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خواص مس براى بدنسردیس هاى تخریب  شده شهر اصفهان بازسازى مى شودماجراى دعواى نیکى کریمى و حجازى فر براى ساخت «آتاباى» گاز 60 کارخانه سیمان قطع شد گالیه هاى تلخ ننه على سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ورود دانشگاه ها به احیاى زاینده رود
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12درصد جمعیت 
اصفهان باالى
 60 سال هستند

مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان گفت: در 
اســتان اصفهان 11/9 درصد از جمعیت را افراد 
باالى 60 سال تشــکیل مى دهند، در حالى که 

متوسط جمعیت سالمند کشور 10 درصد است.
ولى ا... نصر اصفهانى در دیدار با شهردار اصفهان، 
با بیان اینکــه پرداختن به موضوع ســالمندى 
جزو مسائل انتخابى نیســت بلکه یک انتخاب 
اجبارى است، اظهار کرد: همانطور که 20 سال 
پیش براى محیط زیست ما فکرى نشده است و 

اکنون با ...

و عده ها  و قول هاو عده ها  و قول ها
چادرکشاورزان متحصن سوخت، کشاورزى بازداشت نشد، تحصن پایان یافت و... چادرکشاورزان متحصن سوخت، کشاورزى بازداشت نشد، تحصن پایان یافت و... 
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نامه نگارى رییس مرکز بررسى هاى استراتژیک ریاست جمهورى در پى دستور رئیس جمهور

جنگجو و در خدمت تیم، مثل
شهباززاده

آقاى گل فصل گذشته لیگ برتر در پست جدیدش هم خوش مى درخشد.
سجاد شهباززاده، مهاجم تیم ســپاهان که فصل گذشته آقاى گل لیگ 
برتر شد، امسال با تصمیم نویدکیا با تغییر پست و وظایف روبرو شده است.
با آمدن شــهریار مغانلو، نویدکیا از او در نوك حمله اســتفاده مى کند و 

شهباززاده با انتقال به ...
3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان خبر داد؛

فروشگاه هاى
 روستا بازار در 
اصفهان افزایش 

مى یابد
9سال هجدهم /شماره4189 /
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یک هفته یک هفته 
زحمت زحمت 

توسط داور توسط داور 
نادیده نادیده 

گرفته مى شودگرفته مى شود
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افشاگرى نمایندهافشاگرى نماینده
فالورجانفالورجان

از پشت از پشت 
پردهپرده

 ورزش ورزش

مدیرکل ثبت احوال اصفهان تشریح کرد؛مدیرکل ثبت احوال اصفهان تشریح کرد؛

سرقت سرقت 
الکترونیکىالکترونیکى
 اطالعات  اطالعات 

سجلى ایرانیانسجلى ایرانیان
 شایعه است شایعه است

4

داریوش فرهنگ در مراسم شب تقدیر از او: داریوش فرهنگ در مراسم شب تقدیر از او: 

خوشحال نیستم

رجوع به صفحه 8
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بازیکن ذوب آهنبازیکن ذوب آهن
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مدیر گروه تولید واکســن برکت ســتاد اجرایى فرمان 
حضرت امام( ره) درباره صادرات واکسن گفت: کشور هاى 
زیادى براى واردات واکســن برکت درخواست داشتند. 
کشــور هاى زیادى از آســیا، چند بخش آفریقا و برخى 
کشور هاى آمریکاى جنوبى از طریق وزارت امور خارجه 
براى واکسن برکت تماس گرفتند. رایزنى هایى در این 
خصوص صورت گرفتــه، اما در حال حاضــر ما مجوز 
صادرات از طریق وزارت بهداشت را نداریم. جلیلى اشاره 
کرد که هنوز مذاکرات در مورد قیمت صورت نگرفته، زیرا 

ابتدا باید مجوز صادرات را بگیریم.
حســن جلیلى درباره هزینه هاى تولید واکسن و فروش 

آن گفت: واکسن هایى که تحویل داده شده فقط بخشى 
از هزینه هاى آن پرداخت شــده است. رقمى که وزارت 

بهداشت به ما بدهکار است بسیار چشمگیر است.
جلیلى درباره تأخیر در تولیدات و نرسیدن به 50 میلیون 
دوز واکسن تا شهریور گفت: بخشى از دستگاه هاى ما 
براى فاز 2 و فاز 3 از کشور هند و چین خریدارى شده بود 
و براى نصب تجهیزات و راه اندازى باید کشور سازنده 
حضور پیدا کند و اینها را نصب کند. بخشــى از آنها که 
آمده بودند هم با تأخیر وارد کشــور شــدند و همچنین 
به دلیل ابتال به بیمارى کرونا کار خودشــان را با تأخیر 

شروع کردند.

طى سال هاى اخیر بحث قاچاق خاك ایران به کشور هاى 
همسایه مطرح بوده اســت، که برخى از آنها از طریق گل 
همراه با ســیب زمینى و برخى در قالب خاك هاى رنگى 
جزیره هرمز و در آخر هم صادرات خاك هاى زراعى و مرتعى 
به کشــور هاى حوزه خلیج فارس براى جایگزین کردن با 

خاك شور آنها  مطرح بوده است.
این در صورتى است که در سال 96 مجلس شوراى اسالمى 
قانونى را بــراى ممنوعیت صــادرات خاك هاى زراعى و 

مرتعى تصویب کرده است.
على مریدى، مدیرکل دفتر آب و خاك ســازمان حفاظت 
محیط زیست در مورد قاچاق خاك گفت: براساس قانون 

حفاظت خاك که سه سال قبل تصویب و ابالغ شد صادرات 
خاك مرتعى و زراعى ممنوع اســت، اما صادرات و خرید و 

فروش خاك معدنى محدودیت و منعى ندارد.
مریدى درمورد نوع خاك هاى صادراتى افزود: خاك هایى 
که اجازه صادرات دارند شــامِل خاك معدنى که از معادن 

سنگ و معادن کانى، فلزى مانند آهن، مس و... مى شود.
وى در مورد کشــور هاى خواهان خاك ایران گفت: کشور 
چین یکى از مشتریان خاك هاى معدنى ایران است که با 
آن فوالد و مس تولید مى کند، همچنین سنگ هاى تزیینى 
هم معموًال براى تولید زیورآالت و... به کشور ایتالیا صادر 

مى شوند.

کشور هاى زیادى 
«برکت» را خواسته اند

صادرات خاك هاى معدنى 
کشور منعى ندارد

شوك جدید به 
بازار شوینده ها

   روزنامه همشهرى | 2شرکت بزرگ 
تولیدکننده مواداولیه صنایع شوینده با خوددارى از 
پذیرش دستور ســتاد تنظیم بازار مبنى بر کاهش 
قیمت محصوالت، عرضــه مواداولیه این صنایع 
را متوقف کردند. محصوالت شوینده و بهداشتى 
بعد از 3بــار افزایش قیمت مصوب، در ســال 99 
امســال هم در خردادماه 25درصد گران شــدند. 
افزایش مصرف شــوینده ها در پى شیوع کرونا، 
رشد سه برابرى تولید این محصوالت را در دو سال 
گذشته به دنبال داشته، اما افزایش شدید قیمت مواد 
پتروشیمى، قیمت را نیز هماهنگ با مصرف، باال 
برده است. محصوالت تولید مرداد و شهریور که 
به تازگى در بازار عرضه شده اند، بین 9تا 26درصد 

افزایش قیمت داشته اند.

به احترام همایون
   ستاره ها | محسن چاوشــى از حضور در 
فیلم سینمایى «مست عشق» به احترام همایون 
شــجریان امتناع کرد. بهمن بابــازاده، خبرنگار 
موسیقى با انتشار این خبر نوشــت: آقاى برومند 
(تهیه کننده «مست عشق») پس از اعالم انصراف 
همایون شجریان از حضور در این فیلم، در تماس با 
محسن چاوشى از ایشان براى حضور در این پروژه 
به عنوان خواننده دعوت کرد. اما محسن چاوشى 
با جمله: «به احترام آقاى همایون شجریان بهتر 
است در این پروژه نباشــم»، از حضور در «مست 

عشق» امتناع کرد.

بخشى از محتواى «فیلیمو» 
رایگان شد

   صبــا | پلتفــرم «فیلیمــو» شــمار زیادى 
از محصوالتــش را به صورت رایــگان در اختیار 
مخاطبان قرار داد. اغلب این محصوالت خارجى اند، 
اما برخــى عناوین ایرانــى مانند ســریال هاى 
«آقــازاده»، «پایتخت 5» و «ملکــه گدایان» و 
فیلم هایى چون «به وقت شام»، «خوب، بد، جلف 
2: ارتش سرى» و «سونامى» نیز در میان آنها دیده 
مى شود.  به نظر مى رسد این اقدام فیلیمو، در پاسخ 
به راه اندازى پلتفرم «تلوبیون پالس» از ســوى 
سازمان صداوسیما انجام شده که دسترسى به همه 

محتواى آن براى مخاطبان رایگان است.

«بى. ام. و»  با قطعه ایرانى؟!
   روزنامه اعتمــاد | پس از ادعاى عجیب 
و غریب یکى از اعضاى کمیسیون صنایع مجلس 
درباره صادرات قطعه ســازان ایرانى به گروه هاى 
خودروسازى اروپایى همچون «بنز» و «بى. ام. و»، 
شرکت بى. ام. و به سرعت این موضوع را تکذیب 
کرد. على جدى، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس گفته بود: در حال حاضــر میلیارد ها دالر 
صادرات داریم و قطعه سازان داخلى به برند هاى 
خارجى و اروپایى صــادرات انجام مى دهند؛ حتى 
برخى از شــرکت هاى بخش خصوصى در حوزه 
قطعه ســازى و نیرو محرکه به کشــور آلمان و 
شرکت هایى همچون «بنز و بى. ام. و» صادرات 

انجام مى دهند.

بازگشت ایرانى ها به ترکیه
   آفتاب نیوز | روزنامــه «صباح» ترکیه در 
گزارشى با اشاره به خرســندى صاحبان مشاغل 
در وان از سیل گردشــگران ایرانى به آن ناحیه از 
ترکیه از قول «نجمى سویملى» از سهامداران و 
شرکاى هتل تامارا بیزینس مى  نویسد: «از سپتامبر 
ایرانیان به صورت گروهى وارد وان شــدند. آنان 
کمک زیادى به رونق کســب و کار هاى محلى 
ما مى کنند. ایرانیان به راحتــى مى توانند آنچه را 
در ایران نمى توانند پیدا کنند به ویژه ســرگرمى 
و خریــد در اینجا بیابند.» حــدود 16 هزار ایرانى 
ظرف مدت یک مــاه پس از بازگشــایى مرز ها 

وارد وان شده اند.

فردا، جلسه رأى اعتماد
   ایسنا | جلسات علنى مجلس شوراى اسالمى در 
هفته جارى در روز هاى یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه 
برگزار خواهد شد و در دستور کار جلسه روز یک شنبه، 
نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى در جلسه علنى به 
بررســى صالحیت و برنامه هاى یوســف نورى، وزیر 
پیشنهادى آموزش و پرورش جهت تصدى این وزارتخانه 

خواهند پرداخت.

جامعه گرسنه شاد نمى شود
   ســینماپرس | آیت ا... جــوادى آملى در دیدار 
پیمان جبلى، رئیس سازمان صداوسیما گفت: باید بدانیم 
جامعه گرسنه با برنامه طنز شــاداب نمى شود، گرچه 
وجود این برنامــه ها مانعى ندارد لکن اگر مشــکالت 
اساسى مردم برطرف شود قطعًا امید و نشاط به جامعه 

باز خواهد گشت.

رد صالحیت پسر قذافى 
   عصرایران | بعد از تظاهرات هاى گســترده علیه 
نامزدى «سیف االســالم قذافى» پسر دیکتاتور معدوم 
لیبى، صالحیت وى براى حضور در انتخابات رد شد. قرار 
است ســوم دى ماه 1400 اولین انتخابات سراسرى در 
لیبى پس از سال 2014 برگزار شود. در سال هاى 2018 
و 2019 قرار بود انتخابات برگزار شود اما جنگ داخلى 

لیبى باعث عدم برگزارى انتخابات شد.

قحط الرجال است؟!
   رویداد24 | روزنامــه «اطالعات» در واکنش به 
انتصاب زاکانى و قالیباف در هیئت امناى دانشگاه تهران 
نوشت: عجبا از کشورى پهناور که در یکى از مهمترین 
دانشگاهش، همچنان باید وقت رئیس مجلس و شهردار 
و وزیر و دیگر مشتغالن به هزارویک اشتغال را بگیرد! 
مگر این آب و خاك این سان دریغ زا قحط الرجال زده شده 
است؟ اگر کسى شبانه براى نخستین بار پاى به کشور 
عزیزمان ایران بگذارد و مثًال در جریان همه  انتصابات 
قرار گیرد، حتمًا ناسزاوار یقین خواهد کرد که سرزمینى 
با بیش از 80 میلیون نفوس، نخبــگان وخبرگانى دارد 

انگشت شمار؛ اما داناى همه  امور!

9000 کانتینر بالتکلیف
   خبر گزارى دانشجو | محسن رضایى، معاون 
اقتصادى رئیس جمهورگفته: چیزى حدود 9000کانتینر 
با حجم 100 هزار ُتن کاال یعنى به ازاى هر خانوار ایرانى 
5 کیلو کاال در بندر شهید رجایى بالتکلیف است و از این 
مسائل در کشورمان فراوان وجود دارد که زنجیره تولید 
ثروت یا تولید درآمد و زنجیره معیشت مردم بیش از آنچه 
از خارج در محاصره باشد، در داخل تحت تحریم داخلى 

و اقتصادى است.

عرضه مستقیم لبنیات
   تســنیم | با موافقت معاون اول رئیس جمهور، 
سه محصول لبنى پرمصرف شیر، پنیر و ماست با کمک 
دولت به صورت مستقیم عرضه و به دست مردم مى رسد. 
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور که ریاست ستاد 
تنظیم بازار را نیز بر عهده دارد، با پیشنهاد انجمن صنایع 
فرآورده هاى لبنى موافقت کرده و از وزارت جهاد خواسته 
اســت تا مشــکل عرضه محصوالت لبنى را با عرضه 
مستقیم در میادین میوه و تره بار سراسر کشور حل نماید.

سرطان بایدن را تهدید مى کند
   بهــار | پزشک کاخ سفید در نامه اى که منتشر شد 
گفت زائده اى که در طول کولونوسکوپى «جو بایدن» 
رئیس جمهور آمریکا برداشته شد یک غده خوش خیم با 
رشد آرام بود، اما اعتقاد بر این است که یک ضایعه پیش 
سرطانى است که در حال حاضر هیچ اقدام دیگرى براى 
آن الزم نیست. بایدن 79 ساله مسن ترین فردى است 
که در تاریخ آمریکا به عنوان رئیــس جمهور کار را در 

دست مى گیرد.

خبرخوان

عضو فراکسیون ورزش مجلس شوراى اسالمى درباره  
پشت پرده ورزش کشور افشاگرى کرد.

