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9 نشانه تجمع سموم در بدننامه شهردار فلورانس به شهردار اصفهانادامه سریال پرطرفدار دهه 70 جلوى دوربین رفتقیمت سرسام آور بادکنک! اتهام بزرگ به بازیکنان استقالل سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تست هاى پزشکى
 که دیابتى ها باید 

به طور منظم بدهند

شـب پر التهاب در خمینى شهر
3
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آغاز مواجهه با اینترنت 
ماهواره اى در کشور

آب آشامیدنى اصفهان
 کامًال سالم و بهداشتى است

امکان تشخیص کروناى 
انگلیسى در اصفهان 

وجود ندارد

5

باران و طوفان 
لحظه اى اصفهان 
را فرا  مى گیرد

اجتناب از عوارض دیابت مى تواند مانند یک 
وظیفه دلهره آور به نظر برسد اما دیابتى ها باید 

بدانند که انجام تست هاى روتین پزشکى یک گام 
اساسى براى مبارزه با عوارض غیر قابل جبران این 

بیمارى است. در واقع بخش مهمى از مدیریت...

کارشــناس مســئول پیش بینى هواى استان 
اصفهان گفت: وزش باد شدید براى چهارشنبه و 
پنج شنبه در مناطق مرکزى شرق و شمال شرق 

استان اصفهان پیش بینى شده است.
ابراهیم هنرمند با اشــاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناســى اســتان اصفهان اظهار کرد: از روز 
چهارشنبه سامانه بارشــى بر روى استان فعال 
مى شــود. وى با بیان اینکه براى روز پنج شنبه 
شاهد تشدید بارش ها در استان خواهیم بود، ابراز 

کرد: در این روز بارش برف...
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واکسیناسیون تمام کادر درمان اصفهان تا عید نوروزواکسیناسیون تمام کادر درمان اصفهان تا عید نوروز
مجرى طرح واکسیناسیون کرونا در استان مى گوید چون میزان واکسن اختصاص یافته مجرى طرح واکسیناسیون کرونا در استان مى گوید چون میزان واکسن اختصاص یافته 

اندك بود، پرسنل آى سى یوها در اولویت قرار گرفتنداندك بود، پرسنل آى سى یوها در اولویت قرار گرفتند
3

خاطره سازى با 
«اسپارتاکوس» و «زورو» 

ناصر ممدوح از جاودانه هاى عرصه 
دوبله 78 ساله شد

به کمک هافبک هاى خالق سپاهان؛

موتور گلزنى شهباززاده
 خاموش نمى شود

  نمایش اخیر سجاد شهباززاده در مصاف سپاهان با استقالل و گشودن 
دروازه تیم سابقش نشــان داد که این مهاجم طالیى پوش، امسال 
اسبش را براى کســب عنوان آقاى گلى زین کرده است. سجاد که 

هفت هشت سال پیش و پس از پیوستن به...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

هشدار نارنجى هواشناسى براى آخر هفته

تکذیب تیراندازى 
منجر به فوت در 
تجمع بازنشستگان

افزایش خرید هاى قسطى از سوپرمارکت ها
2

سیدمحمدرضا حسینى: سیدمحمدرضا حسینى: 

دوست دارم با سپاهان دوست دارم با سپاهان 

الف : مناقصه گذار : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
ب : موضوع مناقصه : خرید 300 دستگاه تلفن پاناسونیک رومیزى مدل TS880 و 50 دستگاه 

تلفن پاناسونیک بى سیم مدل 3611 مطابق با جزئیات و مشخصات مندرج در اوراق مناقصه
ج : سپرده شــرکت در مناقصه : مبلغ 150/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکى ( غیر از 
بانک ملت ) یا چک بانکى در وجه مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان و یا واریز به حساب 
2024013595 با شناسه واریز 13993300020993183  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت

د : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه : ارائه معرفى نامه و فیش بانکى به مبلغ 200/000 
ریال واریز به حساب شماره 2024010265 با شناسه واریز 13993300020993268 قابل پرداخت 

در کلیه شعب بانک ملت
ه : محل دریافت اسناد مناقصه : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت شعب 

بانک ملت استان اصفهان ، طبقه چهارم ، اداره تدارکات و ساختمان  

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مناقصه بدون ذکر هیچ گونه دلیلى مختار 
است

   آگهى مناقصه عمومى 99/3 
   بانک ملت استان اصفهان

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان 

جدول زمانى انجام مناقصه

از 1399/11/28 لغایت ساعت 12:00 مهلت دریافت اسناد مناقصه 
مورخ 1399/11/30

مهلت ارائه پیشنهادات
لغایت ساعت 13:00 مورخ 1399/12/04 ( تحویل پاکت ها )

رأس ساعت 9 صبح مورخ 1399/12/05تاریخ بازگشایى پاکت ها

محل تحویل اسناد مناقصه
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان 

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان ، 
طبقه چهارم ، اداره تدارکات و ساختمان

تاریخ انتشار: 1399/11/28
جلسه مجمع عمومى عادى بطور  فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى کشاورزى دامداران زمرد 
کشت بادرود رأس ساعت 11 روز یکشــنبه مورخ 1399/12/10 در محل کانون پرورشى فکرى 

کودکان و نوجوانان به آدرس: بادرود- میدان شهدا تشکیل مى گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر 

در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمایید.
ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجمع عمومى، تعداد آراء 
وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى 
اعطاى نمایندگى، مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1399/12/05 در محل دفتر 

شرکت تعاونى، حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه: 

- گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان.
- ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا مدیر مالى.

- طرح و تصویب صورت هاى مالى منتهى به 1398/12/29 و نحوه تقســیم سود ویژه و میزان 
پرداخت پاداش به اعضاى هیأت مدیره و بازرسان و کارکنان و بودجه سال جارى شرکت.

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى.
- تصمیم گیرى درخصوص تجدید ارزیابى دارایى هاى شرکت.

- طرح و تصویب افزایش سرمایه شرکت از طریق ورود اشخاص جدید.
- انتخاب اعضاء اصلى و على البدل بازرس/ بازرسان.

داوطلبان تصدى سمت بازرسى به موجب ماده (2) دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته 
از انتشار آگهى دعوت فرم داوطلبى را تکمیل و تحویل دفتر تعاونى نمایند.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى
 بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى
 کشاورزى دامداران زمرد کشت بادرود

هیئت مدیره شرکت تعاونى کشاورزى دامداران زمرد کشت بادرود

نشت گاز آمونیاك در یک شنبه شب باعث تشکیل ستاد مدیریت بحران و اعزام ده ها مأمور اورژانس
 آتش نشان و نیروى انتظامى به محل حادثه شد

م

  نمایش اخیر
س دروازه تیم
اسبش را بر
هفت هشت
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سخنگوى نیروى انتظامى گفت: سامانه ناظر ناجا که 
کشــف حجاب در خودرو را ثبت مى کند، براى مدتى 
دچار ایراد شــده بود که اکنون ایراد رفع شده و مردم 

مى توانند به آن سامانه مراجعه کنند.
ســردار مهدى حاجیان روز دوشنبه در نشست خبرى 
در مورد پیامک کشــف حجاب گفت: کشف حجاب 
در قانون جرم انگارى شده و جرم محسوب مى شود و 
قانون براى آن مجازات تعیین کرده است، ناجا به عنوان 
مجرى قانون ساز و کارى به نام سامانه ناظر ایجاد کرده 
که براى افرادى اســت که در خودرو کشــف حجاب 
کرده اند و سپس با مراجعه به پلیس به آنها تذکر داده 

مى شود و توجیه مى شــوند که باید قانون را رعایت 
کنند.

وى اظهار کرد: قانونگذار ســامانه ثبت کشف حجاب 
در خودرو را براساس شرع تصویب کرده که البته این 
سامانه مدتى ایراد داشــت و اکنون ایراد آن رفع شده 
و مردم مى توانند با اســتناد به آن به محل مشخصى 

مراجعه کنند و توجیه شوند.
سردار حاجیان گفت: در ناجا معاونت اجتماعى، نگاه به 
آسیب هاى اجتماعى وجود دارد آسیب هایى که ممکن 
است به جرم اجتماعى منجر شــود، براین اساس این 

معاونت قصد دارد امنیت را مردم محور کند.

معاون سیاســى وزارت کشور گفت: ســتاد تأمین استان 
اصفهان در حال شناسایى عوامل توهین کننده به رئیس 

جمهورى در راهپیمایى 22 بهمن است.
جمال عــرف در گفتگو با «ایرنا» دربــاره واکنش وزارت 
کشور به عنوان مسئول شــوراى امنیت کشور به توهین 
برخى موتورسواران به رئیس جمهورى در راهپیمایى بیست 
و دوم بهمن در اصفهان گفت: وزیر کشور پس از این اتفاق 
سریعًا به موضوع ورود کرد و من به همراه معاونت امنیتى 

مسئول پیگیرى این قضیه شدیم.
وى اضافه کرد: بالفاصله با استاندار اصفهان صحبت کردم 
و او اعالم کرد که به اعضاى شوراى تأمین مانند اطالعات، 

دادگسترى، ناجا و سپاه استان اصفهان موضوع را اطالع 
داده است تا عوامل شناسایى شوند.

معاون وزارت کشور افزود: این افراد براساس جرم مشهود 
صورت گرفته به دستگاه قضایى معرفى مى شوند و دستگاه 
قضایى هم طبیعتاً باید موضوع را پیگیرى کند. ضمن اینکه 
قرار شد امام جمعه و اســتاندار هم بیانیه اى مشترك در 

محکومیت این موضوع صادر کنند.
عرف خاطرنشان کرد:  در این باره هیئت دولت هم که وزیر 
کشور عضوى از آن است بیانیه اى صادر کرد. وى ادامه داد: 
وقتى به رئیس جمهورى قانونى و مســتقر کشور توهین 
مى کنیم آن نهاد یعنى ریاست جمهورى ضعیف مى شود. 

کشف حجاب 
جرم است

آخرین وضعیت ماجراى 
توهین به رئیس جمهور

اصفهان مردود شد!
تهــران،    روزنامه همشهرى|
البرز، اصفهان و مازنــدران به ترتیب در درس 
امنیت ســرمایه گذارى اقتصادى مردود شده 
و نتوانسته اند در بهار امســال نمره قابل قبول 
بگیرند. با ایــن توضیح که نمــره 10 بدترین 
نمره بــوده تأمل برانگیز اینکه نمــره امنیت 
ســرمایه گذارى 18اســتان از میانگین نمره 
کشــورى بدتر بوده اســت. نمره اصفهان در 
این ارزیابى 6/4 از 10 بوده است. یزد، در صدر 
استان هاى با بیشترین امنیت سرمایه گذارى 

است.

آگهى ها را برگردانید
پدرام پاك آیین،نماینده مدیران    تابناك|
مســئول در هیئت نظارت بــر مطبوعات طى 
نامه اى به رئیس جمهور با یادآورى شــرایط 
دشــوار مطبوعات کشور، خواســتار لغو آیین 
نامه نحوه فعالیت دســتگاه هــاى اجرایى در 
ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ســتاد) 
که انتشــار فراخوان ها بر بستر مذکور و حذف 
آگهى روزنامه براى مزایده هــا و مناقصه ها را 
مقرر داشته و بازگشــت اگهى هاى دولتى به 
مطبوعات شــده اســت . در این نامه به حسن 
روحانى نوشته شــده جامعه مطبوعاتى از این 

تصمیم مأیوس و حیرت زده شده است.

4 نفر از هر 10 نفر 
شهردار شیراز یکى از اقدامات    ایسنا|
بارز آتش نشــانان را اجراى طرح ضدعفونى 
اطراف مراکــز درمانى در راســتاى مبارزه با 
بیمــارى کرونا طى 9 ماه ابتداى شــیوع این 
بیمارى طى ساعات 12 شب تا 3 بامداد اعالم 
و اضافه کرد: از هر 10 آتش نشــان، شرکت 
کننده در این عملیات چهار نفر به کرونا مبتال 

شدند.

کمیاب ترین گروه خونى 
  ایسنا| سخنگوى سازمان انتقال خون 
با اشــاره به وضعیت اهداى خون طى 10 ماهه 
سال 1399، گفت: 34 درصد اهداکنندگان خون 
در 10 ماهه سال 1399 در گروه خونى O مثبت 
بوده اند و تنها یک درصد از اهداکنندگان خون در 
کشور از گروه خونى AB منفى بوده اند. باید توجه 
کرد که AB منفى کمیاب ترین گروه خونى در 

کشور محسوب مى شود.

کرونا، هدیه به مهمانان 
  ایسنا| رئیس مرکز بهداشت شهرستان 
زرقان در استان فارس اعالم کرد که برگزارى 
یک جشن عروسى در این شهر، منجر به ابتالى 
شمارى از مهمانان به کرونا شده است. حسن 
احمدى گفت: متأسفانه تاکنون 15 مورد ابتال به 
کرونا، بین مهمانان آن جشن عروسى شناسایى 
شده اند و احتماًال شاهد افزایش موارد ابتال به 
بیمارى کووید19 بین شرکت کنندگان در آن 

جشن عروسى خواهیم بود.

چرا ولنتاین طرفدار دارد؟
ایــن روزها اگر    روزنامه همدلى|
گذرتان به کوچه و خیابان هاى شهرهاى بزرگ 
کشور افتاده باشد شاهد تسخیر شهر به دست 
عروسک هاى خرسى، شــکالت و قلب قرمز 
بوده ایــد؛ نمادهایى که آن را منتســب به روز 
ولنتاین مى دانند. نیاز به شادى یکى از نیازهاى 
اساسى اســت که مردم را به سمت جشن هاى 
وارداتى سوق داده اســت. ناگفته پیداست اگر 
نیاز به شادى در بستر فرهنگ ایرانى و اسالمى 
برآورده شــود مردم تا این اندازه چشم به رسم 
و رسوم   آن ســوى مرزها نمى دوزند یا حداقل 
نســبت به برگزارى آن به این شدت حریص 

نمى شوند. 

پخش زنده سخنرانى 
رهبر انقالب 

 ... آیــت ا حضــرت    اعتماد آنالین|  
خامنه اى به مناســبت ســالروز قیام 29 بهمن مردم 
تبریز در سال1356، از طریق ارتباط تصویرى با مردم 
آذربایجان شــرقى ســخن خواهند گفت. این برنامه 
ساعت 10 و 30 دقیقه روز چهارشــنبه 29 بهمن، به 
صورت زنده پخش خواهد شــد. هر سال به مناسبت 
ســالروز قیام مردم تبریز در 29 بهمن 1356، هزاران 
نفر از اقشار مختلف مردم اســتان آذربایجان شرقى، 
با حضور در حســینیه  امام خمینى(ره) با رهبر انقالب 
دیدار مى کردند که به علت رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشتى مقابله با ویروس کرونا، این دیدار از طریق 
ارتباط تصویرى با مردم حاضر در مصالى تبریز انجام 

خواهد شد.

الیحه جدید تقدیم شد
  تسنیم| عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى 
اســالمى از ارائه الیحه جدید بودجه ســال 1400 
به مجلس خبــر داد. کلیات الیحه بودجه از ســوى 
نمایندگان رد شده بود. حســینعلى حاجى دلیگانى در 
همین راستا افزود: بررســى کلیات الیحه اصالحى 
بودجه سال 1400 از روز سه شنبه 28 بهمن ماه (امروز) 
در دستورکار جلســه علنى قرار مى گیرد و در صورتى 
که کلیات الیحــه اصالحى بودجه در جلســه علنى 
رأى بیاورد، براى بررســى به کمیسیون تلفیق بودجه 

ارجاع مى شود.

کرونا، تخصص ماست!
عبــاس تبریزیان کــه خودش و    برترین ها|
هوادارانش او را پدر طب اســالمى مى خوانند، ادعایى 
جدیدى درباره بیمارى کرونا را مطرح کرده است. او در 
کانال تلگرام خود نوشت: کارشناسان دینى مى گویند ما 
متخصص کرونا نیستیم لذا در این بحث ورود نمى کنیم! 
مگر پزشکان (به غیر از ایمونولوژیست، ویروس شناس 
و اپیدمیولوژیست) متخصص کرونا هستند که در مسئله 
کرونا ورود مى کنند؟! کارشناسان دینى! لطفاً عرصه را 
خالى نکنند، کرونا حوزه تخصصى شماست، چون دایره 

گسترده دین را نمى توانیم محدود کنیم.

کرونایى هاى صداوسیما 
آیت ا... سیدهاشم حســینى بوشهرى    صبا|
رئیس جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم در دیدار با 
على عسکرى رئیس ســازمان صداوسیما با قدردانى 
از عملکرد صداوسیما در ایام کرونا و گرامیداشت یاد 
بیش از 40 تن از همکاران صدا و سیما که بر اثر ابتال 
به کرونا شهید راه خدمت شده اند، تصریح کرد: بیش 
از 3000 نفر از کارکنان صداوســیما به این ویروس 
منحوس مبتال شده اند که نشــان مى دهد تلویزیون 

براى کار در میدان است.

تحقیق غرضى
  پانا| سیدمحمد غرضى، وزیر پست و تلگراف 
دولت سازندگى به یکى از تحقیقات خود درباره تورم 
بعضى کشورها اشاره کرد و گفت: حدود 60 سال پیش 
از زمان «کندى» [رئیس جمهور اســبق آمریکا] تا به 
امروز مواد غذایى در این کشــور تورم نداشته و تمام 
دولت ها ســعى کردند تا مواد غذایــى را که مایحتاج 
مردم است مورد آسیب قرار نگیرد. حتى مواد غذایى در 
کشورهایى مانند هند، بنگالدش و... هم در طول 50 

سال گذشته تورم نپذیرفته است.

قالیباف علیه رئیسى؟
  دیده بان ایران| برخى اخبار رسیده حاکى 
از این اســت که اطرافیان قالیباف در قم براى راضى 
کردن مراجع جهت ممانعت از ورود رئیسى به انتخابات 
در حال رایزنى هستند تا ماندن رئیسى در قوه قضاییه را 
به سود نظام معرفى کنند. اما به نظر مى رسد تا اینجاى 
کار تالش حجت االســالم علم الهدى براى راضى 
کردن مراجع براى تکلیف کردن حضور در انتخابات به 

رئیسى جلوتر از رقباى دامادش است.

