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احتمال مرگ با خوردن برف!قیمت مسکن در جلفادلیل نامزد نشدن هدیه تهرانى و هوتن شکیبا در جشنواره امسالپارکورکارها به تخت جمشید رسیدند! سه شنبه؛ روز رونمایى از سرمربى ذوب سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا باید هر روز 
سیب بخوریم؟

زنگ هشدار ورود به موج چهارم کرونا 
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چرا سود اصلى تولید 
زعفران به جیب خارجى ها 

مى رود؟

تاالر هنر 
امروز بازگشایى مى شود

چشم به آسمان
 نیمه دوم اسفند
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«تقدیس» 
در معرض دید 
قرار گرفت

این توصیه قدیمى که روزى یک عدد سیب بخورید تا 
پاى تان به مطب دکتر نرسد این بار باعث شد محققان 

صحت آن را روى افراد مبتال به بیمارى هاى قلبى 
و بویژه کلسترول باال آزمایش کنند. بر اساس این 

تحقیق، مصرف سیب مى تواند سبب کاهش...

14 بهمن ماه ســال گذشته، ســرو میانى تندیس 
«تقدیس»، اثر پرویز تناولى در اصفهان به سرقت 
رفت و با پیگیــرى به موقع شــهردارى و عوامل 
انتظامى، عالوه بر شناسایى و دستگیرى سارقان، 
بخش ربوده شده نیز پیدا شد. اکنون این اثر مرمت 

شده دوباره در معرض دید عموم قرار گرفته است.
مســیح احمدى، نماینده پرویز تناولى در اصفهان 
مى گوید: استاد تناولى ســال 1357 «تقدیس» را 
با استفاده از مکتب سقاخانه به یاد مادرش ساخت. 
سال 1380 شهردارى اصفهان آن را خریدارى و در 

کنار ساختمان مرکزى شهردارى نصب کرد.
او ادامه مى دهد: به دلیل تأثیرى که ...
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سفرهاى نوروزى  به اصفهان تحت شرایط ویژهسفرهاى نوروزى  به اصفهان تحت شرایط ویژه
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار تشریح کردمعاون هماهنگى امور عمرانى استاندار تشریح کرد

3

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان: میزان بسترى بیماران داراى عالئم کرونا در استان با خیز مالیم در حال افزایش است

شهاب حسینى بهترین 
بازیگر فنالند مى شود؟

مربى استقالل: قهر نکردم 
مربى تازه وارد تیم استقالل مدعى شــد به خاطر مشکوك بودن به 

کرونا  اردوى تیم در اصفهان را ترك کرده است. 
على اصغر قربانعلى پــور در این باره گفت:  احســاس کردم به دلیل 
سرماخوردگى عالئم ویروس کرونا را دارم، به همین دلیل نخواستم 
در اردوى استقالل بمانم و به تهران بازگشــتم. او در واکنش به این 
موضوع که گفته اند اردوى تیم اســتقالل را با حالت قهر ترك کرده 

است گفت: چه قهرى؟ من با ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دویدن قهرمان 
آسیا در رودخانه 

زاینده رود

افزایش محسوس دماى کشور در بهمن 
2

مذاکرات جدى مذاکرات جدى 
تراکتور با حسین فرکى

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاري مناقصه عمومی
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

نوبت اول

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

عملیات اصالح و توسعه شبکه فاضالب در سطح منطقه سه اصفهان99-4-261
8،823،043،612355,000,000جارى(با ارزیابى کیفى)

بخشى از پروژه شبکه جمع آورى فاضالب شهر نجف آباد - اولویت 7 99-4-266
31،013،721،2231،021،000،000جارى(با ارزیابى کیفى)

5،399،975،102252،000،000جارىتوسعه شبکه فاضالب منطقه پنج اصفهان(با ارزیابى کیفى)99-4-267
9،515،245،216376،000،000جارىتوسعه شبکه آب شهرك خودرو منطقه پنج اصفهان99-4-268

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روز شنبه به تاریخ  99/12/09
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/12/10

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW. abfaesfahan. irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031

(داخلی 395 )
نام روزنامه: نصف جهان

تاریخ انتشار:1399/11/26

رئیس  هیأت مدیره

آگهی افزایش سرمایه شرکت مهندسی سداد صنعت اصفهان (سهامى خاص)
به شماره ثبت 12096 و شناسه ملى 10260331325

در اجراى مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/05/15 مبنی بر افزایش سرمایه شرکت مهندسى سداد صنعت 
اصفهان تا سقف یکصد میلیارد ریال ظرف مدت حداکثر پنج سال و انجام و ثبت مرحله اي آن در یک یا چند نوبت و 
نیز تفویض کلیه اختیارات و اخذ تصمیم در مورد شرایط فروش سهام جدید، نحوه تأدیه قیمت آن و پاره سهم هاى 
ایجاد شده به هیأت مدیره به استناد تبصره 1 ماده 161 قانون تجارت، بدینوسیله براساس ماده 169 قانون تجارت 
به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت می رســاند هیئت مدیره سقف افزایش سرمایه در اولین مرحله را مبلغ 
سى میلیارد ریال ، تادیه آن را از محل مطالبات حال شده، سود انباشته و آورده نقدى، مدت استفاده از حق تقدم 
سهامداران محترم را شصت روز از تاریخ درج آگهى و قیمت هر سهم را به مبلغ اسمی و از قرار هر سهم ده هزار ریال 

تعیین نمود.
لذا از سهامداران محترم شرکت دعوت می گردد از تاریخ نشر این آگهی حداکثر به مدت شصت روز به منظور استفاده 
از حق تقدم در خرید سهام جدید ناشى از افزایش ســرمایه با مراجعه به دفتر شرکت به نشانى اصفهان – منطقه 
صنعتى محمود آباد – خ 23 – پ 14 و تکمیل فرم درخواست مربوطه اقدام نمایند و یا فرم درخواست را تکمیل و از 

طریق پست، نمابر و یا پست الکترونیکى (Info@sadadsanat.ir) به شرکت ارسال نمایند.

ید تا 
ققان 
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وبازیگر فنالند مىشود؟ ى ر زی وب ى شود؟ر بازیگرفنالندم
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عضو کمیسیون کشاورزى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
درحالى که زعفرانکاران کشور زحمات زیادى مى کشند اما 
سود اصلى به بخش فرآورى تعلق دارد، باید پرسید چرا این 

سود به جیب خارجى ها مى رود؟
علیرضا نظرى با اشاره به اینکه سود اصلى بخش زعفران 
به جاى اینکه به جیب تولیدکننده برود به مجموعه کشورهاى 
خارجى و کسانى که فرآورى محصول را دارند تعلق مى گیرد 

اظهار کرد: چرخه تولید زعفران اکنون عمًال سامانى ندارد.
وى تصریح کرد: طبق اطالعاتى که در کشور داریم حتى در 
مناطق محل تولید زعفران باکیفیت در کشور مانند قائنات، 
سرجمع تولید 500 تن در سال است که رقم قابل توجهى 

به حساب مى آید.
نماینده مردم خمین در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: 
خریداران ما عمدتًا شش کشور هستند که هیچ کدام تولید 
زعفران ندارند و نهایت قیمتى که زعفرانکاران ما به صورت 
انبوه مى فروشــند کیلویى 12 یا 13 میلیون تومان تا 20 
میلیون تومان اســت. نظرى بیان کرد: اما اطالعاتى را در 
کمیسیون به دســت آورده ایم که طبق آن افرادى که در 
فرآورى زعفران تالش دارند رقم یک کیلوگرم زعفران را تا 
مرز 600 میلیون تومان در بازار مى رسانند که تفاوت بسیار 
باال را نشــان مى دهد و به دنبال ایجاد ارزش افزوده در این 

زمینه هستیم.

رئیس جمهورى گفت: مراقبت نســبت بــه ورودى ها 
از خارج به داخــل، مخصوصــًا از کشــورهایى که با 

ویروس هاى جدید آلوده هستند، باید بیشتر شود.
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى صبح دیروز 
در جلسه ســتاد ملى مقابله با ویروس کرونا  اضافه کرد: 
شناسایى زودهنگام مخصوصًا نسبت به ویروس جهش 
یافته خیلى مهم است که سریع تر بشناسیم.  فردى که از 
خارج وارد یک استان یا یک شهرستان مى شود، استاندار، 
فرماندار و بخشــدار و مســئول مراقبت بهداشتى همه 
باید مراقبت کنند اگر کسى آلوده شده بالفاصله مسئله 
قرنطینه و مقرراتى که در این زمینه وجود دارد را اعمال 

کنند چرا که اینها مسائلى نیست که قابل گذشت باشد.  
رئیس جمهورى افزود:  استان هاى دیگرى هم داریم که 
آنها زرد بودند نارنجى شــده است. این یک اعالم خطر 
براى همه ما و حرکت به ســمت جهش چهارم اســت. 
بنابراین همه باید مراقبت کنیم و جلوى این کار را بگیریم 
و وارد موج چهارم و خیز چهارم نشویم و شرایط به گونه 

اى باشد که بتوانیم مهار کنیم.
روحانى تأکید کرد: اصل این است که ما سبک زندگى را 
به گذشته برنگردانیم. در این یکسال یک سبک زندگى 
جدیدى را آغاز کردیم این سبک را حداقل تا یکسال دیگر 

ادامه دهیم.

چرا سود اصلى تولید زعفران 
به جیب خارجى ها مى رود؟

سبک جدید زندگى را 
تا یکسال دیگر ادامه دهیم 

7 شهر قرمز شدند
   مهر | بر اســاس اعالم معاونت بهداشــتى 
وزارت بهداشت، چند شهر کشور دوباره در فهرست 
«قرمز» قرار گرفته اند. شهرستان هاى اهواز، آبادان، 
بندر ماهشهر، دزفول، شادگان، شوشتر و کارون 
در استان خوزستان، از روز شنبه 25 بهمن 99 در 
فهرست شهرهاى قرمز قرار مى گیرند. بر همین 
اســاس، هفت شهرســتان قرمز، 40 شهرستان 
نارنجى، 229 شهرســتان زرد و 172 شهرستان 

آبى هستند.

دردسرسازى یک گربه!
   ایســنا | به دنبال وقوع حادثــه اى در برق 
شهرى جزیره خارك، برق این منطقه دیروز صبح 
به طور کامل قطع شد. بنا بر اظهارات یکى از اهالى 
جزیره، ورود گربه به پنل فشار قوى برق نیروگاه 
اصلى خارك باعث آتش سوزى و سپس قطع برق 

در منطقه شهرى خارك شده است.

خرمشاهى مرخص شد
   ایسنا | بهاءالدین خرمشاهى که در پى ابتال 
به کرونا در بیمارســتان بسترى بود، مرخص شد. 
او نویســنده، مترجم، طنزپرداز، فرهنگ نویس، 
حافظ پژوه، شاعر و همچنین یکى از قرآن پژوهان و 

مترجمان قرآن کریم به زبان فارسى است. 

زمان واریز عیدى 
   رویــداد24 | بر اساس اعالم رئیس سازمان 
برنامه و بودجه عیدى 1/5 میلیون تومان خواهد بود 
که با اعالم نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
همراه با حقوق بهمن ماه واریز خواهد شد. گفتنى 
اســت، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدى) 
بازنشستگان، مســتمرى بگیران، حقوق وظیفه 
از کارافتادگى، حقوق وظیفه وراث مســتخدمین 
متوفاى مشمول صندوق بازنشستگى کشورى، 
ســازمان تأمین اجتماعى نیرو هاى مسلح و سایر 
صندوق هاى بازنشســتگى و نیز شهدا و جانبازان 
از کارافتاده کلى نیز به مبلغ ثابت 15میلیون قابل 

پرداخت است.

پیگیرى حاج قاسم 
   فــارس | محمدحســنى، مســئول سازمان 
هنرى رسانه اى اوج با حضور در برنامه صبحگاهى 
«سالم صبح بخیر» شبکه 3 گفت: حاج قاسم قبل 
از ســاخت «پایتخت 5» به من گفت دوســت دارد 
تیم «پایتخت» را ببیند، اصًال باید بگویم ســاخت 
«بــه وقــت شــام»، «پایتخــت 5» و «23 نفر» 
حاصل پیگیرى هاى او بود. اگــر «پایتخت 5» را با 
قسمت هاى قبل و بعدش مقایســه کنید، متوجه 
تفاوت ها مى شوید چون آن «پایتختى» بود که نفس 

حاج قاسم به آن دمیده شده بود.

افتخارى ماشین ندارد!
   برترین ها | علیرضا افتخــارى مهمان برنامه 
تلویزیونى «عطسه» از موسیقى و زندگى اش گفت. او 
در بخشى از صحبت هایش مى گوید: 15 سال است که 

نتوانستم یک ماشین خوب بخرم.

علت گرانى موز و خیار
   مهــر | نایب رئیس اتحادیه ملى محصوالت 
کشاورزى درمورد گران شدن قیمت برخى میوه ها از 
جمله خیار و موز گفت: دلیل این گرانى ها سوء مدیریت 
و شاید هم ســوء مدیریت عمدى بود. صدرالدین 
نیاورانى افزود: چند ماه قبل که کار واردات موز انجام 
مى شد عده اى با تغییر تعرفه موز، آن را از ردیف ثبت 
سفارش خارج کردند و ثبت سفارشــى به نام آنها 
انجام نمى شد و عمًال این کار دست عده اى افتاد که 
فروشنده این ثبت سفارش ها بودند و بنابراین واردات 

موز از این کانال صورت گرفت.

نتوانستند هماهنگ کنند
   انتخــاب | سخنگوى هیئت رئیسه مجلس گفت: 
در جریان ســفر رئیس مجلس به مسکو وزارت خارجه 
نتوانست هماهنگى هاى الزم را انجام دهد. محمدحسین 
فرهنگى گفت: براساس همان پروتکل دیپلماتیکى که 
پیش بینى شده بود، این ســفر انجام شد، منتهى چون 
وزارت خارجه نتوانست هماهنگى هاى الزم را به عمل 
آورد، نامه مقام معظم رهبرى به رئیس مجلس دوماى 
روسیه تحویل داده شــد که با هماهنگى قبلى این کار 

صورت گرفت.  

دستور بازداشت صادر شد
   مهر | دادســتان عمومى و انقــالب اصفهان از 
صدور دستور شناسایى و دستگیرى عامالن و محرکین 
توهین به رئیــس جمهور در اصفهان خبــر داد. على 
اصفهانى با توجه به حواشــى برگــزارى راهپیمایى 
گرامیداشت ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى ضمن 
تأکید بر صیانــت از جایــگاه ارکان حاکمیتى نظام با 
مذموم دانستن تالش برخى در القاى تفرقه در کشور، از 
صدور دستور به مراجع امنیتى براى شناسایى مرتکبان 
و محرکین شعارهاى هنجارشکنانه و توهین به رئیس 

جمهور خبر داد.

اعتراف به شکست 
   ایرنا | ســخنگوى وزارت خارجه با ابراز امیدوارى 
براى راه حل دیپلماتیک، از رویکــرد دولت «ترامپ» 
در قبال ایران انتقاد کرده و ادامه داده است: ما معتقدیم 
که کارزار فشار حداکثرى شکســت خورده است، زیرا 
ایران هم برنامه هسته اى خود را سرعت بخشیده و هم 

فعالیت هاى منطقه اى خود را تشدید کرده است.

دومین محموله هم رسید
   خبر گزارى صداوسیما | سخنگوى سازمان 
غذا و دارو گفت:  محموله دوم واکســن اسپوتنیک وى 
شامل 100 هزار دوز واکســن چند روز زودتر از موعد، 
به تهران رســید. کیانوش جهانپور افزود: این محموله 
 TTAC پس از برچسب گذارى و کدگذارى در سامانه
براى واکسیناسیون کارکنان خط مقدم درمان در شبکه 

بهداشتى کشور توزیع خواهد شد.

مینى بوس هاى 
ریاست جمهورى!

   نامه نیوز | منصور حقیقت پور، فعال سیاســى 
اصولگرا که سابقه نمایندگى مجلس را نیز دارد به تعدد 
کاندیدا هاى احتمالى اشاره کرد و گفت: االن اندازه یک 
مینى بوس کاندیدا داریم. هرکسى پیدا شده مى خواهد 
کاندیدا شود. وى گفت: االن در داخل مجلس یک عده 
دنبال کاندیداتورى آقاى جلیلى هســتند. برخى دنبال 
آقاى قالیباف هســتند. از داخل مجلس کاندیدا هاى 
مختلفى مطرح شــده اند. آقاى نیکزاد هســت، آقاى 
قاضى زاده هاشــمى نایب رئیس مجلس کاندیداست 
و حتى اخیــراً آقاى ذوالنورى را هــم کاندیدا کرده اند. 
احتماًال معتدلین و اصالح طلبــان داخل مجلس هم 
براى خود افرادى را دارند که معرفى کنند. به این ترتیب 
خود مجلس یک مینى بوس راه مى اندازد و مى شود دو 

مینى بوس کاندیدا.

کابینه روحانى
 کابینه هاشمى نیست

   ایلنا | محسن هاشمى رفسنجانى، رئیس شوراى 
شهر تهران درباره اینکه آیا «کابینه روحانى همان کابینه 
هاشمى است» مى گوید: نمى توان با قطعیت این ادعا 
را تأیید کرد، آیت ا... هاشمى رفســنجانى از تعدادى از 
اعضاى هیئت دولت فعلى آقاى روحانى شناخت زیادى 
نداشــت و به تعدادى نیز بیش از وضعیت امروز آنها در 
دولت اختیار وحمایت مى داد، به طور نمونه شــاید در 
این هشت سال از ظرفیت اجرایى دکترجهانگیرى براى 
هماهنگ کردن دستگاه هاى اجرایى در دولت استفاده 

کامل نشده است.

