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حد مجاز مصرف بستنى در کودکان70 هزار عامل اجرایى، انتخابات را برگزار  مى کنندگالب آدینه به سینما بازگشتشرایط تنش مصرف برق در هفته آینده  پرسپولیس به دنبال توافق نهایى با یک سپاهانى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

در طول روز 
چند واحد میوه 

مصرف کنیم؟

بحران آب و برق در اصفهان اوج مى گیرد
3

2

2

8

900 هزار دوز واکسن 
کرونا گم شد؟

راه اندازى سامانه هاى
 برق خورشیدى همچنان

 به صرفه است

روحانى: از انتخابات مهمتر 
اخالق است

5

باغ هاى تشنه در 
انتظار بازگشایى 

زاینده رود

نرگس جوزدانى، متخصص تغذیه و رژیم درمانى درباره 
میزان مصرف میوه جات در طول روز اظهار کرد: یک 

فرد بالغ به صورت متوسط مى تواند روزانه 3 واحد میوه 
مصرف کنند. او افزود: خوردن یک عدد پرتقال، 

یک عدد سیب یا نصف یک عدد موز بزرگ...

دبیر صنف کشاورزان اصفهان گفت: کشاورزان 
شــرق و غرب این خطــه هنوز بــه جمع بندى 
براى تعیین زمان دقیق بازگشــایى آب رودخانه 

زاینده رود نرسیده اند.
اسفندیار امینى با بیان اینکه انجام الزامات، مهمتر 
از زمان بازگشایى آب رودخانه است افزود: موانعى 
در برخى نقاط و بستر رودخانه ایجاد شده است که 

نیاز به الیروبى دارد.
وى با بیان اینکه نمایندگان صنف کشــاورزان 
شرق و غرب  استان اصفهان بازدید میدانى از باال 
دست زاینده رود داشتند و در نشستى به جمع بندى 

نهایى خواهند رسید...

4

خزان تابستانه مراتع اصفهان از راه رسیدخزان تابستانه مراتع اصفهان از راه رسید
یک پرده دیگر از دردسر گرما و خشکسالى که منجر به آتش سوزى مى شودیک پرده دیگر از دردسر گرما و خشکسالى که منجر به آتش سوزى مى شود

3

هشدار مسئوالن استان درباره تبعات عدم صرفه جویى 15 درصدى

امیر مهدى ژوله 
در سریال «دراکوال»

براى باال بردن جام قهرمانى
 لحظه شمارى مى کنم

هافبک تیم سپاهان در مورد شرایط تیمش در تعطیالت لیگ برتر و 
همچنین تیم ملى صحبت کرد.

محمد کریمى در خصوص برنامه تمرینات سپاهان در فرصت تعطیلى 
لیگ برتر اظهار کرد: تمرینات خوبى انجام دادیم و همه برنامه ریزى 

کادرفنى بر این بود که بتوانیم در این فرصت...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رصد 466 تخلف 
انتخاباتى 

در فضاى مجازى

دوز سوم واکسن کرونا باید در پاییز تزریق شود
6

بررسى عملکرد کاپیتان ایران مقابل بحرینبررسى عملکرد کاپیتان ایران مقابل بحرین

حاج صفى به روایتحاج صفى به روایت

شهردارى گز برخوار در نظر دارد
به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شــهر و مفاد بودجه سال هاى 1400 
و 1401 شمسى بهره بردارى و ســرویس دهى در خطوط اتوبوسرانى شهر گز 
به شهرهاى اصفهان و شاهین شــهر و بالعکس را از طریق مناقصه عمومى به 
اشخاص حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
اسناد و مدارك مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز شنبه به تاریخ 1400/4/5 به 
واحد حمل ونقل شهردارى گزبرخوار مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلى 
 www.gazborkhar.ir مناقصه فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى

در دسترس  مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى شهردارى گزبرخوار  

نوبت اول

م.الف:1147326

4

ودر سریال «دراکوال» ر ل ری ور سریال«دراکوال»ر در

ى درباره 
: یک 

د میوه 

6
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کمیسیون گردشــگرى و برند اتاق بازرگانى اصفهان 
اقدام به تهیه بسته پیشنهادى توسعه گردشگرى ویژه 

دولت جدید نمود.
به گــزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانــى اصفهان، 
ششمین جلسه کمیســیون گردشگرى وبرند به معرفى 
بسته پیشنهادى توسعه گردشــگرى ویژه دولت جدید 

و بحث و تبادل نظر در این خصوص اختصاص یافت. 
در ابتداى این جلســه على کرباســى زاده، مشاورعالى 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: امید است تحوالت 
دولت جدید موجب آثــار مثبت اقتصادى بویژه در حوزه 
گردشگرى شــود. وى با بیان اینکه درسال هاى اخیر 
کرونا لطمات جبــران ناپذیرى برپیکره گردشــگرى 
کشورو زیرســاخت هاى این حوزه ایجاد کرد، افزود:با 
توجه به اینکه واکسن کرونا درسطحى گسترده در تمام 
کشورهاى جهان درحال تزریق اســت، این امیدوارى 
وجود دارد که ظرف شش ماه تا یکسال آینده گردشگرى 

باتزریق حداکثرى واکسن، وضعیت بهترى یابد. 
سیدحسن قاضى عسگر، معاون اموراقتصادى استاندارى 
اصفهان نیزخواستار اطالع رسانى محتواهاى تولیدشده 
داستان هاى ناگفته اصفهان به دفاترنمایندگى وزارت 
امورخارجه، ســفارتخانه ها و گالرى داران شد. وى این 

امر را در اثرهرچه سریعتر نهضت شکل گرفته در معرفى 
برندگردشگرى اصفهان موثردانست. 

قاضــى عســگر ضمــن تقدیــر از اقدامــات انجام 
شــده حوزه گردشــگرى در دوسال گذشــته خواستار 
اولویت بنــدى معضالت ایــن حــوزه و تعیین نقش 
دستگاه هاى مختلف در اجراى برنامه هاى پیشنهادى

 شد. 
علیرضا ســاالریان ،رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه 

در اصفهان هــم باتاکید براینکه زیرســاخت هاى حوزه 
گردشگرى براســاس تقاضا تنظیم خواهد شد، مواردى 
مانند توســعه دیپلماســى گردشگرى درکشــوروارتقاء 
فرهنــگ ترافیــک شــهر رادرتوســعه گردشــگرى 
اصفهان حایزاهمیت دانســت. وى خواســتار استفاده از 
ظرفیت هاى نمایندگان مجلس و ائمه جمعه براى کمک 
به فرهنگسازى گردشــگرى در میان مردم و تبیین تاثیر 

گسترش گردشگرى درکاهش آمار بیکارى شد. 

تدوین بسته پیشنهادى توسعه گردشگرى ویژه دولت جدید
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در نشســت اضطرارى تأمین برق اعالم شــد که همه 
شرکت هاى برق در سراســر کشور، خود را براى شرایط 
تنش دمایى هفته آینده که باعث افزایش شدید مصرف 

خواهد شد، آماده مى کنند.
در این نشست، همایون حایـــرى معاون وزیر نیـرو در 
امور برق و انرژى اظهار کرد: هفته گذشته میانگین دماى 
کشــور در حدود 36 درجه بود که پیک 58 هزار و 563 
مگاوات به ثبت رســید. این در حالى است که براساس 
پیش بینى ها هفته آینده میانگیــن دماى هوا 1/4 درجه 
افزایش خواهد یافت و در شرایط تنش دمایى و مصرف 

برق قرار خواهیم گرفت.

در این نشســت همچنین محمدحسن متولـــى زاده،  
مدیرعامل توانیـــر با اشــاره به اینکه تنها دو راه براى 
جلوگیرى از اعمال خاموشى وجود دارد، گفت: یک راه 
ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید است که اعتبارى 
بالغ بر 250 هزار میلیارد تومانى را نیاز دارد و در مدت زمان 
کوتاه نیز به نتیجه نخواهد رسید. راه دوم جلب مشارکت 
عمـوم مردم براى همکارى در مدیریت مصرف و انجام 
کار هاى ساده مانند تنظیم کولر هاى گازى روى 25 درجه 
و اســتفاده از دور کند کولر هاى آبــى و خاموش کردن 
المپ هاى اضافـــى است که مى توانیم با انتخاب آن از 

خاموشى رهایى پیدا کنیم.

حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى  در جلسه 
هیات دولت با اشــاره به انتخابات 28 خرداد ریاســت 
جمهورى، با تاکید بر لزوم رعایت اخالق، گفت: متاسفانه 
در این روزهــا بحث اخالق صدمه جدى دیده اســت. 
انتخابات بســیار مهم اســت ولى از انتخابات مهمتر 

اخالق است. 
رییس دولت تدبیر و امیــد ادامه داد: به نظر من بدترین 
جفا در این انتخابــات جفاى به خود نظام اســت. وى 
خاطرنشان کرد: در این بحث ها مشخص شد که برخى ها 
از دستگاه هاى خیلى خوب هستند، قوه قضاییه و مقننه 
و نیروهاى مسلح همه بدون ایراد هستند. فقط یک جا 

ایراد است و آن هم دولت است و این هم که انشاا... این 
دولت تغییر مى کند پس کال همه چیز خوب مى شــود 

چون بقیه کشور درست است.
روحانى اضافه کرد: اگر در کشــور ایرادى وجود دارد، 
این ایراد فقط براى دستگاه اجراســت؟ یعنى دستگاه 
قانونگذار، مجمع تشخیص مصلحت، قوه قضاییه ایراد 
ندارد، هیچ جا ایراد ندارد. وى ادامه داد: با شــعور مردم 
بازى نکنیم، اینهایى که امــروز مى خواهند براى فردا 
قدرت را در دســت بگیرند، اگر در ایران نبودند و تازه از 
کره مریخ آمده  بودند، خیلى خوب بود، همه آنها بوده اند 

و همه آنها در یک بخشى مسئولیت داشته اند.

شرایط تنش مصرف برق 
در هفته آینده 

روحانى: از انتخابات مهمتر 
اخالق است

تابستان زودرس
 در ایران

ایران امسال گرماى تابستان    برترین ها|
را زودتر از سال هاى گذشته تجربه کرد و دماى 
هوا در فصل بهار بیشــتر از سال هاى گذشته 
گزارش شــد. عالوه بر گرما کاهش شــدید 
بارش ها در نیمســال دوم آبى نیز نگرانى ها را 
درباره کمبــود منابع آبى افزایش داده اســت. 
گرماى شدید هوا و استفاده زودهنگام از وسایل 
سرمایشى باعث شد بســیارى از استان هاى 
کشــور با قطعى برق روبه رو شــوند. یکى از 
مهمترین دالیل این گرماى بى سابقه تغییرات 

اقلیمى اعالم شده است.

یارانه
 امشب واریز مى شود

  باشگاه خبرنگاران جوان |
طبق اعالم سازمان هدفمندســازى یارانه ها، 
یارانه نقدى خرداد 1400 ســاعت 24 امشــب 
(20خرداد) به حســاب سرپرســتان واریز مى 
شــود. این ماه دوازدهمین قســط از اقســاط 
تسهیالت قرض الحســنه یک میلیون تومانى 
مرحلــه اول وام کرونــا از یارانه سرپرســتان 
خانوارى که تسهیالت رادریافت کرده اند کسر

 خواهد شد.

اتریش
 باز مى گردد

  تسنیم| هواپیمایى اتریش از بازگشت 
به آســمان ایران و برقــرارى پروازهاى خود به 
کشورمان از 26 تیرماه 1400 خبر داد. این شرکت 
هفته اى سه پرواز در مســیر وین-تهران-وین 
انجام خواهد داد. پیش از این و در اواخر فروردین 
ماه امســال هواپیما لوفتهانزا پروازهاى خود به 

ایران را از سر گرفته بود.

شرایط اضطرارى
 اعالم شود

کامران شــریفى، عضو هیئت    ایسنا|
علمى دانشــکده دامپزشکى دانشگاه فردوسى 
در مورد خشکسالى در کشور گفت: خشکسالى 
در کشــور ما از مرحله بحران خارج شده و وارد 
ورشکستگى آبى شده ایم. ایران امروز ما ایران 
گذشته نیســت و باید چاره اى براى آن در نظر 
بگیریم. بایــد برنامه هاى کوتــاه مدت، میان 
مدت و بلندمدت داشــته باشــیم. شرایطى که 
در حال حاضر وجود دارد بنــده را به این نتیجه 
رسانده است که باید در کشور شرایط اضطرارى 

خشکسالى اعالم شود. 

افزایش قیمت
 بلیت قطار؟

  ایسنا| رئیس انجمن صنفى شرکت هاى 
حمل و نقل ریلى و خدمات وابسته اظهار کرد: در 
راســتاى افزایش هزینه هاى صنعت حمل و نقل 
ریلى پیشــنهاد افزایش قیمت 60 درصدى بلیت 
قطار را به شــوراى عالى ترابرى ارائــه کرده ایم 
اما تاکنون خبرى مبنى بر برگزارى جلســه براى 
بررســى، تصمیم گیرى و موافقت با این پیشنهاد 

نشده است.

چه مى کنیم ما!
زاده  حســین  محمدحســین    مهر |
بحرینى، نماینده مجلس شــوراى اسالمى  در 
همایش نقدى بر طرح قانونــى بانک مرکزى 
گفت: در 20 سال گذشته رشد تجمیعى 0/36 
درصد بوده اســت که هم باعث خجالت بوده 
و عقــب ماندگى تاریخى را به کشــور تحمیل 
کرده اســت. در همین زمانى که این رشد رخ 
داده است، 102/5 برابر نقدینگى خود را افزایش 

داده ایم.

قهر با مشارکت 
پنجره  فرصت را  مى بندد

  تسنیم| رئیس مجلس در جلسه علنى دیروز 
با بیان اینکه مردم از طریــق انتخابات این فرصت را 
دارند که نگاه کالن حاکم بر مدیریت کشور، مجریان و 
مهمترین برنامه هاى کشور را خودشان مشخص کنند، 
ادامه داد: قهر با مشارکت این پنجره  فرصت را  بدون 
استفاده مناسب از آن براى ملت مى بندد. محمدباقر 
قالیباف افزود: امروز هر کسى که ایران را دوست دارد و 
هر کسى که نگران سرنوشت نسل آینده و فرزندان این 

آب و خاك است، در انتخابات مشارکت خواهد کرد.  

یارانه  بیشتر از کل بودجه! 
  خبرفورى|سید حسین نقوى حسینى، نماینده 
سابق مجلس درباره شــعار تبلیغاتى محسن رضایى 
مبنى بر پرداخت یارانه 450 هزار تومانى گفت: اگر به 
هر ایرانى 450 هزار تومان یارانه داده شود به 450 هزار 
میلیارد بودجه نیازمندیم در حالى که کل بودجه جارى 

کشور کمتر از 200 هزارمیلیارد است!

اینقدر بى کیفیت...
محمد جواد آذرى جهرمى، وزیر     خبر آنالین |
ارتباطات و فناورى اطالعات در کانال تلگرامى خود با 
انتقاد از نحوه برگزارى مناظره دوم انتخابات ریاست 
جمهورى نوشت: مناظره دوم بدتر از مناظره اول؛ اینقدر 
بى کیفیت که صداى برخى از کاندیداها هم درآمد. البته 
به نظرم این روند، مطلوب عده اى محدود است؛ امیدى 
هم ندارم که اصالح شود پس نخواهم گفت امیدوارم 

روند اصالح شود.

رضایى خطش را جدا کرد
مناظره دوم انتخاباتى هم برگزار    نامه نیوز |
شــد تا نامزدها این بار مواضع خود را درباره مســائل 
سیاســى و اجتماعى بیان کنند. البتــه مناظره دوم 
قدرى نسبت به مناظره اول آرام تر برگزار شد. محمد 
مهاجرى، فعال رسانه اى و تحلیلگر مسائل سیاسى 
درباره مناظره دوم انتخاباتى گفت: عمًال آقاى محسن 
رضایى خط خود را از نامزدهاى پوششى جدا کرد و در 
تا آخرین لحظه در انتخابات مى ماند. سئوالى که دفعه 
پیش آقاى همتى مطرح کرد را فقــط آقاى رضایى 
پاسخ داد. مهاجرى گفت: به نظر من در نهایت شاهد 
یک سه قطبى میان آقایان رئیسى، همتى و رضایى 

خواهیم بود.

اگر جرأت دارید...
علیرضا زاکانى نامزد     خبرگزارى دانشجو |
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى در نشست 
خبرى خطاب به همتى و مهرعلیزاده، گفت: اگر جرأت 
دارید بیایید در مناظره رو در رو حرف بزنیم و از برنامه ها 
و داشــته هایمان صحبت کنیم نه بحث هاى مهم را 

انگ سیاسى بزنیم و فرار رو به جلو داشته باشیم.

ُپر تکرارترین نام ها
   خبر آنالین | مرکز داده پژوهــى بتا در داده 
کاوى مناظره دوم سهم نامزدهاى انتخابات ریاست 
جمهورى در مخاطب قرار دادن یکدیگر را بررســى 
کرده است. براساس دیتاهاى منتشر شده،  مهرعلیزاده 
بیشــتر از ســایرین از رقبایش نام برده است. وى در 
مجموع 13 بار نام رئیسى، رضایى، زاکانى و قاضى زاده 
را آورده و 10 بار رئیسى را مورد خطاب مستقیم قرار 
داده است. نام رئیسى در این مناظره نیز پرتکرارترین 
نام بود. نام وى در مجموع 18 بار توسط سایر کاندیداها 

تکرار شده است.

آتش زدن بنر هاى همتى 
  برترین ها| برخى رسانه ها تصاویرى مبنى بر 
آتش زدن بنرهاى انتخاباتــى همتى، نامزد انتخابات 
ریاســت جمهورى در قم را منتشر کرده اند. شنیده ها 
حاکى است سه شنبه شب تعدادى از بنرهاى تبلیغاتى 

همتى در میدان نماز قم به آتش کشیده است.

