمر زیاد دارد.
وى تصریح کرد: با رعایت سبک زندگى سالم «واقع بینانه است که براى یک 
زن 115 تا 117 سال و براى مردان 110 تا 112 سال طول عمر و زندگى سالم 

وجود داشته باشد».
این متخصص تاکید کرد: نقش اصلى را در طول عمر باال یک سبک زندگى 

سالم ایفا مى کند.
او تصریح کرد: میزان نقش زندگى ســالم در طول عمر بین 60 تا 70 درصد 
اســت و عامل ژنتیک 10 تا 15 درصد و مراقبت هاى بهداشتى هم فقط 10 

درصد نقش دارند.
این متخصصان، اعالم کردند که عادات بد باعث کوتاه شدن عمر و افزایش 

خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى و سرطانى مى شود.

کبد عضوى بسیار مهم در بدن است و 24 ساعت شبانه روز درحال پاکسازى 
سموم از بدن شماست، اگر میخواهید بدنتان همیشه سالمت باشد باید از این 

عضو بسیار مراقبت کنید.
نتایج تحقیقات نشان داد شرکت کنندگانى که به دفعات نوشیدنى حاوى شکر 
مانند نوشابه استفاده مى کنند، به بیمارى کبد چرب بیشتر دچار مى شوند و چربى 
بیشترى داخل کبد آن ها ذخیره مى گردد. البته آن ها اظهار کرده اند که این کبد 
چرب حاصل مواد غیر الکلى بوده و مشکالت جدى به وجود نمى آورد اما ممکن 

است باعث بزرگ شدن کبد و حتى درد زیاد شود.
طبق مطالعات موجود، اگر این افراد از مصرف نوشــیدنى هاى حاوى شــکر 
خوددارى مى کردند، به بیمارى کبد چرب دچار نمى شدند. حتى کسانى هم 
که یک بار در ماه یا حتى کم تر، از این نوشیدنى ها استفاده مى کردند، کبدشان 
چرب تر از کسانى بود که اصًال استفاده نمى کردند. پس مى توان نتیجه گرفت 

که تاثیر منفى این نوشیدنى ها بسیار باال است.

با توجه به ایــن که جمعیت ســالمندان ایران به نســبت 
جمعیت هاى دیگر در آینده نزدیک افزوده خواهند شد امکان 
شایع شدن آلزایمر نیز به همان نسبت بیشتر برآورد شده است. 
آیا راهى براى پیشــگیرى از این بیمارى وجود د ارد؟ در آینده 

بیمارى آلزایمر چه تبعاتى براى کشور خواهد داشت؟
این بیمارى از سنین باالتر از میانسالى شــروع مى شود. بنابراین هر چقدر سن متوسط 
جمعیت باالتر برود، قاعدتا شــیوع این بیمارى هم باالتر مــى رود. ولى با هیچ روش 
مطمئنى نمى شود آن را پیش بینى کرد یا از آن پیشگیرى کرد. ولى دیده شده است کسانى 
که کارهاى ذهنى و مطالعات بیشترى انجام مى دهند به خصوص یادگیرى یک زبان دوم 
مى تواند در کاهش شیوع این بیمارى یا حداقل عقب تر انداختن شروع بیمارى بسیار موثر 
باشد. حتى براى کسانى که مبتال شدند و در مراحل اولیه این بیمارى قرار داشتند. یعنى 
در حدى که قابلیت یادگیرى را داشتند دیده شده است که یادگیرى زبان مى تواند از همه 

