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دقیقاً چقدر باید ورزش کرد؟نجات 6 کوهنورد اصفهانىهمکارى شهاب حسینى و پرویز پرستویى در « بى همه چیز»قیمت واقعى دالر 15 هزار تومان است صالحى امیرى شاکى از  فیفا سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با نشانه هاى
 دیابت نوع 1 و 2 

آشنا شوید

سایه قطعى گاز باالى سر شرق اصفهان 
3

3

3
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85 واگن مترو، سهم 
اصفهان از 315 واگن

VAR جام را 
از پرسپولیس گرفت

آمادگى ذوب آهن 
براى تولید ریل سوزنى 

خطوط مترو

5

تعداد مشترکان 
اینترنت  

در اصفهان بیش از
 6/5 میلیون نفر شد

دیابت زمانى اتفاق مى افتد که بدن نتواند به درستى 
گلوکز را که براى انرژى ضرورى است ذخیره و 

استفاده کند. قند یا گلوکز به سلول هایى که به آنها 
نیاز دارد نمى رسد و در عوض، در خون جمع مى شود 

که زمینه بروز عوارض جدى را ...

مدیــر کل ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات 
استان اصفهان گفت: کل مشــترکان اینترنت 
در سطح استان شــش میلیون و 730 هزار نفر

 اســت که ثابت 813 هزار و 244 نفر و ســیار 
پنج میلیــون و 187 هزار و 486 نفر را شــامل 

مى شود.  
جعفــر مطلــب زاده در خصــوص ضریب نفوذ 

اینترنت در استان اصفهان...
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روزهاى سخت سرمربى ذوب آهن در اصفهانروزهاى سخت سرمربى ذوب آهن در اصفهان

5

مصرف گاز طبیعى در استان اصفهان در روزهاى اخیر افزایش کم سابقه اى یافته است

بازگشت افسانه بایگان به 
تلویزیون با یک سریال طنز

خلعتبرى:  نویدکیا جوان اما 
شجاع است

مهاجم تیم سپاهان گفت: با حرف زدن نمى توان قهرمان شد و باید در 
زمین مسابقه نشان دهیم شایسته قهرمانى هستیم.

 محمدرضا خلعتبرى در گفتگویى درخصوص وضعیت تیم زردپوش 
دیار زاینــده رود اظهار کرد: باخت مقابل نفت مسجدســلیمان براى 

سپاهان شوك بزرگى بود. براى تیمى مثل سپاهان که ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

10 پروانه 
کاربرد نشان حالل 
در استان اصفهان 

صادر شد

ارائه تمامى خدمات الکترونیک قضایى بر روى گوشى
 در قالب سامانه «عدالت همراه» صورت گرفت

2

5

وحید محمدزاده: وحید محمدزاده: 

موقعیت هاى ما موقعیت هاى ما 
خیلى خطرناك تر بودخیلى خطرناك تر بود

 مزایده عمومى شماره 99/116 فروش امالك مازاد بانک ملت استان اصفهان
شرکت توسعه بازاریابى و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالك مشروحه ذیل در استان اصفهان را از طریق مزایده عمومى شماره  99/116 به فروش برساند، متقاضیان مى توانند جهت 

کسب اطالعات بیشتر و  همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1399/09/30 لغایت 1399/10/10  از  ساعت 8:00 الى 13:30 به آدرس ذیل  مراجعه فرمایند. 
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1399/10/10 مى باشد.

ضمناً جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/10/16 در محل دفتر مرکزى شرکت برگزار مى گردد. 
شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .

توضیحات:
الف) در فروشهاى نقدى شرایط پرداخت بصورت 40٪ پیش پرداخت ، 40٪ حداکثر 2 ماه بعد ( همزمان با تحویل ملک ) و 20٪ هنگام تنظیم سند در دفترخانه مى باشد.

ب) تحویل ملک صرفاً درخصوص امالك فاقد متصرف مى باشد . همچنین در امالك متصرف دار ، مشاعى و فروش هاى اقساطى انتقال ملک با تنظیم وکالت نامه رسمى بالعزل خواهد بود.
ج) سایر شرایط م زایده فروش امالك در اسناد مزایده درج گردیده است.

ف
کد ردی

کاربرىشناسه
متراژ (متر مربع)

 قیمت پایه 
مبلغ با 

احتساب 
تخفیف

 شرایط 
 توضیحات  آدرس فروش 

اعیانعرصه

مسکونى 1306159
مبارکه ، خیابان امام خمینى ، روبروى شهردارى ، نبش کوچه نقد***508/65370126,302,800,000تجارى

شهید اسدى ، پالك 781

با وضعیت موجود بصورت 5 واحد تجارى و یک باب 
منزل مسکونى . داراى عقب نشینى در ضلع شمال 

(گذر 8 مترى) به میزان 33/63 مترمربع

شهرضا ، خیابان پاسداران ، فرعى 48 ، فرعى اول سمت نقد***1224,070,000,000قدرالسهممسکونى2306943
راست ، کوچه روبروى بن بست شقایق ، پالك 7

با وضعیت موجود ، اعیانى طبق سند 122 مترمربع 
بوده و داراى تراس مسقف در ضلع جنوبى آن به 

مساحت 14 مترمربع مى باشد.

اصفهان ، خیابان رباط اول ، قبل از پل رباط ، خیابان شیخ نقد***161/713710,402,000,000مسکونى3307461
با وضعیت موجودفایض ، بن بست هما ، پالك 333

اصفهان ، بلوار کشاورز ، خیابان قائمیه ، خیابان شهداى نیروى نقد***321/920016,855,000,000مسکونى4307321
انتظامى ( فضیلت ) ، کوچه فضیلت 1 ، کوچه یاس

با وضعیت موجود ، داراى متصرف ، مسئولیت رفع 
تصرف و هزینه هاى مربوطه به عهده خریدار 

مى باشد ، عرصه به میزان 8/8 مترمربع اصالحى دارد .

با وضعیت موجود ، فاقد ماشین آالت ، متراژ اعیان فریدونشهر ، قطب صنعتى ، بلوك اولنقد36009456,879,000,0006,191,100,000صنعتى5306236
تقریبى مى باشد ، عرصه متعلق به جهاد کشاورزى

آدرس دفتر نمایندگى استان  : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، نبش کوچه مسجدالرضا ، ساختمان بانک ملت ، طبقه چهارم ، اداره ساختمان . تلفن : 36225961 - 36225823 - 031 
آدرس دفتر مرکزى : تهران ، بزرگراه آفریقا ، نرسیده به چهارراه جهان کودك ، کوچه ژوبین ، پالك 5 . تلفن : 88781317 - 88872200 - 021        

تلفن کارگزار اجرایى شرکت جهت بازدید از امالك ( آقاى جعفرى ) : 09133114637

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

4

زتلویزیونبایکسریالطنزتلویزیون با یک سریال طنز ل ری ی ب ویزیو

تى 

ا 
ود 

سالروز والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک مى گوییم 

رحمان تا رحمان تا 14001400؟؟
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با توجه به آغاز به کار درگاه ملى قوه قضاییه (eadl.ir) در 15 
آذر امسال که محلى براى تجمیع همه خدمات الکترونیکى 
دستگاه قضا به مردم و تالش براى تسهیل دسترسى آحاد 
جامعه به عدالت است، سامانه «عدالت همراه» که امکان 
ارائه تمامى خدمات الکترونیک قضایى بر روى گوشى تلفن 

همراه را فراهم مى کند، رونمایى شد.
با احراز هویت از طریق ثنا، امکان دسترسى به سامانه ابالغ 
الکترونیک، دسترسى به سامانه نوبت دهى، دسترسى به 
سامانه گواهى عدم سوءپیشینه، دسترسى به نظرسنجى، 
دسترسى به سامانه اطالع رسانى پرونده و امکان دریافت 

ناتیفیکیشن از طریق این نرم افزار میسر است.

این نرم افزار براى گوشــى هاى هوشمند اندروید طراحى 
شده است و امکان دسترسى به تمامى خدمات الکترونیک 
قضایى را از طریق تلفن همــراه متصل به اینترنت فراهم 
مى کند. هم اکنون اشــخاص حقیقى و حقوقى (دولتى یا 
خصوصى) مى توانند پس از ثبت نام در سامانه ثنا به نشانى 
sana.adliran.ir با نصب این نرم افزار اوراق قضایى خود 

را بر روى تلفن همراه مشاهده و دریافت کنند.
کاربر پس از ثبت نام در ســامانه ثنا مى تواند با نصب این 
نرم افزار بر روى سیستم عامل اندروید، در منوى کاربرى، 
به ابالغیه هاى جدید، ابالغیه هاى مشاهده شده قبلى و 

جستجوى ابالغات دسترسى پیدا کند ./3934

رئیس جمهورى با بیان اینکه تعداد شهرهاى قرمز کشور 
به صفر رسیده است،  گفت: اتحاد و همدلى و اعتماد مردم 
به تخصص بهداشتى کشــور ما را از این موج سهمگین 

نجات داد.  
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى  روز شنبه در 
چهل و نهمین جلسه ستاد ملى مدیریت بیمارى کرونا با 
یادآورى شعار «جمع نشویم تا کم نشویم»، اظهار کرد: 
در دو ماه اخیر مردم، کسبه، اصناف، حمل و نقل عمومى 
و خانواده ها خیلى همکارى کردند. اول آذر خیلى نگران 
بودیم و 160 شهر ما قرمز بود ولى االن تعداد شهرهاى 
قرمز ما صفر است و شــهر قرمزى نداریم این به دلیل 

همت و بزرگوارى مردم عزیز است.
روحانى با اشاره به آمارها تصریح کرد: امروز وقتى آمارها و 
نمودارها را نگاه مى کردیم تقریباً همه جا موج سوم از موج 
قبلى بیشتر بوده است. در موج سوم که بسیار سهمگین 
بوده به دلیل اینکه هم ویروس قوى تر شده بود و هم به 
سمت سرما رفته بودیم. ســرماى هوا تأثیرگذار است به 
دلیل اینکه درها و پنجره ها بسته مى شود و همه در یک 
محیط محدود جمع مى شوند و به محیط  سرایت آماده تر 
مى شود و مشکالت بیشتر مى شــود. رئیس جمهورى 
گفت: از تالش همه نیروهایى که در صحنه بودند و تالش 

کردند قدردانى مى کنیم./3935

ارائه تمامى خدمات الکترونیک 
قضایى روى گوشى 

تعداد شهرهاى قرمز کشور 
به صفر رسید

چند درصد تهرانى ها 
تنها هستند؟

بر اســاس آمارهاى    نود اقتصادى|
جدید مرکــز آمــار ایــران، از کل خانوارهاى 
شــهر تهران حدود 11/8 درصــد از آنها مربوط 
به خانوارهاى تک نفره اســت. بر این اســاس، 
خانوارهاى تک نفره مناطق شمالى تهران حدود 

سه برابر مناطق نیمه جنوبى شهر تهران است.

چرا شوهر نمى کنى؟!
  سینماروزان| بهاره رهنما در «شــام 
ایرانى» با روایت خاطره اى از تدریس بازیگرى 
نزد بهرام بیضایى از روزى گفت که بنا بوده براى 
بیضایى اتود نقش «اوفلیاى هملت» را بزند ولى 
آنقدر شــل بازى کرده که بیضایــى از او نومید 
شده است! بیضایى حدود 30 سال قبل به بهاره 
گفته بود که به درد بازیگــرى نمى خورد و بهتر 
است شوهر کند و چند بچه خوشگل به دنیا آورد 
ولى بهاره رهنما بازیگرى را ادامه داد تا به عصر 
مجازى برسیم که حواشى ازدواج دوم بهاره بیشتر 

از کیفیت بازیگریش در کانون توجه قرار گیرد.

مواد مخدر 
خطرناك تر است

  عصر ایران| معاون مقابلــه باعرضه و 
اموربین الملل ســتاد مبارزه با موادمخدر با تأکید 
بر اینکه مســئله موادمخدر بسیار خطرناك تر از 
کروناست، گفت: براساس آمارهاى مطرح شده، 
عامل 55 درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم در رابطه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر 

است./3942

رونمایى از یک نام 
  باشگاه خبرنگاران جوان | همزمان 
با بازدید وزیر صنعت، معــدن و تجارت از گروه 
صنعتى ایران خودرو، مراســم رونمایــى از نام 
خودروى تــارا در مرکز تحقیقــات ایران خودرو 
برگزار شد و علیرضا رزم حسینى امضاى یادگارى 

خود را بر لوح یادبود «تارا» نگاشت./3943

افزایش بازماندگى
از ابتــداى آذر امســال چنــد تن    بهار |
از مدیران آمــوزش و پرورش اســتان ها از آمار 
باالى ترك تحصیل یا بازماندگــى از تحصیل 
دانش آموزان در اســتان هاى خود خبــر داده و 
وضعیت آموزشى کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر 
شرایط کرونا نگران کننده توصیف کرده اند. آمار 
بازماندگى از تحصیل طبق آمار رسمى در برخى 

مناطق چند برابر شده است./3944

پایان پاندمى در راه است
  ایرنا | در پى انتشــار خبر تأمین نزدیک 
به دو میلیارد دوز از انواع واکســن ها کووید- 19 
توسط همکارى جهانى کواکس، رئیس سازمان 
بهداشت جهانى روز جمعه اعالم کرد پایان پاندمى 
کووید- 19 در راه است، اما هنوز براى حذف تدابیر 

محافظتى زود است. /3945

برگزارى آزمون 
در موعد مقرر

  ایسنا| سخنگوى ســتاد ملى مقابله با 
کرونا درباره برگزارى آزمون اســتخدامى گفت: 
به دلیل شــرایط کرونا در کشور، این آزمون قبًال 
دو بار بــه تعویق افتاده بود. صد هــزار نفر بعد از 
برگزارى این آزمون جذب مراکز دولتى خواهند 
شــد. به همین دلیل با توجه به وضعیت آرامش 
نسبى ایجاد شــده، این آزمون در بیش از 2700 
حوزه امتحانى و با رعایــت پروتکل  ها و حداقل 
جمعیت در موعد مقرر و در دى ماه برگزار خواهد 

شد./3946

تلگرام به من ارتباط ندارد!
وزیــر ارتباطــات و فناورى    اعتمادآنالین|
اطالعات با بیان اینکه نمى دانم چرا تلگرام در کشور 
هنوز فیلتر است، گفت: من آنچه باید بگویم را گفته ام. 
گفته ام که این فرایند از دید من منطقى نیست. وظیفه 
دارم پیگیرى کنم و پیگیرى هم خواهم کرد. ولى وقتى 
ســیکل تصمیم گیرى جاى دیگرى است و به من و 
هر وزیر دیگر ارتباطى ندارد چه بگویم. بارها گفته ام 
مسئول فیلترینگ در کشور کمیته تعیین مصادیق و 

دستگاه قضایى است./3937

من شکست نخورده ام!
«دونالد ترامپ» رئیس جمهورى    تسنیم|
آمریکا در صفحه شخصى خود در توییتر بار دیگر به 
وجود تقلب در انتخابات ریاست جمهورى این کشور 
دامن زد و با استناد به گزارشى که یکى از مشاورانش در 
نشریه «واشنگتن اگزاماینر» درباره تقلب در انتخابات 
منتشــر کرده اشــاره کرد. ترامپ در پیامى توییترى 
نوشت: «پیتر ناوارو» گزارشى 36 صفحه اى منتشر 
کرده که نشان مى دهد ادعاى تقلب در انتخابات براى 

پیروزى ترامپ بیش از حد کافى است. 

اروپایى ها باید 
مضمحل شوند

مجتبــى ذوالنــورى، رئیس    اعتمادآنالین|
کمیسیون امنیت ملى مجلس در واکنش به قطعنامه 
ضدایرانى پارلمان اروپا گفت کــه اگر بنا به مجازات 
ناقضین حقوق مردم ایران باشد باید همه دولت هاى 
اروپایى مضمحل شوند چون آنها بیشترین نقض حقوق 

ملت ایران را مرتکب شده اند./3938

اروپا و آمریکا 
درنده و وحشى اند

  دیده بان ایران | آیت ا...علم الهدى، امام جمعه 
مشهد در چهل و دومین هفته برگزار نشدن نماز جمعه 
در مشــهد مقدس، در قالب «خطبه مجازى» گفت: 
فرقى بین آمریکا و سه کشــور اروپایى نمى کند، هم 
اروپایى ها جانوران درنده هســتند و هم آمریکایى ها 
عناصر ناپاك وحشى هستند، اینها دشمن ما هستند، ما 
به اینها التماس کنیم که تحریم را از ما بردارند؟ اصًال 
فکرش یا جهالت است یا خیانت، آنانى که حرفش را 
مى زنند، یا اینقدر نفهم و نادان و بى ســواد هستند که 
چیزى نمى فهمند، دشمن شــناس نیستند و یا نخیر، 
دستشان در دست دشمن خائن است و آمدند دست به 
چنین عمل خائنانه اى بزنند، با چنین دشمنى که اآلن 

دارد با ما اینطور معامله مى کند./3939

شوکه مى کند
  دیده بان ایران |در چهلمین سالگشت تأسیس 
شوراى عالى انقالب فرهنگى، حسن رحیم پورازغدى، 
عضو این شورا در یادداشتى به مدیریت حسن روحانى 
نوشت: رئیس کنونى شورا تا پیش از ریاست جمهورى، 
اصوًال چهره اى علمى در دانشــگاه و حوزه نبودند. از 
قضا سوابق امنیتى و اطالعاتى ایشان که البته محترم 
و به جاى خود مفید بوده است، باعث شد شیوه مدیریت 
او در موارد متعددى چــون ماجراى بنزین در آبان 98 
همه را شوکه کند، با میلیاردها خسارت و ده ها کشته 
که بى سابقه بود و تنها از یک مدیرغیرامنیتى و تازه کار 

برمى آمد./3940

همه کار براى قالیباف
  عصر ایران| باور کنید اگر بتوانند مى نویسند 
نامزد انتخابات ریاســت جمهورى باید در سال 99 به 
سرمربى تیم پرســپولیس زنگ زده باشد و براى آنها 
آرزوى موفقیت کرده باشد، کارى که رئیس مجلس 
آن را انجام داد. باور کنید اگر بتوانند مى نویسند نامزد 
انتخابات ریاست جمهورى باید سردار، دکتر، خلبان، 
شــهردار تهران و رئیس مجلس بوده باشــد و گرنه 
نمى تواند ثبت نام کند. دوســتان پارلمــان هم اول 
کاندیداى خود را مشخص کرده اند و بعد بر اساس آن 

قانون مى نویسند!/3941

خبرخوان

بهاءالدین حسینى هاشمى، کارشناس اقتصادى و مقام 
اســبق بانکى درباره نرخ واقعى دالر گفت: در مجموع 
برخى فاکتورها مانند تورم پول داخلى، تورم پول خارجى، 
تعداد سال هایى که تعدیل نشده، عرضه و تقاضا، حجم 
نقدینگى که اقتصاد را تحت تأثیر قرار مى دهد را باید در 

محاسبه قیمت دالر در نظر گرفت.
وى ادامه داد: در نهایت کارشناســان قیمت ارز را زیر 

20 هزار تومــان در نظر مى گیرند که بــه اعتقاده بنده 
این عدد بین 15 تا 20 هزار تومــان خواهد بود. وى در 
توضیح این مطلب که چه زمانى ممکن اســت قیمت 
دالر در بازار واقعى شود؟ گفت: اگر ایران با پیوستن به 
FATF  شرایط عادى بانکى را پیدا کند و تحریم نیز در 

دور جدید مذاکرات رفع شــود چنین اتفاقى رخ خواهد
 داد.

