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علیمنصور علیه تراکتور
کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال باشگاه تراکتور را به پرداخت بدهى 

علیرضا منصوریان محکوم کرد.
 علیرضا منصوریان در ابتداى فصل پــس از پنج هفته حضور در تیم 
تراکتور،  از سوى مدیران این باشــگاه برکنار و سپس براى دریافت 
مطالبات خود به کمیته وضعیت فدراســیون فوتبال شــکایت کرد و 

خواستار دریافت کل مبلغ قرارداد دو میلیاردى خود...

     

چرا احساس سرگیجه مى کنیم؟هواى اصفهان پنج شنبه بارانى مى شودبازگشت پژمان جمشیدى به فوتبال!بازداشت عامل قتل عام ماهى ها در گیالن بن بست در مذاکرات سپاهان-استقالل سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

جایگزین طبیعى 
آسپرین 

ساخت 300 ویال طى 20 روز در اصفهان!
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دستور بازسازى مناطق 
زلزله زده سمیرم تا تیرماه

خرید و فروش لوازم 
آرایش دست دوم!

5 درصد 
دانش آموزان اصفهانى 

«شاد» ندارند
5

عملیات پیچیده 
کارآگاهان 
در شهر اصفهان

تحقیقات نشان مى دهند دانه هاى گوجه فرنگى مى توانند به 
عنوان جایگزین طبیعى آسپرین کاربرد داشته باشند.

گوجه فرنگى از جمله سبزیجات پرخاصیت است که اگرچه به 
صورت پخته و رب در غذا زیاد مورد استفاده قرار مى گیرد ولى 

مصرف آن به صورت خام بسیار مفیدتر است.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان، 
از دستگیرى اعضاى باند پنج نفره سارقان منزل 
تحت تعقیب در هشــت استان کشــور در شهر 
اصفهان طى عملیات پیچیــده کارآگاهان این 

پلیس خبر داد. 
سرهنگ حسین ُترکیان بیان کرد: در پى شکایت 
تعدادى از شــهروندان مبنى بر سرقت اموال از 
منازل آنها، موضوع به صورت ویژه در دســتور 

کار ...
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افزایش حاشیه نشینى افزایش حاشیه نشینى 
در اصفهان خطرناك است در اصفهان خطرناك است 

هشدار معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى؛هشدار معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى؛

3

افشاگرى معاون جهاد کشاورزى استان از حضور دالالن در تغییر کاربرى اراضى اصفهان

3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

5 سارق منزل که پلیس 8 استان 
به دنبالشان بودند در اصفهان به دام افتادند

توقف 
پروژه انتقال آب 

بن- بروجن 

زاینده رود با رأى دستگاه قضایى نفس مى کشد

آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان هنوز 
به اصفهان نرسیده است

3
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احسان را احسان را 
به سپاهان نمى دهندبه سپاهان نمى دهند

آگهى مزایده 

 اصغر عالمیان - مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراســگان) در نظر دارد ادوات کشاورزى مربوط به مزرعه 
تحقیقاتى خود را ، از طریق مزایده عمومى به فروش برســاند. متقاضیان مى توانند از تاریخ درج  
این آگهى به مدت 10 روز کارى جهت دریافت اسناد مزایده به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه 

نمایند.
1-     ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ 400/000/000 ریال 

2-   واریز فیش بانکى به مبلغ 500/000 ریال به حساب سیبا بانک ملى به شماره 0223255621008 
بنام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) با شناسه واریز 90632746 بابت 

خرید اسناد مزایده.
3-     کلیه کسورات قانونى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

4-     دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادات مختار است.
5-     هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)
فروش خودرو سوارى مازاد بر نیاز متعلق به شرکت قند اصفهان

شرکت قند اصفهان (سهامى عام)

شرکت قند اصفهان (سهامى عام) در نظر دارد نسبت به فروش اقالم ذیل از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
لذا متقاضیان شــرکت در مزایده مى توانند جهت بازدید از اقالم مازاد از مورخه 1399/12/05 لغایت 1399/12/17 در ساعت 
ادارى به محل شــرکت واقع در خیابان جى شرقى، ســه راه ارغوانیه، ســاختمان ادارى دفتر فروش تلفن 11- 35210810 

(داخلى 369) مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده ازتاریخ 1399/12/05 لغایت 1399/12/17 در محل شرکت واقع در خیابان جى شرقى سه راه ارغوانیه.

تاریخ گشایش اسناد مزایده: مطابق اسناد مزایده اعالم خواهد شد.
شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر 11- 35210810- 031 داخلى 369 آقاى امین جعفرى ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر

تعدادمدلشرحردیف
1 دستگاه1390خودرو سوارى سمند سورن (مشکى)1

1 دستگاه1393خودرو سوارى سمند سورن (مشکى)2 

آگهى دعوت مجمع عمومى  جامعه حرفه ایى 
"اقامتگاههاى سنتى و هتل بوتیکهاى سنتى استان اصفهان"

به استناد ماده 25 آیین ایجاد، اصالح، تکمیل، و درجه بندى تاسیسات گردشگرى و در راستاى توسعه 
صنعت گردشــگرى  و تفویض اختیار امور تصدى گرى و در جهت پایبندى به اصل 44 قانون اساسى و 
دستورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت تشــکلهاى حرفه اى صنعت گردشگرى به اطالع کلیه بهره برداران 
اقامتگاههاى سنتى (حقیقى و حقوقى) که داراى پروانه بهره بردارى از  اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان مى باشند، مى رساند که جلســه مجمع عمومى جامعه  حرفه ایى 
"اقامتگاههاى سنتى و هتل بوتیکهاى سنتى استان اصفهان" در تاریخ 1399/12/19 راس ساعت 9:30 
صبح در محل هتل قصر منشى اصفهان، به آدرس اصفهان خیابان نشاط کوچه 10 پالك 9  برگزار خواهد 

شد. 
موضوع : انتخاب هیات رییسه جامعه ، قرائت اساســنامه اعالم شده از طرف سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى، اعالم کاندیداتورى و انتخاب اعضاى اصلى وعلى البدل هیات مدیره و بازرسان 

و انتخاب روزنامه جهت انتشار آگهى

نوبت سوم

بازگشتپژمانجمش
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3

شیـخ زاده: 
بعد از کرونا 
حال و هواى 
دوبله ندارم

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم
مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم شــرکت تعاونى مصرف کارکنان اداره پست اصفهان در ساعت 14:00 روز 
یکشنبه مورخ 1399/12/17 در محل سالن اجتماعات اداره کل پست استان اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان 
نشاط برگزار مى شود. از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 

در این جلسه حضور به هم رسانند.
ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى؛ تعداد آراء وکالتى هر عضو 
حداکثر 3 رأى و هر شخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود. و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى، مى بایست به 
همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 99/12/16 در محل شرکت حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه 

ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه: 

- تغییر ماده 6 اساسنامه تعاونى (اصالح آدرس و کدپستى)
- تغییر تبصره 2 ماده 21 اساسنامه تعاونى (تغییر نحوه دعوت از مجامع عمومى و اعالم تصمیمات آنها)

- تغییر بند 4 ماده 46 اساسنامه تعاونى (تغییر نحوه تقسیم سود خالص تعاونى)

«تاریخ انتشار:1399/12/05 »

هیأت مدیره شرکت تعاونى مصرف کارکنان اداره پست اصفهان
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وزیر بهداشــت ضمن ابراز نارضایتى از برخى پروتکل 
شکنى ها و همچنین عدم برخورد با این افراد، گفت: ما 
داریم فریاد مى زنیم که اپیدمى گرفتارمان مى کند، چرا 
گوش نمى کنید؟ اینطور که نمى شود مملکت اداره کرد. 

چقدر باید فریاد بزنم و بگویم.
دکتر سعید نمکى در نوزدهمین آیین پویش ره سالمت 
و بهره بردارى از پروژه هاى دانشــگاه علوم پزشــکى 
تهران، افزود: ما کى براى تردد از مرزها به سمت عتبات 
و برگشتش مجوز و اجازه دادیم؟ چه کسى از من نامه 
دارد در این زمینه؟ کدام یک از همکارانم با برخى از این 
ترددها موافقت کردند؟ اتوبوسى مى آید و آن را در مرز 
تست مى کنیم که فرد مثبت از آن بیرون مى آید. این 
فرد مثبت پیاده مى شود و اتوبوس تا فالن شهرستان 
مى رود. ردیابى مى کنیم و تازه موارد مثبت در آنجا پیدا 
مى شــوند. تا کجا باید همکاران من تاوان ندانم کارى 
برخى را بدهند. ما چه گناهى کردیم که در 13 ماه مدام 

باید موج ایجاد شود، موج را بشکنیم و شهید دهیم!
نمکى گفت: خدا شــاهد اســت که داغ این شهداى 
سالمت دارد مرا نابود مى کند. ناب ترین بچه هاى نظام 
سالمت را از دســت دادم. داغى براى هیچ فرماندهى 
باالتر از این نیست که افســران ارشد و سربازانش را از 
دست بدهد آن هم به دلیل ندانم کارى و سهل انگارى 
دیگران. مِن وزیر خبر ندارم چه کسى مى آید و بیرون 
مى رود. فقط شــدم ته رودخانه، زخمى و جنازه جمع 
کن. به جاى وزیر بهداشــت مــن را بگذارید مدیرکل 
مرده شورخانه. این درد بزرگى است. ویروس، ویروس 
مهاجمى است. فکر نکنید، انگلیس یکى از ساختارهاى 
ضعیــف ســالمت جهــان را دارد. انگلیــس یکى از 

نظام هاى ســالمت مقتدر جهان را دارد. آلمان کشور 
کمى نیست در مقابل مسائل بهداشتى درمانى، اما به زانو 
درآمد. نه گســتردگى اقلیم ما را دارند و نه کم بضاعتى 
اقتصادى ما را دارند. ما داریم فریاد مى زنیم که اپیدمى 
گرفتارمان مى کند، چرا گوش نمــى کنید؟ اینطور که 

نمى شــود مملکت اداره کرد. چقدر بایــد فریاد بزنم و 
بگویم. چقدر باید خجالت بکشــم از پزشک و پرستار و 

علوم آزمایشگاهى و بقیه.
وزیر بهداشــت تأکید کرد: نمى شــود که من ناگهان 
باخبر شوم که بدون اطالع ما یک گروه آمد و گروهى 

رفت. بزرگان نظام رعایت مــى کنند، اما عده اى اصًال 
حواسشان به این چیزها نیست. وقتى هم اپیدمى آمد و 
کشتار کرد، مى گویند در فالنجا غلظت اکسیژن کم بود. 
طبق گزارشات واصله در فالنجا بیمار را دیر رسیدگى 

کردند و همه این سئواالت شروع مى شود. 

مرز مهران بسته شد
  ایسنا| سرپرست اســتاندارى ایالم از 
مسدود شدن مرز مسافرتى مهران از امروز سه 
شنبه 5 اسفند خبر داد. محمد نوذرى وضعیت 
کرونا در استان ایالم را به شدت نگران کننده 
اعالم کرد و هشــدار داد: با توجه به وضعیت 
وخیم کرونا در اســتان هاى همسایه به ویژه 
خوزستان و کشور عراق اگر مراقبت نکنیم به 
زودى ایالم نیز به کانــون بحران کرونا مبدل 

خواهد شد.

اعتکاف برگزار نمى شود
رئیس سازمان تبلیغات اسالمى    ایسنا|
از لغو برگزارى مراسم اعتکاف در ماه رجب خبر 
داد و گفت: این تصمیم از سوى ستاد ملى مقابله 
با کرونا به ما اعالم شده است. حجت االسالم 
والمســلمین قمى گفت: قرار بر این بود که در 
شهرهایى با وضعیت آبى و سفید مراسم معنوى 

اعتکاف برگزار شود اما این امر نیز لغو شد.

کرونا 
علیه رانندگان تاکسى

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانى هاى    میزان|
شهرى کشور گفت: درخواســت ما این است که 
رانندگان تاکسى در اولویت واکســن کرونا قرار 
بگیرند. مرتضى ضامنى گفت: براســاس آمارى 
که تا االن به دست ما رســیده حدود 1600 تن از 
رانندگان متأسفانه به بیمارى کرونا مبتال شده اند و 
152 نفر هم متأسفانه جان خودشان را بخاطر این 

بیمارى از دست داده اند.

وضع بحرانى اهواز 
  ایسنا| فرمانــدار اهــواز با اشــاره به 
وضعیت بحرانى شهر گفت: اهواز در وضعیت 
قرمز و بحرانــى قرار دارد و بیمارســتان هاى 
اهواز مملو از بیمــاران مبتال به کروناســت؛

 ICUها پر هستند و میزان تلفات و مرگ و میر 
باال رفته است. 

کمک ژاپن به ایران
  ایرنا| معاون محیط زیســت دریایى و 
تاالب هاى سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
با امضاى سند سه ساله همکارى مشترك ایران 
و ژاپن قرار شد تا دو کشــور در روند حفاظت و 
معیشت پایدار اهالى اطراف تاالب هاى بختگان، 
شــادگان و تاالب هاى اقمارى دریاچه ارومیه 
همکارى کنند. احمدرضا الهیجان زاده گفت: 
حدود شش ماه پیش دولت ژاپن اعالم آمادگى 
کرد تا نیازهاى مالى این طرح را تأمین کند که در 
نهایت هفته گذشته وزارت خارجه اعالم کرد این 

آمادگى وجود دارد.

گیالن هم درگیر شد
  تابناك| رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
گیالن از مشــاهده شــدن ویروس کروناى 
انگلیســى در گیــالن خبــر داد و گفت: یک 
پیرزن70 ساله منجیلى به اثر ابتال به کروناى 
انگلیسى جان خود را از دست داد. دکتر ارسالن 
ساالرى اظهار کرد: متأسفانه داماد یک خانواده 
که از البرز به گیالن آمده بود باعث ابتالى یک 
پیرزن 70 ســاله منجیلى به کروناى انگلیسى 
شد که این پیرزن بعد از مراجعه به بیمارستان 

در استان البرز جان خود را از دست  داد. 

واردات 15 هزار ُتن کنجد!
بررســى آمار واردات بر اساس    میزان|
اطالعات موجود و کارشناســى نشده 9 ماهه 
سال 1399 نشان مى دهد که در این مدت بیش 
از 15 هزار و 918 ُتن کنجد از پاکستان، ترکیه، 
چین، سودان، نیجریه، هند، امارات، افغانستان 

و اتیوپى وارد ایران شده است.

رئیس جمهورى در پى گزارش رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى تأکید کرد که بازســازى همه مناطق زلزله زده 
کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان، تا پایان تیرماه سال 1400 
به اتمام برسد. حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز 
دوشنبه در پاسخ گزارش علیرضا تابش نوشت: برنامه ریزى 
براى بازسازى همه مناطق آسیب دیده به گونه اى باشد که 
تا پایان تیرماه سال 1400 عملیات به اتمام برسد و مردم 

عزیز آسیب دیده بتوانند در منازل خود استقرار یابند.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اســالمى در گزارش خود به 
رئیس جمهورى اظهار کرد: این بنیــاد مراحل و اقدامات 
بازسازى را با سرعت و کیفیت مطلوب آغاز کرده و ان شاا... 

تا قبل از پایان نیمه اول سال 1400، بازسازى همه مناطق 
آسیب دیده را به اتمام مى رساند.

رئیس جمهور همزمان در جلســه یک شنبه شب هیئت 
دولت دســتور داد منابع مالى الزم در ایــن خصوص را 

تخصیص و تأمین کند.
در همین جلسه، هیئت دولت با پیشــنهاد سازمان برنامه 
و بودجه کشــور براى اختصاص مبلغ 172 میلیارد تومان 
به عنوان کمک بالعوض و نیــز مبلغ 307 میلیارد تومان 
تسهیالت بانکى به خانواده هاى آســیب دیده از زلزله در 
اســتان هاى کهگیلویه و بویراحمد (ســى سخت و دنا) و 

اصفهان (سمیرم) موافقت کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبرى در هشــتمین اجالســیه 
خبرگان رهبرى در دور پنجم گفت: ســال آینده ســال 
سرنوشت سازى براى کشور است زیرا یکى از مهمترین 

انتخابات کشور در سال 1400 رقم مى خورد.
رئیس مجلــس خبرگان با بیــان اینکه یاد بــرادر عزیز 
شهید ســلیمانى را گرامى مى داریم، گفت: خدا ترامپ و 

آمریکایى ها را لعنت کند.
آیت ا... احمد جنتى از حضور مردم در مراســم بزرگداشت 
سالگرد انقالب و راهپیمایى 22 بهمن تقدیر کرد و افزود: 
راهپیمایى 22 بهمن به کشور آبرو داد و شنیدم که برخى 15 
کلیومتر با وسیله نقلیه در راهپیمایى حضور یافتند. در برابر 

این مردم هر خدمتى از ما بر مى آید نباید کوتاهى کنیم.
جنتى تصریح کرد: انتخابات مجلس شوراى اسالمى در 
سال گذشته با شرایطى که پیش آمد اما بر روى مشارکت 
مردم تأثیرى نداشت. او گفت: مردم در انتخابات مجلس با 
مشارکت خوبى حضور یافتند و آزادانه نمایندگان خودشان 

را که نیروهاى انقالبى نیز هستند انتخاب کردند. 
رئیس مجلس خبرگان رهبرى با تقدیر از اقدامات ضد فساد 
دســتگاه قضایى گفت: مردم گرفتار فساد گردن کلفت ها 
و زوردارها هســتند و این مرد کمر بسته و به جنگ فساد 
مى رود و قطعًا مردم قدردان و حامى اقدامات ایشان و قوه 

قضاییه هستند.

