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بیش از 
اندازه سیب 

نخورید

اصفهان کارخانه تولید کرونا شده است 
3

زیاده روى در مصرف سیب مى تواند سبب بروز 
مشکالت گوارشى و به خطر افتادن سالمت بدن 
شود. بسیارى از ما این جمله معروف متخصصان 

را شنیده ایم که تأکید دارند روزانه براى حفظ سالمتى 
یک سیب بخورید. سیب داراى خواص...

دربى اصفهان تکلیف لیگ را معلوم مى کند؟دربى اصفهان تکلیف لیگ را معلوم مى کند؟
چشم ها امشب به نقش جهان است چشم ها امشب به نقش جهان است 

5

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: بسترى بیماران کرونایى از مرز 2000 نفر گذشت

دیاباته و غیبت در 34 بازى استقالل!
شیخ دیاباته مهاجم اهل مالى استقالل که این روزها برخالف فصل گذشته 
جایى در ترکیب تیمش ندارد، 34 بــازى تیمش در طى دو فصل اخیر را از 
دست داده است. در اینکه شیخ دیاباته مهاجم اهل مالى استقالل بازیکن 
ارزشمند و تمام کننده خوبى است، شکى نیست ولى مصدومیت هاى گاه 
و بى گاه این بازیکن، غیبت هاى متوالى و خسته کننده او در مسابقات و از 

دست دادن بسیارى از بازى هاى استقالل، سوهان روح ...
3
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نان در اصفهان 
رسماً گران شد

ذخیره آب کشور به کمتر از 50 درصد رسید
2

 شهردارى مهد کودك نیست
بنا بر شنیده هاى غیر رســمى، ظاهراً شوراى شهر 
اصفهان قصد دارد تا در نخستین روز فعالیت خود و 
بالفاصله بعد از برگزارى مراسم تحلیف، از شهردار 
آینده اصفهان نیز رونمایى کند. این سرعت اعضاى 
شورا براى سامان دادن به وضعیت ضعیف اداره شهر 
قابل ستایش اســت چرا که حجم ندانم کارى ها 
و ضعف مدیریتى در شــهر به حدى است که اجازه 
تعلل، حتى به اندازه یک روز و یک ســاعت را هم 

نمى دهد. 
به همین دلیل شــوراى شــهر اصفهــان از بین 
پیامک هاى نظر سنجى، فهرستى یکصد نفرى تهیه 
کرده و در حال بررسى آنها از طریق گروهى مرکب از 
تعدادى از اعضاى شورا به همراه چند نفر از افراد مورد 
وثوق در قالب هیئتى تحت عنوان «اندیشــه ورز» 

است تا 8 نفر نهایى تعیین و به کل پارلمان معرفى 
شوند و بعد افراد منتخب با برنامه خود در جمع اعضا 

حضور یافته و به دفاع از خود بپردازند.
این شــیوه در اصل همان لیگ حذفى است که در 
گذشته نیز ابتدا براى تعیین جانشین شهردار اسبق 
و سپس براى معرفى شهردار فعلى در پیش گرفته 
شــد و در هر دو لیگ نیز منتخب نهایى به گونه اى 
از پیش تعیین شــده بود و صرفًا براى حفظ وجهه 

بازى هاى مذکور برگزار گردید. 
االن هم به اعتقــاد بســیارى از صاحبنظران امور 
شهرى، هیچ بعید نیســت که گزینه نهایى تصدى 
مدیریت شهرى در بیرون از مجموعه شورا و از قبل 

انتخاب شده باشد و...                  
ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى

تأکید مقام ارشد 
ستاد کل نیروهاى مسلح

خریدخرید
خدمت سربازى خدمت سربازى 

نداریم!نداریم!

فرشیدطالبى: 

دربى اصفهاندربى اصفهان
 در بدترین در بدترین

 زمان ممکن  زمان ممکن 
برگزار مى شودبرگزار مى شود

هشدار معاون هماهنگى 
توزیع توانیر

شرایط ویژه شرایط ویژه 
هفته جارى هفته جارى 
در تأمین برقدر تأمین برق

ماجراى ماجراى 
مصدومیت مصدومیت 

بیوك میرزایى در بیوك میرزایى در 
سریال جدیدشسریال جدیدش
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نوبت دوم

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد تعداد 19 دستگاه خودروى 
سبک اسقاط و تعداد 20 دســتگاه خودروى ســنگین از قبیل وانت، سوارى، 
مینى بوس و اتوبوس و الشه خودروهاى اسقاط را در شهرستان هاى اصفهان و آران 
و بیدگل، اردستان و زواره، فریدن ،تیران و کرون، شاهین شهر و میمه، کاشان، 
پیربکران، چادگان، شــهرضا، نایین، بادرود و بویین میاندشت از طریق سامانه 
ستاد ایران (www.setadiran.ir) به مزایده بگذارد. شرکت هاى داراى مجوز 
اسقاط در سراسر کشور مى توانند با مراجعه به سایت مذکور، ضمن مطالعه شرایط 

و جزئیات در سامانه نسبت  به شرکت در مزایده اقدام نمایند. 
تلفن تماس: 03137108728 کارشناسى امین اموال

تاریخ مزایده: 29 تیرماه لغایت 12 مردادماه 1400 
م.الف:1168193اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

نوبت اول

شــرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در نظــر دارد خدمات عمومى و 
نگهدارى فضاى سبز خود را براى مدت یک سال از طریق مناقصه عمومى 
دو مرحله اى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان محترم 
درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت 
ادارى مورخ 1400/05/15 از ساعت 8 الى 16 به نشانى اصفهان خیابان کاوه 

جنب خیابان استاد فالطورى (جنب بانک ملت) مراجعه نمایند.
 تلفن تماس 031-34921066

روابط عمومى شرکت صنایع الکترواپتیک صا ایران 

آگهى شرکت در 
مناقصه عمومى دومرحله اى  تاریخ چاپ:

1400/05/03 

در صفحه 5 بخوانید

تى 
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طبق آخرین آمار رسمى شرکت مدیریت منابع آب ایران، 
تا تاریخ 25 تیر امســال، مجموع ذخیره آب در سدهاى 
کشور به 24 میلیارد و 950 میلیون مترمکعب رسید. این 
میزان که حدود 49 درصد پرشدگى و 51 درصد ظرفیت 
خالى مخازن سدهاى کشــور را نشان مى دهد، در زمان 

مشابه پارسال 35 میلیارد و 180 میلیون مترمکعب بود.
از ابتداى سال آبى جارى تا 25 تیر امسال، در مجموع 27 
میلیارد و 560 میلیون مترمکعب آب وارد مخازن سدهاى 
کشور شده، در حالى که در مدت مشابه سال آبى گذشته 
میزان ورودى آب به مخازن سدهاى کشور 52 میلیارد و 

300 میلیون مترمکعب بوده است.

در حالى شاهد کاهش 47 درصدى ورودى آب به مخازن 
سدهاى کشور نسبت به ســال آبى گذشته هستیم که 
خروجى آب از سدهاى کشور از ابتداى سال آبى جارى تا 
25 تیر امسال، 29 میلیارد و 740 میلیون مترمکعب بوده 
و کاهشى 35 درصدى نسبت به خروجى 45 میلیارد و 50 
میلیون مترمکعبى آب از سدهاى کشور در مدت مشابه 

سال آبى قبل دارد.
در واقع میزان خروجى آب از ســدهاى کشور در 10 ماه 
گذشــته از ســال آبى جارى، دو میلیارد و 180 میلیون 
مترمکعب بیشــتر از ورودى آب به مخازن سدها بوده 

است.

رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ســتاد کل نیروهاى 
مســلح با تأکید بر این مطلب که ســتاد کل نیروهاى 
مسلح با هرگونه خرید خدمت سربازى مخالف است در 
خصوص مشموالن غایبى که در سال 97 در طرح جریمه 
غیبت سربازى شرکت کرده و تسویه حساب نکرده اند 
اظهار کرد: آخرین مهلت تکمیل پرونده مشموالن غایبى 
که در سال 97 متقاضى پرداخت طرح مشموالن غایب 

بوده اند طبق قانون بودجه تا سال 1400 است.
امیر دریــادار دوم غالمرضا رحیمى پــور تصریح کرد: 
مطابق قانون بودجه 1400 مشــموالن وظیفه غایبى 
که بیش از هشــت سال غیبت از ســربازى داشته و در 

ســال هاى 97 و 99 بخشى از اقســاط خود را پرداخت 
کرده اند براى تکمیل پرونده و پرداخت کل اقساط فقط 
در ســال 1400 فرصت دارند تا بتوانند مابقى بدهى را 

پرداخت کرده و کارت معافیت خود را بگیرند.
امیر دریادار رحیمى پور در خصوص خرید خدمت براى 
مشموالن وظیفه جدید که هشت سال غیبت از سربازى 
دارند گفت:  این طرح دیگر اجرا نمى شود و خرید خدمت 
ســربازى وجود ندارد؛ فقــط متقاضیانى کــه در طرح 
خرید خدمت در سال 97 شرکت کرده و تسویه حساب 
نکرده اند باید در ســال جارى در ایــن خصوص اقدام

 کنند.

ذخیره آب کشور 
به کمتر از 50 درصد رسید

خرید خدمت سربازى 
نداریم!

اعتراض ایرانى ها به 
«رولزرویس»

شــرکت «رولزرویــس» در    برترین ها |
اقدامى عجیب با انتشار تصویر یکى از محصوالت 
جدید خود از نام جعلى «خلیج ع ر ب ى» استفاده 
کرده که واکنش تند کاربــران ایرانى را به دنبال 
داشته است. صفحه اینستاگرامى رولزرویس بعد 
از اعتراض گسترده کاربران ایرانى، اقدام به حذف 

این واژه کرده است.

احتمال تداوم خشکسالى 
تا زمستان

رئیس مرکز ملى خشکســالى و    ایسنا|
مدیریت بحران سازمان هواشناســى با اشاره به 
اینکه دماى کشور امسال 1 درجه سانتیگراد بیش 
از حد نرمال است، گفت: خشکسالى طى تابستان 
امســال تداوم  پیدا خواهد کرد و احتمال مى رود 
که تا زمستان ســال جارى نیز ادامه داشته باشد. 
احد وظیفه تصریح کــرد:60 تا 70 درصد احتمال 
مى دهیم که بارش هاى  پاییز کمتر از نرمال باشد. 

ُخب به من منو بدهید!
جــواد نوروزبیگــى، تهیه کننده    ایسنا|
سینما و تلویزیون با اشاره به یکى از سریال هاى 
شبکه نمایش خانگى که اخیراً به دلیل استفاده از 
یکى از خواننده ها مجوز پخش نمى گیرد، تصریح 
کرد: مِن تهیه کننده  وقتى مى بینم خواننده اى با 
نظام نظراتش یکى است و  در سریالى دیگر مشغول 
بازى است که پخش مى شود، با او قرارداد مى بندم 
غافل از اینکه جدیداً مورد ممیزى قرار گرفته است 
و یکباره نامه مى آید که از او استفاده نکنید. خب 
یک منو جلوى تهیه کننده بگذارید که از چه کسانى 
مى تواند استفاده کند. در حال حاضر براى ساخت 
یک سریال بالغ بر 40 تا50 میلیارد هزینه مى شود 

و من تهیه کننده باید امنیت شغلى داشته باشم.

چشم به
 30 میلیون دوز دیگر 

سخنگوى جمعیت هالل احمر با    انتخاب |
اشاره به ورود بالغ بر 9 میلیون ُدز واکسن کرونا به 
کشور اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزى انجام شده 
از سوى جمعیت هالل احمر طى هشت محموله 
این میزان واکسن در اختیار جمعیت هالل احمر 
قرار گرفته اســت. محمد حســن قوسیان مقدم 
تصریح کرد: در صورت حمایت و تسهیل هماهنگى 
در سطح وزارت بهداشــت، وزارت امور خارجه و 
بانک مرکزى احتمال ورود 30 میلیون دوز دیگر 

از منابع معتبر بین المللى وجود دارد.

روزگار تلخ مرغ ها 
رضا مبصــرى، دبیــر انجمن    میزان |
تولیدکننــدگان زنجیره اى گوشــت مرغ  گفت: 
در تابســتان به دلیــل گرماى زیاد کشــور که 
به طورمعمول در نیمه جنوبى وجود دارد بخشى از 
ظرفیت مرغ از دسترس خارج مى شود و همه ساله 
این موضوع بوده که در مقاطع تابستان قیمت مرغ 
گران تر شده است؛ اما امسال در شمال کشور که 
مرکز تولید گوشــت و مرغ و منبع توزیع گوشت 
و مرغ کشور اســت گرماى بى سابقه اتفاق افتاده 
و همچنین قطع برق ازجمله مشــکالت تولید و 

عرضه مرغ است.

پرداخت سریع هزینه درمان
مدیرعامل شرکت آتیه سازان    تسنیم|
حافــظ از پرداخت ســریع هزینه هــاى درمانى 
بیمه شدگان خبر داد. افشــین مقصودى تصریح 
کرد: پرداخت اسناد کم حجم که بیش از 84 درصد 
از مراجعین را شامل مى شود، در عرض 24 ساعت 
پرداخت مى شود. وى گفت: براى قرارداد صندوق 
بازنشستگى کشورى نیز طبق توافق صورت گرفته 

طى یک روز پرداخت ها صورت مى گیرد.

نماینده عربستان 
در ایران؟

یک منبع آگاه با اشــاره به    اعتمادآنالین|
برگزارى مراسم تحلیف ســیدابراهیم رئیسى پیش 
از نیمه مرداد گفت: ایران از عربســتان براى حضور 
در این مراسم دعوت کرده اســت و به نظر مى رسد 
سعودى ها هم نظر موافق خود را اعالم کرده باشند. 
وى اظهار کرد: با توجه بــه حل وفصل تمامى موارد 
اختالفــى دوجانبه، هر لحظه امــکان اعالم بهبود 
روابط تهران و ریاض و بازگشــایى ســفارتخانه ها 

وجود دارد. 

تصمیم خاص «ترامپ» 
اگرچه «دونالد ترامپ»، رئیس    نامه نیوز |
جمهور ســابق ایاالت متحده آمریکا تا کنون بارها 
از عزم خود براى حضور در رقابــت هاى انتخابات 
ریاســت جمهورى 2024 ســخن به میــان آورده 
اســت، اما برخى اقدامات وى نشــان مى دهد که 
وى قبل از رسیدن به آن نقطه، هدف دیگرى پیش 
رو دارد و آن رهبــرى جمهوریخواهان در انتخابات 
میاندوره اى کنگره در ســال 2022 اســت. ترامپ 
قصــد دارد در آن انتخابات، اکثریت کرســى هاى 
ســنا و مجلس نمایندگان را از چنگال دموکرات ها 
خارج کنــد. در این صورت، نیمى از مســیر ترامپ 
براى شکســت دادن «بایدن» در انتخابات ریاست 

جمهورى 2024 طى خواهد شد!

حمایت از سد سازى 
معــاون اول رئیس جمهور در     خبر آنالین |
سفر به استان خوزســتان با بیان اینکه در سال 98 
دغدغه دولت این بود که آب در سد کرخه نگهدارى 
شــود و در پایین دســت رهاسازى نشــود، گفت: 
مى دانستیم که خوزســتان تحمل این حجم از آب 
را ندارد و وزیر نیرو در آن ســفر اعالم کرد که سیل 
در باالدست با سرعت 7000 متر مکعب در ثانیه به 
سمت کرخه در حال حرکت است. وى ادامه داد: باید 
لحظه اى را تصور کرد که اگر سدها نبود و قرار بود 
سیل حتى با ســرعت 5000 متر مکعب در ثانیه به 
مناطق مسکونى برسد چه آسیب و خساراتى متوجه 
این اســتان مى شــد که البته تصمیم گرفته شد با 
سرعت 2000متر مکعب در ثانیه آب کرخه رهاسازى 
شود که همه کارشناسان اعالم مى کردند این استان 
تحمل بیش از ایــن حجم را نــدارد  و تمام مزارع و 

خانه ها زیر آب خواهد رفت.

بذرپاش 
شهردار مى شود؟ 

منتخب شــوراى ششم شهر     آفتاب  نیوز |
تهران اظهار کرد: در جلســه اخیر شــاخص هاى 
شهردار ما به 12 گزینه رسیدیم که یک نفر انصراف 
داد و در حال حاضر 11 گزینه شهردارى تهران پیش 
روى ما است. على اصغر قائمى در پاسخ به این سئوال 
که نام آقاى بذرپاش براى شهردارى مطرح شده و 
طبق برخى خبرها بیشترین رأى را کسب کرده اند، 
گفت: مجدداً تأکید مى کنم گزینه هاى نهایى هنوز 
مشخص نشدند و این تنها یک خبر رسانه اى است و 

از درون جلسه ما بیرون نیامده است.

وقوع حادثه خونین 
در بیمارستان 

اعضاى یک طایفه از اهالى روستاى    ایمنا|
چناره ســنندج به دلیــل اختالف ملکــى در البى 
بیمارستان کوثر این شــهر با سالح سرد با همدیگر 
درگیر شده و سه نفر مصدوم شدند. در این درگیرى 
خونین که دیروز رخ داد، مأموران حراست بیمارستان 
بالفاصله وارد عمل شده و ضاربان را کنترل کردند 
اما متأســفانه در این درگیرى خانوادگى ســه نفر 
مصدوم شدند. شش نفر از ضاربان نیز توسط نیروى 
انتظامى دستگیر شدند و در اختیار مرجع قضایى قرار 

گرفتند.