تا انتخابات

سیامک پیربابایى، عضو اتاق ایران چندى پیش آمار واردات 
واکسن کرونا را منتشر کرد. آمارى که نشان مى داد از 15 
بهمن سال گذشته تا 26 اردیبهشــت امسال حدود پنج 
میلیون و 600 هزار دوز واکسن از کشورهاى مختلف وارد 

کشور شده است.
روز پنج شنبه پیش نیز اعالم شــد که هشتمین محموله 
واکسن روسى «اسپوتنیک وى» به حجم 100 هزار دوز 
با پرواز شــرکت هواپیمایى ماهان به تهران ارسال شد. 
بنابراین در مجموع 5/7 میلیون دوز واکسن کرونا به کشور 

وارد شده است.
براساس آخرین گزارش وزارت بهداشت، از مجموع 5/7  
میلیون دوز واکسن خارجى وارد شده به ایران تا روز دوشنبه 
17 خرداد 4/8  میلیون دوز به مردم تزریق شده است. چهار 
میلیون و 230 هزار و 484 نفر دوز اول واکسن کرونا و 658 
هزار و 285 نفر نیز دوز دوم را دریافت کرده اند. یعنى باید 
در حال حاضر 900  هزار دوز دیگر از این واکسن ها وجود 

داشته باشد؛ اما کجاست؟
بیش از 40 روز از شروع واکسیناســیون سنى سالمندان 
مى گذرد و اغلب آنها هنــوز دوز دوم را دریافت نکرده اند، 
مراجعه حضــورى به مراکز تزریق واکســن نیز بى فایده 
اســت. نبود واکســن و توقف واکسیناســیون در بیشتر 
استان هاى کشور تا حدى بود که سخنگوى سازمان غذا 
و دارو چهارشنبه گذشته مجبور شد از کسانى که به مراکز 
واکسیناسیون مراجعه کرده اند ولى واکسن موجود نبوده و 

واکسینه نشده اند عذرخواهى کند.
علیرضا ناجــى، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى 
دانشگاه شهید بهشتى  گفته که علت نبود واکسن در ایران، 
بدقولى روسیه و چین در تحویل واکسن است. اما مشکل 
نبود واکسن طى چند روز گذشته جدى تر از قبل شده، این 
در حالى است که باید 900 هزار دوز دیگر از واکسن هاى 

وارداتى به کشور وجود داشته باشد.

اگر چه ســخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا مى گوید 
توقف واکسیناسیون حرف درستى نیســت. اما براساس 
آمارهاى وزارت بهداشــت تنها 658 هزار نفر دوز دوم را 
دریافت کرده اند که از توقف یا الاقل ســرعت بسیار ُکند 

واکسیناسیون خبر مى دهد. 
واکسیناسیون سالمندان در حالى متوقف شده و بسیارى 
از مراکز به مراجعه کنندگان مى گویند واکسن نیست که 
براساس آمارها، سرنوشت 900 هزار دوز واکسن کروناى 
وارداتى مبهم است و مشخص نیست این 900 هزار دوز 

واکسن کجاست.
پیش از این هم در حالى که واکسیناسیون سالمندان در حال 
انجام بود مشخص شد 3000 کارمند صداوسیما بدون نوبت 
واکسن کرونا دریافت کرده اند. با آغاز فرایند انتخابات هم 
گفته شد که اعضاى ستادهاى انتخاباتى باید در برابر کرونا 
واکسینه شوند.  واکسیناسیون عوامل برگزارى انتخابات هم 
در دستور کار قرار دارد و با توجه به همزمانى واکسیناسیون 
عمومى و رعایت حق هموطنان قرار شد از توان و ظرفیت 

مضاعف بخش خصوصى و واکسن ایرانى استفاده شود.

900 هزار دوز واکسن کرونا گم شد؟

«کشــف یکى از قدیمى ترین پاتوق هاى افراد عینکى  
تهران کار ســختى نبود چراکه سال هاســت یک مغازه 
قدیمى عینک سازى مقابل کلیساى مریم مقدس تهران، 
میعادگاه مردم، چهره ها و شــخصیت هاى شناخته شده 

معاصر و البته عینکى کشور بوده است.»
 این ورودى گزارش خبرنگار روزنامه «خراســان» است 
که  به مغازه «محمدحسن امیرخانى» با بیش از 50 سال 
سابقه عینک سازى سر زده است. این روزنامه، محمدحسن 
امیرخانى را «یکى از بادانش ترین و فنى ترین سازندگان 

عینک در کشور» معرفى کرده است.
در این گزارش مــى خوانیم که کارگاه عینک ســازى 
امیرخانى در این سال ها، میزبان بزرگان، مشاهیر و مفاخر 
زیادى بوده است. عالوه بر رجل سیاسى چه قبل و چه بعد 
از انقالب، اســتادانى همچون هوشنگ ابتهاج، فریدون 
شهبازیان، مرحوم خسرو شــکیبایى و... از مشتریان این 

مغازه بوده اند.
امیرخانى درباره میزان حساسیت مشــاهیر براى خرید 
عینــک و خاطراتى که از حضــور این افــراد در کارگاه 
عینک سازى اش دارد، چنین مى گوید: «مرحوم خسروخان 
فقید(شکیبایى) هیچ وســواس خاصى در خرید عینک 
نداشت و براى تهیه یک عینک خوب همواره توجه زیادى 
به توصیه و توضیحات من به عنوان کارشــناس ساخت 
عینک داشــت. این اتفاق در حدى بود که به عنوان یک 
هنرمند سرشــناس، متواضعانه در انتخاب قاب و حتى 
ویژگى ظاهرى عینک از من راهنمایى مى گرفت. کیفیت 
براى مرحوم شکیبایى از زیبایى عینک اهمیت بیشترى 
داشت...اســتاد ابتهاج، مردى آرام و فروتــن بود که در 
انتخاب عینک به کیفیت و البته توصیه هاى سازنده آن 
توجه زیادى داشت. ایشــان همچون استاد شهبازیان، 
عجله اى براى خرید نداشتند و تالش مى کردند  بهترین و 

اصولى ترین انتخاب را داشته باشند.» 

هویج در بازار گران شد. همچنین فروش بذر هویج در 
فروشگاه هاى آنالین از 750 هزار تومان تا یک میلیون 

و 100 هزار تومان فروخته مى شود!
یک فروشــنده بذر هویج آمریکایى بــا اعالم این خبر 
توضیح داد: بذر این هویج قاچاقى از آمریکا وارد مى شود. 
مزه این هویج  آمریکایى و کیفیت آن نســبت به ایرانى 
بهتر است. البته ســال 96 هم فروش هویج آمریکایى 

در فروشگاه زنجیره اى «شهروند» خبرساز شد و سر و 
صداى زیادى به پا کرد.

برخى مى گویند بیماران کرونایى از آب هویج براى بهتر 
شدن درمان خود استفاده مى کنند، همین موضوع باعث 
گرانى هویج شده اما توزیع کنندگان میوه معتقدند هویج 
به دلیل افزایش کرایه حمل و نقل و نرخ دســتمزدها 

گران شده است.

بله! هویج هم خیلى گران شدخسرو شکیبایى چه عینکى مى زد؟

 ناگفته هاى یک گریمور

اغلب بازیگران عمل زیبایى کرده  اند

یک گریمور درباره چالش هاى حوزه گریم در تلویزیون و 
اینکه برخى بازیگران از گریمور مى خواهند که آنها را از 

خودشان زیباتر کنند سخن گفت.
شیده کردستانى، گریمور سریال هاى تلویزیونى در پاسخ 
به سئوالى درباره گریم هاى تلویزیونى زنان و اینکه چرا در 
برخى موارد تصویر آنها در سریال ها با چهره واقعى شان 
تفاوت دارد، گفت: این اتفاق به موارد بسیارى از جمله نور 
و قاب بندى بستگى دارد و البته به نوع طراحى لباس و 

حتى مواد گریم هم وابسته است.
وى اضافه کرد: همچنین برخى از تفاوت ها در گریم ها به 
ساختار تلویزیون هم برمى گردد و اینکه به طور مثال فقط 
گردى صورت باید دیده شــود وگرنه در سینما و شبکه 

نمایش خانگى آنقدر دســت باز است که همه چیز تغییر 
مى کند، البته در شبکه نمایش خانگى در برخى سریال ها 

بیشتر آرایش مى کنند تا گریم.
این گریمور بیان کرد: بازیگران همیشــه فکر مى کنند 
زیبایى آنها با گریم در تلویزیون گرفته مى شــود. البته 
خود من این چالش را نداشته ام اما زیاد شنیده ام که برخى 

بازیگران بعد از گریم گفته اند که زشت شده اند.
کردســتانى اظهار کرد: برخــى بازیگــران هم وقتى 
جلوى گریمور مى نشــینند مى گویند ما را زیباتر کن و 
نگاه نادرستى نســبت به گریم دارند. ما همیشه در کار 
استانداردها را حفظ مى کنیم اما خود من مى بینم در برخى 
سریال ها بازیگر را به جاى گریم آرایش مى کنند و انگار 

از او عروس مى سازند.
این گریمور درباره اینکه چقدر براى پیدا کردن چهره هاى 
بدون عمل زیبایى بــا چالش مواجهند گفــت: تقریبًا 
مى شود گفت بازیگرى با چهره بکر نیست یا به سختى 
پیدا مى شــود. بازیگران اغلب گونه مى گذارند یا تزریق 
مى کنند و عمل هاى زیبایى انجام مى دهند و این موارد 
در بازیگران دهه 70 خیلى بیشــتر است. البته هنوز هم 
بازیگرانى داریم که اصًال به صورتشان دست نزده اند مثل 
مرجانه گلچین که من اخیراً اجراى گریم او را در سریال 

«بوتیمار» بر عهده داشتم.

آرمان کیانى

یک پژوهشگر آب گفت: خشکسالى که امسال همه 
کشور با آن دست به گریبان است، باعث شکنندگى 
وضعیت اکوسیستم ها، محیط زیست و منابع شده و 
همین مسئله اهمیت تالش در جهت حفاظت از منابع 

طبیعى را بیشتر مى کند.
مصطفــى فدایى فرد  افــزود: یکى از اثــرات مهم 
خشکسالى، فراهم شدن امکان بروز آتش سوزى هاى 
گسترده مراتع و جنگل هاســت. کمبود بارش باعث 
کاهش رطوبت هوا و خشکیدگى خاك شده و کاهش 
رطوبت و خشک شــدن پوشــش گیاهى را در پى 
دارد. با توجه به اینکه خشکســالى ها عمومًا موجب 
افزایش دما نیز مى شود، خطر افزایش تعداد و وسعت 

آتش سوزى ها محتمل خواهد بود.
فدایى فرد تأکید کرد: با توجه به اینکه ایران پوشش 
جنگلى محدودى دارد، بحران آتش سوزى در کشور 
ما از اهمیت باالیى برخوردار است چراکه عالوه  بر از 
بین رفتن پوشش گیاهى و جنگلى اندِك موجود، به 
دلیل شرایط اقلیمى خشک، احیا و بازگشت مراتع و 
جنگل ها به حالت اولیه بسیار دشوار و زمانبر خواهد 

بود.
رئیس کمیته تخصصى ارزیابى سیالب کمیته ملى 
سدهاى بزرگ ایران یادآور شــد: با توجه به پیش رو 
بودن تابســتان داغ و کم آب، احتمــال وقوع آتش 
ســوزى در جنگل ها و مراتع افزایش خواهد داشت. 
بر این اســاس دســتگاه هاى متولى همچون جهاد 
کشاورزى، منابع طبیعى و محیط زیست باید آموزش، 
فرهنگسازى و توانمندى ساکنین بومى و محلى در 
پیشگیرى از آتش سوزى جنگل ها و مراتع و مهار آتش 
را در دستور کار قرار دهند و از ظرفیت سازمان هاى 
مردم نهاد براى مقابله با چنین بحرانى استفاده کنند. 

آتش سوزى هاى 
گسترده از اثرات مهم 

خشکسالى است

سید حسن نصرا...، دبیر کل حزب ا... لبنان با سخنرانى زنده 
تلویزیونى خود به هفته ها شایعه درباره وخامت وضعیت 
جســمانى اش خاتمه داد. برخى منابع و رسانه ها شایعه 
کرده بودند دبیر کل حزب ا... لبنان به کرونا مبتال شده و 
حال وخیمى دارد. حزب ا... لبنان اما با رد این شایعه اعالم 
کرده بود حال عمومى او خوب است و به زودى به صحنه 

بازخواهد گشت.
دبیر کل حزب ا... لبنان در بخشى از اظهارات خود درباره 
بحران اقتصــادى و کمبود بنزین در لبنــان اظهار کرد: 

پیشنهاد ایران براى فروش بنزین به لبنان با لیره لبنانى 
همچنان پابرجاســت و اگر دولت لبنان شهامت و اراده 
سیاسى الزم را داشته باشد حزب ا... لبنان مى تواند بنزین 
را با لیر لبنانى از ایران خریده و با نفتکش به بنادر این کشور 

در دریاى مدیترانه منتقل کند.
وى گفت: به ایران مى رویم و کشــتى کشــتى بنزین و 
گازوئیل مى خریم و از بندر بیروت براى مردم سوخت وارد 
مى کنیم و دولت لبنان اگر مى تواند جلوى تخلیه بنزین و 

گازوئیل براى ملت لبنان را بگیرد!

سید حسن نصرا...: از ایران بنزین مى خریم 

در دو مناظــره اول و دوم انتخابات ریاســت جمهورى 
«شیمى» و «نوبل شــیمى» خبر ســاز و حاشیه ساز 

شد.
در مناظره اول علیرضــا زاکانى دســتکم دوبار براى 
حمله به عبدالناصر همتى از «نوبل شــیمى» استفاده 
کرد. او در بحــث کاهش پول ملى گفــت: «به همتى 
باید نوبل شــیمى بدهند؛ پول ملى را نابود کرد.» این 
بیان زاکانى بازتاب وسیعى در رســانه ها و شبکه هاى 
اجتماعى داشت و با اســتقبال کاربران اصولگرا همراه 
بود. ظاهراً بحث شــیمى براى محســن رضایى و تیم 
مشــاوران او در مناظره اول جالب بــود به همین دلیل 
درمناظره دوم نیز محسن رضایى از «شیمى» استفاده 

کرد.
او در بخــش ابتــداى ســخنانش در ایــن مناظره در 
بحث جوانان گفت: «یک دانشــجوى شیمى در حال 
دستفروشى مى گفت، ما از گرسنگى، امید مى خوریم، 

چون امید دیدنى است نه شنیدنى.»
او تأکید کرد: «دولت ما امید را به شما برمى گرداند و یک 
بار دیگر لبخند پیروزى بر لبان شما مى نشیند.»اما این 

استفاده رضایى به عنوان یک«خطا» و «گاف» از او در 
شبکه هاى اجتماعى یاد شد.

چرا که عبارت «ما از گرسنگى امید مى خوریم» نه حرف 
یک جوان دانشجوى شــیمى بلکه بخشى از یک ترانه 
خواننده اى است که سال هاســت از کشور خارج شده 

است. این حاشیه نیز  بازتاب وسیعى داشت.

حاشیه سازى «شیمى» در مناظره ها!
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لیست ستاد رضایى
 براى شوراى شهر

مسئول ستاد انتخاباتى محسـن رضایى در اصفهان 
هدف تشـکیل سـتادهاى انتخاباتـى در اصفهان را 
افزایش مشارکت مردم در انتخابات 28 خرداد 1400 
اعالم کرد. مهدى بصراوى با اشـاره بـه اینکه براى 
همـکارى بـا سـتادهاى انتخاباتى محسـن رضایى 
شهروندان مى توانند به ستاد مرکزى واقع در میدان 
احمد آبـاد مراجعه کننـد، اضافه کرد: پذیـراى همه 
افکار در این سـتادهاى انتخاباتى هستیم. همچنین 
براى انتخابات شـوراى شـهر در حال آمـاده کردن 
لیستى هسـتیم که با اهداف دکتر رضایى هم خوانى 
داشـته باشـد و این افراد را به زودى معرفى خواهیم

 کرد.

7 فوتى دیگر
سـخنگوى دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهـان از 
ابتالى 499 نفـر به کرونـا در 24 سـاعت منتهى به 
روز چهارشـنبه در مراکـز تحـت پوشـش دانشـگاه 
علوم پزشـکى اصفهان خبر داد. آرش نجیمى اظهار 
کرد:  از این تعداد 130 نفر در مراکز درمانى بسـترى 
شـدند. وى تصریح کـرد: 212 بیمار هـم در بخش 
مراقبت هاى ویژه نگهدارى مى شـوند. نجیمى آمار 
مرگ و میر بیماران مشکوك به کرونا طى 24 ساعت 
منتهى به روز چهارشنبه در استان اصفهان را 11 نفر 
اعالم کرد و گفت: از این تعداد 7 نفر فوت شده مثبت 

کرونا بوده است.

برداشت جو بیش از میانگین 
به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهان ؛ سـطح زیر کشـت محصـوالت زراعى در 
واحـد گلپایـگان 15 هکتار اسـت کـه از ایـن مقدار 
4 هکتار جو کشـت شـده اسـت. با توجه به میانگین 
برداشـت جو آبـى 4 تـن در هکتـار در کشـور، واحد 
گلپایگان با برداشـت 21 تن در 4 هکتار، به میانگین 
5/3تن در هکتار دسـت یافت که باالتـر از میانگین 

کشورى مى باشد.

بهره بردارى از چاه آب
چـاه آب روسـتاى گرمـه خـور و بیابانک بـا آبدهى 
8 لیتـر در ثانیه در مـدار بهره بـردارى قـرار گرفت. 
به گـزارش روابـط عمومى آبفـا ى خـور و بیابانک، 
با توجـه به بحـران خشکسـالى و همچنیـن کمبود 
تامیـن آب روسـتاى گرمـه، بـه همـت واحـد بهره 
بـردارى و توسـعه آب آبفـا خـور و بیابانـک چـاه 
جدید این روسـتا تجهیز و مـورد بهره بـردارى قرار 

گرفت. 

رفع حادثه شبکه داخلی آب 
حادثه شکستگى لوله 40 میلى متر روستاى وندیش 
نایین رفع شـد. به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 
نایین، شـبکه داخلى آب روسـتاى وندیش نایین که 
دچار شکستگى شـده بود توسـط اکیپ حوادث رفع 
حادثه شـد. در این عملیات نشـتى لوله 40 میلى متر 
پلی اتیلن رفع شـد و با توجه به وجـود چاه فاضالب 
درکنار این لوله از پرت آب به مقدار 5 تا 6 متر مکعب 

در شبانه روز جلوگیري شد.

کشف آرد قاچاق
فرمانده انتظامی شهرسـتان فالورجان از کشـف 4 
تـن و 800 کیلـو آرد قاچـاق در این شهرسـتان خبر 
داد.  سـرهنگ ایرج کاکاونـد بیان داشـت: ماموران 
نتظامـى شهرسـتان فالورجـان حیـن کنتـرل  ا
خودروهاى عبـورى در محـور اصفهان-شـهرکرد 
به یـک وانـت نیسـان و یک وانـت مزدا مشـکوك 
و آنهـا را متوقـف کردند. ایـن 2 خودرو 120 کیسـه 
آرد 40کیلوئـی بـه وزن 4 تـن و 800 کیلـو را حمل 
مى کردند که رانندگان مـدارك قانونى و مجوزهاى 
مربوطـه را ارائه ندادنـد و خودروهـا و محموله هاى 
آنها توقیف شـدند. در ایـن خصوص 2 نفر دسـتگیر 

شدند. 

خبر

70 هزار عامل اجرایى انتخابات ریاست جمهورى و شوراها 
را در استان اصفهان برگزار مى کنند.