دستور بازسازى مناطق 
زلزله زده سمیرم تا تیرماه

انتخابات سال آینده 
سرنوشت ساز است

ابقاى هیئت رئیسه خبرگان 
  خبرگزارى صدا و سیما| در هشــتمین 
اجالسیه رسمى پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبرى 
که صبح روز دوشنبه در ساختمان قدیم مجلس شوراى 
اسالمى برگزار شــد، انتخابات اعضاى هیئت رئیسه 
این مجلس برگزار شد. بر اســاس این انتخابات آیت 
ا... جنتى به عنوان رئیس، آیت ا... موحدى کرمانى به 
عنوان نایب رئیس اول و آیت ا... سید ابراهیم رئیسى 
به عنوان نایب رئیس دوم این مجلس در جایگاه خود 
باقى ماندند. همچنین آیت ا... خاتمى و آیت ا... کعبى 
به عنوان منشــى، آیت ا... حسینى بوشهرى به عنوان 
کارپرداز فرهنگى و حجت االسالم والمسلمین قمى به 
عنوان کاپرداز ادارى – مالى مجلس خبرگان رهبرى 

در سمت خود ابقا شدند.

10 رزمایش در یکى دو ماه
سردار سرلشــکر پاسدار    خبرگزارى حوزه|
محمد باقرى، رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح  با بیان 
اینکه در یکى دو ماه آخر دولت ترامپ فشارهاى دشمن 
نسبت به گذشته سنگین تر شد و در منطقه تحرکاتى 
انجام داد، گفت: در این بــازه زمانى به امر فرماندهى 
معظم کل قوا، نیروهاى مسلح 10 رزمایش را در سراسر 
کشور برگزار کردند که از قبل برنامه اى براى برگزارى 
این رزمایش ها نداشتیم و به یکباره این رزمایش ها پس 
از ابالغ با قدرت برگزار شدند تا شیطنت هاى دشمن در 

منطقه پایان بگیرد.

واکنش به توافق ایران و آژانس
  ایسنا| رئیس مجلس شــوراى اسالمى هر 
نوع همکارى فراپادمانى با آژانس در آینده را مستلزم 
تصمیم گیرى مجلس دانست. محمدباقر قالیباف در 
صفحه شخصى خود در توییتر نوشت: « مطابق قانون 
مجلس، اجراى پروتکل الحاقى از روز 5 اسفند به طور 
کامل متوقف خواهد شــد و هر نوع دسترســى فراتر 
از پادمــان مطلقًا ممنوع و غیرقانونى اســت. هر نوع 
همکارى فراپادمانى با آژانس در آینده نیز طبق ماده 7 

مستلزم تصمیم گیرى مجلس است.»

افشاى پیشنهاد عجیب ترامپ 
  خبرگزارى صدا و سیما| رئیس جمهور 
ســابق آمریکا پس از دیدار با رهبر کره شــمالى در 
ســال 2019 در هانوى ویتنام، پیشنهادى بى سابقه 
به کیم جونگ اون داد و از او خواسته که با هواپیماى 
اختصاصى رئیس جمهور آمریکا به کشورش برگردد، 
ولى کیم این پیشنهاد را رد کرد. ترامپ مى دانست کیم 
با یک قطار و طى چند روز از طریق چین وارد هانوى 
شده است لذا به او گفت: اگر بخواهى مى توانم تو را در 
عرض دو ساعت به کشورت برسانم، اما کیم نپذیرفت.

سال آینده تورم چقدر است؟
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران    بهار|
تورم 12 ماه منتهى به بهمن امســال به 34/2 درصد 
رسیده است. همچنین کشــور نرخ بیکارى در پاییز 
امسال 9٫4 درصد و نرخ رشد منفى را در شش ماهه اول 
امسال پشت سر گذاشته است. کمیل طیبى، اقتصاددان  
مى گوید که فاکتورهــاى مختلفى روى اقتصاد ایران 
در سال آینده تأثیرگذار اســت و اما در خصوص نرخ 
تورم مى توان گفت که در محدوده 30 تا 40 درصدى 

نوسان کند.

باالخره فیلمبردار کى بود؟
ســردار مهدى حاجیان، سخنگوى    تسنیم|
پلیس در گفتگویى رادیویى در پاســخ به این سئوال 
که چرا تصویر برخورد نماینده مجلس با سرباز راهور 
در فضاى مجازى پخش شد و اینکه گفته مى شود این 
تصاویر ظاهراً توســط مأموران پلیس گرفته شده بود، 
عنوان کرد: هنوز مشخص نشــده که این فیلم توسط 
چه کسى منتشر شــده، جرم روى داده در آن صحنه، 
باعث شد که مردم مجرى قانون را ببینند که قانون را 
به نحو احسن اجرا کرده یعنى این ضعفى براى مجرى 

قانون نیست.

وزیر بهداشت: خبرخوان
من را بگذارید مدیرکل مرده شورخانه!

  دالل آلبوشهبازى / خبرگزارى ایسنا|
کروناى انگلیســى در اهواز مى چرخد اما مردم هم در 
خیابان هاى شــهر مى چرخند و از همان راه هم، راهى 
بیمارستان مى شــوند البته اگر در بیمارستان ها جایى 
براى بسترى آنها وجود داشته باشد. این در حالى است 
که مسئوالن بهداشتى خواســتار قرنطینه دو هفته اى 

خوزستان شده اند.
پس از هشــدار به اصناف در خصوص تعطیلى و عدم 
توجه به این موضوع، یک شنبه شب نیروهاى انتظامى 
در بازار مرکزى اهواز نسبت به اجبار اصناف به تعطیلى 
اقدام کردند اما همچنان بساط دستفروشان پهن بود. 
البته مأموران اجناس برخى از دستفروشــان را ضبط 
کردند و با این اقدام، برخى دیگر از دستفروشان بساط 

خود را جمع کردند.
با وجود این، پس از پایین کشــیدن کرکره مغازه داران 
ابتداى خیابــان امام(ره)، هنوز نیروهــاى انتظامى به 
انتهاى خیابان نرســیده بودند که مغــازه داران مجدداً 
کرکره ها را باال کشــیدند و دستفروشان نیز بساطشان 

را مجدداً پهن کردند؛ برخى مغازه داران هم در خیابان 
بساط کردند.

نیروهاى انتظامى به ترتیب به خیابان هاى بعدى رفتند 
تا مغازه ها را تعطیل کنند اما به محض خروج از خیابان، 
مجدداً مغازه ها باز مى شدند. مغازه داران هم همچنان 
سعى مى کنند با حراج و تشــویق مردم به خرید، بازار 

را زنده کنند.
با توجه به این وضعیت، مسئوالن شرکت توزیع برق به 
تدریج برق برخى مغازه ها و خیابان ها را قطع کردند تا 
بازار به اجبار تعطیل شود اما با وجود این، همچنان تردد 
در بازار انجام مى شد و فروشــندگان حاضر به تعطیل 
کردن نبودند و در تاریکى، بساط دستفروشان پهن بود. 
فروشــندگان نیز مى گفتند: «هر کارى کنند ما تعطیل 

نمى کنیم. کى نان زن و بچه هاى ما را بدهد؟»
در پى این شرایط، به دســتور فرماندار اهواز برق بازار 
مرکزى شهر به صورت کامل قطع شد تا فروشندگان 
مجبور به تعطیلى شوند. با خاموشى مطلق بازار، به تدریج 

فروشندگان ناامید شدند و به خانه رفتند.

وضعیت عجیب در اهواز  شوخى با «واکسن مازاد»

بیت کوین از طال هم ارزشمند تر شد!

بازداشت عامل قتل عام ماهى ها در گیالناتهامى به نام «اعالم مثبت بودن تست کرونا»

خرید و فروش لوازم آرایش دست دوم!

آرمان کیانى
توضیحات شهاب حسینى درباره انتشار ویدیوى واکسن 
زدنش در آمریکا را اغلب خبرگزارى ها منتشر کرده اند. این 
بازیگر مشهور در توضیحش براى این کار گفته بود که به 
اصرار یکى از دوستانش در صف «واکسن مازاد» ایستاده 
و موفق به واکسیناسیون کرونا شده است. اظهارات شهاب 
حسینى موجى از واکنش هاى طنز را در فضاى مجازى 
به همراه آورد که عمدتاً با رگه هاى انتقاد از این اظهارنظر 

شهاب حسینى بود. بعضى از این شوخى ها را بخوانید:
■400 میلیون جمعیت آمریکا واکســن زدن، چنتاش 

اضافه مونده بود، یکیش رو گفتن شهاب بیا تو بزن.

■من داشتم رد مى شدم از آمریکا، یهویى یک نفر بهم 
واکسن زد.

■اینور  مردم تو صف روغن با کارت ملى، اونور دوستان 
تو صف واکسن مازاد.

■یکى، دوستاش کل لواســون رو به نامش مى کنن، 
یکى دوستاش مى برنش تو صف واکسن مازاد... ما هم 
نشسته ایم به در نگاه مى کنیم کى همه واکسن مى زنن 

نوبت به ما برسه.
■این ســلبریتى ها صــِف شــونم کالس داره..! ملت 
بى کالس میرن توصف مرغ و روغن، اینا میرن تو صف 

واکسن مازاد ..!

قیمت بیت کوین براى اولین بــار در تاریخ از قیمت یک 
کیلوگرم طال پیشى گرفت. این یعنى اگر به فکر ذخیره 
با ارزشى هستید، بهتر است یک بیت کوین داشته باشید 

تا یک کیلو طال!
روز یک شــنبه هفته جارى بیت کویــن در اوج خود به 

57/634 دالر رســید، این درحالى اســت که قیمت هر 
کیلوگرم طال در همین روز 57/336 دالر بود.

در حالى که بیت کوین به اوج قیمتى خود رسیده است، 
طال در پایین ترین سطح قیمتى نسبت به بیت کوین قرار 

گرفته است.

محمود صادقــى، نماینده تهــران در مجلس دهم در 
حســاب کاربرى خود در توییتر خبر از افزوده شــدن 
یک اتهام جدید در پرونده شــکایت شوراى نگهبان از 

خود داد.
این فعال سیاسى اصالح طلب نوشــت: پیرو شکایت 
شوراى نگهبان، در شعبه 4 دادسراى فرهنگ و رسانه 

حاضر شدم. در ابتداى جلسه یک اتهام عجیب دیگر هم 
به من تفهیم شد. 

او در ادامه این پیام توییترى عنوان کرد: معاونت فضاى 
مجازى دادستانى علیه من به دلیل توییت اعالم مثبت 
بودن تســت کرونایم در سال گذشــته به عنوان نشر 

اکاذیب اعالم جرم کرده است!

صیاد متخلفى که با کلر پاشى در رودخانه، ماهى ها را قتل 
عام و سپس صید مى کرد در دام مأموران حفاظت محیط 

زیست گیالن افتاد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن با اعالم این خبر 
گفت: یک صیاد متخلف که با کلر پاشى در بستر رودخانه 
همه ماهى ها و موجودات زنده رودخانه را قتل عام و سپس 

صید مى کرد دستگیر و به مراجع قضایى معرفى شد.
وى افزود :  متخلفان زیست محیطى با متخلفان و صیادان 

غیر مجاز به شدت برخورد مى شود.
وى ادامه داد:  برخى روش هاى صید غیر انســانى است و 
اثرات مخربى بر محیط زیســت مى گذارد و بى شک این 

متخلفان در دام قانون گرفتار خواهند شد.

با گشتى در اپلیکیشن ها و ســایت هاى انتشار آگهى 
مى توان انواع کاالهاى دســت دوم، از کیف و کفش 
و لباس گرفته تا حتى عطر و لوازم آرایشــى دست دوم 
را زیر قیمت اصلى پیدا کرد. البته فروش لباس و کیف 
و کفش دست دوم امر جدیدى نیست اما دیدن آگهى 
هاى فروش لوازم آرایش استفاده شده به لحاظ مسائل 

بهداشتى عجیب به نظر مى رسد.
یک اپلیکیشــن فروش لوازم نو و کار کرده،  اخیراً در 
پیامکى تبلیغاتى از افراد دعوت کــرده در صورتى که 
خانه تکانى پایان سال را آغاز کرده اند، وسایلى که دیگر 

نمى خواهند را در این اپلیکیشن به فروش بگذارند.
در میان آگهى هاى فروش این اپلیکیشن، لوازم آرایش 
هم دیده مى شود. مثًال کاربرى یک رژگونه  «در حد نو» 
را بخاطر آنکه رنگ آن به پوستش نمى آید، به قیمت 15 
هزار تومان براى فروش گذاشته است. او قیمت اصلى 

رژگونه را 40 هزار تومان عنوان کرده است.
در میان آگهى ها، یک مورد فروش عطر هم به چشم 
مى خورد که نیمى از شیشــه آن خالى است. فروشنده  
این عطر 200 هزار تومانى آن را به قیمت 35 هزار تومان 

براى فروش گذاشته است.
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حمله کرونا
 به 60 ساله ها

سـن بیـش از 50 درصـد از فوتى هـا و بسـترى هاى 
کرونایى در اسـتان اصفهـان، از ابتداى شـیوع کرونا 
تاکنون، بیش از 60 سال بوده است. سخنگوى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه کرونا در کشور 
یکساله شـد گفت: حدود 40 هزار بسـترى از مجموع 
بیمارانى که تاکنون بسترى شده اند، بیش از 60 سال و 
تعداد مرد ها در آمار بسترى ها و فوتى ها از زن ها بیشتر 

بوده است.

مبلغ جریمه هاى کرونایى
رئیس پلیس راهور اسـتان گفت: مبلـغ جریمه ورود 
خودرو هاى غیرمجاز با پالك غیربومى به کالنشهر 
اصفهان و اردستان، تنها شـهر نارنجى استان، 500 
هزار تومان اسـت. سـرهنگ محمدى دربـاره طرح 
ترافیک زوج و فرد اصفهان هم گفت: طرح ترافیک 
در اصفهان، صبح ها از سـاعت 9 تـا 14 و عصر ها از 
ساعت 16 تا 21 برقرار مى شـود و ناقضان آن، 100 
هـزار تومان جریمه مى شـوند. وى افزود: از سـاعت 
21 تا 3 بامـداد هم در تمام شهرسـتان هاى اسـتان 
ممنوعیـت تـردد برقرار مى شـود که جریمـه نادیده 

گرفتن آن 200 هزار تومان است.

کمک  ذوب آهن
 به سى سخت

اولین محموله کمک هاى ذوب آهن اصفهان شامل 
800 تختـه پتـو و 50 عدد وسـیله گرمایشـى جهت 
مردم آسیب دیده در زلزله در شهر سى سخت ارسال 
شد. معاون پشـتیبانى و خدمات اجتماعى ذوب آهن 
اصفهان در این خصوص گفـت : این مجتمع عظیم 
صنعتى وظیفـه خود دانسـت که همراه بـا هلدینگ 
شسـتا، کمک هاى الزم را براى این عزیزان فراهم 
کند. مهدى بهرامى اظهار داشـت: امیدواریم زودتر 
مشکالت مردم حل شود. این مجتمع عظیم صنعتى 
در ادامه نیـز در قالب مسـئولیت هـاى اجتماعى در 

صورت نیاز کمک هاى الزم را انجام مى دهد.

افتتاح شبکه گاز شهرك اژیه
با حضور فرماندار اصفهان، مدیرعامل شرکت شهرك 
هاي صنعتی استان اصفهان و مدیرعامل شرکت گاز 
این استان، سـاختمان ایستگاه تقلیل فشـار و شبکه 
داخلی گاز شهرك صنعتی اژیه افتتاح شد. محمدجواد 
بگی، مدیرعامل شرکت شهرك هاي صنعتی استان 
اصفهان در این مراسم گفت: ساختمان ایستگاه تقلیل 
فشار و شبکه داخلی گاز شهرك صنعتی اژیه به طول 
9 کیلومتر و با هزینه 23 میلیـارد ریال در مدت زمان 

15 ماه اجرا شد.

شستشوى مخازن آب جندق
مخـازن 500 و 1000 متـر مکعبـى شـهر جندق به 
همت واحدهاى بهره بردارى و کنترل کیفى شستشو 
گردید. شستشوى این مخازن با هدف ارتقاى سطح 
کیفـى و بهداشـتى آب بـراى توزیع به شـهروندان 
صـورت گرفت و بر اسـاس برنامه زمان بندى شـده 
مبنى بر توزیع آب سـالم مطابـق با اسـتاندارد هاى 

بهداشت آب انجام شد.

لوله گذارى 3000 متر
 شبکه فاضالب 

عملیـات لوله گـذارى بیـش از 3 هـزار متر شـبکه 
فاضـالب در منطقـه خمینى شـهر اجرائى شـد. به 
گـزارش قسـمت بهـره بـردارى و توسـعه شـبکه 
فاضـالب منطقـه از این میـزان فعالیـت اجرائى به 
ترتیـب 2389 و 766 متـر در خمینى شـهر و درچه 
به مرحلـه اجـراء در آمده اسـت. این اقـدام با هدف 
توسعه شـبکه فاضالب شـهرى و عمل به تعهدات 
شرکت در دستورکار قرارگرفت. با انجام پروژه فوق 
طول کل شـبکه فاضالب منطقـه و نواحى به 812 

کیلومتر رسید.