حجت االسالم سید ناصر موســوى الرگانى در گفتگو 
با «ایســنا» درباره موضوع ترویج خرافه و جادوگرى در 
فوتبال و ارتباط نزدیک، مســتمر و مستقیم با شخصى 
معلوم الحــال و داراى پرونده قضایى گفت: متأســفانه 
مطابق اخبار موثق، رئیس فدراسیون فوتبال در سالیان 
اخیر ارتباط ارگانیکى با فــردى ملقب به الف. الف دارد. 
نامبرده که ساکن کالرك کرج اســت با تأسف فراوان 
داراى پرونده قضایى است و طى دو دهه اخیر با عنوان 

جادوگر فوتبال نامش بر سر زبان ها بوده است. 
وى ادامه داد: ارتباط رئیس فدراســیون فوتبال با چنین 
شخصى که حتى در واکنش به پرســش هاى مکرر و 
گســترده خبرنگاران و مجریان حاضر بــه تکذیب آن 
نمى شود موجب نگرانى آحاد جامعه درباره امر نکوهیده 

سحر و جادو شده است. 
نماینده فالورجان خاطرنشان کرد: با توجه به رصد دائمى 
موارد از ســوى نهادهاى بین المللى نظیر کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و فیفا نگرانى گشوده شدن پرونده اى در این 
باب افزایش یافته که مى تواند خسارت هاى فراوانى را 

براى فوتبال ملى به همراه داشته باشد. 
موسوى الرگانى از عدم نظارت دقیق بر ورزشکاران در 
سفرهاى خارجى و به دنبال آن پناهندگى ورزشکاران 
در رشــته هاى مختلف نظیر پرورش انــدام و مباحث 
تلخ بسکتبالیســت ها انتقاد کرد و افزود: دو عضو تیم 
ملى پرورش اندام از مســابقات جهانى اسپانیا به کشور 
بازنگشــتند و در اســپانیا مانده اند. گفته مى شود این 
دو ورزشــکار قصد پناهندگى دارنــد. همچنین برخى 

ورزشــکاران در هنگام بازگشــت به میهن اقالم غیر 
مجاز همراه دارند که مشخص مى شود فدراسیون هاى 
ورزشى عمًال به قانون و شــرع توجه نمى کنند. در این 
خصوص مى توان به شاهکار مجموعه بسکتبال اشاره 

کرد که نه اولین مورد بوده و نه آخرین آنها خواهد بود. 
پس از بازگشت از ژاپن، برخى اعضاى تیم ملى به دلیل 
همراه داشتن اقالم غیرمجاز و غیر قانونى، ساعت ها در 
فرودگاه امام مورد سئوال قرار گرفتند و یک افتضاح تمام 

عیار و توجیه نشدنى رخ داد. 
موســوى الرگانى گفت که درباره تمامــى این موارد 
سئواالتى از وزیر ورزش پرســیده شده که قرار است در 

مجلس به آن پاسخ دهند.

افشاگرى نماینده فالورجان از پشت پرده ورزش

ارتباط رئیس فدراسیون فوتبال با یک جادوگر!

دبیر انجمن صنفى کارفرمایان صنعت سیمان در مورد 
آخرین وضعیت کارخانجات سیمان اظهار کرد: فاز قطع 
اول گاز کارخانجات سیمان از 15 آبان ماه آغاز شد که از 
میان 76 شرکت سیمان، گاز 15 کارخانه در شمال و شرق 
کشور و همینطور آذربایجان قطع شد. در فاز دوم که از 25 
آبان ماه آغاز شد گاز 24 کارخانه دیگر قطع شد. فاز سوم 
قطعى گاز هم از روز پنج شنبه هفته گذشته آغاز شد که 
طى آن گازرسانى به تنها 16 شرکت ادامه مى یابد و گاز 

باقى شرکت ها قطع شد. 
عبدالرضا شیخان در پاسخ به این سئوال که اولویت بندى 
قطعى گاز کارخانجات بر چه اساسى است، گفت:  فشار 
گازى که به شمال کشور مى رسد کاهش پیدا مى کند و 
قاعدتًا باید براى این مناطق واردات از کشــورهاى آن 
منطقه انجام شود که این واردات انجام نشد و در نتیجه 
کارخانجات این مناطــق در اولویت اول قطعى گاز قرار 

گرفتند.
وى تصریح کرد: از ابتداى سال همه مى دانند که گاز در 
زمستان قطع مى شود، خواســته ما این بود اجازه دهند 
که کارخانجات سیمان ذخیره سازى مازوت به صورت 
اعتبارى را انجام دهند. همه این ذخایر هم توسط وزارت 
نفت یا شرکت پخش فرآورده هاى نفتى پلمب شوند تا در 

زمانى قطعى گاز فک پلمب شود.
وى افزود: در یکى دو ماه اخیــر براى این موضوع اقدام 
شد ولى چون نیروگاه ها، پتروشــیمى ها و کارخانجات 
فوالد هم همین مشکل را دارند، فشار مضاعفى به حمل 
و نقل و ترابرى مازوت وارد مى شود که باز اولویت بندى 
انجام مى شود که اول مازوت براى نیروگاه ها و بعد براى 
کارخانجات صنعتى ارســال شــود؛ با این حال، بیشتر 
کارخانجات سیمان توانسته بودند براى استفاده 15 روز 
ذخیره ســازى مازوت را انجام دهند. از زمان قطعى گاز، 
هر فازى که گاز آن قطع شــده مازوت سوزى را شروع 

کرده است.

گاز 60 کارخانه سیمان 
در حالى که اخیراً ارائه دو طرح صیانت از حقوق عامه در قطع شد

مقابل حیوانات و همچنین طرح صیانت از فضاى مجازى 
توسط نمایندگان مجلس در حال بحث و بررسى است به 
نظر مى رسد به زودى طرح صیانت سوم هم در راه باشد.

بر همین اساس در جلسه شوراى عالى انقالب فرهنگى 
سند «ترویج نامگذارى متولدین جدید مبتنى بر فرهنگ 
اسالمى ایرانى» تصویب شده که حجت االسالم عاملى 
دبیر شوراى عالى انقالب فرهنگى در این مورد مى گوید: 

«سامانه اى در ثبت احوال پیش بینى شده و مجموعه اى از 
نام ها در آن وجود دارد تا تنوع فرهنگى بیشترى در نظام 

نامگذارى شکل بگیرد.»
با این حال به نظر مى رسد که این اظهارات چراغ سبزى 
باشــد براى نمایندگان مجلس که هرچه سریع تر طرح 
صیانت بعدى خودشان را تحت عنوان «صیانت از اسامى» 

در دستور کار خود قرار دهند.
گفتنى است حجت االسالم حسینى، امام جمعه ابرکوه 

اخیراً با اشــاره به همین موضوع گفته بود: «چه کسى 
باید جوابگوى رواج اسامى سخیف و بى محتواى گبرى 
و غربى و ُمحّقر باشد که به اســم نام فارسى و آریایى بر 
روى نوزادان و فرزندان خود مــى گذارند و رفته رفته به 

خانواده هاى مذهبى هم سرایت کرده است.»
این ادعاها در حالى مطرح مى شــود کــه طبق ادعاى 
سازمان ثبت احوال پرطرفدارترین اسامى فرزندان تازه 

متولد شده مربوط به نام هاى مذهبى است.

طرح صیانت از اسامى هم در راه است؟

 پژمان جمشیدى بخاطر حضور در یک تیزر تبلیغاتى 
حدود سه میلیارد تومان قرارداد بسته است.

این هنرپیشــه مطرح طنز ایران از حدود دو سال قبل 
با این شرکت تبلیغاتى به توافق رسید که البته قرارداد 
اولیه او حدود 1/5 میلیارد تومان بود اما بابت امســال 
تقریبًا ســه میلیارد تومان مى گیرد و اگر این قرارداد 

ادامه داشته باشــد براى ســال آینده باز هم مبلغ آن 
بیشتر خواهد شد.  پژمان جمشیدى از سرشناس ترین 
چهره هاى طنز تلویزیون و ســینماى ایران اســت. 
جمشیدى همچنین چند قرارداد جدید هم براى بازى 
در فیلم هاى سینمایى بسته و به زودى جلوى دوربین 

یکى دو کارگردان سرشناس خواهد رفت.

یک قلم از درآمد تبلیغاتى پژمان جمشیدى

با رأى  نیاوردن دو وزیر پیشــنهادى پیشــین ابراهیم 
رئیسى این بار با پیشنهاد یوسف نورى به عنوان وزیر 
آموزش و پرورش موج جدیدى از جنجال ها و حاشیه ها 

در خصوص دولت سیزدهم مطرح شده است.
با وجود اظهارات برخى از نمایندگان مجلس در روزهاى 
گذشــته مثل شیوا قاســمى پور مبنى بر اینکه یوسف 
نورى هم جزء گزینه هاى مورد تأیید نیســت، روزنامه 
«جمهــورى اســالمى» در گزارش خــودش اذعان 
کرده است که «حامیان گزینه ســوم وزارت آموزش 

و پرورش بــه نمایندگان اســتان ها در مجلس وعده 
داده اند در صورتــى که رأى اعتمــاد بدهند، انتصاب 
مدیران کل استان ها با نظر آنها صورت خواهد گرفت». 
این ادعاهــاى روزنامه «جمهورى اســالمى» باعث 
واکنش هاى گسترده اى در فضاى مجازى شده است.

در همین خصوص احمدحسین فالحى، عضو کمیسیون 
آموزش مجلس یازدهم گفته اســت: ایــن اظهارات 
روزنامه «جمهورى اســالمى» کذب محض اســت. 
بنده به عنوان یکى از اعضاى کمیســیون آموزش و 

نماینده مجلس شوراى اسالمى از روزنامه جمهورى 
اســالمى مى خواهم شــأن خبر رســانى خودش را 
حفظ کند و بى جهت مســائل کذب را منتشــر نکند.  
هفته اى که آقاى یوســف نورى معرفى شــدند همه 
نمایندگان حوزه انتخابى ایشان در کشور پراکنده بودند 
و هیچکدام در تهران فعالیت نداشتند تا این زد و بندها 
صورت بگیرد. از ســویى دیگر آنقدر مشکالت حوزه 
انتخابى این افراد زیاد اســت که دیگر فرصت چنین

 کارهایى را ندارند.

ما زدو بند نکرده ایم

دولت باکو واژه پارسى را از نام نظامى گنجوى حذف و او را 
شاعر ملى جمهورى آذربایجان اعالم کرد.

 مرکز ترجمه دولتى آذربایجان گزارش داد، دولت باکو در 

اقدامى اعالم کرد در سالى که به اسم «نظامى گنجوى» 
نامگذارى کرده موفق شــده کتاب «هفت پیکر» را به 
زبان هاى اسپانیایى، روسى و انگلیسى ترجمه کرده و به 
اروپا بفرستند، اما در ادامه توضیحات در خصوص نظامى 
گنجوى «شاعر پارسى» را برداشته و آن را «شاعر ملى 

جمهورى آذربایجان» خوانده است!
کتاب «هفت پیکر» پیش تر و در سال 2000 در مادرید 
اسپانیا منتشر شده بود و در پیشگفتار آن درخصوص نظامى 
گنجوى نوشته شده بود: «شاعر بزرگ پارسى». به همین 
دلیل خوانندگان اروپایى نظامى گنجوى را به نام شاعر 

پارسى مى شناختند.
پیش از این نیــز دولت جمهــورى آذربایجان اشــعار 
کاشى کارى شده پارسى بر روى بدنه مقبره نظامى که به 
زبان فارسى نوشته شده بودند را با اشعار ترکى جایگزین 
کرده و سفیر جمهورى آذربایجان در لندن به معرفى نسخه 
خطى «خمسه» نظامى گنجوى، به عنوان اثر فرهنگى 
ایرانى در کتابخانــه ملى انگلیس اعتــراض کرده بود. 
جمهورى آذربایجان در سال هاى گذشته است که با نصب 
مجسمه این شــاعر فارس زبان در کشور هاى مختلف 

جهان او را شاعرى منصوب به خود معرفى کرده است.

آذربایجان «نظامى گنجوى» را از آن خود کرد!
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اعزام به عتبات عالیات
براى اعزام به عتبات عالیات تاکنون بیش از 560 نفر در 
استان اصفهان پیش ثبت نام کردند. مدیر حج و زیارت 
اسـتان گفت: با برنامه ریزى این سـازمان و شـرکت 
مرکزى دفاتر زیارتى استان بعنوان مجرى اعزام زائران 
در آذرماه، اعزام زائران به عتبات عالیات از سـر گرفته 
مى شـود. علیرضا صادقى، روند اجاره هتل را در عراق 
و انعقـاد قرارداد با شـرکت هاى هواپیمایـى در جریان 
دانست و گفت: اعزام به عتبات عالیات از این استان در 

حال حاضر از طریق هوایى است 

پایان مرمت کاروانسراى 
تاریخى 

مرمت و بازسازى کاروانسراى تاریخى ُسه شاهین شهر 
و میمـه پایـان یافـت. رئیـس اداره میراث فرهنگـى، 
گردشـگرى و صنایع دسـتى شهرسـتان شاهین شهر 
و میمـه گفـت: اسـتادکاران و مرمتگـران اداره 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى شهرستان 
با همـکارى و مشـارکت دوسـتداران میراث فرهنگى 
شهرسـتان، مرحله آخر مرمت کاروانسـراى تاریخى 
روستاى ُسه شامل آجرفرش پیاده رو مجاور کاروانسرا 
و مرمت هره هاى لبه داخلى پشـت بام حیـاط به پایان 

رساندند.

حضور بسیجیان آبفا
 در صبحگاه مشترك 

بـه مناسـبت سـالروز تشـکیل بسـیج مسـتضعفان، 
مدیرعامـل و بسـیجیان شـرکت آب و فاضـالب در 
مراسـم صبحگاه مشـترك بسـیج ادارات کل استان 
اصفهان که در اسـتاندارى برگزار شـد حضـور یافتند. 
این صبحگاه مشترك با حضور محمدرضا جان نثارى 
معاون سیاسى امنیتى استاندارى، سـردار فدا فرمانده 
سپاه صاحب الزمان(عج) استان، محمد شفیعى فرمانده 
بسیج ادارات اسـتان، مدیران کل و بسـیجیان ادارات 
استان اصفهان برگزار شد. در این مراسم بر  مهم ترین 

خصیصه هاى بسیجى بودن تاکید شد.

ساخت ایستگاه پمپاژ فاضالب
درآبان ماه سال جارى عملیات اجرایى ساخت وتجهیز 
ایستگاه پمپاژ فاضالب بیسـتجان، افزون بر60درصد 
پیشـرفت فیزیکى داشـته اسـت. بـه گـزارش روابط 
عمومى آبفا لنجان، برآورد اعتبار الزم اجراى پروژه بالغ 
بر75میلیارد ریال بوده کـه در قالب قرارداد بیع متقابل 
موسوم به طرح فوالد تامین خواهد شـد. بااجراى این 
بخش از پـروژه، امکان جمـع آورى و انتقال فاضالب 
محـالت بیسـتجان، بهجـت آبـاد، کله مسـیح وکله 

مسلمان با جمعیتى حدود 12هزار نفر فراهم مى شود.

فرهنگ پهلوانى را گسترش 
مى دهیم

رئیس هیئت ورزش هاى زورخانه اى و کشتى پهلوانى 
در رابطه بـا هیئت ورزش هـاى زورخانه اى و کشـتى 
پهلوانى استان اصفهان، اظهار کرد: کمیته ها و اعضاى 
هیئت رئیسه را مشخص کردیم، سعى داشتیم از همه 
افرادى کـه صاحب نظر هسـتند و مى توانند بـه ما در 
جهت توسعه ورزش هاى زورخانه اى و کشتى پهلوانى 
کمک کنند استفاده کنیم. جالل زهرایى با بیان اینکه 
یکى از اهـداف بلندمدت این هیئت پـرورش قهرمان 
است، تصریح کرد: شهرستان هاى اصفهان بهتر از خود 
اصفهان کار کرده اند؛ قصد داریم در آینده نزدیک یک 

تیم قوى را براى استان اصفهان تشکیل دهیم.

همکارى شینینگ و کاشان 
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شـهردارى کاشـان از 
عقـد تفاهم نامه اولیه همکارى میان شـهر شـینینگ 
استان چینگ هاى جمهورى خلق چین و شهر کاشان با 
نظارت و بر اساس فرآیند تعریف شده وزارت امور خارجه 
کشـورمان خبر داد. محمد على فرجى اظهار کرد: این 
دو شهر از طریق رایزنى هاى دوستانه به تفاهم در زمینه 

ایجاد رابطه خواهرخواندگى دست یافته  اند. 

خبر

مدیر سازمان تعاون روستایى اصفهان گفت: تاکنون 14 
فروشگاه عرضه کاالهاى روســتاییان با عنوان "روستا 
بازار" در شهرهاى استان راه اندازى شده است که تعداد 
آنها تا پایان ســال جارى به حدود 60 واحد مى رســد.

