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علت کابوس دیدن چیست؟3000 دستگاه خودرو در تعطیالت خرداد جریمه شدندداستان فیلم جدید اصغر فرهادى چیست؟اخطار قطع برق به هتل ها داده شد مصاف دوستانه گاندوها  با شاگردان ژنرال  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هر روز 
اسفناج 
بخورید

کم آبى، «برق» از سر ذوب آهن پراند
3

3
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59 میلیون نفر واجد 
شرایط رأى دادن هستند

بهسازى 26 هزار مسکن 
روستایى در استان اصفهان

مساجد اصفهان تا پایان 
سال سنددار مى شود

5

سراى عامرى ها 
در میان برترین 

هتل هاى خاورمیانه

کمتر کســى مى داند که مصرف روزانه اســفناج منجر به کاهش سطح 
کلسترول شده و از مشکالت گردش خون و قلب پیشگیرى مى کند. 

این سبزى تیره رنگ منبع غنى از مواد معدنى، ویتامین ها و سایر 
ریزمغذى هاست و مى تواند بخشى از یک رژیم غذایى سالم 

باشد. به گفته متخصصان تغذیه، مواد مغذى موجود ...

رئیس اداره  میــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى کاشــان خبر داد که پایگاه جهانى 
«تریپ ادوایزر»، بار دیگر اقامتگاه سنتى سراى 
عامرى ها را به عنــوان یکــى از 25 هتل برتر 

خاورمیانه در سال 2021 معرفى کرده است.
مهران ســرمدیان گفت: اقامتگاه سنتى سراى 
عامرى ها، یکى از زیباتریــن خانه هاى تاریخى 
کاشان با معمارى ایرانى است که در دوره  زندیه 
ساخته شده و بعدها به مرور گسترش یافته است. 
وى ادامه داد: بخش هــاى بیرونى و درونى این 
خانه با گچبرى هاى زیبــا و منبت کارى ظریف 

تزیین شده و ...
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چرا  امسال قیمت میوه در اصفهان نجومى شده است؟چرا  امسال قیمت میوه در اصفهان نجومى شده است؟
22 مسئول اتحادیه میوه و تره بار پاسخ مى دهند مسئول اتحادیه میوه و تره بار پاسخ مى دهند

3

75 درصد تولید نیروگاه هاى برق یکى از بزرگ ترین کارخانه هاى کشور از دست رفته است

دهقان نسب: با «حاج اکبر» 
به تلویزیون برمى گردم

اگر 5 بر یک ما حرف دارد، 5 بر 
صفر بعضى هم حرف دارد

مربى تیم ســپاهان اصفهان گفت: در 7 هفته پایانى بازى هاى خیلى 
سختى داریم. براى تمرکز بیشــتر، دیدارهاى قبلى و مشکالتمان را 
آنالیز مى کنیم. کیفیت بازى ما باید رو به جلو تغییر کند. با تمریناتى که 
انجام مى دهیم، براى از بین بردن مشکالتمان و اضافه کردن مسائل 

استراتژیک تالش مى کنیم تا بدانیم چطور حرکت...
2
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دما افزایش زیادى 
یابد، قطعى آب 
خواهیم داشت

آغاز تبلیغات انتخابات شوراها از 20 خرداد
2

حسینى: فعًال تمرکزم حسینى: فعًال تمرکزم 
روى ذوب آهن استروى ذوب آهن است

مسعود منتظرى نجف آبادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى مزایده
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت 
به اجاره واحدهاى تجارى، تفریحى و ورزشى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود چادگان  بر اساس صرفه و 

صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر 

گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع مزایده عبارت است از اجاره اماکن تجارى ، تفریحى  و ورزشى دهکده طبق جدول زیر:

2-محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ1400/03/29 است.
1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد و مشخصات مبلغ 500/000 ریال به  حساب شماره 0105526752002 
نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد و مشخصات مربوطه 

تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز شنبه مورخ 1400/03/29به 
آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/03/30 جهت 

گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه 
مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق 

دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.   

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.
آدرس سایت سازمان:  www.ioz.ir    ایمیل سازمان: info@sozi.ir   تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مدت قراردادمبلغ کل پایه  کارشناسى (ریال)مبلغ متوسط  ماهیانه(ریال)نوع کاربرىردیف
یکسال10/000/000120/000/000نانوایى1

یکسال15/000/000180/000/000سینما 5 بعدى2 
یکسال20/000/000240/000/000پارك آبى3
یکسال80/000/000960/000/000دریفت تراك4
یکسال46/000/000552/000/000مشاور امالك 52
یکسال16/000/000192/000/000کافى شاپ ساحلى6
یکسال10/000/000120/000/000سایت تیراندازى7
یکسال15/000/000180/000/000ماشین هاى شارژى8
یکسال100/000/0001/000/000/000پارکینگ پذیرش9

نوبت دوم

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
شرکت الماس درمان سالمت (سهامى خاص ) 

به شماره ثبت 64083 و شناسه ملى 14008984232
بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت الماس درمان سالمت سهامى خاص 
دعوت به عمل مى آید تا درجلسه مجمع عمومى عادى که درتاریخ 1400/03/31 
درساعت 9صبح در محل استان اصفهان، شهرستان برخوار، بخش مرکزى، شهر 
خورزوق ، محله شهرك  ســیمرغ،کوچه پارك،کوچه یاس 5شرقى،پالك 32، 

ساختمان الوند ،طبقه اول، واحد 2برگزار مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه :

انتخاب مدیران ، بازرسان ، روزنامه
هیئت مدیره
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م ر ى ویزیونبر مب ر ى بر ویزیو ب

هادى ف جدیداصغ ل داستانف

 کاهش سطح 
ىمى کند. 

 و سایر 
م
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نشست هماهنگى و انسجام بخشى دبیران اجرایى امور 
فرهنگى دینى صنعت آب و برق به میزبانى آبفاى استان 

اصفهان برگزار شد.
در این نشســت که دبیران اجرایى امور فرهنگى دینى 

شــرکت هاى آب و فاضالب، آب منطقه اى، نیروگاه، 
برق منطقه اى، توزیع برق استان و توزیع برق شهرستان 
اصفهان حضور داشتند حجت االسالم وثیق دبیر اجرایى 
آب و برق اســتان ضمن مرور فعالیــت هاى فرهنگى 

دینى در سال 1399 به تبیین وتشریح برنامه هاى سال 
جارى پرداخت واز حضور پرتالش و مؤثر شــرکت ها 
به ویژه امــور فرهنگى و دینى آبفاى اســتان اصفهان 
و کسب رتبه سر آمد ســال 1399 تشــکر و قدردانى

 کرد.
مدیــر روابــط عمومى و آمــوزش همگانى شــرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهــان نیز با بیــان اهمیت 
فعالیت هاى فرهنگى دینى و نقش مؤثر آن بر کارکنان 
و خانواده هاى آنها، بر ضــرورت به روز بودن اطالعات 
مبلغان فرهنگى و فعالیت جــدى در فضاى مجازى و 

شبکه هاى اجتماعى تأکید کرد.
مهردادخورســندى حضور ائمه جماعات شرکت ها را 
به عنوان مبلغان معنوى در بین شــهروندا ن، همکاران 
وخانواده هاى آنان در جهت توســعه و ترویج مدیریت 
مصرف بهینه آب و انــرژى را از امتیــازات موجود در 
شــرکت ها خواند وگفت: ارتقاء ســطح دانش علمى و 
همراه بودن با مطالبات مخاطبان مى تواند در پیش برد 
اهداف صنعت آب و برق نقش به ســزایى ایفا کند. وى 
استفاده از ظرفیت منابر و مجالس مذهبى را یکى دیگر از 
راه هاى تبلیغ و ترویج مدیریت مصرف دانست که باید 

از آن به خوبى استفاده کرد.

برگزارى نشست هماهنگى دبیران اجرایى امورفرهنگى دینى صنعت آب وبرق
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رئیس اداره  میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
کاشان خبر داد که پایگاه جهانى «تریپ ادوایزر»، بار دیگر 
اقامتگاه سنتى سراى عامرى ها را به عنوان یکى از 25 هتل 

برتر خاورمیانه در سال 2021 معرفى کرده است.
مهران سرمدیان گفت: اقامتگاه سنتى سراى عامرى ها، 
یکى از زیباترین خانه هاى تاریخى کاشان با معمارى ایرانى 
است که در دوره  زندیه ساخته شده و بعدها به مرور گسترش 
یافته است. وى ادامه داد: بخش هاى بیرونى و درونى این 
خانه با گچبرى هاى زیبا و منبت کارى ظریف تزیین شده 
و همچنین، بنا داراى چندین حیاط است که رعایت اصل 
تقارن در این حیاط ها به آن زیبایى دوچندان بخشــیده. 

معاون مدیر کل و رئیس اداره  میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى کاشان یادآور شد که این سرا در سال 2016 
مفتخر به دریافت برنده جایزه بین المللى نورپردازى شده 
و جایزه  ملى مرمت و احیاى بناهاى تاریخى را نیز دریافت 

کرده است.
ســرمدیان خبر داد: پایگاه جهانى تریپ ادوایزر که طى 
سال هاى متمادى از سال 2016 تا 2020 اقامتگاه سراى 
عامرى ها را به عنوان اقامتگاه منتخب گردشگران معرفى 
کرده بود، به تازگى اعالم کرد که این اقامتگاه ســنتى در 
فهرست 25 هتل برتر خاورمیانه سال 2021 رتبه هفدهم را 

از آن خود کرده است.

سخنگوى ستاد انتخابات کشور گفت: در کشور 59 میلیون 
و 310 هزار و 307 نفر واجد شــرایط رأى دادن هســتند 
که ان شاء ا... شاهد حضور آنها در پاى صندوق هاى رأى 

خواهیم بود. 
سید اسماعیل موسوى اظهار کرد: همچنین بیش از 72 هزار 
شعبه اخذ رأى در سراسر کشور پیش بینى کردیم. وى افزود: 
تعرفه هاى انتخابات هرکدام از چهار انتخابات (ریاســت 
جمهورى، شورا هاى اسالمى شــهر و روستا، میاندوره اى 
مجلس شوراى اســالمى و میاندوره اى مجلس خبرگان 
رهبرى) براساس تعداد افراد مورد نیاز طراحى و چاپ شده 
است. سخنگوى ستاد انتخابات کشور گفت: براى انتخابات 

میان دوره اى مجلس شوراى اسالمى نیز براى هر کدام از 
حوزه هاى انتخابیه یک نفر انتخاب خواهد شد که تعرفه آن 

نیز متناسب با آن یک نفر تعریف شده است. 
موسوى درباره برگزارى انتخابات الکترونیک شورا ها در 
برخى از شهر ها گفت: در 24 مرکز اســتان و البته غیر از 
تهران، انتخابات به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد، 
بنابراین در این مراکز اســتان ها از تعرفه کاغذى استفاده 
نمى کنیم و از صندوق هاى رأى معمول نیز استفاده نخواهیم 
کرد، بلکه صندوق هاى رأى الکترونیکى خواهیم داشت 
افراد با وارد کردن کد هر یک از نامزد ها مى توانند به نامزد 

مورد نظر خودشان رأى بدهند.

