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خودکشى 
سارق طالفروشى 

در نجف آباد

رئیس اداره سالمت هواى وزارت بهداشت گفت: برخى 
افراد گرما را بهانه اى براى استفاده نکردن از ماسک  عنوان 
مى کنند اما همه افراد در تجمعات و فضاهاى بسته باید از 
ماسک استفاده کنند زیرا ماسک  عاملى براى گرمازدگى 

نیست. در واقع در صورتى که افراد بخاطر گرما...

فرمانده انتظامى شهرســتان نجف آباد از وقوع 
یک سرقت نافرجام طالفروشى  در بازار مرکزى 

نجف آباد و کشته شدن یک سارق خبر داد.
سرهنگ محمد حسین بابا کالنى اظهار داشت: 
بعد از ظهر یکشــنبه 13 تیر 1400 یک  سارق 
با استفاده از ســالح گرم در بازار نجف آباد قصد 
سرقت از یک طالفروشى را داشت که با مقاومت 
صاحب مغازه ســرقت نافرجام و متاســفانه فرد 
طالفروش زخمى  گردیــد. باباکالنى در ادامه 
افزود:  سارق که با مقاومت صاحب مغازه و مردم 

مواجه گردید از صحنه ...
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شرایط زیست پذیرى استان اصفهان به شدت در خطر استشرایط زیست پذیرى استان اصفهان به شدت در خطر است
هشدارهاى جدى رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان:هشدارهاى جدى رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان:
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معاون بهبود تولیدات دامى  جهاد کشاورزى استان اصفهان پاسخ مى دهد

داستان زندگى اسدا... یکتا؛

 کارهاى زیادى کردم از 
قصابى تا بلیت فروشى 

براى ماندن در کورس قهرمانى 
باید 3 امتیاز را بگیریم

نویدکیا: 

 ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان گفت: اگر مى خواهیم تا روز آخر در 
کورس قهرمانى باشیم، باید امتیاز کامل بازى با پیکان را بگیریم.

محرم نویدکیا درباره دیدار تیم فوتبال سپاهان مقابل پیکان در هفته 
بیست وششم لیگ برتر فوتبال، گفت: مثل ...
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سالمندان 
باالى 70 سال 

براى واکسیناسیون 
اقدام کنند

واکسیناسیون نباید اولویت جامعه باشد
نماینده نجف آباد:
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 داور بازى  داور بازى 
پرسپولیس - گل گهر پرسپولیس - گل گهر 

محروم شد!محروم شد!
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مازدگى 
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رئیس اتــاق بازرگانى اصفهان ســه موضوع آب، قطار 
سریع السیر و گردشگرى را به عنوان محورهاى اصلى 
مطالبات اســتان از رئیس جمهور منتخب جهت توسعه 

استان اصفهان و به تبع آن کشور عنوان نمود.
به گــزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانــى اصفهان، 
مسعود گلشــیرازى با اشــاره به دکترین اقتصادى در 
برنامه هاى کاندیداهاى انتخابات ریاســت جمهورى از 
جمله رئیس جمهور منتخب اظهار داشت: نقطه مشترك 
این برنامه ها این بود که رفع مشکالت کشور وابسته به 

اولویت قراردادن اقتصاد کشور است.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به مسائل زیربنایى 
استان اظهار داشت: در حوزه آب و وزارت نیرو، وزیر نیرو 
باید بینشى توسعه مدار داشــته باشد و قائل به این باشد 
که اگر در اســتان اصفهان اقدامى انجام شود نتیجه آن 
به نفع کل کشــور خواهد بود و لذا باید زمینه توســعه 
فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى اســتان اصفهان فراهم 

شود تا بعنوان استان پیشران بر توسعه کشور موثر باشد .
گلشیرازى پروژه قطار سریع السیر را کلید توسعه استان 
و کشور دانست و خاطرنشــان کرد: گردشگرى استان 
اصفهان نیز دیگر حوزه بنیادى و کلیدى براى توســعه 
استان و استان هاى همجوار اســت و نباید در سه حوزه 

مطرح شده ،کوتاهى نمود.
وى تأکید کرد تا زمانى که سازوکار تأمین مالى و سازوکار 
حمایت از بخش اقتصادى مولد در کشــور سر و سامان 
نگیرد، ســاخت وتکمیل پروژه ها و توســعه اقتصادى 

محقق نمى شود.

مطالبات اصفهان از رئیس جمهور منتخب

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: رویداد ملى"جشنواره کارآفرینان برتر" با هدف 
شناسایى، انتخاب و معرفى کارآفرینان در سراسر کشور 
انجام مى شود. ثبت نام براى این جشنواره از ابتداى تیر 

آغاز شده و تا 10 مردادماه ادامه دارد.
کامران کالنى با تشــریح فرایند ثبت نام چهاردهمین 
جشــنواره انتخاب کارآفرینان برتر اظهار کرد: رویداد 
ملى"جشــنواره کارآفرینان برتر" با هدف شناســایى، 
انتخاب و معرفى کارآفرینان در سراســر کشــور انجام 
مى شود. ثبت نام براى این جشنواره از ابتداى تیر آغاز و 

تا 10 مردادماه ادامه دارد.
وى افزود: مهمترین ویژگى هاى جشنواره کارآفرینان 

برتر را اســتفاده از شــاخص هاى به روز و کامًال علمى 
- تخصصى در انتخاب کارآفرینان اعم از نوآورى، رشد 
ترکیبى اشتغال، فروش و همچنین صادرات، شناسایى، 
انتخاب و معرفى کارآفرینان در ســه بخش اقتصادى 
صنعت، کشاورزى و خدمات و همکارى با متخصصین 
حوزه هاى مختلف در سراســر کشور جهت امور مربوط 

به داورى است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان، 
افزود: اهداف اصلى این جشنواره توسعه و ترویج فرهنگ 
کارآفرینى، خالقیت و نوآورى در کسب و کار، شناسایى 
و انتخاب کارآفرینان برتر اســتانى و کشورى و معرفى 
آنان به عنوان الگو به آحاد جامعه به ویژه جوانان، ایجاد 

فضاى تعامل و همــکارى میان فعــاالن عرصه هاى 
مختلف اقتصادى، ایجاد نشــاط و رقابت در فضاهاى 
کار و کســب، هم افزایى و مشــارکت کارآفرینان در 
توسعه اقتصادى کشور، ترویج فرهنگ کار، کارآفرینى 
و تقویــت نقش کارآفرینــان در نظام تصمیم ســازى

 کشور است.
این مقام مســئول همچنین گفت: کارآفرینان اســتان 
اصفهان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به دفتر 
توسعه کارآفرینى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان واقع در هتل پل ابتداى بلوار آئینه خانه 
مراجعه و یا با شــماره 09908044730 تماس حاصل 

نمایند.

ادامه ثبت نام چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر تا 10 مرداد

عملکرد ماهانه تولید فوالد خام واحدهاى فوالدسازى کشور در دوماهه اول سال 1400 
منتشر شد و بر اساس آن بیشترین حجم تولیدشده متعلق به اسلب به میزان 2 میلیون و 
241 هزار و 20 تن است که گروه فوالد مبارکه سهم 86 درصدى از تولید این محصول 

را به خود اختصاص داده است.
بر پایه جدول منتشرشــده از ســوى ایمیدرو، شــرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان 
اولیــن شــرکت فــوالدى ایــران در دوماهه اول امســال توانســته اســت بیلت 
فوالدى بــه مقدار 171 هــزار و 524 تن و بلوم نیــز به مقدار 248 هــزار و 377 تن

 تولید کند.
مجموعه فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین گروه فوالدساز کشور نیز طى دوماهه اول 
امسال در شرکت هاى زیرمجموعه خود رکوردهاى تولید به نسبت قابل قبولى به ثبت 
رسانده است. شرکت فوالد سبا طى مدت یادشــده توانسته است اسلب به مقدار 260 
هزار و 957 تن تولید کند؛ همچنین فوالد هرمزگان تولید 275 هزار و 585 تن اسلب 
را به ثبت رسانده؛ اما باالترین میزان تولید در کارخانه فوالد مبارکه انجام شده است؛ 
به این ترتیب که تولید یک میلیون و 396 هزار و 151 تن اسلب را در کارنامه 2 ماه اول 

امسال خود به ثبت رسانده است.

تولید 86 درصد اسلب کشور توسط گروه فوالد مبارکه

ر
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یک عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلى مجلس 
شوراى اسالمى درباره موج جدید کرونا در کشور و روند 
واکسیناسیون اظهار کرد: تجربه نشــان داده است که 
واکسیناســیون در دنیا چندان تأثیرى نداشته است و در 
روسیه و انگلستان که بیشتر جمعیت آنها واکسن کرونا 
دریافت کرده اند هم اکنون از نظر کرونا و تعداد مبتالیان 
و فوتى ها وضعیت بدى دارند و حتى شرایط آنان از ایران 
هم بدتر و حادتر اســت. بنابراین اولویت امروز جامعه ما 
واکسیناسیون نیســت، بلکه رعایت دقیق پروتکل هاى 

بهداشتى و رعایت فاصله اجتماعى در اولویت است. 
ابوالفضل ابوترابى تصریح کرد: رژیم اشغالگر قدس تقریبًا 

100 درصد جمعیت خود را واکســن زده است، اما امروز 
شرایط خوبى ندارد. در آمریکا نیز بیشتر جمعیت، واکسن 
کرونا دریافت کرده اند، امــا آمار فوتى ها و مبتالیان این 

کشور در حال افزایش است.
نماینده نجف آباد خاطرنشان کرد: واقعیت این است که 
مردم از محدودیت هاى کرونایى خسته شده اند و دوست 
دارند این محدودیت ها برداشته شــود. به نظر مى رسد 
واکسن هاى کرونا در کشورهایى مانند انگلستان، روسیه 
و آمریکا از کارآیى الزم برخــوردار نبوده اند. در هند نیز 
واکسن صادر مى شــود، اما دچار بحران شدید هستند و 

آمار فوتى ها و مبتالیان در این کشور زیاد است.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى با بیان اینکه 
برخى زحمت یکساله مدافعان سالمت و سازندگان دارو 
و واکسن و... را نفى مى کنند تا یک فرد یا جریانى را بزنند 

گفت: ننگ بر این سیاست زدگى!
سعید نمکى با بیان اینکه برخى قلم به دست گرفتند که 
وقتى ما نمى توانیم دوچرخه بســازیم چرا ادعاى تولید 
واکســن داریم تصریح کرد: این افراد که چنین سخن 
مى گویند، نمى دانند اکنون آنتى بادى واکســن رازى و 

پاستور در بدنشان وجود دارد! 
نمکى در ادامه با تأکید بر اینکه پیک چهارم را با عزت و 
عظمت مدیریت کردیم خاطر نشــان کرد: میزان مرگ 

در پیک چهارم «یک دوم» پیک سوم بود و این به دلیل 
استفاده از زیرساخت شــبکه، کلینیک هاى سرپایى که 
بار بیمارســتان ها را کم کرد و شــیوه موفق مراقبت در 

منزل بود.
وى با بیان اینکه از دو ماه پیش مناطقى از سوش هندى 
در ایران شناسایى و رصد شده بود، گفت: در هرمزگان، 
بوشهر، آذربایجان غربى در کارخانه اى که هندى ها کار 
مى کردند، در یزد کارخانه فوالد با کارکنان هندى، در قم 
و... همه اینها شناســایى و رصد شدند و ما مثل موشک 
نقطه زن اینها را رهگیرى مى کنیم تا آتش این گرفتارى 

دامن کشورمان را نگیرد.

واکسیناسیون نباید
 اولویت جامعه باشد

پیک چهارم را با عزت و عظمت 
مدیریت کردیم

واردات انبه هاى کرونایى؟!
  بهداشت نیوز | مدیــر اپیدمیولوژى 
معاونت بهداشتى خراسان شمالى خاطرنشان کرد: 
چند روزى است که شایعه شده است یک تریلى 
بزرگ بار انبه از پاکستان وارد کشور شده و در شبکه 
بهداشت چابهار مورد معاینه و بررسى قرار گرفته 
و تمام انبه ها آلوده به ویــروس کروناى هندى 
بوده اند که از مردم درخواســت مــى کنم به این 
شایعات توجه نکنند زیرا مواد غذایى از نظر وجود 
کرونا مورد بررسى قرار نمى گیرد و با توجه به بعد 
مسافت هند تا ایران احتمال باقى ماندن آلودگى 

احتمالى وجود ندارد.

شهرى با یک پزشک!
  بهداشت نیوز | ملــک فاضلى، عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم 
توزیع عادالنه امکانات بهداشتى در کشور گفت: 
سراوان در استان سیستان و بلوچستان با جمعیت 
حدود 500 هزار نفر فقط یک پزشک متخصص 
عفونى دارد و یک بیمارستان و مردم این شهرستان 
براى کوچــک ترین امکانات بهداشــتى باید به 

شهرستان هاى دور دست مسافرت کنند.

ربطى ندارد
معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى    ایرنا|
استاندارى بوشهر گفت: کسانى که شایعه مى کنند 
انتخابات و کنکور موجب شــیوع کرونا در جامعه 
شده اند، بدانند این دو اقدام مهم و سرنوشت ساز 
ســالم، قانونمند و با رعایت همــه پروتکل هاى 
بهداشتى برگزار شد و نقشى در ایجاد موج پنجم 

کرونا ندارند.

مار سمى آتش نشان را گزید
مدیرعامل ســازمان آتش نشانى    مهر |
نسیم شهر گفت:  یکى از شهروندان نسیم شهرى 
سراسیمه به آتش نشانى مراجعه و ادعا کرد یک 
مار در خودرو وى جا خوش کرده به همین منظور 
یکى از نیروهاى آتش نشانى براى صید آن مار وارد 
عمل شد و هنگام جستجو زیر صندلى خودرو این 
مار سمى یکى از نیروهاى امدادى آتش نشانى را 
گزید. به همین منظور به سرعت براى تهیه پادزهر 
فرد گزیده شده به بیمارستان منتقل شد و اکنون 

خوشبختانه حال عمومى وى خوب است.

تخریب ویالى یک مسئول 
دادســتان عمومى و انقالب دماوند از    برنا |
تخریب یک ویالى غیرمجــاز متعلق به یکى از 
مسئوالن شهرستانى خبر داد و گفت: این فرد اقدام 
به تصرف 2140 مترمربع از اراضى ملى کرده بود. 
محمدتقى تقى زاده عنوان کرد: سیاست دستگاه 
قضایى برخورد با اشخاصى است که اقدام به دست 

اندازى به اراضى ملى مى کنند.

باالخره حضورى مى شود؟
معــاون مرکز ســالمت     خبر آنالین |
و محیط کار وزارت بهداشــت اظهار کرد: ســتاد 
مدیریت کرونا هنوز مصوبه اى را براى حضورى 
شــدن یا نشــدن مدارس اعالم نکرده اســت. 
مؤلفه هایى مانند پوشــش واکسیناسیون دانش 
آموزان و معلمان، همینطور روند بیمارى و گسترش 
و مهار آن از جمله دالیل اعالم نکردن این طرح 

است.

ارمنستان؛700 هزار تومان!
  میزان | با توجه به اوج گیرى ســفر ها به 
سمت کشور ارمنستان براى دریافت واکسن کرونا 
توسط ایرانیان، پیگیرى ها نشان مى دهد هر سفر 
زمینى به کشــور ترکیه با بهترین اتوبوس مبلغى 
حدود 700 هزار تومان براى هــر ایرانى را در بر 
مى گیرد و به همین دلیل است که ایرانى ها عالقه 

زیادى به سفر به این کشور دارند.

پیشنهاد بازیگرى 
به قاضى زاده هاشمى!

پس از پخش فیلم تلویزیونى    کافه سینما |
نامزدهاى این دوره از انتخابات ریاست جمهورى، فیلم 
متعلق به قاضى زاده هاشمى با واکنش ها و شوخى هاى 
فراوانى در فضاى مجازى مواجه شد. حاال این نامزد 
انتخابات درباره  فیلم تبلیغاتى اش در گفتگویى، پس از 
توضیح درباره  «بازگرداندن شادى» ایرانى با مراجعه 
به «مادر» که به گفته  او شــکل نمادین وطن است، 
درباره  «تکاندن سفره  انقالب» در اتاق توضیح داده که 
با توجه به وجِه نمادین، باید در اینجا اتفاق مى افتاده و با 
اشاره به واکنش ها به ریختن پس مانده ها روى فرش، 
گفته که یک زیر سفره هم وجود داشته که این صحنه 
موقع تدوین حذف شده اســت. قاضى زاده  هاشمى 
همچنین ادعا کرده که فیلم تبلیغاتى اش بیشتر از فیلم 
دیگر نامزدها و در «ســطح جهان» دیده شده و پس 

از پخش فیلم، او پیشنهاد بازیگرى هم داشته است!

چرا با مردم 
مشورت مى کنى؟

مصطفى میرســلیم، نماینده تهران    ایسنا|
در مجلــس از تصمیم رئیس جمهــور منتخب براى 
مشــورت با مردم در انتخاب وزرا انتقــاد کرد. او در 
توییتى نوشت: « حســن نیت جناب آقاى  رئیسى و 
کمک و مشــورت گرفتن از مردم ستودنى است ولى 
انتخاب وزرا از وظایف اصلى  رئیس جمهور است که 
باید با مشــورت خبرگان و اهل تدبیر و رأى اعتماد 
مجلس انجام شود و نه با نظرخواهى عمومى!» گفتنى 
است رئیسى در روزهاى اخیر سامانه اى را براى مطلع 
شدن از نظرات مردم در تشکیل کابینه و انتخابات وزرا 

راه اندازى کرده است.

و باالخره، عزت!
عزت ا... ضرغامى، رئیس    روزنامه اعتماد|
پیشین صداوســیما به نظر مى رسد که حضورش در 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى به عنوان یکى از 
وزارتخانه هایى که قطعًا با تحوالت گسترده در دولت 
بعدى مواجه خواهد شد، قطعى باشد. او با سال ها سابقه 
کار در صداوســیما، صالحیتش براى انتخابات احراز 
نشد اما سال هاســت که در حال تالش براى ورود به 
قوه مجریه  است و شاید این فرصت براى او در دولت 

سیزدهم فراهم شود.

مردم کالفه شده اند
رئیس مجلس شــوراى اســالمى از    تابناك|
قطعى مکرر و بى برنامه برق انتقــاد کرد. محمدباقر 
قالیباف در صفحه شــخصى خود در توییتر نوشت: 
«قطعى مکرر برق در سراسر کشــور و مختل شدن 
زندگى و کســب وکار مردم، نیازمند تدبیر و مدیریت 
است؛ اگر افزایش مصرف و مازاد تقاضا به هر دلیلى 
در کوتاه مدت جبران نمى شــود، الاقل بــه برنامه 
اعالم شده خاموشى ها پایبند باشــید تا مردم بتوانند 
مشکالت را تدبیر کنند. مردم از این همه بى برنامگى 

کالفه شده اند.»