خبرخوان

با گذشت بیش از هفت دهه از استفاده از سالح هسته اى از 
سوى ایاالت متحده آمریکا و فاجعه اى که جهان آن را به 
تماشا نشست، بحث ایجاد یک جنگ هسته اى دیگر هنوز 
هم مطرح است و کارشناسان هر از گاهى یادآورى مى کنند 
که تقسیم بندى هاى فعلى جهان تا چه اندازه مى تواند ما 
را به سمت یک رقابت هسته اى جدى ببرد. ایاالت متحده 
و روسیه دهه هاست که وارد چنین رقابتى شده اند. پیش از 
آنکه شوروى از هم بپاشد این رقابت هاى هولناك بین دو 
کشور ادامه داشت. اما حاال در قرن بیست و یکم و در حالى 
که به نظر مى رسید عقالنیت قرار است در فضاى بین الملل 

حاکم باشد، نگرانى از جنگ اتمى هنوز وجود دارد.
پیمان ممنوعیــت جنگ افزارهاى هســته اى یک توافق 
بین المللى اســت تا از استفاده از ســالح هاى هسته اى 
جلوگیرى کند. مذاکرات تصویب پیمان از مارس 2017 در 
سازمان ملل آغاز شد و و در 7 ژوئیه 2017 پایان یافت؛ با این 
حال، این پیمان از سوى اصلى ترین دارندگان سالح هاى 

هسته اى بایکوت شد.
فرمانده واحد فرماندهى استراتژیک ارتش آمریکا طى یک 
بررسى جدید مهم از توازن جهانى قواى هسته اى هشدار داد، 
آمریکا باید براى یک جنگ هسته اى با چین یا روسیه آماده و 
به دنبال راه هاى جدید براى بازداشتن هر دو کشور از استفاده 
از سالح هاى استراتژیک جدید باشد. او در  تحلیلى نوشت 
دورانى که یک جنگ هســته اى اتفاقى ناممکن به نظر 
مى رسید تمام شده است. او تأکید کرد: این امکان واقعى 
وجود دارد که یک بحران منطقه اى با روسیه یا چین سریعًا 
تا حد یک جنگ با تسلیحات هسته اى در صورتى که آنها 
تهدید حکومت یا دولتشــان را در نتیجه شکست متعارف 

نتیجه بگیرند، تشدید شود.
ناظران معتقدند روســیه و چین در دهه هــاى اخیر پا به 
پاى ایاالت متحده در تقویت ســالح هاى هســته اى و 
توانمندى هاى خود در این حوزه افزوده اند. براى هر دو این 
کشورها ایاالت متحده یک دشمن واقعى است که باید خود 
را از خطر آن حفظ کنند. در مقابل همانطور که فرمانده ارشد 
پنتاگون نوشته است، آمریکایى ها هم باید حواس خود را 
جمع کنند و در خأل قدرتى که بتواند قدرت هاى هسته اى 

را وادار به تمکین کند، تنها راه محافظت از خود براى این 
کشورها تنها تقویت بیشتر خود است.

«باراك اوباما» و همتاى روســى او «مدودف»  8 آوریل 
2010 در پراگ پایتخت چک با هم دیدار کرده و یک پیمان 
براى کاهش زرادخانه هاى هســته اى خــود امضا کردند. 
پیمان نیواستارت مانع از اســتقرار بیش از 1550 کالهک 
هسته اى توسط آمریکا و روسیه مى شود. این پایین ترین 
رقم کالهک هسته اى مستقر شده توســط دو کشور در 

دهه هاى اخیر به شمار مى رود.
این پیمان تا 5 فوریه 2021 اعتبار داشــته اســت و حاال 
«بایدن» و «پوتین» مى گویند مایلند این پیمان را تمدید 
کنند. «بلینکن»، وزیرخارجــه دولت آمریکا که این خبر را 
داده است، در مورد اینکه این تمدید تا چه زمانى رخ مى دهد 
حرفى نزده اما انتظار مى رود که تا سال 2026 باشد. از سوى 
دیگر روز هشتم بهمن ماه دوماى دولتى روسیه به اتفاق آراء 

به تمدید پیمان نیو استارت به مدت پنج سال دیگر رأى داد.
 اما  در تابستان گذشته یعنى روز 22 و 23 ژوئن (دوم و سوم 
تیرماه)، «مارشال بیلینگزلیا»، نماینده آمریکا در امور کنترل 
تسلیحاتى این کشور، در رأس هیئتى در اتریش با «سرگئى 
ریابکوف»، معاون وزیــر امور خارجه روســیه به بحث و 
مذاکره نشســتند. موضوع محورى ایــن گفتگوها، آینده 
کنترل تسلیحاتى و پیمان نیواستارت بود. آمریکا از چین هم 
خواسته بود، نماینده اى به این مذاکرات بفرستد. دولت چین 

این درخواست را اما رد کرد.
این تجربه نشــان داد که براى آمریکایى ها هم پیشرفت 
چینى ها در زمینه ســالح هاى هسته اى آشکار شده است. 
این شــک به پکن در دوران «ترامپ» تا جایى پیش رفت 
که به نظر مى رســید اگر او پیروز انتخابات باشــد، پیمان 
نیواستارت را تمدید نکند. دولت پیشین ایاالت متحده در این 
زمینه معتقد بود که تا زرادخانه هسته اى چین در نظر گرفته 

نشود و در محاسبه نیاید، تمدید پیمان نیواستارت با واقعیت 
موجود، همخوانى ندارد. تابستان گذشته و همزمان با جلسه 
اتریش، در گزارشى که از اتاق فکر «فدراسیون دانشمندان 
آمریکایى»، منتشر کرد آمده بود که آمریکا در حال حاضر 
بیش از 5800 کالهک هسته اى در اختیار دارد، در حالى که 
روسیه 6370 و چین به طور تخمینى، 320 کالهک هسته اى 

دارند. 
به نظر مى رســد کــه نه پیمــان نیواســتارت و نه دیگر 
پیمان هاى مرتبط با سالح هاى هسته اى تا کنون نتوانسته 
اند مانعى براى تهدید اتمى باشند. با پیشرفت چین و نزدیکى 
این کشور به مسکو و در حالى که آمریکایى ها دیگر خطر 
اصلى را در آسیاى شــرقى مى بینند، انتظار مى رود که در 
ســال هاى پیش رو رقابت ها با پکن و مســکو به سوى 
خصمانه شدن برود و همین موضوع امنیت جهانى را یکبار 

دیگر در خطر قرار داده است.

هشدارها درباره وقوع یک جنگ اتمى
 چقدر جدى است؟

زهرا کشــورى، خبرنگار حوزه محیط زیست در صفحه 
توییتر خود با انتشار ویدیویى از حضور یک پارکورکار در 

محوطه مجموعه تخت جمشید انتقاد کرد.
به تازگى فیلمــى از پرش یکى از نوجوانــان پارکورکار 
در فضاى مجازى پخش شده که نشــان مى دهد این 
فرد بدون ممانعت درحال پریــدن از روى ابنیه تاریخى 

مجموعه جهانى تخت جمشید است!
او نوشت: پارکورکارها  به تخت جمشید رسیدند. نیروى 
حفاظت تخت جمشید کجاست؟ چرا هیچکس جلوى 
این نوجوان رو نگرفته؟ از مهمترین اثر شناخته شده کشور 

اینگونه  حفاظت مى شود، وضعیت بقیه آثار چگونه است؟
این نوجوان ماســک به چهره دارد به این معنى که در 
دوران کرونا فیلمبردارى شــده از طرفى عده محدودى 
از بازدیدکنندگان نیز حرکات وى را تماشا مى کنند. این 
ویدیو زمان کوتاهــى دارد اما به دلیل حرکاتى که انجام 
مى گیرد قطعاً باید زمان بیشــترى براى فیلمبردارى در 
آن مجموعه صرف کــرد بنابراین او و همراهانش مدت 
زیادى در این مجموعه ســپرى کرده اند. در این صورت 
باید حرکات وى از دید نیروهاى مجموعه تخت جمشید 

پنهان نمى ماند!

پارکورکارها به تخت جمشید رسیدند!
رئیس مرکز ملى خشکســالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى ضمن اشاره به رکوردشکنى گرماى زمستانه در 
تهران گفت: در کل کشور طى بهمن ماه به ویژه نیمه دوم 

آن با افزایش قابل مالحظه دما مواجه بوده ایم.
احد وظیفه اظهار کرد: این افزایش دما طى بهمن ماه به ویژه 
نیمه دوم آن محسوس تر بوده است به طورى که طى نیمه 
دوم بهمن ماه، میانگین دماى هوا در کشــور نســبت به 
بلندمدت خود حدود 3 تا 4 درجه سانتیگراد افزایش یافته 

است. 
وظیفه ادامه داد: در سایر اســتان هاى کشور نیز با افزایش 
دماى یک تا 6 درجه سانتیگرادى مواجه بوده ایم. کمترین 

تغییرات دمایى در استان سیستان و بلوچستان بوده است که 
طى نیمه دوم بهمن ماه حدود 0/8 درجه سانتیگراد افزایش 
دما داشته است. وى با بیان اینکه از اول بهمن ماه تاکنون 
دماى میانگین کشور 2/4 بیشتر از نرمال گزارش شده است، 
گفت: همچنین از ابتداى زمستان تاکنون دماى میانگین 

کشور نسبت به بلند مدت یک درجه افزایش داشته است.
وظیفه در پایان با اشــاره به اینکه بارش ها در کشور طى 
امسال کمتر از نرمال بوده است، اظهارکرد: زمانى که ورود 
سامانه هاى بارشى به کشور کاهش مى یابد، آسمان صاف 
خواهد بود و در چنین شــرایطى دماى هوا فراتر از نرمال 

خواهد رفت.

افزایش محسوس دماى کشور در بهمن  

رزیتا قبــادى، مجرى شــیرازى که به دلیــل برنامه 
شــب یلدا و ســخن مهمان برنامه اش درباره رقص، 
ممنوع کار شــده در یک الیو یک ســاعته به تشریح 

ممنوع کارى اش پرداخت.
این مجرى ســابق برنامه «عصر خانواده» شــبکه 2 
گفت در اولین برنامــه پس از آن برنامــه جنجالى در 
اتاق گریم بودم که کاغذى به مــن دادند و گفتند باید 
این را بخوانى؛ طبق نوشــته هاى آن کاغذ باید حتمًا 
ســه بار به علت برنامه شــب قبل روى آنتن زنده از 
مردم عذرخواهى مــى کردم. من هــم مجبور به این 
کار شــدم و ســه بار عذرخواهى کردم اما باز هم مرا 

ممنوع کار کردند.
قبادى گفت: از استرس آن برنامه جنجالى حتى مشکل 
قلبى پیدا کــردم. طى این مدت خیلــى ناراحت بودم. 

شب ها تا صبح گریه مى کردم و حال مناسبى نداشتم. 
االن هم حال خوبى ندارم اما مقاومم.

وى افزود: کلى هزینه مزون دادم براى برنامه شب یلدا 
تا با پوششى مناســب در مقابل مردم عزیز ظاهر شوم. 
مقنعه ام را با مانتو ست کردم اما چند دقیقه قبل از آغاز 
برنامه گفتند مقنعه ات را عوض کن. در نهایت مجبور 
شدم مقنعه صدابردار را سرم کنم که نه مناسب اجرا بود 

و نه اندازه مناسبى داشت.
مجــرى ســابق برنامه «عصــر خانــواده» در پایان 
حرف هایش گفت: مردم عزیز! بخاطر آنکه آن شب به 
علت کلمه رقص از شــما معذرت خواهى کردم از شما 
معذرت خواهى مى کنم. من بابت آن معذرت خواهى 
شرمنده هســتم. االنم بابت آن عذرخواهى اجبارى از 

شما معذرت خواهى مى کنم.

3 بار عذرخواهى کردم ولى باز ممنوع کارم کردند

دبیر شــوراى گفتگــوى دولت و بخــش خصوصى 
خوزستان با اشاره به ابتالى نخلستان هاى خوزستان 
به آفت چوب خوار خواستار استفاده از ظرفیت ماده20 
قانون حفظ نباتات کشور براى مقابله با شیوع این آفت 

در استان شد.
شهال عمورى با اظهار نگرانى از شیوع آفت چوب  خوار 
تنه خرمــا و نابودى این نخل هاى خوزســتان، افزود: 
تداوم شــرایط نامطلوب اقلیمى و بى توجهى در تهیه 
برنامه هاى کنترلى این آفت مى تواند ســطح بیشترى 
از آلودگى چوب خوارها را به نخلستان هاى خوزستان 

تحمیل کند.
عمورى افزود: بررســى  اولیه حاکى از ابتالى 7000 
هکتار از نخلستان هاى خوزســتان به آفت چوب  خوار 
است و این درحالى اســت که کارشناسان این حوزه در 
مراکز علمى خوزستان نسبت به فراگیر شدن این بحران 

در آینده نزدیک هشدار جدى دادند.

محصول دومین تولید کننده خرماى کشور 
در آستانه نابودى

تروریست 
فراموشکار!

فرماندهى عملیات ســامرا در عراق دیروز (شنبه) از کشته شدن 21 نفر 
از عناصر گروه تروریستى داعش در اثر انفجار یک خودروى بمبگذارى 
شده به دلیل اشتباه عامل انتحارى خبر داد. سرتیپ ستاد «جبار الدارجى» 
امروز شنبه در بیانیه اى اعالم کرد: 21 داعشى در انفجار یک خودروى 

بمبگذارى کشته شدند. یک عامل انتحارى هدایت این خودرو را برعهده 
داشت و قصد داشت تا خود را به همراه خودرو در یکى از پست هاى ایست 
و بازرسى پلیس فدرال عراق در منطقه «جالم سامرا» در جنوب بخش 
الدور منفجر کند. وى افزود: این عامل انتحارى سوار بر خودرو قبل از ترك 

مقر عناصر گروه تروریستى داعش براى خداحافظى از آنها اقدام به بوق 
زدن کرد اما فراموش کرد که مواد منفجره کارگذاشته شده در خودرو با 
فشار دادن بوق منفجر خواهد شد. همین امر باعث شد تا خودرو منفجر 

شود و همه عناصر داعش در محل کشته شوند.
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قیمت مسکن در جلفا
قیمت مسـکن در منطقه 5 شـهردارى اصفهان (محله 
جلفا) براى واحدهاى نوساز از مترى 66 میلیون تومان در 
خیابان نظر شرقى و مترى 50 میلیون تومان در خیابان 
باغ دریاچه شـروع مى شـود همچنین براى خانه هاى با 
قدمت باالتر براى هر متر از خانه اى با قدمت بیش از 20 
سال، 26 میلیون تومان و هر متر 20 میلیون تومان براى 
خانه اى در خیابـان خاقانى در مشـاوران امالك منطقه 
اعالم شـده اسـت. عالوه بر ایـن، قیمت رهـن و اجاره 
در این منطقه براى یک واحد مسـکونى 110 مترى در 
خیابان محتشم کاشانى، چهار میلیون و 500 هزار تومان 
اجـاره و مبلغ 50 میلیـون تومان رهن اسـت، همچنین 
براى یک واحد 165 مترى در منطقه خاقانى مبلغ رهن 
200 میلیون تومان و اجاره هر ماه 6 میلیون تومان اعالم 
شده است. در این منطقه منازلى با رهن کامل به قیمت 
700 تا 750 میلیـون تومان نیز در دفاتر مشـاور امالك 

ارائه شده است.

قطع درخت 200 ساله 
درخت تنومند و  کهنسـال کبوده که عمر آن نزدیک به 
200 سـال تخمین زده مى شـد در برزك کاشان بدون 
اخذ مجوز از نهـاد هاى مربوطه قطع شـد. رئیس روابط 
عمومى اداره منابع طبیعى شهرستان کاشان گفت: قطع 
این درخت موجب از ریشه در آمدن درخت کبوده دیگرى 
که در مجاورت آن قرار داشت شـد . على خالویى با بیان 
اینکه قطر این درخت یک متر بود افـزود: در این زمینه 

یک نفر دستگیر شد.

سرور خراب شد!
کارشناس امور آزمایشـگاه هاى محیط زیست اصفهان 
در خصوص چرایى عدم نمایش داده هاى کیفیت هواى 
شهر اصفهان بر روى سـرور و اپلیکیشن محیط زیست 
استان اصفهان اظهار داشت: سرور پایش کیفیت هواى 
محیط زیسـت اصفهان خراب شـده و در دسـت تعمیر 
اسـت. محمود مزارع ادامه داد: این سـرور به زودى وارد 

مدار خواهد شد.

خرید میوه براى شب عید
اسماعیل نادرى معاون بازرگانى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اسـتان در گفتگوى تلفنى با بخش خبرى 20 
شـبکه اصفهان گفت: بیش از 2500 تن سیب و پرتقال 
براى عید خریدارى شـده است و مشـکلى در این زمینه 

وجود ندارد.

شستشوي شبکه فاضالب 
به گزارش روابط عمومی آبفاي منطقه 2، بیش از 37 هزار 
متر شبکه فاضالب در دى ماه، شستشو شد. این عملیات 
با هدف نگهداري شبکه فاضالب و به منظور جلوگیري 
از گرفتگی ورفع انسـداد شـبکه فاضـالب در منطقه با 
تخلیه منهول ها ، وشستشوبا دسـتگاه واتر جت وتانکر 

شستشوي صورت گرفته است.