سراى عامرى ها در میان 
برترین هتل هاى خاورمیانه

59 میلیون نفر واجد شرایط 
رأى دادن هستند

داماد امام موسى صدر 
تهیه کننده شد!

  سینما روزان| باران کوثرى در تازه ترین 
تجربه بازیگرى خود در فیلم «احمد به تنهایى» 
بازى کرده به ســرمایه گذارى داماد امام موسى 
صدر! مهدى فیروزان در سال هاى اخیر منهاى 
مدیریت شهرکتاب به واســطه اظهاراتش درباره 
سرنوشت امام موســى صدر -که چند ماه قبل از 
پیروزى انقالب اسالمى در لیبى، مفقود شد- مورد 
توجه بوده و حاال با ورود به سینما البد بیشتر زیرنظر 

خواهد بود.

زمان پخش مسابقه 
«دورهمى»

تهیه کننده «دورهمــى» در صفحه    آنا|
شخصى خود در اینستاگرام به بیان جزئیاتى از زمان 
و نحوه پخش مسابقه «دورهمى» پرداخت. ناصر 
قدیرکاشانى نوشت: «پخش اولین قسمت از سرى 
پنجم برنامه "دورهمى" از جمعهـ  21 خرداد ماه 
ـ آغاز مى شود و این برنامه هر هفته جمعه، شنبه، 
یک شنبه و دوشنبه شــب ها ساعت 23 از شبکه 

نسیم پخش خواهد شد.»  

علت اخراج مجرى استقاللى
مهدى واعظــى یکى از     خبر آنالین |
مجریان صداوســیما که اخیراً در برنامه اى زنده 
مدعى شده بود قهرمانى هاى پرسپولیس در لیگ 
برتر حاصــل حمایت هاى خاص اســت ممنوع 
کار شده است. واعظى چندى پیش ادعا کرد که 
مستندات جلوگیرى از قهرمانى استقالل، تراکتور 

و سپاهان وجود دارد. 

افزایش بى سابقه قیمت کولر 
روزنامه «همشــهرى» در     برترین ها |
گزارشى از افزایش بى سابقه قیمت کولر در آستانه 
گرم ترین تابستان نیم قرن خبر داده است. در این 
گزارش مى خوانیم: ارزان ترین کولر آبى موجود در 
بازار درحال حاضر 1/5 میلیون و ارزان ترین کولر 
گازى دیوارى 9میلیون تومان است. سال گذشته 
کمترین و بیشترین قیمت کولر آبى در بازار بین 
400هزار تومان تا نهایتاً چهارمیلیون تومان بود، اما 
در یکسال اخیر قیمت ها دستکم دو میلیون تومان 

افزایش یافته است. 

خاموشى در دماى 50 درجه
  مهر | قطعى مکرر بــرق در گرماى 50 
درجه المرد مردم این شهرستان را دچار مشکل 
کرده است. رســتمى مدیر برق شهرستان المرد 
تصریح کرد: پس از سه ساعت بى برقى و حضور به 

موقع اکیپ اتفاقات، مشکل برطرف شد.

ردپاى کرونا در چین
   خبر آنالین | محقق چینى قبل از اعالم 
جهانى شیوع کرونا، واکســن کووید 19 را ثبت 
اختراع کرده بود. فاصله پنج هفته اى میان اعالم 
و ثبت اختراع و دوســتى نزدیک «ژو» با معاون 
آزمایشگاه ووهان نشان مى دهد چین زودتر از آنچه 
اعتراف کردند، از وجود ویروس اطالع داشته اند. 
«ژو» به طور مرموزى در ماه ِمى 2020، سه ماه بعد 

از ثبت اختراع خود درگذشت.

ورشکستگى آبى 
  مهر | رئیس ســازمان محیط زیست با 
اشاره به اینکه آب مهمترین دغدغه کشور است 
عنوان کرد: امسال سرانه آب تجدید پذیر کمتر از 
1000 مترمکعب و مرحله بحران است و به مرحله 
ورشکستگى آبى رسیده ایم و کماکان بزرگ ترین 
معضل کشور است. ما در سازمان محیط زیست 
براى یک حیوان وحشى چندین کارشناس داریم 

ولى براى مسئله آب یک کارشناس نداریم.

پرچم را خواهید دید
  صبا| از عصر شنبه 15 خرداد و پس از نخستین 
مناظره نامزدهاى ســیزدهمین انتخابات ریاســت 
جمهورى، کاربران شبکه هاى اجتماعى نسبت به حذف 
پرچم ایران از دکور اســتودیوى مناظرات انتقادهایى 
مطرح کرده اند. پرچم ایران در دو ســوى استودیو در 
موقعیتى قرار داده شــده که در اغلب زمان برگزارى 
و پخش مناظره، در کادر دوربین تلویزیونى نیســت. 
در همین باره حمید خواجه نــژاد، مدیر روابط عمومى 
معاونت سیما درباره جایگاه پرچم ایران، وعده داد که 

دکور اصالح خواهد شد.

رضایى با روحانى 
مناظره کرد! 

مــورد عجیــب مناظره     روزنامه شرق |
نخست، محسن رضایى بود که از توییت ها و حرف هاى 
پیش گفته اش تصور مى رفت که قرار است با رئیسى 
دوقطبى بســازد اما ناگهان بازى را عوض و شــروع 
به حمله به دولت کرد تا جایى کــه همه مى گفتند او 
تصور مى کند درحال مناظره با روحانى است. رضایى 
که مى توانست از مزیت مناظره اقتصادى به بهترین 
شــیوه به نفع خودش بهره بردارى کند این فرصت را 
با افتادن در بگومگوى با همتى و حمله به دولت فعلى 
نه تنها از دست داد بلکه نتوانست امتیازى هم در جریان 

اصولگرایى به نفع خود بگیرد.

بترسید از رد صالحیت
  مهر | آیت ا... موحدى کرمانى، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و خطیب نماز جمعه تهران 
ضمن هشــدار به نامزدهایى که در روند مذاکره رویه 
اهانت را در پیش گرفتند، تأکید کرد: بترسید که گرفتار 
رد صالحیت خود توسط شوراى نگهبان شوید که در 
این صورت مبتال به رسوایى و خوارى در دنیا و عذاب 

الهى در آخرت خواهید شد.

منم 20 دقیقه مى خواهم!
همتــى، کاندیــداى انتخابات     برترین ها |
به فرصت 5 دقیقه اى صداوســیما به رئیســى براى 
پاســخگویى درباره حواشــى مناظره اعتراض کرد. 
عبدالناصر همتى در توییتى با هشتگ هاى «آزمون 
عدالــت» و «پنج دربرابر یک» نوشــت: «در جریان 
مناظره، نامزدهاى پوششــى به همراه نامزد اصلى، 
29 بار با بردن اسم بنده به من تهمت زدند. با توجه به 
اینکه به رقیب اصلى بنده 5 دقیقه فرصت اضافى داده 
شد، بنابر محاسبات انجام شده باید 20 دقیقه فرصت 

اضافى براى پاسخگویى به بنده هم اختصاص یابد.»

مجرى گوى درآور!
مرتضــى حیدرى    روزنامه فرهیختگان  |
سابقه اجراى دو دوره مناظره را داشت و محتمل ترین 
گزینه براى این برنامه بود. پخش اولین قســمت از 
برنامه مناظره نشان داد که هر کسى به جاى حیدرى 
مى توانــد آن گوى ها را از تنگ ها دربیاورد و شــماره 
پاکت ها و گوى ها را بخواند. شما تصور کنید نجم الدین 
شریعتى یا عادل فردوســى پور مجرى برنامه مناظره 
بودند. براى انتخاب گوى ها در مسابقات و برنامه هاى 
دیگر تلویزیون از دستگاه هاى دیگرى استفاده مى شود 
که باید پرســید چرا اینجا از آنها استفاده نشد تا شغلى 
به عنوان تعویض کننده تنگ هم در ساختار تلویزیون 

تعریف شود؟

مناظره بود یا کنکور؟!
غالمرضا مصباحى مقدم، عضو    نامه نیوز  |
جامعه روحانیت مبارز بر این باور است که مناظره هاى 
قبلى بیشتر ایجاد هیجان مى کرد. او مى گوید: اینطور 
نیست که مناظره اول خروجى نداشته باشد ولى مناظره 
چندان معنا پیــدا نمى کرد. آنجایى بیشــتر خودش 
را به ســمت مناظره نشــان مى داد که منازعه شکل 
مى گرفت، آنجا بیشــتر به مناظره شــباهت داشت 
وگرنه مثل این است که کنکورى برگزار کرده اند و از 

هرکسى یک سئوال جداگانه اى مى پرسند.

