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با 5 روش همیشه نان تازه بخوریدکشف127 کیلو مواد مخدر در یک روزانتشار آلبوم جدید  با صداى «ساالر عقیلى»  شرایط برق در یک ماه آینده اضطرارى است 16 امتیاز از ذوب آهن گرفته اند  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا مرغ در بازار اصفهان کم شده است؟
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واریز بخش دوم سود 
سهام عدالت تا آخر هفته

دماى اصفهان
 به باالى 40 درجه مى رسد

راه اندازى
 نیروگاه خورشیدى 
میدان میوه و تره بار
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فینال  قعرنشینان براى بقافینال  قعرنشینان براى بقا
دوئل ذوب آهن -  سایپا، امشب در فوالدشهردوئل ذوب آهن -  سایپا، امشب در فوالدشهر
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سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان در کنار تشریح وضعیت بازارهاى نان، روغن، شکر و لبنیات پاسخ مى دهد

تبدیل دستمزد 
«خنداننده شو» 
به  آب معدنى

شهباززاده در حسرت گل 18
مهاجم تیم فوتبال ســپاهان پــس از گلزنــى در مقابل مس 
رفسنجان، حاال دوباره دو مسابقه است که موفق به گلزنى نشده 

است. ســجاد شــهباززاده را از همین حاال هم مى توان بهترین 
گلزن مسابقات لیگ بیستم دانست؛ مهاجمى که توانسته با به ثمر 

رساندن 17 گل، فاصله اى 7 گله میان خود و نفر دوم جدول 
گلزنان که گادوین منشاست و این روزها اصًال ...
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روى آوردن 
نوعروسان به 
بدلیجات و 
نقره جات

باالخره کودکان 
هم ماسک بزنند 

یا نه؟
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عالقه 
دانش آموزان 

اصفهانى به رشته 
تجربى

نتایج یک بررســى جدید حاکى از آن است، پروتکل استفاده 
کودکان از ماسک باید منتفى شود. براساس این مطالعه میزان 
CO2 براى کودکانى که از ماســک استفاده مى کنند، حتى 
براى مدت زمان کوتاه، 5 برابر است. ســال گذشته سازمان 

جهانى بهداشت با صدور بیانیه اى اعالم کرد:...

رئیس اداره مشاوره آموزش و پرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه بیشــترین عالقه و تمایل دانش آموزان 
به رشــته تجربى اســت، گفت: ایده آل این است که 
هر دانش آموزى براســاس عالئق و اســتعداد خود 
بتواند در هر رشــته اى ثبت نام و تحصیــل کند، اما 
امکانات، محدودیت و توزیع متوازن رشته ها این اجازه 
را نمى دهد که همه دانش آموزان وارد رشــته تجربى
 شــوند. غالمرضا شــاهمرادى اظهار کرد: در سال 
تحصیلى که پشت سر گذاشــتیم حدود 52 درصد از 

دانش آموزان شاخه نظرى...
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در صفحه 3 بخوانید

خودرو هاى شوتى 7 نفر را به کام مرگ کشاندند
3

وینگر ذوب آهن:وینگر ذوب آهن:
بازى ما با سایپابازى ما با سایپا
  99 امتیازى است

بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اســالمى در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین تجارى واقع در بلوار شهید 
فهمیده، طرح تفکیکى تجارى جنب مدارس دخترانه اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به 
واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1400/04/27 مراجعه و تا تاریخ 1400/4/31 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست 

اقدام نمایند. 

آگهى مزایده

تجویدى - شهردار دستگرد 

آدرسمتراژمدارك مالکیتعنوانردیف
بلوار شهید فهمیده، طرح تفکیکى تجارى جنب مدارس دخترانه46/95عادىپالك تجارى1
بلوار شهید فهمیده، طرح تفکیکى تجارى جنب مدارس دخترانه48عادىپالك تجارى2

م.الف:1159664

بر اساس نامه شماره 99/43579 مورخ 99/7/13 و نامه شماره 1400/107320 مورخ 1400/3/22 
مدیر محترم منابع انسانی دانشگاه اصفهان، منضم به رأي شماره 136 مورخ 99/5/14 هیات بدوي 
انتظامی اعضاي هیات علمی دانشگاه، آقاي دکتر احمدرضا خسروپور عضو هیأت علمی دانشکده 
شیمی متهم است از تاریخ 98/5/12 بدون اخذ مجوز الزم پس از اتمام فرصت مطالعاتی، در محل 
کار خود حضور نداشته و مرتکب غیبت گردیده اند. لذا با توجه به مفاد گزارش محقق تعیینی هیأت 
و با عنایت به دفاعیات بالوجه متهم در مهلت قانونی، هیأت بدوي انتظامی مستند به بند 1 ماده 7 
قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 
64/12/22 مجلس شوراي اسالمی، اتهام ترك خدمت و غیبت بدون اجازه یا عذر موجه به نامبرده 
را وارد دانسته و با استناد به بند 9 ماده 8 و همچنین ماده 11 همان قانون که اظهار می دارد: مجازات 
غیبت غیر موجه متوالی بیش از دو ماه، اخراج از دانشگاه خواهد بود، نامبرده به اتفاق آراء، محکوم 

به اخراج از دانشگاه اصفهان گردید.
  این رأي طبق ماده 9 قانون مقررات رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی کشور از تاریخ ابالغ ظرف مدت یک ماه قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر 

رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاي هیأت علمی می باشد.

«آگهی ابالغ رأي»

«هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاي هیأت علمی دانشگاه اصفهان»
م.الف:1159836

15 تیرماه
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد 1399 صاحبان محترم مشاغل
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال جارى

www.intamedia.ir
پاسخگویى سریع و به موقع از طریق مرکز ارتباط مردمى

1526 

اطالعیــــه

م.الف:1154894روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

مودیان محترم 
مالیاتى 

4

زدتبدیل دستمزد ت لد د زت یل تبدیلدستمزدب
ش«خنداننده شو»«خندانندهشو»و«خنداننده شو» خندانند
آبمعدنىبه  آب معدنى آبمعدنآبه ىبه ب
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8ل18
مقابل مس

لزنى نشده 
وان بهترین 
سته با به ثمر 

م جدول 

در صفحه 5 بخوانید

ستفاده 
 میزان 
حتى ،

ازمان 
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استاندار اصفهان: یقین دارم ذوب آهن اگر بخواهد، مى تواند پیروز شوداستاندار اصفهان: یقین دارم ذوب آهن اگر بخواهد، مى تواند پیروز شود

اولین دفتر توســعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعى صنعت آب و فاضالب 
کشور در آبفاى استان اصفهان تشکیل شد.  

مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم معرفى مدیر این دفتر گفت: اهمیت 
مسئولیت اجتماعى و رویکرد تخصصى در حوزه مطالعات اجتماعى از اهداف مهم تشکیل 

دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعى است.  
هاشم امینى، پیش بینى و ارزیابى تأثیرات اجتماعى طرح ها و برنامه ها را  یکى از اهداف 

راه اندازى این دفتر برشمرد و اظهار داشــت: مطالعه مسائل اجتماعى مرتبط با  اجراى 
پروژه هاى آبفا در سطح استان یکى از رویکرد هاى مهم این بخش است. 

وى  با بیان این که چشــم انداز اجتماعى طرح ها و برنامه آبفا باید در این دفتر ترسیم 
شــود، افزود: با مطالعات اجتماعى که در این دفتر انجام خواهد شد، باید راهبردهایى 
براى به حداقل رســاندن پیامدهاى اجتماعى فعالیت هاى عمرانى و توسعه اى درون 
و برون شهرى آبفا تدوین شود.  مدیرعامل آبفاى استان اصفهان خاطر نشان ساخت: 
پژوهشگران و کارشناسان مسائل اجتماعى در حوزه هاى مختلف در شهرها و روستاها، 

طرح ها و برنامه هاى صنعت آبفا را  مورد تحقیق و بررسى قرار دهند . 
امینى به  ارتقاى فرهنگ مدیریت مصرف آب و افزایش سطح آگاهى مردم پیرامون منابع 
آبى اشاره کرد و بیان داشت: از طریق گفتگوهاى اجتماعى و فرهنگى با نهادهاى مدنى، 

انجمن هاى علمى و رسانه ها مى توان مصرف آب را توسط بهره برداران مدیریت کرد.
وى شناســایى چالش هاى زیســت محیطى قبل از اجراى طرح هاى آبفا را ضرورى 
برشمرد و اعالم کرد: تا قبل از تشکیل این دفتر هم مسائل زیست محیطى طرح ها مورد 

مطالعه و بررسى قرار مى گرفت اما از این به بعد این کار با انسجام بیشترى دنبال شود.
در پایان این مراسم سعیده سعیدى به عنوان مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و 

مطالعات اجتماعى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان معرفى شد.

تشکیل دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف 
و مطالعات اجتماعى کشور در آبفاى اصفهان 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در خصوص وضعیت امدادرسانى 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان در حوادث هفته گذشته، اظهار کرد: پوشش امدادى 50 
حادثه در هفته قبلى انجام شده است و 89 آسیب دیده ناشى از حادثه در این مدت از خدمات 
امدادى هالل احمر استان اصفهان بهره مند شــدند و حوادث جاده اى با 19 حادثه همچنان 

بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
داریوش کریمى با اشاره به حوادث تحت پوشش این جمعیت در هفته گذشته، تصریح کرد: 
در این بازه زمانى به 19 حادثه جاده اى، هشــت حادثه شهرى، 13 خدمت حضورى، هشت 
حادثه صنعتى و کارگاهى و دو حادثه کوهســتان به وسیله نیروهاى امدادى جمعیت هالل 

احمر استان امدادرسانى شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان، خاطرنشان کرد: در امدادرسانى به 
حوادث رخ داده تعداد نجات یافتگان 37 نفر بودند که از این تعداد 29 نفر به بیمارستان منتقل 

شدند و تعداد هشت نفر هم خدمات درمانى سرپایى دریافت کردند.
کریمى تصریح کرد: 146 نفر نیروى عملیاتى نجاتگر و امدادگر این جمعیت در قالب 55 تیم 

عملیاتى با به کارگیرى 46 دستگاه خودروى امدادى و همراه داشتن تجهیزات الزم امدادى 
در عملیات هاى یاد شده فعالیت داشته اند، در این مدت چهار عملیات رهاسازى توسط نیروهاى 

این جمعیت انجام شده است.

امدادرسانى به 89 آسیب دیده 50 حادثه در هفته اول تیر

معاون فرهنگى دانشــجویى دانشــگاه آزاد اســالمى 
واحد نجف آباد از کســب هفت عنوان برتر کشــورى با 
موضوعات مختلف هنرى، ادبى و پژوهشــى توسط این 

واحد دانشگاهى خبر داد.
على اکبر حســین رضا با اعالم این خبر اظهار کرد: هفت 
عنوان برتر کشورى با موضوعات مختلف هنرى و ادبى 
و پژوهشى در بیست و پنجمین جشــنواره هنر و ادبیات 
دینى سراسرى دانشگاه آزاد اسالمى کشور توسط استادان 

و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد کسب 
شد. وى افزود: یکى از جشنواره هایى که از طرف سازمان 
مرکزى به کل دانشگاه هاى آزاد اسالمى ابالغ مى شود، 
جشنواره هنر و ادبیات دینى و پژوهشى است که مسئوالن 
کانون هاى قرآن و عترت(ع) موظف هســتند رشته هاى 
اعالم شده در آیین نامه این مســابقات را به دانشجویان، 
استادان و کارمندان اطالع رسانى و آثار مربوط را دریافت 
کنند. معاون فرهنگى دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد نجف آباد افزود: طبق اعالم ســازمان مرکزى هر 
ساله یکى از واحدهاى دانشگاهى کشور به عنوان میزبان 
مسابقات معرفى و آثار براى داورى به آن واحد دانشگاهى 
ارسال مى شود. بر اساس همین دســتورالعمل بیست و 
پنجمین جشــنواره هنر و ادبیات دینى به میزبانى استان 
مازندران (دانشگاه آزاد اسالمى واحد سارى) برگزار شد و 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد هفت رتبه کشورى در 

این دوره کسب کرد.

کسب 7 عنوان برتر کشورى توسط دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد 
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مدیرعامــل توانیر گفت: حــدود یک ماه آینده شــرایط 
اضطرارى است و امید مى رود با کمک مردم از این شرایط 

عبور کنیم. 
محمدحســن متولى زاده اظهار کرد: گرماى بى سابقه در 
ایران و اغلب کشورهاى جهان عامل اصلى رشد مصرف 
برق بود. وى گفــت: در اینجا نیاز به همــکارى مردم و 
مشترکان اهمیت بسیار زیادى دارد؛ خوشبختانه در 40 تا 
45 روز گذشته با وجود شرایط سختى که پشت سر گذاشته 
شد، با همکارى مشترکان بزرگ اعم از صنایع، کشاورزان، 
مصوبات هیئت وزیران و دبیرخانه شوراى عالى امنیت ملى، 
بدون اعمال خاموشــى عبور کردیم، اما در روزهاى اخیر 

به دلیل موج گرما این مســئله اهمیت بیشترى پیدا کرده 
و همکارى مردم بیش از گذشــته مورد درخواست است و 

کمک رسانه ها مى تواند مشارکت مردم را جلب کند.
متولى زاده وارد مدار شدن سریع تر چاه هاى کشاورزى را 
یکى از عوامل افزایش مصرف برق در کشور عنوان کرد و 

گفت: حدود 6000 مگاوات مصرف این چاه هاست.
متولى زاده افزود: وســایل سرمایشى هم زودتر و با حجم 
بیشتر وارد مدار شدند که 40 درصد مصارف ما مربوط به 
این وسایل است. وى در عین حال با اشاره به افزایش حجم 
مراکز اســتخراج رمز ارز گفت: طبق آمار، 2000 مگاوات 

مصرف برق به این موضوع اختصاص دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از واریز بخش دوم 
سود سهام عدالت ســال 1398 تا پایان هفته جارى خبر 

داد.
محمدعلى دهقــان دهنوى درمورد اینکــه قرار بود نام 
اسامى شرکت هایى که ســود سهام عدالت را به حساب 
شرکت سپرده گذارى مرکزى واریز نکرده بودند تا پایان 
هفته قبل اعالم شود، اما این اتفاق نیافتاده است، توضیح 
داد: هنوز به جمع بندى براى اسامى نرسیده ایم، اما تا آخر 
این هفته هم اسامى اعالم مى شود و هم سود به حساب 
مشموالن واریز خواهد شد. وى درمورد اینکه وزیر اقتصاد 
زمان واریز سود را عید قربان اعالم کرده بود نیز توضیح 

داد: وزیر اعالم کرده بود که بخش دوم سود تا عید قربان 
واریز مى شــود، بنابراین اگر جمع بندى تمام شود تا آخر 

هفته جارى، سود واریز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، سود سهام عدالت سال هاى 1395 
تا 1397 طى یک مرحله به حســاب مشــموالن سهام 
عدالت واریز شد اما سود سال 1398 سرنوشت دیگرى 
داشت و قرار شــد طى دو مرحله به حساب سهامداران 

واریز شود. 
در این راســتا، مرحله نخست ســود در 28 اسفند سال 
گذشته واریز شد و مشموالن 50 درصد سود سهام خود 

را دریافت کردند.

شرایط برق در یک ماه آینده 
اضطرارى است

واریز بخش دوم سود 
سهام عدالت تا آخر هفته

92 درصد موبایل واره ها 
قاچاق است

چندى پیش انجمن واردکنندگان    ایسنا|
موبایل، تبلت و لوازم جانبى  گفته بود بیش از 80 
درصد از تبلت مورد نیاز کشور به صورت غیررسمى 
و از طریق قاچاق وارد مى شود و طرح رجیسترى 
هم برایش اجبارى نیست. درواقع با توجه به اینکه 
رجیسترى براى تبلت انجام نمى شود، بازار قاچاق 
این کاال رونق دارد و بــراى بازرگانان هم صرفه 
اقتصادى ندارد که با کاالهاى آنها رقابت کنند. 
همچنین از ابتداى ســال 1400 تــا 9 تیر تعداد 
900هزار موبایل واره به ارزش 120 میلیون دالر 
در شبکه ارتباطى کشور فعال شده که 92 درصد 

آن به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

متناسب سازى حقوق 
دائمى شد

هیئــت وزیــران با هدف     خبر آنالین |
اســتمرار متناسب ســازى حقوق بازنشستگان 
با شــاغالن پس از پایان برنامه ششم توسعه و 
به منظور برقــرارى عدالت در نظــام پرداخت و 
رفع دغدغه و بهبود معیشــت بازنشســتگان و 
مستمرى بگیران «الیحه دائمى شدن متناسب 
ســازى حقوق بازنشستگان با شــاغالن» را به 

تصویب رساند.

بسترى هاى بى سابقه
  خبرگزارى صدا و سیما | فریدون 
همتى، استاندار هرمزگان با انتقاد از اینکه میزان 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى در هرمزگان به 60 
تا 70 درصد رسیده است، تصریح کرد: با بیشترین 
تعداد بسترى ها به دلیل بیمارى کرونا در استان 
مواجه هستیم که از ابتداى شیوع کرونا تاکنون، 
بى ســابقه بوده و متأســفانه تعداد فوت به دلیل 

بیمارى کرونا نیز افزایش یافته است.

رشد ازدواج 
در سال کرونایى

مدیرکل دفتر توســعه اجتماعى    ایسنا|
معاونت جوانــان وزارت ورزش و جوانان گفت: 
آمار ازدواج در سال 99 حدود 4/4 درصد نسبت به 
سال قبل از آن رشد داشته که روندى افزایشى و 
مثبت تلقى مى شود. اعظم کریمى اظهار کرد: به 
طور کلى از سال 92 به بعد تا سال 1398 همواره 
آمار ازدواج با نرخ کاهشى بین 9 تا 4 درصد نسبت 
به ســال قبل از خود و روند طالق نیز با نشیب و 

فرازهایى مواجه بوده است.

مقابله «دیوار» با 
گرانفروشى 

«دیــوار» خبــر داده کــه با    برترین ها |
سازوکارى دقیق امکان سوداگرى در آگهى هاى 
خودرو را از بین برده است. چند ماه پیش «دیوار» 
اعالم کرد که با تعیین «بازه قیمت منصفانه» براى 
هر مدل خودرو و به روزرسانى روزانه آن، امکان 
ورود قیمت هاى عجیب و غریب در آگهى ها را 
از بین برده است. با گذشت چند ماه از این ماجرا 
مشاهده مى شود که این ترفند کامًال مؤثر بوده و 
دیگر کاربرى از باال بودن و غیر واقعى بودن قیمت 

خودروها در «دیوار» شکایت نمى کند. 

آب کرج قطع شد
یک هفته اى است که آب    تجارت نیوز |
برخى مناطق استان البرز بدون اخطار قبلى قطع 
مى شود و مشترکان نسبت به قطع بدون برنامه 
آب در این استان اعتراض دارند. این در حالى است 
که مشترکان در این استان از سهمیه بندى آب در 
روزهاى پنج شنبه و جمعه خبر داده بودند و عده اى 
از آنها گفته بودند که قطع آب گاهى به ده ساعت 
در شبانه روز هم مى رسد. . وزارت نیرو مى گوید 
این مشکل به دلیل قطعى برق به وجود آمده است.

کاالهاى اساسى 
به میزان کافى است

دویست و سى و هشــتمین جلسه ستاد    ایسنا|
هماهنگى اقتصادى دولت روز یک شــنبه به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد. روحانى  با تأکید بر ضرورت 
ادامه اقدامات مؤثر و فورى در تأمین کاالهاى اساسى 
گفت: دولــت در دوران اوج جنگ اقتصادى با تالش و 
پیگیرى هاى مؤثر اجازه نداده است تحریم هاى ظالمانه 
مانع از تأمین کاالهاى اساســى شود و به همین دلیل، 
علیرغم همه محدودیت هاى ارزى، کاالهاى اساسى 
و ضرورى، تولید و به میزان کافى تأمین و وارد شده است.