خبر

معاون امور اقتصادى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى اظهار 
کرد: درست است که ســازمان تأمین اجتماعى، صندوق 
بازنشستگى کشــورى، صندوق بیمه روستایى و صندوق 
بازنشستگى فوالد، 75 درصد جمعیت را پوشش مى دهد، اما 
واقعیت این است که دامنه سازمان هاى تأمین اجتماعى به 

همه مردم خدمت ارائه مى دهند.
حجت ا... میرزایى در شوراى گفت و گوى اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان افزود: در استان اصفهان 
در 9 بنگاه ســهام مدیریتى داریم و در مجموع در 18 بنگاه 
اقتصادى داراى سهم هستیم، امروز بنگاه هاى پگاه آمادگى 
دارند به هر کدام از زیر مجموعه هاى وزارت کار با 25 درصد 

تخفیف لبنیات ارائــه دهند، کاال و خدمــات نهایى که در 
بنگاه هاى اقتصادى زیر مجموعه شســتا تولید مى شود با 
تخفیفات 25 تا 50 درصدى به کارکنان این مجموعه فروخته 

شود تا هم افزایى بیشترى رخ دهد.
وى ادامه داد: افزایش حاشیه نشینى در کالنشهر اصفهان 
خطرناك اســت؛ بنابراین بخش زیادى از ســرمایه حوزه 
اشتغال مجموعه وزارت کار باید به این سمت حرکت کند تا 
با اشتغالزایى در شهرها حاشیه نشینى در کالنشهرها کاهش 
یابد. میرزایى تصریح کرد: استان اصفهان مهاجرپذیر است، 
بنابراین الزم است مهارت آموزى انجام شود تا از افزایش 

مشاغل غیررسمى و بزهکارى جلوگیرى شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه تره بار و ساماندهى مشاغل 
شهرى شــهردارى اصفهان با اشــاره به فعالیت یکسره 
بازارهاى کوثر از ساعت 8 صبح تا 8 شب گفت: در شرایط 
کرونایى مى توان به جاى خرید به صورت خانوادگى، یکى 
از اعضاى هر خانواده براى خرید به فروشگاه مراجعه کند تا 

حضور جمعیت در فروشگاه ها به حداقل برسد.
محمد مجیرى اظهار کرد: اســفندماه و در روزهاى پایانى 
ســال تقاضاى مردم براى خرید افزایش مى یابد از این رو 
تمام 15 بازار روز کوثر شهردارى براى تأمین مایحتاج مردم 
آمادگى الزم را دارند. وى افزود: بهره برداران فروشگاه هاى 
کوثر کاالهاى خود همچنین کاالهــاى تنظیم بازار که از 

طریق ستاد تنظیم بازار در اختیار فروشگاه قرار داده شده را در 
معرض دید مردم قرار مى دهند تا مایحتاج خود را خرید کنند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه تره بار و ساماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر تمامى 
فروشگاه هاى کوثر شــهر اصفهان با رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى فعال بوده و همه روزه صبح ها از ساعت هشت 
صبح تا هشت شب به صورت یکسره آماده خدمت رسانى 

به شهروندان هستند.
مجیرى گفت: بــراى تهیه میوه نوروزى شــهروندان نیز 
اقداماتى شــده و در کنار بازارهاى کوثر همچون سنوات 
گذشته مکان هایى براى توزیع آن در نظر گرفته شده است.

فعالیت یکسره
 بازارهاى کوثر

افزایش حاشیه نشینى در 
اصفهان خطرناك است 

رئیس اداره میراث فرهنگى نطنز از ثبت آئین مرکب 
گردانى روز عاشــوراى روســتاى کمجــان نطنز در 

فهرست میراث ملى خبر داد.
حســین یزدانمهر با اعالم این خبر، اظهار کرد: آئین 
مرکب گردانى روز عاشوراى روستاى کمجان نطنز با 
قدمتى 200 ساله، در فهرست میراث ملى به ثبت رسید.
وى افزود: این مراسم هر ساله روز عاشورا، پس از طلوع 

آفتاب و با گردهمایى برگزار کنندگان در منزل یکى از 
اهالى روستا با خواندن مرثیه و عزادارى بر سید و ساالر 

شهیدان، امام حسین(ع) آغاز مى شود.
یزدانمهر خاطرنشــان کرد: شهرســتان نطنز بعد از 
شهرهاى اصفهان و کاشــان جایگاه سوم را در تعداد 
آثار ثبت شده دارد و در حوزه میراث طبیعى نیز جایگاه 

نخست در استان را از آن خود کرده است.

ثبت ملى مراسم آیینى «مرکب گردانى» 

مخابرات منطقه اصفهان در راستاى توسعه همه جانبه 
عدالت ارتباطى و کسب رضایت مشترکان همراه اول، 
با احداث و به روزرسانى ســایت هاى BTS در سطح 
شهرستان کاشان اقدام به توسعه زیرساختهاى ارتباطى 

شبکه سیار در این شهرستان نمود.
احداث ســایت تلفن همراه قتلگاه  حضرت ســلطانعلى 
ابــن امام محمــد باقــر(ع) در مشــهد اردهــال و نیز 

سایت هاى  روستاهاى شادیان ، جزه ، ارمک ، ون ، یحیى 
آباد ، ســار و قه با نصب تجهیزات مربوطه پایان یافت و  
بهره بردارى از آنها آغاز شد. این سایت ها که در راستاى 
رفع نیاز ارتباطى روستاهاى مذکور و در سفر وزیر ارتباطات 
و فناورى اطالعات به شهرستان کاشان مصوب شده بود، 
از محل اعتبارات USO به ثمر نشسته و گامى مهم در 

جهت محرومیت زدایى روستایى محسوب مى شود.

توسعه شبکه همراه اول در کاشان

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
از ورود سامانه بارشى از اواخر روز چهارشنبه این هفته به 
استان خبر داد و گفت: روز پنجشنبه بارش باران و کاهش 

دما در شهر اصفهان پیش بینى مى شود.
آســیه آقایى ، اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى بیانگر 
جوى نسبتا پایدار بر روى استان طى دو روز آینده است. 
براین اســاس طى این مدت، وضعیت جوى در بیشتر 

مناطق استان صاف تا قسمتى ابرى، گاهى افزایش ابر و 
وزش باد نسبتا شدید پیش بینى مى شود.

وى با بیان اینکه از اواخر روز چهارشنبه سامانه بارشى 
وارد استان مى شــود، گفت: بارش ها از 
پنج شنبه در استان اتفاق مى افتد. همیشه 
شــدت بارش در غرب و جنوب اســتان 
بیشتر بود اما این سامانه مثل سامانه هاى 
قبلى نیست و در شهر اصفهان هم در روز 
پنجشــنبه بارش باران خواهیم داشــت. 
الگوهاى هواشناسى نشان مى دهد شدت 
بارش ها نســبت به هفته گذشــته کمتر 

خواهد بود.
کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناســى اســتان 
همچنین از افت دما از ظهر پنج شــنبه خبر داد و گفت: 
دماى بیشــینه هوا تا روز جمعه 5 تا 7 درجه سانتیگراد 

کاهش مى یابد ولى چندان محسوس نیست.

هواى اصفهان پنج شنبه بارانى مى شود

رئیس پلیس آگاهــى فرماندهى انتظامى اســتان، از 
دســتگیرى اعضاى باند پنج نفره سارقان منزل تحت 
تعقیب در هشت استان کشــور در شهر اصفهان طى 

عملیات پیچیده کارآگاهان این پلیس خبر داد. 
سرهنگ حسین ُترکیان بیان داشــت: در پى شکایت 
تعدادى از شهروندان مبنى بر ســرقت اموال از منازل 
آنها، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهى استان اصفهان قرار گرفت و کارآگاهان با 
انجام تحقیقات علمى و تخصصى و پایش دوربین هاى 
مداربسته محل هاى وقوع سرقت موفق شدند هویت یک 
باند پنج نفره سارقان غیر بومى که در این سرقت ها دست 
داشتند را به دست آورند.  جستجو براى یافتن سارقان در 
حال انجام بود که با استعالم هاى صورت گرفته مشخص 
شد یک نفر از اعضاى این باند تحت تعقیب پلیس آگاهى 

استان کرمانشاه است.
سرهنگ ُترکیان تصریح کرد: سرانجام با تالش هاى 
صورت گرفته اعضاى این باند در حالى که به وسیله دو 

خودروى سمند ســورن و پراید با پالك هاى مسروقه 
قصد خارج شدن از محدوده استان اصفهان را داشتند 

شناسایى و طى یک عملیات ضربتى دستگیر شدند.
این مقام انتظامى با اشــاره به چهار فقره سرقت پول، 
طالجات گوشى تلفن همراه لپ تاپ و ... از منازل مردم 
در شهر اصفهان گفت: متهمان در اعترافات خود عنوان 
کردند که با تهدید وارد منازل مال باختگان شده و پس 
از بستن دســت و پا و دهان آنها اموال منازل را سرقت 

کرده و به سرعت از صحنه متوارى مى شدند.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان با بیان اینکه برابر 
ارزیابى کارشناسان مربوطه ارزش اموال به سرقت رفته 
بالغ بر 10 میلیارد ریال است اظهار داشت: این سارقان 
عالوه بر اســتان اصفهان  در اســتان هاى خراسان 
رضوى، قزوین،  آذربایجان شــرقى،  البــرز،  تهران، 
کرمانشــاه  و شــیراز نیز فعالیت مجرمانه داشتند که 
بررسى هاى بیشتر بر روى ابعاد این پرونده با دقت در 

حال پیگیرى است.

عملیات پیچیده کارآگاهان در شهر اصفهان

على نوریان، قاضى کمیسیون رسیدگى به امور آب هاى 
زیرزمینى اســتان اصفهــان رأى به توقــف عملیات 

غیرقانونى انتقال آب بن-بروجن داد.
وزارت نیرو نیــز با دریافت این ابالغیه از ســوى قاضى 
کمیسیون رســیدگى به امور آب هاى زیرزمینى استان 
اصفهان، مکلف شد تا هرگونه تخصیص و برداشت آب در 
حوزه زاینده رود مانند عملیات پروژه بن-بروجن را تا زمان 

تأمین منابع آبى جدید، متوقف سازد.
به گزارش فارس، سالیان سال اســت که برداشت هاى 
بى رویه و فاقد مجوزهاى قانونى و عدم پیشرفت مناسب 
پروژه هاى تأمین آب زاینده رود مشکالتى را براى جارى 
بودن این رودخانه و تأمین آب استان به وجود آورده است.

پروژه بن-بروجن نیز یکى از همین دســت اقدامات بود 
که انتقاد مردم، کشاورزان و کارشناسان را به دنبال داشت 

زیرا کارشناسان عقیده داشتند با اجراى این پروژه حیات 
زاینده رود به  طور کامل از بین خواهد رفت.

در سالهاى اخیر نیز کشمکش هاى زیادى بر سر این طرح 
وجود داشته و در حالى مســؤوالن استانى چهارمحال و 
بختیارى این پروژه را قانونى مى خواندند که نمایندگان 
استان اصفهان آن را به دلیل نداشــتن مجوز از شوراى 

عالى آب غیرقانونى و غیرمنطقى مى دانستند.

زاینده رود با رأى دستگاه قضایى نفس مى کشد

توقف پروژه انتقال آب بن-بروجن 

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با اشاره به اینکه مرحله 
اول واکسیناسیون باغ پرندگان اصفهان انجام شده است، 
گفت: خوشبختانه تا این لحظه، ردپاى بیمارى آنفلوانزاى 
فوق حاد پرندگان در طیور روستایى، بومى و صنعتى اصفهان 
دیده نشده اســت، اما این به معناى نبود ویروس نیست و 

امیدواریم اشتباه استراتژیک در این حوزه انجام ندهیم.
شهرام موحدى با بیان اینکه متاســفانه اولین مورد ابتال 
انســانى به ویروس آنفلوانزاى فوق حــاد پرندگان از نوع 
H5N8 از روسیه گزارش شده است، توضیح داد: همواره 
دل نگران جهش هاى ویروسى و انتقال آن به انسان بودیم 
که اکنون در خصوص آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان اتفاق 
افتاده است. موحدى با اشاره به اینکه براى مقابله با ویروس 

آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان اداره کل دامپزشــکى به باغ 
پرندگان اصفهان ورود کــرد، افزود: باغ پرندگان اصفهان 
یکى از قدیمى ترین و بزرگترین باغ هاى پرندگان کشور 
است که بیش از 130 گونه از پرندگان نایاب و کمیاب در آن 

نگهدارى مى شود.
وى به مشاهده بیمارى آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان در باغ 
پرندگان قم و خســارت به آن اشاره کرد و گفت: با توجه به 
اینکه مدیریت باغ پرندگان اصفهان با شهردارى است، در 
مکاتبه اى با شهردار اصفهان تاکید کردیم که هرگونه بازدید 
از باغ پرندگان ممنوع شود، همچنین نسبت به بیمه کردن 
پرندگان این باغ اقدام و مسائل کارشناسى و پروتکل هاى 

بهداشتى به فعاالن باغ پرندگان آموزش داده شود.

آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان هنوز به اصفهان نرسیده است

معاون حفظ کاربرى و یکپارچگى اراضى جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان مى گوید: حدود 15 ســال است که تغییر 
کاربرى را در استان داریم اما اوج آن مربوط به دو سال اخیر 

است.
مهدى مجیرى با اشاره به حضور دالالن در تغییر کاربرى 
اراضى در استان اصفهان اظهار مى کند: دالالن هر هکتار 
زمین را 100 میلیــون تومان مى خرند و بــا تغییر کاربرى 

غیرقانونى آن را تا دو میلیارد تومان به فروش مى رسانند.
او از بى توجهى دســتگاه هاى اجرایى نسبت به درخواست 
جهاد کشــاورزى مبنى بر عدم همکارى در خصوص تغییر 
غیرمجاز کاربرى زمین هاى کشاورزى و باغات خبر مى دهد 
و مى افزاید: در این زمینه شاهد بودیم که در شهر اصفهان 
فرد خاصى 300 ویال را با استفاده از کارگران غیر ایرانى طى 

20 روز ساخت!
معاون حفظ کاربرى و یکپارچگى اراضى جهاد کشاورزى 
استان اصفهان معتقد اســت تغییر کاربرى اراضى در همه 

شهرستان هاى اســتان اصفهان رو به رشــد است و ادامه 
مى دهد: دراین بین شهرستان هاى اصفهان، کاشان، شهرضا، 
خمینى شهر، نجف آباد و فریدون شهر سهم بیشترى را دارند.

او دستگاه قضائى و نیروى انتظامى را تنها همراهان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان براى مقابله با تغییر کاربرى مى داند 
و مى گوید: در این زمینه شهردارى ها، ادارات خدمات رسان 
و... چون از محل این تغییر کاربرى ها سود مى برند با جهاد 

کشاورزى همکارى نمى کنند.
مجیرى با بیان اینکه از ابتداى ســال جارى سه هزار حکم 
تخریب تغییر کاربرى ها در استان اصفهان صادرشده است، 
ابراز مى کند: این در حالى است که به دلیل کمبود بودجه تنها 

حدود 400 مورد از این احکام اجرایى شده است.
او که معتقد اســت از بین رفتن زمین هاى کشــاورزى در 
اصفهان و کاشان مخرب ترین پدیده ناشى از تغییر کاربرى ها 
اســت، مى افزاید: در این زمینه نامه نگارى هایى را با همه 

مقامات کشورى داشته ایم که پاسخى دریافت نکرده ایم.

ساخت 300 ویال طى 20 روز در اصفهان!

مدیر درمان تأمیــن اجتماعى اســتان اصفهان گفت: 
مدیریت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در زمینه صدور 
نسخه هاى الکترونیکى با مدیریت درمان تأمین اجتماعى 

همکارى الزم را ندارد.
على اعتصام پور در گفت وگو با «مهر» با اشاره به اجراى 
طرح نسخه الکترونیکى در استان اصفهان اظهار داشت: 
در حال حاضر 80 درصد از داروخانه هــا و 55 درصد از 
مراکز درمانى بخش خصوصى براى اجراى این طرح در 

استان اصفهان همراهى داشته اند.
وى با بیــان اینکه صدور نســخه الکترونیکى الزامى و 
قانونى است، ابراز داشت: این در حالى است که هر چند 
صدور این نسخه وظیفه ذاتى وزارت بهداشت است اما در 
استان اصفهان در حوزه مدیریتى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان در برابــر اجراى این طــرح مقاومت هاى غیر 

منطقى صورت مى گیرد.
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان تصریح 
کرد: در بیمارســتان ها، کادر درمان و دیگر همکاران در 
این زمینه مشکلى ندارند و عدم همکارى در این زمینه را 

دستور مدیریتى اعالم کرده اند.
وى با بیان اینکه ما به دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
اعالم کرده ایم که براى صدور نسخه الکترونیکى حتى 
نیازى به دفترچه نیز نیست ادامه داد: در این زمینه نسخه 

با سربرگ بیمارستان نیز براى ما قابل پذیرش است.
اعتصام پور تصریح کرد: به منظور حل این مشــکل و 
برطرف کردن مقاومت غیر منطقى از ســوى مدیریت 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان جلسه اى را مشترك با 

حضور استاندار در دستور کار داریم.