تا انتخابات

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شــرکت 
مدیریت منابع آب کشــور  با بیان اینکه ایران دچار یک 
تغییر اقلیم جدى شده است افزود: در هشتمین ماه سال 
آبى بیش از 150 میلیمتر بارندگى نداشــتیم و این مسئله 
نشان مى دهد که سال نامناسبى از نظر منابع آبى داریم، 
یعنى ما در 52 سال گذشته بدترین سال را از نظر بارندگى 

تجربه مى کنیم.
تقى زاده خامسى با اشاره به وضعیت مخازن آبى نیز گفت: 
با توجه به اینکه دو سال پشت ســر هم ترسالى را تجربه 
کردیم، وضعیت مخازن آبى نســبت به بارندگى ها بهتر 
اســت؛ به طورى که اگر در بارندگى 50 درصد نسبت به 
گذشته عقب هستیم، در مخازن با 28 درصد عقب ماندگى 
مواجه هستیم اما مى توانیم به گونه اى مدیریت کنیم تا 

آب شرب مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به وضعیت تأمین 
آب شرب نیز اظهار کرد: امسال در نقاطى که از طریق سدها 
آب تأمین مى شود، مشکلى براى تأمین آب شرب نخواهیم 
داشت و به دنبال جیره بندى و قطع آب نیستیم و با مدیریت 

فشار این مسئله را مدیریت مى کنیم.
خامسى ادامه داد: ممکن است برخى نقاط به دلیل افزایش 
مصرف و ظرفیت تصفیه، گاهى فشار کاهش یابد اما بدین 
معنا نیست که آب کافى نداشــته باشیم. ظرفیت تصفیه 
ما در شــهرها و ظرفیت ســامانه هایى که آب را تقسیم 

مى کنند، محدود است.
به گفته وى، قطع و یا جیره بندى آب که ممکن است در 
برخى مناطق رخ بدهد، به دلیل کمبود آب نیســت بلکه 
گاهى عدم همکارى مشترکان در مصرف درست  موجب 
وقوع این مسئله مى شــود البته در اکثر مواقع مشترکان 

همکارى الزم را با ما دارند.
معاون وزیر نیرو تصریح کــرد: در حال حاضر حدود 153 
شهر داراى تنش آبى هســتند و این بدین معنا نیست که 
در این شهرها آب قطع مى شود و پیش بینى ما این است 
که اگر بیش از ظرفیت سامانه آب مصرف نشود، قطع آب 

نخواهیم داشت.
معاون وزیر نیرو تأکید کرد: اگر امسال همکارى مشترکان 
وجود داشته باشد قطعى و جیره بندى آب نخواهیم داشت 
مگر آنکه دماى هوا تا میزان زیادى افزایش یابد که در آن 
شرایط مجبور خواهیم بود در ساعاتى قطعى آب بدهیم اما 

امیدواریم که این اتفاق نیافتــد و از هم اکنون پیش بینى 
براى قطعى و یا جیره بندى آب نداریم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشــاره به اشتباهات 
صورت گرفته در سال هاى گذشــته در حوزه آب، گفت: 
قبل از این دولت اقداماتى صورت گرفت که بر اســاس 
آن معیشــت مردم با آب گره خــورد و در هرکجا که چاه 
وجود نداشت اقدام به ایجاد چاه کردند که همین مسئله 
مشکالتى را ایجاد کرد به طورى که عالوه بر 420 هزار 
چاه موجود 320 هزار چاه غیر مجاز نیز در کشور وجود دارد.

خامسى با بیان اینکه در این مدت تنها کارى که توانستیم 
انجام دهیم این بود که اجازه ندادیم چاه جدیدى حفر شود؛ 
البته حدود 8000 چاه را توقیف کردیم که عدد زیادى به 
حساب نمى آید، گفت: باید یک نقشه راه جدیدى به وجود 
آید تا این سرمایه آینده هدر نرود و بتوانیم آن را حفظ کنیم.

وى در پاســخ به اینکه با توجه به وضعیت منابع آبى آیا 

ممکن است روزى ایران وارد کننده آب شود، گفت: هیچ 
کشورى تا کنون آب وارد نکرده است، اگر آب موجود در 
کشور به خوبى مدیریت شود و مدیریت میان بخشى مورد 
توجه قرار گیرد تا مدت زمان طوالنى مشکل جدى ایجاد 

نخواهد شد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا درباره طرح هاى انتقال 
آب از دریا نیز اظهار کــرد: وزارت نیرو در این کار مداخله 
نمى کند و تنها تخصیص آب در وظایف وزارت نیرو تعریف 
شده است، اســتانداران فراخوانى را منتشر و افرادى که 
تمایل دارند در مناقصه شرکت مى کنند و پس از مطالعه 
وزارت نیرو این مسئله را تأیید مى کند و طرح وارد مرحله 
اجرا مى شود، همانند طرحى که اخیراً آب از خلیج فارس به 

سیرجان، کرمان و یزد منتقل شد.
خامســى افزود: در حال حاضر براى ســمنان، اصفهان، 
سیســتان و بلوچستان، خراســان رضوى، فارس مجوز 

صادر شــد که باید اقدامات الزم براى آن انجام شــود، 
همچنین براى 17 اســتان نیز مطالعات اجراى این طرح 

انجام شده است.
وى با بیان اینکه این طرح بیشــتر بــراى بخش صنعت 
مناسب است و کارایى چندانى در حوزه شرب ندارد، گفت: 
قیمت این آب گران است و اگر بخواهیم از این آب براى 
حل مشکل شرب استان هایى همچون سمنان و فالت 
مرکزى استفاده کنیم باید یک یارانه جدیدى به وجود آید 

که از نظر اقتصادى مقرون به صرفه نیست.
خامسى در پاسخ به این سئوال که آیا قطع آب مشترکان 
پر مصرف در دســتور کار اســت، گفت: در حال حاضر 
چنین طرح و برنامه اى در دســتور کار وزارت نیرو نیست 
ولى جرایم سنگینى براى مشــترکان پر مصرف درنظر 
گرفته ایم، افزایش تعرفه 16 درصدى براى آنها لحاظ شده 

که عدد قابل توجهى است.

معاون وزیر نیرو:

دما افزایش زیادى یابد، قطعى آب خواهیم داشت

تنها در دو ماهــه ابتدایى ســال 1400، حدود 2700 
فقره آتش ســوزى در جنگل ها و مراتع کشور به وقوع 
پیوســته و هزاران هکتار جنگل و مرتــع از بین رفته

است.
نگاهى به روند آتش ســوزى هاى عمدى و طبیعى، به 
ویژه از سال 98 به این سو، نشان مى دهد که وقوع حریق 
در جنگل ها و مراتع  کشور در حال تبدیل شدن به سنتى 
همیشگى در بهار و تابستان هر سال است. سنت تلخى 
که ساالنه نزدیک به 6500 هکتار از منابع جنگلى کشور 
را طعمه حریق مى کند. نکته جالب توجه این است که 

در نهایت، توضیح مشخص و شفافى در خصوص دلیل 
وقوع این آتش سوزى هاى پر تکرار در مناطق مختلف 
کشور ارائه نمى شــود و حدس و گمان ها از دامداران 
گرفته تا میل چوپانان به خوردن چاى آتشــى، متفاوت 

و متناقض است.
عدم شــفافیت در کنارضعف و قصور نهادهاى مسئول 
در مهار حریق و بــه ویژه فراهم کــردن امکانى براى 
جلوگیرى از آتش سوزى هاى هر ساله، به از بین رفتن 
یک ششم از مســاحت جنگل هاى زاگرس منجر شده 

است. دومین مناظره تلویزیونى نامزد هاى انتخابات ریاســت 
جمهورى با موضوع فرهنگى، اجتماعى و سیاسى امروز 

سه شنبه 18 خرداد برگزار مى شود.
فرآیند مناظره با ورود نامزد هاى ریاســت جمهورى در 
بعدازظهر سه شنبه به رسانه ملى آغاز و پس از قرعه کشى 

صندلى ها، مناظره رأس ساعت 17 شروع مى شود. مدت 
زمان هر مناظره بیش از سه ساعت خواهد بود.

مناظره ها زنده از شبکه هاى مختلف سیما و صدا پخش 
خواهد شد.  سومین مناظره تلویزیونى نامزد هاى ریاست 

رئیس جامعه هتلــداران ایران از اخطــار قطع برق به جمهورى نیز شنبه 22 خرداد برگزار خواهد شد.
هتل ها در صورت کاهش ندادن بار مصرف تا 50 درصد 

خبر داد.
جمشید حمزه زاده با اشاره به غیرفعال بودن بسیارى از 
هتل ها در دوران کرونا و کاهش سفرها، افزود: هتل چه 
مسافر داشته باشد، چه نداشته باشد، به هر حال مصرف 
برق ثابتــى دارد و قطعًا کاهش بار مصــرف با توجه به 
تجهیزات مورد اســتفاده، 100 درصد مشــکل ایجاد 
مى کند. هتل هاى بزرگ نیز با توجه به داشتن فضاهاى 
عمومى گســترده و مصرف برق باال قطعًا بیشتر آسیب 
مى بینند و هتل هاى کوچک با توجه به خســاراتى که 
متحمل مى شوند، حتماً رو به تعطیلى خواهند رفت. همه 

مراکز که مجهز به ژنراتور برق نیستند.
حمزه زاده گفت: اگر این دســتور اجرا شود، در وضعیت 
موجود هزینه هتل ها بــاز هم افزایش پیــدا مى کند، 
چنین اقدامى به هیچ وجه در راستاى حمایت از صنعت 
هتلدارى نیست. متأسفانه به جاى حمایت، شاهد تحمیل 
هزینه هاى بیشتر از ســوى دولت به صنعت هتلدارى و 

گردشگرى هستیم.
 پیش تر، به دنبال قطعى گسترده برق، صداى اعتراض 
صاحبان صنایع و تولید نســبت به زیان مالى و خسارت 
تحمیل شده بلند شده بود. به گفته آنها خسارت اقتصادى 
ناشى از قطعى برق به مراتب بیشتر از هزینه برق براى 

کشور است.

رئیس هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا تأکید کرد: رسیدگى به اعتراضات نامزدهاى 
انتخابات شوراها نسبت به بررسى صالحیت آنها به اتمام 

رسیده و از بیستم خرداد فرصت تبلیغات آغاز خواهد شد.
سید حمیدرضا کاظمى بیان کرد: مرحله نهایى رسیدگى 
به اعتراضات کاندیداهاى انتخابات شــوراهاى اسالمى 
شهر و روستا در پانزدهم خرداد در هیئت مرکز نظارت بر 
انتخابات به پایان رسید و نتایج نهایى به وزارت کشور ابالغ 

و از طریق این وزارتخانه به فرماندارى هاى سراسر کشور 
اعالم خواهد شد.

وى در ادامه اظهار کرد: فرماندارى ها در حال ابالغ نتیجه 
نهایى بررســى صالحیت ها به کاندیداها بوده و بیستم 
خرداد به عنوان آغاز تبلیغات کاندیداهاى تأیید صالحیت 
شده تعیین شده است. شرایط تبلیغات با توجه به وضعیت 
شیوع کرونا در شهرهاى مختلف، متفاوت بوده و از طریق 

فرماندارى ها به کاندیداها اعالم مى شود.

رئیس پلیس آگاهى البرز گفت: فردى که به دلیل مصرف 
مواد روانگردان شیشه اقدام به قتل پسر 23 ساله خود کرده 

بود، در کرج دستگیر شد.
ســرهنگ محمدنادربیگى در این خصــوص بیان کرد: 
در پى اعالم مرکز پیام پلیس آگاهى مبنى بر وقوع یک 
فقره قتل عمد در منطقه شاهین ویالشهر کرج، بررسى 
موضوع در دستورکار اداره مبارزه با جرائم جنایى پلیس 

آگاهى قرار گرفت.
 وى با بیان اینکه در بررســى هــاى میدانى کارآگاهان 
مشخص شد که مقتول توســط پدرش که فردى معتاد 
بوده به قتل رسیده است، افزود: بالفاصله اقدامات پلیسى 
کارآگاهان آغاز و در کمتر از 48 ســاعت مخفیگاه متهم 
شناسایى و با هماهنگى مقام قضایى نامبرده دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهى اســتان البرز اظهار کــرد: قاتل در 

تحقیقات تکمیلى عنوان کرد کــه در روز حادثه میزان 
زیادى ماده روانگردان شیشه مصرف کرده و براى دیدن 
پســرم به خانه رفتم که در هنگام ورود با همسرم درگیر 
شده و چند ضربه با پشــت چاقو به سر او زدم که پسرم با 
دیدن درگیرى ما قصد جدا کردن ما را داشت که در یک 
آن نفهمیدم چه شد که با چاقو به شکم و سینه پسرم ضربه 

وارد کرده و از محل فرار کردم.