محســن حاج عابدى افزود: طرح "روستا بازار" بمنظور 
عرضه مستقیم تولیدات روستایى و حذف واسطه ها با 
ایجاد نمایشــگاه هاى محلى در مراکز شهرهاى استان 
اصفهان در حال اجراســت.وى ادامه داد: در این طرح، 
تعاونى هــاى صنفى تولیدات متنوع روســتاییان را در 
مناطق شهرى عرضه مى  کنند که در زمان حاضر تمرکز 
بیشــتر بر محصوالت خوراکى و کشاورزى است.مدیر 

سازمان تعاون روســتایى اصفهان  گفت: در این طرح 
عالوه بر تولیدات کشــاورزى و خوراکى، صنایع دستى 
و تولیدات خانگى هم امکان فــروش پیدا مى کند.وى 
هوشمندسازى ســامانه عرضه محصوالت روستایى و 
کشــاورزى را مرحله جدیدى براى کاهش هزینه هاى 
مصرف اعالم کرد و گفت: شرکت هاى نوپا (استارتاپ ) 
براى این حوزه فعال شده اســت تا به واسطه فناورى و 
ظرفیت فضاى مجازى، فروشــگاه هاى مجازى ایجاد 
شود.وى خاطرنشان کرد: راه اندازى این سامانه در حال 
پیگیرى است تا میوه شــب عید مردم بصورت سفارش 

برخط (آنالین) و عرضه در محل سکونت انجام شود.

رییس مرکز بررسى هاى استراتژیک ریاست جمهورى در 
نامه اى به روساى تعدادى از دانشگاه ها، از این دانشگاه ها 
خواست که نظرات، پیشــنهادات و راهکارهاى خود را در  
خصوص «احیاى زاینده رود و حل مسائل این حوضه آبریز» 
به این مرکز ارســال کنند.در نامه محمدصادق خیاطیان 
خطاب به رؤساى دانشــگاه هاى اصفهان، آزاد اسالمى، 
تهران، شــهرکرد، صنعتى امیرکبیر، صنعتى اصفهان، 
صنعتى شــریف، علم و صنعت ایران و یزد عنوان شــده 
است که ماموریت تدوین و برنامه ریزى راهبردى «احیاى 
زاینده رود و ارائه راهکارهاى عملیاتى حل مســائل این 
حوضه آبریز» از سوى رئیس جمهور به مرکز بررسى هاى 

استراتژیک ریاســت جمهورى محول شــده است.این 
دانشگاه ها مى توانستند نظرات، پیشنهادات و راهکارهاى 
خود را تا چهارم آذرماه جــارى و حداکثر در دو صفحه به 
مرکز بررسى هاى اســتراتژیک ریاست جمهورى ارسال 
کنند. محورهاى این پیشنهادات به شرح زیر است: مسائل 
کلیدى حوضه آبریز زاینده رود؛ علل ریشه اى اولویت دار 
و پدیدآورنده و اســتمراردهنده چالش؛ مسیرهاى اصلى 
اصالح یا رفع عوامل ایجــاد چالش؛ راه حل ها و ابتکارات 
کلیدى مشــخص به منظور اجراى راهبردها؛ نتایج قابل 
حصول در بازه زمانى یک ساله؛ نتایج قابل حصول در بازه 
زمانى دو ساله؛  نتایج قابل حصول در بازه زمانى چهار  ساله.

ورود دانشگاه ها 
به احیاى زاینده رود

فروشگاه هاى روستا بازار 
در اصفهان افزایش مى یابد

رییس اداره فنى مهندسى اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهان گفت: با تکمیل ســه پــروژه تا دهه فجر 
سالجارى 30 هزار متر مربع به فضاى ورزشى این 

استان اضافه خواهد شد.
حســین محمودیــه افــزود: ایــن طــرح هــا 
شــامل زمین هــاى فوتبــال چمــن مصنوعى 
اســتاندارد در شهرســتان هاى ســمیرم، هرنــد 
و شــهر علویجه در بخش مهردشــت شهرستان 

نجف آباد است.
رییس اداره فنى مهندسى اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهان اظهارداشت: ابعاد این زمین هاى ورزشى 
بر اساس استاندارد فوتبال است و مى توان مسابقات 

این رشته ورزشى را در آن برگزار کرد.
محمودیه با اشاره به خشکسالى استان اصفهان و 
لزوم توجه هر چه بیشتر به مصرف بهینه آب تصریح 
کرد: بر همین اســاس توســعه زمین هاى چمن 
مصنوعى به جاى چمن طبیعى در دستور کار قرار 
گرفته است تا در کنار صرفه جویى کیفیت چمن ها 

نیز کاهش پیدا نکند.
وى با بیان اینکه بالغ بر 2 میلیون متر مربع فضاى 
ورزشى در استان  اصفهان وجود دارد گفت: براى 
هر یک دهم افزایش سرانه ورزشى باید 500 هزار 
متر مربع فضا به استان اضافه شود که 150 هزار متر 

مربع آن باید سرپوشیده باشد.

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان 
از مرمت و بازسازى نمادها و سردیس هاى آسیب 
دیده سطح شــهر اصفهان در مناطق 15گانه این 

شهردارى خبر داد.
حسن موذنى با اشاره به اینکه نمادها و المان هاى 
شــهرى به مرور زمان و یا در برخى موارد آسیب 
دیدن عمدى توســط برخى افراد دچار مشــکل و 
آسیب مى شوند گفت: از ســال  گذشته بودجه اى 
در مناطق 15 گانه با عنوان "ســاماندهى و مرمت 
نمادها و المان هــا در میدان ها و معابر" شــهر در 
راستاى حفظ آثار هنرى و مرمت آثار مخدوش شده 

پیش بینى شد.
وى تصریح کرد: برخى آثار و نمادها قابلیت ترمیم 
در محل نصب را دارند اما دیگــر آثار که از جنس 
فایبرگالس و پلیمر هســتند براى بازسازى باید به 

کارگاه هاى تخصصى منتقل شوند.

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان 
بیان کرد: این آثار هنر شهرى زیر نظر هنرمند اثر 
بازسازى، پتینه و توســط منطقه مربوطه در محل 

نصب قبلى نصب خواهند شد.
وى اظهارداشــت: مراحل مرمت و بازسازى آثار و 
نمادهاى شهرى توسط کارشناسان زیباسازى در 
مناطق و با نظارت معاونت طراحى و هنر شــهرى 
سازمان زیباسازى به صورت مستمر رصد و انجام 

مى شود.
موذنى از مرمت سردیس استاد زاون قوکاسیان در 
ماه اخیر خبر داد و گفت: این سردیس پس از مرمت 

دوباره در میدان جلفا نصب شد.
وى یادآورشــد: در زمــان حاضــر نمادهــا و 
سردیس هایى مانند صائب تبریزى، مشتاق در حال 
مرمت و بازسازى اســت و به زودى در محل قبلى 

نصب خواهد شد. 

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: در استان 
اصفهان 11/9 درصد از جمعیت را افراد باالى 60 
سال تشکیل مى دهند، در حالى که متوسط جمعیت 

سالمند کشور 10 درصد است.
ولى ا... نصر اصفهانى در دیدار با شهردار اصفهان، 
با بیــان اینکه پرداختــن به موضوع ســالمندى 
جزو مســائل انتخابى نیســت بلکه یک انتخاب 
اجبارى اســت، اظهار کرد: همانطور که 20 سال 
پیش براى محیط زیســت ما فکرى نشــده است 

و اکنون با بحران هایى مانند آب مواجه هســتیم 
اگر از امروز براى ســالمندى هم تدبیرى اندیشیده 
نشــود در آینده بــا بحــران ســالمندى مواجه

 هستیم.
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر 642 هزار نفر افراد باالى 60 ســال 
در اســتان اصفهان زندگى مى کنند، گفت: در این 
شرایط تنها 28 هزار نفر از سالمندان اصفهان تحت 

پوشش بهزیستى قرار دارند. 

مدیرکل ثبت احوال اصفهان با اشاره به شایعه افشاى 
اطالعات محرمانه مردم در شــبکه هاى اجتماعى 
گفت: سرقت الکترونیکى اطالعات سجلى ایرانیان 
شایعه است و امکان دسترسى به محتواى مهم ملى 

وجود ندارد.
حسین غفرانى کجانى افزود: محتواى سجلى افراد 
بر بستر اینترنت نیست و از طریق شبکه داخلى ملى 

تبادل مى شود. وى بیان کرد: نهادهاى ادارى براى 
بهره گیرى و صحت سنجى  هویتى به گنجینه کلى 
اطالعات دسترسى ندارند و امکان افشاى آن نیست.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان اضافه کرد: 
ســازمان ثبت احوال اطالعات محرمانه افراد را در 
اختیار هیچ فرد حقیقى و حقوقى قرار نداده است و تنها 

دستور مقام قضایى بر این قانون برترى دارد.

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان 41 درصد 
از حوادث رانندگى در جاده هاى استان طى 8 ماهه 

امسال را مربوط به تک وسیله اى ها عنوان کرد. 
ســرهنگ اصغــر زارع بیــان داشــت : تجزیه و 
تحلیل هاى صورت گرفته که توســط کارشناسان 
پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان انجام 
شده نشان مى دهد که تک وسیله اى ها بیشترین 

سهم را در بروز حوادث جاده اى دارند.
وى افزود: بر اســاس بررســى هاى بعمل آمده 41 

درصد از حوادث رانندگى در جاده هاى استان اصفهان 
که طى 8 ماهه امسال رخ داده مربوط به حوادث تک 
وســیله اى ها نظیر واژگونى ، برخورد با شى ثابت و 

خروج از جاده بوده است.
رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان، مهمترین 
دالیل وقوع این حوادث را عدم توجه به جلو ، خستگى 
و خواب آلودگى و عدم توانایى در کنترل وسیله نقلیه 
ناشى از سرعت غیر مجاز و تخطى از سرعت مطمئنه 

عنوان کرد. 

توسعه زمین هاى چمن مصنوعى
 به جاى چمن طبیعى در اصفهان 

سردیس هاى تخریب  شده شهر اصفهان
 بازسازى مى شود

12درصد جمعیت اصفهان
 باالى 60 سال هستند

سرقت الکترونیکى اطالعات
 سجلى ایرانیان شایعه است

سهم تک وسیله اى ها
 در حوادث جاده اى اصفهان 

آرمان کیانى
آنطور که خبرگزارى صداوســیما گزارش کرده است در 
پى انتشار بیانیه صنف کشاورزان مبنى بر پایان اجتماع 
و تخلیه چادر ها در صبح روز چهارشنبه سوم آذر، عده اى 
از افراد فرصــت طلب، مانع از برچیدن چادر ها توســط 
کشاورزان شدند. به گزارش این خبرگزارى،  در ساعت 
3بامداد روز  پنجشــنبه، افرادى سودجو چادر ها را آتش 
زدند که با ورود نیروى انتظامى  تعدادى از آنان دستگیر 

شدند.
کشاورزان شــرق و غرب اصفهان که از 17 آبان ماه در 
اعتراض به بى توجهى به خواسته هایشان و بالتکلیفى 
هر ساله براى کشت پاییزه در بستر خشکیده زاینده رود 
و در جوار پل خواجو چادر اعتراضى برپا کرده بودند روز 
چهارشــنبه ســوم آذر ماه پس از 16 روز با اعالم نتایج 
جلسات صنف با مسئوالن استان به تحصن خود پایان 
دادند. هزاران نفر از مردم شهر اصفهان روز جمعه 28 آبان 
ماه سال جارى نیز همصدا با کشاورزان خواستار جریان 

دائمى زاینده رود و تاالب بین المللى گاوخونى شدند.

قضیه ختم به خیر شد
در همین رابطه عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان 
اصفهان به خبرگزارى ایمنا گفت: با تدبیر نیروى انتظامى 
جمع آورى چادر کشاورزان به اتمام رسید و مسئله ختم به 
خیر شد، این اتفاق هیچ آسیب جانى نداشته و هیچ یک از 

کشاورزان در بازداشت نیروى انتظامى نیستند.
حسین وحیدا در رابطه با به آتش کشیدن چادر کشاورزان 
در بامــداد روز پنجشــنبه اظهار کرد: مشــکالتى در 
جمع آورى چادر کشاورزان به وجود آمده بود که با تدبیر 
نیروى انتظامى در نهایت با کمترین خســارت این کار 
انجام شــد. عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان 
اصفهان گفت: اســتاندار اصفهان به کشــاورزان وعده 
داده است که مصوبات پیشین شوراى عالى آب و شوراى 
تأمین که درون اســتانى بوده از اولین روز کارى هفته 
جارى اجرایى شده و همچنین شخصاً پیگیر اجرایى شدن 

مصوبات ملى شود.
وحیدا اضافه کرد: بر این اســاس، اعتبار تصفیه تکمیلى 
پساب شهر اصفهان با پیگیرى هاى استاندار تأمین شد 
تا در اختیار کشــاورزان قرار گیرد، خسارات کشاورزان 
و ساماندهى رودخانه هم پیگیرى شــده است، اجراى 
مصوبات بر عهده اســتاندارى، جهاد کشاورزى، صنف 

کشاورزان و آب منطقه اى است.
وى همچنیــن در رابطه با بازگشــایى زاینده رود گفت: 
اکنون 170 میلیون متر مکعب آب پشت سد ذخیره شده 
که 120 میلیون متر مکعب آن خط قرمز شــرب است، 
براى مابقى این آب جهاد کشاورزى و صنف کشاورزان 
تصمیم گیرى مى کنند تا بازگشــایى شــود، اما به دلیل 
اینکه 50 میلیون متر مکعب آب پاسخگوى نیاز کشت 
کشاورزان نیســت، هرگاه این مقدار به حد قابل قبولى 

برسد، آب بازگشایى خواهد شد.
عضو هیئت مدیــره نظام صنفى کشــاورزان اصفهان 
همچنین در رابطه با بارگذارى ها بر زاینده رود اظهار کرد: 
هرگونه بارگذارى جدید غیر قانونى است و بارگذارى هاى 
قدیمى که غیر قانونى بوده است هم باید تأمین منبع شود، 
در همین راستا استاندار اصفهان پیگیر راه اندازى تونل 

سوم خواهد شد.

باید به مسئوالن جدید اعتماد کرد 
در همین حال رضا جعفرى عضــو هیئت مدیره صنف 
کشــاورزان اصفهان گفت: علت برچیــدن چادرهاى 
اعتراضى کشاورزان از بستر خشــکیده زاینده رود قول 
مسئوالن درمورد تخصیص آب کشاورزى و همچنین 

اجراى مصوبات شوراى عالى آب است.
وى در گفت وگو بــا خبرگزارى مهر اظهار داشــت: در 
جلســه اى که روز سه شنبه با مسئوالن اســتان درباره 
خواسته هاى کشاورزان برگزار شد، استاندار براى اجراى 
امور در این زمینه فرصت خواست و گفت که اعتماد کنید. 
از این رو الزم بود به اســتاندار و مسئوالن جدید اعتماد 

کرد و فرصت داد.
جعفرى اضافه کرد: اجراى مصوبات 9 ماده اى شوراى 
عالى آب از دیگــر قول هاى اســتاندار اصفهان بود که 
مقرر شد مصوباتى که مربوط به استان اصفهان است از 
روزهاى آینده بررسى شده و ارگان هاى ذى ربط آن را 
پیگیرى و اجرا کنند؛ همچنین استاندار درباره مصوباتى 
که مربوط به بیرون از اســتان اصفهان در حوضه زاینده 
رود اســت، وعده پیگیرى و ارائه گزارش ماهانه درباره 

اقدامات در این زمینه داد.
به گفته این عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان 
به رغم تخصیــص 15 هزار میلیارد ریــال اعتبار براى 
خسارت نکاشــت کشــاورزان و حقابه داران اما زمان 
پرداخت آن هنوز مشخص نشده و این امر باید در جلسه 

صنف و ســازمان جهاد کشــاورزى زیر نظر استاندارى 
تعیین شود.