مدتى بروید میانشان 
   روزنامه جمهورى اسالمى |

قصه طالبــان دارد به جاهاى عجیبى مى رســد. این 
روزها برخى جماعت رســانه چى که خــود را «عالم 
کل خفیات»مى داننــد، قلم به تطهیــر این جماعت 
طهارت ناپذیر بر صفحه سفید کاغذ مى برند و حرافان 
سبک کالم و تریبون دار هم گوى ســبقت را از همه 
مى ربایند! براى به در آوردن عالــم و آدم از بى خبرى، 
پیشنهاد مى شــود همین مدافعان امروزین طالبان را 
بفرســتیم مدتى میان طالبان نشســت و برخاست و 
زندگى کنند و از مهر برادران خویش توشه برگیرند و 
بعد به تشریح روزگارشان قلم بزنند و سخن بگویند. این 
مى تواند به همه ما کمک کند براى رسیدن به شناخت 

تازه از طالبانى که متمدن شده اند. 

2گزینه ریاست صداوسیما
بر اســاس اخبار رســیده گویا     نامه نیوز |
عبدالرضا رحمانى فضلى و محمدحسین صفار هرندى 
دو گزینه جدى براى تصدى ریاست صداوسیما هستند.
گویا بــا رحمانى فضلى صحبت هایــى درباره تصدى 
ریاست  صداوســیما شده اســت و همزمان نام صفار 
هرندى هم به جدیت به گوش مى رسد و باید دید سمت 
مهم ریاست  صداوسیما بر عهده چه کسى قرار مى گیرد. 
بر اساس شنیده ها، رئیس دفترى رئیس جمهور جدید به 

على عسکرى خواهد رسید.

تعطیلى کنسولگرى  ایران 
در بلخ 

به دنبال بدتر شــدن اوضاع امنیتى و    فارس|
سقوط چندین شهرستان در والیت بلخ به دست طالبان، 
کنسولگرى هاى ایران، ترکیه و پاکستان تعطیل شد. 
کنسولگرى هاى این سه کشــور بخش صدور ویزا را 
تعطیل کرده و دیپلمات ها به کابل بازگشــته اند. پیش 
از این فرهاد عظیمــى، والى بلــخ از تعطیلى چندین 
کنسولگرى از جمله کنسولگرهاى کشورهاى ایران، 
ترکیه و روسیه در شهر مزار شریف خبر داده بود. 127 
شهرستان این کشور طى دو ماه گذشته به دست طالبان 
سقوط کرده و دولت تنها موفق شــده 10 والیت را از 

کنترل طالبان خارج کند.

یک سئوال بى پاسخ
حسین مرعشــى از چهره هاى     خبر آنالین |
سیاسى اصالح طلب گفت: یک سئوالى از بنده درباره 
انتخابات اخیر پرســیدند که بنده در پاســخ آن ماندم.  
سئوال این بود چه مسئله اى وجود داشته که نظام حاضر 
شد این هزینه ســنگین را براى رئیس جمهورى آقاى 
رئیسى پرداخت کند یعنى باالخره هدف از یکپارچگى 
حکومت چه بــوده اســت. جمهورى اســالمى چه

 پروژه اى مدنظــرش بوده که الزم بــود با این هزینه 
سنگین عمل کند.

اکثر مردم پول غذا ندارند
سازمان ملل متحد هشــدار داده است    ایسنا|
که بیش از سه چهارم خانوارهاى لبنانى از جمله 100 
درصد آوارگان سورى ساکن این کشور، غذا یا پول خرید 
آن را ندارند. نتیجه تحقیق جدید  حاکى از آن اســت 
که به ویژه کودکان این کشــور بار و فشار وخیم ترین 
ســقوط اقتصادى در تاریخ معاصر جهــان را تحمل 

مى کنند.

خبرخوان

در سال هاى اخیر تالش شده تا مجازات هاى جایگزین 
حبس براى متخلفان اعمال شــود. در اســتان خراسان 
رضوى نیز این مهم امرى مســبوق به ســابقه است و 
مجازات هاى جایگزین متعــددى به  جاى حبس اعمال  

شده که برخى از آنها در نوع خود ابتکارى نیز بوده است. 
براى مثال طبق گفته رئیس کل دادگســترى جغتاى، 
کارگردانى به دلیل شــکار غیرمجاز ملــزم به تهیه یک 
مستند 30 دقیقه اى از حیات وحش جغتاى شد که قابلیت 
پخش در شبکه استانى و صداوسیما داشته باشد که به نحو 

مطلوب اجرا شد.

همچنین متخلفــى که به تهیه مقاله پژوهشــى درباره 
گونه هاى وحشــى و حیوانات در حال انقراض ملزم شد 
و یا مجرمى  ملزم به 270 ســاعت خیاطى رایگان براى 
مهدهاى کودك تحت پوشش بهزیستى شد و یا قنادى که 
مکلف شد براى نیازمندان کیک تهیه کند و مجرم جوانى 
که ملزم شد خطبه ها و کلمات قصار حضرت على(ع) در 
نهج البالغه را به مدت یکســال در شبکه هاى اجتماعى 
منتشر کند و کمک به بیماران بى بضاعت نیز ابتکار دیگرى 
بوده است که از سوى دادگســترى در خراسان رضوى 

اعمال شده و نتایج مثبتى نیز به بار آورده است.

رئیس اتحادیه شرکت هاى حمل ونقل مسافرى گفت: 
پس از اینکه ارمنستان اعالم کرد به گردشگران واکسن 
کرونا تزریق مى کند، تقاضاى بلیت اتوبوس و اتوبوس 
دربستى به سمت شهر مرزى ارمنســتان «نوردوز» در 

جلفا افزایش یافته است.
احمدرضا عامرى با بیان اینکه در حال حاضر هیچ سفر 
خارجى از طریق مرز هاى زمینى نداریم، گفت: از زمان 
شیوع ویروس کرونا سفر هاى زمینى به تمامى کشور هاى 
مرزى از جمله ارمنستان، گرجستان و استانبول ممنوع 
بوده و به هیچ عنوان شرکت هاى حمل و نقلى حق جابه 

جایى مسافران در این بخش را ندارند.
او با بیان اینکه تقاضاى زمینى براى ســفر به ارمنستان 
افزایش یافته اســت گفت: در حالى که ســفر زمینى به 
مقاصد خارجى به حداقل و تقریباً صفر رســیده اســت، 
در چند روز گذشته شــاهد افزایش تقاضاى خرید بلیت 

اتوبوس به سمت مرز هاى ارمنستان هستیم.
رئیس اتحادیه شرکت هاى حمل ونقل مسافرى با بیان 

اینکه مردم براى تزریق واکســن کرونا راهى ارمنستان 
شــده اند، گفت: پس از اینکه ارمنســتان اعالم کرد به 
گردشــگران واکســن کرونا تزریق مى کند، تقاضاى 
بلیت اتوبوس و اتوبوس دربســتى به سمت شهر مرزى 

ارمنستان «نوردوز» در جلفا افزایش یافته است.
 عامرى گفت: از گذشته ســفر زمینى به ارمنستان بین 
ایرانى ها بســیار رایج بود، اما مدتى است که سفر هاى 
زمینى متوقف شده و در شــرایطى که مسافران امکان 
سفر به کشــور هاى خارجى را ندارند، شــاهد موجى از 
گردشگران ایرانى به سمت ارمنستان هستیم که قصد 

اکثر این افراد تزریق واکسن با هزینه کم است.
او با تأکید بر اینکه در حال حاضر بسیارى از کشور ها از 
این طریق صنعت گردشــگرى خود را رونق مى دهند، 
افزود: از کشور ایران هم بسیارى از مسافران با هماهنگى 
شــرکت هاى حمل ونقلى و به صورت دربستى اقدام به 
سفر به این کشور مى کنند که در این بخش نرخ ها با خود 

رانندگان اتوبوس هماهنگ مى شود.

ســفر هوایى آنقدر گران شــده که براى اکثر مسافران 
به گزینه آخر تبدیل شــده اســت. همیــن ماه پیش 
یعنى یازدهم خرداد ماه بود که ســخنگوى ســازمان 
هواپیمایى کشــورى اعالم کرد هیچگونــه افزایش 
قیمتى در ســفر هاى هوایــى رخ نــداده و برنامه اى 
هم براى آن وجــود ندارد اما برخالف وعده ســازمان 
هواپیمایــى قیمــت بلیت هواپیمــا بار دیگــر گران 

شد!
هواپیما در مســیر هاى داخلى این است که تقریبًا همه 
ایرالین هاى داخلى در این افزایــش قیمت همصدا و 
هماهنگ هستند؛ بر این اساس ایرالین ها در بسیارى 

از مســیر هاى داخلى حدود 300 تــا 400 هزار تومان 
نرخ هاى خود را باالتر از نرخ هــاى مصوب به فروش 
مى رســانند. در مورد قیمت بلیت سفر هاى خارجى که 
مبلغ بسیار بیشتر از این حرف هاست. به عنوان مثال نرخ 
بلیت پرواز گوانگجو شــانگهاى آن هم در عرض کمتر 
از دو هفته از 60 به 85 میلیون تومان رسیده است. این 
در حالى اســت که پیش از این هم این بازار یک شوك 
قیمتى شــدیدى را تجربه کرده بود، به عنوان مثال در 
حال حاضر قیمت بلیت هواپیمــا تهران-پکن به 290 
میلیون رسیده در حالى که در سال 97 هزینه آن نزدیک 

به 12 میلیون تومان بود.

روزنامه «فرهیختگان» درباره مســابقه «دورهمى» و 
شرایط تولید این برنامه تلویزیونى با ناصر قدیر کاشانى، 
تهیه کننده این برنامه گفتگو کرده است که بخش هایى از 

این گفتگو را مرور مى کنیم. 
براى برنامه خیلى هزینه شده است؟

بله.
اینکه مى گویند پرهزینه ترین مسابقه 

بعد از انقالب است، درست است؟
بله. درست است.

درباره رقم روبات مى توانید صحبت 
کنید؟

رقم را نمى گویم ولى حضور اسپانسر برنامه براى همین 
موضوع بود. آن عدد عجیب و غریب را اسپانســر برنامه 

پرداخت کرده است.
 به دالر پرداخت کردید؟

بله.
در داخل چنین چیزى نداشتیم و باید 

وارد مى شد؟
بله.

اسپانسر برنامه آمده که برنامه را به 
سود برساند یا اینکه ضرر نکنید؟

حتمًا کار اقتصادى سود دارد و این کارى نبوده که صرفًا 
در آن ضرر نشود. ما دو دکور داریم. هر مسابقه اى که اجرا 
مى شود، داراى یک دکور اســت و ما پول یک دکور را از 
سازمان صداوســیما گرفتیم. به عالوه، هزینه عجیب و 
غریبى بابت LEDها و یکســرى دوربین ها که استفاده 
مى کنیم شــد که این دوربین ها در ایران و دبى نبوده و از 
آمریکا خریدیم و به دبى و از آنجا به ایران آوردند و تحویل 
دادند. لوازمى که در این برنامه استفاده مى کنیم در ایران 

نایاب است.
منظور از لوازم چه چیزهایى است؟

مثل دوربین، نور و ادوات فیلمبردارى. دستگاه فیلمبردارى 
ما دوار است که بچه ها طراحى کردند و با موتور مى چرخد و 

در ایران چنین چیزى نداریم. 
قیمت یک میلیــون دالر براى روبات 

درست است یا بیشتر است؟
عدد از من نگیرید ولى یک میلیون دالر زیاد اســت و این 

عددها نیست.

2 برادر بر ســر اختالف ملکى 3 عموزاده خود و فرزند 
نوجوان یکى از آنها را به رگبار بسته و قتل عام کردند.

قتل عام سه برادر و فرزند نوجوان یکى از آنها در روستاى 
تختیه از توابع بخش اســماعیلیه اهواز رخ داد. این قتل 
عام خانوادگى بر سر نزاع پسرعموها بخاطر یک زمین 
رخ داده بود. دو برادر کــه عامل این قتل عام خانوادگى 
بودند از مهلکه گریختند.تحقیقات پلیسى براى یافتن 

ردى از عامالن این قتل عام خانوادگى ادامه دارد.
صبح روز 11 تیرماه امســال، قتل عام سه برادر و فرزند 
نوجوان یکى از آنها بر ســر زمین کشــاورزى شان در 
روستاى تختیه بخش اسماعیلیه اهواز لحظات پر التهابى 

را در روستا رقم زد.
اهالى روستا هنوز هم باورشان نمى شود پسرعموهاى 
خانواده «براجعه» در اقدامى وحشیانه اعضاى خانواده 
را قتل عام کرده باشند. نزاع دو برادر با پسرعموها چند 
روزى بود که جریان داشــت. تا اینکه دو برادر با سالح 
کالشینکف سر مزرعه سراغ پسرعموهایشان رفتند و 

حمام خون به راه انداختند.
«رسول براجعه» برادر «حسن» و «عباس» و «طالب 
براجعه» که در این حادثه به قتل رسیدند در مورد جزئیات 
این ماجرا گفت:«نزاع برادران من با پسرعموهایم از چند 
روز قبل بر سر زمین کشــاورزى 5 هکتارى آغاز شده 
بود.برادرهایم روى زمین کار مى کردند و در حال آماده 
کردن زمین براى کشت شلتوك بودند که دو پسرعمویم 
ســراغ آنها مى رفتند و مى گفتند باید نصف این زمین 

را به ما بدهید چون زمین ما از اینجا کوچک تر اســت.
برادرهاى من زیر بار زورگویى نمى رفتند اما آنها دست 
بردار نبودند و مى گفتند مى خواهیم در نیمى از این زمین 

زراعت کنیم.»
رســول براجعه در ادامه گفت:«پسرعموهاى من افراد 
باجگیرى هســتند.آنها همیشــه به اهالى روستا زور 

مى گویند و وقتى کسى به آنها اعتراض مى کرد آنها را 
با اسلحه تهدید مى کردند.آنها کشاورز و کارمند شرکت 
نفت هستند و وضع مالى خوبى دارند. اما باز هم دست از 

زورگویى بر نمى داشتند.»
برادر مقتوالن در مورد جزئیات روز حادثه گفت:«آن روز 
پسرعموهایم سر زمین کشاورزى رفته بودند و باز هم نزاع 

را آغاز کرده بودند.عمویم که براى وساطت جلو رفته بود 
به او تیراندازى کرده بودند. همان موقع برادر کوچک تر به 
برادر خود گفته بود پسرعموها را بکش و براى او اسلحه را 
آماده کرده بود.آنها سه برادر من را به رگبار بستند و پسر

 14 ســاله برادرم "عباس" را هم به ضرب گلوله به قتل 
رساندند و بعد از حادثه پا به فرار گذاشتند.»

قتل عام 3 برادر در خوزستان!

روبات «دورهمى» چند؟!

سنگ هاى بزرگ ترین آسیاب آبى ایران  
از چرخش ایستاد

صدور حکم متفاوت براى کارگردان متخلف!

افزایش درخواست براى اتوبوس هاى دربستى
به مرز ارمنستان

گران شدن نجومى بلیت هواپیما 

در حالى که ســنگ هاى بزرگ ترین آسیاب آبى ایران 
معروف به آسیاب «خان» زواره پس از 60 سال در اسفند 
ســال 1398 به چرخش در آمد، حال دوباره از چرخش 

ایستاد.
سید احسان ایزدى مالک بزرگ ترین آسیاب آبى ایران 
علت تعطیلى مجموعه گردشگرى آسیاب آبى «خان» 
زواره را عمل نکردن مسئوالن به تعهداتشان بیان کرد و 
گفت: مسئوالن براى احیاى این آسیاب قول داده بودند 

که هیچکدام عملى نشده است.
وى با گالیه از برخى از مســئوالن افزود: مســئوالن 
حتى حاضر نیســتند به تماس هاى تلفنى من هم پاسخ 

دهند.
یکى از آسیاب هاى شش گانه زواره، معروف به آسیاب 
«خان» به همت ســید احســان ا... ایزدى طباء زواره 
بازسازى و به مجموعه سفره خانه سنتى براى پذیرایى از 
مسافران و گردشگران داخلى و خارجى تبدیل شده است.

ایزدى براى حفظ میراث فرهنگى و توسعه گردشگرى 
شهر تاریخى زواره، آسیاب آبى ششم معروف به آسیاب 
«خان» را از مجموع شش آســیاب قدیمى شهر زواره 
که قدمت 1000 ســاله دارد خریدارى و بازسازى کرده

 است.
در مرحله اول بازسازى آسیاب آبى ششم«خان» زواره در 
این مجموعه سفره خانه سنتى راه اندازى شد و آسیاب 

آبى کار خودش را با تبدیل گندم به آرد آغاز کرد.
کارشناســان میراث فرهنگى معتقدند قدمت ساختمان 
اصلى آســیاب آبى ششــم زواره که در عمق 10 مترى 
زمین بنا شده است به بیش از 1000 سال مى رسد. این 
کارشناسان قدمت قسمت هاى بعدى این آسیاب آبى را 

به پیش از دوران صفویه مى دانند.
در بازسازى بزرگ ترین آسیاب آبى ایران قسمت هایى 
از ســقف این بنا که مربوط به 1000 سال پیش است؛ 

حفظ شده است.
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ایستگاه هاى منطقه 3
 به روز مى شود

مدیـر منطقه 3 شـهردارى اصفهان گفـت: عملیات 
سـاخت و نصـب تعـداد 35 سـایبان طـرح جدید در 
ایسـتگاه هاى اتوبـوس سـطح منطقه بـا هزینه اى 
بیش از هفـت میلیـارد ریال در دسـت اقدام اسـت. 
حسـین کارگر اظهار کرد: تعداد هشـت سـایبان در 
سال گذشـته تهیه و نصب شد که با اسـتقبال خوب 
شـهروندان تعـداد 35 دیگر نیـز با هزینـه اى بالغ بر 
هفت میلیـارد ریال تـا پایان سـال جارى سـاخته و 
نصـب خواهـد شـد. وى افـزود: از خصوصیت هاى 
این ایسـتگاه هاى جدید مى تـوان بـه قابلیت نصب 
نمایشـگر و نقشـه راهنماى مسـیر اتوبوس، زیبایى 
بیشتر و سازگارى با سـبک معمارى سنتى اصفهان

 اشاره کرد.

دیدار مدیر کل با رئیس کل 
به گزارش روابط عمومى اداره کل بهزیسـتى استان 
اصفهان، به مناسـبت گرامیداشـت هفته قوه قضائیه 
و یـاد و خاطره شـهید آیـت ا... دکتر بهشـتى و دکتر 
فیاض بخش موسس سازمان بهزیستى، دکتر ولى اله 
نصر مدیر کل بهزیسـتى اسـتان اصفهان بـه همراه 
اعضاى شـوراى معاونین بهزیسـتى اسـتان با دکتر 
محمدرضـا حبیبـى رئیـس کل دادگسـترى و علـى 
اصفهانى، دادسـتان دیدار و از تالش هاى همه جانبه 
دسـتگاه قضا در اسـتان در راسـتاى پیشـبرد اهداف 
و فعالیت هـاى حقوقـى و قضایى بهزیسـتى اسـتان 
و  خدمت رسـانى به جامعه هـدف بهزسـتى تقدیر و 

تشکر کردند.

عملیات تعویض
 3 والو 

با هدف بهره برداري مناسـب و جلوگیري از نشتی و 
هدر رفت آب سـه عددگیت والو فرسوده، 100، 200 
و 80 میلـى متر در سـه منطقـه خیابان امـام خمینی 
(ره)، فلکه شـاهد رهنان و خیابان صمدیه در سـطح 
آبفا منطقه 3 تعویض شـد. به گزارش روابط عمومى 
آبفا منطقه 3،  جهت جلوگیري از قطعی آب طوالنی 
وتسـریع در پیشـرفت عملیـات، اکیپ حـوادث این 
منطقه از چند روز گذشته اقدام به مانور والوها، شست 
و شـوى پیچ ها ،کاتر زنی اطراف دال و آماده سـازي 
داخل حوضچه ها کرد و در ادامـه کار تعویض والوها 

صورت گرفت.

