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بهترین وضعیت نشستن پشت میزکاشان بیشترین بیمه شده تأمین اجتماعى در کشور را داردسرى جدید «شب هاى مافیا» تولید مى شودقیمت بنزین در سال 1400 چقدر است؟ پیشنهاد جنجالى به محمود فکرى! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا بیمارى هاى 
کلیه همراه با 

درد است؟

روزنامه هاى اصفهان از افتخارات استان هستند
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کروناى انگلیسى شهردارى 
یک شهر را تعطیل کرد

اصالح الگوى ترافیکى 
خیابان عبدالرزاق

ماجراى پارکوربازى در 
سى و سه پل چه بود؟ توقف روند نزولى 

کرونا در استان 
اصفهان

متخصص جراحى کلیه و مجارى ادرارى گفت: عالمت 
بیمارى هاى کلیوى لزوماً درد نبوده و اغلب 

بیمارى هاى کلیوى خاموش هستند. علیرضا نوشاد 
افزود: با توجه به اینکه اغلب اختالالت کلیوى بدون 

درد هستند، بیماریابى فعال و انجام چکاپ روتین...

سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با بیمارى کرونا در 
اصفهان گفت: عــادى انــگارى و رعایت نکردن 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى در زمینه استفاده از 
ماسک و فاصله گذارى در بسیارى از شهرستان ها، 
روند نزولى شیوع کرونا در این استان را متوقف کرده 
اســت. حجت ا... غالمى اظهار داشــت: هم اینک 
شیوع کرونا و بیمارى کووید 19 در برخى شهرهاى 
استان اصفهان صعودى یا ثابت است. وى ادامه داد: 
ادامه این روند بیانگر این اســت که به طور قطع در 
صورتى که حساسیت ویژه و خاص در زمینه رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشتى نداشــته باشیم به سمت 

شهرهایى با وضعیت نارنجى...
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آغاز ثبت نام دریافت نهال در اصفهان از هفته آیندهآغاز ثبت نام دریافت نهال در اصفهان از هفته آینده
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 حجت االسالم و المسلمین معتمدى مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان:

ناگفته هاى کیانیان
 از ایفاى یکى از مهمترین نقش هاى 
مجموعه «مختارنامه»

نقش عبدا... بن زبیر 
چگونه بازى شد؟

متفاوت مثل محرم نویدکیا
آدم باورش نمى شود که فردى شبیه به محرم نویدکیا دارد در فوتبال 
ایران کار مى کند. اصًال در ذهن نمى گنجد که محرم محبوب ترین و 
مهم ترین بازیکن تاریخ باشگاه بزرگى مثل سپاهان است که از اتفاق 
اصًال هم هواداران آرامى ندارد. او وصله ناجور فوتبال ایران نیست ولى 
واقعًا به سختى مى توان او را در کنار سایر پیشکسوتان فوتبال ایران 

قرار داد. محرم وقتى دوشنبه شب میهمان برنامه...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

39 درصد 
مشترکین برق در 
اصفهان پرمصرفند

با دست بسته در اقیانوس بال شنا کردیم
وزیر بهداشت: 

2

مجتبى حسینى: فعًال با همین کادر ادامه مى دهیممجتبى حسینى: فعًال با همین کادر ادامه مى دهیم
برنامه مان براى آینده این است که کار کنیمبرنامه مان براى آینده این است که کار کنیم

کادر فنى جدیدکادر فنى جدید
 ذوب آهن استارت زد ذوب آهن استارت زد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی نوبت دوم
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

مبلغ برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

4,604,139,575228,124,000جارىعملیات نصب انشعابات فاضالب منطقه یک شهر اصفهان 99-4-193/4

8,216,996,900336,509,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه 5 شهر اصفهان99-4-221/3

10,558,512,500406,755,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در مینادشت منطقه فالورجان99-4-284

33,656,242,6001,099,687,000جارىعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه نجف آباد99-4-285

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/12/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/12/17

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(  داخلی 384  )
نام روزنامه: نصف جهان

تاریخ انتشار:1399/12/02

محمد على کاظمى-سرپرست اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهانمحمد على کاظمى-سرپرست اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

آگهى حفاظت و قرق ذخیره گاه جنگلى 
گله پاره شهرستان نطنز

بدینوسیله به اطالع عموم مى رساند به استناد ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعى و ذخایر 
جنگلى کشور و ماده 50 قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگلها و مراتع و با اختیارات حاصله از این 
مواد قانونى، اراضى و محدوده ذخیره گاه جنگلى گله پاره شهرســتان نطنز واقع در پالکهاى 179 
اصلى و 2 فرعى بخش ثبتى 9  شهرستان نطنز با مشخصات و حدود اربعه زیر طبق نقشه و با مساحت 

1453  هکتار از بهمن ماه سال 1399 به مدت 10 سال قرق اعالم میگردد.
شماال: مراتع صالح آباد
جنوبا: آبریز کوه اوره

شرقا: جاده آسفالته کاشان- نطنز
غربا: معادن گدار سیاوش و سیف اله سعیدى

بدیهى است هر گونه تخریب و تصرف، چراى دام، بوته کنى و قطع اشجار در این محدوده به استناد 
ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعى و ذخائر جنگلى کشور و مواد 42، 43 مکرر، 44، 45، 
46، 47 و 50 قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگلها و مراتع جرم محسوب مى شود و مرتکبین تحت 

پیگرد و تعقیب کیفرى و قانونى قرار مى گیرند و بایستى از عهده خسارات وارده برآیند.

م.الف:1097150

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهراحمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

چاپ اول

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى- نوبت اول
شهردارى شاهین شهر به استناد ابالغ اعتبار دولتى سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور به شماره 3 مورخ 
1399/11/01 در نظر دارد نسبت به خرید لوازم یدکى و قطعات جهت بازســازى 8 دستگاه اتوبوس شهرى از طریق 
مناقصه عمومى یک مرحله اى، طبق اسناد مندرج در آگهى از محل اعتبارات دولتى به مبلغ 7/000/000/000 ریال اقدام 
نماید. بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به ذیحسابى دولتى شهردارى واقع 
در شاهین شهر، بلوار امام خمینى میدان فاطمیه مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه

 مورخ 1399/12/19 به حراست شهردارى شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز سه شنبه 
مورخ 1399/12/19 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد.

سایر شرایط:
1- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 350/000/000 ریال (5٪ اعتبار مربوطه) است که مى توان به صورت ضمانت نامه بانکى 
معتبر سررسید سه ماهه یا واریز آن به حساب شماره IR 220100004061011407671028 نزد بانک مرکزى جمهورى 

اسالمى ایران به عنوان تمرکز وجوه سپرده اقدام نمود.
2- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است.

م.الف: 1097390

55

ت 

م
2

4

زىبازى شد؟ بازىشد؟ب وچگونه بببچگونهچ
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  مریم موسوى / روزیاتو|
«استیون هاوکینگ» فیزیکدان معروفى قبل از مرگش 
گفته بود که بشر تنها 100 سال زمان دارد تا محل دیگرى 
غیر از زمین براى زندگى خود پیدا کند. در ادامه این مطلب 
به شــما خواهیم گفت که چرا هنوز امکان سفر انسان به 
سیارات دیگر فراهم نشــده و اگر تدبیرى در این رابطه 

اندیشیده نشود چه بر سر انسان مى آید.
1- مریخ

نیروى جاذبه در مریخ به مراتب پایین تر از زمین است و 
فاصله آن تا خورشید هم بیشتر است. در نتیجه انسان روى 
مریخ مقدار کمترى نور خورشــید دریافت مى کند و به 
علت نازك بودن جو مریخ هیچ گونه مکانیزم محافظتى 
در برابر میدان مغناطیسى ندارد که این مى تواند انسان 
را در معرض پرتوهاى کیهانى قرار دهد. در این محیط قد 
انسان احتماًال بلندتر خواهد بود تا نبود گرانش جبران شود 
و چشم ها درشت تر مى شوند تا نور خورشید را از دور دست 
دریافت کنند. براى محافظت در برابر پرتوهاى کیهانى 
نیز رنگدانه هاى پوست باید تغییر پیدا کند که در گیاهانى 

مثل هویج و گوجه دیده مى شود.
2- مشترى

زندگى در مشترى بسیار چالش برانگیز خواهد بود چراکه 
این ســیاره هیچ ســطحى ندارد و کامًال از گاز تشکیل 
شــده (البته در بخش هاى مرکزى جنس این ســیاره 
جامد است و ســپس تبدیل به مایع مى شــود). با توجه 
به همین مشــخصات، فشــار هواى زیاد، شرایط جوى 
نامساعد و مایع بودن محیط ظاهر انسان احتماًال شبیه به 
کوتوله هاى اعماق آب خواهد بود. عالوه بر این انســان 
باید یک پوسته محافظ هم داشته باشد تا از بدنش در برابر 

پرتوهاى کیهانى مراقبت کند.
3- زحل

زحل نیز مانند مشترى شکلى شــبیه به یک گوى ابرى 
حاوى هیدروژن و هلیوم دارد و هیچگونه سطح جامدى 
در آن به چشم نمى خورد (به غیر از بخش هاى مرکزى). 
حلقه هاى بى مانندى که دور این سیاره دیده مى شوند 
نیز از ذرات یخى ساخته شده اند و در نتیجه هیچ موجود 
زنده اى در آنها دوام نمى آورد. چگالى این سیاره همچنین 
از آب کمتر اســت بنابراین اگر مى توانستیم آن را درون 
وان حمام بیاندازیم روى آب شناور مى ماند. در این سیاره 
انسان باید مانند یک عروس دریایى باشد؛ یعنى شکمى 
شبیه به یک چتر داشته باشد که آن را باال و پایین ببرد و 
بدنش فاقد اسکلت باشد تا زیر فشار زیاد جوى خرد نشود.

4- عطارد
در عطارد زندگى بسیار سخت خواهد بود چون این سیاره 
فاصله اندکى تا خورشــید دارد و نورخورشید در آن هفت 
برابر بیشتر از زمین است. دماى این سیاره بین 430 درجه 
سانتیگراد در روز تا 180- درجه سانتیگراد در شب متغیر 
است ضمن اینکه همیشه در معرض بارش هاى شهابى 

و زمین لرزه قرار دارد. عالوه بــر این هیچ هوایى هم در 
این سیاره براى تنفس وجود ندارد. انسان در این سیاره با 
گوشت و پوست خود دوام نمى آورد و در نتیجه باید بدنى از 
جنس فلز نسوز داشته باشد. در این سیاره نیازى به سیستم 
تنفسى نیســت و صورت فلزى انسان درنتیجه نیازى به 
بینى ندارد. چشم هاى انسان نیز احتماًال شکلى شبیه به 

عینک آفتابى خواهند داشت.
5- سیاره زهره

زندگى در زهره حتى از عطارد هم سخت تر است. دما در 
این سیاره تا 471 درجه سانتیگراد باال مى رود و اتمسفر 
آنقدر ضخیم است که گازهاى گلخانه اى با باالترین اثر 
در آن حضور دارند. سطح این سیاره کامًال خشک بوده و پر 
از باد و صاعقه است. فشار هوا نیز در سطح زهره مانند این 
است که در یک مایلى زیر آب هستید. با چنین مشخصاتى 

روشن اســت که فقط میکروب ها روى این سیاره زنده 
مى مانند چراکه ونوس هرچیزى حتى فلز را از بین مى برد. 
جو این سیاره نیز حاوى فسفین است که براى هر موجود 

زنده اى سمى به شمار مى رود.
6- اورانوس و نپتون

سرد، یخبندان، تاریک و پر از بادهاى تند؛ اینها مشخصات 
دو سیاره اورانوس و نپتون هســتند که از مایعات سرد، 
متان، آب و آمونیاك ساخته شده اند. این دو سیاره سطح 
جامدى ندارند و جو آنها به آرامى با آبى که در اطراف هسته 
قرار گرفته ادغام مى شود. در این سیاره گرانش قوى تر از 
سطح زمین است و در نتیجه انسان قدى کوتاه تر با بدنى 
عضله اى خواهد داشت. پوســت بدن نیز باید به مراتب 
ضخیم تر شــود تا مقاومت الزم در برابر سرماى طاقت 
فرساى آنها ایجاد شود. در نتیجه بهترین ظاهر براى انسان 

یک نهنگ کیهانى خواهد بود.
7- پلوتون

دورترین سیاره به زمین پولوتون است که سطح آن کامًال 
از یخ پوشیده شده و گرانش بسیار ضعیفى دارد. از پولوتون 
خورشید مانند یک نقطه دیده مى شــود و در نتیجه اثر 
چندانى در گرمایش آن ندارد؛ با این حال، دانشــمندان 
معتقدند که احتماًال یک اقیانوس در زیر سطح این سیاره 
قرار دارد. در این سیاره انسان احتماًال باید به نوعى مکانیزم 
ضد یخ مانند بدن حشرات و ماهى ها مجهز شود و به علت 
گرانش ضعیف ماهیچه ها و استخوان هاى بدن جمع شده 
و در عوض فاصله میان مهره ها زیاد مى شود. پس انسان 
ظاهرى بلند قد دارد. وضعیت بدنى انســان نیز به دلیل 
تغییرات در ستون فقرات عوض مى شود و شکلى شبیه به 

عنکبوت پیدا مى کند.

رئیس جمهور گفــت: ما فکر نمى کردیــم دیوانه اى در 
آمریکا سر کار بیاید که جنگى بى نظیر را علیه ایران آغاز 
کند؛ امیدواریم دولت فعلى آمریکا اشتباهات دولت قبل را 

جبران کند و دولت آمریکا تسلیم قانون شود.
حجت االسالم حســن روحانى در آیین بهره بردارى از 
طرح  هاى ملى وزارت صمت که به صورت ویدیو کنفرانس 
برگزار شد، با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در هیچ شرایطى 
از پا نایستاده است، افزود: البته که مردم در سختى، رنج و 
مشکالت هستند ولى ما چیزهاى دیگرى مى خواستیم. ما 
فکر نمى کردیم در آمریکا یک دیوانه سر کار بیاید و جنگ 
بى نظیر تاریخى را علیه ملت ما راه انداخت. مردم آمریکا 

و دولت فعلى آمریکا هم فهمیده او اشتباه مى کرده است.
رئیس جمهور با اشاره به کارشکنى دشمنان در صادرات 
نفتى گفت: دشمن همه فشار را آورد که فروش نفت ما را 
متوقف کند. ما کشور را بدون نفت اداره کردیم و بودجه را 

بدون نفت بستیم.
روحانى خاطرنشــان کرد: ما  نمى خواهیــم به آمریکا 
بگوییم که در برابر فشــار ما غیرقانونى عمل کند آنچه 
ما مى خواهیم اجراى پیمان  بین المللى اســت. بنابراین 
امیدواریم که به قانون برگردند و ما بتوانیم در شــرایط 
بهترى مراودات و تعامالت خودمان را مخصوصاً در بخش 

تجارى انجام دهیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس گفت: برخى 
از عوامل ترور شهید فخرى زاده اقدام به فرار کردند اما 

وزارت اطالعات بر آنها اشراف دارد.
شــهریار حیدرى با بیان اینکه عوامل تیم ترور محسن 
فخرى زاده، دانشــمند دفاعى جمهورى اسالمى ایران 
شناسایى شده اند و تحت رصد نهاد امنیتى و اطالعاتى 
کشور هســتند، گفت: برخى از عوامل ترور اقدام به فرار 
کردند اما هنــوز در رصد اطالعاتى مــا، مکان و محل 
جابجایى آنها بررسى مى شود و وزارت اطالعات بر آنها 
اشــراف دارد. قطعًا در هر کجاى دنیا این افراد یک روز 
گرفتار خواهند شد و دستگاه اطالعاتى ما با دستگیرى 

آنها زمینه بازگشت تروریست ها و محاکمه شان را فراهم 
خواهد کرد. این تیم از ابتدا شناسایى شدند و البته، پیش 
از شهادت آقاى فخرى زاده، وزارت اطالعات نسبت به 

مسئله عملیات ترور هشدار داده بود.
حیدرى خبرهاى برخى رسانه هاى خارجى درباره نحوه 
به شــهادت رســاندن آقاى فخرى زاده را تأیید نکرد و 
تأکید کرد: هــر چه وزارت اطالعات اعــالم کند، مورد 
تأیید است؛ خبرگزارى هاى خارجى به دنبال به انحراف 
کشاندن افکار عمومى یا سیستم امنیتى ما هستند. وزارت 
اطالعات ما هوشیارتر از اینگونه موارد انحرافى است و 

وظایفش را به خوبى انجام مى دهد.

دولت آمریکا اشتباهات
 آن دیوانه را جبران کند

فرار کردن برخى از عوامل 
ترورشهید فخرى زاده 

میزان استفاده از 
شبکه هاى اجتماعى

  ایسنا| نتایــج یکــى از جدیدتریــن 
نظرسنجى هاى مرکز افکارسنجى دانشجویان 
ایران نشــان مى دهد 73/6 درصد افراد باالى 
18 سال کشور از شبکه هاى اجتماعى استفاده 
مى کنند. نتایج نظرسنجى مرکز افکارسنجى 
دانشجویان ایران(ایســپا) حاکى از این است 
که 64/1 درصد از افراد باالى 18 سال کشور 
از پیام رســان واتــس اپ اســتفاده مى کنند. 
اینستاگرام با 45/3 درصد در رتبه دوم و تلگرام 
با 36/3 درصد در رتبه ســوم قرار دارد. پس از 
تلگرام، 4/8درصد از ایتا، 4 درصد از سروش، 4 
درصد از بله، 3/3درصد از فیسبوك و 2 درصد 
افراد باالى 18 سال کشــور از توییتر استفاده 

مى کنند.

