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شیوه  صحیح 
نگه داشتن داروها 

در منزل

متهمى به نام سنگ آهن
3

3

2

3

ابَرماه فردا 
مهمان آسمان مى شود

تهدید تمدن
 7000 ساله کاشان

تعطیلى اصناف 
تا دهم اردیبهشت

5 ادامه دارد
تا یکسال دیگر 

بساط نشر 
جمع خواهد شد!

داروهایى وجود دارند که هر بار که قرار است 
از آن استفاده کنید مجبورید درش را باز کنید، 

مثًال شربت، قطره چشم و... باز کردن در ظرف 
دارو به دفعات مى تواند ماندگارى آن را تحت 

تأثیر قرار داده و ممکن است خطراتى...

رئیس شرکت تعاونى ناشــران اصفهان با بیان 
اینکه دیگر حتى ســه ناشر فعال هم در اصفهان 
باقى نمانده، به شرح مشکالت ناشران پرداخت 
و راهکارهایى را براى برون رفت از این وضعیت 

پیشنهاد داد.
مهدى نقش اظهار کــرد: نزدیک به 320 پروانه 
نشر در اصفهان داریم که از این تعداد حدود 150 
ناشر فعال بودند، اما در حال حاضر به دلیل گران 
شدن تمام ملزومات چاپ و نشر، حتى سه ناشر 

فعال هم نداریم.
وى ادامه داد: از بهمن ماه...
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داربست هاى مسجد امام(ره) پس از داربست هاى مسجد امام(ره) پس از 1010سالسال
 برچیده مى شود برچیده مى شود

تا پایان تابستان و بعد از مرمت کامل؛تا پایان تابستان و بعد از مرمت کامل؛

3

چرا باوجود ثابت ماندن قیمت ارز، قیمت ها در  بازار آهن اصفهان صعودى شده است؟

بازیگر «لیسانسه ها» 
و ایفاى نقش 
اوتیست نابغه؟

آل کثیر با ضربه انرژى زا 
مقابل سپاهان و استقالل!

کنترل توپ، نگاه به دروازه و یک ضربه مطمئن کافى بود تا دروازه متزلزل 
گوآى هند براى یک بار دیگر فرو بریزد؛ زننده گل کسى نیست جز مهاجم 

جنجالى امسال سرخپوشان، عیسى آل کثیر.
این ششمین گل عیسى آل کثیر بود که او را در جایى باالتر از چهار مهاجم 

خارجى اخیر پرسپولیس قرار ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اصفهان، دومین 
استان با بیشترین 
تعداد بیمه شده 

آزادى 55 زندانى جرایم غیر عمد در اصفهان
3

5

هافبک سابق هافبک سابق 
ذوب آهن، بهترین ذوب آهن، بهترین 

بازیکن استقالل مقابل بازیکن استقالل مقابل 
الدحیلالدحیل

آگهى دعوت به همکارى

آگهى مناقصه عمومى 

  داود بحیرایى- شهردار بهارستان

نوبت دوم

م الف: 1124818

شــرکت هاى «فنــاورى اطالعــات آرامین» و 
«صیانت گستر کوثر»  در نظر دارند در راستاى قرارداد 
خود با «شرکت برق منطقه اى اصفهان» جهت تأمین 
کادر فنى و نیروى انسانى مورد نیاز مشاغل اپراتورى 
و نگهبانى ایســتگاههاى انتقال و  فوق توزیع برق 
(فشارقوى) آن شــرکت از طریق برون سپارى، از 
بین واجدین شرایط فارغ التحصیل مرد با برگزارى 
آزمون کتبى , مصاحبه حضورى و گزینش دعوت به 
همکارى نمایند. متقاضیان مى توانند جهت اطالع 
از شــرایط و ثبت نام از روز شنبه مورخ 1400/02/11 
تا پایــان روز جمعه مورخ 1400/02/17 به ســایت

 www.hrtc.ir مراجعه نمایند.

 شهرداري بهارستان در نظردارد با استناد به مصوبه 1415/ش ب  شوراي محترم اسالمی شهر بهارستان  ازطریق برگزاري مناقصه عمومى 
انتخاب پیمانکار نماید .

1. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى توانند از روز دوشنبه  مورخ 1400/1/30  تا روز دوشنبه مورخ 1400/2/13 
همه روزه به جز روزهاى تعطیل به واحد امور قراردادهاي شهردارى بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه سوابق اجرایى و اصل مدارك شرکت  

معرفى نامه کتبى شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2. پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه  مورخ 1400/2/25 به واحد دبیرخانه محرمانه شهردارى بهارستان  

ارائه و رسید دریافت نمایند.
3. پیشنهادهاى رسیده ساعت 14/30 بعد ازظهر روز یکشنبه مورخ 1400/2/26 در کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى بهارستان 

تشکیل مى گردد.
4. شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

5. هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و سپرده 
نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.

فراخوان مناقصه شماره   47- 1 -400  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

نام روزنامه:روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1400/02/06

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهردیف

2،534،632،028126،800،0002000001434000003اجراى شبکه برق تصفیه خانه جزن منطقه نطنز1

شرکت آب و  فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه ذیل را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.          

تاریخروزساعتعنوان

1400/02/01چهار شنبه15:00تاریخ انتشار مناقصه در سامانه

1400/02/07سه شنبه15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1400/02/18شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1400/02/19یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان،     تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:   مرکز تماس سامانه ستاد :41934-021                      دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

سپرده شرکت درمناقصه
 (ریال ) 

مدت اجرا برآورد اولیه  
(ریال )

موضوع

500/000/000 یکسال 10/000/000/000 تامین 14 دستگاه خودروجهت سرویس ماموریت هاى ادارى 
داخل وخارج از شهر بهارستان واستان اصفهان
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انبازیگر «لیسانسه ه ل گ هاز ی ر« زی بازیگر«لیسانسههرب
ایفاى نقش شو ى ی ایفاىنقشو ایفاىنقشو نقشو فا ا
غهاوتیستنابغهاوتیست نابغه تنا ت با ی و

ف 
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رکوردزنى مصرف برق در کشور از روز شنبه با مصرف 
46 هزار و763 مگاوات در ســاعت 14 و 41 دقیقه آغاز 
شد تا گرماى زودهنگام، سختى تابســتان پیش رو را 

یادآور شود.
فروردین ماه امسال برخالف سال هاى گذشته گرماى 
هوا خود را زودتر نشــان داد و به قول مصطفى رجبى 
مشهدى، ســخنگوى صنعت برق به طور متوسط گرما 
5درصد بیشتر از فروردین سال هاى قبل بود و این امر 

سبب رشد 22 درصدى مصرف برق در کشور شد.
به نظر مى رسد روند مصرف افزایشى در اردیبهشت نیز 
همچنان تداوم خواهد یافت تا نشــان دهد اردیبهشت 

امسال نیز متفاوت خواهد بود.
آنگونه که تازه ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران نشان مى دهد روند افزایش مصرف برق از ابتداى 
اردیبهشت افزایشى شروع شــد تا در روز شنبه که یک 
رکورد کم سابقه از خود برجاى نهاد و به بیش از 46 هزار 

مگاوات در ساعت 14 و 41 دقیقه رسید.
مصرف 46 هزار و 763 مگاواتى روز گذشــته درحالى 
اتفاق افتاد که در مدت مشابه پارسال میزان مصرف در 

این ساعت 35 هزار و 871 مگاوات ثبت شده بود.
این امر غلبه گرمایى سخت و خشک در کشور را نشان 

مى دهد.

ســخنگوى ســتاد ملى مبارزه با کرونا با تأکید براینکه 
ویروس هندى خطرناك تر از گونــه هاى جهش یافته 
دیگر است، گفت: ویروس جدید جهش یافته هندوستان 
به شدت میزان تلفات باالترى دارد و حتى از ویروس هاى 
انگلیسى و آفریقایى شدیدتر است. علیرضا رئیسى با حضور 
در یک برنامه زنده تلویزیونى گفت: یک جهش معموًال دو 
تا سه ماه طول مى کشد تا بخواهد جایگزین دیگرى شود، 
شهریور ماه سال گذشــته در انگلیس ویروس انگلیسى 

پیدا شد و سه ماه بعد ویروس در کل انگلیس فراگیر شد.
رئیسى ادامه داد: بیش از یکسال از ویروس گذشته است، 
چرخش ویروس در بدن انواع قومیت هــا، ژنتیک ها و 

نژادهاى مختلف مى تواند سبب ایجاد جهش هاى عجیب 
و غریب شود، ویروس جهش یافته هندى به نظر مى رسد 
ترکیبى از جهش یافته ویروس انگلیسى و برزیلى باشد و 

قدرت کشندگى بسیار باالیى دارد.
سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا در ادمه گفت: بهار 
فصل جهش ویروس هاســت، ممکن اســت در آینده 
ویروس جهش یافته ایرانى هم داشــته باشیم و اگر این 
جهش ویروس بر روى شــاخک ها باشد قطعاً خطرناك 
است، ویروس را به انگلیسى، آفریقایى و هندى نامگذارى 
مى کنیم بنابراین باید بدانیم اینها همان ویروس ووهان 

است که بر روى آن جهش صورت گرفته است.

رکوردزنى زودهنگام 
مصرف برق آغاز شد

ویروس هندى به شدت 
میزان تلفات باالترى دارد

بازنشسته شو!
  روزنامه خراسان| بحــث  عملکــرد 
ضعیف جواد خیابانى در بازى جمعه شب پرسپولیس 
و گوا داغ شــده اســت. به جرأت مى توان گفت 
خیابانى در این مسابقه یکى از بدترین گزارش هاى 
چند ســال اخیرش را ارائه داد و به سرعت تبدیل 
به بحث اصلى فضــاى مجازى شــد. کلیدواژه 
بازنشسته شــدن آقا جواد حسابى در اینستاگرام و 
توییتر مورد استفاده قرار گرفت و البته نمى شود به 

کاربران حق نداد.

ارقام نجومى سلبریتى ها
  تسنیم| تهیه کننده مشهور تلویزیون 
مى گوید دســتمزدها طورى بــاال رفته که براى 
ســاخت کار کم برآورِد کوتاه، بــه بازیگرهایى 
برخوردیــم کــه 200 میلیــون و 500 میلیون 
مى خواهند. مهران رسام گفت: بازیگرى که قبًال 
50 میلیون مى گرفته امروز 500 میلیون مى خواهد 
و شــخصى که پنج میلیون مى گرفته 50 میلیون 
درخواســت مى کند.  بازیگرهایــى بودند که 30 
میلیون و 20 میلیون مى گرفتند و االن 200 میلیون 

و 300 میلیون مى خواستند. 

قهرمان 111 ساله 
  ایرنا | پیرزن 111 ساله خوزستانى پس از 
چند روز بسترى در بیمارستان، کرونا را شکست داد 
و به آغوش خانواده اش بازگشت.  شهربانو زلکى 
بیمار مبتال به کووید 19 ساکن شهرستان اندیکا و 
متولد سال 1289 است که پس از بهبودى کامل از 

بیمارستان ترخیص شد.

بهترین کشور دنیا 
از بین 78 کشــور جهان، کانادا به    بهار |
عنوان بهترین کشــور 2021 معرفى شــد.گروه 
بــى اى وى و دانشــگاه پنســیلوانیا در گزارش 
مشترکى به رتبه بندى 78 کشور جهان بر اساس 
شــاخصه هایــى نظیــر کارآفرینــى، میزان 
مهاجرت ها به آن کشور، میزان باز بودن درهاى 
کشور به روى کســب و کارها، کیفیت زندگى و 
درآمد سرانه پرداختند. در گزارش فوق از 17 هزار 

نفر در سراسر جهان نظرسنجى شده است.

واکسیناسیون  همسر!
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى    ایسنا |
گلســتان از برکنارى معاون درمان این دانشگاه 
به علت تزریق واکســن خارج از نوبت به همسر 
خود خبرداد. عبدالرضا فاضل اظهار کرد: گزارش 
تزریق خارج از نوبت واکسن کرونا به همسر معاون 
درمان علوم پزشکى گلستان به وزارت بهداشت 
داده و با تصمیم وزارت بهداشت وى از سمت خود 

برکنار شد.

مالقات اینترنتى 
  ایرنا | مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم 
پزشکى مشــهد گفت: صفحه مجازى از طریق 
شــبکه اینترنت براى مالقات اعضــاى خانواده 
و بســتگان با بیماران مبتال به کووید 19 در سه 
بیمارستان این کالنشهر براى عموم شهروندان 
دایر و فعال شد. این اقدام بخاطر ممنوعیت اکید 
دیدار حضورى با بیماران کرونایى بسترى در مراکز 

درمانى صورت گرفته است.

موش آزمایشگاهى؟!
معاونــت تحقیقــات و فناورى    ایسنا |
وزارت بهداشت تأکید کرد: اطالق عنوان «موش 
آزمایشگاهى» به افرادى که در کارآزمایى بالینى 
واکسن هاى کرونا شــرکت مى کنند، زیر سئوال 
بردن تمام کارآزمایى هاى بالینى در حیطه علوم 
پزشــکى اســت. فرید نجفى افزود:. اعتقاد دارم 
مطالعات کارآزمایى بالینى یکى از افتخارات حوزه 
تحقیقات در علوم پزشکى در کشــور ما در دوره 

پاندمى کووید بود.

کاندیداى دقیقه نودى 
بعد از ظریف و محســن    روزنامه اعتماد|
هاشــمى از ســال جدید زمزمه هایى دوباره درباره 
احتمال کاندیداتورى جهانگیرى شنیده شد. شنیده ها 
حاکى از آن اســت که رایزنى هاى فشرده اى درباره 
محمدجواد ظریف نیز شکل گرفته و باتوجه به اینکه 
او فعًال حاضر به کاندیداتورى نیست، این بحث ها را 
باید منتفى بدانیم. فارغ از این سه گزینه که بارها از 
آنها شنیده ایم اما اینکه گزینه چهارم و احتماًال همان 
شــگفتى کارگزاران، محل تأمل اســت. گزینه اى 
که اگرچه برخــى معتقدند فائزه هاشــمى خواهد 
بود اما به نظر مى رســد این شــگفتانه کسى نباشد 
جز غالمحســین کرباســچى، دبیر کل کارگزاران 

سازندگى!

سهم ایران در استخراج 
رمزارزها

در مجموع 2333 فقره جواز تأســیس    ایلنا |
و 15 فقره پروانه بهره بردارى براى رمزارزها صادر 
شده است. برآورد مى شــود که حدود 4 تا 6 درصد 
از اســتخراج جهانى رمزارز در ایران انجام مى شود، 
این استخراج غیرقانونى و زیرزمینى است. ظرفیت 
پردازش استخراج مراکز مجاز امروز با نرخ روز بیت 
کوین معادل روزانه 200هزار دالر مى شود. به نظر 
مى رســد با فرض بســیار ضعیف اختصاص تمام 
رمزارز اســتخراجى به بانک مرکزى حتى استخراج 
در یکسال هم پاســخگوى نیاز یک روز سامانه نیما 

نخواهد بود.

پاسخ عجیب متکى
  باشگاه خبرنگاران جوان | منوچهر متکى،
 وزیرخارجه پیشین کشــورمان در پاسخ به سئوال 
خبرنگارى مبنى بر اینکه آیا با محمود احمدى نژاد 
در ارتباط اســت و آیا او به میدان انتخابات ریاست 
جمهورى ســیزدهم ورود خواهد کرد یا خیر؟ گفت: 

بروید سراغ سئوال بعدى لطفًا!

شما تحمل نکنید
محمد مهاجرى، تحلیلگر    دیده بان ایران |
اصولگرا در توییتى خطاب به رئیس جمهور نوشت: 
رســوایى مجلس یازدهم در تغییر جداول بودجه با 
همکارى معاون ســازمان برنامــه و بودجه صورت 
گرفته. شما ننگ این کار زشــت را تحمل نکنید و 
متخلفان دولتى را بــه دادگاه معرفى کنید. تکلیف 
ابوابجمعى آقــاى قالیباف را هم البــد رئیس قوه 
قضاییه روشــن خواهد کــرد. ان شــاءا... قبل از

 انتخابات.
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شبکه 4 سیما در پى تماس و پیگیرى مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى  و اســتاندارآذربایجان شرقى در مورد 
صحبت دبیر فارسى در خصوص شاعر شهیر مال محمد 
فضولى بیانیه اى را صادر کرد. روابط عمومى شبکه 4 با 
انتشار این بیانیه ضمن تکریم مقام مال محمد فضولى 
شاعر نامدار و خوش آوازه آذرى زبان سده دهم از اشتباه 
پیش آمده توسط دبیر ادبیات فارسى در برنامه مدرسه 

تلویزیونى ایران عذر خواهى کرد.

در جریان کالس ادبیــات مدرســه تلویزیونى ایران، 
اهانت عجیبى بــه مالمحمد فضولى شــاعر پرآوازه 
آذربایجانى انجام شــد.  فضولى را «بزرگ ترین شاعر 
ترکى آذربایجانى در ســده دهم هجــرى قمرى» نیز 

مى دانند.
روز شنبه (4 اردیبهشــت) فیلمى از تدریس ادبیات در 
صداوسیما منتشر شــد که در جریان این تدریس، دبیر 
مربوطه در جمله اى عجیب و توهین آمیز در خصوص 

شــاعر بزرگ و پرآوازه  آذربایجانى، مال محمد فضولى 
گفت که «این شاعر(فضولى) بیخود این اسم را انتخاب 
نکرده بلکه او فضول اشعار صائب است و هر شعرى را که 

صائب سروده، این شاعر به ترکى نوشته است» .
انتشــار این فیلم در فضاى مجازى، اهالى شعر و ادب 
ترکى را آزرده خاطر کرده و اعتراضات زیادى به نحوه  
انتخاب دبیرانى کــه در «مدرســه تلویزیونى ایران» 

تدریس مى کنند، به وجود آمده است.