خبرخوان

شوراى عالى فضاى مجازى اعالم کرده  براى مواجهه با 
فناورى اینترنت ماهواره اى کارگروهى تشکیل داده تا 
با تدابیرى از خدشه دار شدن حکمرانى فضاى مجازى 
کشــور جلوگیرى شــود. اینترنت ماهواره اى به عنوان 
پدیده اى جدید در حال فراگیر شدن در جهان است و به 
همین دلیل مثل همه پدیده هاى جدید دیگر قرار است با 
کارگروه براى مواجهه و صدور مجوز براى اســتفاده در 

کشور روبه رو شود.
طى ماه هاى اخیر به صورت عملیاتــى کاربران امکان 
استفاده از اینترنت ماهواره اى شرکت اسپیس ایکس را 
پیدا کرده اند و دیگر این ماجرا یک ایده تئورى به حساب 
نمى آید. ابوالحسن فیروزآبادى، دبیر شوراى عالى فضاى 
مجازى در واکنش به رقابت شرکت هاى جهانى براى 
ارائه خدمات این نوع اینترنت جدید گفته اســت براى 
آنکه بــا ورود این فناورى، حکمرانــى فضاى مجازى 
کشور خدشه دار نشود، باید تدابیرى صورت داد. او خبر از 
قانونگذارى در حوزه اینترنت ماهواره اى براى کاربران و 
لزوم دریافت مجوز براى ارائه دهندگان این نوع اینترنت 

داده است.
فیروزآبادى با بیان اینکه کارگروهى در مرکز ملى فضاى 
مجازى براى مواجهه با خدمــات اینترنت ماهواره اى 
تشکیل شده است تأکید کرده: ما با این موضوع مواجه 
هستیم که منظومه هاى ماهواره اى در حال آمدن هستند 
و با آمدن آنها، ممکن اســت که یکباره کل شبکه ملى 

اطالعات زیر سئوال برود.
او با بیان اینکه کارگروهى در مرکز ملى فضاى مجازى 
براى مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره اى تشکیل شده 
است، مى گوید: به هر حال براى مواجهه با این فناورى 
راه حل هاى مختلفى وجــود دارد که آن را بررســى و 

پیگیرى مى کنیم.
معموًال در کشور ما تا موضوعى به معضل تبدیل نشود، 
فکرى براى آن نمى شود، اما از قرار معلوم و با توجه به 
گفته هاى فیروزآبادى، این بار قرار اســت قبل از ورود 
اینترنت ماهــواره اى براى آن برنامه ریــزى کنند تا با 
مشکالت کمترى مواجه شــویم. یکى از این اتفاقات 
که قرار اســت رخ دهد این است که براى شرکت هایى 
که قصد دارند خدمات اینترنــت ماهواره اى ارائه دهند، 

مقرراتى تدوین و یکسرى مجوز صادر شود.
فیروزآبادى عالوه بر حوزه تنظیم مقررات، از سلســله 

تدابیرى مثل تقویت و ارزان کردن شبکه اینترنت ثابت 
کشور در مرکز ملى فضاى مجازى خبر داد. وى گفت: 
متأسفانه شبکه ثابت اینترنت در سال هاى گذشته توسعه 
مناسبى پیدا نکرده و وزارت ارتباطات در این باره کوتاهى 

کرده و مقصر است.
او همچنین براى مقابله با اینترنت ماهواره اى، بر لزوم 

ارائه خدمات متنوع، ارزان تر و مناسب تر تأکید کرد.
چندین شــرکت در جهان، رقابت تنگاتنگى براى ارائه 
سرویس اینترنت ماهواره اى دارند. براى استفاده از این 
نوع اینترنت تنها به یک دیش کوچک 50 سانتیمترى 
و یک روتــر و منبع تغذیــه نیاز اســت. در هر کجاى 
جهان که این تجهیزات وصل شــوند دیش به صورت 
خودکار خودش جهت یابى به ســمت بهترین ماهواره 
را انجام مى دهد و چند دقیقه پس از روشن شدن امکان 

وصل شدن به روتر واى فاى توسط موبایل، لپ تاپ یا 
تجهیزات دیگر براى استفاده از اینترنت حتى در نقاطى 

که موبایلى آنتن نمى دهد وجود دارد.
در آزمایش هاى انجام شــده کاربران بــا وصل کردن 
منبع تغدیه مثًال بــه باترى خودروى خــود در مناطق 
دور افتاده جنگلى که موبایل هم آنتن نمى دهد توانسته اند 
سرعت دانلود بیشتر از 120 مگابیت بر ثانیه را با اینترنت 
ماهواره اى اسپیس ایکس به نام استارلینک تجربه کنند. 
براى این نوع اینترنت شــرکت هاى فناورى از استقرار 
تعداد زیادى ماهــواره کوچک در مدار زمین اســتفاده 
مى کنند. هم اکنون به عنوان نمونه تنها بخش کوچکى 
از ماهواره هاى منظومه اسپیس ایکس پرتاب شده و با 
تکمیل این ماهواره ها احتماًال ســرعت بسیار باالترى 

توسط کاربران تجربه خواهد شد.

البته اینکه ادعا مى شــود هزینه اینترنــت ماهواره اى 
رایگان است، حرف بیهوده اى است. شاید این اینترنت 
در خارج از ایران نســبت به ســرعتى که ارائه مى دهد، 
هزینه زیادى نداشته باشد، اما در کشور ما هزینه اشتراك 
آن نســبت به قیمت اینترنت بســیار باالســت. براى 
اتصال به ماهواره هاى اســتارلینک کــه اینترنت ارائه 
مى کنند، نیاز به پایانه اى به اندازه جعبه پیتزاســت که 
تهیه آن بیــن 100 تا 300 دالر هزینه خواهد داشــت، 
همچنین جداى از هزینه این پایانــه، هم اکنون براى 
اشتراك ماهانه استفاده از این اینترنت هزینه اى حدود 
80 دالر در نظر گرفته اند که بــا دالر 25 هزار تومانى 
ماهانه چیزى حدود دو میلیون تومان خواهد شد. البته به 
احتمال زیاد پرداخت این مبلغ در ایران به دلیل تحریم ها 

مقدور نخواهد بود.

از تشکیل کارگروه تا ارزان کردن اینترنت ثابت

آغاز مواجهه با اینترنت ماهواره اى در کشور

آیت ا... ســید ابوالحســن مهدوى، در جلسه اى که با 
حضور طالب و روحانیون و عــده اى از مردم در دفتر 
مســئول نمایندگى ولى فقیه در هالل  احمر اســتان 
اصفهان برگزار شد با مطرح کردن موضوع راهپیمایان 
موتورى بیســت و دوم بهمن اصفهــان، عنوان کرد: 
مى بینیم بیست و دوم بهمن یعنى روزى که جشن ملت 
و یوم ا... اســت، عده اى زن ها را سوار موتور مى کنند و 
مى گویند بروید؛ امروز کسى کارتان ندارد، بعد هم به 
ریش همه مى خندند. چه کســى یا کسانى این کار را 

مى کنند؟ پشت صحنه چه کسى است؟
عضو خبرگان رهبرى گفت: هشت سال است که دولت 
از دوچرخه سوارى دختران دفاع کرده است، هرچه ما 
داد زدیم که با اینها مقابله کنید، توجه نکردند، نه تنها 

جلوگیرى نکردند، ترویج هم کردند.
آیت ا... مهدوى ابراز کرد: استاندار قبلى با دخترى که 
روى موتور نشســته بود، عکس گرفت و پخش کرد، 
حاال بیســت و دوم بهمن ماه اینگونه شده که دختران 
و بانوان موتورســوار را به نمایش مى گذارند، یک نفر 
غیرتمند در آنجا وجود نداشــت؟ خدا کند عذاب به ما 
نازل نشود. عضو  مجلس خبرگان رهبرى تأکید کرد:  
یادتان رفت در میدان امام(ره)، 370 شــهید را تشییع 
جنازه کردیــم؟ حاال باید شــرایط در همین میدان به 
نحوى شود که، دخترها سوار اسب و موتور شوند؟ مگر 
نمى گویید گواهینامه به دختران داده نمى شــود؟ پس 
این خالف قانون اســت، چه کسانى پشت صحنه این 

اتفاقات هستند؟

آیت ا... مهدوى:

دختران موتورسوار را به نمایش مى گذارند 
خدا کند عذاب به ما نازل نشود

«تجارت نیوز» در گزارشى خبر داده که افزایش قابل 
توجه قیمت کاالهاى اساســى باعث شده خریدهاى 
قسطى مردم از سوپرمارکت ها زیاد شود. در این گزارش 

مى خوانید:
 «فروش نسیه ممنوع!» این جمله معروفى است که 
تا سال هاى گذشته سوپر مارکت ها بر سر در مغازه شان 

نصب مى کردند اما امسال وضعیت متفاوت شده است.
  پیگیرى ها حاکى از آن اســت که بــا افزایش قابل 
توجه قیمت کاالهاى اساســى فروش اقالم ضرورى 
مردم دفترى و اقساطى شده اســت. به گفته برخى از 
فروشندگان، اقالم ضرورى مردم در سر رسیدها ثبت 
مى شود و فروشندگان، مواد غذایى را به متقاضیان نسیه 

مى فروشند!
  به گفته فروشنده یکى از ســوپرمارکت ها در غرب 
تهران، ماکارونى، رب گوجه فرنگى، تخم مرغ، روغن، 
ماست، شــکر و برنج کاالهاى ضرورى هستند که با 
گرانى هاى اخیر خرید این اقالم نســیه اى شده است. 

او در ادامه بیان مى کند که این حســاب دفترى براى 
کارگران و کارمندان باز شده است. برخى از این اقشار 
اکثراً کاالهاى اساسى را اقساطى مى خرند و هر بار که 

پول دستشان بیاید، بدهى را تسویه حساب مى کنند.
  به گفته رئیس اتحادیه سوپر مارکت ها، کاسب هاى 
قدیم که نســبت به مردم محله آشنا هســتند، اقالم 
ضرورى را به مردم نســیه مى  فروشــند. این اقالم از 
فروش سیگار است تا محصوالت دیگر. سعید درخشانى 
مى گوید: قدیم ها فروش اقســاطى یا نسیه اى کاالى 
اساسى زیاد بود حاال با افزایش قیمت کاالها نمى توان 
این موضوع را انکار کرد. مردم کاالهاى اساسى مورد 
نیازشان را مى خرند و ســر ماه با کاسب محل تصفیه 

حساب مى کنند.
  نیمه آذر ماه امســال هم فروش قسطى نان نه تنها 
در رسانه هاى رســمى بلکه در فضاى مجازى خبرساز 
شد. شهروندان برخى مناطق کشور بدهکار نانوایى ها 

شده  بودند.

افزایش خرید هاى قسطى از سوپرمارکت ها

ممنوعیت واردات بادکنک، قیمت این کاال را در روزهاى پرتقاضاى 
اخیر 10 برابر کرده اما از آنجا که کاالهاى داخلى در جایگاهى نیستند 
که بتوانند با کاالهاى خارجى رقابــت کنند این گرانى منجر به کوچ 

خریداران از این بازار شده است.
یک عرضه کننده لوازم جشــن درباره وضعیت ایــن روزهاى بازار 
گفت: ممنوعیت واردات کاالهاى خاص مرتبط با جشن عامل مهم 
گرانى ها در بازار اســت.  وى افزود: تا زمانى کــه کاالهاى خارجى 
اجازه ورود به کشور را داشتند بازار صنف ما خیلى پررونق بود چراکه 
کاالهاى وارداتى بســیار متنوع و با کیفیت تــر از کاالهاى داخلى 
بودند این در حالى اســت که تمام واردات ما از کشــور چین انجام 
مى شــد و حال وارد کنندگان حتى اجازه واردات بادکنک از چین را 
نیز ندارند و تولیدکنندگان نیز امکان تولیــد محصوالت با کیفیت و 
متنوع را ندارند و در این شــرایط اســت خریداران از این بازار کوچ

 کرده اند.
وى در ادامه با اشــاره به این موضوع که در حال حاضر محصوالت 
خارجى موجود در بازار قاچاق هستند افزود: گرانى محصوالت قاچاق 
به عنوان مثال بادکنک 85 هزار تومانى باید منجر به افزایش تقاضا 
براى محصوالت داخلى مى شــد اما از آنجا که کاالهاى داخلى در 
جایگاهى نیستند که بتوانند با کاالهاى خارجى رقابت کنند این گرانى 

منجر به کوچ خریداران از این بازار شده است.
این عرضه کننده محصوالت جشن، در خصوص افزایش قیمت هاى 
اخیر در این بازار گفت: بادکنک قاچاقى که در سال گذشته 9000 تومان 
بوده است امروز با قیمت 80 تا 90 هزار تومان به بازار عرضه مى شود 
و بادکنک تولید داخل نیز در حالى امروز به قیمت 2  تا 10 هزار تومان 
به دست عرضه کننده مى رسد که در سال گذشته هر کدام از اینها تنها 

500 تا 2000 تومان قیمت داشتند.

قیمت سرسام آور بادکنک! احمدى نژاد 
مى خواهد آرتیست سیاسى باشد 

محمدمهاجرى، فعال رسانه اى اصولگرا درباره افرادى که احمدى نژاد مى گوید براى دعوت 
او به نامزدى انتخابات ریاســت جمهورى جلوى خانه او جمع مى شوند به «برنا» گفت: این 
افراد را با هزینه زیاد به تهران مى آورند و حتى به بعضى از آنها نمى گویند مقصد سفر کجاست.
او افزود:االن که اطالعات این موضوع لو رفته که افراد را تطمیع مى کنند و هزینه هاى سفر 
و غذا و اســکان آنها را مى پردازند، احمدى نژاد با نامه نوشــتن به روحانى و ادعاى اینکه با 
چندنفر در برابر خانه او برخورد شده، مى خواهد فضا را شلوغ کند تا موضوع ساماندهى افراد و 

هزینه هاى انتقال آنان فراموش شود.
مهاجرى تأکید کرد: احمدى نژاد مى خواهد آرتیست در صحنه سیاسى کشور باشد و یکى از 
راه هاى آرتیست شدن  ایجاد این فضاست. این فعال اصولگرا با بیان اینکه رأى آورى احمدى 
نژاد توهم است، اظهار کرد: امروز احمدى نژاد مى داند که در هیچ انتخاباتى تأیید صالحیت 

4562نمى شود و اگر تأیید صالحیت شود، رأى نمى آورد.
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مرگ 6 نفر دیگر
سخنگوى دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان از شناسایى 
246 بیمار جدید مبتال به کرونـا در مراکز درمانى تحت 
پوشش این دانشگاه خبر داد. آرش نجیمى ابراز داشت: 
طـى 24 سـاعت منتهـى بـه روز دوشـنبه شـش بیمار 
مشکوك به کرونا جان باخته اند که تاکنون تست چهار 

نفر از آنها مثبت کرونا بوده است.

مرد 45 ساله باالى درخت
 گیر کرد!

با کمک آتش نشـانان، مرد گیر کرده بـاالى درخت، به 
سـالمت پایین آمد. سـخنگوى آتش نشـانى و خدمات 
ایمنى شهردارى اصفهان گفت: در پى گیر افتادن فردى 
45 سـاله روى درخت 12 مترى، آتش نشانان به محل 
حادثه در خیابـان چهار باغ پایین مراجعـه کردند. فرهاد 
کاوه آهنگران با بیان این که این عملیات حدود دو ساعت 
طول کشـید گفت: باریک بودن کوچه ها و صعب العبور 
بودن خیابان چهار باغ پایین امکان تردد خودروى نردبان 

آتش نشانى را دشوار کرده بود.

ساعت منع تردد کمتر شود
رسول جهانگیرى، رئیس اتاق اصناف اصفهان پیشنهاد داد: 
مسئوالن با تغییر ساعت منع تردد در اسفند ماه و یا دو هفته 
پایانى اسفند، ساعت خریدهاى مردم را سرشکن کنند و اجازه 
تردد بیشتر به آنها داده شود، تا این فاصله زمانى موجب فاصله 

اجتماعى بیشتر بین افراد شود.

حضور ذوب آهن در زاهدان
 همایش بـزرگ فرصت هـاى سـرمایه گذارى در حوزه 
معـدن و نمایشـگاه بین المللـى معدن، صنایـع معدنى، 
فرآورى مواد معدنى، ماشـین آالت و تجهیزات وابسـته 
در زاهدان گشـایش یافت.  ذوب آهن اصفهان با برپایى 
غرفه  در این نمایشگاه حضورى فعال و چشمگیر داشته 
و پذیـراى میهمانـان، کارشناسـان، مراجعه کنندگان و 
عالقه مندان به این حوزه مى باشد. نمایشگاه بین المللى 
معدن، صنایع معدنى، فرآورى مواد معدنى، ماشین آالت 

و تجهیزات وابسته تا 29 بهمن ماه  برگزار مى شود.

تجدید میثاق با آرمان ها
مدیر مخابـرات منطقـه اصفهان بـه همراه تعـدادى از 
معاونیـن و مدیران ایـن مجموعه، با حضور در گلسـتان 
شهداى شهر اصفهان با آرمان هاى امام راحل و شهداى 
واال مقـام تجدید بیعـت کردند. اسـماعیل قربانى، مدیر 
مخابرات منطقه اصفهان در این آئین با اشاره به جایگاه 
ویژه شهدا در قاموس انقالب شکوهمند اسالمى گفت: 
منزلت شـهدا در جمهورى اسـالمى ایران منزلتى رفیع 
و متعالى اسـت و دسـتاوردهاى نظام مقدس جمهورى 
اسالمى حاصل خون شهدا و رشادت هاى آنان مى باشد. 
الزم به ذکر است که مخابرات منطقه اصفهان،  21 شهید 
تقدیم انقالب اسالمى نموده و 65 درصد از کارکنان این 

مجموعه ایثارگر و رزمنده هستند.

بهسازى آسفالت آبفا 
منطقه یک

به گـزارش روابط عمومـى آبفا منطقه یـک، در 3 ماهه 
اخیر، 8225 متر عملیات نوسـازى و بهسـازى آسفالت 
در سطح آبفا منطقه یک انجام گرفته است. 4900 متر از 
این متراژ مربوط به انشعابات آب و فاضالب و 3325 متر 
نیز مربوط به رفع حوادث آب و فاضالب بوده اسـت که 
توسط پیمانکاران و با نظارت امور آبفا منطقه یک انجام 

گرفته است.

تعویض  کنتورهاى معیوب 
به گزارش روابط عمومى آبفا برخوار، 150 کنتور خراب 
و فرسوده درسـایزهاي 1,2 اینچ ،3,4 و 1 اینچ تعویض 
شـده اند. این تعداد کنتورهاي معیوب و خراب شـامل 
مسـکونی ، تجاري ، خدماتی ، عمومی اداري است که 
مربوط به حوزة آبفا شهرسـتان برخواربوده و جایگزین 

شده است.

خبر

پس از پایان بازسازى تاالر هنر، باالخره ورودى هاى آن 
روى هنرمندان گشوده شد. در اختیار نداشتن این تاالر که 
حرفه اى ترین سالن تئاتر را دارد، خأل بزرگى براى فعالیت 

اهالى تئاتر اصفهان محسوب مى شد.
با نگاهى گذرا به چهره هنرمندانى که براى افتتاح تاالر 
هنر اصفهان حاضر شده بودند، مى شد شور و حرارت را 
دید، هنرمندانى که برق چشمانشان خبر از احیاى امیدى 
کمرنگ شده مى داد. قدرت ا... نوروزى شهردار اصفهان، 
محمد عیدى، مهدى مزروعى، علیرضا نصر اصفهانى و 
فریده روشن از مدیران شهرى بودند که در این مراسم 
حضور داشتند. با وجود اینکه لزوم رعایت پروتکل هاى 

بهداشــتى مانع از حضور حداکثرى هنرمندان براى این 
افتتاح شده بود، اما برخى از هنرجویان و بازیگران جوان 
تئاتر نیز خود را به این مراسم گشایش رسانده بودند. در 
این میان حضور پیشکسوتانى که مایه فخر هنر اصفهان 

هستند، بیش از هر چیز خودنمایى مى کرد.
نیاز به توسعه سالن ها، رفع فرسودگى ساختمان و حذف 
فضاهاى بدون کاربرد دالیلى بود که از ســال گذشته 
بازسازى تاالر هنر را رقم زد. این تاالر در ماه هاى انتهایى 
سال 99 و به مناسبت صدمین سال اجراى نمایش اپرا در 
اصفهان توسط میرزاده عشقى، بار دیگر آغوش خود را 

روى اهالى تئاتر اصفهان بازکرد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: با توجه 
به زمان بر و پر هزینه بودن تســت کروناى انگلیسى و 
همچنین در دسترس نبودن تجهیزات مورد نیاز به ویژه 
دستگاه ان جى اس، در حال حاضر امکان تشخیص این 
ویروس را در اصفهان نداریم و نمونه هاى مشکوك به 

تهران ارسال مى شود.
آرش نجیمى با اشــاره به شناســایى نمونه هایى از ابتال 
به ویروس کروناى انگلیســى در دو اســتان کشور یعنى 
قزوین و تهران و فوت یک بیمار در شهرســتان کاشان، 
اظهار کرد: وقتى ویروس در ســطح کشــور شناســایى 
مى شود به این معناســت که جابجایى ویروس در کشور 

وجود دارد، این موضوع باعث مى شود تمام شهرهاى کشور 
از جمله استان اصفهان در معرض خطر این ویروس باشند.