مســئوالن مدافع مطالبات  کشــاورزان 
هستند

معاون سیاسى  امنیتى استاندار اصفهان با بیان اینکه حق 
و حقوق کشــاورزان دنبال و پیگیرى خواهد شد، گفت: 
مطالبات کشــاورزان حتما توسط مســئوالن پیگیرى 
مى شود و حتما جریانى که نیز بخواهد التهاب آفرینى کند 
اول خود کشاورزان به این جریان پاسخ داده و مى دهند و 

نهایتا مردم جواب آن ها را مى دهند.
به گزارش خبرگزارى فــارس، محمدرضا جان نثارى، 
معاون سیاســى  امنیتى اســتاندار اصفهــان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: کشــاورزان اعتــراض به حقى 
داشتند و تجمعاتى داشته و مطالب خود را بیان کردند و با 
مسئوالن صحبت هاى نهایى را انجام و به یک جمع بندى 
رسیدند. وى تصریح کرد: این جمع بندى در نهایت موجب 
یک تفاهم شد و بعد از آن کشــاورزان خود براى جمع 
کردن محل تجمع رفته که چادرها را جمع و در چارچوب 

همان تفاهم نامه مطالب دنبال شود.
جان نثارى افزود: کشاورزان وسایل چادرها را جمع کرده 
و در حالى که قصد داشتند خود چادرها را نیز جمع کنند، 
عده اى که براى پیگیرى مطالبات به شکل دیگرى فکر 
مى کردند با اینکار مخالفت کردند و در این میان افرادى 
نیز  نفــوذ مى کنند که در این میان نه بــه دنبال مطالبه 

کشاورزان هستند و نه اصال کشاورز هستند.
معاون سیاسى  امنیتى استاندار اصفهان ادامه داد: اراذل 
و اوباش وارد این فضا شــده و ســعى مى کنند فضا را 
دســت بگیرند، اما آن چیزى که مهم است این بوده که 
کشــاورزان صف خود را از این افراد جــدا کرده و بیانیه 
رســمى داده و مصاحبه کردند که بعد از  جلســه اى که 

صحبت ها نهایى شده دیگر تجمعى ندارند.
وى عنوان کرد: کشاورزان اعالم کردند که تجمع آن ها 
پایان یافته و از این به بعد مســؤولیت بــا آن ها نبوده و 
کسانى که دارند ادامه مى دهند کارى به کشاورزان ندارند 

و این را رسما کشاورزان اعالم کردند.
معاون سیاسى  امنیتى استاندار اصفهان بیان کرد: هیچ 
برخوردى با کشاورزان اتفاق نیفتاده است و بنابرصحبت 
بوده و مسؤوالن همه مدافع این هستند که حق و حقوق 

کشاورزان داده شده و حقى از آن ها ضایع نشود.

چادرکشاورزان متحصن سوخت، کشاورزى بازداشت نشد،
 تحصن پایان یافت و ...

و عده ها  و قول ها

فرزند پلیس شهید فریدونشهرى به آرزویش مبنى بر پوشیدن 
لباس پلیس براى خدمت به مردم رسید.

فرمانده انتظامى شهرســتان فریدون شــهر که براى دیدار با 
خانواده شــهید مهدى محمدى به منزل وى رفته بود، وقتى 
از فرزند خردســال شهید پرســید چه آرزویى دارى، در پاسخ 
شنید: دوست دارم مثل پدرم لباس پلیس را بپوشم و به مردم 

خدمت کنم.

 بر همین اســاس، فرمانده انتظامى شهرستان فریدون شهر 
دستور داد تا یک دســت لباس پلیس براى این کودك تهیه 
کردند و فرمانده او را به یاد پدر شــهیدش ســوار بر خودروى 
پلیس کرده و براى مدتى در داخل شهر به گشت زنى پرداخت.
 شهید «مهدى محمدى» اهل روســتاى دهسور شهرستان 
فریدون شهر در 17 بهمن ماه سال 1395 در درگیرى با سارقان 

مسلِح بانک در شهر اصفهان به شهادت رسید.

فرزند پلیس شهید فریدونشهرى به آرزویش رسید
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اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهاي بالاستفاده خودرا از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir )به شرح ذیل واگذار نماید.

تذکر مهم:
1-کلیه مزایده گران باید قبل از واریز ودیعه وپیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره اقدام نمایند.

2-در صورتی که شرکت کنندگان داراي صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند ویا مدارك خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد در 
صورت برنده شدن حذف خواهند شد. 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاري مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید ودریافت اسناد مزایده 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین  طریق امکان پذیر 

می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ،شرایط ونحوه اجاره در برد مورد اجاره سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانی 
وراهبري سامانه تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه( setadiran.ir) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

آگهی مزایده اجاره 

م الف:1230016اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان

تاریخ انتشار نام مزایده
پایان زمان ارسال بازدیدازسامانه از تاریخودریافت اسناد

شماره مزایده در سامانهتاریخ بازگشائیپیشنهادقیمت

ساختمان جهت تولید محتواى 
آموزشى در کلیه رشته هاى آموزش 
فنى و حرفه اى  مرکزشهیدرجائى

1400/09/061400/09/061400/09/281400/09/295100003343000020

واگذارى فضا جهت چاپ و تکثیر و  
1400/09/061400/09/061400/09/281400/09/295100003343000021انتشارات اداره کل

چاپ دوم چاپ دوم 

ســید جواد هاشــمى با انتقادى تند از مدیران 
تلویزیون در تصمیم گیرى هــاى دوگانه براى 
پخش تیزر گفت: با توجه بــه بدهى زیادى که 
دارم چاره اى جز اکران فیلم «شهر گربه ها» نبود 
و اگر این فیلم نفروشد احتماال باید در زندان همه 

را مالقات کنم.
فیلم «شــهر گربه ها» به کارگردانى سید جواد 
هاشمى که از روز ســوم آذر راهى سینماها شده 
همین چند روز قبل پروانــه نمایش گرفت و به 
همین دلیل فرصت تبلیغــات پیش از اکران را از 
دست داد. این مسئله سبب گله مندى کارگردان 
فیلم شــده، هر چند او از حمایت نکردن برخى 

دستگاه هاى دیگر هم انتقاد دارد.  
این کارگــردان و بازیگر درباره اکران «شــهر 
گربه هــا» و اینکه چرا در این مقطــع - با توجه 
به تماشــاگران محدود در روزهاى کرونایى - 
تصمیم گرفته یک فیلم کودك را در ســینماها 
نمایش دهد؟ با لحنى جدى و گاهى آمیخته به 
طنزى تلخ بیان کرد:  واقعیت این است که چاره 
دیگرى نداشتیم، شرایط ما آنقدر بغرنج شده که 
نمى توانســتم کار دیگرى جز اکران فیلم بکنم. 
در حال حاضر سه فیلم روى دستم مانده، «تورنا 
دو 2»، «شهر گربه ها 1» و «شهر گربه ها 2» که 
در حال تدوین است. «شهر گربه ها1» را مجبورم 
اکران کنم چون آنقدر بدهکارى دارم که باید به 
نحوى براى پرداخت آن ها اقدام کنم و پرداخت 
بدهى ها نیز منوط به این اســت که فیلم فروش 
خوبى داشته باشد و اگر نفروشد در زندان همه را 

مالقات مى کنم.
هاشــمى درباره اینکه آیا با توجه به تالش هایى 
که براى اســتفاده از ظرفیت حداکثرى سینماها 
مى َشود، پیش بینى  مى کند که خانواده ها به همراه 

بچه هاى خود به سینما بروند؟ گفت: در شرایطى 
فعلى قائل به معجزه الهى هستیم و از خانواده ها 
مى خواهم بدانند، همانطور کــه با فرزندان خود 
سفر مى کنند و همانطور که االن در سالن هاى 
ســینما به تعداد فراوان بچه مى بینم، بهتر است 
فیلم هاى مخصوص بچه ها را هم تماشــا کنند. 
البته «شهر گربه ها» فیلم خانواده است و مخاطب 
بزرگسال را هم در برمى گیرد. خیلى تالش کردم 
فیلم طورى ساخت شود که هرکسى از ظن خود 
یار من شود. قطعا بخشى از مخاطب فیلم بچه ها 
هستند که اطمینان دارم از چهره ها و آهنگ هاى 
فیلم لذت مى برند و بخشى هم خانواده ها هستند 
که ماجراى فیلم مورد توجه آن ها هم خواهد بود.

او در پاسخ به اینکه آیا براى تبلیغات شهرى فیلم 
اقدامى انجام داده است؟ توضیح داد: فعال فقط 
به دنیاى مجازى اکتفا کرده ایم چون به اندازه 
کافى ضرر مالى کرده ام و همانطور که مى دانید 
هزینه تبلیغــات بیشــتر از 500 میلیون تومان 
مى شود و براى برگشت این پول باید فیلم بیش 
از یک میلیارد تومان به فروش برسد؛ به همین 
دلیل شرایط من بسیار بغرنج است که بخواهم 
چنین کارى انجام دهم و فکر مى کنم به جاى 
ناله بهتر است دعا کنیم مردم به تماشاى فیلم ها 

بیایند.
کارگردان فیلم «آهوى پیشــونى سفید» درباره 
هزینه هاى صرف شده براى فیلم گفت:  االن یک 
فیلم معمولى حداقل چهار تا پنج میلیارد تومان 
بودجه مى خواهد و فیلم مــن االن با 10 میلیارد 
تومان هم قابل تولید نیست چون آن قدر هزینه 
داشته که اصال با رقمى کمتر امکان پذیر نیست، 
حداقل سه تا چهار میلیارد تومان بخش ویژوال 
خرج دارد و مسلم است که «شهر گربه ها» فیلمى 

گران است پس باید 30 میلیارد تومان بفروشد که 
پول خود را درآورد، اما مى دانیم که شرایط اینطور 
نیست. ما با عشق کار مى کنیم ولى هیچ کس از 
بدنه سینما و مسئوالن گذشته سینما، بابت ساخت 
فیلم در ســینماى کودك که در فقر تولید به سر 

مى برد، یک تشکر هم نکردند.
هاشــمى در پاســخ به اینکه با توجه به سابقه 
همکارى زیاد با سریال هاى تلویزیون، آیا حمایت 
ویژه اى از فیلم او براى تبلیغ در این رسانه صورت 
نمى گیرد؟ بیان کرد: به نظرم (مدیران) تلویزیون 
باید جواب خدا را بدهند؛ اینکه از بودجه بیت المال 
فیلمــى را تبلیغ مى کننــد که از وزارت ارشــاد 
جمهورى اســالمى مجوز گرفته و فیلم دیگرى 
را که آن هم از وزارت ارشــاد جمهورى اسالمى 
مجوز گرفته، تبلیغ نمى کنند بى عدالتى است. خود 
من در فیلم «منصور» بازى کرده ام ولى چگونه 
جواب خدا را مى دهند که براى یک فیلم از بودجه 
بیت المال صرف مى کنند و به یک فیلم دیگر اصال 
نگاه نمى کنند؟ من این مسئوالن تصمیم گیرنده 

در این مورد را به خدا حواله مى کنم.
«شــهر گربه ها» فیلمى به نویســندگى، تهیه 
کنندگى و کارگردانى سیدجواد هاشمى است که 
مهرماه امسال در سى وچهارمین دوره جشنواره 

فیلم کودك و نوجوان هم شرکت داشت.
در این فیلــم امین زندگانى، یوســف تیمورى، 
علیرضا خمســه، فرهاد آییش، نیوشا ضیغمى، 
امیرغفارمنــش، میــر طاهر مظلومــى، الیکا 
عبدالرزاقى، مریم ســعادت، رضا بنفشــه خواه، 
داریوش موفــق، محمدهادى عطایى، ســعید 
بحرالعلومى، ایرج طایفه، على شــایانفر، فرزانه 
زهره وند، زنده یاد سانار نادرى و داریوش پیرو به 

ایفاى نقش پرداخته اند.

سید جواد هاشمى با اشاره به اکران«شهر گربه ها»:  

 فیلمم نفروشد، 
در زندان همه را مالقات مى کنم

رضا فیاضى:
 کرونا 50 درصد 

ریه هایم را درگیر کرد

فرزاد فرزین 
شانه به شانه

 خواننده سرشناس

بازیگر ســریال «خانه پرتقالى ها» گفت: خیلى از 
عوامل ســریال «خانه پرتقالى ها» خبر ندارم اما 
مى دانم که شــهین تســلیمى و چند نفر دیگر از 

عوامل تولید این سریال به کرونا مبتال شده اند.
رضا فیاضى پیرامون آخرین وضعیت جســمانى 
خود پس از ابتال به کرونا گفت: خدا را شــکر چند 
روزى است که از بیمارستان مرخص شدم و حالم 
در حال حاضر بسیار خوب است و مشکل خاصى 
ندارم فقط باید تا آخر هفته در خانه بمانم تا دوران 

قرنطینه ام کامل شود.
وى در همین راستا ابراز کرد: بیش از 20 روز است 
که از تست اولیه کروناى من مى گذارد بنابراین تا 
پایان این هفته دوره قرنطینه من تمام مى شــود 
و مى توانم به ادامه بازى خود در ســریال «خانه 

پرتقالى ها» برسم.
فیاضى با اشــاره به اینکــه در ســریال «خانه 
پرتقالى ها» دیگر همکاران وى نیز به کرونا مبتال 
شــده اند ابراز کرد: خیلى از عوامل سریال «خانه 
پرتقالى ها» خبــر ندارم، اما مى دانم که شــهین 
تسلیمى و چند نفر دیگر از عوامل تولید این سریال 
به کرونا مبتال شــده اند، اما به شــکل خفیف که 
همین موضوع چند روزى ضبط مجموعه «خانه 
پرتقالى ها» را متوقف کرده بــود، اما اخیراً دوباره 
ضبط این مجموعه شروع شده و بخش هایى که 
مربوط به بازى من نیست درحال ساخت است تا 
پس از دوران قرنطینه من هم به گروه ملحق شوم 
و کار را جلو ببریم. بازیگــر مجموعه خاطره انگیز 
«زى زى گولو» با اشــاره به اینکه درصد زیادى 
از ریه هاى وى درگیر شــده بود خاطرنشان کرد: 
من د رمدت چند روزى که بیمارستان بودم دکتر 
اجازه نداد تا متوجه شوم که چند درصد از ریه هایم 
درگیر شده، اما پس از اینکه مرخص شدم همسرم 
به من گفت که ریه هایم حــدود 45 تا 50 درصد 
درگیر شده بوده است که خدا را شکر در حال حاضر 

درمانم انجام شده و مشکلى ندارم.

فرزاد فرزین خواننده پاپ و بازیگر ایرانى با الیاس 
یالچینتاش خواننده اهل ترکیه همکارى مى کند. 
حاصل ایــن همکارى در قالــب یک تک آهنگ 

منتشر خواهد شد.
فرزین و الیــاس یالچینتاش هر یک با انتشــار 
عکسى مشــترك در صفحات شخصى شان در 

فضاى مجازى از این همکارى نوشته اند.

 «لئوناردو دى کاپریو» براى بــازى در فیلم 
جدید «باال رو نگاه نکن» ساخته «آدام مک 
کى»، 30 میلیون دالر دستمزد دریافت کرده 

است.
«جینفر الرنس» بازیگر برنده جایزه اســکار 
که در فیلم «باال رو نگاه نکن» در نقش مقابل 
«دى کاپریو» مقابل دوربین  رفته، از پرداخت 
دستمزد باالتر به «دى کاپریو» دفاع کرده و 
گفته او گیشه بیشــترى براى فیلم به همراه 

دارد.
«جنیفر الرنس» گفته که از قرارداد خود راضى 
اســت اما با این وجود اعالم کرده در شرایط 
دیگر که احتماال زنان دیگر نیز آن را تجربه کرده اند، درخواست پرداخت برابر با مردان در محیط کارى بسیار دشوار 
است و در صورتى که چنین درخواستى داشته باشید به شــما مى گویند که این نابرابرى جنسیتى نیست اما خودشان 

نمى دانند دقیقا چیست!
بر اساس گزارش منتشر شده در ورایتى «دى کاپریو» براى بازى در این پروژه ســینمایى 30 میلیون دالر دستمزد 

دریافت خواهد کرد در حالى که دستمزد «جینفر الرنس» 20 درصد کمتر یعنى 25 میلیون دالر است. 
«جنیفر الرنس» در سال 2015 با انتشــار مطلبى به صراحت به عدم برابرى جنســیتى میان بازیگران زن و مرد در 

هالیوود اعتراض کرده بود. 
در فیلم سینمایى «باال رو نگاه نکن» ساخته «آدام مک کى»؛ «الورنس» در نقش یک دانشجوى دکتر بازى کرده که 
ستاره دنباله دارى کشف مى کند که حیات سیاره زمین را تهدید مى کند و «دى کاپریو» استاد دانشگاهى است که براى 

هشدار دادن به بشریت به او ملحق مى شود.

مراسم شب «داریوش فرهنگ» به همت کانون کارگردانان سینماى ایران و با مشارکت موزه سینما و فیلم خانه ملى 
ایران با حضور چهره هاى مطرح سینماى ایران برگزار شد.