درآمد شهردارى تهران 
چقدر است؟

  ایرنا| الیحه بودجه 1400 شــهردارى 
تهران در حالى از ســوم اســفندماه در نوبت 
بررســى شــوراى شــهر تهران قرار دارد که 
شهردارى درآمد حدود 50 هزار میلیارد تومانى 
را بــراى اداره کالنشــهر تهــران پیش بینى 
کرده اســت. الیحه بودجه 1400 شــهردارى 
تهران پنجم بهمن ماه به شوراى شهر تهران 

تقدیم شد.

کنسرت دوباره ممنوع شد
معــاون فنى مرکز ســالمت    فارس|
محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به برگزارى 
کنســرت ها گفت: هرگونه همایش، کنسرت 
و مراســم مذهبى باید به تصویب ســتاد ملى 
مقابله با کرونا برسد. محسن فرهادى ادامه داد: 
جلسه اى در وزارت کشور تشکیل و بر مبناى آن 
قرار شد تمامى کنســرت ها به صورت مجازى 
برگزار شوند. وى با اشاره به برگزارى کنسرت 
در کیــش نیز اظهار کــرد: دربــاره برگزارى 

کنسرت در کیش مصوبه مجزایى نداشته ایم.

نگران کننده است
  ایرنا| اپیدمیولوژیســت و عضو هیئت 
علمى دانشــگاه علوم پزشــکى تهران روند 
بیمارى کرونا در دو اســتان به ویژه خوزستان 
را با شیب تند توصیف کرد و گفت: این وضعیت 
نگران کننده اســت. مسعود یونســیان افزود: 
شیب افزایشــى بیمارى کرونا در چند استان 
مشاهده مى شــود و در دو اســتان این شیب 
بیشتر است و بقیه استان ها را مى توان به افت 
و خیزهایى که این بیمارى در هفته گذشته رخ 

داده، تحلیل کرد.

شهاب حسینى
 واکسن آمریکایى زد؟! 

شهاب حسینى، بازیگر معروف سینما    رکنا|
و تلویزیون ایران در آمریکا واکسن کرونا تزریق 
کرد. این سوپراستار ســینماى ایران که چندى 
پیش براى زندگى به آمریکا مهاجرت کرده بود 
دوباره به کشور بازگشت اما حاال چند روزى است 
که یک فیلم از شهاب حسینى منتشر شده است که 
نشان مى دهد او در کشور آمریکا درحال دریافت 

واکسن کروناست.

بهترین واکسن جهان 
رئیس کمیســیون بهداشــت و    رکنا|
درمان مجلــس اعالم کرد واکســن کروناى 
ایرانى بهترین واکسن جهان است. حسینعلى 
شــهریارى تأکید کرد: واکسن کروناى ایرانى 
درمقابل تمام ویروس هاى کرونا تأثیر دارد و 
مطمئن هستم  که به یکى از بزرگ ترین صادر 

کنندگان واکسن در جهان تبدیل مى شویم. 

توهین کننده ها
شناسایى شدند

  ایرنا| رئیس دفتر رئیس جمهورى از شناسایى 
عوامل توهین به رئیس جمهورى خبر داد و از دستگاه 
قضایى، وزارت اطالعات و اســتاندار اصفهان بابت 
برخورد با عامالن این حادثــه قدردانى کرد. محمود 
واعظى گفت: طبق گزارشى که دریافت کردم عوامل 
این حادثه شناسایى شدند و خوشبختانه قوه قضاییه، 
وزارت اطالعات، اســتاندار و مسئوالن استانى بسیار 
خوب با موضوع برخورد کردند. در مراسم راهپیمایى 
22 بهمن عده اى موتورسوار به رئیس جمهورى توهین 
کردند. این رفتار با واکنش قاطع شخصیت ها و فعاالن 

سیاسى مواجه شد.

به ایران بیا
  برترین ها| زهره الهیان، نماینده اصولگراى 
تهران در مجلس به دختر حاکم دبى پیشــنهاد کرد به 
ایران سفر و در کشورمان اقامت کند. شاهزاده لطیفه در 
یک فیلم مى گوید: «من مثل یک گروگان در ویالیى 
که به زندان تبدیل شــده بازداشت هستم.» الهیان در 
توییتر خود نوشت: «پیشنهادى براى دختر دربند حاکم 
دبى! به ایران بیا. مى توانى در ایران همچون سایر بانوان 
و دختران ایرانى هم درس بخوانى و هم زندگى کنى و 

هم از نعمت آزادى و حقوق بشر بهره مند باشى.»

 احمدى نژاد زیر نظر است!
  بهار| یک پایگاه خبــرى نزدیک به محمود 
احمدى نژاد نوشت: «مأموران وزارت اطالعات مدتى 
است با نصب دوربین پیشرفته روى بام مدرسه مشرف 
به منزل، کوچه و میــدان محل مالقات هاى مردمى، 
برنامه ها، رفت و آمدهــا، خودروها و محافظین دکتر 
احمدى نژاد را تحت رصد قرار داده است.» احمدى نژاد 
هفته گذشته هم مدعى شده بود که ستادى در وزارت 
کشور در آستانه تجمع هوادارانش در 22 بهمن تشکیل 
شده و با گروه ها و افرادى که قصد برگزارى این تجمع 

را داشتند تماس گرفته و آنها را تهدید کرده است. 

هرگز به توییتر برنمى گردم
  ایلنا| «دونالــد ترامــپ»، رئیس جمهورى 
پیشین آمریکا تأکید کرد که دیگر به شبکه توییتر باز 
نمى گردد و در فکر راه اندازى یک پایگاه اجتماعى ویژه 
خود است. توییتر پیش تر اعالم کرده بود که حساب 
کاربرى ترامپ را به دلیل خطر اســتفاده از این شبکه 
براى تحریک به خشونت بیشتر براى همیشه مسدود 
کرده است. «ند سگال»، مدیر مالى توییتر اعالم کرده 
بود که هرگز به ترامپ اجازه بازگشت به توییتر حتى 
در صورت نامزدى مجدد براى ریاســت جمهورى و 

پیروزى داده نخواهد شد.

سیاست شوراى نگهبان
  روزنامه جمهورى اسالمى| شوراى 
نگهبان، سیاست از یکطرف، سوراخ ته سوزن که نخ 
هم نمى تواند وارد آن شود و از طرف دیگر دروازه اى که 
شتر هم با بارش مى تواند وارد آن شود، را کنار بگذارد و 
راه را براى افرادى که واقعاً از مصادیق «رجال مذهبى 
و سیاسى» هستند، از ســالیق مختلف باز نماید تا در 
رقابت هاى انتخاباتى شــرکت کنند و مــردم بتوانند 
بدون آنکه مجبور باشند تن به سلیقه خاصى بدهند، 
فرد موردنظر خود را انتخاب کنند. در این صورت قطعًا 
انتخابات 1400 پرشور خواهد بود و انتخابات مجلس 
یازدهم تکرار نخواهد شد که بســیارى از نمایندگان 
آن با 10 درصد، 15 درصد و 20 درصد آراء حوزه هاى 

انتخابیه به مجلس راه یافتند.

اعدام براى تماشاى فیلم!
رسانه دولتى کره جنوبى از قول    مووى مگ|
یکى از قانونگذاران این کشور گزارش کرد، هرکسى که 
در کره شمالى بابت توزیع ویدیوهاى تولید شده در کره 
جنوبى گناهکار شناخته شود، به مرگ محکوم مى شود 
و افرادى که فقط این ویدیوها را مشاهده مى کنند نیز 

به پنج تا 15 سال حبس محکوم مى شوند. 

انسان در سیارات مختلف خبرخوان
چه شمایلى پیدا خواهد کرد؟

  پونه ترابى / خبرگزارى ایسنا|
ارزش واقعى سهام عدالت در هفته گذشته روندى کاهشى 
داشت و درحالى که  ســهام عدالت به ارزش اولیه 532 
هزار تومان در روز شــنبه 10 میلیون و 320 هزار تومان 
بود، در روز چهارشــنبه تا 10 میلیون و 140 هزار تومان 

کاهش یافت.
پس از آزادســازى ســهام عدالــت، مشــموالن این 
ســهام که روش مســتقیم را براى مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده بودند، مــى توانند با مراجعه به ســامانه

 www.sahamedalat.ir  ارزش واقعى سهام و جزئیات 
دارایى خود را مشاهده کنند. البته ارزش واقعى این سهام 
یکسان نیست و تحت تأثیر نوســانات بازار افزایشى یا 

کاهشى مى شود.
بر این اساس ارزش واقعى سهام عدالت با ارزش اولیه یک 
میلیون تومان در روز شنبه تا چهارشنبه هفته گذشته به 
ترتیب 19 میلیون و 450 هزار تومان، 19 میلیون و 610 

هزار تومان، 19 میلیــون و 560 هزار تومان، 19 میلیون 
و 300 هزار تومان و 19 میلیون و110 هزار تومان بود.

همچنین ارزش واقعى سهام عدالت با ارزش اولیه 532 
هزار تومان در روز شنبه، 10 میلیون و 320 هزار تومان، 
در روز یک شــنبه 10 میلیون و 410 هزار تومان، در روز 
دوشنبه 10 میلیون و 380 هزار تومان، در روز سه شنبه، 
10 میلیون و 240 هزار تومان و در روز چهارشــنبه 10 

میلیون و 140 هزار تومان قیمت داشت.
قیمت سهام عدالت با ارزش اولیه 492 هزار تومان نیز در 
روز شنبه هفته جارى 9 میلیون و 540 هزار تومان، در روز 
یک شــنبه 9 میلیون و 620 هزار تومان، در روز دوشنبه 
9 میلیون و 600 هزار تومان، در روز دوشنبه 9 میلیون و 
470 هزار تومان و در روز چهارشنبه نیز 9 میلیون و 370 

هزار تومان بود.
البته این مباحث درحالى مطرح مى شود که سهامداران 

شخصاً امکان معامله سهام خود را ندارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى و خدمات درمانى استان 
قزوین گفت: متأسفانه یکى از کارکنان شهردارى آبیک 
هم به کروناى انگلیســى و جهش یافته مبتال شده و به 

همین علت شهردارى آبیک تعطیل شده است.
پیمان نامدار با بیان اینکه سرعت شیوع کروناى انگلیسى 
فراتر از حد تصور است اظهار کرد: با وجود همه کنترل ها 
و قرنطینه هاى اعمال شده در روستاى حسین آباد کرد و 
سایر نقاط شهرستان آبیک متأســفانه یکى از کارکنان 
شهردارى آبیک هم به کروناى انگلیسى و جهش یافته 

مبتال شده و به همین علت 68 نفر از کارکنان شهردارى 
آبیک ملزم به دادن تست کروناى پى سى آر شدند که نتایج 

این تست ها شنبه اعالم خواهد شد.
نامدار همچنین از مناسب بودن حال عمومى هفت فرد 
دیگر مبتال به کروناى انگلیســى در روستاى حسین آباد 
خبر داد و گفت: این افراد تحت درمان قرار دارند و قرنطینه 
اهالى روســتا از طریق تیم هاى نظارتى بسیج و سپاه در 

طرح محله محور شهید حاج قاسم سلیمانى ادامه دارد. 

کلیات اصالحیــه الیحــه بودجه 1400 بــه تصویب 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى رســید و با توجه به 
اینکه در آن اشــاره اى به افزایش نرخ حامل هاى انرژى 
نشده اســت انتظار مى رود در صورتى که دولت آینده با 
کســرى بودجه مواجه نشــود، نرخ بنزین در سال آینده 

افزایش پیدا نکند.
حسین حســین زاده، عضو کمیســیون انرژى مجلس 

مى گوید: افزایش نرخ بنزین سال آینده، امسال در دستور 
کار کمیسون انرژى نیست و در حال حاضر به هیچ وجه 
برنامه اى بــراى افزایش نرخ بنزین نداریــم اما به نظر 
مى رسد اگر درآمدهاى نفتى ذکر شده در الیحه بودجه 
امسال مبنى بر فروش یک میلیون بشکه در روز محقق 
نشود ممکن اســت دولت در جبران کسرى بودجه، نرخ 

حامل هاى سوخت را افزایش دهد.

  سهراب پارسى پور / خبرآنالین|
کروناى ووهان تمام نشــده، مدل جدیــدش از لندن 
رسید. واقعیت این است که ظاهراً کروناى انگلیسى در 
مناطق زیادى از کشور نفوذ زیادى پیدا کرده و احتماًال 
مــرگ و میرهاى اخیر کرونا زیر ســر نــوع لندنى این 
ویروس بــوده، چون رئیس بخش عفونى بیمارســتان 
مسیح دانشورى از شناسایى 24 مورد ثابت شده ابتال به 
ویروس کروناى جهش یافته انگلیســى در کشور خبر 

داده است.
متأســفانه آنطور که خبرها مشخص کرده است امکان 
آزمایشگاهى تشخیص قطعى ابتال به ویروس کروناى 
انگلیسى تنها در انستیتو پاستور وجود دارد. به بیان دیگر، 
باز هم به سرخطى بازگشتیم که یکسال قبل آغاز کرده 
بودیم، امکان آزمایش تشخیص کروناى انگلیسى هنوز 
در استان ها فراگیر نشــده و مشخص نیست کدام مورد 

ابتال به کرونا، چینى است و کدام انگلیسى!

  مژگان زینلى پور / خبرگزارى ایسنا|
وزیر بهداشت با اشاره به مشــکالت مدیریت کرونا در 
کشور در شرایط تحریم و سنگ اندازى ها در ارسال دارو 
و تجهیزات به ایران، گفت: دنیا بداند جمهورى اسالمى 
ایران در این سال ها که مورد تحریم واقع شده، توانست 
روى پاى خود بایستد و از موج ها و طوفان ها عبور کند و 
پرچم افتخارش را برافرازد و اینقدر مستحق قهر و کینه 

نیست.
سعید نمکى اظهار کرد: وقتى کووید 19 در دنیا مطرح شد، 

خودمان را در گردابى دریافتیم. وقتى با سال تحریم مواجه 
شدیم و قرار شد با دســت هاى بسته در این اقیانوس بال 
شنا کنیم، با سختى ها و تنگناهاى فراوانى مواجه شدیم. 

وزیر بهداشت گفت: براى واردات دارو نیز ما را آزار دادند 
و باید هزار راه را طى مى کردیم. على رغم اینکه به دروغ 
مى گفتند راه دارو بسته نیست، براى تهیه دارو بزرگ ترین 
مشکالت را براى ما در حمل و نقل و نقل و انتقاالت مالى 
ایجاد کردند و اگر لطف خدا و تالش همکاران ما نبود، باید 

در این باتالق فرو مى رفتیم. 

سهام عدالت چند؟ کروناى انگلیسى شهردارى یک شهر را تعطیل کرد

قیمت بنزین در سال 1400 چقدر است؟

نقطه، سرخط!

وزیر بهداشت: 
با دست بسته در اقیانوس بال شنا کردیم
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خسارت جزئى زلزله 
در سمیرم

مدیرکل مدیریت بحـران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
زلزله شـامگاه چهارشـنبه هفته پیش در سى سخت از 
توابع استان کهگیلویه و بویراحمد ، خسارت هاى جزیى 
در مرزهاى جنوبى استان و شهرستان سمیرم داشت.. 
منصور شیشه فروش با بیان اینکه این موضوع به ترس 
و اضطراب اهالى این منطقه و آمدن آنها به خارج از خانه 
منجر شـد، افزود: تعـدادى از خانه هاى ایـن منطقه از 
جمله منطقه پادنا و شهر کمه دچار خسارت هاى جزیى 

مانند شکسته شدن شیشه شدند.

ذوب آهن براى کشور 
افتخارآفرین است

حجت االسـالم میرتاج الدینـى نماینده مـردم تبریز ، 
آذرشـهر و اسـکو  و نایـب رییـس کمیسـیون برنامه ، 
بودجه و محاسـبات مجلس شوراى اسـالمى با اشاره 
به دسـتاوردهاى این شـرکت در عرصه هاى مختلف 
گفت: خوشبختانه این مجموعه بزرگ صنعتى از ابتداى 
تاسیس و عمر با برکت خود تا کنون براى کشور و ملت 
بزرگ ایران افتخار آفرین بوده و عالوه بر تربیت نیروى 
انسـانى متخصص و رشـد و توسعه زیر سـاخت هاى 
صنعتى کشور، نگاه به پیشرفت و بروز کردن واحدهاى 

صنعتى را دنبال مى کند.

انتصاب مدیر بنیاد تعاون 
زندانیان 

مراسم تودیع و معارفه مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهان در سـالن جلسـات سـتاد مرکزى بنیاد تعاون 
کشور با حضور خسرو مختارى، مدیر عامل بنیاد تعاون 
زندانیان کشـور برگزار شـد. در این جلسه طى حکمى 
از سـوى مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشـور سـید 
محمدرضا سـیدنطنزى بـه سـمت مدیر بنیـاد تعاون 

زندانیان استان اصفهان منصوب شد.

تست کدورت سنجى در میمه 
به گزارش روابط عمومى آبفا میمه، در پى برگزارى مانور 
اتصال آب طرح به شبکه توزیع شـهر میمه و روستاى 
ازان و بـه منظور بررسـى تغییرات هیدرولیکى شـبکه 
و اطمینـان ازکیفیت آب، پنجـاه مورد تسـت کدورت 
سنجى از نقاط مختلف شبکه انجام شد و در نتیجه آن از 

سالمت آب اطمینان به عمل آمد.