دبیر ســتاد انتخابات اســتان اصفهان در جلسه شوراى 
اطالع رسانى اســتان گفت: حدود 3500 شعبه اخذ راى 
براى انتخابات در نظر گرفته شده که نسبت به دوره گذشته 

افزایش یافته است.
حیدر قاســمى با تاکید بر اینکه کرونــا بهانه  خوبى براى 
شرکت نکردن در انتخابات نیســت، افزود: الزم است با 
دادن اطمینان خاطر به مردم و ایجاد شرایط مطلوب براى 
برگزارى پر شور انتخابات، مانع از این شویم که همه گیرى 
کرونا بهانــه اى براى مشــارکت نکــردن در انتخابات 

شود.
وى با بیان اینکه الزم است شرایط بهداشتى در انتخابات 
1400 براى مردم اطمینان بخش باشد، گفت: مردم واقعا 
نگران هســتند و باید اطمینان هــاى الزم درباره رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشتى در شــعبه هاى اخذ راى به آن ها 

داده شود.
معاون سیاســى امنیتى اســتاندارى اصفهان گفت: اگر 
مشارکت باال باشــد، فرد منتخب هم پشــتوانه و اقتدار 
خوبى براى اداره امور پیدا مى کند.وى همچنین از رسانه ها 
خواســت تا تبلیغــات الزم درباره اهمیت مشــارکت در 

انتخابات را انجام دهند .

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشــاره به وضعیت 
امنیتى آرام و نسبتا مطلوب اســتان در آستانه انتخابات، 
گفت: همکاران ما در فرماندهى انتظامى اســتان 466 
تخلف انتخاباتى را در فضاى مجــازى رصد کردند که 
غالبا به دلیل ناآگاهى بوده، امــا در مجموع مورد خاص 

و مهمى نداشته ایم.
ســردار محمدرضا میرحیدرى با اشــاره بــه اقدامات 
پلیس هاى تخصصى در راستاى مهیا شدن بستر براى 
برگزارى هرچه باشکوه تر انتخابات، گفت: وضعیت خوبى 
در سطح جامعه داریم و با فعال شدن ستادهاى انتخاباتى و 
رقابت ها، مورد خاص و مهمى نداشته ایم که باعث ایجاد 

اختالل در روند تبلیغات شود. البته موارد جزئى بوده که 
پلیس امنیت در مرکز استان و یکى دو شهرستان به موقع 
وارد عمل شــدند و امروز شاهد وضعیت عادى در سطح 

استان هستیم.
فرمانــده انتظامــى اســتان اصفهــان، افــزود: 
پیش بینى هاى الزم براى برگــزارى انتخابات و تأمین 
امنیــت 3341 صندوق رأى در اســتان انجام شــده و 
نیروى الزم با هماهنگى سپاه و بسیج تأمین شده است. 
امیدواریم با کمک و پشتیبانى اطالعاتى مردم و حضور 
باشــکوه آنها که نقش اصلى را در ثبات و امنیت استان 

دارند بتوانیم انتخاباتى پرشور و با شکوه برگزار کنیم.

رصد 466 تخلف انتخاباتى
 در فضاى مجازى

70 هزار عامل اجرایى 
انتخابات را برگزار مى کنند

مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان 
از خــزان تابســتانه پوشــش هاى گیاهــى یک 
ســاله در اســتان خبر داد و گفت: از ابتداى سال 
جارى تاکنون هفــت حادثه حریــق در دو هکتار 
از باغات و مراتــع اتفاق افتاده و بــه 17 هکتار از 
پوشــش هاى گیاهى استان خســارت وارد کرده

 است.
منصور شیشــه فروش در گفــت و گو با ایســنا، 
با اشــاره بــه اینکه گــرم شــدن هــوا، افزایش 
موج هاى گرمایى، وزش باد و کاهش بارش ها، باعث 
خشک شدن پوشش هاى گیاهى در جنگل ها و مراتع 
استان شــده، اظهار کرد: این شرایط مراتع و جنگل 

هاى استان را مستعد وقوع حریق مى کند.
وى با بیان اینکه ســال گذشــته 105 مورد حادثه 
حریق در مراتع و جنگل هاى اســتان داشــتیم، 
افــزود: 568 هکتار از اراضى اســتان دچار حریق 
شــد کــه 430 هکتــار آن مرتــع و 138 هکتار 
جنــگل در مناطق مرتفع و غرب و جنوب اســتان

 بــود. مدیــرکل مدیریت بحــران اســتاندارى 
اصفهان بــا اعالم اینکــه از ابتداى ســال جارى 
تاکنون هفت حادثه حریــق در دو هکتار از باغات 
و مراتع استان اتفاق افتاده، گفت: این حریق ها در 
شهرستان هاى سمیرم، خوانســار و لنجان اتفاق 

افتاده و جمعا به 17 هکتار از پوشــش هاى گیاهى 
خسارت وارد کرده است.

مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان 
با بیان اینکه ســال گذشــته بیشــترین حریق در 
شهرستان هاى بوئین و میاندشت، فریدن، خوانسار، 
چادگان، فریدونشــهر، ســمیرم، دهاقان، تیران و 
کرون، گلپایگان، نظنز، شــهرضا و کاشان اتفاق 
افتاد، گفت: هم اکنون پوشــش هاى گیاهى یک 
ساله در استان با خزان تابســتانه مواجه شده اند و 
با وزش بادهاى گرم و کم آبى آماده آتش ســوزى 

هستند.
وى با اشــاره به آموزش افراد محلى براى مقابله 
با حریق در مراتــع و جنگل هاى اســتان در کنار 
یگان حفاظت منابع طبیعى اســتان، خاطرنشــان 
کرد: در مناطق روستایى و عشــایرى تنور گازى، 
اجــاق، کپســول گاز و آبگرمکن خورشــیدى در 
اختیار مردم قرار داده شــده تا از پوشــش گیاهى 
براى ایجاد حریق اســتفاده نکننــد. همچنین به 
شهردارى ها ابالغ شده پوشش هاى گیاهى خشک 
را براى جلوگیرى آتش ســوزى جمع آورى کنند، 
باغداران درختان و شــاخ و برگ هاى خشــک را 
حذف کنند و کشــاورزان ته مانده مــزارع را آتش

 نزنند.

خزان تابستانه مراتع اصفهان از راه رسید

آیت ا... ناصرى روز سه شنبه دوز دوم واکسن کووید 
19 را دریافت کرد و در برابر این ویروس واکسینه شد. 
حجت االســالم احمد ناصرى فرزند آیت ا... ناصرى 
گفت: خوشــبختانه در یک ماه گذشته پس از تزریق 
مرحله نخســت واکســن کووید 19، حال عمومى 
آیت ا... ناصرى مســاعد بــوده و هیچگونه عالئم و 

مشکلى نداشتند.
آیت ا... ناصرى هم با توجه به ارائه آمار واکسیناسیون 
افراد داراى اولویت و پایین بودن سطح مشارکت مردم 
شهرســتان برخوار در طرح واکسیناسیون کووید 19 
ضمن دعا براى نابودى ویروس کرونا از تمام افرادى 
که اولویت دریافت واکسن را دارند خواست با مراجعه 
به مراکز واکسیناســیون، خود را در برابر این ویروس 

واکسینه کنند.

با توجه به اولویت افراد باالى 80 سال، آیت ا... ناصرى 
یک ماه قبل دوز نخست واکسن را دریافت کرده و روز 

سه شنبه دوز دوم واکسن به وى تزریق شد.

آیت ا... ناصرى واکسن زد

دبیر صنف کشاورزان اصفهان گفت: کشاورزان شرق 
و غرب این خطه هنوز به جمع بندى براى تعیین زمان 

دقیق بازگشایى آب رودخانه زاینده رود نرسیده اند.
اسفندیار امینى با بیان اینکه انجام الزامات، مهمتر از 
زمان بازگشایى آب رودخانه اســت افزود: موانعى در 
برخى نقاط و بســتر رودخانه ایجاد شده است که نیاز 

به الیروبى دارد.
وى با بیان اینکه نمایندگان صنف کشاورزان شرق و 
غرب  استان اصفهان بازدید میدانى از باال دست زاینده 
رود داشتند و در نشستى به جمع بندى نهایى خواهند 
رسید گفت: امید است بتوانیم آبى که رهاسازى مى شود 
را با کمترین هدر رفت به اراضى کشاورزى برسانیم که 

کارایى الزم و حداقلى داشته باشد.
دبیر صنف کشــاورزان اصفهان اظهار داشت: موانع 
سنگى در بستر باالدست رودخانه ایجاد شده است و 
در صورتى که این موانع در ایــن مدت کوتاه اصالح 
نشود، رهاسازى آب منفعتى براى کشاورزان نخواهد

 داشت.
وى بیان کرد: تابستان سال گذشته حدود 450 میلیون 
متر مکعب آب به اسم کشاورزان شرق و غرب اصفهان 
رها شد اما امســال 250 میلیون متر مکعب آب براى 
محیط زیست و کشاورزان اختصاص پیدا کرده است 
که خیلى کم است و نیاز به انجام مقدمات، الزامات و 
کارهاى اولیه دارد، در غیر اینصورت این رهاسازى به 

ثمر نخواهد رسید.
وى خاطرنشان کرد: بخشى از ساماندهى بستر زاینده 
رود سال هاى گذشته به صورت مشارکت بین صنف 
کشاورزى و آب منطقه اى انجام شد اما  هدر رفت آب  
دربرخى نقاط از جمله دریاچه ذوب آهن، فوالد مبارکه، 
مجموعه هاى شهردارى در طول مسیر و در قسمت 

چهارمحال و بختیارى و باالدست ســد زاینده رود و 
سد چم آسمان بسیار باالست که باید ساز و کارهاى 
نظارتى ویژه در این زمینه اندیشیده شود تا آب اندك 

موجود به مقصد برسد.
امینى ادامه داد: بر اســاس برآوردهــا آب زاینده رود 
حداقل سه نوبت به مدت 10 تا 15 روز باید رهاسازى 
شود اما شرایط مطلوب براى کشاورزى و محیط زیست 
این است که آب با حجم کمتر اما  طوالنى تر رها شود.

وى اضافــه کــرد: بــر اســاس برنامه ریــزى آب 
رهاسازى شــده تا ســد مروان رودشــت ( در شرق 
اصفهــان ) در بســتر رودخانــه جــارى خواهــد

 شد.
همچنین معاون برنامه ریــزى و امور اقتصادى جهاد 
کشــاورزى اصفهان در گفت و گو با ایرنا از افزایش 
خروجى سد زاینده رود براى آبیارى درختان و باغ ها از 

روزهاى آینده  خبر داد.
اصغر محســن زاده کرمانى افزود: قرار شده است که 
صنوف کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان جلساتى 
را با یکدیگر برگزار کنند و زمان و میزان بازگشایى را از 
طریق صنوف به شرکت آب منطقه اى اعالم شود اما 
این افزایش خروجى سد زاینده رود براى زراعت نیست 

و بیشتر براى نجات باغ هاست.
وى با بیان اینکه روز جمعه هفته گذشته در این زمینه 
جلسه اى برگزار شــد ادامه داد: مســووالن صنوف 
در  روزهاى گذشــته بازدیدهایى از مناطق شــرق و 
غرب انجام دادنــد. وى اضافه کرد: بــراى میزان و 
زمان بازگشــایى باید تصمیم گیرى شود اما دستکم 
باید در چنــد نوبــت و در فواصل زمانى مشــخص 
انجام شود تا باغ ها از خطر خشــکیدگى نجات پیدا

 کنند.

سخنگوى شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات در استان 
اصفهان گفت: پس از بررســى نهایى این شورا فهرست 
انتخاباتى اصالح طلبان براى انتخابات شــوراى شــهر 

اصفهان اعالم شد.
على ناظم زاده اظهار کرد: ســرانجام پس از بررسى هاى 
مختلف و تاکید همیشــگى اصالح طلبان مبنى بر حضور 
موثر در عرصه انتخابات سرانجام شوراى هماهنگى جبهه 

اصالحات در استان اصفهان لیســت واحد 13 نفره خود را 
براى انتخابات شوراى شهر اصفهان تحت عنوان فهرست 

"تن ها براى مردم"  را به شرح زیراعالم کرد:
 قدرت ا... افتخارى، احســان امینى،  بیتا جعفرى، کورش 
خسروى،  الهام داورى، حسین دهقانى،  فرهاد رحیمى،  احمد 
سعادت، شیرین طغیانى، علیرضا مهدى، علیرضا ناظریان، 

علیرضا نصر و داریوش وکیلى.

باغ هاى تشنه در انتظار
 بازگشایى زاینده رود

هشدار مسئوالن استان درباره تبعات عدم صرفه جویى 15 درصدى

بحران آب و برق در اصفهان
 اوج مى گیرد

حاال دیگر این فرضیه که یک روز صبح از خواب بیدار شوید 
و ببینید نه آبى در کار است و نه برقى، کم کم دارد صورت 

واقعى به خودش مى گیرد.
دیروز سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان احتمال داد 
خاموشى ها در هفته آینده بیشتر شود و گزارش رسانه هاى 
محلى حاکى است که « اصفهانى ها از قطعى و افت شدید 

فشار آب گالیه دارند و نگران جیره بندى هستند.»
همزمان، مســئوالن هــر دو صنعت آب و برق هشــدار 
مى دهند که وضعیت وخیم است و باید صرفه جویى کرد؛ 
هر دو هم روى یک عدد تاکید دارند: 15 در صد صرفه جویى 

الزامى است.

شهر بى آب
دیروز خبرگزارى «ایسنا» در گزارشــى که منتشر کرد به 
بررسى هاى خبرنگارش از نقاط مختلف اصفهان پرداخت 
که نشان مى دهد آب در بعضى نقاط قطع و در بعضى نقاط با 

افت فشار همراه شده است.
به نوشته این خبرگزارى، اهالى خیابان کاوه واقع در شمال 
شهر اصفهان از افت شدید فشار آب حتى در طبقات پایین 
گالیه دارند. یکى از ساکنین این منطقه مى گوید: امسال 
حتى آب به طبقه پایین هم نمى رسد و در برخى ساعات روز، 
فشار آب طبقه اول به اندازه شیر سماور است و بدون پمپ 
امکان زندگى نداریم. یکى از اهالى منطقه آتشگاه اصفهان 
نیز با اشاره به قطعى چند ساعته آب در این منطقه مى گوید: 
حتى بعد از وصل شدن آب، شاهد افت شدید فشار آن هستیم 
و براى خورد و خوراك و برخى موارد ناچار به ذخیره آب در 

منزل هستیم.
برخى از ســاکنان خیابان چهارباغ باال اصفهان نیز از افت 
فشار آب گالیه دارند که بدون استفاده از پمپ، آب آنها قطع 
مى شود. اهالى بهارستان اصفهان نیز اگرچه مى گویند با 
قطعى طوالنى مدت آب مواجه نشده اند، اما از افت فشار آب 
گالیه دارند و اگر پمپ آب نداشته باشند، کمتر طعم بى آبى 

را تجربه مى کنند.
یکى از ساکنان خیابان مالصدرا اصفهان نیز از افت شدید 
فشار آب این محله مى گوید که فشار آب آنقدر اندك است 
که آب به کولر نمى رسد و حتى در برخى ساعات پمپ آب 

هم جوابگو نیست.

یکى از اهالى خیابان حمزه اصفهان، با اشاره به اینکه از حدود 
دو هفته پیش فشــار آب این منطقه افت پیدا کرد و دیگر 
همانند قبل نشــد مى گوید: به نظر مى رسد فشار آب این 
محله را کم کرده باشند، البته فشار آب همانند شیر سماور 

نیست، اما به پرفشارى قبل هم نشده است.
یکى از ساکنان شاهین شهر اصفهان نیز از قطعى چند روزه 
آب در این منطقه مى گوید که در این شرایط ناچار شده اند به 

منزل پدر و مادر خود به اصفهان بیایند.
بررسى هاى میدانى ایســنا حکایت از این دارد که منطقه 
ولیعصر، خیابان هاى مدرس، ســروش، بزرگمهر، پروین، 
دشتستان، میدان قدس، شهدا با قطعى آب مواجه هستند 
و اهالى میرداماد و ملک شهر نیز افت شــدید فشار آب را 

تجربه مى کنند.

اصفهانى ها 15 لیتر کمتر آب مصرف کنند 
در همین حال مدیر دفتر بهره بردارى و کاهش آب بدون 
درآمد آبفاى استان اصفهان خواستار صرفه جویى 15 لیترى 

مصرف آب در شبانه روز توسط شهروندان اصفهانى شد.
سیدمحمدحسین صالح با اشــاره به این که در حال حاضر 
سرانه مصرف آب مشترکین شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان 157 لیتر در شبانه روز است گفت: اگر هر شهروند 
فقط 15 لیتر صرفه جویى کرده و مصرف خود را به 142 لیتر 
برساند مى توان تابستان گرم امســال را بدون دغدغه و با 

آرامش پشت سر گذاشت.
وى با بیان این که گرم شدن زودهنگام هوا موجب افزایش 
مصرف و افت شدید فشار آب شبکه در روزهاى اخیر شده 
است گفت: هرچند تصفیه خانه آب باباشیخعلى با ظرفیت 
11500 لیتر در ثانیه در حال فعالیت است اما به دلیل این که 
چاه هاى فلمن در حاشیه زاینده رود به کلى خشک شده و 
میزان آبدهى چاه هاى متفرقه نیز 50 درصد کاهش یافته 
است، در حال حاضر به میزان 3000 لیتر در ثانیه کمبود آب 
داریم که اثر خود را به صورت افت شــدید فشار آب شبکه 

نشان داده است.
مدیر دفتر بهره بردارى و کاهش آب بــدون درآمد آبفاى 
اســتان اصفهان از افزایش 200 تا 300 لیتــر در ثانیه اى 
مصرف آب به ازاى هر درجه گرم تر شدن هوا در 57 شهر و 
380 روستاى تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان بزرگ 
خبر داد و گفت: در صورتى که ســامانه دوم آبرســانى به 

اصفهان وارد مدار نشود، کمبود آب در هفته هاى آینده به 
4300 لیتر در ثانیه خواهد رسید.