خبرخوان

...ادامه از صفحه اول
تمام فراینــد جارى اعــم از نظرخواهى بــراى تعیین 
شــاخص ها و ســپس معرفى مصداق ها و در نهایت 
گزینش افــراد از طریــق برگزارى رقابــت هاى یک 
حذفى، صرفًا بــراى حفظ وجهه باشــد وگرنه اعضاى 
شوراى شهر که قرار است به مدت چهار سال، تمام هّم و 
غّم خود را براى شهر و پارلمان آن بگذارند، چرا باید براى 
خود یک کمیته یا زیر شاخه گزینشى انتخاب نموده و از 
افراد غیر، براى غربال کاندیداها استفاده کنند؟ یعنى االن 
به حدى مشغول امور شورا و شــهر هستند که فرصت 

پرداختن به مهمترین وظیفه خود را ندارند؟
با شناختى که از بســیارى از اعضاى حاضر در مجموعه 
شوراى شهر داریم، بعید است به شهردار از پیش انتخاب 
شده رضایت بدهند، مگر اینکه با تداوم فانتزى نظرخواهى 
پیامکى و تست غربالگرى محفل «اندیشه ورز» براى 
استخراج شهردار آتى، خودشان هم خودشان را سرکار 

گذاشته و اسیر یک دور باطل شده باشند.
حتى اگر تمام گمانه زنى هاى فوق الذکر که یک تحلیل 
کلى از مجموعه نظرات افراد مختلف در محافل گوناگون 
است نیز اشتباه باشد و جریان جارى، فرایند بدون شبهه 
براى انتخاب ســکاندار آینده اصفهان باشد، پیام هاى 

نامأنوسى به ناظران اقدامات شورا مخابره مى شود.
مهمترین پیام قاطع این اســت که متأســفانه اعضاى 
شوراى شهر ششــم در اصفهان، حد و شأن اصفهان را 
بســیار کوچک دیده اند که ذره بین به دست گرفته و در 

جستجوى شهردار براى آن هستند! 
اگر اصفهان یک شــهر کوچک بى نام و نشان و بدون 
آوازه و پیشــینه در عرصه تاریــخ و فرهنگ و عمران و 
بین الملل بود، اتخاذ هر روشى به منظور تعیین شهردار 
براى آن بدون ایراد بود؛ ولى وقتى ما با شــهرى مواجه 
هســتیم که با انبوهى از افتخارات ذاتى در تمدن خود 
همراه اســت، انتخاب بهترین فــرد از روش جارى نیز 

منطقى به نظر نمى رسد.
اصالح طلبان دوره پنجم شوراى شهر با تمام بى تجربگى 
که داشتند و قبل از آنکه «نوروزى» به آنها تحمیل شود، 
حداقل نام یکى دو نفر معاون وزیــر و چند نفر مجرب 
متفکر برجسته را مطرح کردند و هدفشان هم این بود که 

با این کار، وزن شهردارى را باال ببرند. 
با این توصیف، اصولگرایان شورا که در تجربه، مدعیان 
فراوانى دارند، با لیست بندى و گزینش تک حذفى شان 
چه چیزى را مى خواهند القــا کنند؟ مى خواهند بگویند 

هر کسى که مدعى است، مى تواند یک نام قابل بررسى 
براى تصدى مدیریت شهرى در اصفهان باشد؟ این شیوه 
شاید و البته شاید براى انتخاب مدیران رده هاى میانى 
شهردارى مناسب باشد؛ ولى براى فردى که قرار است 
فردا با فالن وزیر و وکیل و سفیر همنشین و همصحبت 
شود، نه تنها پسندیده نیست، بلکه به نوعى تحقیر گزینه 

نهایى به شمار مى رود.
پیام دیگر اقدامات جارى شوراى شهر به مردم، از نوعى 
رودربایستى حکایت دارد که آن هم در شأن اعضاى آن 
نیست. گویى حاضران در پارلمان آینده شهر اصفهان از 
سوى افرادى در خارج از این شورا تحت فشار هستند یا 
تعلق خاطر سیاسى و اخالقى و تبلیغاتى نسبت به کسانى 
دارند  که در جریان انتخابات نمک گیرشان شده اند و حال 
جسارت طرح نام هاى شاخص مورد نظر خود را ندارند و 
مى خواهند بار انتخاب شهردار را بر دوش پیامک هاى 
مردم و شوراى «اندیشه ورز» ابداعى قرار بدهند و مثًال 
بگویند که ما نبودیم و آنها بودند کــه به فالن گزینه و 
نتیجه رسیدند. در صورتى که فقط چند روز پیاپى باید دور 
هم بنشینند و با قدرت و صالبت تمام، گزینه مورد نظر 
خود را انتخاب و به مردم معرفى نموده و بد و خوب آن را 

هم بر عهده بگیرند. 
اگر شوراى شهر نتواند در این مقطع، مسئولیت انتخاب 

شهردار را بر عهده بگیرد، فردا چگونه مى خواهد در زمینه 
صرف هزاران میلیارد تومان بودجه شهر، مسئولیت پذیر 
بوده و جواب موکالن خــود را بدهد؟ آیا در آن زمان هم 
مى خواهند بگویند که مردم معرفى کردند و «اندیشــه 

ورز» انتخاب کرد و ما هیچ کاره ایم؟ 
با این توصیف، اعتبار شوراى شهر چه مى شود؟ آیا باید 
تاریخ مصرف آن همــه رزومه هاى طوالنــى و فیلم و 
کلیپ ها و سخنرانى هایى که در مدح توانایى هاى خود به 
مردم ارائه دادند را به همین سرعت منقضى شده بدانیم؟

اعضاى شوراى شهر، بر اســاس برنامه هایى مشخص 
و مدون و بر اســاس تأیید مردم به پارلمان اصفهان راه 
یافته اند و قاعدتًا باید به دنبــال فردى مجرب و توانمند 
باشــند که بتواند مجموعه آن برنامه ها را اجرایى کند تا 
خوش عهدى پارلمان نشینان به شهروندان اثبات شود. 
اگر فکر مى کنند برنامه هاى شان، غنى و عالى و متعالى 
بوده است، پس در چرخه اى همســان با بزرگى برنامه 
هاى شان به دنبال متصدى ارشد شهر باشند و اگر خود 
نیز نسبت به پتانسیل برنامه هاى شان تردید داشته و چیز 
قابل توجهى در آن نمى بینند، به جاى این همه نظرخواهى 
و شوراى سنجش و پیامک بازى، با قرعه کشى و پرتاب 
سکه، یک نفر را انتخاب کنند تا خیلى سریع و راحت از زیر 

بار مسئولیت شانه خالى کرده باشند.

در طول مدتى که نظرخواهى پیامکى شــوراى شهر در 
جریان بود، افراد بســیارى با نگارنده تماس مى گرفتند 
و به صورت یکپارچه این درخواست را مطرح مى کردند 
که نامشان به عنوان گزینه تصدى شهردارى انتخاب و 
براى اعضاى شورا ارسال شود. اغلب مى گفتند که خیلى 
زود راه و رسم شهردارى را فرا مى گیرند. در صورتى که 
پاســخ تلویحى به تمام آنها این بود که شهردارى مهد 
کودك نیســت تا بخواهند آرزوى بازى کردن در آن را 

برآورده کنند.
شــوراى شــهر هم باید همین واهمه را داشته باشد که 
مبادا بخواهد ســکان هدایت نهاد مؤثر و گســترده اى 
مانند شهردارى اصفهان را به فردى بى مایه و بى تجربه 
در عرصه مدیریت یک کالنشهر واگذار نماید تا او تازه 
بخواهد راه و رسم «شهر»دارى را بیاموزد و از این و آن 

درس و سرمشق بگیرد و مثًال بعد از مدتى بزرگ شود.
بگذریم از اینکه در دولت «حسن روحانى» سطح و شأن 
مدیریت به حد چشمگیرى کاهش یافت؛ ولى هنوز هم 
نمى توان این باور عمومى را از نظر دور داشت که مدیرکل 
یک اداره در اصفهان باید همسطح معاون وزیر باشد. با 
قبول چنین رویکردى مى توان به اهمیت و تراز شهردار 

اصفهان هم پى برد.
اصفهان آزمایشــگاه نیســت که یک نفر را بیاوریم و 
بخواهیم بــراى او دوره آزمون و خطاى مدیریت برگزار 
کنیم و نصیحتش کنیم تا با چم و خم کار آشــنا شــود. 
شهردار آینده اصفهان باید کسى باشد که وقتى در جمع 
شهرداران کالنشهرهاى کشور حاضر مى شود، حرف اول 
و آخر را بزند؛ باید کسى باشد که وقتى به فالن وزارتخانه 
پا مى گذارد، تمام درها براى او باز باشد؛ نه اینکه بخواهد 
پشت در اتاق فالن معاون وزیر بنشــیند تا اذن دخول 
بگیرد. شهردار اصفهان باید کسى باشد که بتواند دولت 
و مجلس را به هم بپیچد و گره کور مشکالت اصفهان 
را باز کند. کلیددار اصفهان باید کسى باشد که به ساختار 
شهردارى اعتبار بدهد؛ نه اینکه از میز و منصب اهدایى، 

هویت و سابقه و رزومه پیدا کند. 
شــهردار مطلوب اصفهان باید چنان وزین و وجیه باشد 
که روى زمین نمانده باشــد تا از طریق پیامک پیدا شود 
و قاعدتًا هندوانه هم نیســت که بخواهند باال و پایینش 
بیاندازند و به آن ضربه بزنند و صدایش را بشنوند و بفهمند 

که سرخ و شیرین است. 
... و اگر غیر از این باشد، واى به حال فرداى اصفهان که 

در برابر چهار سال گذشته رو سیاه مى شود.

 شهردارى مهد کودك نیست

«جواد فروغى» یک پرستار بیمارستان و جزو کادر درمان 
است. او پرستار بیمارستان حضرت بقیه ا...(عج) است که 
روز گذشته توانست با اقتدار کامل در رشته تپانچه بادى 

قهرمان المپیک شود و اولین مدال المپیکى کشورمان 
را کسب کند. 

تیرانداز المپیکى ایران پیش از این گفته بود: «تیراندازى 
را در طبقه منفى 2 بیمارســتان به صورت کامًال اتفاقى 
شروع کردم. براى اولین بار سال 89 یا 90 بود که تپانچه 
بادى را به من نشــان دادند تا تیراندازى کنم، در همان 
تجربه اول حدود امتیاز 85 زدم و کسى که مسئول بود از 
من خواست تا پیگیر باشم. تشویق او باعث شد تا سراغ 
تیراندازى بروم و با مربیگــرى آقاى خدابنده لو کارم را 

شروع کردم.»
ارزش مدال فروغى وقتى بیشتر مى شود که بدانید ایران 
در تاریخ المپیک فقط در رشته هاى کشتى، وزنه بردارى، 
تکواندو و دوومیدانى مدال کســب کرد. حاال در دوران 
سخت کرونایى یک پرستار از ایران توانست یک اتفاق 
تاریخى را در المپیــک2020 توکیو رقم بزند و صاحب 

مدال طالى المپیک شود.

در نشست فوق العاده ستاد فرماندهى پیک بار 1400، 
با توجه به افزایش و پایدارى دما در اکثر نقاط کشــور،  
بر شــرایط ویژه این هفته و اســتفاده از ظرفیت همه 
برنامه هاى مدیریت بــار و مولدهاى اضطرارى ادارات 

تأکید شد.
 در این نشست، غالمعلى رخشانى مهر معاون هماهنگى 
توزیع توانیر با اشــاره به اینکه درهفتــه جارى در اکثر 
شهرها دماى بســیار باالیى را داریم، خاطرنشان کرد: 
هفته نادرى را پیش رو داریم و با توجه به شرایط پیش 
رو، نیازمند اســتفاده بیشــتر از ظرفیت هاى همکارى 
بخش کشــاورزى و سایر پتانســیل هاى مدیریت بار 

هستیم.

در عین حال مصطفى رجبى مشهدى مدیرعامل شرکت 
مدیریت شــبکه برق ایران نیز در این جلســه خواستار 
توجه شرکت هاى برق منطقه اى و توزیع به دستورات 
دیسپاچینگ ملى شــد و افزود: این هفته ناترازى تولید 
ومصرف برق به اوج و نیاز مصــرف به بیش از 65هزار 

مگاوات مى رسد.
وى در عین حال با بیان اینکه نباید خاموشى به بخش 
خانگى تحمیل شــود، یادآور شــد: با این حــال، قرار 
گرفتن جداول خاموشــى هاى احتمالى در سایت هاى 
شــرکت هاى توزیع نیروى برق و اطالع رســانى آن 
ضرورى است چرا که هموطنان باید بتوانند برنامه هاى 

خود را براساس این جداول احتمالى،  تنظیم کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور با تأکید بر اینکه 
برگ سبز سند مالکیت نیست، گفت: محاکم قضایى برگ 
سبز را به رسمیت نمى شناســند چراکه این سند فقط یک 

سند رسمى است نه سند مالکیت.
ذبیح ا...خداییان اظهار کرد: برگ سبزى که پلیس صادر 
مى کند سند رسمى است؛ حجت االسالم مصدق هم به 
عنوان رئیس دیوان عدالت ادارى در صحبتى گفتند که برگ 
سبز پلیس سند رسمى است نه اینکه سند مالکیت رسمى 
باشد. وى  گفت: برگ سبز پلیس در حد تعویض پالك سند 
رسمى است اما سند مالکیت نیست، چراکه نقل و انتقال 
خودرو به موجب ماده 29 قانون رسیدگى به جرایم باید در 

داخل دفاتر اسناد رسمى ثبت شود.

خدائیان در پاسخ به سئوال دیگرى مبنى بر اینکه محاکم 
برگ سبز را از افراد در صورت بروز مشکل به عنوان سند 
قبول مى کنند یا خیر، گفت: اگر کســى که سند رسمى از 
دفاتر دارد و فردى که برگ سبز دارد به واحد اجراى ثبت 
اسناد مراجعه کنند، واحد اجراى ثبت اسناد آن سند فردى 
که ســندش را در دفاتر تنظیم کرده اســت را به رسمیت 
مى شناسد. وى تأکید کرد: برگ ســبز در برابر سندى که 
در دفاتر ثبت اسناد تنظیم شده اند، به عنوان سند رسمى 
مالکیت شناخته نمى شود و قابلیت اجرا را ندارد. اما اینگونه 
نیست که برگ سبز هیچ ارزشى نداشته باشد و به عنوان 
یک سند رســمى براى برخى موارد خاص مانند تعویض 

پالك و امثالهم قابل قبول است.

بازار طال نزدیک به یکسال است که در بالتکلیفى به سر 
مى برد و در این میان، ســکه که تا پیش از این رکورد 15 
میلیون تومان را هم شکسته بود به زیر 10 میلیون تومان 
رسید. همین موضوع حاال چشم بسیارى از افراد را براى 
ریسک در این بازار ترسانده است.ســکه در 20 مهر ماه 
پارسال به اوج قیمت یکسال اخیر رسید و بهاى 15 میلیون 
و 260 هزار تومان را به خود دید.آن هم درست زمانى که 
گمانه زنى ها براى بازگشت دوباره «دونالد ترامپ» به کاخ 

سفید و افزایش تنش میان ایران و آمریکا باال گرفته بود.
با پیــروزى غیرمنتظــره «جــو بایــدن» در انتخابات 
ریاســت جمهورى آمریکا اما، این ورق برگشت و بهاى 
طال و ارز در بازار ایران ریزشى شــدتا آنجا که هر قطعه 
سکه طال با ریزشى نزدیک به شش میلیون تومان به زیر 
10 میلیون تومان رسید و در 6 اردیبهشت امسال رکورد 
یکساله قیمت سکه شکست و بهاى آن به کمترین میزان 

ممکن در یکسال اخیر رسید.

در این روز بهاى هر قطعه ســکه تمام بهار طرح جدید به 
9 میلیون و 760 هزار تومان رســید. کاهش قیمت سکه 
درســت زمانى رقم خورد که ایران در نشســت مجازى 
طرف هاى اروپایى برجام شرکت کرد و بنا شد که مذاکرات 
احیاى برجام در گراند هتل وین از سر گرفته شود. تقویت 
امیدها به احیاى برجام و بازگشــت پول هاى بلوکه شده 
باعث شــد که بهاى دالر که تا 30 هزار تومان رفته بود 
به 22 هزار تومان برگردد و سکه به زیر قیمت 10 میلیون 

تومان عقبگرد کند.
حاال اما بسیارى از مشتریان بازار طال با این ابهام مواجه 
هســتند که آیا ســکه بار دیگر به زیر 10 میلیون تومان 
عقب نشینى مى کند؟ فعاالن بازار طال در حال حاضر چنین 
چشم اندازى ندارند. آنها به ســیگنال هاى منفى از وین 
اشاره مى کنند و اشاراتى به رشد بى سابقه نقدینگى داشته 
و مى گویند که با افزایش سطح تورم عمومى بهاى سکه و 

طال هم از این اتفاق متأثر مى شود.

ایستادن  بر بام جهان از طبقه منفى 2 بیمارستان!

«برگ سبز» سند مالکیت نیستشرایط ویژه هفته جارى در تأمین برق

 سکه تا پایان سال به زیر 10میلیون مى رسد؟
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امدادرسانى
 به 800 حادثه دیده 

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبر 
داد : در تیرماه سـال جارى نجاتگران جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان به 799 حادثه دیده امدادرسانى 
کردنـد. علـى محمدهاشـمى در ایـن رابطـه اظهار 
داشـت: در طول ماه گذشـته، پوشـش امدادى 312 
حادثـه توسـط امدادگران ایـن جمعیت انجام شـده 
اسـت . وى گفت:براى امدادرسـانى به این حوادث ، 
956 نیروى عملیاتى به انجام رسانده اند .وى گفت: 
بیشـترین حوادث رخ داده در این بـازه زمانى با 184 

مورد ، حوادث جاده اى بوده است.

برخورد 2 خودرو حامل
 اتباع خارجى 

مسـئول فوریت هـاى پزشـکى اردسـتان گفت: 17 
نفر بر اثـر برخورد 2 خـودرو حامل اتبـاع خارجى در 
جاده ترانزیـت مصدوم شـدند. جواد مطیعـى افزود: 
ایـن حادثه صبـح روز شـنبه در محـور اردسـتان به 
نایین مقابـل کارخانه آسـفالت رخ داد. پیـش از این 
در مـوارد زیـادى خودروهاى سـوارى حامـل اتباع 
خارجـى در مسـیرهاى بیابانـى شـرق و شـمال 
اصفهان به دلیـل ظرفیت بیش از حد، سـرعت زیاد  
و یا هنـگام گریز از دسـت مامـوران انتظامـى دچار 

حادثه شده اند.

توسعه شبکه همراه اول 
با بهینه سـازى زیرسـاخت هـاى مخابراتى،شـبکه 
اپراتـور همـراه اول در روسـتاى دهسـور از توابـع 
شهرسـتان فریدون شـهر  توسـعه یافت. به گزارش 
روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان،در راسـتاى 
ارتقـاء ارتباطـات روسـتایى و برخـوردارى مناطـق 
غیـر شـهرى از زیرسـاختهاى مخابراتى، بـه همت 
 BTS تالشگران مخابرات منطقه اصفهان، سایت
متعلق بـه اپراتور همراه اول در روسـتاى دهسـور به 

تکنولوژى 3G مجهز گردید.

تعویض فیلترهاى
 تصفیه خانه 

عملیات تعویض یک الیه از فیلترهاى تصفیه خانه آب 
گلپایگان انجام شـد . این عملیات در واحد فیلتراسیون 
تصفیه خانه آب انجام شد. در این عملیات بستر متشکل 
از الیه سیلیس در تمامى حوضچه هاى واحد فیلتراسیون 
تعویض شد و حدود 150 تن سـیلیس در مدت ده روز از 
حوضچه هاى فیلتراسیون تخلیه گردید و سیلیس جدید 

جایگزین شد.

تولد سه قلو هاى 
خمینى شهرى

سه قلو هاى خمینى شهرى در بیمارستان 9 دى خمینى 
شهر متولد شدند. رییس بیمارستان 9 دى خمینى شهر 
گفت: مادر 24 ساله با مراجعه به بیمارستان و تشخیص 
سه قلو تحت عمل جراحى سزارین قرار گرفت. على اکبر 
جنگجو با بیان اینکه حـال عمومى این نـوزادان خوب 
است گفت: هر سه نوزاد پسر و وزن آن ها از هزار و 100 تا 

هزارو 200 گرم است.

راه اندازى آزمایشگاه
 میکرو- نانو حباب

براى نخسـتین بـار در کشـور، آزمایشـگاه میکرو– 
نانو حباب با حمایت دانشـگاه صنعتـى اصفهان و با 
مشـارکت شـرکت رویشـی دانش بنیان "دانتک" 
در مرکز نوآورى وتجارى سـازى فناورى دانشـگاه 
صنعتى اصفهان طراحی و راه اندازي شـد. این واحد 
فناور با ایده محوري استفاده از تولید انبوه حباب هاى 
ریـز در مقیاس صنعتى، بـه صنایع مختلـف از جمله 
نفـت وگاز، پتروشـیمى، صنایع غذایى،کشـاورزى، 
معدن، فرآیند و مهندسى شیمى، نساجى، و شیالت 

خدمات فنى وتخصصى ارائه مى نماید.