داروهاى آلزایمر موثرتر باشد.
آیا تغذیه نقشى در پیشگیرى در بروز آلزایمر ندارد؟

از لحاظ آمارى چیز خاصى ثبت نشده اســت ولى سالمت در تغذیه حداقل مزیت هاى 
دیگرى دارد مثل این که از شــیوع بیمارى هاى قلبى عروقى یــا بیمارى هاى مغزى 
جلوگیرى مى کند. اما درباره آلزایمر تغذیه نقش چندانى ندارد. اگرچه بسیارى از ژن ها 
هستند که در بروز بیمارى آلزایمر دخیل هستند. ولى موارد ارثى حدود پنج درصد از این 
بیمارى را شامل مى شود یعنى از هر بیست نفرى که آلزایمر دارند تنها یک نفر در خانواده 
درجه یک آنها مبتال مى شود. پس از این طریق هم نمى شود پیش بینى کرد که خانواده 

فرِد مبتال بررسى شوند چون این بیمارى اغلب ارثى نیست.
آلزایمر در آقایان شایع تر است یا خانم ها؟

در آقایان کمى شایع تر است ولى اختالف زیاد نیست.
درباره افرادى که در ســن پایین تر به آلزایمر مبتال مى شود 

شرایط به چه صورت است؟
بعضى در سنین پایین تر مبتال مى شوند شاخصه آنها کسانى است که تریزومى 21 دارند 
همان سندرم داون معروف که در آنها از حدود چهل سالگى عالئم زوال ذهنى و آلزایمر 
پدیدار مى شود و البته در خصوص کسانى که ریزفاکتور هاى عروقى دیگر مانند دیابت 
یا بیمارى هاى قلبى و یا فشار خون مزمن دارند یا در افراد سیگارى که طبق داده هاى 

آمارى، این بیمارى در آنها شایع تر است.
عالئم بیمارى چگونه است و آیا مى توان به کمک دارو آنها را 

کنترل کرد؟

مى تواند عالئم داشته باشد ولى داروهایى که فعال در ایران موجود است براى پیشگیرى 
یا کاهش سرعت بیمارى تاثیرى ندارند. و در واقع براى عالمت درمانى مى باشند. منظور 
این اســت که فعال با علم امروز داروهایى که براى آلزایمر تجویز مى شود براى کنترل 
عالئم روزمره بیمار به کار مى رود. یعنى با مصــرف داروها بیمار حافظه بهترى خواهد 

داشت ولى دیده نشده است که بتواند سرعت پیشرفت بیمارى را کاهش دهد.
براى خانواده هایى که افراد مبتال دارند چه توصیه اى دارید؟

مراجعه به متخصص مغز و اعصاب براى بررسى و اطمینان خاطر از ابتال به این بیمارى. 
چون بســیارى از بیماران زوال ذهنى دارند ولى آلزایمر ندارند. عالئم مى تواند کاهش 
حافظه، تکرار چندین باره هر چیز یا جا گذاشتن وسایل یا گیجى در رانندگى یا گم شدن در 
مسیرهاى مختلف باشد به صورتى که اعضاى خانواده کامال متوجه تفاوت ها مى شوند. 
این ها عالئم جزئى هستند. و در مراحل پیشرفته تر اختالالت رفتارى و حتى اختالالت 
زبانى و در مراحل بسیار پیشرفته اختالالت حرکتى هم دیده مى شود مثل اختالل در 
تعادل که موجب زمین خوردن هاى مکرر مى شود. ولى در شروع بیشتر با اختالل حافظه 

و تکرار رو به رو هستیم.
عالئم آلزایمر و زوال عقل متفاوت است؟

زوال عقل به معنى افِت قابلیت هاى شناختى، یک اصطالح کلى است که یکى از علل آن 
بیمارى آلزایمر است. از علل هاى دیگر مى توان به سکته هاى مغزى مکرر، بیمارى هاى 
عروقى مغز مثل تنگى عروق ریز مغز، پارکینسون پیشرفته، میتوان اشاره کرد که عالئم 

بیمارى آلزایمر را تا حد زیادى تقلید مى کنند.
آیا ابتال به آلزایمر مى تواند باعث مرگ شود؟