مرد چینى مبتال به سرطان که با حفر یک گور و گودال 
خود را در آن حصر کرده بود توسط پلیس نجات یافت. 
این مرد 79 ســاله که از درمان بیمارى ســرطان خود 
ناامید شــده بود با اســتخدام دو گورکن محلى از آنها 
خواســته بود تا یک گور داراى گــودال را براى او حفر 

کنند.
این مرد با پیشــرفت بیمارى اش و براى آنکه از زن و 
فرزندانش دور باشد تصمیم گرفت تا در این گور و گودال 

داخل آن منتظر فرارسیدن مرگ خود بماند.
مأموران پلیس روز شنبه این مرد سالخورده را از داخل 
گودال حفر شــده در وســط این گور بیرون کشیدند. 
ویدیویى که در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده است 
لحظه خروج این مرد ســالخورده مبتال به سرطان را از 

داخل گودال نشان مى دهد.
بنا به گزارش رسانه هاى محلى چین این مرد که هویتش 
اعالم نشده مبتال به «لنفوم»، یک نوع سرطان خون بود 
که درمان آن نتیجه بخش نبود. بنا به این گزارش این 
مرد پس از آخرین حضورش در بیمارستان با پسر خود به 
زادگاهش بازگشت و سپس آنها براى یک مراسم تدفین 
زودهنگام آماده شدند. به همین علت این مرد و پسرش 
با استخدام دو گورکن محلى از آن ها خواستند تا یک گور 
با گودالى عمیق در وسط آن حفر کنند. پس از حفر گودال 
این مرد وارد آن شد و تصمیم داشت تا فرارسیدن لحظه 
مرگش در آن بماند. این در حالى بود که پسر این بیمار 
چند بار از او خواست تا به خانه بازگردد، اما هر بار با جواب 

منفى پدرش مواجه شد./3936

با امضاى تفاهمنامه همکارى هاى مشــترك صندوق 
بازنشســتگى کشــورى و شــرکت فروشــگاه هاى 
زنجیــره اى افــق کــورش، 2000 نفــر از فرزندان 
بازنشســتگان کشــورى در شرکت فروشــگاه هاى 

زنجیره اى استخدام خواهند شد.
این اقدام محور اصلى این تفاهمنامه به شــمار مى رود 
که بر اساس آن شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى افق 
کورش بر اساس ضوابط و مقررات درون سازمانى خود، 
فرزندان واجد شرایط بازنشستگان را در مشاغل ستادى، 

فروشگاهى و انبارهاى خود استخدام خواهد کرد.

در این تفاهمنامه که با هدف ایجاد، گســترش و تقویت 
زمینه هاى همکارى هاى مشترك و در راستاى ارتقاى 
خدمات به ذینفعان صندوق بازنشستگى کشورى و تکریم 
بازنشستگان منعقد شده اســت عالوه بر تأمین 2000 
نفر از نیروى انســانى مورد نیاز شــرکت فروشگاه هاى
 زنجیره اى افق کــور ش از بین فرزندان بازنشســتگان 
کشورى و تســهیل روند اســتخدامى فرزندان ایشان، 
توجه ویژه اى به اســتخدام فرزندان معلول این قشر در 
پست هاى سازمانى متناســب با وضعیت جسمانى آنها 

معطوف شده است.

معــاون رئیس جمهور از اصــالح مصوبه ســتاد ملى 
مبــارزه با کرونا بــراى پرداخت کمک معیشــتى خبر

 داد.
محمــد نهاوندیان معــاون اقتصــادى رئیس جمهور، 
در نشســت خبرى با اشــاره به مذاکره اخیر روحانى با 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت:  در این مذاکره 
گفتگوهایى در زمینه طرح اخیر مجلس درباره کمک به 

خانوارهاى نیازمند صورت گرفت.
وى افزود:  بر این اســاس تفاهم عملیاتى حاصل شد تا 

اصالحى در مصوبه ستاد ملى مبارزه با کرونا کنیم. تعداد 
جمعیتى که این پرداخت کمکى را دریافت مى کنند تا 40 
میلیون نفر افزایش پیدا کرد. پرداخت صد هزار تومان در 

هر ماه براى چهار ماه خواهد بود.
معاون اقتصادى رئیــس جمهور تصریــح کرد: گروه 
خاصى که تحت پوشــش کمیته امداد هستند براساس 
مصوبه مجلس شوراى اسالمى 120 هزار تومان را در 
ماه دریافت خواهند کرد که نخســتین پرداخت هم روز 

پنج  شنبه صورت گرفت.

رهایى یک مادر از اعدام پس از 18 سال انتظار با تالش 
دادستانى شهرستان تاکســتان و جلب رضایت اولیاى 
دم یک پرونده قتل پس از 18 سال از قصاص نفس، به 

سازش منجر شد.
حســین رجبى دادســتان عمومى و انقالب شهرستان 
تاکستان اظهار کرد: ســال 81 در پى بحث و درگیرى 
میان مستأجر و موجر متأســفانه صاحبخانه که فردى 
حدود 62 ســاله بود توســط خانمى که تقریبًا 20 ساله 
و مستأجر او بوده، از طریق فشار بر شریان هاى حیاتى 

گردن به وسیله کابل به قتل رسید.

دادستان تاکستان افزود: پس از وقوع قتل، قاتل خود را 
به مراجع انتظامى معرفى و پس از بررسى هاى قضایى 
صحت اقدام وى محرز و حکم به قصاص صادر شد، که 

در دست اقدام بوده است.
رجبى بیان کرد: طى این ســال ها اقداماتى جهت اخذ 
رضایت از اولیا دم مقتول صورت گرفت که نتیجه بخش 
نبود، اما در ســال جارى با ورود دادســتانى شهرستان 
تاکستان با برگزارى دو  جلسه رضایت اولیاى دم کسب 
شد و قاتل که داراى فرزند دختر است به آغوش خانواده 

بازگشت.

قیمت واقعى دالر 15 هزار تومان است

تصمیم عجیب بیمار سرطانى 
پس از ناموفق بودن درمانش!

استخدام فرزندان بازنشستگان کشورى 
در افق کورش

مذاکره یارانه اى
 روحانى با قالیباف

رهایى یک مادر از اعدام 
پس از 18 سال انتظار

انگشتشــان  روى  «مجلــس     خبر آنالین |
مى چرخد و از همه قدرت و توانشان استفاده مى کنند تا 
حرفشان را به کرسى بنشانند»؛ این حکایت البى من ها 
و تا حدى ســلبریتى هاى مجلس اســت که معادالت 
پارلمانى را رقم مى زنند و دسته و گروه هاى خود را دارند، 
گاهى هم آنقدر سنبه پر زورى پیدا مى کنند که حرفشان 

تبدیل به نظر کلیت مجلس مى شود.
از مجلس اول تا امروز در هر دوره اى افرادى بودند که 
به البى من هاى مجلس معروف شدند؛ همان افرادى 
که گاهى به دلیل سوابق حضورشان در پارلمان، گاهى 
به دلیل فعالیت هاى سیاسى و شأن و منزلت حزبى، یک 
سر و گردن باالتر از دیگران بودند و توانستند از قدرت 

تأثیرگذارى بیشترى برخوردار باشند.
داســتان مجلس یازدهم با هیچ کــدام از ادوار پارلمان 
شباهتى ندارد. از آنجا که در این مجلس تنها صداى یک 
طیف سیاسى به گوش مى رسد و صداى مخالفى وجود 
ندارد طبیعى بود که حداقل موضوع البى گرى براى جلب 
نظر نمایندگان چندان معنایــى ندارد و تصمیمى که در 
تنها فراکسیون سیاسى گرفته مى شود همان در صحن 
علنى پیاده سازى شود موضوعى که بى کم و کاست در 

این هفت ماه اثبات شد.
البته با همه این تفاسیر تصور مى شــد چهره هایى که 
ســابقه حضور در مجلس و عرصه سیاست دارند نبض 
پارلمان یازدهم را به دســت بگیرند. الیــاس نادران، 
مرتضى آقاتهرانــى، مصطفى میرســلیم، حمیدرضا 
حاجى بابایى، عبدالرضا مصرى و... اینها از چهره هاى 
شناخته شده اى هستند که هرچند در بیرون از پارلمان 
یا در ادوار گذشــته به عنوان مخالفان تند و تیز شناخته 
مى شدند اما این روزها آنقدر سرعت غیرمجاز تندروى 
در خانه ملت جوالن مى دهــد که حتى این چهره ها نیز 
سکوت اختیار کردند و کمتر در میدان لیدرى و سخنرانى 

ظاهر مى شوند. 
در سوى دیگر میدان اقلیت ها هم در سکوتى عجیب فرو 
رفته اند، مسعود پزشکیان که پرسابقه ترین و بانفوذترین 
چهره این طیف از نمایندگان است نیز این روزها بنایش 
را بر گوشه نشــینى و سکوت در گوشــه اى از صحن 

گذاشته است و تحرکى از خود نشان نمى دهد.

«البى گرى پارلمانى» از همان آغاز تشــکیل مجلس 
شوراى اســالمى شــکل گرفت حتى قبل تر از آن در 
مجلس شوراى ملى  نقش و رنگ زیادى داشت. اما گویا 
قرار است مجلس یازدهم بدون البى من باشد، مجلسى 
که در آن عنان کار تا اینجا در دست تندروها و افراطیونى 
جدید یا قدیمى است و عقالیى که تصور مى شد با تکیه 

بر ســوابق درون پارلمانى یا وجهه حزبــى مى توانند 
لیدرگونه عمل کنند یا نفوذ  یک البى من را در بهارستان 

ایفا کنند تا اینجاى کار کنار زده شده اند.
باید دید در ســال هاى باقیمانده از عمــر این مجلس 
فضاى درون پارلمانى و البى بهارســتان قرار است چه 

حال و هوایى را طى کند.

بیکارى البى من ها در مجلس یازدهم 
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ممنوعیت برگزارى تجمع 
استاندار اصفهان در حاشـیه ارتباط تصویرى با ستاد 
ملى مقابله با کرونا گفت: هرگونه برگزارى تجمع در 
ایام شهادت حضرت زهرا (س) در شهر هاى نارنجى 
و زرد این استان ممنوع است. عباس رضایى افزود: در 
این ایام به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) شهر 

سیاه پوش مى شود و رنگ عزا مى گیرد.

وضعیت 8 شهر زرد شد
سخنگوى دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان گفت: در 
حال حاضر 16 شهرستان استان اصفهان در وضعیت 
نارنجى کرونا و هشت شهر در وضعیت زرد قرار دارند. 
آرش نجیمى اضافـه کرد: برخوار، بویین میاندشـت، 
چادگان، خور و بیابانک، دهاقان، فریدونشهر، مبارکه 

و نجف آباد در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

هوا دوباره آلوده مى شود
کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان با اعالم اینکه از اواسط روز یک شنبه (امروز) 
شاهد کاهش پدیده و اسـتقرار جوى تقریباً ناپایدار بر 
روى اسـتان خواهیم بود، گفت: بعد از چند روز بارش 
باران و هـواى پاك، این هفته احتمـال پایدارى جو و 

آلودگى هوا وجود دارد.

دلیل لغو طرح زوج و فرد 
اجـراى طـرح زوج و فـرد تـردد کـردن خودرو ها در 
کالنشـهر اصفهان لغو شـد. رئیس پلیس راهنمایى 
و رانندگى استان اصفهان گفت: این طرح فقط هفته 
گذشـته از سـاعت 9 تا 14 و 16 تا 21 با هدف اصلى 
کاهش آالینده همچنیـن جلوگیرى از تردد هاى غیر 
ضرورى درهسته مرکز ى این شهر اجرا شد. سرهنگ 
محمدرضـا محمدى بـا بیان اینکه هر سـاله بـا آغاز 
فصل سـرما و پدیده وارونگى هوا طرح زوج و فرد در 
اصفهان اجرایى مى شد افزود: با توجه به اینکه کنترل 
شیوع ویروس کرونا بر آلودگى هوا مقدم است، پلیس 
راهور براى اجراى این طرح تابع سـتاد استانى مقابله 

با کروناست.

دیدار با سرپرست مخابرات
مدیر شعب بانک صادرات استان اصفهان با حضور در 
دفتر سرپرست مخابرات منطقه اصفهان با وى دیدار 
و گفتگو کرد. مهدى میرى جهرمـى در این دیدار بر 
همکارى دو جانبه  بانک صادرات و مخابرات در جهت 
گسترش  خدمت رسانى بهتر به هم استانى ها تأکید 
کـرد. ناصر مشـایخى، سرپرسـت مخابـرات منطقه 
اصفهان  نیز با اسـتقبال از پیشـنهاد افزایش سـطح  
همکارى دو جانبـه آمادگى مجموعه متبـوع خود را 
براى مذاکرات کاربردى در راستاى هم افزایى جهت 
توسـعه خدمات و سـرویس هاى مخابراتى در سطح 

استان اعالم کرد.

رفع حادثه در سطح منطقه یک
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه یک اصفهان، در 
ماه گذشته 228 مورد انشعاب آب، 63 مورد شبکه آب 
و شیرآالت، 71 مورد انشـعابات فاضالب و 49 مورد 
شـبکه و منهول هـاى فاضـالب توسـط پیمانکاران 
واحد حوادث آبفا منطقه یک رفع حادثه شـده اسـت. 
همچنین 90 دسـتگاه کنتور معیوب و یا فرسـوده در 

منطقه تعویض شده اند.

ارتباط دو طرفه 
بین مؤدیان مالیاتى 

اداره روابط عمومى امورمالیاتى اصفهان در راسـتاى 
ایجاد ارتباط اثرگذار و دو طرفه بین مؤدیان  مالیاتى و 
مسئوالن مالیاتى استان اقدام به ایجاد ارتباط دوسویه 
از طریق مرکز ارتباط مردمى 1526 نموده و هر هفته 
روزهاى پنج شـنبه یکى از مسـئولین مالیاتى استان 
باحضـور درمرکز ارتبـاط مردمى 1526 پاسـخگوى 

مؤدیان  مالیاتى خواهند بود.

خبر

مدیرعامل فوالد مبارکه در خصوص اقدامات شرکت فوالد 
در مقابله با بیمارى کووید- 19 با اشاره به اینکه حدود 20 
هزار نفر به عنوان پرسنل و پیمانکار در شرکت فوالد مبارکه 
فعالیت دارند، گفت: حضور روزانه کارکنان در بخش هاى 
مختلف، دریافت مواد و خدمــات موردنیاز فوالد مبارکه از 
حدود 60 درصد کشور و همچنین ارسال محصوالت فوالد 
مبارکه به تمامى نقاط کشور این الزام را ایجاد مى کند که 
شیوه نامه هاى بهداشتى به طور کامل در چرخه این مجموعه 
بزرگ رعایت شــود. در غیر این صورت فوالد مبارکه به 
مرکزى براى انتشار این ویروس تبدیل مى شود. عظیمیان 
با تأکید بر اینکه محافظت از نیروى انسانى در فوالد مبارکه 

به ویژه در شــرایط فعلى از اهمیت زیادى برخوردار است، 
گفت: در حال حاضر با تمهیدات اندیشیده شده خوشبختانه 
خطوط تولید طبــق برنامه با قوت هرچــه تمام تر در حال 
فعالیت است، بدون اینکه هیچ یک از کارکنان با مخاطره 
جدى مواجه شوند. وى در ادامه از اختصاص 100 میلیارد 
تومان بودجه شــرکت براى تجهیز بیمارستان ها و مراکز 
درمانى استان اصفهان و برخى مناطق کم برخوردار کشور 
به منظور خرید تجهیــزات موردنیاز درمــان مبتالیان به 
بیمارى کرونا خبر داد و گفت: فوالد مبارکه وجوه موردنظر 
را فقط به خرید تجهیزات ازجمله ونتیالتور، دترجنت، مواد 

ضدعفونى کننده، ماسک و... اختصاص داده است.

معاون بهره بردارى شرکت با بیان اینکه در حال حاضر 
ذوب آهن توان تولید تمام 2500 تن ریل سوزنى مورد 
نیاز کشور را دارد، گفت: تولید این محصول در راستاى 
کامل شدن سبد محصوالت ریلى ذوب آهن و همچنین 
خودکفایى کشــور در تولیــد انواع ریل اســت، چرا که 

وابستگى ریلى پاشنه آشیل کشور است.
مهرداد توالییان اظهار کرد: سوزن ریل یا ریل زبانه سوزن 
مربوط به بخشى اســت که دو خط راه آهن با یکدیگر 
تالقى دارند و قطار از یک خط به روى خط دیگرى جا به 
جا مى شود، همچنین در ایستگاه هاى قطار و مسیرهاى 
ریلى که دوشاخه مى شود، ریل زبانه سوزن نقش تعویض 

خطوط راه آهن را دارد.
معاون بهره بردارى شرکت توضیح داد: از تیر ماه امسال، 
نزدیک سه ماه طراحى این خطوط ریل انجام شد و در مهر 
ماه غلتک هاى تولید این ریل تراشــیده شد و در نهایت 
آبان امسال موفق به تولید ریل سوزنى در مجموعه ذوب 

آهن شدیم.
توالییان در خصوص اینکه آیا این مدل ریل براى خطوط 
مترو مورد استفاده قرار مى گیرد، توضیح داد: اگرچه مدل 
تولید آن اندکى متفاوت اســت، اما اگر مشــترى وجود 
داشته باشــد ذوب آهن توان تولید ریل سوزنى را براى 

خطوط مترو دارد.