ســئوال مجرى برنامه افطار شــبکه 3 از مهمان معلول 
حاشیه ساز شد؛ اما مهمان معلول شبکه 5 توانست راهى 

براى مجرى شدنش در تلویزیون باز کند.
گفتگو با دو معلول در دو شبکه تلویزیونى حاشیه هایى به 
دنبال داشت. در برنامه «مثل ماه» مصطفى شریعتى مهمان 
این برنامه تلویزیونى شد و استفاده از واژه «متراژ» او جوى 

منفى در فضاى مجازى علیه این برنامه ایجاد کرد. 
در این ویدیو رسالت بوذرى مجرى برنامه «مثل ماه» در 
مقابل یک فرد معلول از واژه «متراژ» براى پرســیدن از 
وضعیت جسمى خانواده اش استفاده مى کند و کاربرد همین 
واژه در مقابل فردى که از نظر ابعاد دست و پا دچار معلولیت 

است، با واکنش هایى تند در فضاى مجازى همراه شد.
معلول دیگر در برنامه «شهر زیبا» که ویژه افطار شبکه 5 

سیما روى آنتن مى رود از مدیران صدا و سیما گالیه کرد. 
این معلول که فرزاد نام دارد گفت که چنین اقشارى نیاز به 
حمایت دارند، یکسال و نیم دوره فن گویندگى را گذرانده 
تا در سینما، تلویزیون و یا رادیو بتواند فعالیتى داشته باشد 
اما انگار دســتورالعمل هایى وجود دارد که آنها را انتخاب 

نمى کنند. 
پیرو این اتفاق، حمید خواجه نژاد مدیر روابط عمومى سیما در 
توییت خود نوشت که مدیر شبکه سالمت و رئیس شوراى 
سیاستگذارى سالمت سازمان صداوسیما قرار شد با این 
مهمان معلول مالقاتى داشته باشد تا اگر توانمندى براى 

اجرا را داشت فرزاد را  در قاب سیما ببینیم. 

کارشــناس نجوم با بیان اینکه سه شنبه ماه کامل قابل 
رؤیت اســت، گفت: این ابَرماه با عنوان ماه صورتى در 
سراســر دنیا با اندك اندازه اى بزرگ تر و پرنورتر قابل 

رؤیت خواهد بود.
خسرو جعفرى زاده گفت: طلوع ماه کامل روز سه شنبه 
ساعت 20 و 15 دقیقه به وقت تهران خواهد بود. شامگاه 
سه شنبه یک ابرماه خواهیم داشت که به آن ماه صورتى 

نیز مى گویند.
وى در خصوص ابرماه گفت: نزدیک ترین فاصله ماه به 

زمین در روز سه شنبه 7 اردیبهشت در ساعت 19 و 58 
دقیقه به میزان 357 هزار و 429 کیلومتر است. جعفرى 
زاده گفت: ماه تنها 7 درصد بزرگ تر و نور آن 16 درصد 
بیشتر اســت از این رو نمى توان انتظار رؤیت ماه بسیار 

بزرگ و عجیبى را داشت.
وى با بیان اینکه اصطالح ماه صورتى به هیچ عنوان بدان 
معنا نیست که ماه به رنگ صورتى دیده شود، تأکید کرد: 
این عنوان براى ماه برگرفته از گل هاى به رنگ صورتى 

در آمریکا است که در ماه آوریل رشد مى کنند.

کارشناس نجوم اضافه کرد: طلوع این ابرماه خیلى جذاب 
است و با چشم قابل رؤیت است؛ جالب اینجاست که ماه 
مانند همیشه طلوع مى کند و درصد خیلى کمى بزرگ تر 
دیده مى شود و تشخیص این بزرگى تنها توسط ابزارهاى 

رصدى و عکاسى قابل تشخیص است.
وى گفت: با توجه به اخبار منتشر شــده درباره ابرماه و 
شایعات بسیار در فضاى مجازى، افراد با دیدن ماه فکر 
مى کنند این قمر زیباى زمین بســیار بزرگ تر و بسیار 

پرنورتر خواهد بود در صورتى که این گونه نیست.

شیوع کروناى هندى از طریق مرزهاى شرقى در حالى 
کشــور را تهدید مى کند که سیســتان و بلوچستان از 
نظر زیرســاخت هاى درمانى و رعایت شیوه نامه هاى 

بهداشتى رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.
طبق اعالم وزارت بهداشت، در حال حاضر استان هاى 
سیستان و بلوچستان و ایالم با حدود 30 درصد کمترین 
میزان رعایت پروتکل ها را به خــود اختصاص داده اند 
و این در حالى اســت که ســطح مورد انتظــار رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى در سراسر کشــور براى مهار 
بیمارى و خروج از موج چهارم، حداقل 90 درصد تعیین 

شده است.
مجتبى جهانتیغ، پزشــک سیستانى با اشــاره به اینکه 
سیستان و بلوچستان ضعیف ترین و محروم ترین منطقه 
کشور از نظر زیرساخت ها به ویژه سالمت، سرانه تخت 
بسترى، پزشــک متخصص، امکانات تشخیصى و... 
است، افزود: عالوه بر اینکه سیســتان و بلوچستان از 
نظر زیرساخت هاى بهداشتى و درمانى با مشکل مواجه 
اســت کمترین میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى و 
حفاظتى در کشــور را نیز به خود اختصــاص داده و در 
منطقه بلوچســتان تقریبًا خبرى از رعایت پروتکل ها و 

ماسک زدن نیست.
وى بیان کرد: البته نقش مســئوالن هــم در کنترل و 
جلوگیرى از شــیوع ویروس کروناى هندى بسیار حائز 
اهمیت است زیرا در حال حاضر روزانه هزاران تردد مجاز 
و غیرمجاز از طریق مرزهاى سیستان و بلوچستان انجام 
مى شود در حالى که وحشى ترین و کشنده ترین جهش 
کرونا در هند رخ داده و پاکســتان و افغانستان را نیز به 

زودى آلوده خواهد کرد.

این پزشــک با تأکید بر لزوم انســداد هرچه سریع تر 
مرز و تسریع واکسیناسیون در سیســتان و بلوچستان 
اظهار کرد: عالوه بر آن لغو پروازهاى مســتقیم از شبه 
قاره هند به مناطق مرکزى کشــور و یا مرز آبى چابهار 
و کنتــرل ترددهاى مرزى اتباع ایرانى و پاکســتانى از 

خالل گذرگاه هاى غیر رسمى ایران و پاکستان از جمله 
مهمترین اقداماتى اســت که مسئوالن کشور و استان 

باید هرچه سریع تر نسبت به آن تصمیم گیرى کنند.
اما نکته عجیب اینجاســت که مســئوالن سیستان و 
بلوچستان به عنوان پیشانى مبارزه با گسترش ویروس 

جهش یافته هندى در کشور تاکنون هیچ اقدام عملیاتى 
به جز چند اظهار نظر کلى انجام نداده اند از همین رو با 
توجه به اینکه انتقال این نوع جهــش یافته از ویروس 
بسیار سریع است باید هرچه سریع تر اقدامات پیشگیرانه 

نیز انجام شود.

خطر کروناى هندى بیخ گوش سیستان و بلوچستان

اهانت به شاعر پرآوازه آذر ى و عذرخواهى تلویزیون

مهمان معلول شبکه 5 کاندیداى اجرا شد

اَبرماه فردا مهمان آسمان مى شود

پنج شنبه، رونمایى از 
خاطرات جدید  هاشمى

خاطــرات روزنوشــت ســال 1377 آیت ا... هاشــمى 
رفسنجانى این هفته رونمایى مى شود. «در جستجوى 
مصلحت»، عنوان خاطرات روزنوشت سال 1377 آیت 
ا... هاشمى رفسنجانى است که قرار است پنج شنبه این 
هفته ، طى مراسمى در خانه-موزه هاشمى رونمایى شود.

وقایع جنجالى سال 1377 که از دستگیرى غالمحسین 
کرباسچى در ابتداى سال آغاز و با کتک زدن وزیر ارشاد، 
استیضاح وزیر کشــور و قتل هاى زنجیره تداوم یافت، 
اهمیت خاطرات آیت ا... هاشمى رفسنجانى در این سال، 
که به بیان ناگفته ها و پشت صحنه این وقایع مى پردازد 

را افزایش داده است.
عماد هاشمى مدیرعامل دفتر نشرمعارف انقالب، با بیان 
اینکه آیت ا... هاشمى رفسنجانى از ابتداى سال 1360 تا 
یک روز پیش از رحلت، خاطرات روزانه خود را ثبت کرده 
است، گفت: پیش از این خاطرات 17 سال منتشر شده بود 
وامسال هجدهمین جلد از این خاطرات منتشر مى شود و 
18 جلد باقیمانده نیز در آینده به تدریج منتشر خواهد شد.

کتاب هاشمى رفســنجانى، کارنامه وخاطرات 1377 در 
840 صفحه در قطع وزیرى وبه همراه ده ها عکس وسند 
تاریخى بعضًا منتشر نشده، در دسترس عالقمندان قرار 

مى گیرد.

استاندار قزوین گفت: آن دسته از کارمندان مبتال به کرونا 
که قرنطینه 14 روزه را نقض کنند، اگر در مرکز استان کار 
کنند به نقاط دورافتاده تبعید مى شوند و در ضمن به هیئت 
تخلفات ادارى نیز معرفى مى شوند. هدایت ا... جمالى پور از 
نقض قرنطینه کرونایى توسط 36 بیمار کرونایى در استان 

خبر داد و گفت: دادستان قزوین موظف است در چارچوب 
برخورد با تهدیدگران امنیت عمومى درس عبرتى خوبى 
به این قرنطینه شکنان بدهد تا سرمشق خوبى براى سایر 

افرادى باشد که وسوسه قرنطینه  شکستن دارند.
جمالى پــور با انتقــاد از عــدم رعایــت محدودیت ها و 

ممنوعیت هاى کرونایى در پارك و بوســتان هاى قزوین 
تصریح کرد: شهردارى موظف است با آب دادن به چمن ها 
و همکارى با گروه هاى جهادى و مردمى سازمان تبلیغات 
اســالمى از حضور مردم در پارك ها جلوگیرى کنند و از 

برخورد جدى با مردم هم ابایى نداشته باشند.

 تبعید
 کارمندان 
قرنطینه شکن!
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امتداد گردوخاك تا یزد 
مـژگان امیرامجـدى کارشـناس مرکـز پیش بینـى 
هواشناسى استان با اشاره به تداوم پدیده گرد و خاك به 
ویژه در نواحى شرقى، درباره علت ناسالم بودن کیفیت 
هواى کالنشـهر اصفهان، توضیح داد: پدیـده گرد و 
غبار محلى نه تنها کالنشهر اصفهان بلکه شهرهاى 
اطراف مانند زرین شـهر، نجف آباد، مبارکه و تا یزد را 
در بر گرفته که به دلیل خشکى زمین و ناپایدارى هاى 
همرفتى و رشد ابرهاى کومه اى در ساعات بعد از ظهر 

گرد و خاك در هوا پراکنده مى شود.

قفسه ها مملو از روغن است
معاون بازرگانـى سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
اصفهان با اشـاره بـه وضعیـت روغن طـى روز هاى 
اخیر در اسـتان، گفـت: در بهـار حواله هاى مناسـبى 
براى توزیع روغـن خوراکى در اسـتان گرفته ایم که 
با صـدور حواله ها سـطح عرضه را تشـدید مى کنیم. 
اسـماعیل نادرى اظهار داشـت: شـاید در یکسرى از 
سـوپر هاى کوچـک و مغازه هـاى شـهر از آن میزان 
توزیع اندکى محدودیت باشـد، اما در فروشـگاه هاى 
بزرگ هیچ گونه محدودیتى نیست و قفسه ها مملو از 

روغن مورد نیاز است.

دیجى کاالى هنرى
سـعید خطیب زاده، معاون دیپلماسى عمومى وزارت 
امور خارجه، با تأکید بر اهمیت داشـتن نگاه جهانى و 
عمل محلى، از شـهردارى اصفهان درخواسـت کرد 
که بـه منظـور حمایـت از صنایع دسـتى اصفهان به 
فکر راه اندازى درگاهـى مجازى و مدرن بـراى بازار 
سنتى اصفهان باشـد و در شرایطى که ویروس کرونا 
هنرمنـدان صنایع دسـتى را دچار تنگناهـاى فراوان 

کرده، مبدع ایجاد یک دیجى کاالى هنرى شود.

پلمب 21 باشگاه در اصفهان 
رییـس هیـات پزشـکى ورزشـى اصفهـان از پلمب 
21 باشـگاه متخلـف در اسـتان همزمـان بـا اِعمال 
محدودیت هاى مرتبط با موج چهارم کرونا از نیمه هاى 
فروردین تاکنون خبـر داد. احمد باقـرى مقدم اظهار 
داشـت: این مجموعه ها برخالف مصوبه سـتاد ملى 
کرونـا مبنى بـر توقف فعالیـت به پذیرش ورزشـکار 

اقدام کرده بودند. 

خدمات بانکى با نصف ظرفیت
بانک ها با توجه به شـرایط کرونایى به صورت خدمت 
محدود، شعب محدود و نیروى محدود فعالیت مى کنند. 
رییس شـوراى هماهنگى بانک هاى اسـتان با اشاره 
به مصوبات سـتاد کرونا گفـت: در این مـدت خدمات 
ضرورى مورد نیاز شـهروندان مانند صدور کارت هاى 
ملى، واگذارى چک ها و حواله هاى ساتنا در 50 درصد 
شعب ارائه مى شود. وى از شـهروندان درخواست کرد 

از مراجعه غیر ضرورى به بانک ها خود دارى کنند.

فاز پایانی خط انتقال فاضالب 
به گزارش روابط عمومـى آبفا نطنز، ایـن عملیات با 
هدف انتقال پساب فاضالب مسکن مهر، ادامه طرح 
خط انتقال فاضالب شهر نطنز با قطر 400 میلی متر 
به طول 250 متر و اتصال آن به شبکه اصلی تصفیه 

خانه جزن آغاز شد.

کشف 12فقره انشعابات 
غیرمجاز

به گـزارش روابط عمومـى آبفا لنجـان، در فروردین 
سـال جارى، با پیگیرى هاى حراسـت ومشـترکین 
منطقه لنجان تعـداد 9 فقره انشـعاب آب غیرمجازبا 
کاربرى(مسـکونى-صنعتى)، 3 انشـعاب فاضـالب 
غیرمجازبـا کاربـرى مسـکونى بـا تخمیـن مصرف 
هزارمترمکعب شناسایى و قطع شد. خسارت وجریمه 
مندرج درقانون، 12 انشعاب آب وفاضالب غیرمجاز 

حدود500 میلیون ریال دریافت شد.

خبر

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: تعطیلى اصناف تا دهم 
اردیبهشت ماه تمدید شد اما تا زمانى که براى همه عوامل 
انتقال ویروس کرونا محدودیت ایجاد نشــود موفقیتى در 

کنترل ویروس ایجاد نخواهد شد.
رسول جهانگیرى اظهار کرد: با وجود آنکه بنا بر آمار رسمى، 
اصناف فقط 10 درصد در شیوع ویروس کرونا دخیل هستند، 
ولى بدون توجه به عوامل دیگر شیوع چون اداره ها، بانک ها، 
ناوگان حمل و نقل، ســفرها و… در زمان هایى که قرار بر 

محدودیت است اصناف مورد توجه قرار مى گیرند.
وى تأکید کرد: موفقیت در این امر، به مســائل مدیریتى 
بازمى گردد که مسئوالن در این زمینه چندان مدبرانه عمل 

نمى کنند به عنوان مثال اگر 2 هفته نخست فروردین ماه 
که نیمى از اصناف تعطیل بودند قانون تعطیلى کامل اجرا 
شده بود، اکنون که زمان کسب و کار اصناف است مجدداً 

محدودیت اعمال نمى شد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در پاسخ به این سوال که تا چه 
میزان بانک ها در ایــن دوران محدودیت هاى کرونایى از 
اصناف حمایت کردند؟ گفت: بانک ها چک هاى اصناف را 
برگشت زدند، اما بر طبق مصوبه اخیر، قرار است که تمام 
اجراییات بدون دریافت جریمه رفع اثر شود. بر این اساس 
در صورتى که برگشت چک هایى که مرتبط با فعاالن صنفى 

است رفع اثر مى شود.

رئیس ستاد دیه استان اصفهان از آزادى 55 زندانى جرایم 
غیرعمد از زندان هاى استان اصفهان از ابتداى ماه مبارك 
رمضان تاکنون خبر داد. اسدا... گرجى زاده رییس ستاد 
دیه استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 
815 زندانى جرایم غیرعمد با بدهى 700 میلیارد تومان 
در زندان هاى استان اصفهان هستند، گفت: از این تعداد 

زندانى 20 نفر زن هستند.
او با بیان اینکه در ماه مبارك رمضان  امسال و با همکارى 
خیران اصفهان تاکنون چهار میلیارد و 500 میلیون تومان 
براى آزادى زندانیان کمک نقدى جمع آورى شده است، 
ابراز داشت: میزان کمک هاى مردمى در این زمینه نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد افزایش یافته است.
رییس ستاد دیه استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه از 
ابتداى ماه مبارك رمضان تاکنون 55 زندانى با بدهى 12 
میلیارد تومانى از بند رهایى یافته اند، تصریح کرد: حدود 
65 درصد از این بدهى توسط شکات گذشت شده است.