بله متاسفانه بیمارى آلزایمر یک بیمارى کشنده است و صرفا یک اختالل حافظه نیست 
به دلیل این که در مراحل پیشرفته زمین خوردن هاى مکرر و به دنبال آن شکستگى ها، 
زمین گیر شدن و زخم بستر و عفونت ادرارى یا عفونت ریه به دلیل اختالل در بلع که در 
کل عللى فرعى هستند. اما یکى از تبعات آن این است که مى تواند منجر به کوتاهى عمر 

بیمار و در نهایت مرگ شود.
با توجه به این که جامعه ما رو به پیرى است بیمارى آلزایمر چه 

تبعاتى مى تواند داشته باشد؟
یکى از تبعات واضح بیمارى آلزایمر مى تواند بار مالى براى جامعه باشد چون نسبتا بیمارى 
پرهزینه اى محسوب مى شود و از تبعات دیگر هم مى توان گفت که کسانى که در سنین 
میانسالى مشغول به کار هستند، ممکن است بعد از ابتال از رده کار خارج شوند و غیر از 
جامعه براى خانواده هم مى تواند مشکالتى ایجاد کند و در کل مى تواند بیمارى پر درد 

سرى باشد.

دکتر حمید نورالهى مقدم، متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب، عضو هیات علمى دانشگاه تهران و عضو انجمن مغز و اعصاب ایران درباره بیمارى آلزایمر و 
تبعات آن در سال هاى آینده با توجه به افزایش سالمندان اظهار مى دارد: یکى از تبعات واضح بیمارى آلزایمر مى تواند بار مالى براى جامعه باشد. متن گفت وگو 

با دکتر ابراهیمى مقدم را مى خوانید:

طبق اعالم مرکز پزشکى دانشگاه مریلند ، بسیارى از اختالالت و مشکالت مو 
ممکن است به دلیل کمبود تغذیه و عدم مصرف برخى عناصر در مقادیر کافى به 

خصوص آهن و روى و ویتامین هاى A و C باشد. 
کاهو منبعى براى همه عناصر است ، بنابراین با خوردن آن مى توانید سالمت 
موهاى خود را تقویت کرده ، آن را تقویت کرده و مشکالت ریزش مو را بهبود 

بخشید ، خصوصًا با ویتامین K و ویتامین E آن .

بادام زمینى منبع عالى پروتئین گیاهى اســت. مصرف بادام زمینى داراى خواصى 
براى سالمتى است.

بادام زمینى به ویژه منبع خوبــى از چربى هاى مفید، پروتئین و فیبر اســت. آنها 
همچنین حاوى مقدار زیادى پتاسیم، فسفر، منیزیم و ویتامین B هستند. بادام زمینى 

با وجود کالرى زیاد، سرشار از مواد مغذى است و کربوهیدرات کمى دارد.
مصرف بادام زمینى سه مزیت اصلى براى سالمتى بهمراه دارد: حمایت از سالمت 

قلب، حفظ وزن سالم و کنترل قند خون.
بادام زمینى حاوى اکثر چربى هاى چند غیر اشــباع، چربى هاى تک غیر اشباع و 
چربى هاى غیراشباع سالم است. این نسبت چربى باعث مى شود بادام زمینى براى 

قلب بهتر از منابع چربى با مقدار بیشترى چربى اشباع شده باشد.
از آنجا که بادام زمینى سرشار از چربى هاى مفید، پروتئین و فیبر است، یک میان 
وعده راضى کننده را براى فرد تهیه مى کند. مصرف مقدار متوسط   آنها ممکن است 

به فرد براى حفظ وزن سالم کمک کند.
تحقیقات مشــخص کرد خانم هایى که آجیل، از جمله بادام زمینى دو بار در هفته 
مصرف مى کنند، نسبت به افرادى که به ندرت آجیل مى خورند خطر کمى براى 
افزایش وزن و چاقى در طول 8 سال دارند. یک مطالعه گسترده نشان داد که مصرف 
بادام زمینى و سایر مغزها ممکن است خطر چاقى فرد را در طول 5 سال کاهش دهند.