اصالح لوله گذارى 
شبکه فاضالب 

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 4، عملیات اصالح 
لوله گذارى شبکه دفع فاضالب خیابان اوحدى به طول 
حفارى 290 متردر بهمن ماه با پیشـرفت 70 درصدى 
در حال انجام اسـت. این عملیات با اعتبارى بالغ بر12 
میلیارد ریال، با هدف دفع بهداشتى فاضالب و خدمات 
رسانى به شهروندان با استفاده از جنس لوله پلى اتیلن 

به قطر 1000 میلیمتر،صورت مى پذیرد. 

دیدار معاون فنى صدا و سیما 
با مدیر مخابرات 

سـید مجید زنجانى معـاون فنى مرکز صدا و سـیماى 
اصفهان به همراه چند تن از مدیران این نهاد، با حضور 
در ستاد مخابرات اسـتان با مدیر این مجموعه دیدار و 
گفتگو کرد. مدیر مخابرات استان در این دیدار با اشاره 
به لزوم افزایش تعامالت بیـن دو مجموعه مخابرات و 
صدا و سیما گفت: استفاده از ظرفیت هاى دو مجموعه 
در راه تعالـى وظایـف سـازمانى طرفین و در راسـتاى 
خدمت رسانى به مردم عزیز استان بسیار راهگشا خواهد 
بود. اسـماعیل قربانى تحقق شـعار ارتباطى فراگیر را 
سرلوحه کار مخابرات دانسـت و خاطرنشان کرد: تمام 
همت مخابرات به عنوان بزرگترین شرکت ICT کشور 
همواره بـر ایجاد زیر سـاخت هـاى الزم جهت اطالع 
رسانى و آگاهى بخشى به مردم عزیز معطوف بوده و در 
این راه، آماده همکارى با متولیان و حوزه هاى مربوطه 

فعال در این زمینه است.

خبر

در بیست و سومین همایش 100 شــرکت برتر اقتصاد 
ایران، شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان شرکت 
پیشــرو انتخاب و موفق به دریافت رتبه 4 در شــاخص 

فروش یکصد شرکت برتر ایران شد.
رییس هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان پس 
از دریافت تندیس و لوح تقدیرگفت: هرساله شرکتهاى 
برتر در اقتصاد کشور  ملى مورد ارزیابى قرار گرفته و در 
یک مسابقه عمومى، شرکتها توانمندى هاى خود را مورد 

محک قرار مى دهند. 
غالمحســن تقى نتاج که به نمایندگــى از مدیریت و 
کارکنان فوالد مبارکه در این همایش ملى حضور داشت، 

در ادامه با بیان این مطلب افزود: در این مسابقه تولیدى 
و اقتصادى که در ســطح ملى برگزار مى شــود تمامى 
شرکت ها عالقه مند هســتند تا رتبه هاى باال را بدست 
آورند. شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز به عنوان یکى از 
مجموعه هاى بزرگ در کشور، در تالش است تا هرساله 
رتبه هاى باالترى را احراز کند و خوشــبختانه طى چند 
سال اخیر موفق شــده در رتبه هاى نخست رتبه بندى 

100شرکت برتر قرار گیرد. 
به گفته نتاج، با توجه به تــالش مدیریت و کارکنان در 
مجموعه فوالد مبارکه این دســتاوردها هرساله با رشد 

قابل توجهى تکرار مى شود. 

سخنگوى ستاد استانى مقابله با بیمارى کرونا در اصفهان 
گفت: عادى انگارى و رعایت نکردن دســتورالعمل هاى 
بهداشــتى در زمینه استفاده از ماســک و فاصله گذارى 
در بسیارى از شهرســتان ها، روند نزولى شیوع کرونا در 
این اســتان را متوقف کرده است حجت ا... غالمى اظهار 
داشت: هم اینک شیوع کرونا و بیمارى کووید 19 در برخى 

شهرهاى استان اصفهان صعودى یا ثابت است.
وى ادامه داد: ادامه این روند بیانگر این است که بطور قطع 
در صورتى که حساســیت ویژه و خاص در زمینه رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشتى نداشته باشیم به سمت شهرهایى 

با وضعیت نارنجى پیش خواهیم رفت.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با بیمارى کرونا در اصفهان 
افزود: در صــورت ادامه این وضعیــت باید به طور مجدد 
فعالیت  مشاغل و ترددها را کاهش دهیم که بطور قطع این 
امر در ادامه فعالیت مراکز تفریحى و رفاهى موثر و بسیارى 

از این مراکز تعطیل خواهد شد.
وى اضافــه کرد: با توجه بــه در پیش بــودن عید و ایام 
استقبال از نوروز از همه هم استانى ها تقاضا داریم با رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى، 
همچنین استفاده از ماســک از تکرار شرایط ابتداى سال 
جلوگیرى کنند تا مجبور به تکرار شــرایط خاص نوروز 

امسال براى سال بعد نشویم.

توقف روند نزولى کرونا 
در استان اصفهان 

افتخار آفرینى فوالدمبارکه 
در همایش 100 شرکت برتر

با تالش و همت کارکنان واحدهــاى فنى و عملیاتى 
منطقه اصفهان، پروژه لوله کشــى منیفولد اصلى پمپ 
توربین مارس مرکز انتقال نفت یادگار حضرت امام (ره) 
شماره 5 مارونـ  اصفهان در مدت 25 روز کارى اجرا شد.
رئیس واحد نگهدارى و تعمیرات خطوط لوله منطقه در 
این خصوص گفت: در پى انتقال یک دســتگاه توربین 
مارس از مرکز انتقال نفت تنگ فنى منطقه لرستان به 
مرکز انتقال نفت شماره 5 مارون پروژه اجراى منیفولد 
اصلى توربین فــوق با مشــارکت واحدهاى مکانیک، 

ترابرى، ســاختمان، عملیاتى و بازرســى فنى انجام 
شد.

غالمرضا گودرزى افزود: در این پروژه اقداماتى شامل 
لوله کشى هاى ورودى و خروجى پمپ، گردش داخلى و 
هدرهاى ورودى و خروجى با انجام بیش از 50 سرجوش 
لوله در سایزهاى  10،20،30 اینچ و ... همراه با بستن کلیه 
اتصاالت و ولوهاى مربوطه تست رادیوگرافى جوش ها 
صورت پذیرفت و منیفولد مذکور جهت اتصال به منیفولد 

در حال سرویس توربین هاى سولزر آماده شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعى منطقه کاشان گفت: این 
منطقه بیشترین تعداد بیمه شده تامین اجتماعى را نسبت 

به جمعیت در کشور دارد.
على محمد حق پناه افزود: به ازاى  هر 10 نفر در کاشان، 
هفت نفر بیمه شده تامین اجتماعى هستند. وى خاطر 
نشان کرد: 80 درصد جمعیت افزون بر 103 هزار نفرى 
شهرستان آران و بیدگل و نزدیک به 70 درصد جمعیت 
بیش از 364 هزار نفرى شهرســتان کاشان بیمه شده 

تامین اجتماعى هستند.
وى اظهار داشت: این مدیریت ساالنه به سه میلیون و 

720 هزار نفر در این منطقه خدمات درمانى ارایه مى کند.
به گفته وى، مدیریت درمــان تامین اجتماعى منطقه 
کاشان ماهانه در بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم 
به ترتیب به 75 هزار و  235 هزار نفر بیمه شده خدمات 

رسانى مى کند.
حق پناه گفت: هزینه هاى درمانى براى بیمه شــدگان 
تامین اجتماعى امسال در این منطقه در بخش واحدهاى 
درمانى طرف هاى قرارداد خصوصى و دولتى ماهانه 17 
میلیارد تومان و در بخش درمان ملکى ماهانه 8 میلیارد 

تومان است.

اجراى یک پروژه در مرکز انتقال نفت شماره 5 مارون
پیشنهاد شهردار اصفهان در دیدار آنالین با سفیر جمهورى اسالمى در اسپانیا 

میزبانى اصفهان
 از اصفهانى هاى مقیم اروپا

کاشان بیشترین بیمه شده تأمین اجتماعى 
در کشور را دارد

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
وزش باد شــدید از روز چهارشنبه تا صبح روز پنجشنبه 
منجر به شکسته شدن 30 اصله درخت و واژگون شدن 

پنج خودرو در استان اصفهان شده است.
منصور شیشه فروش اظهار داشت: جبهه هواى ناپایدارى 
که وارد استان شد در اکثر مناطق انرژى خود را به صورت 
وزش باد شدید تخلیه کرد. وى افزود: وزش باد شدید را 

در اکثر مناطق و به ویژه گلپایگان و خوانسار داشتیم.
وى ، اضافه کرد: ســرعت وزش باد 80 تا 100 کیلومتر 
در ساعت گزارش شده است ضمن اینکه این طوفان در 

مناطق شرقى همراه با گرد و غبار بود.
شیشــه فروش ادامه داد: 11 تیر چراغ بــرق و برخى 
از ســقف هاى کاذب در استان نیز آســیب دیده است. 

همچنین سه تابلوى راهنمایى و رانندگى شکسته شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى کاشان از شناسایى 
دومین فرد مشکوك به کروناى انگلیسى در کاشان و 

ارسال نمونه  براى بررسى بیشتر به تهران خبر داد.
محمد حاجــى جعفرى با بیان اینکــه ویروس جهش 
یافته کروناى انگلیسى در تمام کشور پخش شده است، 

اظهار کرد: در کاشان بعد از ارسال نمونه هاى اولین فرد 
مشکوك به کروناى انگلیسى که یک زن 45 ساله بود 
نمونه هاى دومین فرد مشکوك به کروناى جهش یافته 
انگلیسى که یک زن حدود 70 ساله بود نیز براى بررسى 

بیشتر به تهران ارسال شده است.

معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت توزیع برق 
اصفهان گفت :برق امید موجب مى شود زندگى سالم ترى 
براى همشهریان رقم زده شود به طورى که مشترکین 
خانگى  به کاهش مصرف دعوت مى شوند و با  این رفتار 

خود شامل پاداش خواهند شد. 
مهرداد جنتیان تصریح کرد: در طرح برق امید  سه دسته 
مشترکین خانگى  تعریف شدند که شامل مشترك کم 
مصرف، خوش مصرف و پر مصرف خانگى خواهند بود که 
تعداد مشترکین خانگى در شهر اصفهان شامل 940 هزار 
مشترك مى باشند که از این تعداد 11 درصد مشترکین 
کم مصرف و 50 درصد مشــترکین خوش مصرف قرار 

گرفتند  که با کمى تغییر روش مــى توانند در جرگه کم 
مصرف هاجاى گرفته  و 39 درصد مشترکین نیز در بخش 
مشترکین پرمصرف قرار گرفته اند. وى گفت: مشترکین 
کم مصرف در صورتى که در ماههاى گرم سال زیر 100 
کیلو وات برق مصرف کنند و در ماههاى غیر گرم سال زیر 
80 کیلو وات برق مصرف کنند  هزینه برقشان صفر  خواهد 
شد و مشترکین خوش مصرف اگر مصرف خود را نسبت 
به سال قبل کاهش دهند پاداش دریافت مى کنند  و براى 
مشترکین پر مصرف نیز راهکارهاى ساده و کاربردى وجود 
دارد که از جمله نصب پنل هاى خورشیدى است که انرژى 

پاك محسوب مى شود 

30 اصله درخت در اصفهان شکست

شناسایى دومین فرد مشکوك به کروناى انگلیسى 

39 درصد مشترکین برق در اصفهان پرمصرف ند

ماجراى پارکوربازى در سى و سه پل چه بود؟

اصالح الگوى ترافیکى خیابان عبدالرزاق

آغاز ثبت نام دریافت نهال در اصفهان از هفته آینده

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: فیلم پارکوربازى عده اى از جوانان 
بر روى سى و سه پل متعلق به چهار سال پیش بود و تا 

کنون گزارشى از چنین تخلفاتى به ما نرسیده است.
فریدون اللهیارى اظهار داشــت: اخیراً فیلمى در فضاى 
مجازى پخش شد که پارکوربازى عده اى از جوانان را در 
سى و سه پل نشان مى داد که این ویدئو حداقل 4 سال 

پیش ضبط شده است.

وى افزود: در ماه گذشــته هــم افرادى ایــن ویدئو را 
پخش کردند اما سودى برایشــان نداشت؛ اما این بار با 
توجه به پخش فیلم پارکور در تخت جمشــید و افزایش 
حساسیت ها بر این گونه موارد آسیب به میراث فرهنگى، 
بار دیگر همــان فیلم را پخش کردند و این  بار بیشــتر 

دیده شد.
مدیرکل میراث فرهنگى با بیان  اینکه تا کنون گزارشى 
از انجام این ورزش بر روى آثار تاریخى اصفهان به دست 

ما نرسیده است، گفت: مردم باید مراقب و دلسوز میراث 
فرهنگى باشند و به آن آسیب نزنند.

اللهیارى با اشاره به انتشار فیلمى از فوتبال بازى کردن 
در مجاورت مسجد شیخ لطف ا... که پیشتر حواشى را رقم 
زده بود، گفت: در گذشته از این دست حواشى داشتیم و 
انتقادات سبب شــد نظارت هاى ما افزایش پیدا کند؛ اما 
واقعیت این است که نمى توان انتظار داشت افرادى 24 

ساعته به رصد و نظارت مشغول باشند.  

ســفیر جمهــورى اســالمى ایــران در اســپانیا گفت: 
اصفهانى هاى مقیم بارسلونا مى توانند براى زادگاه خودشان 
اقدامات مثمر ثمر زیادى خلق کنند، بنابراین پیشــنهاد 
مى شود همایش اصفهانى هاى خارج از کشور برگزار شود تا 
از این طریق وزارت خارجه، اصفهانى هایى که در زمینه هاى 
مختلف خوش درخشیدند را معرفى کرده تا گرد هم آیند و 
براى رفع چالش ها در بخش هاى مختلف همفکرى کرده 

و به پیشرفت اصفهان کمک کنند.
حسن قشــقاوى در دیدارى آنالین با شــهردار اصفهان 
اظهار کرد: رابطه ایران با اســپانیا از دریچه اصفهان آغاز 
شد؛ 400 سال قبل، پادشاه اسپانیا اولین سفیر این کشور در 
ایران را براى آغاز مأموریت به دربار شاه عباس در اصفهان 
اعزام کرد و این نقطه آغاز شناخت دوجانبه از اصفهان بود، 
همچنین اصفهان آغازگر ارتباط ایران با دولت ونیز وقت 

در ایتالیا نیز بود.
وى افزود: نگاه نخست اســپانیایى ها به ایران در واقع به 
اصفهان و فرهنگ و مردم این شــهر است و در سال هاى 
گذشته وقتى به اصفهان آمدم حس کردم شبیه رم ایتالیا 

است که تاریخى ترین شهر اروپا به شمار مى آید.

سفیر ایران در اسپانیا افزود: در اصفهان وقتى ساختمان ها 
را نگاه مى کنیم به تاریخى و گرانبها بودن این گنجینه ها 
بیشتر پى مى بریم؛ البته بارســلونا مى تواند در زمینه احیا 
و حفظ بافت تاریخى و باســتانى و توسعه گردشگرى به 

اصفهان کمک کند.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان با بیان اینکه شهردارى 
بارسلونا مى تواند راهکارهایى به اصفهان براى مرمت آثار 
تاریخى ارائه دهد، خاطرنشــان کرد: برنامه هاى دیگرى 
همچون اجالس هاى گردشگرى را مى توان به میزبانى 

اصفهان برگزار کرد.
وى  با اشاره به قرارداد همکارى دانشگاه بارسلونا با دانشگاه 
اصفهان ادامه داد: این ظرفیت دانشگاهى نیز مى تواند به 

کمک توسعه گردشگرى اصفهان بیاید.
سفیر ایران در اسپانیا با بیان اینکه استادان بارسلونا در زمینه 
معمارى نیز تخصص دارند، ادامه داد: اصفهان و بارسلونا 
مى توانند تجربیات خود در زمینه معمارى را به اشــتراك 

بگذارند.
وى افزود: حوزه دیگر بخش فرهنگى است که با توجه به 
قرابت هاى فرهنگى مى تــوان در این خصوص اقدامات 

خوبى انجام داد یا حتى هفته هاى مختلف از جمله هفته غذا 
یا هفته لباس اصفهان در این شهر یا نقاط دیگر برگزار کرد.
شــهردار اصفهان هم در این دیدار آنالیــن اظهار کرد: 
شهر اصفهان در حال حاضر با 13 شهر دنیا خواهرخوانده 
است و به زودى شهر حیدرآباد هندوستان نیز به جمع این 
خواهرخوانده ها اضافه خواهد شد همچنین خواهرخواندگى 

با سمرقند نیز در دستور کار قرار دارد.
قدرت ا... نوروزى با تأکید بر اینکه براى طرح شــهروند 
دیپلمات مى توان با اصفهانى هاى مقیم اروپا جلساتى برگزار 
کرد، گفت: به دنبال آن هســتیم که اصفهانى ها هرکجا 
هستند با فرصت هایى که مى بینند و مى شناسند براى ارتقا 
و توسعه اصفهان تالش کنند و تعامالت را افزایش دهند 
تا با خرد جمعى و هم افزایى بیشتر اقدامات خوبى در شهر 

رقم بخورد.
شهردار اصفهان افزود: براى میزبانى از اصفهانى هاى مقیم 
اروپا آمادگى داریم در این زمینه ایام نوروز فرصت مغتنمى 
خواهد بود هــر چند با توجه به شــرایط کرونایى تا بهبود 
وضعیت مى توان میزگرد یا وبینار تشکیل داد و به گفتگوى 

آنالین پرداخت.

مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: این منطقه در 
نظــر دارد در خیابان هاى عبدالــرزاق و ولى عصر (عج) 
جهت اولویت دهى به عبور اتوبوس هاى تندرو و کاهش 
مشــکالت عبور آن در تقاطع هاى حکیم، سنبلســتان 
و چهارراه ولى عصر (عج) نســبت به اجراى خط پرش 

اتوبوس تندرو اقدام کند.
حسین کارگر  اظهار کرد: با توجه به طراحى جدید مسیر 
اتوبوس بى. آر. تى و نبود ترافیک در معبر اصلى شــهر، 
عملیات برداشت فضاى ســبز میانى این گذر حدفاصل 

چهارراه تختى تا خیابان حکیم انجام شده است.

کارگر گفت: با برداشت آسفالت در طول مسیر حدفاصل 
میدان احمدآباد تا چهارراه تختــى بیش از پنج کیلومتر 
براى اتوبوس هاى خط ویژه مناسب سازى مى شود. وى 
تصریح کرد: احداث شش ایســتگاه طول مسیر خیابان 
ولى عصر (عج) و خیابان عبدالرزاق به اتمام رسیده است.

مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه امسال زمان ثبت نام توزیع نهال 
از روز دهم تا 14 اســفند ماه تعیین شــده است، گفت: 
ثبت نام از طریق وبســایت سازمان پارك ها امکان پذیر

 است.

فروغ مرتضایى نژاد  افزود:  براى هفتمین ســال متوالى 
طرح ثبت نام الکترونیکى توزیع نهال را اجرا کرده ایم.

وى گفت: ثبت نام از طریق وبســایت سازمان پارك ها 
به نشــانى park.isfahan.ir امکان پذیر اســت و 
شهروندان جهت دریافت اطالعات بیشتر مى توانند با 

شماره 137 تماس بگیرند.
مرتضایى نژاد اظهار کرد: توزیع نهال درب منازل از روز 
20 اسفند 1399 تا 20 اردیبهشت 1400 در محل هاى 
مشخص شده در فرم هاى ثبت نام در سایت (با ارائه کد 

ملى و کد رهگیرى) انجام مى شود.

42 طرح عمرانى در بخش جلگه شهرستان اصفهان به 
بهره بردارى رسید.

فرماندار اصفهان گفت: این طرح ها شامل توسعه فضاى 
سبز و چمن مصنوعى در گیشى، پارك ساحلى اژیه، میدان 
سردار سلیمانى، گازرسانى به شهرك صنعتى اژیه، گلخانه 

هرند، آسفالت بلوار روستاى قمشان و قلعه باال و زیرسازى 
جدول گذارى و آسفالت روستایى شهرك هرند است.

حســین سیســتانى افزود: براى اجراى این طرح هاى 
عمرانى در شــرق اصفهان 300 میلیــارد ریال هزینه 

شده است.

بهره بردارى از 42 طرح عمرانى در بخش جلگه
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کى از مهمترین نقش هاى مجموعه «مختارنامه»               نقش عبدا... بن زبیر چگونه بازى شد؟
 کیانیان از ایفاى ی

ناگفته هاى

سرى دوم رئالیتى شوى «شب هاى مافیا» ســاخته سعید ابوطالب به زودى در 
جزیره کیش کلید مى خورد. این سرى براى پخش در تعطیالت عید نوروز هم 

اکنون در مرحله پیش تولید است.
در سرى اول 36 هنرمند در سه فصل شــرکت کرده بودند که از بین آنها حامد 
آهنگى، مجید واشقانى، هادى کاظمى، سید جواد هاشمى، سیما تیرانداز، شهرزاد 
کمال زاده، ســمانه پاکدل، مریم مومن، بهنام تشــکر، امیر مهدى ژوله، امید 
حاجیلى و حسین مهرى 12 بازیگر منتخب بودند که به فصل فینال راه یافتند و 
حاال فصل هاى جدید سرى دوم به همراه فینال فینالیست ها در راه تولید است.

در ســرى دوم این بار 36 هنرمند زن و مرد با حضور محمدرضا علیمردانى به 
عنوان گرداننده در چهار فصل با هم در جزیره کیش مافیا بازى مى کنند و شش 
تن از بهترین بازیکنان این فصول به همراه شش نفر از بهترین هاى سرى قبل 
که تعداد هنرمندان حاضر در سرى دوم را به 42 نفر مى رساند، در فینال حضور 

پیدا خواهند کرد.
این برنامه به تهیه کنندگى و کارگردانى سعید ابوطالب با خوانندگى کاوه آفاق، 
و سرمایه گذارى فیلیمو ساخته شده اســت و در فروردین ماه امسال به صورت 

اختصاصى از طریق پلتفرم فیلیمو پخش خواهد شد.

سرى جدید «شب هاى مافیا» سرى جدید «شب هاى مافیا» 
تولید مى شودتولید مى شود

بازى شد؟
شهاىمجموعه «مختارنامه»

تریننق

رضا کیانیان بعد از مدت ها دورى 
به برنامه تلویزیونى آمد. او میهمان "شــب هاى هنر" شبکه 

چهار سیما شد. 
این بازیگر ســینما و تلویزیــون به نقش عبــدا... بن زبیر در ســریال 
"مختارنامه" اشاره کرد و گفت: یکى از نقش هایى که بیشتر تماشاگرهاى 
تلویزیون از بقیه کارهایم به یاد مى آورند سریال "مختارنامه" است. وقتى 
با آقاى میرباقرى صحبت کردیم من نقش عبدا... بین زبیر را بازى کنم 
شروع کردم راجع به آن نقش فکر کردم که این شخصیت چگونه تصویر 
شود. چه شکل و شمایلى داشته باشد و چه ادبیاتى را براى اداى دیالوگ 
و کالم و فیزیک و حتى راه رفتنش انتخاب کنم. به من گفته بودند این 
آدم خیلى فربه و چاق است؛ چیز دیگرى نبود غیر از سناریویى که جلوى 

چشمم بود.
کیانیان در ادامه با اشاره به خاطر طراحى حرکت بنیادى "عبدا... بن زبیر" 
در ســریال "مختارنامه"، گفت: این عبدا... بن زبیر بسیار متشرع بوده و 
نجس و پاکى برایش مهم بوده است. در واقع چیزى نزدیک به وسواس 
که به هرچیزى دست نزند. من این را به آقاى میرباقرى گفتم چون دنیاى 
ایشان را به عنوان کارگردان شناختم و به ایشــان گفتم به نظرتان این 
وسواس داشته باشد بد است؛ و ایشان از من سؤال کرد چرا؟ گفتم چون 
خیلى متشرع است و نجس و پاکى براى او اهمیت دارد. در نتیجه یکى از 

حرکت هاى بنیادى عبدا... بن زبیر همین جا طراحى شد.
وى در خصوص پیشنهاد به گریمور براى تراشیدن سر خاطرنشان کرد: در 
قسمت هاى مختلف این نقش مى بینید دست هایش به گونه اى باز است 
که به هیچ چیز دست نمى زند؛ دستمالى در دستانش است و هرچیزى را 
مى گیرد از آن دستمال استفاده مى کند. در این فاصله با آقاى اسکندرى 
نشستیم تا او گریم کند. اولین تصویرى که از دنیاى عرب وجود دارد موها 
مثل قدیم بلند است و بینى عقابى شکل است. با آقاى اسکندرى خیلى 
از گریمورها مى نشینند چه فکر کردى و من مى گویم چه فکر کردى تا 

به نتیجه اى برسیم.
بازیگر فیلم "قدمگاه" تأکید کرد: من اعتقاد داشتم موى عبدا... بن زبیر 
از ته تراشیده شــود. گفتم با بینى عقابى و موى تراشیده شده با اکثر این 
عرب ها متفاوت مى شود. باورم این 

بود شخصیت متشرع موهایش 
را کوتاه تر مى کند. من باید آرام آرام تصور خودم را در ذهن تماشــاگر جا 
بیندازم. موهایم را از ته تراشیدم و پروتزها براى فربه نشان داده شدن این 

شخصیت هم درست شد.
کیانیان درباره جزئیات بیشتر چهره پردازى شــخصیت عبدا... بن زبیر 
در ســریال داود میرباقرى توضیح داد: بعد از شکم، گفتیم صورت چاقى 
هم باید داشته باشــد و دو پف زیر چشــم قرار گرفت. بینى هم به آقاى 
اسکندرى چهره پرداز پیشنهاد دادم کج باشد تا با بقیه تفاوتى داشته باشد. 
آقاى میرباقرى دیدند این سؤال را داشتند چرا این بینى کج شد؟ من به 
ایشان گفتم هر بار به بینى کج خود مى نگرد به فکر راه راست مى افتد. این 

شخصیت آرام آرام معمارى شد تا شب اول فیلمبردارى.
وى در ادامه افزود: شــب اول فیلمبردارى قرار بود تخت روان از آن باال 
به پایین بیاید و روى تخت با آن شکم بزرگ نشستم و قرار است بقیه را 
بازى کنم. در هنگام آماده شدن صحنه،  با خودم فکر مى کردم با این شکم 
و در عین حال که خلیفه هستید چه شکلى بنشــیند. چهار زانو و دو زانو 
امکان پذیر نیست و همین طور که داشتم تست مى کردم یک دفعه یاد زن 
حامله افتادم. وقتى ماه هاى آخر که مادر خدابیامرزم حامله بود مى نشست 
و پاهایش را باز مى کرد نفس مى کشید؛ نشستم دیدم که چقدر جالب شد.

بازیگر ســریال دوران سرکشــى بیان کرد: از فاصله تخت تا رسیدن به 
پارتنرهاى مقابل هم دو متر بود و باز اینجا هم یاد زن هاى حامله افتادم 
که خودشان را روى زمین مى کشــند و مى روند. من این کار را کردم و 
دیدم چقدر خوب است. دست و پا و نوع پیاده شدن از تخت و نشستن آن 
هم درآمد. در همین اثنا، آقاى میرباقرى به من گفت همین خوب است! 
من تعجب کردم که چطور ایشــان مرا تحت نظر داشتند. آن زمان آقاى 

میرباقرى از پشت مانیتور، همه اتفاقات را تحت نظر داشته است.
وى در پاسخ به این سؤال چطور به این نوع اداى دیالوگ در عبدا... بن زبیر 
رسیدید، گفت: آدمى که چاق باشد و راه مى رود به سادگى نمى تواند نفس 
بکشد و هن هن مى کند. هن هن براى ما ریتمى از صحبت مى سازد. در 
نتیجه نوع صحبت کردن به خاطر چاق بودن درمى آید. اما نکته دیگرى 
که مورد توجه قرار دادم، سیاستمدار بودن عبدا... بن زبیر بود که چطور باید 
این ویژگى را به نمایــش درآورد.  من 

هم  ا مى خو
در رفتارم ریزه کارى هایى بگذارم تماشاگر 

بگوید عجب سیاسى است. چکار باید بکنم؟ در عین حال این سیاس بودن 
را مى توان تلخ و شیرین اجرا کرد و این آدم بسیار شیرین هم بوده است و 
مردم او را دوست داشتند و الیه اى از طنز هم به آن اضافه کرد. بعضاً آقاى 

میرباقرى رگه هایى بود که بیشتر شد.
کیانیان تأکید کرد: من خواستم با پیش بردن طنازى و جدیت، تناقض هایى 
ایجاد کنم که تماشاگر غافلگیر شود. آن نقش را دوست داشته باشد و البته 
یکى از شیوه هایى که براى ایفاى نقش مى توان از آن بهره برد، آن نقش را 
دوست داشته باشد. این البته یکى از شیوه هایى است که براى نقش هایى 
مى خواهم نمایشى باشد. یعنى همه چیز را به نمایش دربیاورم و آن نمایش 
را نشان بدهم عین شــعبده بازها و یکسرى از نقش ها هست من نمایشى 

بازى نمى کنم و نوع دیگرى بازى مى کنم. شیوه ایفاى نقش عبدا... بن 
زبیر را نمایشى انتخاب کردم؛ اما این را بدانید که اگر فیلمنامه و آقاى 

میرباقرى به عنوان کارگردان نبودند این فکرها به ذهنم نمى رسید.  
او درباره تحقیق کردن براى ایفاى نقش مثل "عبدا... بن زبیر" 

گفت: برخى از کارها و فیلم ها را تحقیق مى کنم و برخى را 
نه. عبدا... بن زبیر را آنقدر آقاى میرباقرى کامل خوانده 

بود و ابهامات مرا جواب مــى داد احتیاجى نمى دیدم 
و خیلى کامل بود. اما مثًال در مورد همین ایشــان 

توضیح مى داد ســؤال کردم این عبدا... زبیر در 
تنهایى خــودش به چه چیــزى عالقه دارد. 

عبــدا... بن زبیر به خوردن عالقه داشــته 
اســت. گفتم آقاى میرباقرى چرا این را 
نشــان نمى دهى؟ همین را در فیلمنامه 
قرار بدهى. اگر تماشــاگر خصوصیات 

شخصیتى را ببیند بیشــتر به آن نزدیک 
مى شود تا از دور آن را تماشــا کند. این در 
همه جا صادق اســت حتى در سیاســت. 
با ایشــان بحث کــردم و ایشــان گفت 

بســیار خوب 

ست.  ا
آقاى شــاه ابراهیمى را صدا زد و 

گفت خانه عبدا... را مشرف به کعبه بساز! در صحنه اى 
که عبدا... غذا مى خورد تماشاگر با خودش مى گوید 
چقدر مى خورد! اما آن صحنه  فقط یک لقمه خوردم، 

صحنه پردازى حرفه اى آنقدر خوب نشان داد.  

فقدان مدارك
برگ ســبز و ســند کمپانــى خودرو 
ســوارى ســمند تیپ ال ایکس مدل 
1388 بنزینــى بــه شــماره موتور 
12488299164 و شــماره شاسى 
NAAC91CC0AF775696بــه 
شماره پالك 13 – 612 ق 24 متعلق به 
حافظ صادقى اسکندرى به شماره ملى 
1159324409 فرزند صفرعلى  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

«دووین جانسون» در مصاحبه  جدیدى از احتمال رقابت در انتخابات ریاست جمهورى 
آمریکا گفته است. او به «یو اس اى تودى» مى گوید: «حاضرم براى ریاست جمهورى 
در آینده رقابت کنم اگر این چیزى اســت که مردم مى خواهند. ایــن را واقعًا جدى 

مى گویم، و با این پاسخ نمى خواهم گستاخى کنم.»
ســتاره  «جومانجى» این روزها در حال انجام مصاحبه هاى مطبوعاتى براى معرفى 
سریال جدید «راك جوان» شبکه   NBC است. جانسون در سال 2032 این سریال 
براى ریاســت جمهورى رقابت مى کند. اما در زندگى واقعى جانسون مى گوید این 

تصمیم «به مردم بستگى دارد. بنابراین صبر مى کنم و گوش فرامى دهم.»
این بازیگر و کشتى گیر سابق در ســال 2017 گفته بود که احتمال دارد براى رئیس 

جمهور شدن به رقابت بپردازد. 

«دووین جانسون»: 
حاضرم رئیس جمهور آمریکا شوم!

نیم نگاهى به فیلم هاى غیرکمدى 

جواد عزتى
غیرکمدى 

به بهانه اکران مجدد «شــناى پروانه» بــر بهترین نقش آفرینى هاى جــواد عزتى در فیلم هاى 
غیرکمدى مرورى خواهیم داشت.

جواد عزتى از جمله بازیگرانى ست که تجربه  نقش هاى جدى و کمدى موفق در 
کارنامه دارد. او را به عنوان بازیگر بدون حاشــیه اى مى شناسیم که در 

سینما قدم به قدم جلو آمده و امروز به یکى از مهمترین بازیگران 
فعلى ســینماى ایران تبدیل شده است. کســى که کارگردان ها 

مى توانند نقش هاى متفاوت را با خیالى راحت به او بسپارند.
جواد عزتى با طال و مس به سینما آمد اما نقش غافلگیر کننده او در 
آفریقاى هومن سیدى بود که ثابت کرد مى تواند در فیلم هاى جدى 

هم مهره اى موثر باشد.
صادق ماجراى نیمروز نقطه عطــف بزرگى در کارنامه عزتى بود. او 
که حتى در فیلم هاى غیرکمدى هم نقشــى شوخ و شیرین داشت، 
در ماجراى نیمروز1و2 نقش یک مامورامنیتى باهوش، کامال جدى، 
عبوس و تا حدى خشــن را چنان باورپذیر بازى کرد که بسیارى او را 
شایسته سیمرغ مى دانســتند. ادامه همکارى عزتى با محمدحسین 

مهدویان نقش کوتاهى در التارى بود که باوجود کوتاهى اش به یکى از 
معروف ترین سکانس هاى التارى تبدیل شد.

پزشک فیلم تنگه ابوقریب حاصل اولین نقش بلند جواد عزتى در سینماى دفاع 
مقدس بود. این چالش تازه براى جواد عزتى که تجربه فیلم هاى بیگ پروداکشن را 

نداشت موفقیت آمیز بود. گرچه وى حتى براى این نقش نامزد سیمرغ هم نشد.
در این فیلم عزتى کار با کارگردان هاى فیلم اولى حسین امیرى دومارى و پدرام پورامیرى را 

تجربه کرد. نقشى جدى و تلخ با رگه هاى منفى که تا به حال از او ندیده بودیم. عزتى تالش کرد این نقش 
خاکسترى که رگه هاى سیاهى داشت را جورى بازى کند که تماشاگر به او نیز حق بدهد و از کاراکترش 

متنفر نباشد.
چالش جواد عزتى در فیلم آتاباى، نقشى به زبان ترکى بود. شخصیت عاشقى دل شکسته با دیالوگ هاى 

کم که باید احساساتش را با چشم ها و میمیک صورتش انتقال بدهد.
اما نقشى که جواد عزتى در شناى پروانه بازى  مى کند از نقش هایى ا ست که هر بازیگرى آرزویش را دارد. 
شخصیتى که شاهد ســیر تحول درونى او از نقطه آغاز تا پایان داستان هستیم. دوربین لحظه به لحظه 
قهرمانش را که دنبال حقیقت مى گردد تعقیب مى کند و دســت و پا زدنش در دنیاى خشــن اطرافش را 

نشان مان مى دهد.
بازى عزتى در نقش الت توبه کرده اى به نام «حجت»، آن قدر خوب است که همه او را یکى از شانس هاى 

اصلى سیمرغ مى دانستند، اما در نهایت حتى نامزد هم نشد.
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سرمربى جدید ذوب آهن در مراسمى کار خود را با نخستین تمرین در این 
تیم اصفهانى آغاز کرد.