گرجى زاده اضافه کرد: به صورت میانگین هر شب بین 
400 تا 500 میلیون تومان توسط خیران اصفهان براى 
آزادى زندانیان جمع آورى مى شود و این در حالى است 
که هنوز شرکت هاى بزرگى مانند فوالد مبارکه و دیگر 
نهاد هایى که هر ســاله کمک هاى خوبى را دارند، ورود 

نکرده اند.

آزادى 55 زندانى جرایم 
غیر عمد در اصفهان

تعطیلى اصناف تا دهم 
اردیبهشت ادامه دارد

در حالى که از ابتداى سال نرخ ارز به  عنوان محرك اصلى 
افزایش قیمت محصوالت فلزى، روند با ثباتى را در پیش 
گرفته، خریداران شاهد افزایش قیمت در بازار محصوالت 

فلزى مانند میلگرد، ورق و پروفیل هستند.
بررسى روند قیمت ها در بازار آهن اصفهان طى روزهاى 
اخیر نشــان مى دهد که با روند جدیدى روبه رو شــده و 
پس از مدتى که خریداران شــاهد ثبات قیمت ها بودند، 
على رغم ثبات نرخ ارز، به سمت قیمت هاى اوج خود در 

پاییز سال قبل در حال حرکت است.
میلگرد که قیمت آن بر روى هزینه ســاخت مســکن 
اثرگذار است از 10 روز قبل وارد موج جدیدى از افزایش 
قیمت ها شده اســت. به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم 
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن که سه ماهى بود در محدوده 
12500-13000 تومانى نوسان مى کرد، قیمت آن به مرز 
14 هزار تومان رسیده که نزدیک به سقف قیمت تاریخى 

آن است که در دى ماه 99 به ثبت رسیده بود.
ورق گالوانیزه که فوالد مبارکه و فوالد امیرکبیر در استان 
دو تولیدکننده مهم آن به شمار مى روند و کاربرد آن در 
تولید کانال کولر، لوله بخارى و دودکش است، از ابتداى 
ســال با روند صعودى در قیمت ها مواجه شده و قیمت 
هر کیلو ورق گالوانیزه بــا ضخامت یک میلى متر فوالد 
امیرکبیر به مرز 28 هزار تومان رسیده و با ادامه این روند با 
مرز 30 هزار تومان که سقف قیمتى آن در پاییز سال قبل 

است، فاصله چندانى ندارد.
پروفیل دیگر مقطع ســاختمانى در بازار آهن است که 
قیمت آن با روند افزایشى از انتهاى فروردین مواجه شده 
و هر کیلو پروفیل چهارچــوب درب با ضخامت 2 فوالد 
مبارکه به مرز 24 هزار تومانى رسید که باالترین قیمت 

آن در سه ماهه اخیر است. 
قیمت هر کیلو تیرآهن 20 ذوب آهن که شش ماهى در 
محدوده 13 هزار تومان نوسان مى کرد و به ثبات رسیده 
بود، از ده روز قبل روند پرشتاب افزایش قیمت ها را تجربه 
مى کند و به هر کیلو 15 هزار و 300 تومان رسیده است 
که با قیمت اوج آن که در آبان سال قبل 16 هزار تومان 

ثبت شده بود فاصله اى ندارد.
سال قبل افزایش چشــمگیر قیمت محصوالت در بازار 
آهن بیشــتر ناشــى از جهش نرخ ارز بود که با توجه به 
صادراتى بــودن این محصوالت و پیــروى از نرخ هاى 
جهانى چندان تعجب برانگیز نبود ولى روند افزایشــى 
امسال در حالى رخ داده که نرخ ارز از ابتداى سال نوسان 
محدودى داشته و حتى کاهش اندکى را به ثبت رسانده 

است.
على اکبر کریمى، مدیرعامل شرکت تعاونى آهن فروشان 
اصفهان در گفت وگو با «فارس» در این باره توضیح داد: 
تقاضاى بازار به شدت افت داشته و در کمترین حد خود به 
سر مى برد و علت اصلى رشد قیمت، افزایش نرخ هر کیلو 

سنگ آهن از حدود 220 هزار به 330 هزار تومان است که 
این رشد قیمت مى تواند ناشى از افزایش صادرات باشد و 
به دلیل اینکه خریدار سنگ آهن در بورس کاال کارخانه ها 
هستند و افراد عادى خریدار این محصول نیستند امکان 

شکل گیرى داللى وجود ندارد.
وى ادامه داد: سنگ آهن در فرایند تولید محصوالت آهنى 
بسیار نقش مهمى دارد و به طور مثال در کارخانه هاى با 
تولید به روش کوره بلند مانند ذوب آهن براى تولید هر تن 
چدن نیاز به 17، 18 تن سنگ آهن است و بنابراین نرخ آن 
بر روى هزینه تمام شده تولید اثرگذار است و مسؤوالن 
باید بررسى کنند چرا سنگ آهن به اندازه کافى و قیمت 
مناسب در اختیار کارخانه ها مانند ذوب آهن قرار نمى گیرد 

تا قیمت ها افزایش نیابد.
کریمى خروج تعدادى از فروشــندگان را معضل دیگر 
بازار آهن بیان کرد و گفت: به دلیل نوســانات قیمت ها 
و اشکال در برخى قوانین مانند مالیات بر ارزش افزوده، 
آهن فروشان با ســابقه، توانایى خریدوفروش ندارند و 
بعضًا تغییر شــغل داده اند؛ به طورى کــه االن توزیع و 
خریدوفروش کاال محدود به عده خاصى شده که برخى 
از آنها مانند شــرکت پویش بازرگان کــه خریدار عمده 
محصوالت ذوب آهن اســت، ســهام دار 40 درصد آن 
ذوب آهن است و به نوعى خریدار و فروشنده و توزیع کننده 

یکى است که توجیهى ندارد.

چرا باوجود ثابت ماندن قیمت ارز، قیمت ها در  بازار آهن اصفهان 
صعودى شده است؟

متهمى به نام سنگ آهن
ساخت و ســاز غیرقانونى در حریم سیلک دغدغه اى 
است که تمدن هفت هزار ساله کاشان را تهدید مى کند. 
جواد حسین زاده، سرپرست پایگاه پژوهشى تپه هاى 
سیلک کاشــان نیز از برخى مشــکالت ابراز نگرانى 

کرده است.
او ضمن اشاره به اهمیت تپه هاى سیلک کاشان اظهار 
داشت: تپه هاى سیلک کاشان یکى از محوطه هاى مهم 
جنوب غرب آسیا است و کمتر جایى در یک نقطه وجود 
دارد که تداوم هشــت هزار سال حیات بشر در یک جا 

وجود داشته باشد.
حسین زاده با بیان اینکه بسیارى از دستاورد هاى بشر 
در سیلک پایه ریزى شده اســت، افزود: خط و نوشتار، 
شهرنشینى، برخى از صنایع دستى نظیر سفال گرى و 
... از این محوطه برخاسته است و بر همین اساس این 
محوطه از اهمیت بسیار زیادى براى باستان شناسان 

برخوردار است.
او با بیان اینکه وجود چنین محوطه در یک منطقه به 
اندازه وجود شخصیتى نظیر حافظ و یا سعدى از اهمیت 
بسیار زیادى برخوردار اســت، ابراز داشت: سرمایه و 
ثروت فرهنگى قابل توجهى در ســیلک نهفته شده 

است اگرچه زیبایى بصرى براى برخى افراد ندارد، اما 
غناى فرهنگى بسیار زیادى در دل خاك نهفته است.

او با بیان اینکه وجود سیلک در کاشان براى برخى افراد 
محدودیت هایى نظیرساخت و ســاز و کاربرى زمین 
ایجاد کرده است، تصریح کرد: ما باید این محدودیت ها 
را پذیرا باشــیم و میراث فرهنگى نیز تالش کرده تا 
استفاده حداقلى از اراضى توسط شهروندان در محدوده 

سیلک داشته باشند.
حسین زاده ضمن اشاره به عرصه 40 هکتارى سیلک 
در شهرستان کاشان بر اساس گمانه زنى ها تأکید کرد: 
30 هکتار از این 40 هکتار داراى سند ویژه سیلک است 
و آن 10 هکتار باقى مانده شــهروندان کاشانى داراى 
اسناد براى اراضى خود هســتند که باید این اراضى از 

شهروندان خریدارى شود.
سرپرست پایگاه پژوهشــى تپه هاى سیلک کاشان با 
بیان اینکه در این محدوده نزدیک به 80 درصد زمین ها 
اراضى کشاورزى هستند، ابراز داشت: برخى افراد داراى 
زمین در حریم درجه یک انتظار کاربرى مســکونى را 
دارند در حالى که تغییر کاربرى امکان پذیر نیســت و 

الزم است در این زمینه به قانون تمکین شود.

نماینده فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت 
در مجلس نیز به کرونا مبتال شد. وى هم اکنون از حال 
عمومى مساعدى برخوردار بوده و در قرنطینه خانگى به 
سر مى برد. هفته گذشته نیز خبر ابتالى حسین رجایى 
نماینده مردم لنجــان، مهدى طغیانــى نماینده مردم 
اصفهان، سمیه محمودى نماینده مردم شهرضا و دهاقان 

و اصغر سلیمى نماینده مردم سمیرم در مجلس یازدهم 
به ویروس کرونا اعالم شده بود. اکنون شمار نمایندگان 
مبتال به کروناى استان اصفهان به پنج نفر رسیده است. 
اکبر ترکى، نماینده سابق فریدن، فریدونشهر، چادگان و 
بوئین میاندشت در مجلس، هم به کرونا مبتال شده و در 

بیمارستان بسترى شده است.

مدیر منطقه یک شــهردارى اصفهان گفت: مجسمه 
شــیخ بهایى که به دلیل انجام عملیات ســاماندهى 
پیــاده روى مرکزى چهاربــاغ و احیــاى آبنماى آن 
به صورت موقت بــه کارگاه شــهردارى انتقال داده 
شده بود، به مناســبت فرارسیدن روز بزرگداشت شیخ 
بهایى در چهارباغ مقابل خیابان شــیخ بهایى نصب 

شد.
مهین شکرانى اظهار کرد: مجســمه شیخ بهایى در 
خیابان چهارباغ از چشم نوازترین آثار استاد «مرتضى 
نعمت اللهى» اســت؛ مردى کتاب به دست ایستاده و 
در فکرى عمیق به خیابان مى نگرد، چهره اى از عالمى 

دانشمند که اصفهان به حضورش در این شهر مى بالد.
وى با بیان اینکه ارتفاع مجسمه شیخ بهایى سه متر و 
جنس آن برنز است، تصریح کرد: این مجسمه به علت 
ابعاد و جنسى که دارد جزء بهترین مجسمه هاى ساخته 

شده براى مشاهیر کشور است.
شکرانى گفت: نصب مجدد این مجسمه با هماهنگى 
سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان، به مناسبت 
فرارســیدن روز بزرگداشت شــیخ بهایى در چهارباغ 
مقابل خیابان شــیخ بهایى، جانمایى و روز یکشــنبه 
پنجم اردیبهشــت ماه 1400 این اثر نفیس روى پایه 

نصب شد.

رئیس اداره ارزیابى عملکرد و پاسخگویى به شکایات 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان 
اینکه اولویت ثبت نــام دانش آمــوزان در مدارس 
محدوده محل سکونت آنها است، گفت: والدین دانش 
آموزان پایه اول و هفتم از هم اکنون نسبت به دریافت 

کد پستى صحیح محل سکونت خود اقدام کنند.
علیرضا محمودى با اشاره به اینکه ثبت نام مدارس 
براى سال تحصیلى 1401-1400 هنوز شروع نشده، 
اظهار کرد: زمان ثبت نام براى پایه اول ابتدایى از اول 
خردادماه و متوســطه اول و دوم نیز پس از امتحانات 
پایانى و اعالم نتایج در اوایل تیرمــاه خواهد بود که 

زمان دقیق آن را اطالع رسانى خواهیم کرد.
وى با تاکید بر اینکه نیازى بــه مراجعه حضورى به 
مدارس براى ثبــت نام در پایه اول و هفتم نیســت، 
گفت: تمام مراحل ثبت نام در این دو مقطع به صورت 
الکترونیک انجام و توســط مدرسه به اطالع والدین 
دانش آموزان رسانده مى شود، فقط تحویل مدارك 

دانش آمــوزان در روزى که مدرســه اعالم مى کند 
انجام خواهد شد.

محمودى با بیان اینکه دانش آموزان میان پایه مثل 
دانش آموزان پایه اول که به پایه دوم مى روند اصال 
نیازى به ثبت نام ندارند، توضیح داد: این دانش آموزان 
به صورت اتوماتیک توســط مدیــران مدارس ثبت 
نام  مى شوند؛ اگر مردود نشــده باشند در پایه بعدى 
و اگر مردود شده باشــند مجددا در پایه قبلى ثبت نام 
مى شوند، ولى هیچ نیازى به حضور اولیا دانش آموزان 

در مدرسه نیست.
وى با بیان اینکه افرادى که در محدوده تعریف شده 
مدرسه سکونت دارند و کد پســتى آنها وارد سامانه 
شده، در اولویت ثبت نام در مدرســه هستند، افزود: 
مدیر مدرســه بعد از ثبــت نام الکترونیــک و داخل 
محدوده، اگــر ظرفیت خالى در کالســى باقى ماند 
مى تواند دانش آموزان خارج از محدوده مدرســه را 

نیز ثبت نام کند.

بر اساس اعالم ســازمان تأمین اجتماعى، 44 میلیون 
و 472 هزار نفر در کشــور تحت پوشش سازمان تأمین 
اجتماعى هستند و از خدمات این سازمان استفاده مى کنند 
همچنین بیمه شدگان اصلى سازمان تأمین اجتماعى نیز 

14 میلیون و 414 هزار و 757 نفر را شامل مى شوند.
اداره کل شــرق تهران بزرگ با یک میلیون و 339 هزار 

و 620 نفر، اداره کل غرب تهران بزرگ با یک میلیون و 
316 هزار و 234 نفر، اصفهان با یک میلیون و 153 هزار و 
218 نفر، خراسان رضوى با 916 هزار و 38 نفر، خوزستان 
با 868 هزار و 519 نفر و آذربایجان شرقى با 692 هزار و 
440 نفر، بیشترین تعداد بیمه شدگان را در کشور تحت 

پوشش دارند.

تهدید تمدن 7000 ساله کاشان

جمع نمایندگان کرونایى اصفهان به 5 نفر رسید

شیخ بهایى به چهارباغ بازگشت

اولویت ثبت نام در مدارس محدوده سکونت است

اصفهان، دومین استان با بیشترین 
تعداد بیمه شده 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: تا پایان تابستان امســال، کار مرمت گنبد 

مسجد امام به پایان خواهد رسید.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: آخرین مرحله مرمت گنبد 
مسجد امام(ره) در حال اجراست و پیش بینى مى شود تا پایان 

تابستان امسال، مرمت گنبد مسجد امام به پایان برسد.
وى افزود: گنبد مسجد امام 16 تَرك دارد که مرمت ترك 

چهاردهم آن به پایان رسیده است. با انجام مرمت دو ترك 
باقى مانده، داربست ها پس از 10 سال از روى گنبد مسجد 
امام برداشته خواهد شد و یکبار دیگر جلوه واقعى و باشکوه 

آن در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان با بیان اینکه کاشى هاى آسیب دیده گنبد در حال 
آماده ســازى براى نصب است، گفت: کاشــى ها تراشیده 

شــده و در مرحله نصب بر روى گنبد قرار دارند. همچنین 
جداسازى کاشــى هاى آســیب دیده قدیمى نیز صورت 

گرفته است.
وى در خصوص مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... بیان کرد: 
مرمت سه َترك جدید گنبد مسجد در دستور کار قرار دارد 
که به زودى اجرا خواهد شد. مرمت این ترك ها به چهار تا 

پنج ماه زمان احتیاج خواهد داشت.

رئیس شرکت تعاونى ناشــران اصفهان با بیان اینکه 
دیگر حتى سه ناشر فعال هم در اصفهان باقى نمانده، به 
شرح مشکالت ناشران پرداخت و راهکارهایى را براى 

برون رفت از این وضعیت پیشنهاد داد.
مهدى نقش اظهار کرد: نزدیک به 320 پروانه نشــر 
در اصفهان داریم کــه از این تعداد حدود 150 ناشــر 
فعال بودند، امــا در حال حاضر به دلیل گران شــدن 
تمام ملزومات چاپ و نشــر، حتى ســه ناشر فعال هم 

نداریم.

وى ادامه داد: از بهمن ماه ســال گذشته تا کنون قیمت 
کاغذ روند افزایشى داشته و به هر بند حدود 500 هزار 
تومان رسیده است. در این شرایط مى توان نفس کشید؟ 
کدام ناشر قدرت دارد کاغذ بخرد، کدام مؤلف دست  به  
قلم مى شود و کدام مشترى توان دارد کتاب چاپ شده 

را بخرد؟
رئیس شرکت تعاونى ناشــران اصفهان، تصریح کرد: 
ناشران وضعیت بسیار بدى دارند و متأسفانه هیچ کس 
گوشش بدهکار نیســت. در حال حاضر همه ناشران با 

چراغ خاموش منتظرند که فرجى شود و بتوانند به کار 
ادامه بدهند اما اگر این وضع ادامه پیدا کند تا یک سال 

دیگر بساط نشر جمع خواهد شد.
نقش، با اشاره به میزان تیراژ کتاب توضیح داد: زمانى 
بود که ما سه هزار تیراژ داشتیم و یک سوم کتاب ها به  
محض بیرون آمدن از دِر صحافى فروش مى رفت، اما 
حاال به  جایى رســیده ایم که ناشــران قدر ایران، تیراژ 
خود را روى 100 تا 200 جلد آورده اند! این تعداد براى 

جمعیت 80 میلیونى ایران تأسف بار است.