پیشرفت سمپاشی منهول ها 
سم پاشی منهول هاي فاضالب در سطح منطقه 2 به 
نیمه راه رسید. به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه 2، 
رئیس اداره بهره برداري وتوسعه شبکه فاضالب آبفا 
منطقه 2 با اعالم این خبر گفت : سـم پاشی 26 هزار 
فقره منهول فاضالب در سطح منطقه با هدف امحاء 
سوسک ها و حشرات موذي و همچنین افزایش سطح 
بهداشت عمومی شهروندان ، در حال انجام است و در 
حال حاضر بیش از 50 درصد از منهول هاي فاضالب 
سم پاشی شده است. اسدي بیان کرد: هزینه اجراي 
این عملیات از بخش اعتبارات جـاري منطقه تأمین 

اعتبار می شود.

آغاز تزریق
 دوز دوم 

افـرادى کـه 28 روز از دریافـت نوبت اول واکسـن 
اسپوتنیک وى و سینوفارمشان گذشته، براى دریافت 
نوبت دوم به پایگاه واکسیناسـیون شهرسـتان خود 
مراجعـه کنند. سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى 
اصفهـان بـا تاکید بـر اینکه ایمنـى واکسـن پس از 
تزریـق دو نوبـت آن ایجاد مى شـود گفـت: در حال 
حاضر مشـکلى براى تامین دوز دوم این واکسـن ها 
وجود ندارد. آرش نجیمى به شـروع موج پنجم همه 
گیرى بیمـارى کووید 19 اشـاره کرد و افـزود: افراد 
باالى 70 سال که تاکنون براى انجام واکسیناسیون 
کرونا مراجعه نکرده اند، هرچه سـریعتر براى تزریق 
واکسـن به پایـگاه واکسیناسـیون شهرسـتان خود 

مراجعه کنند.

خبر

نیروگاه خورشــیدى 260 کیلوواتى میدان میوه و تره بار 
اصفهان روز یکشــنبه با هدف بهره گیرى هرچه بیشتر 
از انرژى هاى تجدید پذیر راه اندازى شــد. این نیروگاه به 
عنوان نخستین نیروگاه خورشــیدى روى بام یک مرکز 
بزرگ خدماتى شــهردارى در سطح کشور، بر روى سقف 
تاالر 26 میدان میوه و تره بار این کالنشهر ایجاد شده است.
نیروگاه مورد اشاره مى تواند برق 8500 پایه روشنایى را در 
روز تأمین کند، همچنین بازگشت سرمایه ایجاد این نیروگاه  
خورشیدى چهار سال اعالم شــده است و با استفاده از آن 

معادل 61 هزار لیتر بنزین در سال صرفه جویى مى شود.
به همراه این پروژه عملیات عمرانى تاالر 23 این میدان به 

عنوان بارانداز شیالت در مرکز کشور آغاز  و تاالر شماره 25 
این میدان افتتاح شد. مسقف کردن محوطه عرضه سبزى 

دیگر پروژه دیروز بود.
به گفته مدیــر عامل ســازمان میادین میوه و تــره بار و 
ساماندهى مشــاغل شهرى شــهردارى اصفهان در این 
مراســم 33 میلیارد تومان براى موارد مورد اشاره هزینه 

شده است.
محمد ُمجیرى افزود: میدان مرکزى میوه و تره بار در محل 
فعلى سال 1373 احداث شــد، در آن زمان جمعیت شهر 
اصفهان یک میلیون و 200 هزار نفر بود که توســعه این 

مجموعه ضرورى است.

رئیس اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان، گفت: به طور 
کلى شرایط فروش طال به هم ریخته است، به همین رو 
مردم براى تهیه مایحتاج خودشــان از خرید طال فاصله 

گرفتند و به بدلیجات و نقره جات روى آوردند.  
هوشنگ شیشه بران ابراز کرد: بســیارى از مغازه داران 
80 الى 90 درصد یا گاهى به طــور کلى به خصوص در 
بحث جواهرفروش هــا کاهش فروش پیــدا کرده و از 
طرفى دیگر تهیه کننده و مصــرف کننده فکر مى کنند 
با شرایط موجود توانایى خرید طال و جواهر وجود ندارد؛ 
خانواده ها بیشتر براى مســائلى مانند ازدواج و کادو به 
محصوالتى که با نقره و یا بدلیجات روى آورده و همان 

ماشــین آالت طال االن بدلیجات و نقره جات را تولید
 مى کنند.

وى گفت:  ما دیدیم اگر بخواهیم مقــدار عیار را پایین 
بیاوریم تا قدرت خرید مردم بیشتر بشود دچار معضالت 
بسیار مى شویم، چون اســتاندارد ایران طالى 18 و 21 
است و از این بابت هم نتوانستم کارى انجام بدهیم. وى 
گفت: مصرف کنندگان طال ، بیشتر به بدلیجات و نقره 
جات روى آوردند و االن اکثر مغازه هایى که مبادله خرید 
و فروش طال دارند، محصوالتى تهیه مى کنند و به فروش 
مى رسانند که از لحاظ وزن پایین باشند و بتواند با بودجه 

یک خانواده همخوانى داشته باشد.

روى آوردن نوعروسان به 
بدلیجات و نقره جات

راه اندازى نیروگاه خورشیدى 
میدان میوه و تره بار 

کارشــناس مرکز پیش بینى هواشناســى اســتان 
اصفهان از افزایش نسبى دماى استان تا پایان هفته 
جارى به علت تشدید توده پر فشار جنب حاره اى در 

این منطقه خبر داد.
حجت ا... على عســگریان اظهار داشــت: جوى به 
نسبت پایدار در سطح اســتان حاکم است و آسمان 
بیشتر مناطق کمى تا قسمتى ابرى و در ساعات بعد از 

ظهر وزش باد پیش بینى مى شود که در مناطق شرقى 
و شمالى با خیزش گرد و خاك محلى همراه است.

وى به افزایش نســبى دما از روز دوشنبه (امروز) تا 
پایان هفته جارى اشاره کرد و افزود: به علت تقویت 
و گسترش توده پر ارتفاع جنب حاره اى از روز دوشنبه 
شــدت گرما افزایش مى یابد و دماى شهر اصفهان 

دوباره به باالى 40 درجه سانتیگراد خواهد رسید.

دماى اصفهان به باالى 40 درجه مى رسد

رئیس اتاق اصناف اصفهــان گفت: اینکه دولت بخواهد 
هزینه قرمز شدن شــهرها را از اصناف پرداخت کند، در 
حالى که نقش اصناف در انتقــال ویروس کرونا تنها 10 

درصد است، اشتباه است.
رسول جهانگیرى اظهار کرد: دولت در این دوره باید به 
سمت محدود کردن فعالیت ها و خدمت رسانى بخش هاى 
مختلف خود پیش رود به این شکل که آرام آرام در مراکز 
تجمعى خود محدودیت ایجاد کند و فعالیت ها را دورکار 
کند تا مراجعان براى انجام امور خود و تنها براى یک امضا 

به اداره و دستگاهى مراجعه نکنند.
وى با تاکید بر اینکه در موج جدید کرونا باید پروتکل ها 
را رعایت کنیم، تصریح کرد: در این شــرایط اگر کسى 
پروتکل ها را رعایت نکند باید با وى برخورد شود و دولت 

این بار نباید محدودیت ها را در بحث اصناف اعمال کند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیــان اینکه در این موج 
باید به ســمت انجــام الکترونیکى امور پیــش رفته و 
مراکز تجمعــى خود را مدیریت کنــد، تاکید کرد: عمال 
اصناف تحمل ایــن را ندارند که دولت در ســاده ترین، 

کم هزینه ترین و پرمخاطب ترین اقدام، براى مهار کرونا 
به صورت سراسرى اصناف را تعطیل کند.

به اعتقاد جهانگیرى، در این مــوج جدید کرونا تنها باید 
با واحدهاى صنفى که پروتــکل ها را رعایت نمى کنند، 
برخورد شود، نه اینکه صفر تا صد تمام صنوف را تعطیل 
کنیم. وى ادامه داد: اصناف در موج هاى گذشــته شیوع 
کرونا اگرچه زیر بار تطعیلى رفتند، اما مهار این ویروس 
به دلیل رعایــت پروتکل ها بود نه به واســطه تعطیلى 

واحدهاى صنفى.

رئیس اتاق اصناف:

دولت براى مهار کرونا نباید دوباره اصناف را تعطیل کند

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
خودرو هاى شوتى در استان اصفهان در سال گذشته 

14 نفر و امسال 7 نفر را به کام مرگ کشاندند.
شوتى پدیده اى اجتماعى-اقتصادى در ایران است 
که در آن افراد به قاچاق کاال یا انسان به وسیله خودرو 
با سرعت هاى غیرمجاز مى پردازند. این خودروهاى 

سوارى خودروى شوتى نامیده مى شوند.
منصور شیشه فروش با اشــاره به تردد خودرو هاى 
شوتى در استان اصفهان گفت: در محور هاى اصلى 
استان شرق به غرب، جنوب به شمال این خودرو ها 
بدون رعایت ضابطه هــاى راهنمایى و رانندگى و با 
انجام حرکات غیر ایمن اقدام به حمل قاچاق مى کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان 
اینکه خودرو هاى شوتى به صورت غیرمجاز و با انجام 
تخلفاتى از جمله سرعت زیاد، انجام حرکات نمایشى 
و تردد در راه مخالف حوادثى را ایجاد مى کنند، گفت: 
در استان اصفهان در سال گذشته به دلیل بى احتیاطى 
و سرعت غیرمجاز خودرو هاى شوتى 14 نفر و امسال 

7 نفر را به کام مرگ کشــاندند و باید اقدامات الزم 
توســط پلیس راه و راهدارى در راستاى جلوگیرى از 
رخداد حوادث ناشــى از اینگونه رفتار هاى غیرمجاز 

انجام شود.
شیشه فروش با اشــاره به وجود 3 آزادراه در استان 
اصفهان گفت: مقــرر شــد در آزادراه غرب که 93 
کیلومتر طول دارد اقدامات فنى در راستاى پیشگیرى 
از رخداد حوادث جاده اى و نصــب تابلو ها و اصالح 
آسفالت ها و شناسایى و رفع نقاط پر خطر و آسیب پذیر 

انجام شود.
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: مقرر شــد در آزادراه اصفهان به 
کاشــان که 162 کیلومتر طول دارد، اقدامات ویژه 
در راستاى پیشگیرى از حوادث و اصالح آسفالت و 
ایجاد مجتمع هاى بین راهى انجام شود و در آزادراه 
شــرق نیز که 63 کیلومتر طول دارد، ایجاد پاسگاه 
پلیس راه، تکمیل اورژانس و ایجاد پد بالگرد در دستور 

کار قرار گیرد.

خودرو هاى شوتى 7 نفر را به کام مرگ کشاندند

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت:به منظور تســهیل در عبور و مــرور دوچرخه 
سواران شهردارى اصفهان اقدام به ایجاد رمپ هاى 
عبور دوچرخــه در پل هاى عابر پیــاده غیرمکانیزه 

مى کند.
مســعود بنده خدا معــاون حمل و نقــل و ترافیک 
شــهردارى اصفهان گفت: با توجه به اینکه در شهر 
اصفهان بیش از پیش به دوچرخه سوارى و حمل و 
نقل پاك توجه مى شود، شهردارى بر آن شد به منظور 
تســهیل در عبور و مرور دوچرخه ســواران اقدام به 
ایجاد رمپ هاى عبور دوچرخه در پل هاى عابر پیاده 

غیرمکانیزه و سایر معابرى که با پله از معبر اصلى جدا 
شده اند و اختالف ارتفاع دارند کند.

او افزود: به همین جهت این طرح که براى اولین بار 
در اصفهان اجرا مى شود به صورت آزمایشى در برخى 

پل هاى منطقه 7 انجام شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان با 
بیان اینکه هزینه ایجاد رمپ بــراى هر پل نزدیک 
به 10 میلیون تومان اســت، تصریح کرد: در شــهر 
اصفهان تعداد 104 پل عابر پیاده غیرمکانیزه وجود 
دارد که امیدواریم ظرف ســه ماه آینده همه به رمپ 

عبور دوچرخه مجهز شود.

تجهیز پل هاى عابر پیاده به رمپ عبور دوچرخه 

سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اعالم دالیل 
کمبود مرغ در بازار گفت: گالیه مردم از بابت گرانى کاالهاى 
اساسى به حق است، چراکه با توجه به درآمد خانوار و کوچک 
شدن سفره هایشــان حداقل این انتظار را از دولت دارند که 

قیمت کاالهاى اساسى را گران نکند.
اسماعیل نادرى اظهار کرد: خوشــبختانه به غیر از مرغ که 
مقدارى در هفته گذشته به دلیل هواى گرم، عرضه آن کم 
شد، در بحث فراوانى دیگر کاالهاى اساسى در بازار اصفهان 

هیچ مشکل و کمبودى نداریم.
وى درباره دالیل کمبود مرغ در بــازار، توضیح داد: مطابق 
سال هاى گذشته با گرماى هوا به خصوص در تیر ماه، تلفات 
مرغدارى ها افزایش مى یابد که به دنبال آن شاهد کاهش 
عرضه مرغ به بازار مى شویم و همواره در دو هفته نخست 

تیرماه با مشکل مواجه مى شویم.
سخنگوى ستاد تنظیم بازار اســتان اصفهان تاکید کرد: در 
مجموع اکنون مرغ در بازار موجود است و سعى مى شود از 
طریق ســامانه رهتاب و ضریب جمعیتى، با عدالت مرغ در 

استان توزیع شود.
وى خاطرنشان کرد: درحال حاضر مشکلى در میزان جوجه 
ریزى نداریم و حتى جوجه ریزى نســبت به نوبت گذشته 
افزایش داشته است، اما به دلیل گرماى هوا و باالرفتن تلفات 

مرغدارى ها، عرضه مرغ در بازار کمتر شده است.
وى همچنین به افزایش قیمت روغن در ابتداى امسال اشاره 
کرد و گفت: ابتداى امسال قیمت روغن 35 درصد گران شد 
که این به دلیل افزایش هزینه هــاى تولید از جمله نیروى 

انسانى، مواد اولیه تولید و هزینه هاى سربار تولید روغن بود.
نادرى با تاکید بر اینکه امروز شاهد فراوانى روغن هستیم، 
گفت: اگرچه ابتداى امسال در واحدهاى صنفى کوچک با 
کمبود روغن مواجه بودیم، اما اکنون این مشــکل مرتفع 
شده و برندهاى مختلف روغن با تنوع زیاد در بازار عرضه 

مى شود.
وى درباره افزایش قیمت شکر در بازار نیز، توضیح داد: پیش 
از این شکر خانوار و شکر صنف و صنعت با قیمتى متفاوت در 
بازار عرضه مى شــد که از حدود یک ماه پیش قیمت هر دو 
شکر یکسان سازى شد و امروز شکر درب کارخانه با قیمت 
11 هزار و 500 تومان عرضه مى شــود که با اضافه شدن 
هزینه هاى حمل و نقل، بسته بندى و با توجه به نوع شکر بین 

12 هزار تا 14 هزار تومان به دست مصرف کننده مى رسد.
سخنگوى ستاد تنظیم بازار اســتان اصفهان درباره گرانى 
لبنیات در بازار نیز، گفت: هنوز افزایش قیمت لبنیات به صورت 
رسمى ابالغ نشده است، اما در فضاى مجازى و اخبار شاهد 
نگرانى دامداران بابت قیمت تمام شده شیر خام به دلیل گرانى 

علوفه و ... هستیم و آنها معتقدند که هزینه هاى تولید آنها باال 
رفته است. وى تاکید کرد: با این وجود هنوز افزایش رسمى 

شیر خام ابالغ نشده است.
نادرى هم چنین درباره پیشنهاد و درخواست اتحادیه نانوایان 
اصفهان براى افزایــش قیمت نان با توجه بــه نرخ تورم و 
باالرفتن هزینه هاى تولید به خصوص نیروى انسانى، گفت: 
زمانى که هزینه نیروى انسانى و کارگر و دستمزد آن افزایش 
مى یابد به تبع نانوایى ها نیز درخواست افزایش قیمت نان را 
مى دهند. وى گفت: درخواست افزایش قیمت نان در ستاد 
تنظیم بازار بررسى شده و در نهایت باید دید کارگروه گندم، 

آرد و نان اجازه این افزایش را مى دهند یا خیر؟
سخنگوى ستاد تنظیم بازار اســتان اصفهان در خصوص 
نارضایتى مردم از افزایش قیمت کاالهاى اساسى، اظهار کرد: 
مردم از این بابت حق دارنــد، چراکه با توجه به درآمد خانوار 
و کوچک شدن سفره هایشان حداقل این انتظار را از دولت 
دارند که قیمت کاالهاى اساســى را گران نکند و نوسانات 

افزایش قیمت کم باشد.
نادرى تاکید کرد: با وجود این شــرایط، در تامین هیچ یک 
از کاالهاى اساســى در اصفهان کمبودى نداریم و با تدابیر 
صورت گرفته مشکل کمبود مرغ نیز طى یک هفته جارى 

برطرف خواهد شد.

سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان در کنار تشریح وضعیت بازارهاى نان، روغن، شکر و لبنیات پاسخ مى دهد

چرا مرغ در بازار اصفهان
 کم شده است؟

رئیس اداره مشــاوره آموزش و پرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه بیشــترین عالقه و تمایــل دانش آموزان 
به رشته تجربى اســت، گفت: ایده آل این است که هر 
دانش آموزى براســاس عالئق و اســتعداد خود بتواند 
در هر رشــته اى ثبت نام و تحصیل کنــد، اما امکانات، 
محدودیــت و توزیــع متوازن رشــته ها ایــن اجازه را 
نمى دهد که همه دانــش آموزان وارد رشــته تجربى

 شوند.
غالمرضا شــاهمرادى اظهار کرد: در سال تحصیلى که 
پشت سر گذاشتیم حدود 52 درصد از دانش آموزان شاخه 
نظرى و 48 درصد شاخه کار و دانش و فنى و حرفه اى 

را انتخاب کردند که در شاخه نظرى حدود 38 درصد از 
دانش آموزان رشــته تجربى، حدود 20 درصد ریاضى و 

حدود 42 درصد ادبیات و علوم انسانى را انتخاب کردند.
وى با بیان اینکه محدودیت هایى در سیاست هاى کلى 
کشور براى توزیع متوازن رشــته ها وجود دارد، افزود: 
تجمع دانش آموزان در رشته تجربى زیاد شده و پذیرش 
این رشــته محدود اســت، بنابراین انتخاب رشته  باید 
متناسب با نیازهاى کشور و همچنین امکانات هر منطقه 

و ناحیه باشد. 
رئیس اداره مشاوره آموزش و پرورش استان افزود: شاید 
تقاضا براى رشــته اى وجود داشته باشــد، اما براساس 
امکانات منطقه چاره اى جــز محدود کردن پذیرش در 

برخى رشته ها وجود ندارد.

عالقه دانش آموزان اصفهانى به رشته تجربى 

فرمانده انتظامى نایین در شرق استان اصفهان گفت: 
بیش از 127 کیلوگرم حشــیش و تریاك در بازرسى 
از یک دســتگاه خودرو عبورى و سه کوله بر در این 

شهرستان کشف شد.
ســرگرد هادى کیان مهــر گفت: مامــوران یگان 
امداد فرماندهى انتظامى نایین روز یکشــنبه حین 
کنترل بیابان هــاى اطراف در یکــى از محورهاى 
مواصالتى شهرستان به یک دستگاه خودرو کامیون 

بنز مشکوك شدند و به آن دســتور توقف دادند. در 
بازرســى از این خودرو 87کیلــو و760 گرم تریاك

 کشف شد. 
همچنین در بیابان هاى اطراف ایســتگاه انتظامى 
شهید شرافت نایین از 3 کوله بر 33 کیلوگرم حشیش 
و 7 کیلوگرم تریاك کشــف شــد. در این ارتباط 4 
قاچاقچى مواد مخــدر دســتگیر و تحویل مراجع 

قضایى شدند.