برق هم نخواهیم داشت! 
اما در سوى دیگر، وضعیت برق هم بهتر از آب نیست. آن طور 
که اعالم شده است، روزسه شنبه مصرف برق در اصفهان از 

مقدار تولید بیشتر و رکورد مصرف در اصفهان شکسته شد.
همچنین مطابق اظهارات ســخنگوى صنعت برق استان 
اصفهان، اگر همکارى مردم در کاهش مصرف برق کمرنگ 
شود، با توجه به افزایش دماى هوا و گرما از اواخر این هفته 
احتمال خاموشــى ها طى هفته آینده در اصفهان بیشــتر 

مى شود.
محمدرضا نوحى با اشــاره به اینکه مطابــق پیش بینى 
هواشناســى از اواخر این هفته و هفته آینده دماى هواى 
اصفهان افزایش مى یابد، اظهار کرد: اگر همکارى ها ادامه 
یابد، خاموشى نخواهیم داشــت، اما اگر همکارى مردم در 
کاهش مصرف برق کمرنگ شود، با توجه به افزایش دماى 
هوا و گرما احتمال خاموشى ها در هفته آینده بیشتر مى شود.
سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان درباره اینکه طى 
دو هفته گذشته میزان خاموشــى ها کمتر شده بود، اظهار 
کرد: سال هاى گذشته، نیروگاه ها معموال از ابتداى تیر ماه 
تعمیرات اساسى آنها به اتمام مى رسید، اما امسال با توجه 
به گرماى زودرس، بسیارى از واحدهاى نیروگاهى تعمیرات 
اساســى خود را زودتر انجام دادند و در خرداد ماه به کمک 

شبکه سراسرى برق آمدند.
وى با بیان اینکه همچنین نیروگاه اتمى هزار مگاواتى بوشهر 
به شبکه سراسرى برق اضافه شد، ادامه داد: از سوى دیگر 
با توجه به دستور رئیس جمهور برق تمام رمز ارزهاى مجاز 
قطع شد که این اقدام بیش از 300 مگاوات به شبکه برق 

کمک کرد.
نوحى با اشاره به اینکه هفته گذشته نیز مکانى در اصفهان با 
500 دستگاه ماینر کشف شد که برق آن معادل یک تا یک 
و نیم مگاوات است، تاکید کرد: مجموعه این عوامل موجب 

کمرنگ شدن خاموشى ها شده است.
وى گفت: البته بیشترین عامل موثر در کاهش خاموشى ها 
در این مدت مربوط به همکارى مشترکین صنعتى و از سوى 
دیگر صرفه جویى هاى مردم اصفهان با شرکت توزیع برق 

بوده است.

مانى مهدوى

فهرست انتخاباتى اصالح طلبان براى انتخابات شوراى شهر اصفهان
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امیرمهدى ژوله که عالوه بر نویسندگى تجربه 
بازى در چند فیلم و سریال را دارد براى اولین 
بار بازیگر مهران مدیرى در سریال دراکوال شد.

سریال دراکوال به تهیه کنندگى و کارگردانى 
مهران مدیرى، یکى از سریال هاى طنز در حال 
پخش                       شبکه نمایش خانگى است که بازیگران 
مطرحى در آن حضور دارند. امیرمهدى ژوله در 
اینستاگرام خود از نحوه دعوتش توسط مهران 

مدیرى براى بازى در سریال دراکوال گفت. 
این نویسنده طنز نوشت:

با آقاى مدیرى تلفنى حــرف میزدیم راجع به 
دورهمى بود یا سریالى که قرار است بعدا باهم 
کار کنیم. یکهو آن وسط گفت زینب بهت زنگ 
زد؟(زینب نصراللهى/برنامه ریز دراکوال)گفتم 

نه.گفت زنگ میزنه بیا واسه بازى.
گفتم آقاى مدیرى چرا؟ من بازیگر مورد عالقه 
شما نیستم، شما بازیگرى دوست دارى که بیان 

و بدن و ایست و استایل داشته باشه.
گفت یه نقشى داریم نه بدن داره نه بیان، خود 

جنسى، بیا. گفتم چشم!
از قسمت بعد(یازدهم)هســتم.کاش دوست 

داشته باشید 
امیرمهدى ژوله یکى از نویســندگانى اســت 
که در برخى از آثار مطرح مهــران مدیرى به 
عنوان نویسنده همکارى کرده است و در سریال 
دراکوال براى اولین بار یکــى از بازیگران آن 

مى باشد.

پایگاه اینترنتى روزنامه شــیکاگو تریبیون با 
بازنشر گزارش سایت استکر 25 فیلم برتر تاریخ 
سینما را با موضوع ماندگارترین پدرها را معرفى 
کرده اســت که در این فهرست نام فیلم برنده 
اسکار «جدایى نادر از سیمین» در رده پنجم به 

چشم مى خورد.
فیلم تحسین شــده اصغر فرهادى با نمره 8/3 
کاربران ســایت معتبر آى ام دى بــى و امتیاز 
95 متاســکور پنجمین فیلم فرهادى در مقام 
کارگردان محصول سال 89 است. لیال حاتمى، 
پیمان معادى، شهاب حسینى، ساره بیات، سارینا 
فرهادى، بابک کریمى، على اصغر شــهبازى، 
کیمیا حسینى، حمید جانانه، شیرین یزدان بخش 
و مریال زارعى بازیگران این فیلم تحسین شده 
123 دقیقه اى هستند که عالوه بر بردن جایزه 
اسکار بهترین فیلم خارجى زبان، نامزد دریافت 
اســکار بهترین فیلمنامه هم شــد اما آن را به 

«نیمه شب در پارس» وودى آلن واگذار کرد.
برترین پدر تاریخ ســینما طبعا باید مربوط به 
یکى از برترین فیلم هاى تاریخ ســینما باشد؛ 
دن کورلئونه با بازى مارلون براندو در نخستین 
«پدرخوانده» فرانسیس فورد کوپوال محصول 

 .1972

امیر مهدى ژوله 
در سریال «دراکوال»

پدر ایرانى در میان 
ماندگارترین 

پدرهاى  تاریخ سینما

«آبجى» بــا بــازى گالب آدینه نخســتین تجربه  
کارگردانــى مرجان اشــرفى زاده در ســینماى بلند 

داستانى است.
فیلم ســینمایى «آبجى» بــه کارگردانــى مرجان 
اشرفى زاده از جمعه 21 خرداد در سینماهاى هنروتجربه 
به روى پــرده خواهد رفت. فیلمنامه  این اثر توســط 
مرجان اشرفى زاده، ناهید طباطبایى و على اصغرى به 

نگارش درآمده و محمدحسین قاسمى 
آن را تهیه کرده است.

گالب آدینه، معصومه قاســمى پور، پانته آ پناهى ها، 
حمیدرضــا آذرنــگ، بابــک حمیدیان، شــیرین 
یزدان بخش، ســیاوش چراغى پور، على اســتادى، 
احســان امانى، مهســا مهجور، آرمینه زیتون چیان، 
ادموند ملکیان، مریم داننده بازیگران فیلم سینمایى 

«آبجى» هستند.
این فیلم تاکنون در بیش از 10 جشنواره  بین المللى به 
نمایش درآمده و موفق به دریافت عنوان 
بهترین فیلم در جشنواره  

زنان هرات، بهترین بازیگر در جشــنواره   فیلم پکن، 
بهترین بازیگر در جشــنواره ى فیلم بروکلین آمریکا 
و بهترین فیلــم جشــنواره  Action on film آمریکا 

شده است.
«آبجــى» نخســتین تجربــه کارگردانــى مرجان 
اشرفى زاده در ســینماى بلند داستانى است. او پیشتر 
تجربه  ساخت بیش از 20 فیلم کوتاه و مستند، 5 فیلم 
تلویزیونى و یــک مینى ســریال را در کارنامه  کارى 

خود دارد.

یکى از ســریال هاى کمدى نمایش خانگى، مجموعه «شبکه 
مخفى زنان» به کارگردانى افشین هاشمى است که با حضور چند 
ستاره جلوى دوربین رفته و اکنون در مرحله تصویربردارى است.

یکى از ستاره هاى مهم این سریال لیال حاتمى است که پس از 
مجموعه «نهنگ آبى» با این سریال به نمایش خانگى بازگشته 

است. آخرین اثرى که 
او به عنوان بازیگر در 
آن حضور داشــته، فیلم 
«ِهرمان» بــه کارگردانى 
على بهراد اســت. اکنون این 
بازیگر بار دیگر به نمایش خانگى 
آمده تا با یک سریال کمدى تجربه 

جدیدى در این مدیوم داشته باشد.
لیال حاتمى اولین بار سال 97 با سریال «نهنگ 
آبى» به کارگردانى فریدون جیرانى، وارد نمایش خانگى 
و اولین تجربه اش با شکست مواجه شد. او بر سر کیفیت نقش 
خود با سازندگان سریال دچار اختالف شد. طبق گفته خودش، 
وعده ها براى بازنویسى فیلم نامه و عمیق تر شدن نقش «آناهیتا» 
عملى نشد، در نتیجه از ادامه بازى در ســریال انصراف داد و با 
مرگ شخصیت او، کاراکترش از قصه حذف شد. به این ترتیب 
اولین حضور لیال حاتمى در نمایش خانگى آن طور که خودش 

و مخاطبان انتظار داشــتند پیش نرفت. حاال این بازیگر پس از 
گذشت سه سال از حضورش در نمایش خانگى، پیشنهاد بازى در 

سریال کمدى «شبکه مخفى زنان» را پذیرفته است.
لیال حاتمى در ژانر کمدى ســابقه زیادى نــدارد. فیلم «مرباى 
شیرین» ساخته مرضیه برومند، «بى پولى» اثر حمید نعمت ا... 
و «ما همه با هم هســتیم» به کارگردانى کمال تبریزى، معدود 
تجربیات او در این ژانر هستند و البته نقش هایى که این بازیگر 
در آن ها بازى کرده شخصیت هاى بامزه  و طنازى نیستند. فیلم 
کمال تبریزى که آخرین حضور حاتمى در ژانر کمدى محسوب 
مى شــود، اکران موفقى را تجربه نکرد و برخــالف انتظارات، 
فروش عجیــب و غریبى نداشــت. «ما همه با هم هســتیم» 
جزو فیلم هاى ضعیــف لیال حاتمى بــود و با انتقــاد منتقدان 

مواجه شد. 
سریال «شبکه مخفى زنان» عالوه بر بازگشت حاتمى به نمایش 
خانگى، بازگشتى به ژانر کمدى پس از 3 ســال نیز به حساب 
مى آید. اگر او در این سریال نقش متفاوت و ویژه اى را بازى کرده 

باشد، ممکن است شکست «ما همه با هم هستیم» را جبران کند 
و روى جدیدى از توانایى اش را در بازیگرى نشان خواهد داد، اما 

در این باره تردیدهاى زیادى وجود دارد.
عالوه بر لیال حاتمــى بازیگرانى مانند بــاران کوثرى، حمید 
فرخ نژاد، سیامک انصارى، مهدى هاشمى، شبنم مقدمى و احمد 
مهرانفر نیز در این ســریال حضور دارند. تقریبا همه بازیگران 
این سریال در ژانر کمدى تجربه هاى موفقى داشته اند بنابراین 
مى توان گفت ترکیب بازیگران «شبکه مخفى زنان»، ترکیب 
متفاوت و جدیدى است که برگ برنده مهمى براى آن محسوب 
مى شود. با این حال افشین هاشمى کارگردان این سریال، کارنامه 
درخشان و پرافتخارى در سینما ندارد. او تا به حال فیلم هایى مانند 
«خسته نباشید»، «گذر موقت»، «خاله قورباغه» و «خداحافظ 
دختر شیرازى» را ساخته است که هیچ کدام اثر مهمى به حساب 
نمى آید. هنوز نمى دانیم او در اولین تجربه سریال سازى خود در 
نمایش خانگى چه کرده و با وجود ستاره هاى پرشمار، تردیدها 

راجع به احتمال موفقیت این سریال زیاد است.

بازگشت پرتردید لیال حاتمى 

گالب آدینه به سینما بازگشت

روایت «رابرت دنیرو» از آسیب دیدگى اش

به سادگى سقوط کردم 

ستاره سینما در سریال کمدى جدید شبکه نمایش خانگى موفق خواهد شد؟

بازیگــر شــناخته شــده تلویزیــون در جریــان 
تصویربردارى به کرونا مبتال شد اما فارغ از اشاره به 
محبت هاى مردم، گالیه اى قابل توجه از همکارانش 

داشت.
سپند امیرســلیمانى را با کارهاى طنز و پربیننده اى 
مثل ”مرد دو هزار چهره“، ”خوش نشین ها“ و حتى 
”زوج یا فرد“ بیشتر مى شناسیم و این روزها در قاِب 
شبکه دو سیما با کار و نقشــى متفاوت ظاهر شده 
اســت. او در مجموعه ”کلبه عمــو پورنگ“ نقِش 
ِکرم را بازى مى کند. او در جریان تصویربردارى این 
مجموعه به کرونا مبتال شد و االن دوران نقاهت را 

سپرى مى کند. 
امیرسلیمانى گفت: به محِض اعالم ابتالیم در فضاى 
مجازى با موجى از محبت مردم که همیشه نسبت به 
من در طول این سال ها داشتند، مواجه شدم؛ جالب 
اســت که این بار دوســتان تازه  ام یعنى کودکان و 
نوجوانان هم به من لطف داشتند؛ حتى با گریه برایم 

در دایرکت پیام مى گذاشتند. 
بازیگر ســریال ”مرد دو هزار چهره“ در پاســخ به 
این سؤال که گفته مى شــد به عوامل و هنرمندان 
مجموعه ها و برنامه هاى در حال ساخِت تلویزیون، 
واکســن زده مى شــود، مگر این اتفاق براى شما 
نیفتاده، تأکید کرد: قرار بود این اتفاق بیفتد واکسن 
بزنیم اما نشــد! طى یک فرآینــد عجیب و غریب 
خیلى مردم اعتراض کردند به این ماجرا که چرا باید 

بازیگران در اولویت باشــند؟ البته من نمى خواهم 
بگویم در مورد اینکه مردم حق داشتند این اعتراض 
را بکننــد و یا حــق نداشــتند. روِى صحبت من با 
یکسرى از همکاران خودم است که واکسن زدن شان 

را نمایش مى دهند. ما با پاندمى سروکار داریم که 
خیلى از آدم ها را درگیر و خیلى از خانواده ها را 

داغدار کرده است. 
وى افــزود: ایــن رفتارشــان آدم ها را 
عصبانى مى کند! من واقعاً  فکر مى کنم 
براى کار ما واکسن به شدت الزم است 
چون تنها شغلى هستیم در جهان که 
باید بدون ماســک کار کنیم. اگر هم 
واکسن مى زنند چرا این اتفاق را به شو 
مى گذارند!  برخى از همکاران ما برخى 
اوقات کارهایى مى کنند که ناسزایش را 

ما باید بشنویم. 
وضعیــت  دربــاره  امیرســلیمانى 
جسمانى  اش گفت: اطرافیان من رفته اند 
تســت داده اند و به کرونا مبتال نشده اند. 
االن تــب و بــدن درد دارم و باید برویم 
جلوتر تا ببینیــم بیمارى چطور روى بدن 
من خودش را نشان مى دهد. در حالى که 
آســم هم دارم و در همان لحظات اول به 
پزشــک مراجعه کردم و در حال مصرف 

نسخه پزشکم.

روزگار کرونایى سپند امیرسلیمانى
ــان 
ره به 
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بازیگران در اولویت باشــند؟ البته من نمى خواهم 
بگویم در مورد اینکه مردم حق داشتند این اعتراض 
را بکننــد و یا حــق نداشــتند. روِى صحبت من با 
یکسرى از همکاران خودم است که واکسن زدن شان 

نمایش مى دهند. ما با پاندمى سروکار داریم که  را
خیلى از آدم ها را درگیر و خیلى از خانواده ها را 

داغدار کرده است. 
وى افــزود: ایــن رفتارشــان آدم ها را 
عصبانى مى کند! من واقعاً  فکر مى کنم 
براى کار ما واکسن به شدت الزم است 
چون تنها شغلى هستیم در جهان که 
باید بدون ماســک کار کنیم. اگر هم 
واکسن مى زنند چرا این اتفاق را به شو 
ما برخى همکاران مى گذارند!  برخى از

اوقات کارهایى مى کنند که ناسزایش را 
ما باید بشنویم. 

وضعیــت  دربــاره  امیرســلیمانى 
جسمانى  اش گفت: اطرافیانمن رفته اند 
به کرونا مبتال نشده اند.  تســت داده اند و
االن تــب و بــدن درد دارم و باید برویم 
جلوتر تا ببینیــم بیمارى چطور روى بدن 
من خودش را نشان مى دهد. در حالى که 
آســم هم دارم و در همان لحظات اول به 
پزشــک مراجعه کردم و در حال مصرف 

نسخه پزشکم.

یى سپند امیرسلیمانى

در آستانه برگزارى جشــنواره فیلم شانگهاى و 
اعالم نامزدى فیلم بوتاکس در رشته هاى مختلف، 

خبر کنسل شدن آن منتشر شد.
فیلم سینمایى بوتاکس به کارگردانى کاوه مظاهرى 
که موفق به دریافت جایــزه بهترین فیلم اول از 
سى و هشتمین جشــنواره جهانى فجر شده بود 
با شــرکت در مسابقه جشــنواره شانگهاى که 
مخصوص فیلم هاى اول است در سه بخش نامزد 

دریافت جایزه شد.
یکى از دو بخش اصلى مسابقه جشنواره شانگهاى 
که مخصوص فیلم هاى اول است بخش «استعداد 
جدید آســیا» نام دارد که به دلیل مشکالت مالى 

ناشى از کرونا به طور ناگهانى کنسل شد.
فیلم بوتاکس تنها نماینده ایران در این جشنواره 

بود که در سه رشته اصلى بهترین فیلم، بهترین 
بازیگر زن (مهدخت موالیى) و بهترین فیلمبردارى 
(حامد حسینى ســنگرى) نامزد دریافت جایزه 

شده بود.
قرار بود جشنواره شانگهاى از تاریخ 21 الى 30 
خردادماه در چین برگزار شــود.  فیلم سینمایى 
بوتاکس پیش از این در جشــنواره تورین ایتالیا 
برنــده جوایز بهترین فیلــم و بهترین فیلمنامه 

شده است.
 سوسن پرور، مهدخت موالیى، سروش سعیدى، 
محسن کیانى، مرتضى خانجانى، مریم نجفى، 
مهدى پورخانعلى، سجاد میرسعید و ... در فیلم 
بوتاکس به تهیه کنندگى کاوه مظاهرى و سروش 

سعیدى نقش آفرینى مى کنند.

خبر بد براى فیلم بوتاکس
ستاره هالیوود درباره اتفاقى که در فیلم «قاتلین ماه گل» 
برایش رخ داد مى گوید: ماهیچه چهارسر رانم به شکلى 

دچار پارگى شد.
ایران آرت: رابرت دنیرو ماه گذشته در محل فیلمبردارى 
فیلم وسترن ”قاتلین ماه گل“ مارتین اسکورسیزى مصدوم 
شد. این بازیگر افسانه اى یک شنبه این هفته با آتلى روى 
پاى راستش و به همراه زنى که عصاییش را حمل مى کرد 

در نیویورك دیده شده است.
دنیرو پس از مصدومیــت در اوکالهوما بــه نیویورك 
بازگشت تا بر روى پایش عمل جراحى صورت بگیرد. او 
در مصاحبه با ”ایندى وایر“ گفته بود: ”ماهیچه چهارسر 
رانم به شکلى دچار پارگى شد. به ســادگى پایم را روى 
چیزى گذاشتم و سقوط کردم. به شدت دردناك بود و حاال 
ترمیمش کرده اند. اما پیش مى آید، به خصوص وقتى پا به 
سن مى گذارید، باید آماده اتفاقات غیرمنتظره باشید. اما 

قابل مدیریت است.“
هفته گذشته گزارش شــد که دنیرو به هرحال قرار بوده 
13 مى به نیویورك بازگردد و چند هفته استراحت کند. 
به همین علت مصدومیت دنیرو فیلمبردارى ”قاتلین ماه 
گل“ را دچار وقفه نخواهد کرد. همچنانکه دنیرو مى گوید: 
”من در فیلم ”قاتلین ماه گل“ یک شخصیت ایستا دارم. 
چندان حرکت نمى کنم، خدا را شکر. این است که دوام 
خواهم آورد. فقط باید عمل جراحــى را انجام دهند و در 

موقعیت خاصى نگهش دارم و بگذارم التیام پیدا کند.“
اسکورسیزى تولید ”قاتلین ماه گل“ را در ماه آوریل آغاز 
کرد. دیگر بازیگران فیلم ”لئوناردو دى کاپریو“ در نقش 
”ارنست برهارت“ از خویشاوندان هیل، ”لیلى گلدستون“ 
در نقش ”مالى برکهارت“ همسر ارنست، و ”جسى پلمانز“ 
در نقش یک مأمور اف بى آى به نام ”تام وایت“ که مأمور 

رسیدگى به قتل هاى قبیله اوسج است.