مراســم معارفه و آغاز به کار رســمى مجتبى حسینى به عنوان 
سرمربى جدید ذوب آهن در ورزشگاه ملت اصفهان برگزار 
شد. در این مراسم که مدیران و اعضاى هیئت مدیره نیز 
حضور داشتند، ابتدا در اتاق جلسات مجتبى فریدونى، 
مدیرعامل و رســول کربکندى و مهــدى بهرامى، 
ســخنگو و رئیس هیئت مدیــره ذوب آهن براى 
دقایقى در جمع بازیکنان ایــن تیم و خبرنگاران 
صحبت کردند. پس از پایــان این صحبت ها، 
مجتبى حسینى به معرفى کادر فنى خود پرداخت 
و با آن ها و مدیران تیم عکس یادگارى گرفت 
اما خیلى زود اعــالم کرد قصد ندارد صحبت 
چندانى داشته باشد و خیلى سریع خواست تا 

تیمش به تمرین برود.
در پایان نیز در کنار چمن ورزشــگاه ملت 
مجتبى حسینى و مجتبى فریدونى دقایق 
کوتاهى پاسخگوى خبرنگاران بودند و پس 

از آن تمرین سبزپوشان آغاز شد. 
خیلى صحبت براى گفتن دارم! 
مجتبــى حســینى در جمع خبرنــگاران 
اظهار کــرد: جاهاى زیــادى کار کرده ام اما 
ذوب آهن یکى از با قدمت ترین و ریشه دارترین 
باشگاه هاى ایران اســت. خیلى خوشحالم که 
توانستم به این تیم بیایم و خدا به من لطف داشته 
اســت. وى افزود: امیدوارم لیاقت این را داشته 
باشم که از پس این وظیفه سنگین بر بیایم. ایمان 

دارم این بازیکنان توانایى انجــام کارهاى بزرگى را هم دارند و مطمئنم 
مى توانیم از این بحران دربیاییم.

حسینى با رد حواشى مطرح شــده درباره اعضا کادر فنى او نظیر مهدى 
رجب زاده، تصریح کرد: فعًال با همیــن کادر ادامه مى دهیم تا ببینیم چه 
مى شود و اگر نیاز بود، فردى را اضافه مى کنیم. برنامه مان براى آینده این 

است که کار کنیم.
سرمربى ذوب آهن در پاسخ به سوالى مبنى بر نارضایتى مسئوالن نفت 
مسجد سلیمان از جدایى او گفت: نمى خواهم درباره این مساله صحبت 
کنم اما اگر آن ها صحبت دارند، من هم خیلى صحبت براى گفتن دارم! 
چون در نفت مسجد سلیمان خیلى زحمت کشیدم و درست نیست کسى 
را قضاوت کنیم. چون کسى از مسائل خبر ندارد، به نظر قضاوت نشویم 

خیلى بهتر است.
 تا قبل از فسخ حسینى با او مذاکره نکردیم

مجتبى فریدونى،  مدیر عامل باشگاه ذوب آهن هم درباره حضور مجتبى 
حسینى به عنوان سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اظهار کرد: به دلیل اینکه 
مجتبى حسینى سابقه بازى و ســرمربیگرى در ذوب آهن را دارد، او را 
انتخاب کردیم که گزینه نزدیک ترى هم به تیم بود. نمى دانم به چه دلیل 
فرهاد مجیدى مخالفت خود را اعالم کرد و همین باعث شد کار ما راحت تر 

شود و حسینى را به عنوان سرمربى تیم فوتبال معرفى کنیم.
وى با بیان اینکه مدت قرار داد حســینى یک فصل و نیم است، تصریح 
کرد: تا مجتبى حسینى با تیم قبلى خود فسخ نکرده بود با او مذاکره انجام 
ندادیم، 26 بهمن ماه بود که فســخ کرد و بعد از آن به باشگاه آمد و با او 

صحبت کردیم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با اشاره به احتمال جذب بازیکنان جدید در 
نقل و انتقاالت نیم فصل، خاطرنشان کرد: مجتبى حسینى گفته باید با تیم 
آشنا شود و کار کند تا بتواند لیست بدهد، اما اول کار گفت که چند بازیکن را 

نمى خواهد و افراد دیگرى امکان دارند به جمع ما اضافه شوند.

حمایت مهدى رجب زاده 
اما پس از انتصاب سید مجتبى حسینى به عنوان سرمربى جدید تیم فوتبال 
ذوب آهن، مهدى رجب زاده پیشکسوت باشگاه ذوب آهن با انتشار یک 

استورى در صفحه شخصى اینستاگرام خود از این سرمربى حمایت کرد.
 او نوشت:  از همه هواداران ذوب آهن خواهشمندم خارج از هر بحث و 
سلیقه شخصى و با کمال احترام و همبستگى، تمام قد از کادر فنى و 
بازیکنان تیم حمایت کنید تا هرچه زودتر مسیر موفقیت و پیشرفت 
تیم هموار شده و ذوب آهن دوباره جایگاه واقعى خودش را پیدا و 

باعث خوشحالى و افتخار شود. 
مشکل ذوب آهن روحى روانى است

در همین حال رســول کربکندى، ســخنگوى ذوب آهن در 
جلسه معارفه مجتبى حسینى خطاب به بازیکنان ذوب آهن 
اظهار کرد: در شرایط فعلى تیم همه داریم سختى مى کشیم. 
قطعًا شما بازیکنان که مجرى اصلى تیم هستید و همچنین 
خانواده هایتان نیز راضى نیســتند. هر تغییرى یک ســرى 
انتظارات را ایجاد مى کند و امیدوارم که شما بازیکنان نیز با 
این تغییرات همراه شوید و کارى کنید که همه از این نگرانى و 
دلواپسى که براى مردم اصفهان، هواداران، کارکنان کارخانه 
ایجاد شــده را بتوانیم برطرف کنیم. هیــچ کس نمى تواند 

خودش را در این عدم نتیجه گیرى کنار بکشد.
کربکندى با بیان اینکه مشکل ذوب آهن روحى و روانى است، 
تصریح کرد: همان طور که آقاى حسینى هم مى داند، بیشترین 
مشکل ذوب آهن روحى و روانى است و باید برطرف شود. چرا 

همیشــه دقیقه 85 به بعد گل مى خوریم؟ این به خاطر ترس و 
دلهره هایى است که دقیقه هاى پایانى داریم و منتظر سوت پایان 

بوده و خطاهایى مى کنیم که نباید. قطعاً این مسائل را آقاى حسینى 
آگاه است و باید براى رفع آن تالش کنیم.

مجتبى حسینى: فعالً با همین کادر ادامه مى دهیم، برنامه مان براى آینده این است که کار کنیم
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مجتبى

 مجتبى حسینى که سال هاى ســال در ذوب آهن دستیار یحیى گل 
محمدى بود و ســرمربیگرى را هم از این تیم شروع کرد در بازگشت 
دوباره به خانه  کار ســختى را پیش رو دارد اما پر امید است؛ ذوب آهن 

نزدیک ترین تیم به منطقه خطر است و از همه مهمتر در اولین بازى 
دور برگشت باید در خانه تیم فوالد به میدان برود که براى تیم میهمان 
بازى سختى اســت. با این حال نه تنها مجتبى حسینى به آینده ذوب 
آهن امیدوار است باشگاه هم بر این عقیده است در این برهه از زمان 
بهترین انتخاب را داشته؛ به این دلیل که مجتبى حسینى بعد از جدایى 

از ذوب آهن با حضور در باشگاه هاى مختلف تبدیل به مربى باتجربه 
ترى شده و آزمون و خطاها را به اندازه کافى پشت سر گذاشته است. 
او در دور رفت بازى ها به همراه نفت مسجد سلیمان تیم خوبى نشان 
داد. تیمى که موفق شــد در برابر خیلى از تیم هاى بزرگ عرض اندام 

کند و امتیاز بگیرد.

بازگشت دوباره مجتبى حسینى به خانه اش قابل پیش بینى بود اما نه در 
این برهه از زمان. شاید اگر رحمان رضایى نتایج الزم را به همراه ذوب 
آهن مى گرفت مجتبى حسینى هم به حضور خود در تیم نفت مسجد 
سلیمان ادامه مى داد اما شرایط به گونه اى پیش رفت که این مربى بار 
دیگر به تیمى که دوستش دارد؛ برگشت. حاال او  دو ماموریت در ذوب 

آهن پیش رو دارد؛ نجات این تیم از انتهاى جــدول و در ادامه برنامه 
ریزى براى بازگشت ذوب آهن به روزهاى خوب که در تیم نفت مسجد 
سلیمان به خوبى نشان داد که این توانمندى را دارد. هر چند زمان مى برد 
ذوب آهنى که تحویل مجتبى حسینى شده به روزهاى خوبش برگردد به 

خصوص که از نظر روحى و روانى یک تیم آسیب دیده بشمار مى رود.

کار سخت مجتبى حسینى

آدم باورش نمى شود که فردى شبیه به محرم نویدکیا دارد در فوتبال ایران کار مى کند. اصًال در ذهن نمى گنجد که محرم 
محبوب ترین و مهم ترین بازیکن تاریخ باشگاه بزرگى مثل سپاهان است که از اتفاق اصًال هم هواداران آرامى ندارد. او 

وصله ناجور فوتبال ایران نیست ولى واقعاً به سختى مى توان او را در کنار سایر پیشکسوتان فوتبال ایران قرار داد.
محرم وقتى دوشنبه شب میهمان برنامه فوتبال برتر شد و روبه روى محمدحسین میثاقى نشست، طورى با آرامش 
بحث را پیش برد و مؤدبانه حرف زد که انگار فردى است بیرون از گود فوتبال ایران که بیشتر به بحث هاى نظرى 
و اخالقى عالقه دارد اما او درست در نقطه برعکس این گزاره ایستاده. محرم حاال تیمى ساخته که در صدر جدول 

است.
اینکه چرا ســپاهان اینقدر خوب نتیجه گرفته، چقدر از این نتایج را مى توان به محرم مربوط دانست و چقدر را به 
ترکیب قوى و پرستاره اى که دارد و حتى اینکه نقش مرزبان تا چه حد اهمیت دارد؟ همه مسائلى است که مى شود 
درباره اش گفت و نوشت اما مسأله این است که حضور محرم جلوى دوربین شبکه سوم تلویزیون ایران یک بار 

دیگر ثابت کرد او فوتبالیست و مربى منحصر به فردى است.
نویدکیا در زمانه اى که همه عادت دارند به زمین و زمان، داور و وزارت ورزش و دســت هاى پشت پرده 

اعتراض کنند، کار خودش را مى کند. به خودش قول داده علیه داورى در نشست هاى خبرى صحبت 
نکند و به هیچ عنوان با شلوغکارى و بى احترامى به رقبایش نمى خواهد براى خودش محبوبیتى 

دست و پا کند.
او محبوب ترین فرد در فوتبال اصفهان در دو دهه گذشته است و این محبوبیتش را به خاطر کیفیت 

خوب و شخصیت آرام و متینش به دســت آورده و به خاطر همین نمى خواهد با جنجال آن 
پیشینه را خراب کند و براى خوشایند تیفوسى هاى سپاهانى، به سایر هواداران بى حرمتى 

کند. این مسأله اى است که در دیگر پیشکسوتان فوتبال ایران کمتر دیده مى شود. 
آنها این روزها براى خوشایند بخشى از هواداران تیم شان که صداى بلندى دارند 
و اصطالحاً افراطى عمل مى کنند، خودشــان را به آب و آتش مى زنند تا الیک و 
فالوور بگیرند. محرم اما راه دیگرى را برگزیــده. راهى که در آن حتى اعتراف به 
طرفدارى اش از پرسپولیس در دوران کودکى، نه سپاهانى ها را مى رنجاند و نه حتى 

استقاللى ها را. او طورى حرف مى زند که سال ها از یاد برده بودیم مى شود اینطورى هم 
در فوتبال ایران کار کرد و حرف زد!

مى کند. اصًال در ذهن نمى گنجد که محرم
 اتفاق اصًال هم هواداران آرامى ندارد. او 

شکسوتان فوتبال ایران قرار داد.
ن میثاقى نشست، طورى با آرامش
ران که بیشتر به بحث هاى نظرى
ال تیمى ساخته که در صدر جدول

 محرم مربوط دانست و چقدر را به 
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متفاوت مثل محرم نویدکیا

ستاره ایرانى خط حمله تیم فوتبال پورتو نقشى تعیین کننده در 
برترى تیمش مقابل یوونتوس داشت.

دور رفت مرحله یک هشتم نهایى رقابت هاى لیگ قهرمانان 
اروپا چهارشنبه شب گذشته با یک شگفتى جالب همراه بود و آن 
هم پیروزى پورتو مقابل یوونتوس بود. نتیجه اى که حاال پورتو را 
در آستانه صعود به مرحله بعد این مسابقات قرار داده است. اتفاق 
ویژه این دیدار اما درخشش مهدى طارمى،ستاره خط حمله تیم 
پورتوى پرتغال بود. طارمى توانست فقط پس از گذشت 63 ثانیه 
از شروع بازى، روى اشتباه دفاع یووه دروازه این تیم را باز کند و 

اولین گل خود در رقابت هاى لیگ قهرمانان را به ثمر برساند.
طارمى عالوه بر گل ارزشــمندى که به ثمر رساند، 90 دقیقه 
براى تیمش بازى کرد و با ثبت دو شــوت درچارچوب و هشت 
پاس ســالم و 23 لمس توپ و همچنین ارتــکاب یک خطا، 
توانست نمره خوب 7/3 را به دســت بیاورد. این درحالى است 
که کریستیانو رونالدو ستاره خط حمله یوونتوس نمره 6/4 را در 

بازى چهارشنبه شب کسب کرد.

بعد از شکست اســتقالل برابر ســپاهان این تیم وارد حاشیه هاى 
عجیبى شده است و کنار مسائل فنى، شایعه عجیبى به راه افتاده 

که چند بازیکن آبى ها در این بازى کم کارى کرده اند.
در این بین شنیده مى شــود بعد از ابقاى محمود فکرى در 
سمت ســرمربیگرى اســتقالل، اعضاى هیأت مدیره به 
محمود فکرى پیشنهاد داده اند سه بازیکن این تیم را کنار 
بگذارد. در لیست نفراتى که در اختیار فکرى قرار گرفته نام 

دو مدافع و یکى از ستاره هاى تیم دیده مى شود.
البته محمود فکرى واکنشــى به این اتفاق نشان نداده و 

مشخص نیست آیا این تصمیم را عملى مى کند یا نه.

مهاجم ســپاهان در مورد دالیل موفقیت سپاهان 
در فصل جارى گفت: ما یــک تیم یکدل و با انگیزه 
هستیم که از لحاظ شــخصیتى و فنى و اخالقى در 
سطح باالیى قرار دارد و یکى از نقاط قوت ما دورى از 
جنجال و حاشیه است که مجموعه باشگاه و مدیریت 
و در رأس کادرفنى آقاى نویدکیا که خودش ذاتًا آدم 
آرامى است و این آرامش را هم به تیم منتقل کرده و 
فکر مى کنم در کنار همه مسائل این موضوع هم تاثیر 

زیادى داشته است.
رضا میرزایى در مورد هواداران ســپاهان هم عنوان 
کرد: واقعًا سپاهان هرچه دارد از هوادارانش است و 
اگر آنها نبودند ما با یک باشگاه معمولى هیچ فرقى 
نداشتیم. آنها همیشه به من لطف داشتند و چون از 
محصوالت آکادمى باشگاه هستم خیلى به من ابراز 
محبت مى کننــد و این عالقه دو طرفه اســت. من 
خودم در رختکن همیشــه به بازیکنان مى گویم که 
ببینید هواداران چطور براى ما سنگ تمام مى گذارند 
و با وجــود اینکه اجازه آمدن به ورزشــگاه را ندارند 
به هر شکل مختلف خودشــان را به ما مى رسانند تا 
حمایتشان را اعالم کنند و ما هم باید از جان و دل در 
زمین مایه بگذاریم تا آنها را خوشحال کنیم و امیدوارم 
آخر فصل قهرمانى را که کمترین حقشــان است به 

آنها هدیه دهیم.