داربست هاى مسجد امام(ره) پس از 10 سال برچیده مى شود

تا یکسال دیگر بساط نشر جمع خواهد شد!
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ناگفته ها و حسرت هاى مهوش وقارى از مرگ محسن قاضى مرادى

کاش وقتى هستیم توجهى وجود داشته باشد
شامگاه 25 فروردین امسال که خبر درگذشت محسن قاضى مرادى - بازیگر 
سینما و تلویزیون - در سن 79 سالگى منتشر شد، به روال مرسوم پیام هاى 
تسلیت رسمى و غیررسمى هم صادر شدند تا فقدان یک هنرمند قدیمى دیگر 
را تسلیت بگویند، اما در این میان بیش از هر چیز پیام هاى تسلیت و تسلى براى 
مهوش وقارى فرستاده شد که چند سال است زندگى خود را وقف پرستارى از 

همسر بیمارش کرده بود.
در این مدت عکس هاى دوتایى وقارى و قاضى مرادى هم بیشتر از عکس هاى 
تکى بازیگر مرحوم شده در فضاى مجازى و رسمى نشر یافت و خیلى ها محبت 
این دو را مثال زدنى دانستند. این اتفاق از چشم مهوش وقارى هم پنهان نمانده 
که مى گوید، «قدردان این همه لطفى هستم که سبب شد، شاید بیش از آنکه 

از محسن بگویند و بنویسند از من بگویند.» 
او در گفت وگویى مى گوید: «حال این روزهایم بد نیست، ولى خأل بزرگى در 
زندگى ام ایجاد شده است. حس یک نوع بالتکلیفى دارم که نمى دانم اسمش را 
باید چه گذاشت، چون به هر حال با وجود آنکه تقریباً نزدیک به سه سال بود که 
محسن هیچ واکنشى نسبت به هیچ کس و هیچ ماجرایى نداشت اما به هر حال 
بود. این نبودش حس عجیبى در من ایجاد کرده است. او نمى توانست صحبت 
کند و چیزى از خودش بگوید؛ مثال بگوید که چه حســى دارد با به چه چیزى 
فکر مى کند ولى من نمى گذاشتم فکر کند که نمى تواند حرف بزند و تالشش را 
بى پاسخ نمى گذاشتم. گاهى که تلویزیون روشن بود چون مى دانستم نمى تواند 
زیرنویس ها را با دقت بخواند خودم تند تند برایش مى خواندم و حرف مى زدم 

و تفسیر مى کردم. دوست نداشتم متوجه شود که سرعت عمل قبل را ندارد و 
از این بابت خیلى خوشحالم که شاید خودش به آن شدت و حدت بیمارى اش 

آگاهى پیدا نکرد.»
وى ادامه مى دهد: «البته همانطور که پزشــکانش قبال گفته بودند و ســعى 
مى کردند به من آمادگى بدهند، مطمئن بودم که شرایط بیمارى اش به اینجا 
منتهى مى شود چون بیمارى پارکینســون این طور نیست که ناگهان باعث 
از بین رفتن شــخص شــود، بلکه به تدریج توانایى هاى فرد را مى گیرد ولى 
باز، آدم به خودش دلخوشــى مى داد که چیزى نیست. حاال هم که رفته باور 
نمى کردم که با چنین آرامشى رفته باشد. همیشه شنیده بودم خیلى از کسانى 
که فوت مى کنند با چشمان باز مى روند ولى او خیلى راحت رفت، انگار خسته 
و بى حال شد و خوابید. این آرام رفتنش به من آرامش مى دهد و دلم را قرص 

مى کند.»
مهوش وقارى که چند سالى است خودخواسته و به خاطر اینکه کنار همسرش 
باشد از بازیگرى دورى کرده است،  مى گوید: «در این چند سال هیچ کارى را 
قبول نکردم و اجازه هم ندادم که محسن متوجه شود بخاطر او پیشنهادها را 
رد مى کنم. جالب است که در سه، چهار ماه گذشته هم پیشنهادهاى بیشترى 
داشتم که فکر مى کنم به دلیل حجم کارهاى شب عید بود. حتى همان روزى 
که این اتفاق افتاد هم یک پیشــنهاد کار داشتم ولى همه را به بهانه کرونا رد 
مى کردم با وجود اینکه بعضى دوســتان تاکید مى کردند با شرایط زمانى من 
همراهى مى کنند، ولى حاال خیلى خوشــحالم که این پیشنهادها را رد کرده 

بودم، چون اگر سر کار بودم و این اتفاق مى افتاد قطعاً آن را به حساب کار خودم 
مى گذاشتم و نمى دانم چطور مى خواستم آرام شوم.»

البته وقارى قبول دارد که باید کارش را از سر بگیرد. « هنوز احساس مى کنم 
محسن کنارم است ولى باالخره باید کار را شروع کنم، بخصوص بخاطر شرایط 

روحى نیاز است که دوباره کار کنم.»
او همچنین مى گوید کــه دلش مى خواهد جایى را بــراى نمایش تابلوهاى 
همسرش داشته باشد تا شرایط نگهدارى و نمایش داشته باشند. این تابلوها 
دست ساخته هاى صدفى محسن قاضى مرادى هستند که سال 1395 در خانه 

هنرمندان ایران به نمایش گذاشته شدند. 
مهوش وقارى از یک حسرت هم ســخن مى گوید. «راستش این همه لطف 
و مهربانى بعد از این ماجرا دلم را ســوزاند. حسرت خوردم که اى کاش یکى 
از این ها قبل از رفتن او اتفاق مى افتاد. محسن دوست داشت که از او تعریف 
شود و افســوس مى خورم که اى کاش خودم در این سال ها هزینه مى کردم، 
مراسمى برایش برگزار مى کردم تا دوستانش دور او جمع شوند. البته در یک 
سال قبل بخاطر کرونا امکانش نبود ولى با خودم فکر مى کنم اى کاش این 
حرف ها زمانى گفته مى شد که او مى توانســت آن ها را بشنود. من از کسانى 
پیام گرفتم که اصال باورم نمى شــد ، چون مى دانم در شــرایط مشابه براى 
همکاران دیگر چنین کارى نکرده بودند. این ها براى من بسیار ارزشمند بود، 
همه سنگ تمام گذاشتند ولى اى کاش وقتى هســتیم چنین توجهى وجود 

داشته باشد.»

ورایتى خبر داد که «قهرمان» اصغر فرهادى یکى از فیلم هایى است که به کمیته انتخاب فیلم هاى جشنواره 
فیلم کن ارائه شده تا احتماال فیلم تازه فرهادى تابستان امسال رونمایى شود.

در این گزارش آمده: بعد از یک سال لغو شدن کن، این فستیوال قرار است تابستان امسال دوباره برگزار شود، و 
فیلمسازان مولف، کارگردانان زن و ستارگان بزرگى هم قرار است در این فستیوال حاضر باشند. از جمله «گزارش 
مخابره شده فرانسوى» وس اندرسون با لشگرى از بازیگر مشهور و «همراه رسمى» یک کمدى اسپانیایى با 
بازى آنتونیو باندراس و پنه لوپه کروز. چند فیلم هم احتماال از فستیوال کنسل شده سال قبل به امسال منتقل 
بشوند از جمله «سه طبقه» نانى موراتى و «بندتا» پل ورهوون و «مموریا» اولین فیلم انگلیسى زبان اپیچاتپونگ 

ویراستاکول با بازى تیلدا سوئینتون.
آثارى از برندگان کن هم به احتمال زیاد در بخش مسابقه باشند «مثلث ناراحتى» روبن اوستلوند با بازى وودى 
هارلسون، «پاریس، منطقه 13» ژاك اودیار و «قهرمان» اصغر فرهادى که خالصه داستان آن هنوز مشخص 

نشده، همه آثارى هستند که براى کمیته انتخاب فیلم ها فرستاده شده اند.
احتماال فیلمسازان زن هم در کن هم زیاد است، ژولیا دوکورنو کارگردان «RAW» احتماال با فیلم «تیتانه» به 

کن خواهد آمد، همچنین کلر دنى هم در آخرین همکارى اش با ژولیت بینوش با « Feu» به کن خواهد آمد.

فیلم اصغر فرهادى 
تابستان رونمایى مى  شود؟

صداگذار «خائن کشى» مى گوید، این فیلم سینمایى یکى از آثار خوب مســعود کیمیایى است و امیدوارست براى مخاطبان 
یادآور کار درخشان «سرب» باشد.

اسحاق خانزادى افزود: این کار داستانش در دهه 30 مى گذرد و از نگاه من یکى از کارهاى خوب کیمیایى است. امیدوارم این 
فیلم بتواند همانند «سرب» خوب بدرخشد.

به گفته وى، «خائن کشى» اکثراً در شهرك سینمایى غزالى فیلمبردارى شد و تنها بخش کوچکى از آن در کهریزك جلوى 
دوربین رفته است. امیر آقایى، سارا بهرامى، پانته آ بهرام، پوالد کیمیایى، اندیشه فوالدوند، حمید رضا آذرنگ، سام درخشانى، 
الهام حمیدى، نرگس محمدى و فرهاد آئیش و با حضور مهران مدیرى از بازیگرانى هستند که در این فیلم نقش آفرینى دارند.

خانزادى توضیح داد: در این فیلم بازى هاى بســیار خوبى را شــاهد هســتیم به ویژه بازى امیر آقایى و مهران مدیرى بسیار 
چشمگیر است. درباره «خائن کشى» باید به فیلمبردارى کار هم اشــاره کنم چون به نظرم یکى از اتفاقات خوب سینما رقم 

خورده است.
این صداگذار پیشکسوت ســینما با تاکید بر اینکه در روند تولید فیلم نکات بهداشتى رعایت شــد، عنوان کرد: فیلمبردارى 
«خائن کشى» شب عید تمام شد، البته در سرماى شدید شهرك سینمایى غزالى مراقبت هاى پزشکى به گونه اى بود که هیچ 

فردى در ایام تصویربردارى بیمار نشد.

بازى متفاوت امیر آقایى و مهران مدیرى 
در «خائن کشى»

سریال یاغى به کارگردانى محمد کارت و تهیه کنندگى سید مازیار هاشمى، به زودى با اخذ مجوزهاى قانونى 
پیش تولید رسمى خود را براى پخش در شبکۀ نمایش خانگى آغاز مى کند.

پارسا پیروزفر و طناز طباطبایى بازیگران گزیده کارى که هر دو سال هاست بازى در سریالى را نپذیرفته اند، 
در سریال "یاغى" نقش آفرینى خواهند کرد.

نگارش فیلمنامه این سریال توسط پدرام پورامیرى، حسین دومارى و محمد کارت طى یک سال گذشته انجام 
شده  است. این تیم تجربه نگارش فیلمنامه فیلم سینمایى شناى پروانه را نیز با یکدیگر در کارنامه خود دارد.

به زودى اسامى تعدادى از بازیگران چهره و سرشناس سینما که حضورشان در این سریال قطعى شده است 
به همراه سایر عواملى که در این پروژه همکارى مى کنند، به صورت رسمى اعالم خواهد شد.

"یاغى" نخستین سریال محمد کارت کارگردان فیلم سینمایى شناى پروانه است که محصول انحصارى 
پلتفرم فیلیمو است.

طناز طباطبایى و پارسا پیروزفر همبازى شدند

«درخشش» از ترسناك ترین و موفق ترین فیلم هاى گونه وحشت 
در تاریخ سینماست و صحنه حمله شخصیت جک تورنس با بازى 
جک نیکلسن با تبر به همسرش وندى از ماندگارترین صحنه ها. 
براى فیلمبردارى بخش هایى که جک تبر در دست دارد، یک تبر 
واقعى وجود داشت و طراحان صحنه چند تبر با چوب و فوم سخت 

هم ساخته بودند تا در صحنه هاى شلوغ تر استفاده شود.
تبر 89 سانتیمترى که کامال شبیه تبر اصلى بود و سر و بدنه آن 
را هم شبیه فلز و چوب نقاشى کرده بودند تا طبیعى به نظر برسد 
و البته به بازیگران و عوامل صحنه آســیب نرساند. یکى از این 
تبرهاى فومى سال 2019 به بهاى 57 هزار و 600 دالر فروخته 

شد و انتظار مى رود این یکى بیش از 62 هزار دالر چکش بخورد. 
گمان مى رود فقط یک تبر اصل چوبى در دنیا مانده باشد که آن 

هم دو سال پیش 211 هزار دالر به فروش رفت.
استودیو برادران وارنر ســال 1980 کتاب «درخشش» استفن 
کینگ را با حضــور کوبریک روى صندلى کارگــردان به فیلم 
تبدیل کرد. هر چند نویســنده نامدار از نتیجــه کار راضى نبود 
اما نسخه سینمایى «درخشش» درخشید و به مذاق منتقدان و 
تماشاگران خوش آمد. «دکتر اسلیپ» ادامه کتاب کینگ بود که 
سال 2019 با بازى یوان مگرگور فیلم شد و تحسین نویسنده را 

هم برانگیخت.

تبر «درخشش» چوب حراج مى خورد
«د
در
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یک اوتیست نابغه در برنامه تلویزیونى محاکات شبکه دو از تمایلش براى ساخت فیلم زندگیش و ایفاى 
نقش بازیگر "لیسانسه ها" در این فیلم گفت.

رضا خامکى جوانى اســت که از کودکى با بیمارى اوتیسم دســت و پنجه نرم کرده ولى توانسته 
تحصیالت عالى خود را ادامه داد و به عنوان نابغه توان بخشى مورد توجه قرار گیرد .

این اوتیست نابغه با اشاره به سختى هاى زندگیش در برنامه محاکات بیان داشت: همیشه سعى 
کردم با کمک پزشک مشاورم شرایط زندگى بهتر را پیدا کنم و در این مسیر گاهى خیلى خسته 

مى شدم ولى با انرژى ادامه دادم.
خامکى گفت: به غیر از تحصیل و ورود به دانشگاه، یکى از مهمترین فرازهاى زندگیم پیدا کردن 
همسر مناسب براى ازدواج بود. خیلى برایم سخت بود که بتوانم با نامزدم طورى حرف بزنم که 

احساس راحتى کنم.
این اوتیســت نابغه درباره مرارت هاى مادرش بیان داشت: به خاطر کنترل 
رفتارهایم مدام باید قرص هــاى مختلفى را مصرف کنم و گاهى مادرم با 
اینکه همه چیزش را براى من گذاشته از قرص خوردن من آن قدر خسته 

مى شود که مى گوید نکند معتاد شده اى.
منصور ضابطیــان مجرى برنامه "محاکات" با ذکــر مثال از فیلم 
"ذهن زیبا" درباره عالقه این اوتیســت نابغه براى ســاخت فیلم 
زندگیش پرسید و خامکى پاســخ داد: فیلم هاى مختلفى درباره 
اوتیست ها دیده ام ولى "ذهن زیبا" درباره نوعى از اسکیزوفرنى 
است. بدم نمى آید یک کارگردان پیدا شود و زندگى واقعى یک 

اوتیست را فیلم کند  .
رضا خامکى ادامه داد: کارگردانان مختلفى هســتند که قادرند 
فیلم زندگى من را بسازند ولى خیلى دلم مى خواهد امیر کاظمى 
بازیگر ســریال "لیسانســه ها" که در مقطعى هم ایفاگر بیمار 

سرطانى بود، نقشم را بازى کند.

بازیگر «لیسانسه ها» و ایفاى نقش اوتیست نابغه؟

دیگو مارادونا فوتبالیست مشهور و فقید موضوع یک سریال 
مستند جدید شد.

مارادونــا که چنــدى پیش بر اثــر حمله قلبى درگذشــت و 
تاکنون موضوع چندین مســتند و فیلم داســتانى بوده است، 
این بار موضوع سریالى مســتند بر مبناى آرشیوهاى خاص و 
توضیحاتى است که خانواده این ورزشکار مشهور و جنجالى 

بیان مى کنند.
السا مارادونا خواهر دیگو در این باره گفت: یک چیز آن چیزى 
است که مطبوعات و مردم مى گویند و یک چیز کامًال دیگر آن 
چیزى است که ما از نزدیک با آن زندگى کردیم. ما همیشه در 
حاشیه آنچه گفته مى شد بودیم. برادرم، در زندگى اش مجبور 
شد تا در برابر تهمت هاى بى حد و اساس از خود دفاع کند اما او 
اکنون اینجا نیست و وظیفه ماست که این دروغ ها را پاك کنیم 

و بگذاریم یاد و خاطره اش در آرامش باشد.
این مســتند را آلخاندرو هارتمن کارگردانــى مى کند و آن را 
برمبناى اطالعاتى از ســوى خانواده مارادونا، فیفا، ارتباطات 
سیاسى بین المللى و سازمان ها و دولت ها و غیره شکل مى دهد.
این مجموعــه دربرگیرنده ماجراهایى دیده نشــده از زندگى 
مارادوناست و تجربیات دست اول خانواده او و دوست قدیمى 
وى ماتیاس مورال اســت که مدیریت بنیــاد وى را برعهده 
دارد. این پروژه به شــهرهاى مختلف مى رود و از مکان هایى 
که این ســتاره فوتبال در آن زندگى مى کرد، فیلم هایى نشان 

مى دهد.