نصب فلوتر بى سیم 
به گـزارش روابـط عمومى آبفـا نطنز، باتوجـه به عدم 
وجود برق در محل مخزن ذخیره آب شـرب روسـتاي 
باغسـتان، یک دسـتگاه فلوتر بـی سـیم در محل این 
مخزن توسـط واحد بهره برداري منطقه نصب گردید. 
این اقدام با همکاري شرکت مخابرات و با هدف کنترل 
سـطح مخزن آب و جلوگیري از هدر رفت آب صورت 

پذیرفته است.

دختران دونده
 سالن نیاز دارند

هاشـم صیامى، رئیـس فدراسـیون دو و میدانى اظهار 
داشـت:  تحول خوبى در دو و میدانى اسـتان اصفهان 
اتفـاق افتـاده اسـت، از مدیـرکل ورزش و جوانـان 
مى خواهم سالن تخصصى دو و میدانى در اختیار هیأت 
قرار گیرد تـا دختران بتوانند فعالیـت بهتر و راحت ترى 

داشته باشند.

خبر

14 بهمن ماه سال گذشته، سرو میانى تندیس «تقدیس»، اثر 
پرویز تناولى در اصفهان به سرقت رفت و با پیگیرى به موقع 
شهردارى و عوامل انتظامى، عالوه بر شناسایى و دستگیرى 
سارقان، بخش ربوده شده نیز پیدا شد. اکنون این اثر مرمت 

شده دوباره در معرض دید عموم قرار گرفته است.
مسیح احمدى، نماینده پرویز تناولى در اصفهان مى گوید: 
استاد تناولى سال 1357 «تقدیس» را با استفاده از مکتب 
ســقاخانه به یاد مادرش ساخت. ســال 1380 شهردارى 
اصفهــان آن را خریــدارى و در کنار ســاختمان مرکزى 

شهردارى نصب کرد.
او ادامه مى دهد: به دلیل تأثیرى که مرور زمان و شــرایط 

جوى بر مصالح مجسمه هاى شهرى مى گذارد، از سال 1396 
پیگیر مرمت اثر «تقدیس» بودم تا اینکه سال 1398، سرقت 

سرو میانى به این اثر آسیب وارد کرد.
نماینده پرویز تناولــى در اصفهان خاطر نشــان مى کند: 
باوجوداینکه زمستان بدترین زمان براى مرمت یک اثر است، 
با راهنمایى مرحله به مرحله استاد تناولى، مدیر موزه ایشان در 
ایران خانم تندیس تناولى و همچنین سه نفر از شاگردانشان 
که با توجه به سختى کار و زمان کم چند روزى در اصفهان 
به منظــور کمک رســانى مهمان ما بودند، مدل ســازى، 
ریخته گرى، پرداخت و جوشکارى انجام شد و طبق تأکید 

پرویز تناولى هیچ جزییاتى از اثر کم یا به آن اضافه نشد.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان گفت: امسال 
ممنوعیت ســفر نداریم و تالش مى کنیم سفر هوشمند و 
ایمن را براى استان برنامه ریزى کنیم. حجت اله غالمى روز 
شنبه در جلسه ستاد سفر استان اصفهان اظهار کرد: امسال 
برنامه ریزى براى سفرهاى نوروز 1400 تحت شرایط ویژه، 
محدود و با رعایت موازین بهداشتى برنامه ریزى مى شود. 
وى با بیان اینکه در این شرایط سفر به استان اصفهان با رزرو 
قبلى امکان پذیر خواهد بود، افزود: امکان پذیرش مسافر در 
شهرهاى قرمز و نارنجى وجود ندارد و امکان مسافرت به این 
شهرها هم وجود ندارد. همچنین در ایام  نوروز هر استان یا 
شهرى که در وضعیت قرمز یا نارنجى قرار گرفت، ممنوعیت 

ســفر به اصفهان خواهد داشــت. وى خاطر نشان کرد: 
پذیرش مسافر توسط هتل ها، مهمانپذیرها و مهمانسراهاى 
دســتگاه هاى دولتى با ظرفیت محدود و دریافت گواهى 
ایمن از بهداشت امکان پذیر خواهد بود. غالمى اضافه کرد: 
در خصوص کمپ ها بسته به نظر شهردارى اصفهان و با 
تایید مکان  از طرف بهداشت استان و همچنین در خصوص 
ظرفیت برخى مدارس تازه ساز در جلسه بعدى تصمیم گیرى 
خواهد شد. وى در خصوص کنترل مبادى ورودى سفر اظهار 
کرد: امسال نیز ارتش، سپاه، بسیج، هالل احمر و بهداشت 
با بهره گیرى از ظرفیت فرماندارى ها و شهردارى ها، در این 

خصوص اقدام  خواهند کرد.

سفرهاى نوروزى  به اصفهان 
تحت شرایط ویژه

«تقدیس» در معرض دید
 قرار گرفت

مدیرشرکت مخابرات ایران گفت: ارتباطات به عنوان یک 
ابزار مهم توسعه مى تواند در اقتصاد ملى تاثیرگذار باشد و 
این فرصت مناسبى است تا همکارى بیشتر صورت گیرد.

مجید ســلطانى در نشســت با مجموعه وزارت راه و 
شهرســازى با تاکید بر اهمیت و جایگاه ویژه ارتباطات 
در کشــور با اشــاره به اهمیت وظایف تحت پوشش و 
همپوشــانى هاى موجــود دو مجموعه، اســتفاده از 

ظرفیت هاى مشــترك مخابــرات به عنــوان اپراتور 
زیرساختى ارتباطات کشور و وزارت راه و شهرسازى را 
موجب توسعه و پیشرفت در هر دو مجموعه عنوان کرد.

وى افزود: در همین راستا در بخش هاى درون و برون 
سازمانى، کارگروه هایى تشکیل شده تا موارد مشترك 
که قابلیت همــکارى دارد ، احصا شــده و در این موارد 

همکارى هاى زیرساختى صورت گیرد.

ارتباطات در اقتصاد ملى تأثیرگذار است

هیمالیانورد و قهرمان کوهنوردى ایران و آسیا مسیر 
30 کیلومترى زاینده رود را دوید.

امین دهقان، کوهنورد اصفهانى با بیان اینکه این مسیر 
از مبدا ورودى به شهر تا خروجى آن است گفت: این 
اقدام با هدف فرهنگ سازى در راستاى کمک ایجاد 
آب و هواى پاك براى کاهــش آلودگى هوا و امید به 

بازگشت آب به رودخانه زاینده رود انجام شده است.

دویدن قهرمان آسیا در رودخانه زاینده رود

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: نیمه دوم اسفند ماه بارش ها در استان اصفهان 
آغاز مى شــود و شرایط بارشــى خوبى را پیش بینى 

مى کنیم.
حجت ا... على عسگریان با اشاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى اســتان اصفهان طى دو روز آینده اظهار 
داشت: بررسى این نقشه ها بیانگر جوى پایدار بر روى 

استان در این بازه زمانى است..

وى از ورود سامانه جدید بارشى به استان اصفهان از 
روز چهارشــنبه خبر داد و گفت: این سامانه منجر به 
وزش باد شدید خواهد شد ضمن اینکه بارش هایى را 
در غرب و جنوب و حتى در مرکز استان به همراه دارد.

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
ادامه داد: پیش بینى ما افزایش بارش ها در اصفهان 
از نیمه دوم اسفند ماه است و شرایط خوبى را خواهیم 

داشت.

چشم به آسمان نیمه دوم اسفند 

در پى انتخاب شــرکت فوالد مبارکه به عنوان واحد 
نمونۀ استانى، مدیرکل اســتاندارد استان اصفهان، 
ضمن بازدید از خطوط تولید این شــرکت، با اهداى 
لوح تقدیر و تندیس ویژة ادارة استاندارد از اقدامات و 
دستاوردهاى مدیریت و کارکنان این شرکت در حوزة 

استانداردسازى و کیفیت قدردانى کرد.
محمود فرمانى گفت: خوشــبختانه نــگاه مدیریت 
ارشد فوالد مبارکه به حوزة استانداردسازى و کیفیت، 
نگاهى مؤثر و مثبت اســت. در این جلسه مقرر شد 
شــرکت فوالد مبارکه، به دلیــل قابلیت هاى ویژة 

فنــى و تکنیکى، میزبان یکــى از کمیته هاى کّمى 
متناظر در کشــورمان باشــد تا به این ترتیب از این 
ظرفیت علمى و تخصصى در کشور به نحو مناسبى

 استفاده شود.
 مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان با اشــاره به 
مرجع بودن آزمایشــگاه فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: آزمایشــگاه فــوالد مبارکــه داراى تأییدها و 
گواهینامه هــاى معتبــر ملى و بین المللى اســت و 
آزمایش هــاى صورت گرفته در این آزمایشــگاه در 

سطح ملى و فراملى قابل استناد است.

نتایج آزمایشگاه هاى فوالد مبارکه قابل استناد است

شرکت توزیع برق اســتان با استفاده از دکل، تالش 
کرده است که خاموشــى هاى برقى پشتکوه دوم در 

فریدونشهر را کاهش دهد.
در ســال هاى گذشته به دلیل مســیر سخت گردنه 
کلوسه برق رســانى به برخى روستا هاى این منطقه 
با مشکل مواجه بود. اما با حضور مدیرعامل شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان و تشکیل کارگروه هاى 
ویژه براى کاهش خاموشى ها، احداث دکل در سال 

98 و اوایل سال 99 مصوب و اجرایى شد.
به این ترتیب، پنج دکل 63 کیلوواتى با طول مســیر 
نزدیک به ســه کیلومتر با ارتفاع دکل هاى 32 متر 

اجرا شد.

دکل، مشکل برق پشتکوه را حل کرد

نائب رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفت: 
آینده مسکن قشر متوســط به پایین را با رشد گرانى 
اما با شــتاب پایین پیش بینى مى کنــم و به نوعى 
مسکن ارزان نخواهد شــد، چراکه قیمت تمام شده 

آن باال است.
کریم داودى اظهار کرد: آنچه موجب گرانى مسکن 

شده است، دستمزدهاى باال، قیمت زمین است.
به گفتــه نائب رئیس انجمن انبوه ســازان اســتان 
اصفهان، نرخ دســتمزدها از ابتداى امسال تاکنون 
در حوزه مسکن سه بار افزایش یافته است، از سوى 
دیگر زمانى که نرخ دالر در محدوده 30 هزار تومان 
بود، قیمت میلگرد 13 هزار تومــان بود اما امروز که 
دالر کاهش یافته هم قیمت میلگرد همین عدد است.

داودى با پیــش بینى ثبات قیمت در مســکن هاى 
لوکس، اظهار کرد: باید توجه داشت که یک آپارتمان 
خوب حدود 50 درصــد هزینه آن قیمــت زمین و 
موقعیت زمین اســت و حدود 10 درصــد هزینه ها 
مربوط به پروانه و حدود 40 درصــد هزینه هاى آن 
مربوط به ســاخت اســت که از این میزان حدود 20 
درصد مربوط به دکوراسیون داخلى است که حدود 5 

درصد نوسانات بازار بر آن اثرگذار است.
وى با تاکید بر اینکه در حال حاضر قیمت زمین نسبت 
به هزینه تمام شــده مصالح به رو به افزایش است، 
تصریح کرد: در حال حاضر در ساختمان هاى مدرن 
50 درصد هزینه ها مربوط به زمین است در حالیکه 

پیش از این، 30 درصد هزینه ها بود.

شهردار اصفهان گفت: پروژه بازسازى و بازگشایى تاالر هنر 
با صرف هزینه اى بالغ بر مبلغ 80 میلیارد ریال انجام شده و 
26 بهمن ماه (امروز) در برنامه «هر یکشنبه، یک افتتاح» 

بازگشایى مى شود.
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: هفته جــارى در ادامه اجراى 
برنامه «هر یکشــنبه، یک افتتاح» یکى از مکان هایى که 
سال هاى گذشته محل آفرینش هنر در عرصه هاى هنرهاى 

نمایشــى و تئاتر اصفهان بود بار دیگــر در خدمت جامعه 
هنرمندان قرار مى گیرد. وى با بیان اینکه تاالر هنر به عنوان 
یکى از مراکز مهم هنرهاى نمایشى اصفهان نیاز به بازسازى 
داشــت، افزود: بر اساس نظر و درخواســت هنرمندان این 
مکان با اضافه شدن پالتو، بهسازى و تعمیرات ضرورى در 
بعضى بخش ها و نوسازى تجهیزات با شرایط بسیار مناسب 

بازگشایى و در اختیار هنرمندان قرار مى گیرد.

گرانى مسکن با شتاب پایین

تاالر هنر امروز بازگشایى مى شود

دیروز حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى در جلسه 
ستاد ملى مقابله با ویروس کرونا زنگ بیدارباش ورود به 
موج چهارم شیوع کرونا در کشور را نواخت. در اصفهان هم 

استاندار این زنگ را به صدا در آورد.
عباس رضایى روز شنبه در حاشیه حضور ویدیو کنفرانسى 
خود در جلسه ســتاد ملى کرونا گفت: نگران بى تفاوتى ها 
هستیم زیرا برخى گمان مى کنند ورود واکسن به معناى 

پایان کروناست و حال اینکه چنین نیست.
استاندار اصفهان افزود: برخى شهرهاى استان خوزستان 
درروزهاى اخیر به وضعیت قرمز تغییر پیدا کرده اســت و 
حتى دو شهرستان نطنز و اردستان استان اصفهان نیز از 

وضعیت زرد به نارنجى تبدیل شده است.
وى تصریح کرد: این تبدیل وضعیت ها زنگ هشــدارى 

براى ورود به موج چهارم است. 
همچنین ســخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان 

گفت: میزان بســترى بیمــاران داراى عالئــم کرونا در 
بیمارستان هاى استان نســبت به اوایل بهمن حدود 15 
درصد رشد یافت و با خیز مالیم در حال افزایش است. آرش 
نجیمى افزود: تعداد بیماران داراى عالئم کرونا بســترى 
شده در بیمارستان هاى استان تا دهه نخست بهمن امسال 
کمتر از 400 نفر بود اما پس از آن روند افزایشــى به خود 

گرفت و در زمان حاضر دستکم به 450 نفر رسیده است.
وى به رنگ بندى جدید شهرستان هاى استان اصفهان 
از بیست و پنجم بهمن اشاره و اضافه کرد: در رنگ بندى 
جدید، 2 شهرستان اردســتان و نطنز در وضعیت نارنجى 
(پر خطر)، 14 شهرســتان در وضعیت زرد (خطر متوسط) 

و هشت شهرستان در وضعیت آبى (کم خطر) قرار دارد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه 
هفته قبل فقط یک شهرســتان در وضعیت نارنجى قرار 
داشت، خاطرنشــان کرد: این هفته تعداد شهرستان هاى 
نارنجى و زرد در اســتان اصفهان افزایش و آبى، کاهش 

یافت.
امــا از جانب دیگر همــه امیدها به نتیجــه بخش بودن 
واکسیناســیون به خصوص در اصفهان است. این روند از 

سه شنبه هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. 
آنطور که رضا فدایى، مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز 
بهداشت استان اصفهان مى گوید: واکسیناسیون 730 نفر 
از پرسنل بخش آى سى یو در فاز نخست در مراکز درمانى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در حال انجام 
است. این فاز تا روز سه شنبه هفته جارى ادامه دارد. وى با 
اشــاره به ورود دومین محموله واکسن اسپوتنیک وى به 
کشور گفت: هنوز دستورالعمل و سهمیه استان اصفهان 

براى استفاده از این واکسن مشخص نشده است.
فدایى البته نسبت به واکسیناسیون خوشبین است و معتقد 
است احتماًال در ماه هاى اول واکسیناسیون شاهد کاهش 
میزان مرگ و میر و ســپس کاهش موارد ابتال به بیمارى 

در کشور باشیم.

زنگ هشدار ورود به موج چهارم 
کرونا 

مدیرکل نظارت بر اجراى ضوابط شهرســازى معاونت 
شهرسازى و معمارى شــهردارى اصفهان گفت: فرآیند 
پیش تفکیک و حذف اصالح پایان کار در مناطق 15 گانه 

با آموزش نقشه برداران آغاز شد.
خلیل عســکرپور اظهار کرد: بر اســاس دستور شهردار 
اصفهان و پیگیرى معــاون شهرســازى و معمارى از 
ابتداى امسال امکان اســتفاده شهروندان از خدمات 34 
گانه سامانه «اصفهان نما» مانند ثبت درخواست آنالین 

پروانه، پایان کار و اســتعالم ادارات در مناطق 15 گانه 
کالنشهر اصفهان فراهم شد.

وى افزود: افزایش تعداد خدمــات الکترونیکى معاونت 
شهرسازى و معمارى از یک سو و روان سازى فرآیندهاى 
ادارى مناطق از ســوى دیگر باعث شد مابین شهردارى 
اصفهان و اداره کل ثبت اسناد استان در خصوص استفاده 
از خدمات نقشــه برداران و ارائه خدمات شایســته تر به 

شهروندان تفاهم نامه اى منعقد شود.

مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان طى نامه اى به اســتاندار اصفهان خواستار 
تعیین سهم مشارکت این شرکت از این پروژه بزرگ 
شد و از آمادگى کامل شــرکت شهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان در پرداخت سهم مشــارکت خود و 
همچنیــن هرگونه همکارى فنــى و حقوقى در این 

زمینه خبر داد.
محمد جواد بگى تصریح کرده است: با توجه به اینکه 
تاکنون تنها 30 درصد از آب مورد نیاز حدود 76 شهرك 
و ناحیه صنعتى مصوب و حدود هشــت شــهرك و 
ناحیه صنعتى خصوصى اســتان با مســاحتى بالغ بر 
15  هزارهکتار و اشتغال موجود بالغ بر 150 هزار نفر 
و پیش بینى ایجاد اشــتغال تا سقف 280 هزار نفر در 
سطح استان، توسط دستگاه هاى متولى تخصیص و با 
سرمایه گذارى این شرکت تامین شده است و همچنین 
ضرورت تامین مابقى نیاز آبى شــهرك ها و نواحى 
صنعتى از یکسو و از سوى دیگر بحران و کمبود منابع 
آبى استان براى تخصیص به صنعت، این شرکت را بر 
آن داشته است که مابقى آب مورد نیاز خود را از طریق 
مشارکت در پروژه انتقال آب صنعتى از خلیج فارس و 
دریاى عمان به فالت مرکزى ایران (استان اصفهان) 
تامین نماید. بگى از نیاز به تامین آب شهرکها و نواحى 
صنعتى اســتان از این پروژه  حداقل به میزان 1000 
لیتر بر ثانیه خبرداد و خواستار انجام اقدامات الزم در 
خصوص تعیین و اعالم سهم مشارکت این شرکت در 
پروژه انتقال آب صنعتى خلیج فارس و دریاى عمان 

به اصفهان  شد.

آغاز فرایند پیش تفکیک و حذف اصالح پایان کار  آمادگى مشارکت در 
انتقال آب خلیج فارس 

به اصفهان

آرمان کیانى

معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان 
گفت: امدادرســانى به 111 نفر آسیب دیده حوادث هفته 
گذشته در استان اصفهان انجام شد. داریوش کریمى اظهار 
داشت: در این بازه زمانى 39 مورد حادثه گزارش شده است.

وى افزود: 18 مورد از این حوادث ترافیکى برون شهرى، دو 
مورد خدمات حضورى، 11 مورد شهرى، یک مورد خدمات 
مناسبتى، پنج مورد صنعتى و کارگاهى و دو مورد کوهستان 

بوده است. معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر استان 
اصفهان مجموع حادثه دیدگان هفته گذشته را 117 نفر 
اعالم کرد و گفــت: از این تعداد 78 نفر جــاده اى، دو نفر 
حضورى، 3 نفر مناسبتى، 24 نفر شهرى، پنج نفر صنعتى و 

کارگاهى و چهار نفر کوهستان بوده است.
وى کل آســیب دیدگان این حوادث را نیز 111 نفر اعالم 

کرد.

111 نفر در 39 حادثه آسیب دیدند

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان: میزان بسترى بیماران داراى عالئم کرونا در استان با خیز مالیم 
در حال افزایش است
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  حسین شایسته / خبرگزارى ایسنا |
 شهاب حسینى براى بازى در فیلم ســینمایى کارگردان ایرانى فنالندى، کاندیداى جایزه بهترین بازیگر مرد از جوایز آکادمى 

فنالند شد.
فیلم سینمایى«Any Day Now» اولین ساخته بلند حامى رمضان کارگردان ایرانى فنالندى با بازى شهاب حسینى و شبنم 
قربانى در شش بخش بهترین فیلم، بهترین کارگردانى، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلمبردارى، بهترین صدا و بهترین بازیگر 

نقش اصلى مرد (شهاب حسینى) کاندید جوایز اکادمى  فنالند شد.
پوریا حیدرى اوره، مسول انتخاب بازیگران ایرانى این فیلم اعالم کرده در تالش است با کسب مجوزهاى الزم بزودى این فیلم 

را در ایران در سینماها و پلتفورم هاى آنالین اکران نماید.

تهیه کننده «بچه مهندس» ابتالى على برقى در سرى جدید این سریال را تکذیب و اعالم کرد وى تنها در فاز نخست این پروژه 
ایفاى نقش کرده است.

سعید سعدى تهیه کننده سریال «بچه مهندس» در واکنش به خبر برخى رســانه ها که اعالم کردند  على برقى در این پروژه 
تلویزیونى به کرونا مبتال شده اســت، اعالم کرد: پس از انتشــار خبر فوت على برقى، برخى از رسانه ها به اشتباه اعالم کردند 
ابتالى این بازیگر به ویروس کرونا در سرى چهارم «بچه مهندس» اتفاق افتاده است در صورتى که وى تنها در فاز اول پروژه 

ما حضور داشت.
وى در پایان گفت: در حال حاضر تصویربردارى این پروژه با رعایت تمامى نکات بهداشتى پیگیرى مى شود و تمامى بازیگران 

و عوامل در سالمت کامل هستند.
ثریا قاسمى، فرهاد قائمیان، محمدرضا رهبرى، مهشید جوادى، عبدالرضا اکبرى، سهند جاهدى، عباس جمشیدى فر، سیاوش 
چراغى پور، شیوا خسرومهر، عزت ا... مهرآوران، شهین تسلیمى، محمدرضا هدایتى، امید روحانى بازیگرانى هستند که تاکنون 

مقابل دوربین ساخته جدید احمد کاورى رفته اند.

شهاب حسینى بهترین بازیگر فنالند مى شود؟

تکذیب ابتالى على برقى به کرونا 
سر صحنه «بچه مهندس» 

  محبوبه یوسف نژاد  / خبرگزارى ایسنا |
محمدرضا حیاتى که اوایل سال 99 در پى اظهار نظرى در یک مصاحبه 
اینترنتى از بخش هاى خبرى صداوسیما کنار گذاشته شد، درباره این 
مســاله عنوان کرد: من توقع نداشتم وقتى بازنشســته شدم، به طرز 

ویژه اى با من برخورد شــود اما طبعا کســى که عالقه مند 
به رسانه است، اگر زمانى هم قرار است کنار برود، 

باید مقدارى محترمانه تر برود.
این گوینده پیشکســوت خبر که پس از 
کنار گذاشته شدن از تلویزیون، مدتى 
است که به فعالیت در فضاى مجازى 
مشغول اســت، درباره این حضور و 
همچنین فعالیت هــاى اخیرش در 
شبکه هاى اینترنتى توضیحاتى ارایه 

کرد.
حیاتى در ابتــداى گفت وگو اینترنتى که 
با داریــوش فرضیایــى (عموپورنگ) 

انجام شــد، در معرفى خود گفت: 
شناســنامه مرا همه 

مى دانند. من آبادان متولد شــدم و درس خواندم. تا دوران جنگ آنجا 
بودم. بعد از جنگ به اجبار تهران آمدیم. کارم را از رادیو شروع کردم. به 
خاطر عالقه ام به خبر وارد این حوزه شدم زیرا با روحیه ام سازگارتر بود.

او در پاسخ به این پرسش که دوست دارید کدام خبر را بخوانید و کدام 
را نخوانید؟ گفت: فکر مى کنم تمام خبرهاى مهم بعد از انقالب را من 
خوانده ام و خبرى نبوده که من براى اولین بــار گوینده اش نبوده 
باشم. تمامى خبرهاى مهم سال 60 به بعد را من خوانده ام؛ 

خبرهایى که در تاریخ کشورمان مهم و تاثیرگذار بودند.
این گوینده باسابقه درباره علت غیبتش در تلویزیون و 
مطرح شدن شایعه مهاجرت، توضیح داد: شایعاتى در 
فضاى مجازى منتشر شده بود که من از ایران رفته ام. 
من االن مســافرت داخل ایران را هــم بیش از یک 
سال است که نرفته ام و در کشور عزیزمان ایران و در 
تهران هستم؛ در حال حاضر در فضاى مجازى مشغول 

به کار هستم.
او درباره حضور در فضاى مجازى افزود: همچنان به خاطر 
عالقه ام به خبر، ســعى مى کنم اخبار مهم کشور و دنیا را در 
حد چند دقیقه براى مخاطبانم بخوانم. خودم خبرها را انتخاب 
و ویرایش مى کنم و جوانانى هم هستند که کارهاى فنى اش 

را انجام مى دهند.
حیاتى تاکید کرد: من همیشــه عالقه مند به خبر 
هســتم. این حرفه اى اســت که من نه فقط به 
عنوان یک شغل بلکه به عنوان یک هنر به آن 
عالقه مند بودم و هنوز هم بــه آن عالقه مند 

هستم. 
او در پاسخ به این پرسش فرضیایى که چرا 
همیشه جدى است و کمتر مى خندد؟ خطاب 
به او عنوان کرد: شخصیت انسان معموال 
از کارش تاثیر مى گیرد. شــما کار کودك 
مى کنید و روحیه تان شــاد اســت؛ البته 
روحیه خود فرد هم بــر انتخاب کارش 
تاثیرگذار است؛ ما سال ها خبر کار کردیم 
و خبر یک مقوله جدى است و روى 
شــخصیت من هم اثر گذاشته 
است. شاید اگر من هم مثل 
شما برنامه شــادى داشتم و 
مى گفتــم و مى خندیدم 

مثل شما خوش خنده بودم.
گوینده سابق تلویزیون با بیان اینکه در سال هاى فعالیتش، کوچکترین 
حاشیه اى نداشته و از تمام این مسایل به دور بوده است، در این زمینه 
عنوان کرد: قبال حتى در فضاى مجازى هم فعال نبودم. قبل از اینکه 

بیایم، چندین پیج به اسم من بود که اصًال متعلق به من نبود.
حیاتى با عنوان این مطلب که وقتى اتفاقى براى یک چهره تلویزیونى 
مى افتد به شایعه ها دامن زده مى شــود، در همین زمینه با یادآورى 
خاطره اى گفت: حتى وقتى فضاى مجازى هم نبود در ســال هفتاد 
سفرى پیش آمد و من به مکه مشــرف شده  بودم؛ یک ماه حج بودم و 
یک ماه هم مو نداشــتم به خاطر همین به تلویزیون نمى آمدم. همان 
موقع هم شایعه هایى درست کرده بودند که خیلى عجیب بود؛ مى گفتند 
من زندان رفتم و دستگیر شــده ام. بعد از دو ماه هم که برگشتم چون 
موهایم کوتاه بود، مى گفتند دیدید زندان بوده و موهایش هنوز کوتاه 
است! حیاتى در پاسخ به این پرسش که چقدر اهل کتاب است؟ گفت: 
بیشتر به شــعر و عرفان و تا حدودى هم تاریخ عالقه مندم. در عرصه 
شعر و عرفان به موالنا و عطار عالقه مندم و اشعارشان را مى خوانم و 
تاریخ هم که انسان ها را از گذشــته آگاه مى کند و مى تواند چراغ راه 

آینده باشد.
این گوینده خبــر درباره برنامه هاى کــودك تلویزیون گفت: عالقه 
زیادى به برنامه کودك دارم و فکــر مى کنم برنامه هاى کودك االن 
فقط مختص کودکان نیست. حتى اوایلى که به رادیو و تلویوزیون وارد 
شدم، دوست داشتم دوبلور کارتون ها باشم؛ مدتى هم دوبله کار کردم 
اما خیلى کار سخت و وقت گیرى است. متاسفانه در این سال ها خیلى  
از دوبلور هاى صاحب نام را از دست دادیم؛ از جمله چنگیز جلیلوند که 

از صداهاى ماندگار کشور بودند.
گوینده پیشکسوت خبر با اشاره به تعدد رسانه ها در عصر کنونى و مهیا 
بودن فضاى کار، خاطرنشان کرد: در رسانه خیلى ها زحمت مى کشند، 
مردم مــا را جلوى صحنه مى بیننــد اما نیروى هــاى زیادى زحمت 
مى کشند و هیچکس نمى بیند، بازنشسته مى شوند و هیچکس آن ها را 
نمى شناسد. اینها شاید از چهره هاى هنرى هم تاثیرگذارتر باشند؛ من 
توقع نداشتم وقتى بازنشسته شدم با من به طرز ویژه اى برخورد شود اما 
طبعًا کسى که عالقه مند به رسانه است اگر زمانى هم قرار است کنار 

رود باید مقدارى محترمانه تر برود. 
حیاتى همچنین درباره حضور در برخى از تبلیغات خاطرنشــان کرد: 
برخى از تبلیغات را نباید قبول مى کردم و از لحاظ وجهه کارى در مکانى 
بودم که باید چیزهایى را رعایت مى کردم؛ سعى مى کنم از این پس با 

درایت بیشترى این کار را بکنم.

محمدرضا حیاتى:

 مى شد محترمانه تر از صداوسیما کنار بروم
ویژه اى با من برخورد شــود اما طبعا کســى که عالقه مند 

رسانه است، اگر زمانى هم قرار است کنار برود،  به
باید مقدارى محترمانه تر برود.

این گوینده پیشکســوت خبر که پس از 
کنار گذاشته شدن از تلویزیون، مدتى
است که به فعالیت در فضاى مجازى 
مشغول اســت، درباره این حضور و 
همچنین فعالیت هــاى اخیرش در 
شبکه هاى اینترنتى توضیحاتى ارایه 

کرد.
حیاتى در ابتــداى گفت وگو اینترنتى که 
با داریــوش فرضیایــى (عموپورنگ) 

انجام شــد، در معرفى خود گفت: 
همه  شناســنامه مرا

خوانده ام و خبرى نبوده که من براى اولین بــا
باشم. تمامى خبرهاى مهم سال 60 به بع
خبرهایى که در تاریخ کشورمان مهمو
این گوینده باسابقه درباره علت غیبت
مطرح شدن شایعه مهاجرت، توضی
فضاى مجازى منتشر شده بود که
من االن مســافرت داخلایران ر
سال است که نرفته ام و در کشور ع

تهران هستم؛ در حال حاضر در فضاى
به کار هستم.

در فضاىمجازى افزود درباره حضور او
عالقه ام به خبر، ســعى مى کنم اخبار مهم
حد چند دقیقه براى مخاطبانم بخوانم. خود
و ویرایش مى کنم و جوانانى هم هستند ک

را انجام مى دهند.
حیاتى تاکید کرد: من همیشــه
هســتم. این حرفه اى اســت
عنوان یک شغل بلکه به عنو
عالقه مند بودم و هنوز هم

هستم. 
پرسش این پاسخ به او در
همیشه جدى است و کمت
به او عنوان کرد: شخص
از کارش تاثیر مى گیرد.
مى کنید و روحیه تان ش
روحیه خود فرد هم بـ
تاثیرگذار است؛ ما سال
و خبر یک مقوله
شــخصیت

است. شاید
شما برنامه
مى گف

اولین عکس از زنده یاد على انصاریان در فیلم «کولبرف» 
به نویسندگى و کارگردانى میالد منصورى و تهیه کنندگى 
سید روح ا... حســینى لرگانى که چندى پیش در سکوت 

خبرى فیلمبردارى شده بود، منتشر شد.
میالد منصورى ســابقه ســاخت پنــج فیلــم کوتاه به 
نام هاى «میــم»، «شــکالت»، «اگزیت»، «مســتر 
کلینر» و «سربست» و همچنین دســتیارى کارگردان 
در ســریال هایى «على البدل» و «پایتخــت پنج» را در 

کارنامه خود دارد.
«کولبرف» اولین فیلم بلند میالد منصورى است که حسین 
سلیمانى، حسین مهرى، دنیز متوسلى، پیام احمدى نیا، 

مهتاب ثروتى، چیا بابامیرى، على فراستى، آرتین امجد و 
زنده یاد على انصاریان در آن ایفاى نقش مى کنند.

«کولبرف» آبان 99 در سکوت خبرى در یکى  از شهرهاى 
مرزى ایران فیلمبردارى شده بود اما براى ضبط یک تک 
سکانس به تغییر فصل احتیاج بود که هفته  گذشته میسر 
شد. با پایان کامل فیلمبردارى، به زودى مراحل فنى پس 

از تولید آغاز خواهد شد.
بازى زنده یاد على انصاریان در این فیلم تمام شده اما ضبط 
صداى وى براى یکى از سکانس ها مانده بود که قرار است 
با تغییر کوچکى در فیلمنامه از صداى شــخص دیگرى 

استفاده شود.

رونمایى از اولین تصویر على انصاریان در «کولبرف»

داور سى و نهمین جشنواره ملى فیلم فجر درباره نامزدهاى رشــته بازیگرى این دوره جشنواره و 
حاشیه هایش در گفتگو در شبکه خبر گفت: هدیه تهرانى، پرویز پرستویى، فاطمه معتمدآریا و ژاله 
صامتى بازى خوبى از خود ارائه دادند و منکر این نیستیم. آن ها ستون سینما هستند و سال ها است 
که کار مى کنند و ابتکار و خالقیت دارند. در کنار این عزیزان دوســتانى هم بودند که استعدادهاى 
خود را براى اولین بار بروز مى دادند. با اجازه آن بزرگواران فرصتى به کسانى داده شد که در فیلم هاى 

جدیدشان، جلب نظر کردند و دیده شدند.
سیدجمال ساداتیان درباره انتقادها به حذف هدیه تهرانى توضیح داد: خانم تهرانى همینطور جلوى 
دوربین راه برود ابهت و عظمت دارد و کارش را بلد اســت ولى اینکه جوانى پیدا شده و براى اولین 
بار چنان بازى کرده که اصال بازیش حس نمى شود مهم است. یا یکى دوتاى دیگر جوانانى بودند 
که استعداد هایى داشتند که اگر به آنها فرصت داده مى شد حتى در حد نامزد شدن ممکن بود براى 

آینده شان مفید واقع بشود.
وى افزود: ستاره پسیانى متفاوت بود و تمام ظرفیت و خالقیت خود را به کار گرفته بود یا رویا افشار 
که بار فیلم خود را بر دوش گرفته بود. در مورد رضا عطاران باید بگویم که او اغلب در فیلم هاى کمیک 
به چشــم آمده و این بار، در کارى جدى حضور داشت و از پس نقش خود برآمده بود. او خالقیتى از 
خود بروز داد و بخشى از بار فیلم را با خود پیش برد. اگر مى خواستیم بازیگرانى مانند هوتن شکیبا 
را نامزد کنیم، باید دیگران را حذف مى کردیم، اما جا نداشتیم بیش از این تعداد معرفى کنیم. روى 
تک تک این مسائل بحث مى کردیم و سعى کردیم در بدترین شرایط در هر رشته، حداقل پنج رأى 

داشته باشیم.
داور فجر اعالم کرد: آراء خانم پسیانى و خانم افشار براى سیمرغ برابر بود. خانم پسیانى در «یدو» 
بیشتر از سنش یک نقش بومى جنوبى را بازى کرده و راى ها در این بخش خیلى نزدیک و تصمیم 
گیرى بسیار سخت بود. هر دو هفت راى دشتند و دلمان مى خواست هر دو انتخاب بشوند و خیلى 
نزدیک بودند و هرکدام را حذف مى کردیم خیلى اجحاف بود و بر اساس آیین نامه هم نشد به هر دو 

سیمرغ بدهیم.
ساداتیان با اشاره به شایعاتى درباره نارضایتى یکى از داوران از برخى بازیگران و طرح بحث «تالفى 
در داورى ها!» اظهار کرد: من هم این شایعات را شنیده ام. این موضوع که کسى جایگزین بازیگر 
دیگرى شــود در همه کارها وجود دارد و من چون تولید اثر مى کنم، مى دانم که ساخت فیلم، جمع 
کردن گروه و عبور از مجارى ادارى چقدر دشوار است. کسانى که فیلم ساختند امید دارند که فیلم شان 
در جشنواره دیده شود و زمانى که به هر دلیلى فیلم از حضور در جشنواره باز مى ماند، بازار شایعات 

داغ مى شود.