کشف127 کیلو مواد مخدر در یک روز

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از دستگیرى اعضاى باند چهار نفره اى در چادگان که 
با تهدید سالح ســرد وارد منزل زنان کهنسال شده و 

طالهاى آنان را سرقت کرده بودند، خبر داد.
حســین ترکیان، اظهار کــرد: در پى وقــوع دو فقره 
زورگیرى مسلحانه و ســرقت طال از زنان کهنسال در 
شهرستان "چادگان"موضوع با حساسیت ویژه اى از 
سوى کارآگاهان پلیس آگاهى این شهرستان دنبال شد.

وى افزود: در بررســى هاى علمى و تخصصى صورت 
گرفته مشــخص شــد ســارقان، چهار نفر از اهالى 
شهرستان هستند که شبانه وارد منزل زنان کهنسال 
شــده و با تهدید سالح ســرد طالهاى آنان را سرقت 

کرده اند. رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان تصریح کرد: سرانجام با یک اقدام هوشمندانه 
ردپاى دو تن از ســارقان در یکى از روستاهاى اطراف 
شهرستان به دســت آمد و کارآگاهان در یک عملیات 
منسجم و هماهنگ آنان را در مخفیگاه خود دستگیر و 

به پلیس آگاهى منتقل کردند.
ترکیان گفت: متهمان در مواجهه با مدارك و مستندات 
ارائه شده از سوى کارآگاهان به دو فقره سرقت مذکور 
با همدستى دو فرد سابقه دار دیگر اعتراف کردند که 
این افراد نیز در عملیاتى دیگر دستگیر و هر چهار نفر 
با اعتراف صریح به جرم خــود تحویل مرجع قضائى 

شدند.

زورگیرى مسلحانه از زنان کهنسال
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گفتگوى کرونایى با بازیگر سرشناس تلویزیون 

الهام پاوه نژاد:  براى تزریق واکسن ایرانى، ریالى پول نگرفتیم
الهام پاوه نژاد این روزها مشــغول تمرین نمایــش «الموزیکا» به 

نویســندگى مارگریت دوراس با ترجمه هوشــنگ حســامى به 
دراماتورژى و طراحى خود و بازى خودش در کنار احســان 

کرمى است. نمایشى که اگر وضعیت قرمز کرونا اجازه 
دهد قرار اســت در تهران روى صحنه برود. آن چه در 

ادامه مى خوانید حاصل گفت وگویى با او در یکى از 
جلسات تمرینش است.

آذر 1399 بــود کــه دکتر 
مصطفى جاللى فخر که 

افزون برآن که 
متخصــص 
بیمارى هاى 

خلــى  ا د

است، نویسنده و منتقد ســینما هم هست از 
شما این گونه یاد کرد: «ما از بین هنرمندان، 
افراد زیادى را داریــم مانند خانم الهام 
پاوه نژاد کــه در فضاى مجازى مطرح 
هستند و از روز اول شیوع کرونا، در کنار 
کادر درمان، شــروع به اطالع رسانى 
کرده و نقــش مثبت داشــته اند.» 
گمان مى کنید بعد از گذشــت بیش 
از شش ماه از آن روزها و تحت فشار 
اقتصادى که عمل به شعارهایى چون 
در_خانه_بمانیم را عمًال نامیســر 
کرده است، همچنان مى توان 
به کمک چهره شناخته شده 
بودن، در کنار کادر درمان 
اطالع رسانى  ایستاد، 
کرد و نقــش مثبت 

داشت؟
واقعیــت این اســت که 
ما در شــروع این اتفاق 
نقشى  مى توانســتیم 
زمینــه  در  مثبــت 
و  اطالع رســانى 
جاانداختن لزوم عمل 
بــه دســتورات کادر 
درمان داشــته 
باشــیم اما از 
نقطــه اى به 

بعد، همان طور که اشاره کردید تحت فشار اقتصادى و بى جواب ماندن 
این سوال که چه کسى پاسخگوى یک ماه، سه ماه، شش ماه یا یک 
سال کار نکردن من نوعى است، طبیعتا ناچار شدیم مجددا کارمان 
را آغاز کنیم. من معتقدم آن چه ما مى گوییم از نقطه اى به بعد، دیگر 
نه تبلیِغ عمل به درخواست هایى چون در_خانه_بمانیم که ضد تبلیغ 
آن است. چون با تاکید مکرر ما بر آن، کسانى هستند که گمان کنند 
هنرمندان سر گنج نشسته اند، در خانه اند و کار نمى کنند، حال شان 
هم خیلى خوب است و دستورالعمل صادر مى کنند که دیگران هم 
کار نکنند و در خانه بمانند. در صورتى که ابدا این گونه نیست. کافى 
است به یاد بیاوریم اهالى فرهنگ وهنر، چند نفر از عزیزان شان را در 
همین دوران که روى صحنه و جلــوى دوربین در حال کار بودند، از 
دست دادند؟ پرویز پورحسینى، کریم اکبرى مبارکه، اکبر عالمى و... ما 
هنرمندان بسیارى را از دست دادیم و هنرمندان بسیارى به این بیمارى 
دچار شدند که خوشبختانه سالمتى شان را به دست آوردند. این ها اگر 
نتیجه لزوم کار کردن و فراهم نبودن شرایط در_خانه_بمانیم نیست، 
پس نتیجه چیست؟ این در حالى است که چه من و چه دیگر دوستان 
هنرمندم بارها و بارها شنیده ایم که خب! یک مدت کار نکنید! نسازید! 
تئاتر و سریال و فیلم سینمایى نسازید! و... واقعا این باور وجود ندارد 
که در میان خانواده فرهنگ وهنر، نهایتا به تعداد انگشتان دو دست 
سوپراستار مولتى میلیاردر که در تصور عامه مردم هست، وجود دارد 
و باقى همه عادى اند، همه اجاره خانه دارند، هزینه رفت وآمد دارند، 
خرج خوردوخوراك دارند و باید على رغم تصاعد روزبه روز قیمت ها، 
زندگى شان را بچرخانند. در چنین شرایطى مگر مى توان همچنان در 
خانه ماند، درخانه ماندن را تبلیغ کرد، کار نکرد و از دیگران خواست 
کار نکنند؟! قطعا نمى شود و به همین علت است که مى گویم تاکید بر 

درخانه ماندن از نقطه اى به بعد تبدیل به ضد تبلیغ مى شود.
یکى دیگر از اتفاقاتى که حول وحوش نام شما 

رخ داد واکسن ایرانى زدن تان به همراه اعضاى 
گروه نمایش «الموزیکا» بود. به نظرتان چرا به 
جاى تقدیر بابت داوطلب شــدن براى تزریق 
واکسن ایرانى، از سوى عده اى با واکنش هایى 

عجیب وغریب مواجه شدید؟
بخش عظیمى از این اتفاق به علت اشــتباه فاحش و حتى غیرقابل 
بخشش آقاى شــاهین صمدپور در اســتورى اینستاگرام شان رخ 
داد، هنگامى که ایشان مدعى شــدند وزارت بهداشت و مسئولین 
تولید واکســن «کووایران برکت» به جاى اعتمادســازى عمومى، 
با سلبریتى ها قرارداد بسته اند تا آن ها واکســن بزنند و ترس مردم 
این طور بریزد که به هیچ عنوان صحت نداشت. با من به هیچ عنوان 
نه قراردادى بسته و نه حتى تماسى گرفته شده بود و این در حالى بود 
که چنین اتفاقى در تمام دنیا رخ مى داد و به عنوان مثال در آمریکا به 
ســلبریتى ها پول مى دادند تا متقاضى تزریق واکسن فایزر شوند. ما 
اگر این کار را در ایران مى کردیم هم، کار اشتباهى نکرده بودیم اما 

نکردیم و متهم شدیم!
شایعه ســاختند که واکســن زدن ما، نمایش بوده است و فقط پول 
گرفته ایم تا تبلیغ کنیم و کســى از خود نپرسید مِن نوعى، شخص 
من، همکارانم و دیگر دوســتانم که واکسن ایرانى زدند، قرار نیست 
بتوانیم شب، ســرمان را با آرامش بر زمین بگذاریم؟! ما چه میزان 
باید بى وجدان باشیم که چنین کارى کنیم؟! چه میزان پول باید به ما 
بدهند که ما را بخرند؟! و ما باید چه میزان از انسانیت تهى شده باشیم 
که راضى به چنین کارى شــویم؟! بعد از اعتراضات ما بود که آقاى 
صمدپور که ادعاى کذبش موجب به وجود آمدن این تصور نادرست 
شد، مجددا در اینستاگرامش عذرخواهى کرد و نوشت متوجه شده که 

اشتباه کرده است.
اشاره کردید که با شــما تماسى براى تزریق 

واکسن ایرانى گرفته نشده بود، چه طور داوطلب 
شدید؟

من از آقاى شهرام گیل آبادى، مدیرعامل خانه تئاتر درخواست کردم 
پیگیر این ماجرا باشــیم و همان طور که تعدادى از اهالى تلویزیون، 
سینما و شبکه نمایش خانگى که مشغول کار در پروژه هاى تصویرى 
هستند از امکان تزریق واکسن برخوردار شــده اند، ما نیز دست کم 
براى آن تعداد از اهالى تئاتر که اکنــون روى صحنه اند و به همین 
واسطه امکان استفاده از ماســک و رعایت فاصله ایمن اجتماعى با 
یکدیگر را ندارند، درخواست واکسن کنیم تا به عنوان شاغالن گروه 
پرخطر در اولویت قرار بگیرند. این امکان به وجود نیامد تا این که یک 
روز دیدم، سیدعلى صالحى، واکسن «کوویران برکت» تزریق کرده 
است. با او تماس گرفتم و گفتم من هم مى خواهم با گروهم واکسن 
بزنم که او هم لطف کرد و پیگیرى کرد. تعداد واکسن هم محدود بود 
و در ابتدا به من گفتند فقط خودت مى توانى واکسن بزنى که نپذیرفتم 
و گفتم این اتفاق باید براى اعضاى گروهم هم بیفتد و همه مان باید 
با یکدیگر بزنیم و این طور شد که قبل از شروع اجراى مان، دوز دوم 

را هم خواهیم زد.
چیزى در این مورد شنیده اید که ظاهرا اهالى 
دنیاى تصویر، عوامل پروژه هاى ســینمایى، 
تلویزیونى و شبکه نمایش خانگى قبل از شروع 
به کار در هر سریال یا فیلم سینمایى، از امکان 

تزریق واکسن برخوردارند؟
بله، به عنوان مثال از دوست و همکار خوبم، الله اسکندرى شنیدم 
که بعد از ابتالیى سخت به کرونا، باالخره توانسته است واکسن بزند 
و طبق آن چه شنیده ام واکسن به تعداد بسیار کم و کم تر از انگشتان 
یک دست و صرفا به بازیگران که جلوى دوربین هستند و نه عوامل 

پشت صحنه، تزریق مى شود.

کمدین شــناخته شده "خندوانه" مى خواهد دســتمزدهایى که برنامه 
پربیننده شبکه نسیم بابت استندآپ کمدى به او پرداخت مى کنند را آب 

بخرد و براى مردم سیستان و بلوچستان ببرد.
کمدینى که با ســاخت کارهاى طنز و تبلیغات در اینستاگرام به یکى 
از چهره هاى شناخته شده فضاى مجازى تبدیل شده بود با حضور در 
برنامه "خندوانه" و مسابقه "خنداننده شو" در بین مردم هم شناخته شد. 
جوان مشهدى که در مسابقه "خنداننده شو“2 از میان شرکت کننده هاى 
این مســابقه با اجــراى چند اســتندآپ کمــدى موفق توانســت 
بیشــترین رأى را کســب کند و به عنوان نفر اول این مسابقه معرفى

 شود.
موفقیت "علــى صبــورى" در مســابقه "خنداننده شــو" از او چهره 

شناخته شده ترى ســاخت و به عنوان بازیگر در سریالى به کارگردانى 
على مســعودى جلوى دوربین رفت. این روزها او را بیشــتر با نقش 
داماِد سریال "بوتیمار" مى شناسند که توانســت در کنار زوِج محبوب 
حمید لوالیى و مرجانــه گلچین، تجربه جدیــدى از خودش به جاى

 بگذارد. 
او در استورى جدیدى به دستمزد استندآپ کمدى اش در خندوانه اشاره 
کرد که بارها اعالم کردم بابت اســتندآپ هایى که در خندوانه داشتم، 
هزار تومان هم دریافت نکردم. دو علت داشــته یکــى اینکه خودم را 
مدیون خندوانه و تهیه کننده اش و رامبد جوان مى دانستم و دوم اینکه 
فقط به خنداندن فکر مى کردم والغیر. اما دیروز یک پیام عجیب برایم 
آمد از طرف یکى از عوامل خندوانه که شــماره حساب تان را بدهید و 

گفتم چرا؟ گفتند براى استندآپ هاى خندوانه است. 
و ســرانجام در اســتورى دیگرى على صبورى اعالم کــرد که من 
کل پول دریافتى ام از خندوانــه را آب مى خرم و مى برم سیســتان و 
بلوچستان. و حتى در حاشیه این استورى نوشته که هرکسى مى تواند 
و دوســت دارد در این حرکت شــرکت کند من در اســتورى فضاى 
مجازى خودم تاریخ حرکتم را اعــالم مى کنم مى توانند ما را همراهى

 کنند. 
این کمدین خندوانه و بازیگر تــازه وارد عرصه تلویزیون گفته که قرار 
است روز سه شنبه به سفر سیستان و بلوچستان برود و عوامل خندوانه 
هم به جاى دســتمزد به او آب بدهند تا براى روستاهاى محروم این 

استان ببرد و آن ها استفاده کنند.

تبدیل دستمزد 
«خنداننده شو» 
به  آب معدنى

ن 
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ى
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ن 

آلبوم ماه پشت ابر آخرین اثر گروه قمر با صداى ساالر عقیلى و مصطفى جاللى پور که طى روزهاى 
گذشته بصورت آنالین و مجازى رونمایى شد، جهت فروش و عرضه آنالین به عالقمندان هنر و موسیقى 

ایرانى در سایت بیپ تونز قرار گرفت.
پخش و انتشار لوح فشرده  این آلبوم به علت شرایط ویژه کرونایى در مراکز فرهنگى کشور میسر نشد و از همین روى 

بهترین راه دسترسى و استفاده عالقه مندان به این اثر مراجعه به سایت بیپ تونز است. ماِه 
ُپشت ابر نهمین آلبوم منتشر شده از گروه قمر و نوید دهقان بوده که براى اولین بار 

در آن از دو خواننده استفاده شده  است.
نوید دهقان دلیل انتخاب دو خواننده براى این آلبوم را استفاده از ظرفیت 
رنگ هاى صدایى متنوع، حــال و هواى خاص هر صــدا و پرهیز از 
یکنواختى اثر به دلیل طوالنى بودن تصنیف هــاى امیر جاهد بر 

شمرد.
حمید رضا نوربخش مدیر عامل خانه موســیقى ایران ضمن 

تمجید از اجراى ســاالر عقیلى و مصطفــى جاللى پور با 
ابراز خوشحالى از انتشــار این اثر آن را حاوى تعدادى 

از تصنیف هاى شاخص دوره  هاى گذشته موسیقى 
ایرانى با نگاه و تنظیم هاى امروزى زیبا توصیف 

کرد و ماِه پشــت ابر را تالشى براى حفظ 
هویت و موسیقى ایرانى دانست.

 

محمــد برســوزیان از بازیگران پیشکســوت 
تلویزیون و سینما دار فانى را وداع گفت.

برســوزیان، زاده 1324 در تهــران بــود و در 
ســریال هایى چون «ســه در چهار»، «متهم 
گریخــت» و «روزگار قریــب» ایفــاى نقش 
کرده بود.ایــن بازیگر که به دلیــل حمله قلبى 
در بیمارســتان بســترى بود، روز 12 تیرماه  در 

بیمارستان میالد تهران درگذشت.
مراسم خاکســپارى این هنرمند، پس از انجام 
مراحل ادارى، امروز دوشنبه در قطعه هنرمندان 

انجام خواهد شد.
 خبر درگذشت محمد برســوزیان در حالى  
منتشر مى شود که ســیروس گرجستانى 
دیگر بازیگر سریال «متهم گریخت» هم 
ســال گذشــته در چنین روزى دار فانى را 

وداع گفت.
بازى در ســریال «جــالل 2»، «نهنگ 
آبى» و «نفس گرم»، «هوش سیاه 2» 
و «زمانه» و «در چشــم بــاد» از دیگر 
کارهاى مرحــوم محمد برســوزیان 
در حــوزه تلویزیــون محســوب 
مى شود.«روانى» ســاخته داریوش 
فرهنگ، «شب روباه» به کارگردانى 
همایون اسعدیان، «پنجه در خاك» 
از آثار ایرج قادرى و «دمرل» یدا...
صمــدى، از جملــه فیلم هاى 
ســینمایى اســت که مرحوم 
برسوزیان در آنها ایفاى نقش 

داشته است.

یک بازیگر 
پیشکسوت دیگر 
درگذشت

محسن چاوشى، خواننده  مشهور برخالف برخى سلبریتى هاى ایرانى راه دیگرى 
براى استفاده از شهرت فراوان و هواداران میلیونى خود در پیش گرفته و از این 

فرصت براى نجات انسان ها  استفاده مى کند.
چند روز پیش خبرى از رقم گلریزان هاى این ستاره موسیقى پاپ توسط یکى از 
خبرنگاران حوزه موسیقى منتشر شد که مورد توجه قرار گرفت. بهمن بابازاده در 
توییتر خود نوشت: «مجموع کمک هاى مردمى که محسن چاوشى براى آزادى 

زندانیان محکوم به اعدام جمع آورى کرده از مرز 20میلیارد تومان گذشت…»
محسن چاوشى چند سالى است به شکلى پر رنگ اما بدون جار و جنجال و پوشش 
رسانه اى به برگزارى پویش هاى مردمى براى آزادى زندانیان و رفع مشکالتى 
چون هزینه درمان افراد نیازمند مشغول اســت. در حقیقت محسن چاوشى نه 
تنها موفق به رکوردزنى هایى در حیطه موسیقى همچون پرفروش ترین آلبوم 
یا بیشترین دانلود آهنگ شده، بلکه توانســته در امر نوع دوستى نیز رکورددار

 شود.
در آخرین روزهاى سال 99 بود که اعالم شد محسن چاوشى تا پایان این سال به 

480 زندانى، بیمار و اعدامى امید زندگى دوباره داده است.
چاوشى موفق شده بود تا آن زمان با حمایت هوادارانش، 320 زندانى را آزاد کند، 
110 بیمار که هزینه درمان نداشــتند را از درد رهایى بخشد و 50 اعدامى که با 

پرداخت دیه امکان آزادى  شان میسر بود را از چوبه دار نجات دهد.
جالب آنکه بارها دیده ایم  سلبریتى هاى دیگر فراخوان هایى مشابه چاوشى را 
منتشر کرده اند اما بارها مجبور به بازنشر آن شده اند تا مبلغ مورد نظر سرانجام 
جمع آورى شود. اما وقتى فراخوانى از سوى چاوشى منتشر مى شود مبلغ مورد 

نیاز ظرف مدت کوتاهى تأمین مى شود.
در میان افرادى که محسن چاوشى به همین طریق موفق به کمک به آن ها شده 
یک جوان مخترع اردبیلى بود که از سال 93 در زندان به سر مى برد و محکوم به 
قصاص شده بود. چاوشى با جمع آورى 200 میلیون تومان براى تأمین مبلغ دیه 
وى توانست در سال 99 او را از زندان آزاد کند. یک پزشک همدانى هم در سال 
گذشته با 100 میلیون تومانى که به همت چاوشى و هوادارانش جمع آورى شد، 

توانست پس از 10 سال حبس بار دیگر طعم آزادى را بچشد.

انتشار آلبوم جدید  
با صداى «ساالر عقیلى»  

پیش تولید فیلم سینمایى «جنگ جهانى سوم»، ششمین ساخته 
سینمایى هومن سیدى آغاز شد.