جنگل هاى زاگرس دارد خاکستر مى  شود  دومین مناظره تلویزیونى امروز برگزار مى شود

اخطار قطع برق به هتل ها داده شد

آغاز تبلیغات انتخابات شوراها از 20 خرداد 

پدر کرجى
پسر 23ساله خود را 
کشت 



استاناستان 03034054 سال هجدهمسه شنبه  18 خرداد  ماه   1400

تخلف احتمالى یک مدیر 
فرمانـدار ویـژه و رییـس هیـات اجرایـى انتخابات 
کاشـان درخصوص حضور یکى از مدیران کاشـان 
در همایش انتخاباتـى و حمایت یکـى از نامزدهاى 
رییس جمهورى عنوان کرد: تاکنون مستندى درباره 
حضور یکى از مدیران کاشـان در همایش انتخاباتى 
مشـاهده نشـده اما این موضوع در نشسـتى بررسى 
خواهد شـد. على اکبـر مرتضایـى اضافه کـرد: البته 
پپگیرى جرایم انتخاباتى با دادگسـترى شهرسـتان

 است.

کاهش 4 درجه اى 
دماى هوا

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: در اکثر مناطق اسـتان اصفهان آسمان صاف 
تا کمى ابرى گاهى وزش باد نسـبتًا شدید در مناطق 
شـرقى و در مناطق مرکزى گاهى وزش باد شدید و 
گرد و خاك محلى پیش بینى مى شود. ابراهیم هنرمند 
با اشاره به اینکه از روز سه شـنبه تا اواخر هفته جوى 
نسبتًا پایدار در اکثر مناطق استان بر قرار است، بیان 
کرد: کمینه دماى هوا  در اکثر مناطق اسـتان 2 تا 4 

درجه کاهش خواهد داشت. 

افتتاح زندان جدید
 کاشان

به گـزارش روابـط عمومـى بنیـاد تعـاون زندانیان 
اصفهـان؛ زنـدان جدید کاشـان بـا حضـور رضایى 
اسـتاندار اصفهـان و حبیبـى ریاسـت دادگسـترى 
اصفهـان و دیگـر مسـئولین اسـتان اصفهـان 
و شهرسـتان کاشـان افتتـاح گردیـد. خاطر نشـان 
میگردد فروشگاه هاى زندان جدید کاشان در سه بند 
مختلف جمعًا با متراژ تقریبى 70 متر مربع راه اندازى

گردید.

به روزرسانى در
 ایستگاه هفتومان

در راسـتاى ارتقاى تجهیـزات مخابراتـى، عملیات 
بهینه سازى تجهیزات و زیرسـاخت هاى مخابراتى 
به منظـور برگردانـدن تجهیزات انتقال در ایسـتگاه 
هفتومان صورت خواهـد پذیرفت. به گزارش  روابط 
عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در اثر این عملیات 
کلیه ترافیک هاى موبایل – دیتا و سـوئیچ از ساعت 
13 الى 16 در تاریخ چهارشنبه مورخ 19 /03 /1400  
به مدت 2 سـاعت جهت برگردان تجهیـزات انتقال 
در ایسـتگاه هاى هفتومان و بازیاب (توابـع خور ) به 
مدت دو سـاعت با احتمـال قطعى و اختـالل مواجه 

خواهند شد.

کشف 17 فقره انشعاب
 غیر مجاز 

17 فقـره انشـعاب بـا کاربـري مسـکونی و غیـر 
مسـکونی ( بـاغ و ویـال ) در روسـتاهاي حیدرآباد ، 
چیریـان، سروشـبادران، زردنجـان، تیمیـارت، 
اسـپارت و باچـه از توابـع دهسـتان براآن شـمالی و 
جنوبـی کـه بـه میـزان 350 متر مکعـب در مـاه به 
صـورت غیر مجـاز از شـبکه آب شـرب بـه صورت 
مسـتقیم برداشـت مى کردند، کشـف و جمع آوري 

شدند.

مرکز همایش ها به
 93 درصد رسید

مدیر پروژه مرکز همایش هـاى بین المللى اصفهان 
گفـت: در این پـروژه 23 هکتـار فضاى سـبز انجام 
مى شود که شاهد بیش از 98 درصد از عملیات اجرایى 
آن هسـتیم. محسـن ترابى با بیان اینکه تاکنون 75 
درصد قراردادهاى پروژه تحویل شـده و 25 قرارداد 
جارى در حال انجام اسـت، گفت: پیشرفت فیزیکى 
پروژه مرکـز همایش هـاى بین المللـى اصفهان 93 

درصد است.

خبر

رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: مالکان سه هزار 
و 100خودرو به دلیل بى توجهى بــه اجراى مصوبات 
ســتاد ملى کرونا مبنى بر ممنوعیت و محدودیت تردد 
در پنج روز (ســاعت 12روز دوازدهم خرداد تا ســاعت 
12روز دوشــنبه هفدهم خرداد) در سطح استان جریمه 

شدند.
سرهنگ اصغر زارع روز دوشــنبه در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشــت: در این مــدت 6 هزار و 908دســتگاه 
خودرو با تذکر پلیس مواجه شــدند و چهار هزار و 451 
دستگاه خودرو به مبداِء برگشــت داده شدند و سه هزار 
و 100 دســتگاه خودرو هم 500 هــزار تومان جریمه

 شدند.
به گفته وى، تردد بین استان هاى همجوار و بین شهرهاى 
داراى وضعیت قرمز و نارنجى داخل استان در تعطیالت 
نیمه خردادماه با توجه به وضعیت حساس شیوع ویروس 

کرونا ممنوع بود.
رئیس پلیس راه استان اصفهان از همکارى مردم به دلیل 
خوددارى از سفر و به دنبال آن کاهش قابل توجه سفر به 
این استان قدردانى کرد و گفت: از هموطنان انتظار داریم 
براى جلوگیرى از شــیوع بیمارى به توصیه هاى ستاد 
مقابله با کرونا توجه کننــد و با ماموران پلیس همکارى 

داشته باشند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاى استان اصفهان 
گفت: براى مشترکینی که اقدام به نصب مستقیم پمپ بر 
روي کنتور و یا شبکه توزیع آب کنند پس از صدور اخطار 
کتبى در صورت اصالح نکردن شــرایط، نسبت به قطع 
موقت انشــعاب تا زمان برچیدن پمپ اقدام خواهد شد 
و در صورت تکرار این تخلف پیگیــرى هاى قانونى به 

عمل خواهد آمد.
سید محسن صالح افزود: اســتفاده از تأسیسات داخلى 
ایجاد فشــار براى مشــترکین، صرفاً در صورت اتصال 
پمپ به مخزن ذخیره مجاز اســت، بــه این صورت که 
آب شبکه توزیع پس از عبور از کنتور به صورت آزاد وارد 

مخزن مناسبى شده و از آنجا توسط پمپ، به تأسیسات 
داخلى مجموعه پمپاژ شود.وى اظهار داشت: در صورت 
اتصال مستقیم پمپ به شبکه توزیع، ضمن ایراد خسارات 
احتمالى به تأسیسات آبرسانى، عملکرد کنتور نیز به شدت 
تحت تأثیــر قرارگرفته و مى تواند موجب نشــان دادن 
مصرف غیر واقعى و تحمیل آب بهاى بیشــتر از مقدار 

واقعى مصرف به مشترك متخلف شود.
صالح در پاسخ به گالیه کمبود فشار آب ساکنان طبقات 
باال در مجتمع هاى مســکونى تصریح کرد: ســاکنان 
مجتمع ها باید با تعبیه درست پمپ و مخزن، این مشکل 

را حل کنند.

غیر قانونى بودن نصب 
مستقیم پمپ بر روى کنتور 

3000 دستگاه خودرو در 
تعطیالت خرداد جریمه شدند

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: تولید انواع محصوالت دامى در این 
استان در پایان سال گذشــته نسبت به هشت سال 

قبل افزون بر 1/4 برابر افزایش یافته است.
حسین ایراندوست افزود: این استان در بخش تولید 
شیر خام در کشور رتبه اول را با تولید ساالنه بالغ بر 
یک میلیون 485 هزار تن و همچنین رتبه نخست 
در زمینه تولید شیر به ازاى هر راس گاو شیرى را در 

اختیار دارد.
ایراندوســت ادامه داد: اســتان اصفهان در زمینه 
تولید گوشــت مرغ و ســایر ماکیان با داشتن یک 

هزار و 840 واحــد مرغدارى گوشــتى به ظرفیت 
بیش از 36.9 میلیون قطعه و تولید ســاالنه  بیش 
از 191 هزار تن گوشت مرغ رتبه دوم کشورى و در 
ظرفیت واحدهاى مرغدارى گوشتى رتبه نخست را 

داراست.
وى جمع  دام هاى ســبک و ســنگین در استان را 
هفت میلیون واحد اعالم کرد و گفت: حدود 2 هزار 
دامدارى صنعتى گوشتى و شــیرى در این منطقه 
مشغول به کار هستند و حدود 22 هزار و 700 واحد 
دامدارى نیمــه صنعتى نیز در این اســتان فعالیت 

مى کنند.