مسعود کرامتى، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر در این نشست با بیان خاطرات گذشته گفت: من زمانیکه نوجوان بودم 
عشق فیلم بودم اما به تاسى از برادرم وارد تئاتر شدم و در همان عوالم یکى از کسانیکه من را به سمت تئاتر سوق داد، 
داریوش فرهنگ و مهدى هاشمى بودند. گروه تئاتر دانشجویى که موفق ترین گروه هنرى تاریخ ایران بود همان گروه 
پیاده بود. در این گروه از پرویز پورحسینى و علیرضا خمسه و مرضیه برومند و داریوش فرهنگ در این گروه بودند و من 

آرزویم قرار گرفتن در این جماعت بود.
وى افزود: بعد از انقالب فرهنگى و تغییراتى که رخ داد، داریوش فرهنگ ســریال ســلطان و شبان را ساخت که از 

بهترین ها بود.
وى افزود: یک تصویرى که من از داریوش فرهنگ در محافل مى دیدم بنظر جدى و ترسناك بود تا اینکه در سریال 
بى گناهان به وى نزدیک شدم. اولین روز فیلم بردارى با ترس و لرز آمدم و ماه ها از بهترین خاطرات زندگى من رقم 

خورد و آشنایى با داریوش فرهنگ بود و در این آشنایى رفیقم را فرد صمیمى و صادق دیدم. 
وى درباره ســریال بى گناهان عنوان کرد: ســریال بى گناهان را که کار مى کردیم چهار کارگردان همزمان بازى 
مى کردند و باید بگویم فرهنگ بسیار خوش فکر است و ایده هاى بسیار زیادى دارد. همچنین فیلم طلسم و دو فیلم با 
یک بلیت فیلم هاى بلندپروازانه است و داریوش فرهنگ تمام تالشش این بود ایده هاى بلندپروازانه اش را به تصویر 
بکشد. در ادامه مهدى هاشمى، بازیگر پیشکسوت ســینماى ایران گفت: من و داریوش فرهنگ عمرى با هم رفیق 
بودیم و کارگردان من بود. از همان جوانى با عشق و ذوق کار کردیم. داریوش فرهنگ از جنوب آمده بود و من از شمال 

آمده بودم و گرما و نفس داریوش فرهنگ من را به حرکت در مى آورد.
وى افزود: ما ده سال باهم تئاتر کار کردیم و در تئاترها کلیدى ترین نکته ها را به من مى گفت. من مى دیدم فرهنگ 
چه کارگردان خوبى است. ما با سلطان و شبان بار دیگر خود را در این عرصه معرفى کردیم و جسارت داریوش من را 

هم همراه خودش باال کشید و همیشه از وى سپاسگزارم.
مهدى هاشمى گفت: من و داریوش دوستى با دوامى داشتیم. دوستى بادوام ما براى تئاتر است.

در انتهاى برنامه داریوش فرهنگ با تقدیر از سخنرانان گفت: من مدتى است احوال خوش ندارم و بیقرارم و در یک 
کالم خوشحال نیستم چون هم وطن من خوشحال نیست.

وى افزود: من باید خوشحالى خودم را از لطف دوستانم و شــوراى کارگردانان و موزه سینما و فیلم خانه بیان کنم. اما 
خب با وجود این بحران ها و لبخندهاى فراموش شده مردم نمى توانم خوشحال باشم. امیدوارم زودتر کرونا تمام شود 

و چشمان بى فروغ پرفروغ شود.

دفاع از دستمزد 30 میلیون دالرى «دى کاپریو» 

داریوش فرهنگ در مراسم شب تقدیر از او: 
خوشحال نیستم 

فیلم ســینمایى «آتاباى» یکى از جدیدترین فیلم هاى 
اکران شده در سینماى ایرانى اســت که در سالن هاى 
سراسر کشور به روى پرده رفته است. این اثر، پنجمین 
فیلم بلند نیکى کریمى در قامت کارگردان اســت که از 

زمان اولین اکرانش در سى وهشــتمین جشنواره فیلم 
فجر، با اقبال مواجه شــد و مورد توجه منتقدان و اهالى 

رسانه قرار گرفت.
گروه بازیگران فیلم «آتابــاى» ترکیبى از چهره هاى 

شــناخته شــده و بازیگران جوان و بومى است. هادى 
حجازى فر، جواد عزتى و ســحر دولتشاهى چهره هاى 
شناخته شده این اثر هستند که قصه اصلى داستان نیز 
حول محور آنها مى گردد. «آتاباى» با این گروه بازیگران 
و گروه فنى خوبى که پشت دوربین داشت مثل سامان 
لطفیان در فیلمبردارى و حسین علیزاده در آهنگسازى، 
در پنج بخش بهترین فیلــم، کارگردانى، بازیگر نقش 
مکمل مرد (جواد عزتى)، فیلمبردارى و آهنگسازى نامزد 
دریافت سیمرغ شد که البته در هیچکدام از این بخش ها 

نتوانست موفق باشد و سیمرغى را شکار کند.
پیشتر نیکى کریمى در نشســت خبرى فیلم سینمایى 
«آتاباى» در سى وهشــتمین جشــنواره فیلم فجر در 
خصوص همــکارى با هادى حجازى فــر عنوان کرد: 
موقعى که با هم کار کردیم به شدت هم سلیقه بودیم و 
ایده هایى که داشتیم را با هم جلو بردیم. خیلى با هم دعوا 
کردیم، هم ســر فیلمنامه و هم براى هر سکانس فیلم. 
هرروز سر صحنه با هادى حجازى فر و سامان لطفیان 
کلنجار مى رفتیم تا بهترین اتفاق براى کار بیفتد، چون به 
وجود آوردن فضاى فیلم برایمان مهم بود و این اتفاقى 

بود که باید لحظه به لحظه رخ مى داد.

ماجراى دعواى نیکى کریمى و حجازى فر براى ساخت «آتاباى» 
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نتیجه گیرى ذوب آهن روى نمودار سینوسى

جنگجو و در خدمت تیم، مثل شهباززاده

نمایــش ذوب آهن مقابل فوالد بــا وجود ناکامى در کســب نتیجه، 
امیدوارى هاى زیادى را به وجود آورد و سبزپوشان اصفهانى در صورت 
کاهش فاصله بین خطوط و انسجام تاکتیکى بیشتر مى توانند تبدیل به 

یکى از تیم هاى سرسخت لیگ شوند.
ذوب آهن در یکى از حساس ترین بازى هاى هفته ششم مقابل فوالد 
خوزستان تن به یک شکست خانگى داد تا عالوه بر از دست دادن 3 
امتیاز با ارزش، سقوط یک پله اى را تجربه کرده و بهترین فرصت براى 
بهبود جایگاهشان در جدول را از دست بدهند. سبزقباهاى اصفهانى در 
حالى مقابل فوالد به میدان رفته بودند که هفته قبل از آن پدیده مشهد 
را شکســت داده و با توجه به نزدیکى امتیازات تیم هاى رده نخست 
تا نهم جدول، فرصت خوبى داشــتند تا جایگاه  خود را بهبود ببخشند 
اما در عمل این اتفاق رخ نداد و ســقوط یک پلــه اى را تجربه کردند. 
ذوب آهن  با این شکست 9 امتیازى باقى ماند و با 3 برد و 3 شکست به 

رده هشتم جدول سقوط کرد.
ذوب آهن چهارشنبه شب پیش باز هم باخت تا روند سینوسى نتایج این 
تیم باز هم ادامه دار باشد. سبزقباهاى اصفهانى در فصل جارى برخالف 
فصول گذشته لیگ را خوب شــروع کرده و تا بدین جاى فصل نتایج 
قابل قبولى کسب کرده اند، با این حال روند حرکتى این تیم ثبات الزم را 
ندارد و روند سینوسى نتایج ذوب آهن باعث شده شاگردان تارتار نتوانند 

به جایگاهى که استحقاق آن را دارند، دست پیدا کنند.
ذوب آهن در تقابل با فوالد، با وجود ناکامى در کســب نتیجه دلخواه، 
بازى نسبتًا خوبى را به نمایش گذاشــت و بازیکنان این تیم در بیشتر 
دقایق بازى تیم برتر زمین بوده و مالکیت تــوپ و میدان را در اختیار 
داشــتند. تیم تارتار خوب بازى مى کند، به خوبى توپ را در زمین به 
گردش درمى آورد و خوب موقعیت مى سازد، اما از تیرك هاى دروازه 
تا بى دقتى مهاجمان مانع از گلزنى و نتیجه گیرى آنها شده است. تیم 
تارتار راحت گل مى خورد با این حال مشکل عمده ذوبى ها را باید در خط 
حمله این تیم جستجو کرد. سبزپوشان اصفهانى در بیشتر بازى هایى که 
امتیازات آن را به راحتى از دست داده اند، لیاقت کسب برد را داشته اند، 
اما فرصت سوزى هاى مداوم و پایین بودن نرخ بهره ورى مهاجمان تیم 

باعث شده تا به راحتى نتیجه را از دست بدهند.
ذوب آهن چهارشــنبه شــب نمایش قابل قبولى ارائه داد و در بیشتر 
پارامترهاى فوتبالى تیم برتر میدان بود. تیــم تارتار از نظم تاکتیکى 
و دوندگى قابل قبولى برخوردار بود و در طول روند بازى هماهنگى و 
تمرکز بازیکنان بهتر شد. سرمربى سبزپوشان در این دیدار قصد داشت 
با اجراى بازى فشرده و بسته نگه داشتن دروازه ذوب آهن، مانع شکست 

خوردن تیمش شده و با حمالت سریع و برق آسا به گل برسد.
سبزپوشــان اصفهانى در دیــدار مقابل فــوالد در  روى تجربه باال و 
هنرنمایى فردى لوســیانو پریرا گل را دریافت کرد و در ادامه با وجود 

خلق موقعیت هاى بسیار، به دلیل نداشتن یک مهاجم کامل و بى دقتى 
بازیکنان در زدن ضربات نهایى نتوانست از موقعیت هاى گلزنى بهره 

بگیرد.
نگاهى به عملکرد هجومى ذوب آهن نشان مى دهد تیم تارتار در فاز 
هجومى با مشــکالت جدى دســت به گریبان بوده و مهاجمان این 
تیم هنوز با ســایر بازیکنان به هماهنگى الزم نرسیده اند. سبزپوشان 
اصفهانى در عمق پیکان خط حمله و جاگیرى مهاجمان ضعف داشته 

و تمرکز الزم را در هنگام زدن ضربات نهایى ندارند.
مشــکالت فوق تنها نقطه ضعــف ذوب آهن نبوده و یکــى دیگر از 
مشکالت فنى این تیم پایین بودن سرعت انتقال توپ از فاز دفاع به 
حمله است که موجب مى شود بسیارى از موقعیت هاى گلزنى ذوبى ها 
با تجمع مدافعان حریف به راحتى بلوکه شود. از طرف دیگر فاصله بین 

خطوط ذوب آهن زیاد بوده و همین امر موجب مى شود حرکات ترکیبى 
و حمالت سبزپوشان شکل نگیرد.

نگاهى به آمار بازى به خوبى نشــان مى دهد سبزپوشان اصفهانى در 
بیشتر پارامترهاى فوتبال هجومى از جمله مالکیت توپ، تعداد و دقت 
پاس و تعداد شوت  عملکرد بهترى نسبت به فوالد داشتند اما امید به 
گل پایینى از خود به جاى گذاشته و بهره چندانى از این برترى نبرده اند. 
البته نمایش ذوب آهن نقاط امیدوارى زیادى را نیز به همراه داشــت؛ 
ذوبى ها در فاز دفاعى عملکرد خوبى از خود به جاى گذاشته و مدافعان 
این تیم موقعیت گلزنى زیادى به تیم مقابل ندادند و تک گل فوالدى ها 
بیش از هر چیز حاصل تجربه و هنرنمایى فردى پریرا بود و عمًال کارى 

از مدافعان ذوب آهن برنمى آمد.
یکى از نکات مثبت نمایش ذوبى ها، به تعویض هاى تارتار باز مى گردد. 

ذوب آهن در نیمه نخست بازى، بازى خوبى را به نمایش نگذاشت و 
روند تاکتیکى این تیم تا حدودى با مشــکل مواجه بود. از طرف دیگر 
باال بودن فاصله بین خطوط این تیم موجب شــده بود سبزپوشــان 
اصفهانى در فاز هجومى نتوانند موقعیت چندانــى خلق کنند؛ نقطه 
ضعفى که تارتار به خوبى تشخیص داد و با اضافه کردن حسین شنانى، 
سلطانى مهر و بابا محمدى، تحرك خط حمله تیمش را افزایش داده و 

روند بازى به نفع سبزپوشان تغییر پیدا کرد.
در مجموع مى توان گفت نمایش ذوب آهــن مقابل فوالد على رغم 
ناکامى در کســب نتیجه، امیدوارى هاى زیادى را بــه وجود آورد و 
سبزپوشان اصفهانى در صورت کاهش فاصله بین خطوط و انسجام 
تاکتیکى بیشــتر مى توانند تبدیل به یکى از تیم هاى سرسخت لیگ 

شوند.

چرا ذوب آهن مقابل فوالد شکست خورد؟

سخت گل مى زنند و راحت گل مى خورند
01

مهدى تارتار در خصوص حضور هواداران در بازى تیم هاى 
تهرانى و همینطور اتفاقات رخ داده براى بازیکنان استقالل، 
تصریح کرد: باید عدالت اجرا شود، هم در ورود تماشاگر به 
استادیوم و هم استفاده از بازیکن خارجى. اگر بازیکنان مجوز 

بازى نداشتند چرا هفته قبل بازى کردند؟ 

عدالت اجرا شود

01

04

 فدراسیون فوتبال عراق به دنبال پذیرش استعفاى «دیک 
ادووکات» از سمت سرمربیگى به دلیل سالمتى اش مذاکره 

با گزینه جایگزین او یعنى «فیتال بورکلمانز» را آغاز کرد.

مذاکره با جانشین ادووکات

04

06

محرم نویدکیا پــس از پیروزى 2 بر صفر ســپاهان مقابل 
فجرسپاســى اظهار کرد: هر کســى زمین چمن ورزشگاه 
حافظیه را تأیید کرده، باید مدارکش را دور بریزد؛ چون این 

زمین به درد فوتبال نمى خورد.

مدارکتان را دور بریزید

06

02

باشگاه فجرسپاســى پس از مغلوب شدن این تیم شیرازى 
برابر شــاگردان نویدکیا در اعتراض به عملکرد داورى در  
این دیدار اعالم کرد که  صحنه هاى مشکوك، منجر به دو 

گل سپاهان شد.

2 صحنه مشکوك و 2 گل

05

ژوالستیمیل پترژال سرمربى اسبق زنیت به تمجید از زوج 
سردار پرداخت و گفت: دزوبا یکى از بهترین مهاجمان تاریخ 
لیگ روسیه است. اکنون هیچ کس در سطح او نیست. باید از 
او به خاطر این نمایش قدردانى کنیم. سردار آزمون به اندازه 

آرتم اصًال خوب نیست.

کنایه به سردار 

دو هفته پیش بود که عزت ا... پورقاز با بازوبند کاپیتانى به ترکیب 
سپاهان برگشت و در مصاف با تراکتور با تالش هم تیمى هایش 

دروازه سپاهان را بسته نگه داشت.
هفته پیش و در دیدار با فجر سپاسى او یک کار ویژه انجام داد؛ باز 
کردن دروازه حریف. گل او زمینه ساز پیروزى دو بر صفر سپاهان 
در این بازى و کسب 3 امتیاز ارزشمند در خانه حریف شد. البته 
این اولین بار نبود که عزت پورقاز براى سپاهان گل زنى مى کرد. 
در یکى از فصل هاى حضور با زدن 6 گل براى سپاهان در لیگ 

برتر و حذفى گل زن ترین مدافع میانى لیگ برتر لقب گرفت.
خط دفاعى سپاهان این فصل بر خالف هفته هاى ابتدایى فصل 
گذشته عملکرد تحسین بر انگیزى داشته به این خاطر که در 8 
مسابقه تنها یک بار و آنهم در بازى با ذوب آهن دروازه اش باز 
شد. مسابقه اى که با نتیجه یک بر صفر به سود تیم ذوب آهن 
پایان یافت و تنها شکست سپاهان هم در همین بازى بوده است.