سیدى پس از ساخت سریال «قورباغه» در نمایش خانگى، این 
روزها پیش تولید فیلم جدیدش را آغاز کرده و  محسن تنابنده 
نخستین بازیگرى است که حضورش در فیلم قطعى شده است.
همچنین پیمان شــادمانفر (مدیر فیلمبــردارى)، محمدرضا 
شــجاعى (طراح صحنه) و الهام معین (طــراح لباس) هم در 

این فیلم با ســیدى همکارى مى کنند.«جنگ 
جهانى سوم» شهریورماه جلوى دوربین مى رود 
و ســایر بازیگران فیلم در خبرهاى بعدى معرفى

 مى شوند. 
سرمایه گذارى فیلم را نماوا بر عهده دارد و محمدحسن 

شانه ساز زاده به عنوان مجرى طرح با این پروژه همکارى 
مى کند.

رقم میلیاردى گلریزان هاى محسن چاوشى براى نجات محکومین به اعدام

«جنگ جهانى سوم» 
شهریورماه کلید مى خورد

در آن از دو خواننده استفاده شده  است.
را استفاده از ظرفیت  دهقان دلیل انتخاب دو خواننده براى این آلبوم نوید
رنگ هاى صدایى متنوع، حــال و هواى خاص هر صــدا و پرهیز از 
به دلیلطوالنى بودن تصنیف هــاى امیر جاهد بر  اثر یکنواختى

شمرد.
حمید رضا نوربخش مدیر عامل خانه موســیقى ایران ضمن 

عقیلى و مصطفــى جاللى پور با تمجید از اجراى ســاالر
ابراز خوشحالى از انتشــار این اثر آن را حاوى تعدادى 

از تصنیف هاى شاخص دوره  هاى گذشته موسیقى
ایرانى با نگاه و تنظیم هاى امروزى زیبا توصیف 

کرد و ماِه پشــت ابر را تالشى براى حفظ 
هویت و موسیقى ایرانى دانست.

محمــد برســوزیان از بازیگرا
تلویزیون و سینما دار فانى را وداع
4برســوزیان، زاده 1324 در تهـ
ســریال هایى چون «ســه در
گریخــت» و «روزگار قریــب
کرده بود.ایــن بازیگر که به دلی
ر در بیمارســتان بســترى بود،
بیمارستان میالد تهران درگذشت
مراسم خاکســپارى این هنرمن
مراحل ادارى، امروز دوشنبه در

انجام خواهد شد.
درگذشت محمد برســ  خبر
منتشر مى شود که ســیر
«مته دیگر بازیگر سریال
ســال گذشــته در چنین

وداع گفت.
بازى در ســریال «جــال
آبى» و «نفس گرم»، «
و «زمانه» و «در چشــم
کارهاى مرحــوم مح
در حــوزه تلویزیــ
مى شود.«روانى» س
فرهنگ، «شب روبا
همایون اسعدیان،
از آثار ایرج قادرى
صمــدى، از جم
ســینمایى اس
برسوزیان در
داشته است.

480 زندانى، بیمار و اعدامى امید زندگى دوباره داده است.
320 زندانى را آزاد کند،  0چاوشىموفق شده بود تا آن زمانبا حمایت هوادارانش،
0 بیمار که هزینه درمان نداشــتند را از درد رهایى بخشد و 50 اعدامى که با  110

رداخت دیه امکان آزادى  شان میسر بود را از چوبه دار نجات دهد.
جالب آنکه بارها دیده ایم  سلبریتى هاى دیگر فراخوان هایى مشابه چاوشى را 
منتشر کرده اند اما بارها مجبور به بازنشر آن شده اند تا مبلغ مورد نظر سرانجام 
جمع آورى شود. اما وقتى فراخوانى از سوى چاوشى منتشر مى شود مبلغ مورد 

یاز ظرف مدت کوتاهى تأمین مى شود.
در میان افرادى که محسن چاوشى به همین طریق موفق به کمک به آن ها شده 
3ک جوان مخترع اردبیلى بود که از سال 93 در زندان به سر مى برد و محکوم به 
0قصاص شده بود. چاوشى با جمع آورى 200 میلیون تومان براى تأمین مبلغ دیه 
9وى توانست در سال 99 او را از زندان آزاد کند. یک پزشک همدانى هم در سال 
100 میلیون تومانى که به همت چاوشى و هوادارانش جمع آورى شد،  0گذشته با

0وانست پس از 10 سال حبس بار دیگر طعم آزادى را بچشد.

محکومین به اعدام
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اولین مسابقه از هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال امشب  در 
اصفهان بین دو تیم پایین جدولى سایپا و ذوب آهن آغاز مى شود.

هفته بیست و ششم لیگ برتر با حساس ترین مسابقه بین دو تیم 
قعرنشین ذوب آهن اصفهان و سایپا آغاز مى شود. مسابقه اى که 
ارزش آن بیش از 3 امتیاز است و اهمیتى حیاتى براى هر دو تیم 
دارد. در ابتداى فصل کمتر کسى پیش بینى مى کرد که تیم هاى 
خوب و بى حاشیه فوتبال ایران براى بقا در لیگ برتر بیستم تالش 
کنند اما متأسفانه در حال حاضر سه تیم نساجى، سایپا و ذوب آهن 
بیش از  چند تیم باالتر جدول در خطر ســقوط قرار گرفته اند. هر 

سه تیم هم هفته گذشته بازى را به حریفان خود واگذار کردند.
سایپا 25 امتیازى اســت و با پیروزى که با رأى کمیته انضباطى 

فدراسیون فوتبال به دست آورد باالتر از دو رقیب دیگر خود در رده 
سیزدهم جدول لیگ ایستاده است. نساجى با تفاضل گل کمتر در 
رده چهاردهم است و ذوب آهن 22 امتیازى پانزدهم است. اکنون 
نبرد ســایپا و ذوب آهن را مى توان فینال 6 امتیازى قعرنشینان 
دانست. مسابقه اى که 3 امتیازش به اندازه بقا در لیگ برتر ارزش 
دارد. به دلیل اهمیت همین موضوع است که مدیران باشگاه سایپا 
براى پیروزى در بازى دوشــنبه پاداش ویژه اى براى بازیکنان و 

مربیان تعیین کرده اند.
ذوب آهن هم مثل سایپا سرمربى خود را با هدف ماندن در لیگ 
برتر تغییر داد اما هنوز این دو تیم در نتیجه گیرى ناکام هســتند. 
نتیجه این مسابقه براى سایر قعرنشینان هم مهم است. شرایط 

جدول لیگ در نیمه پایینى آن بســیار پیچیده است و روى کاغذ 
حتى تیم هاى نهم و دهم جدول لیگ هم در خطر سقوط قرار دارند. 
بازى رفت دو تیم را سایپا 2 بر یک برد اما اکنون سرمربیان جدیدى 

در دو تیم حضور دارند.
برنده این مســابقه به بقا امیدوارتر خواهد شــد و بازنده شرایط 
دشــوارى را در فاصله چهار هفته مانده به پایان لیگ برتر تجربه 
خواهد کرد. مساوى هم شاید به ضرر هر دو تیم تمام شود. در حال 
حاضر تیم ماشین سازى تبریز سقوطش به لیگ دسته اول تقریبًا 
قطعى است. قطعاً قضاوت این مسابقه بسیار سخت خواهد بود به 
خصوص اگر بازیکنان و مربیان دو تیم همــکارى الزم را با تیم 

داورى نکنند و بخواهند با هر سوت داور معترض شوند.

دوئل ذوب آهن – سایپا، امشب در فوالدشهر 

فینال  قعرنشینان براى بقا

ستاره تیم ذوب آهن در مورد شرایط سخت این تیم در هفته هاى پایانى 
لیگ و همچنین شایعاتى مبنى بر توافقش با استقالل صحبت کرد.

میالد جهانى در مورد دیدار حساس مقابل سایپا گفت: این بازى به جاى 3 
یا حتى 6 امتیاز به نظرم 9 امتیازى است و سرنوشت سقوط یا بقاى تیم را 
مشخص مى کند و باید هرچه در توان داریم بگذاریم تا سهمیه تیم ریشه دار 
استان اصفهان را حفظ کنیم و واقعا هرچه در توان داریم در زمین خواهیم 

گذاشت تا مردم اصفهان و هواداران خوبمان را خوشحال کنیم.
وینگر ذوب آهن در مورد اشتباهات داورى که اخیراً خیلى پررنگ شده هم 
توضیح داد: متاسفانه اشتباهات تأثیرگذار داورى در فوتبال ما خیلى زیاد 
است و در این هفته ها براى تیم هاى در حال سقوط یا مدعیان قهرمانى 
نمود بیشترى دارد. یک داور مى تواند کلیه زحمات یک فصل تیم را با یک 

سوت اشتباه بر باد دهد. 
جهانى در مورد صحبت از پیشنهاد اســتقالل در هفته هاى پایانى گفت: 
ابتداى فصل و نیم فصل صحبت از رفتن من به استقالل مطرح شده بود 
و در حال حاضر هم رسانه ها اخبارى در این خصوص منتشر مى کنند ولى 
من اوًال تمرکزم روى 5 بازى باقى مانده تیم است که خیلى مهم و حساس 
هستند و ثانیًا یک ســال دیگر با ذوب آهن قرارداد دارم و این تیم و مردم 
خوب اصفهان را دوست دارم و اگر شرایط فراهم باشد دوست دارم تیم در 
لیگ برتر بماند و یک تیم خوب و قوى براى فصل بعد ببندیم  و ذوب آهن 

را به جایگاه واقعى خود برگردانیم.
وى در پایان در مورد اینکه گفته شده بود نامش در فهرست اولیه تیم ملى 
در اردوهاى قبلى بود ولى دعوت نشد هم گفت: بله من جزو بازیکنانى بودم 
که اسکوچیچ روى من نظر مثبت داشت. ایشان در صنعت نفت سرمربى 
من بود و عالقه زیادى به بازى من دارد و باهم در تماس هستیم و به من 
گفت تو را کامل و دقیق زیر نظر دارم و بازى هایت را با دقت دنبال مى کنم. 
اگر قسمت بود خوشحال مى شوم در خدمت تیم ملى باشم و اگر نشد هم 

آرزوى موفقیت دارم.

استاندار اصفهان گفت: یقین دارم باشگاه ذوب آهن که بیش از 
نیم قرن قدمت و در دل مردم جاى دارد؛ اگر بخواهد، مى تواند 

پیروز شود.
عباس رضایى شامگاه شــنبه _ 12 تیر ماه_ در مراسم ضیافت 
شام که به میزبانى باشــگاه ذوب آهن برگزار شد، اظهار کرد: 
بسیار خوشحال هســتم که توفیق حضور در جمع تیم با سابقه 
باشــگاه ذوب آهن را دارم. همچنین از مدیرعامل کارخانه که 

انسانى فرهیخته و عالقه مند به توسعه است، تشکر مى کنم.
وى ادامه داد: این روزها اصفهان و اصفهانى ها به خبرهاى خوب 
نیاز و مطالباتى دارند؛ یکى از آن ها زاینده رود به عنوان مطالبه 
همه مردم ایران است. این روزها مردم اصفهان مقدارى گله مند 
هستند و حق هم دارند زیرا زمانى که به رودخانه نگاه مى کنند، 

دلشان مى گیرد.
وى افزود: در کنار زاینده رود، دو باشــگاه محبوب ورزشى در 

اصفهان حضور دارند که مورد اعتماد مردم و موفقیت آنها مطالبه 
شهروندان است.

استاندار اصفهان خطاب به مسئوالن باشگاه ذوب آهن، افزود: 
مردم از شما انتظار دلخوشى دارند؛ یقین دارم باشگاه ذوب آهن 

که بیش از نیم قرن قدمت و در دل مردم جاى دارد؛ اگر بخواهد، 
مى تواند پیروز شود پس از شما مى خواهم اخالق و اخالق مدارى 

را سرلوحه کار خود قرار دهید و از حاشیه ها دور باشید.
وى تصریح کرد: تیم هاى مختلف باشگاه ذوب آهن در رشته هاى 
والیبال نشسته، وزنه بردارى، والیبال و بسکتبال عناوین قهرمانى 

زیادى دارد و این موارد انتظارات مردم را از شما باالتر مى برد.
رضایى تصریح کرد: ذوب آهن از امکانات مناســبى در حد خود 
برخوردار است و از همه مهمتر نگاه مدیریت محور و توسعه طلب 

منصور یزدى زاده نیز اهمیت زیادى دارد. 
وى با بیان اینکه ماهى را هر زمانى که از آب بگیرید تازه است، 
گفت: اشــکالى ندارد که االن در جایگاه پانزدهم هســتید، اما 
مى خواهم با تمام وجود و با انســجام کار کنید. از منصور یزدى 
زاده نیز مى خواهم که پاداشــى را براى تیــم در نظر بگیرد که 

خواسته بحق آنهاست.

استاندار اصفهان:

یقین دارم ذوب آهن اگر بخواهد، مى تواند پیروز شود

مدیران باشگاه سپاهان از بازیکنان 
این تیم خواســتند تــا در هفته هاى 
پایانى لیگ از صحبــت علیه داوران 

خوددارى کنند.
تیم فوتبال ســپاهان در شرایطى در 
دیدار مقابل ماشین سازى به برترى 
یک بر صفر دست یافت که گل نیمه 
نخست این تیم از سوى داور مردود 
اعالم شد و بازبینى صحنه گل و نظر 
کارشناسان نشــان از این داشت که 

تصمیم داور اشتباه بوده است.
بعد از این بازى و در واکنش به برخى 
اشتباهات داورى در دیدارهاى دیگر 
بود که برخــى بازیکنان ســپاهان 
در میکســدزون ورزشــگاه و در 
استورى هاى خود اعتراض تندى به 

این موضوع داشتند.
از اصفهان خبر رســید کــه مدیران 
باشگاه سپاهان به بازیکنان این تیم 
گفته اند که براى دورى از حاشــیه و 
برهم نخوردن ت مرکز تیم در هفته هاى 
باقیمانده تا پایــان فصل از صحبت 
در مورد داورى و مسائل حاشیه ساز 

پرهیز کنند.

بازیکنان سپاهان
 از مصاحبه در مورد 
داورى منع شدند

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اظهار کرد: ظاهراً صداى ما به گوش مسئوالن فدراسیون 
نمى رسد به همین دلیل از استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان مى خواهیم صداى ما 

را به گوش آنها برسانند.
مجتبى فریدونى افزود: مشــکالت داورى از هفته هاى اول و دوم براى ما 
شروع شــد و تا اکنون نیز ادامه دارد. داور بازى برابر تراکتور تنها دو بازى 
سوت زده است و در روزهاى پایانى و حساس لیگ، انتخاب چنین داورى، 
نشان از ســوء مدیریت دارد. ما از 18 اردیبهشــت نامه هاى متعددى به 
فدراسیون فوتبال در خصوص مهیا کردن شرایط VAR زده ایم، اما در حال 

حاضر پس از گذشت حدود دو ماه پاسخ ما را نداده اند.
فریدونى ادامه داد: یک تیم، میلیاردها پول هزینه مى کند و به خاطر اشتباهات 
داورى همه اینها به باد مى رود. از باشگاه ذوب آهن بین 12 تا 16 امتیاز گرفته اند 
و اگر این 12 امتیاز را داشتیم، با خیال راحت نشسته بودیم و شاید براى کسب سهمیه 

آسیایى تالش مى کردیم.
وى تصریح کرد: انتظار داریم استاندار اصفهان و مدیرکل ورزش و جوانان صداى ما را به گوش مسئوالن برسانند.

مهاجم تیم گل گهر در خصوص اینکه باشگاه روبین کازان بابت انعقاد قرارداد با او به پرداخت 
300هزار یورو محکوم و جریمه شد گفت: این رأى براى من هیچ تبعاتى ندارد و آنها 

هم حق اعتراض دارند و ذوب آهن به این راحتى نمى تواند پول را بگیرد.
رضا شکارى در  مورد پیروزى حقوقى باشگاه ذوب آهن در  پرونده انتقالش به 
لیگ روسیه با راى دادگاه CAS، اظهار کرد: سعید آذرى در اصفهان به من 
خیلى لطف کرد و به گردنم خیلى حق دارد اما بخاطر باشگاه ذوب آهن باید 
کارش را مى کرد. من در این ماجرا دخالــت نمى کردم اما به تازگى  متوجه 
شــدم 115هزار یورویى که ذوب آهن قبًال دریافت کرد، حق رشــد (حق 
آموزش) من بوده ولى فکر مى کردم پول رضایتنامه اى است که در قرارداد 
نوشته بودیم. به هرحال حکم به نفع باشگاه ذوب آهن صادر شد. باشگاه روبین 
کازان به پرداخت 300هزار یورو محکوم و جریمه شــد. این رأى براى من هیچ 
محرومیت و تبعاتى ندارد. با این حال آنهــا هم حق اعتراض دارند و ذوب آهن به این 

راحتى نمى تواند پول را بگیرد.
شکارى در مورد اینکه گفته مى شود فیفا با توجه به رأى دادگاه CAS قصد دارد رأى جدیدى را صادر و او را جریمه کند، گفت: 
من در این مورد چیزى نشنیدم. اگر قرار بود چنین اتفاقى بیافتد حتماً از طریق وکیل یا مدیر برنامه ام به من اطالع مى دادند اما وقتى این 

اتفاقات از طرف فیفا نیافتاده قطعا براى من تبعاتى ندارد.

محمدرضا خلعتبرى در صدمین بازى خود براى سپاهان گره از گلزنى تیم سپاهان باز کرد.
نبرد سپاهان برابر تیم ته جدولى ماشین سازى بعد از حمالت دامنه دار اصفهانى ها 
در نیمه دوم با پاس گل خلعتبرى و ضربه دانیال اسماعیلى فر به نتیجه رسید تا 
این بازیکن در صدمین بازى خود براى سپاهان و در 37 سالگى با پاس گل 

خود شب خوبى را سپرى کند.
خلعتبرى که بعد از چند سال دورى از ســپاهان دوباره به این تیم برگشته 
است در نبرد این تیم برابر ماشین سازى صدمین بازى خود را برگزار کرد.

خلعتبرى که در تیم هاى زیادى در لیگ ایران بازى کرده اســت بهترین 
دوران ورزشى خود را در سپاهان سپرى کرده است. 

او در مصاف با ماشین سازى ناجى همبازى قدیمى و مربى این روزهاى خود 
محرم نویدکیا شد تا اختالف این تیم با پرسپولیس بیش از 2 امتیاز نشود و امید 

قهرمانى همچنان در اردوى تیم سپاهان و شهر اصفهان بماند.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان پس از گلزنى در مقابل مس رفسنجان، حاال دوباره دو مسابقه است 
که موفق به گلزنى نشده است.

سجاد شهباززاده را از همین حاال هم مى توان بهترین گلزن مسابقات لیگ بیستم 
دانست؛ مهاجمى که توانسته با به ثمر رساندن 17 گل، فاصله اى 7 گله میان 
خود و نفر دوم جدول گلزنان که گادوین منشاست و این روزها اصًال شرایط 

خوبى ندارد، بیاندازد.
البته مهاجم سابق آالنیا اسپور و تیم اســتقالل اگر مانند روزهاى ابتدایى 
فصل گلزنى مى کرد، مى توانست آمار خیره کننده اى تا پایان هفته بیست 
و پنجم داشته باشد و حتى رکورد گلزنى در تاریخ لیگ برتر که در اختیار رضا 
نوروزى مهاجم سابق فوالدخوزســتان با 24 گل قرار دارد را بشکند ولى در 

نیم فصل دوم بازى هاى لیگ نزدیک تر شد و سجاد کمتر موفق به گلزنى شد.
این مهاجم که در مقابل فوالدخوزستان نیز موفق به گلزنى نشده بود، در دیدار برابر 
ماشین سازى هم با وجود اینکه تصور مى شد، دو سه گل بزند، گلزنى نکرد و تیمش تنها با 
یک گل اسماعیلى فر برنده بازى شد.  البته شهباززاده چند موقعیت خوب براى گلزنى داشت که موفق به تمام کردن 

کار نشد تا حسرت موقعیت  هاى از دست رفته را بخورد.