سریال مستند جدید از 
زندگى «مارادونا» 
ساخته مى شود
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پرســپولیس پس از پایان مســابقات دور گروهى لیگ قهرمانان و 
بازگشت به ایران، نمى تواند بالفاصله بازى هاى داخلى را برگزار کند.

اعضاى تیم فوتبــال پرســپولیس در حالى هم اکنون بــراى انجام 
رقابت هاى دور گروهى لیگ قهرمانان آسیا در گوآ هند حضور دارند 
که این کشور طى روزهاى اخیر رکورد جهانى ابتال به کرونا را شکسته 
و همین موضوع ناراحتى زیادى براى هواداران این تیم و باشگاه هاى 

داخلى که در هفته هاى آینده با آنها بازى دارند، به وجود آورده است.
طبق تصمیمات اتخاذ شــده، تمام پروازها از مبدا یا به مقصد هند و 
پاکســتان ممنوع اعالم شــد و همچنین وزارت بهداشت تاکید کرد 
دانشجویان و دیگر افرادى که قصد بازگشت از این کشورها به ایران 
را دارند، باید قرنطینه دو هفته اى را ســپرى کرده و آزمایشات الزم را 
انجام دهند تا ویروس جهش یافته و خطرناك تــر هندى را به دیگر 

مردم منتقل نکنند.
در همین راستا سعید نمکى وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
در نامه اى آنى به رئیسى معاون بهداشت این وزارت خانه، بر ضرورت 
قرنطینه کامل و انجام تست هاى مربوطه تیم فوتبال پرسپولیس پس 

از بازگشت از هند تاکید کرد.
در این نامه آمده اســت: "طبق اطالع واصله تیم فوتبال پرســپولیس 
کشورمان در قالب یک گروه 50 نفره جهت انجام مسابقات در شهر گوا 
کشور هندوستان حضور دارند. از قرار معلوم این تیم پس از بازگشت از کشور 
هند در مسابقات داخلى فوتبال شرکت خواهند نمود، لذا ضرورى است با 
توجه به شیوع ویروس موتاسیون یافته هندى و آمار باالى ابتال و مرگ و 
میر در کشور مذکور، کلیه افراد این تیم و همراهان آن به محض بازگشت 

تحت قرنطینه کامل و انجام تستهاى مربوطه قرار گیرند."

وزارت بهداشت در روزهاى گذشــته تاکید داشته دانشجویان و دیگر 
افرادى که مجبور به بازگشت از هند به ایران هستند، الزاماً باید قرنطینه 
دو هفته اى را پشت ســر بگذارد که اگر این اتفاق براى اعضاى تیم 
فوتبال پرسپولیس هم بیفتد، زمان انجام بازى هاى این تیم در لیگ 

برتر ایران به تاخیر خواهد افتاد.
سرخ پوشان فوتبال ایران روز پنج شــنبه هفته جارى(9 اردیبهشت) 
آخرین دیدار مرحلــه گروهى خود در لیگ قهرمانان آســیا را مقابل 
الریان قطر برگــزار مى کنند و طبق اعالم ســازمان لیگ، روز جمعه 
هفته آینده(17 اردیبهشت) باید در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ 
برتر به مصاف سپاهان بروند که در صورت قرنطینه پرسپولیسى ها در 
بازگشــت از هند، احتماًال این بازى مهم بین دو تیم باالنشین جدول 

به تعویق مى اُفتد.

وزیر بهداشت: پرسپولیس باید کامالً قرنطینه شود

احتمال تعویق الکالسیکوى ایران

مهدى مهدى پور هافبک اســتقالل، در برابر الدحیل 
عملکرد قابل توجهى از خود ارائــه داد و عنوان بهترین 

بازیکن تیمش را به خود اختصاص داد.
در این بازى، فرهاد مجیدى دست به یک تغییر بزرگ در 
میانه میدان تیمش زد. او با نیمکت نشین کردن مسعود 
ریگى، مهدى مهدى پور را از ابتدا به میدان فرستاد و این 
بازیکن عملکرد قابل توجهى از خود به نمایش گذاشت و 

عنوان بهترین بازیکن استقالل را تصاحب کرد.
هافبک سابق ذوب آهن در این بازى در وسط زمین بى 
نقص ظاهر شد و مانع از بازى سازى بازیکن هاى سطح 
باالى تیم حریف شد. دو گلى که استقالل دریافت کرد، 
هر دو از روى ضربات کاشته به دست آمدند در حالى که 
در بازى قبلى، هر چهار گل تیم قطرى در جریان بازى 

به ثمر رسیدند.
مهدى پور در این مسابقه 85 درصد پاس صحیح داشت 
و یک بار نیز با یک پــاس کلیدى هم تیمى هایش را در 
موقعیت گلزنى قرار داد. او در بخش دفاعى نیز درخشان 
ظاهر شــد و 7 عملکرد دفاعى موفق از خودش به جاى 
گذاشــت. او دو بار بازیکنان الدحیل را با دریبل از پیش 
روى برداشت و  دو بار نیز به روى دروازه رقیب سانتر کرد.
در پایان مهــدى پور که نقش ویــژه اى در مرکز زمین 
داشــت و به خوبى جاى خالى ریگى را پــر کرده بود، با 
کســب نمره 7,6 عنوان بهترین بازیکن استقالل را از 
آن خود کرد تا مجیدى نیز در بازى هاى آینده روى این 

بازیکن حساب ویژه اى باز کند.

هافبک سابق ذوب آهن، 
بهترین بازیکن استقالل 

مقابل الدحیل

مهاجم ایرانى پورتو براى دومین هفته متوالى توانست عنوان 
بهترین لژیونر هفته قاره آسیا را به خود اختصاص دهد.

سایت رسمى کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) همانند 
هفته هاى گذشته از کاربرانش خواست تا به بهترین لژیونر 

هفته گذشته قاره کهن رأى بدهند.
با پایان فرصت شرکت در این نظرسنجى، مهدى طارمى 
87/48 درصد آراء مخاطبان را به دست آورد و در رده نخست 
قرار گرفت. على قلى زاده و میــالد محمدى نیز به ترتیب 
3/41 و 2/5 درصد رأى کسب کردند و در رتبه هاى سوم و 

چهارم ایستادند.

مدافع تیم فوتبال آلومینیوم اراك گفت: سپاهان تیم بسیار 
خوبى است و شانس اول قهرمانى در لیگ امسال محسوب 

مى شود.
شاهین توکلى در پاســخ به این ســال که «کدام تیم در 
لیگ امسال قهرمان خواهد شــد؟»، اظهار داشت: رقابت 
پرسپولیس، سپاهان و اســتقالل واقعًا فشرده است و هر 
سه تیم از لحاظ فنى در سطح باالیى قرار دارند. نمى توان 
پیش بینى دقیقى انجام داد، ولى من سپاهان را شانس اول 

قهرمانى مى دانم و معتقدم که آنها تیم کامل ترى هستند.

طارمى دوباره بهترین 
لژیونر هفته شد

سپاهان
شانس اول قهرمانى است

چهارم ایستادند.

ز ىب بویژ ن زی ب

هافبک سابق ذوب آهن، 
بهترین بازیکن استقالل 

مقابل الدحیل

مدافع اســتقالل در روزهایى که از حضــور در اردوى 
استقالل محروم شــده، به همراه علیرضا منصوریان به 

دیدار کودك خبرساز این روزهاى جامعه ایران رفت.
هواداران فوتبال ایران این روزها عالوه بر اینکه به شدت 
پیگیر نتایج تیم هاى ایرانى در رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا هستنند، حاشــیه هاى خبر جنجالى کودك هوادار 
استقالل نیز براى آنها از اهمیت باالیى برخوردار است و 
بسیارى از چهره هاى شناخته شده فوتبال ایران هم به 

این اتفاق واکنش نشان داده اند.
پس از ورود رسمى مقامات قضایى به این پرونده کودك 
آزارى و گزارش هایى که رســانه هاى مختلف درباره 
این موضوع منتشــر کردند، حاال محمد دانشگر، مدافع 
اســتقالل نیز که به دلیل اختالف با کادر فنى از ســفر 
به عربســتان باز مانده، همراه با همتى مسئول کانون 
هواداران استقالل به استان خراسان سفر کرده و با حضور 
در منزل این هوادار و اهداى هدیه به او، لحظات خوشى 

را براى این هوادار آبى پوش به وجود آورده است.
همچنین علیرضا منصوریان، سرمربى و کاپیتان سابق 
اســتقالل نیز در تماســى تلفنى با والدین این هوادار 
خردســال گفتگو کرد. مادر این کودك اســتقاللى به 
منصوریان گفت: ما به دلیل کسالت پدر فرد خاطى و اینکه 
خانواده او با ما تماس داشتند و حاللیت طلبیدند، از آن ها 
شکایت نداریم و شاکى آن ها در حال حاضر دولت است و 

خانواده ما از شکایتش صرف نظر مى کند.
منصوریان نیز در گفتگوى صمیمانه اى که با این کودك 
خردســال داشــت، به او قول داد با توجه به عالقه  این 
هوادار به استقالل، آرزوى او را برآورده کرده و مقدمات 
حضورش در آکادمى آبى هــا را در اولین فرصت فراهم 

کند.

سورپرایز کودك استقاللى 
توسط منصوریان و 

دانشگر

لیگ و مسئول برگزارى جام حذفى باید نظر اطالعى کرد و گفت: در این خصوص سازمان در ورزشــگاه شهید چمران ســاوه اظهار بى مبنى بر لغو مسابقه این تیم با سپاهان اصفهان وحید بیاتلو نسبت به برخى اخیار غیررسمى صدرنشین لیگ برتر خواهیم رفت.خواهیم کرد و امیدوارانــه و با روحیه به دیدار دیدار با سپاهان برنامه ریزى خاص و جامعى غیرقابل انتظار اســت و به همین دلیل براى حذفى محلى بــراى بروز شــگفتى و نتایج سرمربى تیم خوشه طالیى ساوه گفت: جام 
به سکوها هم وارد نیست.مناسب است و با توجه به نبود تماشاگر، ایرادى لیگ آزادگان اســت و شــرایط رختکن هم ورزشگاه شهید چمران در زمره 6 زمین خوب وى گفــت: به نظــرم کیفیــت فعلى چمن بدهند.

پبه تعویق مى افتد.
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برنامه خاصى داریمبراى دیدار با سپاهان 

کنترل توپ، نگاه به دروازه و یک ضربه مطمئن کافى بود تا دروازه متزلزل 
گوآى هند براى یک بار دیگر فرو بریزد؛ زننده گل کسى نیست 

جز مهاجم جنجالى امسال سرخپوشان، عیسى آل کثیر.
این ششمین گل عیســى آل کثیر بود که او را در جایى باالتر 
از چهار مهاجم خارجى اخیر پرســپولیس قرار مى دهد. ماریو 
بودیمیر، آنتونى اســتوکس، کریستین اوســاگوآنا و براندائو 

جونیور روى هم ســه گل به ثمر رساندند و حاال مهاجم جنوبى 
در حالى که هنوز دقایق حضورش در زمین با پیراهن 

پرسپولیس چهارمى نشده، دو برابر آن ها گلزنى 
کرده است. نکته جالب این که سرخپوشان 

در ابتداى فصل تا آســتانه فسخ قرارداد 
این بازیکن و جانشــینى یک مدافع نیز 
پیش رفتند که این اتفاق مى توانست او 
را به تیمى از حاشیه خلیج فارس منتقل 

و پرسپولیس را از داشتن مهاجمى با این 
کیفیت بى نصیب کند.

آل کثیر دقایقى پیش از گلى که تیر خالص به پیکر 
نماینده میزبان بود، با تیزهوشى یک پنالتى هم گرفت 

اما هیچ تالشى براى برداشتن توپ و زدن ضربه پنالتى انجام 
نداد! پرسپولیس در بازى  رفت نیز دو پنالتى دیگر گرفت اما 

آل کثیر تالشى براى پشــت توپ قرار گرفتن برخالف نظر 

کادرفنى نداشت و ترجیح داد که در جریان بازى موفق به زدن گل شود.
براى آل کثیر که با هزار رویا به پرسپولیس آمد و روى یک حرکت 
نژادپرستانه ناخواسته، شــش ماه محروم شد، حاال گلزنى طعم 
دیگرى دارد.  ستاره سابق صنعت نفت البته در این مدت کیفیت 
مطلوب را از خود ارائه نکرده اما آنچه در مقابل گوآ به نمایش 
گذاشت، شــمه هایى از همان چیزى بود که پرسپولیسى ها 

انتظارش را دارند.
شاید پیش از تورنمنت تصور مى شد که 
دو بازى آخر مقابــل الوحده و الریان، 
حساس ترین بازى فصل پرسپولیس 
باشند اما حاال این دو مسابقه به دو 
دیدار تشریفاتى تبدیل شده اند و 
همه فکر قرمزها تقابل با سپاهان 
و اســتقالل در لیگ برتر است. 
پرسپولیس باید خوشــحال باشد 
که با یک زوج مخوف به اســتقبال دو 
رقیب لیگ برتــرى مى رود و آل کثیــر نیز باید 
خوشحال باشد که در چنین میدانى فرصت دارد تا 
توانایى اش را به همه نشان دهد و ثابت کند که به 
قول خودش ثابت کند که مهاجمان جنوبى بک 

استعداد فوق العاده هستند.

هیچ گاه تمام نمایندگان ایران به طور همزمان موفق به 
صعود از مرحله گروهى لیگ قهرمانان نشده اند.

فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا از غرب آسیا طلوع کرده 
و در ادامه به شرق آسیا خواهد رفت. بازى ها در سه 

کشور هند، عربستان و امارات دنبال مى شود و 
چهار تیم ایرانى تا آغاز دور برگشت مرحله 
گروهى، عملکرد نسبتا درخشانى را از خود 

به جاى گذاشته اند.
پرسپولیس، اســتقالل، فوالد و تراکتور، 

چهار تیم ایرانى هســتند کــه در بازى هاى 
گذشــته رقباى خود را از ســر راه 
برداشــته اند یا اگر شکستى را هم 
تجربه  کرده اند، بسیار آبرومندانه و 

خفیف بوده است.
هر چهار تیم بــا انجام 4 بازى از مرحلــه گروهى، جزو 
مدعیان صعود به مرحله بعد هستند و مى توانند با وجود 
قوانین عجیب مسابقات و افزایش تعداد تیم هاى حاضر، 
به مرحله یک هشتم نهایى صعود کنند. در واقع مى توان 
امیدوار بود که طلسم صعود همزمان هر 4 تیم به مرحله 

حذفى شکسته شود.
در ادوار مختلفى، سه تیم ایرانى توانسته اند خودشان را به 
مرحله یک هشتم نهایى برسانند اما این طلسم همیشه 
پابرجا بوده که یک تیم، نتوانسته نتایج خوبى کسب کند 

و کار سه تیم دیگر، تکمیل نشده است.

در این دوره، پرســپولیس مقتدرانه در صدر جدول گروه 
E قرار دارد و احتماال به عنوان تیم صدرنشــین راهى 
مرحله بعد خواهد شــد. اســتقالل هم با نتایج خود در 

بازى هاى اخیر شانس صدرنشینى دارد و در غیر 
این صورت، مى تواند به عنوان یکى 

از تیم هــاى دوم راهى مرحله 
بعد شــود. تراکتور با کسب 
نخســتین پیروزى، براى 
صعود از گروه گام برداشته 
و شــانس صدرنشــینى و 
صعود بــه مرحله 
بعد را هــم دارد. 
اوضــاع در گروه 
فوالد مقــدارى پیچیده 
اســت؛ جایى که دو تیم مدعى النصر 
عربستان و السد قطر هم حضور دارند 

و عرصه براى هر تیم دیگرى دشــوار 
مى شود.

فعال شــاگردان نکونام با 5 امتیاز در تعقیب 
النصر 8 امتیازى و السد 7 امتیازى هستند. با 

توجه به وجود دو بازى مقابل الســد و الوحدات 
اردن، انتظار مى رود فوالد از این گروه دشوار صعود 
کند و براى نخستین بار طلسم صعود همزمان 4 

تیم از ایران به مرحله حذفى شکسته شود.

تیم هاى ایرانى به دنبال طلسم شکنى

سرمربى تیم فوتبال برایتون انگلیس تأکید 
کرد علیرضا جهانبخش بازیکنى نیست که 
قرار باشــد از ابتدا به میدان برود، نقش او 
حضور در زمین به عنوان بازیکن تعویضى 

است.
گراهام پاتر، ســرمربى برایتون در پاسخ به 
این پرسش که علیرضا جهانبخش فرصت 
زیادى براى بازى ندارد، گفت: جهانبخش 
همواره صبورانه منتظــر بازى بوده و براى 
تیمش مبارزه کرده است. او خوب تمرین 

مى کند و در زمین مى جنگد.
ســرمربى تیم برایتون افزود: فکر مى کنم 
جهانبخش نمایش خوبــى از خود به جاى 
گذاشته و زمانى وارد زمین مى شود که انتظار 
داریم تغییرى در بازى بدهد. این هم گاهى 
نقش شماست. شاید ناامید کننده باشد که از 
ابتدا در ترکیب اصلى نباشید اما آماده هستید 
که به محض فراخوانده شدن به تیم کمک 
کنید. فکــر مى کنم جهانبخــش با چنین 

ذهنیتى وارد زمین مى شود.