ناامیدى مذاکره کننده 
روسیه 

«میخائیــل اولیانوف»، مذاکره    عصر ایران|
کننده ارشــد روســیه در گفتگوهاى احیاى برجام 
اعالم کرد که این توافق برخــالف آنچه انتظار مى 
رفت، تا 24 تیر احیا نمى شــود. اولیانوف در صفحه 
توییتر خود نوشت: «وقفه در مذاکرات احیاى برجام 
طوالنى تر از آنچه انتظار مى رفت شده است.» وى 
افزود: مشــخص اســت که به دلیل انتخابات اخیر، 
ایران زمان بیشــترى نیاز دارد. بنابراین محاســبات 
درمورد احیاى برجام در ششــمین ســالگرد توافق 
یعنى 24 تیر برآورده نمى شــود.» ایــن مقام روس 
در توییــت دیگرى گفــت: «برخــى تحلیلگران و 
مقامات خواســتار پرداختن به موضوعــات جدید از 
جمله امنیت منطقه اى و بحث موشــکى هســتند. 
این تالشى اســت که غیر ســازنده و غیرواقع بینانه

 است.»

خبرخوان

«طالبان تغییر کرده اند» یا «طالبان تغییر نکرده اند»؟ این 
بحثى سیاسى اســت که در باالترین رده هاى حکومتى 
افغانستان و بین المللى مطرح است. طالبان در زمینه حقوق 
بشر سابقه تاریکى دارند، ولى در این سال ها کوشیده اند 
چهره دیگرى از خود نشــان دهند. اما واقعیت موجود در 
مناطقى که تازه به دست طالبان افتاده ، نشان مى دهد که 
نسبت به 20 سال پیش، هیچ تغییرى در ذهنیت و رفتار 

گروه طالبان به وجود نیامده است.
طالبان همین هفته پیش توانستند بخش عمده والیت 
شمال شرقى تخار را تصرف کنند. این گروه تقریبًا تمام 
16 شهرستان تخار را تصرف کرده و به پشت دروازه هاى 
مرکز تالقان رسیده است. با پیشروى طالبان، زندگى در 
والیت تخار به شدت دگرگون شــده، محدودیت هاى 
دوران طالبانى بازگشته و بیم و دلهره گسترش یافته است.

در همین زمینه «ایندیپندنت» با ســه شهروند تخارى 
درباره شــرایط زندگى در مناطق تحت سیطره طالبان 

گفتگو کرده است.
سیمین حسینى، رئیس رادیوى محلى «هم صدا» در تخار 
است که تمام 12 کارمند و مدیر این رادیوى محلى زن اند و 
عمده برنامه هایشان با هدف آموزش زنان تولید مى شود. 
خانم حسینى مى گوید: از 16 شهرستان تنها مرکز تالقان 
در کنترل حکومت است. طالبان محدودیت هایى را وضع 
کرده  و معیارهایى را معرفى کرده اند که مردم باید بپذیرند؛ 
مثًال اینکه خانم ها نباید بدون همراهى یک محرم جایى 
بروند. او مى گوید این به معناى حصر زنان پشت دیوارهاى 
خانه است چرا که هیچ زنى نمى تواند همواره با یک محرم 

همه جا برود.
زنان کارمند رادیو هم صدا از ترس سقوط تالقان به دست 
طالبان از خانه بیرون نمى آیند و برنامه هاى زنده این رادیو 
متوقف شده است؛ اما «سیمین حســینى» با بازپخش 
برنامه هاى ضبط شده مى کوشد صداى زنان تخار را بلند 
نگه دارد. برنامه هاى رادیویى او در شهرستان هایى که تازه 

به دست طالبان افتاده اند نیز شنیده مى شود.
حسینى مى افزاید: «زنان در چهاردیوارى خانه محصورند. 
بیماران زن جرأت ندارند از خانه بیرون بیایند؛ مگر اینکه 
بیمارى خیلى شدید باشد و یک محرم همراهشان باشد. 
قیمت چادر باال رفته اســت. مردم و نسل جوان که چادر 
نمى پوشیدند، به فکر خریدن چادر افتاده اند. قیمت چادر 
از 700 افغانى به 1500 افغانى رسیده است؛ چون مردم 

طالبان را مى شناسند.» 
یک شهروند تخارى دیگر که به دلیل تهدیدهاى امنیتى 
ترجیح مى دهد نامش فاش نشــود، مى گوید که بخش 
عمده محدودیت ها را مولوى کبیر، فرمانده اصلى جنگ 
طالبان وضع کرده است. او گفت: «از رستاق خبر مى رسد 

که طالبان مردم را اذیت مى کنند. به خانه هاى مردم رفته 
و گفته اند براى جنگجویان طالبان نان جور کنند. نوبت 
گذاشته اند که از هر خانه غذا ببرند. آنها به مردم گفته اند 
بیایید به جبهه هاى ما بپیوندید. نرخ نامه ترتیب کرده اند. 
براى دختران مهریه با ارز امارات تعیین کرده اند که حدود 
100 هزار افغانى مى شــود. در آموزش تغییراتى داده و 
گفته اند زنان نمى توانند بدون محرم بیرون بروند. تأکید 
کرده اند که مردها باید ریش بگذارند. اینها مواردى است 

که در مناطق تخار وضع شده است.»
او درباره محدودیت در مورد آمــوزش دختران مى گوید 
که طالبان در سخنرانى ها در مساجد اعالم کرده اند که 
دختران نمى توانند بیش از کالس ششم درس بخوانند. 
مدارس و دانشگاه هاى دختران و پسران هم باید جدا شود؛ 
هرچند فعًال مدارس به دلیل مســائل امنیتى و ویروس 
کرونا تعطیل اند و در شهرســتان هاى تخار دانشگاهى 

وجود ندارد.
تعیین مهریه براى زنان مردم را نگران کرده است که مبادا 
طالبان دختران جوان را به زور و در ازاى پرداخت پول به 
نام مهریه، به عقد جنگجویان خود درآورند. این ســاکن 

تخارى به ما گفت: «گزارش هایى وجود دارد که طالبان 
در قندوز گفته اند افرادى که سه دختر جوان در خانه دارند، 
یکى را به عقد مجاهدین درآورند؛ امــا این خبر از منبع 

دیگرى شنیده نشده است.»
اعمال قوانین سختگیرانه مردم را به شدت نگران کرده 
اســت. عده اى زیادى از رفتار طالبــان در مناطق خود 

ناراضى اند اما از ترس نمى توانند چیزى بگویند.
منع موسیقى و فروش مرغ یخ زده از دیگر محدودیت هاى 
تازه وضع  شده اند. طالبان در مورد حالل بودن مرغ یخ زده 
تردید دارند. آنها نعت و ســرود مذهبى را نیز جایگزین 

موسیقى محلى و ملى کرده اند.
«عبدالسمیع خاورى»، مســئول کمیته خبرنگاران در 
تخار که روز شنبه خود را به کابل رسانده است، مى گوید: 
«همه جا محدودیت اســت تا خانم ها بدون محرم تردد 
نکنند. مغازه ها در مناطق طالبان باز است اما به زنانى که 
محرم ندارند، چیزى نمى فروشــند. مهمترین مورد این 
است که زنان نمى توانند بدون محرم به شهر یا درمانگاه 
بروند. این را اعالم کرده اند. مدارس متأسفانه فلج شده اند. 

وضعیت اضطرارى حکمفرماست.»

شاهدان عینى مى گویند، بسیارى از مناطق تخار به این 
دلیل سقوط کرده است که نیروهاى امنیتى علیه طالبان 
ایستادگى نکرده اند و عقب کشیده اند. آنها مى افزایند که 
گروه طالبان آنقدر قوى نیست که با زور پیروز شود اما در 
بسیارى از بخش ها فقط با شنیدن صداى مخابره طالبان، 
عقب نشینى شده است. برخى حتى مقام هاى مسئول را 

به معامله با طالبان متهم کرده اند. 
20 رسانه محلى در شمال افغانستان و محله هاى تحت 
کنترل طالبان، به دلیل تهدیدهاى امنیتى، فعالیت هاى 
خود را متوقف و شمارى از خبرنگارانشان از منطقه فرار 
کردند و به استان هاى امن این کشور به ویژه کابل رفتند.

شمارى از مســئوالن این رســانه ها گفته اند که شدت 
گرفتن جنگ، تهدیدهاى امنیتى و اقدام طالبان به وضع 
محدودیت  براى رســانه ها، آنان را به شدت نگران کرده 
است و ناچارند فعالیت هایشان را تا مدت نامعلومى متوقف 
کنند. آنان هشــدار داده اند که اگر جنگ متوقف نشود و 
طالبان از فشار آوردن بر رسانه ها دست نکشد، به احتمال 
زیاد، بیشتر رســانه ها دســت از فعالیت برمى دارند و در 

رسانه هایشان را مى بندند.

زندگى با طالبان

پیام طبرسى، عضو تیم کارآزمایى بالینى واکسن کووایران 
برکت، در پاســخ به این پرســش که هنوز ما نمى توانیم 
بر واکســن داخلى تکیه کنیم؟ گفته بهتر اســت بگویم 
نمى دانم، از یک سو ســازندگان مى گویند واکسن ها به 
وزارت بهداشت تحویل داده شده است، اما وزارت بهداشت 
مى گوید که دریافتى با این مشخصات مخصوص نداشته 
است و ما هنوز خودمان گیج هستیم که چه اتفاقى افتاده 

است.
وى افزوده که سازندگان واکســن برکت مى گویند یک 
میلیون ُدز به وزارت بهداشــت تحویل داده اند اما وزارت 
بهداشــت اظهار مى کند که هیچ واکسنى دریافت نکرده  

است و معلوم نیست این واکسن ها االن کجاست.
او در عین حال احتمال داده که شاید هم وزارت بهداشت 
تحویل گرفته است اما تزریق نکرده است و البته گفته این 
واکسن با نگهدارى و انباشــت تأثیرى بر سالمت جامعه 
نمى گذارد، حاال این واکسن کجاســت تکلیفش را باید 

معلوم کنند.

با این وجود جهانپور ســخنگوى سازمان غذا و دارو گفته 
تاکنون میزان قابل توجهى واکسن ایرانى کوو برکت به 
وزارت بهداشت تحویل داده شده که در مرحله کدگذارى 

است.
طبرسى درباره واکسن موسوم به پاستور-کوبا هم گفته 
ســفارت کوبا اظهاراتى متفاوت از آنچه مســئوالن ما 
مى گویند داشت، این سفارت اعالم کرد که این واکسن 
ایرانى-کوبایى نیست و کامًال کوبایى است و ما آن را براى 
تحقیقات به ایران دادیم که ایرانى ها به آن مجوز اضطرارى 

مصرف دادند.
از مدت ها قبل وزارت بهداشت اعالم کرده بود که انیستیتو 
پاستور واکسنى مشترك با انیســتیتو فیالى کوبا به نام 
سوبرانا-2 در دست ساخت دارد، اما سفارت کوبا در تهران 

اعالم کرده که سوبرانا-2 کامًال کوبایى است.
این در حالى است که مقامات بهداشتى تأکید داشتند که 
اجازه ندادیم مردم ایران موش آزمایشگاهى واکسن هاى 

کشورهاى دیگر شوند.

عضو کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونا گفت: واکســن 
کووایران برکت بر روى سویه آفریقایى جنوبى مؤثر بوده 
است، اما دلتاى هندى قدرت وحشیانه اى دارد و نمى توان 
ویروس را کشــت کرد به همین دلیل هنوز نتوانسته ایم 

آزمایشاتى روى آن انجام دهیم.
مینو محرز با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در ایران گفت: 
با توجه به آغاز پیک پنجم کرونا وضعیت شیوع بیمارى در 

کشور فاجعه است.
او با بیان اینکه میزان ســرایت ویروس دلتاى هندى 97 
درصد است، افزود: قدرت بیمارى زایى آن بسیار باالست 
و به سرعت مى تواند همه خانواده را گرفتار کند، بیماران 
اگر مبتال به این ویروس شوند و به زودى درمان نشوند، 

گرفتار خواهند شد.
عضو کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونا گفت: ویروس 
دلتاى هندى کودکان را نیز درگیر کرده است و عالئمى 
همچون سرماخوردگى دارد. مردم با دیدن هر نوع عالئم 

سرماخوردگى به مراکز درمانى مراجعه کنند.
او تأکید کرد: زمانى که مبتالیان زیاد شوند، میزان مرگ و 

میر ناشى از این ویروس دلتاى هندى نیز زیاد خواهد شد. 
محرز درباره آزمایشــات انجام شده ســویه دلتا بر روى 
واکسن برکت گفت: واکسن کووایران برکت بر روى سویه 
آفریقایى جنوبى مؤثر بوده است، اما دلتاى هندى به دلیل 
اینکه نمى توان ویروس را کشت کرد و قدرت وحشیانه اى 
که دارد، هنوز نتوانسته ایم آزمایشاتى روى آن انجام دهیم.

باشــگاه قعرجدولى و بحران زده ســایپا بــا مدیریت 
مهرداد ســراجى به تازگى یک سوتى عجیب مدیریتى 

داده است.
سایپا که در پایین جدول لیگ بیستم دست و پا مى زند و 
فراز کمالوند هم نتوانسته اوضاع این تیم را بهبود بخشد، 
اخیراً تصمیم مى گیرد قرارداد GPS را با شرکت تحت 
قرارداد تمدید کند. براى این تمدید قرارداد هم به نوشته 
روزنامه دولتى«ایران ورزشى»؛ 10 هزار دالر که حدود 

250 میلیون تومان مى شود، هزینه کردند. 
وقتى قرارداد GPS تمدید مى شود، متوجه یک مشکل 
عجیب مى شــوند. آن هم چیزى نیســت جز ناآشنایى 

کادرفنى فعلى سایپا با سیستم GPS که واقعاً باورکردنى 
نیست. ظاهراً هیچ کدام از اعضاى کادرفنى فراز کمالوند 

از کار با GPS سر در نمى آورند.
به همین دلیل با محمد عشقى بدنساز کادرفنى ابراهیم 
صادقى تماس مى گیرند که او به آنها یاد بدهد. عشقى 
هم قبول مى کند و به باشــگاه مى رود که به بدنســاز 
کادرفنــى فراز کمالوند یــاد بدهد امــا وقتى مى گوید 
بدنساز تیم بیاید که در مورد GPS صحبت کنیم، متوجه 
مى شود کادرفنى شــلوغ و پرتعداد فراز کمالوند بدنساز 
ندارد. همین هم باعث مى شــود بحث GPS به شکل 

قبل بماند و نتوانند از آن استفاده کنند.

محمود احمدى نژاد در خرداد ماه ســال 91 و به دنبال 
تشــکیل « شــوراى عالى فضاى مجازى» در حکمى 
مهدى اخوان بهابادى را به عنوان دبیر شــوراى عالى 
و رئیس مرکــز فضاى مجازى کشــور منصوب کرده 

بود.
برخى شنیده ها حاکى از این اســت که مهدى اخوان 
بهابــادى، رئیــس کنونــى همــراه اول فعالیت خود 
را براى رســیدن به جایگاه آذرى جهرمــى آغاز کرده

 است. 
در ســوابق اخوان بهابادى «رئیس هیئت مدیره همراه 
اول»، «قائم مقام رئیس ســازمان صداوسیما در امور 

فناورى و رســانه هاى نوین»، «دبیر شــوراى عالى و 
رئیس مرکز ملــى فضاى مجــازى»، «عضو حقیقى 
شــوراى عالى فضاى مجازى»، «معــاون آموزش و 
پژوهش وزیــر ارتباطــات و فنــاورى اطالعات» و 
«رئیس مرکز تحقیقــات مخابرات ایران» به چشــم 

مى خورد.
گفتنى است محمود احمدى نژاد در خرداد ماه سال 91 
و به دنبال تشکیل «شــوراى عالى فضاى مجازى» در 
حکمى مهدى اخوان بهابادى را به عنوان دبیر شوراى 
عالى و رئیــس مرکز فضاى مجازى کشــور منصوب 

کرده بود.

مینو محرز: قدرت ویروس کروناى دلتا وحشیانه است  نمى دانیم یک میلیون دوز برکت کجاست؟

تکنولوژى بیهوده 10هزار دالرى! یک احمدى نژادى  وزیر ارتباطات دولت رئیسى مى شود؟
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کمبود آب آشامیدنى 
برطرف مى شود

معاون هماهنگـى امور عمرانى اسـتاندارى اصفهان 
از بهره بـردارى مرحلـه اضطـرار طرح سـامانه دوم 
آبرسـانى اصفهان بـزرگ تا پایـان تیر ماه خبـر داد. 
حجـت ا... غالمى گفـت: بـراى اجراى مرحلـه اول 
(اضطرار) طرح سامانه دوم آبرسـانى اصفهان بزرگ 
در سه سال گذشته افزون بر 300 میلیارد تومان هزینه 
شـده اسـت و امیدواریم تا پایان تیر مـاه این طرح به 
بهره بردارى برسـد. او افزود: این سـامانه شامل سه 
خط انتقال و یـک تصفیه خانه به ظرفیـت حدود 10 
متر مکعب بر ثانیه است و پیش بینى مى شود با بهره 
بردارى از مرحله اضطـرار طرح، مشـکل کمبود آب 

آشامیدنى از مرداد رفع شود.

2 خواهرخوانده دیگر
ایمان حجتـى مدیـرکل ارتباطات و امـور بین الملل 
شـهردارى اصفهـان گفـت: بعـد از سـال ها، یـک 
خواهرخوانـده جدیـد بـه لیسـت 13 خواهرخوانـده 
اصفهان اضافه شد(سـمرقند) و امیدواریـم به زودى 
شـاهد امضاى 2 قرارداد خواهرخواندگى با شهرهاى 
حیدرآباد هند و پورتو پرتغال باشیم که مراحل آن نیز 

به پیش رفته است. 

اهداى یک تن علوفه به قمیشلو 
مدیرعامل انجمن دوستداران میراث فرهنگى تیران 
و کرون گفت: یـک تن و 310 کیلو علوفه خشـک با 
هزینه 6 میلیون و 550 هزار تومـان به حیات وحش 
قمیشلو این شهرستان واقع در اصفهان اهدا شد. سید 
عبـدا... جلیلیان افزود: امسـال این نخسـتین مرحله 
تامین علوفـه حیوانات مناطق حفاظت شـده تیران و 
کرون بـود، در مرحلـه دوم نیز نزدیک بـه 700 کیلو 
علوفه از باغ هاى سـطح شهرسـتان جمع آورى و به 

طور رایگان در اختیار زیستگاه ها قرار گرفت.

سم پاشى منهول هاى 
خوراسگان

مرحله نخست سم پاشى منهول هاى فاضالب شهر 
خوراسـگان به پایان رسـید. مدیر امور آبفـا منطقه با 
اعالم این خبر گفت: این شـرکت براى جلوگیرى از 
تکثیر حشـرات، دریچه هـا و منهول هـاى فاضالب 
را سم پاشـى مى کند. محمد خلیلى با اشـاره به وجود 
8500 منهول فاضالب در سـطح منطقه خوراسگان 
ادامه داد: به طور میانگین هر منهول در سال دو مرتبه 
سم پاشـى مى شـود اما در صورت تماس شهروندان 
با سـامانه 122 و اعالم وجود سوسـک در منطقه اى 
خـاص، منهول هـاى آن منطقه نیـز خـارج از برنامه 

سم پاشى خواهد شد.