انتقاد تأمین اجتماعى از 
دانشگاه علوم پزشکى 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: از زمان 
شــیوع ویروس منحوس کرونا در کشور دو استودیوى 
مجهز در جهت برقرارى عدالت آموزشى و همچنین براى 

تولید محتواى آموزشى در استان اصفهان تاسیس شد.
محمد اعتدادى افزود: تا پایــان بهمن ماه، 95 درصد از 
دانش آموزان اســتان اصفهان عضو شبکه شاد شده و از 
این نرم افزار امن و تخصصى استفاده کردند، در حالى که 
5 درصد باقى مانده به علت عدم در بر داشتن تلفن همراه 
و یا تبلت، از روش هاى جایگزین نظیر بسته هاى آموزشى 

یادگیرى را دنبال مى کنند.

5درصد دانش آموزان 
اصفهانى «شاد» ندارند

معــاون عملیات امــداد و نجات هالل احمر اســتان 
اصفهان از اعزام پنج تیم امداد و نجات استان اصفهان 

به منطقه سى سخت خبر داد.
داریوش کریمى اظهار داشــت: تاکنون ســه تیم از 

شهرستان هاى شــهرضا، دهاقان و سمیرم به منطقه 
سى سخت اعزام شده بود و پنج تیم دیگر نیز در قالب 
گروهى 25 نفره با مرکزیت هالل احمر 
شهرســتان نجف آباد و از مناطق نجف 
آباد، تیران و کــرون، فالورجان و زرین 

شهر به منطقه سى سخت اعزام شدند.
معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر 
اســتان اصفهان با بیان اینکــه تاکنون 
از سوى مســئوالن منطقه سى سخت 
درخواستى مبنى بر تأمین مواد غذایى به 
اســتان اصفهان اعالم نشده است، ابراز 
داشت: باید توجه داشت که دو هزار بسته 
غذایى از هالل احمر بوشهر براى زلزله زدگان ارسال 

شده است.

اعزام 5 تیم دیگر از اصفهان به سى سخت

رئیس اداره گردشگرى شهردارى اصفهان از تولید و انتشار 10 
فیلم و کلیپ کوتاه در معرفى جاذبه هاى گردشگرى اصفهان 

به زبان چینى به مناسبت سال نوچینى خبر داد.
علیرضا مســاح اظهار داشــت: این کلیپ ها به همت اداره 
گردشگرى وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان تهیه شده که درصدد است تا اصفهان را 

بیش از پیش معرفى کند. 

وى افزود: کلیپ هاى منتشر شده در دو شبکه اجتماعى وى 
چت و ویبو در کشور چین به معرفى جاذبه هاى گردشگرى 
مهم شهر اصفهان همچون میدان نقش جهان، باغ پرندگان، 
مسجد امام، عمارت عالى قاپو، برخى از خانه هاى تاریخى 

اصفهان، حمام على قلى آقا و کلیساى وانک مى پردازد. 
وى تصریح کرد: کلیپ هاى معرفى جاذبه هاى گردشگرى 

اصفهان با روایت و زیرنویس چینى در حال انتشار است. 

معرفى اصفهان به چینى ها
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          بازگشت پژمان جمشیدى به فوتبال!

این روزها مسابقه هاى بسیارى در تلویزیون اجرا مى شــود که هر کدام از آنها با یک مجرى بروى آنتن 
رفته است. مجرى هایى که تفاوت در سبک و فرم اجرایشان کامال مشهود است و همین کار آنها را با سایر 
مجریان متمایز مى کند. اما یکى از این مسابقه ها «مسابقه ایران» است که در فصل دو با اجراى «سعید 
شیخ زاده» روى آنتن مى رود. شیخ زاده که کار خود را با بازیگرى در سینما و تلویزیون آغاز کرده است بعد 
از آن به سمت دوبله انیمیشن و سریال هاى خارجى و ایرانى رفت و این روزها روى اجراهاى تلویزیونى 

متمرکز شده است. او این شب ها اجراى «مسابقه ایران» را به عهده دارد.
اولین کارى که در تلویزیون بازى کردید به سالهاى دور برمى گردد و ایفاى 
نقش ســعید در مجموعه تلویزیونى «چاق و الغر». چطور شد که براى این 

نقش انتخاب شدید؟
آن زمان من تازه کار بازیگرى را شــروع کرده بودم و آن ســال ها کار کودك خیلى اهمیت داشــت و 
هم رده هاى من جزو بازیگران ُپــر کار آن روزها بودند و کارهاى کودك خیلى خوب فروش داشــت و 

تلویزیون هم به کار کودك اهمیت مى داد. 
البته مدتى بود سرمایه گذارها مى گفتند ســینماى کودك براى ما بازگشت 

سرمایه ندارد و براى همین به آن سمت نمى رویم.
 اینها بهانه است. جهان ما اینطور شده است و کشــور ما جهان آدم بزرگ ها شده است و بزرگ هایمان 
هم جهان کودکى ندارند. از طرفى فضایى در کشور است که ذهن ها براى کودکى کردن و تخیل داشتن 

آماده نیست.
آخرین کارى که دوبله کردید چه کارى بوده است؟

در سریال «مظنون» مدیر دوبالژ بودم که در تلویزیون پخش شده است.
بعد از کرونا در دوبله کمرنگ شدید.

دقیقًا بعد از کرونا دیگر حال و هواى دوبله ندارم و برایم ســخت است. 
چون مدل کارمان تغییر کرده اســت و هر گوینــده اى باید متن هاى 
خودش را در اتاقى به صورت جدا ضبط کند و دیگر نمى توانیم دور هم 

بنشینیم و کارى را دوبله کنیم و همین باعث شد به سمت اجرا بیایم.
یکى از موضوعاتى که در «مسابقه ایران» وجود دارد تغییر 
مجرى از فصل یک به دو اســت. فصل ابتدایى مسابقه را 
«سام درخشانى» اجرا مى کرد و شما در فصل دوم اجرا را به 
عهده دارید. چنین موضوعى شما را دچار نگرانى نمى کرد؟

به هر حال چنین اتفاقى ممکن است براى همه رخ دهد اما اینکه در 
میانه راه اجراى برنامه را بگیرید که قبل از شما مجرى دیگرى 
داشته است مسلما سخت است و از این مهمتر موفقیت شما در 
اجراى آن نیز بُعد دیگر ماجرا است و ممکن است هر هنرمندى 
را اذیت کند. اما خب به هــر حال تالش کردم فصل جدید و 
حال و هواى جدیدى را براى خودم داشــته باشم و سبک 

خودم را داشته باشم. 
تا زمانى که برنامه ادامه داشــته باشد، شما 

همراه مسابقه ایران هستید؟
بله فکر مى کنم فعًال ادامه داشته باشد و هر روز هم سعى 
مى کنیم از روز قبلى مان بهتر باشیم. هر مسابقه اى این 
قابلیت را دارد که در طوالنى مدت ادامه داشــته باشد. 
یکى از حسن هاى این مسابقه این است که به صورت 

گروهى درباره موضوع ها تصمیم مى گیریم.
به نسبت سایر مسابقه هایى که تاکنون اجرا 
کرده بودید، چقدر اجراى این مسابقه براى 

خودتان چالش برانگیز بود؟
مسلما این مســابقه، مسابقه بزرگترى اســت و بیننده 
بیشترى دارد. مسئله بعدى اینکه چون از فصل دوم وارد 
مسابقه شدم چالش بزرگترى داشتم تا هر چه سریعتر خودم 

را به فضاى مسابقه نزدیکتر کنم. 
در این مدت اخیر شما عالوه بر اجراى مسابقه ایران، 

مسابقه «شگفت انگیزان» را هم اجرا مى کردید.
البته پخش این برنامه تمام شد.

قرار نیست ادامه داشته باشد؟
بعید مى دانم با این وضعیت ادامه پیدا کند. این برنامه واقعا حیف 
شد و مورد بى مهرى قرار گرفت و خیلى هم دیده نشد. البته قرار 
بود تعداد قسمت هایش خیلى بیشتر باشــد اما خب مشکالتى 

پیش آمد که نشد. 
این دو مسابقه را به طور همزمان اجرا مى کردید؟

نه، اجراى شگفت انگیزان زودتر از مسابقه ایران بود و خودم هم 
دوست نداشتم پخشش هم زمان باشد اما خب این اتفاق افتاد.

شــما کار خودتان را از کودکى با بازیگرى آغاز کردید 
و بعد از آن چند ســینمایى و سریال بازى کردید و االن 

بیشتر شما را در اجرا مى بینیم.
من خیلى این مدلى هستم که یک باره از یک کارى به کار دیگر کوچ 
مى کنم. بعد از سالها دارم عادت مى کنم در این فضا کارى که دوست 
دارم را انجام دهم و معتقدم وقتى دارم کارى را انجام مى دهم دیگر 
نمى شود این شاخه آن شاخه کرد و باید روى همان کار متمرکز ماند.
یعنى نمى شــود همزمان هم دوبله انجــام داد و هم 

بازیگرى و اجرا؟
نه واقعا نمى شود البته بهتر است بگویم اگر بخواهید نتیجه مطلوبى 
بگیرید نمى شود. براى دوبله خیلى وقت گذاشتم و در آن سالهایى 
که متمرکز دوبله انجام مى دادم خیلى کارهاى دیگر انجام ندادم 

و االن وقت اجرا است.
از قبل براى اجرا زمانى مشخص کرده بودید؟

بله و فعال اولویتم فقط اجرا است.

از بازى در «چاق و الغر» تا اجرا در «مسابقه ایران»

شیـخ زاده:
حال و هواى دوبله ندارم بعد از کرونا 

ه فوتبال!

آخرین کارى که دوبله کردید چه کارى بوده است؟
در سریال «مظنون» مدیر دوبالژ بودم که در تلویزیون پخ

بعد از کرونا در دوبله کمرنگ شدید.
دقیقًا بعد از کرونا دیگر حال و هواى دوبله ندارم و برا
چون مدل کارمان تغییر کرده اســت و هر گوینــده
ن خودش را در اتاقى به صورت جدا ضبط کند و دیگر
کارى را دوبله کنیم و همین باعث شد به س بنشینیم و
یکى از موضوعاتى که در «مسابقه ایران» و
مجرى از فصل یک به دو اســت. فصل ابتد
«سام درخشانى» اجرا مى کرد و شما در فصل
عهده دارید. چنین موضوعى شما را دچار نگ
به هر حال چنین اتفاقى ممکن است براى همه ر
میانه راه اجراى برنامه را بگیرید که قبل از ش
داشته است مسلما سخت است و از این مهم
اجراى آن نیز بُعد دیگر ماجرا است و ممکن
را اذیت کند. اما خب به هــر حال تالشک
حال و هواى جدیدى را براى خودم داش

خودم را داشته باشم. 
تا زمانى که برنامه ادامه داشـ
همراه مسابقه ایران هستید؟
بله فکر مى کنم فعًال ادامه داشته باش
باشیم مى کنیم از روز قبلى مان بهتر
قابلیت را دارد که در طوالنى مدتا
یکى از حسن هاى این مسابقه این

گروهى درباره موضوع ها تصمیم مى
به نسبتسایر مسابقههایى
کرده بودید، چقدر اجراى این

خودتان چالش برانگیز بود؟
مسلما این مســابقه، مسابقه بزرگترى
بیشترى دارد. مسئله بعدى اینکه چون
چالش بزرگترى داشتم تا هر مسابقه شدم

را به فضاى مسابقه نزدیکتر کنم.
در این مدت اخیر شما عالوه بر اجراى
مسابقه «شگفت انگیزان» را هم اجر

البته پخش این برنامه تمام شد.
قرار نیست ادامه داشته باشد؟

بعید مى دانم با این وضعیت ادامه پیدا کند. این
شد و مورد بى مهرى قرار گرفت و خیلى هم د
بود تعداد قسمت هایش خیلى بیشتر باشــد

پیشآمد که نشد. 
این دو مسابقه را به طور همزمان اجرا
نه، اجراى شگفت انگیزان زودتر از مسابقه ایر
دوست نداشتم پخشش هم زمان باشد اما خب ای
کودکى با بازیگر شــما کار خودتان را از
و بعد از آن چند ســینمایى و سریال بازى

بیشتر شما را در اجرا مى بینیم.
اینمدلى هستم که یک باره از یک کارى من خیلى
مى کنم. بعد از سالها دارم عادت مى کنم در این فض
دارم را انجام دهم و معتقدم وقتى دارم کارى را انج
و باید روى همان نمى شود این شاخه آن شاخه کرد
یعنى نمى شــود همزمان هم دوبله انج

بازیگرى و اجرا؟
نه واقعا نمى شود البته بهتر است بگویم اگر بخواه
بگیرید نمى شود. براى دوبله خیلى وقت گذاشتم
که متمرکز دوبله انجام مى دادم خیلى کارهاى

و االن وقت اجرا است.
قبل براى اجرا زمانىمشخص کرد از

بله و فعال اولویتم فقط اجرا است.

اولین قســمت ســریال عاشــقانه- خانوادگى «مى خواهم زنده بمانم» به 
کارگردانى شهرام شــاه حسینى و با حضور ستاره هاى ســینما و تلویزیون با 
قصه اى در دل اتفاقات پرشــمار دهه 60 از دیروز 4 اسفند ساعت 8 صبح در 

فیلیمو منتشر مشد.
این سریال به سرپرستى مجید موالیى و به قلم پویا سعیدى و پوریا کاکاوند 

ساخته شده است.
در «مى خواهم  زنده بمانم» حامد بهداد، سحر دولتشاهى، پدرام شریفى، على 
شــادمان، آناهیتا درگاهى و مهران احمدى با هنرمندى آزاده صمدى، امیر 
نوروزى، مهدى حسینى نیا، فرید سجادى حسینى و بابک کریمى با حضور 
افسانه چهره آزاد، عزت مهرآوران، محمدرضا مالکى، ناهید مسلمى، مهدى 

صباغى، بیژن بنفشه خواه و بهاره کیان افشار به ایفاى نقش پرداخته اند.
همچنین تیتراژ  سریال «مى خواهم زنده بمانم» را همایون شجریان خوانده 
است. این سریال داراى دکورى نوســتالژیکى براى دهه شصتى هاست که 

تمامى لوکیشن ها بازسازى و یا ساخته شده اند.
تازه ترین اثر محمد شایســته، در 2 فصل روزهاى دوشنبه ساعت 8 صبح از 

پلتفرم فیلیمو منتشر مى شود.
در خالصه داستان این مجموعه آمده: هما حقى ( سحر دولتشاهى ) و نامزدش 
(پدرام شریفى ) به همراه خانواده حقى آماده مى شوند تا براى شب تولد همایون 
حقى، پدر خانواده ( بابک کریمى ) او را غافل گیر کنند. اما با رسیدن پدر، همه 

خانواده غافل گیر مى شوند...

«مى خواهم زنده بمانم» آمد

بندیکت کامبربچ در مینى ســریال «39 گام» 
جلوى دوربین مى رود.

در سریال «39 گام» که نویسندگى آن را مارك 
ال. اسمیت فیلمنامه نویس «برخاسته از گور» 
برعهده دارد، بندیکت کامبربچ، بازیگر سریال 

شرلوك هولمز نقش آفرینى مى کند.
این مینى سریال با اقتباس از رمانى کالسیک 
و به کارگردانى ادوارد برگر ســاخته مى شود. 
برگر پیش از این در سریال «پاتریک ملروز» 
با کامبربچ همکارى کــرده و کارگردان و تهیه 
کننده اجرایى مینى سریال «عالیجناب» براى 

شبکه شوتایم بوده است.
این ســریال با اقتباس از رمان جان بوچان 
به همین نام ســاخته مى شود که سال 1935 
نیز آلفرد هیچکاك با اقتبــاس از آن یک فیلم 

کالسیک ساخته بود.
«39 گام» یک ســریال اکشن است که رمان 
نیمه اول قرن بیســتم را به زمان امروز آورده 
است. قهرمان اصلى این سریال یک مرد عادى 
به نام ریچارد هاناى اســت که در یک توطئه 
جهانى گرفتار مى شود و تنها اوست که مى تواند 

نظم جهانى را دوباره به دنیا برگرداند.
کامبربچ از تهیه کنندگان این سریال هم خواهد 

بود. 

           اداى احترام «بندیکت کامبربچ» به «هیچکاك» 
     

بندیکت کامبربچ
جلوى دوربین مى
در سریال «39 گ
ال. اسمیت فیلمن
برعهده دارد، بند
شرلوك هولمز نق
اااااااایااایاینمینى سریال
ووووووو به کارگردانى اد
برگر پیش از این
کامبربچ همکار با
کننده اجرایى می
شبکه شوتایم بو
اینســریال با
به همین نام ســ
نیز آلفرد هیچکاك
کالسیک ساخته
«39 گام» یک س
نیمه اول قرن بیس
است. قهرمان اص
به نام ریچارد ها
جهانى گرفتار مى
نظم جهانى را دو
کامبربچ از تهیه ک

بود.

کت کامبرب
 

ا ت ا اداى         
        اداى احترام «بندیک

کامبیز دیرباز در گفتگو با یک برنامه رادیویى، درباره نامزد نشدنش 
در جشنواره فیلم فجر امسال صحبت کرد.