وى افــزود: تاکنون براســاس نمونه هایــى که براى 
تشخیص ویروس کروناى انگلیسى از اصفهان به تهران 

ارسال شده، هیچ مورد مثبتى شناسایى نشده است.
وى در مورد شناسایى و ارســال نمونه هاى مشکوك 
ابتال به کروناى انگلیســى، گفت: فقــط افرادى که با 
نمونه هاى تایید شــده کروناى انگلیســى در ارتباط 
بوده اند و یا مســافرت از کشــورهاى مبــدأ کروناى 
انگلیسى داشته اند شناسایى شده و نمونه آنها به تهران 

ارسال مى شود.

امکان تشخیص کروناى 
انگلیسى در اصفهان وجود ندارد

خأل فعالیت اهالى تئاتر 
اصفهان رفع شد

نشست گاز آمونیاك از یک ســردخانه میوه دریک شنبه 
شب، چهارنفر از کارکنان کارخانه قند کامیاب در مجاورت 

این سردخانه را مسموم و راهى بیمارستان کرد.
ساعت 19 و 30 دقیقه یکشنبه 26 بهمن ماه، ترك خوردن 
لوله گاز مخزن چهار هزار لیترى سردخانه اى واقع در بلوار 
الغدیر خمینى شهر، منجر به نشــت گاز آمونیاك در هوا 
شــد. بالفاصله پس از اعالم حادثه، ستاد مدیریت بحران 
تشکیل شــد و با تالش نیروهاى آتش نشانى، اورژانس، 
هالل احمر، درمان و انتظامى، نشت گاز متوقف و عملیات 
خنثى سازى توسط آب افشــان براى دفع آمونیاك از هوا 
انجام و مصدومان حادثه نیز به مراکز درمانى منتقل شدند.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان با اشاره به اینکه این سردخانه نگهدارى میوه در 
محدوده خمینى شهر به علت نقص فنى دچار مشکل شده 
و گاز آمونیاك این ســردخانه در هوا منتشــر شد، افزود: 
بالفاصله بعد از اطــالع از حادثه عوامل آتش نشــانى، 
فوریت هاى پزشکى و نیروى انتظامى به محل اعزام شدند 

و پس از حدود 4 ساعت عملیات، وضعیت کنترل شد.
وى با اشــاره به مســمومیت 4چهارنفر از کارکنان بر اثر 
استنشاق گاز آمونیاك در این حادثه، گفت: خوشبختانه این 
حادثه خسارت جانى در بر نداشت و سه نفر از مصدومان به 

مراکز درمانى منتقل شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
پیش از این نیز به ســازمان صمت، جهاد کشــاورزى و 
بخش هاى دیگر تاکید شده بود که تمام سیستم هاى خود 
را در برابر حوادث و حریق ایمن کنند، گفت: در همه بخش 

ها باید سیستم هاى آنالین اعالم حریق و خطر فعال شده 
و بر عملکرد این سیستم ها نظارت و کنترل شود.

غفور راستین، مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى 
اســتان اصفهان هم با اشــاره به وقوع این حادثه در سرد 
خانه کنار کارخانه قند کامیاب گفت: سه نفر از مصدومان 
حادثه که در سنین 28، 30 و40 ساله و همگى مرد بودند 
مشکالت تنفسى داشتند و به بیمارستان منتظرى و 9 دى 
خمینى شهر منتقل شدند. یک مصدوم دیگر هم که مردى 

29 ساله بود به صورت سرپایى مداوا شد.
وى با بیان اینکــه مصدومان این حادثــه همه کارکنان 
کارخانه قند کامیاب بودند، گفت: حادثه نشت گاز آمونیاك 
در سردخانه کنار این کارخانه اتفاق افتاد و انتشار آن باعث 

مسمومیت کارکنان کارخانه قند شد.
راســتین به اعزام پنج واحد امدادى از اورژانس اصفهان 
به محل اشاره و خاطرنشــان کرد: 2 دقیقه بعد از اطالع 
از حادثــه، اولین کد اورژانــس به محل حادثه رســید و 

خوشبختانه حادثه به خوبى مدیریت شد.
علیرضا بصیرى، فرماندار خمینى شهر نیز در مورد حادثه 
خمینى شهر، گفت: ســاعت 19 و 30 دقیقه یکشنبه شب 
گذشــته، ترك خوردن لوله گاز مخزن چهارهزار لیترى 
سردخانه اى واقع در بلوار الغدیر خمینى شهر منجر به نشت 
گاز آمونیاك در هوا شد که بالفاصله پس از اعالم حادثه، در 
ساعت 19 و  45 دقیقه ستاد مدیریت بحران تشکیل شد و 
نیروهاى آتش نشانى، هالل احمر، بهداشت و درمان، سپاه 

و نیروى انتظامى در صحنه حاضر شدند.
وى افزود: خوشبختانه با حضور به موقع نیروهاى امدادى 

و خدمات ایمنى از شهرهاى خمینى شهر، اصفهان، درچه، 
اصغرآباد، نجف آباد و مبارکه، بالفاصله نشت گاز متوقف و 
عملیات خنثى سازى توسط آب افشان براى دفع آمونیاك 
از هوا انجام شد و هیچ خطرى سالمت شهروندان را تهدید 

نمى کند.
مهدى مرادیان رئیس سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى خمینى شهر هم گفت: نشت گاز سمى آمونیاك 
از مخازن ســردخانه 60 تنى اباذر واقع در روســتاى قلعه 
امیریه خمینى شهر باعث آلودگى منطقه شد و با حضور به 
موقع آتش نشانان از ایستگاه هاى اصفهان، خمینى شهر، 

اصفهان، درچه، کوشک و اصغرآباد نشت گاز کنترل شد.
وحید عادلى رئیس اتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
درچه نیز گفت: وجود مخزن چهار هزار لیترى گاز آمونیاك 
این سردخانه نگهدارى میوه در فضاى باز، از وقوع حریق 

جلوگیرى کرد.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان هم گفت: با توجه به خطرناك بودن گاز آمونیاك، 
15 آتش نشــان متخصص اصفهانى از ســه ایستگاه با 
تجهیزات الزم وارد منطقه شــده و اقدام به قطع نشــتى 
گاز آمونیاك کردند. فرهــاد کاوه تصریح کرد با حضور به 
موقع نیرو هاى آتش نشــانى، در این حادثه انفجارى هم 

رخ نداده است.
آمونیاك گازى است بى رنگ، با مزه فوق العاده تند و طعم 
حاد و زننده که اشک آور و خفه کننده است. این گاز خطرناك 
آمونیاك هم از طریق تنفس به راحتى ســبب مرگ انسان 

مى شود و هم قابلیت اشتعال دارد.

شب پر التهاب در خمینى شهر داریو ناردال، شــهردار فلورانس نامه اى بــه قدرت ا... 
نوروزى، شهردار اصفهان نوشت و در آن بر لزوم تقویت 
رابطه این دو شــهر خواهر خوانده تاکیــد کرد. در نامه 

شهردار فلورانس از جمله آمده است: 
مایلم به شما اطمینان دهم قصد داریم رابطه خوب بین 
دو شهر اصفهان و فلورانس را هرچه بیشتر تقویت کرده 
و پروژه هاى جدیدى را در راستاى منافع دوجانبه جوامع 

خود گسترش دهیم.

قرارداد خواهرخواندگــى اصفهان و فلورانس در جریان 
سفر المبرتودینى، وزیر امور خارجه وقت ایتالیا و هیأت 
همراه در سال 1377 به امضاى دو طرف رسید. شهرداران 
دو شهر اصفهان و فلورانس، این قرارداد را در مراسمى 
در شهر اصفهان امضا کردند. تبادل هیأت هاى فرهنگى، 
همکارى هاى کارشناســى فرهنگى، تبادل گردشگر و 
همکارى هاى اقتصادى از مهمترین محورهاى قرارداد 

خواهرخواندگى اصفهان و فلورانس است.

نامه شهردار فلورانس به شهردار اصفهان

با تشکیل هیات حل اختالف قراردادي و داورى شرکت 
شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان در بهمن ماه 
ســالجاري، 105 فقره از قرارداد واحدهــاى غیر فعال 
موجود تعیین تکلیف و براى تعــداد کثیري از آنها راى 

اعطاي مهلت صادر گردید.
با تشــکیل هیات حل اختالف و داورى با حضور امین 
صبوري نژاد داور و نماینده ســازمان صنایع کوچک و 
شهرك هاى صنعتى ایران در محل شرکت شهرکهاى 
صنعتى استان اصفهان، تعداد چهار فقره از قراردادهاي 

مطروحه در این جلسه منتج به فسخ قطعى و 101 فقره 
قرارداد اعطاي مهلت راي صادر گردید.

محمد حســین براتى مدیر حقوقى و امور قراردادهاى 
شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان با اعالم 
این خبر افزود: با ابالغ فسخ این تعداد پرونده، مساحت 13 
هزار و 400 متر مربع از زمینهاي صنعتى در شهرك هاى 
صنعتى سطح استان آزاد سازى خواهد شد که این زمینها 
پس از انجام مراحل ادارى و قضایى به متقاضیان جدید 

واجد شرایط واگذارمى گردد.

تعیین تکلیف 105 فقره از قرارداد واحدهاى غیرفعال

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان تیراندازى و 
فوت یک نفر در تجمع بازنشستگان در شهر اصفهان 

را تکذیب کرد.
به گزارش «مهــر»، ظهر روز یک شــنبه تعدادى از 
بازنشســتگان تأمین اجتماعى رو بــه روى اداره کل 
تأمین اجتماعى استان اصفهان در خیابان عباس آباد 
تجمع کرده بودند. اما پس از ایــن تجمع ویدئویى در 
فضاى مجازى با ادعاى برخورد نیروى انتظامى با تجمع 
کنندگان و تیراندازى منجر به فوت یکى از افراد حاضر 
در این تجمع منتشر شد که جانشین فرمانده انتظامى 

استان اصفهان این موضوع را تکذیب کرد.
ســرهنگ محمدرضا هاشــمى با بیان اینکه از یگان 

ویژه در تجمع مربوط به بازنشســتگان استفاده نشده 
است، ابراز داشت: انتشــار این فیلم و نسبت دادن آن 
به اصفهان اقدامى است که توسط دشمن انجام شده 
است. همچنین رئیس پلیس فتاى استان اصفهان نیز 
گفت: این فیلم اصًال مربوط به اصفهان نبوده و موضوع 
درگیرى با ناجا و مردم نیست. سرهنگ سید مصطفى 
مرتضوى ابراز داشت: این فیلم متعلق به گذشته است 
و این اتفاق رو به روى دادگسترى کرمانشاه روى داده 

است نه در اصفهان.
همچنین سرهنگ على قمیان، سخنگوى سپاه صاحب 
الزمان (عج) نیز این خبر را تکذیب کرد و گفت: در این 

تجمع هیچ گونه تیراندازى صورت نگرفته است.

تکذیب تیراندازى منجر به فوت
 در تجمع بازنشستگان

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان 
اصفهان گفــت: وزش باد شــدید براى 
چهارشنبه و پنج شنبه در مناطق مرکزى 

شرق و شمال شرق استان اصفهان پیش 
بینى شده است.

ابراهیــم هنرمند با اشــاره به بررســى 
نقشه هاى هواشناسى اســتان اصفهان 

اظهار داشــت: از روز چهارشنبه سامانه 
بارشى بر روى استان فعال مى شود.

وى با بیان اینکه براى روز پنجشنبه شاهد 
تشدید بارش ها در استان خواهیم 
بود، ابراز داشت: در این روز بارش 
برف براى مناطق غرب و جنوب 
استان پیش بینى شده و در سایر 

نقاط نیز بارش باران را داریم.
هنرمند با بیان اینکه براى روز 
چهارشــنبه و پنجشنبه شرق و 
شمال شرق استان و همچنین 
مناطق مرکزى طوفــان لحظه اى براى 
استان پیش بینى شده است، تصریح کرد: 
در این زمینه هواشناسى اصفهان هشدار 

نارنجى صادر کرده است.

هشدار نارنجى هواشناسى براى آخر هفته

باران و طوفان لحظه اى
 اصفهان را فرا مى گیرد

مدیر طرح ســاماندهى ناژوان گفت: با توجه به شیوع 
آنفلوآنزاى پرندگان، باغ پرندگان اصفهان به طور موقت 

تعطیل شد.
سید رســول هاشــمیان اظهار کرد: با توصیه اداره کل 
دامپزشکى استان اصفهان و براى حفظ سالمت پرندگان 
و شــهروندان اصفهانى، از روز دوشــنبه 27 بهمن ماه 

مجموعه باغ پرندگان تا اطالع ثانوى بسته خواهد شد.
وى با بیان اینکه در باغ پرنــدگان اصفهان هیچ مورد 
مشکوکى از ابتالى پرندگان به بیمارى آنفلوآنزاى مرغى 
مشاهده نشده است، افزود: این اقدام براى پیشگیرى از 
ابتال یا شیوع این بیمارى بین پرندگان و بازدیدکنندگان 

انجام مى شود.
مدیر طرح ســاماندهى ناژوان ادامــه داد: طرح فورى 
واکسیناســیون همه پرندگان با مســاعدت اداره کل 

دامپزشکى استان در حال انجام است.
وى با اشاره به باز بودن سایر مراکز ناژوان، تصریح کرد: 
باغ خزندگان و باغ استوایى و تله ســیژ ناژوان همانند 
گذشته با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى و با ظرفیت 

50 درصد در خدمت شهروندان اصفهانى خواهد بود.
هاشمیان گفت: در مجموعه آکواریوم نیز شاهد تعمیرات 
جزئى آن هســتیم که زمان بازگشایى آن متعاقباً اعالم 

خواهد شد.

باغ پرندگان  تعطیل شد

مجرى طرح واکسیناسیون کرونا در استان اصفهان، با 
بیان اینکه استقبال از واکسن کرونا در اصفهان بیش از 
حد تصور بود، گفت: امیدواریم تا قبل از عید نوروز تمام 

کادر درمان در اصفهان واکسینه شوند.
مهدى فارسى با اشاره به اینکه به مرور درحال تزریق 
واکسن کرونا به کادر درمان در استان اصفهان هستیم، 
اظهار کرد: مرحله نخست تزریق واکسن به پرسنل 

مرکز درمانى خورشید در اصفهان انجام شد.
وى با اشــاره به ورود نخســتین محموله 20 هزار 
دوزى واکسن اســپوتنیک روسى به کشــور و آغاز 
واکسیناسیون کرونا از 21 بهمن ماه، گفت: این میزان 

واکسن براى 10 هزار نفر بود، چون واکسن باید در دو 
مرحله تزریق شود. سهم اصفهان نیز 1460 دوز براى 

730 نفر از کادر درمان بود.
مجرى طرح واکسیناسیون کرونا در استان اصفهان 
گفت: باتوجه بــه اینکه میزان واکســن اختصاص 
یافته اندك بود، پرســنل شاغل در بخش آى سى یو 
بیمارستان ها در اولویت قرار گرفتند و واکسیناسیون 
از بیمارستان هاى ریفرال عیســى بن مریم و الزهرا 

(س) شروع شد.
وى با بیان اینکه مرحله اول واکسیناسیون کرونا در 
اصفهان به اتمام رسید و 730 نفر از پرسنل آى سى یو 
بیمارستان ها واکسن کرونا را دریافت کردند، افزود: 
خوشبختانه محموله دوم واکسن کرونا به کشور وارد 
شــد که 100 هزار دوز اســت و قطعًا سهم بیشترى 

نسبت به مرحله اول دریافت خواهیم کرد.
فارسى گفت: پس از واکسیناسیون کامل پرسنل آى 
سى یو، سایر پرسنل بیمارستان ها نیز واکسن دریافت 
خواهند کرد و تا پایان سال تالش مى کنیم کل کادر 
پزشکى بیمارســتان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها و 

مطب ها واکسینه شوند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 74 هزار کارت ملى هوشمند در دفاتر پیشخوان 
دولت و ادارات ثبت احوال استان اصفهان مانده است.

حسین غفرانى کجانى با اشــاره به آخرین وضعیت صدور کارت ملى هوشمند در استان 
اصفهان اظهار داشت: تاکنون 97 درصد از مشموالن دریافت کارت ملى در استان اصفهان 

اقدامات دریافت این کارت را انجام داده اند.
وى با بیان اینکه در مجموع چهار میلیون و 650 هزار نفر در اســتان اصفهان مشمول 
دریافت کارت ملى هوشمند هستند، اضافه کرد: تاکنون حدود سه میلیون و 900 هزار نفر 

کارت ملى هوشمند خود را دریافت کرده اند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به پایان اعتبار کارت ملى هاى قدیمى گفت: 
کسانى که تا کنون کارت هاى ملى هوشمند خود را دریافت نکرده اند براى دریافت خدمات 
با هیچ گونه اختاللى مواجه نیستند، چون رسید درخواست کارت ملى هوشمند را سازمان 
ثبت احوال از طریق بارکد فعال کرده است که با ارائه این رسید تمامى خدمات مورد نظر 

را مى توانند دریافت کنند.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه 74 هزار قطعه کارت ملى هوشــمند صادر شده در دفاتر 
پیشخوان دولت و ادارات ثبت احوال استان اصفهان مانده است، ابراز داشت: شهروندانى 
که پیامک صدور کارت ملى شأن را دریافت کرده اند باید براى دریافت کارت ملى به این 

مراکز مراجعه کنند.

واکسیناسیون تمام کادر درمان اصفهان تا عید نوروز
رسوب 74 هزار کارت ملى

 در دفاتر پیشخوان 

نشت گاز آمونیاك در یک شنبه شب باعث تشکیل ستاد مدیریت بحران و اعزام 
ده ها مأمور اورژانس، آتش نشان و نیروى انتظامى به محل حادثه شد
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  فروغ گشتیل / خبرگزارى صبا |
به گزارش خبرنگار موســیقى خبرگزارى صبا، 
یکى از قطعه هاى آلبوم «حواست به منه» از رضا 
صادقى با نام «دلخوشــى» فردا 29 بهمن ماه 
ســاعت 12 از ســایت هاى معتبر موسیقى و 
وب سایت رضا صادقى منتشــر مى شود. رضا 
صادقى هرآنچه عشــق و لبخند از این موسیقى 
دریافت خواهد شد به روح على انصاریان تقدیم 

کرده است.
کسانى که در ساخت این قطعه همکارى داشته اند 
عبارتند از موسیقى و تنظیم: مهدى ابراهیمى نژاد، 
متن ترانه: رضا صادقى، گیتار الکتریک: علیرضا 
الیاس وند، کمانچه: سیاوش ولى پور، میکس و 
مســترینگ: فرید ایمانى، تهیه کننده: موسسه 

فرهنگى هنرى لیما و میالد ماهان راد.