آمادگى ذوب آهن براى تولید 
ریل سوزنى خطوط مترو

کمک فوالد مبارکه به تجهیز 
بیمارستان ها 

اطالعــات  فنــاورى  و  ارتباطــات  کل  مدیــر 
اســتان اصفهــان گفــت: کل مشــترکان اینترنت 
در ســطح اســتان شــش میلیــون و 730 هــزار 
نفــر اســت کــه ثابــت 813 هــزار و 244 نفــر 
و ســیار پنج میلیون و 187 هزار و 486 نفر را شــامل 

مى شود.  
جعفر مطلب زاده در خصــوص ضریب نفوذ اینترنت در 
استان اصفهان اظهار کرد: ظرفیت نفوذ اینترنت پهن باند 
در استان اصفهان 112/31 درصد است که شامل 15/22 

درصد اینترنت ثابت و 97/09 درصد سیار مى شود.
وى در خصوص اتصال مدارس روســتایى اســتان به 
اینترنت خاطر نشان کرد: 1400 مدرسه روستایى فعال 
اســتان را به شبکه هوشمند ســازى اینترنت ADSL  و 
اپراتورهاى همراه اول، ایرانسل و هاى وب متصل کردیم. 
مطلب زاده تصریح کرد: 78 مدرسه در نقاط کور  در سطح 
استان داشتیم که هیچ گونه سیگنالى نداشتند که بتوانیم 
اینترنت استفاده کنیم و پیگیرى هستیم که یک سیگنال 
اینترنتى به این مدارس برســانیم؛ 935 روستاى باالى 

20 خانوار داریم که جز 123 همه داراى اینترنت هستند. 
وى با توضیــح اینکه براى متصل کردن این روســتاها 
با وزارت ارتباطــات مکاتبه کردیم، خاطر نشــان کرد: 
برنامه هاى توســعه اینترنت به صورت روتین انجام مى 
شود و ما زمانى که توسعه براى اپراتورها منفعت نداشته 

باشد، براى توسعه منطقه ورود مى کنیم.
مدیــر کل ارتباطات و فنــاورى اطالعــات اصفهان در 
پایان گفت: کسانى که در شــهر زندگى مى کنند به انواع
 شرکت هایى اینترنت دهنده متصل هستند و دسترسى دارد.

مدیر کل ارتباطات و فناورى اطالعات استان خبر داد

تعداد مشترکان اینترنت در اصفهان 
بیش از 6/5 میلیون نفر شد

همزمان با گرامیداشت شــهادت آیت ا... دکتر مفتح 
نشست هم اندیشــى نقش وحدت حوزه و دانشگاه در 
تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمى با حضور مسئولین 
ادارى و دانشگاهى شهرستان شاهین شهرو میمه در 

مصالى نمازجمعه شاهین شهر برگزار شد.
در ابتدا فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه ضمن 
حمایت نظام ادارى شهرســتان از ایــن رویکرد،آیت 
ا... شــهید دکتر مفتح را یکى از برجستگان سیاسى و 
مبازراتى کشور و از شخصیت هاى انقالب شکوهمند 
جمهورى اسالمى ایران عنوان کرد و افزود: مجاهدتى 
که ایشان با تأسى از اندیشــه هاى امام راحل(ره) در 
نزدیکى این دو نهاد داشــتند در واقع منجر شــد که 
شهادتشان به این روز نامگذارى و براى کشور فرصت 

ساز باشد.
اسفندیار تاجمیرى خاطر نشان کرد: امروزه عرصه هاى 
علمى ما با چالش هایى در قسمت سخت افزارى و نرم 

افزارى دچار مشــکالتى در حوزه هاى علمیه مواجه 
هستند که با همدلى و همراهى مى تواند معطوف به این 
مالحظه باشد که هم فرصت ایجاد کند و هم فرصت 

سازى کند.
در ادامه امام جمعه شاهین شهر با توجه به ظرفیت هاى 
شهرستان گفت: ما و نظام ادارى شهر قول مى دهیم 
با همراهى و مساعدت کادر علمى در فضیلت رساندن 
این ظرفیت هــا، در حوزه هاى علمیه و دانشــگاه ها 

تالش کنیم.
حجت االسالم قاسم هاشمى تعیین نام هیئت اندیشه 
ورز را طبق فرمایشات مقام معظم رهبرى به جاى اتاق 
فکر در تشــکیل کمیته حوزه و دانشگاه عنوان کرد و 
گفت: با مسئولیت ریاست دانشگاه پیام نور شاهین شهر 
کار این کمیته شروع شــده، که با حضور ده دانشگاه و 
سه حوزه علمیه موجود در شهرستان مى تواند خروجى 

خوبى داشته باشد. 

نشست هم اندیشى نقش وحدت حوزه و دانشگاه

مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان و حومه گفت: از 
مجموع 315 واگن در حال ساخت توسط کارخانه ایریکو، 
85 واگن متعلق به شــهر اصفهان است که 30 واگن در 
مرحله قبل تحویل شــد، ده واگن نیز در هفته جارى به 
سمت اصفهان ارسال شده و سایر واگن ها نیز به مرور به 

شبکه حمل نقل ریلى شهر اضافه مى شود.
محمدرضا بنکدار با اشــاره بــه رونمایى از نخســتین 
قطارهاى تولید داخل کشــور در شــرکت ایریکو ابهر، 
اظهار کرد: هفته گذشــته در شهرســتان ابهر با حضور 
رئیس جمهور به صــورت ویدیوکنفرانس آیین رونمایى 
از قطارهــاى مترویــى ســاخت داخل کشــور براى 
استفاده در مترو تبریز، اصفهان و شیراز در کارخانه ایریکو 

برگزار شد.
وى تصریح کرد: از مجموع 315 واگن در حال ســاخت 
توسط کارخانه ایریکو، 85 واگن متعلق به شهر اصفهان 
اســت که 30 واگن در مرحله قبل تحویل شد، ده واگن 
نیز در هفته جارى به ســمت اصفهان ارسال شده و سایر 

واگن ها نیز به مرور به شبکه حمل نقل ریلى شهر اضافه 
مى شود.

مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان و حومه ادامه داد: 
دو رام قطار معادل ده واگن که مجوزهاى حمل و نقل آن 
صادر شده است پس از ورود به اصفهان، وارد ناوگان ریلى 
شهر مى شود تا شاهد کاهش سرفاصله زمانى حرکت قطار 

شهرى و کاهش زمان انتظار مسافران باشیم.
وى با اشاره به آخرین وضعیت خط دو قطار شهرى گفت: 
چهارشنبه هفته گذشته (26 آذرماه 99) عملیات بتن ریزى 
فونداسیون اصلى محل اســتقرار تى. بى. ام جبهه غربى 
خط دو قطار شهرى و ایستگاه کهندژ به صورت همزمان 
به تناژ حدود 3500 تن معادل 1400 مترمکعب انجام شد.

بنکدار خاطرنشان کرد: اواخر هفته جارى نصب دستگاه 
تى. بى. ام در ایستگاه کهندژ آغاز خواهد شد تا از دهه فجر 
امسال شاهد آغاز عملیات حفارى جبهه غربى خط دو قطار 
شهرى توسط قرارگاه سازندگى خاتم االنبیا(ص) به عنوان 

پیمانکار این سازمان باشیم.

85 واگن مترو، سهم اصفهان از 315 واگن

مصرف گاز طبیعى در استان اصفهان در روزهاى اخیر و 
در آستانه شب یلدا که از سردترین شب هاى سال است، 
افزایش کم سابقه اى یافته است به طورى که به گفته 
ســید مصطفى علوى، مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اصفهان مصرف گاز به 79 میلیون متر مکعب در یک 

شبانه روز رسیده است.
در سال هاى گذشته بیشترین میزان مصرف گاز در یک 
شبانه روز در استان اصفهان 76 میلیون متر مکعب بود 
و امسال با رســیدن مصرف گاز به مرز 80 میلیون متر 

مکعب، رکورد جدیدى در این شاخص ثبت شد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با بیان اینکه 
مصــرف گاز در این خطه به شــدت افزایش یافته که 
بخش عمده اى از آن مربوط به مشترکان خانگى است، 

تصریح کرد که میزان مصرف هر خانه به طور میانگین 
به 25 متر مکعب در یک شبانه روز رسید که معادل 2/5 

کپسول گاز 11 کیلویى است.
علوى روز شنبه در گفتگو با «ایرنا» با اشاره به افزایش 
25 درصدى مصرف گاز در اســتان در سال جارى در 
مقایسه با سال گذشــته، اظهار کرد: اگر مصرف گاز در 
استان به همین منوال افزایش یابد این موضوع به افت 
فشار گاز به ویژه در مناطق شرقى استان و آسیب رسیدن 

به نیروگاه ها و صنایع منجر مى شود.
وى با بیان اینکه در شرقى ترین نقطه استان یعنى خور و 
بیابانک، گاز با استفاده از کمپرسور فشرده و سپس براى 
آنها منتقل مى شود، افزود: اگر مصرف گاز بیش از حد 
افزایش یابد، فشار گاز در شرق استان کاهش مى یابد و 

نمى توان آن را به خور و بیابانک انتقال داد.
علوى به آلودگى هواى اصفهان اشاره و اضافه کرد: یکى 
از عوامل تأثیرگذار در افزایش آالینده هاى هوا، استفاده 
غیر استاندارد و بیش از حد از وسایل گرمایشى است به 
همین دلیل اگر مردم صرفه جویــى مصرف گاز را در 
پیش بگیرند در کاهش آلودگى هوا نیز مؤثر خواهد بود.

علوى با اشــاره به اضافه شدن حدود 60 هزار مشترك 
جدید به شبکه گاز استان اصفهان در یکسال اخیر، گفت: 
در این مدت تعداد گلخانه ها نیز افزایش یافته اما مصرف 
گاز در میان آنها به حدى نیست که افزایش 25 درصدى 
مصرف گاز در این مدت را توجیه کند و عوامل دیگرى 
مانند سردتر شدن هوا و شــرایط ناشى از کرونا در این 

زمینه نقش بیشترى دارد.

دبیر اتحادیه خواربار و آجیل فروشان اصفهان با اشاره به 
افزایش 50 درصد قیمت آجیل شب یلدا نسبت به سال 
گذشته، گفت: به دلیل گرانى آجیل، مدل و میزان خرید 
مردم بســیار تغییر کرده و آنها تمایل به خرید آجیل و 

خشکبار ارزان، آن هم به میزان کم هستند.
علیرضا حمصیان بــا بیان اینکه محصــول آجیل و 
خشکبار به وفور در بازار است، گفت: به دلیل توان پایین 
خرید مردم، مصرف آجیل کمتر شده است و متأسفانه 
امسال نسبت به شب یلداى گذشته میزان خرید مردم 

بین 30 تا 40 درصد کمتر شده است.
وى تصریح کرد: به دلیــل گرانى آجیل، مدل و میزان 

خرید مردم بسیار تغییر کرده و آنها تمایل به خرید آجیل 
و خشکبار ارزان، آن هم به میزان کم هستند.

حمصیان توضیح داد: به عنوان مثال اگر سال گذشته 
با هزینه اى، مردم قادر به خرید دو کیلو آجیل شب یلدا 
بودند، امسال با همان پول به دلیل افزایش دو برابرى 
قیمت ها تنها قادر به خرید نصف آجیل پارسال هستند.

به گفته دبیر اتحادیه خواربار و آجیل فروشان اصفهان، 
قیمت آجیل و خشکبار شــب یلداى امسال نسبت به 
یلداى گذشــته، بین 30 تا 50 درصــد افزایش یافته، 
اما امسال میزان استقبال مردم براى خرید آجیل زیاد 

نیست.

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از دو عملیات امداد و نجات در کوه 

صفه و نجات شش کوهنورد اصفهانى خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشاره گرفتار شدن چهار کوهنورد 
گرفتار در منطقه شاهدژ کوه صفه، اظهارکرد: این حادثه 
ساعت 9 و 44 دقیقه جمعه 28 آذرماه به ستاد فرماندهى 
آتش نشانى اصفهان گزارش شد. وى افزود: براى نجات 
این افراد بیش از پنج ساعت عملیات سخت در ارتفاعات 

و در شرایط نامناسب آب و هوایى و مه آلود انجام شد.
کاوه آهنگــران اعالم کــرد: بالفاصله پــس از نجات 
هر چهار فرد گرفتار شــده حادثــه اول، حادثه دوم در 
ســاعت 14 و 30 دقیقه  به ســامانه 125 آتش نشانى 
اصفهان گزارش شد. در این حادثه نیز دو نوجوان 15 ساله 
محبوس شــده بودند که اکیپ امداد و نجات به سمت 
ایســتگاه دو تله کابین اعزام و این دو نوجوان نیز نجات 

داده شدند.

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: طرح زمستانه 
به مدت سه ماه شروع شده و تا بیستم اسفندماه ادامه 
دارد، در این طرح پلیس به همراه یگان هاى امدادرسان 
مانند راهدارى، اورژانس، هالل احمر و امدادخودروها 
به صورت شبانه روزى در 9 منطقه و گردنه صعب العبور 

جاده هاى استان حضور دارند.
سرهنگ حسین پورقیصرى اظهار کرد: طرح زمستانه 
به مدت سه ماه شروع شــد و تا بیستم اسفند ماه ادامه 
دارد و پلیس بــه همراه یگان هاى امدادرســان مانند 

راهدارى، اورژانس، هالل احمــر و امدادخودروها به 
صورت شــبانه روزى در 9 منطقه و گردنه جاده هاى 

استان حضور دارند.
رئیس پلیس راه اســتان اصفهان با بیان اینکه بیش از 
1500 نیرو از همه این ادارات درگیر اجراى این طرح 
هستند، تصریح کرد: این طرح در همه مناطق استان 
به خصوص در 9 منطقه صعب العبور مانند مناطقى در 
شهرهاى نجف آباد، سمیرم، نطنز، اردستان، دره سارى 

در فریدن و گردنه مالاحمد اجرا مى شود.

مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان از آغاز 
عملیات اجرایى تعریض پل رو به روى زندان دستگرد 
خبر داد و گفت: برآورد ریالــى پروژه حدود 30 میلیارد 

ریال است.
مجید طرفه تابان با اشاره به اینکه هم اکنون 28 پروژه 
فعال توسط ســازمان عمران در حال اجراست، اظهار 
کرد: یکى از این پروژه ها، احداث پل رو به روى زندان 
دستگرد است که یک دستگاه پل چهار دهانه با سطح 

700 مترمربع، دو دهانه 11 مترى و دو دهانه 16 مترى 
است.

مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه برآورد ریالى اجراى پروژه پــل روبروى زندان 
حدود 30 میلیارد ریال است، گفت: این پروژه به صورت 
تیرهاى پیش ساخته اجرا مى شود و دیواره سازى این 
پروژه 48 متر، جدول گذارى آن بــه طول 400 متر و 

آسفالت پروژه 1800 مترمربع خواهد بود.

شهردار اصفهان در برنامه رادیویى «سالم اصفهان»، 
اظهار کرد:  روز یک شنبه (امروز)  در ادامه برنامه «هر 
یک شنبه، یک افتتاح» چندین پروژه عمرانى و مرمتى 
در منطقه سه با رعایت پروتکل هاى بهداشتى افتتاح و 

مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
قدرت ا... نــوروزى با بیان اینکــه در منطقه 3 مرمت 

حمام شــاهزاده ها با همکارى این منطقه و ســازمان 
نوسازى و بهسازى شهردارى به مرحله تکمیل و احیا 
رسیده اســت، افزود: این حمام یادگار دوران صفوى و 
در محدوده تاریخى شــهر قرار دارد که اگر شهردارى 
براى مرمت اقدام نکرده بود، بــه یک مخروبه تبدیل 

مى شد.

مدیر کل استاندارد اســتان اصفهان از صدور پروانه 
کاربرد نشان حالل براى ده محصول و فرآورده لبنى و 
طیور در این خطه خبر داد و گفت: صدور مجوز حالل 
در جهت توسعه صادرات بویژه در زمینه صنایع غذایى 

انجام مى شود.
محمود فرمانى اظهار کرد: تا کنون در استان اصفهان 
نشــان حالل براى محصوالت شیر پاستوریزه، شیر 
استریل ( فرا دما)، کره، شیر خشک و گوشت مرغ از 
چهار واحد صنعتى لبنى و کشتارگاه صادر شده است 
و با توجه به ظرفیت هاى باالى صنعتى، کشاورزى 

و خدماتى این خطه زمینه خوبى براى صدور نشــان 
حالل جهت محصوالت بیشتر وجود دارد.

وى با تأکید بر اینکه اصفهان از استان هاى پیشرو در 
کشور در صدور پروانه کاربرد نشان حالل است، افزود: 
نشان حالل جزو اســتانداردهاى تشویقى به شمار 
مى آید اما در بازار رقابت خارجى به ویژه در کشورهاى 
اســالمى اهمیت بســیارى دارد و صادرکنندگان 
انواع محصوالت بویژه صنایــع غذایى مى توانند با 
دریافت این نشــان، سهم بیشــترى در بازار جهانى 

داشته باشند.

سایه قطعى گاز باالى سر شرق اصفهان 

مردم تمایل به خرید آجیل ارزان به میزان کم دارند

نجات 6 کوهنورد 
اصفهانى 

طرح زمستانه پلیس تا 20 اسفند اجرا مى شود

پل زندان اصفهان تعریض مى شود

امروز؛ افتتاح پروژه هاى منطقه3

10 پروانه کاربرد نشان حالل در استان اصفهان 
صادر شد
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سریال رادیویى «ساختمان شماره 99» با حال و هواى شب یلدا براى پخش 
از شبکه هاى رادیویى نمایش و سالمت آماده شد.