دلیل نامزد نشدن هدیه تهرانى و هوتن شکیبا 
در جشنواره امسال

قربانى در شش بخش به
نقشاصلى مرد (شهاب
حیدرى اوره، مسول پوریا
در ایران در سینماها و را

تهیه کننده
ایفاى نقش
سعید سع
تلویزیونى
ابتالىا
ما حضو
وى در
و عوام
قا ثریا
چراغ
مقابل

مثل ن هم
داشتم و  دى
و مى خندیدم 

ب ز برخى
ین ز م سعىمى ک بودم که باید چیزهایى را رعایت مى کردم؛

درایت بیشترى این کار را بکنم.

رشــته بازیگرى این دوره جشنواره و
ویز پرستویى، فاطمه معتمدآریا و ژاله 
ستون سینما هستند و سال ها است  ا
وســتانى هم بودند که استعدادهاى 
ى به کسانى داده شد که در فیلم هاى 

داد: خانم تهرانى همینطور جلوى
نکه جوانى پیدا شده و براى اولین

 یکى دوتاى دیگر جوانانى بودند 
نامزد شدن ممکن بود براى  حد

 را به کار گرفته بود یا رویا افشار 
که او اغلب در فیلم هاى کمیک 
 خود برآمده بود. او خالقیتى از

بازیگرانى مانند هوتن شکیبا 
 ین تعداد معرفى کنیم. روى 
در هر رشته، حداقل پنج رأى 

ود. خانم پسیانى در «یدو»
ش خیلى نزدیک و تصمیم 
 دو انتخاب بشوند و خیلى 
ین نامه هم نشد به هر دو

ن و طرح بحث «تالفى 
 کسى جایگزین بازیگر
کهساخت فیلم، جمع

مید دارند که فیلم شان 
مى ماند، بازار شایعات 
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باشگاه تراکتور قصد دارد هرچه سریعتر سرمربى نیم 
فصل دوم خودش را مشخص کند.

ل تراکتــور که بعد از هفتــه پنجم و قطع 
تیم فوتبا

همکارى با علیرضا منصوریان هنوز سرمربى جدید 

خودش را نشناخته است، در طول نیم فصل نخست 

ت کاپیتان خود مسعود شجاعى وارد مسابقات 
با هدای

شده است ولى این موضوع قرار نیست ادامه پیدا کند 

و باشــگاه به دنبال توافق با یک سرمربى براى نیم 
فصل دوم است.

تراکتورى ها که محدودیت هایى در انتخاب سرمربى 

دارند و ممنوعیت همکارى با مربیان خارجى باعث 

شــده گزینه هاى زیادى در دســترس نداشته 

باشند، پیش از شروع فصل و پس از برکنارى 

صوریان با چند گزینــه داخلى مذاکراتى 
من

داشتند که به نتیجه نرسید و حاال گزینه هاى 
محدودترى در اختیار آنها قرار دارد. 

چندى پیش بود که خبر رسید فرهاد مجیدى، 

سرمربى سابق استقالل یکى از گزینه هاى 
این تیم است که حاال خبر رسید مذاکرات 

اولیه مثبت نبوده اســت و حاال یک گزینه 

بیش از هر زمان دیگرى نزدیک به نیمکت 
است.تراکتور مطرح شــده که حســین فرکى 
فرکى که سابقه قهرمانى در لیگ برتر را با 
فوالد و سپاهان در کارنامه دارد مذاکرات 
اولیه خود را بــا تراکتورى ها انجام داده و 
برنامه هایش را ارائه داده که توسط هیات 
مدیره در حال بررسى اســت و به زودى 
تکلیف این مذاکرات و همکارى طرفین 

مشخص خواهد شد.

یک هفته پیش باشگاه ذوب آهن به همکارى خود با رحمان 
رضایى پایان داد. بعد از این اتفاق، گمانه زنى هاى بسیارى را 

در خصوص جانشین رضایى شاهد بودیم..
اما مجتبى فریدونى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در گفت 
و گویى درباره انتخاب ســرمربى جدید براى این تیم مى گوید: 
بالفاصله پس از اعالم پایان همکارى باشــگاه ذوب آهن با آقاى 

رحمان رضایى ما دنبــال گزینه هاى مختلفى بودیــم. ابتدا چند 
گزینه را در جلســه امروز هیات مدیره بررســى کردیــم و بعد از 
آن یک لیســت کوتــاه دو گزینــه اى را انتخاب کردیــم. اگر با 
گزینه یک به توافق رســیدیم، ایشــان معرفى خواهند شد و اگر 
نشــد به ســراغ گزینه دوم خواهیم رفت. بعد از تمام بررســى ها 
اولویت یک و دو مشــخص شــده که بــا یکى از ایــن دو گزینه 

قرارداد را امضا خواهیم کرد. این موضوع تا روز ســه شنبه نهایى 
خواهد شــد. در واقع بعد از روز یکشــنبه که با مس رفســنجان 
بازى داریم، روز ســه شــنبه گزینــه نهایى مان اعــالم خواهد 

شد.
فریدونى در پاســخ به این ســوال که آیا فرهاد مجیدى و هومن 
افاضلى گزینه هاى این باشگاه هســتند و ذوبى ها با این مربیان 

مذاکره کرده اند یا خیر تاکید کرد: اصال من از کسى اسم نبردم. 
روز سه شــنبه همزمان اعالم خواهیم کرد که دوستان مطلع 
شوند. از روزى که آقاى رضایى رفتند هر کسى اسم هایى را 
مطرح مى کند که اصال به گوشمان نخورده است و به آنها فکر 

نکرده ایم. هر کس از آرزوها و خواســته هاى خودش صحبت 
مى کند.

چند روز قبل بود که ســپاهان با همکارى ســه خواهر 
ســمیرمى قهرمان ووشــوى ایران یعنــى خواهران 
منصوریان توانست جام قهرمانى رقابت هاى لیگ برتر 
ووشو را از آن خود کند. شهربانو در نقش سرمربى، الهه در 
نقش مربى و سهیال در نقش بازیکن در عضویت سپاهان 
بودند؛ اگرچه الهه منصوریان به دلیل زمان ســفرش به 
چین در مراسم اهداى جام حضور نداشت. الهه منصوریان 
که در سال هاى قبل هم حضور در لیگ ووشوى چین را 
تجربه کرده بود،  بار دیگر از این کشور دعوت نامه اى را 
دریافت کرد و به همین دلیل تهران را به مقصد چین ترك 
کرد. او حاال 10 روزى اســت که در یک هتل قرنطینه 
شده، اما مى گوید این قرنطینه برایش دو هفته دیگر هم 

ادامه دار خواهد بود.

در شرایطى که چینى ها بیش از یک سال از شیوع کرونا 
این روزها جشن ســال نو خود را برگزار مى کنند، الهه 

منصوریان در قرنطینه حرف هاى جالبى دارد.

   من امسال به عنوان مربى در کنار تیم سپاهان حضور 
داشتم و خودم مبارزه نکردم. شهربانو هم سرمربى تیم بود، 
اما خودش هم بازى کرد. دلیل بازى نکردن من هم این 
بود که در وزن خودم بازیکنى در تیم داشتیم که نفر دوم 
ایران است و اگر من نباشم، رقیبى ندارد. خواستم به نفر 
جوانتر از خودم این فرصت را بدهم و بیشتر تمرکزم روى 
آماده کردن بازیکنان بود. وقتى تمرینات را براى حضور در 
لیگ شروع کردیم، بچه ها شرایط چندان خوبى نداشتند. 
خیلى زحمت کشیدیم و در نهایت بهترین نتیجه تاریخ 

لیگ ووشو را گرفتیم و 6 بر یک در فینال برنده شدیم.
   وقتش رسیده که من و شهربانو کار مربیگرى انجام 
دهیم چون تجربه زیادى داریم و سنمان هم در حال باال 
رفتن است. مثال شهربانو دیگر بعد از بازى هاى آسیایى 
2022 باید به مربیگرى روى بیــاورد و احتماال ورزش 
حرفه اى را کنار خواهد گذاشت. وقتى امثال شهربانو و 
من که قهرمان جهان بودیم، وارد مربیگرى شویم، دیگر 
نیازى به مربى خارجى براى تیم ملى نداریم. همین حاال 
هم مى بینید که ما توانستیم در کنار هم تیم سپاهان را 
قهرمان لیگ کنیم. من از چین هم پیشــنهاد مربیگرى 
دارم، اما اولویتم براى مربیگرى قطعاً تیم ملى ایران است.

   از سه ماه قبل براى حضور در چین برنامه ریزى کرده 
بودم چون دعوتنامه داشتم. اول اینکه مسابقات حرفه اى 

ســلطان رینگ به صورت آزاد برگزار مى شود و نفرات 
مى توانند از یک باشــگاه یا تیم ملى کشور خود در آن 
شرکت کنند. من هم به عنوان نماینده باشگاه سپاهان و 
ایران در این مسابقات هستم. بعد از رقابت ها هم به ایران 
برنمى گردم و وارد لیگ ووشوى چین مى شوم. در همان 
تیم سال قبلم حضور دارم؛ اگرچه پیشنهاد بهتر هم داشتم، 

اما ترجیح دادم که در شانگهاى بمانم.
   قرار بود بعد از ورود به چین 14 روز در قرنطینه باشم و 
بعد بتوانم به تمریناتم بپردازم، اما وقتى به اینجا رسیدم، 
گفتند قوانین براى برخى کشورها از جمله ایران متفاوت 
است. حاال من 14 روز در گوانگژو قرنطینه هستم و بعد از 
آن هم باید 10 روز در شانگهاى قرنطینه شوم. متاسفانه 
چون آمار کرونا در ایران باالســت، ایــن قوانین براى

 ایرانى ها سخت تر است. نمى دانم در فضاى بسته هتل 
چطور باید تمرین کنم، اما فعال که هر طور هست، سعى 
مى کنم بدنم را آماده نگه دارم. قرنطینه کامًال ســفت و 
سخت است و اگر در اتاقم را هم باز کنم، آژیر مخصوصى 

به صدا در مى آید!
   بعد از این 24 روز و با تســت منفــى کرونا، یک کد 
سالمت مى گیرم و دیگر نیاز نیســت که ماسک بزنم. 
چینى ها خیلى خوب کرونا را کنتــرل کردند و خیلى به 
ندرت موارد کرونایى پیدا مى شود. دیگر کسى الزم نیست 
ماسک بزند. قوانین اینجا خیلى سختگیرانه است و حتى 
شنیدم در یک شهر با 11 هزار نفر جمعیت وقتى تست یک 
نفر مثبت شــده،  نه تنها او را قرنطینه کردند، بلکه از کل 

مردم آن منطقه تست گرفتند.

روایت الهه منصوریان از چین

مربى تازه وارد تیم استقالل مدعى شد به 
خاطر مشکوك بودن به کرونا  اردوى تیم 

در اصفهان را ترك کرده است. 
على اصغر قربانعلى پور در این باره گفت:  
احســاس کردم به دلیل ســرماخوردگى 
عالئم ویــروس کرونــا را دارم، به همین 
دلیل نخواستم در اردوى استقالل بمانم و 

به تهران بازگشتم.
او در واکنش به ایــن موضوع که گفته اند 
اردوى تیم اســتقالل را با حالت قهر ترك 
کرده است گفت: چه قهرى؟ من با محمود 
فکرى تلفنى صحبت کردم و برگشــتم تا 
تست کرونا بدهم. نمى دانم چرا براى این 

مسئله این همه شلوغ کرده اند.  
در مورد این مربى این طور گفته شــد که 
سرپرست استقالل از او خواسته بود با سعید 
عزیزیان در یک اتاق قرار بگیرند که مربى 
دروازه بان هاى اســتقالل این موضوع را 
نپذیرفت و وقتى پرویــز مظلومى حاضر 
نشــد اتاق جدیدى 
براى علــى اصغر 
قربانعلى پور رزرو 
کنــد بــه حالت 
قهر بــه تهران 

بازگشت.

مظلومى حاض ت و وقتى پرویــز
نشــد اتاق جدیدى 
براى علــى اصغر 
قربانعلى پور رزرو 
کنــد بــه حالت 
قهر بــه تهران 

بازگشت.

مربى استقالل: 
قهر نکردم 

مذاکرات جدى 
تراکتور با 
حسین فرکى

ژرژ ژسوس سرمربى اسپانیایى تیم بنفیکا در نشست خبرى به انتقاد از بازیکنانى پرداخت که با 
کوچکترین برخورد قصد دارند از داور پنالتى بگیرند.

مهدى طارمى حاال یکى از پنالتى گیرترین بازیکنان دنیاست؛ کسى که چند سال پیش با پیراهن پرسپولیس، 
ماهرانه از داوران پنالتى گرفت و بعد به قطر و پرتغال رفت و مدافعان اروپایى را نیز مجاب کرد که روى او در داخل 

محوطه جریمه خطا کنند. منتقدانى که در ایران او را به «فریب» متهــم مى کردند، پس از این که مهارت 
مهاجم ایرانى تیم ریوه آوه و پورتو در مقابل داور ویدیویى را دیدند، ناچار به تحســین توانایى وى 
شدند اما حاال سرمربى تیم بنفیکا در نطقى دو دقیقه اى، به این ماجرا پرداخته و بدون اشاره 
به نام مهدى طارمى، از بازیکنانى که با بزرگ نمایى در محوطه جریمه جنجال درســت 

مى کنند، انتقاد کرده است.
ژرژ ژســوس که در ابتداى فصل عالقه اى بــه خرید آقاى گل لیــگ پرتغال، 

مهدى طارمى نشــان داد و حاال با هر گلى که او در پورتــو مى زند، با مالمت 
طرفداران تیمش مواجه مى شود، در نشســت خبرى  اش در این خصوص 

گفت: «بازیکنان باید مزخرف گفتن را تمام کننــد، وقتى به آن ها یک 
ناخن مى زنى، طــورى رفتار مى کننــد که انگار با چــوب به آن ها 

ضربه زده اى!»

نطق عجیب 
سرمربى بنفیکا علیه مهدى طارمى!

اینجا کسى 
ماسک 

نمى زند!

بازیکن سابق پرسپولیس و ســپاهان که اصالتى نوشهرى دارد این روزها در لیگ 
دسته ســوم فوتبال با هدایت تیم شهردارى نوشــهر به دنبال این است تا فوتبال 

زادگاهش را به نوعى احیا کند.
در شرایطى که اکثر تیم ها در سطوح مختلف فوتبال رو به جوانگرایى در مربیگرى و 
استفاده از مربیانى دارند که تا چند سال قبل مشغول به بازى بودند، محسن بنگر هم 
پیشنهادات خوبى از رده هاى باالتر داشت ولى ترجیح داد به کمک فوتبال زادگاهش 
برود و حاال با انگیزه باالى خودش و شاگردانش در تالش است تا تیم شهردارى را 

به رده هاى باالتر فوتبال ایران برساند.
فوتبال نوشهر در گذشته با تیم هایى مثل ایرسوتر و شموشک در سطح اول فوتبال 
ایران حضور داشت ولى سال هاست که دیگر نماینده اى از فوتبال این شهر در سطح 
اول فوتبال دیده نمى شود و باید دید شهردارى مى تواند صعود به رده هاى باالتر را 

یکى یکى طى کند یا نه.

سه شنبه؛ روز رونمایى از سرمربى ذوب 

فصل دوم
تیم فوتبا
همکارى
خودشرا
با هدایت ک
شده استو
و باشــگاه
فصل دوم اس
تراکتورى ه
دارند و ممنو
شــده گ
باشند،
منصور
داشتند
محدود
چندى
سرمرب
تیم این
اولیه مث
بیشا
تراکتو
است.
فرکى
فوالد
اولیه خو
برنامه ها
مدیره در
تکلیف ای
مشخص

دیویى را دیدند، ناچار به تحســین توانایى وى 
دقیقه اى، به این ماجرا پرداخته و بدون اشاره  و
رگ نمایى در محوطه جریمه جنجال درســت 

بــه خرید آقاى گل لیــگ پرتغال، القه اى
هر گلى که او در پورتــو مى زند، با مالمت 

نشســت خبرى  اش در این خصوص  ر و ى و ش ن
گفت: «بازیکنان باید مزخرف گفتن
ناخن مى زنى، طــورى رفتار مى کنن

ضربه زده اى!»