در این بازى محرم نوید کیا از زوج عــزت ا... پورقاز و گئورگى 
گولیسانى در قلب خط دفاعى اش بهره برد؛ دو مدافعى که بارها 
و بارها نشــان دادند میل به گلزنى دارند و در جریان بازى روى 
ضربات ایستگاهى پیشــروى مى کنند تا با ضربات سر دروازه 

حریف را تهدید کنند.
در هفته هاى ابتدایى عزت ا... پورقاز بــه دلیل مصدومیت در 
ترکیب قرار نمى گرفت و بعد از رهایى از بند مصدومیت هم به 
عنوان بازیکن تعویضى به میدان مى آمد اما از بازى با تراکتور 
فیکس شد و با گلى که در بازى دیروز زد بار دیگر جایگاه ثابت 
خود را در ترکیب سپاهان و در کنار ولیسانى تثبیت کرد. حضور 
با انگیزه عزت ا... پورقاز در خط دفاعى سپاهان در کنار ولسیانى 
بدین معنى است که محرم نویدکیا این فصل دغدغه اى در خط 
دفاع نخواهد داشــت و براى تصاحب جام قهرمانى بیشتر باید 

روى ایجاد موقعیت و بهره گیرى از این موقعیت ها کار کند.

03

مادر مرحوم على انصاریان در مراسم اکران فیلم «رمانتیسم 
عماد و طوبا»، از اهالى فوتبــال گله کرد و گفت در مدت 9 
ماه پس از فوت پسرش، هیچ  یک از اهالى فوتبال سراغى 

از او نگرفته اند.

گالیه هاى تلخ ننه على

07

یکى از حاشیه هاى بعد از بازى گل گهر و استقالل نمایش 
فیلمى از رختکن نظافت نشــده و کثیف تیم میهمان بود. 
سرپرست اســتقالل در این خصوص گفت: «این موضوع 
جاى توجیه ندارد و وظیفه خــودم مى دانم از طرف اعضاى 
تیم فوتبال استقالل از مسئوالن ورزشگاه شهید سلیمانى در 

سیرجان پوزش بطلبم.»

پوزش مى طلبیم

بازوبند خوش یمن 
براى عزت ا... پورقاز

آقاى گل فصل گذشته لیگ برتر در پست جدیدش هم خوش مى درخشد.
سجاد شهباززاده، مهاجم تیم سپاهان که فصل گذشــته آقاى گل لیگ برتر شد، 

امسال با تصمیم نویدکیا با تغییر پست و وظایف روبرو شده است.
با آمدن شهریار مغانلو، نویدکیا از او در نوك حمله استفاده مى کند و شهباززاده 

با انتقال به یک خط عقب تر، در پست بال راست ایفاى نقش مى کند.
اگرچه پست جدید شهباززاده او را از دروازه دور و گلزنى را برایش 

سخت تر کرده ولى او در وظایف جدیدش هم خوب عمل مى کند 
و با جنگندگى و سختکوشى براى تیمش مفید ظاهر مى شود. 
شهباززاده مقابل فجرسپاسى توانست یک پاس گل براى 
تیمش بدهد که نقش خودش را بدین شــکل در برترى 

سپاهان ایفا کرد.

شاگردان تارتار تا پایان هفته ششم طبق نمودار سینوس نتیجه گرفته اند.
حفظ سهمیه لیگ برتر در لیگ بیستم، کار بزرگى بود که ذوب آهن آن را انجام داد تا پس از پشت سر گذاشتن یک فصل 

عجیب و دشوار خود را آماده لیگ بیست و یکم کند. 
این تیم پس از کسب پیروزى خارج از خانه مقابل صنعت نفت، در هفته دوم مغلوب استقالل شد و هفته سوم را با 

پیروزى مقابل سپاهان در دربى اصفهان پشت سر گذاشت. شاگردان تارتار یک بار دیگر بازى بعدى خود پس 
از پیروزى را با شکست پشت سر گذاشته و این بار مغلوب پیکان شدند؛ آنها با رعایت روند برد و باخت هاى 

یک در میانشان هفته گذشته پدیده را شکست دادند تا با برد به استقبال فوالد بروند.
طبق روندى که نتایج ذوب آهن طى پنج هفته گذشته داشت، این بار نوبت باخت اصفهانى ها بود و این 

اتفاق براى سومین مرتبه متوالى رخ داد و آنها با یک گل مغلوب فوالد شدند تا مقابل نتایجشان در 
لیگ بیست و یکم این توالى سینوسى را شاهد باشیم: «برد – باخت – برد – باخت – برد – باخت.»

بازیکن ذوب آهن گفت: یک هفتــه براى یک بازى 
زحمت مى کشــیم ولى توســط داوران نادیده گرفته 

مى شود.
محمد سلطانى مهر پس از شکســت مقابل فوالد 
اظهار داشت: بازى خوبى بود و هر دو تیم براى برد 
وارد زمین شدند، به تیم فوالد تبریک مى گویم، در 
نیمه اول ما چند موقعیت داشتیم که متأسفانه به گل 
نرسیدیم، روى تک صحنه اى که مدافع فوالد خطا 
کرد و داور دو دل شد، با مهاجم تیم ما کامال تک 
به تک بود و داور فقــط خطا گرفت در صورتى که 

مستحق کارت قرمز بود.
بازیکن ذوب آهن ادامه داد: هفته پیش دقیقًا همین 
صحنه در بازى هوادار داور مستقیم کارت قرمز داد، 
تصمیم در این خصوص را به کادر داورى واگذار مى کنیم، 
مسلمًا اخراج یک بازیکن در نتیجه بازى تأثیر داشت؛ یک 
هفته براى یک بازى زحمت مى کشیم ولى توسط داوران نادیده 

گرفته مى شود و نتیجه بازى جور دیگر رقم مى خورد. 
وى گفت: در هرصورت این بازى تمام شــد، تالش 
مى کنیم تا بتوانیم 3 امتیاز بازى بعدى را بگیریم 
و بتوانیــم در باالى جدول جــاى خودمان را 

حفظ کنیم.

یک هفته 
زحمت توسط داور 
نادیده گرفته مى شود

ر ى ز ب ر ر ى ویض ب وبى یش وب

بازیکن تیم ذوب آهن گفت: در این بازى خوب 
بودیم حقمان باخت نبود، ولى داور اشتباه کرد.

حسین شــنانى پس  از بازى با فوالد خوزستان 
اظهار داشت: همانطور که فکر مى کردیم بازى 
سختى بود، تیم فوالد با کادر فنى جدید در این 
بازى حاضر شد و انتظار بازى سخت را داشتیم، 

اول مسابقه سوار بر بازى بودیم.
بازیکن ذوب آهن در خصوص داورى این بازى 
ادامه داد: داور وقتى خطا را گرفت، باید بازیکن 
را اخراج مى کرد و این عجیب بود، اخراج بازیکن 
فوالد شــرایط بازى را تغییر مى داد، به هرحال 
فوالد از موقعیت هایى  که به دست آورد استفاده 

کرد.
وى در خصوص روند برد و باخت تیم ذوب آهن 
افزود: تا به اینجا اینطور شــده که یک بازى را 
بردیم یکى را باختیم، ما ســعى مى کنیم بازى 
هفته آینده را پیروز شویم تا جبران این شکست 
شــود ولى واقعــًا در این بازى حقمــان باخت 
نبود، اول بازى ســوار بر بازى بودیم ولى داور 
اشتباه کرد، کارشناســان در این خصوص نظر 

دهند.
شنانى در خصوص روند عملکرد تیمش نسبت 
به فصل گذشــته گفت: تارتار تیم جوانى جمع 
کرده و همه یکدل هستیم و مى توانیم نتیجه هاى 

خوبى بگیریم، مطمئن هستم در بازى هاى آینده 
نتیجه خواهیــم گرفت، تیم جــوان و دونده اى 

داریم. 
بازیکن تیم ذوب آهــن در خصوص حضور على 

احســانى به عنــوان مدیر عامل در باشــگاه 
عنوان داشت: به ایشــان تبریک مى گویم و 

امیدوارم موفق باشد، همچنین 
به تیم رســیدگى کند و 
با حمایت هــا تیم را 

همراهى کند.

بازیکن ذوب آهن:

حقمان باخت نبود، داور اشتباه کرد

 شهباززاده
ش مى درخشد.

قاى گل لیگ برتر شد،
ست.

 مى کند و شهباززاده 
 مى کند.
 برایش 

ى کند 
د. 

ینوسى

س از پشت سر گذاشتن یک فصل 

اللشد و هفته سوم را با
ر بازىبعدى خود پس

ند برد و باخت هاى 

ى ها بود و این 
یجشان در 

– باخت.»

ذوبآهن گفت: یک بازیکن
زحمت مى کشــیم ولى تو

مى شود.
محمد سلطانى مهر پس
اظهار داشت: بازى خوبى
وارد زمین شدند، به تیم
نیمه اول ما چندموقعیت
نرسیدیم، روى تک صح
کرد و داور دو دل شد،
به تک بود و داور فقــط
مستحق کارت قرمز بود
بازیکن ذوب آهن ادامه
صحنه در بازى هوادار داو
تصمیم در این خصوص را به
مسلمًا اخراج یک بازیکن در نتی
هفته براىیک بازى زحمت مى کش
گرفته مى شود و نتیجه بازى جور دیگر
وىوى گف گفت: در هرصورت ای
3مى کنیم تا بتوانیم3

و بتوانیــم در باالى
ححفظ کنیم.

زحمت
نادیده گر

 برد و باخت تیم ذوب آهن 
ور شــده که یک بازى را 
 ما ســعى مى کنیم بازى 
ویم تا جبران این شکست 
 این بازى حقمــان باخت 
بازى بودیم ولى داور ر بر

ــان در این خصوص نظر 

وند عملکرد تیمش نسبت 
ت: تارتار تیم جوانى جمع 
تیم و مى توانیم نتیجه هاى

ى آیندهخوبى بگیریم، مطمئن هستم در بازى هاى
نده اىنتیجه خواهیــم گرفت، تیم جــوان و دو

داریم. 
ور علىبازیکن تیم ذوب آهــن در خصوص حضو
ـگاه احســانى به عنــوان مدیر عاملدر باشــ
م و عنوان داشت: به ایشــان تبریک مى گویم

امیدوارم موفق باشد، همچنین 
به تیم رســیدگى کند و 
با حمایت هــا تیم را 

همراهى کند.

د، داور اشتباه کرد

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

شماره: 140060302006005645- تاریخ: 1400/09/02 جلسه هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با حضور 
امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 1293 
مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم ثریا عزیزى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ 
قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 101 دفتر 9 ابراهیم طاهرى 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم ثریا عزیزى به 
شناسنامه شماره 15188 کدملى 3308971887 صادره فرزند احمد نسبت به 6 دانگ یکباب 
زمین داراى اعیانى به مساحت 285,52 مترمربع پالك شماره 192 فرعى از 141 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

شماال به طول 10/68 متر دیوار به گذر 
شرقا به طول 20/65 متر به دیوار باقیمانده 

جنوبا به طول 11/96 متر به دیوار پالك مجاور 141/193
غربا به طول 20/65 متر دیوار به گذر 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/09/06- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/09/21- م الف: 1229201 - سید امیر حسین حسن زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك 
خمینى شهر.  سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 

شهرسازى /9/107
مزایده

شماره پرونده: 9901394 - تاریخ: 1400/09/02 - اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 
خمینى شهر در پرونده کالسه 9901394 له خانم نســرین حاج حیدرىـ  علیه آقاى ابالفضل 
قاســمى به خواســته مطالبه یکصدوپنجاه عدد ســکه تمام بهار آزادى در حق محکوم له و 
مبلغ 20000000 ریال بابت حق االجرا، در نظر دارد یک دســتگاه موتورســیکلت به شماره 
انتظامى 53396/628 انرژى تیپ 125 که کارشــناس رسمى دادگسترى ارزش آن را معادل 
120000000 ریال ارزیابى نموده را از طریق مزایده به فروش برساند. جلسه مزایده در تاریخ 
یکشنبه 1400/09/28 ســاعت 10 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 
خمینى شهر برگزار مى گردد. طالبین مى توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانى پارکینگ حجت 
مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. خریدار میبایست ده درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یکماه از 
تاریخ مزایده به حساب دادگســترى واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد شایان ذکر است اجراى احکام مدنى تکلیفى 

در تحویل مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده میبایســت 10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک 
تضمین شده در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى آماده و با در دست داشتن اصل و کپى چک 
و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست 
شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش سپرده شده تحویل اجرا 
نمایند. م الف: 1229793- مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر 

- على حسن زاده /9/109
مفاد آرا 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

1- برابر راى شــماره 140060302177000349 مورخه 1400/07/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم شهربانو 
قندهارى علویجه فرزند حیدر بشماره شناسنامه 7  نجف آباد و شماره ملى 1092023097  در 
ششدانگ یکباب خانه  قسمتى از پالك 3374  فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 178/21 مترمربع انتقالى از مالک رســمى محمد قندهارى و معصومه 

قندهارى محرز گردیده است.
2- برابر راى شــماره140060302177000197  مورخه 1400/06/04 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على رحیمى 

فرزند محمود بشماره شناسنامه 5  بوئین و میاندشت  و شماره ملى 6219809270  در ششدانگ 
یکباب خانه قسمتى از پالك 513  فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 117 مترمربع انتقالى از مالک رسمى عبدالحسین ابراهیمى و عباس ابراهیمى محرز 

گردیده است.
3- برابر راى شــماره 140060302177000327 مورخه 1400/07/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على کریمى 
علویجه   فرزند احمد بشماره شناسنامه 39   نجف آباد و شماره ملى 1091884439  در ششدانگ 
یک درب باغ ششدانگ  پالك 1228 فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 1070/91 مترمربع انتقالى از مالک رسمى صنمبر صادقى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و 
برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشــر مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى 
منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: شــنبه 1400/09/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 
1400/09/21 - 1227891 / م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا 

علینقیان /9/110
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 هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 

آراى شماره 3307 و 3308 مورخ 1400/07/07 آقاى احمد میرزاخانى فرزند یداله سه دانگ 
مشاع و خانم فرشته فاضل فرزند محمد تقى سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
175/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1251  اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/06 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/21 - 1229103 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /9/112
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات 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 به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از  تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 0191- 1400/08/26 هیات اول خانم صدیقه حاج رســتم هندى به 
شناسنامه شماره 32808 کدملى 1282256998 صادره اصفهان فرزند محمود در 10 و دو هفتم 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240,50 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

محمد بیات از سند شماره 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه شماره 6 اصفهان 
ردیف 2- راى شــماره 10192- 1400/08/26 هیات اول آقاى محمد حاج رستم هندى به 
شناسنامه شــماره 1325 کدملى 1285840550 صادره اصفهان فرزند محمود در 20 و چهار 
هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240,50 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت محمد بیات از سند شماره 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه شماره 6 اصفهان 
ردیف 3- راى شــماره 10190- 1400/08/26 هیات اول آقاى احسان حاج رستم هندى به 
شناسنامه شــماره 8847 کدملى 1292617101 صادره اصفهان فرزند محمود در 20 و چهار 
هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240,50 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت محمد بیات از سند شماره 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه شماره 6 اصفهان 
ردیف 4- راى شــماره 10189- 1400/08/26 هیات اول آقاى على حاج رســتم هندى به 
شناسنامه شماره 48448 کدملى 1282406213 صادره اصفهان فرزند محمود در 20 و چهار 
هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240,50 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت محمد بیات از سند شماره 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه شماره 6 اصفهان 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/09/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/21- م الف: 