تولید محصوالت دامى اصفهان افزایش یافت

دبیر انجمن مرغداران اســتان اصفهان با تاکید بر 
اینکه اکنون قیمت مرغ به صورت دستورى کنترل 
مى شود، گفت: تا این لحظه قیمت تمام شده مرغ در 
اســتان اصفهان تغییرى نکرده و نهادهاى نظارتى 

اجازه افزایش قیمت را نمى دهند.
بهرام پاکزاد با بیان اینکه قیمت مرغ زنده در اصفهان 
هیچ تغییرى نکرده است، اظهار کرد: در حال حاضر 
مرغ زنده با هزار و یک تعهد از مرغداران گوشــتى، 
با قیمت مصوب 17 هــزار و 100 تومان خریدارى 
مى شود. بعد از خرید مرغ از مرغداران، این محصول 
وارد سامانه رهتاب مى شــود و مرغداران با توجه به 
تعهدات بسیار، اجازه ندارند مرغ را با قیمتى باالتر از 

نرخ مصوب بفروشند.
وى با بیان اینکه قیمت تمام شده مرغ زنده بین 20 تا 
21 هزار تومان است، تصریح کرد: با توجه به تعهدات 
و ســختگیرى هایى که در استان اصفهان مى شود، 
مرغ زنده تا این لحظه بیش از 17 هزار و 100 تومان 
فروخته نمى شــود، اما از اینکه مرغ با چه قیمتى به 

دست مصرف کننده مى رسد، بى خبریم.
وى البتــه تاکیــد کــرد: با توجــه بــه افزایش 
هزینه هاى تولید قیمت تمام شــده مرغ زنده حدود 
20 هزار تومان اســت که براســاس آن باید با نرخ 
27 تا 28 هــزار تومــان به دســت مصرف کننده

 برسد.

مرغ باید 27 تا 28 هزار تومان 
به دست مصرف کننده برسد

معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه 
ذوب آهن در وضعیت فعلى کم آبى نزدیک 75 درصد 
تولید نیروگاه هاى برق خود را از دســت داده است 
گفت: در حال حاضر به دلیل کم آبى، نیروگاه هاى 
ذوب آهن نزدیک 70 مگاوات بر ساعت تولید برق 
دارند، بنابراین ناچار به خریــد 100 مگاوات برق از 

شبکه سراسرى هستیم.
مهرداد توالئیان درباره تاثیر قطعى هاى مکرر برق بر 
تولید مجموعه ذوب آهن، اظهار کرد: شرایط تولید 
ذوب آهن با سایر فوالدى هاى کشور متفاوت است، 
چراکه سایر فوالدى ها کوره قوس الکتریکى دارند 
و اصل فرایند آنها براساس برق است، اما ذوب آهن 

این گونه نیست.
وى با بیان اینکه ذوب آهن شــاید در موارد مختلف 
متضرر شــود، اما وابســتگى این صنعــت به برق 
بســیار کمتر از سایر صنایع اســت، گفت: بنابراین 
محدودیت هایــى که شــبکه توزیع بــرق براى 
پیک هاى مصرف مشــخص کرده و مانع فعالیت 
شرکت ها و مجموعه هاى صنعتى مى شود، در مورد 

ذوب آهن صادق نیست.
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان البته تاکید 
کرد: ذوب آهن توان تولید نزدیک 200 مگاوات برق 
را دارد و همواره در پیک مصرف به خصوص فصل 

گرم، نه تنها نیازى به شبکه برق ندارد، بلکه حتى به 
شبکه سراسرى برق نیز کمک مى کند، اما کم آبى 

بر تولید نیروگاه هاى ذوب آهن اثرگذار بوده است.
وى با تاکید بر اینکه متاسفانه ذوب آهن در وضعیت 
فعلى کم آبى نزدیک 75 درصد تولید نیروگاه هاى 
برق خود را از دست داده اســت، تصریح کرد: این 
موضوع موجب شده تا ذوب آهن، بارى را به شبکه 
برق کشــور وارد کند، چراکه نیاز برق خود را دیگر 
نمى تواند تولید کند، از سوى دیگر این مسئله هزینه 
زیادى بابت خرید برق روى دست ذوب آهن گذاشته 

است.
وى گفت: ذوب آهن امروز نه تنها ناچار اســت برق 
مورد نیازش را از شــبکه دریافت کنــد، بلکه دیگر 
نمى تواند کمکى به شــبکه سراســرى برق داشته 
باشد، در صورتیکه اگر همانند سال هاى گذشته دچار 

کم آبى نبودیم، توان تولید برق را داشتیم.
معاون بهره بردارى ذوب آهــن اصفهان همچنین 
اضافه کرد: ذوب آهن به جز ســال هــاى کم آبى، 
طبق قراردادى در ســاعات پیک مصرف، به شبکه 
سراسرى برق تحویل مى دهد، اما امسال در پیک 
مصرف نه تنها نمى تواند بــرق تحویل دهد، بلکه 
براى تامین برق خود، انرژى را از شــبکه سراسرى 

خریدارى مى کند.

کم آبى، «برق» از سر ذوب آهن پراند

2 مسئول اتحادیه میوه و تره بار پاسخ مى دهند

چرا امسال قیمت میوه در اصفهان
 نجومى شده است؟

با وجودى که هر سال با افزایش دماى هوا قیمت میوه هاى 
نوبرانه مى شکند و با افزایش عرضه میوه، قیمت ها متعادل 
مى شود، اما امســال شرایط این گونه نیســت و میوه هاى 
تابســتان با قیمت هاى 50 هزار تومان به بــاال و حتى 75 
هزار تومان در بازار عرضه مى شوند. مغازه داران مى گویند 
که میزان خریدهاى مردم همانند سال هاى گذشته نیست 
و قیمت ها باال اســت، آنها خرید مى کنند، اما اندك و بیشتر 
خرید میوه به ســمت گرمک و هندوانه رفتــه که البته این 
میوه ها هم امسال قیمت باالیى دارند، از سوى دیگر فعاالن 
بازار میوه، دلیل این گرانى را کمبود میوه در ســطح کشــور 
مى دانند، اما دلیل هر چه باشد مردم از قیمت نجومى میوه هاى 
تابستانه در بازار گالیه دارند و مى گویند، نه تنها میوه گران 
است، بلکه کیفیت محصوالت بسیار پایین آمده و همچنین 
طى یک سال گذشته نه تنها تغییرى چندانى در درآمدها ایجاد 

نشده، اما میوه چند برابر سال گذشته شده است.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان درباره قیمت 
باالى میوه هاى تابســتانه به ایســنا، گفت: امسال تمام 
ســردرختى هاى باغات میوه منطقه شــهریار و بخشى از 
باغات استان آذربایحان را ســرما زد که این موجب کمبود 

میوه در بازار شده است.
ناصر اطرج با بیان اینکه باغات میوه منطقه شهریار تقریبا 
میوه سطح زیادى از کشور را تامین مى کند، افزود: از سوى 
دیگر بخشى از باغات میوه اصفهان نیز دچار سرمازدگى شد، 
همچنین در حال حاضر میوه باغات اصفهان به تهران و سایر 
شهرها مى رود که این عوامل به همراه افزایش تقاضا، موجب 

کمبود میوه هاى تابستانه در بازار و گرانى آن شده است.
وى با تاکید بر اینکه امروز میــزان زردآلوى موجود در بازار 
40 درصد سال گذشته است، اظهار کرد: چند مدل زردآلو با 
کیفیت متفاوت در بازار است که قیمت ممتاز آن بین 30 تا 50 
هزار تومان بوده، اما این نرخ در هفته جارى و بعد از چند روز 

تعطیلى کمتر مى شود.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان افزود: براساس 
آخرین نرخ گذارى قیمت زردآلو در میــدان میوه و تره بار 
اصفهان بین 40 هزار تا 13 هــزار تومان، گیالس آزادى و 
قاهرى 35 هزار تومان، گیالس تک دانه بین 60 تا 40 هزار 

تومان و هلو بین 25 تا 12 هزار تومان است.
وى گرانى میوه هاى تابستانه را مرتبط به کمبود عرضه این 
محصوالت در بازار دانست و تاکید کرد: به دلیل قدرت خرید 
پایین مردم، مشترى کمى براى میوه هاى تابستانه وجود 
دارد، اما اگر نرخ پایینى براى میوه هاى تابستان در میدان 
میوه و تره بار تعیین کنیم، هیچ بارى وارد اصفهان نمى شود 

و شاهد بازار سیاه میوه خواهیم بود.
اطرج افزود: با رصد قیمت میوه در بازار اصفهان و مقایسه 
آن با سایر کالنشــهرها همچون تهران، شیراز و ...، قیمت 
میوه هاى تابستانه در بازار اصفهان پایین تر از سایر شهرها 
است. وى با بیان اینکه امروز خرید هندوانه به عنوان یکى 
از ارزان ترین میوه ها، در توان بســیارى از مردم نیست، اما 
ناچاریم براى تامین میوه اصفهان، با قیمت گذارى در حاشیه 
قیمت دیگر کالنشهرها، بار میوه را روانه شهر کنیم، تصریح 
کرد: امروز دیگر تمام مردم قــدرت خرید میوه ندارند و این 

قیمت ها براى افرادى است که داراى قدرت خرید هستند، 
به طور قطع یک کارمند عادى توان خرید گیالس 50 هزار 

تومان به باال را ندارد.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان افزود: البته با 
گرم شــدن هوا احتمال کاهش اندك قیمت میوه هاى بار 

تابستان وجود دارد.
از ســوى دیگر رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش 
شهرستان اصفهان درباره قیمت باالى میوه هاى تابستان 
گفت: مشکل قیمت باالى میوه عالوه بر خشکسالى و کم 
آبى، گران فروشى و نرخ گذارى باالى برخى اقالم میوه در 
بازار است. نوروزعلى اســماعیلى با انتقاد از قیمت گذارى 
باالى میوه هاى تابستان در میدان میوه و تره بار اصفهان، 
افزود: فروشندگان میوه در ســطح عرضه هیچ دخالتى در 

قیمت گذارى میوه ندارند.
وى با بیان اینکه عرضه گیالس به قیمت 70 و یا 75 هزار 
تومان در سطح عرضه بسیار باال است، گفت: متاسفانه امروز 
مغازه داران هم میوه را با قیمت باال از میدان میوه و تره بار 

خرید مى کنند.
رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرســتان 
اصفهان با تاکید بر اینکه خرید دو قلم میوه تابستانه یک و یا 
نیم کیلویى براى مردم حدود 200 هزار تومان آب مى خورد، 
افزود: قیمت باالى میوه در بازار مردم را ناچار کرده که تنها 
نیم کیلو و یا یک مرتبه میوه هاى فصل را خرید کنند، از سوى 
دیگر مغازه داران نیز میوه کمترى بــراى فروش از میدان 
مى آورند، چرا که قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است.

مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان گفت: تا 
پایان سال جارى براى همه مساجد استان اصفهان 

سند مالکیت صادر مى شود.
منصور نادرى در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان با بیان اینکه اداره ثبت اسناد و امالك 
آمادگى کامل براى تعامل اوقاف براى صدور ســند 
براى موقوفات را دارد، اظهار کرد: صدور ســند نیز 
براى مساجد در دستور کار است و این امر بر اساس 

فرمایشات رهبر معظم انقالب محقق خواهد شد.
وى افزود: بیش از دو هزار و 600 مسجد در اصفهان 

بدون سند است و تا پایان سال 1400 همه مساجد 
داراى سند خواهد شد.

مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان گفت: 
هزینه نقشه بردارى مساجد نیز از سوى سازمان ثبت 

پرداخت خواهد شد.
وى با بیان اینکه 960 نقشــه از یــک هزار و 360 
نقشــه آماده بود که تنها 250 عدد از این نقشه ها به 
اوقاف واگذار شده است، گفت: تسریع در واگذارى 
نقشه ها را در کمترین زمان ممکن پیگیرى خواهم

 کرد.

مساجد اصفهان تا پایان سال سنددار مى شود

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

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 نشــانى   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه 

روابط عمومى شرکت فوالدمبارکهبفرمایید.

مدیریت مهلت ارسال مداركموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مرتبط

راهبري و نگهداري و تعمیرات وبهره برداري از 48526024فراخوان  عمومی1
قراردادهاى 1400/03/21ایستگاه گاز فوالد مبارکه

خرید

تأمین گلوله آسیاب قطر 30 و 40 میلیمتر مورد -شناسایى2
خرید مواد 1400/06/31نیاز

مصرفى

بارگیري، حمل و تخلیه اسلبهاي داغ شرکت 48526734فراخوان  عمومی3
قراردادهاى 1400/03/23فوالد مبارکه

خرید

تعمیرو بازسازي چوکهاي کاري ناحیه نورد گرم 48513706فراخوان  عمومی4
قراردادهاى 1400/03/23شرکت فوالد مبارکه

خرید

کد آگهى: 1400-12 
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حبیب دهقان نســب پیرامون آخرین فعالیت هــاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: این روزها در همدان مشــغول بازى در سریالى 

به نام «نقش خاك» هستم که قرار است از شبکه یک سیما 
روى آنتن برود، پیش از ایــن قرار بود این مجموعه براى 

ماه مبارك رمضان آماده شود اما خوب مجموعه آماده 
نشد چون هنوز کار ادامه داشت و همچنان ادامه دارد 
و احتماًال تا اواخر خــرداد تصویربردارى این مجموعه 

تمام شود.
دهقان نسب پیرامون گروه مجموعه تلویزیونى «نقش خاك» بیان 
کرد: مجموعه تلویزیونى «نقش خاك» با تلفیقى از بازیگران قدیمى 
و استخوان خرد کرده با نسل جوان تشکیل شده، بازیگران همچون 

میرطاهر مظلومى، مهرداد ضیایى ، شیرین بینا، فرزانه نشاط خواه، 
سمیرا کریمى، مریم معصومى، جمیله ربانى و شهنام شهابى بازیگرانى 

هستند که  در این مجموعه تلویزیونى با هم همبازى هستیم.
این بازیگر تلویزیون پیرامون مضمون سریال تلویزیونى «نقش خاك» 
اظهار کرد: مضمونش سریال تلویزیونى «نقش خاك» اجتماعى است، 
یعنى در رابطه با دو برادر و خانواده  آنها اســت که این دو تا برادر بر سر 
ارث پدرى با هم جنگ و جدال دارند و یکدیگر را متهم مى کنند و به هم 
تهمت مى زنند که دیگر سهم آنها را خورده است اما در این میان  دختر 
یکى از برادرها با پسر برادر دیگر از کوچکى با هم بزرگ شده و یکدیگر 
را دوست دارند و مى خواهند با هم ازدواج کنند که این اختالف خانوادگى 
باعث مى شود با ازدواج آنها مخالفت شود و در ادامه هم یک سرى حوادث 

و اتفاقاتى مى افتد که طبیعتاً باید در خود سریال دید.
بازیگر فیلم ســینمایى «امپراطور جهنم» پیرامون نقش خود در سریال 
تلویزیون «نقش خاك» ابراز کرد: من نقش «حاج اکبر» که یکى از آن 
برادر ها در سریال «نقش خاك» اســت را بازى مى کنم که به وى اتهام 

خوردن سهم پدرى زده مى شود.
دهقان نسب به یکى از ویژگى هاى ســریال تلویزیونى «نقش خاك» 
اشاره و ابراز کرد: از ویژگى هاى بارز سریال «نقش خاك» همانطور که از 
اسمش مشخص است به هنر سفال گرى اشاره ویژه شده است و یکى از 
لوکیشن هاى اصلى سریال «نقش خاك» الله جین همدان است که مرکز 
سفال در ایران محسوب مى شود به همین واسطه سریال داراى تصاویر 

بسیار جذابى خواهد بود. 

فصل سوم سریال «روزگار جوانى» به کارگردانى اصغر توسلى و 
تهیه کنندگى سپهر محمدى از بهمن ماه پروسه تولید آن شروع 
شده است و ماه گذشته خبر از فیلمبردارى نیمى از کار منتشر شد.

سپهر محمدى تهیه کننده این سریال درباره آخرین وضعیت این 
سریال 30 قسمتى گفت: درحال حاضر 20 قسمت و 20 قصه از 
این سریال را مقابل دوربین برده ایم که تدوین آن نیز به صورت 

هم زمان درحال انجام و تنها 10 قسمت از کار باقى مانده است.
این تهیه کننده درباره زمان پخش «روزگار جوانى» عنوان کرد: 
هنوز زمان مشخصى براى پخش درنظر گرفته نشده است اما 

تا پایان تابستان قطعا این سریال به آنتن شبکه پنج مى رسد.
 این ســریال همچنان درحال اضافه کردن بازیگران جدیدى 
به گروه بازیگران خود اســت و در جدیدترین مذاکرات عوامل، 

قرار است الهام طهورى بازیگر ســریال «وارش» به مجموعه 
تلویزیونى «روزگار جوانى» اضافه شود.

بیوك میرزایى، آریا توســلى، سعید زارعى، ســینا کرمى، امیر 
مسعود واعظ و عیسى حسینى و با حضور بازیگران مهمان رسول 
نجفیان، زهرا داودنــژاد، الله صبورى، ســیاوش چراغى پور، 
محمود قدیریان، سولماز حصارى بازیگران این سریال هستند.

فصل اول «روزگار جوانى» سال 1377 به تهیه کنندگى اصغر 
توسلى، کارگردانى شــاپور قریب و اصغر توسلى و نویسندگى 
اصغر فرهادى روى آنتن شبکه پنج رفت. همچنین فصل دوم 
این مجموعه در سال 1378 به تهیه کنندگى و کارگردانى اصغر 
توسلى و نویسندگى على اکبر محلوجیان و فرهاد نقدعلى براى 

این شبکه تولید شد.

کارگردان سریال تلویزیونى «روزهاى آبى» درباره نبود 
اکبر عبدى در قسمت هاى بعدى این سریال که در حال 

پخش از شبکه پنج سیما است،  توضیح داد.
محمدرضا حاجى غالمى دربــاره بازخوردها و میزان 
استقبال از سریال که از شبکه پنج سیما پخش مى شود، 
گفت: خوشبختانه سریال «روزهاى آبى» از آنچه انتظار 
داشتیم بهتر بوده و با استقبال خوبى روبرو شده است. 
این را از تعداد بازدیدهایى که در فضاى مجازى در حال 
انجام است بعالوه بازخورد محیطى که با مردم داریم 
کامال متوجه مى شویم، البته این بدین معنا نیست که 
مثال در جذب مخاطب فوق العاده بوده ولى متناسب با 
نوع کار، شبکه اى که در حال پخش است و در مقایسه 
با برآوردش با سریال هاى پرهزینه تر، سریالى است که 
توانسته مخاطب خودش را پیدا کند و این یک ظرفیت 
مهم است به خصوص اینکه هر چه کار پیش مى رود، 

ارتباط مخاطب با بعضى از کاراکترها بهتر شــده است 
و در بازخوردها بازى بازیگــران مورد توجه قرار گرفته 

است.
وى درباره میزان تاثیر حضور بازیگران در دیده شــدن 
سریال گفت: یکى از آیتم هاى مهم یک سریال موفق، 
حضور بازیگران توانمند و محبوب است که خدا را شکر 
از این بُعد ما ترکیب خوبى داشتیم و همین مورد هم در 
جذب مخاطب نقش خودش را ایفا کرده است. حاجى 
غالمى افزود: البته در کنار بازیگران پیشکسوت خوبى 
که داشــتیم چند بازیگر جدید هم معرفى شده اند که 
بازخوردهاى خوبى از مخاطبان دریافت کردیم. به گفته 
وى، ترکیب ویدا جوان و سامان صفارى خوب شده و 

قابلیت فوق العاده اى براى ادامه دارد.
کارگردان «روزهاى آبى» با اشاره به اینکه به سریال 
سازى عالقه خاصى دارد البته نه این شکل سریال هایى 

که در حال تولید هستیم، بیان کرد:  احساسم این است 
که امکان ساخت سریال هاى جذاب تر و حتى هنرى تر 
هم وجود دارد که البته ریسک دارد و با سرعت و آن هم 

در تلویزیون قابل دسترسى نیست.
وى ادامه داد: فعال عالقه دارم روش هاى مختلفى را به 
صورت کنترل شده تجربه و در اجرا و بازخورد بررسى 
کنم، لذا امکان دارد باز هم به سمت کار هنرى و تجربى 
برگردم و اتفاقا فیلمنامه هم دارم. شاید هم مثال سریال 
را ادامه دهم، ولى یک هــدف گذارى وجود دارد که در 
نقطه اى که احســاس کردم االن زمان این است که 
روایت نزدیک ترى از نوع فیلمى که مدنظر دارم بسازم، 
امیدوار باشــم که به اندازه کافى تجربه عملیاتى دارم، 
البته قطعا کارهاى اینچنینــى و این نوع روش و نگاه، 
آفت و زیان هاى خودش را هــم دارد ولى فکر مى کنم 

تجربه کردن االن برایم مهم تر است.