فعالیت مروجین مصرف بهینه 
به مناسبت فرارسـیدن هفته صرفه جویى ، مروجین 
مصرف بهینه آب در میـان شـهروندان نجف آبادى 
حضور یافتند.به گـزارش روابط عمومـى آبفا منطقه 
نجف آباد، همزمان با هفته صرفـه جویى در مصرف 
آب ، گروه هاى مروجین مصـرف بهینه آب با حضور 
در سطح شهر نجف آباد و روستاها و شهرهاى تابعه ، 
به صورت چهره به چهره با مردم پیرامون لزوم صرفه 
جویى در مصرف آب صحبت کرده و بروشورهایى در 

این زمینه نیز در بین مردم توزیع کردند.

تصادف زنجیره اى 
در برخـورد پـى در پى یـک دسـتگاه اتوبـوس با دو 
خودرو و دوچرخه سوار در خیابان پنج آذر در اصفهان 
دو نفر مصـدوم شـدند. رئیس پلیـس راهور اسـتان 
اصفهـان گفـت : در ایـن حادثه کـه سـاعت 13 روز 
دوشنبه رخ داد، در برخورد یک دستگاه اتوبوس با دو 
دستگاه پژو 405 و پارس، دوچرخه سوار و راننده پژو 
مصدوم شدند. محمدرضا محمدى، وضعیت جسمى 
دوچرخه سـوار  را وخیم اعالم کرد و افزود: علت این 

حادثه بى توجهى راننده اتوبوس به جلو بود.

خبر

مسوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: الزم است سالمندان باالى 70 سال 
که تاکنون دوز اول واکسن کرونا را دریافت نکردند هرچه 
سریعتر براى تزریق آن به مراکز تجمیعى واکسیناسیون یا 

بهداشت مراجعه کنند.
رضا فدایى افزود: با توجه به خیز موج پنجم کرونا، تســریع 
در واکسیناســیون گروه هاى پر خطر به ویژه ســالمندان 
ضرورى است و دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از سالمندان 
باالى 70 سالى که تاکنون براى دریافت نوبت اول واکسن 
مراجعه نکردند درخواست دارد هرچه سریعتر براى این کار 

اقدام کنند.

وى تاکید کرد: اگر ســالمندان باالى 70 سال وقت الزم را 
براى دریافت واکسن کرونا صرف نکنند شاید در روزهاى 
آینده و در صورت تشدید شرایط همه گیرى کووید 19 ناچار 
به جستجو براى پیدا کردن تخت بسترى در بیمارستان ها 
شوند. فدایى گفت: حدود 70 هزار نفر از سالمندان باالى 70 
سال در استان اصفهان براى دریافت نوبت اول واکسن کرونا 

مراجعه نکردند.
فدایى از سالمندان باالى 70 سال که هنوز دوز اول واکسن 
کرونا را دریافت نکردند خواست تا در کالنشهر اصفهان به 
مراکز تجمیعى پل شهرستان یا مصال و در سایر شهرها به 

مراکز تعیین شده واکسیناسیون مراجعه کنند.

معاون هماهنگى شــرکت برق منطقه اى استان اصفهان، 
گفت: خاموشى هاى اخیر ناشى از کمبود تولید برق آبى در 

سطح کشور است.  
سید محمدرضا نوحى اظهار کرد: تولید برق ما 3843 مگاوات 
بوده و مصرفمــان 5290 مگاوات، همچنین ما از شــبکه 
سراسرى  1447 مگاوات وارد شبکه استان اصفهان کردیم 

و مصرفمان اخیراً به شدت باال رفته است.
وى افزود: خاموشى هاى اخیر براى مردم استان اصفهان و 
شهرستان ها بدون برنامه ریزى بوده و ناشى از کمبود تولید 
برق آبى در سطح کشور است و به صورت اتوماتیک توسط 
رله هاى  فرکانسى خاموشى هاى موقت اتفاق افتاده است تا از 

فروپاشى شبکه برق کشور جلوگیرى به عمل بیاید.
وى ابراز کرد: این خاموشى ها فقط مختص به استان اصفهان 
نبوده است در کل کشور این خاموشى ها تقسیم شده است. 
معاون هماهنگى شــرکت برق منطقه اى استان اصفهان، 
تصریح کرد: برنامه مدیریت ما براى صنایع طبق توافقى که با 
شرکت هاى توزیع شهرستان و استان ها انجام گرفته، صورت 
مى گیرد و با توجه به سقف اعالم شده توسط شرکت توانیر 
براى هر اســتان جهت پایدارى برق کشور  به علت کمبود 
تولید برق آبى ها در کشور برنامه خاموشى ها براى مشترکین 
خانگى در نظر گرفته شده، که در سایت هاى شرکت توزیع 

برق شهرستان ها و استان اصفهان موجود است.

خاموشى هاى اصفهان بدون 
برنامه ریزى بوده است

سالمندان باالى 70 سال براى 
واکسیناسیون اقدام کنند

فرمانده انتظامى شهرســتان نجف آباد از وقوع یک 
سرقت نافرجام طالفروشى  در بازار مرکزى نجف آباد 

و کشته شدن یک سارق خبر داد.
سرهنگ محمد حسین بابا کالنى اظهار داشت: بعد 
از ظهر یکشنبه 13 تیر 1400 یک  سارق با استفاده 
از ســالح گرم در بازار نجف آباد قصد سرقت از یک 
طالفروشى را داشــت که با مقاومت صاحب مغازه 
سرقت نافرجام و متاســفانه فرد طالفروش زخمى  

گردید. باباکالنى در ادامه افزود:  سارق که با مقاومت 
صاحب مغازه و مردم مواجه گردید از صحنه متوارى 
مى شود و پس از اینکه خود را در یکى از کوچه هاى 
پشت بازار در محاصره مى بیند با سالحى که در اختیار 

داشت اقدام به خودکشى مى نماید.
این مقام انتظامى در پایان بیان داشــت: تحقیقات 
پلیس با هماهنگى قضایى در این زمینه ادامه دارد که 

متعاقبا اعالم خواهد شد.

خودکشى سارق طالفروشى در نجف آباد

سخنگوى مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان گفت: صبح روز دوشنبه در تماسى با شماره 
115 براى بیمار دچار کاهش هوشــیارى در محله 
صمدیه اصفهان امدادخواهى شد که یک کد اورژانس 
به محل اعزام شد که با تشخیص مرگ قطعى بیمار، 

خانواده متوفى به آمبوالنس حمله ور شدند.
عباس عابدى اظهار کرد: ساعت 5 و 32 دقیقه صبح 
روز دوشــنبه در یک تماس با شماره 115 براى یک 
مورد کاهش هوشــیارى در محله صمدیه اصفهان 
امدادخواهى شد و یک کد اورژانس به محل اعزام شد 

که مشاهده شد جمود نعشى رخ داده است بدین معنا 
که بیش از دو ساعت از زمان فوت فرد گذشته بوده و 

امکان انجام عملیات احیا وجود نداشته است.
وى ادامه داد: با اعالم فوت از طرف پرسنل اورژانس، 
افراد خانواده متوفى به سمت آن ها حمله ور شدند که 
پرسنل داخل آمبوالنس رفته و درها را قفل کردند و 
دچار آسیبى نشدند اما مهاجمین با پرتاب آجر شیشه 

جلوى آمبوالنس را شکستند. 
مدیر روابــط عمومى مرکز حــوادث و فوریت هاى 
پزشــکى اســتان با بیان این که در حال حاضر این 
آمبوالنس از ناوگان اورژانس اصفهان خارج شــده، 
تصریح کرد: برخورد با این اقدام همراهان متوفى از 

طریق مراجع قانونى در حال پیگیرى است.
وى خاطرنشــان کرد: این اقدامات باعث آسیب به 
اموال عمومى شــده و حق دیگر امدادخواهان را در 
استفاده سریع از خدمات فوریت هاى پزشکى سلب 
مى کند، پیش از این نیز مواردى از این دست و حمله 
به پرسنل اورژانس را داشته ایم که باید فرهنگسازى 

شود تا شاهد تکرار چنین حوادث تلخى نباشیم.

حمله خانواده متوفى به آمبوالنس در اصفهان

کارشــناس پیــش بینــى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان گفت: تا پایان هفته جارى شــاهد 
افزایش نسبى دماى اســتان به علت تشدید توده پر 

فشارحاره اى خواهیم بود.
آسیه آقایى ا فزود: جوى به نســبت پایدار در سطح 
اســتان حاکم است و آسمان بیشــتر مناطق استان 
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 افزود: علت افزایش نسبى دما که از روز دوشنبه 
آغاز شــده و تا پایان هفته جارى ادامه خواهد داشت 

تقویت و گسترش توده پر ارتفاع جنب حاره اى است 
و دماى شــهر اصفهان دوباره به بــاالى 40 درجه 

سانتیگراد خواهد رسید.
آقایى با بیان اینکه دماى هوا در 24 ســاعت آینده تا 
2 درجه سانتیگراد افزایش مى یابد، ادامه داد: دماى 
هواى کالنشــهر اصفهان در گرم ترین ساعات روز 

دوشنبه به 41 درجه سانتیگراد باالى صفر رسید.
وى ادامه داد: چوپانان با دماى 44 درجه ســانتیگراد 
باالى صفر و بویین و میاندشــت با دماى 13 درجه 
سانتیگراد باالى صفر به ترتیب گرم ترین و خنک ترین 

نقاط استان پیش بینى مى شود.

موج گرما  استان  اصفهان را فرا مى گیرد
معاون بهبود تولیدات دامى  جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان، گفت: مصرف نــان در گاودارى هاى صنعتى 
نمى تواند وجود داشته باشد، چون گاودارى هاى صنعتى 
مصارف باالیى دارند و بیشتر نان هایى که خرید و فروش 
مى شــود، نان هاى بى کیفیتى هستند که با قیمت هاى 

باال توزیع مى شوند.  
حسین ایراندوســت با اشــاره به مطرح بودن موضوع  
دام هاى نان خور در سطح کشور، اظهار کرد: مصرف نان 
در گاودارى هاى صنعتى اصفهان نمى تواند وجود داشته 
باشد، چون گاودارى هاى صنعتى مصارف باالیى دارند و 
بیشتر نان هایى که خرید و فروش مى شود، نان هاى بى 
کیفیت هستند و قطعًا به سالمت دام آسیب مى رساند و 
گاودارى هاى صنعتى و بزرگ چنین ریسکى را نخواهند 
کرد اما ممکن اســت در گاودارى هاى سنتى و کوچک 
چنین اتفاقى رخ بدهد ولى ما گزارش رسمى و مطمئنى 

در این باره نداشته ایم.

معاون بهبود تولیدات دامى  جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان افزود: نان از آرد تهیه مى شود و اگر منبع غذایى 
خوبى باشد قطعًا قیمتش آن قدر ارزان نیست که گاودار 
بخواهد آن را جایگزیــن ذرت و جو بکند و درواقع چنین 
چیزى واقعیت ندارد، شاید دامداران روستایى که امکان 
خرید ذرت و جو را نداشــته باشند و آسیاب کردن اینجور 
غالت برایش مقدور نباشــد در حد چند گاو ممکن است 
این اتفــاق رخ بدهد اما اســتان اصفهان کــه رتبه اول 
گاودارى هاى صنعتى کشور و رتبه اول تولید شیر را دارد، 
مباحث مصرف نان در گاودارى ها خیلى بى اهمیت است 

و مشکلى را از ما حل نمى کند.
وى با اشاره به تاثیرات مصرف نان در گاودارى ها، بیان 
کرد: نان محصولى مانند ذرت و جو است، اگر سالم و بدون 
نقص باشد هیچ مشکلى ایجاد نمى کند اما اگر کپک زده 
باشد حتى اگر جو یا ذرت هم باشد قطعًا در شیر و گوشت 
گاو ها تاثیر دارد، آنقدر ارزش گاو باال است که کسى چنین 

ریسکى را نخواهد کرد که نان بى کیفیت به خورد گاوها 
بدهد، همچنین نان با کیفیت قیمت باالیى  نســبت به 
ذرت و جو  دارد و دلیلى ندارد که گاودار بخواهد ماده اى 
گرانتر و با ارزش غذایى پایین تر جایگزین غالت ارزان و 

با کیفیت بکند.
معاون بهبود تولیدات دامى  جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان، تصریــح کرد: اگر نان جایگزیــن خوراك دام 
بشود، براى کشور مصیبت است زیرا امروزه امنیت غذایى 
و خوراك اصلى مردم کشــور نان اســت و هزینه هاى 
زیادى مى شود تا نان به قیمت مناسب به دست مصرف 
کننده برسد، در نگهدارى دام ها باید امنیت غذایى باشد 
و  همچنین قطعا حفظ نان مردم از درجه اهمیت باالترى 
برخوردار است، اگر نان بخواهد در مسیر تقویت دام برود، 
به طور قطعى  کشور دچار بحران مى شود، امیدواریم  که 
ما به آن نقطه نرسیم و در استان اصفهان چنین موضوعى 

ایجاد نشود.

معاون بهبود تولیدات دامى  جهاد کشاورزى استان اصفهان پاسخ مى دهد

دام هاى اصفهان
 «نان خور» شده اند؟! 

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان با 
بیان اینکه زنگ خطر زیست پذیرى اصفهان به صدا درآمده 
است، گفت: شرایط زیست پذیرى کشور و استان اصفهان 

به شدت در خطر است.
نعمت ا... اکبرى در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملى 
شهر پژوهى و نخستین جشنواره فن پژوهى شهرى با شعار 
«اصفهان، شهرى زیست پذیر» افزود: اکنون به عنوان یک 
کارشناس و کسى که آمایش استان اصفهان را انجام داده، 
نگرانى هاى خودم را در حوزه زیســت پذیر بودن شهر در 

سطح ملى و استان اعالم مى کنم.
وى با تاکید براینکه شرایط زیست پذیرى کشور و استان 
اصفهان به شدت در خطر است، تصریح کرد: در این بحث 
تعارف را باید کنار گذاشت. دو سال پیش سخنرانى در کاشان 
داشــتم و در آنجا گفتم «ما مدیران متهمیم». امروز هم 
مى گویم اگر زاینده رود خشک است، اگر فرونشست زمین 
در اصفهان نگرانى ایجاد کرده و اگر زمین، هوا و آب را ناپاك 

کرده ایم، همه ناشى از تصمیمات نادرست بوده است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان با 
اشاره به وضعیت نامناسب فرونشست در استان اصفهان، 
گفت: یک زلزله 3 ریشــترى ممکن اســت، موجب بروز 
خسارات زلزله 7 ریشترى شود و نداشتن روزهاى پاك در 

استان اصفهان بسیار نگران کننده است.
اکبرى به آمار روزهاى پاك در اصفهان اشاره کرد و گفت: 
در ســال 97، 33 روز هواى پاك داشتیم و در سال گذشته 
تنها پنج روز هواى پاك را تجربه کردیم که بســیار نگران 

کننده است.
وى با اشاره به بررسى چاه هاى محدوده استان اظهار کرد: 
تعداد چاه ها در چهار دهه گذشــته هزار درصد رشد داشته 

است و هر سال هشت دهم متر کاهش آبخوان داشته ایم.
اکبرى گفت: 72 درصد جمعیت اســتان اصفهان در پنج 
درصد مساحت آن زندگى مى کنند و 55 درصد صنایع بزرگ 
استان در این پنج درصد مساحت قرار گرفته اند که گویاى 

یک فضاى نامناسب است.
به گفته رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان 
اصفهان، این آمار نگران کننده گویاى این است که زیست 
پذیرى را به شدت به خطر انداخته ایم و البته واقعیت هایى 

است که با آن روبرو هستیم.
اکبرى با اشــاره به ارزیابى هاى انجام شــده اشاره کرد و 
افزود: ارزیابى هاى توان به ما مى گوید تقریبا هیچ نقطه اى 
در اســتان اصفهان نداریم که دچار تنش آبى نباشد  و تنها 
در بخش هایى از مناطق شــرق که کسى در آنجا زندگى 
نمى کند، دچار تنش آبى نیســتیم که این موضوع بسیار 

نگران کننده است.
وى گفت: اگر امروز حتى به گونه اى عمل کنیم که ساکن 
شدن یک نفر بیشتر به جمعیت شــهر اصفهان را متوقف 

کنیم، باز هم دیر است.
وى گفت: به عنوان یک کارشناس معتقدم که زنگ خطر 
جدى زیست پذیرى در استان اصفهان به صدا درآمده است.

شرایط زیست پذیرى استان اصفهان به شدت در خطر است
سرپرست انتقال خون اســتان اصفهان گفت: ذخیره 
بانک خون اســتان حدود پنج روز است که این میزان 
در حد ایده آل نیست و به همه گروه هاى خونى به ویژه 
گروه هاى خونى منفى و گروه خونى A منفى نیاز داریم.

على فتوحى اظهار کرد: روزانه حــدود 450 نفر براى 
اهداى خون و پالسما مراجعه مى کنند که از این تعداد 

حدود 400 نفر موفق به اهداى خون مى شوند.
وى افزود: مصرف خون و فرآورده هاى خونى به ویژه 
براى بیماران تاالســمى یک نیاز همیشگى است و با 
اطالع رســانى باید در فرهنگ ســازى اهداى خون و 
فرآورده هاى خونى بین مردم کمک کنیم، نباید فراموش 
کنیم که در شرایط کرونا قرار داریم و مراکز درمانى به 
صورت مستمر و روزانه به خون و فرآورده هاى خونى نیاز 
دارند. روند اهداى خون باید مستمر باشد تا با وضعیت 

بحرانى براى ذخیره خون مواجه نشویم.
سرپرست انتقال خون استان اصفهان با اشاره به این که 

ذخیره بانک خون استان حدود پنج روز است که در حد 
ایده آل نیست، اضافه کرد: ذخیره بانک خون استان باید 
بیش از هفت روز باشد. نرمال بودن ذخیره بانک خون 
استان اصفهان مشروط بر ادامه مراجعه افراد اهدا کننده 
است و حضور پیوسته آن ها سبب حفظ وضعیت مطلوب 
ذخیره بانک خون مى شود همچنین به تمام گروه هاى 
خونى به ویژه گروه هاى منفى و گروه خونى A منفى 

نیاز داریم.
فتوحى اضافه کــرد: در حال حاضر از پالســماى 
کوویدى براى درمان کرونا اســتفاده نمى شود، چرا 
که هنوز هیچ درمان قطعى براى کرونا به نحو ثابتى 
مشخص نشده است و اکثر درمان ها در حد کارآزمایى 
است. پالســما درمانى براى کرونا از پروتکل هاى 
درمانى خارج شــد و از آنجا که هیــچ اقدام درمانى 
نیست که بدون عوارض باشد پالسما درمانى هم از 

این قانون مستثنى نیست.