1229913- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /9/114
مزایده

شــماره پرونده: 973260 - اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر در پرونده 
کالســه 973260 له خانم مریم روح اللهى علیه آقاى حمید امیریوســفى به خواسته مطالبه 
مهریه به میزان 90 عدد سکه تمام بهارآزادى و مقدار 100 مثقال طال و تعداد 50 دینار و مبلغ 
728544000 ریال بابت قسمت نقدى مهریه در نظر دارد ملکى به پالك ثبتى 1586009 که 
آقاى وحید امیریوسفى به عنوان مال معرفى نموده واقع در خمینى شهرـ  خیابان شهید مدنى 
غربىـ  پشت شبکه دامپزشکى شهرستانـ  نبش کوچه فتح 10 مجتمع مسکونىـ  طبقه اول 
سمت شرق را از طریق مزایده به فروش برساند. ملک مذکور به صورت یک واحد آپارتمان در 
قسمت شرقى طبقه اول مجتمع مسکونى حجت جعفرى به مســاحت 139/61 مترمربع به 
انضمام انبارى در طبقه پشت بام به مساحت 4/87 مترمربع و پارکینگ مسقف در طبقه همکف 
به مساحت 12/5 مترمربع و داراى آسانسور میباشد واحد مذکور به صورت کف سرامیک،دیوارها 
با پوشش کاغذ دیوارى، سقف با پوشش کناف، آشپزخانه اپن با کابینت ام  دى  اف، درب هاى 
داخلى چوبى و درب تراس به صورت دوجداره، سیستم گرمایش از پکیج و رادیاتور و سرمایش 
از کولر آبى و داراى انشعابات میباشد طبق استعالم از شهردارى منطقه، ملک بصورت یک واحد 
آپارتمانى مسکونى به انضمام انبارى و پارکینگ با کاربرى مسکونى و فاقد عقب  نشینى و بدهى 
میباشد، که کارشناس رسمى دادگسترى شش دانگ ملک را 22400000000 ریال ارزیابى 
نموده است، لذا جلسه مزایده در تاریخ شــنبه 1400/09/27 ساعت 10 صبح در محل اجراى 
احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر برگزار مى گردد. طالبین مى توانند 5 روز قبل 
از مزایده به نشانى فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسى است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار میبایست ده درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس 
و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت ده 
درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجراى 

احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد
تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده میبایســت 10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک 
تضمین شده در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى آماده و با در دست داشتن اصل و کپى چک 
و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست 
شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش سپرده شده تحویل اجرا 
نمایند. م الف: 1229965- مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر 

- کریمى /9/116
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006005686- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002951 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم حمیدرضا پیمانى فروشانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 1019 و 10190 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حمیدرضا پیمانى فروشــانى 
به شناسنامه شماره 1130108910 کدملى 1130108910 صادره فرزند محمد باقر نسبت به 
3 دانگ مشــاع از 6 دانگ یکباب خانه دو طبقه مساحت 123,57 مترمربع پالك شماره 229 
فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال. به طول 11/92 متر درب و دیوار به کوچه 

شرقا. به طول 10/90 متر دیوار به دیوار پالك 72/7167 
جنوبا به طول 11/32 متر دیوار به دیوار پالك 72/229 
غربا به طول 10/65 متر دیوار به دیوار پالك 72/5860

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید.
توضیحات: ارسال به ملک براى برسى 1400/08/29 - تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/06- 

تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/21- م الف: 1230165 - سید محمود حسینى - عضو 
قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى. ســید امیرحسین حسن زاده  

- رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /9/117
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 هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر 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 اســناد 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 3257 مورخ 1400/07/04 آقاى محمد بهمن پور نجف آبادى فرزند حسن ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 121/12 مترمربع قسمتى از پالك شماره 99  اصلى واقع در قطعه10 
نجف آباد واقع در  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/21 - 1229427 
/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى 9/119
تحدید حدود اختصاصى

چون ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 362/18 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مهســا آزادى  و امیر حسین حرى  فرزندان محمد 
على و عباس در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبــت تحدید حدود آن به 
عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملــک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1400/10/8 ســاعت 8 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدود روز بعد 
انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین و مجاوریــن اخطارمى گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد. اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار: 1400/09/06 - م الف: 1223908 - رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد -

 حجت اهللا کاظم زاده /9/121
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006005687- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002952 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهرا پیمانى فروشــانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت سند 10191 و 10190 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زهرا پیمانى فروشانى 
به شناسنامه شماره 1130337073 کدملى 1130337073 صادره فرزند حسنعلى نسبت به 
3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 123,57 مترمربع پالك شماره 229 
فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال. به طول 11/92 متر درب و دیوار به کوچه 

شرقا. به طول 10/90 متر دیوار به دیوار پالك 72/7167 
جنوبا. به طول 11/32 متر دیوار به دیوار پالك 72/229
غربا به طول 10/65 متر دیوار به دیوار پالك 72/5860

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/09/06- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/09/21- م الف: 1230178 - محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى. 
سید محمود حسینى - عضو قضائى. سید امیرحسین حسن زاده  - رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر /9/122 

آگهى تغییرات
تعاونى شــرکت حمــل و نقــل کامیونــداران 
خودراننده نجف آباد به شــماره ثبت 73 و شناسه 
ملى 10260021511 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1400/07/24 و نامه شــماره 
21/50051 مــورخ 1400/08/08 اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان و نامه 
شماره 4147 مورخ 1400/08/06 اداره تعاون کار 
و رفاه اجتماعى شهرستان نجف آباد مجید ملکى به 
کدملى 1091453845 بسمت رئیس هیات مدیره 
، داود طالبى به کدملى 1091282625 بســمت 
نایب رئیس هیات مدیره ، حمیــد زمانه به کدملى 
1091081573 بسمت منشى هیات مدیره ، حسن 
توکلى به کدملى 1090355351 و على کاظمى به 
کدملى 1091165890 بسمت اعضاء اصلى هیات 
، مســعود ملکى به کدملى (خارج از اعضاء هیات 
مدیره) بسمت مدیر عامل تا تاریخ 1403/03/29 
انتخاب و کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از 
تصویب هیات مدیره با امضاء مسعود ملکى ( مدیر 
عامل ) و مجید ملکى (رئیس هیئت مدیره )و در نبود 
رئیس با امضا داوود طالبى ( نائب رئیس هیئت مدیره 
) و مهر شرکت معتبر و اوراق عادى با امضاء مسعود 
ملکى ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى نجف آباد 

(1228063)

آگهى تغییرات
شــرکت کشــت و صنعت عطران دارو 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
6195 و شناســه ملى 10260273196 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/11/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ساجده شاکرى 
به شماره ملى 0890210284 و عبدالصمد 
شاکرین به شماره ملى 1285355940 
و مهدى صادقى ترشــیزى به شماره ملى 
0902445235 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. فرید رضازاده به شــماره ملى 
10100560383 بــه ســمت بازرس 
اصلى و قاسم براتى احمد آبادى به کد ملى 
1142057402 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1228955)

آگهى تغییرات
شرکت میثاق زنده رود نقش جهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 45990 و شناسه ملى 
10260639680 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - 
محمدرضا جاللى به کدملى 1288228619 
بســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، 
مصطفى نورانیان به کدملى 1282409328 
بســمت رئیس هیئت مدیره ، سیدمحسن 
میر احمدى به کدملى 1290507988 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب 
رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شــرکت 
معتبر است. - محسن پور مقدس به کدملى 
1282428187 و مهدى نیلى احمد آبادى به 
کدملى 1287161911 بترتیب بسمت بازرس 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1228957)

تاسیس
شرکت سهامى خاص جاوید مشعل دایا درتاریخ 1400/01/17 به شماره ثبت 67397 به شناسه ملى 14009926612 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت به شــرح ذیل به منزله اخذ مجو و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد: طرح و مشاوره در زمینه راه اندازى دستگاه هاى حرارتى و برودتى و ماشین آالت و اجراى پروژه هاى آبرسانى و برق رسانى گاز فشار قوى و ضعیف و نصب 
علمک،طرح و محاسبه ، نظارت و اجراى کلیه پروژه هاى عمرانى و شهرسازى،معمارى و انبوه سازى اعم از فلزى و بتونى ابنیه سبک و سنگین. ساخت راه و باند، 
اجراى سازه هاى زیرزمینى،دریایى،نیروگاهى،ساخت و تعمیر و نگهدارى خطوط انتقال گاز،آب،نفت،پتروشیمى،اجراى پروژه هاى گازرسانى اعم از لوله کشى 
منازل و شبکه و توزیع و تغذیه و ساخت ایستگاه هاى تقلیل فشار و شرکت در مناقصه ها و مزایده هاى و اخذ وام و اعتبار از بانک ها.صرفا در راستاى تحقق اهداف 
شرکت. تأمین وسایل نقلیه جهت حمل و نقل درون شهرى،اخذ نمایندگى از شرکت ها و خرید و فروش لوازم گاز و آب و نفت و اتصاالت و غیره. طراحى و اجراى 
تصفیه خانه هاى آب و فاضالب ، خرید و فروش مصالح ساختمانى و ماشین آالت ساختمانى و راه سازى ، جدول بندى و آسفالت خیابان ها و معابر ، خرید و فروش 
و صادرات و واردات کلیه کاال هاى مجاز بازرگانى، احداث کانال،احداث تونل، نقشه بردارى و تسطیح اراضى و گود بردارى ، تزریق سیمان و شمع کوبى و شمع 
ریزى ، احداث سد هاى خاکى و بتونى، بند هاى آبى ، تأسیسات برقى و مکانیکى ، ساختمان ها و کارخانجات، صنعتى و نیرو گاه ها ، سند بالست و جوشکارى و عایق 
کارى و ساخت انواع سازه هاى فلزى، بازسازى ابنیه ، تزئینات داخلى و خارجى ساختمان ها. انجام کلیه فعالیت هاى بازرگانى از قبیل صادرات و واردات کاالهاى 
مجاز - خرید و فروش ،تولید و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، تامین نیروى انسانى مورد نیاز شرکت در سطوح مختلف ، برگزارى و شرکت در نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى نمایندگى شــرکت هاى معتبر داخلى و خارجى ، اخذ وام و تسهیالت بانک هاى دولتى و خصوصى فقط در راستاى اهداف شرکت 
انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور. 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 جروکان ، کوچه شماره 133 ، کوچه شماره 135 ، پالك 0 ، طبقه همکف 
کدپستى 8188797871 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت 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 99/1209 مورخ 1399/12/26 نزد بانک صادرات شعبه نواب با کد 1900818 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم رقیه کریمزاده بارده به شماره ملى 4610185458 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه 
کریمزاده به شماره ملى 4610349701 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على کریم زاده به شماره ملى 4623682730 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر 
عامل یا رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسین اسماعیلى بلمیرى به شماره 
ملى 1292370238 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم رقیه اسمعیلى به شماره ملى 4622904497 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 (1228083)

آگهى تغییرات
شرکت بن سامانه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 17200 و شناسه ملى 10260381240 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/12 بهزاد فرهمند بشماره ملى 1818929481 و مرضیه فرهمند بشماره ملى 1815587784 
و فریماه فرهمند بشماره ملى 1271064774 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . سید مصطفى 
حسینى بشماره ملى 1817741616 و مهدى فرجى بشماره ملى 1289203237 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1399 بتصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1228959)

آگهى تغییرات
شرکت ثنا صنعت صفاهان سهامى خاص به شماره ثبت 54309 و شناسه ملى 14005037657 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن شیران به شماره ملى 1270342258 و شیما حیدرى مقصود 
بیکى به شماره ملى 1270020005 و ساسان گرجیان به شماره ملى 1754274293 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. رضا اصغرزاده مرغملکى به شماره ملى 1270895771 به سمت بازرس اصلى و محمدحسین قجاوند به شماره 
ملى 1273737962 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 

هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1228987)
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آگهى تغییرات
شــرکت گروه معمــارى میــراث جاوید ســپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 30104 و شناسه ملى 
10260506956 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مــورخ 1398/07/21 منا رضائــى آدریانى به کدملى 
1819559351 بســمت رئیس هیات مدیره ، مهدى 
مرادى به کدملى 1282393170 بسمت مدیرعامل و 
مریم رضائى به کدملى 1140653121 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شــرکت معتبر است. ضمناً 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1228989)

آگهى تغییرات
شرکت فرآورده هاى لبنى ماهک اسپادانا سهامى خاص 
به شماره ثبت 28387 و شناسه ملى 10260490843 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على بمان 
رجبى شهر بابکى به شماره ملى 4469369829 به 
ســمت بازرس اصلى و نعمت اله گلستانى به شماره 
ملى 1249647533 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک ســال انتخاب شدند. - روزنامه نصف 
جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1228963)

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو سوارى هاچ بک پژو 
تیپTU5 206 مدل 1393 بنزینى به 
شماره موتور 163B0038803 و شماره 
 NAAP13FE6EJ477249 شاسى
به شماره پالك 53 – 429 ل 83 متعلق 
به محمدرضا شــعرباف به شماره ملى 
1272329925 فرزند ســعید مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

کشف جدید فایده خوابخواص مس براى بدن 

تأثیر کتابخوانى بر سالمت روان

افراد معموال بعد از خواب کافى با احساس شادابى از خواب بیدار مى شوند 
و سپس با گذشت روز، خستگى زیاد مى شود تا جایى که نمى توانید کار 
دیگرى جز خواب انجام دهید و هر چه بیشتر بیدار بمانید، این نیاز به خواب 
قوى تر مى شود. این خستگى از نظر فنى بیشــتر به عنوان فشار خواب 

هموستاتیک شناخته مى شود.
یکى از پروتئین ها که مســئولیت تعمیر دى ان اى ها را در نقاط مختلف 
بدن انســان بر عهده دارد در زمانى کــه خواب آغاز مى شــود، فرایند 

فعالیت هاى خود بدین منظور را آغاز مى کند.
افراد معموال بعد از خواب کافى با احساس شادابى از خواب بیدار مى شوند 
و سپس با گذشت روز، خستگى زیاد مى شود تا جایى که نمى توانید کار 
دیگرى جز خواب انجام دهید و هر چه بیشتر بیدار بمانید، این نیاز به خواب 
قوى تر مى شود. این خستگى از نظر فنى بیشــتر به عنوان فشار خواب 

هموستاتیک شناخته مى شود.
اما سازوکار عامل ایجاد این فشار براى خوابیدن چیست؟ محققان قبال پى 
برده بودند که یکى از علل این مساله آسیب به دى ان اى هایى است که 
در شبکه عصبى مغز وجود دارند. این آسیب مى تواند ناشى از فرآیندهاى 
طبیعى بیولوژیکى و همچنین عوامل محیطــى مانند نور ماوراء بنفش یا 

تابش باشد.
سازوکارهاى موجود در بدن براى تعمیر دى ان اى ها نمى توانند در زمان 
بیدارى مغز اقدامات مد نظر خود را انجام دهند و لذا تالش براى تحمیل 

خواب به انسان را در ساعات پایانى شب آغاز مى کنند.
تحقیقات تازه نشان مى دهد آسیب دیدن دى ان اى انسان باعث ایجاد 

فشار هموستاتیک در انسان مى شود.
تحقیقاتى که در این زمینه بر روى مغز گورخر ماهى صورت گرفت، صحت 
این امر را ثابت کرد. ساختار مغز این حیوان دریایى مشابه با انسان است و 
وقتى پژوهشگران با استفاده از مواد شیمیایى، تشعشع و نور، به دى ان اى 

آن آسیب زدند ماهى به خواب رفت. 
در هنگام خواب فعالیت پروتئین هاى ترمیم کننده دى ان اى موسوم به 
PARP۱ ادامه یافت و بررسى ها نشان داد اگر گورخرماهى کمتر از شش 

ساعت بخوابد، رفع آسیب ها به طور کامل صورت نمى گیرد.

یک روانشناس، اهمیت کتابخوانى در ســالمت روان و کاهش افسردگى و 
اضطراب را مورد تاکید قرار داد.

نصیره مقدم فرگفت: تحقیقات نشان مى دهد مطالعه کتاب روى بهداشت روان 
افراد تأثیر مســتقیم دارد و هرچه مطالعه بیشتر باشد، بیمارى هاى روانى مثل 

افسردگى و اضطراب کاهش پیدا مى کند.
عضو سازمان نظام روانشناسى و مشاوره افزود: بر اساس پژوهش هاى انجام 
شده، کتاب خوانى یکى از بهترین راه ها براى غلبه بر اضطراب و افسردگى است 
و مى تواند آرامش انسان را افزایش دهد، به ویژه در شرایط سخت کرونایى در 
کنار ورزش کردن، ذهن آگاهى و هر فعالیت آرامش بخشى، کتابخوانى نیز در 

باال بردن تاب آورى مى تواند مفید واقع شود.
مقدم فر ادامــه داد: مطالعه کتاب موجب بهبود عملکــرد مغز و تقویت تفکر 
مى شود، در واقع تغییرات عصبى و افزایش اتصاالت مغزى را ایجاد و موجب باال 
بردن بهره هوشى افراد مى شود. وى افزود: یکى از روش هایى که براى درمان 
اختالالت بى خوابى توصیه مى شود خواندن کتاب قبل از خواب به جاى استفاده 
از تلفن همراه است زیرا نور تلفن همراه پیام بیدارى را به مغز مى دهد در عوض 

کتاب خواندن در نور کم، پیام به خواب رفتن را به مغز ارسال مى کند.
این روانشــناس تاکید کرد: کتابخوانى همچنین در بحث روابط و سازگارى 
فردى و اجتماعى بسیار اهمیت دارد. افراد کتابخوان ارتباطات بهترى مى توانند 
برقرار کنند زیرا درك بهترى از خود و دیگران خواهند داشت و در نتیجه سطح 
همدلى آنها نیز باالتر و اشتیاق بیشترى براى مشارکت در فعالیت هاى اجتماعى 
و فرهنگى از خود نشان مى دهند. وى افزود: مورد دیگر از تأثیرات کتابخوانى، 
تقویت یادگیرى در کودکان است. کودکانى که قبل از رفتن به مدرسه عالقمند 
به مطالعه کتاب هستند در مدرسه نیز یادگیرى بهترى در تمام دروس نسبت 
به سایر کودکان خواهند داشت و درك مطلب و سرعت خواندن در آنها باالتر 

خواهد رفت. 