هرى دارد این روزها در لیگ 
دنبال این است تا فوتبال  ر به

و به جوانگرایى در مربیگرى و 
 بازى بودند، محسن بنگر هم 
اد به کمک فوتبال زادگاهش 
الش است تا تیم شهردارى را 

موشک در سطح اول فوتبال 
ى از فوتبال این شهر درسطح

ند صعود به رده هاى باالتر را 

وص ن ش
ن را تمام کننــد، وقتى به آن ها یک 

نــد که انگار با چــوب به آن ها 

تالش بنگر براى احیاى فوتبال زادگاهش 

مهاجم ایرانى آاِك آتن با سرمربى اسپانیایى این تیم به صورت لفظى درگیر شد.
مانوئل خیمینز چند روز قبل از کریم انصارى فرد خواست در طول بازى همانند نلسون اولیورا (مهاجم پرتغالى 
آاِك) بیشتر در زمین بدود و گل بزند. انصارى فرد به این سرمربى اسپانیایى پاسخ داد بهتر است به تابلوى نتایج 

نگاه کند و عملکرد واقعى اش را در زمین ببیند.
این روزنامه مشاجره این دو را شدید اعالم کرده است. 

کریم انصارى فرد به عنوان بهترین گلزن آاِك با روى کار آمدن مانوئول خیمینز تبدیل به بازیکنى نیمکت نشین 
شد و اغلب به عنوان بازیکن تعویضى جایگزین اولیورا مى شود.

درگیرى انصارى فرد با سرمربى آاِك

باشگاههاى ایران در تالش هستند تا در لیگ قهرمانان آسیا بتوانند میزبانى بگیرند ولى 
با درگذشت مهرداد  میناوند و على انصاریان کار کمى سخت شده است. درگذشت این 
دو چهره فوتبال به دلیل ابتال به بیمارى کرونا بازخوردى جهانى داشت و حتى اینفانتینو 
رئیس فیفا هم واکنش نشان داد. مرگ میناوند و انصاریان درست در روزهایى که فوتبال 

ایران به دنبال گرفتن میزبانى است، اتفاق بدى بود. 
 مسئوالن فدراسیون و باشگاهها البته امیدوار هستند تا کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا 
میزبانى ها را به ایران بدهند. هنوز تکلیف به طور کامل مشــخص نیست. باشگاههاى 
ایران در لیگ قهرمانان به دنبال میزبانى هستند و تیم ملى هم در رقابت هاى مقدماتى 
جام جهانى. منتهى به نظر مى رسد تصمیم اولیه این باشد مسابقات به صورت متمرکز 

در یک کشور برگزار شود.

پیامد بد درگذشت انصاریان و میناوند
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008004055 تاریخ ارسال نامه: 1399/11/19 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 15584 فرعى از 2- اصلى که طبق دفتر 290 صفحه 
400 بنام محبوبه غزالى ثبت و ســند صادر گردیده و بموجب اسناد شماره 4264- 91/2/28 
و 7504- 93/8/16 و 7653- 93/9/6 و 7654- 93/9/6 و 6851- 96/2/3 دفتــر 1391 
تهران در رهن و بموجب نامه شــماره 9900541- 99/6/6 شــعبه پانزدهــم اجراى احکام 
مدنى اصفهان بازداشــت میباشــد اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
139921702008007965- 99/5/16 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 19698- 99/10/24 به گواهى دفترخانه شماره 292 شهرضا رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
1093924 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/11/153 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008004054 تاریخ ارسال نامه: 1399/11/19 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 4613 فرعى از 2- اصلى که طبق دفتر الکترونیکى 
139520302008002192 بنام محبوبه غزالى ثبت و ســند صادر گردیده و بموجب اســناد 
شــماره 4264- 91/2/28 و 7504- 93/8/16 و 7653- 93/9/6 و 7654- 93/9/6 و 
11352- 95/9/7 دفتر 1179 تهران در رهن و بموجب نامه شماره 9900541- 99/6/6 شعبه 
پانزدهم اجراى احکام مدنى اصفهان بازداشت میباشد اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
شماره وارده: 139921702008007965- 99/5/16 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 19698- 99/10/24 به گواهى دفترخانه شماره 292 شهرضا 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
1093919 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/11/154 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008004052 تاریخ ارســال نامه: 1399/11/19 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 4555 فرعى از 2- اصلى که طبق دفتر 290 صفحه 400 
بنام محبوبه غزالى ثبت و سند صادر گردیده و بموجب اسناد شماره 4264- 91/2/28 و 7504- 
93/8/16 و 7653- 93/9/6 و 7654- 93/9/6 و 11352- 95/9/7 دفتر 1179 تهران در رهن 
و بموجب نامه شماره 9900541- 99/6/6 شعبه پانزدهم اجراى احکام مدنى اصفهان بازداشت 
میباشد اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 139921702008007965- 
99/5/16 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 19698- 
99/10/24 به گواهى دفترخانه شماره 292 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت 
آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 

نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1093911 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/11/155 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008004056 تاریخ ارســال نامه: 1399/11/19 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 4556 فرعى از 2- اصلى که طبق دفتر 290 صفحه 403 
بنام محبوبه غزالى ثبت و سند صادر گردیده و بموجب اسناد شماره 4264- 91/2/28 و 7504- 
93/8/16 و 7653- 93/9/6 و 7654- 93/9/6 و 11352- 95/9/7 دفتر 1179 تهران در رهن 
و بموجب نامه شماره 9900541- 99/6/6 شعبه پانزدهم اجراى احکام مدنى اصفهان بازداشت 
میباشد اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 139921702008007965- 
99/5/16 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 19698- 
99/10/24 به گواهى دفترخانه شماره 292 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت 
آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 
نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1093912 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/ 11/156
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها فاقد سند 
رسمى در واحد ثبتى منطقه شــمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض 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 میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شــماره      139960302026020585   مورخ  1399/09/20   آقاي بهزاد درخشان 
هوره به شناسنامه شماره 28 کدملی 4622936704 صادره شهرکرد فرزند بهرامعلی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 200 مترمربع از پالك 13973 اصلی واقع در اصفهان بخش5 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
2 – راى شــماره      139960302026020604   مورخ  1399/09/22   آقاي حسن امینی به 
شناسنامه شماره 444 کدملی 1285418697 صادره اصفهان فرزند علی بابا بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 46,39 مترمربع از پالك شماره 169 باقیمانده فرعی از15179 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي از 

مالکیت بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
3 – راى شماره      139960302026017453   مورخ  1399/07/06   آقاي ماشااله رنجبر دولت 
آبادي به شناسنامه شماره 671 کدملی 6609907234 صادره دولت اباد فرزند منوچهر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 110,40 مترمربع پالك شماره 20 

فرعى از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که 
خود متقاضى مالک رسمى میباشد

4 – راى شــماره      139960302026017455   مورخ  1399/07/06   خانم پریسا رفیعی به 
شناسنامه شماره 4059 کدملی 1292433345 صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 110,40 مترمربع پالك شماره 20 فرعى از 
14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
5 – راى شــماره      139960302026020241   مورخ  1399/09/09   خانم صدیقه شــاه 
چراغی به شناسنامه شماره 1257 کدملی 1199056316 صادره شهرضا فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 158,62مترمربع از پالك شماره 2 فرعی از15177 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
6 – راى شــماره      139960302026020834   مــورخ  1399/09/30   خانــم خدیجــه 
افشارجونقانی به شناسنامه شماره 120 کدملی 1970962739 صادره اللى فرزند غالم حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 122,55 مترمربع پالك شماره 4 فرعى 
از 15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
7 – راى شماره      139460302026000047   مورخ  1394/01/11   آقاي مسلم حیدري به 
شناسنامه شماره 40 کدملی 1189798808 صادره اردستان فرزند بمانعلی در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 154,85 مترمربع پالك شماره 986 فرعی از 15177 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 5 حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
8 – راى شــماره   139960302026020719   مورخ  1399/09/27 آقاي حســن رجبی به 
شناسنامه شــماره 3 کدملی 5499666911 صادره تیران فرزند غالمعلی نسبت به پنج دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 161,20 مترمربع پالك 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
9 – راى شــماره   139960302026020720   مورخ   1399/09/27 خانم کبري باقري به 
شناسنامه شماره 5 کدملی 5499717745 صادره تیران فرزند علی نسبت به یک دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 161,20 مترمربع پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 

بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
10 – راى شــماره   139960302026020194   مورخ   1399/09/04 آقاي علی هاشمی ده 
چی به شناسنامه شــماره 174 کدملی 1284630031 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 10,48 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

ازمالکیت مالک رسمى مرتضى ومحمد صدرى
11 – راى شــماره   139960302026020154   مــورخ   1399/08/29 آقاي علیرضا چیت 
ساززاده عالف به شناسنامه شــماره 590 کدملی 1291086986 صادره اصفهان فرزند جواد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 196,42 مترمربع پالك شماره 485 فرعى از 
99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى خانم گیتى نادران
12 - راى شماره   139860302026019895   مورخ  1398/11/15  و  راى اصالحى شماره   
139960302026013129   مورخ  1399/05/25  آقاي عزت اله لطفی به شناســنامه شماره 
133 کدملی 1262636906 صادره کاشان فرزند محمدعلی بصورت ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 27,65 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت محمد موذنى 

قهدریجانى
13 - راى شماره   139960302026009162   مورخ   1399/04/26  و  راى اصالحى شماره   
139960302026015286   مورخ  1399/06/15   آقاي نادر تاج به شناســنامه شماره 757 
کدملی 1291155333 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب دفتر باربرى به 

مساحت 1068,20 مترمربع از پالك شماره 272 و 270 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از 
مالکیت خانم عصمت نجفى موضوع تقســیم نامه 1701 – 41,12,26 دفتر 86  و پالك272 

فرعى مع الواسطه طى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت سید هاشم موسوى الغروى 
14 - راى شــماره   139960302026020208   مورخ   1399/09/05 آقاي ســبزي گزي 
به شناسنامه شــماره 307 کدملی 1129447235 صادره فریدونشهر فرزند راه علی بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 17,42 مترمربع از پالك شماره 33 فرعی از15179 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 

مع الواسطه از مالکیت حسین هادى عابدینى
15 - راى شماره   139960302026020160   مورخ   1399/08/29  آقاي محمدرضا احمدي 
به شناسنامه شماره 102 کدملی 1288963181 صادره اصفهان فرزند حبیب اهللا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 247,75 مترمربع از پالك شماره 466 
فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
16 - راى شــماره   139960302026020158   مورخ   1399/08/29  خانم لیال گودرزي به 
شناسنامه شــماره 222 کدملی 4131961342 صادره بروجرد فرزند محمدعلی  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 247,75 مترمربع از پالك شماره 466 
فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شــماره   139960302026020717   مــورخ   1399/09/27 آقاي مجید صادقی 
قهساره به شناسنامه و کدملی 1180003659 صادره اردستان فرزند عباس بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 183,60 مترمربع از پالك شماره 405 فرعی از14915 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

18 - راى شماره   139960302026020698   مورخ   1399/09/27  آقاي ابراهیم قناعتی به 
شناسنامه شماره 4376 کدملی 2410451731 صادره آباده فرزند جمشید نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 250,14 مترمربع پالك شــماره 309 اصلی واقع در اصفهان 
بخش16  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان ازمالکیت مالک رسمى خانم انیسه بانو قمى

19 - راى شــماره   139960302026020833   مورخ   1399/09/30   خانم بتول خلیلی به 
شناسنامه شماره 32 کدملی 1159706298 صادره فریدن فرزند قلی نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 160,30 مترمربع پالك شماره 15180 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
20 - راى شماره   139960302026020688   مورخ   1399/09/26  آقاي عباس قادري به 
شناسنامه شماره 79 کدملی 5659920071 صادره کوهپایه فرزند عزت اله بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 195,89 مترمربع از پالك شماره 120 فرعی از 14915 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه 

از مالکیت خانم عصمت نجفى
21 - راى شماره   139960302026020687   مورخ   1399/09/26 آقاي امیر فرشادي پور به 
شناسنامه شماره 1967 کدملی 0532410637 صادره اراك فرزند مصطفی بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 233 مترمربع از پالك شــماره 588 فرعی از99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

22 - راى شماره   139960302026020696   مورخ   1399/09/27 آقاي علی مراد رئیسی 
نافچی به شناسنامه شماره 5 کدملی 6339633560 صادره شهرکرد فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 83,75 مترمربع پالك شماره 14636 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

بدیهى اســت در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/26 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1399/12/11- 
26007445     شماره ثبت در دبیرخانه م الف: 1093637   محمد على فالح- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان/11/157

آگهى تغییرات 
شــرکت کشــاورزى دامداران شهرســتان چادگان شــرکت تعاونى به شماره ثبت 
440 و شناســه ملى 10260092310 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/21 و نامه شــماره 205/3/184/779/695 مــورخ 1399/08/14 اداره 
تعاون روستایى شهرستان چادگان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محسن مومن زاده به 
کدملى 5759393510به ســمت رئیس هیات مدیره ، و مهدى صالحى رزوه به کدملى 
5759791818 به ســمت نایب رئیس و نبى اله زیارى به کدملى 5759150731 به 
ســمت منشــى ، عباداله کریمى به کدملى 1150117249 و جلیل میرزایى به کدملى 
5759801406 به عنوان اعضاء اصلى هیات مدیره شرکت براى مدت سه سال انتخاب 
گردیدندحسین اسماعیلى حسینى بشماره ملى 1150080493بسمت مدیرعامل به مدت 
یکسال تمدید گردد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فریدن (1093639)

آگهى تغییرات 
شرکت کشــاورزى دامداران شهرستان چادگان شــرکت تعاونى به شماره ثبت 440 
و شناســه ملى 10260092310 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/07/20 و نامه شــماره 205/3/184/779/695 مــورخ 1399/08/14 اداره 
تعاون روستایى شهرستان چادگان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نبى اله زیارى به کدملى 
5759150731 و محسن مومن زاده به کدملى 5759393510 و مهدى صالحى رزوه 
به کدملى 5759791818 و عباداله کریمى به کدملى 1150117249 وجلیل میرزایى 
به کدملى 5759801406 بعنوان اعضاى اصلى هیــات مدیره و اکبر عزیزى به کدملى 
5759779532 و محمود قائدى بردشاهى به کدملى 5759847163 بعنوان اعضاى 
على البدل هیات مدیره براى مدت سه ســال انتخاب گردیدند صورتهاى مالى و حساب 
سود وزیان سال مالى 1398 شرکت مورد تصویب قرار گرفت اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن (1093640)

آگهى تغییرات 
شرکت تحقیق و توسعه مانا پرشیا سهامى خاص به شــماره ثبت 34883 و شناسه 
ملى 10840108782 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سیدمحمدایمان روضاتى به کدملى 
1290724741 ، پویا شعبانى ســیچانى به کدملى 1289136467 و حمید شعبانى 
سیچانى به کدملى 1288640129 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - سارا ساعت چى به کدملى 1292098716 و سحر فتحى دهکردى 
به کدملى 1285146255 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 اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1093672)

آگهى تغییرات 
شرکت جهان سیم اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 7030 و شناسه ملى 10260281400 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده مورخ 1399/10/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - منصور نعیمى بروجنى به کدملى 6299748011، سعید نعیمى 
بروجنى به کدملى 0054041066 و امیر ساالر نعیمى بروجنى به کدملى1271268299 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - طیبه جوزدانى فر به کدملى 128447035 و محسن جوانى به کدملى 1283040581 بترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1093673)

آگهى تغییرات 
شرکت جهان ســیم اصفهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 7030 و شناسه 
ملــى 10260281400 به اســتناد 
صورتجلســه هیــات مدیــره مورخ 
1399/10/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - سعید نعیمى بروجنى به شماره 
ملــى 0054041066 بعنوان رئیس 
هیات مدیره، منصــور منعیمى بروجنى 
به شماره ملى 6299748011 بعنوان 
مدیرعامل و امیر ساالر نعیمى بروجنى 
به شماره ملى 1271268299 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر 
است. - ضمنا هیات مدیره کلیه اختیارات 
قانونى خود را در اساسنامه دارا مى باشد 
به مدیرعامل تفویــض نمود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1093674)