بادام زمینى یک ماده غذاى عالى براى افراد دیابتى یا جلوگیرى از خطر ابتال به دیابت 
است. بادام زمینى شاخص گلیسمى (GI) پایینى دارد، به این معنى که جهش بزرگى 

در سطح قند خون ایجاد نمى کند.
متخصصان تغذیه، غذاهایى با شاخص گلیسمى 55 یا پایین را به عنوان غذاهاى 
با شاخص گلیسمى کم مى دانند و غذاهایى که شاخص گلیسمى بیش از 70 دارند 
از غذاهاى با شاخص گلیسمى باال هستند. شاخص گلیسمى بادام زمینى 23 است، 
و آن را به یک غذاى با شاخص گلیسمى کم تبدیل مى کند. در این مطلب در مورد 

مقیاس شاخص گلیسمى بیشتر بدانید.
بادام زمینى به کنترل سطح قند خون کمک مى کند زیرا کربوهیدرات نسبتاً کمى 
دارد اما پروتئین، چربى و فیبر زیادى دارد. فیبر روند هضم را کند، مى کند ، و اجازه 
مى دهد انرژى به طور مداوم آزاد شود، و تجزیه پروتئین بیشتر از کربوهیدرات هاى 
ساده طول مى کشد. تحقیقات نشان مى دهد که مصرف کره بادام زمینى یا بادام 
زمینى ممکن است به خانم هاى مبتال به چاقى و دیابت نوع 2 بیشتر در کنترل سطح 

قند خون کمک کند.

کاهو از موى شما حفاظت مى کند

3 خاصیت مهم بادام زمینى
 براى سالمتى

عسل خواص زیادى دارد اما حاوى قند هم مى باشد پس باید در مصرف آن مراعات کرد 
و آن را آزادانه نباید مصرف کرد .

عسل طبیعى ماده غذایى بسیار خوبى است؛ به خاطر اینکه حدود 40 درصد فروکتوز دارد و 
مى تواند مثمر ثمر باشد اما مصرف زیاد آن باعث چاقى مى شود؛ بنابراین عسل خیلى ماده 

غذایى آزادى نیست؛ چراکه قند زیادى دارد و بسیار غلیظ است.
 هر یک قاشق عسل در مقایسه با یک قاشق شکر قند زیادترى دارد و چاق کننده است 
اما در مقدار اندکى آن اشــکالى ندارد و باید از جایى تهیه کرد که به کیفیت بهداشتى آن 

اطمینان داریم.
 به طور کلى کودکان زیر یک سال نباید عســل بخورند؛ همچنین در بیماران دیابتى  به 

علت اینکه بخش عمده عســل گلوکز است و قند 
خون را باال مى برد، باید این افراد به صورت محدود 

استفاده کنند.
مشکلى در استفاده از عســل توسط افراد 

داراى مشکالت معده وجود ندارد اما باید 
توجه کنیم هرگز نمى توانیم به مقدار 

زیاد عسل مصرف کنیم.

عفونت هاى کلیه اغلب در اثر عفونت در مجارى ادرارى ایجاد مى شود که به یک یا هر 
دو کلیه سرایت مى کند. عفونت کلیه مى تواند به صورت ناگهانى یا مزمن باشد و اغلب 

دردناك است. در صورت عدم درمان به موقع حتى مى تواند زندگى فرد را تهدید کند. 
عالئم عفونت کلیه به طور معمول دو روز پس از عفونت ظاهر مى شوند. بسته به سن عالئم 
این عفونت مى تواند متفاوت باشد. عالئم شایع عبارتند از: درد در ناحیه شکم، پشت، کشاله 
ران یا پهلو، حالت تهوع یا استفراغ، تکرر ادرار یا این احساسى که باید ادرار کنید، سوزش یا 

درد هنگام ادرار کردن، وجود چرك یا خون در ادرار، ادرار بد بو یا کدر، لرز و تب.
در صورت داشتن ادرار خونى یا مشکوك به عفونت کلیه به پزشک مراجعه کنید. در صورت 

ابتال به عفونت ادرارى که عالئم با درمان بهبود نمى یابد باید به پزشک مراجعه کرد.