مهاجم سپاهان:

 قهرمانى نیم فصل نه 
قهرمانى آخر فصل را 

مى خواهیم
ز ر و ر ر یرن ل ب و ر

طارمى، بهتر و باالتر از
 «کریستیانو رونالدو»

کمک داور فوتبال کشورمان در خصوص حواشى قضاوت هاى 
لیگ برتر و صحبت هاى امیر قلعه نویى سرمربى تیم فوتبال گل 
گهر ســیرجان در رابطه با داورى، اظهار کرد: متاسفانه تقریبا 3 
هفته پیش در یک برنامه تلویزیونى، یک زمان بسیار زیاد براى 
سرمربى تیم فوتبال گل گهرسیرجان اختصاص داده شد و قلعه 

نویى یک سرى اتهاماتى زد که فقط اتهام به جامعه داورى نبود.
محمد رضا منصورى گفت: قلعه نویى فکر مى کند که یک سرى 
از داور ها با او دشمن شخصى هستند و براى او اتاق فکر تشکیل 

داده اند تــا او را از بین ببرند. امســال 
بیستمین دوره لیگ برتر انجام مى شود 
و با توجه به آمار قلعه نویى بیشــترین 
قهرمانى هــا را در لیگ برتــر فوتبال 
کشورمان کسب کرده اســت. او این 
قهرمانى ها را در لیگى کسب کرده که 
همین داوران بازى هاى تیمش را سوت 
زده اند. او دو سال پیش نیز اسم چند داور 
را برد و حواشى بسیار زیادى ایجاد کرد. 

نمى دانم چرا با قلعه نویى و یک سرى مربى هاى دیگر مانند رجال 
سیاسى برخورد مى شود. اگر کمیته انضباطى است، براى همه 
است و نباید تبعیض قائل شد.  منصورى در ادامه تصریح کرد: 
قلعه نویى یک سند بیاورد و بگوید که تو با قصد و غرض براى 
تیم ما داورى کردى. من با حسن زاده رئیس کمیته انضباطى نیز 
صحبت کردم و به او گفتم که اگر مطمئن هستند که من اشتباه 
و از روى قصد داورى مى کنم، مــن را برکنار کرده و یا به کمیته 
انضباطى دعوت کنند. سال گذشته در بازى سپاهان-پرسپولیس 
زاهدى فر ســوت زنى مى کرد و من نیز داور کنارى بودم. داور 
پشت دروازه براى سپاهان تشخیص پنالتى داد و من نیز همان 
تشخیص را داشتم. آن جا به نفعشان بود وهیچ چیزى نگفتند، اما 

جایى که به ضررشان است مى گویند: چرا فالن داور دخالت نکرد. 
او در رابطه با ضربه هایى که تیم هاى لیگ برترى از اشــتباهات 
داورى خورده اند اظهار داشــت: در این فصــل تیم ذوب آهن 
بیشــترین ضرر را از داورى دیده است. در فصل هاى گذشته نیز 
بودند تیم هایى که بســیار صدمه دیدند. این ضرر داورى هیچ 
3 امتیازى بــراى داوران ما ندارد. در جدول لیــگ برتر فوتبال 
هیچ ســتونى متعلق به داوران نیســت که بحث قصد و غرض 
باشــد. در اشــتباهات داورى یک تیم ضرر و یک تیم منفعت 
مى برد. تیمى که برنده مى شــود هیچ 
چیــزى نمى گوید و ســکوت مى کند، 
اما خدا نکند که بــراى همان تیم یک 
مشکل پیش بیاید. روز گذشته در بازى 
بین تیم هاى 98 و سرخابى ها، رحمان 
رضایى سرمربى ســابق ذوب آهن نیز 
حضور داشت. رضایى بیشترین ضرر را 
امســال تجربه کرد. رحیم شاهین یک 
کمک داور است که در این فصل با یک 
اشتباه بسیار کوچک مجبور به خداحافظى شد. اگر مربى ها تحت 
فشار هستند از آن طرف منابع مالى خوبى نیز دارند که خدا براى 

آن ها زیاد ترش کند. ما داوران درآمدى نداریم. 
منصورى در رابطه با این که وقتــى دو  تیم ادعا مى کنند داورى 
به ما ضرر وارد کرد، سودش را چه کسى مى برد، عنوان کرد:این 
ماجرا ها مربوط به ذات مربیان ما مى شود. مربیان خوب زیادى 
مانند محرم نویدکیا و مجید جاللى در لیگ برتر داریم که انصاف 
به خرج مى دهند. مهدى سید على سال گذشته در بازى سپاهان و 
پارس جنوبى جم، یک اشتباه کرد و خود نیز متوجه این ماجرا بود. 
پس باید بگوییم با یک نیت شوم این کار را انجام داد؟ تشکیالت 

فوتبال ما مشکل دارد.

منصورى: نویدکیا منصف است، رحمان رضایى بیشترین ضرر را از داورى دید

قلعه نویى فکر مى کند 
داور ها با او دشمنى شخصى دارند

پیشنهاد جنجالى به 
محمود فکرى!

شکست بعد از
عجیبى شد
ب که چند
در این
سمت
محم
بگذ
م دو
البته
مش
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آگهى تحدید حدود عمومى اداره ثبت اسناد دهاقان
شماره نامه: 139985602019001229 تاریخ ارسال نامه: 1399/11/20 پیرو آگهى 
نوبتى 1399/08/01 و بموجب ماده 14 قانــون ثبت تحدید حدود رقبات زیر واقع در 

بخش ثبتى دهاقان بشرح ذیل انجام میگردد.
اول- شماره هاى فرعى مجزى شده از 130- اصلى نجف آباد دهاقان

553- آقاى سید احمدرضا حجازى فرزند سید محمد ششدانگ یک درب باغ واقع در 
نجف آباد دهاقان

روز شنبه 1399/12/23 
به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب ماده 
14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها در موقع 
تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک انها با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در 
موقع مقرر در محل حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تعیین حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائى گواهى 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: شنبه 1399/12/02 

م الف: 1095673 داود جعفرى- کفیل واحد ثبتى حوزه ثبت ملک دهاقان/11/170 
اخطار اجرایى

شماره 304/98 به موجب راى شــماره دادنامه 1080 تاریخ 98/10/18 حوزه دوم شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- عالیه سرخى 
نژاد 2- محمد رضا کاظمى به نشانى 1- مسجد سلیمان مخابرات مرکز تحقیقات معلمان 
2- مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 2/650/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از 
سررسید چکها 1398/1/10 به مبلغ بیست میلیون ریال 98/3/10  به مبلغ بیست میلیون 
ریال لغایت اجراى حکم در حق محکوم له اجرائى و  پرداخت مبلغ دویست هزار تومان  بابت 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت.محکوم له: حسن ســالمى  به نشانى: امیرآباد بنیاد 
مسکن خ غفارى ك مدنى پ 13 - 09138019740 ماده 34قانون اجراى احکام: همین 

که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 1096153/ م الف-شعبه دوم  شوراى حل اختالف نجف 

آباد/11/171
 ابالغ راى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 656/98 دادنامه 98/9/11-915 
مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى  شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى 
نجف آباد شهرك آزادگان مسکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى وکیل خواهان : 
آقاى مجتبى حقیقى و خانم رستمى نجف آباد خ امام کوى ارشاد مجتمع ارشاد پ 5  خوانده: 
مسلم اسماعیل پور  نشانى: مجهول المکان  موضوع: مطالبه وجه دو  فقره چک به شماره 
704632-96/5/27 و 704634-96/7/25  جمعا به مبلغ هفتاد میلیون ریال گردشــکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت 
مجتبى حقیقى و خ رستمى  به طرفیت مسلم اســماعیل پور به خواسته به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به 
اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات 
مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده اســت دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص 
و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 
313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ هفتادمیلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/950/000 ریال 
به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواست 98/7/1 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل 

واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشــد.1096156/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه دوم حقوقى/11/172
 اخطار اجرایى

شماره 371/93 به موجب راى شماره 578 تاریخ 93/6/17 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه منصور روح اللهى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ ســى و پنج میلیون ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 
20/3000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از 
تاریخ سر رسید چکها به شــماره 887700-89/8/30 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال و 
211671-89/2/30 به مبلغ ده میلیون ریال  لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ صد و هفتاد و پنج هزار تومان به عنوان  نیم عشر دولتى.محکوم له:  
مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى  به نشانى: نجف آباد خ بوستان جنوبى کوى شهید 
حبیب الهى پالك 3 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 1096158/م 

الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/11/173
 حصروراثت  

خانم اعظم محمدى داراى شناسنامه شماره 1091034486 به شرح دادخواست به کالسه 
9901860 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان اسداهللا محمدى بشناسنامه  478 در تاریخ 99/11/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ربابه چاوشى نجف آبادى   ش 
ش 1090803796 (همسر متوفى )  ، 2. اکرم  محمدى ش ش 1091048185 ، 3. اعظم 
محمــدى ش ش 191034486 ، 4. زهرا محمــدى ش ش 1091123063 ، 5. مرضیه 
محمدى ش ش 1091597723 ، 6. احمد محمــدى ش ش 1091271534 ، 7. راضیه 
محمدى ش ش 1092181261 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1096439 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/11/174 
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139985602030017064      وراث خانم سکینه گلشادى قلعه شاهى  فرزند محمد 
على بشماره شناسنامه 5  باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 
6903 فرعى از 391 اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان  کــه درصفحه 161 دفتر 281 
امالك تصاویر فالورجان ذیل ثبت 35162 بنام نامبرده مســبوق  به ثبت و سند مالکیت 
بشــماره 006480 بوده و مفقود شده است . نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل 
انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/12/02، 1096992/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف هدى چاوشى/11/175
 حصروراثت  

خانم  مهین صالحى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 109278365 به شرح دادخواست 
به کالسه 9901821 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بیگم حاجى حسینى نجف آبادى  بشناسنامه  805 در تاریخ 1394/1/15 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
ناصر صالحى نجف آبادى  ش ش 1091506167  ، 2. محسن صالحى نجف آبادى ش ش 
1091086702 ، 3. شهین صالحى نجف آبادى ش ش 1090296401 ، 4. مهین صالحى 
نجف آبادى ش ش 109278365 ، 5. زهــرا صالحى نجف آبادى ش ش 1091102333 
(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 1096982 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/176 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1399 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی 
است که در سه ماهه سوم امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده و یا 
طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و در ردیف الف 90 روز 

و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 2 نجف آباد
پالك 1167 – بهزاد سلیمانى  نجف آبادى فرزند سلیمان سه دانگ مشاع از  ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 120/70 متر مربع  .
قطعه 3 نجف آباد

پالك 1192- محمد على دارابى  فرزند حسین   ششــدانگ قسمتى از کوچه متروکه 
به مساحت 26/30 متر مربع که با پالك 39/2 توام و بصورت یکبابخانه درآمده است .

پالك 500/3- حسن غالمى فرزند محمد باقر ششدانگ  یکبابخانه  سفت کارى شده 
به مساحت 160/82 متر مربع  .

پالك 500/4- سمیه ابراهیم نجف آبادى  فرزند اسماعیل  ششدانگ  یکبابخانه  سفت 
کارى شده به مساحت 155/78 متر مربع  .

قطعه 4 نجف آباد
پالك 20/12 – حکیمه کسمایى  نجف آبادى فرزند مرتضى  ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور  به مســاحت 160 متر مربع . 564/4 – رضا بهادر نجف آبادى  فرزند رمضان  

ششدانگ یکدرب باغ محصور  به مساحت 930 مترمربع .
پالك 915/169-على داد اسدى فرزند موسى ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 

بمساحت 252/50 متر مربع. 
قطعه 6 نجف آباد

پالك 1014/893 – رضا زمانى فرزند ابراهیم  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 138/72  
متر مربع.

پالك 1014/936 – حســینعلى سلیمانى فرزند محمدحســین  ششدانگ یک واحد 
دامدارى  به مساحت 990/50 متر مربع .

قطعه 7 نجف آباد 
پالك 586/25 – مریم زمانیان نجف ابادى فرزند على محمد   ششــدانگ یک قطعه 

زمین پالك 586/25 فرعى از 586/3 بمساحت 205/38 متر مربع  .
پالك 1032/7 –مجید عادل نیا نجف ابادى فرزند محمودبه نسبت سه دانگ و سى و 
چهار – چهل و هفتم دانگ مشاع  و مهناز عادل نیا نجف ابادى فرزند محمود  به نسبت 
دو دانگ و سیزده – چهل و هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک  قطعه زمین به مساحت 

2950 متر مربع  .
2739-  اعظم مهدیه نجف ابادى فرزند عباسعلى ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 194/60 متر مربع .
قطعه 8 نجف آباد 

پالك511 – جمال عباسیان نجف ابادى فرزند حیدر على تمامت  682/74 سهم مشاع 
از 1339/54 سهم ششدانگ به مساحت 1339/54متر مربع .

پالك 1309- جواد سلیمانى نجف ابادى فرزند عباسعلى و روح اهللا سلیمانى نجف ابادى 
فرزند عباسعلى بالسویه ششدانگ یکدرب باغ ویال به مساحت 1543/75 متر مربع.

پالك 1335/1 – وجیهه کمرانى جالل ابادى فرزند مصطفى ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 98/15 متر مربع .

قطعه 9 نجف آباد
پالك 272/1 – عباس غالمى فرزند رجبعلى ششدانگ یکدرب باغ مشجر ومحصوربه 

مساحت 1537/95 متر مربع .
پالك 1048- مرتضى حبیب اللهى نجف ابادى فرزند غالمحسین ششدانگ یک قطعه 

زمین کشاورزى  بمساحت 1090/86 متر مربع  .
قطعه 10 نجف آباد

پالك 1482/69- ابنعلى رمضانى فرزند ذوالفعلى ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
219/30متر مربع .

پالك 1482/75-مرتضى چراغى فرزند ســبز على و پرگل جمال دین فرزند حسین 
بالسویه ششدانگ یکبابخانه بمساحت 202/5متر مربع .

پالك 1482/79- ابوالقاســم رضاوندى جمالوئى فرزندسبز على ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 245/5 متر مربع 

پالك 1482/80- احمد على بهارلوقره بلطاقى فرزند موال قلى ششــدانگ یکباخانه 
بمساحت 139/7 متر مربع .

پالك 1482/81-مریم مشــایخى فرزند هاجى اقا ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
250/60 متر مربع.

پالك 1482/82- على محمد ســوارى جمالوئى فرزند ابوالفتح ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 201/35 مترمربع .

پالك 1482/83 – خیراله جمالیان فرزند حیدر ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 200 
متر مربع .

پالك 1482/84- یوسف عرب مارکده فرزند اکبربه نسبت چهار دانگ و نیم مشاع وآمنه 
خسروى سوادجانى فرزند قربانعلى به نسبت یکدانگ و نیم مشاع از  ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 214/90 متر مربع .
پالك 1482/85- قدرت اله هارونى فرزند ذوالفعلى ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 

175/6 متر مربع 
پالك 1482/86-ابراهیم چراغى جمالوئى فرزند چراغعلى ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 202/10 متر مربع .
پالك 1482/87- على سوارى فرزند حیاتقلى به نســبت چهار دانگ مشاع وصغرى 
بیگم بهارلویى فرزند على به نسبت دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

201/20 متر مربع .
پالك 1482/88- سید جالل حسینى فرزند هاجى بابا ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

200/8 متر مربع .
پالك 1482/89-کاظم داودى فرزند ابراهیم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148/40 

متر مربع .
پالك 1482/90- راضیه عرب جمالوئى فرزند فتح اله ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

163/7 متر مربع.
پالك 1482/98- افشــین رضاوندى جمالوئى فرزند غالمعلــى وزهرا رضایى فرزند 

جهانشاه ششدانگ یکبابخانه بالسویه به مساحت 156/70 متر مربع .
پالك 1482/99- غالمشاه جمال پور فرزند جعفر قلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

201/6 مترمربع .

پالك 1482/100 – اصغر ســلطانى چم حیدرى فرزند محمد و ناهید صابرى فرزند 
محرمعلى ششدانگ یکبابخانه بالسویه به مساحت 215/4 مترمربع.

پالك 1482/101- فاطمه زهرا طهماسبى فرزند جعفر ششدانگ یکبابخانه به  مساحت 
120/80 مترمربع 

پالك 1482/102- ســمن بر صابرى فرزند غفور ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
101/6 مترمربع 

پالك 1482/103- مسعود کبیرى مهر فرزند مهراب ششدانگ یکبابخانه به  مساحت 
281/8 متر مربع .

پالك 1482/104- حسن ســوارى فرزند درویش ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
203/60 متر مربع.

پالك 1482/105- غالم عباس رئیسى فرزند صفرعلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
217/4 متر مربع .

پالك 2031- غالمعباس صالحى فرزند عباسعلى ششــدانگ یکبابخانه به مساحت  
123/34 متر مربع .

پالك 2047- على داودى فرزند شمسعلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/18 
متر مربع .