این بازیگر ســینما و تلویزیون در واکنش به کاندیدا نشــدن در 
جشنواره فیلم فجر امسال گفت: من در طول این سال ها همه چیز 
را دیده ام؛ کاندیدا شدم و سیمرغ گرفتم و برعکس کاندیدا شدم و 

سیمرغى دریافت نکردم.
وى افزود: به عنوان کسى که دو دهه است در سینماى ایران حضور 
دارد، معتقدم سیستمى که جشنواره ما دارد و در آن شش الى هشت 
داور فیلم ها را مى بینند و داورى مى کنند را یــا باید از ابتدا قبول 

نکنیم و یا اگر پذیرفتیم، به قواعد آن احترام بگذاریم.
دیرباز اظهار کرد: من تمام تالش خود را انجام دادم تا نقشم را در 
فیلم «تک تیرانداز» به بهترین شکل بازى کنم. قطعًا فیلم «تک 
تیرانداز» هم نقص هایــى دارد، مثل تمامى فیلم ها؛ ولى معموًال 
برخى از این نقص ها و مشکالت به دلیل تعجیل براى رسیدن به 

جشنواره فیلم فجر رخ مى دهد.

  عطیه مؤذن / خبرگزارى مهر|
کارگردان «کودك شو» از طراحى و تولید ویژه برنامه نوروز 1400 خبر داد که با فضایى 

متنوع و متفاوت ساخته مى شود.
رضا نصیرى با اشــاره به تولید این برنامه براى نوروز 1400 بیان کرد: طى سال گذشته 
36 خانواده به مرحله فینال «کودك شو» راه پیدا کردند و حاال قرار است این 36 گروه در 

قالب گروه هاى دو نفره با یکدیگر رقابت کنند.
وى ادامه داد: این گروه ها سه مرحله را در برنامه نوروزى طى مى کنند و درنهایت یک 

گروه به عنوان برنده نهایى انتخاب مى شود.
نصیرى درباره آیتم هاى برنامه نوروزى تصریح کرد: در این مجموعه هنرمندان حضور 
پیدا مى کنند، خاطره بازى مى کنیم موسیقى داریم و دوبله هاى منتخب گذشته را پخش 
مى کنیم. آیتم هاى مسابقه براى پخش نوروز تغییر کرده است و همانطور که گفته شد 

آیتم هاى متنوعى تدارك دیدیم.
کارگردان «کودك شو» درباره زمان تولید این برنامه عنوان کرد: ضبط برنامه نوروزى 
شروع شده است و تا خود عید طول مى کشد چون این مجموعه برنامه تا پایان ماه رمضان 
پخش مى شود. وى درباره رعایت پروتکل ها نیز توضیح داد: «کودك شو» نمونه موفقى 
از تولید برنامه در زمان شیوع کرونا بوده است از روزى که کرونا آمد برنامه متوقف نشد 
و در این یک سال هم حتى یک روز هم تعطیل نشد. ما در زمان تولید برنامه در استودیو 
تماشاگر نداشــتیم و براى برنامه نوروزى هم نخواهیم داشــت و پروتکل ها را رعایت 
مى کنیم. هر چند وقت یک بار آزمایش مى دهیم و خدا را شکر در این مدت تاکنون یک 

بار هم هیچکس از عوامل برنامه به کرونا مبتال نشده است.

الهام حمیدى برنده سیمرغ بهترین بازیگر زن بخش بین الملل 
جشــنواره ملى فیلم فجر به جمع بازیگــران فیلم «خائن 

کشــى» بــه کارگردانــى مســعود کیمیایى و 
تهیه کنندگى على اوجى پیوست.

این اولین همــکارى الهام حمیــدى برنده 
تندیس حافــظ و تندیس خانه ســینما با 

مسعود کیمیایى در سینما خواهد بود.
پیش از ایــن حضور امیــر آقایى، 

ســارا بهرامى، پانتــه آ بهرام، 
پــوالد کیمیایــى، مهران 

مدیرى، اندیشه فوالدوند، 
حمیدرضا آذرنگ و سام 
درخشانى در فیلم قطعى 

شده بود.
چنــد  کشــى»  «خائــن 

بازیگــر مطرح دیگــر دارد که به 
زودى معرفى خواهند شــد. «خائن 

کشــى» ســى امین فیلــم مســعود 
کیمیایى اســت کــه فیلمبــردارى 
آن از نیمه گذشته و همچنان ادامه 

دارد.

واکنش کامبیز دیرباز 
تدارك «کودك شو» براى نوروز 1400به نامزد نشدنش 

پیوستن الهام حمیدى به 
«خائن کشى»

قرار اســت کتاب جدید حمیدرضا صدر با عنوان «پیراهن هاى همیشه» با صداى پژمان 
جمشیدى امروز سه شنبه به صورت مجازى منتشر شــود. این تازه ترین کتابى است که 
در استودیو رادیو گوشه ضبط و تهیه شده است و در طرح «یک اتفاق شنیدنى» در فیدیبو 

منتشر مى شود.
«پیراهن هاى همیشه» مجموعه اى از تک  نگارى هاى شاعرانه  و خاطره انگیز حمیدرضا 
صدر درباره بزرگان دنیاى فوتبال جهان، از پله تا مارادونا، از اریک کانتونا تا الساندرو دل پیرو، 
از کریستیانو رونالدو تا لیونل مسى و دو فوتبالیست بزرگ ایرانى، همایون بهزادى و ناصر 
حجازى است که نشر چشمه آن را منتشر کرده و مورد توجه کتابخوان ها و دوست داران 

فوتبال قرار گرفته است.
این اولین بار است که پژمان جمشیدى، فوتبالیست دیروز و هنرپیشه  امروز، کتابى را 
شنیدنى کرده است؛ او همزمان با بازى در سریال «خوب، بد، جلف: رادیواکتیو» به 

استودیو رادیوگوشه آمد و این کتاب را خواند.
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روزنامه البیان خبر داده است که فدراسیون فوتبال 
امارات به دنبال میزبانى سه گروه لیگ قهرمانان 

آسیاست.
هر روز اخبــار زیــادى پیرامون انتخــاب میزبان 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا منتشر مى شود. پس 
از اینکه سایت گل مدعى شده بود که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا قصد دارد هر 5 گروه منطقه غرب آسیا را 
در قطر برگزار کند، حاال روزنامه البیان مدعى شده 
اســت که امارات قصد دارد میزبانى سه گروه لیگ 

قهرمانان را برعهده بگیرد.
به گفته روزنامه البیان ورزشى، فدراسیون فوتبال 
امارات طى ساعات گذشته از باشگاه هاى العین، 
الوحده و الشارجه این کشور خواسته است تا براى 
میزبانى گروه هاى خود اقدام کنند. این خبر پس 
از آن منتشر شــد که برخى رســانه ها از احتمال 

برگزارى متمرکز دیدارها در یک کشور خبر دادند.
الشــارجه در گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا با تیم 
تراکتور تبریز همگروه اســت، العین نیز باید ابتدا 
در دیدار پلى آف به مصاف فوالد خوزستان برود و 
الوحده نیز پس از شــرکت در دیدار پلى آف مقابل 
الزورا عراق، در صورت برتــرى به گروه پنجم که 

پرسپولیس در آن حضور دارد، صعود مى کند.
طى روزهاى گذشــته اخبار و شــایعات فراوانى 
پیرامون انتخــاب تیم هاى میزبــان این دوره از 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا مطرح شــده و 
اعالم گردید در صورتى که قطر به عنوان میزبان 
هر 5 گروه لیگ قهرمانان معرفى نشود، گروه یک 
در عربستان، گروه دوم در امارات، گروه هاى سوم 
و چهارم در قطر و گروه پنجم در ایران برگزار مى 
شــود. باید دید طى روزهاى آتى باالخره تکلیف 

مکان برگزارى این رقابت ها چه خواهد شد.

باشگاه تراکتور نخستین خرید بزرگ نیم فصل را با جذب مهاجم گلزن ماشین سازى انجام داد.
 تراکتور که در تالش براى جبران نتایج نیم فصل اول اســت و دو شب قبل نیز رسول خطیبى را 
به عنوان سرمربى انتخاب کرد، خرید نخستین خرید زمستانى خود را با جذب یکى از چهره هاى 

ُپر سر و صداى نقل و انتقاالتى انجام داد.
پیمان بابایى که قبل از شروع لیگ بیستم شایعاتى مبنى بر بازگشتش به تراکتور مطرح 
شــده، اما به دلیل عدم توافق در آن مقطع تصمیم گرفت فصل را با ماشین سازى 
آغاز کند، دیروز و پس از مذاکره با مدیران تراکتور و توافق با این تیم، قراردادش 
را به صورت رسمى امضاء کرد و در کنار رحیمى، معاون این باشگاه و به همراه 
پیراهن تراکتور عکس یادگارى گرفت تا به جمع شــاگردان رسول خطیبى 

اضافه شود.
این مهاجم بلند قامت که پس از درخشش در نیم فصل اول شایعاتى مبنى 
بر شــروع دوباره بحث انتقالش به تراکتور مطرح شده و همچنین گفته 
مى شد پیشنهاداتى از پرسپولیس و استقالل هم دارد، در نهایت تصمیم 
گرفت به جمع سرخ پوشــان فوتبال آذربایجان اضافه شود و به تیم 

همشهرى برود.
بابایى که فوتبال خود را در جوانان تراکتور آغاز کرده و در لیگ چهاردهم 
نیز نخستین بار در لیگ برتر با پیراهن این تیم به میدان رفت، طى سالیان 
اخیر در تیم هاى گسترش فوالد، ماشین سازى و سومقایت آذربایجان عضویت داشت 

که پس از حدود 6 سال دوباره به تراکتور بازگشت.
او در دور برگشــت فصل 2018-2019 به عنوان بازیکن قرضى از ماشین ســازى راهى 

سومقایت آذربایجان شد و در سه مسابقه لیگ برتر این کشور سه 
گل به ثمر رساند، اما سال گذشته نمایش بهترى ارائه کرد 

و در 19 مسابقه هفت گل زد تا با این عملکرد بهترین 
گلزن فصل نیمه تمام لیگ آذربایجان شود.

بابایى در نیم فصل اول لیگ بیســتم 10 حضور ثابت در 
ترکیب ماشین سازى داشت و در سه مسابقه هم به عنوان 
بازیکن جایگزین به میدان رفت و حاصل عملکرد او 6 
گل و یک پاس گل بود که بهترین نمایش او در هفته 

دهم با هت تریک مقابل سپاهان بود.

مطرح شده بود و حتى یک ویدیو از علیرضا مرزبان منتشر شد که در پاسخ به هوادار این تیم از تالش براى  در روزهاى اخیر صحبت هایى در مورد احتمال جدایى احسان حاج صفى از تراکتور و پیوستن او به سپاهان باشگاه تراکتور با جدایى کاپیتان خودش در نیم فصل مخالفت کرد.
او به تیم دیگرى را در این مقطع ندارند.از همین رو مسئوالن باشگاه تراکتور مخالفت خودشان را با جدایى حاج صفى اعالم کرده و قصد واگذارى و چنین بندى در قرارداد آنها نیست و از همین رو بازیکنانى که قصد جدایى دارند باید رضایت نامه بگیرند.علیرضا رحیمى هم در گفتگویى زنده اعالم کرد بازیکنان این تیم اجازه فسخ یک طرفه قرارداد خود را ندارند خصوصا سه کاپیتان تراکتور تاکید داشته و حتى خواسته مقدمات تمدید قرارداد با آنها فراهم شود.در صحبت هایى که هنگام توافق با علیرضا رحیمى، معاون باشــگاه داشته روى حفظ نفرات کلیدى تیم مسئوالن باشگاه تراکتور در این مقطع مخالف جدایى بازیکنان کلیدى خود هستند و رسول خطیبى هم درخواستى از باشگاه سپاهان براى جذب حاج صفى به تراکتور داده نشده است.را در پنجره زمســتانى ایجاد کرد. در همین راســتا پیگیرى هاى خبرنگاران  نشان مى دهد هیچ این بازیکن چند روز قبل غیبتى دو روزه در تمرینات تراکتور داشت که شائبه قهر او و جدایى احتمالى اش به جذب این بازیکن مطرح شده است.قصد دارد سال هاى پایانى فوتبال خود را در اصفهان سپرى کند. همچنین صحبت هایى از عالقه استقالل حاج صفى که یکى از محصوالت آکادمى باشگاه سپاهان است پیش از این در مصاحبه اى اعالم کرده بود جذب این بازیکن خبر داده بود.

احسان را به سپاهان نمى دهند

الشــارجه در گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا با تیم 
تراکتور تبریز همگروه اســت، العین نیز باید ابتدا 
در دیدار پلى آف به مصاف فوالد خوزستان برود و 
الوحده نیز پس از شــرکت در دیدار پلى آف مقابل 
الزورا عراق، در صورت برتــرى به گروه پنجم که 

پرسپولیس در آن حضور دارد، صعود مىکند.
طى روزهاى گذشــته اخبار و شــایعات فراوانى 
پیرامون انتخــاب تیم هاى میزبــان این دوره از 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا مطرح شــده و 
اعالم گردید در صورتى که قطر به عنوان میزبان 
5هر 5 گروه لیگ قهرمانانمعرفى نشود، گروه یک

در عربستان، گروه دوم در امارات، گروه هاى سوم 
و چهارم در قطر و گروه پنجم در ایران برگزار مى 
شــود. باید دید طى روزهاى آتى باالخره تکلیف 

مکان برگزارى این رقابت ها چه خواهد شد.
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سریال تغییر روى نیمکت هاى لیگ برتر در دوره بیستم، هم خیلى زودتر از 
آنچه تصور مى شد کلید خورد و هم با تفاوت ویژه اى نسبت به ادوار گذشته 
دنبال مى شود. در این دوره از رقابت ها شــاهد تحوالتى در رأس هدایت 
تیم ها هســتیم که به جرأت مى تــوان گفت در فوتبال دنیا ســابقه 
ندارد. هرچند این نوع از نقل و انتقــاالت مربیان در فصل پیش و 
با کوچ ناگهانى یحیى گل محمدى از شــهر خودرو به پرسپولیس 

اســتارت خورد و در آغاز 
فصل جارى هــم با بالى 
مشابهى که اســتقاللى ها بر 
نساجى نازل کردند ادامه یافت اما 
حاال این روال بــا جدایى مجتبى 
حسینى از نفت مســجد سلیمان 
و نشســتن او روى نیمکــت 
ذوب آهن اصفهــان و همچنین 
پیوستن سرمربى آلومینیوم اراك 
به تراکتور رنگ و رویى تازه به خود 
گرفته و خبر از این مى دهد که این 
سریال دراماتیک با سکانس هایى 

متنوع همچنان ادامه دارد.
نکته جالب ماجرا هم آنجاست که 
رسول خطیبى در جواب اعتراض 

اراکى ها به اقدام او، دم از دین و تعصبش به تیم تراکتور زده و گفته نمى تواند 
به درخواست پرشورهاى تبریز پاسخ منفى بدهد و «تحت هر شرایطى» باید 
به تبریز برگردد. بدتر از همه اینها هم اینکه معاون باشگاه تراکتور عنوان کرده 

قرارداد «رسول پاشا» بند فسخ داشته است!
بند فســخ هایى خانمان برانداز که پیش از این در قــرارداد بازیکنان دیده 
مى شد و حاال پایشــان به قراردادهاى کادرفنى تیم ها هم باز شده و هیچ 
معلوم نیست در زمان انعقاد این توافق نامه هاى عجیب و  غریب چه در سر 

مدیران باشگاه ها مى گذشته که زیر بار چنین بندهایى رفته اند و حاال کاسه 
چه کنم چه کنم به دست گرفته اند.  

حتى اگر طبق ادعاى تیم هاى نفت مسجد سلیمان و آلومینیوم اراك اقدام 
یکطرفه مربیان این دو تیم در فسخ قراردادشان غیرقانونى هم باشد، تجربه 
ثابت کرده تیم مقصد این دو مربى در نهایت با پرداخت غرامت هم که شده 
رضایت شاکیان را به دست مى آورد اما در این بین آنچه مهم است اینکه خأل 
این مربیان در تیم هاى سابقشان چطور مى خواهد پر شود؟ تیم هایى که از 

قضا با هدایت سرمربیان خود خوب هم نتیجه مى گرفتند اما معلوم نیست با 
این اوصاف در نیم فصل دوم چه سرنوشتى در انتظار آنها خواهد بود.

و نکته طنز ماجرا هم آنجاست که مسئوالن باشگاه هایى که با مذاکراتى که با 
مربیان تیم هاى دیگر داشته اند آنها را هوایى کرده و باعث فسخ قراردادشان 
با تیم هاى سابقشان شده اند حاال از این شاکى شده اند که چرا برخى تیم ها 
طى اقدامى «غیرقانونى» سراغ بازیکنان آنها رفته اند و با پیشنهادهاى خود 

آنها را وسوسه کرده اند، غافل از آنکه آنچه عوض دارد گله ندارد!

سریال تغییر روى نیمکت تیم ها؛ سکانِس بند فسخ!

مذاکــرات دو باشــگاه 
استقالل و سپاهان 

انتقــال  بــراى 
مهدى کیانى به 
جمع آبى پوشان 
تهرانى منجر به 

نتیجه نشد.
 باشــگاه اســتقالل 

قصــد داشــت در فصل 
نقل وانتقــاالت نیم فصــل 

مهدى کیانى را جذب کند و براى 
جذب این بازیکن با باشگاه سپاهان 

مذاکره کرده بود.
باشگاه سپاهان براى جدایى کیانى 
و حضور این بازیکن در استقالل 
مخالفتى نداشــت، امــا در ازاى 
صدور رضایت نامه او درخواست 
کرده بود که مســعود ریگى به 
ســپاهان بیاید. با توجــه به این 

پیشنهاد، استقاللى ها پاسخ منفى به این 
پیشنهاد دادند تا به این شکل از اقدام خود 

براى جذب کیانى صرف نظر کنند.