تقدیم «دلخوشى» به روح على انصاریان  عوامل و بازیگران اختالفاتى درگرفته استیکى از منابع ادعا مى کند تولید فیلم «ماموریت غیرممکن» با مشکل دیگرى مواجه شده و در میان 
تولیــد این 

دنباله و قسمت هشتم که قرار است به صورت همزمان ضبط شوند اخیراً 
پــس از 

چندین وقفه ادامه پیدا کرده و بعضى از صحنه هاى آن در خاورمیانه 
فیلمبردارى شده بود. منابع نزدیک به پروژه مى گویند "تام کروز" 
بازیگر و تهیه کننده یک بار دیگر تولیــد را متوقف کرده و از عوامل 
خواســته پیش از آنکه محدودیت هاى ســفر به بریتانیا اجرا شود، به 

خانه بازگردند.
یکى از منابع ادعا مى کند: تولید با مشــکل دیگرى مواجه شده و در میان 
عوامل و بازیگران اختالفاتى درگرفته اســت. او اضافــه مى کند که قانون 
قرنطینه در یک هتل با استقبال عوامل همراه نشده و آن ها درخواست کرده اند 
پیش از آنکه تغییرى در قوانین و محدودیت هاى سفر به بریتانیا اعمال شود به 
خانه بازگردند. به این ترتیب استودیو چاره اى جز توقف فیلمبردارى نداشته است.

وزارت بهداشــت بریتانیا اعالم کرده مســافرینى که از 33 کشور مشخص به 
انگلستان بیایند باید به مدت 10 روز در یک هتل قرنطینه شوند. این منبع مى گوید: 
مى کنند که این کار ارزشش را ندارد.روحیه بســیار پایین اســت و عوامل جوان ترى که درآمد زیادى ندارند احساس 

تولید این پروژه اولین بار در ماه فوریه سال 2020 آغاز شد و با شیوع پاندمى در ایتالیا 
یکى از اولین فیلم هاى هالیوودى بود که به حالت تعلیق درآمد.

در ماه سپتامبر گذشته گزارش شد که کروز نزدیک به 500 هزار پوند براى اجاره  یک کشتى در 

نروژ پرداخت کرده تا از آن به عنوان هتل براى عوامل استفاده کند. این فیلم در ماه دسامبر نیز با 

حواشى زیادى مواجه شد وقتى که فایل صوتى پرخاش کروز به عواملى که فاصله گیرى اجتماعى 

را رعایت نکرده بودند منتشر شد. کروز سپس به صورت زودهنگام به تعطیالت رفت و بعد گزارش 

شد که او براى نظارت بر رعایت پروتکل هاى بهداشــتى چند ربات با هوش مصنوعى خریدارى 
کرده است.

عوامل و بازیگراناختالفاتى درگرفیکىاز منابع ادعا مى کند تولید فیلم
تولیــد این

دنباله و قسم
پــس از

چندین
فیلمب
بازیگ
خواسـ
خانه بازگ
یکىاز منا
بازی تولیداین پرمى کنند که اینروحیه بســیاانگلستان بیایندبوزارت بهداشــتخانه بازگردند. بهپیشاز آنکه تغیقرنطینه در یکعوامل و
یکى از اولین
ماه سپتامبر گذشتهگ از آندر تا پرداخت کرده بودند منحواشىزیادى مواجه شدنروژ رعایت نکرده شد که او براى نظارترا

است. کرده

بدشانسى هاى «تام کروز» ادامه دارد

  على زمانى / روز یاتو |
رؤیا افشار متولد 1339 در شهر آبادان اســتان خوزستان، بازیگر نقش 
نانسى در فیلم «مامان» موفق شد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول زن را در سى و نهمین جشنواره فیلم فجر کسب کند. او این جایزه را 
در حالى به دست آورد که رقباى مهمى در کاندیداتورى سیمرغ بلورین 

بهترین بازیگر نقش اول زن جشنواره سى و نهم داشت. 
فیلم مامان که یکى از فیلم هاى موفق جشــنواره ســى و نهم بود و 
بخاطرش، رویا افشار توانســت به مهم ترین جایزه دوران بازیگرى 

انیســى کارگردانى شده خود دست یابد، توسط آرش 
را تهیه کنندگى کرد.است و مجید برزگر آن 

فهرست گیشه هاى مامــان احتماًال در 
پر فروش ســینماى  

ایران در ســال 1400  
شمســى قرار بگیرد اما 
بــى تردیــد بســیارى از 
مخاطبان جوان تر ســینماى 
ایران، آشــنایى چندانى با رویا 
افشار که نقش اصلى را در این فیلم 

بارى مى کند ندارند.
رویا افشــار یا رویا افشــارى نسب 
بازیگــر ســینما و تلویزیــون و 
از پیشکســوتان بازیگرى محســوب مى شود. 
خیلى ها رویا افشــار را در تئاتر و برنامه هــاى ژانر کودك در 

دهه60 به یاد مى آورند.
او دانش آموخته معمارى است و در سال 1355 طراحى دکور 
انجام مى داد. در سال 58 با تئاتر به حوزه هنرهاى نمایشى 
آمد و بیش از 30 سال کار هنرى را در کارنامه دارد. از سال 

1367 تا سال 1380 به دالیل نامشــخصى ممنوع الکار بود و دوباره از 
دهه 80 شاهد نقش آفرینى هاى دوباره رویا افشار در سینما و تلویزیون 
بودیم. سریال آینه در ســال 64  در بر گیرنده یکى از بازى هاى خاطره 

انگیز رویا افشار بود.
پس از آن در سریال در خانه در سال 66 حضور یافت. سریال راویان اخبار، 
سریال سیب ترش، سریال آهوى ماه نهم، سریال کمربندها را ببندیم، 
سریال بایرام، سریال دست باالى دست و سریال خانواده دکتر ماهان 
از جمله سریال هایى بود که شاهد نقش آفرینى رویا افشار در آن بودیم.

رویا افشار در سینماى ایران نیز در 13 فیلم حضور داشت. فیلم مامان، 
فیلم سرکوب، فیلم ایستگاه اتمسفر، فیلم سه ماهى، فیلم عصر بارانى، 
فیلم خسته نباشید، فیلم دایناسور، فیلم معامله، فیلم تیک، فیلم تحفه ها، 

فیلم در انتظار شیطان و فیلم شاید وقتى دیگر.
او در جدیدترین گفتگویش به روزنامه «همشهرى» گفت: «به تلویزیون 
خیلى اعتماد ندارم. در کارى بازى مى کنــى و بعد مى بینى نتیجه چیز 
دیگرى شده است. کسانى که مى توانســتم به آنها اعتماد کنم دیگر در 
تلویزیون نیستند و جایشان را کســانى گرفته اند که معلوم نیست چقدر 
در تلویزیون ماندگار باشند. اینها سبب شده که کمتر به سراغ تلویزیون 

بروم.»
افشار با ابراز بى اطالعى از وضعیت سینماى ایران هم مى گوید: «خیلى 
سر درنمى آورم از ســینماى ایران و بازیگران را، جز یکى دو نفر، دنبال 
نمى کنم. بیشتر به فیلم هایى که از سینماى جهان دارم مراجعه مى کنم 
و آنها را تماشا مى کنم و فکر مى کنم همچنان مى توانند مربیان خوبى 

باشند.»
رویا افشار که ســیمرغ بلورین جشــنواره فیلم فجر 99 را کسب کرد، 
صفحه اى در اینســتاگرام و توییتر ندارد. او هنوز در برنامه دورهمى و 
خنداونه شــبکه نســیم حضور نیافته و اطالعاتى درباره همسر وى در 

دسترس نیست.

دیدار با رؤیا افشار، بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم فجر

ممنوع کارى که سیمرغ گرفت

ن ر ارزشش را ندارد.پایین اســت و عواملجو
 اولین بار در ماه فوریه سال 2020 آغاز شد و با شیوع پاندمى در ایتالیا 

م هاى هالیوودى بود که به حالت تعلیق درآمد.0
ش شد که کروز نزدیک به 500 هزار پوند براى اجاره  یک کشتى در 

عنوان هتل براى عوامل استفاده کند. این فیلم در ماه دسامبر نیز با 0
ى که فایل صوتى پرخاش کروز به عواملى که فاصله گیرى اجتماعى 
د. کروز سپس به صورت زودهنگام به تعطیالت رفت و بعد گزارش 
تپروتکل هاى بهداشــتى چند ربات با هوش مصنوعى خریدارى 

یار پا
ن کار
روژه او
ن فیلم
 گزارش
آن به عن
د وقتىک
منتشر شد
 بر رعایت

على زمانى / روز یاتو|
9رؤیا افشار متولد 1339 در شهر آبادان اســتان خوزستان، بازیگر نقش

نانسى در فیلم «مامان» موفق شد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول زن را در سى و نهمین جشنواره فیلم فجر کسب کند. او این جایزه را 
در حالى به دست آورد که رقباى مهمى در کاندیداتورى سیمرغ بلورین 

بهترین بازیگر نقش اول زن جشنواره سى و نهم داشت.
مامانکه یکى از فیلمهاى موفقجشــنواره ســى و نهم بود و  فیلم
بخاطرش، رویا افشار توانســت به مهم ترین جایزه دوران بازیگرى 

انیســى کارگردانى شده خود دست یابد، توسط آرش
را تهیه کنندگى کرد.است و مجید برزگر آن 

فهرست گیشه هاى مامــان احتماًال در 
پر فروش ســینماى 
ایران در ســال 1400

شمســى قرار بگیرد اما 
بــى تردیــد بســیارى از 
مخاطبان جوان تر ســینماى 
ایران، آشــنایى چندانى با رویا 
افشار که نقش اصلى را در این فیلم 

بارى مى کند ندارند.
رویا افشــار یا رویا افشــارى نسب 
بازیگــر ســینما و تلویزیــون و 
از پیشکســوتان بازیگرى محســوب مى شود. 
خیلى ها رویا افشــار را در تئاتر و برنامه هــاى ژانر کودك در 

دهه60 به یاد مى آورند.
5او دانش آموخته معمارى است و در سال 1355 طراحى دکور 
8انجام مى داد. در سال 58 با تئاتر به حوزه هنرهاى نمایشى 
کارنامه دارد. از سال در 30 سالکار هنرىرا آمد و بیشاز

دیدار با رؤیا افشار، بهترین باز

ممنوع کارى که

  ندا آل سید طیب / خبرگزارى ایسنا |
نوجوان 13 ساله اى که براى اولین بار به سینما رفته بود، بدجورى از دیدن تصاویر متحرك روى پرده 
نقره اى هیجان زده شــد. این جادو رهایش نمى کرد. این فکر آن قدر با او ماند تا او را به ناصر ممدوح 

تبدیل کرد؛ یکى از صداهاى ماندگار و خاطره ساز ما.
ناصر ممدوح، گوینده و مدیر دوبالژ آثار متعددى است. بزرگترها اول بار صداى او را با فیلم «زنده باد 

زاپاتا» ساخته مشهور الیا کازان شناختند و نسل جدیدتر هم با «جزیره اسرارآمیز» از او خاطره دارند.
این هنرمند که زاده 26 بهمن سال 1321 است، روز یکشنبه 26 بهمن 78 ساله شد و به همین مناسبت 

موزه سینما، فیلم کوتاهى از گفتگوى او که سال 1394 انجام شده، منتشر کرده است. اما ورود این نوجوان 
مشتاق که حاال به جز درس و مشق، رویاى دیگرى به نام سینما داشت، به عرصه دوبله، داستان جالبى دارد.

ممدوح بعد از اینکه جذبه سینما را چشید، مدام در اندیشــه آن بود که در این عرصه سهمى داشته باشد و 
مى خواست مجالى براى حضور بیابد. به همین منظور دست به قلم شد و فیلمنامه اى نوشت که قصه خوبى 
هم داشت؛ «نه مثل یک بیگانه». دست نوشته اش را برداشت و پیش زنده یاد مهدى میثاقیه برد که یکى از 
بزرگترین تهیه کنندگان سینما در آن دوره بود. او نیز کوشید فوت و فن کار را به این جوانک مشتاق بیاموزد 
ولى در چند نشستى که با ممدوح داشت، متوجه صداى خوب او شد و جوان را به عطاا... کاملى، از مدیران 

کاربلد دوبالژ معرفى کرد.
کاملى دریافت که جوانک نیازى هم به تست گویندگى ندارد و دست او را گرفت و به پروژه «زنده باد زاپاتا» 
دعوتش کرد و این سرآغاز حضور ناصر ممدوح در زمینه گویندگى بود که به سال 1340 برمى گردد. او با 
«زاپاتا» گریست و زندگى کرد ولذت برد. او پیش «کاملى» مشق گویندگى کرد و آن چنان که خود مى گوید 

زندگى اش در سینما خالصه مى شد.
ممدوح در سال هاى پربار فعالیت خود با گویندگى در آثارى همچون «اسپارتاکوس»،«محمد رسوال ا...»، 
«السید»،«دره من چه سبز بود»، «کتاب آفرینش»، «جنگ و صلح» و ... نیز نسخه سینمایى «شاه لیر» و 
«هملت» یا مجموعه هاى تلویزیونى «جنگجویان کوهستان»، «زورو»، «لئوناردو داوینچى» و ... براى 
مردم خاطراتى شیرین ساخته است. همچنانکه کودکان دیروز با کارتون هاى «سندباد»،«معاون کالنتر» 

و «مارکوپولو» و ... او را به یاد دارند.
ممدوح که تجربیاتى  در حوزه بازیگرى دارد، همچنان دوســتدار حرفه گویندگى است. آن چنانکه خود 
مى گوید: «وقتى جاى شخصیتى حرف مى زنم، خود را به جاى او مى گذارم ولى در فیلم هاى کره اى ژاپنى 

نمى توانم صحبت کنم، نمى توانم خود را با لب و دهان و صداى آنان تطبیق دهم.»
این صداى خاطره ساز که باور دارد کار هنر مبتنى بر سلیقه است، از دوستش «بهرام زند » هم یاد مى کند 

که در زمینه تنظیم دیالوگ ها و انتخاب گویندگان چقدر وسواس داشته است. 
شــرمنده اش کرده انــد: و حاال او از محبــت مردم مى گوید که همیشــه 

. صداى «مردم صداها را دوســت دارنــد ولى نه هر  صدایــى را
دوبلورها نیست.»ماندگار داریم ولى تعدادشــان بــه اندازه 

 

ناصر ممدوح از جاودانه هاى عرصه دوبله 78 ساله شد

خاطره سازى با 
«اسپارتاکوس» و «زورو» 

مى گوید: «وقتى جاى شخصیتى حرف مى زنم، خود را به جاى او مى گذارم ولى در فیلم هاى کره اى ژاپنى
نمى توانم صحبت کنم، نمى توانم خود را با لب و دهان و صداى آنان تطبیق دهم.»

این صداى خاطره ساز که باور دارد کار هنر مبتنى بر سلیقه است، از دوستش «بهرام زند » هم یاد مى کند 
که در زمینه تنظیم دیالوگ ها و انتخاب گویندگان چقدر وسواس داشته است. 

شــرمنده اش کرده انــد: و حاال او از محبــت مردم مى گوید که همیشــه 
. صداى «مردم صداها را دوســت دارنــد ولى نه هر  صدایــى را

دوبلورها نیست.»ماندگار داریم ولى تعدادشــان بــه اندازه 

فصل سوم مجموعه «روزگار جوانى» به کارگردانى اصغر توسلى روز یکشنبه کلید خورد.
فصل اول «روزگار جوانى» سال 1377 به تهیه کنندگى اصغر توسلى، کارگردانى شاپور قریب و اصغر توسلى و نویسندگى 

اصغر فرهادى روى آنتن شبکه پنج رفت.
همچنین فصل دوم این مجموعه در ســال 1378 به تهیه کنندگى و کارگردانى اصغر توســلى و نویسندگى على اکبر 

محلوجیان و فرهاد نقدعلى براى شبکه تهران ساخته شد.
اصغر توسلى کارگردان و تهیه کننده 2 فصل پیشین «روزگار جوانى» کارگردانى فصل سوم را نیز به تهیه کنندگى سپهر 
محمدى برعهده دارد.فصل سوم این مجموعه قرار است در 30 قسمت براى شبکه پنج سیما تولید شود.اسامى بازیگران 

و دیگر عوامل فصل سوم «روزگار جوانى» به زودى اعالم مى شود.

ادامه سریال پرطرفدار دهه 70 جلوى دوربین رفت

سیدجواد هاشمى، بازیگر سینما و تلویزیون که این شب ها سریال «دادستان» را روى آنتن شبکه سه دارد، درباره 
نقشى که در این سریال عهده دار است، گفت: درباره نقشى که این بار مسعود ده نمکى در «دادستان» برعهده من 
گذاشته است، مى توانم بگویم نســبت به همه نقش هایى که بازى کرده ام، متفاوت است. صد البته که در شکل و 

شمایل من تفاوتى به نظر نمى رسد اما نقشى بسیار متفاوت را بازى کرده ام.
وى ادامه داد: مسعود ده نمکى در «دادستان» قصه اى را روایت مى کند که کامال به روز است و به مسایل روز مبتالبه 

جامعه به لحاظ اجتماعى، سیاسى و اخالقى توجه دارد.
وى تاکید کرد: مجموعا فکر مى کنم سریال «دادستان» کار خوبى از آب درآمده است. براى من نکته قابل اعتنا در این 
سریال این بود که در کنار استاد محمد کاسبى نقش بازى کردم و بیشتر کارم در کنار ایشان بود. در این سریال نقش 

مشاور و معاون محمد کاسبى را با نام «شیرانى» ایفا کردم که امیدوارم مخاطبان بپسندند.
سریال «دادستان» به کارگردانى مسعود ده نمکى و تهیه کنندگى محمد خزاعى محصول جدید مرکز سیمافیلم است 

که هر شب ساعت 20 و 45 دقیقه از شبکه سه سیما روى آنتن مى رود.
محمد کاسبى، سیدجواد هاشــمى، هومن برق نورد، برزو ارجمند، على سلیمانى، بهنوش بختیارى، سحر قریشى، 
علیرضا اســتادى، کاوه سماك باشــى، اصغر نقى زاده، هلیا امامى، رضــا توکلى، محمود مقامى، نــگار فروزنده، 
نیما شاهرخ شاهى، مجید شهریارى، شیوا خســرومهر، فریبا ترکاشوند، فرج ا... گل ســفیدى، ابراهیم کوهخایى، 
حمید متقى، مختار ثائقى، مریم وانشانى، سینا آبگون، یاسمن ترابى، مجید قادرى و… در سریال «دادستان» بازى 

مى کنند.

سیدجواد هاشمى: 
نقشم در «دادستان» متفاوت است
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 نمایش اخیر سجاد شهباززاده در مصاف سپاهان با  استقالل و گشودن دروازه تیم سابقش نشان داد که این مهاجم طالیى پوش، امسال اسبش را براى کسب عنوان آقاى گلى 
زین کرده است.