مریم تاجیک، نویسنده این مجموعه رادیویى گفت: «ساختمان شماره 99» 
یک سریال طنز به مناسبت شــب یلدا و توأمان معضالت آپارتمان نشینى 

است که در هفت قسمت نوشته شده است.
وى افزود: داستان نمایش درباره مردى است که در طمع به دست آوردن کل 
آپارتمان به دروغ ایرادى روى ساختمان مى گذارد تا در حال و هواى شب یلدا 
و درحالى که همه تدارك مراسم این شب را مى بینند واحدهاى این ساختمان 

را خریدارى کند.
«ساختمان شــماره 99» به نویســندگى مریم تاجیک، تهیه کنندگى ژاله 
محمدعلى، کارگردانى امیر زنده دالن، روایت شمســى صادقى و با حضور 
هنرمندانى همچون ایوب آقاخانى، مهرداد مهماندوست، احمد گنجى، راضیه 
مومیوند، بهناز بستان دوست، مونا صفى، مینا شجاع، معصومه عزیزمحمدى، 

شیرین سپه راد، عباس توفیقى و سعیده فرضى پخش مى شود.
پخش این سریال رادیویى از روز شنبه بیست و نهم آذرماه، ساعت 6 و 15 
دقیقه صبح از رادیو نمایش آغاز شده و ســاعت 21 و 45 دقیقه روى آنتن 

رادیو سالمت مى رود.

آغاز سریال طنز رادیویى 
همزمان با یلدا

مجموعه تلویزیونى «باخانمان» به کارگردانى برزو نیک نژاد و تهیه کنندگى زینب تقوایى که اواسط مرداد ماه در شمال تهران تصویربردارى 
خود را آغاز کرد، قرار است از 13 دى ماه روى آنتن شبکه 3 سیما برود.

اگرچه تصویربردارى این سریال که طنزى اجتماعى است تا اواخر دى ماه ادامه دارد اما شبکه 3 تصمیم گرفته است براى شب هاى زمستان 
یک سریال طنز را پخش کند.

افسانه بایگان بازیگر نام آشنا یکى از بازیگران این سریال است که پس از دو سال با یک کار کمدى به تلویزیون باز مى گردد.
حسن پورشیرازى، شهره لرستانى، حسام محمودى، الهام اخوان، امیر آتشانى، امیر حسین طاهرى، فرزانه سهیلى، مهناز کرباسچیان، سعید 
امیرسلیمانى، شهرام شکیبا، خسرو احمدى و افسانه بایگان بازیگران این سریال هستند که تاکنون حضورشان قطعى شده و به زودى بازیگران 

دیگر پروژه معرفى مى شوند.
بازیگران دیگرى هم در این سریال حضور خواهند داشت که اسامى آنها به زودى اعالم خواهد شد.

 شمال تهران تصویربردارى 

ست براى شب هاى زمستان 

ز مى گردد.
ى، مهناز کرباسچیان، سعید 
عى شده و به زودى بازیگران 

بازگشت
 افسانه بایگان به 

تلویزیون با 
یک سریال طنز

فیلم ســینمایى «بى همه چیز» تازه ترین فیلم محسن قرایى راهى سى و 
نهمین جشنواره فیلم فجر شده است. محســن قرایى که ساخت فیلم هاى 
«سد معبر» و «خسته نباشــید» را در کارنامه دارد و پیش تر قرار بود فیلم 
«سطح یک» را کارگردانى کند، براى فیلم تازه اش سراغ ترکیب متفاوتى 

از بازیگران رفته است.
پرویز پرستویى و هدیه تهرانى در کنار شهاب حسینى جمع بازیگران این فیلم 
را تشکیل مى دهند. «بى همه چیز» اولین حضور این سه بازیگر در کنار هم 
است. محسن قرایى و محمد داودى نویسنده فیلمنامه «بى همه چیز» و جواد 

نوروزبیگى تهیه کننده این فیلم است.
محسن قرائى در سى و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین 

بهترین فیلمنامه براى فیلم «قصر شیرین» شد.
قرایى متولد 1362 در بهشهر است. وى فارغ التحصیل رشته مهندسى معدن 
از دانشگاه تهران است. وى فعالیت سینمایى خود را از سال 1386 در مقام 

دستیار دوم کارگردان با فیلم صد سال به این سال ها آغاز کرد.

همکارى شهاب حسینى و پرویز 
پرستویى در « بى همه چیز»

شبکه نســیم با پخش ویژه برنامه «کودك شو»، «شــوتبال»، «کتاب باز»، 
«ویتامین خ»، «نسیم آوا» و پخش اختصاصى برنامه «دورهمى» امشب مهمان 

مخاطبان خواهد بود.
«کودك شو» با اجراى حمیدگودرزى و حضور ویژه نیما رئیسى، داریوش کاردان، 
خانواده فیروز کریمى، پدرام کریمى و همسرش، رضا شفیعى جم و... ساعاتى را به 

همراه بخش هاى مختلف براى ساعت 23 آماده کرده است.
«دورهمى» با میزبانى مهران مدیرى ویژه این شب، براى گرما بخشیدن آنتن در 
ساعت 21 و 30 دقیقه با حضور بهروز رضوى و علیرضا افتخارى از شبکه نسیم 
پخش مى شود. «شــوتبال» به صورت ویژه با دعوت از کادر درمان بیمارستان 
مسیح دانشورى از زحمات آنها به بهانه میالد حضرت زینب (س) و روز پرستار 
تجلیل خواهد کرد و با طراحى رقابت بین این پرستاران، شوتبالى متفاوت را هدیه 
مى کند و با حضور گروه موسیقى نواحى در این برنامه شب یلدایى در ساعت 20 به 
آنتن نشاط و هیجان خواهد بخشید. ساعت 19 برنامه «کتاب باز» نیز میزبان یکى 
از چهره هاى ماندگار و فرهیخته در عرصه تئاتر و سینما على نصیریان خواهد بود.

«ویتامین خ» در ساعت 18 و 30 دقیقه و «نســیم آوا» در ساعت 18 با پخش 
موسیقى به خانه هاى هموطنان مى آیند. شبکه نسیم با بازپخش این برنامه ها 
در روز اول زمستان، امکان اســتفاده بهتر و تماشاى این برنامه ها در دورهمى با 

تلویزیون فراهم خواهد آمد.

«نسیم»
 امشب طوفان مى کند

ثریا قاسمى، بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون ایران شمع 
تولد 80 ســالگى خود را خاموش کرد. ثریا قاسمى سال 1319 
در تهران متولد شد. وى دختر حمیده خیرآبادى، بازیگر معروف 
ایرانى اســت. اوایل دهه 1340 با گویندگى رادیو کار حرفه اى 
خود را شــروع کرد و ســپس به تئاتر رو آورد. در همان سال ها 
به دوبله هم پرداخت و در ســریال پرهــوادار «باالتر از خطر» 

صحبت کرد.
«ویالیى ها»، «عروســک»، «پدر آن دیگرى»، «دعوت»، 
«محاکمه»، «شام آخر»، «خاکســترى»،  «خواستگارى» و 
«خانه ابرى» از جمله 
آثار درخشانى است 
که قاســمى در 
سینما  عرصه 
یــادگار  به 
شــته  ا گذ

است.

در نمایش هایــى مثل «آنتیگون» و «از پشــت شیشــه ها» 
(رکن الدین خسروى) و «آندورا» (حمید سمندریان) روى صحنه 
رفت. گذشته از فیلم کوتاه «تلفن» با ایفاى یکى از نقش هاى 
اصلى آرامش در حضور دیگران عرصه جدى سینما را آزموده و 
آنقدر قدرتمند ظاهر شد که پس از گذشت این همه سال با اولین 

فیلم بلندش به یاد آورده مى شود.
حرفه اى که ثریا قاسمى هنوز بعد از این همه سال کار در سینما، 
خودش را وابسته به آن مى داند کارگردانى و بازیگرى صداست. 
او برخالف مادرش (حمیده خیرآبادى) در فیلم هاى کمى بازى 
کرد و عمده تجربه هاى سینمایى اش مربوط به دهه 80 است. 
در اوایل دهه 70 ثریا قاسمى در چند برنامه تلویزیونى به عنوان 
مجرى حضور یافت و به دکلمه اشعار شاعران کالسیک ایرانى 

پرداخت. 
این بازیگر باسابقه سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون به دلیل بازى 
در «مارال» برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از 

نوزدهمین جشنواره فیلم فجر در سال 1379 شد. 
او توانست فرصت ایفاى نقش هاى متفاوت ترى را هم پیدا کند 
که بازى در «شام آخر» و «دختر شیرینى فروش» از آن جمله 
بود. بازى کوتاهش در «شام آخر» جایزه بهترین بازیگر نقش 
مکمل را از جشن خانه سینما براى او به همراه داشت و پس از 
«دختر شیرینى فروش» به بازى در فیلم هاى کمدى گرایش 

پیدا کرد. 
دو ســریال تلویزیونى «در پناه تــو» (حمید لبخنده) و 
«شــب دهم» (حســن فتحى) با بازى ثریا قاسمى 
محبوبیت فراوانــى پیدا کرد. در کنــار اینها بازى او 
در تله تئاترهایى مثل «به ســوى دمشــق» (حمید 
سمندریان)، «نکراســوف» (محمد رحمانیان) 
و «به ســوى کعبه» (تاجبخش فناییان) به 

چشم آمد.
وى در ســال 1395 در ســى و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر به علت بازى در 
فیلم سینمایى «ویالیى ها» برنده 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 

مکمل زن شد.

ثریا قاسمى 80 ساله شد

«خانه ابرى» از جمله 
آثار درخشانى است 
که قاســمى در 
سینما  عرصه 
یــادگار  به 
شــته ا گذ

است.

کرد و عمده تجربه هاى سینم
0در اوایل دهه 70 ثریا قاسمى
مجرى حضور یافت و به دکلم

پرداخت. 
این بازیگر باسابقه سینما، تئات
در «مارال» برنده سیمرغ بلور
فیلم فجر نوزدهمین جشنواره
او توانست فرصت ایفاى نقش
که بازى در «شام آخر» و «د
بود. بازى کوتاهش در «شام
مکمل را از جشن خانه سینما
«دختر شیرینى فروش» به

پیدا کرد.
دو ســریال تلویزیونى
(حس «شــب دهم»
محبوبیت فراوانــى
در تله تئاترهایى مث
سمندریان)، «
و «به ســو
چشمآمد.
وى در س
جش
فی
س
مک

همه مى دانند مهدى فتحى، بازیگرى تکرار نشدنى بود اما شاید 
کمتر کسى بداند که او دســتى هم بر ُکشتى گرفتن و هماوردى 
داشت و با جهان پهلوان تختى نیز بر تشک کشتى زورآزمایى کرده 
بود. بهزاد فراهانى، در ماه تولد فتحى (آذر سال 1318 ) از مهمترین 

ویژگى  او سخن مى گوید؛ مردمى بودنش.
فراهانى که در نمایــش «بینوایان» و ســریال «امام على(ع)» 
با مهدى فتحــى همبازى بوده اســت، مى گوید: مــن همواره 
معتقد به تئاتر اجتماعى بوده و هســتم و دیدگاهى را که دوستان 
نوگرا به هنــر دارند، متعلق به کشــور خودمــان نمى دانم. این 
دیدگاه ویژه کشــورهایى اســت که دوره صنعتى را گذرانده اند 
و بــه دموکراســى رســیده اند و مردمانشــان در فقر به ســر 
نمى برند. او سپس از مهدى فتحى به عنوان بزرگ ترین بازیگر آسیا 
نام مى برد و اضافه مى کند: هیچ بازیگرى به قدر او به مردم نزدیک 
نبود. او مردم را به خوبى تماشا و حس مى کرد و زمانى که قرار بود 
نقشى را بازى کند، در کالبد شــکافى آن نقش یکه بود. فراهانى 
سخنان خود را درباره فتحى این گونه ادامه مى دهد: هنرمندى بود 
که سواد و مطالعاتش یگانه بود و باید بگویم گروه تئاتر «آناهیتا» 

هیچ بازیگرى را به بزرگى او تربیت نکرد.    
فراهانى با یادآورى حضور فتحى در هماوردى و کشتى گیرى اضافه 
مى کند: نزدیک یکسال با جهان پهلوان تختى کشتى مى گرفت. 

مردمان جنوب شــهر تهران او را خوب مى شــناختند و لبخند 
زیبایش را تجربه کرده بودند.

این بازیگر با ابراز تأسف از اینکه قدر مهدى فتحى دانسته 
نشد، مى گوید: قدر او را ندانستیم همچنانکه بهمن مفید 
و پرویز پورحسینى و حمید ســمندریان هم قدر ندیدند، 
هنرمندانى که به این راحتى نمى توان مشــابه آنان را 
ســاخت؛ چراکه آنان در میهن ما اســتثنا بودند. ولى 
متأسفانه همانطور که به کل تئاتر احترام نمى گذارند، 
به بزرگانى مانند مهدى فتحى هم احترام گذاشته نشد.

فراهانى با اشاره به واپسین روزهاى زندگى مهدى فتحى 
که به دشوارى در بیمارستان سپرى شده است، مى افزاید: زمانى که 
در بستر بیمارى افتاد، کسى برایش دستى باال نزد. مقصودم وزارت 
فرهنگ و ارشاد است. امیدوارم با تغییر نگاه به فرهنگ و هنر، این 
شاخه هم سمت و ســویى بگیرد و دیگر هنرمندى مانند مهدى 

فتحى در عسرت نرود.

روایت بهزاد فراهانى از نکته اى پنهان در زندگى بازیگر مشهور کشور

زورآزمایى مهدى فتحى با جهان پهلوان تختى

منوچهر هادى، کارگردان سریال «عاشقانه» که دو سه ماهى است، فصل دوم 
این مجموعه نمایش خانگى را مقابل دوربین برده، با انتشار عکسى از پشت 
صحنه این سریال در اینستاگرام خود به عالقه مندان به «گیسو» نوید داد که 
این کار روزهاى پایانى تولید را طى مى کند و به زودى مى توانند به تماشاى 

هنرنمایى بازیگران محبوب خود در «گیسو/ عاشقانه2» بنشینند.
 نکته جالب اینکه کاربران فضاى مجــازى بیش از آنکه به این خبر واکنش 
نشان دهند، با انتقاد از تصویر دسته جمعى که جناب آقاى کارگردان از عوامل 
سریال به اشــتراك گذاشــته کامنت کرده اند چرا با وجود شیوع کرونا آنها 

«اعتقادى به فاصله اجتماعى ندارند...؟»

«گیسو »، بى خیال کرونا شده؟

بازیگر ســریال «87 متر» به کارگردانى کیانوش عیارى از آغاز پخش این 
سریال در هفته دوم دى ماه خبر داد.

حسین سلیمانى گفت: چند  روزى است که بازى من در سریال «87 متر» 
آقاى عیارى به پایان رسیده است. تصویربردارى این مجموعه تلویزیونى 
هم هفته جارى به شکل کامل به پایان مى رسد و ان شاءا... از هفته آینده 

روى آنتن شبکه 2 سیما خواهد رفت.
سلیمانى افزود: من سه سال و شش ماه سر سریال «87 متر» بودم و 
این مدت واقعًا برایم مثل یک کالس درس بود. در جریان کار با آقاى 
عیارى بود که فهمیدم نباید در بازیگرى ادعاى زیادى داشــته باشم؛ 
اصوًال شیوه کار آقاى عیارى به گونه اى اســت که این برداشت را در 

ذهن بازیگر مى شکند.
وى عنوان کرد: شاید این سریال از لحاظ مالى بدترین تجربه کارى من 
بود، چون پروژه «87 متر» با مشکالت زیادى مواجه  شدم. با این حال 
اگر مى خواستم مثًال براى سه ســال یک کالس بازیگرى و کارگردانى 
پیش آقاى عیارى بروم، حتماً خیلى بیشتر باید هزینه مى کردم. آقاى عیارى 
بسیارى جزئیاتى از بازى جلوى دوربین به من گفتند که به ظاهر ساده است، 
اما بسیارى از بازیگران ما به آن بى توجه هســتند. در حالى که واقعًا تفاوت بین 
بازیگرى و زندگى واقعى در همین موارد است که شاید یک نمونه آن چگونگى 
خمیازه کشیدن باشد! معموًال بازیگران ما جلوى دوربین موقع خمیازه کشیدن، 

دستشان را جلوى دهانشان مى برند یا حالت چشم هایشان غیرطبیعى است.
سلیمانى درباره داستان این سریال نیز گفت: «87 متر» روایت زندگى دو خانواده 
اســت که به طور همزمان یک خانه را خریدارى مى کنند و بر سر آن درگیرى 
حقوقى دارند. من پسر یکى از این خانواده ها هســتم که  نقش پدرم را که یک 
راننده تاکسى است، على دهکردى بازى مى کند. مهران رجبى هم پدر آن خانواده 

دیگر است.

براىپخش

9 شماره 99» 
مان نشینى 

ت آوردن کل 
ىشب یلدا 
نساختمان 

نندگى ژاله 
با حضور  ى و
جى، راضیه 
یزمحمدى، 

15 5 و 6عت6
 روى آنتن 

وا م ىا زو ب ه ىآ ا ا وا ور ل ری این ر م رى ی ران زی ب

راهى سى و 
ت فیلم هاى

رار بود فیلم 
بمتفاوتى 

اناین فیلم 
کنار هم   در
چیز» و جواد 
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بازیگر ســریال «87 متر» به کا
سریال در هفته دوم دى ماه خب
حسین سلیمانى گفت: چند  ر
آقاى عیارى به پایان رسیدها
هم هفته جارى به شکل کام
2روى آنتن شبکه 2 سیما خو
سلیمانى افزود: من سه سا
این مدت واقعًا برایم مثل ی
عیارى بود که فهمیدم نباید
اصوًال شیوه کار آقاى عیارى

ذهن بازیگر مى شکند.
وى عنوان کرد: شاید این سر
بود، چون پروژه «87 متر» با
اگر مى خواستم مثًال براى سه
پیش آقاى عیارى بروم، حتماً خی
بسیارى جزئیاتى از بازى جلوى د
اما بسیارى از بازیگران ما به آن بى تو
بازیگرى و زندگى واقعى در همین مو
خمیازه کشیدن باشد! معموًال بازیگر
دستشان را جلوى دهانشان مى برند ی
سلیمانى درباره داستان این سریال نیز
اســت که به طور همزمان یک خانه
حقوقى دارند. من پسر یکى از این خا
راننده تاکسى است، على دهکردى باز

دیگر است.