خبر

سرپرســت معاونت حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان با اشــاره به ذخیره سد زاینده رود 333 
میلیون مترمکعب اســت، گفت: با توجه به آزمایش هاى 
موجود، در حال حاضر کیفیت آب ســد زاینده رود مناسب 

و قابل قبول است.
محمود چیتیان در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود 
بعد از تحویل آب به کشاورزان، اظهار کرد: در حال حاضر 
خروجى سد زاینده رود براى شرب و بخشى از صنعت است.
وى درباره کیفیت آب موجود در سد زاینده رود، توضیح داد: 
مخازن سد با توجه به اینکه یک ورودى و خروجى دارند، 

داراى کیفیت قابل قبولى است، چراکه آب جریان دارد.

وى ادامــه داد: هــر هفته مخزن ســد زاینــده رود و
 الیه هاى مختلف آن از لحاظ اکســیژن باقى مانده و 
خروجى سد و تمام پارامترهاى مربوط به کیفیت آب در 
مناطق مختلف به صورت آنالین و آزمایشگاهى بررسى 

و پایش مى شود.
چیتیان همچنین ادامه داد: حد فاصل سد زاینده رود تا سد 
چم آســمان که بحث انتقال آب براى آب شرب است، به 
دلیل جریان هاى تندآبى و اکسیژن محلول در آب و سرعت 
آب نوعى خوپاالیى انجام مى دهد و خوشبختانه طى پنج 
دهه اخیر تاکنون کیفیت آب سد زاینده رود هیچ مشکلى 

نداشته است.

کارشناس زراعت گندم جهاد کشاورزى اصفهان گفت: 
بدنبال تشدید خشکسالى و اســتمرار کم آبى 50 درصد 

کشت گندم  در اصفهان کاهش یافت.
به گفته مهران توکلى، سطح زیر کشت گندم استان در 
شرایط طبیعى 62 هزار هکتار گندم آبى و حدود 25 هزار 

هکتار گندم دیم است.
توکلى اضافه کرد: مهمترین چالش در حوزه تولید گندم 
استان بحث آب و خشکسالى است، به طورى که مزارع 
گندم دیم در نبود بارش هاى بهاره حذف شــد، چنانچه 
این شرایط نبود تا 100 هزار هکتار نیز امکان کشت این 

محصول وجود داشت.

کارشناس زراعت گندم جهاد کشاورزى اصفهان افزود: 
امسال کشاورزان نزدیک به 6 هزار هکتار از مزارع گندم 
خود را، قبل از آنکه به خوشه برسد بدنبال خشکسالى، کم 
آبى و نیاز دام ها به علوفه به چرا اختصاص دادند، این در 
حالى است که گندم غذاى انسان است و این مساله باید 

مدیریت و چاره اندیشى شود.
به گفته وى، با توجه به خشکسالى حاکم بر استان و تداوم 
این وضعیت پیش بینى مى شود که مزارع زیر کشت آبى 
استان بین 20 تا 25 درصد افت عملکرد تولید داشته باشد.

به گفته وى قیمت خرید تضمینى گندم امسال نسبت به 
سال قبل 2 برابر افزایش یافت.

سطح زیر کشت گندم در 
اصفهان کاهش یافت

کیفیت آب سد 
قابل قبول است

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى کاشــان گفت: دختر جوانى در حال تردد 
در آشپزخانه منزلشان بوده که ناگهان کف آشپزخانه 
فروکش کرده و وى به عمق 5مترى یک حلقه چاه 

سقوط کرد.
روح ا... فدائى اظهار کرد: ظهر روز جمعه اول مرداد 
فروکش کردن کف ســاختمان در خیابان رسالت به 
سامانه 125 اعالم شد که ســتاد فرماندهى سازمان 
آتش نشانى کاشان بى درنگ آتش نشانان ایستگاه4 را 
در قالب گروه امداد و نجات به محل حادثه اعزام کرد.
وى افزود: آتش نشــانان به محض رسیدن به محل 
حادثه، دیواره هاى حفره ایجاد شده را که هر لحظه 
امکان ریزش مجدد داشت را ایمن سازى کردند و با 
استفاده از تجهیزات مخصوص، مشغول امدادرسانى 
به فرد سقوط کرده شــدند، آنها دختر جوان را از چاه 
خارج کرده و وى را که خوشبختانه دچار مصدومیت 
خاصى نشــده بود  براى بررسى هاى بیشتر تحویل 

کادر پزشکى اورژانس در محل دادند.

کف آشپزخانه دختر 18ساله کاشانى را بلعید 

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: در 
اصفهان قرنطینه کامل به معناى واقعى و سکون را نداشتیم 
و بیشتر به صورت فرسایشى و تعطیلى اصناف بوده است و 
این اتفاق تأثیر محدودى در کاهش انتقال ویروس کرونا 
داشته و در کل امروز حال اصفهان خوب نیست و بسترى 
بیماران کرونایى در بیمارستان ها از مرز دو هزار نفر گذشت.

آرش نجیمى پیش از ظهر دیروز _ شنبه دوم مردادماه _ 
در خصوص وضعیت بحرانى شیوع کرونا در شهر اصفهان 
و افزایش آمار بسترى شــدگان در بیمارستان ها در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: استان اصفهان در شرایط بحرانى 
است و احتمال دارد با شیب تندى از پیک چهارم به سرعت 
بگذریم و با تعداد بیشترى از بیماران مواجه شویم، بیشترین 
تعداد بیمارانى که داشتیم در موج چهارم کرونا بوده است، 
در 29 فروردین بیشــترین تعداد با رقم 440 بســترى را 
داشتیم و در اردیبهشت ماه این آمار به 2500 بیمار بسترى 
رسید و در حال حاضر تعداد کل بسترى شدگان مبتال به 

کووید 19 از تعداد دو هزار نفر گذشته است.
وى افزود: با این شتاب در هفته آینده آمارها بیش از این 
تعداد مى شود و تقریباً بیمارستان ها در آستانه تکمیل بوده 
و به مرز بسترى سه هزار بیمار مى رسند و ظرفیت ها کامل 
مى شود و در حال حاضر بیمارستان الزهرا(س) به بسترى 
بیماران کرونایى اختصاص داده شده و تقریبًا تخت هاى 

آن در حال پر شدن است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح کرد: 
ابتدا قرار بود 50 درصد بیمارســتان الزهــرا(س) درگیر 
پذیرش بیماران کرونایى باشد ولى با انفجار شیوع ابتالى 
باال مواجه شــدیم در نتیجه کل بیمارســتان به پذیرش 
بیمــاران کووید 19 اختصــاص یافته اســت و ظرفیت 
بیمارستان الزهرا(س) حدود 500 بیمار است و بیمارستان 
امین هم تکمیل و روند پذیرش دچار مشکل شده است، 
شرایط بحرانى اســت و با باال بودن آمار ابتال با بلندترین 
موج شــیوع کرونا در هفته هاى آینده مواجه هســتیم و 
احتماًال تا 15 مرداد ماه سیستم کارآمد بهداشت و درمان و 

بیمارستان ها تحت تأثیر قرار مى گیرد.
نجیمى با اشــاره به این که در موج پنجم کرونا اصناف 

براى قرنطینه همکارى نمى کنند، اظهار کرد: شاید هیچ 
متولى در رعایت قرنطینه ها در سطح استان وجود ندارد و 
تصمیم گیرى ها در حد صورتجلسه است و در جامعه باعث 

کاهش بیمارى نمى شود.
وى تأکید کرد: نگرانى ما این است که در این موج شاهد 
افزایش ابتالى بیماران باشیم و با رعایت نشدن پروتکل ها 
و نبود همکارى ها نمى توانیم تنها میزان مقاومت سیستم 

بهداشت و درمان را مالك عمل قرار داد.
وى ادامه داد: اگر شــرایط به همین صورت باشد باید در 
هفته هاى آینده افرادى پاسخگو باشند که نسبت به این 
مسئله بى توجه هستند و باید همه ما پاسخگوى ارائه نشدن 
خدمت به بیماران کووید 19 باشیم و با این کارخانه تولید 
کرونا که بر اثر رعایت نشدن پروتکل ها و قرنطینه در شهر 

اصفهان داریم باید کل سیستم پاسخگو باشد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان افزود: در حال 
حاضر در شهر اصفهان 2021 بیمار کرونا بسترى هستند 
و از این تعداد 1326 بیمار مربوط به شهر اصفهان است و 
این آمار نشان  دهنده این است که 65 درصد بیماران مربوط 
به شهر اصفهان است و کج سلیقه اى ها، نبود مدیریت ها، 
بازگشایى آب زاینده رود، رفت و آمدها، نبود قرنطینه کامل 

باعث وقوع این اتفاق است.
نجیمى افزود: به تدریج آمار بیماران بدحال افزایش مى یابد 
و این موضوع دالیل متفاوتى دارد، هفته قبل 150 بیمار 
بدحال داشتیم که امروز این آمار به 250 نفر رسیده است و 
با افزایش آمار بیماران قطعًا تعداد مرگ ومیرها هم شدت 

مى یابد.
وى تأکید کرد: در موج هاى قبلى بیماران بدحال سالمند 
زیادتر بودند و با انجام واکسیناســیون این روند نســبت 
به موج هاى قبلى کاهش داشته اســت. در آینده زمانى 
بیشترین فوت را خواهیم داشــت که روند ابتال به کووید 
19 زیاد باشد و با افزایش موارد ابتال در شرایط فعلى به طور 
یقین در هفته هاى آینده آمار فوتى ها هم بیشتر خواهد بود.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه داد: تقریبًا 
همه بیمارستان ها درگیر بسترى بیماران کرونایى هستند و 
آمار باالى بیماران را در بیمارستان امین داریم، بیمارستان 

الزهرا(س) آمادگى پذیرش 700 بیمــار را دارد و تاکنون 
بیش از 230 نفر را بسترى کرده است.

وى اظهار کــرد: تقریبــًا روزانه 320 بیمار به سیســتم 
بیمارستان ها اضافه مى شــود و در طول 10 روز آینده با 
1000 بیمار جدید مواجه مى شویم که ظرفیت تخت ها را 

پر مى کند و شرایط پذیرش را کامل خواهد کرد.
نجیمى ، در مورد ابتالى کودکان به کرونا و ویژگى هاى 
کروناى دلتا، گفت: بیمارستان امام حسین (ع) 35 کودك 
مبتال به کرونا دارد که 10 نفر از آنها در آى سى یو بسترى 
هستند، ویروس دلتا با کروناى قبلى تفاوت زیادى ندارد و 
عالئم آن را افراد متوجه مى شوند. باید رعایت بهداشت و 
قرنطینه ها بیشتر باشــد هنوز با جمعیت باالیى در استان 
مواجه هســتیم که کرونا نگرفته اند یا واکســن دریافت 

نکرده اند یا مستعد ابتال هستند.
وى خاطرنشان کرد: پیشــنهاد ما قرنطینه کامل شهر و 
استان بود که در هیچ کدام از موج ها رعایت نشد. با اعمال 
قرنطینه مى توان از جهش انتقال جلوگیرى کرد و آمار ابتال 
را کاهش داد و با نپذیرفتن ستاد ملى کرونا این موضوع، 
کج سلیقگى و نبود مدیریت هوشمند، شیوع کرونا در استان 

افزایش مى یابد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح کرد: 
باز شدن آب زاینده رود در این زمینه تأثیرگذار بوده است، 
در موج پنجم بــا جهش ویروس و قــدرت انتقال باالى 
بیمارى، جدى بودن مسئوالنى که با موضوع کووید 19 
درگیر هستند الزم به نظر مى رسد، اما در عمل شاهد این 

اتفاق نیستیم.
وى افــزود: در حال حاضر در اســتان اصفهان دورنماى 
بحرانى براى موج پنجم کووید 19 وجــود دارد، البته در 
مردادماه وضع واکسیناسیون بهتر مى شود و گروه معلمان 
و زندانیان واکسینه خواهند شــد و این اتفاق باعث ایجاد 

شرایط بهتر در شهریور ماه خواهد شد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان کرد: 
تعطیلى اصناف تأثیر محدودى در انتقال ویروس کووید 19 
داشته است و این اتفاق ها به دلیل مدیریت غیرهوشمند 

بوده و در کل امروز حال اصفهان خوب نیست.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: بسترى بیماران کرونایى از مرز 2000 نفر گذشت

اصفهان کارخانه تولید کرونا
 شده است 

معاون هماهنگى اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: مصوبه 
افزایش قیمت نان با ابالغ سازمان صنعت، معدن و تجارت در 

این استان اجرایى مى شود.  
سیدحسن قاضى عسگر افزود: قیمت نان با توجه به نوع آن، 
حدود 20 تا 28 درصد افزایش پیــدا خواهد کرد.   وى ادامه 
داد: اصالح قیمت و افزایش قیمت نان باید در فروردین ماه 
سالجارى انجام مى گرفت اما بنا به دالیلى به زمان دیگرى 

موکول شد.
وى اضافه کرد: کمیته هاى تخصصى در این زمینه تشکیل 
شد و پیشنهادهایى را در مورد اصالح و افزایش قیمت نان 

ارائه دادند اما نظر اتحادیه نانوایان خیلى باالتر بود و در نهایت 
مقرر شد که بر اساس ارزیابى کارشناسان قیمت نان در حد 
معقولى اصالح شود که از ضرر نانوایان و مصرف کنندگان 

جلوگیرى شود.
قاضى عسگر خاطرنشان کرد: نان تولیدى با استفاده از آرد 
یارانه اى، به هیچ وجه نباید کنجد زده شــود و از این طریق 
با قیمت باالترى به فروش برسد و در صورت انجام این کار 
تخلف محسوب مى شود و ســازمان هاى بازرسى صمت و 
اصناف و تعزیرات با اینگونه تخلفات برخورد قانونى خواهند 
کرد. وى افزود: تنها نانى که با نرخ مصوب به صورت کنجدى 

بفروش مى رسد، سنگک است.
معاون هماهنگى اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: تعدادى 
از نانوایان سنگک پز در شهرســتان اصفهان آزادپز کامل 
هستند و مشمول قیمت گذارى نمى شوند و عرضه و تقاضا 
تعیین کننده قیمت نان آنهاست و باید نانوایى هاى سنگک 
در این شهرستان هم بطور کامل آزادپز شود و از شمول نرخ 

گذارى خارج شوند.
وى ادامه داد: نانوایى سنگک آزادپز به جز شهرستان اصفهان 
در دیگر شهرستان هاى این اســتان وجود ندارد و همه آنها 

یارانه اى هستند.

نخســتین بار در تاریخ آبفاى اســتان اصفهان، این 
شرکت مجبور به آبرسانى سیار به مشترکین خود با 

استفاده از 438 دستگاه تانکر در تیر ماه امسال شد. 
به گفته مدیر سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در پى افزایش دما که منجر 
به افزایــش مصرف مشــترکین و در نتیجه کاهش 
فشــار یا قطع آب در برخى مناطق شهر اصفهان و 
شهرهاى اطراف شد، این شرکت اقدام به توزیع بیش 
از ســه میلیون و 540 هزار لیتر آب بین شهروندان و 

روستاییان ساکن در مناطق دچار تنش آبى کرد. 

عباس عباسى خاك گفت: در تاریخ 55 ساله فعالیت 
آبفاى استان اصفهان، اعزام این تعداد تانکر و توزیع 
این حجم از آب به صورت سیار بین مشترکین شرکت 

در ماه اول تابستان بى سابقه بوده است.
وى با اشاره به اینکه آمار اعالم شده فقط مربوط به 
آبرسانى سیار بین مناطقى اســت که در طول سال 
از آبرســانى پایدار برخوردارند، افزود: عالوه بر این 
آبرسانى سیار به 305 روستاى استان با استفاده از 60 

دستگاه تانکر همچنان ادامه دارد. 
مدیر سامانه ارتباط با مشتریان آبفاى استان اصفهان 
گفت: از مجموع سه میلیون و 540 هزار لیتر آب توزیع 
شده به صورت ســیار فقط بیش از دو میلیون لیتر در 
سطح شهر اصفهان و با استفاده از 273 دستگاه تانکر 

توزیع شد.
وى گفت: عالوه بر این در حدود یک میلیون و 500 
هزار لیتر آب نیز از طریق 75 تانکر در مناطق تحت 
پوشش آبفاى زیار، بهارستان، برخوار،  فالورجان و 

خمینى شهر ، به صورت سیار توزیع شد.

توزیع 3/540/000 لیتر آب در اصفهان 

این روزها گرماى هوا همان گرماى تابستانى است، 
اما زیر پاى درختان تابستانى شــهر زوال برگ ها را 
مى بینیم که به خاك افتاده اند. خزان زودرس درختان 
فقط به تغییر رنگ شهر اصفهان ختم نشده، گرماى 
بیش از حد هوا و کم آبى بســیارى از کالنشهرهاى 

کشور را دچار این مشکل کرده است.
«فروغ مرتضایى نژاد» مدیر عامل سازمان پارك ها و 

فضاى سبز شهردارى اصفهان در این باره مى گوید:
طى 10 الى 15 سال گذشته به دلیل اینکه بسیارى از 
درختان به ویژه چنارهاى این شهر آسیب دیده بودند 
و یا بستر مناسبى نداشتند و یا تغذیه کافى نبود، خواب 
تابستانه درختان را شاهد بودیم، اما از سه سال گذشته 
با تقویت خاك و بسترســازى درختــان چنار، حتى 
روش هاى مختلف تغذیه با کودهاى مختلف از طریق 
ریشه و برگ ها، چال کود، تزریق به تنه درختان آسیب 
دیده، این وضعیت بهبود و به تدریج شــدت میزان 
تنش ها کاهش پیدا کرد؛ بنابراین با گرم شدن هوا یا 

کمبود آب فوراً درختان ریزش پیدا نمى کرد.
وى افزود: در ســال جارى درختان بــه دلیل اینکه 
درجه حرارت دماى هوا به خصوص آنگونه که آمار 
هواشناسى اعالم مى کند، 2/5 درجه باالتر از میانگین 
50 سال گذشته بوده اســت، با باال رفتن یک مرتبه 
دماى هوا، خشک بودن زاینده رود و اینکه چاه ها آب 
کافى را نداشتند، بنابراین با کم آبیارى کردن و به ویژه 
گرم شدن یک مرتبه هوا از میانگین همیشگى حالت 

خزان را در شهر دیدیم.
مرتضایى نژاد تصریح کرد: البته الزم اســت بگویم 
در باغات خصوصى نیز که هیچ مشکل آبى نداشتیم 
باال رفتن دماى هوا باعث ریــزش برگ درختان به 
ویژه چنارها شد. بنابراین مى توان گفت ریزش برگ 
درختان موقتى اســت و ما همچنان عملیات تغذیه 
درختان را انجام مى دهیم و اگر آب به دست بیاوریم 
و رودخانه دائم باز و وضعیت بهتر شود، قطعًا شرایط 

بهبود مى یابد.