سر و کله امارات هم 
پیدا شد

انتقالى که باالخره انجام شد

5سه شنبه  5 اسورزشورزش

باشگاه تراکتور نخستینخری
 تراکتور که در تالش براىج
به عنوان سرمربى انتخابک
ُپر سر و صداى نقل و انت
پیمان بابایى که قبل
شــده، اما به دل
آغاز کند، دیر
به صورت را
پیراهن تر
اضافه شو
این مه
برشـ
مى
گر
ه
بابا
نیز نخ
اخیر در تیم هاى
6که پس از حدود 6 سال

د او در
سومقا
گل به

9و در 19
گلزن فصل
بابایى در نیم

ترکیب ماشین
بازیکن جایگ

گل و یک پاس
دهمبا هت تر

برگشــت فص ور
ایت آذربایجان

س  ثمر رساند، اما
1 مسابقه هفت
 نیمه تمام لیگآ
 فصلاوللیگ
ن سازى داشتو
گزین به میدانر
س گل بود که به
ریک مقابل سپاه

انتقالى

در نیم فصل اول لیگ برتر بیستم 33 دروازه بان در ترکیب 16 تیم حاضر در رقابت ها به میدان رفتند!
 یکى از موضوعاتى که در لیگ بیستم کامال به چشم آمد، تغییرات محسوس درون دروازه تیم ها بود. اشتباهات 
پرتعداد گلرها در ترکیب تیم هاى مختلف سبب شد تا سرمربیان تیم ها در جریان 15 بازى نیم فصل اول تغییراتى 
را درون چارچوب خود ایجادکننــد و محصول این تغییرات بازى کــردن 33 دروازه بان درترکیب 16 تیم لیگ 

برترى بود!
نکته قابل توجه اینکه در نیم فصل اول رقابت ها 242 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرده که به طور میانگین سهم 

هر دروازه بان 23 گل بوده است. آمارى که اصال براى وضعیت دروازه بانى در ایران قابل قبول نیست. 
در بین 16 تیم لیگ برترى اما فقط دو تیم بودند که در مجموع 15 مســابقه دســت بــه دروازه بان خود نزدند. 
محمدحســین اکبرمنادى و پیام نیازمند دو دروازه بانى بودند که درترکیب سایپا و سپاهان در هر 15 مسابقه به 

میدان رفتند و 1350 دقیقه بازى کردند.
در عین حال علیرضا رضایى(پیکان)، بوژیدار رادوشوویچ(پرسپولیس) و پیام پارسا(نفت آبادان) هم 3 دروازه بانى 

بودند که فقط یکبار شانس حضور در ترکیب تیم هایشان را داشتند.
با توجه به تغییرات گسترده درون چارچوب تیم هاى لیگ برترى حال باید دید در ادامه رقابت هاى لیگ برتر بازهم 

شاهد این موضوع خواهیم بود یا اینکه مربیان چگونه براى ترمیم خط دروازه خود اقدام خواهند کرد.

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال باشگاه تراکتور 
را به پرداخت بدهى علیرضا منصوریان محکوم 

کرد.
 علیرضا منصوریــان در ابتداى فصل پس از پنج 
هفته حضور در تیم تراکتور،  از سوى مدیران این 
باشگاه برکنار و سپس براى دریافت مطالبات خود 
به کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت کرد 
و خواستار دریافت کل مبلغ قرارداد دو میلیاردى 

خود از این باشگاه شد.
در همین زمینه کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال 
پس از بررسى شکایت منصوریان، باشگاه تراکتور 
را در ایــن پرونده محکوم کرد و بر این اســاس 
باشگاه تبریزى باید مطالبات منصوریان تا پایان 

فصل جارى را به این مربى پرداخت کند.
البته حکم صادره از ســوى کمیته وضعیت قابل 
تجدیدنظر اســت و باشــگاه تراکتور در صورت 
اعتراض مى تواند این پرونده را به کمیته استیناف 
ارجاع دهد. حکم یادشــده به باشــگاه تراکتور و 

منصوریان ابالغ شده است.

وزیر ورزش عراق جلسه اى را با رئیس کنفدراسیون فوتبال 
آسیا برگزار کرد که این جلســه نمى تواند بى ارتباط با بحث 

میزبانى مسابقات انتخابى جام جهانى باشد.
 «عدنان درجال» بازیکن و سرمربى پیشین تیم ملى فوتبال 
عراق و وزیر فعلى ورزش این کشور جلسه اى را با شیخ سلمان 

رئیس بحرینى کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار کرد.
عدنان درباره این جلسه گفت: با شیخ سلمان مالقات کردیم. 
بحث پیرامون مهمترین برنامه هاى آینده کنفدراسیون آسیا 
بود. از شیخ سلمان براى اســتقبال گرم و موضعگیرى هاى 

برجسته در حمایت از روند فوتبال عراق تشکر مى کنیم.
شیخ سلمان هم از جایگاه برتر ورزش عراق در صحنه آسیا و 
دستاوردهاى عراق در زمینه پیشرفت زیرساخت هاى ورزشى 

تمجید کرد.
این جلسه در حالى برگزار شده است که در روزهاى گذشته 
کنفدراسیون فوتبال آســیا اعالم کرد مسابقات مرحله دوم 
انتخابى جام جهانى و انتخابى جام ملت هاى 2023 آسیا به 

صورت متمرکز در خردادماه برگزار خواهد شد.
کشورهاى داوطلب مى توانند درخواست خود را براى میزبانى 
در هر گروه، به AFC ارسال کنند. قرار است نتیجه نهایى 

روز 25 اسفند مشخص شود.
ایران در این مرحله با کشورهاى عراق، هنگ کنگ، بحرین 
و کامبوج همگروه است و از همین حاال نگرانى هایى مبنى بر 
از دست دادن میزبانى بازى هاى برگشت شدت گرفته است.

از یک سو گفته مى شــود بحرین به واسطه رئیس بحرینى 
کنفدراسیون آسیا شانس باالیى براى گرفتن میزبانى دارد و 
حاال هم که عراقى ها با وزیر ورزِش فوتبال دوســت خود به 

مالقات شیخ سلمان رفته اند.
دیپلماسى ورزشــى عراق در حالى که فدراسیون این کشور 
بدون رئیس بوده و با هیات عادى سازى اداره مى شود، براى 

گرفتن میزبانى حساس ترین بازى ها آغاز شده است.
فدراسیون فوتبال ایران بعد از جلسه چند روز پیش خود با 
کنفدراسیون آسیا اعالم کرد به صورت شفاهى درخواست 

میزبانى گروه سوم به صورت متمرکز را داده است اما به 
نظر مى رســد براى گرفتن این میزبانى، به اقداماتى 

فراتر از درخواست شفاهى و کتبى نیاز است.
تیم ملى ایران بعد از باخت به عراق و بحرین در بازى 
رفت، وضعیت خوبى در گروه سوم ندارد و با 6 امتیاز 
در رده سوم است. این یعنى خطر عدم صعود ایران 
به مرحله نهایى انتخابى جام جهانى و حتى خطر 
از دست رفتن حضور در جام ملت هاى 2023 آسیا 

تیم کشورمان را تهدید مى کند.
کسب پیروزى در هر چهار بازى برگشت (که طبق 

برنامه عادى ایران باید در ســه مسابقه میزبان باشد) 
براى تیم ملى کشورمان حیاتى اســت و انتظار مى رود 

دستگاه ورزش و متولیان فدراسیون فوتبال اقدامات دیگرى 
را هم در دستور کار قرار بدهند تا بتوانند میزبانى بازى هاى 

برگشت را بگیرند.

AFC نشست عراقى ها با رئیس

یک جلسه تقریباً مشکوك
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت
1- برابر راى شــماره 139960302177000850 مورخه 1399/10/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
احسان فر  فرزند على اصغر بشماره شناسنامه 158  نجف آباد و شماره ملى 1092018905  در 
چهاردانگ  مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 3252  فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 280/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

جواهر امینى محرز گردیده است.
2- برابر راى شــماره 139960302177000849 مورخه 1399/10/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اکرم آقانقى 
دهقى  فرزند نصراله بشماره شناسنامه 147  نجف آباد و شماره ملى 1092046240  در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه برروى قســمتى از پالك 3252  فرعى واقع دردهق 4  اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 280/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى على احسان 

فر محرز گردیده است.
3- برابر راى شــماره 139960302177000925 مورخه 1399/11/09 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رضا 
محمدى دهقى  فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 26  نجف آباد و شماره ملى 1091933960  
در ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از پالك2619 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15ثبت اصفهان به مساحت 31/25 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

خورشید خسروى دهقى محرز گردیده است.
4- برابر راى شــماره 139960302177000846 مورخه 1399/10/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد على 
عابدى دهقى  فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 5416  نجف آباد و شماره ملى 1090571313  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك 545  
فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 150/80 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى غالمعلى عابدى محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره 139960302177000847 مورخه 1399/10/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسنعلى 
عابدى دهقى  فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 4706  نجف آباد و شماره ملى 1090564211  
در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك 545  
فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 150/80 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى غالمعلى عابدى محرز گردیده است.
6- برابر راى شــماره 139960302177000845 مورخه 1399/10/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم ایران 
محمدى  فرزند حسن بشماره شناسنامه 23  نجف آباد و شــماره ملى 1091969851  در سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بر روى  قســمتى از پالك 2619  فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 282/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خورشید 

خسروى محرز گردیده است.
7- برابر راى شــماره 139960302177000844 مورخه 1399/10/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رضا محمدى 
دهقى   فرزند عباسعلى بشماره شناســنامه 26  نجف آباد و شماره ملى 1091933960  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 2619  فرعى واقع دردهق  4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 282/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خورشید 

خسروى محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 139960302177000924مورخه 1399/11/9 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى نعمت اله آقابابایى  
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 95  نجف آباد و شــماره ملى 1092080351  در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 797  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 223/60 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى عباسعلى علیخانى دهقى 

محرز گردیده است.

9- برابر راى شــماره 139960302177000874 مورخه 1399/10/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مرتضى 
گوشى دهقى  فرزند بشیر بشماره شناسنامه 1080150331  نجف آباد در ششدانگ یکباب  خانه 
احداثى بر روى قسمتى از پالك 3639  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 

مساحت 167/80 مترمربع انتقالى از مالک رسمى کبرى عابدى محرز گردیده است.
10- برابر راى شماره 139960302177000962 مورخه 1399/11/19 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد آقا 
قیصرى هسنیجه  فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 47  نجف آباد و شماره ملى 1091804125  
در دو دانگ و چهار هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 
843  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 185/31مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى ابراهیم کالنترى محرز گردیده است.
11- برابر راى شماره 139960302177000961 مورخه 1399/11/19 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم ماه سلطان 
محمد بیگى  فرزند رحمت اهللا بشماره شناسنامه 70  نجف آباد و شماره ملى 1091834921  در 
سه دانگ و سه هفتم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  احداثى بر روى  قسمتى از پالك 
843  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 185/31 مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى اسداهللا کالنترى محرز گردیده است.
12- برابر راى شماره 139960302177000987 مورخه 1399/12/02 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمود 
کالنترى دهقى  فرزند حسنعلى بشماره شناسنامه 147  نجف آباد و شماره ملى 1091952159  
در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 4869  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 249/36 مترمربع انتقالى از مالک رسمى بهناز توکلى و خاتون جان 

کالنترى و حسنعلى کالنترى محرز گردیده است.
13- برابر راى شماره 139960302177000986 مورخه 1399/12/02 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سمیه فیروزى 
فر  فرزند مجتبى بشماره شناســنامه 10  نجف آباد و شماره ملى 1092079505  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 1198  فرعى واقع دردهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 154/65 مترمربع انتقالى از مالک رسمى  على اکبر براتى 

دهقى  محرز گردیده است.
14- برابر راى شماره 139960302177000985 مورخه 1399/12/02 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ابوالفضل 
براتى دهقى  فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 141  نجف آباد و شماره ملى 1092036989  در 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 1198  فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 154/65 مترمربع انتقالى از مالک رسمى على اکبر 

براتى دهقى  محرز گردیده است.
15- برابر راى شماره 139960302177000984 مورخه 1399/12/02 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه 
سلیمانى دهقى  فرزند جواد بشماره شناســنامه 3557 نجف آباد و شماره ملى 1287316591  
در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 4327  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 129/16 مترمربع انتقالى از مالک رسمى اسفند میرزایى محرز گردیده است.

16- برابر راى شماره 139960302177000981 مورخه 1399/12/02 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم عفت عابدى 
دهقى  فرزند حسنعلى بشماره شناسنامه 819  نجف آباد و شــماره ملى 10922341889  در 
ششدانگ یکباب خانه قســمتى از پالك 4327  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 129/06 مترمربع انتقالى از مالک رسمى اسفند میرزایى محرز گردیده است.

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بــر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه 

عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1399/12/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
چهارشنبه1399/12/20 - 1098625/م الف ســید روح اله موسوى- کفیل اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت /12/107 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت
1- برابر راى شــماره 139960302177000968 مورخه 1399/11/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على امینى   
فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 188  نجف آباد و شماره ملى 1091860653  در ششدانگ 
یکباب خانه  قسمتى از پالك 772  فرعى از 22اصلى واقع در علویجه  بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 255/83 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسن قند هارى محرز گردیده است.
2- برابر راى شــماره 139960302177000963 مورخه 1399/11/19 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى داریوش 
رفیعى پور علویجه  فرزند تقى بشماره شناسنامه 58  نجف آباد و شماره ملى 1091918252  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قسمتى از پالك 867  فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 25/77 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسین واحدیان 

محرز گردیده است.
3- برابر راى شــماره 139960302177000964 مورخه 1399/11/19 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مهدى 
میرزایى علویجه   فرزند احمد بشماره شناسنامه 47  تجریش و شماره ملى 0452427495  در 
ششدانگ یکباب خانه  قسمتى از پالك 739  فرعى واقع در علویجه  1 بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت 268/04مترمربع انتقالى از مالک رسمى اســفندیار میرزائى و شهربانو میرزایى و 

کلثوم میرزایى محرز گردیده است.
4- برابر راى شــماره 139960302177000966 مورخه 1399/11/19 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مسیب 
خوندابى  فرزند محمود بشماره شناســنامه 52  نجف آباد و شــماره ملى 1092012931  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قســمتى از پالك 3349  فرعى واقع درعلویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 121/65 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم فاطمه 

شفیعى علویجه محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره 139960302177000848 مورخه 1399/10/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرزانه قاسمى 
خوندابى  فرزند خلیل بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080000811  نجف آباد  در ششدانگ 
یکباب خانه قســمتى از پالك 4708  فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 120/45 مترمربع انتقالى از مالک رسمى على ملکى علویجه محرز گردیده است.
6- برابر راى شــماره 139960302177000851 مورخه 1399/10/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مرضیه 
ابراهیمى علویجه  فرزند محمود بشماره شناسنامه 5853  نجف آباد و شماره ملى 1090515634  
در ششدانگ یکباب خانه  قســمتى از پالك 2104  فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 426/45 مترمربع انتقالى از مالک رسمى محمود ابراهیمى علویجه 

محرز گردیده است.
7- برابر راى شــماره 139960302177000965 مورخه 1399/11/19 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین 
میرزایى علویجه  فرزند جعفر بشماره شناسنامه 177  نجف آباد و شماره ملى 1091919445  
در ششدانگ یک  قطعه زمین  با بناى احداثى قسمتى از پالك 3273  فرعى واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 485/53 مترمربع انتقالى از مالک رسمى رضا رفیعى 

علوى علویجه محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 139960302177000983 مورخه 99/12/02 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مرتضى نجات 
بخش آزادانى  فرزند رمضان بشماره شناسنامه 281  نجف آباد و شماره ملى 1285787161  در 

ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك 633  فرعى واقع در علویجه 
1  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 41/75 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسین 

صادقى محرز گردیده است.
9- برابــر راى شــماره 139960302177000982 مورخه 99/12/02 هیــات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین پور 
جم علویجه  فرزند جعفر بشماره شناســنامه 237  نجف آباد و شماره ملى 1091899754  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  بر روى قسمتى از پالك 3323  فرعى واقع درعلویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 32/32 مترمربع انتقالى از مالک رسمى جعفر پور 

جم علویجه محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بــر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه 
عملیات ثبتى منوط بــه ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضاء مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1399/12/05  تاریخ انتشار نوبت 
دوم: چهارشنبه 1399/12/20 – 1098753م الف محمد على ناظمى- کفیل اداره ثبت اسناد 

و امالك مهردشت /12/109 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008003691 تاریخ ارســال نامه: 1399/10/23 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 1148 فرعى از یک اصلى که طبق دفتر 6 صفحه 49 
بنام اویس توانا ثبت و سند صادر  گردیده اینک ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 139921702008016756- 99/10/22 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 21254- 99/10/15 به گواهى دفترخانه شماره 247 شهرضا رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1098727 سید اسداله 

موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/12/111 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008003692 تاریخ ارســال نامه: 1399/10/23 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 1151 فرعى از یک اصلى که طبق دفتر 5 صفحه 128 
بنام اویس توانا ثبت و سند صادر  گردیده اینک ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 139921702008016757- 99/10/22 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 21253- 99/10/15 به گواهى دفترخانه شماره 247 شهرضا رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ا

رائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1098723 
ســید اســداله موســوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/12/112 

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود زرین نگار یکتا تجارت آسپا درتاریخ 1399/11/26 به شماره ثبت 67029 به شناسه ملى 14009808680 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید محصوالت کشاورزى ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشاورزى تولید 
محصوالت دامى کشاورزى ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضى مشاوره و برگزارى دوره هاى آموزشى درخصوص کشاورزى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله وحید ، کوچه 
شهید محمد سلیمى کچویى [60] ، خیابان رودکى ، پالك 32 ، ساختمان فرهنگ ، طبقه همکف کدپستى 8176866617 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى مهدى رضایى حسین آبادى به شماره ملى 0492597261 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقاى 
محسن رحیمى به شماره ملى 1190152703 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى رضایى حسین آبادى به شماره ملى 0492597261 و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى محسن رحیمى به شماره ملى 1190152703 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل شرکت به اسم مهدى رضایى حسین 
آبادى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1098412)

تاسیس 
شرکت ســهامى خاص نوآوران آرکا صنعت مهام درتاریخ 1399/11/12 به شماره ثبت 66883 به شناســه ملى 14009773871 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :اجرا، نظارت، طراحى و مشاوره در زمینه پروژه هاى عمرانى: 
ساختمان، تاسیسات، آب رسانى – انجام کلیه خدمات فروش، نصب، طراحى، اجرا و راه اندازى آسانسور و پله برقى، اتوماسیون صنعتى و ابزار دقیق، برق 
صنعتى، ساختمان، مدیریت هوشمند ساختمان BMS- طراحى، اجرا، نصب و راه اندازى دوربین هاى مدار بسته – خرید و فروش مصالح ساختمانى – 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – تحصیل وام و اعتبارات بانک هاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – عقد قرارداد با 
اشخاص حقیقى و حقوقى – شرکت در مزایدات و مناقصات دولتى و خصوصى – مشارکت و سرمایه گذارى در شرکت هاى دولتى و خصوصى صرفا در زمینه 
موضوع فعالیت شرکت – اخذ و اعطاى نمایندگى در 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 اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله همدانیان ، کوچه قدس40 ، خیابان هشت 
بهشت شرقى ، پالك 417 ، طبقه اول کدپستى 8157949735 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 
سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1562 مورخ 1399/09/10 نزد 
بانک شهر شعبه عالمه امینى با کد 433 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد یاورى به شماره 
ملى 1210126291 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم هاجر یاورى به شماره ملى 1218842741 و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى حمیدرضا یاورى به شماره ملى 1219790109 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى وحید یاورى به شماره ملى 
1219942200 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم ندا یاورى به شماره ملى 1219945961 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء هریک از اعضا یا سهامداران منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى صفرعلى یاورى به شماره ملى 1219791105 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم آزاده حقیقى پوده 
به شماره ملى 1270605313 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 (1098450)

آگهى تغییرات 
شرکت نوآوران سالمت وانیا سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 4259 و شناسه ملى 14007009827 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدجالل حسینى به شماره ملى 1140744569 و سید شایان حسینى به شماره ملى 
1273477464 و سید منصور حسینى دینانى به شماره ملى 1142070980 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
محسن خوش رو فاروجى به کد ملى 1289145571 و حمید صمدى دینانى کد ملى 3500830031 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1098410)

آگهى تغییرات 
شرکت محکم کاران نگین شرق شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 62488 و شناسه ملى 14004515234 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعظم شاهین پور عباس آبادى به کدملى 1287203442 بعنوان رئیس هیئت مدیره و حسین ابراهیمى 
نژاد به کدملى 1290996059 بعنوان مدیر عامل و محسن ابراهیمى نژاد به کدملى 1287378137 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1098446)

آگهى تغییرات 
شرکت محکم کاران نگین شرق شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 62488 و شناسه ملى 14004515234 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حســین ابراهیمى نژاد به کدملى 1290996059 و اعظم شاهین پور عباس آبادى به کدملى 
1287203442 و محسن ابراهیمى نژاد به کدملى 1287378137 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. علیرضا 
قاضى به شماره ملى 1292019638 به سمت بازرس اصلى و نیما قاسمى به شماره ملى 1271223023 به سمت بازرس على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1098448)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص پویا نت گستران خاورمیانه درتاریخ 1399/12/02 به شــماره ثبت 67081 به شناسه ملى 14009828850 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : 
مکان یاب مشــاغل خانگى و تجارى و صنعتى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص 
کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار 
و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شــرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
کوى گلزار ، خیابان گلزارپنجم[49] ، خیابان میثم ، پالك 71 ، ساختمان پدر ، طبقه دوم کدپســتى 8178675183 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
108 مورخ 1399/09/24 نزد بانک سپه شعبه خاقانى با کد 2170 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم شهناز 
احمدى به شماره ملى 1110728395 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعید پرویزى به شماره ملى 1170695329 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى مسعود پرویزى به شماره ملى 1292810777 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدعلى ژیانى به شماره ملى 1289111863 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى صادق اعرابى جشوقانى به شماره ملى 5659918999 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1098414)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص طاها سماى پارتاك درتاریخ 1399/11/13 به شماره ثبت 66892 به شناسه ملى 14009776777 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :بســته بنى مواد غذایى - بسته بندى غالت و نان - بسته بندى 
محصوالت کشاورزى و باغبانى و میوه جات - بسته بندى حبوبات - بسته بندى انواع کنسرو و کمپوت - بسته بندى گیاهان دارویى , زعفران و انواع رب 
ها - بسته بندى چاى و قند و ترشى جات - بسته بندى ادویه جات - شرکت میتواند با توجه به نوع فعالیت و با رعایت مقررات اقدام به ارسال تولیدات خود 
به خارج از کشور نماید و نیازمندیهاى خود را از خارج تامین نماید . همچنین با برگزارى نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و بین المللى , ایجاد 
دفاترنمایندگى و شعب در داخل و خارج کشور تولید خود را عرضه نماید 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 ، شهر کمشچه، محله حسینیه اعظم ، خیابان شهید محسن 
موالیى ، خیابان شهید مدرس[164] ، پالك 55 ، طبقه همکف کدپستى 8359116581 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
031949101 مورخ 1399/10/29 نزد بانک صادرات شعبه حیب آباد با کد 1901949 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى ایمان نادرى 
بوانلو به شماره ملى 0820237922 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم پریسا شارعى به 
شماره ملى 0820331228 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا آقابابایى به شماره ملى 6600030755 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم زهرا آراسته به شماره ملى 6600069325 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مهدى آقابابایى به شماره ملى 6609900620 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1098436)
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وقتى خورشید قاتل شما مى شود 

آگهى تغییرات 
شرکت ســپاهان فلز نقش جهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 62327 و شناسه ملى 14008307207 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/11/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شده ســهامداران و 
صدور ســهام جدید از مبلغ 150000000 ریال به 
مبلغ 21000000000 ریــال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 21000000000 ریال نقدى است که به 14000 
سهم با نام عادى 1500000 ریالى منقسم گردیده و 
تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1097807)

زخم معده عارضه اى اســت که در غشاى 
مخاطى در اثر تولید بیش از حد اســید ایجاد 
مى شود. شــایع ترین علت ایجاد زخم 
معده رشــد باکترى هاى هلیکوباکتر 
پیلورى اســت. البته ایــن عارضه مى 
تواند ناشى از مصرف بیش از حد برخى 
داروها نیز باشد. زخم معده خود را با درد 
و ســوزش در ناحیه شکم، احساس 
سنگینى و ریفالکس، استفراغ و حتى 

خونریزى معده نشان مى دهد.
در این میان انواع مختلفــى از غذاها وجود دارد که 
مى تواند به تنظیم pH معده کمک کند و با کاهش 

اسید معده، عالئم این عارضه را کاهش دهد.

هویج: هویج یکى از سبزیجات توصیه شده 
براى مبتالیان به زخم معده است. این سبزى داراى 
خواص قلیایى و شفابخش بوده و حتى درمان کننده 
زخم هاى روده نیز هست. وجود فیبر در این سبزى 

منجر به پیشگیرى از یبوست و بواسیر مى شود.

سیب: با توجه به غلظــت باالى مواد مغذى 
ضرورى، ســیب یکى از محبوب تریــن میوه ها با 
خاصیت دارویى است. این میوه حاوى اسیدهاى آلى 
بوده که به عنوان تنظیم کننده سیستم گوارش عمل 
مى کنند. مصرف سیب براى تســکین زخم معده، 

گاستریت، یبوست و اسهال توصیه مى شود.

آلوئه ورا: کریستال هاى گیاه آلوئه ورا خاصیت 
ضد میکروبى دارند. اگر شما دچار زخم معده هستید، 
مى توانید با مصرف این گیاه تولید بیش از حد اسید و 
تحریک مخاط معده را کنترل کنید. مصرف آلوئه ورا 
باعث مهار رشد بیش از حد باکترى هاى هلیکوباکتر 
پیلورى مى شود و بافت آســیب دیده ناشى از اسید 

بیش از حد را بازسازى مى کند.

موز: این میوه غنى از نشاسته و ترکیبات قلیایى 
pHاســت که پس از جذب در بدن، منجر به تنظیم

معده مى شوند.خوردن موز به بهبود زخم معده کمک 
مى کند و مواد مغذى آن بافت هاى آسیب دیده معده 
را درمان مــى کنند. مصرف موز ناراحتى ناشــى از 

ریفالکس اسید و گاستریت را کاهش مى دهد.

سیب زمینى: سرشار از نشاسته، فیبر و آنتى 
اکسیدان ها براى بهبود روند هضم است. سیب  زمینى 
حاوى مولکول  ها و ترکیباتى است که خواص آنتى 
باکتریایى دارد، سوزش شکمى را کاهش مى دهد و 

تورم و ریفالکس را متوقف مى کند. 

دانه کتان: وقتى این دانه ها را با آب آغشته 
مى کنید، ماده ژالتینى اطراف آنها را دربر مى گیرد 
که براى درمان زخم معده بسیار مفید است. مصرف 
این دانه ها التهاب و ســوزش ناشى از زخم معده را 
کاهش مى دهد. دانه هاى کتان سرشار از اسیدهاى 
چرب امگا 3 و فیبر اســت و براى ترمیم بافت معده 

مفید به نظر مى رسد.

سرطان پوست یکى از شــایع ترین انواع سرطان 
اســت که بیش از 90 درصد به دلیل قــرار گرفتن در معرض 
اشعه فرابنفش خورشید ایجاد مى شود. سرطانى که اگر در مراحل اولیه 
شناسایى شود، میزان مرگ و میر بسیار کمى به همراه دارد و قابل درمان است.
دکتر امیر هوشنگ احسانى، متخصص پوست و مو در این خصوص گفت: یکى از 

شایع ترین سرطان هاى در دنیا سرطان پوست است اما به دلیل اینکه مرگ و میر زیادى ندارد، 
در میان مردم اهمیت کمترى پیدا کرده است.

این عضو هیات علمى بیمارستان پوست رازى افزود: در حال حاضر سرطان پوست به سه دسته سرطان هاى 
پایه اى (BCC)، سرطان سلول هاى سنگفرشى (SCC) و مالنوما یا سلول هاى رنگدانه اى پوست تقسیم 

بندى مى شوند که شایع ترین آنها سرطان هاى پایه اى است. این نوع سرطان هم اکنون به علت عوامل مختلف در ایران 
بسیار شایع است.

که وى به مهمترین عوامل ایجاد این نوع سرطان در ایران اشاره کرد و در این خصوص گفت: یکى از این عوامل به علت عدم مراقبت بسیار خوب کسانى 
در معرض آفتاب قرار دارند(مانند کشاورزان) ایجاد مى شود. معموال این افراد پس از گذشت 30 الى 50 سال دچار سرطان از نوع پایه اى مى شوند. وى اظهارداشت: 

متاسفانه 40 الى 50 سال پیش عده اى به روى سرشان برق مى گذاشتند. این مساله سال ها بعد باعث ایجاد سرطان این افراد شده است.
وى خاطرنشان کرد: معموال سرطان هاى پوست به جز سرطان مالنوما با ایجاد یک ضایعه پوستى ساده و بدون عالمت در نواحى که در معرض نور خورشید قرار دارند، 

به وجود مى آیند؛ سرطان مالنوما حتى در نواحى پشت تنه و پوشیده که در معرض آفتاب قرار ندارند نیز ایجاد مى شود.
به گفته وى، اغلب سرطان ها در ابتدا با یک ضایعه خیلى کوچک شروع مى شوند. پس از آن به تدریج بزرگتر و زخمى مى شوند و خونریزى مى کنند و به ندرت دردناك 
مى شوند. برخى از افراد مبتال به سرطان ها به خصوص مبتالیان به سرطان هاى پایه اى ممکن است، به مدت ده سال داراى عارضه باشند اما پس از گذشت چند سال 

به علت خونویزى و تهاجم یافتن به نزد پزشک مراجعه کنند و متخصصان پوست پس از نمونه بردارى سرطان پوست را تشخیص دهند.
احسانى به راه هاى درمانى سرطان پوســت اشاره کرد و گفت: بنابر نوع و میزان پیشرویى ســرطان، جراحى به صورت محدود یا وسیع انجام مى شود. اغلب 
سرطان هاى پوســت با عمل جراحى بهبود پیدا مى کنند و احتمال بازگشت سرطان در این افراد بسیار کم اســت. البته کسانى که یکبار سرطان پوست 

گرفته اند، احتمال ابتالى مجددشان به سرطان پوست بیشتر از افراد دیگر است.
این عضو هیات علمى بیمارستان پوست رازى به راه هاى پیشگیرى از ابتالى سرطان پوست اشاره کرد و در این خصوص گفت: در حال حاضر 

مراقبت داروى خاصى براى پیشگیرى از این مساله وجود ندارد. تنها راه پیشگیرى از ایجاد سرطان پوست، مراقبت از پوست، قرار نگرفتن 
طوالنى مدت در معرض آفتاب، استفاده از ضد آفتاب، دستکش و کاله است.

وى به عوامل تاثیرگذاریى مانند شرایط جغرافیایى و جنسیت و سن در ایجاد سرطان پوست اشاره کرد و گفت: معموال 
افرادى که پوست روشن ترى دارند و در مناطق آفتاب خیز زندگى مى کنند، شانس بیشترى براى ابتال به 

سرطان پوست دارند. در این بین مردان بیشتر از زنان دچار سرطان پوست مى شوند. همچنین 
شانس ابتالى افراد باالى شصت سال به این نوع سرطان بیشتر از سایر 

گروه هاى سنى است.
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رسرطان پوست به سه دسته سرطان هاىىى
میممیمیمیممیمسیم نوما یا سلول هاى رنگدانه اى پوست تق

نناناانرانرانرانرانرانرانرانرانرانرانران یییر ای ای ن نوع سرطان هم اکنون به علت عوامل مختلف د

ىىانىى ووور خوخووب کسب کسب کسبکسبکسب کسب کسب کسب کسب کسب کسب کسب کسب کسب کسب کسب کسب کسب کسب کسب کس در این خصوص گفت: یکى از این عوامل به علت عدم مراقبت بسیاا که و

یک متخصص مغز و اعصاب و ســتون فقــرات در همدان عوامل 
روانى، کمبود آب در بدن، مســائل عصبى، ضایعات مغزى و گوش 

داخلى را از عوامل مؤثر در سرگیجه دانست.
دکتر عباس بختیارى تبیین کرد: سرگیجه داراى تعاریف مختلفى 
است که مى توان به سرگیجه دورانى اشاره کرد که شخص احساس 
مى کند دور محیط مى چرخد و یا اینکه اشــیاء و اجســام به دور او 

مى چرخند.
وى منشأ و علل مختلف سرگیجه را بیان کرد و گفت: از نظر محل 
ایجاد تعادل در بدن یکســرى عناصر و ارگان ها وجود دارد که در 
گوش داخلى، مغز، مخچه، عصب هاى محیطى(عصب دست و پا) 

و حتى در چشم هم مؤثر واقع شده است.
بختیارى نخســتین علت ایجاد ســرگیجه را تومورهایى دانست 

که در زاویه مخچه و ناحیــه مغز قرار دارنــد، دومین علت 
را ضایعات مغز(مخچــه مغز) و علت ســوم را 

ضایعات گــوش داخلى دانســت که مثل 
ویروس هــاى التهابى عمــل مى کنند 
و یادآور شــد: علت ســوم بیشــتر در 
ســرگیجه هاى حاد دیده مى شود که 
باعث از دســت دادن شــنوایى افراد به 

صورت موقت مى شود و با تهوع 
و استفراغ هم همراه است.