مجموعه کمدى اجتماعى «دودکش2» به کارگردانى 
برزو نیک نژاد و تهیه کنندگى زینب تقوایى پس از سریال 

«زیرخاکى 2» روى آنتن شبکه یک مى رود.
تصویربردارى این سریال تلویزیونى از بهمن ماه 99 آغاز 
شد و اغلب سکانس هاى سریال در شمال شرقى تهران 

و منطقه بلوار ارتش تصویربردارى مى شود.
ســریال «دودکش» بــراى اولین بار بــه کارگردانى 
محمدحسین لطیفى و تهیه کنندگى زینب تقوایى در 
ماه رمضان سال 1392 از شبکه یک سیما پخش شد و 
با توجه به مضمون کمدى و تکیه کالم هاى جذاب جزو 
آثار پرمخاطب سیما قرار گرفت. فصل دوم این سریال 
نیز قرار بود در ماه رمضان 1400 روى آنتن برود اما براى 

پخش در آن زمان آماده نشد.
در خالصه داستان ســریال «دودکش 2» با اشاره به 
همان تکیه کالم ها آمده است: «خانواده فیروز مشتاق 
که بى قیف و قپى به سفرى رفته اند، در راه بازگشت به 

تهران با دخترى همسفر مى شــوند که از نظر بهروز، 
«نیمه گمشــده» قلمداد مى شــود و به ضرس قاطع، 
شروعى براى فرو رفتن خانواده در آمپاس است! بماند 
که با آنچه از نصرت و شرایط جدیدش مشهود به نظر 
مى رسد، بستر قمپزش گسترده تر از قبل شده است و با 
عقبه اى که از آنان سراغ داریم، ماجراهایى آغاز مى شوند 
که بى هیچ شائبه اى در زندگى همه و به ویژه کسانى که 

پا به قالیشویى مى گذارند، تاثیرگذار هستند!».
برزو نیک نژاد در فصل اول ســریال «دودکش»، به 
عنوان نویســنده و در فصل دوم کارگردان مجموعه 

است. 
هومن برق نورد، سیما تیرانداز، بهنام تشکر، نگار عابدى، 
امیرحسین رستمى، الناز حبیبى، محمدرضا شیرخانلو و 
یاس نوروزى بازیگران فصل اول «دودکش» هستند 
که در فصل دوم نیز با تغییراتى به همراه بازیگران جدید 

حضور خواهند داشت.

«دودکش 2» بعد از «زیرخاکى 2» روى آنتن مى رود
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مربى تیم ملى در سفرهاى اخیر دست به کار جالبى زده است.
بعد از بازى بحرین و ایران، در رختکن تیم ملى مرتضى پورعلى 
گنجى مدافع تیم ملى به شوخى به کریم باقرى مى گفت: «آقا 
کریم پفک ها کو؟» جالب اینجاست که باقرى در سفر به هند هم 

یک کارتن پفک همراه خود داشت. ظاهراً این پفک ها 
از نظر آقا کریم خوش یمن است و آنها را به بحرین 

هم برده اســت. اخیراً سنگ سفیدى بازیکن تیم 
ملى فوتسال هم در مصاحبه اى گفت وقتى در 
سفرهاى تیم ملى همراه خود تخمه و ویفر دارد، 

ایران برنده مى شود.

پفک هاى خوش یمن آقا کریم!

محمد دانشور، رکابزن 28 ســاله که رکورددار تمام 
رشته هاى سرعت در کشور است و همچنین مدال 
طالى بازى هاى آســیایى 2014، مــدال طالى 
قهرمانى آسیا در ســال هاى 2016 و 2017 و مدال 
برنز قهرمانى آسیا سال در 2018 را در کارنامه دارد، 
پس از مذاکره با محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه 
ســپاهان، قراردادش را با طالیى پوشــان اصفهان 
تمدید کرد. پیش از آن نیز مهران اسماعیلى سرمربى 
تیم دوچرخه سوارى فوالد مبارکه سپاهان قراردادش 

را براى هفتمین سال پیاپى با سپاهان تمدید کرد.

تمدید قرارداد قهرمان آسیا با سپاهان

موج انتقادات از کاپیتان تیم ملى پس از دیدار بحرین افزایش 
چشمگیرى داشته ولى این نقدها و کارشناسى ها تا چه اندازه بر 

پایه آمار و ارقام استوار و بحق است؟
با وجود آنکه تیم ملى پیروزى مقتدرانه اى برابر بحرین کسب 
کرد انتقادات فراوانى نسبت به عملکرد کاپیتان تیم ملى در این 
دیدار مطرح شده است. احسان حاج صفى که در این مسابقه با 
صالحدید دراگان اسکوچیچ در پست هافبک چپ در کنار وحید 
امیرى به میدان رفت، در نیمه نخست نمایش خوبى نداشت و 
در نقش بازى ساز نتوانست گره گشاى تیم ملى باشد. نیمه دوم 
با آمدن قدوس به جاى محمدى، حاج صفى پس از مدت ها به 
پست تخصصى خود در زمان حضور کى روش یعنى دفاع چپ 

بازگشت و توانست عملکرد بهترى را به ثبت برساند.
با این حال منتقدین او معتقدند سانترهاى کاپیتان تیم ملى در 
این مســابقه چنگى به دل نزده و دقت پاس هاى او نیز کاهش 
یافته بوده است البته نکته مهمى که از چشمان منتقدان احسان 
جا مانده بود، قطع توپ هاى به موقع او بود که باعث شــد تا به 
خوبى فاز تهاجمى بحرین را از کار بینــدازد. با وجود همه این 
نقاط ضعف و قوت در عملکرد حاج صفى، آیا واقعًا کاپیتان تیم 
ملى بازى ضعیفى را به نمایش گذاشت؟ براى بررسى دقیق این 

موضوع، بد نیست نگاهى به آمار و ارقام بیندازیم.
طبق نمرات «متریکا»، احسان حاج صفى ششمین بازیکن تیم 

ملى میان 16 بازیکنى است که فرصت بازى مقابل بحرین را 
پیدا کردند. نکته جالب دیگر این است که علیرغم تمجیدها از 
وحید امیرى و انتقادها از کاپیتان تیم ملى، احســان با دریافت 
نمره 7/36 دقیقًا همان امتیاز وحید امیرى را کســب کرده که 
دقیقًا مانند حــاج صفى در یک خط ولى در ســمت دیگر قرار 

گرفته بود.
موضوع بسیار مهمى که در خصوص عملکرد احسان حاج صفى 
باید در نظر گرفت، عملکرد ضعیــف میالد محمدى با نمره به 
عنوان دفاع چپ در نیمه نخست با نمره 6/08 بود و حاج صفى 
که خط جلو او بازى مى کرد، مجبور بود شعاع حرکتى بیشترى 
داشــته و در بعضى صحنه ها مناطــق اختصاصى میالد را هم 
پوشش دهد. اسکوچیچ نیز با استناد به همین موضوع حاج صفى 
را در زمین نگه داشت ولى محمدى را بیرون کشید تا شکننده 
بودن تیم ملى در سمت چپ جبران شــود چرا که شب خوب 
محمدى نبود و احســان حاج صفى نیز که اغلب میل تهاجمى 

دارد، آن منطقه از زمین را حسابى خالى مى کرد.
با نگاهى به ریز آمار عملکرد کاپیتان 31 ساله تیم ملى مى توان 
دریافت که نمایش او در بسیارى از موارد مقابل بحرین بى نقص 
بوده و انتقادات به او چندان وارد نیست. حتى به جرأت مى توان 
گفت حاج صفى در نبردهاى تن به تن و توپ گیرى از بحرینى ها 
بهترین یا الاقل یکى از بهترین هاى تیم ملى در مصاف دوشنبه 

شــب با بحرین بوده است. 
او با 4 نبرد هوایى موفق، 
بیشتر از سایر شاگردان 
موفقیت دست یافته اســکوچیچ در هــوا به 

اســت. حاج صفى همچنین با 11 نبرد تن به تن و 2 تکل 
موفق، دومین نفر و با 14 باز پس گیرى و 5 عملکرد دفاعى 
موفق، توپ از میان ملى پوشان از این حیث بوده که نشان 
از صالبت او در خط دفاع و میانه زمین دارد که البته به نظر 
مى رسد همه آن در سایه تک اشتباه خطرناکش در دفاع قرار 

گرفته باشد.
البته پاس هاى احســان در این بازى یازدهمین دقت را با 76 
درصد داشــته ولى برخالف ایراداتى که به ارســال هاى حاج 
صفى گرفته مى شــود، او با تحویل 7 پاس بلند ســالم به هم 
تیمى هایش بسیار مفیدتر از ســانتر خشک و خالى با توپ هاى 
بلندش به تیم ملى کمک کرده اســت. کاپیتان احســان جزو 
شش بازیکنى است که توانستند پاس هاى کلیدى به سایرین 
برســانند و از این منظر، آنقدرها هم در پــاس دادن بد عمل 
نکرده و حتى از نقاط قوتش بوده اســت همچنین گفتنى است 
حاج صفى یکى از سه ملى پوش کشورمان به همراه طارمى و 
آزمون است که توانست شــوت هایش را به چهارچوب بحرین

 شلیک کند.

بررسى عملکرد کاپیتان ایران مقابل بحرین

حاج صفى به روایت عدد  و  رقم

پیام نیازمنــد، دروازه بان ملى پــوش تیم فوتبال 
ســپاهان مد نظر باشــگاه هایى از لیگ بلژیک و 

لهستان قرار گرفته است.
پیام نیازمند، دروازه بان تیم فوتبال سپاهان عملکرد 
درخشانى در این تیم داشــت؛ به همین علت این 
دروازه بان از سوى اســکوچیچ به تیم ملى دعوت 
شده اســت.  عالوه بر این، درخشش نیازمند باعث 
شده است که این دروازه بان مورد توجه باشگاه هایى 
از لیگ بلژیک و لهستان قرار بگیرد و این احتمال 
وجود دارد او به یکى از پیشنهادات جواب مثبت بدهد 

و فصل آینده لژیونر شود. 
در حال حاضر نیازمند همــراه با تیم ملى فوتبال در 
مســابقات مقدماتى جام جهانى در بحرین حضور 
دارد و بایــد دید اســکوچیچ در بازى هاى بعدى از 
این بازیکن درون دروازه تیم ملى فوتبال اســتفاده 

مى کند یا نه!

با وجود نتایج اخیر استقالل، هافبک میانى این تیم همچنان معتقد است 
آبى ها چیزى براى قهرمانى کم ندارند.

مهدى مهدى پور، بازیکن ســابق ذوب آهن اصفهان و هافبک فعلى 
استقالل در آخرین هفته هاى قبل از تعطیلى لیگ برتر روند خیلى خوبى 
داشت و توانســت یکى از مهره هاى کلیدى فرهاد مجیدى در ترکیب 
آبى پوشان باشــد. اما قبل از بازى با صنعت نفت دچار مصدومیت شد و 
آخرین بازى استقالل را از دست داد. او که از روز شنبه گذشته مجدداً در 
تمرینات گروهى شرکت کرده درباره تکلیف قهرمانى مسابقات امسال 

به سؤاالت «همشهرى» پاسخ داده است.

خیلى ها در مســابقات لیگ شــانس قهرمانى 
پرسپولیس و سپاهان را بیشتر از همه مى دانند. 

نظر خودت چیست؟
خب شرایط آنها در جدول بهتر است اما تیم ما هم چیزى براى قهرمانى 
کم ندارد. حاال امتیازاتى را بنا به دالیلى از دست دادیم ولى سعى مى کنیم 
با تمرکز در بازى هاى پیش رو ظاهر شویم و بهترین عنوان را به دست 

بیاوریم.
اگر به هر دلیلى استقالل قهرمان لیگ برتر نشد، 
دوست دارى از بین سپاهان و پرسپولیس کدام 

تیم قهرمان شود؟
اگر استقالل قهرمان نشد ترجیحم این است که سپاهان قهرمان شود.

این حرف را بخاطر اصفهانــى بودن مى زنى یا 
اینکه در استقالل بازى مى کنى؟

به هرحال استقالل تیم من است و با تمام وجود برایش تالش مى کنم. 
استقالل اولویت اول و آخر من است اما ســواى این تیم بنا به مسائل 
شخصى دوست دارم سپاهان قهرمان شود. به نظرم سپاهان امسال جزو 

تیم هاى خوب لیگ بود.

ستاره نویدکیا 
لژیونر مى شود؟

مدافع اسبق پرسپولیس و حال حاضر سپاهان در حال توافق با این باشگاه براى دریافت 
مطالبات خود است.

شایان مصلح که پیش از جدایى از این باشگاه با دریافت چک 500 میلیونى 
رضایتنامه خود را دریافت کرد، اکنون با گذشــت دو سال هنوز موفق به 

نقد کردن آن نشده است. اتفاقى که باعث شد شایان مصلح چندى 
پیش با شکایت در کمیته تعیین وضعیت، حکم محرومیت باشگاه 

پرسپولیس را دریافت کند.
 باشگاه پرسپولیس البته در آن مقطع با توافق با این بازیکن 
و وعده پرداخت طى سه ماه آتى، این حکم را غیرفعال کرد. 
اکنون بار دیگر با سررسید این ماجرا و موعد پرداخت به شایان 
مصلح، باشگاه پرسپولیس در حال مذاکره با این بازیکن براى 

جلب رضایت وى است.
باشگاه پرسپولیس قصد دارد ضمن دریافت تخفیف و کاهش مبلغ 

توافق شده، طى روزهاى آتى این مبلغ را به شایان مصلح پرداخت 
کرده و این پرونده را خاتمه دهد و در این زمینه به توافقاتى نیز با این 

بازیکن دست یافته است.

آرزوى یک ذوب آهنى براى 
قهرمانى سپاهان

ق با این باشگاه براى دریافت 

0چک500 میلیونى
 هنوز موفق به 

صلح چندى 
 باشگاه 

ن 
د.
ن

اى 

ش مبلغ 
 پرداخت 

ى نیز با این 

پرسپولیس به دنبال توافق نهایى با یک سپاهانى

هافبک تیم سپاهان در مورد شرایط تیمش در تعطیالت لیگ برتر 
و همچنین تیم ملى صحبت کرد.

محمد کریمى در خصوص برنامه تمرینات ســپاهان در فرصت 
تعطیلى لیگ برتر اظهار کرد: تمرینات خوبى انجام دادیم 

و همه برنامه ریزى کادرفنى بر این بود که بتوانیم در این 
فرصت آمادگى خودمان را حفظ کنیم. اردوى خوبى در 
کردان داریم و یک دیــدار تدارکاتى خیلى خوب هم با 
تیم نفت آبادان داشتیم که به ما خیلى کمک کرد و قرار 
است در فرصت باقیمانده چند دیدار تدارکاتى دیگر هم 

داشته باشیم تا از شرایط بازى خارج نشویم و 
در کل شرایط خوبى بر تیم حاکم است و 

منتظر شروع دوباره رقابت ها هستیم 
تا بتوانیــم با قدرت به مســابقات 

برگردیم و با نتایج خوب هواداران 
را خوشحال کنیم.

وى در مــورد حضور ســه 
بازیکن از سپاهان در اردوى 
تیم ملى هم عنــوان کرد: 
به هر حال نفرات تیم ملى 

بر اساس سلیقه سرمربى انتخاب 
مى شوند و آقاى اسکوچیچ هم نظرش 
دعوت از این نفرات بــوده ولى به نظر 
من ســپاهان کیفیت باالیى از خودش 
در مســابقات لیگ نشان داده و حداقل 

دو سه بازیکن دیگر هم مى توانســتند در این  فهرست حضور 
داشته باشند و سپاهان قابلیت این را داشت که کمک بیشترى به 
تیم ملى داشته باشد. در کل خوشحالم که تیم ملى نتایج 
خوبى کسب کرده اســت و من هم مثل هر ایرانى 
دیگرى آرزوى موفقیت براى تیم ملى کشورم دارم 
و امیدوارم در دو بازى باقیمانده هم بتوانیم نتایج 
خوب و قابل قبولى کسب کنیم و راهى مرحله بعد 

و پس از آن جام جهانى شویم.
هافبک ســپاهان در مورد رقابت با پرسپولیس در 
کورس قهرمانى هم گفــت: رقابت خیلى 
سختى بین ما و پرسپولیس وجود دارد 
و هرچند هنوز به طور قطع نمى توان 
گفت سایر تیم ها از کورس خارج شدند 
ولى شــرایط جدول جورى است که 
نشــان مى دهد قهرمان لیگ یکى از 
این دو تیم خواهد بود و با توجه به آنچه 
تا کنون دیدم حس مى کنم این رقابت 
تا هفته پایانى ادامه داشته باشد و در 
نهایت قهرمانى بــه تیمى خواهد 
رسید که اشتباهات کمترى داشته 
باشــد و امیدوارم آن تیم ما باشیم 
که هوادارانمان را شاد مى کنیم و جام 
را باالى سر مى بریم و براى آن روز لحظه 

شمارى مى کنم.