چرا تابستان اصفهان خزان شد؟

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان از 
دستگیرى یک قاچاقچى سابقه دار اسلحه و کشف 48 
قبضه اسلحه شکارى غیرمجاز در بازرسى از خودروى 
سوارى طى عملیات ماموران پلیس امنیت عمومى این 

فرماندهى خبر داد.  
جهانگیر کریمى اظهار داشــت: ماموران پلیس امنیت 
عمومــى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان با رصد 
هوشمندانه خود دریافتند یکى از قاچاقچیان سابقه دار 
اسلحه که به زندان محکوم شده است در زمان مرخصى 
خود مجدداً قصد انتقال محموله اى از سالح هاى شکارى 
غیر مجاز به اســتان را دارد که بالفاصله موضوع را در 

دســتور کار خود قرار دادند. معاون اجتماعى فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان افزود: ماموران پس از چندین 
شبانه روز کار اطالعاتى و انجام اقدامات هوشمندانه دقیق 
و حساب شده سرانجام حین کنترل خودروهاى عبورى 
در ایستگاه ایست و بازرســى پاسگاه بلطاق شهرستان 
بوئین و میاندشــت فرد مذکور را شناسایى و دستگیر 
کردند. وى بیان داشت: در بازرســى صندوق عقب از 
خودروى سوارى پژو405 متعلق به متهم تعداد 48 قبضه 
اسلحه شکارى غیر مجاز کشف و وى با تشکیل پرونده 
مجدداً بــراى انجام اقدامات قانونــى به مرجع قضائى 

تحویل داده شد.

دستگیرى قاچاقچى سابقه دار با 48 قبضه اسلحه 

نان در اصفهان رسماً گران شد
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محمد فیلى از چگونگى ورودش به یکى از ماندگارترین 
مجموعه هاى تلویزیونى مى گوید

سه سال است که از بهمن فرمان آرا به عنوان کارگردان یکى از 
سریال هاى شبکه نمایش خانگى نام برده مى شود؛ اتفاقى که 
تاکنون محقق نشده است و گویا به این زودى ها هم قرار نیست 
رخ دهد. با این حال این کارگردان باسابقه همچنان ساخت این 

مجموعه را کامال منتفى نمى داند.
فرمان آرا که سال 97 قرار بود سریال تاریخى «داستان جاوید» 
را بر اساس رمان اســماعیل فصیح در 24 قسمت براى شبکه 
نمایش خانگى بسازد، پس از چند ماه کار کردن روى این پروژه 

و انجام مراحل پیش تولید، یک باره با توقف سریالش مواجه شد 
و حاال پس از چند ســال اینگونه عنوان مى کند که گویا در آن 

زمان قرار نبوده است که او این مجموعه را کارگردانى کند.
فرمان آرا که در سینما کارگردان گزیده کارى محسوب مى شود، 
سال 97 توقف یک باره سریالش را به انتخاب سلیقه اى یکى از 
مدیران وقت در شــبکه نمایش خانگى نسبت داده و اینگونه 
عنوان کرده بود که همین فرد زمانى که مدیر تئاتر هم بوده است 
اجازه نداده تئاتر «مردى براى تمام فصول»  را اجرا کند و او آنقدر 

صبر کرده تا برود و بتواند نمایش را روى صحنه ببرد.
اما حاال که متولیان بخش شبکه نمایش خانگى تغییر کرده و 
از بازنشستگى این مدیر هم سه سالى مى گذرد، شاید بتوان 
به از سرگیرى پروژه بهمن فرمان آرا در شبکه نمایش خانگى 
جدى تر فکر کرد. بر این اساس سال 99 وقتى خبر ابتالى این 
کارگردان به کرونا منتشر شــد، فرمان آرا در فضاى مجازى 
نوشت به زودى ســریال (شبکه خانگى) داســتان جاوید را 

شروع خواهد کرد.

با این همه این کارگردان که جمعه شــب (اول مرداد ماه) با 
برنامه «پرانتز باز» رادیو نمایــش گفت وگو مى کرد، اعالم 
کرد که فعال ترجیح مى دهد فیلم ســینمایى اش را بســازد 
و پس از آن شاید سراغ مجموعه شبکه نمایش خانگى اش 
برود. سریالى که بر اســاس پیش بینى هایى که خود فرمان 
آرا پیشتر داشــته، با توجه به پروداکشن عظیمى که به لحاظ 
تاریخى بودن به همراه دارد، حداقل حدود یک سال به طول 

مى انجامد.

محمد فیلى، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون بازیگر 
در برنامه «محاکات» شبکه دو با اجراى منصور ضابطیان 
درباره چگونگى ورودش به سریال روزى روزگارى اظهار 
کرد: سال ها در شیراز کارهاى کوتاه، میان پرده، تله فیلم و 
تله تئاتر کار مى کردیم و دیده نمى شد. تنها در منطقه اى 
دیده مى شد. یک فیلم به نام «گشتى ها» کار کردم. جنگ 
شروع شده بود. اولین فیلم جنگى را جواد مرادى در شیراز 
کار کرد. من نقش یک افسر عراقى را کار کردم. جوان و 
سرحال بودم. این فیلم سینما افریقا تهران اکران شد. آقاى 
احمدجو با فیلمبردار رفیق بــوده و رفته بودند من را روى 
پرده سینما دیده بودند. درباره من پرسیده بودند و گفته بود 
او بچه شیراز است. گفته بود چقدر خوب است مى توانى 
او را براى یک فیلم من صدا بزنى با من کار کند. زنگ زد 
به من که فالنى بیا تهران براى یک کار سینمایى. گفتم 
چطورى ؟ شوخى مى کنى؟ گفت نه فیلمت اکران شده 

است و انتخاب شده اى.
وى ادامه داد: شبانه به تهران آمدم. رفتم هتل کریمخان 
و دیدم یک آدم باریک اندامى ایســتاده است نیشش تا 
بناگوش باز است. فکر کردم آبدارچى است. سالم کردم و 
رفتم. آقاى احمدجو را نمى شناختم. فقط هادى اسالمى 
و رضا رویگرى را مى شناختم. رفتم سالم و تعارف کردم. 

گفتند آقاى احمدجو را 
دیدى؟ گفتم نه. گفتند 

همین که آنجا ایستاده بود. 
گفتم من نشناختم فکر کردم 

آبدارچى است. گفتند سریع برو. 
رفتم سراغش و گفتم نشناختمتان. 

گفت برو قراردادت را بنویس. بدون اینکه 
حرفى بزنیم قرارداد را براى کار «شاخه هاى بید» 

نوشتیم. ماهى 15 هزارتومان. آن زمان خیلى پول بود.   
فیلى اضافه کرد: دهه 60 بود. آن زمان من تلویزیون شیراز 
کار مى کردم و ماهى 4 هزارتومان مى گرفتم. الل شده 
بودم و قرارداد را امضا کردم. گفتند فردا به ســمت میمه 
حرکت مى کنیم. رفتیم و فیلم ساخته شد. آقاى احمدجو 
گفت من کمى به تو ظلم کردم. گفتم چرا. گفت قصه در 
قصه بود. من قصه اى در شــاخه هاى بید داشتم. براى 
اینکه فیلم 145 دقیقه شد بخشى از قصه من را درآوردند. 
گفت من جبران مى کنم. بعدها فهمیدم یعنى چه. او جبران 
کرد. یک سریال نوشته بود که بلند شدم آمدم تهران و در 
یک ساختمان سیزده طبقه در تهران احمدجو را دیدم. گفتم 
یکسرى وسیله براى مرکز شیراز مى خواهم ببرم. گفت 
ولش کن بیا برویم خانه. رفتیم و هفت یا هشت تا فیلمنامه 

جلوى 
مــن 

گذاشت و گفت 
اینها را ببر بخوان. 
مــى خواهــم کار کنم. 
اسمش «پسرخاله ها» بود. نقش 

نعیم بیک و رحیم بیک را هم براى تو گذاشتم.
فیلى خاطرنشان کرد: یک شــبه همه را خواندم. گفتم 
شــوخى مى کنید. گفت این نقش ها براى توست. گفتم 
اجازه دارم اسم نقش ها را عوض کنم. گفت هرچه دوست 
دارى بگو. من فکر کردم و پیشــنهاد نسیم بیگ و بسیم 
بیگ را دادم. گفت عالى اســت. از آنجا فهمید من بدرد 
بخور هستم. بعد کار را شروع کردیم. خداراشکر این سریال 
ساخته شد و بعد مورد توجه قرار گرفت. وقتى ساخت این 
سریال تمام شده بود به مســئوالن آن زمان نشان دادند 
گفتند این قابل پخش نیست. یکســرى دزد و راهزن در 
بیایان جمع شده اند و سر گردنه مى گردند. چه لطفى دارد. 
در شیراز این سریال زمانى پخش شد. یک روزى سریال 
کار مى کردم از حراست تلویزیون آمدند و گفتند یکسرى 

آمده اند جلوى درتلویزیون کارت دارند. گفت نمى شناسم. 
رفتم دیدم خانواده اى هستند. گفتند آقا شما امروز یا فردا 
باید ناهار به منزل ما بیایى. گفتم من چطورى بیایم. گفتند 
مى آییم دنبالت. فردا به منزلشان رفتم. در این خانه قدیمى 
یک اتاق بزرگ بود و 50الى 60 نفرآدم نشسته بودند. وقتى 
وارد شــدم همه به من زل زدند. وا رفتم و گفتم من اینجا 

چه کاره هستم.
وى اضافه کرد: پیرمردى نشسته بود گفت بیا بغل دست 
من. گفت همه اینها نوه و نتیجه و ندیده من هستند. گفت 
کسى که دم در ایستاده است پسر بزرگ من است. معتاد 
بود. دزد و قاچاقچى بود اما از وقتى تو قسمت چهارم این 
سریال را کار کردى تیر زدى توى پاى خودت و گفتى توبه. 
این از اون توبه ها نیست کاك. این پسرم گفت من از این 
کمتر هستم. همه چیز را کنار گذاشته است و االن آدم شده 
است. این خیلى سروصدا کرد و گفتیم اگر این سریال تاثیر 
نداشــت کمترین تاثیرش این بوده که یک آدم را ساخته 
است. با این سریال کارمان را شــروع کردیم و شکر خدا 
کارمان گرفت و کم کم  مرا شناختند. از پسرش خبرندارم 

اما پدرش حتما به رحمت خدا رفته است.
بازیگر «روزى روزگارى» با اشاره به بازیگران درگذشته 
این سریال تصریح کرد: خسرو شکیبایى، آقاى ارجمند، 

بهروز مســرورى، آقاى حامدى، آقاى الیق در این کار 
بودند که دیگر در میان ما نیستند. این جمع ابر قدرت در 
نمایش در آنجا حضور داشتند و همه هم به یکدیگر کمک 
مى کردند. در خاطرم هست روزى که مى خواستند کلید 
بزنند اولین ســکانس را با من گرفتند. چون تهران خیلى 
پشتش حرف بود که چرا این را آورده اید و یک نقش اصلى 
به او داده اید. چرا مگر این چه کسى است؟ مخصوصا اولین 
سکانس بازى من را گذاشــتند. مرحوم خسرو شکیبایى 
نشسته بود گوشه چادر و نگاه مى کرد که من چه مى کنم. 
من چراغ زنبورى جلویم بود و قــرار بود با این بازى کنم. 
یک دفعه تصویر خودم را در بدنه چراغ دیدم و دیدم چقدر 
جالب است. شروع به یک بازى اینطورى کردم و اینها هم 
همانطور ادامه دادند و جزو کار شد. در حالى که قرار نبود 
جزو کار باشد. دیدم پشت دوربین ریسه رفتند. بعد کات 
دادند قرار بود برادره مى آمد و مى نشست. خسرو من را بغل 
کرد و گفت حاال فهمیدم تو که هستى. اینها اینطور به آدم 
روحیه مى دادند. واقعا ترس داشتم کسى مثل او نشسته 
بود و قرار بود من کار کنم. حضورش اینقدر مثبت بود که 
همه چیز ردیف شد. اینها امید و دلدارى بود و هرچه که بود 
به من دادند و توانستم کار کنم. خیلى جرات مى خواهد در 

این جمع وارد شوى.

ســایت IMDB که یک محیط تخصصى 
براى دادن راى و انتشــار نقــد  کاربران به 
فیلم هاست، طى هفته  گذشته شاهد اقدام 
عجیبى از سوى گروهى از کاربران بود که 
تصمیم گرفتند به دالیلى غیرســینمایى، 
به طــور همزمان به فیلــم اصغر فرهادى 
کمترین امتیــاز ممکــن را بدهند. همین 
باعث شد تا IMDB، امکان دادن امتیاز به 

«قهرمان» را فعال مسدود کند.
این در حالى اســت کــه پــس از اکران 
«قهرمان» در جشنواره  کن، امکان امتیاز 
دادن براى کاربران سایت IMDB باز شده 
بود و تا پایان جشــنواره   کن فیلم فرهادى 
امتیاز باالیى در این سایت داشت. اما پس 
از این جشنواره اتفاقات دیگرى رقم خورد 
و IMDB بخش امتیاز کاربران این فیلم را 
فعال غیرفعال کرده و حتى امتیاز این فیلم را 

نمایش نمى دهد.
این غیرفعال کردن امتیازدهى در ســایت 
IMDB، در زمــان فعالیت هاى غیرعادى 

کاربران یا حمالت ســایبرى به این سایت 
صورت مى گیرد و احتماال تا شــروع اکران 

فیلم فرهادى این بخش بسته باشد.
الزم به ذکر است که طى چند روز گذشته 
و بعد از اختتامیه  جشنواره کن، «قهرمان» 
نمایش تازه اى نداشــته. با این حال، طى 
همین چند روز حدود 900 نفر به یکباره به 
فیلم اصغر فرهادى، امتیاز 1 (کمترین امتیاز 

ممکن در IMDB) را داده اند.

فرمان آرا باالخره  سریالش را مى سازد؟

 کمپین برخى 
از ایرانیان علیه 
«قهرماِن» فرهادى

کارگردان 
«روزى روزگارى» را 

با آبدارچى
 اشتباه گرفتم!

ماجراى مصدومیت بیوك میرزایى در سریال جدیدش
بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون که این روزها مشغول بازى در نقش فیدل کاسترو و سریال "جشن 

سربرون" است، به مصدومیتش هنگام اسب دوانى اشاره کرد.
بیوك میرزایى با چهار دهه سابقه بازیگرى درباره نقش فیدل کاســترو در کار جدیدش گفت: «مهمانى از 
کارائیب» یک درام عاشقانه است که بخشى از آن مستند است و اولین کارگردانى سینمایى بهزاد فراهانى است.

این بازیگر سینما و تلویزیون درباره سابقه کارش در رادیو تصریح کرد: یکى از خوش سعادت ترین بازیگران رادیو 
بودم چون با هنرمندانى کار کردم که حاذق بودند. در سال 1362 وارد رادیو شدم؛ قبل از آن هم طرفدار شدید 

رادیو بودم خصوصاً "صبح جمعه ایرانى“ بسیار گوش مى کردم.
وى افزود: برنامه "صبح جمعه ایرانى“ برنامه پرطرفدارى بود و مردم براى شنیدن آن از خواب بیدار مى شدند. 
شکل و شمایل کار با میکروفون را در سن 25 سالگى کنار ابَر بازیگران رادیو یاد گرفتم و این برایم افتخار 
بزرگى است. پیش از کار در رادیو مسئول روابط عمومى ایران خودرو بودم اما وقتى از من براى حضور 

در رادیو دعوت کردند چون پیشینه تئاتر داشتم قبول کردم.
میرزایى افزود: کار در رادیو عشق است چون پول زیادى در این زمینه نیست. رادیو محیطى کوچک 
است که همه همدیگر را مى شناسیم و مشــکالت همدیگر را مى دانیم. فضا در این قسمت بسیار 

صمیمانه است.
وى درباره نقش هاى جّدى که بازى مى کند بیان کرد: امین حیایى در سریال همسایه ها 
و پوریا پورسرخ در برادر به من مى گفتند "عمو واقعا ما را نزنى.“ اولین سریال الت و 
لوت بازى من همسایه  ها بود که زمان جنگ بازى شد و در استودیو گلستان بودیم. 
میرزایى تصریح کرد: یک دختر و یک پسر دارم؛ دخترم فوق لیسانس گرافیک دارد 
و کارمند غیر رسمى رادیو است پسرم هم هنر مى خواند.  بعد از فوت همسرم 
فرزندانم با من زندگى مى کنند و نمى خواهند ازدواج کنند. دوست دارم نوه دار 

شوم اما فرزندانم را به ازدواج اجبار نمى کنم.
وى ماجراى مصدومیتش هنگام اســب دوانى براى ســریال «جشن 
سربرون» را تعریف کرد: در بخشى از این سریال باید به عنوان 
فرمانده تعدادى اسب سوار بازى کنم. من اسب سوارى را بلدم اما 
تاکنون تاخت نکرده بودیم؛ باید به پیست دستور تاخت مى دادم. 
به آن ها گفتم بالفاصله بعد از فرمان من نتازید چون ممکن است 
من کنترل اسب را از دست بدهم. این قسمت را چندبار ضبط مى کردیم اما 
نقص ایجاد مى شد؛ نهایتاً هم مرا زمین زد و هنوز اعضاى بدنم با این مصدومیت 

درگیر است.

بازیگر برنامــه فیتیله گفت: من به اتفــاق حمید گلى در 
بخش خصوصى درگیر چاپ کتاب هاى آموزشى هستیم و 
همچنین در تلویزیون هم چند پیشنهاد از جمله ادامه سریال 
«دو قلوها» براى ما بوده است، اما فعال چیزى قطعى نیست 
و پیشنهاد هایى نیز در پلتفرم هاى آنالین مطرح شده که 

احتمال همکارى با آن ها در ماه هاى پیش رو زیاد است.
على فروتن پیرامون از سر گیرى برنامه پربیننده «فیتیله» 
گفت: قطعا با برنامه «فیتیله» به صدا و سیما بر نخواهیم 
گشت، زیرا زیرساخت هاى آن برنامه به کلى از هم پاشیده 
شد. «فیتیله» حاصل تالش 14 ســاله جمعى بود که با 
یکدیگر همفکر و همدل شــده بودند. نه اینکه نشود، اما 
دیگر دل و دماغى براى هیچ کدام از ما نمانده است چراکه 

درگیر مسائل حاشیه هایى زیادى شدیم.

وى در همین راســتا افزود: ماهیت کار هنرى بر خالف 
بسیارى مشاغل به گونه اى نیست که ما تصمیم بگیریم 
یک شــبه کارى را به سر انجام برســانیم، زیرا کارهاى 
هنرى مســتلزم برنامه ریزى هاى زیادى است. به قول 
ســعید پورصمیمى در فیلم پرده آخر: ته تهش اگر بیکار 
بشم مى رم پشــت بازارچه یه طبق زالزاك مى ذارم روى 
سرم، مى فروشم که تازه همین کار مستلزم برنامه ریزى 

قبلى است.
فروتن با اشــاره به آغاز برنامه عمو فیتیله اى ها در سال 
83 بیان کرد: این برنامه را در آن سال با مدت زمان بیست 
دقیقه در هر جمعه شروع کردیم و گا ها تا هفته یک ساعت 
و نیم از شبکه دو پخش کردیم. این برنامه محصول یک 
شبه نبود بلکه حاصل 14 سال تالش یک گروه بود و قبل 

از این برنامه هم هر کدام از ما سابقه طوالنى و 27 ساله در 
فعالیت هاى تلویزیونى و تئاترى داشتیم.