آگهى تغییرات 
شــرکت گروه صنعتى بهسازان بازو 
سهامى خاص به شماره ثبت 19591 
و شناســه ملى 10260404772 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى سالیانه مورخ 1399/07/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهاى 
مالى شامل صورت هاى سود و زیان 
و جریان وجوه نقد براى ســال مالى 
منتهى به 1398/12/29 و ترازنامه به 
تاریخ 1398/12/29مورد تصویب 
قرار گرفت. - موسسه حسابرسى راز 
دار به شناسه ملى 10100129086 
بعنوان حســابرس مستقل و بازرس 
اصلــى ، مرجان فخر المباشــرى به 
شماره ملى 1293511994 به عنوان 
بازرس على البدل براى ســال مالى 
منتهى بــه 1398/12/29 انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1093675)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص سایان پخش ماندگار درتاریخ 1399/11/16 به شماره ثبت 66940 به شناسه 
ملى 14009786660 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :پخش مواد غذایى -آشامیدنى و پروتئینى -صادرات وواردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى -اخذوام و تسهیالت ریالى و 
ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -اخذ و اعطاى 
نمایندگى از و به شــرکتهاى معتبر داخلى و خارجى -حق العمل کارى و انجام امور مربوط به تجارت 
الکترونیک و بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه ایى -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى 
و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
خلجا ، خیابان آیت اله کاشانى ، خیابان آیت اله طالقانى ، پالك- 804 ، ساختمان طالقانى ، طبقه منفى 
1 ، واحد 36 کدپستى 8135944485 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100000 سهم 10 ریالى تعداد 100000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 619/1 مورخ 1399/11/07 نزد بانک صادرات ایران 
شعبه خیابان طالقانى با کد 1900619 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مجید صادقى به 
شماره ملى 1285956729 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم زهرا امین زاده گوهرى به شماره ملى 1289104867 و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم ساناز زالى کهیش به شماره ملى 1754625290 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى عباس پوده به شماره ملى 1287650406 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى میثم 
خراسانى فردوانى به شماره ملى 1292254149 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 (1093670)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود شایان زمان درنا درتاریخ 1399/11/19 به شماره ثبت 66961 به 
شناسه ملى 14009790371 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى 
، محصوالت کشــاورزى و دامپرورى ، فرش و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و 
فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه 
فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى 
دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و 
اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از 
کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، 
شرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ملک شهر ، کوچه فرهنگیان12 ، کوچه فرهنگیان2، 
پالك 1 ، طبقه منفى 1 کدپستى 8196616475 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1,000,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى مهدى حیدرى شلمزارى 
به شــماره ملى 6339260314 دارنده 700000000 ریال سهم الشرکه آقاى هادى حیدرى 
شلمزارى به شماره ملى 6339916538 دارنده 300000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقاى مهدى حیدرى شلمزارى به شــماره ملى 6339260314 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقاى هادى حیدرى شلمزارى به شماره ملى 6339916538 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (1093680)

آگهى تغییرات 
شرکت گل پونه صفاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1252 و شناسه ملى 10260629059 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1399/08/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : بنفشه خلیلى به کد ملى1289066574و مهدى رحیم ملک به کدملى1287125824 بترتیب به سمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند تراز مالى 

سال 98 پس از قرائت گزارش بازرس تصویب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1093651)

آگهى تغییرات 
شرکت مبین فوالد راوند خاورمیانه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64043 و شناسه ملى 14008962723 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/10/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید مصطفى باب المراد کدملى 1270112112و على شکیبا نسب کدملى 3071106564 و بهزاد کرمى 4072199249 و نادر هادى زاده 5419612267 به عنوان 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت نامحدود 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 (1093678)
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چرا باید هر 

روروزى یک عدد ســیب  مى کهکهکه قدیق اینا توصیــه
بخورید تا پاى تان به مطب دکتر ننررســد این بار باعث شــد 

محققان صحــت آن را روى افراد مبتالب به بیمارى هــاى قلبى و بویژه 
کلسترول باال آزمایش کنند. بر اساس این تححقیق، مصرف سیب مى تواند سبب 

کاهش کلسترول خون شود.
یبفیبرر است. ای این خاصیت در تمام میوه هاى دیگرهمبه و و ولنول ها پ پلىى ف ز از ىغنى ىاى ی میووه  سیبیب،

چشم مى خورد و وجه تمایز این میوه، تاثیر خارق العاده اى است که بر چربى هاى خون دارد. 
براى تایید فرضیه به گروهى از داوطلبان به مدت 8 هفته روزىدو 8محققان در بررسى هاى خود

عدد سیب و به گروهى دیگر نوشیدنى هاى ایزوکالریک دادند.
نتایج تحقق ثابت کرد که پارامترهاى خونى گروهى که روزانه دو عدد سیب مصرف مى کردند 

به ویژه حامالن کلســترول و لیپوپروتئین ها با تراکم پایین به پایین ترین حد خود رسیدند.
عملکرد اندوتلیال مویرگ ها نیز بهتر شــد اما مصرف سیب هیچ تاثیرى بر فشار خون و 

سایر نشانگرهاى کالسیک بیمارى هاى قلبى عروقى نداشت. با این وجود محققان 
توصیه مى کنند هنوز پیرو سنت قدیمى باشید و اگر کلسترول خون تان باالست 

بیمارى قلبى اگر مبتال به حداقل روزانه یکعدد ســیب میل کنید و
عروقى هستید، رژیممدیترانه اى داشته باشید.

امروزه به دلیل وجود کارخانه ها و همچنین خودرو ها هواى شهر آلوده تر شده است. در این بین افراد با وجود سرما و برف 
و باران مجبور به استفاده از وسایل شخصى خود و سیستم گرمایشى هستند که با این امر آلودگى را دو چندان مى کنند.
 آلودگى هوا با داشتن ذرات معلق گرد و غبار و مواد سربى مى تواند اثرات سویى بر سالمت افراد داشته باشد. با نفوذ 
کردن آلودگى در برف و باران سالمت افراد به خصوص کودکان بیشتر تهدید مى شود.  با وجود این شرایط  برف و 

باران تمیزى نخواهیم داشت و  مصرف آن مى تواند موجب بیمارى افراد درطول زمان شوند.
این مواد آلوده روى اجسام یا موارد دیگر مى نشینند، همچنین هر زمانى که برف در کالنشهر ها ببارد فلزات سنگین 

هوا مى توانند درون دانه هاى برفى نفوذ کنند و پنهان شوند.
افراد با خوردن برف،  باعث انتقال سموم و آلودگى هاى محیط به بدن مى شوند که در طوالنى مدت عوارض خطرناکى 
را به همراه خواهند داشت. برف با آب آشــامیدنى معمولى یا معدنى بسیار فرق دارد و اصال حاوى مواد معدنى غنى 

نیست، زیرا بیشتر در معرض آلودگى هوا قرار مى گیرد.
به گفته کارشناسان، اگر آب حاصل از برف، حاوى مواد معدنى نباشــد، طبق اصل بیولوژیکى مناسب نخواهد بود. 
مصرف برف بیشتر سالمت بدن کودکان را نشانه مى گیرد، زیرا سیستم ایمنى بدن آن ها در برابر آلودگى حساس تر 

بوده و مى تواند موجب بروز انواع بیمارى در کودکان شود.
خانواده ها در صــورت  بیرون رفتن براى تفریح کــودکان باید به خوبى مراقب فرزندان خود باشــند تا از آب باران 
و برف موجود در پارك اســتفاده نکنند. خوردن چنین برف آلوده اى، مى تواند زمینه ساز بروز بسیارى از بیمارى ها 

باشد.

احتمال مرگ با خوردن برف!

داشتن اســترس امرى کامال طبیعى 
اســت ولى زمانى که مزمن مى شود، 
مى تواند فرد را با مشــکالت مختلفى 

از جمله بیمارى هاى قلبى، افسردگى، 
آلزایمر و ســرطان مواجه کند. هنر افراد 

موفق، کنترل اســترس و تبدیل آن به یک 
فرصت براى موفقیت است.

مشکالت اقتصادى، بیمارى، مشکالت خانوادگى 
و به طور کلى عوامل اســترس زاى مختلفى در زندگى 

روزمره تمام افــراد وجود دارنــد که بر افزایش ســطح 
هورمون اســترس و بروز بیمارى هاى مختلف در افراد تاثیر 

مســتقیم مى گذارند. مطالعات محققان دانشکده پزشکى جان 
هاپکینز در آمریکا نشــان مى دهد تاثیر اســترس بــر زنان به 

ویژه در دوران میانســالى، احتمال بروز اختالالت شناختى را افزایش 
مى دهد.

در این مطالعه آمده است استرس نرمال باعث افزایش موقتى هورمون 
کورتیزول مى شــود و هنگامى  که اســترس از بین مى رود، ســطح 
هورمون به حالت طبیعى بازمى گردد اما با اســترس هاى مکرر،  پاسخ 
استرسى افزایش یافته و هورمون در سطح باالیى باقى مى ماند و این 
موضوع به هیپوکامپ مغز که مسئول اصلى حافظه است، صدمه وارد 

مى کند.
این مطالعه نشــان مى دهد تاثیر اســترس بر زنان به ویژه در دوران 
میانسالى، احتمال بروز اختالالت شناختى را افزایش مى دهد ولى چنین 

ارتباطى در مردان دیده نشده است.
مطالعه دیگرى که توسط محققان دانشگاه موناش در استرالیا صورت 
گرفته اســت، نشــان مى دهد سیســتم لنفاوى بر اثر استرس مزمن 
دستخوش تغییرات فیزیکى مى شــود که به گسترش سرطان در بدن 

کمک مى کند.
سرطان از دو طریق خون و سیســتم لنف در بدن گسترش مى یابد؛ به 

همین دلیل درك  
عملکرد سیستم لنفاوى در  
گسترش ســرطان حائز 

اهمیت است. 
عالوه بر سرطان و کاهش حافظه، استرس مزمن در بروز بیمارى هاى 
قلبى،دیابت، چاقى و اضافه وزن، آســم، سردرد، افسردگى، اختالالت 

گوارشى، پیرى و مرگ زودرس موثر است.
پروفســور یان رابرتســان اســتاد کالج ترینیتى دوبلین کــه یکى از 
برجسته ترین محققان علوم اعصاب اروپا است، راهکارى چهار مرحله اى 
براى کنترل اســترس و تبدیل آن به فرصتى براى موفقیت ارایه کرده 

است که مى تواند زندگى افراد پراسترس را دگرگون کند.

 اولین قدم: به مغز خود با صداى بلنــد بگویید که این 
شرایط چقدر هیجان انگیز است

براى تبدیل استرس به یک موقعیت فوق العاده براى پیشرفت، به جاى 
اینکه بگویید شرایط چقدر استرس زاست، با صداى بلند به خود بگویید 
موقعیت پیش آمده کامال هیجان انگیز است؛ شاید این واگویى در ظاهر 
ساده و بى اهمیت باشد؛ ولى به مغز فرمان مى دهد که موقعیت را چگونه 
ارزیابى کنــد. زمانى که مضطرب یا هیجان زده مى شــویم، هورمون 

کوتیزول ترشح مى شود.

در این حالت واکنش مغز اســت که مشخص مى کند هورمون به یک 
واکنش مضر یا مفید تبدیل شود و وظیفه ماست که حالت مناسب را در 
اختیار مغز قرار دهیم تا فرمان الزم را صادر کند. در این شرایط هرگز 
نمى توان مغز را قانع کرد که شرایط عادى است. فقط مى توان به مغز 

القا کرد که شرایط بسیار هیجان انگیز است.

 دومین قدم: دم و بازدم عمیق
در این حالت تنفس عمیق پنج ثانیه اى از راه بینى و بازدم شش ثانیه اى 
داشته باشید. دم و بازدم عمیق، سبب تغییرات شیمیایى مغز مى شود و 

مانند داروى طبیعى ضد استرس عمل مى کند.

 سومین قدم: مانند یک قهرمان بایستید
سومین قدم این است که ژســت یک قهرمان را بگیرید؛ یعنى صاف 
بایستید، قفسه ســینه را بیرون داده و ســر را کامال باال بگیرید. ژست 

قهرمانانه سبب مى شود اعتماد مغز به کارایى خود افزایش یابد.
در واقع این حالت ترفندى براى افزایش قابلیت و توانایى مغز اســت. 
نتیجه آزمایش ها نشان مى دهد ژست قهرمانانه سبب افزایش هورمون 

تستوسترون در زنان و مردان مى شود.

 قدم چهارم: دستان خود را مشت کنید
قدم چهارم این است که دست راست خود را مشت کنید و به مدت 45 
ثانیه بسته نگه دارید. ســپس آن را براى 15 ثانیه باز کنید و مجددا 45 
ثانیه مشت کنید. این عمل سبب مى شود نیمکره چپ مغز فعال شده 
و فرد در یک وضعیت چالش ذهنى قرار گیرد تا از استرس براى بهبود 

عملکرد بدن استفاده کند.
رابرتســان معتقد اســت اســترس یک منبع انرژى عظیم اســت؛ 
بنابراین مى توان آن را برداشــت کرد و از آن در جهت موفقیت کمک 
گرفت، در غیر این صورت اهرمى براى جذب پیرى، افسردگى و سرطان 

مى شود.

کنترل استــــــــــرس در 4 مرحله  
س امرى کامال طبیعى 
مانى که مزمن مى شود، 
 با مشــکالت مختلفى 

ى هاى قلبى، افسردگى، 
رطان مواجه کند. هنر افراد 

 اســترس و تبدیل آن به یک 
وفقیت است.

مشکالت خانوادگى صادى، بیمارى،
عوامل اســترس زاى مختلفى در زندگى 

فــراد وجود دارنــد که بر افزایش ســطح 
ترس و بروز بیمارى هاى مختلف در افراد تاثیر 
جان پزشک مطالعاتمحققاندانشکده گذارند

همین دلیل درك 
عملکرد سیستم لنفاوى در 
حائز رطان گسترشس

در این حالت واکنش مغز اس
واکنش مضر یا مفید تبدیل
اختیار مغز قرار دهیم تا فرم
ک نمى توان مغز را قانع کرد
القا کرد که شرایط بسیار ه

 دومین قدم: دم و بازد
در اینحالت تنفس عمیقپن
داشته باشید. دم و بازدم عمی
مانند داروى طبیعى ضد استر

مانندیک سومینقدم:

4رل استــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس در4

کمبود هر ویتامینــى در بدن عوارضى به دنبــال دارد. در 
این میان، برخى از کمبودهــاى ویتامینى و ارتباط آن ها با 
درد مفاصل شناخته شده اســت که در ادامه به آن ها اشاره 

مى کنیم.
D ویتامین 

ویتامین دى براى جذب کلسیم و حفظ تعادل مواد معدنى 
در بدن ضرورى است. ویتامین دى ناکافى باعث اختالل در 
جذب کلسیم و تضعیف استخوان ها به همراه درد مفاصل 

مى شود.
کمبود ویتامین دى همچنین مــى تواند منجر به تضعیف 
ماهیچه ها شود. همه افراد باید روزانه 15 میکروگرم ویتامین 
دى را از طریق مواد غذایى، مولتى ویتامین ها و نور خورشید 
به دست بیاورند.غالت غنى شده و فراورده هاى لبنى حاوى 

ویتامین دى هستند.
C ویتامین 

اسید اسکوربیک یک ویتامین شناخته شده در تولید کالژن 
اســت که ماده کلیدى تاندون ها، رباط ها و استخوان ها 
شناخته مى شود. کمبود ویتامین ث منجر به تضعیف بافت 
هم بند، درد و تورم مفاصل مى شــود. براى حفظ سالمت 
مفاصل، یک مرد بزرگ سال باید روزانه به طور متوسط 90 

میلى گرم ویتامین ث دریافت کند، در حالى که میزان نیاز 
زنان 75 میلى گرم است.سبزیجات، میوه ها، به خصوص 
توت فرنگى، فلفــل قرمز و مرکبات حــاوى ویتامین ث 

هستند.
A ویتامین 

بدن شما براى فرایندهاى مختلف از جمله رشد استخوان ها 
و تمایز سلولى نیاز به ویتامین آ دارد. یک مرد به طور متوسط 
نیاز به 3 هزار واحد ویتامین آ در روز دارد در حالى که میزان 

نیاز روزانه زنان به این ویتامین قریب به 2300 واحد است.
سیب زمینى شــیرین، هویج، کدو و کلم پیچ حاوى مقادیر 
زیادى از این ویتامین هســتند. کمبود ویتامین آ منجر به 
صدمه به بافت هم بند و درد مفاصل مى شــود. با این حال 
مکمل هاى این ویتامین اگر بیش از حد استفاده شود هم 

درد مفاصل را به همراه خواهد داشت.
 ویتامین هاى دیگر

کمبود برخى ویتامین ها نیز با درد مفاصل ارتباط دارد. این 
موضوع به ویژه در افراد با رژیم و تغذیه نامناسب رایج است. 
ویتامین ب 1 و ویتامینE یا تیامین، ویتامین ب 6 و ویتامین 
ب 12 از این قبیل هستند. اگر با جبران ویتامین ها همچنان 

دچار درد مفاصل بودید، حتما به پزشک مراجعه کنید.

کمبود چه ویتامینى 
باعث درد مفصل 

مى شود؟

رییس انجمــن دیابت ایران گفت: 
بسیارى از افراد مبتال به دیابت پس 
از تســت قند خون صبحگاهى به 
محض آگاهى از بــاال بردن میزان 
آن،   دچار اســترس مى شوند و به 
همین دلیل نیز انگیزه خود را براى 

کنترل قند خون از دست مى دهند.
اسدا... رجب افزود: تزریق انسولین 
به مقدار کم،  کاهش قند خون نیمه 
شــب، تغذیه نامناسب یا پرخورى، 
پدیــده داوون و تزریق نادرســت 
انسولین از دالیل افزایش قند خون 

صبحگاهى است.
پدیــده  داشــت:  اظهــار  وى 
داوون بــه ایــن جهت اســت که 
از حــدود ســاعت 3 تــا 4 صبح 

به بعد، قند خون افزایش مى یابد که ســه یــا چهار بار 
در هفته،   این مســئله رخ مى دهد.  علــت این افزایش، 
ترشــح هورمون هایى مانند هورمون رشــد به ویژه در 
دوره بلــوغ مبتالیان بــه دیابت نوع یک اســت و این 
هورمون ها مخالف انســولین عمــل مى کنند و باعث 

افزایش قند خون مى شوند.
رجــب ادامه داد: در افــراد دیابتى که انســولین تزریق 
مى کنند، کاهش اثر انسولین که هنگام شب تزریق شده 
و نیز استرس و فشارهاى عصبى، به تشدید پدیده داوون 
مى انجامد.  براى اطمینان از بروز این پدیده، الزم است 

طى شب، چندین بار قند خون را اندازه گیرى کرد.