سجاد که هفت هشت سال پیش و پس از پیوستن به استقالل به حدى افول کرده بود که آمار گلزنى اش به یک گل در هر 260 دقیقه رسیده بود در فصل 98-97 با امید به درخشش 
زیر نظر ژنرال به سپاهان آمد اما گویا قسمت بر این بود که موتور گلزنى او در زمان حضور محرم نویدکیا روى نیمکت طالیى پوشان روشن شود. محرم با بازى گرفتن از شهباززاده 
در نوك حمله سپاهان که پست تخصصى این بازیکن است هم باعث احیاى او شده هم فاز تهاجمى تیمش را تقویت کرده و بدین ترتیب سپاهانى ها توانسته اند عنوان بهترین خط 

حمله نیم فصل نخست لیگ بیستم را با 25 گل زده از آن خود کنند که سهم سجاد شهباززاده در این میان 12 گل است.
این فوروارد 31 ساله در فصل جارى با احتساب 1275 دقیقه بازى براى سپاهان تا پایان نیم فصل توانسته نسبت به زمان حضورش در استقالل آمار گلزنى خود را حدوداً دو برابر 
افزایش دهد و به یک گل در هر 106 دقیقه برساند و با این تفاسیر مى توان امید داشت که اگر سجاد شهباززاده با همین فرمان پیش رود در انتهاى فصل نیز گوى سبقت را از رقبا 
ربوده و کفش طالى آقاى گلى را از آن خود کند. چه اینکه عالوه بر عطش سیرى ناپذیرى که این روزها این مهاجم براى گلزنى پیدا کرده، در ترکیب سپاهان هافبک هاى خالق و 
توانمندى دیده مى شوند که با فضاسازى هاى مناسب و بازى سازى هاى خالقانه خود هر کدام به تنهایى براى تغذیه خط حمله آتشین یک تیم کفایت مى کنند، هافبک هایى که به 

آن اندازه از هماهنگى با فوروارد تیمشان رسیده اند که بعضاً شب قبل از بازى براى نحوه باز کردن دروازه حریف با او قول و قرار مى گذارند و برنامه ریزى مى کنند.

ذوب آهن که یکى از کاندیداهاى سقوط به دسته پایین تر است، بدون 
سرمربى یک 3 امتیاز دیگر را از دست داد.

هفته پایانى نیم فصل نخســت رقابت هاى لیگ برتر طى روزهاى 
گذشته برگزار شد و ذوب آهن که به همکارى با رحمان رضایى خاتمه 
داد، در زمین مس رفسنجان 3 امتیاز دیگر را از دست داد تا بیش از پیش 

به سقوط به دسته اول نزدیک شود.
ذوب آهن این فصل کار را با رحمان رضایى آغاز کرد و از همان هفته 
نخست با بدشانسى هاى متعدد و اشتباهات داورى مواجه شد و چندین 
امتیاز را به همین دلیل از دست داد و در ادامه نیز با وجود ارائه بازى خوب 
توسط شاگردان رضایى، اما آنها در راه رسیدن به نتیجه مطلوب، ناکام 
بودند. پس از شکســت ذوبى ها در هفته گذشته و در دربى اصفهان، 
مدیران این تیم تصمیم به برکنارى رضایى گرفتند و براى دیدار مقابل 
مس نیز، کار را به دســتیاران رحمان سپردند که البته آنها در این گام 
ناکام بودند و با یک شکست دیگر، همچنان در رده هاى پایینى جدول 
باقى ماندند. اما این در حالى است که مدیران ذوب آهن زمان کافى 
براى انتخاب سرمربى را در اختیار داشتند و حتى با گزینه هاى مدنظر 
خود نیز وارد مذاکره شدند، اما هنوز سرمربى جدید این تیم به صورت 
رسمى اعالم نشده است. این در شرایطى است که ذوب آهن در حال 
سقوط به دسته پایین تر قرار دارد و شاید خوش شانسى آنها در عدم 
کسب نتیجه الزم توسط نساجى طى هفته هاى اخیر، باعث شده است 

ذوب آهن در حال حاضر جزو دو تیم سقوط کننده نباشد.
به هر حال به نظر مى رسد که مدیران ذوب آهن براى از دست نرفتن 
زمان باقى مانده، باید سریعا نسبت به انتخاب سرمربى جدید خود اقدام 
کنند چرا که از دست رفتن هر روز براى آنها، مى تواند در پایان فصل 

منجر به کسب نتیجه ناخوشایند شود.

هافبک تیم سپاهان در مورد شرایط خودش و تیمش صحبت کرد.
محمدرضا حسینى در گفتگویى در خصوص دیدار سپاهان مقابل استقالل اظهار داشت: 
فکر مى کنم همه دیدند که ما مقابل استقالل تیم برتر میدان بودیم و در طول 90 دقیقه 
هیچ فرصتى به این تیم ندادیم و به خوبى بازى را کنتــرل کردیم. آنالیز خوبى روى تیم 
حریف و نقاط ضعف و قوتش داشتیم و توانستیم برترى خودمان را به آنها دیکته کنیم 
و نتیجه اى که در بازى رقم خورد به هیچ وجه حاصل اتفاق نبود. استقالل تیم 
خوب و قابل احترامى است و این بازى براى ما 6 امتیازى بود و خوشحالم 

این نتیجه خوب را به هواداران هدیه دادیم.
وى در مورد صدرنشینى این تیم هم گفت: پیش از این هم چند بار فرصت 
داشتیم به صدر برســیم ولى در نهایت در این هفته چنین اتفاقى افتاد. 
صدرنشینى در میانه فصل چندان اهمیتى ندارد و مهم تیمى است که در 
پایان هفته سى ام صدرنشین باشــد و جام قهرمانى را باالى سر مى برد و 

امیدوارم آن تیم ما باشیم.
هافبک سپاهان در مورد شــانس قهرمانى این تیم گفت: هنوز زود است 
بخواهیم در این مورد حرف بزنیم و تمرکزمان را روى این مسائل بگذاریم. 
تازه نیم فصل شده است و ما باید هفته به هفته جلو برویم و هر بازى به فکر 
بازى بعد باشــیم ولى این را مى گویم با مدیریت و مربیگرى حال حاضر 
سپاهان آینده خوب و روشنى را براى تیم مى بینم و امیدوارم به چیزى که 

شایسته اش هستیم برسیم.
حسینى در مورد تمدید قراردادش با سپاهان هم عنوان کرد: قرارداد من 
پایان فصل تمام مى شود و این را باید بگویم که خودم را مدیون سپاهان 
و هوادارانش مى دانم. یادم نمى رود فصل قبل که دچار مصدومیت شدم 
و نتوانستم زیاد براى تیم مثمر ثمر باشم چقدر از من حمایت کردند و 
مى گفتند مى دانیم به زودى برمى گردى و بــازى هاى خوبى انجام 
خواهى داد و براى همین من همینجا مى گویم اولویت اول و دوم 
و سوم من سپاهان است و امیدوارم شرایط به گونه اى پیش 

برود که همکارى ما ادامه پیدا کند.

سیاوش اکبرپور در خصوص بازى ضعیف استقالل مقابل سپاهان 
اظهارات تندى را مطرح کرد. بخشى از اظهارات او را مى خوانید:

عملکرد برخى بازیکنان استقالل مقابل سپاهان مشکوك و بودار 

بود، این بازى یکى از تابلو تریــن بازى هاى دو دهه اخیر فوتبال 
ایران بود. یک عده مى خواهند زیر پاى سرمربى استقالل را خالى 
کنند ولى آنها باید خجالت بکشند وگرنه آبرویشان را در این فوتبال 
مى برم.  زمانى که ما در اســتقالل بازى مى کردیم، بارها اتفاق 
افتاد که براى ما غذایى تهیه کردند که آن را دوست نداشتیم. این 
را مى توانید از جواد نکونام، آندو تیموریان و بقیه بچه ها بپرسید. 
ما هم بدون این که کسى بفهمد خودمان از بیرون غذا سفارش 

مى دادیم و کسى هم متوجه این موضوع نمى شد.
 بازیکن باید تمام تمرکزش درون زمین باشد و هر خواسته اى دارد به 

سرپرست تیم یا سرمربى منتقل کند. این که همگى ائتالف کنند و باال 
و پایین یک باشگاه را بکویند، درست نیست. بازیکن چگونه به خودش 
اجازه مى دهد در مورد ســرمربى تیم صحبت کند،مگر مى شود وزیر 
ورزش فردى را انتخاب کند کــه این همه قرارداد 
افتضاح بسته و حاال باشگاه نمى تواند از پس مطالبات 
بازیکنــان بربیاید؟ مثل این مى مانــد که وزیر راه 
قسمتى از راهسازى کشور را به یک ماشین فروش 

بدهد. آیا به نظر شما این کار شدنى است؟
برخى بازیکنان درون تیم در فضاى مجازى هزینه 
مى                                   کنند تا از آنها خوب بنویسند یا دیگران را تخریب 
کنند. این پول ها حالل نیست. آقاى بازیکن که از 
این پول ها هزینه مى کنى، برو ببین شاهرخ بیانى و 
ورمزیار چگونه بازیکن بزرگى شدند. خودتان را با 
این نفرات قیاس نکنید. بروید یک بار ببینید عکس 
تیمى سالى که استقالل قهرمان آسیا شد چگونه 
است. هر نفر لباس یک تیم را به تن داشت. یکى 
لباس بانک ملى به تنش بود و یکى لباس بانک تجارت، آنها عشق 
داشتند.  اصال کادر فنى مقصر، پس خالقیت بازیکن چه مى شود؟چرا 
در این بازى خالقیت نشــان ندادید؟ چرا به این تابلویى روى گل ها 
مقصر بودید؟ استقالل تیمى است که اینگونه گل بخورد؟ یک عده 
باید خجالت بکشند. من االن این حرف ها را سر بسته گفتم ولى به خدا 
قسم حرف هایى مى زنم که برخى از این بازیکنان سرشان را در این 

فوتبال باال نکنند.
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 نمایش اخیر سجاد شهباززاده در مصاف سپاهان با  استقالل و گشودن دروازه تیم سابقش
زین کرده است.

سجاد که هفت هشت سال پیش و پس از پیوستن به استقالل به حدى افول کرده بود که آمارگ
زیر نظر ژنرال به سپاهان آمد اما گویا قسمت بر این بود که موتور گلزنى او در زمان حضور محر
در نوك حمله سپاهان که پست تخصصى این بازیکن است هم باعث احیاى او شده هم فاز تها
5حمله نیم فصل نخست لیگ بیستم را با 25 گل زده از آن خود کنند که سهم سجاد شهباززاده د
تا پایان نیم ف 5 ساله در فصل جارى با احتساب1275 دقیقه بازىبراى سپاهان 31 1اینفوروارد
6افزایش دهد و به یک گل در هر 106 دقیقه برساند و با این تفاسیر مى توان امید داشت که اگر
ربوده و کفش طالى آقاى گلى را از آن خود کند. چه اینکه عالوه بر عطش سیرى ناپذیرى که
توانمندى دیده مى شوند که با فضاسازى هاى مناسب و بازى سازى هاى خالقانه خود هر کدام
آن اندازه از هماهنگى با فوروارد تیمشان رسیده اند که بعضاً شب قبل از بازى براى نحوه باز کرد

مهاجم سپاهان تأثیرگذارترین بازیکن نیم فصل اول لیگ 
برتر در فاز هجومى لقب گرفت.

 پرونده نیم فصل اول لیگ برتر با برگزارى یک دیدار عقب 
افتاده به پایان خواهد رســید اما لیگ برتر پس از پایان دیدار 
پرسپولیس و پیکان تاثیرگذارترین بازیکنانش را در گلزنى و 

پاس گل شناخت.
به نظر مى رسد مهاجمان لیگ بیستم نسبت به لیگ نوزدهم در 
گلزنى آمار بهترى را ثبت کند چون مهاجمانى مثل شهباززاده 
و گادوین منشا تا پایان هفته پانزدهم توانسته اند تعداد گل هاى 
خود را دو رقمى کنند، در حالى که آقاى گل  لیگ نوزدهم یعنى 

شیخ دیاباته مهاجم استقالل تنها 15 گل به ثمر رساند.
برخى بازیکنان تا پایان نیم فصل تاثیر بیشــترى روى روند 
پیروزى تیم هایشان داشته اند و این مساله باعث شده نام آن ها 
در جمع تاثیرگذار ترین بازیکنان لیگ بیســتم تا این هفته از 
رقابت ها قرار گیرد. سجاد شــهباززاده مهاجم سپاهانى ها در 
این فصل درخشان ظاهر شــده است و توانسته است 12 گل 
و سه پاس گل را به نام خود ثبت کند و در صدرجدول گلزنان 
جا خوش کند. مهاجم سپاهان با این اثر بخشى باعث کسب 
امتیازات زیادى براى تیمش شده اســت و سپاهانى ها نیز تا 
قبل از دیدار معوقه پرسپولیس و گل گهر در صدرجدول قرار 
گرفته اند. پس از شــهباززاده گادوین منشا مهاجم گل گهر 
توانسته است 10 گل و دو پاس گل را به ثبت برساند. منشا با 
درخششى که در ابتداى فصل داشته شاگردان امیرقلعه نویى را 
باالنشین لیگ بیستم کرد اما در چند هفته اى که این مهاجم 
گلزنى نمى کرد، گل گهر نیز عملکرد مطلوبى از خود نشــان 
نمى دهد. رده سوم تاثیرگذارترین بازیکنان لیگ بیستم به امین 
قاسمى نژاد تعلق دارد. کاپیتان شهرخودرو که یک تنه براى 

تیمش 
نـــى  گلز

و  مى کنـــــد 
تاثیرگذار اســت. قاسمى 

نژاد تاکنون 8 گل و 2 پاس گل را به 
ثبت رسانده است.

همچنین بازیکنانى از جمله طالب ریکانى، احمد 
نورالهى و محمدعباس زاده براى تیم هاى شــان 
بســیار مثمر ثمر بوده اند و توانسته اند آمار خوبى را 
در گلزنى و پاس گل از خود به ثبت برسانند. در ادامه 
آمار تاثیرگذارترین بازیکنان لیگ بیستم تا پایان نیم 

فصل این رقابت ها را مى خوانید:
سجاد شهباززاده: 12 گل + 3 پاس گل

گادوین منشا: 10 گل + 2 پاس گل
امین قاسمى نژاد: 8 گل + 2 پاس گل

طالب ریکانى: 6 گل + 1 پاس گل
احمد نورالهى: 5 گل + 3 پاس گل

محمد عباس زاده: 7 گل

به کمک هافبک هاى خالق سپاهان؛

موتور گلزنى 
شهباززاده خاموش 
نمى شود

باز هم
تو سجاد؟

سیدمحمدرضا حسینى: 

دوست دارم با سپاهان تمدید کنم
هافبک تیم سپاهان در مورد شرایط
محمدرضا حسینى در گفتگویىد
فکر مى کنم همه دیدند که ما مق
هیچ فرصتى به این تیم ندادیم و
حریف و نقاط ضعف و قوتش

و نتیجه اى که در بازى
خوب و قابل احتر
این نتیجه خوب
وىدر موردصدر
داشتیم به صدر
صدرنشینى در می
پایانهفته سى ام
امیدوارم آن تیم م
هافبک سپاهان د
بخواهیم در این مور
تازه نیم فصل شده
بازى بعد باشــیم
سپاهان آینده خو
شایسته اش هست
حسینى در مورد
پایان فصل تمام
وهوادارانش مى
و نتوانستم زیا
مى گفتند مى
خواهىد
و سو
برو

سیدم

دوست دارم ب
اتهام بزرگ به بازیکنان استقاللتعلل بسه دیگه

باشگاه الهالل عربستان به صورت رسمى از اخراج رزوان لوچسکیو 
سرمربى خود خبر داد.

 در چارچوب هفته هیجدهم رقابت هاى لیگ حرفه اى عربستان، 
تیم الهالل در استادیوم سلطان بن عبدالعزیز میهمان تیم قعر جدولى 
ضمک بود که در میان تعجب همگان، مدافع عنوان قهرمانى فوتبال 
عربستان مقابل این تیم تن به شکســت داد و با یک گل مغلوب 

حریف خود شد.
در حالیکه پیش از این و در پى از دســت رفتن سوپرکاپ عربستان 
پس از شکست مقابل النصر و نتایج ضعیف در رقابت هاى لیگ و در 
نتیجه آن از دست رفتن صدرنشینى، آینده کارى روزان لوچسکیو 
سرمربى الهالل در خطر بود که پس از باخت امروز، او از کار برکنار 

شد.
در بیانیه اى که الهالل به صورت رسمى اعالم کرده، آمده است که 
هیئت مدیره این باشگاه به سرپرستى فهد بن نفال، فسخ قرارداد با 

رزوان لوچسکیو سرمربى رومانیایى خود را با رضایت مشترك دو 
طرف اعالم مى کند. در این بیانیه آمده است کخ روژریو میکاله 

ســرمربى تیم جوانان الهالل به عنوان سرمربى موقت تیم 
بزرگساالن الهالل معرفى مى شود.

میکاله که سابقه حضور در تیم هاى زیر 20 و 23 سال تیم 
ملى برزیل را در کارنامه دارد، در رقابت هاى المپیک 2016 

ریو، با تیم ملى کشورش به مقام قهرمانى رسید.
الهالل با شکســت ناامید کننده مقابل ضمک، رده دوم 
جدول را به االهلــى واگذار کرد و اختــالف این تیم با 
الشباب صدرنشــین به 5 امتیاز رسید. نکته جالب اینکه 
پیش از این، دیگر تیم بزرگ عربستان یعنى النصر پس از 
نتایج ضعیف و شکست مقابل همین ضمک قعر جدولى، 
سرمربى پرتغالى خود روى ویتوریا را اخراج و آلن هوورات 

سرمربى جوانان خود را جایگزین او کرده بود.

لوچسکیو اخراج شد

ست نداشتیم. این 
ه بچه ها بپرسید. 
ون غذا سفارش

.
خواسته اى دارد به 

باید خجالت بکشند. من االن این حرف ها را سر بسته گفتم ولى به خدا 
قسم حرف هایى مى زنم که برخى از این بازیکنان سرشان را در این 

فوتبال باال نکنند.

ت مشترك دو 
ژریو میکاله 

وقتتیم 

ال تیم 
2016

دوم 
یم با 
نکه 
س از 
ولى،

ورات 

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: سه هفته از لیگ برتر را قبل از نوروز 
برگزار کرده و در فیفادى طبق قانون مسابقات را برگزار نخواهیم کرد.