ماجراى خمیازه  
درست از نگاه 
کیانوش عیارى

مراحل فنى فیلم «زمستان بود» با 
بازى نازنین بیاتى، محمد امین و 
رضا کیانیان این روزها ادامه دارد.

فیلم سینمایى «زمستان بود» به 
کارگردانى وحید پرشــاد و تهیه 
کنندگى کامبیــز بابایى و بهمن 
کامیار اواسط آذرماه به ایستگاه 
پایانــى تصویربردارى رســید و 

مراحل فنى این فیلم آغاز شد و تدوین آن در حال انجام است.
فیلم «زمستان بود» با حضور بازیگران جوانى چون نازنین بیاتى و محمد امین 
مقابل دوربین رفت و هنرمندان با تجربه ترى چون رضا کیانیان و الهام کردا هم 

در آن به ایفاى نقش پرداختند.
در خالصه داستان فیلم «زمستان بود» آمده است: «کاش قصه همه مون تهش 
خوب باشه. قشنگ باشه. نه مثل جمعه. دلگیر و تلخ. امروز براى من عین غروب 

جمعه بود، انگار زمستون بود...»

پاییز، ایستگاه پایانى
 تصویربردارى «زمستان بود» 
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رحمان رضایى در اولین فصل مربیگرى خود روزهاى سختى را در ذوب آهن سپرى مى کند؛ 
تیم او در هفته هاى ابتدایى امتیازات حساســى را از دست داد. هر چند کرونا و اشتباهات 

داورى هم علیه او و تیمش بودند. 
ذوب آهن در بازى با استقالل نشــان داد با استفاده از روحیه جنگندگى و 
همچنین دوندگى بى امان مى توان تیم هاى مدعى و پر مهره را متوقف 
کند و حتى صاحب موقعیت هم براى گلزنى شــود. این موقعیت در 
بازى دیروز براى ذوب آهن به دست آمد که یک بار تیر دروازه مانع از 
گلزنى شاگردان رحمان رضایى شد و در صحنه هاى دیگر هم رشید 

مظاهرى درون دروازه آبى ها موفق نشان داد. 
رحمان رضایى مى ماند و مى جنگد. امتیازات از دســت رفته موجب 
شــد تا خیلى ها تصور کنند عمر حضور او در ذوب آهن کوتاه است اما 
رحمان همانطور که در دوران بازیگرى روحیه مبارزى داشت نشان داد در 
مربیگرى هم اینچنین است و نمى خواهد کم بیاورد. او در کنار خط ایستاد 
و مبارزه کرد و تیمش هم دست پر بازى با استقالل را ترك کرد. حاال با این 
اتفاق ذوب آهن مى تواند نگاه امیدوارانه اى به آینده داشته باشد. تیمى که 
استقالل مدعى قهرمانى را متوقف مى  کند بدون شک مى تواند با پیروزى 
در دیگر بازى ها جایگاه خوبى را در جدول رده بندى از آن خود کند. ذوب آهن 
براى کسب امتیازات بعدى باید همانند مربى اش در کنار خط در زمین زحمت 
بکشد و نسبت به اتفاقاتى که در زمین رخ مى دهد بى تفاوت نباشد. احساس 

مسئولیت ذوب آهن را به جاهاى بهترى خواهد رساند.

مرحمانننننن رضایى در اولین فصل مربیگرى خود
تیم او در هفته هاى ابتدایى امتیازات حس
داورى هم علیه او و تیمش بودند
ذوب آهن در بازى با استقال
همچنین دوندگى بى ام
کند و حتى صاحب م

بازى دیروز براىذوب
گلزنى شاگردان رحم
مظاهرى درون دروا
رحمان رضایى مى ما
شــد تا خیلى ها تصور
رحمان همانطور که درد
مربیگرى هم اینچنین اس
و مبارزه کرد و تیمش هم
اتفاق ذوب آهن مى تواند
استقالل مدعى قهرمانىر
در دیگر بازى ها جایگاه خوبى
براى کسب امتیازات بعدى با
نسبت به اتفاقاتى که بکشد و
مسئولیت ذوب آهن را به جا

رحمان تا 1400؟

مهاجم تیم سپاهان گفت: با حرف زدن نمى توان قهرمان شد و باید 
در زمین مسابقه نشان دهیم شایسته قهرمانى هستیم.

 محمدرضا خلعتبرى در گفتگویى درخصوص وضعیت تیم زردپوش 
دیار زاینده رود اظهار کرد: باخت مقابل نفت مسجدســلیمان براى 
سپاهان شوك بزرگى بود. براى تیمى مثل سپاهان که روى زمین 
بازى مى کند کیفیت زمین اهمیت زیادى دارد و نامناســب بودن 
وضعیت چمن ورزشگاه مسجدسلیمان باعث شد تیم ما نتواند فوتبال 
همیشگى خود را ارائه دهد. شکســت مقابل نفت مسجدسلیمان 

باعث شد در دیدار خانگى مقابل نساجى محکوم به پیروزى باشیم.
او ادامه داد: با انجــام یک بازى خوب و تهاجمى مقابل نســاجى 
مازندران به پیروزى رسیدیم. عالوه بر اینکه بازى را بردیم از لحاظ 
تاکتیکى هم نمایش بسیار خوبى داشــتیم. شکستمان برابر نفت 
مسجدسلیمان فقط یک اتفاق بود و در بازى برابر نساجى نیاز مبرمى 
به برد داشتیم تا بتوانیم آن باخت را جبران کنیم. خدا را شکر که در 
نهایت برد روحیه بخشى به دســت آوردیم و این برد را به هواداران 

خوب سپاهان تقدیم مى کنیم.
خلعتبرى با تمجید از محرم نویدکیا گفت: نویدکیا با اینکه جوان است 
و اولین تجربه مربیگرى اش را سپرى مى کند شجاعت زیادى دارد 
و سپاهان را تهاجمى به میدان مى فرستد. سیستم تیم ما هجومى 
است و باید در هر بازى گل هاى زیادى بزنیم اما در برخى از بازى ها 
بدشانســى و بى دقتى باعث شــده که کمتر گل بزنیم. نیروهاى 
تهاجمى خوبى داریــم و رفته رفته همه چیز بهتر مى شــود. االن 
سپاهان به همراه گل گهر بیشــترین گل زده را دارد اما باید از این 

بهتر شویم.
مهاجم مازندرانى سپاهان با اشاره به پاس گلى که در دیدار با نساجى 
مازندران داد، افزود: سعى مى کنم همیشــه در بهترین فرم باشم. 
خوشحالم که بعد از ورود به زمین در کمتر از ده دقیقه پاس گل چهارم 
سپاهان را دادم اما آنچه برایم اهمیت زیادى دارد، موفقیت سپاهان 
است. در لیگ امسال چند بازى را به دلیل مصدومیت از دست دادم و 
نتوانستم به سپاهان کمک کنم ولى امیدوارم دیگر مصدوم نشوم و با 

تمام توان در خدمت تیمم باشم. امیدوارم در بازى هاى بعدى بهترین 
عملکرد را داشته باشم.

خلعتبرى درباره اینکه سپاهان مى تواند قهرمان لیگ امسال باشد 
یا نه؟ بیان کرد: سپاهان تیم بزرگ و پرافتخارى است و هر سال در 
بین مدعیان قرار دارد. اعتقاد من این است که با حرف زدن نمى توان 
قهرمان شد و باید در زمین مسابقه نشان دهیم در چه سطحى قرار 
داریم و شایسته قهرمانى هســتیم. ما تیم فوق العاده اى داریم ولى 
مسیر سختى پیش روى سپاهان اســت. چند تیم دیگر هم دنبال 
قهرمانى هستند و رقابت سخت اســت ولى تا آخرین هفته تالش 

مى کنیم.
مهاجم فصل گذشته شهرخودرو درباره آمار پایین گلزنى این تیم و 
اینکه آیا جاى خود را در تیم رحمتى خالى مى بیند یا نه؟ خاطرنشان 
کرد: فکر نمى کنم جاى من در شــهرخودرو خالى باشد. نمى توانم 
درباره تیم دیگرى صحبت کنم. حتماً  آقاى رحمتى بهترین تصمیم ها 

را براى تیمش مى گیرد و تصمیمش براى من قابل احترام است.

مدر بازى هاىبعدى بهترین 

د قهرمان لیگ امسال باشد 
افتخارى است و هر سال در 
ت که با حرف زدن نمى توان

ن دهیم در چه سطحى قرار 
تیم فوق العاده اى داریم ولى 
ت. چند تیم دیگر هم دنبال 
ت ولى تا آخرین هفته تالش 

ه آمار پایین گلزنى این تیم و 
ى مى بیند یا نه؟ خاطرنشان 
خودرو خالى باشد. نمى توانم 
ى رحمتى بهترین تصمیم ها 

ى من قابل احترام است.

خلعتبرى:  نویدکیا جوان اما شجاع است

مدافع سبزپوشان اصفهان اعتقاد دارد که موقعیت هاى خطرناك تر و بهترى از استقاللى ها داشتند.
ذوب آهن در دیدار با استقالل به کسب تساوى رسید وحید محمدزاده مدافع باتجربه این تیم در مورد این دیدار گفت: اول که باید به هم 
تیمى سابقم رشید مظاهرى تبریک بگویم واقعاً عملکرد خیلى خوبى داشت. بازى خوب و جاندارى براى ما و استقالل بود و ما مى توانستیم 
بازى را ببریم، موقعیت هاى ما بیشتر و خطرناك تر بود و در زدن ضربات آخر دقت نکردیم، یک امتیاز از تیم صدرنشین گرفتیم و با تیم 

بزرگى بازى داشتیم، استقالل بازیکنان بزرگى دارد.
او در خصوص اعتراض استقاللى ها در نیمه اول و اعتقاد به خطاى پنالتى ادامه داد: برخورد به آن صورت نبود و طبق روال گذشته 
ارسالن با زرنگى خطا را گرفت و کارت زردش هم صحیح بود و دقیقاً جریان بازى با ماشین سازى اتفاق افتاد، 100 در صد بیرون 

بود.
محمدزاده در پایان افزود: ما روند خوبى داشتیم،یکسرى غایب مثل قاسم حدادى فر، مسعود ابراهیم زاده و محمد قریشى به علت 

خیلى بهتر مى شود، مى توانستیم نتایج خیلى کرونا و مصدومیت داشتیم، اگر این بازیکنان اضافه شوند شرایط تیم 
ولى به شــما قول مى دهم که ما نتایج خوبى بگیریم متأسفانه یکسرى مسائل دست به دست هم داد که این اتفاق نیافتد 

خوبى مى گیریم و دل هواداران را شاد مى کنیم.

وحید محمدزاده: 

موقعیت هاى ما خیلى خطرناك تر بود
یت!

چه عجب کلین ش

ذوب آهن باالخره توانست در لیگ 
بیستم موفق به ثبت کلین شیت شود.

دیــدار اســتقالل و ذوب آهن در 
چارچوب هفته هفتم با تساوى بدون 
گل به پایان رسید و تالش بازیکنان 
دو تیم براى رســیدن به گل در این 

بازى، بى نتیجه بود.
ذوب آهن با کســب این تســاوى 
خانگى و بــدون گل، در جدول رده 
بندى لیگ برتر 4 امتیازى شد و در 
رده پانزدهم جدول رده بندى باقى 

ماند.
نکته مهم درخصــوص این بازى، 
نخستین کلین شیت ذوبى ها در لیگ 
بیستم بود. شاگردان رحمان رضایى 
در پنج بازى قبلى خود همواره دروازه 
خود را باز شــده دیدند ولى در این 
مسابقه موفق شدند در برابر استقالل 

گلى را دریافت نکنند.
ذوب آهن در هفته نخست در برابر 
فوالد به تســاوى 2 – 2 رسید، در 
مقابل ماشین سازى با تساوى 1 – 1 
متوقف شد، تالش این تیم در دیدار 
سوم در برابر پیکان به تساوى 1 – 1 

انجامید. 
آنها در هفته هاى چهارم و پنجم نیز با 
نتایج یک بر صفر و 2 بر صفر مغلوب 
صنعت نفت آبادان و شــهرخودرو 
مشهد شــدند و در برابر استقالل 
نیز به تســاوى بدون گل دســت

 یافتند.
در کنار نکته مثبت نخســتین کلین 
شــیت ذوب آهن در لیگ بیســتم، 
آنها یک رکورد منفى دیگر نیز ثبت 
کردند و آن، سومین دیدارى بود که 
شاگردان رضایى در امر گلزنى ناکام 

بودند.

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به اظهارات سرمربى استقالل 
در نشست خبرى واکنش نشان داد.

رحمان رضایى در گفتگویى درباره اظهارات محمود فکرى بعد از 
دیدار استقالل و ذوب  آهن مبنى بر اینکه وزیر ورزش به موضوع 
داورى باید ورود کند، گفت: ما نمى دانســتیم وزیر هم مى تواند 
به این موضوع ورود کنــد و اگر مى دانســتیم از بازى اول که 
پنالتى علیه ما گرفته شــد به وزیر مى گفتیم ورود کند تا االن 
وضعیت ما این گونه نباشد و چهار پنالتى علیه ما گرفته نشده 

باشد.
وى در ادامه با اشاره به اخراج اشتباه بازیکنش در دقیقه یک 
بازى با ماشین ســازى تصریح کرد: اگر مى دانستیم وزیر 
ورزش ورود مى کند ماهم زودتر مى گفتیم تا وزیر بررسى 
کند و ترتیب اثر بدهد، حداقلش این بود که در دقیقه 30 
همین بازى با اســتقالل پنالتى محرز ما گرفته مى شد. 
همه عالم گفتنــد داور باید براى مــا پنالتى مى گرفت 
و هیچکس با شــک و تردید هم نگفــت ولى بازهم 
حقمان خورده شد و متأســفانه پنالتى براى ما گرفته 

نشد.

 اگر مى دانستیم 
وزیر ورود مى کند 

ما زودتر اقدام مى کردیم!

مهاجم استقالل معتقد است بازیکن ذوب آهن باید از زمین 
مسابقه اخراج مى شد.

دیدار استقالل و ذوب آهن با یک قضاوت جنجالى از سوى 
مرتضى منصوریان همراه بود. او در دقیقه 40 خطاى عبدا... 
حسینى مدافع ذوب آهن بر روى ارسالن مطهرى که در 
پشــت محوطه جریمه رخ داد را با یک کارت زرد جریمه

 کرد.
خطایى که بازیکنان استقالل و کادرفنى این تیم معتقد 
بودند باید رنگ کارت داور، قرمــز مى بود. اما منصوریان 
با اســتقاللى هــا هم نظــر نبود و 
بــه یــک کارت زرد بســنده

 کرد.
ارسالن مطهرى مهاجم آبى 
پوشــان که در این صحنه با 
خطاى حســینى متوقف شد، 
اعتقاد دارد داور باید به بازیکن 
ذوب آهن کارت قرمز مى داد. او 
در این باره  گفت: شما اصًال 

شک نکنید که در آن صحنه بازیکن ذوب آهن باید اخراج
 مى شــد. داور در چه شــرایطى کارت قرمز مى دهد؟ در 
شرایطى که یک موقعیت مســلم گلزنى از مهاجم گرفته 
شــود. او گفت: دو بازیکن ذوب آهن با من بودند، داور به 
من گفت که توپ از پاى من جدا شده است. این در صورتى 
است که من توپ را جلو مى برم و مدافع ذوب آهن من را 

هل داد. در صورتى که هر دو بازیکن ذوب که 
در پشت سر و سمت راست من بودند، به من 

نمى رسیدند.
او گفت: من با گلر حریف تک به تک شــده 

ام. مگر مى شود همچین چیزى؟ با تمام احترام براى تیم 
داورى، آنها خیلى در این دیدار ضعیف بودند.

مهاجم اســتقالل در مــورد اینکه خطــا داخل محوطه 
جریمه ذوب آهن رخ داد یا بیــرون از محوطه نیز گفت: 
خطا که بیرون از محوطه بــود. اگر داخل محوطه جریمه 
بود بایــد کارت زرد دریافت مى کــرد. آن خطاى بیرون 

از محوطــه یــک کارت قرمز داشــت. ایــن را همه 
مى دانند.  

حذف کمیته ملى المپیک از اساســنامه 
فدراســیون فوتبال، واکنش این کمیته و 
اعتراض به رئیس فیفا را در پى داشته است.
اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال چندى 
پیش بعــد از پیچ و خم زیــادى که در راه 
گرفتن تأییــد نهایى از فیفا داشــت، در 
مجمع فدراسیون فوتبال به تصویب رسید. 
اساسنامه جدید تغییرات زیادى نسبت به 
نســخه قبلى خود دارد؛ از افزایش تعداد 

اعضاى مجمع تا 89 نفــر گرفته تا تغییر 
جنجالى تعریف حقوقى فدراسیون به نهاد 

مستقل، غیر انتفاعى و غیر دولتى.
همچنین شرایط ســنى در این اساسنامه 
حذف شــده و این درحالى اســت که در 
اساســنامه قبلى، براى ثبت نام در بخش 
ریاست فدراسیون شرایط سنى حداقل 35 
و حداکثر 65 ســال وجود داشت و داشتن 
حداقل مدرك کارشناسى الزمه ثبت نام 

براى ریاست فدراســیون بود و کاندیداها 
براى ثبت نام نیاز به هشــت سال سابقه 

مدیریتى داشتند.
از سوى دیگر، نقش وزیر و معاون وزیر در 
مجمع به عضو افتخارى تغییر کرد و وزارت 

ورزش دیگر در مجمع حق رأى ندارد.
نکته دیگر تغییرات کــه واکنش هاى بى 
سر و صدایى هم داشته است، حذف کمیته 
المپیک از اساســنامه نهایى بود. در حالى 

که گفته مى شد در پیش نویس اساسنامه 
فدراسیون فوتبال، سهمى براى عضویت 
کمیته المپیک در مجمع این فدراســیون 
دیده شده بود اما خبرى از این عضویت در 

اساسنامه نهایى نیست.
این مســئله واکنش کمیته ملى المپیک 
را در پى داشته اســت. این کمیته نامه اى 
اعتراضى به «جیانى اینفانتینو» رئیس فیفا 
نوشته و در انتظار پاسخ فدراسیون جهانى 

فوتبال است.
رئیس کمیته ملى المپیک در مورد حذف 
این کمیته از مجمع فدراســیون فوتبال 
گفت: در همه کشورها کمیته عضو مجمع 
همه فدراسیون هیئ ت بعضاً ریاست مجمع 
را هم بر عهــده دارد. اینجــا بى تدبیرى 
صورت گرفته اســت. من نامه اعتراض 
بــه اینفانتینو نوشــتم و منتظر پاســخ

 هستم.