نیاز اصفهان به گروه خونى A منفى 

رئیس اتحادیـــــــــه مشاوران امالك اصفهان پیرامون اینکه پیک 
اجاره بها از خردادماه آغاز و تا پایان شــهریور ادامه دارد و این دوره زمانى 
بورس شده و شاهد موج افزایش اجاره بها هستیم، گفت: براساس مصوبه 
ستاد ملى کرونا طى سال گذشته به دلیل همه گیرى کرونا ویروس با تمدید 
قراردادهاى رهن و اجاره؛ کمترین نقل و انتقاالت مســتاجران در شــهر 

اصفهان انجام شد.
رسول جهانگیرى با بیان اینکه ســقف اجاره بهاى مسکن در کالن شهر 
اصفهان 20 درصد است، اظهار داشت: در ســال گذشته برخى از مالکان 
توافقاتى را براى تمدید قراردادها با مســتاجران کردند و بعضى دیگر هم 
به تبعیت از مصوبه ستاد ملى کرونا با افزایش 20 درصدى قانونى اجاره بها 

امالك خود را در اختیار متقاضیان قرار دادند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان پیرامون نرخ هاى رهن و اجاره 
مسکن در فضاى مجازى، بیان کرد: قیمت هاى مسکن و اجاره بها در فضاى 
مجازى نرخ هاى واقعى نیستند و توسط افراد غیرمتخصص تعیین شده است.

وى با بیان اینکه افزایش قیمت ها در بازار مســکن به تبع نوسانات ارزى 
شکل  گرفته و مالکان نباید به این نرخ ها توجه داشته باشند، گفت: از مالکان 
مسکن درخواســت داریم که قیمت هاى تصاعدى که در بازار مسکن به 
صورت غیرمنطقى و بى ضابطه افزایش داشته را در مبحث اجاره بها و رهن 
دخالت ندهند زیرا زندگى مستاجران در شرایط گستردگى کرونا دستخوش 

تغییرات شدیدى شده است.
جهانگیرى با ابراز تاسف از اینکه در ســال هاى اخیر الگوى اجاره مسکن 
در کشور تغییر کرده است، اظهار داشت: زمانى اجاره مسکن براى مالکان 
به عنوان کمک هزینه زندگى تلقى مى شد، اما در حال حاضر براى برخى 

افراد شغلى درآمدزا است. البته این موضوع به دلیل افزایش ساالنه قیمت 
 رهن و اجاره است که باید براى این افزایش بى رویه ضمانت اجرایى در نظر 

گرفته شود، چرا که در این مورد وعده هاى مکرر کفایت نمى کند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان درباره اینکه سالیانه 10 تا 20 
درصد براساس نرخ تورم در جامعه قیمت اجاره بها و رهن افزایش مى یابد، 
افزود: اینکه مى گویند مشاوران امالك باعث افزایش قیمت ها مى شوند به 
صورت موردى را رد نمى کنم اما کلیت دالالن بازار، صنوف و دیگر اقشار 
هستند که در ســایر بخش ها فعالیت مى کنند و ناخواســته در این زمینه 

وارد مى شوند.

قیمت هاى کذب نرخ اجاره بها 
در فضاى مجازى 
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با پایان یافتــن تصویربردارى بخش هــاى مربوط 
به تهران فصــل دوم ســریال «روزگار جوانى» به 
کارگردانى اصغر توســلى، گروه عازم رضوانشــهر 

خواهند شد.
«سپهر محمدى» تهیه کننده ســریال ضمن اعالم 
خبر فوق افــزود: فیلمبردارى بخش هاى شــمالى 
مجموعه ظرف 15 روز در رضوانشهر به انجام مى رسد. 
تصویربردارى تهران تا نزدیک به 12 روز آینده به طول 
خواهد انجامید که خسرو احمدى نقش مهمان شمالى 
دانشــجو ها را بازى مى کند و خانم ها الهام طهورى و 

سولماز حصارى مهمانان دانشجویان خواهند بود.
وى درباره زمان بندى تصویربردارى گفت: ما ظرف 
یک ماه آینده تصویربردارى را به پایان خواهیم رساند 
و تاکنون نزدیک به 16 قســمت راف کات توســط 
محسن توکلى انجام شده است و احسان آنالویى هم 

موسیقى سریال را مى سازد.
تهیه کننده مجموعــه «روزگار جوانى» درباره حفظ 
قرابت این فصل نسبت فصل قبلى با توجه به گذشت 
زمان گفت: این کار مانند فصل اول داراى پنج دانشجو 
اســت و براى حفظ نزدیکى با فصــل اول برخى از 
ارجاعات از جمله فولکس واگن و شــخصیت عباس 
آقا با بازى آقاى بیوك میرزایــى و ارجاعات دیگر را 
در کار در نظر گرفتیم که سریال براى مخاطب فصل 
اول، قابل تامل و براى مخاطــب امروز هم دیدنى و 

جذاب باشد.
تولید «روزگار جوانى» در گروه فیلم و سریال شبکه 
پنج سیما به تهیه کنندگى سپهر محمدى و کارگردانى 
اصغر توسلى از بهمن ماه 99 شروع شده است و قرار 

است در 30 قسمت روى آنتن برود.

«روزگار جوانى» 
از تهران رفت!

 از آن روزهاى هم  نفسى 30 سال مى گذرد و همچنان 
«حســین علیزاده» (آهنگســاز و نوازنده  برجســته  
موســیقى) فروتنانه و با مهر بسیار از «على حاتمى» 
ســخن مى گوید و تاکید مى   کند که حاتمى ساز را با 

سینما به مردم نشان داد. 
«على حاتمى» را سعدى ســینماى ایران مى دانند؛ 
کارگردانى که آثارش همــواره پیوندى عمیق میان 
سینما و موسیقى داشت و «دل شدگان» نقطه  عطفى 

براى آن که، او به این هنر اداى دین کند.
سعدى ســینماى ایران که در سوته دالن قطعه  «پیر 
فرزانه» را اســتفاده کرده بود، در «دل شدگان» از دو 
تن از مفاخر موسیقى (محمدرضا شجریان و حسین 
علیزاده) بهره برد. این فیلم براى هزاره  باربد و درباره  

تاریخ موسیقى ایران ساخته شد.
«على حاتمى» در نظر داشت که از زنده یاد «حسین 
دهلوى» و «حسین علیزاده» به صورت مشترك براى 
آهنگ سازى این اثر بهره بگیرد؛ اتفاقى که خوشایند 
هیچ کدام از این دو چهره  موسیقى نبود و سرانجام استاد 
دهلوى مسوؤلیت کار را به علیزاده سپرد و نتیجه بدل 
به یکى از ماندگارترین موسیقى هاى تاریخ سینماى 

ایران شد.  
استادآهنگ ساز از آن روزها خاطرات خوش، بسیار دارد 
و مى گوید: «هر روز که سر فیلم بردارى مى رفتیم انگار 
به جشنى بزرگ دعوت بودیم. همه دست اندرکاران 
فیلم سخت ذوق و شوق داشــتند. فیلم بردارى آقاى 
حاتمى نماد آن چیزهایى بود کــه در جامعه ما دیده 
نمى شــود: مهربانى، احترام به بزرگان ســینما، به 
هنرپیشه ها و تمام عوامل فیلم. همه افراد با جان و دل 
کار مى کردند. هیچ کس، هیچ چیزى کم نمى گذاشت. 

این اتفاق در دل همه ما مهر ایجاد مى کرد.

یادى از ماندگارترین 
موسیقى فیلم 
سینماى ایران

وبسایت فســتیوال «کن» در معرفى فیلم جدید 
اصغر فرهادى از نام شخصیت هاى بازیگران فیلم 

«قهرمان» رونمایى کرد.
برطبق اعالم سایت جشــنواره، امیر جدیدى در 
نقش رحیم، فرشته صدرعرفایى در نقش رادمهر، 
مریم شــهدایى در نقش ملیحه، سارینا فرهادى 
فرزند اصغــر فرهادى در نقش نازنین، محســن 
تنابنده در نقش بهرام، ســحر گلدوست در نقش 
فرخنده، علیرضا جهاندیده در نقش حسین، احسان 
گودرزى در نقش نادعلى بازیگران فیلم «قهرمان» 
جدیدترین ساخته اصغر فرهادى هستند. فیلم تازه 

فرهادى در شهر شیراز فیلمبردارى شده است.
داستان فیلم نیز به این شرح است: رحیم (با بازى 
امیر جدیدى) که به دلیل بدهى که نتوانسته بود آن 
را بپردازد، در زندان بوده حاال طى مرخصى دو سه 
روزه اى که مى گیرد سعى مى کند تا طلبکار خود را 
متقاعد کند تا شکایتش را در ازاى پرداخت بخشى 

از بدهى پس بگیرد، اما همه چیز طبق برنامه پیش 
نمى رود...

این فیلم در بخش مسابقه اصلى جشنواره فیلم کن 
2021 حضور دارد.

اولین نمایش فیلم 127 دقیقه اى اصغر فرهادى در 
هفتاد و چهارمین دوره جشنواره «کن» ساعت15 
و 30 دقیقه روز 13 جوالى (22 تیر) در سالن اصلى 
«گرند لومیر» کاخ جشــنواره خواهد بود. استودیو 
آمازون حق پخش فیلــم "قهرمان" را در آمریکا 
در اختیار دارد و کمپانى فرانسوى ممنتو پیکچرز، 
تهیه کنندگى و فروش بین المللى فیلم "قهرمان" 
را بر عهده دارد و این فیلم را در فرانســه نیز اکران 

خواهد کرد.
جشــنواره «کن» امســال بین روزهاى 6 تا 17 
جوالى برگزار مى شود. ریاست هیات داوران این 
دوره را اســپایک لى کارگردان و فیلمنامه نویس 

آمریکایى برعهده دارد.

شخصیت هاى فیلم جدید
 اصغر فرهادى معرفى شدند

اسدا... یکتا بازیگر قدیمى ســینماى ایران که به تازگى از بیمارى کرونا رهایى پیدا 
کرده است،در یک گفتگوى تصویرى حاضر شد.

یکتا در  گفت وگویى که در برنامه اخیر کافه آپارات با فریدون جیرانى داشت، 
گفت: به خاطر نداشــتن پول، خیلى کم به سینما مى رفتم و تفریحم در 

بچگى پارك گردى در شب هاى جمعه بود.
یکتا در این گفت وگو به داستان بازیگر شدنش اشاره مى کند و مى گوید: 
بعد از مرگ عمویم در الله زار در حال قدم زدن بودم که یواشکى به 
تئاتر پارس رفتم و آنجا نمایش «آش، کاسه ومالقه» را دیدم. رضا 
عبدى و نیکتاج صبرى که مادر فردین بود در آن تئاتر بازى مى کردند.
وى افزود: مدیر تئاتر فهمیده بود که من یواشکى وارد سالن شده ام، 
به خاطرهمین جلوى من را گرفت و گفت تو که اینقدر زبل هستى، 

دوست ندارى بازیگر شوى؟ بعد در همان تئاتر به من نقش داد.
این بازیگر قدیمى تئاتر خاطر نشــان 

کرد: بعد از تئاتــر پارس به 
تئاتر دهقــان رفتم و از 

آنجا بیشتر دیده شدم. 
من در تمام تئاترهاى 

الله زار کار کردم.
یکتــا در مــورد 
اولین بــارى که 
دوربین  جلوى 
رفته است هم 
مى گویــد: بــا 

معرفــى صابــر 
رهبر، بازیگر فیلم 

مراد و الله شــدم.  در 
همین فیلــم هنگام پایین 

آمدن از تیر برق هم مصدوم 
شــدم و چانه ام پاره شد و خون 

همه جا را برداشت.
وى خاطر نشان کرد: در قبل 
از انقالب حــدود 70 فیلم 

بازى کردم و تقریبا با تمام بازیگران مشــهور آن زمان ایران از جمله فردین و ملک 
مطیعى هم بازى بودم.

یکتا در مورد شخصیت فردین وملک مطیعى افزود: فردین آقا و با 
شخصیت بود. ملک مطیعى هم شخصیت بدى نداشت.

این بازیگر قدیمى در مورد سینماى بعد از انقالب هم 
گفت: در آن ســال ها  کار نکردم و به خاطر ترس 
از مصادره شدن خانه 3 طبقه ام در جاده شمیران 
آن را به فردى واگذار کردم که او هم سرم را کاله 

گذاشت.
وى ادامه داد:  در آن ســال ها ســیگار فروشــى 
مى کردم و مردم به جاى یک پاکت، دو پاکت از من 

مى خریدند که واقعا درآمدش بهتر از سینما بود.
بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در مورد 
زندگى شــخصى اش گفت: دوبار 
ازدواج کردم. با همســر اولم 
که اهل شیراز است تنها دو 
سال زندگى کردم. حاال هم 
از همســر دومم 6 فرزند 
دارم. اســم دخترهایم 
را البتــه نمى گویم تا 
مردم متوجه نام آنها 

نشوند.
یکتــا در پایــان 
گفت: فردى به نام 
رضا فــردوس در 
تجریش براى من 
خانه خریده است و 
بازیگرانى مثل اشکان 
خطیبى و پریناز ایزدیار وســایل 
خانه را تهیه کرده اند تــا زندگى آرامى 
داشته باشــم و بعد از سال ها زندگى در 

ورامین به تهران و تجریش بیایم.

داستان زندگى اسدا...یکتا؛

 کارهاى زیادى کردم از قصابى 
تا بلیت فروشى 

ر یک گفتگوى تصویرى حاضر شد.
ت وگویى که در برنامه اخیر کافه آپارات با فریدون جیرانى داشت، 

طر نداشــتن پول، خیلىکم به سینما مى رفتمو تفریحم در
 گردى در شب هاى جمعه بود.

فت وگو به داستان بازیگر شدنش اشاره مى کند و مى گوید: 
در الله زار در حال قدم زدن بودم که یواشکى به عمویم

رفتم و آنجا نمایش «آش، کاسه ومالقه» را دیدم. رضا 
اج صبرى که مادر فردین بود در آن تئاتر بازى مى کردند.
دیر تئاتر فهمیده بود که من یواشکى وارد سالن شده ام، 
ن جلوى من را گرفت و گفت تو که اینقدر زبل هستى، 

ى بازیگر شوى؟ بعد در همان تئاتر به من نقش داد.
دیمى تئاتر خاطر نشــان 

تئاتــر پارس به 
ن رفتم و از 

دیده شدم. 
تئاترهاى 

ردم.
ــورد 
ى که 
بین 
هم

بــا 
بــر 
گر فیلم

شــدم.  در 
م هنگام پایین 

 برق هم مصدوم 
ه ام پاره شد و خون 

داشت.
شان کرد: در قبل 
ــدود 70 فیلم 

مطیعى هم بازى بودم.
یکتا در مورد شخصیت فردین وملک مطیعى افزود:
شخصیت بود. ملک مطیعى همشخصیت
اینبازیگر قدیمى در مورد سینماى بعد
گفت: در آن ســال ها  کار نکردم و به
ج مصادره شدن خانه 3 طبقه ام در 3از
آن را به فردى واگذار کردم که او هم

گذاشت.
وى ادامه داد:  در آن ســال ها ســیگ
مى کردم و مردم به جاى یک پاکت، دو
مى خریدند که واقعا درآمدش بهتر از سینما
بازیگر پیشکسوت سینما و تلویز
زندگى شــخصى اش
ه ازدواج کردم. با
که اهل شیراز
سال زندگى ک
همســر د از
دارم. اســ
را البتــه
مردم م
نشوند
یکتــ
گفت
رضا
تجری
خانه خ
بازیگرانى
خطیبى و پریناز ایزد
ز خانه را تهیه کرده اند تــا
داشته باشــم و بعد از سال
ورامین به تهران و تجریش

رضا رویگرى  پیرامون آخرین وضعیت ســالمتى 
خود گفت: این روزها در خانــه ام و مریض و وضع 
مالى خوبى هم نــدارم. فیزیوتراپى و هزینه اجاره 
خانه و هزینه هاى روزمره زندگى توان من را گرفته 

و روزهاى سختى را مى گذرانم.
وى در همین راستا افزود: هیچکس در این روزها 
حالى از من نپرســیده اســت، انگار نه انگار اصال 
من وجود دارم و هنوز نفس مى کشــم. تا وقتى که 
مى توانستم کار کنم از من کار کشیدند و حاال که 
به سختى راه رسیده ام گوشه خانه افتاده ام و کسى 
خبرى از من نمى گیرد. این همه سال براى هنر و 
فرهنگ این مملکت و مردم خوبم زحمت کشیدم اما 
در آخر این وضعیت من است. کارهاى خوب ارزشى 
و مهمى را بازى کردم که بســیارى از بازیگران در 
کارنامه خودشــان این مجموعه هایى که من کار 

کردم را ندارند.
بازیگر سریال «خورشید شــب» بیان کرد: در این 
شرایط اقتصادى ناشى از کرونا آنها که سالم هستند 
با مشکالت عدیده مالى دست و پنجه نرم مى کنند 
دیگر چه برسد به من که توان فعالیت و کار کردن 
هم ندارم. ماه ها اســت اجاره خانــه عقب افتاده و 
صاحبخانه مدام تماس مى گیرد و واقعا نمى دانم باید 

دردم را به چه کسى بگویم. بسته به وضعیت جسمى 
و نظر دکتر هفته اى ســه یا چهار روز فیزیوتراپى 

مى کنم و توان پرداخت هزینه هاى آن را ندارم.
وى همچنین ابراز کرد: در خانه که هســتم گاهى 
سریال هاى تلویزیونى را دنبال مى کنم و خاطرات 
خوب گذشته با دوســتان را مرور مى کنم. زمانیکه 
توان بازیگرى داشتم با عشــق بازى مى کردم و 
میزان دستمزد و مسائل مالى که االن براى خیلى از 

بازیگران مهم است برایم مهم نبود.
رضا رویگرى خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئوالن 
فرهنگى و دوســتان از حال من باخبر شوند و در 
این وضعیت که به کمک نیــاز دارم دریغ نکنند. 
ســریال هاى «مختارنامه»، «معصومیت از دست 
رفته»، «سال هاى مشروطه»، سرود «ایران ایران» 
و ... را براى این مملکت و مردم انجام دادم. در هر 
کشــورى مســئوالن فرهنگى به هنرمندان خود 
اهمیت مى دهند و در دوران سختى امکاناتى را براى 
آنها فراهم مى کنند اما متاســفانه در اینجا اینطور 
نیست. به لحاظ حرکتى مشکل دارم و هزینه هاى 
درمان هم باال اســت. گاهــى آرزو مى کنم کاش 
بازیگرى را کنار مى گذاشتم تا شاید به این وضعیت 

دچار نمى شدم.

رضا رویگرى: بیکارى و هزینه هاى زندگى 
کمرم را شکسته است

امیر عظیمى، خواننده پاپ ســرانجام پس از 13 
سال فعالیت موفق به اخذ مجوز شد. او در نخستین 

اقدام، آلبوم خود را روانه بازار مى کند.
او روز شنبه نوزدهم تیر، اولین آلبوم رسمى خود با 
نام «سیب هوس» را توسط شرکت ترانه شرقى، 

در دسترس شنوندگان قرار خواهد داد.
پیش فروش آلبوم «ســیب هوس» که پس از 13 
سال حضور این خواننده در عرصه موسیقى پیش 
روى مخاطبان قرار مى گیرد، در قالب 22 قطعه به 
دو صورت فیزیکى و دیجیتالى براى داخل و خارج 

کشور از شنبه 12 تیرماه آغاز شده است. 
گــروه تولیدکننده آلبــوم درباره ایــن مجموعه 
موسیقایى توضیح داده اند: «آلبوم «سیب هوس» 

ترکیبى از قطعات جدید و پرمخاطب امیر عظیمى 
اســت که  فضاى ویژه موســیقى او را دربردارند. 
فضایى که متکى بر ترانه هاى عاشقانه اوست. امیر 
عظیمى براى حفظ چنین فضایى در آلبوم، عموم 
آهنگ ها را خود ساخته و در تعدادى از قطعات، از 
هنِر همکارانى چون میالد بابایى و شاهین شیخى 
بهره برده است. او  در بخش ترانه نیز غزل ترانه ها و 
اشعارى از امید صباغ نو، علیرضا آذر، میالد موسوى، 
سهیل حسینى، شاهین شــیخى و هیراد حاتمى 
را اجرا کرده اســت. تنظیم قطعات آلبوم «سیب 
هوس» را نیــز بهنام میرزایى، هومــن نامدارى، 
آرین میلیکیان، على تیرداد و نعیم مسچیان انجام 

داده اند.»