درمان عفونت کلیوى بستگى به شدت عفونت کلیه دارد. در صورت خفیف بودن عفونت 
مصرف آنتى بیوتیک هاى خوراکى نخســتین خط درمان محسوب مى شوند. پزشک 
قرص هاى آنتى بیوتیک تجویز مى کند. در صورتى که جواب آزمایش ها نشان دهند نوع 

عفونت باکتریایى است احتمال تغییر نوع آنتى بیوتیک وجود دارد.
به طور معمول باید دو هفته یا بیشتر به مصرف آنتى بیوتیک ادامه دهید. پزشک ممکن 
است پس از درمان کشت هاى ادرارى پیگیرى را تجویز کند تا مطمئن شود عفونت از بین 
رفته و عود نکرده است. در صورت لزوم باید دوره دیگرى از آنتى بیوتیک ها را مصرف کنید.
براى عفونت هاى جدى تر پزشک براى دریافت آنتى بیوتیک ها و مایعات داخل وریدى 
فرد را در بیمارستان بسترى مى کند. برخى اوقات جراحى براى رفع انسداد یا مشکلى در 
دستگاه ادرارى نیاز اســت. این امر به جلوگیرى از بروز عفونت هاى جدید کلیه کمک 

مى کند.

چه کسانى عسل نباید بخورند ؟ نشانه ها و درمان عفونت کلیه 
که تاثیر منفى این نوشیدنى ها بسیار باال است.

قند  نکه بخش عمده عســلگلوکز است و
 باال مى برد، باید این افراد به صورت محدود 

ه کنند.
استفاده از عســل توسط افراد  ى در

مشکالت معده وجود ندارد اما باید
کنیم هرگز نمى توانیم به مقدار 

سل مصرف کنیم.

رند ؟
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بدین وسیله از کلیه صاحبان ســهام شــرکت ارزش آفرینان نقش جهان با 
مسئولیت محدود دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده 
که در تاریخ 1400/09/21 که در ساعت 9 صبح در خیابان فروغىـ  نرسیده به 
چهارراه پنج رمضانـ  جنب کانال سازى سپاهان تهویهـ  پالك 393ـ  کدپستى 

8138615353 تلفن 03113635482 برگزار مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

تغییر مرکز اصلى شرکت و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت ارزش آفرینان نقش جهان با (مسئولیت محدود) 

به شماره ثبت 50672 و شناسه ملى 10260692147

هیئت مدیره 

مدیر کل بهزیستى استان اصفهان در نشست 
مطبوعاتى با حضور جمعى از خبرنگاران، در پاسخ 
به ســئوال «نصف جهان» در رابطه با سونامى 
پیرى در کشــور و نبود زیرساخت هاى الزم در 
این باره اظهار کرد: استان اصفهان رتبه چهارم 

سالمندى در کشور را دارد.
ولى اله نصر ادامه داد: اصفهان از لحاظ جمعیت، 
رتبه سوم سالمندى در کشور را دارد و مى توان 
گفت: روند سالمندى در استان اصفهان، شتابزده 

تر از استان هاى دیگر است.
وى با تأکید بر اینکه با توجه به تجردهاى قطعى، 
طالق ها و تک فرزندى در آینده قطعًا با بحران 
ســالمندى روبه رو خواهیم بود، تصریح کرد: 
متأسفانه طى ده سال آینده ما با مهمترین مسئله 