 سهیل مهدى درباره احتمال تغییر برنامه دیدارهاى لیگ برتر به دلیل برگزارى 
متمرکز رقابت هاى انتخابى جام جهانى در خرداد 1400 اظهار داشت: این فشار 
به برنامه مسابقات در سطح دنیا رخ مى دهد. پیش از این قرار بود لیگ قهرمانان 
آسیا به شکل رفت و برگشت برگزار شود و با وجود اینکه ما پیشنهاد داده بودیم 
فصل جدید این رقابت ها پس از پایان لیگ کشــورهاى غرب آسیا انجام شود، 
کنفدراســیون فوتبال آســیا لیگ قهرمانان را در ایام ماه مبارك رمضان برگزار 

مى کند.
وى افزود: همه منتظر بودیم مسابقات انتخابى جام جهانى به شکل رفت و برگشت 
برگزار شود و برنامه ریزى سرمربى تیم ملى هم روى همین موضوع بود اما به نظر 
مى رسد این رقابت ها هم به شکل متمرکز در فیفادى و در خردادماه انجام مى شود. 
طبق مشورتى که با تیم ها داشــتیم از آنها اجازه گرفتیم نیم فصل را ادامه داده، 
سه هفته را برگزار کنیم و در ادامه ایامى که تیم ملى بازى دارد و همچنین زمان 

برگزارى لیگ قهرمانان به تیم هایى که فارغ از این قضیه هستند، استراحت بدهیم.
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ تصریح کرد: هنوز تقویم تیم ملى از لحاظ 
برگزارى اردو نهایى نشده و شاید کادر فنى بخواهد از فیفادى نوروز براى اردوى 
آماده سازى استفاده کند. از طرفى تیم ها برنامه ریزى خود را براى این سه هفته 
انجام داده و ما هم طبق همین موضوع پنجره نقل و انتقاالت را تنظیم کرده ایم. 
در حال حاضر امکان تعطیلى مسابقات وجود ندارد زیرا لیگ قهرمانان و در ادامه 
تعطیلى هاى مختلف دیگر را پیش رو داریم و به همین دلیل اگر این سه هفته را 

برگزار نکنیم، لیگ خیلى فرسایشى مى شود.
مهدى ادامه داد: اگر جدول اجازه بدهد یک مرحله جام حذفى را هم برگزار مى کنیم 
اما دیدار سوپرجام بســتگى به برنامه تیم ملى دارد. از ابتدا هم این فضا را در نظر 
گرفته بودیم اما تاکنون زمان این مسابقه به دو دلیل کرونا و مشخص نبودن فضاى 
استراحت  تیم ها قطعى نشده است و سعى داریم زمان سوپرجام را هم به زودى 
اعالم کنیم. به هر حال برخى زمان ها براى روزهاى فیفا ذخیره شــده و ما طبق 

قانون در ایام فیفادى مسابقات را برگزار نخواهیم کرد.

 سوپر جام؟ بستگى داره

یک روزنامه اماراتى اعالم کرد فدراسیون فوتبال این کشور دو طرح 
را براى ادامه برگزارى مسابقات انتخابى جام جهانى به AFC ارائه 

مى دهد.
ادامه مسابقات انتخابى جام جهانى 2022 و انتخابى جام ملت هاى 
2023 آسیا قرار بود ســال گذشته برگزار شــود که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، این رقابت ها لغو و به فروردین ســال 1400 موکول 
شد. با نزدیک شدن به تاریخ مسابقات انتخابى، صحبت هاى زیادى 

از تعویق دوباره این بازى ها و طرح جدیــد AFC براى برگزارى 
متمرکز آن مطرح شده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است امروز  سه شنبه جلسه اى را برگزار 
کند و تصمیم نهایى را در این ارتباط بگیرد. آخرین خبرها حاکى از 
این است که مسابقات ماه فروردین به تعویق مى افتد و خرداد و تیر 

به صورت متمرکز برگزار مى شود.
روزنامه «االتحاد» امارات در خبرى مدعى شد مسئوالن فدراسیون 
فوتبال این کشور در حال بررسى دو راهکار و ارائه آن به کنفدراسیون 
آسیا هستند. طرح نخســت برگزارى بازى ها در ماه مارس است و 
طرح دیگر تعویق بازى ها تا ماه ژوئن و حذف نتایج مسابقات گذشته 

و برگزارى مسابقات با یک سیستم متمرکز و جدید.
این پیشنهاد پیش از این هم براى مسابقات لیگ قهرمانان 2020 
آسیا مطرح شده بود اما در نهایت AFC امتیازات و نتایج دو هفته 
ابتدایى آن مســابقات را لحاظ کرد. به نظر مى رسد حذف نتایج و 
امتیازات بازى هاى گذشته در جهت سیاست هاى AFC نباشد و 
کنفدراسیون آســیا صرفًا با تعویق و برگزارى مسابقات به صورت 

متمرکز موافقت کند.

نتایج مسابقات انتخابى جام جهانى در آسیا حذف مى شود؟

هوادار آبى درگذشت
یک هوادار باشگاه استقالل در حین تماشاى بازى با سپاهان بر اثر 
حمله قلبى درگذشت. در پى درگذشت عباس معین هوادار استقالل 
که در حین تماشاى بازى اخیر استقالل و سپاهان بر اثر حمله قلبى 
فوت شد، احمد مددى، مدیرعامل باشگاه استقالل به سایت باشگاه 
استقالل گفت: حقیقتا شنیدن خبر فوت هوادار عزیزمان همه ما را 
متألم و داغدار کرد. لذا بنده الزم مى دانم مراتب همدردى و تسلیت 
خویش و مجموعه باشگاه اســتقالل را به خانواده این عزیز بزرگوار 

اعالم کنم و ضمن طلب مغفرت و غفران الهــى براى آن مرحوم، 
صبر و شکیبایى براى خانواده محترم و بازماندگان را از خداوند متعال 

مسئلت مى نمایم.
همچنین ســید امید صادقى، خبرنگار سایت باشــگاه استقالل به 
نمایندگى از مدیرعامل، اعضاى هیات مدیره و مجموعه باشــگاه 
در مراسم تشــییع مرحوم عباس معین شرکت خواهد کرد و مراتب 
دلجویى و همدردى باشگاه را به خانواده آن مرحوم ابالغ خواهد کرد.

مرضیه غفاریان
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عالئم سندرم پس از کرونا
  بهداشت نیوز| مدیـر مرکـز درمـان و 
توانبخشـى وزارت بهداشـت روسـیه درباره عالئم 
سـندرم پس از کووید 19 گفت: اختالل و مشـکل 
تنظیـم حـرارت بـدن و عـدم توانایـى در تمرکـز 
مى تواند نشانگر سـندرم پس از کرونا باشد که همه 
این ها نشانه آسـیب به سیسـتم عصبى است. ایگر 
نیکیتین افزود: در ایـن دوران بیمار دچـار تعریق و 
خستگى بسیار زیاد مى شـود بطورى که دیگر توان 
انجام فعالیت بدنى که پیش از ابتال به بیمارى کرونا 
انجام مى داده برایش ممکن نیسـت. وى ادامه داد: 
آسیب به سیسـتم قلبى- عروقى، تغییرات عملکرد 
کلیـه و افسـردگى از دیگـر عالئـم سـندرم پس از 

کروناست.

توصیف «مکرون» از 
واکسن  هاى روسى و چینى

  فارس| رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد که 
واکسن هاى روسى و چینى باید نقش بزرگى در یک 
تـالش جهانى هماهنگ شـده براى شکسـت دادن 
همه گیرى کرونا ایفا کنند. «مکرون» که با هفته نامه 
«دومانژه» صحبت مى کرد، گفت: «ما باید با چینى ها 
و روس ها همکارى کرده تا واکسـن ها به بخشـى از 
تالش چندجانبه بزرگ تبدیل شوند.» رئیس جمهور 
فرانسـه هشـدار داد که جهان در یک رقابت با زمان 
براى غلبه بر انواع ویروس ها پیش از خارج شدن آنها 

از کنترل قرار دارد. 

فقدان سند مالکیت 
شماره: 139985602030017024   على مختارى  فرزند حسن احد از ورثه مرحوم زهرا 
سلطان سلطانى فرزند درویشعلى با تسلیم یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 902/1381  واقع در قطعه 4نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان شده است که 
سند آن درصفحه 425 دفتر 497 امالك بنام رسول خاکى نجف آبادى فرزند حیدرعلى 
صادر و تسلیم گردیده و بموجب ســند انتقال 156798 مورخه 1382/11/19 دفترخانه 
23 نجف آباد تمامت ششدانگ به محمد اسدى شاهیورى و فرخنده سلطانى شایوردى 
بالسویه انتقال قطعى شده است و بنام محمد اسدى سند صادر شده است ، سپس بموجب 
سند انتقال 31182 مورخه 1391/7/6 دفترخانه 179 نجف آباد تمامت سه دانگ مشاع 
به درویشعلى سلطانى شاهیوردى فرزند کربال عباسقلى انتقال گردیده و نامبرده بموجب 
گواهى حصر وراثت شماره 148-1393/4/21 شعبه اول شــوراى حل اختالف بوئین 

میاندشت فوت نموده اســت ، همچنین بموجب گواهى حصروراثت 1399/9/3-389 
شعبه دوم شــوراى حل اختالف بوئین میاندشــت زهرا سلطان ســلطانى احد از ورثه 
درویشعلى فوت نموده است و متقاضى فوق احد از ورثه زهرا مى باشد و  معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 99/11/28، 
1094745/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى/11/164
 

فقدان سند مالکیت
شــماره: 139985602030017015   خانم راضیه مختارى  فرزند حسن احد از ورثه 
مرحوم زهرا سلطان سلطانى فرزند درویشــعلى با تسلیم یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 902/1381  واقع در قطعه 4نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان شده اســت که ســند آن درصفحه 359 دفتر 531 امالك بنام محمد اسدى 
شاهیوردى فرزند محمود صادر و تســلیم گردیده و بموجب سند انتقال 31182مورخه 
1391/7/6 دفترخانه 179 نجف آباد به درویشــعلى سلطانى شــاهیورى فرزند کربال 
عباسقلى انتقال گردیده و نامبرده بموجب گواهى حصر وراثت شماره 1393/4/21-148 
شعبه اول شوراى حل اختالف بوئین میاندشــت فوت نموده است ، همچنین بموجب 

گواهى حصروراثت 389-1399/9/3 شعبه دوم شوراى حل اختالف بوئین میاندشت 
زهرا سلطان سلطانى احد از ورثه درویشعلى فوت نموده است و متقاضى فوق احد از ورثه 
زهرا مى باشد و  معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجائى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 99/11/28، 1094740/م الف- مهدى صادقى 

وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/11/163 

 این روزها فیلم ها و سریال هاى نمایش خانگى متعددى 
با حضور بسیارى از هنرمندان سینما در حال تولید هستند. 
در یک ســال گذشــته بازیگرها و عوامل پشت صحنه 
زیادى بوده اند که در همین کارها به کرونا مبتال شده و 
حتى مثل کریم اکبرى مبارکه از دنیا رفته اند. در شرایطى 
که وزیر بهداشت از پخش شــدن کروناى انگلیسى در 
کشور خبر مى دهد فعالیت این پروژه ها بیش از پیش باید 

زیر ذره بین باشد.
بابک کریمى بازیگــر فیلم «بى همه چیز» محســن 
قرایى که در حین ســاخت این فیلم به کرونا مبتال شد، 
چندى قبل در گفتگویى از پروتکل هاى سختگیرانه سر 

صحنه این فیلم گفته بود و اینکه بعد از آن، به هر پروژه اى 
رفته شــرایط این فیلم را مثال زده و خواستار رعایت به 
همان گونه شده است. البته او تاکید مى کند که ماجراى 
ابتالیش به کرونا در یک جمع خانوادگى اتفاق افتاده بود.

در حال حاضر بیشتر نگرانى ها به گروه هاى فیلمبردارى 
برمى گردد که براى تمام کردن پروژه تا شب عید حسابى 
مشغول کارند و در هر کدام نیز تعداد زیادى از اهالى سینما 
حضور دارند. به نظر مى رسد با هشدارهاى رو به افزایش 
ستاد مقابله با کرونا ضرورت دارد بر این پروژه ها نظارتى 
جدى صورت بگیرد تا شــاهد افزایش تعداد مبتالیان 

نباشیم.

کم کم به یک سالگى ویروس کرونا در ایران مى رسیم 
و این در حالى اســت که این ویروس با جهش اروپایى 
هدیه اى غافل گیر کننده به کشور ما داده، اما هنوز همان 

اصول بهداشتى و ماسک تنها راه مقابله با آن است.
ویروس جهــش یافته کرونا حاال در کشــور چرخیده و 
کمى مانده به یک سالگى کووید 19 در ایران، حداقل دو 
نفر به علت ابتال به این نوع جهش یافته از ویروس جان 
باخته اند. آن هم دو نفرى که ســابقه هیچ سفر خارجى 

نداشته اند و همین خودش هشدارى جدى است.
هشدارهاى جدید کرونایى از روز شنبه 25 بهمن 1399 
وارد مرحله جدیدى شده است. روزى که بعد از دو هفته، 

9 شهر در خوزســتان به وضعیت قرمز کرونا رسیدند و 
بعدازظهر همان روز، وزیر بهداشت از چرخیدن ویروس 

کرونا جهش یافته در کشور خبر داد.
میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى و استفاده از ماسک 
در هفته هاى اخیر کاهش پیدا کرده و از طرفى روند ابتال 
به ویروس کرونا و بسترى ها نیز در حال افزایش است. 
زنگ خطرى جدى که آژیر قرمز موج چهارم کرونا را به 

صدا در آورده است.
درست وقتى که دل مان مى خواســت خاطره نوروز غم 
انگیــز 1399 را از خاطر ببریم، بمب جهــش کرونا در 

کشور ترکید.

مراقب «پشت صحنه» هم 
باشید

کرونا کم بود 
به جهش هم آراسته شد

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شــرکت آذرخــش خــودرو مبیــن ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 56770 و شناســه ملى 
14006086523 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1399/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى 
شیشــه گر به شــماره ملى 1285856929 به 
ســمت مدیر عامل و ملیکا مهدى اف اردســتانى 
به شــماره ملى 1272620727به سمت رئیس 
هیئت مدیره و سوگل ریسمانچیان به شماره ملى 
1280954132به ســمت نایــب رئیس هیئت 
مدیره و کیانا مهدى اف اردســتانى به شماره ملى 
1273686691 بــه عنوان عضو علــى البدل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات 
،قراردادها و عقود اســالمى و اوراق عادى و ادارى 
با امضاء مدیر عامل و رئیــس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشــد. ضمنا مدیر عامل 
شرکت مجریه مصوبات هیئت مدیره خواهد بود . 
احمدرضا میثمى به شماره ملى1270989510 به 
عنوان بازرس اصلى و عزت هنرمندزاده به شماره 
ملى 1284368769 به عنوان بازرس على البدل 
براى یک سال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1094879)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى دقیق آزمون سپاهان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
48268 و شناسه ملى 10260664637 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/10/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محسن صانعى عاشق آبادى 
کدملى 1271217538 به سمت رئیس 
هیات مدیره و مســعود صانعى کدملى 
1284941973 به ســمت مدیرعامل 
و سیدعبدالماجد اشــرفى پور به کدملى 
1289087881 به سمت عضوء هیئت 
مدیره و محمدعلى هنرمند عاشق آبادى 
کدملى 1290515492 به سمت عضو 
هیئت مدیره براى مدت نامحدودانتخاب 
شدند .کلیه اوراق واسناد مالى وتعهدات 
شــرکت باامضــاء مدیرعامــل همراه 
بامهرشرکت معتبراست. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1094872)

آگهى تغییرات 
شــرکت دیده بان الکترونیــک پارتاك 
سهامى خاص به شماره ثبت 66513 و 
شناسه ملى 14009681635 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/10/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اکبر عزیزى 
به شــماره ملى 0035660724، پویا 
عزیزى به شماره ملى 1271619377 
و زهــرا جهانگیرى بلطاقى به شــماره 
ملى 1170118917 به سمت اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - علــى تمیم زاده به 
شــماره ملى 1272259978 به سمت 
بازرس اصلى و کورش حیدرى به شماره 
ملى 1272277666 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر 
آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1094889)

آگهى تغییرات 
شــرکت پویش بســپار آیریک نوین 
سهامى خاص به شــماره ثبت 64419 
و شناســه ملــى 14009089180 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/07/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســهراب 
بنــى طباجشــوقانى به شــماره ملى 
1270868942 و مریــم ابراهیمــى 
فیلورى به شماره ملى 1271986868 
و شمســى خلیلى فیلورى به شماره ملى 
1091740496 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. محمدرضا نساج پوراصفهانى 
به شــماره ملــى 1293300561 به 
سمت بازرس اصلى و محسن ابراهیمى 
فیلورى به شماره ملى 1288785781 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شــدند. روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1094891)

آگهى تغییرات 
شرکت فراســان صنعت رســا سازان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 2289 و 
شناســه ملــى 14009434856 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع 
عمومى فوق العــاده 1399/09/18 در 
خصــوص افزایش ســرمایه به هیئت 
مدیره، سرمایه شــرکت از محل واریز 
نقدى (طى گواهى شماره الف/122/11 
مــورخ 1399/09/19 بانک ملى ایران 
شعبه دانشگاه صنعتى اصفهان) و صدور 
سهام جدید از مبلغ 2400000 ریال به 
مبلغ 45600000 ریال افزایش یافت و 
ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: 
سرمایه شرکت مبلغ 45600000 ریال 
نقدى است که به 4560 سهم 10000 
ریالى بانام عادى منقسم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1094893)

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو سوارى پژو تیپ 
206 مدل 1381 بنزینى به شماره 
موتور10FSE33856835و شماره 
شاســىIN81609481 به شماره 
پــالك 53 – 549 ص 59 متعلق به 
صادق شــاه محمدى به شماره ملى 
5750013006  فرزند رضا مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد.
آگهى تغییرات 

شرکت دیده بان الکترونیک پارتاك سهامى خاص به شماره 
ثبت 66513 و شناســه ملى 14009681635 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - اکبر عزیزى به شماره ملى 0035660724 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، پویا عزیزى به شماره ملى 
1271619377 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا 
جهانگیرى بلطاقى به شماره ملى 1170118917 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1094875)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى بازرگانى آرکا فوالد نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 64454 و شناسه ملى 14009097772 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/11/14 ماده 7 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید : سال مالى شرکت از روز اول فروردین هر سال آغاز و تا روز آخر اسفند همان سال به پایان رسد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1094870)

آگهى تغییرات 
شرکت پویش بسپار آیریک نوین سهامى خاص به شماره ثبت 64419 و شناسه ملى 14009089180 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سهراب 
بنى طباجشوقانى 1270868942به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و مریم ابراهیمى فیلورى1271986868 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شمسى خلیلى فیلورى 1091740496به 
سمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1094884)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى دقیق آزمون سپاهان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 48268 و شناسه ملى 10260664637 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/10/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن صانعى عاشق آبادى کدملى 1271217538 و مسعود صانعى کدملى 1284941973 و سیدعبدالماجد اشرفى پور به کدملى 1289087881 
و محمدعلى هنرمند عاشق آبادى کدملى 1290515492 به سمت اعضاء هیات مدیره براى مدت نامحدود 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 (1094873)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى دقیق آزمون سپاهان شرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 48268 و شناسه ملى 10260664637 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/10/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله عاشق آباد ، کوچه شهید باهنر 38 ، خیابان عاشق آباد ، پالك 
140 ، طبقه همکف کدپستى: 8195856544 انتقال یافت و ماده3اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1094885)

رییس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى گفت: تهویه هوا و تهویه مطبوع 
به خصوص در فضاهاى شــلوغ نقش مهمى در کیفیت 
هواى داخل و کاهش احتمال انتشــار ویروس کووید 19 