امیر عظیمى سرانجام مجوز گرفت

براساس آمار اعالم شده از سوى دفتر موسیقى، در سه 
ماهه نخست سال جارى براى تولید 69 آلبوم، مجوز 
انتشار صادر شده اســت که از جمله آن ها مى توان به 
«واحدا»ى محسن چاوشى و «زنى چنین که تویِى» 
اشکان خطیبى اشاره کرد اما در روزگارى که مى دانیم 
انتشار آلبوم به واســطه عدم رعایت کپى رایت، آورده 

مالى ندارد این کار با چه توجیهى انجام مى شود؟
بر همین اساس براى تولید 980 تک آهنگ هم مجوز 
انتشار صادر شــده اســت و طبق آن چه مورد تاکید 
روابط عمومى این دفتر اســت زمان انتشار در اختیار 

مالک اثر است.
تفاوت معنــادار تعــداد تک آهنگ هــا و آلبوم هاى 
مجوزگرفته، احتماال بار دیگــر به یادمان مى آورد که 
تولید آلبوم در ایران تا هنگامى کــه کپى رایت، هیچ 
انگاشته مى شود کوچکترین توجیه اقتصادى ندارد چرا 
که به فاصله کوتاهى از انتشار، نسخه غیرقانونى اش 
قابل دانلود اســت. اما همین 69 آلبوم با کدام توجیه 

منتشر شده یا خواهد شد؟
تولید آلبوم در حال حاضر محکوم به شکست است و 
کســى که آلبوم تولید مى کند مى داند سرمایه اى که 
صرف تولید اثر کرده اســت قرار نیست به او بازگردد. 
اما چرا همچنان این سرمایه را صرف مى کند؟ در هر 
حال آلبوم، یک قالب انتشار و یک شیوه عرضه است 
که نکته اصلى آن در «ماندگارى» اش است. از سوى 
دیگر بسیارى از آثار قابل انتشــار در فضاى مجازى 

نیستند و به عنوان مثال فرم کالسیک یا مدت زمان 
باالیشان موجب مى شود قابل آپلود و دانلود با کیفیتى 
الزم و کافى نباشــند. همچنین موسیقى هایى چون 
ردیف- دستگاهى، کالسیک غربى، نواحى، ارکسترال 
و... مصرف کنندگان وفادارترى نسبت به عالقه منداِن 

موسیقى پاپ دارند.
براى مخاطب عالقه مند به موسیقى پاپ شاید چندان 
تفاوتى نداشته باشــد که آلبوم خواننده موردنظرش را 
بخرد یا قطعات آن را از جایى دانلود کند اما کسى که به 
عنوان مثال به موسیقى حسین علیزاده عالقه مند است 
برایش مهم اســت که آلبوم او را بخرد. این مخاطب 
فرهیخته وفادار که کپى رایت را رعایت مى کند، هر چند 
در تیراژ پایین، برگ برنده شرکت هاى تولیدکننده آلبوم 
در ادامه راهى است که ممکن اســت تولیدکنندگان 

آلبوم موسیقى پاپ در میانه آن حذف شوند.

حسن نجاریان با اشــاره به لوکیشــن این روزهاى 
سریال «جشــن ســربرون» بیان کرد که عوامل در 
منطقه خاوران بخش هایى از سریال با موضوع کمپ 

انگلیسى ها را تصویربردارى مى کنند.
حسن نجاریان تهیه کننده سریال «جشن سربرون» از 
پروژه هاى الف تلویزیون درباره ادامه تصویربردارى این 
مجموعه بیان کرد: این روزها در منطقه خاوران و در 
یک بیابان تصویربردارى سریال ادامه دارد که در این 
قسمت ها چادر زده شده است و کمپ انگلیسى هاست.

وى ادامــه داد: در این بخش هــا بازیگرانى به عنوان 
نگهبانان هندى حضور دارند و صحنه هایى از حفارى 
چاه هاى نفت را داریم که موضوع آن به ابتداى پیدایش 

نفت در ایران مى پردازد.
این تهیه کننده درباره بازیگرانى که این روزها جلوى 
دوربین مى روند نیز گفت: حســین محجوب، صالح 
میرزاآقایى، قاسم زارع، فرخ نعمتى از جمله بازیگران 
این صحنه ها هستند. همچنین بازیگرانى مثل محمود 

پاك نیت که نقش یکى از خان هاى این سریال را ایفا 
مى کند و بازى اش به پایان رســیده است در برخى از 

صحنه ها جلوى دوربین مى رود.
نجاریان درباره تصویربردارى این بخش از ســریال 
عنوان کرد: احتماًال تــا پایان تیرماه ایــن منطقه را 
ترك مى کنیم و به شهرك غزالى مى رویم تا بتوانیم 
صحنه هایى از بازارها و خانه ها را تصویربردارى کنیم.

«جشــن ســربرون» مجموعه اى 42 قسمتى به 
تهیه کنندگى حســن نجاریان و کارگردانى مجتبى 
راعى اســت. این مجموعه به ســفارش سیما فیلم 
تولید مى شــود و به روایت دوران قبل از مشروطه 
مى پردازد. این ســریال در هواى گــرم کار را ادامه 
مى دهد و قرار اســت بعد از لوکیشــن خاوران به 

شهرك غزالى برسند.
در خالصه داســتان «جشن ســربرون» آمده است: 
«بهادر»، کدخداى ایل پوســان بــا کدخداى طایفه 
همسایه «سرخو»، رقابت و مخالفتى دیرینه دارد. مدتى 

است آتش کینه ها خاموش شده است تا اینکه سرخو با 
اعتماد به نفس به خواستگارى دخترى زیبا و کم سن و 
سال بهادر جهان پسند مى آید. غافل از اینکه قرار است 
مدتى بعد جهان پسند به عقد پسر عموش درآید. بهادر 
قاطعانه با این وصلت مخالفت مى کند. زخم هاى کهنه 
سرباز مى کنند. هر دو طایفه از کدخداى خود حمایت 
مى کننــد. درگیرى ابعاد بزرگ تــرى مى یابد و بهادر 

تالش بزرگى را آغاز مى کند.
حسین محجوب، محمود پاك نیت، الله اسکندرى، 
فرخ نعمتى، قاســم زارع، داریوش کاردان، میرطاهر 
مظلومى، رامیــن ناصرنصیر، مهدى فقیه، ســهیال 
رضوى، کریم اکبرى مبارکه، صدرالدین حجازى، نادر 
فالح، بیوك میرزایى، مهران نائل، جواد قامتى، الهام 
نامى، ابراهیم برزیده، سیامک اشعریون، پرویز بزرگى، 
على جاویدفر، محمد حاج حســینى، فرشید صمدى 
پور، محمدرضــا راد و ... از بازیگــران این مجموعه 

تلویزیونى اند.

«جشن سربرون» به کمپ انگلیسى ها رسید

از محسن چاوشى تا اشکان خطیبى؛ 

منتظر آلبوم کدام 
خوانندگان باشیم؟



ورزشورزش 05054078 سال هجدهمسه شنبه  15 تیر  ماه   1400

 سرمربى تیم فوتبال سپاهان گفت: اگر مى خواهیم تا روز آخر 
در کورس قهرمانى باشیم، باید امتیاز کامل بازى با پیکان را 

بگیریم.
محرم نویدکیا درباره دیدار تیم فوتبال سپاهان مقابل پیکان 
در هفته بیست وششم لیگ برتر فوتبال، گفت: مثل هفته هاى 
گذشته بازى حساسى داریم. االن فرقى نمى کند  با چه تیمى 
بازى مى کنیم. براى اینکه رقابت مان را تا روز آخر ادامه دهیم، 
باید تالش کنیم امتیاز کامل این دیدار را بگیریم. پیکان نفرات 
و کادر خوبــى دارد و بازیکنان جوان این تیــم انگیزه زیادى

 دارند.
نیم فصل اول بازى سختى با پیکان وى افزود: در 

داشــتیم و به ســختى 3 امتیاز بازى را گرفتیم. مى دانیم اگر 
تمرکزمان 100 در صد نباشــد، نمى توانیم امتیازى بگیریم. 
باید راهکارهاى بهترى داشته باشیم چون مى دانیم پیکان در 
مسائل دفاعى به راحتى شانس گل نمى دهد. اینها مشکالت 
ما براى دیدار با پیکان است و باید با دیدگاه هاى بهترى وارد 
زمین شویم. بازى فوق العاده سختى است و امیدواریم امتیاز 

کامل را کسب کنیم و همچنان در کورس رقابت بمانیم.
سرمربى تیم فوتبال ســپاهان در مورد محروم و مصدومان 
تیمش براى دیدار با پیکان گفت: محمدرضا خلعتبرى، محبى 
و محمد کریمى به دلیل محرومیت غایب هســتند و ســایر 

بازیکنان مشکلى ندارند.

نویدکیا: 

براى ماندن در کورس قهرمانى 
باید 3 امتیاز را بگیریم

تیم فوتبال سپاهان امشب در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ برتر مهمان پیکان خواهد 
بود.

 محمدرضا خلعتبرى، محمد کریمى و محمد محبى ســه غایب سپاهان هستند که به علت 
محرومیت نمى توانند تیمشان را در این بازى همراهى کنند.

ســروش رفیعى، هافبک ســپاهان نیز که پیش از این با دریافت چهار کارت زرد، یک بار 
محرومیت را پشت سر گذاشته بود، در حال حاضر دو کارته است و در صورت دریافت کارت 
زرد در بازى امشب مقابل پیکان، مسابقه هفته بیست و هفتم مقابل صنعت نفت را از دست 

خواهد داد.
سروش رفیعى با 6 پاس گل در کنار احمدرضا زنده روح(گل گهر) و مهدى قائدى(استقالل) 

در صدر جدول بهترین گلسازان لیگ بیستم قرار دارد.

سرمربى فوالد در آستانه بازى فوق العاده حساس تیمش مقابل پرسپولیس، تعریف ویژه اى از 
تیم یحیى گل محمدى کرده است.

جواد نکونام که به دنبال متوقف کردن پرسپولیس در اهواز است، در بخشى از مصاحبه اش 
با روزنامه «خبرورزشى» درباره این تیم گفته است:  پرسپولیس تیم پرمهره و قابل احترامى 
است که شــش، هفت ملى پوش دارد. در نیم فصل هم دو سه بازیکن به پرسپولیس اضافه 
شدند که شرایط را در این تیم کامال متفاوت کردند. بازیکنانى که به پرسپولیس اضافه شدند 
مى توانند هر لحظه نتیجه بازى را تغییر دهند. در مجموع پرسپولیس بازیکنانى دارد که حتى 
مى توانند در تیم ملى هم نتایج را عوض کنند. وقتى براى تیم شما پول و امکانات فراهم باشد 
مى توانید تیم خوبى داشته باشید و االن پرسپولیس جزو سه تیم خوب فوتبال ایران است و 

بنظر من در سال هاى اخیر پرسپولیس به لحاظ مهره اى کامل ترین تیم ایران بوده است.
نکونام البته امیدوار است در پایان این بازى بتواند فاصله اش با 3 تیم اول جدول را کمتر کند: 
امیدوارم بهترین عملکرد را مقابل پرســپولیس داشته باشیم و بتوانیم جلوى این تیم نتیجه 

بگیریم.
حاال باید دید نتیجه تقابل شــاگردان نکونام و یحیى گل محمدى چه خواهد شــد و فوالد 

مى تواند به روند شکست ناپذیرى اش در اهواز ادامه دهد یا نه.

وب سایت چمپیونات روسیه در خبرى مدعى شد که باشــگاه زنیت سن پترزبورگ به دنبال 
شهریار مغانلو است تا او را به عنوان جایگزین آزمون جذب کند.

آینده سردار آزمون در تیم زنیت ســن پترزبورگ به یک عالمت سوال تبدیل شده است. این 
مهاجم ایرانى پس از چند فصل حضور در لیگ روسیه، تنها یک سال دیگر با زنیت قرارداد دارد 

و هنوز درخصوص تمدید آن، با مدیران باشگاه به توافق نرسیده است.
از سوى دیگر، زنیت قصد ندارد تا آزمون را در تابستان سال بعد به صورت رایگان از دست بدهد 
و مدیران این تیم به دنبال تمدید قرارداد ستاره ایرانى خود هستند و در صورتى که این اتفاق 
رخ ندهد، آنها تمایل دارند تا به جاى اینکه سال دیگر آزمون را به شکل رایگان از دست بدهند، 
از فروش او درآمدى کسب کنند. طى روزهاى گذشــته اخبارى درخصوص عالقه زنیت به 
شهریار مغانلو توسط یک وب سایت ازبکستانى منتشر شــده بود و مهاجم پرسپولیس نیز در 
مصاحبه اى، پیشنهاد از لیگ برتر روسیه را نه رد کرد و نه تأیید. حاال چندین رسانه روسى نیز به 

انتشار این خبر پرداخته اند.
وب سایت چمپیونات روسیه روز گذشته در خبرى به عالقه زنیت به شهریار مغانلو پرداخت. 
چمپیونات نوشت در صورت جدایى ســردار آزمون از زنیت، این باشگاه شهریار مغانلو مهاجم 

پرسپولیس را به خدمت خواهد گرفت.
چمپیونات در ادامه آورده اســت که این وب سایت به نقل از منابع خود فهمیده است که زنیت 
به جذب این مهاجم 26 ساله عالقه نشان داده است. به گفته این منبع، سردار آزمون چندین 
پیشنهاد از باشــگاه هاى اروپایى دارد. تیم هاى مطرحى از جمله رم، آتاالنتا، تورینو و بورسیا 
دورتموند به جذب آزمون عالقه دارند. اگر سردار زنیت را ترك کند، هموطن او مغانلو مى تواند 
به این باشگاه برود. چمپیونات در ادامه به معرفى مغانلو پرداخته و نوشته است: شهریار در تیم 
ایرانى پیکان رشد کرد. او به صورت قرضى در پرسپولیس بازى مى کند و او تحت قرارداد باشگاه 
سانتا کالراى پرتغال است. او تا ژوئن 2023 با تیم پرتغالى قرارداد دارد. در فصل 2020-2021، 
مغانلو 11 مسابقه براى تیم پرتغالى انجام داد و یک گل به ثمر رساند. ترانسفرمارکت ارزش این 

بازیکن ایرانى را 300 هزار یورو تخمین زده است.
چندین وب سایت دیگر روسیه  نیز به انتشار این خبر پرداخته و مدعى شده اند زنیت در صورت 
جدایى آزمون، قصد دارد مغانلو را به خدمــت بگیرد. باید دید در روزهــاى آتى چه اتفاقاتى 

درخصوص آینده سردار و مغانلو رخ خواهد داد.

هافبک سپاهان در آستانه محرومیت

نکونام از پرسپولیس تعریف کرد! 

زنیت ستاره پرسپولیس را مى خواهد

اشکان خورشیدى داور دیدار جنجالى پرسپولیس و گل گهر سیرجان بى 
سروصدا از سوى کمیته داوران محروم شد.

در حالى که قرار بود روز یک شنبه 13 تیرماه اشکان خورشیدى دیدار 
حساس دو تیم قشقایى شیراز و بادران تهران را قضاوت کند، 

ناگهان محمد حسین ترابیان جانشین او شد.
از آنجایى که بادران تهران مدعى صعود بود و 
قشقایى شیراز هم براى سقوط نکردن در 
شهر خودش شیراز مى جنگید، این بازى 
از حساسیت ویژه اى در لیگ دسته اول 

برخوردار بود.
اشــکان خورشیدى داور سرشــناس ساروى برهمین اساس 

براى قضاوت این دیدار انتخاب شد اما اشتباهات او در دیدار با گل گهر 
سیرجان، باعث محرومیت خورشیدى شد!

کمیته داوران فدراســیون فوتبال به دلیل دو اشــتباه واضح در دیدار 
پرسپولیس و گل گهر سیرجان که با برترى 3 بریک شاگردان یحیى 

گل محمدى همراه شد، اشکان خورشیدى را محروم کرده است.
اخبار تکمیلى حکایت ازآن دارد که از نظر کمیته داوران، اشتباه اول 
در دقیقه 60 بازى پرسپولیس و گل گهر سیرجان ُرخ داد. در این 

دقیقه، بررسى ها نشان داده که روى بازیکن گل گهر صددرصد پنالتى شده 
است اما داور این صحنه را پنالتى تشخیص نداد، آن هم در شرایطى که به 
صحنه نزدیک بود. نکته دیگر اینکه دلیل مشورت داور با داور چهارم چه 
چیزى بود که به سمت او رفت، چرا که در نهایت پنالتى نگرفت. بازیکن 
گل گهر بیرون از محوطه جریمه روى زمین افتاد، اما خطا داخل محوطه 
جریمه رخ داد. این صحنه یکى از تصمیمات اشتباه اشکان خورشیدى از 

نگاه کمیته داوران بود.
گویا اشتباه دوم از دید کمیته داوران هم عدم اخراج سرمربى پرسپولیس 
بوده است. در صحنه اى که داور براى گل گهر پنالتى نگرفت، گل محمدى 
به دلیل اعتراض کارت زرد گرفت. سرمربى پرسپولیس در ادامه رفتارهاى 
عصبى از خودش نشان داد و خیلى تند و پرخاشگرانه به سمت داوران رفت 
و افشین پیروانى و کریم باقرى جلوى او را گرفتند. در این صحنه از نظر 
کمیته داوران، گل محمدى باید اخراج مى شد ولى داور تصمیم به اخراج 

سرمربى پرسپولیس نگرفت.
البته بر اســاس قانون هرگز خبر محرومیت یک داور منتشــر نمى شود 
اما با گرفتن قضاوت بازى حســاس لیگ دسته اول بین دو تیم قشقایى 
شــیراز و بادران تهران مشخص شد اشکان خورشــیدى محروم شده

 است.

روزبه چشــمى پس از یک فصل بازى در ام صــالل قطر از این تیم 
جدا شد.

باشگاه ام صالل اعالم کرد قرارداد دو بازیکن خارجى اش شامل روزبه 
چشمى (ایران) و کایکى (برزیل) را براى فصل آینده تمدید نمى کند.

 روزبه چشمى و کایکى فقط در فصل اخیر لیگ ستارگان قطر در ترکیب 
ام صالل بازى کردند.