سالمندان یعنى تنهایى آنها روبه رو هستیم. 
مدیر کل بهزیستى استان اصفهان اضافه کرد: 
در سال 1435، سى درصد جمعیت کشور، باالى 
60 سال خواهند بودند، یعنى از هر سه نفر یک 
نفر مثبت 60 خواهد شد که با هزینه هاى درمانى 
و نبود مراکز اقامتى، بالطبع مشــکالت زیادى 

ایجاد خواهد شد .
وى با اعــالم اینکه اخیراً در نشســت صندوق 
ســازمان ملل متحد بودیم و اصفهان یکى از 
شهرهایى است که به جرگه شهرهاى دوستدار 
سالمند پیوسته گفت: ما به این نتیجه رسیده ایم 
که دولت ها نمى توانند بــه تنهایى از پس این 
مسئله برآیند و به همین علت باید از یاریگران 
محلى و خود سالمندان و مشارکت آنها براى حل 

این بحران استفاده کنند.

نصر با تأکید بر اینکه این بحرانى نیســت که 
تنها بهزیســتى و شــهردارى متولى آن باشند 
گفت: اگر نتوانیم زیرساخت هاى الزم را ایجاد 
کنیم، همانطور که در مورد آب و محیط زیست 
مشکل ایجاد شــد، در این رابطه نیز به مشکل 

برخواهیم خورد.
وى اظهار داشــت: بنابراین چون طى 30 سال 
آینده با بحران عظیم سالمندى روبه رو خواهیم 
شد، باید آمادگى الزم را براى تنهایى سالمندان 

داشته باشیم تا به مشکل برنخوریم.
مدیر کل بهزیستى اســتان اصفهان همچنین 
با اشــاره به هفته جهانى معلوالن که از 8 تا 14 
آذرماه برگزار مى شــود، با تشریح فعالیت هاى 
مربوط به این هفته اظهار کرد: امســال هم به 
رسم هر ســال، شــعارى براى این روز در نظر 
گرفته ایم که با عنوان پیش به ســوى دنیایى 
فراگیر و دسترس پذیر بعد از بیمارى کرونا براى 

معلوالن برنامه هایمان را  اجرا خواهیم کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: بحث اشتغال، براى 
کل جامعه و بالتبع براى معلوالن مقوله مهمى 
اســت و این قشــر با وجود تحصیالت عالیه و 
پشتکار بسیار خیلى وقت ها از این موضوع عقب 
مى مانند و متأسفانه بســیارى از دستگاه ها به 
بهانه محدودیت ها این افراد را کنار مى گذارند و 
در نتیجه تمام انرژى و تالش فرد معلول ناکام 

مى ماند.
وى تصریــح کــرد: طى یکســال گذشــته 
مهمترین دغدغه اى که داشــتیم قشر معلول 
تحصیلکرده اى بود که با هزاران شور و اشتیاق، 
با توجه به محدودیت هاى بى شمار درس خوانده 

بودند، ولى نتوانسته اند شغلى داشته باشند.
نصر ادامه داد: این در حالى است که طبق ماده 10 
قانون ایجاد فرصت هاى شغلى براى معلوالن 
برنامه هاى حمایت از فرصت هاى شغلى این 
قشر به خوبى تعریف شده اســت، اما متأسفانه 

این قانون در اجرا به مرحله عمل نرسیده است.
مدیر کل بهزیستى  استان اصفهان با اعالم اینکه 
حداقل مستمرى ها جوابگوى نیازها نیست و با 
توجه به اینکه دولت هم در جنگ اقتصادى است، 
بنابراین نتوانسته اعتبارات الزم را ابالغ کند تا ما 

بتوانیم پشت نوبتى هایمان را ساماندهى کنیم.
وى افزود: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون و 
800 هزار نفر معلول، تحت پوشش داریم که یک 

میلیون نفر از این تعداد، نیازمند اشتغال هستند.