مس یک ماده معدنى کمیاب و ضرورى براى بقا و زنده ماندن اســت. مس در همه 
بافت هاى بدن یافت مى شود و در ساختن گلبول هاى قرمزخون و حفظ و نگهدارى 

سلول هاى عصب و سیستم ایمنى نقش دارد.
خواص مس براى بدن، مى تواند به تشــکیل کالژن و جذب یــون کمک کند و در 
تولید انرژى نقش دارد. مس بیشتر در کبد، مغز، قلب و کلیه ها و عضله اسکلتى یافت 
مى شود. مصرف کم و زیاد مس مى تواند بر کارکرد مغز تاثیر بگذارد. کمبود مس با 
بیمارى هاى آلزایمر، ویلسون و منکز (Menkes) ارتباط دارد.کمبود مس بندرت اتفاق 

مى افتد اما مى تواند منجر به بیمارى قلبى-عروقى و دیگر مشکالت شود.  
مس یک ماده مغذى ضرورى براى بدن اســت. مس به همراه آهن به بدن کمک
 مى کند تا گلبول هاى قرمزخون را بسازند و به سالم نگهداشتن استخوان ها، عروق 
خون، اعصاب و سیستم ایمنى و همچنین به جذب آهن کمک مى کند. کافى بودن 
مس در رژیم غذایى مى تواند به پیشگیرى از بیمارى هاى قلب و عروق و استئوپورز 

(پوکى استخوان) کمک کند.
پایین بودن سطح مس با باالرفتن کلسترول و فشــارخون ارتباط دارد. یک گروه از 
محققان نشــان دادند که مصرف مکمل هاى مس ممکن است براى برخى بیماران 
 CVD دچار نارسایى قلبى مطلوب باشد. مطالعات حیوانى، پایین بودن سطح مس را به
ارتباط دادند اما هنوز مشــخص نیســت که آیا کمبود مس مى تواند همین اثر را بر

 انسان ها داشته باشد.
مس همانند یک ترمز یا سوییچ است که سلول عصب را کنترل مى کند. اگر مقادیر 
زیادى مس وارد یک سلول شود، این ماده مغذى مى تواند فرستادن سیگنال به عصب 
را کاهش دهد. وقتى سطح مس در این سلول افت مى کند، فرایند ارسال سیگنال از 

سرگرفته مى شود. 
مصرف بسیار کم مس مى تواند منجر به نوتروپنیا (Neutropenia) شود. این بیمارى 
نوعى کمبود گلبول هاى سفید خون یا نوتروفیل است که با عفونت مبارزه مى کنند. 
یک فرد با سطح پایینى از نوتروفیل، بیشــتر در معرض خطر ابتال به بیمارى عفونى 

است. 
کمبود شــدید مس با پایین آمدن تراکم موادمعدنى در اســتخوان و افزایش خطر 
استئوپورز (پوکى استخوان) ارتباط دارد. تحقیقات بیشــترى نیاز است تا نحوه تاثیر 
کمبود مس بر سالمت استخوان و اینکه چگونه مکمل مس مى تواند به پیشگیرى و 

مدیریت استئوپورز کمک کند، مورد مطالعه قرار گیرد.
مس نقش مهمى در حفظ و نگهدارى کالژن و االستین دارد. دانشمندان چنین فرض 
کردند که مس ممکن است از خواص آنتى اکسیدانى برخوردار باشد و این ماده مغذى 
همراه با دیگر آنتى اکسیدان ها مى تواند به پیشگیرى از پیرى پوست کمک کند. اگر 
سطح مس در بدن کافى نباشد، بدن نمى تواند بافت همبند آسیب دیده یا کالژن که 
داربست استخوان را مى سازد، جایگزین کند. این مسئله مى تواند منجر به طیفى از 
مشکالت از جمله از کارافتادن مفصل شود زیرا بافت هاى بدن بتدریج سست شده 

و تحلیل مى روند.
مطالعات حیوانى نشان دادند که مس مى تواند به پیشگیرى یا به تاخیر انداختن آرتروز 
کمک کند و از همین رو مردم دستبندهاى مسى را به دور دست مى بندند. با این حال 

هیچ مطالعه انسانى این موضوع را تایید نکرده است. 
مس مى تواند از کارکرد آنتى اکسیدانى برخوردار باشد و به کاهش تولید رادیکال هاى 
آزاد کمک کند. رادیکال هاى آزاد مى توانند به سلول ها و DNA آسیب بزنند که این 

منجر به سرطان و دیگر بیمارى ها مى شود.  

«کپسایسین» عامل تندى مواد غذایى است. این ماده ترکیبى شیمیایى 
اســت که در خوراکى هاى تند مثل فلفل قرمز وجود دارد و دلیل همان 

احساس سوزشى است که هنگام خوردن این ماده، احساس مى کنیم.
برخى ممکن است تندِى ناشى از کپسایسین را دوست نداشته باشند، اما 
جالب است بدانید این ترکیب مزایاى زیادى براى سالمتى دارد. براى مثال، 

کپسایسین مى تواند به عنوان یک مسکن براى دردها عمل کند.
کپسایســین به عنوان یک داروى موضعى براى تسکین درد عصبى به 
کار مى رود. مضاف بر این، مشــکالت مفاصل مانند آرتریت روماتوئید و 
ناراحتى هاى پوستى مثل پسوریازیس نیز با پماد یا ژل حاوى کپسایسین 

قابل درمان هستند.
دیگر اثرات مواد غذایى تند را در ادامه خواهید خواند.

کاهش وزن
تحقیقات نشان مى دهد که مواد غذایى تند، کالرى سوزى و چربى سوزى 

را افزایش و اشتها را کاهش مى دهد.

افزایش طول عمر
افرادى که تقریباً هر روز غذاهاى تند مى خورند، 14درصد بیشتر از افرادى 
که کمتر از یک مرتبه در هفته از این غذاها مصرف مى کنند، عمر خواهند 
کرد. علت دقیق این موضوع هنوز مشخص نیست اما ممکن است خواص 
ضدالتهابى و آنتى اکسیدانى کپسایسین در درازمدت باعث افزایش طول 

عمر شود.

برطرف کردن گرفتگى بینى
احتماًال شما هم این مورد را بارها تجربه کرده باشید که به محض خوردن 
یک غذاى تند، بوهاى مختلفى به مشامتان مى رسد. دلیل این موضوع 
آن است که کپسایسین موجب تخلیه مخاط مى شود. این واکنش شاید 
اذیت کننده باشد، اما به گردش بهتر هوا و بهبود تخلیه سینوس ها کمک 

شایانى مى کند.

سوزش سر دل
بیمارى هایى وجود دارند که ممکن است با مصرف خوراکى هاى تند تشدید 
شــوند. به عنوان مثال، بیمارى ریفالکس معده یا GERD؛ این بیمارى 
زمانى رخ مى دهد که اسید معده به مرى باز گردد که این موضوع مى تواند 

باعث احساس سوزش در دستگاه گوارش فوقانى و قفسه سینه شود.
در حالى که ثابت نشــده خوردن مواد غذایى تند عامل اصلى ریفالکس 
معده باشد، اما مى توان گفت که آن را تشدید مى کند. هرچند که مکانیسم 
آن هنوز ناشناخته است، اما خوراکى هاى تند مى توانند در کسانى که قبًال 
دچار ریفالکس معده شده اند، معده را تحریک کرده و افراد را دچار سوزش 

سر دل کند.
عالوه بر این، کپسایسین ممکن اســت سرعت حرکت غذاها را در معده 

کاهش و ریفالکس را افزایش دهد.

غذاى تند دوست دارید؟

مطالعه اى جدید نشان مى دهد که برخى از مکمل هاى غذایى مى توانند به شدت 
سرطان زا باشند.

 «E» یک مطالعه پزشکى نشان داد که مصرف مکمل غذایى «سلنیوم» با ویتامین
خطر ابتال به سرطان پروستات را در مردان تا 91 درصد افزایش مى دهد.

بر اساس مطالعه 35000 نفر که توسط روزنامه بریتانیایى «اکسپرس» به نقل از 
مجله موسسه ملى سرطان منتشر شده، دانشمندان مى خواستند مزایاى بالقوه 

مکمل  هاى غذایى براى پیشگیرى از سرطان را تعیین کنند، اما آن ها اعالم 
کردند که این تحقیق به سرعت پس از کشف این که منجر به سرطان 

مى شود متوقف شد.
نتایج نشان داد که سلنیوم براى افرادى که در ابتدا سطوح پایینى از این 
ماده معدنى در بدن خود داشتند، خطرناك نیست. با این حال، بیمارانى 

که غلظت باالیى داشتند، با استفاده از دوز هاى اضافى، شانس ابتال به 
سرطان پروستات در آن ها 91 درصد  افزایش یافت.

دکتر آلن کریستال عضو مرکز تحقیقات سرطان فرید هاچینسون در سیاتل، و 
یکى از شرکت کنندگان در این مطالعه، توصیه کرد که مصرف سلنیوم با ویتامین 
E را متوقف کنید، زیرا آن ها فواید ثابت شده اى ندارند، بلکه برعکس، خطرات را 

افزایش مى دهند.

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، حمله قلبى یا سکته ُکشنده اغلب اولین نشانه بیمارى قلبى در افراد سیگارى میانسال 
است.

همچنین نتایج نشان داد که بیمارى قلبى در مقایسه با مرگ و میر ناشى از علل دیگر، از جمله سرطان ریه، عارضه اصلى 
در میان سیگارى ها است. عالوه بر این، استعمال دخانیات با ابتالء به بیمارى هاى قلبى در سنین پایین تر و کوتاه شدن عمر 

فرد به میزان چهار تا پنج سال مرتبط است.
دکتر «ایسا دیویس»، یکى از اعضاى شوراى سبک زندگى و سالمت متابولیک قلب در انجمن قلب آمریکا، 
گفت: «این نتایج پیام بسیار قانع کننده اى براى افراد سیگارى دارد که باید بشنوند: سیگار مى تواند شما را 
حتى قبل از اینکه بدانید به بیمارى قلبى عروقى مبتال هستید، بُکشد. در حقیقت سیگار یک قاتل خاموش 

است.»
براى این مطالعه، محققان داده هاى 9 مطالعه بلندمدت را که شــامل بیش از 106 هزار بزرگسال 
آمریکایى 20 تا 79 ساله بود، بررسى کردند. آنها در شروع مطالعات که زمان پیگیرى بین 10 تا 25 

سال بود، فاقد بیمارى قلبى بودند.
تجزیه و تحلیل نشان داد زنان میانسالى که سیگار مى کشیدند، تقریباً دو برابر بیشتر از زنان در آن گروه 
سنى که سیگار نمى کشیدند، در معرض یک رویداد ُکشنده به عنوان اولین عالمت بیمارى قلبى بودند.

در میان زنان میانسالى که سیگار مى کشیدند، خطر طوالنى مدت بیمارى قلبى تقریباً 35 درصد بود در 
حالى که این میزان براى غیرسیگارى ها حدود 25 درصد بود. در میان مردان میانسال، این میزان براى 
افراد سیگارى 46 درصد و براى افراد غیرسیگارى تقریباً 36 درصد بود. سیگار کشیدن با ابتالء به بیمارى 

قلبى پنج سال زودتر در مردان میانسال و تقریباً چهار سال زودتر در زنان میانسال مرتبط بود. 
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آگهى تغییرات
شــرکت مهیاران سالمت پایا ســهامى خاص به 
شماره ثبت 1772 و شناسه ملى 14006384267 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/07/24 مرکز اصلى شــرکت از واحد 
ثبتى شهرضا به واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شــهر اصفهان، محله وحید ، خیابان سهروردى ، 
کوچه شهیدباهنر[1] ، پالك 0 ، ساختمان اسپادانا 
، طبقه سوم ، واحد 3 - کدپستى 8176911989 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1228962)

آگهى تغییرات
شرکت بن ســامانه سپاهان ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 17200 و شناســه ملــى 10260381240 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/08/12 
بهزاد فرهمند بشــماره ملى1818929481 بســمت 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره - مرضیه فرهمند بشماره 
ملى1815587784 بسمت نایب رئیس هیات مدیره - 
فریماه فرهمند بشماره ملى1271064774 بسمت عضو 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
منفردا و با مهر شــرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1228958)

آگهى تغییرات
شرکت ثمین سنگ سنایى شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 1571 و شناسه ملى 10260625060 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : جعفر 
چاوشیان به شــماره ملى 3873850028 به سمت 
بازرس اصلى و نادر سنایى ورنوسفادرانى به کد ملى 
1142363041 به ســمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شــدند. روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1228084)

آگهى تغییرات
شــرکت بیتو تار پارس شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 25818 و شناســه ملى 10260465766 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مــورخ 1400/03/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه امین حسابرس افق به 
شناســه ملى10100608360به ســمت بازرس اصلى و 
محمدمهدى بنده خدا به کدملى 1273804635 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال انتخاب شدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1228067)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خداونــد اســالم را به گونــه اى اســتحکام بخشــید کــه پیوندهایش 
نگســلد و حلقه  هایش از هم جــدا کنده نشــود، زمانش پایــان نگیرد، 
قوانینــش کهنگــى نپذیــرد، شــاخه هایــش قطــع نشــود، راه هایش 
تنگ و خــراب نشــود و پیمــودن راهش دشــوار نباشــد، تیرگى در 
روشــنایى آن داخل نشــود و راه راســت آن کجى نیابد، ســتون هایش 
خم نشود و گذرگاهش بدون دشوارى پیمودنى باشد، در چراغ اسالم 

موال على (ع)خاموشى و در شیرینى آن تلخى راه نیابد.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را  از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
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دستورات جلسه: 

گزارش سود و زیان سال 99
گزارش فعالیت هاى سال 99

انتخابات بازرس
گزارش پیشرفت فیزیکى مزرعه مادر

گزارش افزایش سرمایه مصوب مجمع سال 99 
تعیین و تصویب برنامه سال آینده

زمان برگزارى: روز پنج شنبه 1400/09/25 ساعت 9 صبح
مکان: رستوران پدیده فردوس واقع در کمربندى جنوبى نجف آباد

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونى بوقلمون داران استان اصفهان

شرکت تعاونى بوقلمون داران استان اصفهان

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد سه پالك 
زمین با کاربرى تجارى واقع در بلوار ارم و معلم شهر جدید عالمه 
مجلسى (جنب دبستان البرز) را از طریق فراخوان عمومى به 

فروش برساند. 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ شنبه 
 www.bonyadmaskan-isf.ir 1400/9/6 به آدرس اینترنتى

مراجعه نمایند.

 
 
 

 

آگهى فراخوان عمومى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

نوبت اول نوبت اول 

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را از طریق 
مزایده عمومى به فروش برساند. 

ـ یک پالك مسکونى در روستاى اشکاوند شهرستان اصفهان 
ـ پنج پالك کارگاهى در روستاى تیدجان شهرستان خوانسار 

ـ چهارده واحد تجارى در روستاى نرگان شهرستان فالورجان (اولویت با 
افراد ساکن در روستا مى باشد) 

ـ یک پالك مسکونى در شهر سمیرم 
ـ چهار پالك تجارى در شهر بیده سمیرم 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ شنبه 1400/9/6 به 
آدرس اینترنتى www.bonyadmaskan-isf.ir مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده عمومى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

نوبت اول نوبت اول 