آنتورپ در حضور یک نیمه اى دروازه بان ایرانى خود مقابل اوترخت متوقف شد.
تیم فوتبال رویال آنتــورپ بلژیک که علیرضا بیرانونــد در آن عضویت دارد، تمرینات 
آماده سازى پیش فصل خود را طى دو هفته اخیر آغاز کرده و روز شنبه هم یک دیدار 

تدارکاتى انجام داد.
 آنتورپ که در فصل اخیر ژوپیر لیگ بلژیک در جایگاه سوم جدول قرار گرفت، 
پس از دو هفته تمرین روز شنبه در نخستین مسابقه دوستانه به مصاف اوترخت 
هلند رفت و در دو نیمه 60 دقیقه اى تمام بازیکنان خود ازجمله علیرضا بیرانوند 
را محک زد که در نیمه اول این دیدار، ژان بوته فرانسوى درون دروازه آنتورپ 
بود.  نیمه اول این مسابقه با برترى یک بر صفر آنتورپ مقابل اوترخت هلند به 
اتمام رسید و از ابتداى نیمه دوم تمام 11 بازیکن تیم بلژیکى تغییر کردند و علیرضا 

بیرانوند هم از دقیقه 61 در ترکیب آنتورپ قرار گرفت.
چهار دقیقه پس از این تغییرات آنتورپ موفق شد گل دوم را از روى نقطه پنالتى بزند، 

اوترخت هلند دو گل به ثمر رساند تا یاران بیرانوند به تساوى 2 بر 2 در این مسابقه دوستانه خانگى اما در ادامه 
برسند.   گفتنى است، نخستین بازى یاران بیرانوند در فصل جدید ژوپیر لیگ بلژیک روز یک شنبه، سوم مرداد ماه مقابل میشلن خواهد بود.

16 امتیاز از ذوب آهن گرفته اند 

شکارى: ذوب آهن به  راحتى نمى تواند از روبین پول بگیرد

پاس گل طالیى در شب صدمین بازى

شهباززاده در حسرت گل 18

بازگشت بیرانوند و توقف آنتورپ
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وینگر ذوب آهن:

بازى ما با سایپا 9 امتیازى است
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026002435 مورخ 1400/02/27 هیات سه آقاى اکبر 
ولدان به شناسنامه شــماره 39058 کدملى 1280816181 صادره اصفهان فرزند محسن 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 159 متر مربع پالك شماره 819 فرعى از 
99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى محمود آقا بزرگ دلیگانى لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/03/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/14 - م 
الف: 1151681 - اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /3/139

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026000107 مورخ 1400/01/08 هیات دو آقاى محمد 
حسن فرج الهى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1289537461 صادره اصفهان فرزند فضل 
اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 75 متر مربع پالك شماره 
268 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
و راى شــماره 140060302026000106 مورخ 1400/01/08 هیات دو آقاى محســن 
کهندل قهنویه به شناســنامه شــماره 23 کدملى 1284628523 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 75 متر مربع پالك 

شماره 268 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى میباشــد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/03/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/14 - م الف: 1151801 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/141
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابــر راى شــماره 140060302026001040 مــورخ 1400/01/24 هیــات آقاى 

عباســعلى اصغرى هنجنى به شناسنامه شــماره 625 کدملى 0040529444 صادره 
تهران فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159,86 متر مربع پالك 
شــماره 59 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/03/30 - تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 1400/04/14 - م الــف: 1151813 -اداره ثبت اســناد و امالك منطقه
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وزیر آموزش و پرورش با حضور در برنامه نگاه یک به تشریح 
مسایل مربوط به سال تحصیلى آینده پرداخت.

وزیر آموزش و پــرورش با اعالم اینکه اصــل ما آموزش 
حضورى است اظهار کرد: اگر در مهر 1400 با وضعیتى روبرو 
شدیم که ایمنى جمعى ایجاد شده باشد مدارس حضورى 
است اما اگر محدودیت تعداد داشته باشیم دانش آموزان را 

تقسیم مى کنیم.
محسن حاجى میرزایى ســالمت دانش آموزان را  اولویت 
دانســت و اعالم کرد بازگشــایى مدارس بــر افزایش و 
شیوع کرونا اثرى نداشــته و ندارد. حاجى میرزایى درباره 
واکسیناسیون گفت: حدود 920 هزار نفر از معلمان و کادر 

آموزشــى طبق هماهنگى با وزارت بهداشت در مرداد ماه 
واکســن مى زنند اکنون در این شــرایط وزارت بهداشت 
در روز تا 500 هزار دوز واکســن را تزریق کرده است و اگر 
بخواهد این موضوع را براى معلمان انجام دهد به سرعت 
تمام معلمان در مردادماه واکسینه مى شوند. وزیر آموزش 
و پرورش گفت: کدملى معلمان در اختیار وزارت بهداشت 
قرار گرفته است و ما پیش بینى کردیم با ایجاد محدودیت در 
واکسن ها اولویت ها مشخص شود تا معلمان دوره ابتدایى و 
دروس فنى و حرفه اى براى تدریس در کارگاه ها واکسینه 
شوند. سرویس مدارس هنوز شکل نگرفته است که باید در 

شهریورماه درباره این افراد تصمیم گیرى شود.

عضو ستاد ملى مقابله با کرونا تاکید کرد: از مصرف هرگونه 
دارو با هدف پیشگیرى از عوارض واکسن کرونا همچون 

تب و لرز و سردرد (قبل از تزریق) پرهیز شود.
مسعود مردانى در خصوص مالحظات دارویى واکسن کرونا 
عنوان کرد: برخى افراد قبل از تزریق واکسن کرونا به منظور 
پیشگیرى از عارضه هاى این واکسن دارو مصرف مى کنند،  
به عنوان مثال، براى پیشگیرى از تب، استامینوفن مصرف 
مى کنند، این اقدام از طرف جامعه پزشکى توصیه نمى شود 

و براى پیشگیرى از عوارض نیز تاثیرگذار نخواهد بود.
مردانى یادآور شد: پس از تزریق واکسن کرونا در صورت 
بروز برخى عالئم همچون بدن درد، تب و لرز و... مى توان 

بدون ترس از ایجاد عارضه از اســتامینوفن و مســکن 
(ایبوبروفن) اســتفاده کرد، اما قبل از تزریــق نباید دارو 

مصرف شود.
عضو ســتاد ملى مقابله با کرونا همچنیــن در خصوص 
بهبودیافتگان کرونا خاطرنشــان کــرد: بهبودیافتگان 
کووید19، 6 هفته پس از بهبود بیمارى، واکســن کرونا را 

تزریق کنند.
تاکنون در کشــور بیش از 4/5 میلیون نفر ُدز اول واکسن 
کرونا و نزدیک 1/5 میلیون نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند. 
بر این اساس،  مجموع واکسن هاى تزریق شده در کشور به 

حدود 6 میلیون دوز رسید.

معلمان در اولویت براى 
واکسیناسیون

قبل از واکسن زدن 
داروى مسکن نخورید

عالئم شایع نوع جدید کرونا 
  ایرنا| رییس مرکز بهداشت شرق اهواز گفت: گلودرد 
و آبریزش بینى عالئم شـایع نوع جدید ویـروس کرونا 
هسـتند و در روزهاى اخیر بیشـتر مردم با این عالئم به 
مراکز منتخب مراجعه مـى کنند. امرالـه مردانى اظهار 
داشت: میزان مراجعه به مراکز منتخب با شیب مالیمى 

در حال افزایش است.

12 کشور واکسن مى خواهند
  مهر| معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت 
بهداشت گفت: در بحث صادرات واکسن ایرانى 12 کشور 
اعالم تقاضا کرده اند اما تا زمانى که تولید داخل تکمیل و 
نیاز داخل تأمین نشود نمى توان به صادرات فکر کرد. باید 

هر چه سریع تر وارد مرحله تولید انبوه شد.

اثربخشى در بیماران سرطانى
  ایرنا| نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد واکسن 
کرونا در 94 درصد بیماران سرطانى موثر است و تنها 6 
درصد از آنها هیچ واکنشـى به این واکسن نشان ندادند. 
این مطالعه نشـان داد تقریبًا همه بیماران سـرطانى به 
خوبى به واکسـن mRNA واکنش نشـان داده و سه 
تا چهار هفته پـس از دریافت دوز دوم واکسـن، واکنش 
ایمنى مطلوبى پیـدا کردند. با ایـن حال ، اقلیت بسـیار 
کمى از بیماران سرطانى ، به واکسن کووید-19 واکنش 

نشان ندادند.

آگهى تغییرات
شــرکت راه گســتر صنعت لوتوس ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 61848 و شناســه ملى 
14008112320 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1400/02/20 محل 
شــرکت در واحد ثبتى اصفهان بنشانى : استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شــهر اصفهان، محله رســالت ، کوچه میخک 
[150] ، خیابان امام خمینى ، پالك 0 ، طبقه همکف 
- کدپســتى8189135714 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 

(1158728)

تاسیس
شرکت سهامى خاص کشاورزى سبز داروى طوبى درتاریخ 1400/03/02 به شماره ثبت 67881 به شناسه ملى 14010044074 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله 
اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : عرضه کننده انواع بذر گل ، سبزیجات و صیفى جات ، انواع کود و سموم کشاورزى و خانگى و انواع خاك و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى 
کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و 
نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر بهارستان، محله پرند 126 ، بلوار فروردین غربى ، بلوار ایثار شمالى ، پالك 1002 ، مجتمع محتشم کاشانى ، بلوك آورودى 1 ، طبقه چهارم ، واحد 509 کدپستى 8144164116 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 2/5428/4 مورخ 1400/02/20 نزد بانک کشاورزى شعبه چهار راه رزمندگان با کد 5428 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم ریحانه تاج الدین خوزانى به شماره ملى 1292869879 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سیده فاطمه امامیان دهکردى به شماره ملى 4621368966 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى احسان محمدى به شماره ملى 4621807382 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زینب سادات مرتضویان دهکردى به شماره ملى 1290875421 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
خانم فاطمه ادیبى به شماره ملى 2003299300 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 (1158725)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندســى آریا صنعت مهر پویا 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 51126 و 
شناســه ملى 10260697291 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/02/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - سیدشــهرام انورى به کدملى 
1128878038 بســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره ، سیدحمیدرضا انورى به کدملى 
1090369204 بسمت رئیس هیئت مدیره 
، میتــرا براهیمى ورنوســفادرانى به کدملى 
1819399869 بسمت نائب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً 
همراه با مهر شرکت معتبر است. - محمدعلى 
یزدخواســتى به کدملى 1288293461 و 
مهدى پاشــائى به کدملى 1289533792 
به ترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1158624)

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى ســامان گران آپادانا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
33953 و شناسه ملى 14000099089 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/09/16 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : مژگان رفیع پور به شــماره ملى 
4172712614 و مســعود رفیع پور به 
شماره ملى 4172140432 و على محمد 
رفیع پور به شماره ملى 4170053605 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند . روح اله 
مختارى نژاد به کد ملى 2200486413 
به سمت بازرس اصلى و سید على ماجدى 
به کد ملى 5110673421 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخــاب گردیدندروزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1158628)

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى تولیدى شــن و ماســه 
قدس به شــماره ثبت 80 و شناســه ملى 
10260023420 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مورخ 1399/11/30 
و نامه شــماره 1131 مورخ 1400/03/04 
صادره از اداره تعاون شهرســتان نجف آباد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعظم فالمرزى 
کدملى 1291695974 ، منیــژه آقابابائى 
کدملى 1284028142 و رجبعلى آقابابائى 
کدملــى 1291343539 بســمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره ، رضــا آقابابائى کدملى 
1291567380 و اکبر تودشــکى کدملى 
1284062740 بســمت اعضاء على البدل 
هیات مدیره براى مدت ســه سال انتخاب 
گردیدنــد. - ولــى اهللا آقابابائــى کدملى 
1291614834 بســمت بــازرس اصلى و 
شــکوفه على یارى کدملى 1293277827 
بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1158629)

آگهى تغییرات
شرکت خدمات مســافرت هوایى جهانگردان 
نسل پرواز شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
52703 و شناســه ملى 14004378455 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/11/28 و نامه شماره 
5845 مورخ 1400/02/13 سازمان هواپیمایى 
کشورى تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منوره فرخى 
حاجى آبادى به کدملى 1292498811 بسمت 
مدیر عامل شرکت (خارج از ســهامداران ) و 
مهدى امینى جبلى به کدملى 1287259650 
بســمت رئیس هیئت مدیره و محسن امینى به 
کدملى 1287255833 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مصطفى امینــى جزه به کد ملى 
1270306014 به ســمت عضو اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند اعظم 
احمدى قشمانى به کدملى 1287257011 و 
زهرا کرمى به کدملى 1271817705 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهد آور و همچنین کلیه اوراق 
عادى و ادارى شــرکت با رئیس هیئت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهــان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1158630)

تاسیس
شرکت سهامى خاص چوب سازه هوتخش درتاریخ 1399/12/05 به شماره ثبت 2468 به شناسه 
ملى 14009838591 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید مقاطع چوب پالســت (کابینت ، صفحه ها و دربهاى 
چوبى) - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ وام و تســهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در 
راستاى تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت 
در نمایشگاه هاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – عقد قرارداد با ارگان 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 مبارکه ، بخش گرکن جنوبى ، دهستان 
نورآباد ، روســتا منطقه صنعتى مبارکه، محله ندارد ، خیابان هشــتم فاز دوم ، خیابان اصلى دوم ، 
پالك 6 ، طبقه همکف کدپســتى 8486134956 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1399-1121-1 مورخ 
1399/11/21 نزد بانک پست بانک شعبه مبارکه با کد 1018 پرداخت گردیده است والباقى در 
تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم گلنار على بابائى بیستگانى به شماره ملى 
1170888461 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مصطفى بمانى جبلى به 
شماره ملى 1292428910 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال خانم مریم مختارى همامى به شماره ملى 1292802154 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 با امضاء مدیر 
عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى محمد حسن دیانى دردشتى به شماره ملى 1282690825 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال آقاى رحیم مشرف به شماره ملى 4622514001 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 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1158722)

روى موج کووید-19

افزایش شیوع کروناویروس در کشور باعث شده است که 
ایران حاال براى پنجمین بار با یک موج مرگبار از بیمارى 
درگیر شــود، موجى که مى گویند از همیشه سهمگین تر 
است. کارشناسان معتقدند که عامل ایجاد موج هاى کرونا 
در کشــور نه طبیعت ویروس کرونا بلکه سیاست هاى 
اشتباه است و به همین دلیل پیام طبرسى، رئیس بخش 
عفونى بیمارستان مسیح دانشورى معتقد است که ایران 
به کشورى «موج خیز» درباره ویروس کرونا در دنیا تبدیل 

شده است.
آقاى دکتر طبرســى! هســته اصلى 
شروع این موج پنجم کرونا که از قبل 

هم انتظارش را داشتیم چیست؟
تا موقعى که درصد عمده اى از مردم واکســینه نشوند و 
یا محدودیت هاى جدى ایجاد نشــود، آمدن موج هاى 
کرونا یک اتفاق غیرقابل اجتناب اســت و قادر نخواهیم 
بود جلوى آن را بگیریم. باالخره ویــروس مى آید یک 
سرى به آن مبتال مى شوند و بعد دوباره یک گونه جدید 
رخ مى دهد و این اتفاق تکرار مى شــود. این موج بخاطر 
ویروس دلتا ایجاد شده است، این نوع ویروس کرونا در 
هند بود و بعد وارد کشورهاى دیگر از جمله ایران شد. از 
جنوب کشور. همان موقع که جنوب وارد شرایط قرمز شد، 
وقوع این اتفاق قابل پیش بینى بود. تجربه نشــان داده 
که با قرمز شدن یک منطقه دیگر مناطق هم بالفاصله 
قرمز مى شوند. اینطور نیســت که منطقه اى قرمز شود و 
اوضاع جاهاى دیگر خوب باشــد، مگر این که بتوانیم از 
سیاست هاى کنترلى استفاده کنیم که متاسفانه هیچکارى 

در این رابطه در کشور ما انجام نمى شود.
کروناى دلتا چقدر متفاوت اســت و 
شرایط نسبت به قبل چقدر متفاوت 

است؟
هر ویروس جهش یافته جدید میزان انتقال بیشترى دارد 
و حتى ممکن است افرادى که قبال به بیمارى مبتال شدند 
یا واکسن زدند دوباره کرونا بگیرند. البته خوشبختانه افراد 
واکسینه شده درگیر بیمارى شدید یا منجر به فوت نشدند. 
این خبر خوبى است و نشان از اثر واکسیناسیون مى دهد. 
ممکن است که واکسیناســیون در پیشگیرى از ابتال به 
بیمارى گاهى موفق نشــود اما جلوى مرگ و بســترى 
بیماران را مى گیرد. چون درصد واکسیناســیون ما خیلى 
پایین است، نمى توانیم روى این موضوع چندان حساب 
کنیم. ما نمى توانیم اصل واکسیناسیون را فراموش کنیم، 
باید هر واکسنى شد بزنیم. با این حال فقط در حال وعده 
دادن هستند، االن چهار هفته است که نسبت به واردات 
واکسن قول داده اند اما این اتفاق رخ نداده است. حساب 
کنید که چند نفر از هم وطنان ما در این مدت فوت کردند 
و چند نفر قرار اســت در موج بعدى فوت کنند. این یعنى 

مدیریتمان اصال خوب نیست.
شما و خیلى ها هشدار داده بودید که 
باید تردد به جنوب کشور محدود شود، 
اگر این هشــدار جدى گرفته مى شد 

االن وضعیت چطور بود؟
حداقل به این سرعت و شدت دچار موج نمى شدیم. موج 
چهارم کرونا در کشور ما از اول فروردین تا اواسط خرداد 

طول کشید. خرداد شــرایط کمى بهتر شد و دوباره چند 
هفته بعد با این موج روبرو شــدیم. یعنى روند کاهشــى 
کرونا در کشــور ما بیشــتر از چند هفته نبود. این روند 
کاهشى مسئولین را گول مى زند و این ها فکر مى کنند که 
اقدامتشان باعث بهتر شدن اوضاع شده است. در صورتى 
که ماهیت موج این است که پس از مدتى فروکش مى کند. 
براین اساس در مورد این موج پنجم هم کل تابستان و تا 

اواسط شهریور درگیر هستیم.
وضعیت بیمارســتان ها االن به چه 

شکلى است؟
تا هفته آینده همه بیمارســتان ها پر مى شوند و احتماال 
دوباره باید بیمارستان ها تغییر کاربرى بدهند و بخش هاى 
عادیشان را به بخش کرونایى تبدیل کنند. در حال حاضر 
با موج بیماران سرپایى روبرو هســتیم، این موج در یک 
هفته آینده به بسترى مى کشــد، آن زمان دیگر کنترل 
وضعیت بسیار سخت است و اصل ماجرا آن زمان شروع 

مى شود.
پیش بینى مى کنید شدت این موج به 

چقدر برسد؟
طبیعت موج هاى کرونایى است که هر کدام نسبت به قبلى 
شدیدتر است. باید از قبل درس بگیریم، در کشور ما هر 
موجى که آمده از قبلى شدیدتر بود. موج پنجم هم از این 
قاعده پیروى مى کند. این موج کرونا تازه شروع شده است 

و هنوز معلوم نیست کى به اوج آن مى رسیم.
 از ابتداى شروع موج پاندمى تاکنون 

درسى گرفته ایم؟

متاســفانه خیر، از لحاظ درمانى اقداماتى انجام شــده 
و بیمارســتان و آى ســى یو ســاخته شده اســت. اما 
متاســفانه در بحث پیشــگیرى هیــچ اقدامى صورت

 نگرفته است.
این سیســتم که مى گوینــد به طور 
اتوماتیــک در شــهرهاى قرمــز 
محدودیت  به وجود مى آید چقدر تأثیر 

داشته است؟
این کار صرفا بازى با رنگ هاست که کار اشتباهى است.  
وقتى محدودیتى نیســت نمى توانید نســبت به کنترل 
بیمارى انتظارى داشته باشید. بیمارى که رفتارش تغییرى 

نمى کند.
 مقصر این موج هــاى پى درپى صرفا 
طبیعت کروناست یا سیاست ها اشکال 

دارد؟
مدیریت ما اشتباه است، چرا کشــورهاى دیگر با چنین 

چالش هایى درگیر نمى شوند؟ بله در برخى کشورها یک 
موج سنگین کرونا به وجود آمد، اما از اشتباهاتشان درس 
گرفتند و کنترل کردند. چرا در همین ترکیه که کنار ماست 
این اتفاقات رخ نمى دهد؟ چرا ترکیه توانســته 50درصد 
جمعیتش را واکســینه کند اما ما نتوانستیم؟ تا زمانى که 
این اقدامات درست نشوند پشت سر هم با موج هاى کرونا 
درگیر مى شویم، ما االن به کشور موج خیز کرونا در دنیا 
تبدیل شده ایم. در گزارشات سازمان جهانى بهداشت هم 
منعکس شده که متاسفانه ما نتوانستیم مدیریت خوبى در 
پیشگیرى از کرونا داشته باشــیم. در بحث پیشگیرى به 

شدت دچار ضعفیم.
پیشنهاد مى دهید که در این موج جدید 

چه سیاست هایى اجرا شوند؟
چاره اى جز تعطیلى نداریم. ما دوست نداریم جایى تعطیل 
شود، اما وقتى بیمارى در حال گسترش است مجبوریم 

محدودیتى ایجاد کنیم.