براى باال بردن جام قهرمانى لحظه شمارى مى کنم

باشگاه فوالد خوزستان که اخیراً با پرونده هاى سنگین 
بازیکنان برزیلى، ژاپنى و البته محمد بلبلى روبه رو بوده، 
با یک پرونده دیگر نیز که مربوط به شــکایت سروش 

رفیعى است،  مواجه شده است.
ســروش رفیعى براى انتقال یک نیم فصل قرضى به 
فوالد قراردادى دالرى  با مدیران پیشــین این باشگاه 
امضا کرد. او که تنها در چند بازى انگشــت شمار براى 
فوالد به میدان رفت، بعد از اختــالف با مدیران وقت 
باشــگاه اردوى این تیم را ترك کرد و به پرســپولیس 

پیوست.
این در حالى است که شکایت این بازیکن براى دریافت 
معوقات قرارداد و البته خسارت و غرامت از باشگاه فوالد 
در کمیته وضعیت فدراســیون فوتبال باز شده بود و به 

تازگى حکم این پرونده صادر شده است.
طبق رأى کمیته وضعیت با دفاع باشگاه فوالد، شکایت 
مبنى بر خسارت و غرامت رفیعى رد شده است. به این 
ترتیب از شکایت 300 هزار دالرى این بازیکن، باشگاه 
فوالد خوزستان به پرداخت تنها 75 هزار دالر محکوم 
شده است. به این ترتیب باشگاه فوالد خوزستان موفق 
شده با رأى صادره از ســوى کمیته وضعیت 225 هزار 
دالر (حدود 5 میلیارد تومان) از اصل شکایت این بازیکن 
را کاهش دهد. این در حالى است که اگر طبق اصل مبلغ 
شکایت رفیعى توسط کمیته وضعیت رأى صادر مى شد، 
باشــگاه فوالد در کنار مشکالتش با یک بحران جدى 

روبه رو مى شد.
ســعید آذرى در دوره مدیریتــش در باشــگاه فوالد 
خوزستان با پرونده هاى زیاد داخلى و خارجى که مربوط 
به دوره هاى قبلى اســت دســت و پنجه نرم مى کند و 
درحالى که پنجره نقل و انتقاالتى این تیم به دلیل پرونده 
محمد بلبلى هنوز بسته است، محکومیت جدیدى براى 
نماینده اهواز از راه رسیده تا سعید آذرى و مدیران این 
مجموعه گرفتار دردسر جدیدى از میراث گذشته شوند.

حبت کرد.
ص برنامه تمرینات ســپاهان در فرصت 

ر کرد: تمرینات خوبى انجام دادیم 
این  رفنى بر این بود که بتوانیم در
حفظ کنیم. اردوىخوبى در ن را

ـدار تدارکاتى خیلى خوب هم با 
 که به ما خیلى کمک کرد و قرار 
ده چند دیدار تدارکاتى دیگر هم 

ط بازى خارج نشویم و 
 تیم حاکم است و 

ابت ها هستیم 
 مســابقات 

ب هواداران 

 ســه 
دوى 
کرد: 
ملى 

بى انتخاب 
چیچ هم نظرش 
ـوده ولى به نظر 
باالیى از خودش
ان داده و حداقل 

داشته باشند و سپاهان قابلیت این را د
تیم ملى داشته باشد. در کل خ

خوبى کسب کرده اســت
دیگرى آرزوى موفقیت
بازى و امیدوارم در دو
خوب و قابل قبولى کس
و پس از آن جام جهانى
هافبک ســپاهان در مو
کورس قهرمانى
سختى بین
و هرچند ه
گفت سایر
ولى شــرا
نشــان مى
این دو تیمخ
تا کنون دید
تا هفته پایا
نهایت قه
رسید که
باشــد و
که هواداران
را باالى سر مى
شمارى مى کنم

دردسر یک سپاهانى براى 
مدیرعامل اسبق ذوب آهن

رسانه هاى دو کشــور پرتغال و روسیه که مهدى 
طارمى و سردار آزمون براى تیم هاى باشگاهى آن 
کشــورها بازى مى کنند، درخشش این دو مهاجم 
تیمى ملى کشورمان در برابر بحرین را مورد توجه 

قرار دادند. 
نشریه رکورد پرتغال از ستاره تیم ملى ایران در بازى 

با بحرین تمجید کرد.
تیم ملى فوتبال ایران موفق شد در دیدار با بحرین 
به برترى قاطع 3 بر صفر دست پیدا کند و ستاره تیم 
ملى در این پیروزى مهدى طارمى بود که یک گل 

زد و دو پاس گل داد.
نشریه رکورد پرتغال در تمجید از عملکرد مهاجم تیم 
ملى نوشت: طارمى در بازى تیم ملى ایران درخشید 
و توانست عملکردى فوق العاده مقابل بحریِن هلیو 

سوزا، سرمربى پرتغالى این تیم به ثبت رساند.
این رســانه پرتغالى اظهار داشت که طارمى نقشى 
اساســى در پیروزى 3 بر صفر تیم ملى کشورمان 
مقابل بحرین ایفا کــرده و با 2 پاس گل و یک گل 
شانس صعود به مرحله بعدى راه یابى به جام جهانى 

را زنده نگاه داشته است.
رکــورد پــاس گل طارمــى در گل دوم آزمون را 

فوق العاده خواند و از او تمجید کرد.
در همین حال رسانه هاى روسیه هم به درخشش 
ســتاره ایرانى زنیت واکنش نشــان دادند. سایت 
«rsport» روسیه نوشــت: آزمون براى تیم ملى 
ایران در انتخابى جام جهانى مقابل بحرین دبل کرد.

تمجید رسانه هاى پرتغال 
و روسیه از درخشش 

طارمى و آزمون

مى کند یا نه!

ست به کار جالبى زدهاست.
کن تیم ملى مرتضى پورعلى 
هکریم باقرى مى گفت: «آقا 
ت که باقرى در سفر به هند هم 

ت. ظاهراً این پفک ها 
و آنها را به بحرین 

دى بازیکن تیم 
گفتوقتى در 
ه و ویفر دارد، 

است. 
فق،
ان
موفقیت دست یافته  به

2 نبرد تن به تن و 2 تکل  مچنین با 11
5 عملکرد دفاعى 5 باز پس گیرى و 144

لى پوشان از این حیث بوده که نشان 
فاع و میانه زمین دارد که البته به نظر 
یه تک اشتباه خطرناکش در دفاع قرار 

6ان در این بازى یازدهمین دقت را با 76
خالف ایراداتى که به ارســال هاى حاج 
او با تحویل 7 پاس بلند ســالم به هم  7د،
دتر از ســانتر خشک و خالى با توپ هاى 
ککرده اســت. کاپیتان احســان جزو 
ه توانستند پاس هاى کلیدى به سایرین

آنقدرها هم در پــاس دادن بد عمل  ظر،
وتشبوده اســت همچنین گفتنى است 
 ملى پوش کشورمان به همراه طارمى و 
ت شــوت هایش را به چهارچوب بحرین

م

تحض فه ن ا د تند ان ت

مارى مى کنم
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یافتن یک درمان قوى که بتواند ویروس کرونا را قبل 
از گرفتار کردن سیستم ایمنى بدن بیمار شکست دهد 
تا کنون یک هدف دست نیافتى بود اما اکنون تحقیقات 
جدید نشــان مى دهد که بیش از دهها داروى موجود 
یا داروى در دست ســاخت مى توانند این کار را انجام

 دهند.  
محققان در این تحقیقات بیش از 12 هزار دارو را در دو 
نوع مختلف سلول انسانى آلوده به کووید-19 بررسى 
کردند. محققان از بین این داروها، 90 مورد را شناسایى 
کردند کــه از تکثیر کوویــد-19 حداقــل در یکى از 
رده هاى ســلول هاى انســانى جلوگیرى مى کند. در 

نهایت مشخص شد که از این داروها، عملکرد 19 دارو 
با داروى «رمدیســیور» هماهنگ بود و یا فعالیت آن را 

تقویت مى کرد.
محققان گفتند از 19 دارویى که نویــد درمان کرونا را 
مى دهند، 13 دارو باالترین ظرفیت را براى استفاده به 

عنوان درمان خوراکى کووید-19 نشان مى دهند.
پیتر شــولتر رییس و مدیر عامل شــرکت تحقیقاتى 
اســکریپس گفت: هنوز داروهاى ضد ویروسى بسیار 
موثرى نداریم کــه بتوانند از ابتال بــه کرونا جلوگیرى 
کرده و یــا جلوى وخیــم تر شــدن این بیمــارى را

 بگیرند.

رئیس کمیته اپیدمیولوژى کووید 19 اعالم کرد دوز سوم 
واکسن کرونا باید در پاییز تزریق شود.

حمید سورى گفت: بر اساس مطالعه جدیدى که در لنست 
منتشر شد، واکســن فایزر کووید 19 سطح پادتن هاى 

کمترى علیه نوع دلتا یا واریانت هندى تولید مى کند.
او ادامه داد: به نظر مى رسد سطح آنتى بادى در افراد مسن 
کمتر است و با گذشت زمان کاهش مى یابد که این کاهش 
مى تواند به این معنى باشد که برخى از افراد واکسینه شده 
الزم است تا دوز سوم واکسن کرونا را در پاییز تزریق کنند.
رئیس کمیته اپیدمیلوژى کووید 19 بیان کرد: از طرفى 
بنابر گزارش هفتگــى کووید 19 در جهــان طى هفته 

گذشته، تعداد موارد و مرگ و میر گزارش شده همچنان 
کاهش یافته است.

سورى اظهار کرد: منطقه اروپا بیشترین کاهش در موارد 
جدید و مرگ و میر را در این هفته گزارش کرده و به دنبال 
آن منطقه جنوب شرقى آسیا است. مناطق قاره آمریکا، 
مدیترانه شرقى، آفریقا و اقیانوس آرام غربى تعداد موارد 

مشابه هفته قبل را گزارش کرده است.
رئیس کمیته اپیدمیلوژى کووید 19 ادامه داد: در منطقه 
مدیترانه شــرقى تا کنون در 10 کشــور به طور رسمى 
گزارش موارد واریانت آفریقایى گزارش شــده که ایران 

یکى از آنهاست.

شناسایى 13 دارو به عنوان 
گزینه هاى درمان کووید-19

دوز سوم واکسن کرونا
 باید در پاییز تزریق شود

همه چى مقبوله!
معاون فنى مرکز سـالمت محیط و کار    مهر |
وزارت بهداشـت،گفت: در مجموع مى توان به آموزش 
و پرورش براى برگـزارى امتحانات نهایـى پایه نهم و 
دوازدهم به صورت حضورى، نمره قبولى داد. محسن 
فرهادى افزود: آنچه در این بازرسـى ها مشـاهده شد، 
این بـود که رعایـت پروتکل ها در حـدود 99/5 درصد 

بوده است.

موج پنجم
  روزنامه ایران | متأسـفانه هشـدارهاى 
وزارت بهداشت و درمان در ایران نشان دهنده احتمال 
فرارسـیدن موج و پیک جدید کرونا در کشور است.  لذا 
ضرورت دارد تا بار دیگر  مردم به توصیه ها جهت توقف 
و کنترل ویروس کرونا عمل و اقدام کنند. این امر میسر 
نمى گردد مگر با یـک توافق دوجانبه از سـوى مردم و 

مسئولین.

نگران نباشید
هـر چنـد بنـا بـود تا خـرداد   جوان آنالین |
و اوایـل تیـر حـدود 14 میلیـون جمعیـت هـدف 
واکسـینه شـوند، اما بدعهـدى کمپانى هـاى خارجى 
در تحویـل بـه موقـع واکسـن، رونـد واکسیناسـیون 
را در کشـورمان کنـد کرده اسـت. بـا وجـود ایـن 
نهایـى شـدن مراحـل کارآزمایـى بالینـى و تولیـد 
واکسـن هاى وطنى کرونا نگرانى هـا را برطرف کرده

 است.

تاسیس
 شرکت سهامى خاص صنایع مفتول حفیظ گستر ستاره درتاریخ 1400/03/10 به شماره ثبت 67973 به شناسه 
ملى 14010065718 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :تولید خرید و فروش و توزیع و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از تورى ،
مفتول و کلیه شــبکه هاى فلزى جهت صنایع ساختمانى،گاز پتروشــیمى ،غذایى و کاالهاى الکتریکى ،صنعتى ،
الکترونیکى ،تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازى و نگهدارى ،لوازم خودرویى ،شرکت در مناقصه ها 
و مزایده ها ،عقد قرارداد با اشــخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى ،گشــایش اعتبارات و ال سى -اخذ وام و 
تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -

اخذ نمایندگى مجاز از شرکتها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها -شرکت در نمایشگاههاى 
تخصصى و غیر تخصصى داخلى و خارجى به جز نمایشگاههاى فرهنگى 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 آفاران ، کوچه مسجدالمرتضى[20] ، خیابان امام خمینى ، پالك - 228 ، طبقه 
همکف کدپستى 8189637773 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 1000 سهم 1000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 92312/21 مورخ 1400/02/27 نزد بانک ملت شعبه میدان جمهورى اسالمى با کد 92312 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سیدعلى الهى دوست به شماره ملى 1273322983 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدرسول الهى دوست به شماره ملى 1280369353 و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم متینه مردیها به شماره ملى 1290610347 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم راضیه طائى سمیرمى به شماره ملى 
1209871671 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سیدمهدى داودى به شماره ملى 1272340481 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 (1145236)    

آگهى تغییرات
 شرکت تولیدى آرد بهارستان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 12492 
و شناســه ملى 10260335196 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/02/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : على ربیعى به کدملى 
1282218700 و اکبــر ربیعــى به 
کدملــى 1281701122 و حامــد 
ربیعى به کدملــى 1288381220 
بعنوان اعضاى اصلــى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
محمد حســین تــوکل بــه کدملى 
1271457091 و مجیــد طالیــى 
پاشیرى به کدملى 1285784431 
بترتیب بســمت بازرســان اصلى 
و على البدل شــرکت بــراى مدت 
یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1145257)   

آگهى تغییرات 
شرکت توان طب یزدان مهر سهامى خاص به شماره 
ثبت 3436 و شناســه ملــى 14009140123 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/05/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت در واحد ثبتى لنجان به نشانى استان اصفهان ،

 شهرســتان لنجان ، بخش باغ بهادران ، شــهر باغ 
بهادران، محله امام حســین ، کوچه گلستان 7 ، بلوار 
شهید دکتر بهشتى ، پالك 267 ، طبقه همکف کدپستى 
8476133671 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1146555)  

آگهى تغییرات
 شــرکت بهشــت لبخند اصفهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 67799 و شناسه ملى 
14010021623 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/02/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى 
با امضاى مدیرعامل منفرداً و با مهر شــرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1146552)   

آگهى انتقال 
شــرکت گــروه فنــى مهندســى 
پژواك گلشــن پاســارگاد سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 2107 و 
شناســه ملــى 14009700366به 
موجب آگهــى تغییرات شــماره ى 
140030402085003309 مورخ 
1400/02/26 و صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/19 
مرکز اصلى شرکت گروه فنى مهندسى 
پژواك گلشن پاسارگاد سهامى خاص 
از واحد ثبتى اصفهان بــه واحد ثبتى 
شهرضا به نشانى اســتان اصفهان ، 
شهرستان شــهرضا ، بخش مرکزى ، 
شهر شــهرضا، محله مجتمع صنایع 
کارگاهى امیرکبیر ، کوچــه فرعى 4 ، 
بلوار کاوه ، پــالك 125 ، طبقه همکف 
کدپستى 8615910354 انتقال یافت 
و در این اداره تحت شــماره 2107 به 
ثبت رسید./ اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى شهرضا  

  (1145229)

آگهى تغییرات
 شــرکت آینــده ســازان فــراز دماوند 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 67083 و 
شناســه ملى 14009829642 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1400/01/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - على دادخواه تهرانى به 
کدملى 5490011300 بــه عنوان رئیس 
هیئت مدیــره، روح اله صفائــى به کدملى 
1291494324 بــه عنــوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و بهزاد تویســرکانى به کدملى 
1271179547 به عنوان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمى و کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى با امضــاى مدیرعامل و با مهر 
شرکت اعتبار دارد. - فرهاد بکائى جزى به کد 
ملى 1290426694 به سمت بازرس اصلى 
و آسیه کازرونى به کدملى 1290493952 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1145242)   

تاسیس
 شرکت سهامى خاص آزرم تجارت مهریار درتاریخ 1400/03/04 به شماره ثبت 67911 به شناسه ملى 14010051480 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازى خطوط تولید کارخانجات صنعتى 
و صنایع تبدیلى واردات تکنولوژى و صنایع مادر و ماشین آالت و تجهیزات تولیدى و صنعتى همچنین انجام کلیه فعالیتهاى تجارى و بازرگانى اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندى کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، تولید, توزیع, پخش فراورى , 
بسته بندى کلیه کاالهاى مجاز ایرانى اعم از دانه قهوه پودر قهوه, پودر شکالت انواع دمنوش هاى گیاهى و طعم دهنده هاى خوراکى در صنعت کافه و رستوران و غیره , همچنین صادرات و واردات و خرید و فروش مواد اولیه اعم از دانه قهوه ، قهوه فورى, پودر کاکائو و شیر خشک صادرات و واردات محصوالت تولیدى ، همچنین واردات و صادرات و 
خرید و فروش و تعمیر و نگهدارى ماشین آالت و دستگاههاى مصرفى کافه و رستوران و ایجاد فروشگاههاى زنجیره اى ، فروش محصوالت ، تهیه و تولید و توریع تجهیزات پزشکى و دندانپزشکى ، ساخت و نگهدارى کارخانه ، مشاوره ، طراحى ، ساخت ونصب و راه اندازى ، نگهدارى و پشتیبانى تجهیزات و سیستم ها و ماشین آالت و تاسیسات 
صنعتى، اجراى کلیه کارخانجات صنعتى، ایجاد و راه اندازى پایلوت کارگاه و کارخانجات و ارائه خدمات مشاوره اى و مدیریت سیستمى، اجراى پروژه هاى مربوط کشت و صنعت و معادن ، سرمایه گذارى داخلى و خارجى در رابطه با موضوع شرکت، عطاى نمایندگى به سایر اشخاص حقیقى و حقوقى ، تشکیل دفاتر نمایندگى در داخل و خارج 
از کشور به منظور اهداف شرکت ، شرکت و مشارکت در سایر شرکتهاى داخلى و خارجى با خرید سهام انعقاد قرارداد ، گشایش اعتبارات و ال سى براى شرکت نزد بانک ها و ترخیص کاال از گمرکات داخلى ، اخذ کارت بازرگانى جهت شرکت ، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى معتبر خارجى و داخلى برپایى غرفه و شرکت در نمایشگاه هاى 
داخلى و بین المللى و برگزارى سمینار و همایش ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ زیار ، کوچه فرعى سوم ، خیابان شیخ شهاب الدین سهروردى ، پالك 56 ، ساختمان تجارى ادارى کاژه ، طبقه ششم ، واحد 5 کدپستى 8177779110 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 53/6160/142 مورخ 1400/02/18 نزد بانک تجارت شعبه سه راه سیمین با کد 6160 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم زهرا رئیسى گوجانى به شماره ملى 4610496763 و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمد رئیسى گوجانى به شماره ملى 4610562553 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهران رئیسى گوجانى به شماره ملى 4623403122 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 با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سید امیررضا هوائى به شماره ملى 1272160831 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم زهرا 
باشى به شماره ملى 5100178205 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 (1145256)   