وى در ادامــه درباره حضــور اکبر عبدى در ســریال 
«روزهاى آبى» و کمرنگ شدن نقش او در میانه هاى 
سریال گفت: اول اینکه براى من افتخار بود که حضور 
آقاى عبدى را در کارمان داشــته باشیم و بسیار هم از 
ایشان آموختم ولى به هر شــکل بیمارى آقاى عبدى 
در چند مرحله موجب شد که شرایط کار کردن سخت 
باشد، ولى با همکارى خود ایشان و گروه تهیه و تولید 
و کارگردانى ســعى کردیم بیشــترین بهره بردارى از 
حضورشان اتفاق بیفتد و ایشان هم تا جایى که امکان 
داشت براى کار انرژى گذاشتند، ولى در آخرین دوره، 
با توجه به وخامت بیمارى و بســترى شدن ایشان در 

بیمارستان، امکان حضورشان اصال فراهم نبود.
حاجى غالمى ادامه داد: بنا بر نظر تهیه کننده و خود من 
و بعد از مشورت با پزشک ایشان، به این نتیجه رسیدیم 
که اولویت اول سالمت آقاى عبدى است، لذا تصمیم 

نهایى تغییر قصه هــاى پایانى و حــذف و جایگزینى 
سکانس هایى از قسمت هاى باقیمانده شد که مشخصا 
در نتیجه گیرى و کیفیت قسمت هاى نهایى با توجه به 
اهمیت نقش آقاى عبدى اثرگذار خواهد بود و مخاطب 
هم این موضوع را درك خواهد کرد؛ این اتفاق و نبودن 
آقاى عبدى در نقش ماشاا... خان از قسمت 17 به بعد 
بیشــتر نمود خواهد کرد، ولى فکر مى کنم ســالمتى 
آقاى عبدى براى همه مهم تر باشد و ان شاءا... بهبودى 
برایشان فراهم شود و مردم دوباره با نقش آفرینى ایشان 

در کارهاى دیگر لذت ببرند.
کارگردان ســریال «روزهاى آبــى» در پایان تاکید 
کرد: مهم ترین موضوع برایم نبــودن آقاى عبدى در 
قسمت هاى نهایى است که مخاطب آگاهانه و با ذهنیت 
اینکه بیمارى آقاى عبدى و سالمتى ایشان مهم بوده 

است، قسمت ها را دنبال کند.

کارگردان سریالى که این شب ها 
روى آنتن است توضیح مى دهد شــیرین ایزدى بازیگر نقش شمس پهلوى 

در سریال «معماى شاه» که به دلیل ابتال به 
کرونا در بیمارستان بسترى شده بود، االن به 

وضعیت نسبتا پایدارى رسیده است.
وى درباره وضعیت بیمارى خود گفت: خیلى 
خوبم و خدارا شــکر وضعیت بهترى دارم. 
داروهاى کرونا را مصرف کرده و مثل اینکه 
به زودى مرخص مى شــوم. ایزدى در پایان 
توضیح داد: البته تازه درمــان از منزل آغاز 
مى شــود. البته که درگیرى ریه ام افت کرده 
اســت اما باید تحت نظر دکتر عفونى قرار 

بگیرم.
شــیرین ایزدى بازیگر نقش شمس پهلوى 
در ســریال «معماى شــاه» به کارگردانى 
محمدرضا ورزى اســت که پیــش از آن در 
ســریال تلویزیونى «تبریز در مه» ســاخته 
محمدرضا ورزى، و فیلم هاى سینمایى «قارچ 
سمى» رسول مالقلى پور، «غوغا»ساخته 
سعید ســهیلى، «پاپیتال» ســاخته اردشیر 
شلیله، «قرنطینه» ســاخته منوچهر هادى 
و «بعدازظهر سگى ســگى» به کارگردانى 
مصطفى کیایى ایفاى نقش کرده اســت اما 
پس از «معماى شاه» حضور پررنگى نداشته 
و تنها در فیلم سینمایى «زن ها فرشته اند 2» 
به کارگردانى آرش معیریان بازى کرده است.

 

آخرین وضعیت
 بازیگر «معماى شاه»

 در بیمارستان

دهقان نسب: با «حاج اکبر» به 
تلویزیون برمى گردم

پس از معرفى فیلم «قهرمان» به عنوان یکى از فیلم هاى بخش رقابتى هفتاد 
وچهارمین جشــنواره فیلم کن، کمپانى فرانسوى «ممنتو» که پخش بین 
المللى و مسئولیت اکران این فیلم در فرانسه را بر عهده دارد، در وبسایتش 

خالصه اى کوتاه از داستان نهمین ساخته بلند اصغر فرهادى منتشر کرد. 
فیلم «قهرمان» با مدت زمان دو ساعت و 7 دقیقه، درباره شخصیتى به نام 
رحیم است که به دلیل عدم توانایى در پرداخت بدهى اش در زندان به سر 
مى برد  اما طى دو روز مرخصى در تالش اســت، شاکى خود را با پرداخت 
بخشى از بدهى متقاعد به پس گرفتن شکایت خود کند، اما اتفاقات آنگونه 

که برنامه ریزى شده پیش نمى رود. 
مجله سینماى ایتالیا نیز خالصه داستانى درباره «قهرمان» منتشر کرده و در 
بخشى از شماره جدید خود که به فیلم هاى مهم جشنواره کن پرداخته، آورده 
است: «قهرمان، فیلم جدید اصفر فرهادى کارگردان ایرانى برنده دو جایزه 
اسکار است. داستان این فیلم درباره مردى است که به دلیل بدهى در زندان 
است اما وقتى آزاد مى شود، متوجه مى شود نامزدش یک کیف پر از پول پیدا 
کرده، اما تصمیم مى گیرد از این پول استفاده نکند. زمانى که خبر این اقدام 

انسان دوستانه او در شهر مى پیچد، به چهره اى شناخته شده تبدیل مى شود  
و اهالى شهر براى کمک به او دست به کار مى شوند و ...»

اســتودیو آمازون حق پخش فیلم «قهرمان» را در آمریکا در اختیار دارد و 
کمپانى فرانسوى ممنتو پیکچرز، تهیه کنندگى و فروش بین المللى فیلم 
«قهرمان» را بر عهده دارد و این فیلم را در فرانســه نیز اکران خواهد کرد. 
همچنین کمپانى «الکى رد» نیز فیلم جدید فرهــادى را در ایتالیا اکران 

خواهد کرد. 
فیلم «قهرمان» به عنــوان یکى از 24 فیلم بخــش رقابتى اصلى هفتاد 
و چهارمین جشــنواره فیلم کن با آثارى از کارگردانان سرشناســى چون 
«وس اندرسون»، «نانى مورتى»، «شین بیکر»، «فرانسوا اوزون»، «پل 
ورهوفن» و «شــان پن» براى کســب نخل طالى بهترین فیلم رقابت 

مى کند.  
هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن نیز از 6 تا 17 جوالى (15 تا 26 تیر) و 
با حضور «اسپایک لى» کارگردان آمریکایى به عنوان رئیس هیات داوران 

بخش رقابتى به صورت حضورى برگزار خواهد شد.

کمپانى پارامونت تایید کرد که به دلیل مثبت شدن تست کروناى یکى از اعضاى تیم تولید 
چندگانه «ماموریت غیرممکن» تا آخر ماه فیلمبردارى تعطیل شده است.

سخنگوى کمپانى گفت:«موقتا تولید ماموریت غیرممکن هفت را تعطیل کردیم.چون یکى از اعضاى 
گروه بر طبق روال تست هر روزه ، تستش مثبت شد. فیلمبردارى تا 

14 ژوئیه تعطیل مى ماند.»
قرار اســت «ماموریت غیرممکن7» ماه مه 2022 

اکران شود اما بارها به دلیل بحران جهانى کرونا 
تولید فیلم تعطیل شده است. با این وجود تام 

کروز، بازیگر و یکى از تهیه کنندگان فیلم 
گفته بود که هر چه زودتر باید سرصحنه 
فیلمبردارى برگردند چون او مسوول 

هزاران شغل است. 
تام کروز نقش ایتان هانت را در 
این مجموعه بازى مى کند.

تعطیلى فیلمبردارى 
«مأموریت غیرممکن7»

تام هنکس در صدمین سالگرد حمله نژادى تولسا با انتشــار مقاله اى در نیویورك تایمز 
خواســتار تدریس و بیان حقایق قتل عام نژادى تولسا در ســال 1921 به دانش آموزان 
آمریکایى شد. این کشتار طى 31 مى  الى یکم ژوئن ســال 1921، در اوکالهما صورت 
گرفت و طى آن حدود 300 آمریکایى سیاه پوست کشته شدند. این بازیگر در مقاله اش 
مى گوید که به شخص او در مدارس، هیچگاه در مورد این قتل عام چیزى آموخته نشده 

است.
هنکس نوشــت: هرگز یک صفحه کتاب تاریخ در مورد اینکه چگونه در ســال 1921، 
گروهى از سفیدپوستان آشوبگر جایى به نام «بلک وال استریت» را به آتش کشیدند، 300 
شهروند سیاه را به قتل رساندند و هزاران آمریکایى ســیاه پوست را در تولسا بى خانمان 

کردند، نخوانده بودم.
این بازیگر گفته است: این اتفاقى طبیعى است؛ زیرا تاریخ اغلب به دست سفیدپوستانى 
مثل من نوشته شده که تاریخ سفیدپوستان را گفته اند. در حالى که تاریخ سیاه پوستان از 
جمله وقایع هولناك تولسا از قلم افتاده است. هنکس در ادامه صحبت هایش اضافه کرد 
که این واقعه شاید به این علت که درســى بیش از حد صادقانه و دردناك از تاریخ براى 

دانش آموزان سفیدپوست جوان بوده، نادیده گرفته شده است.
 هنکس در پایان مقاله درخواســت مى کند که به آموزش سفیدپوست گرایانه پایان داده 
شود. او معتقد است که تاریخ آمریکا کثیف و آشفته اســت، اما آگاهى از حقیقت مردم را 
داناتر و قدرتمندتر مى سازد. تام هنکس نوشته: 1921 حقیقت است، دروازه اى به تاریخ 

مشترك و متناقض نماى ما.

«تام هنکس» خواستار 
بیان حقایق تاریخى شد

نبود اکبر عبدى در 
«روزهاى آبى» 
بیشتر نمود مى یابد

پخش سرى جدید سریال «روزگار جوانى» تا پایان تابستان

ى خود در عرصه 
ى در سریالى 

یک سیما 
ه براى 

ماده 
ارد 
وعه 

ش خاك» بیان 
بازیگران قدیمى
زیگران همچون

رزانه نشاط خواه، 
ام شهابى بازیگرانى 

ى هستیم.
یونى «نقش خاك» 
ك» اجتماعى است، 
ین دو تا برادر بر سر 
هم مى کنند و به هم 
ا در این میان  دختر 
زرگ شده و یکدیگر 
ن اختالف خانوادگى

هم یک سرى حوادث 
.