این برنامه ساز در ادامه اظهار داشت: کاش به همان اندازه 
که مورد نکوهش قرار گرفتیم به باقى نقاط مثبتى که این 
برنامه و اثر بر روى تربیت کودکان داشت توجه مى شد و 

منصفانه تر مورد قضاوتمان قرار مى دادند.
فروتن پیرامون فعالیت هاى اخیر خود خاطرنشــان کرد: 
من به اتفاق حمید گلــى در بخش خصوصى درگیر چاپ 
کتاب هاى آموزشى هستیم و همچنین در تلویزیون هم 
چند پیشنهاد از جمله ادامه سریال «دو قلوها» براى ما بوده 
است، اما فعال چیزى قطعى نیست و پیشنهاد هایى نیز در 
پلتفرم هاى آنالین مطرح شده که احتمال همکارى با آن ها 

در ماه هاى پیش رو زیاد است.

گوینده صدا و سیما گفت: متاسفانه در برنامه هاى گفتگو 
محورتجربه غلط مکــررى وجود دارد بــه این معنى که 
براى جذابیت برنامه ها به شکل تازه اى از اجرا و اشخاص 
جدیدى، چون شاعر-مجرى، هنرپیشه-مجرى، دکتر-

مجرى و ... روى آورده اند.
علیرضا غفارى پیرامون علت کم کارى در عرصه تصویر و 
اجرا بیان کرد: دالیل کم کارى من آشکار است. به هر حال 
نسل جدید مى آیند و کار مى کنند و على القاعده سند رسانه 
را به نام کسى نزده اند. البته چندین برنامه هم به صدا و سیما 
پیشنهاد دادم که هر بار به سمت و سویى مى رود که از خیر 

آن مى گذرم.
وى در همین راستا بیان کرد: به عنوان مثال طرح مسابقه اى 
براى زوج هاى جــوان را به یکى از شــبکه ها ارائه دادم و 
مورد استقبال واقع شد و بعد در جلسه طرح و برآورد از من 
خواستند با اسپانسر کار را کلید بزنم. شرایط طورى است 
که اگر اسپانسر داشته باشید مى توانید کارى تولید کنید در 

غیر اینصورت کارى نمى توان صورت داد. برخى آگاهانه و 
عالمانه تبدیل به ویزیتور شدند و حامیان مالى خودشان را 
دارند و فعالیت مداومى دارند. االن وى او دى ها این فضا را 
شکسته و پلتفر م ها کار تبلیغات و جذب آگهى ها را انجام 

مى دهند.
این مدرس فن بیان اضافه کرد: بــه این علت که توانایى 

جذب اسپانسر نداریم عمال از فعالیت بازمانده ایم. این سوال 
تقریبا روتینى است که هر کسى من را مى بیند مى گوید که 
چرا نیستى و در رسانه فعالیتى ندارى. خیلى از هم نسالن 
من به این دلیل که کارى به آن ها ارجاع نمى شود بى کار 

هستند.
کارگردان مستند «اینجا کن اســت، اینجا کن نیست» با 
اشاره به این موضوع که احتمال دارد در بستر وى او دى ها 
تولید برنامه داشته باشد اظهار داشــت: تلویزیون قدرت 
بى نظیرى در قیاس با همه عرصه هاى تصویرى دیگر دارد، 
اما در حال حاضر در زمینه جذب مخاطب و توجه به سالیق 
مخاطبین مى تواند بسیار بهتر عمل کند. یکى از علت هاى 
دورافتادگى نســل ما جبر زمانه است و شاید موى و ریش 
سپید براى خیلى ها جذابیت نداشته باشد، اما در مجموع در 
شکل برنامه سازى؛ هم نسالن من قدرت تولید برنامه هایى 
را دارند که پر مخاطب و قابل دفاع باشد. من هم به زودى 

در بستر وى او دى ها برنامه اى خواهم داشت.

«فیتیله»   دیگر برنمى گردد

چرا گوینده مشهور صداوسیما کم کار شده است؟ 
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هفته بیست و نهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس، امروز یکشنبه 3 مردادماه با انجام 8 دیدار هم زمان 
برگزار خواهد شــد که در یکى از این رقابت ها تیم هاى 
فوتبال ســپاهان و ذوب آهن در ورزشــگاه نقش جهان 

شهرآورد حساس اصفهان را برگزار خواهند کرد.
ذوب آهن و سپاهان امشــب باید یکى از حساس ترین و 
مهیج ترین دربى هاى اصفهان در ادوار لیگ برتر را برگزار 
کنند. دیدارى که بنا به دالیل بسیار از حساسیت و هیجان 
باالیى برخوردار بوده و نتیجه آن سرنوشت یکى از این 2 

تیم را مشخص خواهد کرد.
در واقع شصت  و هشتمین شهرآورد اصفهان را مى توان 
حساس ترین بازى سال فوتبال ایران و دربى مهیج فوتبال 
اصفهان نامید؛ ذوب آهن و سپاهان در حالى به مصاف هم 
خواهند رفت که نتیجه این دیدار عــالوه بر این 2 تیم، 
براى تیم هاى پرسپولیس و سایپا نیز حائز اهمیت بوده و 
پیروزى هر کدام از 2 تیم با توجه به نتایج سایر بازى ها، 

مى تواند سرنوشت قهرمانى لیگ بیستم را روشن کند.
این دیدار در شــرایطى برگزار خواهد شــد که سپاهان 
به دنبال کســب 3 امتیاز و حفظ جایگاه خود در کورس 
قهرمانى و استفاده از لغزش احتمالى پرسپولیس در تهران 
مقابل تراکتور است و ذوب آهن براى آسودگى خیالش از 
بقا در لیگ برتر، نیازمند آن است تا در نقش جهان جشن 
پیروزى به پا کند. زردپوشان اصفهانى در فاصله 2 هفته 
مانده به پایــان رقابت هاى این فصــل، 2 امتیاز با صدر 
جدول فاصله دارند و هر نتیجه اى غیر از پیروزى، شانس 
قهرمانى این تیم را از بین خواهد برد. در ســمت مقابل، 
ذوبى ها نیز هفته گذشته مقابل نساجى شکست تلخى را 
پذیرا شدند و با توجه به فاصله 3 امتیازى شان با سایپا، هر 
نتیجه اى غیر از پیروزى مى تواند آنها را به سمت سقوط 
ســوق دهد. در واقع پیروزى ذوب آهن، جام قهرمانى را 

از سپاهان خواهد گرفت و پیروزى شــاگردان نویدکیا، 
سبزپوشان اصفهانى را به مرز ســقوط خواهد کشاند و 
تساوى بى حاصل ترین نتیجه ممکن در این بازى خواهد 
بود؛ چون هم شانس قهرمانى سپاهان کمرنگ مى شود و 

هم ذوب آهن همچنان در خطر سقوط باقى خواهد ماند.
لیگ بیســتم از جذابیت باالیى برخوردار بــوده و جزء 
غیرقابل پیش بینى ترین لیگ هاى برگزار شــده در ادوار 
مختلف این رقابت ها اســت. حضور چند تیم قدرتمند و 
نزدیکى امتیازات تیم ها در باالى جدول، شور و هیجان 
مضاعفى را به لیگ بازگردانده و سرنوشــت قهرمانى در 
2 هفته مانده به پایان رقابت ها هنوز مشــخص نشده و 

هیجان لیگ به اوج خود رسیده است.
سپاهانى ها در حالى آماده شــهرآورد بزرگ خواهند شد 
که هفته گذشته مقابل پدیده به میدان رفته و با تک گل 
سلمانى این تیم را شکست دادند تا از نظر روحى و روانى 
شرایط خوبى داشته باشد. زردپوشان اصفهانى در فصل 
جارى در فاز هجومى عملکرد خوب و بدون نقصى داشته 
و خط میانى و مهاجمان این تیم به خوبى تفکرات نویدکیا 
را در زمین پیاده کرده اند. حضور بازیکنان باکیفیتى مانند 
نورافکن، حسینى، شهباززاده و رفیعى سپاهان را تبدیل 
به یکى از بهترین تیم هاى حال حاضر لیگ کرده که در 
نتیجه گیرى هم عملکرد خوبى داشته است. معضل اصلى 
سپاهان خط دفاعى این تیم اســت که در فصل جارى 
عملکرد کامــًال ضعیفى از خود به جا گذاشــته و ضعف 
ســاختار دفاعى و اشــتباهات فردى مدافعان امتیازات 

حساسى را از سپاهانى ها گرفته است.
در آن ســو ذوبى ها در آخرین دیدارشــان با وجود بازى 
خوبى که به نمایش گذاشــتند، شکست تلخى را تجربه 
کردند. شاگردان حسینى در فصل جارى در فاز تهاجمى 
عملکرد خوبى داشته و در موقعیت سازى و استفاده از این 

فرصت ها، موفق نشــان داده اند. حضور میالد جهانى در 
کنار محمدى مهر، محمودآبادى، سلطانى مهر و شنانى 
قدرت خالقیت خــط میانى ذوبى هــا را افزایش داده و 
اســتفاده از دارکو بیدوف و رنجبرى در پیکان خط حمله 
ذوب آهن توان هجومى سبزپوشــان را باال برده است؛ با 
این حال ذوبى ها در فاز دفاعى عملکرد خوبى نداشــته و 
از شرایط آرمانى به دور هســتند و خط دفاعى ذوب آهن 
پاشنه آشیل این تیم محسوب مى شود. اگرچه امینِى جوان 
در 2 بازى قبلى عملکرد قابل قبولى داشته اما محرومیت 
شهاب گردان ثبات خط دفاعى ذوب  آهن را کاهش داده 
و باید دید که مجتبى حسینى چه فکرى براى خط دفاعى 

تیمش دارد.
آنچه مشخص است ســپاهان همانند دیدارهاى قبلى 
تالش مى کند بازى مالکانه اى را به نمایش گذاشته و با 
استفاده از حرکات ترکیبى، شوت هاى از راه دور و ضربات 
ایســتگاهى نمایش هجومى را ارائه مى دهد. ذوب آهن 
نیز تالش مى کند با استفاده از قدرت هجومى تیمش در 
ضدحمالت پرســرعت از ضعف دفاعى سپاهان استفاده 

کند و به دروازه زردپوشان برسد.
اتفاقى که ممکن است بالى جان ســپاهان شود، فشار 
روانى باالى ایجاد شده بر روى بازیکنان این تیم است. 
ســپاهانى ها به خوبى مى دانند که هــر نتیجه اى غیر از 
پیروزى در این دیدار، شــانس قهرمانى را از آنها خواهد 
گرفت و همین امر فشــار روانى باالیى را به آنها منتقل 
مى کند. در آن ســو ذوبى ها نیز براى بقا به 3 امتیاز این 
دیدار نیاز مبرمى دارند و همین امر مى تواند فشار باالیى 

به این تیم وارد کند.
با توجه به نکات بیان شــده، پیش بینى نتیجه این دیدار 
بسیار سخت است و باید منتظر ماند و دید در دربى جذاب 

اصفهان چه اتفاقاتى رخ مى دهد.

خبرنگار مشــهور ایتالیایى اعالم کرده باشگاه رم ایتالیا 
و هم چنین بایرن لورکوزن آلمان مشتریان جدید ستاره 

تیم ملى فوتبال ایران هستند.
موضوع انتقال سردار آزمون از زنیت به یک تیم دیگر در 
نقل و انتقاالت تابستانى 2021، یکى از سوژه هاى چند 
ماه گذشــته بوده اما هیچکدام از مذاکرات براى جذب 
آزمون نیز به مرحله نهایى نرســید و در مرحله پیشنهاد 
اولیه متوقف شــد تا ســردار آزمون همچنان به عنوان 

بازیکن تیم فوتبال زنیت روسیه باشد.
حاال جانلــوکا دى مارتزیو خبرنگار مشــهور ایتالیایى 
 از عالقه ژوزه مورینیو ســرمربى تیــم فوتبال رم براى 
جذب او به عنوان گزینه اول تقویت خط حمله این 
باشگاه ایتالیایى یاد کرده و هم چنین اعالم کرده 
که باشــگاه بایرن لورکوزن نیز روى جذب این 
ستاره ایرانى باشگاه زنیت روسیه دست گذاشته

 است.
این مهاجم 26 ساله پس از دو ســال حضور موفق در 
تیم زنیت و به ثمر رساندن 53 گل و ساخت 19 گل در 
زنیت، حاال به عنوان گزینه اول تقویت خط حمله باشگاه 
رم که به تازگى ژوزه مورینیو پرتغالى سکان هدایت آن 
را برعهده گرفته اســت و احتمال انتقال ستاره ایرانى 
براساس اعالم خبرنگار نام آشــناى ایتالیایى به باشگاه 

رم وجود دارد.

دى مارتزیو درباره آخرین وضعیت مذاکرات میان باشگاه 
زنیت روسیه و رم ایتالیا درباره انتقال آزمون گفته، رم در 
حال حاضر تماس با زنیت را آغاز کرده است و مایل است 
قرارداد را با اضافه کردن نام بازیکــن براى معاوضه با 
آزمون جهت کاستن از هزینه انتقال، تنظیم نماید؛ ضمن 
آن که باشگاه بایرن لورکوزن نیز پیشنهاد جذب آزمون 

را به مبلغ 18 میلیون یورو به باشگاه زنیت داده است.
براى باشگاه روسیه اى، انتقال سردار آزمون به فوتبال 
آلمان مى تواند به لحاظ مالى بهتر باشــد، اما مورینیو از 
مدیران باشگاه رم خواسته تا در مذاکرات با باشگاه زنیت، 
به تالش خود ادامه بدهند و این ســتاره ایرانى را تحت 

قرارداد رم ایتالیا در بیاورند.

دربى اصفهان 
تکلیف لیگ را معلوم مى کند؟

پیشکســوت تیم فوتبال ذوب آهن در رابطه با وضعیت این روز هاى 
سبزپوشان عنوان کرد: مدیران ذوب آهن تازه به حرف 7 سال پیش من 
رسیدند. عده اى براى نابودى ذوب آهن آمدند و وقتى مقابل آن ها قرار 
گرفتم گفتند طالبى از تیم خسته شده و مى خواهد برود. دومین بازیکن 
سال آسیا شدم، اما یک تقدیرنامه به من ندادند. هر تیمى با هر امکانات 
و شرایطى از اصول حرفه اى گرى خارج شود جایگاه خود را از دست 
خواهد داد. زمان رحمان رضایى انتقاد کردم به بعضى ها برخورد، حاال 
ذوب آهن روى یک بند نازك گام برمى دارد که هر لحظه امکان پارگى 

آن وجود دارد.
فرشید طالبى افزود: مدیرعامل قبلى که آمد گفتند آدم خوبى است! آدم 
خوب به درد مدیریت یک باشگاه نمى خورد، مدیر باید کاربلد باشد. ذوب 
آهن با دستان خودش خودش را نابود کرد. دلسوز کسى است که هر 
کارى براى موفقیت تیمش انجام دهد و اگر کسى در جایى نمى تواند 
کارى کند باید برود. تنها تصمیم خوب در این فصل انتخاب مجتبى 
حسینى بود که او هم در شرایط پرتنش ذوب آهن نتوانست خیلى خوب 

نتیجه بگیرد.
فرشید طالبى که سابقه پوشــیدن پیراهن هر دو تیم اصفهانى را در 
کارنامه دارد، در رابطه با دربى اصفهان تصریح کرد: ذوب آهن خیلى 
شانس آورد سایپا باخت، بازى با نساجى 6 امتیازى نبود بلکه 9 امتیازى 
بود. دربى اصفهان هم جذاب و غیرقابل پیش بینى اســت. متاسفانه 
دربى در بدترین زمان و موقعیت قرار است برگزار شود. ذوب آهن یک 
بار دیگر  هم در شرایط سقوط قرار گرفت، اما مدیران تیم آگاه نشدند و 
تلنگر نخوردند تا باز هم در این شرایط قرار بگیرد. امیدوارم نتیجه پایانى 

به سود فوتبال اصفهان باشد.

طالیى پوشان اصفهانى در شرایطى مقابل پدیده به برترى یک بر 
صفر رسیدند که سه بازیکن از حضور در اردوى تیم محروم بودند.

استنلى کى روش به دلیل مشکل گوارشى و شایان مصلح به  دلیل 
گرفتگى از ناحیه کمر با توصیه پزشــکان در مصاف با پدیده حضور 
نداشتند و ســروش رفیعى هم ســومین محرومیت فصل خود را به 
دلیل سه کارته شدن پشت سر گذاشــت تا نویدکیا این سه بازیکن 

را در جریان پیروزى یک بر صفر مقابل پدیده در اختیار نداشته باشد.
حاال اما این دو بازیکن به تمرینات تیم بازگشته اند و سروش رفیعى 
نیز با پشت سر گذاشتن محرومیت آماده مصاف برابر ذوب آهن است 
تا سرمربى جوان سپاهان با تیم کامل آماده مصاف هفته ماقبل پایانى 

برابر ذوب آهن شود.
سپاهان در پایان هفته بیست و هشــتم ، 59 امتیازى است و رقابتى 
نزدیک و فشــرده با پرسپولیسى ها براى کســب عنوان قهرمانى 

مسابقات لیگ بیستم دارد.

رئیس هیأت تنیس استان اصفهان اظهار کرد: به دلیل شیوع ویروس 
کرونا مدت ها بود که مسابقاتى در اصفهان برپا نشده بود و به نوعى 
مســابقات بین المللى تنیس اولین رقابت بعد از دوران کرونا است. 
رحیمى گفت: در کشور باالترین کیفیت برگزارى مسابقات همیشه 
در اصفهان بوده اســت. امیدواریم کیفیت و کمیت خوبى را در این 

مسابقات به نمایش بگذاریم و نتایج مثبتى را در پى داشته باشد.
فرهاد رحیمى ادامه داد: تنیس در گروه ورزش هاى شماره یک قرار 
دارد و در زمین و فضاى آزاد و با فاصله انجام مى شود به همین دلیل 
نگرانى براى شیوع کرونا نیست. ورزش تنیس به دلیل رعایت خوبى 
که در آن انجام مى شود از نظر ابتالء و انتقال کرونایى صفر است، اما 
اصفهان از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد و این موضوع، 

شرایط را براى برگزارى سخت مى کند.
رحیمى با اشاره به تعداد شرکت ورزشــکاران خارجى در این دور از 
مسابقات تنیس گفت: در دوره هاى قبل حداقل 50 بازیکن خارجى 
در این رویداد شرکت مى کردند، امسال نیز در ابتدا 60 نفر بازیکن 
خارجى ثبت نام کردند اما به دلیل شیوع کرونا و ورود اصفهان به پیک 
پنجم تعداد به 12 نفر ورزشکار خانم و آقا رسید. بازیکنان باقى مانده 

از کشورهاى ترکیه، روسیه و مصر هستند.
دبیر هیئت تنیس استان گفت: مسابقات از اول مرداد ماه در مجموعه 
22 بهمن از 9 صبح تا غروب بدون حضور تماشاچى برگزار مى شود. 
مســابقات فینال در 9 مرداد ماه برگزار شده و نفرات برتر مشخص 

مى شوند.