تیم فوتبال پرســپولیس که براى دومین بار در سه سال 
اخیر به فینــال رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا راه پیدا 
کرده بود، بازهم در رسیدن به عنوان قهرمانى ناکام ماند 

و به جام نرسید. 
 دیدار فینال هجدهمیــن دوره رقابت هاى فوتبال لیگ 
قهرمانان آسیا که سى و نهمین فینال مسابقات باشگاهى 
قاره کهن به حساب مى آید از ساعت 15 و 30 دقیقه دیروز 
شنبه به قضاوت عبدالرحمن ابراهیم از قطر در ورزشگاه 
الجنوب دوحه آغاز شد که این دیدار با برترى 2 بر یک تیم 
اولسان به پایان رسید. مهدى عبدى (45) براى پرسپولیس 
گل زد. و جونیور (45+3 پنالتى و 55 پنالتى) براى اولسان 
گل زنى کرد. تیم فوتبال اولسان هیونداى کره جنوبى در 

حالى به عنوان قهرمانى لیگ قهرمانان 2020 آسیا رسید 
که این قهرمانى را تا حد زیادى مدیون تکنولوژى کمک 

داور ویدئویى (VAR) است. 
در نیمه نهایى منطقه شرق، اولسان هیونداى کره جنوبى با 
ویسل کوبه ژاپن بازى کرد. آن مسابقه در نهایت با نتیجه 
2 بر یک به سود اولسان تمام شد اما VAR نقش اصلى را 
در نتیجه آن مسابقه بازى کرد. در آن دیدار حساس، زمانى 
که ویسل با یک گل از اولسان پیش بود، در دقیقه 75 به 
گل دوم رسید اما بازبینى این گل نشان داد بازیکنان ویسل 
مرتکب خطا شده و بنابراین داور این گل را مردود اعالم 
کرد. گل تساوى تیم اولسان هم ابتدا با تصمیم کمک داور 
آفساید اعالم شده بود اما بازبینى این صحنه نشان داد این 

گل سالم بوده است و داور سوت خود را به نشانه گل نماینده 
کره جنوبى به صدا درآورد.

این اتفاق به نوع دیگرى در فینــال لیگ قهرمانان براى 
اولسان تکرار شد. هر دو گل اولسان از روى نقطه پنالتى 
به ثمر رسید و هر دو پنالتى هم با VAR حاصل شد. داور 
قطرى فینال، پنالتى نخست را با تاخیر و با کمک داوران 
ویدئویى تشــخیص داد و در پنالتى دوم هم خطاى َهند 

مهدى شیرى با لحظاتى تاخیر توسط VAR اعالم شد.
درصحنه گل دوم مهدى شیرى اشتباهى عجیب مرتکب 
شد و توپ را با دست در محوطه جریمه زد تا پرسپولیس 
در فینال لیگ قهرمانان آسیا درگیر سندروم دست بى قرار 

و VAR شود.

صالحى امیرى 
شاکى از
 فیفا

ارسالن مطهرى: 

مگر مى شود چنین چیزى؟

VAR جام را از پرسپولیس گرفت
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  پریسا سیدیان/ خبرگزارى ایسنا|
رئیس مرکز تحقیقات بیمارى هاى نوپدید و بازپدید انستیتو 
پاستور ایران با تأکید بر اینکه دورهمى ها عامل مهمى در 
انتقال ویروس کرونا هســتند، گفت: این اهمیت تا جایى 
است که گفته مى شود لغو این دورهمى ها از تعطیلى هاى 

سراسرى هم مهمتر است.
دکتر احسان مصطفوى با اشاره به اینکه براساس نتایج یکى 
از مقاالت معتبر علمى در مجله «نیچر»، لغو دورهمى هاى 
خانوادگى و دوستانه از مهمترین اقدامات براى پیشگیرى 
از گســترش کرونا محسوب مى شــود، گفت: بر اساس 

یافته هاى این مقاله، مؤثرترین مداخالت در کنترل اپیدمى 
کرونا شامل وضع مقررات منع رفت و آمد و بسته شدن و 
محدود کردن مکان هایى است که افراد ممکن است براى 
مدت زمان طوالنى در تعداد کم یا زیــاد در این مکان ها 

تجمع کنند.

وى افزود: در این میــان، لغو اجتماعــات کوچک مانند 
دورهمى هاى خانوادگى، تعطیلى مغازه ها و رستوران ها، 
دورکارى اجبارى افــراد و... از مهمترین مداخالت مطرح 
شده است. الزم به ذکر است که لغو کردن دورهمى هاى 
کوچک بیشــتر از تعطیلى سراسرى بر پیشگیرى از کرونا 

مؤثر بوده است. 
 رئیس مرکز تحقیقــات بیمارى هاى نوپدیــد و بازپدید 
انستیتو پاستور ایران، اظهار کرد: این مقاله علمى و مقاالت 
مشابه، گویاى آن است که کانون خانواده و دورهمى هاى 
خانوادگى و دوســتانه از مهمترین راه هاى انتشار ویروس 
است. بسیارى از خانواده ها اصول پیشــگیرى از ابتال به 
کرونا را در منزل و دورهمى ها تا زمانى که فردى از اعضاى 
خانواده یا دوستان عالمت دار نشود، رعایت نمى کنند. حال 
آنکه افراد بیمار قبل از آنکه عالمت دار شوند هم مى توانند 
بیمارى را به بقیه منتقل کنند و از طرفى درصد قابل توجهى 

از افراد بیمار ممکن است بى عالمت باقى بمانند. 
وى افزود: هرکدام از اعضاى خانواده و دوســتان ما که در 
محیط خارج حضور دارد، ممکن اســت به ویروس آلوده 
شوند و نقش انتقال دهنده بیمارى را به سایر افراد ایفا کنند. 
دورهمى هاى خانوادگى که به مناسبت هاى مختلف نظیر 
روزهاى تعطیلى، مراسم هاى مرتبط با تولد، سوگوارى و 
مناسبت هایى مثل شب یلدا برگزار مى شود، گزینه امنى از 

نظر خانواده ها قلمداد مى شود.
وى افزود: در چنین شرایطى، اعضاى خانواده شاید مراعات 
کرده و در منزل  مانده باشند، اما دوســتان آنها آلودگى را 
همراه خود بــه داخل منزل آنها منتقل کننــد. با توجه به 
اینکه این دورهمى ها مى تواند یک راه اصلى انتقال باشد، 

براى قطع زنجیره انتقال باید این مناسبت ها را تا حدامکان 
مجازى برگزار کنیم. در حقیقت باید تا زمان کنترل نسبى 
اپیدمى، دورهمى ها را تعطیل کرد ولى با هم بودنمان ادامه 

داشته باشد.
وى در ادامه تأکید کرد: پویش نه به دورهمى هاى یلدایى در 
پاسخ به این واقعیت و براى پیشگیرى از گسترش بیمارى 
شکل گرفته است. مسلم است که اگر از دورهمى هاى شب 
یلدا و مشــابه آن خوددارى نشود، وضعیت اپیدمى تشدید 

شده و محدودیت ها مجدداً افزایش مى یابد.
این اپیدمیولوژیست ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد باید 
از هر گونه تجمع و دورهمى پرهیز کرد، اما اگر هم مجبور 
شــدیم که یک دورهمى را برگزار کنیــم، باید چند نکته 
را مدنظر داشته باشــیم. اول آنکه قبل از آغاز مراسم باید 
اقدامات بهداشــتى را به اطالع مهمانان برسانیم. در عین 
حال تا حدامکان، مراسم را در فضاى باز یا اتاق یا سالنى که 
تهویه کافى دارد برگزار کنیم. قبل و بعد از مراسم، سطوح 
مختلف مانند روى میزها و صندلى و  دستگیره هاى درب 
را ضدعفونى کنیم. محل نشستن مهمانان با فاصله حداقل 
1/5 تا 2 متر باشد و همه افراد حتماً از ماسک استفاده کنند.

وى افزود: استفاده از ماسک، هم خطر آلوده شدن به ویروس 
را کاهش مى دهد و هم حتى اگر فرد با وجود اســتفاده از 
ماسک باز هم آلوده شــود، میزان کمترى از ویروس وارد 
بدن مى شــود و در این صورت انتظار داریــم این فرد به 
فرم  هاى خفیف تر بیمارى مبتال شــود. در هر حال توجه 
داشته باشیم که در هر دورهمى، مســئولیت مهمانان با 
میزبان است و هر اتفاقى که به علت این دورهمى ها روى 

دهد باید پاسخگو باشد.  

مطالعه جدیدى که در مجله تحقیقات زیست محیطى 
منتشر شد نشان داد که افرادى که سگ هایشان را بیرون 
برده و آنها را در محیط بیرون قرار مى دهند، خطر ابتال 
به کووید- 19 را افزایش مى دهنــد اما دلیل این خطر 

مشخص نیست.
محققان بیش از 2000 نفر را در اسپانیا در حین قرنطینه 
اول این کشور در بهار ردیابى کردند  که دریافتند فردى 
که سگ خود را در محیط بیرون راه مى برد خطر ابتال به 

ویروس کرونا را تا  78 درصد افزایش مى دهد.
این مطالعه که عادات بهداشتى و الگوى تحرك را بررسى 
کرده است، دلیلى براى افزایش خطر مشخص نکرده و 

نحوه آلودگى بیماران به ویروس را مشخص نکرده است.
این مطالعه خاطر نشان مى کند که مشخص نیست آیا 
سگ ها به عنوان یک میزبان ویروس عمل مى کنند یا 
اینکه صاحبان آنها در جاى دیگرى از زندگى روزمره خود 

با کووید- 19 تماس پیدا کرده اند.
هنوز مشخص نیست که آیا سگ ها ویروس را به انسان 
منتقل مى کنند یا خیر. به گفته محققان، تنها چهار سگ 
در سراسر جهان از ابتداى ابتال به بیمارى همه گیر آلوده 
شده اند اما نویسندگان این مطالعه مى گویند صاحبان 
سگ باید به بهداشــت شــخصى توجه زیادى داشته 

باشند.

یک پزشک عمومى گفت: بسته به نوع آسانسور، ریسک 
ابتال به کرونا از طریق استفاده از آسانسور متفاوت است.

على کشاورز به مطالعات محققان دانشگاه آمستردام در 
این زمینه اشــاره و اظهار کرد: طبق این تحقیقات، اگر 
درهاى آسانسور به صورت مداوم باز و بسته شود، ویروس 
کرونا دو تا چهار دقیقه در فضاى داخل آن باقى مى ماند 
اما اگر درب آسانسور به صورت مداوم بسته باشد، 12 تا 
18 دقیقه زمان براى خروج این ویروس از محیط داخل 

آسانسور نیاز است.
این پزشــک عمومــى ادامــه داد: اگر فــرد مبتال به 
کروناویروس از آسانســورى استفاده کند که درب هاى 

آن به صورت مدام بسته باشد، 30 دقیقه زمان براى خروج 
ویروس کرونا از محیط داخل آسانسور نیاز است.

وى در ادامه به تناقض ایجاد شــده از ســمت سازمان 
بهداشــت جهانى(WHO) و مرکز کنترل و پیشگیرى 
از بیمارى ها(CDC) در آمریکا اشــاره کرد و گفت: به 
گفته سازمان بهداشت جهانى، انتقال ویروس از طریق 
مواد غذایى بسیار کم است اما پس از آن مرکز کنترل و 
پیشــگیرى از بیمارى ها(CDC)، امکان انتقال کرونا از 
طریق رستوران ها و مواد غذایى را بسیار زیاد دانست و 
انتشــار این دو مطلب متناقض از سمت دو مرجع بزرگ 

علمى، بالتکلیفى براى مردم ایجاد کرد.

سگ گردان ها بیشتر دچار 
کووید- 19 مى شوند

آسانسور، ریسک ابتال به 
کرونا را افزایش مى دهد؟

4 شهر در وضعیت ناپایدار
سـخنگوى سـتاد ملى مقابله بـا کرونا    ایسنا|
آخرین وضعیت کرونا در استان هاى کشور گفت: شهر 
قرمز داریم اما چهار شـهر نیازمند توجه ویژه هسـتند. 
این چهار شـهر عبارتند از کردکوى در گلسـتان، بافت 
در کرمان، آمـل و گلوگاه در مازندران. این چهار شـهر 
نیازمند توجه بسیار ویژه هستند و حتماً باید رعایت شود 
و مى توانند در آستانه قرمز شدن، باشند. توصیه دارم به 

مردم این شهرها که پروتکل ها را رعایت کنند.

مبادا امشب تلخ شود
  مهر| سخنگوى وزارت بهداشت از هموطنان 
درخواسـت کرد که شـب یلدا را به دور از هم به صبح 
برسانند. سیما سـادات الرى افزود: درخواست ما این 
است که هموطنان یلداى امسال را به دور از هم و به 
صورت مجازى برگزار کنند تا شیرینى بلندترین شب 

سال با برگزارى دورهمى هاى کوچک تلخ نشود.

مدرنا در یک قدمى تأیید 
  مهر| سـازمان غذا و دارو آمریـکا اعالم کرد 
به سـرعت مشـغول نهایى سـازى و اجازه اسـتفاده 
اضطرارى از واکسـن کوویـد- 19 مدرنا اسـت. این 
در حالى است که یک پنل مسـتقل از کارشناسان به 
دولت آمریکا توصیه کرد اجازه اسـتفاده اضطرارى از 
واکسن کووید- 19 توسعه یافته در شرکت مدرنا براى 

بزرگساالن را صادر کند.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى تکین قدرت بارز شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 53211 و 
شناســه ملى 14004595186 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1399/08/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : احمد اســتکى به کدملى 
1756123632 بــه ســمت مدیرعامل و 
محمدرضا یوســفى نجف آبادى به کدملى 
1091442886 بــه ســمت رئیس هیأت 
مدیره و مریم ایران نژاد نجف آبادى به کدملى 
1091426198 به سمت نایب رئیس هیأت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدآور شرکت 
با امضاء مدیرعامل و رئیــس هیأت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر مى باشد . علیرضا ادیب 
به کدملــى 1286759714 و وحید چوپان 
نژاد نجف آبادى به کدملى 1080274235 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند 
.روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1062684)

آگهى تغییرات 
شــرکت مهندســى طرح پویان آرین 
سهامى خاص به شــماره ثبت 25347 
و شناســه ملــى 10260461140 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/08/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : احمد شیخ 
بهائى به شــماره ملى 1285019830 
و منصوره خلدى نســب به شماره ملى 
1284495973 و على شــیخ بهائى به 
شــماره ملى 1292329221 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. زینب سادات میر 
قادرى به شــماره ملى 1287281184 
و به سمت بازرس اصلى و نسیم محتاج 
به کد ملى 1291963685 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب شــدند .روزنامــه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1062817)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى طرح پویان آرین 
سهامى خاص به شماره ثبت 25347 
و شناســه ملى 10260461140 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1399/08/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : احمد شیخ بهائى کدملى 
1285019830 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و منصوره خلدى نســب 
کدملى 1284495973 به ســمت 
عضو هیات مدیره و على شیخ بهائى 
کدملى 1292329221به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و کریم شیخ بهایى 
1285400356 به سمت مدیر عامل 
(خارج از اعضاء) براى مدت دو سال 
انتخاب وکلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایى 
همراه با مهر شرکت معتبر است اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1062818)

آگهى تغییرات 
شــرکت پیمانکارى آوا سازه بیستون 
سهامى خاص به شماره ثبت 43639 
و شناســه ملى 10260615008 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/10 آقــاى ابراهیــم على 
عسکرى به شماره ملى 1288706553 
بسمت رئیس هیات مدیره ، خانم مهرى 
نظیفى به شماره ملى 1284566765 
بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
، خانم عطیه على عســکرى به شماره 
ملى 1292766352 بســمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب و کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادهاى عقود اســالمى با 
امضاء مدیرعامــل منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1062814)

آگهى تغییرات 
شــرکت پیمانکارى آوا ســازه بیستون 
سهامى خاص به شــماره ثبت 43639 
و شناســه ملــى 10260615008 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/09/10 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : - آقاى 
ابراهیم على عســکرى به شــماره ملى 
1288706553 ، خانــم مهرى نظیفى 
به شــماره ملى 1284566765 و خانم 
عطیه على عســکرى به شــماره ملى 
1292766352 بســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - آقاى ســیدمجتبى سرورى 
به شماره ملى 1292448202 بسمت 
بازرس اصلى و آقاى ســعید شجاعى به 
شــماره ملى 0053717783 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1062815)

آگهى تغییرات 
شرکت کوثر طب اسپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 27859 و شناسه ملى 
10260485691 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى ســالیانه مورخ 
1399/06/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محمد صادق اشترى لرکى به شماره 
ملى 1292064307 به ســمت بازرس 
اصلى و هومن قطره ســامانى به کد ملى 
1288099460ســمت بــازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.

روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. تراز 
مالى منتهى به سال مالى 98 مورد تصویب 
قرار گرفت . علیرضا مرتضوى به شماره 
ملى 1288397127 و یاسر معینى نجف 
آبادى به شماره ملى 0934530556 و 
رضا مهرور به شماره ملى 1289571198 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1062816)

تاسیس 
شرکت ســهامى خاص آراد تجارت افق مهر درتاریخ 1399/09/20 به شماره ثبت 66343 به 
شناســه ملى 14009636962 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیــت :خرید و فروش لوازم خانگى و خرید وفروش 
،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 
در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقى و حقوقى در کلیه زمینه هاى فعالیت 
شرکت، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى در خصوص تحقق اهداف 
شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله خلجا ، کوچه شهید سیدحسن انصارى[32] ، خیابان شمس آبادى ، پالك- 136 ، طبقه همکف 
کدپستى 8135785818 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 100000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 100 مورخ 1399/09/08 نزد بانک سپه شعبه 
میدان امام على با کد 139 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سعید امینى به شماره ملى 
1285935187 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد امین الراعایائى 
به شماره ملى 1287169392 و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حجت روحانى به شماره ملى 1287421202 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل منفرداً یا اعضاى هیئت مدیره و نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرســان خانم زهرا نورى به شماره ملى 1286908264 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى ابراهیم قهارى به شماره ملى 5649864438 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1062675)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص بازرگانى آوش آریافر سپاهان درتاریخ 1399/09/19 به شماره ثبت 66322 
به شناســه ملى 14009633784 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید در زمینه هاى کشاورزى (کودها، مواد اصالحى، 
نهادها، آبیارى، تجهیزات کشاورزى) اعطاى نمایندگى تولید و فروش به سراسر ایران- تمام امور 
مربوط به طراحى، اجرا و تولید در تمام شاخه هاى کشاورزى، بازرگانى اعم از صادرات و واردات کلیه 
امور کشاورزى- خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى- عقد 
قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، اخذ و اعطاى نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى 
: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهزاده ابراهیم ، کوچه 
مادى فرشادى [16-18] ، خیابان آیت اله شمس آبادى ، پالك- 68 ، پالك قدیمى46 ، طبقه دوم ، 
واحد 1 کدپستى 8134744464 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 2140267 مورخ 1399/09/11 نزد بانک بانک انصار 
شعبه مرکزى با کد 1410 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم ناهید وکیلى به شماره ملى 
1292632550 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم مریم برجیان بروجنى به شماره ملى 4650286980 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم نرگس وکیلى به شماره ملى 4650395992 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قرار دادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سعید قربانى زواره 
به شماره ملى 0075381516 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم شادان آقا حسینى 
به شماره ملى 1272893091 به ســمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1062825)

آگهى تغییرات 
شــرکت آراد بتن موج نو سهامى خاص به شماره 
ثبت 64215 و شناسه ملى 14009027557 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/08/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله لنبان ، کوچه شهید اکبر جواهرفروش 
[9] ، خیابان مسجد لنبان ، پالك- 205 ، ساختمان 
باران ، طبقه همکف کدپستى8184668678 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1062821)

آگهى تغییرات 
شرکت دینا دید پاســارگاد سهامى خاص به شماره 
ثبت 35248 و شناســه ملى 10840108286 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/06 
فرشــید ایمانى بشــماره ملــى4269628618 
بعنوان رئیس هیات مدیره - فردین ایمانى بشماره 
ملى1815338377 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره 
- ایمان ایمانى بشماره ملى4269539844 بعنوان 
مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
منفردا و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1062827)

آگهى تغییرات 
شرکت دینا دید پاسارگاد سهامى خاص به شماره 
ثبت 35248 و شناسه ملى 10840108286 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/09/06 محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان 
بنشانى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر بهارستان، محله نوروز222 ، 
کوچه ((فرعى26)) ، خیابان مدرس 3 ، پالك 626 ، 
طبقه اول - کدپستى8144198850 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1062828)

آگهى تغییرات 
شــرکت دینا دید پاسارگاد ســهامى خاص به شماره 
ثبت 35248 و شناســه ملــى 10840108286 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1399/09/06 فرشید ایمانى کدملى4269628618 
- ایمان ایمانى کدملى4269539844 - فردین ایمانى 
کدملى1815338377 بعنوان اعضــاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . فریبرز مردانى 
چهارده چریکى کدملى 4260030612 و فرهادمردانى 
چهارده چریکى کدملى1911471724 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى 
شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1062830)

لغو اجتماعات کوچک، مؤثرتر از تعطیالت سراسرى 
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دیابت زمانى اتفاق مى افتد که بدن نتواند به درســتى گلوکز 
را که براى انرژى ضرورى اســت ذخیره و استفاده کند. قند یا 
گلوکز به سلول هایى که به آنها نیاز دارد نمى رسد و در عوض، 
در خون جمع مى شود که زمینه بروز عوارض جدى را فراهم 

مى کند.
دیابت از هر نوعى که باشــد، مى تواند منجر به بروز عوارضى 
مانند بیمارى هاى قلبى عروقى، بیمارى هاى کلیوى، از دست 

دادن بینایى، شرایط عصبى و آسیب به عروق و اندام ها شود.
دیابت نوع یک معمــوًال ابتدا در کــودکان و نوجوانان ظاهر 
مى شــود، اما ممکن اســت در افراد مســن نیز وجود داشته 
باشد. وقتى دیابت به ســراغ ما مى آید، سیستم ایمنى بدن به 
ســلول هاى بتا لوزالمعده حمله مى کند تا آنهــا دیگر نتوانند 
انسولین تولید کنند. گفته مى شود که دیابت نوع یک اغلب ارثى 
است و راهى براى جلوگیرى از آن وجود ندارد. طبق گزارش 
مراکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى (CDC)، حدود 5 درصد 

از افراد دیابت نوع یک دارند.

عوامل خطر این بیمارى عبارت اســت از: داشــتن ســابقه 
خانوادگى دیابت، متولد شــدن با ویژگى هاى ژنتیکى خاص 
که بر نحوه تولید یا استفاده از انسولین در بدن تأثیر مى گذارد و 
احتمال قرار گرفتن در معرض برخى از عفونت ها یا ویروس ها 

مانند اوریون یا سرخچه.
نشانه هاى بیمارى هم عبارت اســت از: احساس گرسنگى و 
تشنگى زیاد، تکرر ادرار، تارى دید یا مشکالت بینایى، احساس 

خستگى، کاهش وزن بدون علت و کهولت سن.
دیابت نوع 2 به به طور معمول با افزایش سن ظاهر مى شود، اما 
بسیارى از کودکان در حال حاضر به آن مبتال مى شوند. در این 
نوع دیابت، پانکراس، انسولین تولید مى کند اما بدن نمى تواند 
از آن به طور مؤثر استفاده کند. بر خالف نوع یک، سبک زندگى 
در بروز این نوع دیابت نقش جدى ایفا مى کند. طبق گزارش 

مراکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى، حدود 90 تا 
95 درصد افراد دیابتى، درگیر این نوع دیابت 
هســتند. بیمارى که بروز عالیم آن ممکن 

است سال ها طول بکشد.
عوامل خطر این بیمارى عبارت است از: داشتن 

یک عضو خانواده با دیابت نــوع 2، اضافه وزن، 
سیگار کشیدن، پیروى از یک رژیم غذایى ناسالم، کم 
تحرکى و ورزش نکردن و استفاده از برخى از داروها، از 

جمله برخى داروهاى ضد تشنج و اچ آى وى.
نشانه هاى بیمارى هم عبارت است از احساس گرسنگى 

و تشــنگى زیاد، تکرر ادرار، تارى دید یا مشکالت بینایى، 
احساس خستگى، بهبود آهسته زخم ها، سوزن سوزن شدن، 

بى حسى یا درد در دست ها یا پاها، لکه هاى پوستى روى 
گردن، زیر بغل یا کشاله ران و خارش و عفونت هاى 

مخمرى.

با نشانه هاى دیابت نوع 1 و 2 آشنا شوید

سالمتسالمت

ســت از: داشــتن ســابقه 
 ویژگى هاى ژنتیکى خاص 
لین در بدن تأثیر مى گذارد و 
ى از عفونت ها یا ویروس ها 

ـت از: احساس گرسنگى و 
امشکالت بینایى، احساس

و کهولت سن.
زایش سن ظاهر مى شود، اما 
ه آن مبتال مى شوند. در این 
ید مى کند اما بدن نمى تواند 
الف نوع یک، سبک زندگى 
ى ایفا مى کند. طبق گزارش 

90 تا  ى، حدود
ن نوع دیابت 
 آن ممکن 

است سال ها طول بکشد.
عوامل خطر این بیمارى عبارت است از: داشتن 

2یک عضو خانواده با دیابت نــوع 2، اضافه وزن، 
سیگار کشیدن، پیروى از یک رژیم غذایى ناسالم، کم 
تحرکى و ورزش نکردن و استفاده از برخى از داروها، از 

جمله برخى داروهاى ضد تشنج و اچ آى وى.
نشانه هاىبیمارى هم عبارتاست از احساس گرسنگى

و تشــنگى زیاد، تکرر ادرار، تارى دید یا مشکالت بینایى، 
احساس خستگى، بهبود آهسته زخم ها، سوزن سوزن شدن، 

بى حسى یا درد در دست ها یا پاها، لکه هاى پوستى روى 
گردن، زیر بغل یا کشاله ران و خارش و عفونت هاى 

مخمرى.

2 و 2 آشنا شوید 1ع 1

بادام تلخ و روغن آن حاوى درصد باالیى از مواد ســمى هســتند و مصرف 
خوراکى آنها مشکالتى را براى افراد به وجود مى آورد.

به طور کلى، بادام تلخ و روغن آن ممکن است مضراتى براى سالمتى داشته 
باشند از جمله:

بادام تلخ و روغن آن حاوى درصد باالیى از مواد سمى هستند، بنابراین باید در 
دوز هاى بسیار کم و به صورت استعمال خارجى استفاده شوند. همچنین بهتر 
است از دادن بادام تلخ یا استفاده کامل از روغن آن براى کودکان، افراد مسن 
و بیمار خوددارى شود. با توجه به قدرت ترکیبات شیمیایى موجود در بادام تلخ 
بر روى اعصاب و بیهوشى آنها، ترجیحاً از خوردن بادام تلخ یا استفاده کامل از 

روغن بادام تلخ قبل از جراحى خوددارى شود، زیرا ترکیبات ذکر شده ممکن 
است با دارو هاى مورد استفاده در بیهوشى بیمار برهم کنش منفى داشته باشند. 
بهتر است زنان باردار از مصرف بادام تلخ و روغن آن کامًال خوددارى کنند، 
تا از هرگونه تأثیر منفى احتمالى بر جنین و سالمت باردارى پیشگیرى شود. 
ترکیبات سمى موجود در بادام تلخ ممکن است با برخى دارو هاى بیهوشى و 
مسکن برهم کنش منفى داشته باشند، بنابراین بهتر است از مصرف بادام تلخ 

و روغن آن همزمان با مسکن خوددارى شود.
از مصرف کامل روغن بادام تلخ خوددارى کنید، زیرا مواردى از مسمومیت و 

مرگ ناشى از مصرف روغن بادام تلخ ثبت شده است.

برخالف روغن بادام تلخ، روغن بادام شیرین فواید زیادى 
براى سالمتى و زیبایى دارد، از جمله:

بهبود سالمت پوست، زیرا مى تواند به رطوبت رسانى به پوست، کاهش سیاهى 
حلقه دور چشم، بهبود ظاهر زخم ها و از بین بردن ترك ها کمک کند. سالمت 
مو و پوست سر را بهبود مى بخشد. درمان و کنترل برخى از مشکالت پوستى، 

مانند: آکنه، پسوریازیس و اگزما.
با گنجاندن روغن بادام شیرین در یک رژیم غذایى متعادل مى توان ازمزایاى 
آن مانند کاهش وزن، تنظیم سطح قند خون، بهبود سالمت قلب و عروق، 

سالمت دستگاه گوارش و رفع عفونت گوش بهره برد.

روغن بادام تلخ 
چه عوارضى 

دارد؟

همه ما مى دانیم نشستن طوالنى مدت براى سالمت ما مضر است 
اما براى مقابله با آثار منفى یک روز پشــت میز نشینى چقدر باید 

ورزش کرد؟ تحقیق جدیدى مى گوید براى این منظور روزانه 
باید نزدیک به 30 تا 40 دقیقه ورزش کنیم.

این تحقیق مى گوید حداکثر 40 دقیقــه فعالیت بدنى 
روزانه متوسط تا شدید، ده ساعت عدم تحرك را جبران 

مى کند گرچه هر مقدار ورزشى یا حتى صرف بلند 
شدن از جاى خود تا حدود کمک کننده است.

این تحلیل نشان داد ریســک مرگ در میان 
کســانى که ســبک زندگى اى فاقد تحرك 
داشتند، با کاهش مدت زمانى که صرف انجام 

فعالیت بدنى متوسط تا شدید مى کردند، افزایش 
مى یافت. به عبارتى دیگر، با انجام فعالیت هاى بدنى اى 
که از شدت منطقى اى برخوردار هستند – مثل دوچرخه 
سوارى، پیاده روى و باغبانى – مى توانید ریسک مرگ 
زودرس را به حدى برســانید که اگر آن همه ننشسته 
بودید وجود داشت، تا حدى که این ارتباط را مى توان در 

داده هاى گردآورى شده از هزاران فرد مشاهده کرد.
باال رفتن از پله ها به جاى استفاده از آسانسور، بازى با 

بچه ها، انجام کارهاى خانه، پیاده روى و دوچرخه 
ســوارى، همگى روش هایى هستند که با 

آنها مى توانید فعالیت فیزیکى بیشــترى 
داشته باشید. اگر نمى توانید یکباره 30 

تا 40 دقیقــه ورزش کنید، به گفته  
محققان، باید ورزش را 
با مدت زمان کمترى 

شروع کنید.

دقیقاً چقدر باید ورزش کرد؟

ر
چ
د

مصرف کدوحلوایى براى ســالمت چشم، پوست، 
قلب، ریه ها، کبد، کلیه و دیگر اندام هاى داخلى بدن 
مفید بوده و به حفظ سالمتى کمک شایانى مى کند.

مسئول تغذیه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى 
خراسان شمالى با اعالم این خبر گفت: کدوحلوایى 
سرشار از بتاکاروتن، ویتامین هاى A وC و... است 
که بســیار مفید و مغذى بوده و مصرف آن توصیه 
مى شود. وى افزود: کدوحلوایى ملین بوده و به منظور 

رفع یبوست نیز استفاده مى شود. 
 وى اظهار کرد: از کدو حلوایى براى رفع تشــنگى، 
تب، ســوختگى، عفونت، زردى و تسکین صفرا نیز 

استفاده مى  شود.
وى با بیان اینکه کدو حلوایــى به هضم غذا کمک 
مى کند، عنوان کرد: این ماده غذایى معجزه آسا اشتها 

اور است، سینه را نرم و سرفه را رفع مى کند.
وى خاطرنشان کرد: عالوه بر کدوحلوایى تخمه آن 
نیز مقدار قابل توجهى آنتى اکسیدان، اسیدهاى 
چرب اشباع نشده، فوالت، منیزیم و روى دارد 
که براى سالمتى بسیار مفید و مؤثر 

است.

Cو Aسرشار از بتاکاروتن، ویتامین هاىA
که بســیار مفید و مغذى بوده و مصرف
مى شود. وى افزود: کدوحلوایى ملین بوده

رفع یبوست نیز استفاده مى شود. 
 وى اظهار کرد: از کدو حلوایى براى رفع
تب، ســوختگى، عفونت، زردى و تسکی

استفاده مى  شود.
وى با بیان اینکه کدو حلوایــى به هضم
مى کند، عنوان کرد: این ماده غذایى معجز
اور است، سینه را نرم و سرفه را رفع مى کن
وى خاطرنشان کرد: عالوه بر کدوحلوایى
نیز مقدار قابل توجهى آنتى اکسیدان
چرباشباع نشده، فوالت، منیزیم
که براى سالمتى بسیار

است.

سالمت چشم، 
پوست و قلب 
با کدوحلوایى

اســتادیار داخلى بیمارســتان شریعتى 
تهران گفت: بهترین آزمایش تشخیص 
کووید- 19، آزمایــش PCR بوده و 
حساســیت آن با عوامل مختلفى نظیر 
روش صحیح نمونه گیرى مرتبط است.

مونا طلســچیان افزود: بهترین زمان 
انجام آزمایش PCR براى افراد بدون 
عالمت کووید- 19 که در تماس با افراد 
مبتال هســتند، پنج تا هفت روز بعد از 

تماس با فرد مبتالست.
وى با عنوان این مطلــب که آزمایش 
PCR منفى به تنهایى رد کننده ابتال 
به کووید- 19 نیســت، گفت: آزمایش 
آنتى بادى به تنهایى براى تشــخیص 

کووید- 19 مناسب نیست.
استادیار داخلى بیمارســتان شریعتى، 
تأکید کرد: در ارزیابى بیماران سرپایى 
که عالئم تنفسى دارند، اما نیاز به بسترى 
ندارند در صورتى که ایمونوساپرســیو 
باشــند یا افراد مســن، دیابتى، آنمى 
ســایکل ســل و یا افراد پرخطر دیگر 
مى توان از chest CT scan استفاده 

کرد.

یک فوق تخصص بیمارى هاى گوارش 
و کبد درخصــوص ارتبــاط کم خونى 
مردان باالى 40 ســال و یکى از انواع 

سرطان توضیحاتى را ارائه کرد.
امیر ســعیدصادقى اظهار کرد: سرطان 
روده بزرگ از ضایعات پیش ســرطانى 
مثل پولیــپ ایجاد مى شــود و به طور 
معمول مدت زمان تشــکیل پولیپ تا 
تبدیل شدن آن به سرطان یک دوره ده 

ساله زمان مى برد.
ســعیدصادقى افزود: به طــور معمول 
انواع سرطان ها در گام هاى اولیه بدون 
عالمت هستند، اما اگر هر یک از افراد 
به عالئمى که در بدن آنها نشــان داده 
مى شــود توجه کنند، با تشخیص هاى 
اولیه و هزینه  بســیار پایین مى توانند از 
بروز این بیمارى هاى مهلک جلوگیرى 

کنند.
این فوق تخصص بیمارى هاى گوارش و 
کبد دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
درخصوص عالئم سرطان روده بزرگ، 
گفت: درد هاى شکمى، خون ریزى هاى 
گوارشى، کاهش وزن، یبوست و اجابت 
مزاج و کم خونى از شــایع ترین عالئم 
سرطان روده بزرگ محسوب مى شوند. 
اغلب کم خونى و فقر آهــن در مردان 
باالى 40 نشــان دهنده ابتــال به این 
بیمارى اســت. ســعیدصادقى تصریح 
کرد: افرادى که سرطان هاى توارثى در 
خانواده هاى آنها وجود دارد بعد از سنین 
مذکور باید با پزشکان متخصص مشاوره 
داشــته باشــند. همچنین افراد نباید از 
غربالگرى هاى دوره اى غافل شوند و 

حتمًا عالیم بالینى مانند کاهش 
وزن، خون ریزى، یبوست 

و درد هاى شــکمى را 
جدى بگیرند.