بموجب ماده 16- قانون ثبت اســناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد مصوب 
1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف ب سی روز گواهی اعتراض 
از مراجع صالحه اخذ و تســلیم نماید اعتراضات و یا گواهی طرح دعوي مطابق قسمت 
اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این آگهی نسبت به 
ردیف الف در دونوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه 

منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:99/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/2

شماره  م . الف:1080462
مهدى صادقى وصفى- رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد

10/184 /

آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1399 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان

آگهى تغییرات 
شــرکت تــوان کار آیریک شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 48480 و شناســه ملى 
10260666886 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1399/09/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سید 
محمد عاملى به کدملى 1289199566 بســمت 
مدیر عامل شــرکت و عضو هیئت مدیره وســید 
معین عاملى به کدملى 1292859865 بســمت 
رئیس هیئت مدیره وسید مهدى عاملى به کدملى 
1285552458 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. موسســه 
حسابرســى پایش پرگاس کاردان (حسابداران 
رســمى) به شــماره ثبت 4761 و شناسه ملى 
14006093996 و شــقایق گودرزى نظامى به 
کدملى 1829946961 ترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره هر یک بطور مجزا و با 
مهر شرکت معتبر است. ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت منتهى به سال 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1096893)

آگهى تغییرات 
شــرکت کماوران شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 14421 و 
شناســه ملى 10260354200 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : نیکرام مردانى به شماره ملى 
1280965908به سمت مدیر عامل 
و عضو هیات مدیــره و على مردانى به 
شماره ملى 1271376229 به سمت 
نایب رئیــس هیات مدیــره و رامین 
مردانى به شماره ملى 1285688491 
به سمت رئیس هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر 
عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
اســت. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره نیــز خواهد بود . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1097091)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندســى پارس فنون سهامى 
خاص به شماره ثبت 15590 و شناسه ملى 
10260365584 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/11/20 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : - آقاى على عزیزیان به شماره ملى 
1818321319 ، آقاى رضــا عزیزیان به 
شماره ملى 1971487619 ، آقاى محمدرضا 
پوربافرانى به شــماره ملى 1282873245 
، آقاى وحید کشــاورزیان به شــماره ملى 
1112098488 و آقاى مهــرداد قادرى به 
شماره ملى 1288929242 بسمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - خانم نگار نیکوئى به شماره ملى 
1270287087 بسمت بازرس اصلى و خانم 
فائزه مسائلى به شماره ملى 1270947109 
بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1096908)

آگهى تغییرات 
شرکت بارمان شــرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 6052 و شناســه ملى 
10260271804 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/11/20 و 
نامــه شــماره 21/77562 مــورخ 
1399/11/23 اداره کل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ســتاره زراعتى کد ملى 
1271484171 به سمت رئیس هیات 
مدیره و ابراهیم زراعتى به شــماره ملى 
1283962233 به سمت مدیر عامل و 
عضو هیات مدیره و حسن آبدار اصفهانى 
کد ملى 1286320364 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند و تمامى اوراق و اسناد 
مالــى و تعهدات از قبیل چک ، ســفته ، 
بروات ، قراردادهاى تعهدآور و استفاده 
از حســابهاى جارى و ثابت در بانکها با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و 
در غیاب رئیس با  امضاء نایب رئیس هیات 
مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1096912)

تاسیس 
شرکت ســهامى خاص فیروز آجر پارتیکان درتاریخ 1399/11/27 به شماره ثبت 67043 به شناسه ملى 
14009814755 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :تولید و توزیع و بسته بندى و خرید و فروش انواع آجرنما، خرید و فروش و واردات 
و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، شرکت در مناقصه ها و 
مزایده هاى خصوصى و دولتى، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، گشایش اعتبارات 
و ال سى جهت شرکت، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى 
و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و 
اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى 
دولت آباد، محله شهرك صنعتى دولت آباد ، خیابان مشتاق ، بن بست اول ، پالك 18 ، طبقه همکف کدپستى 
8341658835 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 916/056 مورخ 1399/11/16 نزد بانک صادرات شعبه جاده دولت آباد با کد 1904275 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مژگان فیروزى به شماره ملى 4650097436 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم افسانه فیروزى به شماره ملى 4650101743 و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى حمیدرضا فیروزى به شماره ملى 4650679168 و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال 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 با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
حمیدرضا روشن ضمیرجزى به شماره ملى 1110721536 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى 
مصطفى مسیبى قمبوانى به شماره ملى 1289445494 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 (1097084)

آگهى تغییرات 
شرکت پایکاران اصفهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 10364 و شناسه ملى 10260314407 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خسرو خلیلى به کدملى 4689192731 بســمت مدیرعامل براى مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1096909)

فقدان مدارك
برگ سبز و سند کمپانى خودرو ســوارى پراید تیپ جى تى ایکس آى مدل 1388 بنزینى به شــماره موتور 2865156 و شماره شاسى 
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همه ما از زمان پشت میز نشینى هاى مدرسه با نشستن صحیح مشکل 
داشتیم و تا همین حاال با این مشکل دســت و پنجه نرم مى کنیم. قطعا 
شــنیده اید که هر جا جلوى ضرر را بگیرید، منفعت است. دیگر زمان آن 
رسیده که یکبار براى همیشه طرز نشستن صحیح پشت میز یا پشت فرمان 
ماشین و حتى روى زمین را یاد بگیریم و با انجام تمرینات ورزشى و قوى تر 

نمودن عضالت، فرم بدنى مان را اصالح نماییم.
طرز نشستن صحیح پشت میز و شیوه قرار گرفتن بدن اهمیت به خصوصى 
دارد. شما ممکن است ساعت ها پشت کامپیوتر مشغول به کار باشید، پس 
خوب است بدانید چگونگى قرارگیرى در این وضعیت بر سالمت و کارآیى 

شما تاثیر فراوانى نیز دارد.
به واسطه نشستن نادرست پشت کامپیوتر آسیب هاى زیادى را مشاهده 
مى کنیم که مى تــوان از آن ها اجتناب کرد. در اینجــا الزم مى دانیم به 
این نکته اشاره کنیم که نشستن طوالنى مدت پشت کامپیوتر مى تواند 
عوارض منفى را در بدن ایجاد کند. پس هر 20 دقیقه یک مرتبه از جایى که 

نشسته اید بلند شوید و چند حرکت کششى ساده را انجام دهید.
براى صحیح نشســتن پشت میز کافى اســت پس از نشستن پشت میز 
کامپیوتر یا غذاخورى نکات زیر را یکبار در ذهنتان بررسى کنید و مطمئن 

شوید تمامى آن ها را رعایت کرده اید:
ران پایتان باید صاف بر روى نشیمنگاه صندلى قرار بگیرد. ساق پایتان نیز 
باید زاویه 90 درجه اى با صندلى داشــته باشد. کمرتان باید زاویه اى بین 
100 تا 110 درجه نسبت به پاهایتان داشته باشد.دستهایتان باید در کنار 
بدن و ترجیحاً بر روى دسته صندلى قرار داشته باشد. شانه ها و گردنتان باید 
در حالت آرامش کامل قرار داشته باشند و فشارى به آن ها وارد نشود. براى 
نگاه کردن به مانیتور نیز نباید نیازى به جلو بردن گردن یا انداختن خودتان 

روى میز داشته باشید.

کیبورد باید دقیقا در مقابل دســت ها و بدنتان قرار داشــته باشد. این که 
بخواهید با دســتان زاویه دار تایپ کنید یا خودتان را روى میز بیاندازید، 

حسابى به مچ دست و گردنتان آسیب خواهد زد.
همه ما بدون استثنا اگر توجهى نداشته باشــیم گردنمان را پایین آورده و 
در هنگام کار با کامپیوتر آویزان مى کنیم. همینکار به ظاهر ساده موجب 
مى شود تا پس از چند سال دچار مشکالت گردن، کمر و شانه درد شوید. 
این کار مهمترین عامل طرز نشستن صحیح پشــت میز است که ضرر 

جبران ناپذیر مى زند.
کافى است براى کار با کامپیوتر سرتان را باال نگه داشته و مستقیم به مانیتور 
نگاه کنید. اگر با این کار مشکل دارید و مانیتور بیش از حد پایین است با قرار 

دادن یک جعبه زیر مانیتور ارتفاع آن با چشم تان را تنظیم کنید.
بهتر اســت کیبورد را دقیقًا در لبه میز قرار نداده و حداقل 5 تا 6 سانت از 
لبه میز فاصله دهید تا دستتان هم جایى براى اســتراحت و قرار گرفتن 
داشته باشد. اگر میزتان جایى براى عقب تر بردن کیبورد ندارد، مى توانید 
صندلى تان را کمى عقب ببرید تا دستتان بیش از حد نزدیک کیبورد نباشد.
شاید در ابتدا تصور کنید ابرهاى پد موس جاى دستتان را راحت تر کرده و به 
تایپ کردن و کلیک کردن تان کمک مى کند. ولى این باور اشتباهى است. 
استفاده از ابرها در طوالنى مدت موجب خستگى مچ دست و حتى آسیب 
مى شود. زیرا ابر زیر موس ممکن اســت مانع از خون رسانى به دستها و 

انگشتان شده و در طوالنى مدت به سالمتى تان آسیب بزند.
در زمان کار کردن با ماوس باید بسیار دقت کنید . دست  تان در حالتى باشد 

که مچ  تان وقتى روى ماوس قرار مى  گیرد حالت خمیده پیدا نکند.
اگر مــدت زیادى با ماوس کار مــى  کنید، هرچند دقیقه یــک  بار هر دو  

دســت  تان را از روى میز بردارید تا خون در دست  هاى  تان جریان داشته 
باشد. در ضمن باید انگشتان دست روى ماوس حالت راحت داشته باشند و 

آن  ها را به طور مرتب تکان بدهید تا عصب آن  ها تحت فشار قرار نگیرد.
تا جایى که مى توانید، پهلوهاى خود را روى صندلى به سمت عقب بکشید. 
ارتفاع صندلى را تنظیم نمایید تا پاى خود را بر روى کف زمین و زانوى خود 

را مساوى یا کمى پایین تر از پهلو هایتان قرار دهید.
هنگام رعایت طرز نشستن صحیح پشت میز پشتى صندلى را در زاویه 100 
تا 110 درجه تنظیم نمایید. اطمینان حاصل کنید که باال و پایین پشت شما 

پشتیبانى مى شود.
در صورت لزوم از بالشــتک هاى قابل باد نمودن و یا بالش هاى کوچک 
استفاده کنید. اگر صندلیتان سیستم پشــتى فعال دارد ، از آن جهت تغییر 

مکرر موقعیت استفاده کنید.
دســته هاى صندلى ( اگر نصب شــده اند ) را تنظیم کنید تا شانه هایتان 

راحت باشند.
ارتفاع و شیب مانیتور را تنظیم نمایید، در صورت ایده آل ، مانیتور شما باید 
در ارتفاع چشم قرار گیرد ، ولى این ممکن است براى کامپیوتر شما امکان 

پذیر نباشد.
به همین ترتیب ممکن اســت نیاز به شــیب دادن یا پایین آوردن جهت 

جلوگیرى از خسته شدن چشم و همچنین گردن خود داشته باشید.
اگر مى توانید موقعیت باالى صفحه نمایش مانیتور را حدود 2 الى 3 اینچ 

باالى سطح چشم خود قرار دهید.
یک کشش کوتاه مدت 1 الى 2 دقیقه اى را بین هر 20 تا 30 دقیقه انجام 
دهید. پس از هر ساعت کار، براى حداقل 5 الى 10 دقیقه استراحت نمایید 
و یا نوع کار خود را تغییر دهید. همیشــه در طول ناهار خوردن از کامپیوتر 

خود دور شوید.
خستگى چشم را با استراحت و متمرکز نمودن چشم خود از بین ببرید. از 

صفحه نمایش دور شده و بر روى نقطه اى تمرکز کنید.

بهترین وضعیت نشستن پشت میز
کبد یکى از اعضاى حیاتى بدن است که در دفع مواد زائد و مضر 
نقش دارد. افراط در مصرف غذا هاى آماده و شــیرینى جات در 
عملکرد این عضو اختالل ایجاد مى کند. البته استرس نیز تاثیر 

جدى در ضعف کبد دارد.
گرچه کبد توانایى پاکســازى بافت خــود را دارد، اما گنجاندن 
بعضى خوراکى ها در رژیم روزانه این وظیفه را تسهیل مى کند. در 
ادامه این مطلب، شما را با چند ماده غذایى آشنا خواهیم کرد که 
به حفظ سالمت کبد کمک مى کنند. این مواد غذایى عبارتند از:

چاى سبز نوشیدنى با خاصیت آنتى اکســیدانى قوى است که 
مطالعات مختلف تاثیــر آن را در مقابله با پیرى ســلولى تایید 
مى کنند. اما عالوه بر این، چاى ســبز حاوى مولکول هایى به 

نام کاتچین است که عملکرد کبد را تقویت و بهبود مى بخشد.
پرکاربردتریــن ادویه یعنــى زردچوبه خواص ضــد التهابى و 
آنتى اکسیدانى قوى دارد که براى مقابله با بسیارى از بیمارى ها 
موثر است. البته این ادویه به خصوص براى سالمت کبد مفید 
خواهد بود. نتایج مطالعات آزمایشگاهى زیادى تاثیر محافظتى 
زردچوبه در برابر عوارض برخى دارو ها و ترکیبات مضر براى کبد 

را به اثبات رسانده اند.
شکالت تلخ یکى از بهترین خوراکى ها براى سالمت کبد است. 
در واقع، منیزیــم فراوان آن نقش محافظ از کبــد را دارد. البته 

آنتى اکسیدان هاى شکالت نیز روند پیرى سلول هاى کبد را به 
تاخیر مى اندازد، به دفع مواد سمى کمک مى کند و بروز التهابات 

را کاهش مى دهد.
سیر باعث مى شــود تا آنزیم هاى کبدى که مواد سمى را دفع 
مى کنند، فعال شود. عالوه بر این، سیر حاوى سلنیوم و آلیسین 
است که این دو ماده نیز در این عملکرد کبد نقش دارند. البته از 
آنجا که سیر یک آنتى بیوتیک طبیعى محسوب مى شود، به بهبود 

بیمارى هاى کبد نیز کمک مى کند.
گریپ فروت تولید آنزیم هاى الزم براى دفع مواد زائد در کبد را 
فعال مى کند. این میوه همچنین منبع غنى از نوعى فالونوئید 
به نام نارینجینین است که باعث مى شود چربى ها بیش از ذخیره 

در کبد، به مصرف برسند.
انواع لیمو منبــع غنى ویتامین C و آنتى اکسیدان هاســت که 
پاکسازى بدن از مواد زائد را تسهیل مى کند. جالب است بدانید 
که نوشــیدن آب همراه با کمى لیموترش تازه هنگام ناشتا در 

بهبود عملکرد کبد نقش دارد.
اسفناج عالوه بر تاثیر خوبى که در حفظ تناسب اندام بدن دارد، 
براى سالمت کبد نیز مفید است، زیرا حاوى ترکیبى به نام بتائین 
اســت که به عملکرد مطلوب کبد و سیســتم گوارش کمک 

مى کند.

پاك کننده هاى طبیعى کبد

محققان مى گویند براى اولین بار با بررسى نحوه راه 
رفتن و قدم برداشتن کهنساالن توانسته اند دریابند 
آنها به چه نوع فراموشى مبتال شده اند و این بیمارى 

چقدر در آنها پیشرفت کرده است.
با بررســى نحــوه راه رفتــن افراد مســن حتى 
مى توان دریافت آیا آنها به آلزایمر مبتال شــده اند 
یا خیر. همچنین تشــخیص دادن بیمارى آلزایمر 
در کهنســاالن و متمایزســازى آن با دیگر انواع 

فراموشى نیز تسهیل مى شود.

پژوهشــگران کانادایى در مرحله اول با بررســى 
الگوى راه رفتن 110 فرد مسن زن و مرد توانستند 
دریابند که تفاوت هاى حرکتى و الگوهاى راه رفتن 
این افراد نشان دهنده چه نوع بیمارى فراموشى و 

چه میزان پیشرفت این بیمارى است.
سپس یک نمونه آمارى 500 نفرى جدید نیز به این 
مجموعه اضافه شد و بر اساس الگوهاى مختلف 
راه رفتن، ابتالى افراد بــه بیمارى هایى همچون 
نقص ذهنى اندك و مشــکالت خفیف شناختى، 

بیمارى پارکینســون، بیمارى آلزایمر، انواع زوال 
عقل و غیره مشخص شد.

مدل ســازى رایانه اى شــیوه هاى راه رفتن افراد 
مسن نشــان داد که از این طریق مى توان ابتالى 
آنها به انواع فراموشــى و میزان پیشــرفت این 
بیمارى را با دقــت 70 درصد پیــش بینى کرد. 
انتظار مى رود با افزایش تعــداد نمونه هاى مورد 
بررســى دقت این روش نوین تشخیصى افزایش 

بیشترى یابد.

تشخیص انواع فراموشى کهنساالن

یک متخصص تغذیه در خصوص فواید آب قلم براى سالمت 
بدن و استخوان ها توضیح داد.

شهاب اولیایى گفت: از دیرباز آب قلم به عنوان یک مایع حیاتى و 
معجزه آسا براى بسیارى از بیمارى ها مطرح بود و براى افرادى 

که دچار سرماخوردگى یا شکستگى استخوان مى شدند، آب قلم 
بسیار توصیه مى شد اما سوال بسیارى از افراد است که آیا در طب 

روز، آب قلم براى سالمتى مفید است یا خیر؟
او افزود: طى زمان جوشیده شدن قلم مواد بسیار مفیدى در آب 
آزاد مى شود. کلســیم، پروتئین، منیزیم، فسفر، پتاسیم، آهن و 
انواع ویتامین ها از جمله مواد بســیار مفید در آب قلم محسوب 
مى شوند. بنابراین مى توانیم مطمئن باشــیم محتواى بسیار 

مفیدى در آب قلم وجود دارد.
این متخصص تغذیه بیان کرد: بســیارى از آمینواســیدها که 
در آب قلم یافت مى شــوند براى تقویت سیستم ایمنى کمک 
دهنده هستند همچنین محتواى این آمینو اسیدها براى کاهش 
التهاب هاى بدن حائز اهمیت است.

اولیایى گفت: همانطور که اشــاره 
کردیم بــه دلیل وجود کلســیم در 
آب قلم، براى تحکیم استخوان ها 
نقش مهمــى دارد. آب قلم به دلیل 
دارا بودن قســمتى از الکترولیت ها 
مى تواند یک جایگزین خوب براى 
الکترولیت هاى از دست رفته بدن 
باشد. همچنین به دلیل مایع بودن 
این ماده غذایى براى تامین آب بدن 

هم مى تواند موثر واقع شود.
او افزود: امروزه به شــکل صنعتى، 
عصاره و آب قلم وجود دارد اما آب قلمى که خود شما آن را تهیه 
کنید به دلیل تازگى عناصر و مواد مغذى بیشترى خواهد داشت. 
چرا که بسیارى از ویتامین ها   طى زمان طوالنى اثربخشى خود 

را از دست خواهند داد.
اولیایى تصریح کرد: عصاره اســتخوان ها و آب قلم براى بدن 
مفید است اما نباید توقع معجزه از آن داشته باشیم و مى توانیم 

مصرف آن را در برنامه غذایى خود قرار دهیم.