تاسیس
 شرکت سهامى خاص حامیان صنعت سبز سپاهان پویا درتاریخ 1400/02/28 به شماره ثبت 67836 به شناسه ملى 14010032779 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :1.انجام عملیات بازرگانى مجاز داخلى و خارجى ، توزیعى ، صادرات و واردات 
کاال هاى مجاز بازرگانى . انجام عملیات اکتشاف و بهره بردارى از معادن( بجز نفت و گاز و پتروشیمى ) ، طراحى فنى ، مهندسى و ساخت مرتبط با پروژه هاى فوالد ، شهرسازى و راه ســازى ، راه آهن و ساختمانى، صنایع نفت و پتروشیمى ، پاالیشگاه ، آب و خطوط نفت و گاز ، تأسیسات برقى و مکانیکى و ساخت و نصب اسکلت 
فلزى و تجهیزات . انجام امور پیمانکارى در کلیه رشته هاى تاسیسات و تجهیزات ، ساختمان ، راه و ترابرى ، صنعت و معدن ، صنایع شیمیایى، نفت ، پتروشیمى و پاالیشگاهى . انعقاد قرار داد با شرکت ها و سازمانهاى هاى دولتى و شرکتهاى خصوصى ، اشخاص حقیقى و حقوقى در داخل و خارج کشور و شرکت در کنسرسیوم 
هاى داخلى و خارجى با کسب مجوز از مراجع ذیصالح . اخذ نمایندگى هاى مجاز از شرکت هاى داخلى و خارجى و عقد قرارداد با آنان و یا اعطاى نمایندگى به شرکتهاى داخلى و یا خارجى وفق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهورى اسالمى ایران ( اعم از بازرگانى داخلى یا خارجى ) . اخذ وام و اعتبارات و ضمانت نامه هاى 
بانکى از موسسات مالى و بانکهاى داخلى و یا خارجى در جهت اهداف شرکت . .7تملیک و یا مشارکت در پروژه هاى نیمه تمام صنعتى و معدنى و تکمیل و به بهره بردارى رساندن آنها . 8. مشارکت و حضور در نمایشگاههاى داخلى و خارجى با توجه به اهداف شرکت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله جوزدان الیادران ، کوچه گلبرگ ، خیابان خرم ، پالك 109 ، ساختمان صفویه ، طبقه چهارم ، واحد 405 کدپستى 8183715588 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 1000 سهم 1000000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/6410/185 مورخ 1400/02/06 نزد بانک تجارت شعبه مبارکه خیابان امام با کد 6410 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
آقاى محمد ابراهیم قدیریان به شماره ملى 0032855125 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رضا یاران به شماره ملى 1284462201 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عباس وردى نژاد به شماره ملى 1287601431 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى نصرت اله افتخارى به شماره ملى 3961659605 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد هالکوهى به شماره ملى 5558615346 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل و یکى از اعضاى هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان خانم بهاره صفدریان به شماره ملى 1270965948 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حسن باقرى جبلى به 
شماره ملى 1287633900 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1145254)   

واکسیناسیون جهان علیه کرونا تا پایان سال 2022 امکانپذیر است؟

G7 چشم ها به جلسه روز جمعه
ویروس کرونا همچنان قربانى مى گیــرد و با توجه به 
توزیع ناعادالنه واکســن بین کشورهاى غنى و فقیر در 
جهان، کارشناســان معتقدند امکان دستیابى به ایمنى 
جمعى علیه کووید-19 وجود دارد و یک ضرورت است 
اما این روند به اقدام سریع کشورهاى پیشرفته نیاز دارد.

بوریس جانسون نخســت وزیر انگلیس وعده داده که 
از کشــورهاى گروه G7 - 7-  درخواست خواهد کرد تا 
جهان را تا پایان ســال آینده میالدى (2022) واکسینه 
کنند. اما چنین مطالبه اى قابل تحقق است؟ پاسخ این 

پرسش به تعریف شما بستگى دارد. 
براى ایمنى جمعى واکســینه کردن 60 تا 70 درصد از 
جمعیت نیاز اســت و به گفته کارشناســان این هدف تا 
دسامبر 2020 قابل تحقق است به شرطى که کشورهاى 
پیشتاز در گروه 7 براى رســیدن به این هدف بسرعت 

اقدام کنند.
برنامه کوواکس که زیر چتر حمایتى ســازمان ملل قرار 
دارد باید مســیرى براى واکســینه کردن کشورهاى
 کم درآمد باشد. کوواکس قراردادهایى را با تولیدکنندگان 
براى خرید دو میلیارد دوز واکســن تا پایان سال جارى 
میالدى منعقد کرده اســت وتامین کننــده اصلى آن 
موسسه ِسروم در هند اســت که اکنون به دلیل افزایش 
مبتالیان به کرونا در هند و آمار باالى مرگ و میر پشت 
ســرهم در حال تولید براى تامین نیاز داخلى اســت و 
نمى تواند به تعهداتش در قبال کوواکس یا کشورهاى 

جداگانه تا قبل از پایان سال عمل کند.
دکتر بروس ایلوارد مشاور ارشد دبیر کل سازمان جهانى 
بهداشت که بسیار درگیر تالش هاى مربوط به واکسن 

اســت گفت: در این جا نقش انگلیس و گروه 7 اهمیت 
مى یابد زیرا ما اکنون با این شــکاف کشنده (در تولید و 
عرضه واکسن) مواجه هستیم. در ماه هاى ژوئن، ژوئیه، 
آگوست و سپتامبر به هیچ وجه واکسنى وجود نخواهد بود 

که بتوان آن را خرید.
راه حل این مســاله کمک کشورها اســت. وعده هاى 
بزرگى درباره تامین نیاز کشــورهاى جهان به واکسن 
داده شده اســت. انگلیس به اندازه کافى براى واکسینه 

کردن چند باره جمعیت خود واکســن خریده است که 
بیش از 550 میلیون دوز از هشــت نوع مختلف واکسن 
اســت. دولت این کشــور قول داده مازاد نیاز خود را به  

کوواکس ارائه دهد.
اما کارشناسان مى گویند اعطاى چنین کمک هایى در 
ماه دسامبر دیر است و باید زودتر رخ دهد. مردم اکنون 
جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست مى دهند. شیوع 
این ویروس در کشورهاى نپال و هند رو به افزایش بوده 
است و احتمال افزایش شمار مبتالیان در آفریقا نگران 
کننده اســت. دراین قاره آمار دقیق مبتالیان همیشــه 

امکان پذیر نیست
تا پاییز بایــد تولید واکســن افزایش یابــد و در اختیار 
کشــورهاى کم درآمد قــرار گیرد. اگــر کمک ها هم 
برسند، این کشــورها مى توانند از آنها استفاده کنند. اما 
این کشــورها دچار محدودیت درمانگاه ها و تجهیزات 
سردکننده براى نگهدارى واکسن و نیز تعداد اندك کادر 
درمانى براى تزریق واکسن ها هســتند. واکسن ها در 
صورتى که خوب نگهدارى نشوند مهلت استفاده از آنها 

منقضى مى شود.
ایلوارد گفت عرضه واکســن ها به کشورها باید به طور 
یکنواخت ادامه یابد تا آنها هم بتوانند سامانه هاى الزم 
را ایجاد کنند و این امر به آموزش نیروى کار و پول نیاز 

دارد.
صندوق بین المللى پول در تــازه ترین طرح خود پایان 
دادن به همه گیرى را با واکســینه کــردن 40 درصد 
جمعیت هر کشــورى تا پایان سال جارى میالدى و 60 
درصد از جمعیت آنها تا اواسط ماه 2022 هدف قرار داده 

اســت.تاکنون 75 درصد از واکسن هاى کووید-19 در 
بین 10 کشور جهان توزیع شده اند.

بسیارى بر این باورند که براى نجات جان مردم از حاال 
تا آینده تولیدکنندگان واکسن باید تولیدخود را در سراسر 
جهان افزایش دهند. قبل از همه گیرى کرونا ساالنه 5 
میلیارد دوز واکسن براى ایمن سازى کودکان درمقابل 
بیمارى هاى کشنده اى مانند سرخک و دیفترى تولید 
مى شد.  اما حاال حدود 15 میلیارد دوز واکسن نیاز هست 
و این امر زمانى محقق خواهد شد که  شرکت هاى بزرگ 
تولید کننده دارو مایل به اشــتراك گذاشتن فناورى، و 
مهارت الزم براى تولید واکسن ها به شرکت هاى آفریقا 

و آسیا باشند.
بیش از 100 رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه 
ســابق جهان از دولت هاى ثروتمنــد عضو گروه هفت 
خواســتند با پرداخت هزینه واکسیناسیون جهانى علیه 
کووید-19، به جلوگیرى از بروز جهش هاى بیشــتر در 
ویروس کرونــا و تبدیل دوباره آن به یــک تهدید بین 

المللى کمک کنند.
این درخواســت در آســتانه برگزارى اجالس رهبران 
7 کشــور صنعتى که قرار اســت فردا جمعه 21 خرداد 
در انگلیس برگزار شــود، مطرح شــده است. در جریان 
این اجالس جو بایدن، رئیس جمهــورى آمریکا، نیز با 
رهبران انگلیس، فرانســه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن 

دیدار مى کند.
رهبران سابق جهان در نامه خود نوشتند با وجود شکست 
همکارى جهانى در ســال گذشته، سال 2021 مى تواند 

سرآغاز دوران جدیدى باشد.

روى موج کووید-19



سالمتسالمت 074056 سال هجدهمپنج شنبه  20 خرداد  ماه   1400

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

1400 ، برابــر راى شــماره  /03 شــماره: 140060302012000070 - تاریــخ: 02/
140060302012000045 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى آقاى اسفندیار دهقانى فرزند اسکندر بشماره شناسنامه 5 صادره از داران در یکباب ساختمان 
گاودارى و تاسیسات مربوطه به مســاحت 5000 مترمربع مفروز از پالك 1 فرعى از 8 اصلى واقع در 
فریدن – داران - اراضى محله آشجرد خریدارى از مالک رسمى آقاى ابوالقاسم دهقانى محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/03/05 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/03/20 – م الف: 1140071 – موسى الرضا 

امامى - رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن /3/104

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008000809 – تاریخ ارسال نامه: 1400/03/17 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 14983 فرعى از 2- اصلى که در دفتر 594 صفحه 
34 بنام زینب استادپور ثبت و ســند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
140021702008003636 – 1400/3/10 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن 
ذیل شماره: 8474 – 1400/3/4 به گواهى دفترخانه شماره 393 شهرضا رسیده است مدعى است که 
سند مالکیت آن به علت جابه جائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق 
را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1147174 – سید اسداله موسوى - 

مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /3/128

تاسیس
 شرکت با مســئولیت محدود پوریا صعود اســپادانا درتاریخ 1399/11/27 به شــماره ثبت 67040 به شناســه ملى 14009812958 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فروش و طراحى و نصب و تعمیر و ســرویس آسانســور 
و پله برقى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، گشــایش اعتبارات و ال ســى نزد 
بانک ها جهت شــرکت، اخذ و اعطاى نمایندگى هاى مجاز بازرگانى، اخذ وام و تســهیالت از کلیه بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت، مشارکت و شــرکت در نمایشــگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور، عقد قرارداد با اشــخاص حقیقى و حقوقى داخلى و 
خارجى، شــرکت در مناقصه ها و مزایده هاى خصوصى و دولتى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله گرکان ، خیابان میثم ، کوچه شکوفه 25 ، پالك 
14 ، طبقه همکف کدپستى 8198143675 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى 
موسى فرجى به شماره ملى 1129196811 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى حسن فرجى به شماره ملى 1159540268 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى موسى فرجى به شماره ملى 1129196811 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى حسن فرجى به شماره ملى 
1159540268 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1145243)   

چگونه از شر خاطرات بد
 خالص شویم؟

همه ما ممکن اســت گاه و بیگاه در ذهن خــود خاطرات بدى را 
یادآورى کنیم و از یادآورى آن ها احســاس ناخوشایندى داشته 
باشــیم، آنقدر که دلمان بخواهد از شــر آن ها خالص شویم. اما 

خالص شدن از شر خاطرات بد چقدر ممکن است؟
فراموش کردن یکى از راه هاى سازگارى با جهان است. واقعیت 
این اســت که مغز همواره در حال فراموش کــردن و پاك کردن 
اطالعات غیر ضرورى است اما این فرایند غالباً به صورت ناخودآگاه 
انجام مى شــود. با کمى تمرکــز و تالش مى توانیــم مداخله 

آگاهانه ترى در فرایند حذف و فراموشى داشته باشیم.
حافظه همــواره در حال بازیابى کردن خود اســت. چیزى 
که به نظر فراموش شــده اســت، با یک اتفاق دوباره به 
ذهن ما وارد و پیش چشــم ما حاضر مى شود. دانشمندان 
شناختى این فرایند را بازیابى حافظه مى نامند که همواره به 
نشانه هایى وصل است. کافى اســت یک نشانه مثل یک بو، صدا، 
تصویر و... حس شــوند و بالفاصله مجموعه بزرگى از خاطرات را 
به همراه خود احضار کند. به همین خاطر براى فراموش کردن باید 
نشانه هاى بازیابى را بشناسیم تا بتوانیم نحوه پاسخ مغز را کنترل کنیم. 
مى توانیم سعى کنیم از محرك هایى که برانگیزاننده خاطراتى هستند 
که نمى خواهیم برایمان زنده شوند، اجتناب کنیم اما این روش به ندرت 
تاثیرگذار اســت. چراکه این محرك ها آنقدر زیــاد و غیر قابل کنترل 

هستند که مدیریت آن ها تقریبا ناممکن است.
براى مثال فردى را تصــور کنید که در یک حادثــه رانندگى دچار 
یک اســترس پس از سانحه شــده اســت و یادآورى صحنۀ 
چپ کردن ماشــینش او را بــه اضطراب مى انــدازد، کافى 
اســت این فرد در یــک رســتوران آهنگى را بشــنود که 

هنگام چپ شدن ماشــینش گوش مى کرده اســت، این خاطره زنده 
مى شود.

به جاى اجتناب از نشــانه هاى بازیابى، روشــى را امتحــان کنید که 
جایگزینى فکر نامیده مى شــود. مثًال اگر با یکى از بســتگانتان بحث 
تلخى داشــته اید و هرگاه او را مى بینید به یاد آن بحث مى افتید سعى 
کنید از این به بعد روى یادآورى هــاى مثبت ترى که از او دارید تمرکز 
کنید. سعى کنید چیزهاى خوب و خاطرات خوبى که با او دارید را زنده 
کنید. تمرین کنید و آنقدر این کار را تکرار کنید که با دیدن آن فرد آن 
احساســات منفى جایش را به احساســات و خاطرات متفاوتى بدهد.
 یک راه دیگر تمرکز روى سرکوب خاطرات بد است. تالش براى متوقف 
کردن سناریوها و خاطرات بدى که با دیدن یک نشانه به ذهنتان مى آیند 
مفید است. اگر بتوانید جلوى یادآورى هاى خود به خودى خاطرات بد را 
بگیرید روى عملکرد مغز در به یادآوردن آن خاطرات اثر خواهد داشت. 
وقتى سعى مى کنید یک خاطره را با خاطره دیگرى جایگزین کنید قشر 
پیشانى چپ مغز شما درگیر مى شــود و وقتى تالش مى کنید خاطره را 

سرکوب کنید در نیمکرة راست این اتفاق مى افتد.  
توانایى شما براى فراموشى، تا حدى با معمارى عصبى خاص مغز شما 
مرتبط است. مطالعات نشان مى دهند که استرس شدید و کمبود خواب 
توانایى کنترل خاطرات را کم مى کنند و ساز و  کار فراموشى را دچار اختالل 
مى کنند. افرادى که در زندگى خود نامالیمات بیشترى را تجربه کرده اند 
براى فراموش کردن  بهتر از افرادى عمل مى کنند که چنین سختى هایى 
را از سرنگذارنده اند. اگر چیزى آسیب زا را تجربه کرده باشید، بعید است 
که بتوانید تجربه را کامًال از مغز خود پاك کنید. اما آنچه مى توانید انجام 
دهید این است که میزان ورود و ناخواســته بودن آن خاطرات را محدود

کنید.

چگ
همه ما ممکن اس
یادآورى کنیم و
باشــیم، آنقدر ک
خالص شدن از
فراموش کردن
ایناســت که مغ
اطالعات غیر ضر
انجام مى شــو
آگاهانه ترىد
حافظه هم
که به نظر
ذهن ما و
شناختى این
نشانه هایى وصل
تصویر و... حسش
به همراه خود احض
ب نشانه هاى بازیابى را
مى توانیم سعى کنیم
که نمى خواهیم برایما
تاثیرگذار اســت. چر
هستند که مدیریت آن
براى مثال فردى ر
یک اســترس
چپ کردن
اســت این

در طول روز چند واحد میوه 
مصرف کنیم؟

نرگس جوزدانى متخصص تغذیه و رژیم درمانــى درباره میزان مصرف 
میوه جات در طول روز اظهار کرد: یک فرد بالغ به صورت متوسط مى تواند 

روزانه 3 واحد میوه مصرف کنند.
او افزود: خوردن یک عدد پرتقال، یک عدد ســیب یا نصف یک عدد موز 

بزرگ مشکلى در افزایش کالرى بدن افراد ایجاد نمى کند.
جوزدانى تصریح کرد: بیشــتر از یک قاچ هندوانه، یک قاچ طالبى و نصف 
لیوان توت فرنگى و گوجه سبز و گیالس باعث چاقى در افراد خواهد شد؛ 
بنابراین یک فرد بزرگسال در طول روز نباید بیش از 3 واحد میوه مصرف 

کند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى ادامه داد: مواد مغذى موجود در میوه 
ها، بسته به نوع آن ها متفاوت است، با وجود این، تمامى میوه ها، صرف نظر 
از نوع شان، حاوى مواد مغذى مهم براى سالمتى هستند و از این لحاظ، 
منابعى غنى به شمار مى روند. به عنوان مثال، بیشتر میوه ها حاوى مقادیر 
زیادى از ویتامین هاى گروه هاى مختلف و مواد معدنى هستند. از آن جمله 
مى توان به ویتامین C، پتاسیم و فوالت (یا ویتامین B9 که در کارکرد سالم 

سیستم عصبى، خون و… نقش مهم دارد.) اشاره کرد.
او اضافه کرد: عالوه بر این ها میوه از منابع غنى آنتى اکســیدان ها هم به 
شمار مى رود. آنتى اکســیدان ها به بدن براى دفاع در برابر رادیکال هاى 
آزاد (رادیکال آزاد به اتم، مولکول یا یونى گفته مى شود که داراى الکترون 

جفت نشده باشد) کمک مى کنند.
جوزدانى در پایان گفت: دیگر ماده مغذى مهم موجود در میوه فیبر است که 
مزایاى بسیارى دارد. مصرف فیبر مى تواند باعث کاهش کلسترول شود. به 
عالوه با مصرف آن براى مدت طوالنى ترى احساس سیرى خواهید کرد 

که به مرور زمان، کاهش وزن را به دنبال خواهد داشت.