رئیس بخش عفونى بیمارستان مسیح دانشورى درباره موج پنجم کرونا:

بیمارستان ها  از هفته دیگر پر مى شوند
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آیا مى دانیــد که ممکن اســت محیط اطراف شــما بر 
احساسات و وضعیت روحى شما تأثیر بگذارد؟ آیا تابه حال 
متوجه شده اید که برخى مکان ها شما را دگرگون مى کند؟ 
یــا اینکه مکان هاى خاصى به شــما احســاس آرامش 
مى دهد؟ احتمــاًال رنگ هاى موجــود در آن فضاها در 

احساس و حال روحى شما نقش داشته باشند.
اگر احساس تنبلى مى کنید از رنگ قرمز 

استفاده کنید
رنگ قرمز یکى از رنگ هاى برجســته است و طول موج 
آن در مقایسه با سایر رنگ ها زیاد است. قرمز از رنگ هاى 
گرم است و مى تواند در فصل زمستان نیز مفید باشد زیرا 
تعادل بین آب وهوا و دماى بدن را ایجاد مى کند. استفاده 
از این رنگ براى کسانى که احساس تنبلى مى کنند یا از 
کمبود انرژى رنج مى برند بسیار مفید است. همچنین اگر از 
کم خونى رنج مى برید، میوه هاى قرمزرنگ مانند گیالس، 
توت فرنگى، آلبالو، تمشک و گوشت قرمز مصرف کنید. 
نور قرمزرنگ نیز ممکن اســت باعث تحریک گردش 
خون، تقویت قلب و کاهش التهاب و تورم در بدن شــود. 
برخى درمانگران از رنگ قرمز براى درمان سندرم تورت یا 

اختالل تیک در بیماران استفاده مى کنند.
احتیاط: از این رنگ در اتاق کودك، اتاق خواب، آشپزخانه 

و دفتر کار اســتفاده نکنید زیرا باعث افزایش اضطراب و 
افسردگى مى شــود و پرده هاى رنگ قرمز در اتاق خواب 

مشکل بى خوابى ایجاد مى کنند.
اگر افسرده هستید  رنگ زرد  را انتخاب 

کنید
رنگ زرد نماد دوستى است و سطح انرژى افراد را افزایش 
مى دهد و مانع افســردگى مى شــود؛ به همین خاطر به 
کســانى که از بیمارى افســردگى رنج مى برند توصیه 
مى کنیم که غذا و میوه هاى زرد مثل دم پختک، شله زرد، 
لیموشیرین، موز و... بخورند و از رنگ هاى زرد در اطراف 
خود اســتفاده کنند. همچنین کســانى که از سرفه رنج 
مى برند باید تــا آنجا که ممکن اســت از پارچه هاى زرد 
رنگ استفاده کنند و مى توانند چیزهاى زرد را در نزدیک 

خود نگه دارند.
احتیاط: از این رنگ در اتاق خواب و حمام استفاده نکنید.

اگر از آرتروز،سردرد میگرنى و بى حالى 
رنج مى برید از رنگ سبز استفاده کنید

رنگ ســبزرنگ اصلى ســبزیجات اســت که طراوت 
و روشــنى را نشــان مى دهد، به همین دلیل بیشتر در 
اتاق بیمارستان ها اســتفاده مى شود و اســتفاده از این 
رنگ به ویژه براى کســانى که از آرتــروز رنج مى برند 

مفید اســت. همچنین اگر مضطرب هســتید و فشــار 
عصبى طاقت شــما را بریده، از رنگ سبز استفاده کنید. 
رنگ ســبز بســیار آرامش بخش است و فشــارخون را 
کاهش مى دهد. ســردردهاى گاه و بــى گاه یا میگرنى، 
رنگ پریدگى و بى حالى و سستى را مى توانید با پوشیدن 
لباس سبزرنگ و یا استفاده از وســایل سبز در اطرافتان 
درمان کنید. این رنــگ مى تواند براى حمــام خانه نیز

 مناسب باشد.
احتیاط: از این رنگ در اتاق نشیمن و اتاق مطالعه استفاده 

نکنید.
اگر دچار اســترس بیش ازحد هستید به 

رنگ آبى نگاه کنید
رنگ آبى رنگ آب و آسمان است که وقتى در ذهن تجسم 
مى شــوند آرامش درونى و بى انتها را به بــار مى آورند. 
این رنگ بســیار آرامش بخش اســت و به همین دلیل 
باعث کاهش ضربان قلب شــده و فشــارخون را پایین 
مــى آورد؛ بدین ترتیــب اضطراب را کاهــش مى دهد؛ 
بنابرایــن توصیه مى شــود اگر از تنــش بیش ازحد رنج 
مى برید، حتمًا در اطراف خود از رنگ آبى استفاده کنید و 
یا لباس آبى بپوشید. عالوه بر این رنگ آبى احساس سرما 
در بدن به وجود مى آورد و این بــراى پایین آوردن تب، 

درمان التهاب هاى پوستى و گرفتگى عضله مؤثر است. 
استفاده از رنگ آبى در اتاق خواب راه حل خوبى براى رفع 

بى خوابى است.
احتیاط: از این رنگ در اتاق ناهارخورى استفاده نکنید و 
همچنین از استفاده بیش ازحد از این رنگ خوددارى کنید.
اگر دچار مشکالت روحى شدید شده اید از 

رنگ مشکى استفاده کنید
رنگ مشــکى داراى بــار معنایى منفى و مثبت اســت. 
اغلب افراد از رنگ سیاه به هنگام غم و اندوه و عزادارى 
استفاده مى کنند اما آیا فکر کرده اید که چرا از این رنگ در 
عزادارى ها استفاده مى شود؟! رنگ سیاه براى زمانى که 
مشکالت روحى هجوم مى آورند و خواب و خوراك را از 
آدم مى گیرند، مى تواند آرامش بخش باشد؛ به همین دلیل 
است که براى رخت عزا این رنگ را انتخاب کرده اند. این 
رنگ توانایى جذب دیگر رنگ ها را دارد؛ این نشان دهنده 
تغییر است و بنابراین بسیار مناسب جوانان است اما توصیه 
مى کنیم سرتاپا از رنگ مشکى استفاده نکنید و قسمتى از 

لباس هایتان را به رنگ سفید بگذارید.
احتیاط: اســتفاده بیش ازحد از این رنگ مى تواند سطح 
انگیزه شــما را کاهش داده و افکار منفى را در ذهن شما 

افزایش دهد.

آنچه باید درباره رنگ درمانى بدانید

کاهو داراى خواص فوق العاده اى براى بدن است. از مصرف آن غافل نشوید.
کاهو از قدیمى ترین سبزیجات دنیاســت و مقدار زیادى آنتى اکسیدان، مواد 
معدنى، امگا 3 و ویتامین هایى مانند کلسیم، منیزیم، آهن، پتاسیم، فسفر، سدیم، 
تیامین، روى، ریبوفالوین، فوالت، نیاســین، ویتامین هاى C، A، E ،B6  و 

ویتامین K دارد.
 کاهو سرشار از ویتامین B اســت . این ویتامین در سالمت قلب و عروق نقش 
مهمى دارد. یکى از خواص کاهو این است که تأثیر بسیارى در مهار انواع سرطان، 
به خصوص سرطان سینه دارد. اســتفاده منظم از کاهو خطر ابتال به سرطان را 

کاهش مى دهد.
در سبزیجات، مواد مختلفى نظیر پتاســیم، فوالت یا B9 و آنتى 
اکسیدان هاى گوناگون وجود دارد که به بدن براى به دست آوردن 
توانایى هاى عصبى کمک مى کند. کنترل قند از دیگر خواص کاهو 

به شمار مى رود که مانع از افزایش آن مى شود.
در برگ هاى کاهو، آثار ضد اسپاسم و آرام بخشى وجود دارد. مصرف 

5- 6 برگ کاهو در هرروز موجب مى شــود که خــواب خوب و آرامى 
داشته باشید.

ف 
امى

با فواید باورنکردنى کاهو بیشتر آشنا شوید

دانشمندان هشــدار مى دهند، گرده مى تواند صدها ذره ویروس را حمل کند و 
ممکن است خطر عفونت را در مناطق شلوغ افزایش دهد.

به گفته کارشناسان، ذرات ویروسى که پس از سرفه یا عطسه فرد آلوده در هوا 
معلق مى شوند، مى توانند به ذرات گرده اى درختان که به واسطه نسیم پخش 
مى شوند متصل شوند. زمانى که شخصى این گرده را استشمام مى کند، خطر 

انتقال ویروس از طریق هوا، به ویژه در محیط هاى شلوغ وجود دارد.
محققان دانشــگاه نیکوزیا، قبرس درخت بید را شبیه ســازى کردند؛ آنها از 
چگونگى پخش دانه هاى گرده در نســیم مالیم به سمت جمعیت الگو رفتند 
و دریافتند، در نسیم، گرده ها مى توانند در عرض یک دقیقه به سرعت از میان 

جمعیت عبور  و محیط را آلوده کنند.
تحقیقات نشــان مى دهد، با توجه به این موضوع ممکن است در مناطقى که 

سطح گرده آنها زیاد است، نیاز به رعایت فاصله بیشترى باشد.
مدل نیز نشان داد، در نسیم مالیم، گرده گل فقط در عرض یک دقیقه مى تواند 
از جمعیت 66 فوت (20 متر) دورتر عبور کنــد و به طور بالقوه به حرکت ذرات 

ویروسى در طول مسیر کمک مى کند.
براساس یافته ها ، نویســندگان گفته اند که فاصله اجتماعى دو متر که معموًال 

براى کاهش خطر انتشار  کووید 19 توصیه مى شود، همیشه کافى نیست.

گرده درختان کرونا را پخش مى کند
تشــنج درواقع به معنى تحریک الکتریکى غیرطبیعى ســلول  هاى عصبى 
قســمتى از مغز یا تمام آن اســت. به دنبال این تحریــک، عملکرد صحیح 
ســلول  هاى عصبى هم مختل شــده و عملکرد غیرعادى از خود نشــان 
مى دهند. اگر تحریک الکتریکى در تمام ســلول  هاى عصبى مغز به صورت 
همزمان اتفاق بیافتد، هوشــیارى بیمار مختل شده، معموال بیمار روى زمین 
سقوط کرده و اندام ها هم به طور همزمان شــروع به حرکات انقباضى مکرر

 مى کنند.
اگر قسمتى از ســلول هاى عصبى مغز تحریک الکتریکى غیرطبیعى داشته 
باشــند، بســته به محل آنها عالمت مربوط به آن قســمت بــروز مى کند. 
به عنوان مثال، تحریک غیرعادى ســلول هاى مسئول حرکت اندام ها باعث 

تشنج به صورت حرکات غیرعادى دست یا پا مى شود.
به این ترتیب تشنج مى تواند اشکال و انواع مختلف داشته باشد. ممکن است 
به صورت مشاهده تصاویر، شنیدن صداها، استشمام بوى غیرعادى، حس درد یا 

گزگز در قسمتى از بدن، حس ترس یا نگرانى و موارد مشابه خود را نشان دهد. 
از سوى دیگر گاهى با تحریک الکتریکى قسمتى از مغز به تدریج این تحریک 
به سایر قسمت ها هم منتقل شده و تشنجى که محدود به بخشى از مغز بوده 

به درگیرى تمام مغز تبدیل مى شود.
تحریک الکتریکى غیرعادى و زیاد سلول هاى عصبى مى تواند منجر به آسیب 

آنها شود و به این دلیل کنترل و درمان تشنج مهم است.
درواقع تکرار تشنج و کنترل نشدن آن باعث تحریک بیش ازحد سلول ها شده 
و مانند المپى که به صورت مکرر خاموش و روشن مى شود درنهایت منجر به 
آسیب رسیدن به سلول و درواقع همان سوختن المپ مى شود اما به این معنى 
نیست که تشنج هاى کوتاه و با تعداد کم که در برخى بیمارى هاى مغز و اعصاب 
رخ مى دهد، باعث نگرانى بیمار و همراهان شود. منظور از بروز آسیب مغزى در 
مورد تشنج هاى طوالنى و مکرر در طول مدت زمان زیاد است که باید درمان 

و مهار شود.

حمام هاى منظم با کاهش خطر بیمارى هاى قلبى عروقى مرتبط هستند. یک بررسى 
کوتاه جدید توسط دانشگاه کاونترى نشــان مى دهد که آنها مزایاى بیشترى و تقریبًا 

همسطح با ورزش هاى متوسط دارند.
بعد از چند دقیقه در حمام گرم یا سونا، احساس آرامش دلپذیرى را احساس مى کنید، 
سپس ضربان قلب شما افزایش مى یابد و احساس گرما و تعریق مى کنید؛ احساساتى 

شبیه به هنگام پیاده روى، دویدن یا دوچرخه سوارى.
محققان دریافتند که درجه حرارت اصلى بدن و افزایش ضربان قلب براى هر دو گروه 
قابل مقایسه است و در اسکن سونوگرافى عروق نیز بهبودهاى مشابهى در جریان خون، 

فشار خون و سطح گلوکز وجود دارد.
با این وجود دوچرخه سوارى منجر به صرف انرژى بیشتر (یا کالرى سوزى) مى شود، در 

حالى که حمام این کار را انجام نمى دهد.
با وجود یافته هاى این مطالعه، حمام ها مزایاى بى شمارى از ورزش را فراهم نمى کنند 
و الزم به ذکر است که ممکن است براى تجربه نتایج مطالعه الزم باشد یک ساعت در 
یک وان آبگرم با دماى 40 درجه سانتیگراد (104 درجه فارنهایت) بنشینید، که مى تواند 

منجر به به سرگیجه و کمبود آب بدن شود.
استحمام گرم به شما کمک نمى کند با ایجاد عضله و چربى سوزى ترکیب بدن خود را 
تغییر دهید، تراکم استخوان شما را افزایش نمى دهد و منجر به بهبود استقامت، قدرت 
یا تحرك نمى شود و به همین دلیل است که استفاده از حمام گرم یا سونا نباید جایگزین 
ورزش شود. اما حمام گرم مى تواند برخى از مزایاى سالمتى را تقلید کند و اگر همراه با 

ورزش استفاده شود، مى تواند سالمتى بیشترى ایجاد کند.
حمام گرم مى تواند با کاهش التهاب و کمک به ماهیچه ها براى بهبودى، مکمل هاى 

یک رژیم ورزشى سالم باشد.
همچنین نشان داده شده است که گرما درمانى برخى از مزایاى ضد افسردگى را همانند 

ورزش دارد. انجام هر دو ورزش منظم و حمام مکرر بهترین گزینه است.

حمام گرم، راهى مفید براى
 کاهش فشار خون

نان به طور معمول مى تواند تا یک هفته تازه بماند، اما این مدت زمان بستگى زیادى به 
نوع نگهدارى نان دارد.

نگهدارى از نان یکى از کارهاى چالش برانگیزى است که معموال با شکست در آن مواجه 
مى شویم. نان به طور معمول مى تواند تا یک هفته تازه بماند، اما این مدت زمان بستگى 

زیادى به نوع نگهدارى شما دارد.
ممکن است برایتان پیش آمده باشد که در یک موقعیت حساس که عجله دارید به سراغ 
نان هاى خانه رفته باشید و با نان هاى کپک زده یا بیات رو به رو شده باشید، که شما را 
ناامید کرده اند. در ادامه 5 روش براى تازه نگهداشتن نان را به شما معرفى خواهیم کرد.

1. فریز کردن نان ها
منجمد کردن نان ها یکى از بهترین راه هاى نگهدارى طوالنى مدت از نان است که در 
هنگام مصرف و پس از یخ زدایى کیفیت اولیه خود را دوباره به دست مى آورد. نان ها را به 
صورت برش خورده و یا کامل در کیسه پارچه اى قرار دهید و در کیسه را محکم ببندید.
براى یخ زدایى در دماى محیط بهتر است آن ها را شب از فریزر دربیاورید و در یخچال 
قرار دهید. همچنین مى توانید آنها را در ماکرویو نیز یخ زدایى کنید تنها به یاد داشــته 
باشید که در این مرحله آنها را از کیسه دربیاورید تا یخ هاى موجود در آن موجب خیس 

شدن نان نشوند.
2. نگهدارى در پالستیک ممنوع

نان تازه بهتر است ظرف 2 تا 3 روز خورده شود. براى نگهدارى در این مدت زمان بهتر 
است آن را در کیسه هاى کاغذى و یا پارچه قرار دهید، زیرا نگهدارى از نان تازه در کیسه 

پالستیکى موجب بیات شدن و رشد سریع کپک در آن مى شود.
3. جعبه نگهدارى نان

یکى دیگر از روش هاى مناســب براى نگهدارى طوالنى مــدت از نان در دماى اتاق 
جعبه هاى مخصوص نگهدارى نان است. این جعبه ها حفره هاى ظریفى دارند که باعث 
مى شود هوا به میزان کافى در جعبه جریان داشته باشد و عالوه بر این موضوع مانع از 

خشک شدن نان نیز مى شود.
اگر تمایل دارید نان را در ظرف ضد هوا نگهدارى کنید برش هایى را بر روى نان ایجاد 

کنید تا رطوبت در ظرف شما وجود داشته باشد و نان تازه باقى بماند.
4. محل نگهدارى نان

محل نگهدارى نان به میزان نحوه نگهدارى نان امرى بسیار مهم است. براى مثال اگر 
نان خود را باالى یخچال نگهدارى مى کنید اشتباه بزرگى را مرتکب مى شوید، زیرا باالى 
یخچال به دلیل گرمایى که از یخچال ساطع مى شود مى تواند باعث خشک و بیات شدن 
نان شود. همچنین نگهدارى از نان در کنار ماشین ظرفشویى به دلیل داشتن رطوبت 

زیاد مى تواند موجب بیات و کپک زدن نان شما شود.
5. استفاده از کیسه هاى نان چند بار مصرف

اگر به دنبال کم کردن هزینه خود در خرید نان هستید و به سالمت محیط زیست اهمیت 
مى دهید بهتر است تا از کیسه هاى نان چند بار مصرف اســتفاده کنید و آنها را با خود 
براى خرید نان ببرید. این کار عالوه بر تازه ماندن نان احتمال خرابى و پاره شدن نان در 

کیسه هاى کاغذى را نیز کم مى کند.

با 5 روش همیشه نان تازه بخورید

تشنج چیست؟

نتایج یک بررسى جدید حاکى از آن است، پروتکل اســتفاده کودکان از ماسک باید منتفى شود. 
براساس این مطالعه میزان CO2 براى کودکانى که از ماسک استفاده مى کنند، حتى براى مدت 
زمان کوتاه، 5 برابر است. سال گذشته سازمان جهانى بهداشت با صدور بیانیه اى اعالم کرد:کودکان 
12 ســاله و باالتر باید در هماهنگى با توصیه هاى موجود براى بزرگساالن در کشور یا ناحیه محل 
سکونت خود ماسک بزنند. این سازمان یادآور شــده بود، کودکان زیر پنج سال به طور عادى نباید 

ماسک بزنند.
در مطالعه جدید منتشر شده محققان لهستانى دریافتند که در عرض کمتر از پنج دقیقه، سطح دى 
اکسید کربن موجود در هواى تنفسى توسط کودکان مدرســه اى که ماسک پوشیده اند شش برابر 

بیشتر از حد مجاز حجم دى اکسید کربن بود که توسط دفتر محیط زیست فدرال آلمان تعیین 
شده است. 