از فواید آب قلم براى سالمت استخوان ها بیشتر بدانیم

متخصص جراحى کلیه و مجارى ادرارى گفت: عالمت بیمارى هاى کلیوى لزوماً درد نبوده و اغلب بیمارى هاى کلیوى خاموش هستند.
علیرضا نوشــاد افزود: با توجه به اینکه اغلب اختالالت کلیوى بدون درد هستند، بیماریابى فعال و انجام چکاپ روتین براى افراد براى 
جلوگیرى از بروز عوارض جدى و جبران ناپذیر توصیه مى شود. وى اظهار داشت: تا زمانى که نارسایى کلیوى کامل شده و فرد نیاز به دیالیز 

و پیوند کلیه داشته باشد زمان زیادى مورد نیاز است پس بنابراین مى توان با انجام برخى اقدامات جلوى این اتفاق ناخوشایند را گرفت.
وى تغییر در میزان رنگ و بوى ادرار، عفونت ادرارى، وجود خون در ادرار، هرگونه اختالل در دفع ادرار، درد در 
کلیه ها، احساس خستگى مزمن، رنگ پریدگى، کم خونى و وجود تورم در دستها، اندامها، تهوع و بى اشتهایى 

مزمن را از جمله مهمترین عالیم و نشانه هاى کم کارى کلیه برشمرد.
دکتر نوشاد تاکید کرد: دردهاى حاد و ناگهانى کلیه ناشى از سنگ هاى کلیه اند که نیاز است فرد بیمار به 

سرعت به پزشک معالج مراجعه  کند.
وى در ادامه خاطرنشان کرد: دیابت و فشــارخون دو بیمارى مزمن و مهمى هستند که کلیه ها را در 
معرض آسیب قرار مى دهند، پس بنابراین باید به این دو بیمارى زمینه اى بیش از پیش توجه کرده 

و مراعات نمود.
این متخصص جراحى کلیه و مجارى ادرارى و نابارورى مردان همچنین تصریح کرد: افرادى که 
دیابت و فشار خون و یا سابقه بیمارى هاى کلیوى در خانواده و عفونت هاى ادرارى مزمن دارند، 
باید بیشتر به سالمت خود به خصوص کلیه هاى خود اهمیت داده و با مراجعه به متخصصین و 

انجام آزمایشات، سطح اوره و کراتینین بدن خود را بررسى نمایند.
وى افزود: یکى از علل فشارخون در سنین میانسالى و نوجوانى مى تواند مربوط به اختالالت 
کلیوى در سنین کودکى باشد چراکه آسیب هایى که در بافت کلیه ایجاد مى شود موجب اختالل 

در ترشح هورمون هاى تنظیم کننده فشار خون مى شود.
دکتر نوشاد گفت: البته لزوماً هرگونه تغییر رنگ ادرار نشانه بیمارى هاى کلیوى نبوده چرا که رژیم 
غذایى، فعالیت افراد و برخى داروها نیز در این امر دخیل هســتند؛ اگر تغییر رنگ ادرار پایدار باشد و 

همراه با سوزش ادرار و خون در ادرار باشد، نیاز به بررسى هاى بیشتر دارد.

ى و پ ن و ض و و و
نیاز است پس و پیوندکلیه داشته باشد زمان زیادى مورد
وى تغییر در میزان رنگ و بوى
کلیه ها، احساس خستگى

مزمن را از جمله مهمترین
دکتر نوشاد تاکید کرد: د
سرعت به پزشک معالج
وى در ادامه خاطرنشا
معرض آسیب قر
مراعات نمود. و
این متخصصج
دیابت و فشار خ
باید بیشتر به س
انجام آزمایشا
وى افزود: یک
کلیوى درسنی
در ترشح هورم
دکترنوشاد گفت
غذایى، فعالیت افرا
همراه با سوزش ادرار و خون

آیا بیمارى هاى 
کلیه همراه با 
درد است؟

شاید شما هم در گروه افرادى قرار داشته باشید که والدینشان مدام به آنها تذکر 
مى دهند با جوراب نخوابید، اما اهمیت به مواردى که منطقى پشت آن نیست 
براى افراد جوان سخت به نظر مى رسد. در اینجا ما براى شما چند دلیل منطقى 

ذکر مى کنیم که چرا خوابیدن 
با جوراب عادت خوبى نیست.

در حالى که برخى تحقیقات 
اذعان مى دارنــد خوابیدن با 
جوراب روشن با بهبود گردش 
خون همــراه اســت، اما در 
برخى موارد این اثربخشــى 
برعکس مى شــود. استفاده 
از جوراب هــاى تنگ هنگام 
خواب جریان خون را کاهش 
مى دهد. اگر احســاس سرما 
در پاهایتان مــى کنید بهتر 
است از جوراب هایى با اندازه 

مناسب پاهایتان و با کیفیت عالى استفاده کنید.
استفاده از جوراب هایى با جنس نایلون و مواد دیگر که دوستدار پوست نیستند 
مى تواند باعث عفونت پوست شود پس بهتر است جوراب هاى نخى را انتخاب 

کنید.

پوشیدن جوراب هنگام خواب باعث گرم شدن بیش از حد بدن مى شود به ویژه 
اگر جوراب هایى بپوشید که از پارچه غیر قابل تنفس ساخته شده باشند احتمال 

مى رود حتى موقع خواب دماى بدن افزایش یابد.
پوشــیدن جوراب هاى تنگ 
باعث بروز احساس ناراحتى 
در شــما و مانع خواب راحت 
مى شود، بنابراین بهتر است 

قبل از خواب جوراب نپوشید.
اســتفاده از جــوراب هنگام 
خــواب مــى توانــد خطر 
بهداشت نادرست را افزایش 
دهد. اگر جوراب هاى شــما 
تمیــز و باکیفیــت نباشــند 
احتمال عفونت و بو را افزایش 
بنابرایــن  دهنــد،  مــى 
جوراب هایى را انتخاب کنید 

که از پنبه یا بامبو تولید شده باشند و قبل از خواب جوراب تمیز بپوشید.
مطالعاتى وجود دارد که ایده خوابیدن با جــوراب را ترویج مى دهند. اگر چنین 
کارى را انتخاب کردید دقت کنید جوراب هاى شما خیلى تنگ نباشند و عین 

تمیز بودن از پارچه باکیفیت تولید شده باشند.

چرا نباید با جوراب بخوابیم؟
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نخســتین نشســت هم اندیشــى مدیران مســئول 
روزنامه هاى استان اصفهان با مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى استان برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین رمضانعلى معتمدى مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اســالمى اســتان اصفهان در جلسه 
هم اندیشــى با مدیران مســئول روزنامه هاى استان 
اصفهان به موضوعات مهم در ارتباط با نشریات و لزوم 
حضور مدیران رسانه ها در شوراى اطالع رسانى، ضمن 
تبریک حلول ماه رجب و لیله الرغائب گفت: امیدواریم به 
برکت این ایام و با نظر لطف حضرت صاحب الزمان(عج) 
شاهد روزهاى آخر عمر ویروس کرونا باشیم و شرایط به 

حالت طبیعى برگردد.
وى با تأکید بر اینکه الزم است اطالع رسانى در سطح 
کشور و استان به نحو شایســته انجام شود، اظهار کرد: 
این جلسه به منظور هم اندیشى با روزنامه هاى استان 
اصفهان برگزار شد تا همدلى و تعامالت افزایش یابد و 
امیدواریم نتیجه این کار در استان و کشور وسطح جامعه 

مفید واقع شود.
دبیر شــوراى اطالع رســانى اســتان با بیــان اینکه 
رسانه هاى اســتان پویا، خوش فکر، پرتوان و پرتالش 
هســتند، خاطرنشــان کرد: در هرجلســه از شوراى 
اطالع رسانى استان سعى خواهد شد حداقل 2 روزنامه 
استان دعوت شــوند تا در خصوص مهم ترین مطالب 
روز اســتان و به ویژه موارد مربوط به ویروس منحوس 
کرونا و راهکارهاى جلوگیرى از شیوع آن بحث وتبادل 

نظر نمایند. 
به گزارش روابــط عمومى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان اصفهان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان اصفهان به برگزارى نشست شوراى 
فرهنگ عمومى کشــور ویژه اســتان اصفهان در ماه 
گذشــته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى اشاره 
کرد و اظهار داشت: در نشست گذشته شوراى فرهنگ 
عمومى کشــور، گزارش فعالیت هاى شــوراى استان 
اصفهان و طرح ها و ایده هاى این شورا با حضور نماینده 
ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان و همچنین 

استاندار اصفهان مطرح شد.

دبیر شــوراى فرهنگ عمومى اســتان با بیــان اینکه 
3 مصوبه شــوراى فرهنگ عمومى استان اصفهان در 
شوراى کشــور نیز تصویب شــد که براى اجرا به کل 
استان هاى کشور ابالغ شود، گفت: رصدخانه فرهنگى 
اجتماعى، سند ارتقاء و توسعه کارکرد مساجد و تشکیل

 9 کارگروه تخصصى در ذیل شوراى فرهنگ عمومى، 
ایده هاى شوراى فرهنگ عمومى استان اصفهان هستند 
که در شوراى فرهنگ عمومى کشور مصوب شد و براى 

اجرا به همه استان هاى کشور ابالغ مى شود.
وى در ادامه خواســتار نقد منصفانه دســتگاه هاتوسط 
رســانه ها در کنار انعــکاس فعالیت هــاى ادارات و

سازمان ها شد و افزود :مناسب است در اول سال مدیران 
برنامه هاى یکساله دســتگاه خود را اعالم نمایند و در 
شش ماهه دوم رسانه ها عالوه بر انعکاس آنها اگر نقدى 
هم دارند بصورت منصفانــه مطرح وبه مدیران و عموم 

مردم اعالم نمایند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با اشاره 
به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهورى و شورا هاى 
اسالمى شهر و روستا و نقش رسانه ها به ِویژه مطبوعات 
در تشویق مردم به ایجاد روحیه امید، همدلى  وآرامش 
در جامعه از آنان خواست تا براساس فرمایشات حضرت
 امــام (ره) و مقام معظم رهبرى(مدظلــه العالى)مردم 

را براى  مشــارکت  وحضور در انتخابات آینده ترغیب 
نمایند.

حجت االســالم معتمــدى در پایــان ســخنان خود 
روزنامه هاى استان را از جمله افتخارات و ظرفیت هاى 
فرهنگى اصفهان دانســت که الزم است براى ارتقاى 
آن تالش شود و افزود: همگى ما مسئول به ترویج امر 
مهدویت هستیم و شما نیز تالش کنید در اخبار روزانه 
خود به این موضوع توجه ویژه و جدى داشته و روزنامه 

خود را با نام و کالم ایشان متبرك نمایید.
مرضیه باقرصاد رئیس گروه مطبوعات و تبلیغات اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان نیز در این 

جلسه اظهار کرد: در خصوص تقسیم بندى آگهى هاى 
دولتى، ثبتى و دادگسترى قبل از هرگونه تصمیم گیرى 
براى تقســیم آگهى ها به صورت مکتــوب از نظرات 
مدیران مســئول روزنامه ها و روساى ادارات فرهنگ و 
ارشاد اسالمى شهرستان هاى استان اصفهان بهره برده 
و الزم است از همکارى و همفکرى همه مدیران مسئول 

و سایر کارکنان روزنامه هاى استان تشکر نمایم.
در ادامه جلســه هرکــدام از حاضــران دغدغه هاى 
خود را پیرامــون موارد مربوط به حــوزه کارى از جمله 
بحث آگهى هاى دولتى و نیز ســختى کار و نمایندگى 
روزنامه هاى اســتان در شهرســتان ها مطرح نموده و 

خواستار افزایش این قبیل جلسات شدند.
خاطرنشان مى شود، جلســه هم اندیشى و تبیین موارد 
مربوط به آگهى هاى دولتى با حضــور على حاج زکى 
سپه سرپرســت معاونت فرهنگى و رســانه اى اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان، فرناز 
فروجانى زاده مســئول آگهى هــاى اداره کل، مظفر 
حاجیان مدیرمسئول روزنامه کیمیاى وطن ، امیر اکبرى 
مدیر مســئول روزنامه هاى اصفهان امروز و روزنامه 
رویداد امروز، ایرج ناظمى مدیرعامل و سردبیر روزنامه 
نصف جهان، بابک ایرانپور مدیرمسئول روزنامه سیماى 
شهر، رضا صالحى مدیرمســئول روزنامه یاقوت وطن 
و ناصر بهروان مدیرمســئول روزنامه عصر اصفهان، 
عصر روز پنج شــنبه ســى ام بهمن1399 در اداره کل 

برگزار شد.

 حجت االسالم و المسلمین معتمدى مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان:

روزنامه هاى اصفهان  از افتخارات و ظرفیت هاى فرهنگى استان هستند

توانمندى «سمات» در ارائه خدمات 
فناورى به تعاونى ها اثبات شده است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه مجمع سالیانه 
شــرکت ســامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون 
«سمات» اظهار داشت: شرکت هاى تابعه بانک در 
ارائه خدمات توسعه اى به جامعه هدف ، نقش مکمل 

را بر عهده دارند.
حجت الــه مهدیــان افزود: شــرکت ســمات در 
فراهم سازى سامانه ها، ملزومات و زیر ساخت هاى 
بانکدارى الکترونیک اقدامــات جامعى صورت داده 
است و طى ده سال فعالیت، به رشــد و بالندگى روز 

افزون دست یافته است.
مهدیان تصریح نمود: حجم فعالیت تخصصى سمات 
به نحو مناسبى گسترش یافته و به تناسب آن، ترازنامه 
و صورت هاى مالى شرکت نیز در مقیاس بزرگترى 
جلوه گر شده است و این مهم نشــان از توانمندى و 
قابلیت هاى ســمات براى پیشبرد پروژه هاى بزرگ 

است.
مهدیان که در قامت رییس مجمع سالیانه نیز سخن 
مى گفت افزود: گزارش حســابرس مستقر و بازرس 
قانونى حاکى است عملکرد شــرکت به جهت ارائه 
صورت هــاى مالــى در وضعیت مطلوب اســت و 
فرآیندهاى مالى و عملیاتى و مراتب شرکت دارى در 

مسیر صحیح هدایت شده است.
وى حضور نیروى انســانى مجرب و متخصص در 

کســوت مدیر عامل، هیات مدیره و مدیران ارشــد 
شــرکت را از نقاط قوت ســمات برشــمرد و افزود: 
همکارى فیما بین ســمات و بانک در مراحل تنظیم 
قــرارداد، همفکرى در پــروژه ها و اجــراى بموقع 
طرح ها و برنامه مى تواند باعث سرآمدى بانک توسعه 
تعاون در مســائل بانکدارى الکترونیک و بانکدارى 

دیجیتال گردد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون به ارتباط مداوم خود 
و روساى شــعب سراسر کشور اشــاره نمود و گفت: 
اظهارات روساى شــعب حاکى از این است مراحل 
اجرایى مرتبط با ارائه دستگاه هاى پایانه فروش و سایر 
ملزومات بانکدارى الکترونیک به نحو مناســبى در 
حال وقوع است و فراهم سازى این تجهیزات موجب 
مى شــود همکاران شعب به شــکل بهترى مراتب 

مشترى مدارى و ارائه خدمات را رعایت نمایند.
■■■

سید باقر فتاحى رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
نیز با تبیین اهمیت مدیریت موثر سرمایه انسانى در 
سمات گفت: این شرکت دانش محور با جذب و بهره 
گیرى نیروهاى تخصصى در زمینه هاى نرم افزار و 
برنامه نویســى و ارائه محصوالت فناورانه در زمینه 
ســامانه مبادالت، خرید و فروش محصوالت، مواد 
اولیه و نیز کمک به شکل گیرى بهتر ساز و کار بازار 

تعاونى گام هاى مثبتى برداشته و مقرر است این روند 
تداوم یابد.

عباس نجفــى عضو هیــات مدیره بانک توســعه 
تعاون هم به اهمیت عرضه محصوالت ســمات به 
بانک ها، شرکت ها و سازمانها اشــاره نمود و افزود: 
دانش بومى و تجارب مناسب سمات مى تواند منجر 
به خلق محصوالت سفارشى و تقویت بعد بازاریابى 

شرکت نیز بشود.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون نیز گفت: تدوین برنامه استراتژى بانک توسعه 
تعاون و نقشه راه پروژه هاى عملیاتى بانک در حوزه 
فناورى اطالعات ، با همکارى سمات انجام شده است 
و چشم انداز در این حوزه ها ترسیم شده و اقدامات آى 

تى در مسیرهاى مشخصى به پیش مى رود.
در این جلسه محمد جواد افتخارى مدیر عامل سمات، 
محمد جعفر ایرانى و مجید مباشــرزادگان اعضاى 
هیات مدیره ســمات توضیحات کاملى در خصوص 
عملکرد شرکت ارائه دادند و محمد ذوالفقارى معاون 
مالى و پشتیبانى، حسن شریفى معاون عملیات بانکى، 
عرب حسنخانى و همتى مشاورین مدیر عامل و رامین 
نجمى رییس اداره کل سرمایه گذارى بانک توسعه 
تعاون نیــز رهنمودها و پیشــنهادهاى تخصصى را 

مطرح نمودند.