مصرف کنیم؟

حد مجاز مصرف بستنى در کودکان
یک کارشناس تغذیه با بیان اینکه بســتنى داراى کلسیم بوده و انرژى زایى خوبى دارد، 

گفت: براى کودکان مصرف روزانه یک بستنى بالمانع است.
على اشرف رشیدى با بیان اینکه بستنى از خانواده لبنیات است، گفت: این ماده خوراکى 
از نظر وجود کلسیم در آن مفید است، عالوه بر این با وجود شکر و چربى موجود در آن، 

بستنى عمال خوراکى انرژى زایى محسوب مى شود.
وى به طبیعت خنک بستنى اشــاره کرد وافزود: این خنک بودن موجب مى شود که در 
فصول گرم سال دماى بدن به تعادل برسد و از این جهت مصرف آن مى تواند مفید باشد.

این کارشناس تغذیه با بیان اینکه استفاده زیاد از بستنى مى تواند آسیب رسان باشد، گفت: 
مصرف زیاد بستنى به دلیل قند و چربى باال مى تواند موجب چاقى و افزایش قند و چربى 
خون شود، بنابراین براى افرادى که مبتال به بیمارى هاى قلبى بوده و یا چربى و قند خون 

باال دارند توصیه مى شود به میزان کم و با احتیاط از این ماده خوراکى استفاده کنند.
وى افزود: براى سایر افراد سالم هم توصیه مى شود مصرف بستنى در حد متعادل باشد، 

اما براى کودکان مصرف این خوراکى به صورت روزانه بالمانع است.
رشیدى گفت: کودکان باالى پنج سال مى توانند روزانه یک بستنى مصرف کنند، اما براى 
کودکان زیر پنج سال مصرف این ماده خوراکى چندان توصیه نمى شود و باید مصرف آن 

بصورت بسیار محدود باشد.

فواید ورزش براى
 مبتالیان به آرتروز

فعالیت بدنى یک روش درمانى موثر براى درد مزمن ناشى از عارضه آرتروز 
است.

هنگامى که بیمار مبتال به آرتروز به دنبال تسکین مفاصل دردناك و سفت 
خود است، اغلب پزشکان نسخه استانداردى ارائه مى دهند: مفاصل خود را 
هر روز حرکت دهید. این درحالیست که بسیارى از بیماران بر این باورند که 

به دلیل آسیب دیدگى مفاصل الزم است بیشتر استراحت کنند.
به گفته پزشــکان در افراد مبتــال به آرتروز کــه فعالیت بدنــى ندارند، 
عضالت حمایت کننده مفاصل نیز به تدریج ضعیف مى شــوند. هم زمان، 
تاندون هایى که عضله را به استخوان متصل مى کنند نیز خاصیت کشسانى 
خود را از دســت مى دهند. در افراد مبتال به آرتروز این شرایط موجب درد و 

سفتى بیشتر عضالت مى شود.
انجام مرتب حرکات ورزشى مى تواند این روند را کند سازد. با ورزش کردن 
ماهیچه ها قوى تر مى شوند، تاندون ها نرمتر شده و در نتیجه ممکن است 
احساس درد و سفتى کاهش پیدا کند. بیشتر افراد مبتال به این عارضه که 
فعالیت ورزشى داشته باشند طى دو ماه متوجه بهبود شرایط خود مى شوند 

اگرچه برخى بیماران بالفاصله بهبود پیدا مى کنند.

رى ر ى روز و ى ل ج ىپ ن و ى ر
کودکان زیر پنج سال مصرف این ماده خوراکى چندان توصیه نمى شود و باید مصرف آن 

بصورت بسیار محدود باشد.

هر لقمه غذا 
باید چند بار  جویده شود؟

یک دستیار دکتراى تخصصى طب سنتى دانشگاه شاهد گفت: معموًال افراد کمتر 
از 10 بار لقمه ها را مى جوند که کار هضم مکانیکى و لِه کردن لقمه ها را معده به جاى 

دندان ها انجام مى دهد، باید هر لقمه را 30 تا 40 بار بجویم.
ناصر رضایى پــور درباره نحوه مصرف غذا اظهار داشــت: بیشــتر افراد، بســیار 
تنــد و ُپرشــتاب غــذا مى خورنــد. به گفتــه وى معموًال افــراد کمتــر از 10 
بار لقمه هــا را مى جونــد؛ و درواقــع، توقــع دارند کــه کار هضــم مکانیکى 
و لِه کــردن لقمه هــا را معــده به جــاى دندان هــا انجام دهــد، دنــدان براى 
همیــن کار آفریــده شــده  اســت بنابراین هــر لقمه غــذا باید خــوب جویده

 شود.این دستیار دکتراى تخصصى طب سنتى دانشــگاه شاهد ادامه داد: یادمان 
باشــد, باید هر لقمه را 30 تا 40 بار بجویم تا غذا به صورت ماده اى یکدست شــده 

تبدیل و راهى معده شود.

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانى www.msc.ir لینک مناقصات و 
مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از 

طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) اقدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه 

مراجعه بفرمایید.

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کد آگهى: 14-1400 روابط عمومى شرکت فوالدمبارکه

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارك

مدیریت
مرتبط

تعمیر وبازسازى کوپلینگ هاى کارگاه 48506739مناقصه1
قراردادهاى 1400/03/29غلطک نورد گرم شرکت فوالد مبارکه

خرید

خرید 66 هزار تن پودر بنتونیت مورد نیاز 48523982مناقصه2
خرید مواد اولیه1400/03/29واحد گندله سازى فوالد مبارکه

48523931مناقصه3
ایاب و ذهاب کارکنان شرکت فوالد 
مبارکه توسط اتوبوس، مینى بوس و 

خودروهاي سواري و وانت
قراردادهاى 1400/03/28

خرید

فروش اقالم 1400/04/06فروش اقالم ضایعاتى1400400060مزایده4
مازاد



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مردم! از مثل هاى قرآن درباره کسانى که عذاب و کیفر شدند و روزهاى 
سخت آنان و آسیب هاى شدیدى که دیدند آگاهید؛ پس وعده عذاب خدا 
را دور مپندارید  و به عذر اینکه آگاهى ندارید خود را گرفتار نسازید و 
انتقام خدا را سبک و خود را از کیفر الهى ایمن مپندارید، زیرا که خداى 
ســبحان، مردم روزگاران گذشــته را از رحمت خود دور نساخت مگر 

موال على (ع)براى ترك امر به معروف و نهى از منکر. 
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مدیــر تکنولــوژى و اجــراى پروژه هاى فوالد ســبا 
درخصوص تعمیرات اساسى برنامه ریزى شده در مجتمع 
فوالد ســبا گفت: با اقدامات صورت گرفتــه در زمینه 
تعمیرات اساسى برنامه ریزى شده در مجتمع فوالد سبا، 
امکان تولید ورق با ضخامت 1/5 و حتى 1/2 میلیمتر در 

این مجتمع وجود خواهد داشت.
مصطفى شــکرچى زاده در حاشــیه بازدید مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه از خط تولید و تجهیزات مجتمع 

فوالد ســبا اظهار کرد: عمده ترین فعالیت هایى که در 
تعمیرات اساســى برنامه ریزى شــده فوالد سبا انجام 
مى شود نصب قفســه 7 نورد گرم، نوسازى و تعویض 
اتوماســیون نورد گرم و ریومپ کلى خط ریخته گرى 

شماره یک است.
به گفتــه وى، مجتمع فوالد ســبا با انجــام ریومپ 
ریخته گرى خط شــماره یک و بــا افزایش ضخامت 
تختــال از 62 بــه 75 میلى متــر و تختــال ورودى 

به نــورد از ضخامــت 50 بــه 55 تــا 60 میلى متر، 
مى تواند تا 20 درصــد افزایش ظرفیت تولید داشــته

 باشد.
شکرچى زاده ادامه داد: با ریومپ و نصب قفسه 7 نورد 
گرم، قابلیت تولید ورق هایى با ضخامت 1/5 میلى متر 
و حتى تا 1/2  میلى متر به ظرفیت مجتمع فوالد ســبا 

اضافه خواهد شد.
به گفتــه وى، در زمینــه تولید فوالد مــذاب در فوالد 

سبا پروژه هایى تعریف شــده که با اقدامات انجام شده 
و تکمیل ایــن پروژه ها، ظرفیت یــک میلیون و 800 
هزارتنى ایجاد شده در واحد ریخته گرى و نورد محقق 

خواهد شد.
مدیر تکنولوژى و اجراى پروژه هاى فوالد سبا در پایان 
گفت: برنامه ریزى براى سال هاى آینده مجتمع فوالد 
سبا نیز افزایش ظرفیت تولید کارخانه به میزان 2 میلیون 

تن تعریف شده است.

نوزدهمین نمایشــگاه بین المللى دام، طیــور، آبزیان و 
دامپزشکى اصفهان با حضور 170 شرکت معتبر از سراسر 
کشور و همچنین نمایندگان برندهاى معتبر بین المللى 
تا فردا 21 خردادمــاه در محل دائمى نمایشــگاه هاى 

بین المللى استان اصفهان برپا خواهد بود.
این نمایشگاه شرکت هایى از استان هاى اصفهان، البرز، 
تهران، فارس، گلســتان، خراســان رضوى، آذربایجان 
غربى، آذربایجان شرقى، قزوین، قم، یزد، چهارمحال و 
بختیارى و مرکزى را گرد هم جمع کرده تا توانمندى ها 
و پتانســیل هاى خــود را در 20 هــزار مترمربع فضاى 

نمایشگاهى به نمایش بگذارند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در آیین افتتاح این نمایشــگاه اظهار کرد: این 
رویداد بهترین نمایشگاه حوزه دام، طیور و آبزیان سطح 
کشور است که فعاالن اقتصادى استان هاى مختلف در 
آن حضور دارند تا آخرین دستاوردهاى خود را در معرض 

دید بازدیدکنندگان قرار دهند.
على یارمحمدیان سایت جدید نمایشگاه اصفهان را یکى 
از زیباترین و استانداردترین سایت هاى نمایشگاهى ایران 
توصیف کرد که طى 15 سال اخیر در غرب آسیا ساخته 
شده اســت. وى ابراز امیدوارى کرد این نمایشگاه بتواند 

اقتصاد استان را یک گام به پیش ببرد.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزى نیز در این مراسم 
اظهار کرد: صنعت دامپرورى، صنعتى بسیار بزرگ و پویا 
است و صرف نظر از اینکه غذاى مردم را تامین مى کند، 

اشتغال وسیعى در سطح کشور ایجاد خواهد کرد.
مرتضى رضایى با اشــاره به اینکه صنایع مرتبط با دام و 
طیور، یک ســر و گردن باالتر از بخش هاى دیگر است، 
گفت: ضریب نفوذ تکنولوژى در بخش دامپرورى کشور 

باال است.
بگلرد طالبانى، وزیر کشاورزى و منابع آب اقلیم کردستان 

عراق نیز در این آیین افتتاح با ابراز خوشــحالى از حضور 
در شــهر اصفهان به همراه هیئتى از بخش کشاورزى و 
اتاق هاى بازرگانى شهرهاى اربیل، ســلیمانیه و دیگر 
مناطق اقلیم کردستان عراق، اظهار کرد: اقلیم کردستان 
عراق با جمهورى اســالمى ایران مرز مشــترك دارند، 
بنابراین هر دو با یکدیگر ارتباطات تجارى، سیاســى و 
بازرگانى دارند و امروز این نمایشــگاه مى تواند فضاى 
خوبى براى انتقال تجربیــات و هماهنگى در امور بخش 

کشاورزى و دامپرورى باشد.

رئیس دانشکده مهندسى مواد دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد گفت: بیش از 50چالش در صنعت پاالیشــگاه 
اصفهان از سوى متخصصان شناسایى و 6کارگروه براى 

بررسى آنها تشکیل شد.
به گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه آزاد اســالمى 
واحدنجف آباد، نشســت بررسى مســائل اجرایى انعقاد 
تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسالمى و پاالیشگاه نفت اصفهان 

برگزار شد.
مهدى امیدى رئیس دانشکده مهندســى مواد دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد در این باره اظهار کرد: بیشتر 
رشته هاى موجود در واحد نجف آباد با صنایع نزدیکى دارند 
و انعقاد تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسالمى و پاالیشگاه نفت 

اصفهان در راستاى ارتباط صنعت با دانشگاه است.
رئیس دانشــکده مهندسى مواد دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد افزود: بیش از 50چالش صنعت پاالیشگاه 
اصفهان از ســوى متخصصان و سرپرستان بخش هاى 
مختلف پاالیشگاه در این نشست بیان شد و واحد نجف آباد 
با تشکیل 6کارگروه تخصصى از بین دانشکده ها و مراکز 
تحقیقاتى مســتقر در دانشــگاه آمادگى خود براى ارائه 
پروپوزال را اعالم کرد تا با بررسى طرح ها و راهکارهاى 
ارائه شده در نشســت هاى بعدى قرارداد همکارى امضا 

شود.

رامیــدى متذکر شــد: ایــن کارگروه هــاى تخصصى 
در بخش هاى مهندســى محیط زیســت، مهندســى 
مواد(خوردگى در زمینه هاى پوشش، بازیابى کاتالیست ها، 
بازدارنده ها، سنتز آنها و انتخاب مواد غیرفلزى)، مهندسى 
شیمى و پاالیش، مکانیک ساخت و تولید، برق(ابزار دقیق 
و الکترونیک) و برنامه ریزى و مهندسى صنایع تشکیل شد.

وى توضیح داد: نخســتین کارگروه تخصصى مهندسى 
محیط زیست براى تحقیق درباره بى خطرسازى لجن هاى 
نفتى پاالیشــگاه اصفهان با حضور فرهام امین شرعى و 

حسین عباس تبار برگزار مى شود و پروپوزال نهایى تا پایان 
خرداد 1400به پاالیشگاه اصفهان تحویل داده مى شود. 

رئیس دانشکده مهندسى مواد دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد یادآور شد: در این دیدار کارشناسان پاالیشگاه 
اصفهان از ظرفیت هاى موجود در این دانشــگاه (مراکز 
تحقیقاتى مرتبط، کارگاه ها وآزمایشــگاه هاى مهندسى 
مواد، شــیمى و مکانیک) بازدید کردنــد و از نزدیک با 
دستاوردها و زیرســاخت هاى موجود در واحد نجف آباد 

آشنا شدند.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: على رغــم افزایش قیمت ها، نصــب و راه اندازى 
سامانه هاى برق خورشیدى به صرفه است و دوره بازگشت 

سرمایه  مطلوبى دارد.
سارا صالحى درباره جایگاه انرژى خورشیدى در تامین برق 
اصفهان اظهار کرد: طى سال 99 مجموع انرژى تولیدى 
منابع تجدیدپذیر در سطح شــبکه توزیع برق شهرستان 
اصفهان معادل 3345 کیلووات ساعت و معادل 0/053 
درصد کل انرژى مصرفى در شبکه توزیع (6276 میلیون 
کیلووات ساعت) بوده است. وى افزود: با توجه به طرح 20 
درصد ادارات و سازمان ها در حال حاضر تعداد 9 سامانه با 
مجموع ظرفیت 223 کیلووات نصب شده است. در این 
میان  سازمان بهزیستى و شهردارى اصفهان در این ارتباط 

در زمره ادارات و سازمان هاى پیشرو بوده اند.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
با اشاره به اهمیت افزایش سهم انرژى هاى پاك در تامین 
برق مورد نیاز مشــترکین گفت: در سال جارى عالوه بر 
اقدامات رایج که با جدیت پیگیرى خواهد شــد، تالش 
خواهیم کرد تا دو طرح ویژه سامانه هاى برق خورشیدى 

100 کیلوواتــى ویژه صنایع و نیز طرح چهاد روشــنایى 
سازمان بسیج سازندگى به نحو مطلوب اجرا شوند.

صالحى در پاســخ به این ســوال که با توجه به افزایش 
قیمت ها، نصب و راه اندازى سامانه هاى برق خورشیدى 
به صرفه است و دوره بازگشت ســرمایه  مطلوبى دارد؟ 
گفت: اجراى ایــن طرح ها همچنان توجیــه اقتصادى 
دارد. با توجــه به اعمال ضریب تعدیل نــرخ در هر دوره 
پرداخت که منتج از نرخ ارز و نرخ تورم تعیین مى شــود، 
همچنان دوره بازگشت ســرمایه  طرح هاى خورشیدى 
مطلوب بوده و به اســتناد آنچه تا به امروز محقق شــده 
است دوره بازگشــت اصل ســرمایه در حدود سه سال 
اســت و قراردادهاى خریــد تضمینى 20 ســاله منعقد 

مى شوند.
وى خاطرنشان کرد: نمونه درآمد یک سامانه پنج کیلوواتى 
که با هزینه اى نزدیک به 300 میلیون ریال نصب شده و 
در اسفندماه سال 95 به بهره بردارى رسیده است. مالحظه 
مى شود که این ســامانه طى 18 دوره بهره بردارى (سه 
سال) بیش از هزینه ســرمایه گذارى اولیه، درآمد داشته 

است.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

راه اندازى سامانه هاى برق خورشیدى همچنان به صرفه است

شکل گیرى فصل جدید فعالیت هاى حوزه دام و طیور در نمایشگاه اصفهان

بررسى 50 چالش  پاالیشگاه اصفهان 

قابلیت تولید ورق با ضخامت 1/5 تا 1/2 میلیمتر  

مدیر هنرسراى خورشید از شروع ثبت نام 
دوره هاى موسیقى این مرکز از 20 تا 30 

خرداد خبر داد.
جالل رمضانى اظهار داشت: عالقه مندان 
به ثبت نام در دوره هاى آموزشى هنرسراى 
خورشید باید ابتدا در سامانه شهروندى ثبت 
نام و سپس وارد سامانه اصفهان فرهنگ 
شــده و با انتخاب هنرســراى خورشید، 

کالس مورد نظر خود را ثبت کنند.
وى افزود: دوره هاى آموزشى این هنرسرا 
شامل آواز، تار، سه تار، گیتار، سنتور، ویلن، 
پیانو، دف و تنبک بوده که ویژه گروه سنى 

9سال به باال برنامه ریزى شده است.
وى تصریح کــرد: کالس هاى آقایان در 
روزهــاى زوج و کالس هــاى بانوان در 
روزهاى فرد برگزار مى شــود که هر یک 
از کالس ها به صورت حضورى به مدت 
10جلســه به صورت آموزش خصوصى 
در20 دقیقــه برگزار مى شــود و تا پایان 
شهریورماه به مدت ســه ماه دایر خواهد 

بود.
مدیر هنرســراى خورشــید ادامــه داد: 
هنرســراى خورشید وابســته به سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشــى شــهردارى 
اصفهان داراى شوراى تخصصى موسیقى 
بــوده که در انتخاب اســاتید مشــاوره و 
راهنمایى مى دهند و این شورا به پیشنهاد 
مدیران و معاونان هنرى سازمان از اساتید 
دانشــگاه و موزیســین هاى مطرح شهر 
اصفهان انتخاب و به تایید معاون فرهنگى 

شهردار مى رسند.

ثبت نام 
کالس هاى موسیقى 
در هنرسراى خورشید
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