نصر ادامــه داد: راه اندازى و ایجــاد صندوق 
فرصت هاى شغلى، از واجباتى است که به جد 

باید دنبال کنیم.
مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان در ادامه 
مناسب ســازى اماکن عمومى و حمل و نقل 

درون شهرى را از اقداماتى دانست که بهزیستى 
اصفهان طى یکسال گذشته با همکارى پلیس 
راهور و نظام مهندسى و شهردارى در پى بهبود 

آن برآمده است.
وى ادامه داد: در این رابطه طى نشست هایى که 
داشتیم پیشرفت هاى زیادى در زمینه خدمت 
رسانى به این جامعه هدف انجام شده است اما 
هنوز هزار راه نرفته داریــم و هنوز به معلوالن 

بدهکاریم.

نصر افزود: باید بسترى ایجاد کنیم که یک معلول 
بتواند توانایى هاى خود را به منصه ظهور بگذارد. 
این مقام مسئول اظهار داشت: متأسفانه در این 
رابطه با دو مشکل روبه رو هستیم یکى کمبود 
اعتبارات و دیگرى نوع تفکرى که بر فرهنگ 

جامعه حاکم است.
مدیر کل بهزیستى اســتان  اصفهان در پاسخ 
به سئوال دیگر «نصف جهان» مبنى بر اینکه 
کدامیک از دســتگاه ها قانون جامع حمایت از 
حقوق معلوالن را رعایت نمى کنند و اشــتغال 
3  درصدى معلوالن را در دســتگاه هایشــان 
درنظر نمى گیرند گفت: خوشبختانه هیچکدام 
از دستگاه ها مانع تراشــى نمى کنند و مشکل 
ما در این مقوله تنهــا محدودیت هاى اعتبارى 

دستگاه هاست.
وى با اظهار تأسف از اینکه هنوز نگاه مردم در 
رابطه با معلوالن نگاه ترحم آمیزى است بیان 
کرد: خوشبختانه از سال گذشته تا کنون اقدامات 

فرهنگى خوبى در این زمینه انجام گرفته است.

32 هــزار مســتمرى بگیر در 
اصفهان داریم

در این نشســت همچنین پورشــبانان، معاون 
توانبخشــى بهزیســتى اصفهان، با اشاره به 
نامگذارى روزهاى هفته بهزیســتى گفت: روز 
دوشنبه هشتم آذرماه به نام افراد داراى معلولیت؛ 
رفع موانع، روز سه شنبه نهم آذرماه به نام افراد 
داراى معلولیت؛ تکریم افــراد معلول در جامعه 
اخالق مدار، روز چهارشنبه دهم آذر، به نام افراد 
داراى معلولیت؛ مشــارکت فراگیر و پایدار، روز 
یازدهم آذر، به نام افراد داراى معلولیت؛ خانواده و 
جامعه، روز جمعه دوازدهم آذر،به نام افراد داراى 
معلولیت؛ مطالبه گــرى و حقوق معلوالن، روز 
شنبه سیزدهم آذر، به نام افراد داراى معلولیت؛ 
خودشکوفایى و روز یک شنبه چهاردهم آذرماه 
به نام افراد داراى معلولیت؛ بیمه و سالمت فراگیر 

نامگذارى شده است.
وى در ادامه اعالم کرد: نرخ متوســط شــیوع 
معلولیت در شهرستان ها با رقم جهانى برابرى 
مى کند و هم اکنون 32 هزار مســتمرى بگیر 
ماهیانه داریم و 13 هزار نفر نیز پشــت نوبتى 

دریافت مستمرى هستند.
پورشبانان با اشاره به آمار کل معلوالن اصفهان 
گفت: ما اکنــون 123 هزار معلــول داریم که 

خانواده هایى که تنها یک معلول دارند، ماهیانه 
350 هزار تومان مســتمرى مى گیرند، کسانى 
که دو معلول در خانواده داشته باشند، 500 هزار 
تومان و کسانى که سه معلول داشته باشند، 700 
هزار تومان ، چهار معلول در خانواده ، 900 هزار 
تومان و پنج نفر به باال یک میلیون و صد هزار 

تومان مستمرى دریافت مى کنند.