ســعید عزت اللهى روزهاى خوبى را در دانمارك ســپرى مى کند. 
بازیکن ایرانى وایله بعد از انتقال به این کشور، متوجه شد انتخاب 
درســتى کرده اســت. او خیلى زود در وایله جا افتاد و حاال یکى از 
بهترین هافبک هاى لیگ دانمارك به حساب مى آید. عزت اللهى 
معموال عملکرد خوبى در زمیــن دارد و در آخرین بازى تیمش هم 

توانست عنوان بهترین بازیکن را مال خود کند.
سعید با درخشش در وایله حاال این شانس را دارد تا به باشگاه بهترى 
نقل مکان کند. او البته در این زمینه تصمیم گیرنده اصلى نیســت 
چراکه با باشــگاه دانمارکى قرارداد دارد و آنها باید درباره آینده او 

نظر دهند. 
درخشش سعید در دانمارك اما باعث نشده تا اسکوچیچ او را به تیم 
ملى دعوت کند. عزت اللهى در نیم فصل اول رقابت هاى لیگ این 
کشور بهترین هافبک میانى شــد. در نیم فصل دوم هم عملکرد 
خوبى داشــته اســت اما ظاهراً بازى هاى خوب او از دید سرمربى 
کروات پنهان مانده است. عزت اللهى در تیم ملى همواره بازى هاى 
درخشانى انجام داده و معلوم نیست چه زمانى دوباره در لیست قرار 
مى گیرد. سعید در سال هاى گذشته همواره جزو بهترین بازیکنان 
ایران بوده و هر بار به زمین رفته، درخشیده. آیا اسکوچیچ دوباره نام 

سعید را به لیست بازمى گرداند؟

واکنش عجیب
 سرمربى برایتون

 به نیمکت نشینى هاى 
جهانبخش

درخشش شماره 6 تیم ملى 
دور از چشمان اسکوچیچ

آل کثیر با ضربه انرژى زا مقابل سپاهان و استقالل!
زل ز ز رو ىبو ن

زد؛ زننده گل کسى نیست 
ن، عیسى آل کثیر.

 که او را در جایى باالتر 
یس قرار مى دهد. ماریو 
ن اوســاگوآنا و براندائو 
ندند و حاال مهاجم جنوبى
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الصبه پیکر 
نالتى هم گرفت 

ن ضربه پنالتى انجام 
التى دیگر گرفت اما 
گرفتن برخالف نظر ر

ن رجری رجیح و ى ر
براى آل کثیر که با هزار رویا به پرس
نژادپرستانه ناخواسته، شــش ما
دیگرى دارد.  ستاره سابق صنعت
مطلوب را از خود ارائه نکرده ام
گذاشت، شــمه هایى از همان
انتظارش را دا
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فقدان سند مالکیت  
 شــماره: 140085602030001275      آقاى محمد رضا صالحى نجــف آبادى  فرزند 
غالمعلى باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شــدند که سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 1357/28 واقع در قطعه 
یک  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که دردفتر شــماره 139720302030000670 
الکترونیک امالك بنام نامبرده  ثبت و ســند چاپى شــماره 416572 سرى الف 96 بنام 
نامبرده صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند 9056 – 1396/12/16 دفتر 343نجف 
آباد در رهن بانک ملى ایران مى باشــد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 

مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1400/02/06، 1127315/م 
الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف 

آبادى/2/106

فقدان سند مالکیت 
 شــماره: 140085602030001204      خانم خدیجه بیگم موحدى فرزند محمود  بشماره 
ملى 1090864851 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 27 فرعى از 64 اصلى (سابقا 
پالك 64 باقى مانده ) واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 495 
دفتر 105 امالك ذیل ثبت 15913/1059  بنام فرج اله چاوشى نجف آبادى  فرزند صادق 
مسبوق به  ثبت و سند بشماره مالکیت  بشــماره 993116 بوده که نامبرده طى سند انتقال 
قطعى بشماره 103425 مورخ 1369/12/21 دفتر 23 نجف آباد تمامت شش دانگ مالکیت 
خود را به خدیجه بیگم موحدى فرزند محمود انتقال داده و ســند مذکور مفقود شده است 

. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شــده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/02/06، 1127316/م الف-  مهدى 

صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف هدا چاوشى/2/107

آگهى تغییرات
 شــرکت کیمیا گران نقش جهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 24513 و شناسه ملى 10260453016 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ 1399/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
- موسســه حسابرســى اصول نگر آریا شناسه ملى 
10103559024 به ســمت بــازرس اصلى و خانم 
فوزیه محمدى به شــماره ملــى 1828301061 به 
ســمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. - تراز و صورتهاى 
مالى منتهى به سالهاى 1397 و 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1126387)

آگهى تغییرات
شــرکت منحله در حال تصفیه اصفهان 
فشار قوى سپاهان شرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 36254 و شناسه ملى 
10860177184 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مدت تصفیه براى مدت یکسال 
دیگر از تاریخ 27 / 12 / 1399 تا تاریخ 
27 / 12 / 1400 تمدید گردیدمحمدرضا 
بیگى دارگانى به کدملى1289382093 
به عنوان مدیر تصفیه براى مدت یکسال 
دیگر انتخاب گردید.آدرس و محل تصفیه 
شرکت منحله به شرح اصفهان ، خیابان 
نیکبخت شرقى، کوچه شهیدان یادگارى، 
پالك 1/50 ، کد پستى 8164873513 
اعالم گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1126448)

آگهى تغییرات
 شرکت تجهیز ســپهر ساى اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1624 و شناسه 
ملى 14009474928 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1400/01/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موارد زیر به موضوع 
شرکت ماده دو اساسنامه اضافه شد: تهیه و توزیع و 
خرید و فروش و صادرات و واردات مواد و ملزومات و 
وسایل و تجهیزات پزشکى و بهداشتى و تجهیزات 
تصویربردارى پزشــکى و درمانى و بیمارستانى 
و دندان پزشکى و آزمایشــگاهى و توانبخشى و 
کلینیکى از طریق منابع داخل و خــارج -تولید و 
توزیع و پخش و خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلیه محصوالت آرایشى و بهداشتى و مواد غذایى 
و بهداشــت دهان و دندان و تجهیزات پزشکى و 
لوازم آزمایشگاهى و مکمل هاى غذایى و ورزشى 
و بیمارســتانى و ملزومات غذایى و بهداشــتى و 
آرایشــى و کلیه اقالم مجاز بازرگانى پس از اخذ 
مجوزهاى الزم، تأمین نیروى انسانى متخصص و 
غیرمتخصص بصورت موقت .ثبت موضوع به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست .در صورت لزوم با 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح . مرکز اصلى شرکت 
به شهرستان فریدن ، بخش مرکزى ، شهر داران، 
محله بهار ، کوچه بهار 2 ، خیابان بهار4 ، پالك 4 
، طبقه همکف کد پستى : 8561883366 انتقال 
یافت و ماده فوق اساســنامه به شرح فوق اصالح 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

فریدن (1126446)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع نســاجى بدر نصف جهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60084 و شناسه ملى 
10980281016 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1399/12/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 50 میلیارد ریال 
به مبلغ 200 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده 
سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد سرمایه شرکت مبلغ 
200 میلیارد ریال نقدى است که به 2000000 سهم 
با نام عادى 100 هزار ریالى منقسم و تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1126392)

آگهى تغییرات
شرکت آتروپات فوالد اسپادانا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 67294 و شناسه ملى 14009895070 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت در اصفهان به اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مصلى ، 
کوچه بهار [6-5] ، خیابان زینبیه جنوبى ، پالك - 127 
، پاســاژ امین ، طبقه منفى 1 ، واحد 28و کد پستى به 
شــماره 8198634477 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 (1126394)

آگهى تغییرات
شرکت احیا فوالد آروین شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 49531 و شناسه ملى 10260678960 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العــاده مــورخ 1399/12/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : موسســه اصول نگار آریا به شناسه ملى 
10103559024 به ســمت بازرس اصلى و مهدى 
حقیقت قهفرخى به شماره 4620687871 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.

روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1126412)

آگهى تغییرات
شــرکت آریا فر دانیال اسپادانا با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 66837 و شناســه ملى 14009761647 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى 
شــرکت در واحد اصفهان به نشانى اســتان اصفهان ، 
شهرســتان برخــوار ، بخش حبیــب آباد ، دهســتان 
برخوارشرقى ، روستا شــهرك صنعتى دولت آباد، محله 
شــهرك صنعتى دولت آباد ، بلوار امــام خمینى ، خیابان 
خیام (2) ، پالك 7 ، طبقه همکف و کد پســتى به شماره 
8341651773 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1126427)

آگهى تغییرات
شرکت آرا ریس پرنیان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 61867 و شناسه ملى 14008122042 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ماده 
32 اساسنامه بدین شــرح اصالح شد: شرکت به 
وســیله هیات مدیره اى مرکب از 3 الى 9 نفر عضو 
که به وســیله مجمع عمومى عادى از بین صاحیان 
سهام انتخاب مى شــوند اداره خواهد شد مدیران 
کال یا بعضا قابل عزل مى باشند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1126458)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آرین فیدار تابناك درتاریخ 1399/12/25 به شماره ثبت 67314 به شناسه ملى 
14009897661 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و ساخت ، تولید و توزیع انواع قطعات ، تجهیزات ، ماشین آالت و ادوات 
صنعتى و مکانیکى ، خرید وفروش ، صادرات و واردات تجهیزات و قطعات صنعتى ، عقد قرارداد با ارگان 
هاى دولتى و خصوصى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى 
تحقق اهداف شرکت – شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور 
– شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از 
کشور- صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 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 شاهزید ، کوچه خرم دوم 30[35] ، کوچه امید ، پالك 5 ، ساختمان 
امید ، طبقه اول کدپستى 8157678795 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 35000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 991495 مورخ 1399/12/06 نزد بانک ملى ایران شعبه 
فلکه فیض اصفهان با کد 3016 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره آقاى الیاس صرامى فروشانى به شماره ملى 1270103067 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مسیب سعیدى به شماره ملى 1270471279 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سینا صرامى فروشانى به شماره ملى 1271641011 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
مسلم شفیعى علویجه به شــماره ملى 1091885354 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى 
علیرضا شفیعى علویجه به شماره ملى 1091885362 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1126402)

تاسیس
شرکت سهامى خاص محیط فرآیند آســیا درتاریخ 1400/01/31 به شــماره ثبت 67563 به شناسه ملى 
14009962826 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشــد : خرید 
و فروش انواع مواد معدنى، عقد قرارداد و انجام پروژه هاى اى پى ســى مربوط به احداث کارخانجات فرآورى 
موادمعدنى، انجام مطالعات برروى مواد معدنى و خرید و فروش تکنولوژى هاى مرتبط با آنها ، طراحى، ساخت، 
نصب و راه اندازى تجهیزات فرآیندى ، بهره بردارى از کارخانجات فرآورى مواد معدنى، انجام کلیه فعالیت هاى 
بازرگانى ازقبیل صادرات، واردات، خرید، فروش، تهیه و توزیع کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ تسهیالت از بانکها، 
صندوقها ، نهادها و بنیادهاى دولتى و خصوصى، انجام کلیه تشریفات مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور، 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى، مشارکت و سرمایه گذارى در شرکت هاى دولتى و خصوصى 
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 امیریه ، بلوار بوستان ، کوچه 
فرعى سوم [3] ، پالك 18 ، طبقه همکف کدپستى 8174987411 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 30,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 300000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
10500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 249/21 مورخ 1399/12/19 نزد بانک صادرات 
شعبه میدان آزادى با کد 2449 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره خانم مرضیه حسینى به شماره ملى 0063497700 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى اسماعیل حسینى به شماره ملى 0569870704 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
مرضیه شیخ بهائى به شماره ملى 1287256678 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سمانه امیرى به شماره 
ملى 0061987654 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى فرهاد بازافت به شماره ملى 1817320513 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126438)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پارمیس تجهیز اسپادانا درتاریخ 1399/10/14 به شماره ثبت 66570 به شناسه ملى 14009697980 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :واردات و فروش تجهیزات پزشکى و اقالم مصرفى پزشکى، فروش آنالین ژل تزریقى و 
بوتاکس و محصوالت مرتبط با زیبایى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، گشایش اعتبارات 
و ال سى نزد بانک ها جهت شرکت، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه 
بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، اخذ نمایندگى مجاز از شرکتها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى 
به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مسجد مصلى ، کوچه آسیاب[30] ، خیابان 
شیخ صدوق شمالى ، پالك - 202 ، طبقه اول کدپستى 8164753111 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 2133/99/321 مورخ 1399/09/22 نزد بانک 
پارسیان شعبه شیخ صدوق با کد 21334 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى رازى به شماره ملى 1281686670 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم مسعوده دیانى دردشتى به شماره ملى 1281759627 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیرحسین رازى به شماره ملى 
1292711078 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مرجان استرکى به شماره ملى 1271103907 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى محمدرضا کریمى به شماره 
ملى 1293014435 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126682)

آگهى تغییرات
شرکت صحرا فوالد سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 66669 و شناسه ملى 14009720025 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1399/10/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - فرهنگ فتاحى نافچى به کدملى 1271440369 و محمدعلى فرهمند پور به کدملى 1160097771 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1126679)

آگهى تغییرات
شــرکت آرا ریس پرنیان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 61867 و شناسه ملى 
14008122042 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : امیــر عابــدى جاوانى به 
شــماره ملى 1292224576 و عباس 
عابدى به شــماره ملى 1140228196 
و على عابــدى جاوانى به شــماره ملى 
1290158126بعنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدنــد مرداویج صدرى بــه کد ملى 
1290714274 و ســحر ساعدى کد 
ملى 1271142155 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1126459) 

آگهى تغییرات
شرکت شــاهین برنا گســتر سپاهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 66646 
و شناسه ملى 14009715895 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/01/23 زهرا سیســتانى 
نجف آبادى کدملــى 1270934678 با 
پرداخت مبلــغ 1470000000 ریال به 
صندوق شرکت ســهم الشرکه خویش 
را به مبلغ 1960000000 ریال و محمد 
تیمــورى کدملــى 1292158441 با 
پرداخت مبلــغ 1530000000 ریال به 
صندوق شرکت سهم الشرکه خویش را 
به مبلــغ 2040000000 ریال افزایش 
دادند و مدیرعامل شرکت اقرار به دریافت 
مبلغ افزایــش یافته نمــود و در نتیجه 
سرمایه شــرکت از مبلغ یک میلیارد به 
مبلغ چهار میلیــارد ریال افزایش یافت و 
ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1126460)

آگهى تغییرات
شــرکت آرا ریس پرنیان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 61867 و شناسه ملى 
14008122042 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/12/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : امیر عابدى 
بســمت  جاوانــى1292224576 
رئیــس هیأت مدیــره و علــى عابدى 
بســمت  جاوانــى1290158126 
نایــب رئیس هیــأت مدیــره و عباس 
عابدى1140228196 بســمت مدیر 
عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . 
ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقو اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عــادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1126471) 

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى الوند پارس سپاهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 25268 
و شناســه ملى 10260460377 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1399/12/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - رســول مطلبى به کدملى 
0920992587 بســمت مدیرعامل 
(خارج از شــرکا) و علیرضــا عابدى 
فرانى بــه کدملــى 1290682925 
بسمت رئیس هیئت مدیره براى مدت 
نامحدود انتخاب شــدند. - کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهداور شــرکت از 
قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها 
و عقود اســالمى با امضاى مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیــره متفقا یا رئیس 
هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

 (1126687)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى الوند پارس ســپاهان با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 25268 و 
شناســه ملى 10260460377 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- عمادالدین عابدى فرانى به شــماره ملى 
1271437805 تمامى 39600000000 
ریال ســهم الشــرکه خویش را از صندوق 
شرکت دریافت و از شرکت خارج شد. سرمایه 
شرکت از مبلغ 79600000000 ریال به مبلغ 
40000000000 ریال کاهش یافت و ماده 
3 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه 
شــرکت مبلغ 40000000000 ریال نقدى 
است که پرداخت و در اختیار مدیران شرکت 
قرار گرفته است. - اسامى شرکا و میزان سهم 
الشرکه هر یک بدین شرح مى باشد: علیرضا 
عابدى فرانى به شماره ملى 1290682925 
داراى 400000000 ریــال، هلنــا عابدى 
فرانى به شماره ملى 1277243743 داراى 
19800000000 ریــال و آترینــا عابدى 
فرانى به شماره ملى 1278026738 داراى 
19800000000 ریال سهم الشرکه. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1126695)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى الوند پارس سپاهان با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 25268 و شناســه ملى 
10260460377 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1399/12/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آترینا عابدى فرانى 
به شــماره ملــى 1278026738 بــا پرداخت 
19800000000 ریــال و هلینــا عابدى فرانى 
به شــماره ملــى 1277243743 بــا پرداخت 
19800000000 ریال به صندوق شرکت در زمره 
شرکاى شرکت قرارگرفتند. سرمایه شرکت از مبلغ 
40000000000 ریال به مبلغ 79600000000 
ریال افزایش یافت و ماده 3 اساسنامه بدین شرح 
اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 79600000000 
ریال نقدى اســت که تماما پرداخــت و در اختیار 
مدیرعامل شــرکت قرار گرفته شــده است. - 
اسامى شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از 
افزایش سرمایه بدین شــرح مى باشد: علیرضا 
عابدى فرانى به شماره ملى داراى 400000000 
ریال، عمادالدیــن عابدى فرانى به شــماره ملى 
1271437805 داراى 39600000000 ریال، 
هلینا عابدى فرانى به شماره ملى 1277243743 
داراى 19800000000 ریــال و آترینــا عابدى 
فرانى به شــماره ملــى 1278026738 داراى 
19800000000 ریال ســهم الشرکه. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126692)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى الوند پارس سپاهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 25268 و شناسه ملى 10260460377 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ 1399/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول مطلبى به کدملى 0920992587 (خارج از شرکا) و علیرضا عابدى فرانى به کدملى 1290682925 به عنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126691)  