رییس انجمن دیابت تصریح کرد: براى برطرف کردن این 
پدیده، از آن جا که نیاز به انسولین در هنگام صبح افزایش 
مى یابد، با نظر پزشک، انسولین را باید دیرتر تزریق کرد.

وى اضافه کرد: با توجه به این که در کشور ما بسیارى از 
افراد دیر شام مى خورند،  قند خون ممکن است طى شب 
افزایش یابد.  در این مورد نیز باید در طول شب، چندین بار 
قند خون را کنترل کرد و اگر متوجه شدید که قند خون در 
طول شب افزایش یافته، به احتمال زیاد،   میزان انسولین 

براى تزریق شبانه کم است.
رییس انجمن دیابت ایران خاطرنشان کرد: کاهش قند 
خون در نیمه هاى شــب نیز ممکن است سبب افزایش 
قند خون صبحگاهى شــود؛ زیرا هنگامى که قند خون 

به شدت کاهش یابد، بدن انسان به 
طور خودکار هورمون هایى از جمله 
آدرنالین و گلوکاگن ترشح مى کند 
که مخالف انســولین عمل کرده و 
باعث افزایش قند خون صبحگاهى 

مى شوند.
رجب گفت: بیمار بایــد قند خون 
را چندین بار در طول شــب کنترل 
کند تا متوجه کاهش احتمالى قند 
خون شــود.  میزان انسولین پایه و 
زمان تزریق آن باید زیر نظر پزشک 
تغییراتى داده شود و تغذیه نامناسب 
یا پرخورى نیز هر یک ممکن است 
به افزایش قند خــون صبحگاهى 

بینجامد.
وى افزود: برخــى از افراد مبتال به 
دیابت به جاى شام، میوه زیاد مصرف مى کنند یا به مقدار 
زیاد مواد پروتئینى، لبنیات و ماست مى خورند که در طول 
شب، بخشــى از این مواد در کبد تبدیل به قند یا گلوکز 
مى شود و همین امر سبب افزایش قند خون صبحگاهى 

مى  شود.
رجب اظهار داشت: براى شام نباید مقدار فراوان پروتئین، 
مواد غذایى پــر چرب و نیز مقدار زیــادى میوه مصرف 
کرد.  براى مهار افزایش قند خــون صبحگاهى، اولین 
گام، تشخیص دلیل بروز آن است و  در صورتى که قند 
صبحگاهى کنترل شود،   کنترل قند خون در سایر اوقات 

روز نیز امرى قابل دسترسى است.

کنترل افزایش قندخون صبحگاهى چگونه است؟

احساس راه رفتن یا خزیدن حشــره روى پوست یکى از 
اختالالت رایج حس المسه است که دالیل مختلف مانند 

اضطراب، دیابت و پارکینسون دارد.
«فورمیکاسیون» یا احســاس راه رفتن یا خزیدن حشره 
روى پوست بسیار شایع است و در واقع نوعى پارستزى یا 
اختالل احساس المسه، مثل مورمور شدن، است. به طور 
کلى پارستزى به هر نوع پیام مربوط به حس المسه گفته 
مى شــود که هیچ علت فیزیکى ندارد. پارســتزى انواع 
مختلفى دارد و مى تواند به صورت سوزش، مورمور شدن، 

بى حسى یا فورمیکاسیون ... بروز پیدا کند.

عالیم فورمیکاسیون چیست؟
این احساس همچنین ممکن است همراه با خارش باشد 
که موجب مى شود شما دایم به خاراندن پوست آن منطقه 
تمایل داشته باشید، حتى اگر هیچ عامل واقعى و خارجى 

باعث تحریک و خارش پوست نشده باشد.
در اغلب موارد فورمیکاســیون شــب ها اتفاق مى افتد. 
همچنین افرادى که دارو مصرف مى کنند ممکن اســت 
فورمیکاسیون را به عنوان یکى از عوارض جانبى داروها 
تجربه کنند که در این صورت پــس از قطع مصرف دارو، 

فورمیکاسیون هم به پایان مى رسد.

حس راه رفتن حشره روى پوست

سیما سادات الرى در ارتباط با رعایت 
پروتکل ها به منظور پیشــگیرى از 
انتقال ویروس توصیه هایى ارائه داد.

ســخنگوى وزارت بهداشت گفت: 
اتوبوس هاى درون شهرى به عنوان 
یکى از کانون هــاى انتقال ویروس 
کرونا محســوب مى شوند. بنابراین 
توصیه ما این اســت که قبل از ورود 
و هنگام استفاده از اتوبوس حتماً از 
ماسک استفاده کنید. از سوار شدن به 
اتوبوس هاى شلوغ خوددارى کنید و 
طورى در اتوبوس نشسته و یا بایستید 
که حداقل یک متر از سایرین فاصله 

داشته باشید.
وى افزود: پنجره هــاى اتوبوس را 
باز یا نیمه بــاز بگذارید تا تهویه هوا 
به خوبى انجام شود. تا حد امکان از 
دست زدن به دستگیره صندلى و سایر 
بخش هاى اتوبوس خوددارى کرده 
و در صورت استفاده از دستگیره ها، 
حتماً از دستکش و یا دستمال کاغذى 

استفاده کنید.
الرى ادامــه داد: از هرگونه تماس 
دســت با چشــم ها، دهان و بینى 
خــوددارى کنید و تا حــد امکان از 
کارت هاى الکترونیکى براى پرداخت 
هزینه سفر استفاده کنید. همچنین 
ضرورى است که بعد از پیاده شدن 
از اتوبوس نســبت به شست وشو و 

ضدعفونى دست ها اقدام شود.

انتقال کرونا در 
اتوبوس 

بسیارى از مردم دوست دارند هنگام خواب روى شکم باشند، چون 
احساس راحتى مى کنند، اما پیامدهاى خطرناك آن را نمى دانند.

پژوهش هاى علمى ثابت کرده که خوابیدن روى شــکم بســیار 
خطرناك بوده و بهتر آن اســت که انسان به طرف راست بخوابد.

یکى از مهمترین خطرهاى خوابیدن روى شــکم، تشکیل سنگ 
کلیه است.

خوابیدن به راست و چپ مانع شکل گیرى سنگ کلیه مى شود؛ اما 
خوابیدن روى شکم باعث مى شود بدن بى تحرك مانده و سنگ 

در کلیه رسوب کند.
همچنین با خوابیدن روى شکم، عضالت شکم به تدریج ضعیف 
شــده، کمر قوز پیدا مى کند، گردن دچار آسیب مى شود و شخص 

احساس تشنج و انقباض مى کنند.

دالیلى که 
هرگز نباید 

روى شکم خوابید



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

به هر چه بــه آن مأمور شــده ایــد، عمــل کنیــد و از هر چه شــما را 
نهى کرده اند، دســت بدارید. در کارى شتاب مکنید، مگر آنگاه، که به 
حقیقت آن آگاه شوید. بســا شــما کارى را ناخوش دارید و رأى ما در 
آن چیز دیگر باشــد. بدانید که ایــن دنیایى که همــواره در آرزوى 
آن هســتید و بدان رغبت مى ورزید و سبب خشــم و خشنودى شماست 
نه خانه شماست و نه منزلى است که براى آن آفریده شده اید، یا شما را 

موال على (ع)بدان دعوت کرده باشند. 
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  شهردارى خوانسار

آگهى فراخوان
عنوان فراخوان: تکمیل ساخت و اجاره غرفه هاى واقع در پارك سرچشمه و استهالك هزینه ساخت با اجاره بها 

پیرو صورتجلسه شماره 8772 مورخ 99/11/05 شوراى عالى سرمایه گذارى
شهردارى خوانسار در نظر دارد غرفه هاى واقع در پارك سرچشمه جنب آب مرزنگشت را در قالب سرمایه گذارى جهت 

تکمیل ساخت غرفه ها و استهالك هزینه ساخت با اجاره ماهیانه به بخش خصوصى واگذار نماید.
شرکت کنندگان مى بایست براى هر غرفه با مساحت 52/5 مترمربع مبلغ 31/500/000 ریال و براى هر غرفه با مساحت 
26 مترمربع مبلغ 15/600/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در فراخوان سرمایه گذارى به حساب شهردارى خوانسار به 
شماره حساب 0105922986005 نزد بانک ملى واریز و یا نسبت به اخذ ضمانت نامه بانکى به مدت سه ماه اقدام نمایند. 
شرکت کنندگان مى بایست یک نسخه برگه حاوى اطالعات تکمیلى و شروط قرارداد و یک نسخه فراخوان را از واحد 
سرمایه  گذارى و جذب مشارکت هاى مردمى شهردارى تحویل گرفته و با قید قبولى امضاء کرده و به پیشنهادات خود 

ضمیمه و تسلیم نمایند.
پیشنهاد دهندگان از تاریخ 99/11/25 لغایت پایان وقت ادارى 99/12/05 مدارك ذیل را در پاکت الك و مهر شده 

شامل:
الف) محتوى یک نسخه از فراخوان و یک نسخه از برگه مشخصات و شرایط قرارداد که به امضاء شرکت کننده رسیده 

و ضمانت نامه یا فیش واریزى 
ب) مدارك و اسناد مرتبط با زمینه فعالیت

ج) محتوى برگه پیشنهاد قیمت که طبق شرایط قید شده در نسخه اطالعات تکمیلى آورده شده را در مهلت مقرر 
تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نمایند.

زمان بازگشایى پیشنهادات روز چهارشنبه 99/12/06 مى باشد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده فراخوان مدت یک هفته از بازگشایى پاکت ها شهردارى سپرده نفر اول را 

ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.
شهردارى در رد و یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است و هزینه آگهى به عهده برنده فراخوان مى باشد.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 57773003 قسمت ســرمایه گذارى و جذب 
مشارکت هاى مردمى شهردارى خوانسار تماس حاصل فرمایند.                                          

م.الف: 1093788  

وزیر نیرو با اشاره به نقش ویژه شهدا و خانواده هاى آنها 
در حفــظ و پایدارى اصول انقــالب و فضاى ایثارگرى 
گفت: شهدا صاحبان اصلى و باغبانان این انقالب بوده 
و ارزش  گذارى و قدردانى از آنها تضمین کننده توســعه 

فرهنگ ایثارگرى است.
رضا اردکانیان در دیدار ویدئو کنفرانسى با خانواده هاى 
شهداى صنعت آب و برق ضمن گرامیداشت مقام شامخ 
شهداى انقالب اسالمى، با اشاره به مسئولیت سنگین 
وزارت نیرو در تامین دو کاالى اساسى آب و برق اظهار 
داشت: براى بنده افتخار اســت در این دوره، مسئولیت 
وزارتخانه اى را عهده دار هستم که در کنار وظیفه سنگین 
تامین و عرضه دو کاالى اساســى آب و برق در شرایط 
خاص کشور، از مجموعه وســیعى حدود 20 هزار نفر از 

ایثارگران در پهنه این دستگاه بهره مند است.
وى اضافه کــرد: کارى که همــکاران در این صنعت 
عهده دار هستند در نوع خود انجام وظیفه ارزنده اى بوده 
که در خیلى از مواقع مستلزم ایثارگرى است، اما این به 
این معنا نیست که جایگاه ویژه شهدا، جانبازان و آزادگان 

را نادیده بگیریم.
وزیر نیرو با اشــاره به مقام شــامخ خانواده هاى شهدا و 
ایثارگران خاطرنشان کرد: نقش ویژه شهدا و خانواده هاى 
آنها در حفظ و پایدارى اصول انقالب و فضاى ایثارگرى 
بسیار حائز اهمیت است، چرا که شهدا صاحبان اصلى و 
باغبانان این انقالب هستند. نهال این انقالب 42 سال 
پیش با خون پاك آنها آبیارى شــده و امروز به درختى 
تنومند تبدیل شده و همه ما، فرزندان و نسل هاى آتى در 

سایه این درخت تنومند آسایش خواهند داشت.
به گفته وى، شهدا همیشه بر گردن ما حق دارند و با انجام 

وظیفه و خدمت شبانه روزى باید این حق را ادا کنیم.
اردکانیان با بیــان اینکه حق توفیق خدمــت به مردم 
توفیق کمى نیست، یادآور شــد: اینکه ما افتخار داریم 
در مجموعه اى خدمت کنیم که بــا اصلى ترین عناصر 
آسایش و امنیت خاطر مردم و توسعه عمرانى کشور سر 
و کار دارد افتخار کمى نیســت. قدردانى از این نعمت، با 
تالش، فعالیت، انگیزه باال در خدمت رسانى وسیع، اجراى 
طرح ها، برنامه ها، تســهیل امــور، کم کردن پیچیدگى 
کارهاى ادارى و به ثمر رساندن پروژه ها انشاا... به طور 

شایسته انجام مى شود.

این مقام مســئول گفت: مقوله دیگرى که حق عمومى 
و اجتماعى بر ذمه همه شــهروندان بوده حقى است که 
خانواده هاى ایثارگران نزد مــا دارند. این خانواده ها باید 
به شکل متمایز براى خدمات، جانفشــانى، بردبارى  و 

صبورى هاى خود مورد احترام واقع شوند.
وزیر نیــرو تاکید کرد: بایــد فضاى ارزش گــذارى به 
ایثارگران و خانواده آنها فضاى حاکم بر کشــور باشد و 
این موضوع مهمى اســت که نباید اجازه دهیم از رونق 

بیفتد.
اردکانیان در پایان خاطرنشان کرد: مناسبت هاى زیادى 
در تقویم و تاریخ وجود دارد، اما تجلى  دادن قدردانى ها، 
ارزش گذارى بر ایثارگرى ها و تالش هایى که در گذشته، 

حال و آینده در اشــکال مختلف مبارزات مسیر پیروزى 
انقالب، صحنه دفاع مقدس، دفاع از حرم و این ایام هم 
شهداى ســالمت امرى مهم و ضرورى است. قدردانى 
از این مجموعه ها و اداى احتــرام به آنها تضمین کننده 

توسعه این فرهنگ است.
■■■

در ادامه این مراســم مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان گفت: با هدف تجلیل از خانواده گرانقدر 
ایثارگران در اصفهان از خانواده هاى شــهداى انقالب، 
شهداى 8 سال دفاع مقدس و شــهداى سالمت تقدیر 

بعمل مى آید.
هاشم امینى با تجلیل از خانواده نادرى از شهداى انقالب، 

خانواده حــاج عبدالرحمانى از شــهداى دفاع مقدس و 
خانواده دکتر موســوى که از جمله شــهداى سالمت 
مى باشــند اعالم کرد: اســتان اصفهان حدود 23 هزار 
شهید تقدیم نظام نمود این درحالیست که در شرکت آبفا 
استان اصفهان 822 نفر ازخانواده ایثارگران،12 آزاده،114 
جانیاز،44 فرزند شهید،115 خواهر وبرادر شهید ، 118 
فرزند جانباز و 120 فرزند آزاده در شــرکت آبفا مشغول 

به فعالیت هستند.
وى با اشــاره به برگزارى یادواره شــهدا افزود: تاکنون 
دو یادواره بزرگ با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا در 
شرکت آبفا اســتان اصفهان برگزار شد ودر نظر داریم با 
مساعد شدن شرایط پس از شیوع ویروس کرونا سومین 

دوره یادواره خانواده شهداى آبفا را نیز برگزار کنیم.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان با بیان اینکه 
دردوران قبل از کرونا تجلیل از خانواده گرانقدر شــهدا، 
ایثارگران، جانبازان و آزاده ها در مناسبت هاى مختلف 
همواره در دستور کار قرار داشــت خاطرنشان ساخت: 
فرهنگ ایثار و از خودگذشتگى در صنعت آبفا نهادینه شده 
بطوریکه خدمات رسانى مستمر و ار تقاء سطح خدمات 

مصداق بارز ایثار واز خودگذشتگى مى باشد.
امینى فرایند یکپارچه سازى شــرکتهاى آبفا شهرى و 
روستایى را در اصفهان موفقیت آمیزاعالم کرد و تصریح 
نمود: پس از یکپارچه ســازى شــرکتهاى آبفا شهرى 
و روســتایى در اصفهان فاصله خدمات رســانى میان 
شهر و روســتاها در اصفهان روز به روز کمتر مى شود 
به گونه اى که مى توان گفت فرایند ســرعت خدمات 

رسانى در روستاها چشمگیرشده است.
وى ادامه داد: پیش بینى مى شود از 46 روستا که تحت 
پوشــش آبفا گلپایگان و خوانسار مى باشــد تا 6 ماهه 
اول 1400 این روســتاها تحت پوشش تصفیه خانه آب 
گلپایگان قــرار گیرند و این کار جهــادى تنها با روحیه 

ایثارگرى عملیاتى گردید.
در این مراسم از خانواده هاى ایثارگران صنعت آب و برق 
اصفهان، حاج عبدالرحمانى شهید دوران دفاع مقدس، 
نادرى شــهید انقالب، دکتر موســوى شهید سالمت، 
و خانواده هاى شــهداى 4 اســتان گیالن، مازندران، 
سیستان و بلوچستان و خراسان رضوى به  نمایندگى از 

خانواده هاى شهداى این صنعت تقدیر شد.

در دیدار ویدیوکنفرانسى وزیر نیرو با خانواده هاى شهداى صنعت آب و برق صورت گرفت؛

تقدیر از خانواده هاى شهداى انقالب، دفاع مقدس و سالمت در استان اصفهان
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