140 میلیون وام بالعوض 
در این نشست همچنین امید رحمانیان، معاون 
امور مشارکت هاى مردمى بهزیستى اصفهان، با 
اشاره به اینکه به خانواده هایى که دو معلول داشته 
باشــند، 140 میلیون تومــان وام بالعوض و به 
خانواده هاى تک معلول 50 میلیون وام بالعوض 
براى کمک به خرید خانه داده مى شــود اظهار 
داشــت: امیدواریم با افزایش اعتبارى که داریم 
بتوانیم حمایت هاى بیشــترى از این خانواده ها 

براى خرید و ساخت خانه داشته باشیم.
وى در ادامه گفت: 903 نفــر از معلوالن نیز با 
دریافت تســهیالت بانکى در قالب طرح هاى 

اشتغالزایى به چرخه اشتغال اضافه شدند.
پورشــبانان با اشــاره به اینکه حدود 24 هزار 
مددجوى ذهنى تحت پوشش بهزیستى اصفهان 
هستند، اظهار داشت: تعداد کل مراکز روزانه که 
شامل همه خدمات مى شــود 125 مرکز و در 

بخش شبانه روزى 65 مرکز داریم.
وى خدمت گیرنــدگان معلول ذهنى در بخش 
روزانه را 4هزار نفر برشمرد و گفت: در مجموع 
32 هزار نفر یارانه دریافت مى کنند و 13 هزار نفر 

نیز پشت نوبت مستمرى داریم.

مدیر کل بهزیستى استان اصفهان در پاسخ به «نصف جهان»:

روند سالمندى در استان اصفهان، شتابزده تر از استان هاى دیگر است
دریا قدرتى پور

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام (یا نمایندگان قانونى آنها) شرکت خدمات 
بیمه اى نواندیشان مهرگان ســهامى خاص دعوت به عمل مى آید تا در جلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده که در تاریخ 1400/09/20 که در ساعت 
9صبح در محل اصفهان، محله باغ دریاچه، خیابان وحید، پالك 34، ساختمان 

صنیعیان، طبقه اول، واحد 1 برگزار مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران، بازرسان، روزنامه

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت خدمات بیمه اى نواندیشان مهرگان (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 20977 و شناسه ملى 10260418367

هیئت مدیره 

شهردارى گرگاب به استناد مجوز شوراى اسالمى شهر درنظر دارد زیرسازى 
وجدولگذارى وآسفالت معابر شهر (تامین قیربرعهده شهردارى است ) را 
ازطریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکارواجد شرایط واگذار نماید لذا 
از پیمانکاران واجد شــرایط دعوت میگردد جهت کسب اطالعات بیشتر 
وشــرکت درمناقصه همه روزه به جزایام تعطیل تاپایان وقت ادارى روز 
پنج شنبه 1400/9/18 به واحد امورقراردادهاى شهردارى مراجعه فرمایند. 

شماره تماس شهردارى :03145754545
 www.shahrdari-gorgab.ir: سایت شهردارى

آگهى مناقصه عمومى 

م الف: 1231490روح اله شاه رجبیان - شهردارگرگاب 

نوبت اول نوبت اول 

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام (یا نمایندگان قانونى آنها) شرکت مهندسى 
پاالیش امیرکبیر اسپادانا سهامى خاص دعوت به عمل مى  آید تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده که در تاریخ 1400/09/20 که در ساعت 9 صبح 
در محل اصفهان شهرك صنعتى امیرکبیرـ  بلوار عطاءالملکـ  بلوك 23 پالك 

13 برگزار مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران، بازرسان، روزنامه 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت مهندسى پاالیش امیرکبیر اسپادانا (سهامى خاص)

 به شماره ثبت 25647 و شناسه ملى 10260464079

هیئت مدیره 