آگهى تغییرات
شــرکت خدمــات مهندســى کشــاورزى آب گســتر جــى 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 35486 و شناسه ملى 
10861815658 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/01/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : نسرین غفارى 
جدیدى به کدملى 2162606348و افشــین غفــارى جدیدى 
به کدملــى 2162761955و علــى غفارى جدیــدى به کدملى 
2150463377بعنــوان اعضاى اصلى هیــات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. حدیــث کوه زادمحمــدى به کدملى 
1972301349و محمد باقرى به کدملى 5499661375 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند .روزنامه کثیر االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126712)  

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى الوند پارس سپاهان با مســئولیت محدود به شماره ثبت 25268 و 
شناسه ملى 10260460377 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ماده 14 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: 
شرکت به وسیله هیئت مدیره اى مرکب از 2 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومى عادى 
از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب میشوند اداره خواهد شد مدیران کال یا بعضا قابل 
عزل مى باشند. شرکت میتواند یک یا دو نفر عضو على البدل نیز انتخاب نماید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1126693)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى تجهیزات سوخت پیشگامان سهامى خاص به شماره ثبت 22191 
و شناسه ملى 10260430257 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید محمد سمن بوى کد ملى1285901010 به سمت رئیس 
هیات مدیره - محبوبه سادات چمپى کد ملى 1285032659 به سمت نایب رئیس - 
حسین فرقدانى کد ملى 1280357071 به سمت مدیر عامل به مدت دوسال انتخاب 
شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترك مدیر عامل و رئیس 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126694) 
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هنگامى کــه موضوع دوش گرفتن مطرح مى شــود، 
احتماال در یکى از این دو دسته قرار مى گیرید: آنهایى که 
صبح ها دوش مى گیرند و افرادى که ترجیح مى دهند 
این کار را هنگام شب انجام دهند. میان این دو دسته نیز 
همواره اختالف نظر وجود داشته و هر کدام روش خود 

را بهتر مى دانند.
 براى کمــک به رفــع این بحــث و اختــالف نظر، 
پژوهشگران اخیرا تالش کردند به صورت علمى ثابت 
کنند دوش گرفتن صبحگاهى بهتر است یا شبانه. اما 
نتایج حاصله نشان داد هر دو داراى مزیت هاى خاص 

خود هستند.
دوش گرفتن صبحگاهى روش فوق العاده براى آغاز روز 
است، به ویژه اگر موضوعى ذهن شما را به خود مشغول 
کرده و موفق به یافتن راه حلى براى آن نشده اید. دکتر 
شلى کارسون، پژوهشگر روانشناسى از دانشگاه هاروارد، 
دوش گرفتن صبحگاهى را به مدیتیشن یا وضعیتى که 
ذهن ناخودآگاه شما بیدار و هوشیار است اما بر مشکل به 

صورت اساسى تمرکز نکرده تشبیه کرده است.
به گفته کارسون، اگر با مشکلى مواجه شده اید که قصد 
دارید به شیوه اى خالقانه آن را حل کنید و پس از تالش 
فراوان موفق به یافتن راه حلى براى آن نشده اید، بهتر 
است آن را در پس ذهن خود نگه دارید تا حسابى پخته 
شود در شرایطى که فرآیندهاى ناخودآگاه روى آن کار 

مى کنند.
اگر شــب ها دوش آب گرم بگیرید، دماى داخلى بدن 
هنگامى که زیر جریان آب هستید، افزایش خواهد یافت 
و پس از آن پایین مى آید. این روند کاهش دما هم راستا 
با تنظیم دماى طبیعى بدن براى به خواب رفتن است و 

در به خواب رفتن راحت تر کمک مى کند.
به گفته دکتر کریستوفر وینتر از آکادمى پزشکى خواب 
آمریکا، کاهش سریع دما پس از دوش آب گرم همانند 
یک القا کننده خواب طبیعى اســت. از این رو، روشى 
خوب براى فریب دادن بدن و شکل گیرى این تفکر که 

زمان خواب فرا رسیده است، محسوب مى شود.
تولید چربى پوست حدود ساعت 13 به اوج خود مى رسد. 
در نتیجه، اگر داراى پوستى چرب یا مستعد ابتال به جوش 
هستید، دوش گرفتن شبانه روش خوبى براى پاکسازى 
آن از چربى ها و همچنین هر گونــه آلودگى، آرایش، 
آالینده یا گرده است که ممکن است در طول روز روى 

پوست شما جمع شده باشند.
در پایان، باید به این نکته اشاره داشت که تعیین زمان 
دوش گرفتن بیشــتر به ترجیحات شــخصى افراد باز 
مى گردد تا علم. همچنین، به جاى این که در پى تعیین 
زمان دوش گرفتن باشید، شاید بهتر باشد این پرسش را 
با خود مطرح کنید که آیا به واقع نیازى به دوش گرفتن 

دارید یا خیر.

دانستنى هاى جالب درباره زمان دوش گرفتن

افت قند خون ناگهانى زمانى اتفاق مى افتد که بدن شما 
به اندازه کافى انرژى براى انجام فعالیت هاى مختلف را 
ندارد. این عارضه اغلب بیماران مبتال به دیابت را درگیر 
مى کند و عمدتا زمانى رخ مى دهد که فرد مبتال به دیابت 
بیش از حد انســولین تزریق کند، یک وعده غذایى را از 

دست بدهد و یا ورزش هاى خیلى سخت انجام دهد.
در موارد نادر این امکان وجــود دارد فردى که مبتال به 
دیابت نیســت، دچار افت ناگهانى قند خون شود. با این 
حال غیر منتظره ترین عالئم مرتبط با افت ناگهانى قند 

خون از این قرارند:
از دست دادن تمرکز: مغز به طور ویژه نسبت به افت 
سطوح گلوکز حساس است و ممکن است در این شرایط 
در حفظ تمرکز روى یک موضوع یا درك صحبت هاى 
فردى دیگر که موضوعى را براى شما توضیح مى دهد، 
دچار مشکل شــوید. این ناتوانى در تمرکز ممکن است 
از خستگى بیش از اندازه ناشى شــود، اما بیشتر مواقع 
مى توان با دریافت قنــد آن را اصالح کــرد. مصرف 
خوراکى هایى کــه از محتواى متعــادل پروتئین ها و 
چربى ها سود مى برند به جاى مصرف کلوچه یا شکالت 

توصیه مى شود.
پرش هاى عضالنى: پرش عضالنــى مى تواند 
یکى از نشانه هاى افت قند خون خفیف باشد - زمانى 
شکل مى گیرد که قند خون به زیر 40 میلى گرم در هر 
دسى لیتر برسد. پرش هاى عضالنى کامال غیر ارادى 
هستند و از این رو امکان متوقف کردن آنها وجود ندارد. 

جدا از قند خون پایین، پــرش هاى عضالنى مى توانند 
نشانه اى از مصرف بیش از اندازه کافئین باشند و بر همین 
اساس شاید به کاهش مصرف قهوه و تمرکز بر مصرف 

کربوهیدرات هاى پیچیده نیاز باشد.
از دست دادن هوشیارى: افرادى که هوشیارى خود 
را از دست مى دهند، متوجه این نشانه نمى شوند، از این رو 
نشانه هاى هشدار دهنده دیگر به ویژه اگر به دیابت مبتال 
هستید، نباید نادیده گرفته شوند. هیپوگلیسمى دیابتى مى 
تواند به تشنج نیز منجر شود که نه تنها براى خود بیمار 
بلکه براى کل افراد درگیر مى تواند وضعیتى وحشتناك 
باشد. در موارد نادر، هیپوگلسمى دیابتى مى تواند مرگبار 
نیز باشــد. مصرف قرص گلوکز به عنوان یک راه حل 
کوتاه مدت براى بیماران دیابتى مى تواند به تنظیم قند 

خون کمک کند.
تحریــک پذیرى: نوســانات خلقــى و همچنین 
گریه هاى هیستریک یا خشــم هاى غیر قابل کنترل 
در برخى از افراد نشانه افت قند خون است. معموال این 
حاالت احساسى با مصرف منابع سالم غذایى مانند موز و 

یا دیگر منابع سالم قند برطرف مى شود.
عرق کردن: اگر شــما حتى در درجه حرارت متوسط 
دچار تعریق مى شوید، این نشان دهنده افت قند خون 
است. تعریق دائمى یکى از نشانه هاى افت خون است 
یعنى قند خون کمتر از 70 میلى گرم در هر دســى لیتر. 
این نوع تعریق که بیشتر در پشت گردن و یا خط مو اتفاق 
مى افتد، شــب هنــگام نیــز رخ مى دهد کــه به آن 

هیپوگلیسمى شبانه مى گویند.
حرکت و لرزش: عدم تعادل قند خــون مى تواند 
سیســتم عصبى مرکزى را نیز تحت تاثیــر قرار دهد. 
بدن شــما ســعى مى کند هنگام افت قند خون، با آزاد 
کردن کاتکول آمینها (هورمون هایى مانند دوپامین و 
آدرنالین)، این وضعیت را که بــه معناى تحریک تولید 
گلوکز اســت و مى تواند به لرزش دست ها منجر شود. 
به طور معمول، دوپامین بیشتر در بدن چیز خوبى است 
زیرا به عنوان یک ارتقا دهنده خلق و خو و مسکن عمل 
مى کند. اما اگر فعالیت ورزشى یا تجربه اى لذت بخش 
مانند خوردن شــکالت نداشــته اید بایــد مراقب این 

لرزش ها و تکان ها باشید.
سرگیجه: سرگیجه هنگام افت قند خون، به ویژه اگر 
مبتال به دیابت باشید، عجیب نیست. بیماران مبتال به 
دیابت ممکن است سرگیجه ناگهانى را تجربه کنند که 
مى تواند با افزایش ناگهانى دماى بدن همراه باشــد و 
مى تواند شرایطى هشدار دهنده باشــد. در زمان وقوع 
چنین حالتى، فــرد باید به دیگران اطــالع دهد که به 
بیمارى دیابت مبتال اســت تا کمک دریافت کرده و در 
بهترین حالت یک خوراکى به شــما داده شود تا سطوح 
گلوکز خون افزایش یابد. در شرایطى که قند خون پایین 
مى تواند موجب احساس سرگیجه شود، دالیل دیگرى 
نیز مى توانند در این زمینه موثر باشند که دماى بیش از 
اندازه باال، کم آبى بدن، یا واکنش بــه دارو از آن جمله 

هستند.

چطور متوجه افت قند خون شویم؟ 

عضو کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونا گفت: اگر دچار عالئمى شبیه سرماخوردگى 
شدید، حتى اگر این عالئم بسیار خفیف هم باشــند، حتما باید اصول جدا سازى را به 
درستى انجام دهید و خود را قرنطینه کنید و همچنین بهتر است در مواجهه عالئم خفیف 

استراحت کافى داشته باشید و آب، آب میوه طبیعى و مایعات فراوان استفاده کنید.
مسعود مردانى ضمن اشاره به اینکه این عالئم معموال با 48 ساعت استراحت در منزل 
بهبود مى یابند، ادامه داد: در صورتى که عالئم خفیف باشند نه احتیاج به تست است و نه 

نیاز به انجام سى تى اسکن و مراجعه به پزشک؛ چرا که اگر به ویروس کرونا مبتال باشید با 
خروج از منزل براى انجام این اقدامات موجب آلودگى سایر افراد به این بیمارى مى شوید 
و اگر به کرونا دچار نباشید ممکن است به دلیل برخورد با سایر بیماران گرفتار شوید.

این فوق تخصص بیمارى عفونى ضمن اشــاره به اینکه معموال اکثر قریب به 
اتفاق عفونت هاى ویروسى دستگاه تنفسى فوقانى طى 24 تا 48 ساعت بهبود 
مى یابند، متذکرشد: اگر عالئم بیش از این مدت طول کشید و تداوم پیدا کرد و یا 

شدت گرفت حتما باید به پزشک مراجعه کنید.
عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا درپاسخ به ســوال دیگرى مبنى بر اینکه چرا در حال 
حاضر گفته مى شود هر عالئمى کرونا است، مگر ویروس هاى سرماخوردگى و آنفوالنزا از بین
 رفته اند؟ توضیح داد: ویروس سرماخوردگى در حال حاضر وجود دارد، اما به دلیل شیوع کرونا 
ممکن است شدت بروز عالئمش تحت ثاتیر قرار گیرد؛ هم اکنون به این دلیل که ویروس در 
گردش کووید 19 است افراد بیشتر دچار آن مى شوند، اما سرماخوردگى هم وجود دارد و به این 

دلیل که عالئم کرونا بسیار شدید است، تحت تاثیر قرار گرفته است.

اگر دچار عالئم خفیف کرونا شدیم...

6دوشنبه  6 اردسالمتسالمت

عضو کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونا گفت: اگر دچار عالئمى شبیه سرماخوردگى 
شدید، حتى اگر این عالئم بسیار خفیف هم باشــند، حتما باید اصول جدا سازى را به 

نیاز به انجا
م خروج از
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عضو کمیته
حاضر گفته

اگر دچ

مهدى عباسى متخصص ترمیم دندان درباره پوسیدگى 
دندان گفت: تجمع پالك میکروبى در سطح دندان به 
مرور باعث پوسیدگى آن مى شــود که در مراحل اولیه 
عالئمى ندارد ولى به مرور زمان عالئم آن بروز مى کند.
وى دربــاره عالئم ظاهرى پوســیدگى دنــدان بیان 

کرد: بعضى پوســیدگى ها به دلیل تغییر رنگ آن قابل 
تشخیص هســتند که ممکن اســت به معاینه دندان 

پزشک احتیاج باشد.

ایــن متخصــص ترمیــم دنــدان درخصــوص 
پوســیدگى هاى بیــن دندان هــا اظهار داشــت: این 
پوسیدگى ها در ابتدا تا زمانى که پیشرفت قابل مالحظه اى 
داشته باشند،عالئمى ندارند و در مرحله پیشرفته دندان ها 
نسبت به مواد شیرینى یا سرما حساس مى شوند که براى 
پیشــگیرى از پیشرفت 
آن مراجعه هر شــش ماه 
یکبار به دندانپزشــک و 
در صورت لــزوم انجام 
رادیوگرافــى توصیــه 

مى شود.
وى با بیــان اینکه براى 
ترمیــم دندان قســمت 
خراب را تراش مى دهند و 
به کمک مواد ترمیمى، آن 
ناحیه را بازسازى مى کنند 
کــه انــواع پرکننده ها 
عبارتنــد از کامپوزیت ها 
(رنگ دندان)،  آمالگام (رنــگ نقره اى) و  مواد دیگرى 
مانند طال که در قدیم از آن استفاده مى شد و این موارد 

براى سالمت عارضه اى ندارند.

عالمت پوسیدگى دندان

حتما شما هم بار ها شاهد این تجربه بد بودید: دارید براى 
خوردن یک کیک خوشمزه، غذاى تزیین شده، بیسکویت 
مربایى و یا میوه شیرینى نقشه مى کشید که ناگهان یک 

مگس روى آن مى نشیند!
واکنش شما چیست؟ با دست مگس را دور مى کنید و آن 
خوردنى را به دهان تان مى گذارید؟ حاال تحقیقات جدید 

دانشمندان مى گوید که خطرناك ترین کار 
ممکن را انجام دادید؛ چون مگس ها خیلى 
بیشــتر از آن چیزى که تصور مى کنیم؛ 
بیمارى زا هستند. مگس ها از مدفوع و مواد 
فاسدشدنى متولد مى شوند؛ پس زیاد جاى 
تعجب ندارد که حامل میکروب ها باشند.

در یک مطالعه جدید؛ با کالبدشــکافى 
محتواى روده مگــس و تجزیه و تحلیل 
مواد داخل آن، این نتیجه به دست آمده 
که این حشره مى تواند حامل و ناقل انواع 
میکروب هایى باشــند که براى انسان ها 

بسیار خطرناك هستند.
این تحقیق جدید مى گوید، مگس ها مى توانند به انتقال 
سریع تر یک بیمارى کمک کنند یا بیمارى ها را سریع تر از 
یک فرد به فرد دیگرى یا از طبیعت به انسان منتقل کنند.

 در این مطالعه محققان نزدیک به 116 مگس گیاه خوار 

و معمولى از سه قاره را مورد کالبدشکافى و بررسى قرار 
دادند. این محققات عالوه بر بررسى دقیق مواد داخل معده 
مگس و انواع میکروب هاى داخل این مواد؛ دیگر اعضا و 
جوارح مگس را نیز تجزیه و تحلیل کردند. پا هاى مگس ها 
توانایى باالیى در انتقال و حمل موجودات میکروبى از یک 

سطح به سطح دیگرى دارد.

در این بررسى ها مشخص شده که پا ها و بال هاى مگس 
بیشــترین محل تجمع میکروب ها هســتند و باالترین 
توانایى را در انتقال آن ها به ســطح دیگرى برخورداراند. 
میکروب هــا از بال هاى مگس به عنــوان مکانى براى 
زندگى، تولد، رشــد و حرکت به ســوى مکان دیگرى 

استفاده مى کنند. در یک پرواز مگس، صد ها میکروب از 
یک مکان به مکان دیگرى جابه جا مى شود.