دارد.
عباس شاهسونى  اظهار کرد: بر اساس آخرین اطالعات 
و با توجه به شــواهد موجود و نتایج مطالعات مشاهده اى، 
مدل سازى و شبیه سازى هاى انجام شده در زمینه نحوه 
انتشار ویروس کووید19 گزارش شده که ویروس کووید19 
عالوه بر تماس با سطوح آلوده و قطرات تنفسى مى تواند 
از طریق آالینده هاى هوا از قبیل آئروسل ها که به شکل 

هوابرد هستند نیز انتقال یابد.
وى افزود: قطرات تنفسى داراى قطر باالتر از پنج میکرون 
هستند که در فاصله دو متر ته نشین مى شوند که با رعایت 
فاصله مى توان از شــدت مواجهه کم کرد. از طرف دیگر 
جریان هوا مى تواند قطرات را جابه جا کند که رعایت فاصله، 
پیشگیرى کامل از انتقال بیمارى را تامین نمى کند و توصیه 

مى شود از ماسک نیز استفاده شود.
 شاهســونى اظهار کــرد: نکته مهم این اســت که خانه 
امن ترین مکان است. صرف نظر از نوع خانه اى که در آن 
زندگى مى کنیم، باید تا آنجا که ممکن است در آنجا بمانیم 
تا شیوع بیمارى کووید19 را کاهش دهیم. تا زمانى که یکى 
از اعضاى خانه آلوده نشود، خانه ها به طور کلى امن ترین 
محیط زندگى ما هســتند. از طرفى تماس با دنیاى خارج 
اجتناب ناپذیر است و احتمال وجود منبع عفونت در خانه یا 
ورود آن به خانه وجود دارد. ولى اقدامات احتیاطى منطقى 
در خانه افراد باید انجام شود تا در حین شیوع بیمارى تا حد 

امکان ایمن باشد.
وى ادامه داد: بر اساس توصیه ها تا حد ممکن تماس افراد 
باید به حداقل برسد. باید ترجیحا تهویه طبیعى با استفاده از 
پنجره ها و درها فراهم شود. نرخ تهویه بستگى به مساحت 
منزل و فضاى بســته، تعداد افراد ساکن، تعداد پنجره ها و 

درها دارد. باید به شکلى برنامه ریزى شود که به ازاى هر 
نفر در منزل و فضاهاى بسته حداقل 7 الى 10 لیتر در ثانیه 

هوا تامین شود.
رییس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 
گفت: همچنین باید هواى منزل و فضاهاى بسته 2/5 الى 

6  بار در ساعت تعویض شود. در صورتى که هواى فضاى 
بسته چهار بار در ســاعت تعویض شود پس از مدت زمان 
37 دقیقه، 90 درصد از هواى آلوده از فضاى بســته خارج 

مى شود.
وى افزود: بهترین حالت تهویه طبیعى زمانى فراهم مى شود 

که پنجره هاى مقابل هم در ساختمان باز شوند. در صورت 
باز بودن پنجره هاى مقابل هم در ساختمان، ظرف مدت 

پنج دقیقه، 90 درصد آلودگى کاهش مى یابد.
وى افزود: فن هاى مکشى در ســرویس هاى بهداشتى و 
توالت باید در هر وضعیت ممکن اســتفاده شــوند. باید به 
طور مداوم فعال و درب توالت ها بســته باشند. در صورتى 
که شرایط آب و هوایى اجازه دهد مى توان از سیستم هاى 
سرمایش تابستانى یا کولر جهت تهویه هوا در منازل استفاده 
کرد. اگر سیستم هاى تهویه مکانیکى در منزل وجود نداشته 

باشد، باز کردن چند پنجره و دریچه قابل قبول است.
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت بیان 
کرد: در ســاختمان هایى که چندین واحد مسکونى وجود 
دارند و فردى در ساختمان مبتال باشد باید مراقبت بیشترى 
جهت کاهش خطر ســرایت آلودگى از یک واحد به واحد 

دیگر انجام شود.
وى افزود: همیشه مقدارى آب در سیفون هاى لوله کشى 
وجود داشته باشد. ســیفون ها در همه زهکشى هاى لوله 
کشى نباید خشک شوند. ساده ترین اقدام این است که از 
هر سینک ظرف شویى، دوش، وان و آب گیرى کف حداقل 
یک بار در روز استفاده شــود. 30 ثانیه جریان کافى است. 
همچنین توصیه مى شود که واحد مسکونى را نسبت به هر 
فضاى مشترك مجاور، مانند یک راهرو تحت فشار مثبت 
نگه دارید. پنجره هاى باز را به حداقل برسانید، مگر این که 
جهت رعایت حداقل شرایط تهویه یا حفظ سطح قابل قبول 
درجه حرارت و رطوبت داخلى ضرورى باشد. هر روزنه اى 
که ممکن است باعث جریان هوا به محل سکونت شود باید 

با درزگیر، کف، پالستیک یا مواد مشابه مهر و موم شود.

تهویه هوا نقش مهمى در کاهش انتشار کرونا دارد
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براى بهره مندى از سالمت کامل، نکات بسیارى وجود دارد که باید عالوه بر 
رعایت رژیم غذایى مناسب، رعایت شــوند. براى مثال بسیارى از افراد عادات 
اشتباهى دارند که تکرار آنها با گذشت زمان، سالمت افراد را به طور جدى تحت 

تاثیر قرار مى دهد.
مثال برخى عادات هســتند که افراد هرگز نباید بعد از غذا خوردن انجام دهند 
چون در صورت رعایت نکردن این موارد به سالمت خود آسیب جدى مى زنند.

- نوشــیدن آب بالفاصله بعد از مصرف غذا توصیه نمى شــود. درصورتیکه 
فرد باید بالفاصله بعد از غذا خوردن آب بنوشــد الزم است از مصرف آب سرد 
خوددارى کند. در واقع نوشیدن آب بالفاصله بعد از غذا مى تواند فرآیند هضم 

غذا را مختل کند.
- بسیارى از افراد عادت دارند بعد از غذا چاى یا قهوه مصرف کنند اما این یک 

عادت بد است. با این کار بدن نمى تواند آهن موجود در مواد غذایى و همچنین 
پروتئین را هضم کند.

- مصرف میوه و آب میوه براى سالمتى بسیار مفید است اما تا چند ساعت بعد 
از غذا خوردن از مصرف میوه یا آب میوه خوددارى کنیــد زیرا فرایند هضم را 

متوقف مى کند.
- همچنین بالفاصله پس از صرف وعده نهار به انجام کار، پیاده روى یا کارهاى 
دیگر مشغول نشوید. بعد از خوردن غذا مدتى استراحت کنید پس از آن مى توانید 

فعالیت داشته باشید.
- خوابیدن یا دراز کشیدن نیز پس از غذا خوردن توصیه نمى شود. بسیارى از 
افراد عادت دارند کمى بعد از ناهار بخوابند اما باید از این کار اجتناب شود زیرا به 

سیستم گوارش و بدن آسیب مى زند.

اشتباهات بعد از غذا خوردن 

مطالعه جدیدى که در آمریکا انجام شده است، نشان مى دهد 
که براى تشخیص بهتر سرطان پستان و جلوگیرى از مرگ و 
میر ناشى از آن، بایستى در استراتژى هاى تشخیصى، هم در 
سن افراد تجدیدنظر کرد و هم تراکم پستان را در نظر گرفت.

طبــق بررســى هــاى ایــن مطالعــه، در حــال حاضر 
دستورالعمل هاى موجود غربالگرى سرطان پستان بر اساس 
ماموگرافى را از 50 سالگى براى زنان در معرض خطر متوسط 

توصیه مى کنند.
تراکم باالى پستان نه تنها اثر پوششى در خواندن ماموگرام 
دارد، بلکه خطر سرطان پستان را نیز افزایش مى دهد. قانون 
اطالع از تراکم پستان، ارائه دهندگان خدمات ماموگرافى را 
ملزم مى کند تا به زنان نیازمند این روش تشخیصى در مورد 
پستان هاى متراکمشان اطالع دهند. با این حال، اکثر زنان 
تا قبل از اولین ماموگرافى در 50 سالگى از طبقه بندى تراکم 

پستان خود اطالعى ندارند.
به گفته این محققان، «تراکم پســتان یک عامل خطر مهم 
است که باید در استراتژى هاى غربالگرى مبتنى بر ریسک 
گنجانده شود، زیرا این عامل خطرناك، قوى و شایع است که 
بخش عمده اى از سرطان هاى پستان را تشکیل مى دهد».

این یافته هاى علمى ارزشمند مى توانند در تشخیص به موقع 
سرطان پستان و درمان آن، افق هاى تازه اى را پیش روى 
پزشکان و بیماران بگشایند و در عین حال از اتالف منابع نیز 

جلوگیرى کنند.

سن طالیى براى ماموگرافى 

زندگى روزمره ما و محیط اطراف مان به دالیل فراوانى پر از انواع سموم 
است، ما مى توانیم باجویا شدن از عالیم این ســموم تاثیر آن را بر بدن 
خودمان کاهش دهیم.گاهى اوقات شما احساس خیلى خوبى ندارید، اما 
نمى توانید بفهمید که چرا این عالئم را دارید و پزشــک هم مى گوید که 
همه چیز نرمال است.در این مواقع ممکن است که بدنتان سم بیش از حد 

داشته باشد.

عالئم و نشانه هاى اصلى تجمع سموم در بدن از این قرار است:
1. خستگى دائمى

اگر همیشــه در طول روز خسته هســتید و براى خوب خوابیدن در شب 
مشکل دارید، به این دلیل است که بدن شما براى خالص شدن از سموم 
باید سخت کار کند. در این موارد بسیار شایع و معمول است که احساس 

خستگى مى کنید.
دلیل دیگر آن ممکن اســت اختالالت هورمونى باشــد که باعث ایجاد 
مشکالتى در سیستم ایمنى بدن شما مى شود. بنابراین نوشیدن قهوه نه 

تنها کمک نمى کند، حتى ممکن است مشکل را بدتر کند.
2 .حساس به بوهاى مختلف

اگر شما به بوهاى مختلف واکنش شدید داشته باشید، ممکن است به دلیل 
سموم بیش از حد در بدن باشد. واکنش هاى ناشى از آن مى تواند سردرد 

و حالت تهوع باشد.
3. آکنه

انواع ســموم و باکترى ها میتواند بســیارى از مواد ســمى را در بدنمان 
تولیــد کنند، کــه ممکن اســت وارد جریــان و گردش خــون در بدن 
شــود. بدن ما قطعًا مى تواند بســیارى از آنها را از بین ببــرد، اما گاهى 
اوقات زمانى که تخلیه مسدود مى شود، برخى از این مواد سمى از طریق 
پوستمان خارج مى شــود، بنابراین پوستى خشــن و پر از آکنه خواهیم 
داشــت. در عین حال، کمبود عناصر کم یاب، استرس هاى ذهنى، رژیم 
غذایى سرشار از چربى و کربو هیدرات نیز ممکن است منجر به آکنه شود. 

بنابراین نیاز به توجهات بهداشت شــخصى و تمیز کردن داخل و بیرون 
بدن است.

4. تنفس بدبو
برخى از افراد حتى پس از مسواك زدن دندان هایشان هر روز و هر شب 
نمى توانند از شر بوى دهان خالص شوند. باکترى هاى موجود در دهان 
نشان دهنده این است که شما سموم زیادى در بدن دارید و کبد و روده شما 

در از بین بردن این سموم به دشوارى عمل مى کند.
5. یبوست

روده ها هر روز ســموم و مواد زائد را از بدن ما دفــع میکنند. اگر مبتال به 
یبوست باشید، سموم انباشته مى شود و دوباره به جریان خون جذب میشوند 
و بدین ترتیب بدن را مسموم تر میکند. یبوست ممکن است به بسیارى از 

بیمارى ها مانند ناراحتى معده، سر درد و خستگى منجر شود.
6. بى خوابى

اگر بدن شما با ســموم انباشه شود، تولید ســطح کورتیزول از حد تعادل 
خود خارج مى شــود. کورتیزول یک هورمونى است که کمک مى کند تا 
بدن با اســترس مقابله کند. اگر این هورمون در حد تعادل نباشد، ممکن 
است که شب هنگام بسیار پر انرژى باشــید و به سختى به خواب بروید. 
بنابراین به موقع خوابیدن و 7 تا 9 ساعت در شبانه روز بسیار مهم و ضرورى 

است.
7.خارش پوست

اگر اندام هاى بدن ما نتوانند تمام سموم را دفع کنند، پوست آن را از طریق 
عرق دفع مى کند. در واقع منافذ در پوست با سموم مسدود مى شوند، در 
نتیجه منجر به واکنش هاى آلرژیک مانند خارش مى شوند. محرك هاى 
خارجى، زندگى نامنظم، تنش و اختالالت غدد درون ریز، این توانایى هاى 

پوست را کاهش داده و در نتیجه باعث خارش مى شود.
8. درد عضالنى

اگر از درد عضالنى رنج مى برید و مانند قبل کارایى ندارد، ممکن است که 
تجمع سموم باعث درد در عضالت و مفاصل شما شود.

9. افزایش وزن به صورت ناپایدار
اگر چه هر روز تمرین مى کنید، غذا هــاى کم کالرى مى خورید اما هنوز 
هم به وزن شما افزوده مى شود. این مى تواند به علت انباشت سموم باشد. 
بسیارى از سموم لیپوفیلیک هستند بنابراین مى توانند در بدن به صورت 

چربى ذخیره شوند.

روش هاى سم زدایى از بدن:
1. هیدراته نگه داشتن بدن

نوشیدن آب به اندازه کافى یک روش طبیعى و پایدار براى سم زدایى بدن 
است. آب، مواد شیمیایى را که در بدن قرار میگیرد، فشرده و دفع مى کند و 

همچنین مى تواند هیدراته نگه دارد.
2. داشتن رژیم غذایى سرشار از فیبر

مواد غذایى غنى از فیبر به خالص شدن از یبوست کمک خواهد کرد و از 
این طریق سیستم گوارشى شما بهتر کار میکند. فیبر همچنین به هضم 

غذا کمک میکند و بدن را نیز سم زدایى میکند.
3. مدیریت استرس

استرس ممکن است که سطح سموم را افزایش دهد و توانایى کبد براى از 
بین بردن سموم را کاهش مى دهد. توصیه مى شود یوگا را براى آرامش و 

تقویت سیستم ایمنى بدن خود امتحان کنید.
4. مواد غذایى ارگانیک بخورید

انتخاب غذا هاى ارگانیک آفت کش ها را که براى سود تجارى استفاده 
مى شوند کاهش مى دهند. سبزیجات سبز و بیشتر میوه ها مى توانند روند 

هضم و سم زدایى را تحریک کنند.
5. ورزش کردن

تمرینات مختلف مانند شنا و یا حتى پیاده روى کردن حداقل یک ساعت در 
روز مى تواند جریان گردش خون شما را سالم نگه دارد و به عنوان یک سم 
زدایى عالى عمل کند. به طور کلى تمرینات منظم کمک مى کند تا بدن 

شما به شکل سالم و دور از سموم قرار گیرد.

9 نشانه تجمع سموم در بدن

اجتناب از عــوارض دیابت مى تواند ماننــد یک وظیفه دلهره آور به نظر برســد اما 
دیابتى ها باید بدانند که انجام تست هاى روتین پزشکى یک گام 
اساســى براى مبارزه با عوارض غیر قابل جبران این بیمارى 
اســت. در واقع بخش مهمى از مدیریت بیمارى دیابت، 
انجام آزمایش هاى معمول و معاینات پزشکى است 

که مهمترین آنها از این قرار است:
■ آزمایشA1C: این آزمایش خون کلیدى، براى 
اندازه گیرى متوسط سطح قند خون در بیش از دو تا سه 
ماه گذشته اســت. دیابتى ها باید این آزمون را دو بار در 
سال انجام دهند و این توصیه انجمن دیابت آمریکا است. 
این آزمایش به شما و پزشک معالجتان نشان مى دهد که 
برنامه درمان و کنترل دیابت شما تا چه حد موفقیت آمیز بوده 
اســت. مزیت دیگر آزمایش هموگلوبینA1C این است که 
مى تواند مشکالتى مانند قند خون باالى بعد از غذا و یا در طول 
شب را که گاهى اوقات توسط اندازه گیرى با گلوکومتر تشخیص 

داده نمى شود به خوبى شناسایى کند.
■ کنترل فشــار خون: یک فرد دیابتى در معرض خطر 
بیشــترى براى ابتال به فشــار خون باال است و همین 
روند خطر ابتال به سکته مغزى و حمله قلبى را 
نیز افزایش مى دهد. بیش از 60 درصد افراد 

مبتال به دیابت از فشــار خون باال رنج مى برند. اندازه گیرى فشار خون در دیابتى ها 
توسط خود بیمار یا متخصص مراقبت هاى اولیه ضرورى است. به طور کلى فشار خون 

شما به عنوان یک فرد دیابتى، نباید از 130 به روى 80 میلى متر جیوه بیشتر باشد.
■ آزمایش کلسترول: از آنجا که دیابت خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را افزایش 
مى دهد، انجام آزمایش خون ساالنه براى بررسى وضعیت کلسترول خون را انجام 
دهند. نکته مهم آن اســت که میزان چربى خون طبیعى در دیابتى  ها نسبت به افراد 
غیر دیابتى، خیلى کمتر است، مثال میزان ال دى ال یا کلسترول بد خون افراد دیابتى 
باید کمتر از 100 و کلسترول تام خون باید کمتر از 160 باشد، در حالى که براى فرد 
غیردیابتى، میزان طبیعى ال دى ال کمتر از 130 و کلسترول تام کمتر از 200 است. 
دیابتى  هاى باالى 40 ســال، با هر میزانى از کلســترول خون، باید تحت درمان با 

داروهاى استاتینى قرار بگیرند، مثل لوواستاتین، آترواستاتین و ... .
■ آزمون هاى پا: نیمى از افراد مبتال به دیابت دچار عفونت در پا، زخم پاى دیابتى 
و در نهایت قطع عضو مى شــوند. در هر کدام از نوبت هاى پزشکى، پاى بیمار مبتال 
به دیابت باید از نظر ابتال به زخم، عفونت، پینه و از دست دادن حس مورد معاینه قرار 

گیرد.
■ معاینه چشم: رتینوپاتى دیابتى از علل شــایع کاهش دید و کورى (25 درصد 
موارد کورى در کشورهاى غربى) است. کسانى که دیابت درمان نشده دارند 25 برابر 
شانس بیشترى براى کورى نسبت به افراد عادى دارند. وجود و شدت رتینوپاتى دیابتى 
بیشتر با سن بیمار در هنگام تشخیص و طول مدت دیابت ارتباط دارد تا شدت بیمارى 
و کنترل قند خون. ظرف 20 سال پس از شروع بیمارى در 100درصد بیماران مبتال 

به دیابت نوع 1 و 60 تا 80 درصد بیماران مبتال به دیابت نوع 2 رتینوپاتى پدید مى  آید. 
معاینات ساالنه چشم براى بررسى آسیب هاى عروق خونى این عضو بدن و بررسى 

عالئم اولیه گلوکوم، آب مروارید، رتینوپاتى دیابتى ضرورى است.
■ تست کلیه: حدود 30 درصد بیماران مبتال به دیابت نوع یک و 10 تا 40 درصد 
بیماران مبتال به دیابــت نوع 2 در صورت عــدم کنترل قند خون، دچار نارســایى 
کلیه خواهند شد. دیابت به عروق خونى کوچک آسیب مى  زند و وقتى عروق خونى 
کلیه  ها آسیب مى  بیند، کلیه  ها دیگر نمى  توانند خون را به خوبى تصفیه کنند. در نتیجه 
بیش از آنچه که باید، آب و نمک در بدن جمع شده و باعث افزایش وزن و تورم قوزك 
پا مى  شود. حتى ممکن است پروتئین در ادرار ظاهر شود. آزمون میکروآلبومین براى 
غربالگرى اختالل کلیوى احتمالى یا براى آسیب اولیه به کلیه ها در افراد داراى دیابت؛ 

پس از تشخیص دیابت یا فشار خون باال به طور ساالنه درخواست مى شود.
■ معاینات دندان پزشکى: بیماریهاى لثه از عوارض کمتر شناخته شده دیابت 
است و زمانى که جدى گرفته نشود، منجر به عفونت و سایر مشکالت بهداشتى دهان 
و دندان مى گردد. دندان پزشــکان اصوال، انجام معاینات دندان پزشکى را هر شش 
ماه یکبار به بیماران دیابتى توصیه مى کنند. دندانپزشک با معاینه دهان شما، عالئم 
هشدار دهنده مرتبط با دیابت را تشخیص مى  دهد و شما را براى ارزیابى پزشکى  به 

درمانگر مربوطه ارجاع مى  دهد.
بیمارى  هاى دهان و دندان در افراد مبتال به دیابت از این قرارند: بیمارى لثه، پوسیدگى 
دندانى، خشــکى دهان که از نظر بالینى زروســتومیا نام دارد، عفونت  هاى قارچى، 

ضایعات دهانى، اختالل در حس چشایى، عفونت و تاخیر در بهبود.