بر اساس یافته   هاى این مطالعه، نویســندگان از سیاست گذاران خواستند که پروتکل 
استفاده از ماسک را براى کودکان منتفى کنند.

باالخره کودکان هم ماسک بزنند یا نه؟
باید منتفى شود. 
 حتى براىمدت 
عالم کرد:کودکان

شور یا ناحیه محل 
به طور عادى نباید 

ج دقیقه، سطح دى 
شیده اند شش برابر

آلمان تعیین  ل

و مهار شود.

وتکل

ا نه؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

رســول ا... (ص)  بــه دل از دنیــا اعــراض کرده بــود و یــاد دنیا را 
در وجود خود میرانده بود و دوست داشــت که زینت دنیا را از برابر 
چشــم خود دور کند تا مبادا چیــزى از آن برگیرد. و دنیــا را پایدار 
نمى دانست و در آن امید درنگ نداشت. پس عالقه به دنیا را از خاطر 
دور ساخت و از دل براند و از نظر انداخت. زیرا کسى که چیزى را 
ناخوش دارد نگریستن به آن را نیز ناخوش   شمارد و نخواهد که در 

موال على (ع)نزدش از آن سخن گویند.
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بعد از یک دوره رکود به واسطه شیوع کرونا، بار دیگر چراغ هنر تئاتر در نصف جهان پرفروغ 
شده و دفتر تخصصى تئاتر وابسته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان چتر حمایت مادى و معنوى اش را بر روى این هنر گسترانده است.
مدیر تاالر هنر با اشــاره بــه آغاز برنامــه هاى نمایشــى تاالر هنر پس از کم شــدن 
محدودیت هاى کرونایى گفت: تئاتر "بیدارى به وقت خون" به کارگردانى احسان جانمى 
اولین نمایشى بود که در اردیبهشت ماه به مدت 15 شب روى صحنه رفت و در ادامه نیز 

تئاتر "مکث روى ریشتر هفتم" به کارگردانى جواد ایزددوست خردادماه اجرا شد.
سعید امامى اظهار داشت: تئاتر "با گارد باز گوشــه  ى رینگ" نیز به کارگردانى نورا لک 
از 31 خرداد اجرا شده و تا 11 تیر در سالن تماشاى تاالر هنر از ساعت 19 به روى صحنه 

رفت.
وى به اجراى تئاتر "حادثه در عمارت آقاى میم ف" نیز اشــاره کرد و افزود: این نمایش 
به نویسندگى و کارگردانى هادى عسگرى تولید شده که در پى تعامل تاالر هنر با حوزه 

هنرى استان اصفهان تا 18 تیر در سالن تماشاخانه حوزه هنرى اجرا مى شود.
مدیر تاالر هنر با بیان اینکه طى برنامه ریزى هاى انجام شده، پس از پایان هر تئاتر، تئاتر 
دیگرى به روى صحنه مى رود، تصریح کرد: همزمانى اجراى چندین نمایش در ســطح 
شهر، چراغ تئاتر شهر اصفهان را روشن کرده و پس از یک سال و چند ماهى که چراغ تئاتر 

کم سو شده بود، امید به اهالى تئاتر بازگشته است.
امامى گفت: اثر نمایشــى متفاوت "ننه دالور بــه روایت دالور 30 ســاله" برگرفته از 
نمایشنامه ننه دالور نوشته برتولت برشت نیز عنوان دیگرى است که تا 23 تیر در محیط 
پشت بام تاالر هنر اجرا مى شود که دالور خسرونیا، نویسندگى و کارگردانى آنرا برعهده 

دارد.
وى بیان داشت: این اثر تجربى و دانشجویى در فضاى غیر متداولى اجرا و بلیط فروشى 
آن از طریق سایت تیوال انجام مى شود که از همه هنرمندان و اهالى تئاتر دعوت مى شود 

به نمایش این اثر متفاوت بنشینند.
به گفته وى از 10 تا 25 تیــر نیز از ســاعت 17، تئاتر "نداى درون" بــه کارگردانى و 
نویسندگى احمد شــاهین به روى صحنه مى رود که کارى دراماتیک و ارزشى بوده و به 

جریان مقاومت اشاره دارد.
امامى تاکید کرد: تئاتر "ســه مونولوگ براى پل" نوشــته محمد بابایى و به کارگردانى 
نویدبانى تا 25 تیر از ساعت 19 در سالن تماشاى تاالر هنر اجرا مى شود که موضوع آن 
براى اصفهانى ها جذاب خواهد بود و پیش بینى مى شود استقبال قابل توجهى از این اثر 

صورت گیرد.

وى افزود: پس از تئاتر "سه مونولوگ براى پل"، نمایش "دوئیچلند" به کارگردانى هومن 
حیدرى به روى صحنه خواهد رفت که از جمله کارهاى تولیدى نمونه تاالر هنر است.

مدیرتاالر هنر با بیان اینکه به طور مستمر بازبینى آثار نمایشى در حال انجام است، اظهار 
داشت: در تالش هستیم تمرکز اجرا صرفا در سالن هاى تاالر هنر نباشد و دیگر سالن هاى 
شهر نیز که قابلیت اجراى صحنه اى دارند به چرخه اجرا وارد شوند و همچنین از ایده هاى 

متفاوتى که محیط اجراى غیر متداولى دارند، نیز استقبال مى شود.

امامى ادامه داد: شوراى تخصصى تاالر هنر که از اساتید و کارشناسان به نام شهر تشکیل 
شده، هر هفته دو جلسه برگزار مى کند که این جلسات به رصد تولید آثار نمایشى، بازبینى 

آثار متقاضى اجرا و ارائه پیشنهادات براى ارتقاى کیفى اثر اختصاص دارد.
وى به فراخوان سال گذشته در خصوص تولید نمایش هاى بیرونى تاالر هنر اشاره کرد 
و گفت: پس از اعالم فراخوان و دریافت ایده هاى اولیه، برخى از ایده ها پذیرفته شــدند 
که مرحله اول اجرا به ایام نوروز اختصاص داشــت که شاهد نمایش عروسکى، کارناوال 
نمایشى و نمایش ابرعروسک ها بودیم که این آثار از جمله تولیدات تاالر هنر بود که براى 

اجرا توسط دیگر مراکز شهردارى اصفهان حمایت شدند.
وى تصریح کرد: مرحله دوم اجراى نمایش هاى بیرونى از هفته آینده آغاز مى شــود و
 ایده هاى تایید شــده در مرحله بازبینى، اصالح و ترمیم هستند که امیدواریم با حمایت 
خوبى که از دیگر مراکز و ســازمان هاى شهردارى انجام مى شــود، شاهد اجراى این

 نمایش ها در سطح شهر باشیم.
مدیر تاالر هنر افزود: شهردارى اصفهان در مدت تعطیلى اجراهاى نمایشى به دلیل شرایط 
کرونایى، خانواده بزرگ تئاتر که دچار تنگناهاى اقتصادى شــده بودند را عزت مندانه با 
حمایت آثار تولید و اجرا شده آنها مورد حمایت مالى قرار داد تا چراغ این هنر اصیل در نصف 
جهان روشن و پرفروغ بماند و اصفهان به شهر پیش رونده اى در عرصه تئاتر تبدیل شود.

امامى تاکید کرد: در نظر داریم که مخاطب تئاترهایى که در تاالر هنر تولید مى شــوند، 
عموم شهروندان باشند و تئاترى براى گروه یا سلیقه خاصى اجرا نمى شود لذا از شهروندان 
اصفهانى براى تماشاى آثار نمایشى دعوت مى کنیم و امیدوار هستیم تماشاى تئاتر نیز 

در سبد فرهنگى خانواده ها قرار گیرد.
وى با برشمردن خدمات ارائه شــده تاالر هنر به گروه هاى تئاترى گفت: تمام پالتوها و 
امکانات تاالر هنر در اختیار گروه هاى نمایش اســت و به طور همزمان و بر اساس زمان 

بندى، بالغ بر 40 گروه از خدمات و امکانات تاالر هنر استفاده مى کنند.
وى ادامه داد: کارگاه عروسک سازى زیر نظر مجید شفیعى از اساتید مطرح عروسک سازى 
استان برپاست که به طور رایگان با گروه هاى تئاترى همکارى دارد و کارگاه ساخت دکور 
نیز به طور مستمر در حال فعالیت است، همچنین اتاق گریم و آرشیو لباس تاالر هنر نیز 

خدمات مورد نیاز را به گروه هاى تئاترى شهر ارائه مى دهد.
مدیر تاالر هنر به برگزارى دوره هاى آموزشــى در این مرکز نیز اشــاره و خاطرنشــان 
کرد: دوره هاى آموزشــى ایــن مرکز نیز با اســتقبال خوبــى مواجه شــده که دوره 
بازیگرى ویژه بانوان و آقایان و دوره هاى فیلمنامه نویســى و نمایشــنامه نویســى از

 آن جمله است.

چراغ تئاتر اصفهان پر فروغ شد

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: 15 تیرماه، 
آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیــات بر ارزش افزوده 

بهار 1400 است.
مهدلو اظهار داشت: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر 
ارزش افزوده حداکثر 15 روز پس از پایان هر فصل مهلت 
دارند اظهارنامه مالیاتى خود را ارائه کنند، لذا روز سه شنبه 

15 تیرماه 1400 آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره سه ماهه اول (بهار) 1400 خواهد بود.

وى تصریــح کــرد: مودیــان مالیاتى کــه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افــزوده فصل بهــار 1400 را تا پایان 
مهلت مقــرر ارائــه نکنند، عــالوه بــر محرومیت از 
تســهیالت و معافیت مالیاتى، مشــمول جرایم قانونى

 خواهند شــد. وى خاطرنشــان کرد: مودیــان محترم 
مى تواننــد از طریــق درگاه ملــى مالیات بــه آدرس

 WWW.INTAMEDIA.IR  قسمت مالیات بر 
ارزش افزوده اطالعات تکمیلى در این ارتباط را دریافت 
و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام 

نمایند.

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 

مدیر امور عشایر استان اصفهان گفت: آب مورد نیاز عشایر ساکن در ییالق شهرستان 
سمیرم در جنوب این استان تابستان امسال با چهار دستگاه تانکر تامین مى شود.

مختار اسفندیارى اظهار داشت: کاهش بارندگى و تداوم خشکسالى در سال جارى باعث 
شده است تا عشایر در تامین آب شرب و دام خود با مشکل روبرو شوند.

به گفته وى، اداره امور عشــایر به همین منظور تعدادى تانکر ســیار براى آبرسانى به 
خانوارهاى عشایرى به ویژه در بخش هاى شمالى و مرکزى این شهرستان اختصاص داد.
مدیر کل امور عشایر اســتان اصفهان با بیان اینکه آب به صورت بهداشتى و با نظارت 
شبکه بهداشت به دست عشــایر مى رسد، گفت: ســخت گذر بودن برخى مسیرهاى 

دسترسى به یوردها و سیاه چادرهاى عشایر کار آبرسانى را دشوار کرده است.
مختارى خاطر نشان کرد: شمارى از خانوارهاى عشایرى نیز با کمبود علوفه براى تغذیه 
دام هاى خود مواجه هستند که براى آنها اقدام هایى در دست داریم تا بتوانند علوفه مورد 

نیاز گوسفندان خود را تامین کنند.
وى اظهار داشت: پوشش گیاهى و مرتعى مناطق مختلف سمیرم کمتر از سال گذشته 

است و تامین علف براى دام عشایر در این فصل ضرورى است.

نماینده ولى فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شیراز در دومین روز از بیست و سومین 
نمایشگاه تخصصى صنعت ساختمان ضمن حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان از تولیدات 

شرکت بازدید کرد.

آیت ا... دژکام به تولیدات متنوع محصوالت فوالدى ســاختمانى ذوب آهن اصفهان 
اشاره کرد و گفت : این شــرکت از قدیم در حال تولید محصوالت فوالدى ساختمانى 
بوده و از گذشته تا کنون به تولیدات ساختمانى خود اضافه کرده است. صنایع فوالدى 
ســاختمانى گام بزرگى در جهت پیشرفت برداشته اســت که ذوب آهن در این زمینه 
پیشرو است. وى با اشاره به اینکه ذوب آهن از گذشته با نماد اطمینان و ایمنى در اذهان 
مردم بوده و است، ادامه داد : تولید تیر آهن هاى بال پهن و ورق سازه هاى فوالدى از 
اقدامات مهم این شرکت در جهت ساخت ساختمان بلند مرتبه است و این  نیاز سنجى 

بازار  است.
امام جمعه شیراز گفت : صنایع فوالدى ســاختمانى ایران در  دنیا زبانزد و قابل مقایسه 
با سایر محصوالت تراز اول در دنیا اســت و این مهم را مدیون ذوب آهن هستیم که با 
تولیدات باکیفیت خود این مهم را حاصل کرده اســت. وى افزود : نیروهاى خدوم این 
شرکت با داشتنى کارى ســخت به تولید فوالد مى پردازند و چرخ صنعت کشور را به 

چرخش در مى آورند که این شایسته قدر دانى است.

تأمین آب عشایر سمیرم با 4 دستگاه تانکر 

ذوب آهن اصفهان پیشگام صنایع فوالدى ساختمانى است

رییس دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه گفت: عضو هیات 
علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه موفق شد به عنوان 
اولین استاد رشته مهندسى کامپیوتر از بین دیگر اعضاى 
هیات علمى این دانشگاه مرتبه علمى خود را از استادیارى 

به دانشیارى ارتقاء بخشد.
جلیل عمــادى در گفتگو بــا خبرنگاران اظهار داشــت: 
محمدرضا رمضانپور عضو هیات علمى گروه مهندســى 
کامپیوتر دانشکده فنى مهندسى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

مبارکه در بین اعضاى هیات علمى این دانشگاه با تالش 
و کوشش هاى علمى، پژوهشى خود توانست نه تنها اولین 
نفر داراى این مرتبه علمى دانشــیارى در رشته مهندسى 
کامپیوتر در واحد مبارکه باشــد بلکه در دانشگاه هاى آزاد 
اسالمى استان اصفهان نیز این رتبه را به خود اختصاص 

داده است. 
وى در ادامه افزود: محمدرضا رمضانپور متولد سال 1364 
به عنوان عضو هیات علمى واحد مبارکه توانسته پس از اخذ 

مدرك کارشناسى از دانشگاه کاشان، کارشناسى ارشد از 
دانشــگاه اراك و دکتراى تخصصى مهندسى کامپیوتر از 
دانشگاه علوم تحقیقات تهران با رتبه ممتاز، 33 مقاله ISI و 
علمى پژوهشى در مجالت معتبر بین المللى به چاپ برساند 
و 41 مقاله در کنفرانس هاى مختلف بین المللى داخلى و 

خارجى ارائه نماید. 
همچنین این عضو هیات علمى موفق شده است دو کتاب 
در زمینه مهندسى کامپیوتر تالیف و یک اختراع ثبت نماید.

ارتقا از استادیارى به دانشیارى

اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعى از مدیران این مجموعه با 
حضور در دفتر رئیس دادگسترى استان با وى دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانى در این نشست صمیمى، 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداى مظلوم حادثه تروریستى هفتم تیر، گفت: شهید بهشتى 
به عنوان افتخار شهر اصفهان و بنیان گذار سیستم قضایى کشور شخصیتى استثنایى بود که 
توانست در سالهاى قبل و بعد از انقالب در برهه هاى حساس و سرنوشت ساز کشور، به بهترین 
شکل ممکن نقش آفرینى کند. محمد رضا حبیبى رئیس دادگسترى کل استان اصفهان نیز در 
این دیدار ضمن عرض خیر مقدم به حضار از احساس وظیفه  مدیران مخابراتى در  پاسداشت 

جایگاه شهداى مظلوم هفت تیر قدردانى کرد.

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با رئیس دادگسترى استان

معاون هماهنگى شرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: 
به دلیل اینکه مصرف برق در استان اصفهان، باالتر از 
میزان تولید است، از شبکه سراســرى برق وارد شبکه 

استان اصفهان مى شود.
نوحى اظهار کرد: بیشترین مصرف در ساعات 11 صبح 
الى 11 شب است که در ســاعات پیک مصرف نباید از 
وسایل پر مصرفى مثل ماشــین لباس شویى، ماشین 
ظرف شویى و ...  استفاده کرد و باید در این ساعات از دور 

کند کولر استفاده شود.
او  بیان کرد: به دلیل اینکه مصرف برق در استان اصفهان 
باالتر از تولید است از شــبکه سراسرى برق وارد شبکه 
استان اصفهان مى شود و افرادى که مصرف برق آن ها 
از ســقف مصرف باالتر رود 16 درصد بیشــتر جریمه 

مى شوند.
معاون هماهنگى شرکت برق منطقه اى اصفهان افزود: 
مصرف برق  دستگاه هاى استخراج ارز دیجیتال به دو 

صورت رسمى و غیر رسمى اســت که به دستور دولت، 
برق دستگاه هاى رسمى تا شهریور ماه قطع شده، ولى 
مشکل ما با افرادى است که به صورت غیر رسمى برق 

مصرف مى کنند.
نوحى ادامه داد: با کمک معاونت دادستانى اصفهان، اداره 
مخابرات، اداره اطالعــات و نیرو هاى انتظامى افرادى 
که به صورت غیر رسمى مصرف برق دارند کشف و به 

مراجع ذى صالح تحویل داده مى شوند.

مصرف برق، باالتر از تولید برق در اصفهان

مدیر بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها در استان اصفهان از حمایت خیریه آبشار عاطفه ها از 
400 هزار خانواده نیازمند خبر داد.

شهره شیرانى بیان داشــت: 2500 سرویس جهیزیه به مناســبت میالد امام رضا (ع) 
شامل هر سرى جهیزیه 8 قلم به ارزش 11 میلیون تومان به نوعروسان نیازمند در استان 
اصفهان اهدا شد. همچنین 4500 ســرى جهیزیه از 80 شعبه آبشار عاطفه ها در سال 

گذشته بین نوعروسان نیازمند در استان اصفهان توزیع شد.
شیرانى در خصوص تاریخچه خیریه آبشار عاطفه ها توضیح داد: بنیاد عاطفه ها با  830 
شعبه در کشور و 80 شعبه در اصفهان بزرگترین خیریه در استان اصفهان است که از سال 
1380 شروع تا کنون با هدف محرومیت زدایى در استان فعالیت دارد و در استان اصفهان 

100 هزار خیر با این خیریه همکارى مى کنند.
مدیر بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها در استان اصفهان با بیان اینکه خیریه آبشار عاطفه ها با 
مجوز وزارت کشور در 32 استان کشور فعالیت مى کند، گفت: آنچه در این خیریه باعث 
برکت و بزرگى شده اســت  همدلى و همراهى 8 هزار نفر از پرسنل خدمتگزار است که 
98 درصد آنها را بانوان جوان، متخصص و تحصیلکرده تشکیل مى دهد که در استان 

اصفهان تعداد آن ها 500 نفر است.
وى ادامه داد: هم اکنون در خیریه آبشار عاطفه ها 400 هزار خانوار نیازمند تحت پوشش 
هستند که در اســتان اصفهان حدود 100 هزار خانوار هستند که در راستاى محرومیت 

زدایى براى  آنها قدم برداشته مى شود.
شیرانى با اشاره به توزیع 4500 سرى جهیزیه در استان در راستاى ازدواج آسان گفت: 
این خیریه همچنین 500 هزار بسته غذایى به ارزش هر بسته 300 تا 500 هزار تومان 

بین خانواده هاى نیازمند توزیع کرده است.

همکارى100 هزار خّیر با  آبشار عاطفه ها