شانس ایران براى میزبانى از فینال لیگ قهرمانان آسیا 
 کنفدراسیون فوتبال آســیا به صورت رسمى تغییرات گســترده اى در نحوه 

برگزارى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2021 اعمال کرد.
یکى از تغییرات AFC لغو برگزارى فینال لیگ قهرمانان آسیا به صورت رفت و 
برگشت بود. با حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا بازى فینال تک بازى و در یکى 

از کشورهاى غرب آسیا برگزار خواهد شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا بزودى مهلتى را به فدراسیون هاى غرب آسیا خواهد 
داد تا پرونده کاندیداتورى خود را براى میزبانى در فینال لیگ قهرمانان آسیا 

2021 در تاریخ  2 آذر ارائه کنند.

فدراســیون فوتبال کشــورمان با داشــتن 3 نماینــده یعنى اســتقالل، 
پرســپولیس و تراکتــور در مرحله یــک هشــتم نهایى لیــگ قهرمانان 
آســیا 2021 یکى از شــانس هــاى میزبانــى از فینال آســیا به حســاب 

مى آید.

 دارند.
نیم فصل اول بازى سختى با پیکان وى افزود: در 

و محمد کریمى به دلیل
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اشکان خورشیدى داور دیدار جنجالى پرسپولیس
سروصدا از سوى کمیته داوران محروم شد.

ا 3در حالى که قرار بود روز یک شنبه 13 تیرماه
حساس دو تیم قشقایى شیراز و بادران
ناگهان محمد حسین ترابیان جا
از آنجایى که بادران ته
قشقایى شیراز هم
شهر خودش شیر
از حساسیت ویژ

برخوردار بود.
اشــکان خورشیدى دابرهمین اساس 

براى قضاوت این دیدار انتخاب شد اما اشتباهات
سیرجان، باعث محرومیت خورشیدى شد!

ا کمیته داوران فدراســیون فوتبال به دلیل دو
3پرسپولیس و گل گهر سیرجان که با برترى 3
گل محمدى همراه شد، اشکان خورشیدى را
اخبار تکمیلى حکایت ازآن دارد که از نظر ک
س در دقیقه 60 بازى پرسپولیسو گل گهر

 داور بازى پرسپولیس - گل گهر محروم شد!

مدافع ملى پوش ایرانى دیناموزاگرب در دیدار تدارکاتى این تیم دچار آسیب دیدگى شد.
صادق محرمى که بعد از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت در دیدارهاى اخیر تیم ملى توانسته بود جایگاه ثابتى را در اختیار بگیرد و 

عملکرد مناسبى از خود در منامه به جا گذاشته بود، در بازگشت به تیمش و در جریان دیدار تدارکاتى دیناموزاگرب دچار آسیب دیدگى 
شد.

محرمى که فصل گذشته نیز با مصدومیت بدموقع خود مدت زمان زیادى را دور از میادین بود و حضورش در اردوى تیم ملى هم در 
ابهام قرار داشت، در نهایت توانست با تمرینات ویژه آماده سازى خود را مهیاى همراهى شاگردان دراگان اسکوچیچ کند و نمایش 
موفقى نیز در دیدارهاى ایران در منامه از خود به جا گذاشت. مصدومیت دوباره محرمى در شرایطى که به گزینه اصلى جناح راست 

تیم ملى تبدیل شده، نگرانى بزرگى را شکل داده اما شنیده مى شود او مشکل خاصى ندارد و قادر است خیلى زود تمرینات خود را 
دنبال کند. محرمى در گفت وگویى کوتاه با تایید موضوع جزیى بودن مصدومیتش اعالم کرد احتماال طى سه چهار روز آتى قادر به 

انجام تمرینات گروهى خواهد بود.

شایعات جدیدى درباره دروازه بان شماره 
یک تیم ملى منتشر شده است.

هنوز معلوم نیست علیرضا بیرانوند فصل 
آینده در آنتورپ به فوتبالش ادامه خواهد 

داد یا راهى تیم دیگرى خواهد شد.
قرار بود او در بازگشــت بــه بلژیک با 
ســرمربى جدید تیمش صحبت کند تا 
ببیند چه جایگاهــى در تفکرات او دارد 
و اگر قرار به حضــور این گلر در ترکیب 

اصلى آنتورپ نیست، بهتر است او به صورت قرضى هم که شده از این تیم جدا شود و در سال منتهى به جام جهانى 
به تیمى برود که فرصت بازى در آن را داشته باشد.

در چنین شرایطى، تصویرى که از سفر او به فرانسه و یکى از شهرهاى نزدیک به پاریس منتشر شده، باعث مطرح 
شدن شایعاتى درباره على بیرو شده که بر اساس آن ممکن اســت بیرانوند به خاطر مذاکره با یک تیم فرانسوى 

راهى این کشور شده باشد تا فصل آینده در این کشور به فوتبالش ادامه دهد.
در مقابل این شایعه، این نظر هم وجود دارد که با توجه به فاصله کم آنتورپ تا پاریس –  با 4 ساعت رانندگى مى توان 
این مسیر را طى کرد و با قطار، زمان این سفر کمتر خواهد شد – احتماال بیرانوند تصمیم گرفته از تعطیالت آخر 

هفته اش استفاده کند و به فرانسه برود.
حاال باید منتظر ماند و دید در روزها و هفته هاى آینده چه خبر جدیدى درباره دروازه بان شماره یک تیم ملى منتشر 

خواهد شد.

مهدى طارمى در مصاحبه اختصاصى با 
روزنامه «اوجوگو» اظهار داشت که در 
پورتو خوشحال است و مى خواهد فصل 

آینده در این باشگاه بماند. 
طارمى در خصوص آینــده خود به این 
روزنامه پرتغالــى گفت کــه در پورتو 
خوشحال و راحت است و با این باشگاه 
قــرارداد دارد. او خوشــحال بــوده که 
کونسیســائو با پورتو تمدید کرده ولى 
اعتقاد دارد که فوتبــال یک بیزینس و 

تجارت است. 
ســتاره ایرانى در فصل گذشته توانست 
آمار درخشــان 16 گل و 15 پاس گل را 
در پورتو به ثبت رســاند. او اکنون نامزد 
بهترین بازیکن فصــل لیگ پرتغال نام 

گرفته است.
در همین حال با اعالم ســایت رسمى 
لیگ پرتغــال مهدى طارمــى در بین 
نامزد هاى بهتریــن بازیکن فصل قرار 
گرفت.  صفحه رســمى لیگ پرتغال از 
10 نامزد عنوان بهترین یا ارزشمندترین 
بازیکن فصــل رونمایى کــرد. مهدى 
طارمى که فصلى درخشان را با باشگاه 
پورتو ســپرى کرد،  در بیــن نامزدهاى 
بهتریــن بازیکــن حضــور دارد. باید 
دید آیا ســتاره ایرانــى مى تواند عنوان 
ارزشمندترین بازیکن پرتغال را دریافت 

کند یا خیر؟

طارمى فوتبال را 
تجارت مى داند 

به 

ب 

 آخرین وضعیت مصدومیت صادق محرمى

دلیل حضور بیرانوند در فرانسه؛ 

مذاکره با تیم جدید یا سفر تفریحى؟
 پایان کار روزبه چشمى 

در تیم قطرى
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آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى تولیدى شــن و ماسه 
قدس به شــماره ثبت 80 و شناسه ملى 
10260023420 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/11/30 و 
نامه شماره 1132 مورخ 1400/03/04 
صادره از اداره تعاون شهرستان نجف آباد 
اعظم فالمرزى کدملى 1291695974 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، منیژه 
آقابابائــى کدملــى 1284028142 
بســمت رئیس هیات مدیره و رجبعلى 
آقابابائى کدملى 1291343539 بسمت 
مدیرعامل و منشــى هیات مدیره براى 
مدت ســه ســال انتخاب وکلیه چکها و 
اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رجبعلى 
آقابابائى و (مدیرعامل) و منیژه آقابابائى 
(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر 
و اوراق عادى با امضاء رجبعلى آقابابائى 
(مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1159286)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود نگارگران روزگار خردمند درتاریخ 1400/04/03 به شماره ثبت 
68158 به شناسه ملى 14010118767 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت در زمینه برنامه نویسى 
به جز فرهنگى -به جز مذهبى و همچنین طراحى صفحات وب فعالیت خواهد کرد،ارائه کلیه ى 
فعالیتهاى تجارى و خدمات بازرگانى در زمینه تولید ،خرید وفروش صادرات و واردات کلیه ى 
کاالهاى مجاز بازرگانى. ارائه ى خدمات بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى . گشایش اعتبارات 
ال سى براى شرکت نزد بانک ها ، داللى و حق العمل کارى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى ،اخذ 
و اعطاى نمایندگى معتبر خارجى و داخلى ، شرکت در کلیه ى نمایشگا هاى داخلى و بین المللى 
،انعقاد قرار داد با کلیه ى اشخاص حقیقى و حقوقى، ایجاد شعب و نمایندگى در داخل و خارج 
از کشور ، اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه ى بانکهاى داخلى و خارجى 
جهت اهداف شرکت ، شرکت در کلیه ى مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و 
بین المللى . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله کوى امام جعفر صادق ، کوچه بوســتان 3 ، کوچه 7 ، پالك - 4 ، طبقه همکف 
کدپستى 8174668591 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 15,000,000 
ریال نقدى میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ســمیه صدقى دهنوى به شماره ملى 
1282817515 دارنده 5000000 ریال سهم الشــرکه آقاى پیمان سازش به شماره ملى 
2296256708 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقاى پیمان سازش به 
شماره ملى 2296256708 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،قراردادها،عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شــرکت 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 (1158778)

آگهى تغییرات
شرکت عمران سنجش مصالح چهلستون 
سهامى خاص به شــماره ثبت 32004 
و شناســه ملــى 10260525502 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/01/18 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : - محمد 
مهورى به شماره ملى 1287242812 
، حمیدرضا جمشــیدیان به شماره ملى 
1280374179 و رضا طالبى اسمعیالن 
به شــماره ملى 128929274 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. - محمد شیخ 
صراف به شــماره ملى 2131128916 
و مهــدى نوربخــش به شــماره ملى 
1287199704 بترتیب بسمت بازرس 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. - تراز مالى سال 
99 تصویب شــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1159289)

آگهى تغییرات
شرکت ســپهر طب اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 62154 و 
شناسه ملى 14008239356 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/01/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : ســید محمد على نائل به کدملى 
1286563380 و سید على محمد نائل 
به کدملى 1292264772 على طالیى 
فــرد کدملــى 1271277514 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. فتانه پرسه 
منش به کدملى 1270417045 و سارا 
پرسه منش به کدملى 1272592391 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدندروزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1159871)

آگهى تغییرات
شرکت افشــان توان هوشمند ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 50262 و شناســه ملــى 
10260687400 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/03/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى مجید اکرم خانى 
به کدملى 5110683158 بســمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره ، آقاى امیــر نورائى به کدملى 
1280430095 بسمت رئیس هیئت مدیره ، آقاى 
ناصر هاشــمى دهقى به کدملى 1092334971 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقاى محمد 
نورائى به کدملى 0652789250 و بسمت قائم 
مقام مدیرعامل (خارج از سهامداران) براى مدت 
دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است و همچنین 
کلیه اوراق عادى و ادارى با امضــاء مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایى و همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. - آقاى آندره طهماسیان 
سوارانى به کدملى 5110687374 و آقاى فرزاد 
کریمى مقدم به کدملى 1292180579 بترتیب 
بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1159874)

آگهى تغییرات
شرکت رسانه گســتر نصف جهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 33240 و 
شناســه ملى 10260537610 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1400/03/25 و نامــه شــماره 
13/00/3800 مــورخ 1400/03/26 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مجتبى ناظمى 
اشنى باکدملى 1090663382وایرج ناظمى 
باکد ملى 1286910846 و شیرین نقیه پور 
اصفهانى باکد ملى 1290394695بعنوان 
اعضاى اصلى هیئــت مدیره بــراى مدت 
دوســال انتخاب شــدند مجتبى صامت با 
کد ملــى 1285429877بســمت بازرس 
اصلــى و غالمرضــا آهســته باکــد ملى 
2491049759بســمت بازرس على البدل 
براى مدت یکســال انتخاب شدند روزنامه 
نصف جهان جهت درج اگهى هاى شــرکت 
تعییــن گردید.صورتهاى مالــى -ترازنامه 
وحساب سود وزیان ســال 1399 بتصویب 
رسید اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1159875)

آگهى تغییرات
شرکت رفاه گستر دنا سهامى خاص به شماره 
ثبت 34446 و شناسه ملى 10840116519 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى 
عادى مورخ 1400/02/19 و نامه شــماره 
290/1400/14133 مورخ 1400/03/10 
صادره از اداره کل تامین اجتماعى اســتان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - آقاى 
جعفر قلى کثیرى به کدملى 4622318652 
، آقــاى احمد صادقــى قهنویه بــه کدملى 
5419556790 و آقاى هدایت اله عباسیان 
قهنویه به کدملى 5419628813 بســمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - آقاى على عطائى نوکابادى 
به کدملــى 5419976201 و خانم رضوان 
ژولیده تهرانى بــه کدملى 1289073252 
بترتیب بســمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1159892)

آگهى تغییرات
شــرکت آریا بهداشــت پرتو شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 59739 
و شناســه ملــى 14007288728 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است .ضمنا در ســمت ها تغییرى حاصل 
نگردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1159880)

آگهى تغییرات
شرکت سپاهان پخش ســادات سهامى خاص به 
شماره ثبت 67625 و شناسه ملى 14009187337 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/03/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه 
شرکت از محل مطالبات حال شــده سهامداران و 
صدور ســهام جدید از مبلغ 10000000 ریال به 
مبلغ 20000000000 ریال افزایش یافت و ماده 
4 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 20000000000 ریال نقدى اســت منقسم 
به 200000 سهم 100000 ریالى با نام عادى که 
تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1158730)

آگهى تغییرات
شــرکت اســپادانا صنعت گلدشــت شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 38315 و شناسه 
ملى 10260559227 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى بطــور فوق العــاده مورخ 
1399/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه 
حسابرســى و خدمات مدیریت نو اندیشــان به 
کدملى 10100200524و الهام داودى به کدملى 
1288406096 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند 
. ترازنامه و حساب سود و زیان ســال مالى 98 به 
تصویب رســید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1158766)

آگهى تغییرات
شرکت عمران سنجش مصالح چهلستون سهامى خاص 
به شماره ثبت 32004 و شناسه ملى 10260525502 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/18 
محمد مهورى به شماره ملى 1287242812 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، حمیدرضا جمشــیدیان به شماره 
ملى 1280374179 بســمت مدیرعامل و رضا طالبى 
اسمعیالن به شماره ملى 128929274 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شر کت با امضاء مدیر عامل 
و با مهر شرکت معتبر اســت. ضمناً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1159327)

آگهى تغییرات
شرکت سپهر طب اسپادانا شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 62154 و شناسه ملى 14008239356 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســید محمد على نائل به 
کدملى 1286563380 بعنــوان رئیس هیات مدیره و 
سید على محمد نائل به کدملى 1292264772بسمت 
نایب رئیس هیــات مدیره و على طالیــى فرد کدملى 
1271277514 بســمت مدیرعامل بــراى مدت دو 
سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1159878)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود پویا آروین اصفهان درتاریخ 1399/06/19 به شماره ثبت 65510 به شناســه ملى 14009422826 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 : 
تاسیس، راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومى غیردولتى یا دفتر خدمات ارتباطات و فناورى اطالعات ICT درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله ملک شهر ، کوچه شهید غالمحسین درى 19[1] ، کوچه گلها21 ، پالك 25 ، ساختمان فرح بخش ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستى 8196656697 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى پویا عبدالکریمى طوقچى به شماره ملى 1273594525 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى امیرحسین عبدالکریمى به شــماره ملى 1292464801 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى 
پویا عبدالکریمى طوقچى به شماره ملى 1273594525 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى امیرحسین 
عبدالکریمى به شماره ملى 1292464801 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1159872)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود امالك شهراد صفاهان درتاریخ 1400/04/07 به شماره ثبت 68189 به شناسه ملى 14010125925 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تنظیم فهرست نویسى براى ارایه به متقاضیان ، بررسى امالك قابل مقایسه 
با یکدیگر براى مشاوره بهتر به متقاضى ملک ، بازبینى قیمتهاى نهایى امالك ، بازرسى جزییات ملک، ابعاد زمین، تاسیسات خانه و غیره ،انجام مشاوره با صاحبان ملک براى رفع معایب احتمالى خانه ، ایجاد شعبه و نمایندگى امالك، در صورت لزوم پس از اخذ مجوز هاى الزم از مراجع ذیربط ، مشاوره در امور خرید ، فروش ، 
اجاره مسکن ، باغ ، ویال ، زمین زراعى ، دامدارى ، مرغدارى ، مشاوره و طراحى و پیمانکارى و اجرا درامور بازسازى ابنیه قدیمى ، تجارى ومسکونى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانک ها وموسسات مالى و اعتبارى داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت ، شرکت در کلیه مناقصات وپیمانها 
و مزایدات دولتى و خصوصى و شهردارى طراحى ، محاسبه ، اجرا ، نظارت ، معمارى و نقشه کشى داخلى ونما نقشه بردارى مشاوره ، پیمانکارى ، کلینیک ساختمانى وهوشمندسازى وساخت پروژه هاى عمرانى اعم ازآجرى ، سنگى ، بتنى وفلزى ، فعالیت درزمینه ساخت واحداث شهرکهاى مسکونى ، تجارى وادارى ورزشى 
بهسازى ونوسازى بافتهاى فرسوده شهرى وغیره شهرى خریدملزومات ، احداث سوله واسکلت فلزى ، نازك کارى ونماسازى ، اقالم پیش ساخته ، مخازن بتنى شرکت درمناقصات ومزایدات ، عقد قراردادبااشخاص حقیقى وحقوقى داخلى وخارجى اخذواعطاى نمایندگى ازشرکتها و موسسات داخلى وخارجى درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله حسین آباد ، کوچه شهید خلیلى ، کوچه شهید غالمرضا زارعى[44] ، پالك - 4 ، طبقه همکف کدپستى 8175946852 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سهیال غالمى به شماره ملى 1270764391 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقاى مهدى مانیان به شماره ملى 1283296799 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سهیال غالمى به شماره ملى 1270764391 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى مهدى مانیان به شماره ملى 1283296799 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : همچنین کلیه اوراق واسنادبهادارو تعهدآورشرکت و اوراق 
عادى و ادارى شرکت با امضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبرمى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1158773)