اجتناب از عــوارض دیابت مى تواند م
دیابتى ها باید بدانن
اساســى براى
اســت. در
انجام آ
که مهم
آ■آزما
اندازه گی
ماه گذشت
سال انجام
اینآزمایش
برنامه درمان
اســت. مزیت
مى تواند مشکال
شب را که گاهى او
داده نمى شود بهخ
ک■کنترلفش
بیشــترى
رو

تست هاى پزشکى
 که دیابتى ها باید 

به طور منظم بدهند

نتایج یک مطالعه نشــان مى دهد که مدت زمان «خیلى 
کوتاه» خواب در شب که 5 ساعت یا کمتر تعریف مى شود، 
در مقایسه با مدت زمان «توصیه شده» 7 تا 8 ساعت خواب 

شبانه، خطر زوال عقل را دو برابر افزایش مى  دهد.
این مطالعه تاییدى اســت بر تحقیقات قبلى که نشــان 
مى دهد خواب کم «زمینه» را براى ابتال به انواع زوال عقل 
مانند آلزایمر فراهم مى کند. در حالى که در این مطالعه علت 
این ارتباط بررسى نشده است اما این احتمال وجود دارد که 
کمبود استراحت مناسب مانع پاکسازى سموم از مغز شود 
که این موضوع باعث کاهش مداوم عملکرد مغز مى شود. 
محققان مى گویند: این مطالعه نیاز فورى به شناســایى 
توصیه هاى خاص بــراى بهبود خواب در افراد مســن را 

برجسته مى کند.
سرویس سالمت همگانى انگلیس اعالم مى کند که بیشتر 
بزرگساالن هر شب به 6 تا 9 ساعت خواب نیاز دارند، این در 
حالى است که بنیاد خواب آمریکا 7 تا 8 ساعت خواب را در 

شب براى افراد 65 سال به باال توصیه مى کند.
این مطالعه همچنین نشان مى دهد بزرگساالن باالى 65 
سال که عالئمى از خواب خوب مانند بیدار شدن و احساس 
سرحال بودن را گزارش مى کنند، عملکرد شناختى بهترى 

دارند.
بر اساس این تحقیقات طول کشیدن 30 دقیقه اى یا مدت 
زمان بیشترى براى به خواب رفتن با افزایش 45 درصدى 
خطر ابتال به زوال عقل ارتباط داشت. همچنین آنها متوجه 
شدند که داشتن مشــکل در حفظ هوشیارى، چرت زدن، 
کیفیت ضعیف خواب و خواب شبانه پنج ساعت یا کمتر با 

افزایش خطر مرگ ارتباط دارد.

خواب کمتر از 5 ساعت و 
خطر ابتال به زوال عقل

اگر هر روز صبحانه 
نخورید، چه اتفاقى براى 

بدنتان رخ مى دهد؟
صبحانه به اعتقاد خیلى ها اصلى ترین وعده 
روز است اما همیشه این ســوال پیش آمده 
که آیا ایــن گفته حقیقــت دارد؟ در ادامه به 
بررســى تغییرات فیزیولوژیکى بدن افرادى 
مى پردازیم که از خوردن این وعده صرف نظر 
مى کنند و نتایج را با تغییــرات بدنى افرادى 

مقایسه مى کنیم که صبحانه میل مى کنند.
  صبحانه نخوردن باعث چاقى مى شود

برخالف باور بسیارى نخوردن صبحانه باعث 
چاقى در تمامى گروه هاى ســنى مى شود. 
علت هم در واقع میتواند این باشد که فرد در 
ساعات میانى روز به خوردن تنقالت گرایش 
پیدا مى کند. اما تحقیقات دیگر هم نشان داده 
که حتى اگر صبحانه نخورید و از پرخورى میانه 
روز جلوگیرى کنید به خاطر اینکه در ساعت 
طبیعى بدنتان اختالل ایجاد مى شــود دچار 

چاقى خواهید شد.
   نخوردن صبحانه باعث بدخلقى مى شود

نخوردن صبحانه با اختالالت خلقى در میان 
بزرگســاالن در ارتباط اســت. افرادى که 
صبح ها کمتــر غذا مى خورند بیشــتر دچار 
افسردگى مى شوند. عالوه بر این اگر چهار تا 
5 بار در هفته از خوردن صبحانه صرفنظر کنید 
شانس ابتالى شما به دیابت نوع 2 حدود 55 

درصد افزایش مى یابد.
  نخوردن صبحانه باعث ایجاد خســتگى 

مى شود
صبح ها بعد از یک مدت طوالنى غذا نخوردن 
سطح گلیکوژن خون پایین مى آید و باید براى 
کار کردن انرژى خود را باز یابید. بعد از خوردن 
صبحانه بدن شما شروع به شکستن اسیدهاى 
چرب مى کند تا انرژى مورد نیازتان را تولید 
کند. اگر صبحانه نخوردید حتى اگر احساس 
خوبى داشته باشید چند ساعت بعد خستگى 

به سراغتان مى آید.
  سطح اسید بدن باال مى رود

متخصصین تغذیه معتقدند که خوردن صبحانه 
براى افرادى که دچار رفالکس معده هستند 
اهمیت باالیى دارد. با کنار گذاشتن صبحانه 
سطح اسیدیته معده باال مى رود و فرد ممکن 
اســت دچار درد قلب و ناتوانى در هضم غذا 

شود.
   ممکن است دچار سردرد و سرگیجه شوید

تغذیه نادرســت و کنار گذاشتن وعده هاى 
غذایى باعث بروز سردرد و میگرن مى شود. 
متخصصان بر این باورند که حتى دیر خوردن 
صبحانه هم مى تواند بدن را تحت تاثیر قرار 
دهد که این مســاله نیز عموما به خاطر پایین 

آمدن سطح قند خون است.
  کنار گذاشتن صبحانه باعث باال رفتن سطح 

کورتیزول مى شود
در افــرادى که صبحانه نمى خورند ســطح 
کورتیزول بدن باال مى رود چراکه بدن ممکن 
اســت اینطور تصور کند که وارد شــرایط 
استرس زا شده است و در نتیجه معموال دلهره 
و اضطراب در این افراد نیــز باال مى رود. اگر 
صبحانه نمى خورید و معموال اضطراب دارید 
بهتر است با انجام آزمایش خون در یابید که آیا 

کورتیزول خون تان باال رفته یا خیر؟
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مجــرى کل طرح هاى زیربنایى اســتان اصفهان از 
پیگیرى مشکالت راه هاى شهرستان کاشان خبر داد 
و گفت: عملیات اجرایى بخش پایانى محور بادرود- 
کاشان آغاز شــده و در کمتر از 6 ماه آینده تکمیل و 
مشکالت مسیرهاى اتصالى شهرستان کاشان نیز تا 

پیش از پایان سال آینده ساماندهى خواهد شد.
علیرضا صلواتى در حاشیه آئین آغاز عملیات اجرایی 
بخش پایانى محور بزرگراهى  بادرود_کاشان پیرامون 
این پروژه اظهار داشــت: خوشــبختانه امروز شاهد 
تکمیل بخش پایانى محور بزرگراهى بادرود- کاشان 
به طول نزدیک به 10 کیلومتر و بــا اعتبارى بالغ بر

 330 میلیارد ریال هستیم.
وى با اشاره به حوادث رخ داده در محور بادرود- کاشان 
ادامه داد: متاســفانه حوادث ناگوار زیــادى در جاده 
بادرود- کاشان اتفاق افتاده و از گذشته به جاده مرگ 
معروف شده اســت اما به یارى خداوند، در یکى دو 
ســال اخیر اتفاقات خوبى رقم خورده و نهایتا امروز 
شــاهد کلنگ زنى عملیات اجرایى بخش پایانى این 
مسیر هســتیم و در تالش هســتیم که تا 50 درصد 
در مدت زمان اجراى عملیــات صرفه جویى کنیم و 
امیدواریم تا کمتر از 6 ماه آینده این مســیر تکمیل و 

مورد بهره بردارى قرار گیرد.
مجرى کل طرح هاى زیربنایى اســتان اصفهان به 
مشکالت راه هاى شهرستان کاشان اشاره و تصریح 
کرد: در حوزه راه هاى بادرود، کاشــان، نطنز و قمصر 
مشــکالتى در حوزه هاى مختلــف از جمله ایمنى، 
روســازى، مســیرهاى اتصالى و غیره مشکالتى 
وجود دارد که در این راستا ما جلســاتى را با نماینده 
محترم مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شوراى 
اسالمى برگزار کردیم و در تالش هستیم که تا کمتر 

از یک ســال آینده، مشکالت مســیرهاى اتصالى 
مثل تقاطع غیرهمسطح قمصر وغیره را ساماندهى 

کنیم.
وى با اشاره به پروژه هاى ســطح استان خاطرنشان 
کرد: در سطح استان در شبکه هاى آزادراهى موضوع 
اتصال استان اصفهان، به استان هاى همجوار فارس، 
چهارمحال و بختیارى و یــزد را در قالب پروژه هاى 
مختلفى از جملــه آزادراه اصفهان- شــیراز، آزادراه 
اصفهان- یزد- انار، آزادراه اصفهان- شهرکرد- اهواز 
و غیره در حال کار و در برنامه داریم و تالشمان این 
است که با مشارکت بخش خصوصى شبکه آزادراهى 
استان تقویت شده و به جز آزادراه اصفهان- کاشان- 
تهران، اتصاالت استان اصفهان به دیگر استان هاى 

همجوار نیز انجام شود.
صلواتى در ارتباط با آزادراه اصفهان- شــیراز یادآور 
شــد: یکى از پروژه هاى آزادراهى ما، پــروژه آزادراه 

اصفهان- شیراز است که یکى از بزرگترین آزادراه هاى 
کشــور خواهد بود و چیزى در حدود 130 کیلومتر در 
مسیر اصفهان- شیراز صرفه جویى خواهد شد و تالش 
مى کنیم و امیدواریم که تا شهریورماه سال آینده این 

پروژه مهم به بهره بردارى برسد.
گفتنى اســت، عملیات اجرایی بخش پایانى محور 
بزرگراهى  بادرود_کاشــان به طول 9,5 کیلومتر و 
احداث زیرگــذر تقاطع هاي ابوزیدآباد و اســدآباد با 
اعتباري بالغ بر 330 میلیارد ریال صبح امروز پنجشنبه 

23 بهمن آغاز شد.
این مراسم با حضور مهندس حسن نیا معاون وزیر راه 
و شهرسازى، مهندس صلواتى مجرى کل طرح هاى 
زیربنایى استان اصفهان، دکتر فیروزى پور، نماینده 
مردم نطنز در مجلس شــوراى اســالمى، مهندس 
خضرى، مدیرکل حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 

و دکتر مرتضایى، فرماندار ویژه کاشان برگزار شد.

مسیرهاى شهرهاى  بادرود، کاشان
 نطنز و قمصر ساماندهى مى شوند

روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان با صدور اطالعیه اى اعالم کرد: 
در پاسخ به شایعات و شــبهات  منتشر شده در بعضى از شــبکه هاي مجازي در 
خصوص آلودگى آب شرب شهر اصفهان به اطالع  مشترکین عزیز میرساند ، با توجه 
به نمونه بردارى هاى میکروبى و کلر سنجى روزانه از شبکه توزیع شهر اصفهان و 
انجام حدود 200 مورد آزمون میکروبى و 600 مورد کلر سنجى توسط آزمایشگاه 
مرکزى ستاد شرکت آب و فاضالب اســتان در ماه، هیچ گونه آلودگى میکروبى و 
ویروسى در شبکه توزیع آب اصفهان مشاهده نگردیده و آب شبکه کامال سالم و 

بهداشتى در اختیار مشترکین قرار مى گیرد. 

شایان ذکر است کارشناسان مرکز بهداشت اصفهان  به عنوان ناظر بر امر سالمت 
آب شرب، روزانه کیفیت شبکه آب اصفهان  را  پایش و کنترل کیفی می نمایند و 

هیچ گزارشى در خصوص آلودگى آب شرب اعالم نگردیده است.
الزم به یادآورى است آب شرب شهر اصفهان توسط تصفیه خانه آب بابا شیخعلى 
تامین مى گردد که آب تولیدى پس از مراحل کامل تصفیه و انجام گندزدایى توسط 
ســامانه هاى کلر زنى و ازن زنى  و حذف کلیه عوامل بیمارى زا وارد شبکه توزیع 
مى گردد و با توجه به گذراندن فرآیندهاى تصفیه و میــزان کلر باقیمانده در رنج 

استاندارد،  امکان وجود هیچ گونه عامل میکروبى و ویروسى در آب وجود ندارد.

آب آشامیدنى اصفهان
 کامًال سالم و بهداشتى است

آگهى دعوت سهامداران شرکت ساعى تجهیز سپاهان ســهامى خاص ثبت شده به شماره 57785 
و شناسه ملى 14006548723 جهت تشــکیل مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده و مجمع عمومى 

فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده و 
مجمع عمومى فوق العاده در تاریخ 1399/12/10 روز یکشنبه در آدرس اصفهان باغ دریاچه کوچه شهید 
ابراهیمى 64 کوچه گل سرخ ساختمان گلسرخ طبقه دوم واحد شرقى پالك 5 تشکیل مى گردد حضور 

به هم  رسانید.
1- مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده در ساعت 9 صبح دســتور جلسه: انتخاب مدیران، بازرسان 

قانونى، تصویب تراز و انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
2- مجمع عمومى فوق العاده در ساعت 11 صبح دستور جلسه: تغییر آدرس شرکت

دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى
 بطور فوق العاده و مجمع عمومى فوق العاده

هیأت مدیره شرکت

اداره کل امور مالیاتى اســتان اصفهان جهت خرید باترى UPS در سال 1399قصد برگزارى مناقصه 
عمومى یک مرحله اى دارد. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به 

شرح ذیل اقدام نمایند.
1- مراجعه به سامانه اطالع رسانى به آدرس www.iets.mporg.ir(پایگاه ملى مناقصات)

2-  سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir(دریافت اسناد از 
طریق این سامانه الزامى مى باشد.)

  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 2200000000ریال
  مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد: پنج شنبه99/11/30ساعت 8 صبح

  مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: پنج شنبه99/12/14 تا پایان وقت ادارى
  تاریخ برگزارى جلسه مناقصه: ساعت13 روز شنبه 1399/12/16

  زمان اعالم برنده: 1399/12/16
  محل برگزارى مناقصه: اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان واقع در خیابان سپاه

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان
م.الف: 1095839

نوبت دوم

 شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/286/ش شوراى اسالمى شهر و ماده 4 آیین نامه مالى شهردارى ها، در نظر دارد در راستاى اجراى 
پروژه هاى منطقه نمونه گردشگرى آبشار شاه لوالك به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط داراى رتبه بندى در رشته ابنیه طبق برآورد قیمت 

برابر فهرست بهاى ابنیه سال 1399 از طریق مناقصه واگذار نماید.
بر این اساس متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تاروز دوشنبه مورخ 1399/12/04 به واحد درآمد یا عمران شهردارى مراجعه و اسناد 
شرکت در مناقصه را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز سه شــنبه مورخ 1399/12/05 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند 
شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت شهردارى چرمهین به آدرس: www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره 

تلفن هاى 5- 52552444- 031 تماس حاصل فرمایند.
1- پروژه تکمیل ساختمان پنج واحد ویالى تحت مالکیت شهردارى در دهکده تفریحى اقامتى چهرمینو (شرح عملیات دیوارچینى، گچ خاك 

و کلیه عملیات نازك کارى، تأسیسات برقى و مکانیکال) با اعتبار 13/118/821/845 ریال
2- پروژه احداث تاالر پذیرایى (اسکلت بتنى ساختمان شــرح عملیات گودبردارى، الشه چینى، اجراى فونداسیون، ستون و سقف) با اعتبار 

26/959/750/733 ریال
3- پروژه احداث هتل سوئیت و رستوران (اجراى اسکلت بتنى ساختمان شرح عملیات گودبردارى، الشه چینى، اجراى فونداسیون، ستون و 

سقف) با اعتبار 30/341/039/595 ریال
4- پروژه احداث آشپزخانه مشترك تاالر و هتل سوئیت و رستوران (اجراى اسکلت بتنى ساختمان شرح عملیات گودبردارى، الشه چینى، اجراى 

فونداسیون، سقف و ستون) با اعتبار 5/066/212/609 ریال
5- پروژه احداث سازه سر درب ورودى محور گردشگرى (مسیر پیاده راه و دوچرخه ســوارى) منطقه گردشگرى آبشار شاه لوالك با اعتبار 

962/998/364 ریال

آگهى مناقصه

ثابت راسخ- شهردار چرمهین

نوبت دوم

م.الف: 1093127

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 778/ش ب مورخ 99/06/25 شوراى محترم 
اسالمى شهر بهارستان نسبت به برگزارى مناقصه عمومى جهت اجراى طرح بازسازى ناوگان اتوبوسرانى 
شهر بهارستان از طریق تسهیالت صندوق کارآفرینى امید با اعتبار بالغ بر 81/000/000/000 ریال طبق 

شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز سه شنبه تاریخ 99/11/21 تا روز سه شنبه مورخ 99/12/05 جهت دریافت 

اسناد مناقصه به امور قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه نمایند.
2- آخرین مهلت ارسال اسناد به واحد دبیرخانه محرمانه شهردارى بهارستان پایان وقت ادارى روز سه 

شنبه مورخ 99/12/12 مى باشد.
3- زمان بازگشایى پیشنهادات رأس ساعت 14:30 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 99/12/13 مى باشد.

4- سپرده شرکت در مناقصه 4/050/000/000 ریال مى باشد.
5- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

داود بحیرایى- شهردار بهارستان

چاپ دوم

م الف: 1092635