شیخ دیاباته مهاجم اهل مالى استقالل که این روزها برخالف فصل 
گذشته جایى در ترکیب تیمش ندارد، 34 بازى تیمش در طى دو فصل 

اخیر را از دست داده است.
در اینکه شیخ دیاباته مهاجم اهل مالى استقالل بازیکن ارزشمند و تمام 
کننده خوبى است، شکى نیست ولى مصدومیت هاى گاه و بى گاه این 
بازیکن، غیبت هاى متوالى و خسته کننده او در مسابقات و از دست 
دادن بسیارى از بازى هاى استقالل، سوهان روح هواداران شده است.

دیاباته که چندى پیش راهى کشورش شد و به دلیل مشکالت کرونا 
نتوانست راهى ایران شود، به هر شــکلى که بود خودش را به تهران 
رســاند و از آن زمان تاکنون، او فقط در وقت هاى تلف شده دیدار با 
سایپا توانسته استقالل را همراهى کند و در شهرآورد جام حذفى برابر 
پرسپولیس فرصت بازى را کســب نکرد و حتى در بازى مقابل نفت 

مسجدسلیمان نیز در لیست آبى پوشان حضور نداشت.
 دیروزیکى از وب ســایت هاى خبرى مدعى شــد که دیاباته قبل از 
بازى آخر اســتقالل، اعالم کرده که مصدوم است و نمى تواند بازى 
کند. مسئله اى که به نظر مى رسد اگر هم حقیقت داشته باشد، تنها 
یک بهانه از سوى این بازیکن براى بازى نکردن بوده که علت آن نیز 

مشخص است: عدم دریافت حقوق معوقه.
دیاباته فصل قبل هر چند با تأخیر ولى حقوقش را دریافت مى کرد و 
با توجه به قراردادى که داشــت، به دنبال زدن گل هاى بیشتر بود تا
 آپشن هاى قراردادش را فعال کند. آپشن هایى که بابت هر 5 گل، چند 
هزار دالر بر روى قراردادش اضافه مى شد و او مى توانست دستمزد 

بیشترى از استقالل بگیرد.
مرور دقایق حضور دیاباته در ترکیب اســتقالل، نتیجه شگفت آور و 
باورنکردنى دارد. این بازیکن فصل قبل 1508 دقیقه در لیگ برتر براى 
استقالل به میدان رفت و امسال این عدد تقریبا 2/5 برابر کاهش یافته 

که تاکنــون 28 هفته آن را است. او در لیگ بیستمى 
654 دقیقــه در ترکیب پشت سر گذاشته ایم، 
که آمارى باورنکردنى تیمش به میدان رفت 

است.

سایت رسمى باشگاه پرسپولیس نوشت که پرونده نارنجک هاى 
اصفهان در بازپرسى مورد رســیدگى قرار گرفت و قرار جلب به 

دادرسى در بازپرسى صادر شد.
 روز دوشــنبه ســوم خرداد ماه ســال جارى دو نفر با استفاده از 
نارنجک هاى دست ســاز از روى پل فالورجان به اتوبوس  حامل 
بازیکنان و اعضاى تیم فوتبال پرســپولیس در اتوبان منتهى به 

ورزشگاه فوالدشهر اصفهان حمله کردند.
این پرونده در بازپرسى مورد رسیدگى قرار گرفت و قرار جلب به 
دادرسى در بازپرسى صادر شد و با تایید نماینده دادستان فالورجان، 
کیفرخواســت نیز علیه خاطیان صادر گردیده و به دادگاه کیفرى 
جهت رســیدگى و تعیین مجازات، ارسال شده است. طبق اعالم 
معاونت حقوقى باشگاه پرسپولیس، قرار است در تاریخ 10 مرداد، 

جلسه رسیدگى به این پرونده و متعاقبا، صدور راى برگزار شود.
گفتنى است  باشگاه پرسپولیس از هیات فوتبال اصفهان و همچنین 
باشگاه هاى سپاهان و ذوب آهن شکایت کرده تا زوایاى مختلف 
حمله به اتوبوس تیم در شهر اصفهان توســط مسئوالن کمیته 
انضباطى مورد بررســى قرار گیرد اما هنوز پرونده مفتوح مانده و 

منتظر راى نهایى است.

دربى اصفهان در بدترین 
زمان ممکن برگزار مى شود

سپاهان کامل شد

اصفهان میزبان اولین رویداد 
بین المللى ورزشى 
بعد از شیوع کرونا

دیاباته و 
غیبت در 34 بازى استقالل!

تازه ترین خبر درباره 
نارنجک هاى جنجالى اصفهان

سردار؛ اصرار مورینیو و پول نقد لورکوزن

 چشم ها امشب به نقش جهان است 

و ى ر ز نبر ن ز

فرشیدطالبى: 
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و هم چن
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آگهى تغییرات
شرکت چنارود نقش جهان با مسئولیت 
محــدود به شــماره ثبــت 39914 و 
شناســه ملــى 10260575938 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/04/10 یوســف محمودصالحى 
بشــماره ملى 1142224937 بسمت 
رئیس هیئت مدیره - احســان اله یارى 
بشــماره ملى 1130090574 بسمت 
مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیره - 
محمدرضا قلمکاریان نژاد بشــماره ملى 
1285128524 بســمت عضو هیئت 
مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهداور 
شــرکت از قبیل چک ، ســفته بروات ، 
قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاى رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر مى باشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1166342)

آگهى تغییرات
شــرکت چنارود نقش جهــان با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 39914 و شناسه ملى 
10260575938 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عــادى مورخ 1400/04/10 یوســف 
محمودصالحى بشــماره ملى 1142224937 
و محمدرضــا قلمکاریــان نژاد بشــماره ملى 
1285128524 و احســان اله یارى بشــماره 
ملــى 1130090574 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند . 
روزنامه نصف جهان براى چاپ دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1166366)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى مثلث آتش پارس سهامى خاص به 
شماره ثبت 43635 و شناسه ملى 10260614960 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/12 محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان 
بنشانى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محلــه آهنگران ، 
کوچه 17 شهریور ، خیابان شهید دکترباهنر ، پالك 
201 ، مجتمع تجارى ادارى نگین باهنر ، طبقه سوم 
، واحد 20 - کدپستى8138773814 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1166362)

آگهى تغییرات
شرکت منحله اصفهان تجارت چهلستون 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
39913 و شناسه ملى 10260575752 
به استناد درخواســت مدیر تصفیه مورخ 
1399/09/15 و در راستاى اجراى ماده 
225 الیحه اصالحــى قانون تجارت ختم 
تصفیه شرکت اعالم میگردد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1166359)

آگهى تغییرات
شرکت دایان طب حیان سهامى خاص به شماره ثبت 67021 و شناسه ملى 14009806807 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله جلفا ، کوچه نوزدهم [19] ، خیابان محتشم 
کاشانى ، پالك - 25 ، ساختمان زهره ، طبقه سوم ، واحد جنوبى و کدپستى 8175889639 انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1166358)

آگهى تغییرات
شرکت سپهر طب اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 62154 و شناسه ملى 14008239356 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا در سمت سایر اعضاى هیئت مدیره 

تغییرى ایجاد نگردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1165894)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص نارون سبز سالمت درتاریخ 1400/04/23 به شماره ثبت 68303 به شناسه ملى 14010161043 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش واردات صادرات ، 
توزیع ، تولید ، بسته بندى ، تامین ، تجهیزراه اندازى ، نگهدارى فنى و نصب و ساخت و اجراى کلیه قطعات ، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانى ،آزمایشگاهى و پزشکى ، دندانپزشکى ، پیراپزشکى، آزمایشگاهى ، و داروسازى ، بهینه سازى و بروز نگه داشتن تجهیزات پزشکى، 
مدیریت فنى پروژه هاى صنعتى ، طراحى و ساخت و تولید قطعات ،ماشین آالت و راه اندازى خطوط تولید صنعتى و مهندسى پزشکى ، ارایه خدمات کنترل کیفى فنى تجهیزات بیمارستانها ومراکز درمانى صنعتى ، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى ، اخذ 
وام تسهیالت بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى جهت تحقق اهداف شرکت - گشایش اعتبارات و ال سى براى شرکت نزد بانکها ، ترخیص کاال از گمرکات داخلى ، ایجاد شعب و نمایندگى در سراسر کشور ،برپایى غرفه 
و شرکت در کلیه نمایشگاههاى معتبر داخلى و خارجى و بین المللى به جز نمایشگاههاى فرهنگى و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتى و خصوصى 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 سعادت آباد ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، کوچه محمد آباد[45] ، پالك 0 ، ساختمان نگین تک ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپستى 8163836154 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92460117 مورخ 1400/04/05 نزد بانک ملت شعبه ممتاز ب شیخ صدوق اصفهان 
با کد 92460 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم فریبا عظیمى فر به شماره ملى 1289650659 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى مسعود عظیمى فر به شماره 
ملى 1292947756 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه حاجى محمدى به شماره ملى 4590264651 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیروس قدرتى پور به شماره ملى 1287695884 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى جواد 
مرادى مهیارى به شماره ملى 1292903449 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 (1165882)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص شیرین شهد مبارکه درتاریخ 1400/04/22 به شماره ثبت 2522 به شناسه ملى 14010160710 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید وتوزیع و خرید و 
فروش و صادرات وواردات و بسته بندى قند کله و شکسته و نبات و شکر و چاى و حبوبات و کلیه فرآورده هاى غذایى اعم از آماده و نیمه آماده ،ارائه کلیه فعالیتهاى تجارى و خدمات بازرگانى در زمینه صادرات و واردات و خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى، گشایش اعتبارات و ال سى براى شرکت نزد بانکها ،ترخیص کاال از گمرکات داخلى، اخذ و اعطایى نمایندگى از و به شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى، خرید و فروش اینترنتى انواع کاالهاى مجاز بازرگانى و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقى و حقوقى، ایجاد شعب و نمایندگى در داخل و خارج کشور اخذ وام و اعتبارات بانکى یه صورت ارزى و ریالى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى سراسر کشورصرفا جهت تحقق اهداف شرکت-شرکت در نمایشگاههاى داخلى و بین المللى به جز 
نمایشگاههاى فرهنگى -بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه ایى -انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان مبارکه ، بخش 
گرکن جنوبى ، شهر زیباشهر، محله خو لنجان ، کوچه شقایق ، بن بست سوم ، پالك 60 ، طبقه همکف کدپستى 8484144565 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن 
با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 0354 مورخ 1400/04/12 نزد بانک ملى ایران شعبه مبارکه با کد 3231 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى حسن غضنفر پور خولنجانى به شماره ملى 5410102738 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رسول غضنفر پور لنجانى به شماره ملى 5419661081 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم اکرم باقرى خوللنجانى به شماره ملى 5419710390 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امیر حسین عدالت به شماره ملى 4170779940 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى محسن شفیع زاده خولنجانى به شماره ملى 5418777211 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه 

کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1165890)

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

راى شماره 140060302026003235 مورخ 1400/03/08 هیات چهار خانم مریم 
قانیان سبدانى به شناسنامه شماره 2207 کدملى 1285991621 صادره اصفهان فرزند 
اصغر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 126,80 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت مالک رسمى رضا زراعتى 

شمس ابادى.
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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18 - م الف: 1168001 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/418

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

راى شماره 140060302026005200 مورخ 1400/04/09 هیات چهار خانم رضوان 
پور حاجى آقا کوچک به شناســنامه شــماره 49240 کدملى 1280917997 صادره 
اصفهان فرزند فضل اهللا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
128,08 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 13624 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
راى شــماره 140060302026005201 مورخ 1400/04/09 هیات چهار آقاى على 
رحمتى به شناسنامه شماره 1524 کدملى 1285565568 صادره اصفهان فرزند فتح 
اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128,08 مترمربع 
پالك شــماره 2 فرعى از 13624 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18 - م الف: 1168034 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/420

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004914 مورخ 1400/04/19 مرتضى فرهادیه 
فرزند مهدى بشماره شناسنامه 41192 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282338171 
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10248 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 107/80 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/05/03 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/18 - م الف: 
1168127 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

4/422/

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مســتقر در اداره 
ثبت اسناد و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشــار محلى آگهى میشود تا شخص 
یا اشــخاصى که به آراى مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك اردســتان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواســت اخذ و به ثبت اردستان تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى 
که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 

ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس. 
1- راى شــماره 140060302032000153 مورخ 1400/6/23 آقاى رمضان ربیعى 
ده گردیانى فرزند حسین کدملى 1189632731 به میزان یک حبه و سه چهارم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك 11 اصلى علیا واقع در اردستان - مزرعه پنارت 

بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ 200006,46 متر مربع انتقال عادى 
مع الواسطه از آقاى عباس ربیعى ده گردیانى مالک رسمى

 2- راى شماره 140060302032000154 مورخ 1400/4/23 آقاى رمضان ربیعى 
ده گردیانى فرزند حسین کدملى 1189632731 به میزان نیم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ پالك 11 اصلى علیا واقع در اردستان - مزرعه پنارت بخش هفده ثبت 
اصفهان به مساحت ششدانگ 200006.46 متر مربع انتقال عادى مع الواسطه از آقاى 

عباس ربیعى ده گردیانى مالک رسمى
3- راى شــماره 140060302032000142 مورخ 1400/4/12 آقاى غالمحسین 
عامرى فرزند اسماعیل کدملى 1189289679 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه 
حسین آباد پالك 66 اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 147.80 
متر مربع مالک رسمى مشاعى. (توضیحا در آگهى هاى منتشره قبل سهوا پالك 99 

اصلى علیا قید گردیده که بدین وسیله اصالح مى گردد.
تاریخ انتشار اول: 1400/05/03 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/18 - م الف: 1168350 

ذبیح اله فدایى اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /5/100

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004516 مــورخ 1400/04/08 محمــود زمانى 
خوراســگانى فرزند احمد بشــماره شناســنامه 1068 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1291515348 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 9599 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 183/41 مترمربع. خریدارى 

طى سند رسمى.
2- راى شــماره 140060302027004517 مــورخ 1400/04/08 محمــد زمانى 
خوراسگانى فرزند احمد بشــماره شناســنامه 17278 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1283873265 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 9599 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 183/41 مترمربع. خریدارى 
طى سند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/18 - م الــف: 1168306 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اســناد و 

امالك شرق اصفهان /5/102

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027003576 مورخ 1400/3/13 خدیجه خانى خیادانى 
فرزند على بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291609466 در 
ششدانگ یکباب ســاختمان مسکونى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/44 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18 
- م الف: 1168293 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان /5/104

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004900 مــورخ 1400/04/18 اکبــر احمدى 
پزوه فرزند اسماعیل بشــماره شناســنامه 409 صادره از خوراســگان بشماره ملى 
1291384596 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 118/53 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى سید عبدالرحیم روغنى فرزند سید على. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/05/03 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/18 - م الف: 
1168271 - مهدى صادقى وصفى - سرپرست واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /5/106

تاسیس 
شرکت سهامى خاص پرهام صنعت کوهستان درتاریخ 1400/04/27 به شماره ثبت 377 به شناسه ملى 14010168210 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور فعالیت هاى تاسیساتى 
آب و فاضالب – برق –گاز – تلفن – مجرى پروژه هاى فنى – تامین نیروى انسانى ساده و ماهر – انجام امور فضاى سبز – انجام امور ساخت و ساز ساختمانى و نصب جداول خیابانى و راهسازى – انجام امور نظافت شهرى و جمع آورى پسماندهاى شهرى و روستایى – رنگ 
آمیزى ادوات شهرى – انجام امور بهره بردارى و امور مشــترکین ادارات آب – برق –گاز و مخابرات - اداره امور مجتمع هاى فرهنگى و ورزشى - نظافت ادارات و بیمارستان ها و پارك ها تامین نیروى انسانى بصورت موقت حجمى و پیمانکارى ادارات سازمانها و نهادها و 
دستگاه هاى اجرایى دانشگاه ها و مراکز آموزشى و شهردارى ها و دهیارى ها در بخش خدماتى ، فضاى سبز و تنظیف ، IT ، نگهدارى تاسیسات ، سرایدارى و آشپزى و خدمات غذا خورى و پخت وپز وسلف سرویس ، حمل و نقل درون شهرى و سرویس حمل و نقل درون 
شهرى ادارات و دانش آموزان ، برپایى نمایشگاه هاى فصلى بجز نمایشگاه هاى فرهنگى و هنرى ، بازار روز ، حسابدارى شــرکت ها و تهیه طرح توجیهى فنى و مالى بخشهاى تولیدى و توزیعى و خدماتى . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نطنز ، بخش امام زاده ، شهر بادرود، محله نواب ، خیابان استادیوم ، خیابان سید آباد ، پالك 0 ، کوچه ظفر ، طبقه همکف کدپستى 8766159484 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 171/18 مورخ 1400/03/25 نزد بانک کشاورزى شعبه بادرود با کد 10340 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره خانم مریم ظفرى به شماره ملى 1230000682 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا ظفرى روگرى به شماره ملى 4610395908 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى حسین ظفرى روگرى به شماره ملى 4623330771 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسین ظفرى به شماره ملى 1230000674 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال خانم اشرف ظفرى به شماره ملى 4689902471 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى بادرود (1167829)

آگهى تغییرات
 شــرکت چنارود نقش جهان با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 39914 و شناسه 
ملــى 10260575938 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/04/09 علیرضا محمود پور 
سودجانى با دریافت مبلغ 500000000 
ریال ســهم الشــرکه خویش از صندوق 
شرکت از شــرکت خارج گردید در نتیجه 
ســرمایه شــرکت کاهش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید.. ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت 
1100800000 ریال تمام اســت که به 
صورت نقد پرداخت شده و در اختیار مدیران 
شرکت قرار گرفت . نام شرکا و میزان سهم 
الشــرکه هر یک پس از کاهش : یوسف 
محمودصالحى داراى 750800000 ریال 
سهم الشرکه - محمدرضا قلمکاریان نژاد 
داراى 100000000 ریال سهم الشرکه 
- احســان اله یارى داراى 250000000 
ریال سهم الشــرکه اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 
هــا و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1166368)

آگهى تغییرات
شــرکت چنارود نقش جهان با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 39914 و شناسه ملى 
10260575938 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/05 
احسان اله یارى بشــماره ملى 1130090574 با پرداخت 250000000 ریال به صندوق 
شرکت در زمره شرکاء درآمد . یوســف محمودصالحى با پرداخت 250000000 ریال سهم 
الشرکه به صندوق شرکت سهم الشــرکه خویش را افزایش داد . ســرمایه شرکت ازمبلغ 
1100800000 به 1600800000 ریال افزایش یافت و درنتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح 
زیر اصالح گردید . ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 1600800000 ریال است که تماما 
نقدى پرداخت شده است و در اختیار مدیرعامل شــرکت قرار گرفت . لیست شرکا و میزان 
سهم الشرکه هریک پس از افزایش : یوسف محمودصالحى داراى 750800000 ریال سهم 
الشرکه - محمدرضا قلمکاریان نژاد داراى 100000000 ریال سهم الشرکه - علیرضا محمود 
پور سودجانى داراى 500000000 ریال سهم الشرکه - احسان اله یارى داراى 250000000 
ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1166367)
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اگر تا به حال بــه دنبال اصالح رژیــم غذایى و 
سالمتى خود بوده اید، نخســتین چیزى که شما 
باید انجام دهید، آن است که مطمئن شوید آب به 

میزان کافى مى نوشید.
بدن ما دســت کم به 2 لیتر آب روزانه نیاز دارد تا 
عملکردى خوب داشته باشد. اگرچه بدن شما درصد 
اندکى از این آب را از طریــق جذب رطوبت و آب 
موجود در غذا به دست مى آورد، اما این مقدار کافى 
نیســت. پس در صورتى که به دنبال بهینه سازى 
سالمت خود هستید، اولین گام نوشیدن آب است.