تاسیس
موسســه غیر تجارى خیریه حضرت صدیقه کبرى تودشــکچویه درتاریخ 1400/02/30 به شماره ثبت 6479 به 
شناســه ملى 14010038964 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. نام : خیریه حضرت صدیقه کبرى تودشــکچویه موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :اهداف جمعیت 
عبارتند از :الف کلیات کمک به نیازمندان -محرمان -ایتام -زنان سرپرســت خانوار ب:روش اجراى هدف :از طریق 
جذب خیرین -تهیه تفت وتاج گل . به موجب مجوز از اداره کل (اداره کل سازمان هاى مرم نهاد)وزارت کشور برابر با 
شماره مجوز 2025/1/13276 در تاریخ 1399/05/20در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش کوهپایه ، شهر تودشک، محله 
تودشکچویه ، کوچه ( احمدى ) ، کوچه مسجد ، پالك 39 ، طبقه همکف کدپستى 8135156136 دارایى شخصیت 
حقوقى 10,000,000 ریال نقدى مدیران آقاى عبدالمجید صفائیان نائینى به شماره ملى 1249425379 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى محمد قاسمى تودشکچویه به 
شماره ملى 5650073708 و به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمود قاسمى تودشکچوئى 
به شماره ملى 5658934222 و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد یارى به شماره ملى 
5658934311 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى حسن قاسمى تودشکچو به شماره ملى 5659464701 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد هدایت به شماره ملى 5659620426 و به سمت خزانه دار به 
مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى روح اله محمدیان به شماره ملى 5659630200 و 
به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهد آور با امضاى 
مدیر عامل وخزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاى رئیس هیات مدیره وبا مهر جمعیت معتبر خواهد بود بازرسان آقاى 
احمد خرم دشتى به شماره ملى 5658935377 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى حمید حیدرى تودشکچویى 
به شماره ملى 5659646621 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى موسسه 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 (1159876)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بى بافت تجارت آرکا درتاریخ 1400/03/19 به شماره ثبت 68027 به شناسه ملى 14010082484 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه ، تولید ، برش ، بسته بندى ، توزیع ، خرید و فروش ، صادرات و واردات انواع الیى هاى اسپانلس ، نانوون ، اسپان باند ، گاز ، نیدل 
پانچ (سوزنى) ، میکروفایبر ، منسوجات بى بافت ، پارچه ، دستمال تنظیف، حوله یکبار مصرف ، انواع البسه یکبار مصرف ، ملزومات آزمایشگاهى ، انواع روکش، ملحفه و روتختى ، ماسک 
بهداشتى ، پد الکلى ، دستکش و کلیه منسوجات و ملزومات پزشکى استریل و غیر استریل – تولید و فرآورى پارچه هاى بى بافت جهت مصرف در صنایع غذایى و بهداشتى – تهیه ، تولید 
، بسته بندى ، توزیع ، خرید و فروش ، صادرات و واردات انواع لوازم آرایشى و بهداشتى مانند انواع دستمال مرطوب ، دستمال حوله ، دستمال کاغذى ، دستمال توالت ، پد الك پاك کن 
و پد اپیالسیون – لمینت پارچه هاى بى بافت – تولید مستربچ جهت استفاده در مواد اولیه – تولید و تکمیل انواع پارچه هاى مورد مصرف داخلى و خارجى از الیاف طبیعى و مصنوعى جهت 
انواع البسه بیمارستانى و سایر سازمان هاى دولتى و خصوصى – واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آالت نساجى – تولید و تابندگى نخ – نساجى – تکسچرایزینگ – بافندگى و رنگرزى 
پارچه – تولید انواع زیرانداز مسافرتى ، روفرشى، روبالشتى، کاور تشک، کاور یک بار مصرف صندلى و روتختى یک بار مصرف بیمارستانى – تولید کیسه ها و کیف دستى هاى خرید چندبار 
مصرف – تولید انواع کیسه ها و جعبه هاى پارچه اى جهت بسته بندى مواد غذایى و بهداشتى – بسته بندى انواع مواد غذایى، بهداشتى و دارویى – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور صرفاً در 
راستاى تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى به اشخاص حقیقى و حقوقى در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى دولتى و خصوصى داخلى ، 
خارجى و بین المللى – 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 برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى دولت آباد، محله شهرك صنعتى دولت آباد ، خیابان حبیب آباد ، بن بست ششم ، 
پالك 21 ، طبقه همکف کدپستى 8341659163 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 65 مورخ 1400/03/06 نزد بانک سپه شعبه خیابان استاد مطهرى اصفهان با کد 1571 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم الهه شاهین فر به شماره ملى 1270048041 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهسا فیاض 
دستگردى به شماره ملى 1285185595 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى میثم آقا امینى ها به شماره ملى 1293094439 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم راضیه جعفرى به شماره ملى 1270346571 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم فاطمه زراعت کار دهنوى به شماره ملى 1272236471 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1158737)

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 139960302026025044 مــورخ 1399/12/19 هیات دو آقاى 
غالمحســین میرزائى قلعه ناظرى به شناسنامه شــماره 15 کدملى 5499635781 
صادره تیران فرزند میرزا بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 110,70 متر 
مربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 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 تســلیم 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 مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/03/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/15 - م الف: 1151769 - اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /3/145

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 140060302026002333 مورخ 1400/02/25 هیات دو خانم 
الهام مستاجران گورتانى به شناســنامه شماره 3455 کدملى 1292187395 صادره 
اصفهان فرزند عباسعلى بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 77,88 متر مربع 
از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت غالمعلى و قربانعلى و 
حیدر على شــهرت همگى شــیرانى لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو 
ماه 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 اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/03/31 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/04/15 - م الف: 1151905 - اداره ثبت اســناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /3/147

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 140060302026002441 مورخ 1400/02/27 هیات ســه 
خانم زبیده محمدیان نیســیانى به شناسنامه شماره 1526 کدملى 1189223392 

صادره اردستان فرزند على اکبر نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
315,234 متر مربع پالك شــماره 300 فرعى از 14458 اصلــى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 
میباشــد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه 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 قضایــى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در 
صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/15 - م الف: 1151900 - اداره ثبت اســناد و امالك منطقه شــمال

 اصفهان /3/149



سالمتسالمت 07074078 سال هجدهمسه شنبه  15 تیر  ماه   1400

گوش یکى از اعضاى حساس بدن محسوب مى شود که در طول روز شاید گذرتان چند بارى 
به آن بیفتد. اما این عضو حساس در صورت خیس شدن و یا به نوعى آب رفتن به داخل گوش 

در زمان استحمام و یا استخر باید خشک شود یا خیر؟!
بسیارى از متخصصان گوش، حلق و بینى با تاکید بر خشک نکردن گوش ها پس از استحمام، 
تاکید فراوانى بر انجام ندادن این کار با گوش پاك کــن دارند. متخصصان براى افرادى که 
مستعد به عفونت هاى قارچى هستند و یا از خیس بودن گوش آزار مى بینند توصیه هایى براى 

پیشگیرى و درمان دارند.
 گوش پس استخر و حمام نیاز به خشک کردن ندارد و فردى که پرده گوشش سالم است احتیاج 

به فرو کردن پنبه در گوش و استفاده از گوش گیر در حمام ندارد.
اگر افراد مستعد ابتال به عفونت قارچى استخر بروند، مى توانند پس از خارج شدن از استخر از 
دور با سشوار گوش خود را خشک کنند و با نظر پزشک از قطره هایى که خاصیت اسیدى دارند 
استفاده کنند در نتیجه الزم نیست از گوش پاك کن استفاده کنند چرا که گوش پاك کن باعث از 
بین رفتن جرم گوش و قلیایى شدن محیط آن مى شود عالوه بر آن موجب ایجاد زخم در گوش، 

از بین رفتن استخوانچه هاى گوش و حتى پارگى پرده گوش و َکرى برگشت ناپذیر مى شود.
عفونت هاى قارچى کانال گوش خارجى، عفونت هاى شــایعى در فصل تابســتان هستند و 

مهم ترین علت ابتال به آن شنا کردن و شست و شوى مکرر کانال گوش است.
جرم گوش به طور طبیعى در گوش وجود دارد و کانال گوش را اسیدى مى کند و مانع رشد قارچ 
در کانال گوش مى شود. اما زمانى که جرم در معرض آب قرار مى گیرد ph (میزان اسیدیته کانال 
خارجى گوش) به سمت قلیایى شدن سوق پیدا مى کند در نتیجه محیط بسیار خوبى براى رشد 
قارچ ها فراهم مى شود چرا که قارچ ها در محیط هاى گرم، مرطوب و قلیایى بسیار خوب رشد 
مى کنند.متاسفانه مردم هنگام خارش گوش، با جسمى نوك تیز کانال گوش را خاراننده و آن را 
تمیز مى کنند به ویژه خانم ها براى این کار از سنجاق مو استفاده مى کنند. در این شرایط پوست 
کانال گوش زخم مى شود و قارچ زیر پوست نفوذ مى کند و عفونى مى شود، البته نخستین راه 

پیشگیرى از ابتال به عفونت قارچى تالش در جهت قلیایى نشدن محیط کانال گوش است.
متاسفانه بسیارى از اوقات خانواده ها در مراجعه به پزشک مى گویند که گوش کودکان آنان به 

طور مرتب عفونت مى کند.
توجه به این نکته ضرورى است که جرم گوش به طور طبیعى براى سالمت این عضو ضرر ندارد، 
پس با این تفاسیر جرم باید در حد طبیعى در گوش وجود داشته باشد چون ph گوش را اسیدى 
مى کند و مانع رشد بسیارى از میکروارگانیسم ها در گوش مى شود ولى در صورت افزایش بیش از 
حد ممکن است روى شنوایى تاثیر منفى بگذارد و گاهى اوقات تا 40 درصد باعث کاهش شنوایى 

شود و محیط خوبى را براى رشد قارچ ها فراهم کند.
برخى از افراد به غلط تصــور مى کنند که اگر کانال گوش یک بار جرم گیرى شــود، گوش به 
جرم گیرى عادت مى کند، این در حالى است که ترشــحات زیاد گوش علت جرم گیرى هاى 

دوره اى است.

قسمت هاى میانى صورت از سوى محققان مثلث خطر 
نام گرفته است. دانشــمندان در مورد خطرات دستکارى 
جوش هاى این قسمت از صورت به مردم هشدار داده اند.

 بر اساس پژوهش هاى صورت گرفته یک مثلث خطر بر 
روى صورت هر فرد وجود دارد که نواحى اطراف بینى را 
دربر مى گیرد. قاعده این مثلث در ناحیه لب ها و راس آن 

بین دو چشم است.
گفتنى اســت در این ناحیه عروق خونــى و حفره هاى 
سینوسى صورت قرار دارند و چنانچه دچار آلودگى وعفونت 
شوند بسیار خطرناك اســت و حتى مى تواند باعث فلج ، 

نابینایى و حتى مرگ شود.
بررسى ها نشــان مى دهند نواحى اطراف بینى ، دهان 
و چانه به دلیــل نزدیکى به مغز مى توانند مورد آســیب 
فراوان قرار بگیرند و خطرات جدى را متوجه فرد نمایند. 
لذا متخصصان توصیه مى کنند تا به جوش هاى موجود 
در این ناحیه اصال دست نزنید. همچنین موهاى بینى را 

جدا نکنید.
اگر شــما در صورتتان به ویژه اگر در مثلث خطر با رشد 
جوش یا دمل مواجه هستید، هرگز نباید اقدام به دستکارى 
و به اصطالح ترکاندن آنها بکنید. بسیارى از ما به خوبى از 
این مسئله آگاه هستیم که فشردن این نقاط خطر عفونت را 
در پى دارد، اما با این وجود، وسوسه مى شویم و این وسوسه 

ممکن است حتى به قیمت جانمان تمام شود.
به گفته متخصصان پوست شما باید تا جایى که ممکن 
است در برابر این وسوســه مقاومت کنید. البته نه به این 
خاطر که آن عملى غیر بهداشتى است، بلکه به این دلیل 
که مى تواند شما را بکشد. مثلث خطر بعد از عبور از بینى و 
گوشه دهان خود را به لب باال مى رساند و اگر عفونى شود 

مى تواند عواقب جدى به همراه داشته باشد.
رگ هاى خونى این منطقه به قســمت پشت سر انسان 
متصل هستند و با یک خط مستقیم به مغز مى رسند و این 
بدان معنى است که هر گونه عفونت در این منطقه مى تواند 

به طور مستقیم به مغز و مرکز عصبى انسان منتقل شود.
در حالى که خطر مرگ و میر ناشى از این اتفاق فوق العاده 
نادر است، اما اگر عفونت توسعه یابد مى تواند به از دست 
دادن بینایى، فلج دائمى و یا حتى مرگ منجر شود. پس 
بهترین توصیه به شــما تحمل و صبورى بیشتر است تا 

جوش و دمل ایجاد شده به مرور زمان برطرف شود.
در واقع تمام خون این مثلث خطــر در داخل مغز تخلیه 
مى شــود و در صورتى که جوش ها را دستکارى کنیم، 
احتمال لخته شدن خون در داخل مغز وجود دارد که بسیار 

وسیع و کشنده است.
موهاى بلند بینى ظاهر ناخوشــایندى را ایجاد مى کنند. 
به همین دلیل افراد گاهى موهاى بینى را با قیچى کوتاه 

مى کنند. این در حالى است که محققان به تازگى کندن 
موهاى بینى را بسیار پرخطر خوانده اند.

بینى به پاکسازى و فیلتر هواى تنفسى مى پردازد. درون 
بینى مژك هایى وجــود دارند که مواد موکوســى را از 

قسمت هاى جلوى بینى به انتهاى آن حرکت مى دهند.
موکوس درون بینى که نوعى سد دفاعى در مقابل گرد و 
خاك و میکروب ها محسوب مى شود، در نهایت وارد معده 

شده و در آنجا توسط اسید معده تجزیه مى شود.
موهاى بینى وظیفه جذب ذرات بزرگ تر هوا را بر عهده 
دارند. به گفته محققان، کندن موهاى بینى مشــکالت 

جدى براى افراد ایجاد مى کند.
آن ها مى گویند میکروب هاى راه یافته به درون بینى در 
مجاورت پیاز مو و نزدیک حفره هایى که مو از آن خارج 
شده است، جمع مى شوند. زمانى که موى بینى از ریشه 
کنده شود پیاز آن صدمه مى بیند و مسیر ورود میکروب ها 

به بدن هموار مى شود.
ورود میکروب ها به بدن باعث عفونت مى شود. اما داستان 
در همینجا خاتمه نمى یابد. این عفونت ها به شدت پرخطر 
و کشنده محسوب مِى شــوند، چرا که رگ هاى بینى در 
نهایت به رگ هــاى مغز راه مى یابنــد و به همین علت 
عفونت هاى یاد شــده به شــکل مننژیت و آبسه مغزى 

ظاهر مى شوند.

به مثلث خطر صورت دست نزنید

اگر عصبانى هستید و بر افروخته پیشنهاد مى شود ابتدا آرام شوید و بعد به رختخواب 
بروید چرا که عصبانى خوابیدن خطرناك است.

پژوهشگران علوم پزشکى دردانشگاه پکن مى گویند خوابیدن با خاطرات غم انگیز یا 
عصبانیت، فراموش کردن آن را دشوار مى کند. به همین دلیل آنان تاکید مى کنند که 
افراد هیچ گاه نباید در حالت عصبانیت به خواب بروند. پاســخ احساسى فرد پس ازیک 
حادثه بد، درصورتى که بیدار بماند تا حد قابل توجهى کاهش مى یابد.در مقابل زمانى 
که فرد پس از وقوع رویداد احساسى منفى بخوابد خاطرات این حادثه در مغز تقویت و با 

قواى بیشترى حفظ مى شود.
محققان تاکید کردند که انســان در حالت عصبانیت نباید بخوابد، هرگونه بحث و جدل 
شدید و احساسات منفى قبل ازخواب، فراموش کردن، رهایى و خالص شدن از احساسات 

منفى و عصبانیت را پس از بیدارى دشوارتر مى کند.

مى دانستید عصبانى خوابیدن خطرناك است؟    

چرا نباید گوش هایتان را خشک کنید؟! 

نتایج یک مطالعه بزرگ نشان مى دهد افراد مبتال به اختالل بى 
خوابى مى توانند آسیب هاى ســالمتى ناشى از کم خوابى را با هر 

روز پیاده روى سریع، برطرف کنند.
محققان دریافتند کم خوابى و کمبود ورزش به طور مستقل خطر 
مرگ را افزایــش مى دهند. اما در صورت فعــال بودن و تحرك 

داشتن، خطر ابتالء به بیمارى بطور چشمگیرى کاهش مى یابد.
نتایج یک مطالعه بزرگ نشان مى دهد افراد مبتال به اختالل بى 
خوابى مى توانند آسیب هاى سالمتى ناشى از کم خوابى را با هر روز 
پیاده روى سریع، برطرف کنند. کمبود خواب با مشکالت سالمتى 
از جمله سکته مغزى، بیمارى هاى قلبى و سرطان ارتباط دارد. اما 
تحقیقات نشان داد که فعالیت نسبتًا متوســط براى از بین بردن 

مضرات بى خوابى مفید است.
به گفته محققان، اگر شرکت کنندگان 150 دقیقه ورزش با شدت 
متوسط در هفته را که ســازمان جهانى بهداشت توصیه مى کند 
(معادل 20 دقیقه پیاده روى ســریع یا دویدن آهســته در روز)، 

برآورده کنند، اثرات مخرب کم خوابى جبران مى شود.

 

یکى از خوراکى هاى خوشمزه و پرکالرى که طرفداران پروپاقرصى 
دارد چیپس است. 

 محققان سه نوع غذاى مختلف را در اختیار موش هاى آزمایشگاهى 
گذاشتند؛ غذاى استاندارد و سالم، غذاى شــامل چربى و نشاسته و 
چیپس. موش ها قبل از هر چیز سراغ چیپس رفتند در حالى که غذاى 
دوم هم چربى و نشاسته داشت. البته براى تایید این موضوع درباره 
انسان، انواع سس ها نیز در اختیار 48 فرد بزرگ سال طى چهار وعده 
ناهار قرار گرفت. ســس ها در انواع کم چرب، کم چرب و کم نمک، 
پرچرب و شــور، پرچرب و کم نمک و شــور تهیه شد. صرف نظر از 
مقدار چربى سس، داوطلبان با خوردن سس شور 11 درصد کالرى 
بیشترى دریافت کردند. افزودن روغن به غذاها سبب طعم دلچسب تر 
و افزایش تمایل به مصرف مى شود اما زمانى که حاوى نمک نباشد، 
معموال راحت تر مى توان آن را کنار گذاشت و عالقه اى به خوردن 
زیاد آن نیســت اما با افزودن نمک، نمى توان به راحتى از غذا دست 

کشید حتى اگر چرب باشد.
چیپس حاوى مقدار زیادى نمک و چربى است و مصرف نمک باعث 
ترشح دوپامین مى شود و مرکز احساس لذت در مغز را کنترل مى کند. 
زمانى که مغز نخســتین عالیم براى تحریک لذت را دریافت کند، 
احســاس تمایل براى افزایش آن نیز ادامه مى یابد. به همین دلیل، 
چیپس که حاوى نمک زیاد است، سطح دوپامین مغز را باال مى برد و 

احساس لذت، تمایل به خوردن را بیشتر مى کند.

پیاده روى را 
تند انجام دهید

چرا عاشق چیپس هستیم؟

احساس لذت، تمایل به خوردنرا بیشتر مىکند.