وى بــا اشــاره به 

اینکه اصطالحى به نام بیمارى 
«منیر» وجود دارد که به مایع گوش میانى 

گفته مى شود به طورى  که باال رفتن این مایع 
با کاهش شنوایى، تهوع و اســتفراغ همراه است، خاطرنشان کرد: 

سرگیجه ها معموًال به صورت دورانى اتفاق مى افتد.
بختیارى با اشــاره به ســرگیجه دیگرى به نام سرگیجه وضعیتى 
حمله اى خوش خیم که ناشــى از اختالل استخوانچه هاى میانى 
است، اظهار کرد: این نوع ســرگیجه از حوادث ناشى مى شود که 
باعث کاهش شنوایى در افراد نمى شود بلکه ایجاد تهوع و استفراغ 

مى کند.
وى اًفت فشارخون را هم از عوامل ایجاد سرگیجه دانست و بیان کرد: 
افرادى که با اُفت فشارخون همراه هستند، احساس از دست دادن 
تعادل، سبکى سر و سیاهى چشــم مى کنند و افرادى هم که دچار 

نارسایى قلبى هستند با اُفت فشارخون مواجه مى شود.
این متخصص مغز و اعصاب و ســتون فقرات در همدان با اشــاره 
به اینکه دیگر عامل ایجاد ســرگیجه مطرح کرد: عوامل روانى که 
جسمى نیست بلکه بیشتر روحى است، از دیگر علل سرگیجه است، 
حتى بیمارى هایى که فى نفســه داراى عالئمى چون ســرگیجه 
هســتند، مانند بیمارى پارکینســون نیز باعث اختــالل در تعادل 

مى شوند.
وى نادرترین عامل ســرگیجه را کمبود آب در بدن دانست و تشنج 
و میگرن را هم جزئى از عوامل ســرگیجه عنوان کرد و یادآور شد: 
درمان سرگیجه وابســته به نوع و عوامل آنها است به طوریکه 
ســرگیجه هاى که از تومورهاى زاویه مخچه اى نشــأت 
گرفته است، باید خود تومور را دربیاوریم و یا براى درمان 
افســردگى و عامل روانى باید دارو براى افراد تجویز 
کنیم. اگر از عوامل حاد باشد مى توان براى 
رفع این نــوع از بیمارى از 
دارویــى مثل آنتى 
 ، مین هیســتا
قــرص هاى 
مسافرتى و... 

تجویز کرد.

چرا احساس سرگیجه مى کنیم؟

که در زاویه مخچه و ناحیــه مغز قرار دارنــد، دومین علت 
را ضایعات مغز(مخچــه مغز) و علت ســوم را 

ضایعات گــوش داخلى دانســت که مثل 
ویروس هــاى التهابى عمــلمى کنند 
و یادآور شــد: علت ســوم بیشــتر در

ســرگیجه هاى حاد دیده مى شود که 
باعث از دســت دادن شــنوایى افراد به 

صورت موقت مى شود و با تهوع 
و استفراغ هم همراه است.

بــا اشــاره به  وى

اینکه اصطالحى به نام بیمارى 
«منیر» وجود دارد که به مایع گوش میانى

گفته مى شود به طورى  که باال رفتن این مایع
با کاهش شنوایى، تهوع و اســتفراغ همراه است، خاطرنشان کرد: 

سرگیجه ها معموًال به صورت دورانى اتفاق مى افتد.
بختیارى با اشــاره به ســرگیجه دیگرى به نام سرگیجه وضعیتى 
استخوانچه هاى میانى حمله اى خوش خیم که ناشــى از اختالل

است، اظهار کرد: این نوع ســرگیجه از حوادث ناشى مى شود که 
باعث کاهش شنوایى در افراد نمى شود بلکه ایجاد تهوع و استفراغ 

و میگرن را هم جزئى از عوامل ســرگیجه عنوان کرد و یادآور شد: 
درمان سرگیجه وابســته به نوع و عوامل آنها است به طوریکه 
ســرگیجه هاى که از تومورهاى زاویه مخچه اى نشــأت 
گرفته است، باید خود تومور را دربیاوریم و یا براى درمان
افســردگى و عامل روانى باید دارو براى افراد تجویز

کنیم. اگر از عوامل حاد باشد مى توان براى 
رفع این نــوع از بیمارى از 
دارویــى مثل آنتى 
 ، مین هیســتا
هاى  قــرص
مسافرتى و... 

تجویز کرد.

6 ماده غذایى را 
هر روز بخورید!

پژوهش جدیدى نشان مى دهد که خواب زیاد آخر هفته 
مى تواند خلق و خوى افرادى که به زود بیدار شدن عادت 
دارند، تحت تاثیر قــرار دهد و امکان بروز افســردگى را 

افزایش دهد.
پژوهشگران دانشگاه میشــیگان در بررسى جدید خود، 
داده هاى مربوط به خواب و خلق و خو را که طى یک سال 
گردآورى شده بودند، ارزیابى کردند و دریافتند که برنامه 
نامنظم خواب از جمله زیاد بیــدار ماندن و یا کم خوابیدن 

مى تواند به بروز افسردگى منجر شود. داشتن خواب زیاد در 
روز تعطیل نیز مى تواند خلق و خوى شخص را در روز بعد 

تحت تاثیر قرار دهد.
در این پروژه، تاثیر غیرمعمــول ترکیب خواب نامنظم بر 
ذهن مورد بررســى قرار گرفت. پژوهشــگران دریافتند 
افرادى که برنامه خواب آنها متغیر اســت، در پرسشنامه 
استاندارد مربوط به نشــانه هاى افسردگى، نمره بیشترى 
مى گیرند و نمره مربوط به خلق و خوى روزانه آنها کمتر 

است.
افرادى که مدت بیشترى بیدار مى ماندند یا ساعات خواب 
کمترى داشتند نیز نمرات باالترى در نشانه هاى افسردگى 

و نمرات پایین ترى در خلق و خوى روزانه گرفتند.
یافته هاى این پژوهش، اطالعات بســیارى را به دانش 
کنونى پژوهشــگران در مورد ارتباط میان خواب، خلق و 
خوى روزانه و خطر بروز افســردگى در بلندمدت اضافه

 کرد.

نامنظمى در خواب مساوى است با افسردگى

راه هوشمند براى جلوگیرى از فوران قند خون در مبتالیان به دیابت نوع 2، انتخاب سبزیجات 
کم کربوهیدرات است. سبزیجات غیر نشاسته  اى یا کم کربوهیدرات حاوى ویتامین ها، مواد 
معدنى و فیبر و در عین حال کم کالرى هستند. ضمن این که مواد شیمیایى گیاهى موجود در 

آنها منجر به حفظ قند خون در محدوده سالم مى شود.
مارچوبه:این گیاه در هر فنجان تنها 27 کالرى و 5 گرم کربوهیدرات دارد و سرشار از 
ویتامین هاى آ و کا است. هنگام خرید مارچوبه تالش کنید ســاقه  هاى سبز روشن آن را 
انتخاب کنید. مصرف منظم مارچوبه سبب کنترل میزان قند خون و افزایش تولید انسولین 

در بدن مى  شود.
اسفناج: این سبزى کم کربوهیدرات انتخاب عاقالنه اى براى مبتالیان به دیابت نوع 
دو و حاوى فوالت، بتاکاروتن و ویتامین کا است. محققان حتى اعالم کرده اند که رژیم غذایى 
سرشار از سبزى جات برگ سبز تیره مانند اسفناج خطر ابتال به دیابت را تا حدود زیادى کاهش 
مى  دهد. رنگ سبز تیره اسفناج حاوى سطح باالیى از کلروفیل است؛ ماده اى که به مبارزه با 
دژنراسیون ماکوال و آب مروارید مى رود. دژنراسیون ماکوال علت اصلى از دست دادن بینایى 

در افراد مسن است. 
برگ چغندر: منبع عالى از ویتامین هاى ب، آ، کا، آهن و کلسیم است و یکى از بهترین 

گزینه ها براى کاهش قند خون، سوزاندن چربى و کاهش التهاب بدن به شمار مى رود.
کلم بروکلى: این سبزى یک نیروگاه تغذیه اى براى مبارزه با سرطان شناخته شده 
است ضمن این که کلم بروکلى و سبزیجات مشــابه آن داراى باالترین مقدار سولفورافان 
هستند. این ترکیب منجر به افزایش آنزیم هاى بدن براى مبارزه با مواد شیمیایى سرطان زا 
مى شود. عالوه بر این، کلم بروکلى کربوهیدرات کمى دارد و سرشار از ویتامین هاى آ، ث و 

کا، فیبر و آهن است.
کلم بروکسل: سرشار از ویتامینEاست؛ نوعى آنتى اکســیدان که از بدن در برابر 
آسیب هاى ناشى از رادیکال هاى آزاد محافظت مى کند. این نوع کلم نیز سرشار از ویتامین 
آ، ث و فوالت و فیبر اســت و محققان بر این باورند که عالوه بر فوایدش براى دیابتى ها، 

مى تواند برخى سرطان  ها را دفع کند.
خیار: نزدیک 96 درصد از این سبزى را آب تشکیل داده و به بدن براى هیدراته ماندن 
کمک مى کند. خیار بسیار کم کالرى و حاوى آنتى اکسیدان هایى براى مبارزه با آسیب هاى 
ناشى از رادیکال هاى آزاد اســت و مصرف آن در برابر بیمارى هاى مزمن مانند سرطان، 
دیابت، بیمارى هاى قلبى و آلزایمر محافظت ایجاد مى کند. خیار همچنین حاوى پتاسیم 

براى کاهش میزان فشار خون است.  
فلفل قرمز: سرشار از ویتامین C براى بهبود سیستم ایمنى بدن و تسهیل جذب آهن 
اســت ضمن این که منبع غنى از ویتامین ب 6، فوالت، ویتامین آ و آنتى اکسیدان ها نیز 

شناخته مى شود.

تحقیقات نشان مى دهند دانه هاى گوجه فرنگى مى توانند به عنوان جایگزین 
طبیعى آسپرین کاربرد داشته باشند.

گوجه فرنگى از جمله سبزیجات پرخاصیت است که اگرچه به صورت پخته 
و رب در غذا زیاد مورد استفاده قرار مى گیرد ولى مصرف آن به صورت خام 

بسیار مفیدتر است.
گوجه فرنگى سرشــار از ویتامین هاى C و A ، اسیدفولیک یا بتا کاروتن و 
مقدار کمى ویتامین هاى گروه B شــامل B5 ،B3 ،B2 ،B1 و همچنین 
داراى مواد معدنى مختلف شامل کلسیم، فسفر، پتاسیم، فیبر، سدیم، گوگرد، 

کمى آهن، مس و روى نیز هست.
دانشــمندان در دانه هاى گوجه فرنگى ماده اى را پیدا کردند که مى تواند با 
پیشگیرى از لخته شدن خون در بدن به گردش طبیعى خون انسان کمک 
کرده و به نوعى عملکرد قرص آسپرین را شبیه سازى کند. هم اکنون بسیارى 
از افراد در سراسر جهان روزانه آسپرین مصرف مى کنند تا از لخته شدن خون 
پیشگیرى کنند، این در حالى اســت که مصرف این دارو مى تواند عوارض 

زیادى مانند خونریزى معده را به همراه داشته باشد. 
آزمایشات نشان مى دهند 3 ساعت بعد از مصرف این ماده گردش خون بدن 
به حالت یکنواخت درمى آید و اثرات آن تا 18 ساعت در بدن باقى مى ماند. 
البته این یافته ها به این معنى نیستند که شــما مجازید مصرف آسپرین را 

خودسرانه قطع کنید.

جایگزین طبیعى آسپرین 

خودسرانه قطع کنید.

سبزیجاتى که براى دیابتى ها مناسب است



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خداونــد، یکــى اســت، ولــى نــه بــه تعبیــر عــددى، آفریننــده اســت ولى 
نه بــا حرکت یا تحمــل رنج. شنواســت، بى آنکه ابزار شــنوایى اش باشــد. 
بیناســت، نه بــدان گونه کــه دیــده از هم بگشــاید. حاضر اســت نــه اینکه 
بــا چیــزى ممــاس باشــد و جــدا از هــر چیــزى اســت نــه اینکه میانشــان 
مســافتى باشد.آشــکار اســت نه به دیدن و نهان اســت نــه به ســبب لطافت. 

از چیزها جداست زیرا هر چیزى مقهور او و به قدرت اوست. 
موال على (ع)
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آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره   29370  مورخ   99/12/3

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            
موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى    99/12/4   لغایت مورخ   99/12/6  

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ   99/12/19
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز   چهارشنبه    مورخ  99/12/20  در محل سالن جلسات  

د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 

مورخ 97/8/22) مى باشد 
نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقى بازار هنر – اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان     (تلفن تماس: 32222889)

نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزى   ب) ضمانتنامه معتبر بانکى
مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.ir  قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ( ریال)

مبلغ برآورد اولیه به ریال
 (بر اساس فهرست بها سال 99)

نوبت 
مناقصه

اول2367/000/0007/324/233/066 ماه2099004038000098تکمیل پروژه هنرستان هرند (سالن) جلگه1
اول4391/000/0007/819/363/132 ماه2099004038000099تکمیل مدرسه مشارکتى قیام قلعه امیریه خمینى شهر2
اول2352/000/0007/021/135/661 ماه2099004038000100تکمیل مجتمع سالدورگر (سالن) نجف آباد3
اول8703/000/00014/049/301/732 ماه2099004038000101تکمیل مدرسه زنده یاد حاج عباس تبعه امامیه گورت ناحیه 46
اول8542/000/00010/834/004/883 ماه2099004038000102تکمیل مدرسه مشارکتى امام على (ع) (یزدانى و شبانى) کاشان5

چاپ دوم

م.الف:1098703

آگهى فراخوان مناقصه 
(شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000061)

امور قراردادها- شرکت آب منطقه اى اصفهان

شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد الیروبى دریاچه سد رودشت را از طریق مناقصه عمومى با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد 
صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت مى گردد نسبت به دریافت استعالم ارزیابى کیفى 

و اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمایند.
مبلغ پایه: برآورد مناقصه معادل 14/812/493/422 ریال براساس فهرست بهاء واحد پایه رشته هاى آبیارى و زهکشى سال 1399 مى باشد.
شرایط مناقصه گر: مناقصه گران داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته آب و ارائه گواهینامه 

صالحیت ایمنى.
محل اجراء: استان اصفهان- شهرستان اصفهان

مدت اجراء: 5 ماه
نوع اعتبار: اعتبارات این پروژه از محل جارى شرکت مى باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگى و زمان تحویل پیشنهادها متعاقباً در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.
مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد (setadiran.ir) مهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت 

استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه و بارگذارى پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارك مثبته شرکت اقدام نمایند.
نشانى مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت آب منطقه اى اصفهان- دفتر امور قراردادها.

تلفن تماس: 5- 36615360 داخلى 2529 و 2528 فاکس: 36611073 

نوبت اول

م.الف:1099585

راه اندازى مرکز آفرینش هاى هنرى
 در دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان از 
راه اندازى مرکز آفرینش هاى هنرى «ماه» در این 

دانشگاه خبر داد.
دکتر محسن حاج کاظمیان با بیان ارزش هنر گفت: 
همان گونه که مقام معظم رهبرى در سخنان خود 
هنر را موهبتى الهــى خوانده اند، بــراى ما نیز در 
دانشگاه معارف قرآن و عترت هنر از ارزش و اهمیت 
واالیى برخوردار است. وى افزود: با توجه به ارزش 
هنر، بر آن شدیم تا مکانى را در دانشگاه معارف قرآن 
و عترت(ع) بــا نام مرکز آفرینش هــاى هنرى راه 

اندازى کنیم.
رییس دانشــگاه معارف قرآن و عترت(ع) در مورد 
هدف خود از ایجاد مرکز آفرینش هاى هنرى گفت: 
هنر زیبایى است و مى توان با زبان هنر مفاهیم قرآنى 

و دینى را به بهترین نحو به افراد ارائه داد.
محســن حاج کاظمیان ادامه داد: هم اکنون بیشتر 
آثار تولید شــده در ایــن مرکز آیات قرآنى اســت 
که با قلم تواناى اســتاد فرزام زالى نگاشــته شده

 است.
وى خاطر نشان کرد:هدف دیگر ما از راه اندازى این 
مرکز تربیت دانشجویانى هنرمند است. به گونه اى 
که با حضور در این مرکز بتوانند هنر مورد عالقه خود 

را نیز در کنار رشته تحصیلى فرا گیرند.
حاج کاظمیان تصریح کرد: دانشگاه معارف قرآن و 
عترت(ع) بسیار مشتاق است تا هنرمندان اصفهانى 

از فضاى هنرى این مرکز استفاده کنند.

وى ادامــه داد: کارگاه هاى مختلــف و همچنین 
ورك شاپ هاى زیادى در نظر داریم تا در این مرکز 

برگزار کنیم.
وى با اشاره به نوع آثارى که در مرکز موجود است 
اذعان داشــت: در حال حاضر مرکز آفرینش هاى 
هنرى دانشــگاه معارف قرآن و عتــرت(ع) با آثار 
نفیس خوشنویســى زینت داده شده که در تالشیم 
با همت دانشــجویان هنرمند دانشــگاه این مرکز 
بسترى شــود براى تولید و عرضه تمامى هنر هاى 

تجسمى تا بتوانیم با این نحو به بیان مفاهیم اصیل 
قرآنى بپردازیم.

حاج کاظمیان در رابطه با نحوه بازدید از این مرکز نیز 
بیان کرد: همه روزه در ساعات ادارى امکان بازدید از 
این مرکز براى عالقمندان وجود دارد. همچنین این 

بازدید براى عموم آزاد و رایگان است.
وى همچنیــن نویــد برگــزارى نمایشــگاهى از 
دســتاورد هاى هنرمندان حضوریافتــه در مرکز 

آفرینش هاى هنرى را داد.