زمانى که شما به اندازه کافى آب نمى نوشید، بدن 
شما دچار کم آبى مى شود. کم آبى روزانه به بدن 
شما آسیب مى رســاند؛ در نتیجه شــما احساس 
کوفتگى و نداشــتن انرژى ذهنى بــراى انجام 
کارهایتان و انجــام ورزش مى کنید. همچنین بر 
اثر کم آبى ممکن اســت دچار سردرد و سرگیجه 
شده و فشار خون شما پایین بیافتد. شما باید بدانید 
مصرف آب تنها به اندازه اى که زنده بمانید، براى 

رشد و سالمتى شما کافى نیست.
بزرگترین فایده نوشــیدن آب، از دست دادن وزن 
است. شما باید بدانید نوشــابه مملو از قند است و 
زمانى که چاى و یا قهوه مى نوشید نیز بجاى آنکه 
آب به بدن خود برســانید، کافئین موجود در قهوه 
و یا چاى سبب مى شــود تا آب بدن شما از دست 
برود. حتى زمانى که شــما به فرض به قهوه و یا 
نوشیدنى خود، شیر، خامه و یا شکر اضافه مى کنید، 
شــما در حال مصرف کالرى بیشترى هستید و از 
آنجایى که مایعات به ماننــد غذا هاى جامد براى 
بدن شما احساس ســیرى نمى آورند، شاید شما 
دوست نداشته باشید این میزان کالرى را دریافت 
کنید. عالوه بر این، کاهش مقدار قهوه، چاى و یا 
نوشابه هاى گازدار و دیگر مایعات پر کالرى سبب 

مى شود تا شما بتوانید مواد غذایى دوست داشتنى 
بیشترى را بخورید.

آب همچنین یکى از بهترین مهارکننده هاى اشتها 
محسوب مى شود. آب باعث مى شود شما احساس 
سیرى بیشــترى داشته باشــید. به طور مثال اگر 
شما تا کنون تجربه تشــنگى و گرسنگى را با هم 
داشته باشید، زمانى که یک لیوان آب پیش از غذا 
مى خورید، این نوشیدن آب مى تواند اشتهاى شما 
را براى خوردن غذا کم کند و به شــما کمک کند 
تا کمتر بخورید؛ بدون آنکه احســاس گرسنگى 

داشته باشید.
همچنین همانطور که گفتیم، ممکن اســت بر اثر 
از دست دادن آب بدن، شما احساس سردرد کنید؛ 
بنابراین «قرص خوردن» را رها کرده و بجاى آن 
یک بطرى آب به همراه خود داشته باشید. همچنین 
در صورتى که مغز شما دچار کمبود آب شود، شما 

ممکن است به سختى بتوانید تمرکز کنید. همچنین 
زمانى که بدن شما از ضرورى ترین نیاز روزانه خود 
برخوردار نیســت، پر انرژى بودن امرى دشوار به 

نظر مى رسد.
اما اینکه چه میزان آب بنوشید، بستگى به محیط و 
نیاز هاى خاص بدن شما دارد. در حالى که وزن، قد، 
سابقه پزشکى و میزان فعالیت شما بر میزان آبى که 
شما نیاز دارید، تأثیرگذار است، برخى توصیه هاى 

کلى در این زمینه وجود دارد.
مردان باید به میزان 8 تا 14 لیوان آب روزانه بنوشند 
و زنان نیز باید به میزان 6 تا 12 لیوان آب بخورند. 
در صورتى که زنان شیر مى دهند، این میزان باید 
بیشتر باشد. این میزان شــامل تمامى مایعات از 
جمله قهوه، چاى، شیر و ... مى شود؛ هرچند بهتر 

است شما این میزان را آب واقعى بنوشید.
کمبــود مداوم آب بدن بر ســالمت قلــب، کبد، 
لوزالمعده و کلیه ها تأثیر مى گذارد. پوست شما نیز 
یکى از اندام هاى شما با سلول هایى است که غالبا 

از آب تشکیل شده اند. زمانى که شما بدن خود را از 
آب محروم مى کنید، پوست شما نیز به مانند دیگر 
اندام هاى بدن شما از این مسأله رنج مى برد؛ اما این 

تمام مسأله نیست.
پوســت شــما یک مانع طبیعى دارد که رطوبت 
را حفظ مى کنــد و در صورتى کــه عملکرد این 
مانع دچار اختالل شود، پوست شما ممکن است 
خشک و حساس شــود. زمانى که شــما از آب 
رســانى به بدن خود غافل مى شوید، پوست شما 
نمى تواند به بهترین شــکل عمل کند و در نتیجه 
با پیرى زودرس، خشکى و حساسیت پوست روبرو 
مى شــوید؛ بنابراین در صورتى که شما به میزان 
کافى آب بنوشید، پوست سالم و شاداب شما آب 

را جذب مى کند.
یکى دیگر از مزایاى مهم نوشــیدن آب، توانایى 
بدن براى دفع ســموم بدن اســت. نوشیدن آب 
ســبب مى شــود تا باکترى ها از بدن دفع شده و 
خطرات آکنه و دیگر مشکالت پوستى را کاهش 
مى دهد. اگر پوست شــما چرب است، این مسأله 
سبب بسته شدن منافذ پوستى و در نهایت منجر 
به جوش هاى پوستى مى شود. نوشیدن آب باعث 
تعادل روغن هاى طبیعى روى صورت مى شــود. 
نوشیدن مقدار مناســب آب هر روز ممکن است 

ساده ترین راه براى درمان آکنه باشد.
نوشیدن آب تنها براى پوســت مفید نیست؛ بلکه 
بر سالمت مو هاى شما نیز اثرگذار است. هنگامى 
که مایعات بدن شما کم مى شود، مو هاى شما نیز 
ضعیف و شکننده مى شوند. مو هاى خشک، مجعد 
بوده و فاقد حجم و درخشندگى است. اگر تا به حال 
در خصوص مشکالت مو هاى خود به فکر 
فرو رفته اید، شاید این مسأله به خاطر 

کمبود آب بدن شما باشد.

آب بنوشید تا سالم بمانید
در حالى که برخى از انواع غذاها و نوشــیدنى ها سالمت دندان ها و
 لثه ها را بهبــود مى دهد بعضى انواع دیگر ممکن اســت منجر به 

پوسیدگى دندان، فرسایش و ایجاد بیمارى دهان شود.
نوشابه و نوشیدنى هاى شیرین: نوشــیدنى هاى شیرین 
مانند نوشابه، قهوه شیرین و نوشیدنى هاى انرژى زا تاثیرات منفى 
بر سالمتى دارند این نوع از نوشیدنیها خاصیت اسیدى دارند و شرایط 
الزم را بــراى باکترى هاى ایجاد کننده حفره و پوســیدگى فراهم 
مى کنند. باکترى هاى تقویت کننده پوسیدگى مانند استرپتوکوك 
موتانس از قند تغذیه کرده و اسیدهایى تولید مى کنند که میناى دندان 

را از بین برده یا تجزیه مى کند.
قند، شکالت: همانطور که گفته شــد، قنــد باکترى هاى مضر 
دهان را تغذیه مى کند که منجر به تولید اسید شده و میناى دندان را 
از بین میبرد. به همین دلیل است که مصرف مواد قندى مهمترین 
عامل خطر پوسیدگى محسوب مى شود. هرچند ثابت نشده است که 
قندهاى طبیعى موجود در غذاهایــى مانند میوه ها و لبنیات به طور 

قابل توجهى در ایجاد حفره و پوسیدگى دندانى نقش داشته باشند.
نان سفید و خوراکى هاى حاوى نشاسته تصفیه شده: 
کربوهیدرات هاى تصفیه شده مانند نان و برنج سفید و برخى غذاهاى 
حاوى نشاسته مانند چیپس سیب زمینى ممکن است سالمت دهان و 
دندان را تحت تاثیر قرار دهد. همانند مواد قندى، باکترى هاى موجود 
در دهان به سرعت قندهاى موجود در منابع کربوهیدرات مانند نان 
سفید و چیپس را تحریک کرده تا اسید فرسایش دهنده میناى دندان 

تولید کنند.
آبمیوه: اگرچه 100 درصد آب میوه حاوى مقدار زیادى مواد مغذى 
مهم است، نوشیدن زیاد آن ممکن است براى دندان ها مضر باشد. 
آب میوه ها خاصیت اســیدى دارنــد و مى توانند مینــاى دندان را 

فرسایش دهند.
خوراکى هاى چسبناك و سفت: بعضى از غذاها ممکن است 
احتمال خرد شــدن دندان یا بیرون آوردن مواد پــر کننده دندان را 
افزایش دهند. به عنوان مثال، جویدن خوراکیهاى سفت مانند آب 
نبات ممکن است باعث آسیب دیدن دندان شود. عادت به جویدن یخ 
ممکن است به ترك دندان منجر شود. عالوه بر این، آب نبات ها و 
شکالتهایى مانند کارامل و تافى که به دندان مى چسبند ممکن است 

احتمال بیرون آمدن مواد پر کننده دندان را افزایش دهند.

خوراکى هایى که براى 
دندان ها مضر هستند

هندوانه حاوى بسیارى از مواد مفید است. ویتامین هاى گروه هاى A و C، B6، عناصر غذایى 
گیاهى، منیزیم، کلسیم، سدیم و فسفر است. عنصر مغذى فسفر به دوباره پر کردن مایعات بدن 

و تنظیم دماى بدن کمک مى کند.
هندوانه نه تنها تشنگى را برطرف مى کند، بلکه گرسنگى را نیز به خوبى برطرف مى کند. عالوه 
بر این، هندوانه تأثیر مثبتى بر روى سیستم قلبى عروقى و فشار خون دارد، سموم را از بدن دفع 

مى کند.
با وجود بســیارى از خواص مفید، براى برخى بیمارى ها، هندوانه مجاز نیست، به مقدار بسیار 

محدود باید خورد.
پزشکان، به افراد مبتال به اسهال، التهاب مثانه، تصلب شرایین، آدنوم پروستات توصیه 

مى کنند که هندوانه را به مقدار محدود بخورند. در صورت آسیب شناسى قلبى 
عروق، خوردن زیاد هندوانه توصیه نمى شود. 

بهتر است هندوانه قبل از ناهار، 200 تا300 گرم در روز مصرف شود. در عین حال 
خوردن هندوانه در کنار سایر محصوالت توصیه نمى شود. از سوى دیگر هندوانه 

بى کیفیت مى تواند منجر به مسمومیت شود.

چه کسانى نباید به هیچ وجه هندوانه بخورند

ت توصیه 
ى

 
 

مدیر پیشــگیرى و مبارزه با بیماریهــاى هاى معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشــکى مشهد گفت: گوشت 
دام تازه ذبح شده قابلیت استفاده ندارد و باید به مدت 24 

ساعت در فضاى پیش سرد نگهدارى شود.
دکتر محمد جعفر صادقى با بیان اینکه خون و ترشحات 

دام آلوده، زمینه ابتال به بیماریهاى خطرناك از جمله تب 
کریمه کنگو،  ســیاه زخم و کیست هیداتیک را افزایش 
مى دهد خاطر نشان کرد:  شــهروندان به منظور تامین 
سالمت خود و خانواده از ذبح غیر بهداشتى دام در معابر 

عمومى و واحدهاى مسکونى خوددارى کنند.

دکتر صادقى با اشاره به برخى از روش هاى نادرست و غیر 
بهداشتى اظهار داشت: در برخى مواقع دیده شده است که 
قصابان و یا افرادى که نسبت به ذبح اقدام مى کنند چاقو را 
با دهان خود نگه مى دارند که این امر انتقال بیمارى هاى 

مشترك میان انسان و دام را افزایش مى دهد.

ماهى تن از محبوب ترین خوراکى هایى اســت که بسیارى از 
افراد در سراسر جهان مصرف مى کنند، اما این خوراکى محبوب 

در کنار مزایا، برخى معایب را نیز شامل مى شود.
براى بسیارى از ما، ماهى تن یک وعده غذایى جذاب و سریع 
است. اما عادت به استفاده از ماهى تن در دفعات زیاد، مى تواند 

با مخاطراتى همراه شود.
از آنجا که ماهى تن منبع پروتئینى بسیار مناسبى است، بسته 
به مقدار و به ویژه نوع کنسرو تن ماهى، ممکن است به شکل 
ناخواسته، بیش از حد کنسرو بخورید که به طور بالقوه منجر به 
یک اثر جانبى منفى ماهى تن به نام مسمومیت با جیوه مى شود.

کنسرو ماهى تن حاوى جیوه اســت، بنابراین خوردن زیاد آن 
مى تواند منجر به مسمومیت با جیوه شود. جیوه موجود در هوا 
از طریق تولید برق با زغال سنگ و سایر فعالیت هاى صنعتى 
انسان در دریاچه ها، رودخانه ها و اقیانوس ها مستقر مى شود و 

در آنجا توسط زندگى دریایى مصرف مى شود.
طبق گزارش دانشــمندان، جیوه موجــود در اقیانوس ها نیز 
محصولى از تجزیه کربن آلى طبیعت اســت. با ورود جیوه به 
هر دو صورت، میکروارگانیســم ها آن را به شکل بسیار سمى 
به نام متیل جیوه تبدیل مى کنند که در گوشت ماهى هایى که 
مى خوریم جمع مى شود. تجمع متیل جیوه در شکارچیان بزرگ 
تر صورت مى گیرد، به همین دلیل است که ماهى هاى بزرگ تر 

مانند ماهى تن نسبت به ساردین خطرناك تر هستند.
دکتر آندره پاول، مشاور پزشکى آزمایشگاه ها مى گوید: همه 
ماهى ها داراى مقدارى سطح جیوه هستند، اما این سطح بسیار 
متفاوت است؛ کنسرو تن ماهى داراى مقادیر نسبتاً زیادى جیوه 
است، بنابراین مصرف آن مى تواند بیش از سه وعده در هفته 

مضر شود.
طبق اطالعات مراکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى ایاالت 
متحده (CDC)، تقریباً همه افراد مقدار کمى متیل جیوه در خون 
دارند که زیر سطح خطرناك است و روى سالمتى اثرات مخرب 
ندارد. اما متیل جیوه یک نوروتوکسین قدرتمند است، بنابراین 
مصرف زیاد ماهى ممکن است منجر به مسمومیت با جیوه شود. 
عالئم این مشکل شامل خارش یا احساس سوزن سوزن شدن در 
انگشتان و ضعف عضالنى، اختالل گفتار و شنوایى و کاهش دید 
محیطى است. سطح باالى جیوه در زنان باردار ممکن است منجر 

به اختالالت سیستم عصبى مرکزى در نوزادان شود.

عوارض مصرف بیش از حد 
کنسرو ماهى تن

و تنظیم
هندوان
بر این
مىک

با

اهىتن

زیاده روى در مصرف ســیب مى تواند سبب بروز مشکالت 
گوارشى و به خطر افتادن سالمت بدن شود.

بسیارى از ما این جمله معروف متخصصان را شنیده ایم که 
تاکید دارند روزانه براى حفظ ســالمتى یک سیب بخورید. 
سیب داراى خواص بى شمار و سرشــار از فیبر است که به 
حفظ سالمت دستگاه گوارش کمک مى کند. اما مهمترین 
مشکالتى که ممکن است درپى زیاده روى در مصرف سیب 

با آن رو به رو شوید شامل موارد ذیل مى شود:
1- مشــکالت گوارشــى: گرچه فیبر به هضم غذا و 
جلوگیرى از یبوست کمک مى کند، اما زیاده روى در مصرف 
سیب مى تواند باعث نفخ شکم شود. به طور معمول یک انسان 
براساس جنسیت و سن به 20 تا 40 گرم فیبر در طول روز نیاز 
دارد. اگر میزان مصرف فیبر بدن از 70 گرم در روز عبور کند، 

عوارض زیاده روى ناشى از آن بروز مى کند.
2- نوسان در میزان قند خون: ســیب داراى سطح 
باالیى از کربوهیدرات اســت که مى توانــد باعث افزایش 
ناگهانى انرژى در بدن شود. زیاده روى در مصرف این میوه 
باعث نوسان قند خون شده و فرد را به مصرف بیشتر شیرینى 

و شکر تحریک مى کند.
3- مسمومیت با آفت کش: متاســفانه سیب از جمله 
میوه هایى است که در صدر فهرست میوه هاى آلوده به آفت 
کش قرار دارد. از آنجا که این میوه ســم بیشــترى را جذب 
مى کند، زیــاده روى در مصرف ســیب مى تواند باعث بروز 

مسمومیت با آفت کش شود.
4- اضافه وزن و چاقى: کربوهیدارت موجود در سیب، به 
راحتى هضم و جذب مى شود. از این رو، زیاده روى در مصرف 

آن باعث بروز چاقى مى شود.
5- آسیب به دندان: سیب داراى خواص اسیدى است که 
زیاده روى در مصرف آن مى تواند به ساختار دندان آسیب وارد 
کند. با این حال، اگر از دندان هاى آســیاب براى خرد کردن 
سیب استفاده کنید، میزان آسیب رساندن آن کاهش مى یابد.

6- افزایش فشار به روده ها: زیاده روى در مصرف 
سیب مى تواند در کسانى که از بیمارى روده تحریک پذیر رنج 

مى برند باعث ایجاد واکنش شود.

محققان در جدید ترین مطالعات خود به اثر نوشیدن 
قهوه بر کوتاهى قد پرداخته اند.

کافئین، محرکى اســت که سوخت وســاز بدن را 
افزایش مى دهد. اما به تن هایى نمى تواند به کاهش 
وزن کمک کند، زیرا عوامــل دیگرى مانند رژیم 
غذایى سالم و ورزش باید در این زمینه مورد توجه 

قرار بگیرند.
کافئین مى تواند نرخ سوخت وســاز پایه را افزایش 
دهد، اما سوخت وســاز پایه درصد بسیار اندکى از 
کالرى سوزى در بدن ما را تشــکیل مى دهد. این 
میزان آن قدر نیست که بتواند باعث کاهش وزن 
افراد شــود. تحقیقات درباره ارتباط بین کافئین و 
وزن به طور قطعى مشخص نیست. بر طبق یک 
نظریه، کافئین اشتها را سرکوب مى کند و احساس 

گرسنگى را کاهش مى دهد.
قهوه یا کافئین به  تنهایى نمى تواند روى رشــد اثر 
داشته باشد. اما اگر کودکان مصرِف نوشیدنى هایى 
مانند قهوه و آب گازدار را جایگزیِن نوشیدنى هاى 

ید مقوى و مغذى کنند، آن وقت والدین  با
نگران باشند که به دلیل نرسیدن 
مواد مغذى به بدِن فرزندشــان، 
فرزندشان ممکن است نتواند به آن 

اندازه قدى که به صورت بالقوه مى تواند 
به آن برسد، دست پیدا کند.