رئیس اداره سالمت هواى وزارت بهداشت گفت: برخى افراد گرما 
را بهانه اى براى استفاده نکردن از ماسک  عنوان مى کنند اما همه 
افراد در تجمعات و فضاهاى بسته باید از ماسک استفاده کنند زیرا 
ماسک  عاملى براى گرمازدگى نیست. در واقع در صورتى که افراد 
بخاطر گرما از ماسک اســتفاده نکنند خطر ابتال به کرونا افزایش 

مى یابد.
عباس شاهسونى افزود: تحقیقات انجام شده، نشان مى دهد که 
افزایش دما تاثیرى در کاهش این بیمارى ندارد، در واقع افزایش 
دما سبب مى شــود تا افراد در و پنجره را باز کنند و تهویه صورت 
گیرد. آنچه باعث جلوگیرى از ابتال به بیمارى کووید19 و انتقال 
ویروس کرونا مى شود، رعایت فاصله اجتماعى و تهویه مناسب 

است. 
وى اظهار داشت: برخى افراد گرما را بهانه اى براى استفاده نکردن 
از ماسک  عنوان مى کنند اما همه افراد در تجمعات و فضاهاى بسته 
باید از ماسک اســتفاده کنند زیرا ماسک  عاملى براى گرمازدگى 
نیست. در واقع در صورتى که افراد بخاطر گرما از ماسک استفاده 

نکنند خطر ابتال به کرونا افزایش مى یابد.
شاهسونى تاکید کرد: گرمازدگى عالوه بر مخاطرات خاص خود، 
در شرایط کرونایى بسیار خطرناك تر است چون استفاده از ماسک 

را با دشوارى روبه رو مى کند.
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت اظهار داشت: گرمازدگى عارضه بسیار خطرناکى 
است که در آن سیستم کنترل حرارت بدن مختل مى شود تعریق 
کاهش مى یابد اما دماى بدن افزایش مى یابد(بیش از 41 درجه 

سانتیگراد). 
وى افزود: اگر فردى در اثر گرماى هوا دچار ســردرد، سرگیجه، 
بى اشتهایى، گرفتگى عضالت، افزایش تعداد تنفس و ضربان قلب، 
تشنگى بیش از حد و افزایش دماى بدن  شد، گرمازده شده است. 
شاهسونى ادامه داد: افرادى که بیشــتر در معرض گرما هستند 
مانند کشاورزان، کارگران راه و ســاختمان، مشاغل نظامى و نیز 
افرادى که فضاى بیرون و زیر نورمستقیم خورشید فعالیت شدید 
مى کنند  احتمال گرمازدگــى در روزهاى گرم تابســتان وجود 

دارد. 
به گفته شاهســونى، همچنین افرادى که در فضاى بســته قرار 
مى گیرند به ویژه ســالمندان یا کودکان خردسال؛  به علت عدم 

تهویه مناسب و ناتوانى دچار گرمازدگى مى شوند.

ماســت ها به روش هاى مختلفى تهیه مى شــو د و نوع فرآیند، 
درصد چربى، میزان ماده خشــک و پایدارکننــده هاى صمغى 
عامل شل یا سفت شــدن بافت ماست مى شــود و این موضوع 
نشــان دهنده کیفیت و ارزش تغذیه اى باال یــا پایین محصول

 نیست.
در مورد ماست هاى ترش و شــیرین هم باید بدانید ماست هاى 
کم چرب زودتر از انواع پرچرب ترش مى شــود و ماست ترش نه 
تنها مضر نیست، بلکه از نظر تغذیه اى این مزیت را دارد که هرچه 
ترش تر باشد، به جذب بیشــتر کلسیم بدن کمک مى کند. اغلب 
ماست هاى چکیده محلى ترش و میزان کلسیم آنها باالست، اما 
فراموش نکنید این گونه ماســت ها اغلب از شیرهاى پاستوریزه 
نشده  تهیه مى شود که مى تواند مصرف کننده را به بیمارى هاى 

دردسرسازى مبتال کند.

گرما 
مانع ماسک زدنتان نشود

سفت و شیرین بودن ماست 
نشانه کیفیت آن نیست 
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خدا را سپاس، در حالى که نه از رحمت او ناامیدم، نه از نعمتش بى بهره ام و 
نه از آمرزش او مأیوســم و نه از پرستش او ســر بر تافته ام. خداوندى که 
رحمت او همواره برجاســت و نعمتش را زوال نباشد و دنیا سرایى است  که 
ناپایدارى مقدر او است. مردمش از آنجا رخت برخواهند بست. هم شیرین 
و گواراست و هم سبز و خّرم. خواستاران خود را زود مى یابد و مى رباید. 
هرکه در او بنگرد، دلش را مى فریبد. پس هر توشه نیکو، که میسر است، 

موال على (ع)برگیرید و قدم به راه سفر نهید. 
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مدیرکل امور مالیاتى اســتان در جلســه تبیین مباحث 
مالیاتى اســتان با حضور دکتر مقتدایــى نماینده مردم 
اصفهــان در مجلس شــوراى اســالمى و روســاى 
اتحادیه هاى صنفى اصفهان گفت: امروز ارائه اطالعات 
مالى در اظهارنامه مالیاتى مطابق بــا بانک اطالعاتى 

سازمان امور مالیاتى داراى اهمیت است.
مهدلو با اشــاره به اصل 51 قانون اساسى درخصوص 
وضع مالیات به صورت قانونى بیان کرد: کلیه تخفیفات 
و نرخ صفر مالیاتى فقط به موجب قانون اعمال مى شود. 
وى هدف از برگزارى جلســه را ایجاد برنامه ریزى در 
راستاى شفافیت و تعامل میان اصناف و اداره کل امور 
مالیاتى دانستند. در ادامه مهدلو با اشاره به میزان 23 هزار 
اظهارنامه دریافتى در ســال 1399 مربوط به عملکرد 
سال 98 در سطح استان اصفهان، بیان نمودند: از تعداد 
اظهارنامه هاى دریافتى مالیات عملکرد سال گذشته 60 
درصد مالیات صفر و حدود 36 درصد اظهارنامه ها از یک 
ریال تا پنج میلیون تومان بوده است و الباقى مبالغ باالى 

5 میلیون تومان مالیات پرداخت نموده اند.
مهدلو با اشاره به مهلت باقیمانده اشخاص حقیقى جهت 

ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1399 اشخاص حقیقى 
وصاحبان محترم مشــاغل و تقسیمات مشاغل بر اساس 
گروه بندى مشــاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات هاى 
مستقیم، بیان نمودند: تسهیالت اســتفاده گروه سوم از 
دستورالعمل مالیات مقطوع ابالغ شد وگروههاى اول ودوم 

نیز باید به تکالیف قانونى خود عمل کنند.
وى در بخش دیگرى از صحبت هــاى خود بابیان این 
نکته که از ســال 1394 تاکنون حرکــت اصناف براى 
استفاده از تسهیالت قطعى ســازى مالیات عملکرد و 
خوداظهارى مالیاتى به سمت توافق و استفاده از تبصره 
100 از 30 درصد به 65 درصد رشد داشته است افزودند: 
این حرکت مى بایست براساس اطالعات شفاف ومطابق 
با بانک اطالعاتى ســازمان امورمالیاتى کشــور باشد؛ 
چراکه دراجراى طرح جامع مالیاتى بانک هاى اطالعاتى 
سازمان مالیاتى و موتور جســتجو داراى اهمیت است. 
ایشان ادامه دادند: در ســال 1399 حدود 15 درصد از 
اظهارنامه هاى مشــاغل توســط موتور جستجو بعلت 
عدم مطابقت با خوداظهــارى و اطالعات مالى وبانک 
اطالعاتى سازمان امورمالیاتى کشور مورد بررسى قرار 

گرفته است.
مهدلو با اشاره به نرخ مالیاتى مشــاغل در قانون از 15 
درصد تا 25 درصد بیان نمودنــد: اتحادیه هاى صنفى 
مشمول نرخ صفر مالیاتى هستند و مى بایست تکالیف 
و وظایف مالیاتى خود را بصورت شفاف انجام دهند که 
در این راســتا اداره کل آمادگى کامل جهت برگزارى

 دوره هاى آموزشى براى اصناف دارد.
مدیرکل امورمالیاتى استان اصفهان در بخش دیگرى از 
صحبت هاى خود با اشاره به ابالغ بخشنامه بخشودگى 
جرائم و تقســیط جرائم مالیاتى و لزوم نصب صندوق و 
پایانه فروشگاهى مطابق با قانون افزود: با نصب سامانه 
فروشگاهى نیازى به ارائه اظهارنامه مالیاتى نیست؛ چرا 
که با استفاده از سامانه مودیان و صندوق فروشگاهى، 
شــفافیت اقتصادى به وجود مى آیــد و ارائه اطالعات 
صحیح ودرست مودى به ســازمان امورمالیاتى مطابق 
با درآمد وهزینه ثبت شــده میباشد که دراین راستا فرار 
مالیاتى نیــز کاهش پیدا مى کند و این سیســتم انتفاع 
فعاالن اقتصادى را در راستاى شــفافیت اقتصادى در 

بر دارد.

کلیه تخفیفات مالیاتى فقط به موجب قانون اعمال مى شود

کنترل آلودگى هوا از دغدغه هاى اصلى پاالیشــگاه اصفهــان در زمینه حفظ محیط 
زیست است. این شرکت سالهاست با ساخت مجتمع بنزین سازى تمام 12 میلیون لیتر 
بنزین تولیدى خود را که مطابق با استاندارد یورو 5 است، به منظور توزیع در 16 استان 
به شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى تحویل مى دهد. ضمن اینکه در حال حاضر با 
هدف نگاهداشت محیط زیست استان و تأمین سوخت واحد اتوبوسرانى از 20 میلیون 
لیتر گازوئیل تولیدى، 4 میلیون لیتر آن را طبق استاندارد یورو 5 تولید مى کند که البته 
با اتمام طرح تصفیه گازوئیل شرکت که در سال 1401 به انجام مى رسد تمام گازوئیل 

تولیدى، یورو خواهد شد.
پروژه نصب آناالیزرهاى آنالین بر روى خروجى دودکش ها بر اســاس توافق با اداره 
کل محیط زیست استان و ارســال آنالین اطالعات، بهره بردارى از دو دستگاه بویلر 
با امکان پیشگرمکن هواى ورودى و کاهش سوخت مصرفى، پروژه خرید 5 دستگاه 
پایش آنالین VOC (BTEX) به جهت اندازه گیرى و ارسال آنالین اطالعات به 
سازمان حفاظت محیط زیست، نصب سلهاى خورشــیدى به منظور کاهش مصرف 

سوختهاى فسیلى و جایگزینى گازهاى دوســتدار الیه ازن با هالون ها و فرئون هاى 
مخرب الیه ازن در سیســتم هاى اطفاء حریق و سیســتمهاى سرمایشــى از دیگر 
طرح هاى بخش کنترل آلودگى هوا است. نگهداشــت فضاى سبز به وسعت 114/5 
هکتار در جهت پاالیش آالینده هاى هوا از نمونه کارهاى دیگر شرکت محسوب مى 
شود؛ در حالى که استاندارد فضاى سبز در صنایع 20 درصد است، حدود 33 درصد محیط 

این شرکت را فضاى سبز احاطه کرده است.
از دیگر طرح هاى شرکت پاالیش نفت اصفهان مى توان به موارد دیگرى اشاره کرد: 
طرح بهبود فرآیند با هدف تولید انواع فرآورده هاى نفتى مطابق با استانداردهاى روز 
دنیا، بهره بردارى از واحدهاى تقطیر 3 و گاز مایع 3 به منظور رفع تنگناهاى عملیاتى 
و تولید محصوالت میانى و نهایى با کیفیت مرغوب، پروژه نصب مشعل سوم و چهارم 
با هدف پیشــگیرى از احتراق ناقص در دو فلر موجود در مواقع اضطرارى، راه اندازى 
بازوهاى بارگیرى فرآورده هاى نفتى با آخرین تکنولوژى روز دنیا ضمن رعایت نکات 

ایمنى و زیست محیطى، راه اندازى پروژه گرانوله سازى گوگرد جامد تولیدى.

پروژه هاى زیست محیطى شرکت پاالیش نفت در زمینه کاهش آالیندگى هوا

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان خواستار آن شد 
تا به میزان تخصیص مواد اولیه به واحد هاى تولید کننده 

فوالد، تعهد عرضه محصول در بورس ایجاد شود.
محمد جعفر صالحــى در همایش تعامل ســنگ آهن 
و فوالد در تــاالر بورس در محل هتــل المپیک افزود: 
ذوب آهن بزرگترین تولید کننده مقاطع تبدیل فوالد در 
غرب آسیا اســت و امروز با تولید ریل ملى و محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر در تالش اســت تا جایگاه واقعى 

خودش را بیابد.
وى بیان داشت: ذوب آهن سه ورودى براى تولید چدن 
دارد، در سالهاى گذشته کمیته پشــتیبانى زغال سنگ 
در ایمیدرو به قیمت  گذارى مى پرداخت، اما از سال 97 
پذیرفته شد قیمت زغال  سنگ به شمش خوزستان متصل 

شود و ضریب 26.5 درصد براى آن در نظر گرفته شد.
صالحى خاطرنشــان کرد: همین مسئله در سال گذشته 
افزایش هزینه حدود 1500 میلیارد تومانى را براى ذوب 
آهن به دنبال داشت، سیاســتگذاریى که امروز همه به 

نوعى معترض به آن هستند اما راهى بى بازگشت است.
وى بیان داشــت: این مسئله سبب شــد تا در سال هاى 
گذشته شرکت هاى معدنى به سمت فوالد سازى و فوالد 
سازان به فاز اکتشاف معدن ورود کنند، از جمله ذوب  آهن 
به موضوع اکتشــاف ورود کرد که کارى هزینه بر و پر 
ریسک است که در اصل باید توسط حاکمیت و نه توسط 

بخش خصوصى انجام شود.
صالحى بیان داشت: مطابق اعالم سازمان زمین شناسى 
2 میلیارد و 719 میلیون تن ذخیره سنگ آهن داریم که 
اگر با روش فعلى پیش برویم، پیش بینى مى شود کمتر از 
14 سال دیگر سنگ آهن داشته باشیم، در حالیکه برنامه 

55 میلیون تنى تولید فوالد را داریم و باید مشخص شود 
چگونه قرار است به این منظور خوراك تامین شود؟

وى، اکتشافات کمتر از 5 تا 7 مترى را در کشورمان یادآور 
شد که در مقایسه با اکتشافات عمومى بیش از 200 متر 
در جهان بسیار ناچیز است و تصریح کرد: نیازمند اقدامات 

جدى در این زمینه از سوى دولت هستیم.
معاون خرید شرکت ذوب آهن، برخى از محدودیت هاى 
این شرکت را در ادامه یادآور شــد و گفت: تامین سنگ 

آهن دانه بندى با عیــار 60 درصد آهن، عدم بهره مندى 
از یارانه انرژى مشــابه واحدهاى فوالدى، فعالیت با 70 
درصد ظرفیت اسمى و قرار داشتن نام شرکت ذوب آهن و 
کاالهاى زغال سنگ و کک در لیست تحریم ها، از جمله 

مشکالت است.
وى بیان داشت: مطابق مصوبه سال 98 ذوب آهن سالیانه 
نیازمند یک هزار و 750 تن سنگ آهن دانه بندى است اما 

امروز کسى جوابگوى ما نیست .

صالحى یادآور شد: معاونت معدنى وزارت صمت بین 75 
تا 80 درصد نیاز معدنى مواد اولیه فوالد سازان را تامین 
مى کند، اما این مسئله براى ذوب آهن هیچ وقت به 10 

درصد هم نرسیده است.
به گفته وى، تاکنون هیچ فکرى براى زغال سنگ و تولید 
فرومنگنز نشده و کارخانجات فرومنگنز کشور تعطیل اند. 
این مسئول ذوب آهن تصریح کرد: اگر براى خشکسالى و 

بى آبى فکرى نشود مصیبت به بار خواهد آورد.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان خواستار شد:

به میزان تخصیص مواد اولیه، تعهد عرضه 
محصول در بورس ایجاد شود

مدیر عامل آبفاى اصفهان، تجهیز و ارتقاء تصفیه خانه 
فاضالب جنوب اصفهان موجب ارتقاء کیفیت پساب 
تصفیه شده مطابق با استانداردهاى زیست محیطى 

شده است.
هاشم امینى در بازدید از تصفیه خانه فاضالب جنوب 
اصفهان با اشاره به ارتقاى تجهیزات این تصفیه خانه 
گفت: با تبدیل هوادهى ســطحى به عمقى، تخلیه و 
بازســازى مخازن هضم لجن، استحصال گاز متان و 
سوزاندن آن توسط مشــعل و تعمیر سانتریفیوژهاى 
لجن، فرایند تصفیه فاضالب مطابق با  استانداردهاى 

زیست محیطى انجام مى شود.
وى ارتقاء تجهیزات تصفیه خانه فاضالب را بسیار موثر 
در افزایش کیفیت پساپ خروجى برشمرد و اعالم کرد: 
در حال حاضر حجم خروجــى تصفیه خانه فاضالب 
جنوب 1200 لیتر درثانیه است که از لحاظ کیفى مورد 
تایید نهادهاى ذیصالح  و مطابق با اســتانداردهاى 

زیست محیطى است. 
امینى افزود: ارتقاى تجهیزات تصفیه خانه فاضالب نه 
تنها در کاهش آالینده هاى زیست محیطى و کاهش 
بوى نامطبوع بسیار موثر بوده  بلکه تاثیر به سزایى در 

افزایش کیفیت پساب خروجى داشته است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 

اشاره به محدودیت منابع آبى، استفاده مجدد از پساب 
خروجى را حائز اهمیت برشمرد و گفت: اصالح کیفیت 
پساب، مهمترین هدف جمع آورى و تصفیه فاضالب 
اســت، به نحوى که مصرف مجدد پساب فاضالب 
تصفیه شده و یا دفع آن در محیط زیست، تغییرى در 

اکوسیستم محیط ایجاد نکند.
امینى با بیان این که فاضالب شهرى پس از جمع آورى 
و انتقال به تصفیه خانه، در فرایند هاى مختلف فیزیکى، 
شیمیایى و بیولوژیکى تصفیه مى شود، اظهار داشت: 
هم اکنون پســاب فاضالب 7 تصفیه خانه اســتان 
اصفهان با روش لجن فعال پیشرفته، 14 تصفیه خانه 
با شیوه الگون بى هوازى و 7 تصفیه خانه هم با فرایند 

برکه هاى تثبیت تصفیه  مى شوند .  
مدیرعامل آبفاى اصفهان بیشــترین بهره  بردارى از 
پســاب تصفیه خانه  هاى فاضالب استان اصفهان را 

براى آبیارى فضاى سبز و صنعت دانست.
 اضافه مى شــود: تصفیه خانه فاضالب جنوب شهر 
اصفهان قدیمى ترین تصفیه خانه فاضالب کشــور 
به شمار مى رود که در سال 1346 هجرى شمسى با 
ظرفیت تصفیه فاضالب جمعیتى معادل 90 هزار نفر 
به بهره بردارى رســید و هم اکنون با ظرفیت تصفیه 

فاضالب 890 هزار نفر به فعالیت خود ادامه مى دهد.

کیفیت پساب تصفیه خانه فاضالب جنوب، مطابق با 
استانداردهاى زیست محیطى است 