دانشمندان آمریکایى اعالم کردند برخى عالیم ابتال به کووید- 19 
مى تواند حاکى از شرایط بسیار خطرناکى باشد.

متخصصان تأکید دارند باید نسبت به عالیم ابتال به این 
ویروس آگاه سازى صورت گیرد. تب، سرفه خشک، 
خستگى و بى حالى، درد و رنج، گلو درد، اسهال، التهاب 
ملتحمه، سردرد، از دست دادن حس بویایى و چشایى، 
و بثورات پوستى رایج ترین عالیم ابتال به کووید 19 
است؛ با این حال، این موارد تنها عالیم ابتال به کرونا 
نیســت. محققان مى گویند یکــى از عالیم ابتال به 

کروناى شدید آبى شدن لب هاست.
«لوئیس نلسون»، اســتاد دانشــگاه علوم پزشکى 
نیوجرسى آمریکا در این باره مى گوید: براى بسیارى از 
مردم که به صورت جدى بیمار نیستند، آبى شدن لب ها 
معموًال به دلیل سرماى هواست که به دلیل کند شدن 
روند خون رسانى به این ناحیه رخ مى دهد؛ با وجود این، 

ممکن است اندام هاى بدن به خصوص لب ها به دلیل بیمارى نیز آبى 
شوند که اصطالحاً به آن سیانوز مى گویند. سیانوز یکى از نشانه هاى 
بیمارى است و در اثر کمبود اکسیژن در هموگلوبین هاى خون در زیر 
پوست رخ مى دهد. اگر اشباع اکسیژن در خون به کمتر از 85 درصد 

افت کند، سیانوز رخ مى دهد و در صورت ادامه یافتن این روند ممکن 
است فرد دچار نِکروز (بافت مردگى) شود.

در واقع با کاهش خون حاوى اکسیژن در بافت، رنگ پوست و لب ها 
آبى رنگ مى شود. متخصصان مى گویند اگر شاهد آبى شدن رنگ 
لب هاى خود هستید، باید سریعًا به سایر عالیم مربوط به بیمارى 

توجه کنید.

تحقیقات نشان داده است آبى شدن رنگ لب ها یکى از عالیم ابتال 
به کروناى شدید است. مرکز کنترل و پیشگیرى بیمارى هاى آمریکا 
این عالمت را در لیست عالیم هشدار آمیز و اضطرارى 
ابتال به کووید- 19 قرار داده اســت. این مرکز تأکید 
دارد اگر افراد مبتال به کرونا عالیمى مانند مشکالت 
تنفسى شدید، درد یا فشار مداوم در قفسه سینه، گیجى 
و سردرگمى، ناتوانى در بیدار شدن و یا خوابیدن و نیز 
لب هاى مایل به آبى را مشاهده کردند باید سریعًا به 

مراکز درمانى مراجعه کنند.
«جان سیلیک»، استاد علوم پزشکى دانشگاه بوفالو 
نیویورك مى گوید: بســیارى از انســان هایى که لب 
هایشان به دلیل ابتال به کرونا متمایل به آبى مى شود، 
عالیم دیگر بیمارى را نیز از خود نشــان مى دهند. به 
طور معمول این افراد دچار تنگى نفس و نفس نفس 

زدن مى شوند.
با این حال، ممکن است آبى شــدن لب ها یگانه عالمت ابتال به 
کروناى شدید در بیماران باشد. این افراد گرچه ممکن است عالیم 
دیگر ابتال به کووید- 19 را از خود نشــان ندهند، اما به طور قابل 

توجهى دچار افت اکسیژن موجود در خون مى شوند.

وقتى باید سریع به بیمارستان مراجعه کنید

یک مشاور تغذیه و رژیم درمانى از بى تأثیر بودن مصرف شیرینى جات به منظور رفع گرسنگى خبر داد.
نرگس جوزدانى اظهار کرد: بســیارى از افراد معتقدند زمانى که گرسنه  مى شوند با مصرف شیرینى جات 
گرسنگى شان برطرف مى شود در صورتى که این باور کامًال اشتباه است. مصرف شیرینى جات در زمان 

گرسنگى نه تنها احساس گرسنگى شما را برطرف نمى کند بلکه سبب افزایش قند خون مى شود.
جوزدانى بیان کرد: در زمان گرسنگى ما با احساس ضعف روبه رو هستیم بنابراین به مصرف شیرینى جات 
روى مى آوریم به صورت کلى غذاى اصلى مغز گلوکز یا همان شــیرینى است که بعد از مصرف،  مغز ما 
شروع به فعالیت مى کند و تا حدود نیم ساعت احساس شادابى و سرحالى داریم، اما با گذشت زمان کمى با 
افت شدید قند مواجه مى شویم پس عمًال مصرف شیرینى در زمان گرسنگى براى رفع این معضل به هیچ 

وجه تأثیرگذار نیست.
این مشاور تغذیه گفت:  به هنگام گرسنگى بهتر اســت به مصرف مواد غذایى سالم پرداخت که عالوه بر 

انرژى ارزش غذایى باالیى داشته باشد.
این متخصص رژیم درمانى افزود: در کنار شیرینى جات سبزى جات را هم نمى توان به عنوان یک منبع 
غذایى براى رفع گرسنگى انتخاب کرد، زیرا گروه سبزیجات نه تنها قند کمى دارد حتى از انرژى و ارزش 
غذایى باالى برخوردار نیست؛ بنابراین بهترین مواد غذایى و میان وعده اى که مى توان در زمان گرسنگى 

میل کرد باید حاوى مقدارى قند، پروتئین و چربى بوده وهمچنین از ارزش غذایى باالیى برخوردار باشد.

مصرف شیرینى جات کمکى به رفع گرسنگى نمى کند

برخالف روغن بادام تلخ، روغن بادام شیرین فواید زیادى 

ستن طوالنى مدت براى سالمت ما مضر است 
ر منفى یک روز پشــت میز نشینى چقدر باید 

ق جدیدى مى گوید براى این منظور روزانه 
400 دقیقه ورزش کنیم.

ید حداکثر 40 دقیقــه فعالیت بدنى 
ید، ده ساعت عدم تحرك را جبران
قدار ورزشى یا حتى صرف بلند 

 حدود کمک کننده است.
د ریســک مرگ در میان 
ک زندگى اى فاقد تحرك 
دت زمانى که صرف انجام 

ط تا شدید مى کردند، افزایش 
با انجام فعالیتهاىبدنى اى  دیگر،
هرخه –ى برخوردار هستند – مثل دوچ
– باغبانى – مى توانید ریسک مرگگ
برســانید که اگر آن همه ننشسته
ا حدى که این ارتباط را مى توان در

 شده از هزاران فرد مشاهده کرد.
ه جاى استفاده از آسانسور، بازى با

ى خانه، پیاده روى و دوچرخه 
روش هایى هستند که با

ت فیزیکى بیشــترى
0ى توانید یکباره 30

ش کنید، به گفته
ش را 
ى 

ر باید ورزش کرد؟

لباسى که در خواب به تن داریم مى تواند روى خواب، ظاهر و حتى سالمت ما تأثیر بگذارد. اگر 
شب ها بخاطر لباس خوابتان گرمتان مى شود، ممکن است یکى از دالیل اینکه راحت خوابتان 

نمى برد و صبح ها خسته از خواب بیدار مى شوید، همین باشد. 
اگر لباس خوابتان خیلى گرم باشد این موضوع باعث مى شود نتوانید خواب راحت و آسوده اى 
داشته باشید چون بدنتان باید در طول شب دماى مناسبى داشته باشد. بهترین گزینه براى خواب 
لباس هاى کتانى است چون به پوست اجازه نفس کشیدن مى دهد و کمک مى کند احساس 
راحتى کنید. یک گزینه مناسب دیگر لباس هاى جنس لینن است چون این جنس پارچه هم هوا 

را از خود عبور مى دهد و هم جاذب است، اما ممکن است به نرمى کتان نباشد.
وقتى بخاطر گرماى لباستان در خواب عرق مى کنید ممکن است دچار مشکلى به نام جوش 
ناشى از عرق شوید. ترکیب گرما و مالیده شدن لباس عرق کرده به پوست مى تواند باعث مسدود 
شدن منافذ پوست و در نتیجه تحریک بیشتر آن شود.  تعریق شبانه احتمال بروز عفونت پوستى 
را باال مى برد. باکترى ها در محیط هاى تاریک و مرطوب بهتر رشد مى کنند و وقتى خود را با 
چندین الیه لباس گرم و پتو مى پوشانید، در واقع بهترین محیط را براى رشد میکروب ها فراهم 
کنید.. اگر در رختخواب خیلى گرمتان باشد، این مسئله مانع از پایین آمدن دماى مرکزى بدن 
شما و درنتیجه محروم شدنتان از یک خواب خوب شبانه مى شود. بدن وقتى دماى پایین ترى 

دارد مى تواند بهتر احیا شود و حتى سوخت و ساز سریع ترى داشته باشد.

حتى در زمستان هم نباید با لباس گرم خوابید

کم خونى مردان 
باالى 40 سال نشانه 
کدام سرطان است؟

 PCR بهترین زمان تست
در افراد عالمت دار و 

بدون عالمت
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آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
شرکت نگین تک پرشیا (سهامى خاص)

شماره ثبت 554300                                             شناسه ملى 10860411940

هیئت مدیره شرکت نگین تک پرشیا (سهامى خاص)

از کلیه سهامداران شــرکت فوق دعوت به عمل مى آید تا در جلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده شرکت که در ساعت 9 صبح روز سه شــنبه مورخ 1399/10/16 واقع در دفتر شرکت به 
آدرس استان تهران منطقه 14، شهرســتان تهران، بخش مرکزى، محله نظامى گنجوى، خیابان 
رستگاران، شهید دکتر عباسپور، پالك 22، ساختمان یاس طبقه منفى یک، واحد یک، کدپستى 

1434887713 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان منتهى به سال هاى 1396 و 1397 و 1398
2- انتخاب بازرسین

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

محیا حمزه

دومین عملیات سراسرى بازسازى شبکه هاى توزیع برق کشور با محوریت 
اصلى اصالح روشنایى معابر با هدف کاهش مصرف سوخت در فصل سرد 
انجام شد. این طرح که منجر به کاهش مصرف به میزان یک نیروگاه 500 
مگاواتى خواهد شــد، در روزهاى پنج شــنبه و جمعه با حضور معاون وزیر 
نیرو در امور برق به صورت ویدیوکنفرانس و توســط اکیپ هاى عملیاتى 

شرکت هاى توزیع در سراسر کشور انجام شد.
در آیین آغاز به کار این پروژه سراسرى، مدیرعامل توانیر با بیان اینکه توانیر 
این طرح را همزمان با آغاز روز هاى سرد سال که مصرف گاز رشد زیادى دارد 

کلید زده است، گفت: اجراى این طرح براى کاهش مصرف گاز بوده است.
محمدحســن متولى زاده با اشــاره به اینکه در روز هاى ســرد مصرف گاز 
نیروگاه ها افزایش مى یابد، خاطر نشان کرد: امسال با همکارى خوب مردم 
پس از گذر موفق از پیک تابســتان گرم اکنون و در شــرایط سرما و کرونا 
تصمیم گرفتیم در یک عملیات سراسرى از ظرفیت اصالح روشنایى معابر 
براى کاهش مصرف برق کشور به منظور کاستن از مصرف گاز نیروگاه ها 

کمک بگیریم.
وى در همین راستا تأکید کرد: کاهش مصرف برق باعث کاسته شدن از میزان 
مصرف سوخت در نیروگاه ها، حفظ محیط زیست با کاهش آالیندگى و کمک 

به اقتصاد کشور خواهد شد.
متولى زاده با بیان اینکه توانیر این اقدام را با بررسى هاى کارشناسى انجام 
مى دهد اظهار کرد: بر این اساس بخشى از میزان روشنایى در معابر به ویژه 

بزرگراه ها و اتوبان ها مى تواند تعدیل شود.
مدیرعامل توانیر افزود: عموم مردم مى توانند تنها با کاهش یک درجه اى 
دماى هواى محیط کار یا منزل و خاموش کردن وســایل برقى اضافى در 
این ایام کرونایى از بروز خاموشى به دلیل محدودیت سوخت در نیروگاه ها 

پیشگیرى کنند.
■■■

مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان هم در آیین ویدیوکنفرانس 

آغاز به کار این مانور سراسرى که با هماهنگى شرکت توانیر، به طور همزمان 
در 31 استان کشور انجام شد، طى گزارشى، با اشاره به اینکه شرکت توزیع 
برق استان اصفهان در 23 مدیریت تابعه خود با به کارگیرى قریب به 365 
نفر نیروى اجرایى خود در قالــب 46 اکیپ عملیاتى و 45 اکیپ پیمانکارى، 
تعداد 40 دستگاه جرثقیل و 58 دستگاه خودرو و 20 دستگاه باالبر در حوزه 
«تعدیل شبکه روشنایى معابر» و «اصالح ضعف ولتاژ» این مانور را به جد 

به انجام مى رسانند.
حمید عالقمندان اظهار کرد: در این مانور عملیاتى دو روزه و در راســتاى 
بهبود ولتاژ مشترکین، شبکه هاى سیمى به کابل خودنگهدار بهینه سازى و 
یا اصالح مى شود. وى همچنین تصریح کرد: در این مانور تعویض و تبدیل 

شبکه هاى 3 سیمه فشار ضعیف به 4 و 5 سیمه انجام خواهد شد.
عالقمندان در رابطه با بحث برگزارى مانور جهادى سراسرى شرکت توزیع 
برق استان اصفهان با محور اصالح ولتاژ شبکه توضیح داد: اقداماتى که در 
حال انجام است در راستاى استقرار «طرح ملى چاوش» (چشم انداز اصالح 

ولتاژ شبکه) است.
 مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان ادامه داد: در راستاى پیاده 
سازى طرح ملى چاوش در سال جارى ما توانستیم چند موضوع را پیگیرى 

کنیم که مهمترین آن بحث کنترل کیفیت ولتاژ بود. 
وى در ارتباط با کنترل کیفیت ولتاژ توضیح داد: بحث مکانیزاسیون پایش و 
پس از آن شناسایى نقاط داراى ضعف ولتاژ یا اضافه ولتاژ یا به نحوى نارسایى 
سیستم توزیع در رابطه با مبحث ولتاژ را پیگیرى کرده ایم که در این راستا 
موضوع بحث برداشت اطالعات کنتورهاى دیجیتال آغاز و به صورت قرائت 

مکانیزه شده است.
عالقمندان در همین راســتا اضافه کرد: در این زمینه از ابتداى سال تا االن 
ما در حدود یک میلیون و 400 هزار نمونه ولتاژى همزمان با مبحث قرائت 
کنتورها توانستیم برداشت و مورد پایش قرار دهیم. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق استان اصفهان گفت: از تعداد یک میلیون و 400 هزار نمونه ولتاژى که 
برداشت کردیم حدود 13 هزار رکورد بحرانى داشتیم (ولتاژ بحرانى هم شامل 

ضعف ولتاژ بود و هم  اضافه ولتاژ).

وى خاطرنشان کرد: ما حدود 13 هزار رکورد ولتاژ بحرانى در سطح استان 
در 23 شهرســتان را داشــتیم و حدود یک درصد کل برداشــت ها یعنى 
حدود یک درصد مشترکین ما داراى نارسایى ولتاژى و عدم کیفیت ولتاژى 

هستند.
عالقمندان تصریح کرد: تا االن در راستاى اقدامات اصالحى که داشته ایم، 
مهمترین کار ما شناسایى نقاط داراى ضعف و اضافه ولتاژها و یا داراى کیفیت 

ولتاژ پایین بوده اند.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان ادامه داد: ما در این زمینه 
توانسته ایم تمام نقاط را در شهرستان شناسایى کنیم و بعضى از این رکوردها 

را اصالح کردند و یا االن داریم انجام مى دهیم.
 وى بیان کرد: از مجموع 4850 رکوردى که باقى مانده است تعداد103 نقطه 
یا محل بحرانى شناسایى شــده که نیاز به اجراى طرح داشت که در این دو 
روز حدود 68 نقطه را اجرایى مى کنیم و با کارهایى که در این مانور در قالب  
46اکیپ عملیاتى و 45 اکیپ پیمانکارى با به کارگیرى ماشین آالت سبک 
و سنگین انجام مى شــود تعداد 3000 رکورد (حدود 80 درصد رکوردهاى 

بحرانى) اصالح خواهد شد.
■■■

همچنین در ادامه آیین ویدیوکنفرانس آغاز به کار این مانور سراســرى که 
با هماهنگى شرکت توانیر، به طور همزمان در 31 استان کشور برگزار شد، 
سخنگوى شــرکت توزیع برق استان اصفهان با اشــاره به مانور تعمیرات 
جهادى شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: اهداف این مانور با حضور  
91 اکیپ اجرایى تحقق سیاست هاى اقتصادى مقاومتى، افزایش پایدارى 
و قابلیت اطمینان شبکه، کاهش خاموشى هاى ناخواسته، تمرین آمادگى 
مناسب به منظور مواجهه با بحران هاى مختلف و ایمن سازى شبکه براى 

شهروندان و رفع کانون هاى خطر است.
امیر رمضانى کاهش تلفات شبکه، بهبود پروفیل ولتاژ شبکه، کاهش خسارات 
ناشى از نارسایى سیستم توزیع، بهبود کیفیت ولتاژ در راستاى پیاده سازى و 
طرح ملى چاوش و افزایش رضایتمندى مشترکین را از اهداف اصلى برگزارى 

این مانور عنوان کرد.

طى 2 روز و همزمان با سراسر کشور؛

عملیات سراسرى بازسازى شبکه هاى توزیع برق در استان اصفهان انجام شد