ما نمى خواهیم که نوشیدنى هاى کافئین دار 
جایگزیِن نوشیدنى ها و غذا هاى مغذى اى 
شوند که مى توانند رشد صحیح کودکان را 

به همراه داشته باشند. به همین دلیل است که 
توصیه مى شود کودکان و نوجوانان قهوه 

مصرف نکنند.
قهوه اگر به مقدار متعادل مصرف شود 
مى تواند بخشى از یک رژیم غذایى سالم 

باشد. در حقیقت، براى بسیارى از مردم، قهوه منبِع 
غنِى آنتى اکسیدان هاست؛ بنابراین اگر مى خواهید 
سالم پیر شوید، باید نوشــیدنى ها و مواد خوراکى 

حاوى آنتى اکسیدان ها را مصرف کنید».
ادوارد جیووانوچى، استاد تغذیه و همه گیرشناسى در 
مدرسه بهداشت عمومى «هاروارد»، معتقد است که 
قهوه با کاهش خطر برخى سرطان ها و دیابت نوع 
دوم مرتبط است. «قهوه ترکیبات منحصربه فردى 
دارد که براى سالمتى مفید هستند. این ترکیبات 

شامل آنتى اکسیدان ها و ضدالتهاب ها است.
مصرف زیاد قهوه در برخى از افراد مى تواند باعث 
افزایش فشار خون و اختالل در خواب شود. با این 
حال قهوه خور ها ممکن اســت خطر بیمارى هاى 
قلبى-عروقى را در خود کاهش دهند؛ بنابراین تا 
زمانى که نوشیدن قهوه در شما مشکالت حاد ایجاد 

نکرده است، نگران کننده نیست».

بیش از اندازه سیب نخورید

نوشیدن قهوه سبب کوتاهى قد مى شود؟ ذبح غیر اصولى انجام ندهید

عسل توسط زنبور عسل تولید مى شود. کارایى عسل 
در برابر عفونت استرپتوکوك موتانس، پالك دندان و 
پوسیدگى، التهاب لثه، بوى بد دهان و سرطان دهان در 

قالب تحقیقى مورد بررسى قرار گرفته است.
در این پژوهش کــه در خصوص عســل و نقش آن 

در ســالمت دهان و دنــدان انجام شــده، آمده 
است:«یک زنبور کارگر از صدها گل شکم خود را 
پر از شهد مى کند. پس از برداشت شهد بالفاصله 
توسط آنزیم هاى گوارشــى ساکارز را به مخلوط 
گلوکز و فروکتوز تبدیل مى کند. زنبورها، عســل 
را به داخل کندو مى برنــد و آن را درون حفره ها 
و دیواره هاى هر شبکه ذخیره مى کنند. ارتعاشى 
که از بال زدن هاى آن ها ایجاد مى شــود موجب 
مى شود رطوبت بیش از اندازه آن از بین رفته و با 

موم پلمب مى کنند.»
در این پژوهش آمده است:«عسل تاثیرات دارویى 
فراوانى دارد و باعث مى شــود در برابر آسیب ها و 

بیمارى هاى مختلف مفید واقع شود. این تاثیرات شامل 
خواص آنتى اکسیدان، ضد التهاب،  ضد باکترى، ضد 
حساسیت،  بهبود زخم، اثرات ضد دیابتى،  ضد ویروسى، 

ضد قارچى و ضد تومورى است.»
در ادامــه این پژوهــش در خصوص تاثیر عســل در 
سالمت دهان و دندان آمده اســت: « بعضى از شایع 

ترین بیمارى هاى دندان پزشــکى جرم دندانى، پالك 
دندانى باکتریایى، پوسیدگى هاى دندانى، بوى دهان،  
عفونت لثه و سرطان اســت. حدود 500 تا 700 گونه 
میکروبى مختلف در سطوح مختلف حفره دهانى وجود 
دارد. دهان هاى سالم داراى باکترى هاى گرم-مثبت 

و کلنى هاى ساده تر هســتند؛ دهان هاى ناسالم بیشتر 
حاوى بى هوازى، باکترى هاى گرم-منفى و کلونى هاى 
متنوع هستند. عسل در برابر 60 گونه از باکترى هاى 
گرم مثبت، گرم منفى،  بى هوازى و هوازى موثر است.»
در این بررسى در خصوص تاثیر عسل در کاهش بوى بد 
دهان آمده است:«بدبویى دهان یا هالیتوز به وجود بوى 

بد در هنگام تنفس یا حرف زدن با بازدم گفته مى شود. 
گاهى بوى بد دهان مى تواند نشانه بیمارى باشد. بوى 
بد دهان مى تواند در فرد مبتــال ایجاد اضطراب کند و 
همچنین ممکن است با افسردگى و اختالل وسواس 
فکرى همراه باشد. بوى بد دهان دالیل متفاوتى دارد 
و عالوه بــر بیمارى هاى لثه و دنــدان، دیابت و 
نارســایى کلیه و عوامل دیگرى نیــز تاثیر گذار 
هســتند. گاهى بوى دهان به علت یک موضوع 
پیش پا افتاده مانند عدم رعایت بهداشــت دهان 
پس از صرف غذاســت. عالوه بر این، خشــکى 
دهان ناشى از کاهش موقت جریان بزاق نیز نقش 
مهمى در ارتقاء این وضعیت دارد؛ عسل مى تواند 
با ناراحتى کار ســینوم هاى ســلول سنگفرشى 
دهان مقابله کند و به جاى تولیــد گازهاى بدبو 

اسیدالکتیک تولید کند.»
در این پژوهش یافته ها نشان داد:« در طول تاریخ 
عسل به عنوان یکى از موثر ترین مواد در درمان 
زخم شناخته شــده اســت و در درمان زخم هاى باز، 
زخم هاى دیابتى و ســوختگى موثر اســت. عسل در 
افزایش درمان زخم هاى بعد عمل جراحى، موثر بوده 
است و در بهبودى عمل لوزه بردارى در کودکان موثر 
است. بنابر این عسل به عنوان یک عامل بهبود زخم در 

طول و پس از شیمى درمانى موثر است.»

عسل بوى بد دهان را از بین مى برد

 نمى تواند روى رشــد اثر 
ن مصرِف نوشیدنى هایى 
ا جایگزیِن نوشیدنى هاى 

یدقت والدین  با
 نرسیدن 
دشــان، 
واند به آن 

بالقوه مى تواند 
د.

نى هاى کافئین دار 
غذا هاى مغذى اى 
صحیح کودکان را 

همین دلیل است که 
و نوجوانان قهوه 

ل مصرف شود 
یم غذایى سالم 

نکرده است، نگران کننده نیست».
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مدیرکل فرهنگ و  ارشاد اسالمى استان اصفهان در مراسم 
رونمایى از پوستر اولین همایش مکتب اخالقى اصفهان با 
اشاره به سابقه تاریخى بیش از هزار ساله حوزه علمیه استان 
اصفهان اظهار کرد: طى این سال ها فعالیت هاى دینى 
بسیارى در این استان و به خصوص در شهر اصفهان انجام 
شده و اندیشمندان و علماى بزرگى در هر دوره اى در این 
استان و شهر اصفهان پرورش یافتند تا این فرهنگ نسل 

به نسل در جامعه و در این استان تقویت شود.

حجت االسالم و المسلمین رمضانعلى معتمدى با اشاره به 
مکتب اخالقى اصفهان به عنوان یکى از مکاتب مختلفى 
که در این استان ایجاد شــده، گفت: این موضوع به سبب 
حضور علماى بزرگى اســت که از قبــل از دوره صفویه 
تا کنون در اصفهان مى زیســته اند که عالوه بر کرســى 
درس هاى فقه و اصولى که الزمه تأسیس و حیات و ادامه 

حوزه هاى علمیه بوده، کرسى درس اخالق هم داشته اند.
وى با تأکید بر اینکه هر جامعه اى اخالق مدار باشد درآن 
جامعه رشد، پویایى و اعتالى ارزش هاى اسالمى وجود 

دارد، تصریح کرد: امروزه جامعه ما و جامعه بشریت نیازمند 
اخالق الهى است؛ اخالقى که آموزش مى دهد در مقابل 

انسان چگونه رفتار شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه اخالق یکى از محورهاى اساســى سازندگى 
انسان هاست، عنوان کرد: به همین دلیل انجمن مفاخر 
استان اصفهان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان، 
دانشــگاه اصفهان و حوزه علمیه بر آن شــدند که اولین 
همایش مکتب اخالقى اصفهان را برگزار کنند. وى ابراز 

امیدوارى کرد در سال هاى آینده هم هر ساله این کنگره 
با موضوعات مختلف اخالقى برگزار شــود تا با معرفى 
شخصیت هاى اخالقى و علمى، الگوهاى بسیار خوبى به 

جامعه خصوصاً به نسل جوان معرفى شود. 
حجت االسالم معتمدى با اشاره به اینکه این همایش قرار 
بود یکسال قبل برگزار شــود که به دلیل شیوع  ویروس 
کرونا به تعویق افتاد،  ادامه داد: قرار است این کنگره ساعت 
6 بعد از ظهر سه شنبه پنجم مرداد در مدرسه علمیه امام 
جعفر صادق (ع) برگزار شود که درآن اساتیدى یا به صورت 
ویدیویى یا حضورى سخنرانى خواهند کرد و پیام هایى هم 

دریافت شده که قرائت مى شوند.
وى افزود: اســاس برگزارى این کنگره براى تجلیل از 
علماى اخالق و معرفى آنها و مدرسینى است که در این 
حوزه تالش کردند تا الگویى براى جوانان و خانواده امروز 
ما باشند و همچنین تالش براى استمرار مبانى اخالقى 
در سطح جامعه که مى تواند از مشکالت و مسائل جامعه 
گره گشایى کند. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان با بیان اینکه ما به دنبال توسعه این برنامه هستیم 
ابراز امیدوارى کرد که این کنگره که هم اکنون به صورت 
ملى برگزار مى شود براى سال هاى آتى با ورود و همکارى 
بیشتر دانشگاه، حوزه علمیه و صدا و سیما و...  به صورت 

بین المللى برگزار شود. 
على کلباســى زاده، دبیر علمى همایش مکتب اخالقى 
اصفهان نیز در این مراســم اظهار کرد: برخى از استادان 
اصفهان بعــد از تفحص و بحث و مطالعه بســیار به این 
نتیجه رسیدند که حوزه علمیه اصفهان در مباحث اخالقى 
پیشکسوت است و خاستگاه بیشــتر مواردى که االن در 
حوزه مباحث اخالقى در ایران و جهان اسالم مى بینیم در 

همین حوزه علمیه اصفهان بوده است.

اولین همایش مکتب اخالقى اصفهان
 برگزار مى شود

آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتى اشخاص حقوقى 
و صاحبان درآمد امالك اجارى استان اصفهان تا پایان 

روز یکشنبه 31 مرداد تمدید شد.
مدیرکل امورمالیاتى استان اصفهان گفت: براساس 
مصوبه ستاد ملى کرونا، موعد هاى مقرر در مواد 116، 
110، 80، 57 و 126 قانون مالیات  هاى مســتقیم که 
مهلت انقضاى تســلیم اظهارنامه مالیاتى و سررسید 
پرداخت مالیات آن ها تا پایان تیرماه اســت، به مدت 

یک ماه تمدید شد.
بهروز مهدلو افزود: همچنین تمام مهلت هاى رسیدگى 

ســال هاى قبل که انقضاى آن ها از پایان تیر تا پایان 
شهریور ماه است به مدت یک ماه تمدید مى شود.

مدیرکل امورمالیاتى استان اصفهان، برخوردارى از هر 
نوع تسهیالت و معافیت هاى مالیاتى را منوط به تسلیم 
اظهارنامه مالیاتى در موعد مقرر قانونى دانست و گفت: 
فعاالن اقتصادى براى بهره مندى از مشوق هاى قانونى 
نرخ صفر و یا هر نوع تســهیالت دیگر الزامى است 
اظهارنامه مالیاتى خود را از طریق درگاه ملى مالیات به 
آدرس WWW.INTAMEDIA.IR  ارسال 

و مالیات خود را پرداخت کنند.

رییس لوازم اندازه گیرى شــرکت توزیع برق اصفهان 
در خصوص کشف رمز ارزها گفت: بار فیدرها و بررسى 
الگوریتم هاى مصرف و گزارشــات مردمى در کشف و 
ضبط ماینرها قابل توجه است و شهروندان مى توانند با 
گزارش دادن به اداره برق از طریق سامانه سمات تا سقف 

20 میلیون تومان پاداش بگیرند
جاورى گفت: اقدام بــه ماینینگ نمــودن تعدادى از 
دستگاهها در یک مکان ومنطقه مى تواند به طور قطع 
باعث خاموشى ها و قطعى برق شود چرا که ترانس به کار 

رفته ظرفیت این میزان استفاده از برق را ندارد  
وى در ادامه خاطر نشــان کرد :از ابتداى سال تا کنون 
2228 دستگاه ماینر به ظرفیت4456 کیلو وات پیدا شده 

است که در روز 106944 کیلو وات ساعت برق مصرف 
مى کنند و  میزان برق مصرفى در ماه 3208320  کیلو 
وات  ساعت مى باشد که با در نظر گرفتن 200 کیلووات 
ســاعت انرژى، مصرف برق 16 هزار خانه دریک ماه  

تامین مى شود.
وى تاکیدکــرد : افراد ســود جو این دســتگا ه ها را  در 
واحدهاى کشاورزى، صنعتى وخانه ها  نصب مى کنند که 
تا حدودى مى تواند قابل کنترل باشد چون مصرف برق 
این واحدها در ماه هاى مختلف سال قابل رصد است و 
مى توان براساس تفاوت مصرف در ماه ها به این موضوع 
مشکوك شد و با بازرسى و نظارت از وجود دستگاه هاى 

استخراج رمز ارزها که مصرف برق باال دارند آگاه شد.

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى 

ماینر معرفى کنید، پاداش بگیرید

با آغاز عملیات شناسایى دارندگان پمپ هاى غیر مجاز 
آب، در تیرماه امسال 850 پمپ غیرمجاز در سطح شهر 

اصفهان کشف شد.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان با بیان ایــن خبر گفت: 
بیشترین پمپ هاى غیرمجاز کشف شده به ترتیب در 
محدوده آبفاى منطقه 5 با 410 و آبفاى منطقه 4 با 324 
مورد بوده است. مهرداد خورسندى با بیان اینکه نصب 
مستقیم پمپ روى شبکه توزیع آب جرم محسوب شده 
و پیگرد قانونى دارد، افزود: گروه هاى مروج مصرف 
بهینه آب آبفاى اســتان اصفهان با همراهى مأموران 
نیروى انتظامــى اجازه دارند ضمــن رعایت موازین 
شرعى، قانونى و حقوق شهروندى، نسبت به شناسایى 

و قطع انشعاب آب افراد متخلف اقدام کنند.
وى گفت: مروجین پس از کشــف پمــپ هایى که 
بالفاصله بعد از کنتور آب نصب شده اند، در مرحله اول 
به مشترك متخلف اخطار مى دهند و در صورت عدم 
اصالح و رفع تخلف در مدت زمان تعیین شده، انشعاب 
مشترك به صورت موقت تا رفع تخلف قطع مى شود.

ســخنگوى آبفاى اســتان اصفهان، وجــود مخزن 
اســتراتژیک و نصب پمپ بعد از مخزن ذخیره را در 
شرایط کم آبى و اوج مصرف ضرورى دانست و گفت: 

آب باید با فشار شبکه وارد مخزن ذخیره شده و سپس 
به وسیله پمپ به داخل ساختمان پمپاژ شود.

خورســندى با اشــاره به اینکه فعال شدن پمپ غیر 
مجاز و مکش آب داخل شــبکه، افت شدید فشار آب 
مشترکین مجاور را به دنبال دارد ، از مردم خواست در 
صورت مشاهده هرگونه پمپ غیر مجاز که منجر به 
تضییع حقوق افراد مى شود مراتب را به سامانه ارتباط با 

مشتریان آبفا به شماره 122 اطالع دهند.
شایان ذکر اســت از 850 پمپ غیرمجاز کشف شده 
به ترتیب هفت مورد در منطقه یک، 10 مورد منطقه 
دو، 56 مورد منطقه سه، 324 مورد منطقه چهار، 410 
مورد منطقه پنج و 40 مورد در محدوده تحت پوشش 
آبفاى منطقه 6 شهر اصفهان بوده است. همچنین از 
این تعداد 5 مورد انشعاب قطع و بقیه اصالح شده و یا 

در حال اصالح هستند.

کشف850 پمپ غیرمجاز آب در شهر اصفهان

با دســتیابى به دانش ســاخت چرخ و محور قطار هاى مانورى شرکت هاى فوالدى و 
ایستگاه هاى راه آهن، ایران به جمع تولید کنندگان این فناورى پیوست.

مسئول گروه بومى سازى شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان فناورى تولید این 
چرخ و محور ها را در انحصار کشور هاى اروپایى دانست و گفت: متخصصان و کارشناسان 
این شرکت توانستند با 8 ماه کار شبانه روزى چرخ و محور و جعبه دنده این قطار ها را به 

تولید انبوه برسانند.
محمدرضا خیرتى هزینه خرید خارجى هر چرخ و محور را 2000 یورو برشمرد و گفت: 
قیمت نمونه داخلى این محصول 30 درصد قیمت محصول خارجى است که از خروج 

میلیون ها یورو ارز از کشور جلوگیرى مى کند.
وى از بومى سازى تاندیش گیت فوالدســازى ذوب آهن اصفهان در این شرکت خبر 
داد و گفت: این محصول بر روى تاندیش هاى فوالدسازى نصب مى شود و وظیفه آن 
کنترل مواد مذاب از خروجى تاندیش بر روى سطح قالب ریخته گرى است که براى تولید 

فوالد هاى کیفى مانند ریل کاربرد فراوانى دارد.
مسئول گروه بومى سازى شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان ادامه داد: با تولید 

این قطعه از خروج 300 هزار یورو ارز از کشور جلوگیرى مى شود.

بومى سازى چرخ و محور قطار هاى مانورى

اولین دوره جامع آموزشى و توانمندسازى جوانان با عنوان 
"بازنویسى داستان زندگى" از سوى فرهنگسراى پرسش 
وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 

اصفهان برگزار مى شود.
مدیر فرهنگسراى تخصصى پرســش درباره برگزارى 
این رویداد اظهار داشت: برنامه "جوانى فصل رویش" در 
گذشته به صورت ماهیانه و با موضوعات مرتبط با جوانان 
از سوى فرهنگسراى پرسش برگزار مى شد و هم اکنون 
تصمیم گرفته ایم این موضوعات را در طرحى جامع و در 
بسته کامل آموزشــى و توانمندسازى به مخاطبان خود 

ارائه دهیم.

نفیسه مظاهرى با اشاره به انجام پرسش و پاسخ آنالین 
در صفحه اینســتاگرام فرهنگســراى پرسش در طول 
برگزارى کارگاه هاى آنالین تصریح کرد: این کارگاه ها 
از پنجم مردادماه تا 31 شــهریورماه امسال به صورت 
آنالین برگزار مى شــود کــه در پایــان دوره فیلم هاى 
آن در اختیــار افرادى کــه ثبت نام کرده اند قــرار داده

 مى شود.
گفتنى اســت، عالقه مندان به شــرکت در این رویداد 
مى تواننــد تا امــروز ســوم مردادمــاه بــا مراجعه به 
وب ســایت فرهنگسراى تخصصى پرســش به نشانى

 porsesh.ir ثبت نام کنند.

دوره جامع آموزشى و توانمندسازى جوانان 
برگزار مى شود

مرضیه غفاریان