این بررسى ها نشــان مى دهد که مگس ها بسیار بیشتر 
از چیزى که تا کنون تصور مى شــده ناقــل میکروب و 
باکترى هاى بیمارى زا هستند. در این مطالعه حداقل 15 
نوع بیمارى میکروبى کشف شده که عامل آن مى تواند 
مگس باشــد. برخى از این بیمارى ها تا 
پیش از ایــن هیچگاه تصور نمى شــود 

توسط مگس به انسان منتقل شود.
یک نتیجــه دیگر تحقیق تشــابه مواد 
درون معده مگس هاى معمولى شهرى 
با مگس هاى گیاه خوار است. بیش از 50 
درصد محتویات معده این دو گونه مگس 
مشابه هم است. به عالوه، مگس هایى که 
از مزارع جمع آورى شده اند میکروب هاى 
کمترى نســبت به مگس هاى شهرى 

دارند.
نتایج این تحقیق باعث مى شوند که درباره خوردن میوه ها 
و مواد غذایى که مگس روى شان نشسته تجدیدنظر کنیم 
و با احتیاط چند برابرى آن هــا را دور بریزیم. همچنین 
مکان هاى تجمع مگس ها را براى تفریح یا اقامت موقت 

در جنگل، حاشیه رودخانه ها و پارك ها انتخاب نکنیم!

شیوه   نگهدارى از دارو اهمیت دارد زیرا باید خواص 
آن ها حفظ شود. بنابراین شما نمى توانید داروها را 
هر جایى نگه دارید. مناسب ترین شرایط نگه دارى 
داروها، جاى خشــک و خنک است. شــما باید به 
اصول نگهدارى دارو توجه کنید تا خواص و تأثیر آن 

تا تاریخ انقضا حفظ شود.
عوامل گوناگونى مى توانند بر دوام دارو اثر بگذارند؛ 

مانند:
دماى محیط

این یکى از عواملى است که بر دوام و ماندگارى یک 
دارو اثر مى گذارد. به همین دلیل دارو باید در جاى 
خشک و خنک نگهدارى شود. پس اطمینان حاصل 
کنید که دماى محل نگهدارى دارو، ثابت اســت و 

تغییرات ناگهانى ندارد.
ُفرم دارویى

شما باید به ُفرم دارو نیز توجه کنید. داروهاى مایع 
معموًال کم دوام تر از انواع قرص یا کپسول هستند. 
همچنین ویژگى داروهاى مایع، راحت تر از داروهاى 

جامد دستخوش تغییر مى شود.
داروهاى چند دوزى

داروهایى وجــود دارند که هر بار که قرار اســت از 
آن اســتفاده کنید مجبورید درش را باز کنید، مثًال 
شربت، قطره چشــم و ... باز کردن در ظرف دارو به 
دفعات مى تواند ماندگارى آن را تحت تأثیر قرار داده 
و ممکن است خطراتى براى سالمتى داشته باشد. 
بنابراین یادتان باشد که تأثیرگذارى داروهاى چند 
دوزى، تابع تاریخ انقضاى مصرف آن ها نیســت، 
بلکه به زمانى بستگى دارد که براى اولین بار در آن 
را باز کرده اید. مدت مانــدگارى این داروها معموًال 
روى بسته بندى شان ذکر شــده و اغلب کوتاه تر از 
تاریخ انقضاى آن است. تاریخ روزى را که در ظرف 
را باز کرده اید روى آن بنویسید تا بدانید تا چه زمانى 
مى توانید از آن اســتفاده کنید. البته خوب است به 
محض اینکه دوره درمانتان کامل شد، باقى مانده 

دارو را فوراً دور بریزید.
شــما معموًال مى توانید بیشــتر داروها را در دماى 
اتاق نگه دارید به جز مــواردى که نیاز به نگهدارى 
در شــرایط خاصى دارند. برخى از توصیه ها درباره 

نگهدارى دارو شامل موارد زیر مى شوند:
دارو را در جاى خشک و خنک نگه دارید؛ جایى که 

تغییرات دماى ناگهانى نداشته باشد.
دارو را نزدیک وسایل برقى نگهدارى نکنید.

بسته بندى دارو را نگه دارید.
از ظرف مخصوص نگهدارى قرص استفاده کنید.

دارو را در حمام یا آشپزخانه نگهدارى نکنید زیرا این 
مکان ها معموًال مرطوب اند و تغییرات دما دارند.

شیوه  صحیح نگه داشتن 
داروها در منزل

نتایج تحقیق جدید محققان ژاپنى نشــان مى دهد، 
گوش دادن به موسیقى فلوت موجب کاهش فشار 

خون مى شود.
بر اساس نتایج تحقیق محققان بیمارستان دانشگاه 
هیروشیما ژاپن، گوش دادن به موسیقى فشار خون و 

ضربان قلب را کاهش مى دهد.
محققان اظهار کردند: افرادى که در معرض فشــار 
خون باال هستند و به مدت 30 دقیقه در روز، پنج روز 
در هفته و به مدت یک ماه به موســیقى آرام گوش 
مى دهند، ضربان قلب آنان کاهش قابل توجهى دارد.

شایان ذکر است، فشار خون باالتر با آسیب هاى قلبى 
و عروقى همراه است.

تصور مى شود که موســیقى درمانى باعث افزایش 
سطح دوپامین، کند شدن فعالیت مغز و منجر به تغییر 

در خلق و خوى، اضطراب و استرس مى شود.
محققان افزودند: گوش دادن به ساز پیانو نیز با همین 
نتایج همراه است. آنان خاطرنشان کردند: گوش دادن 
به موســیقى آرامش بخش مى تواند گزینه اى براى 

جلوگیرى از فشار خون باشد.

با ساز فلوت 
فشار خون را کم کنید 

پرهیز از خوردن غذایى که با مگس تماس داشته است

افراد دیابتــى به منظــور پیشــگیرى از افزایش قند 
خون شان معموال پرهیزهاى زیادى مى کنند که یکى از 
آنها استفاده از توت خشک به جاى قند در نوشیدن چاى 
است. قند موجود در توت، سوربیتول است که با اینکه 
براى کبد بسیار مفید است به دلیل اینکه بخشى از قند 
سوربیتول از متابولیزه شدن توسط کبد اصطالحا فرار 
مى کند و وارد خون مى شود، اهمیت بسیارى در بیماران 
دیابتى دارد چرا که ســوربیتول مــى تواند وارد فضاى 

خلفى عدسى چشم شود و به دلیل 
دارا بودن بار اســمزى باال، 

موجب افزایش فشار 
داخل کره چشم 

شود.
افــرادى کــه 
مراحــل  در 

پیشرفته بیمارى 
دیابت هســتند در 

معــرض کاتاراکت و 

فشــار داخل چشــمى قرار دارند. این تصور که توت و 
کشمش از قند و شکر بسیار سالم تر است منجر به این 
سوء تفاهم شده که مى توان به هر میزان دلخواه توت 
و کشــمش به جاى قند و شــکر مصرف کرد. مصرف 
کشــمش و توت با وجود اینکه ســالم تر از قند و شکر 
است نباید بدون حســاب و کتاب باشد. اصوال مصرف 
قندهاى ســاده در بیماران دیابتى نباید از 5 درصد کل 
کالرى رژیم بیشتر باشد. در این میان منکر نیستیم که 
به جاى قند و شکر (با رعایت سقف حداکثر 
5 درصد کالــرى)، همان بهتر که 
از میوه هاى خشــک شــده 
مانند کشمش استفاده 
کرد چرا که کشمش 
سوربیتول کمترى 
نسبت به توت دارد 
و به کاتاراکت و فشار 
داخل چشم در بیماران 

دیابتى کارى ندارد.

دیابتى ها زیاد توت خشک نخورند

چرا که ســوربیتول مــى تواند وارد فضاى 
ى چشم شود و به دلیل 

 اســمزى باال، 
یش فشار 

چشم

ـه
ل

رى
ـتند در

تاراکت و 

میان کالرىرژیم بیشتر باشد. در این
به جاى قند و شکر (با رعا
5 درصد کالــرى
از میوه هاى
مانند ک
کرد
سو
نس
و به
داخل
دیابتى کار



تو از اجل خود پیشى نخواهى گرفت و آنچه روزى تو نیست به 
تو نخواهد رسید و بدان که روزگار دو روز است: روزى به 
سود و روزى به زیان تو؛ و همانا دنیا خانه دگرگونى هاست و 
آنچه به سود تو (و از آن تو) است هرچند ناتوان باشى خود را به 
تو خواهد رساند و آنچه به زیان تو است هرچند توانا باشى دفع 

موال على (ع)آن نخواهى کرد. 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز سیزدهم ماه مبارك رمضان:
ْقــذاِر، َوَصبِّْرنى فیِه َعلــى کائناِت االْقداِر،  نَِس َواْالَ أَللُّهمَّ َطهِّْرنِى فیِه ِمــنَ الدَّ

ه َعْیِن الَْمساکین. َوَوفِّْقنى فیِه لِلتُّقى َو ُصْحَبه اْالَْبراِر،بَِعْونَِک یا ُقرَّ
خدایا! پاکم کن در این روز از چرکى و کثافات و شــکیبایم کن بر ُمقّدراتى 
که خواهد شد و موفقم دار در این روز به پرهیزکارى و همنشینى با نیکان، 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىبه کمک خودت، اى روشنایى دیده مسکینان.

با ارتقاء تکنولوژى سایت هاى همراه اول در روستاهاى 
شهرستان شــهرضا،کیفیت شــبکه این اپراتور در این 

مناطق افزایش یافت.
در راستاى توســعه و بروزرسانى شــبکه همراه اول در 
مناطق روســتایى، با نصب تجهیزات بر روى سایتهاى 
BTS در روســتاهاى  یحیــى آباد و قصرچــم از توابع 

 3G شهرستان شــهرضا، تکنولوژى این ســایت ها به
ارتقاء یافت.

گفتنى است روستاى یحیى آباد در فاصله 40 کیلومترى 
جاده شــهرضا - شــیراز و روســتاى قصرچم در پنج 

کیلومترى جاده شهرضا - سمیرم قرار دارد.
الزم به ذکر است کارشناسان مخابراتى در طراحى نسل 
سوم و چهارم تلفن همراه کوشیده اند حجم بیشترى از 
داده هاى دیجیتال را در سیگنال هاى رادیویى بگنجانند 
و به این ترتیب ســرعت و کارایى شبکه خود را افزایش 

دهند

معــاون اقتصــادى و بازرگانــى و عضو 
هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان 
و شرکت پتروشــیمى اصفهان  گفت: این 
شــرکت با خرید حدود 42 درصد ســهام 
پتروشــیمى اصفهان، گام اساســى براى 

تبدیل شدن به پتروپاالیش را برداشت.
مهدى صرامــى بابیان اینکه پاالیشــگاه 
اصفهان 100 درصد خوراك پتروشــیمى 
اســتان را تأمین مى کند، اظهار داشــت: با 
تبدیل  شــرکت پاالیش نفــت اصفهان به 
پترو پاالیش و ســرمایه گذارى در صنایع 

پایین دستى که به پاالیشــگاه وابسته هستند و خوراك 
خود را از این مجتمع عظیم صنعتى دریافت مى کنند، نیاز 

سایر صنایع نیز تأمین مى شود.
 عضو هیئت مدیره شــرکت پاالیش نفــت اصفهان با 
اشاره به اینکه حرکت امروزه کشورهاى پیشرفته دنیا به 

سمت ایجاد واحدهاى پترو پاالیشى (تجمیع واحدهاى 
پتروشیمى و پاالیشگاهى) است و این روند اهمیت ویژه 
موضوع را نشان مى دهد، اذعان داشت: افزایش حاشیه 
ســودآورى نفت، کاهش آلودگى، کاهش هزینه تأمین 
خوراك و مدیریــت یکپارچه از مزایــاى پتروپاالیش 

شدن است.

 ســید مصطفى الهى مدیرعامل شرکت 
پتروشــیمى اصفهان نیز با بیان اینکه با 
حمایت مدیــران شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان، پیوند پتروشــیمى و پاالیشگاه 
اصفهــان، محکم تر از قبل خواهد شــد، 
گفت: با بهره گیرى از تجربیات و تعامالت 
دوســویه و هم افزایى دو شرکت مى توان 
ارزش هاى افزوده جدید براى پتروشیمى 

اصفهان ایجاد کرد.
ســید مصطفى الهــى تکالیــف مجمع 
عمومى شرکت پتروشــیمى اصفهان را 
نقشه راه این شــرکت عنوان کرد و انجام آن را ضرورى 
دانست و افزود: اجرایى شدن پروژه ها و طرح هاى جامع 
بهینه ســازى شــرکت از گام هاى پیش رو  و اقدامات 
مؤثر این شــرکت بوده که باید هرچه ســریع تر آغاز و

 پیگیرى شود.

مدیر برق منطقه 4 شرکت توزیع برق اصفهان گفت: به 
منظور بهینه سازى شــبکه هاى فشار ضعیف هوایى در 
شرق اصفهان استفاده از کابل هاى خود نگهدار در دستور 

کار قرار گرفت و عملیاتى شد. 
ایرج شمس در ادامه گفت: در خیابان حکیم شفایى اول و 
آل خجند پروژه به کارگیرى کابل خود نگهدار انجام شد و 

افزایش آزادى عمل به دلیل کاهش فاصله حریم با کابل 
خود نگهدار صورت گرفت. 

وى تصریح کرد:کاهش انرژى توزیع نشده به مقدار قابل 
مالحظه،کاهش تلفات،کاهش میزان استفاده غیر مجاز از 
برق از دیگر مزایاى استفاده از کابل خود نگهدار مى باشد.

شمس عنوان کرد: با اجرایى شدن این پروژه توجه ویژه اى 

به حفظ محیط زیست و پایانى براى تقابل شبکه با شاخه 
درختان صورت گرفت  و خاموشى هاى منطقه تقریبا به 
صفر نزدیک شــد.  وى خاطر نشان کرد:رفع ضعف برق 

منطقه ،رفع حریم از دیگر اهداف این پروژه بوده است. 
شمس در پایان گفت : هزینه این پروژه ها  بالغ بر5400 

میلیون ریال مى باشد.

افزایش کیفیت شبکه همراه اول در شهرضا

پاالیشگاه اصفهان گام اساسى براى تبدیل شدن به پتروپاالیش را برداشت

  بهینه سازى شبکه هاى فشار ضعیف هوایى 

آگهی تمدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره 990/6006
(شماره  2099001188000058در سامانه ستاد)

شرایط و  الزامات ورود به مناقصهموضوعشماره

990/6006
ارزیابی توان تأمین سازه هاي سبک فوالدي به صورت 
CFS با پوشش گالوانیزه براي نصب در پست هاي فوق 

توزیع و انتقال شرکت برق منطقه اي اصفهان
 پیشنهاددهنده مى بایستى تولید کننده 

پروفیل در مقاطع مختلف به روش CFS باشد.

 شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت استعالم  ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد 
استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)» به آدرس 
www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. (اطالعات تماس «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)» 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن): مرکز تماس:021-41934، 

تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36277687)
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1400/02/16

مهلت و محل تحویل استعالم  ارزیابی کیفی: نســخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه 
بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) 

بارگذاري گردد.
شرایط فراخوان ارزیابی: 

پس از بررسی اسناد و مدارك واصله فراخوان  در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاي واجد شرایط براي 
دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

شرکت برق منطقه اي اصفهان می تواند تا 2 ســال آینده از نتایج این فراخوان  جهت اجراي پروژه هاي مشابه 
استفاده نماید. 

سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان  در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

www.erec.co.ir                     www.setadiran.ir   http://iets.mporg.ir                        www.tavanir.org.ir

م.الف:1127600

نوبت اول

با تشکر فراوان از زحمات جبران ناپذیر مدیریت محترم دبستان: سرکار خانم زینت رهبرى، معاون آموزشى: خانم ساکى،
 معاون پرورشى: خانم جعفرى، معاون اجرایى: خانم سلیمانى، آموزگاران پایه چهارم، خانم ها: صادق، واعظ زاده، یعقوبى،

 آموزگاران پایه پنجم، خانم ها: اقتصاد، نژادفرحانى، ذاکرى، شریفى مقدم، 
آموزگاران پایه ششم، خانم ها: عالیخانى، حاتمى زاده، راستى منش، شنوایى، 

دبیران ورزش، خانم ها: پژوهیده، حسینى نژاد، هاشمى، نیروى خدماتى: خانم راونجى

ستارگان درخشان و ممتازین دبستان حضرت زینب (س) (شاهین شهر)

سارینا چراغىنادیا عزیزىآیدا اسدى فردهستى قطارانى نژادعسل کریمیانزهرا محمدشریفىالناز سعیدهستى مطلبى

الهه نواصرىستایش ارادت کیشسما شهبازىستاره شهبازىستایش شهبازىستایش غریبوندزهره محبى بیتا بابادىمهسا اسدى فاطمه افشارى

پریا عزیزىزهرا حیدرىمائده تاجرانسروین عالیپورسحر حسانىفاطمه رحیمى زهرا گرجیانستایش گرجیانمها مددى نازنین نبى

فاطمه جعفرزاده

ژینا شیرزادى

پارمیس دارابى

پادمیرا حسینى

نگار همتىآتنا مسعودىمبینا پورداودىنازنین کاظمىدنیا مرادمورىمارال مرادى آرمیتا عباسیان

زهرا همتیان

پریناز اللى فاطمه حاجى جوادزاده

کالس
 چهارم

سارا باقرىمهسا چاووشى

کالس 
پنجم

کالس 
ششم

کى،
ظ زاده، یعقوبى،

ر ب
 معاون پرورشى: خانم

بهار 1400