ن نقش خود در سریال 
ج اکبر» که یکى از آن 
ى کنم که به وى اتهام 

زیونى «نقش خاك» 
 خاك» همانطور که از

ژه شده است و یکى از 
 همدان است که مرکز 
سریال داراى تصاویر

سریال هاى پرهزینه تر، سریالى است که  با برآوردش با
توانسته مخاطب خودش را پیدا کند و این یک ظرفیت 
مهم است به خصوص اینکه هر چه کار پیش مى رود، 

قابلیت
کارگر
سازى

ج اکبر» به 
دم

داستان فیلم جدید اصغر فرهادى چیست؟
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مربى تیم سپاهان اصفهان گفت: در 7 هفته پایانى بازى هاى خیلى ســختى داریم. براى تمرکز بیشتر، 
دیدارهاى قبلى و مشکالتمان را آنالیز مى کنیم. کیفیت بازى ما باید رو به جلو تغییر کند. با تمریناتى که 
انجام مى دهیم، براى از بین بردن مشکالتمان و اضافه کردن مسائل استراتژیک تالش مى کنیم تا بدانیم 

چطور حرکت بهترى را رو به جلو داشته باشیم.
علیرضا مرزبان در مورد اینکه این تیم با برد 5 بر یک مقابل مس رفسنجان به تعطیالت رفت و به همین 
دلیل هجمه ها و اتهاماتى مطرح شد که این نتیجه براى باال رفتن تفاضل سپاهان رقم خورد، گفت: نتیجه 
بازى گل گهر و پرسپولیس چه شد؟ این جواب من به هجمه هاست. اگر نتیجه 5 بر یک ما حرف و حدیث 

دارد، نتیجه 5 بر صفر بعضى هم حرف و حدیث بزرگ ترى دارد.
مرزبان در خصوص اینکه آیا سپاهان مى توانست بازیکنان بیشترى در تیم ملى داشته باشد، عنوان کرد: 
بازیکنانى از تیم هاى دیگر هم هستند که لیاقت دارند به تیم ملى دعوت شوند. این مسئله دردناك است 

چون این تیم بر اساس باالنس تاکتیکى انتخاب نشده اما در مورد این مسائل نباید زیاد صحبت کنیم 
تا تیم ملى در آرامش کار کند و به جام جهانى برود. حس خوبى که مردم مى توانند داشته باشند، 

براى من مهمتر از مسائل مربوط به یک یا چند بازیکن تیم ها باشد.
وى در خصوص اینکه قهرمانى سپاهان ممکن است برایش مشکل ساز شود چون پیاده 

روى سنگینى را از تهران تا اصفهان باید انجام بدهد، اظهار کرد: همیشه به قول خودم وفا 
کرده ام. حتى زمانى که دو هوادار سپاهان با موتور به فوالد شهر مى آمدند و جانشان را 

از دست دادند، به یاد آنها گفتم اگر سپاهان قهرمان شود با پاى پیاده از فوالدشهر به 
باشگاه بر مى گردم که 7 ساعت پیاده روى کردم. در طول شب در راه و اتوبان ها 

بودم. 5 و 20 دقیقه صبح به اصفهان رسیدم که مستقیم به طباخى رفتیم و 
کله پاچه خوردم. اگر سپاهان قهرمان شود به قول خودم عمل مى کنم و 

از استادیوم به استادیوم با پاى پیاده مى روم.

ورزشورزش

7مربى تیم سپاهان اصفهان گفت: در 7 هفته پایانى بازى هاى خیلى ســختى داریم. براى تمرکز بیشتر، 
دیدارهاى قبلى و مشکالتمان را آنالیز مى کنیم. کیفیت بازى ما باید رو به جلو تغییر کند. با تمریناتى که 
انجام مى دهیم، براىاز بین بردن مشکالتمان و اضافه کردن مسائلاستراتژیک تالش مى کنیم تا بدانیم 

چطور حرکت بهترى را رو به جلو داشته باشیم.
5علیرضا مرزبان در مورد اینکه این تیم با برد 5 بر یک مقابل مس رفسنجان به تعطیالت رفت و به همین 
دلیل هجمه ها و اتهاماتى مطرح شد که این نتیجه براى باال رفتن تفاضل سپاهان رقم خورد، گفت: نتیجه 
5بازى گل گهر و پرسپولیس چه شد؟ این جواب من به هجمه هاست. اگر نتیجه 5 بر یک ما حرف و حدیث 

5دارد، نتیجه 5 بر صفر بعضى هم حرف و حدیث بزرگ ترى دارد.
مرزبان در خصوص اینکه آیا سپاهان مى توانست بازیکنان بیشترى در تیم ملى داشته باشد، عنوان کرد: 
تیم هاىدیگر هم هستند که لیاقت دارند به تیم ملىدعوت شوند. این مسئله دردناك است  بازیکنانى از

چون این تیم بر اساس باالنس تاکتیکى انتخاب نشده اما در مورد این مسائل نباید زیاد صحبت کنیم 
تا تیم ملى در آرامش کار کند و به جام جهانى برود. حس خوبى که مردم مى توانند داشته باشند، 

براى من مهمتر از مسائل مربوط به یک یا چند بازیکن تیم ها باشد.
وى در خصوص اینکه قهرمانى سپاهان ممکن است برایش مشکل ساز شود چون پیاده 

روى سنگینى را از تهران تا اصفهان باید انجام بدهد، اظهار کرد: همیشه به قول خودم وفا 
کرده ام. حتى زمانى که دو هوادار سپاهان با موتور به فوالد شهر مى آمدند و جانشان را 

از دست دادند، به یاد آنها گفتم اگر سپاهان قهرمان شود با پاى پیاده از فوالدشهر به 
7باشگاه بر مىگردم که 7 ساعت پیاده روى کردم. در طول شب در راه و اتوبان ها

20 دقیقه صبح به اصفهان رسیدم که مستقیم به طباخى رفتیم و  0 و 5بودم. 5
کله پاچه خوردم. اگر سپاهان قهرمان شود به قول خودم عمل مى کنم و

از استادیوم به استادیوم با پاى پیاده مى روم.

علیرضا مرزبان با اشاره به 2 پیروزى پر گل 
سپاهان و پرسپولیس:

اگر 5 بر یک ما 
حرف دارد، 5 بر 
صفر بعضى هم 
حرف دارد

مدافع ذوب آهن شایعاتى که مربوط به عالقه استقالل به جذبش وجود دارد را 
تأیید کرد ولى اعالم کرد فعًال فقط تمرکزش روى بازى هاى باقیمانده ذوب 

آهن است.
عبدا... حسینى در خصوص شرایط ذوب آهن در تعطیالت لیگ برتر اظهار 

کرد: تیم ما در چند هفته اخیر با وجود دیدارهاى سخت و سنگینى که 
داشت در یک فرم خوب و رو به جلو حرکت مى کرد ولى در دو مقطع 
تعطیلى طوالنى مدت لیگ و وقفه ایجاد شده در این روند ما خلل 
ایجاد کرد که همه تالش کادرفنى بر این است که با در نظر گرفتن 
دیدارهاى دوستانه و برپایى اردوهاى تدارکاتى آمادگى بازیکنان را در 

سطح مطلوب خودش حفظ کند و در کل به نظرم این تعطیالت به ضرر 
تیم هایى مثل ماست که روند رو به جلو داشتند.

وى در مورد دیدارهاى اخیر ذوب آهن هم گفت: ما چهار دیدار ســخت و سنگین را 
پشت سر گذاشتیم که متأســفانه نتایج قابل قبولى هم کسب نکردیم. دو دیدار با 
استقالل و یک بازى با پرسپولیس داشتیم و یک بازى دشوار هم با گل گهر داشتیم 
که فکر مى کنم از لحاظ فنى در تمام آنها خوب بودیم. استقالل را در لیگ شکست 
دادیم و نیمه اول بازى با پرســپولیس را هم برده بودیم ولى در نهایت اشتباهات 

فردى و بدشانسى مانع نتیجه گیرى تیم ما شد.
مدافع ذوب آهن در مورد شرایط حساس این تیم در جدول هم توضیح داد: متاسفانه 
نتایج دلخواه را کسب نکردیم ولى همانطور که گفتم چهار دیدار خیلى سخت را پشت 
سر گذاشتیم و فکر مى کنم از این به بعد دیدارهاى ما کمى سبک تر از قبل باشد و از 

همین رو با ادامه این روند مى توانیم در بازى هاى باقى مانده نتایج قابل قبولى کسب 
کنیم و از منطقه خطر سقوط جدا شویم.

وى در رابطه با شایعاتى که از عالقه استقالل به جذب او حکایت دارد هم گفت: بله 
صحبت هایى با من انجام شده است ولى واقعًا االن وقت فکر کردن به این مسائل 
نیســت. همه تمرکز من روى ذوب آهن و شرایط حساسى اســت که تیم دارد و 
دیدارهاى باقیمانده تا پایان فصل است تا بهترین نتایج را بگیریم و ذوب آهن را 
از این وضعیت نجات دهیم. ضمن اینکه من فصل آینده هم با ذوب آهن قرارداد 

دارم و به تیم هایى که خواهان جذب من هســتند گفته ام باید به وقتش با 
باشگاه مذاکره کنند.

حسینى: فعالً تمرکزم روى ذوب آهن است

سخنگوى باشگاه ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که رأى بازى سایپا و پیکان برمى گردد یا 
خیر گفت: امید داریم نتیجه برگردد و اکنون کمى این ماجرا سیاسى شده است و نمایندگان 
مجلس اصفهان و قائمشهر شدیداً دارند فشار مى آورند. اینجا باید دید زور چه کسى بیشتر 
است اما طبق اصول نباید 3 امتیاز به سایپا تعلق گیرد، چون چنین اتفاقى چند سال پیش 
براى تیم ما هم افتاد و اتفاقا با سایپا هم بازى داشــتیم. باید سه بازیکن خارجى استفاده 
مى کردیم اما در یک دقیقه آخر یک بازیکن دیگر را هم وارد زمین کردیم که جریمه اش 

کسر یک امتیاز و جریمه مالى بود.
رسول کربکندى اضافه کرد: منصفانه نیست بیایند بازى سایپا و پیکان را 3 بر صفر به سود 
سایپا کنند و این یک ظلم آشکار است. ماشین سازى هم با ما بازى داشت و همین تخلف را 
انجام داد اما کار خاصى انجام ندادند و فقط براى بازیکن دوازدهم یک اخطار در نظر گرفتند.
او درباره شــایعاتى در مورد پیشــنهاد اســتقالل و پرســپولیس به برخــى از بازیکنان 
ذوب آهن بیان کرد: بازیکنى که قراردادش یک ســاله اســت بعد از پایان قراردادش هر 
جایى که مى خواهد مى تواند برود. البته قرارداد بیشــتر بازیکنان 2 ســاله است اما براى 

برخى هاى شان هم یک ساله است. این شایعات بازى بازیکنان است و با این بازار آشفته 
فوتبال، هر کسى هر قیمتى مى دهد و هر حرفى را مى زند. در کل هنوز هیچ پیشنهادى به 

باشگاه ارائه نشده است.
او درباره ادامه رقابت هاى لیگ گفت: امسال شرایط خاصى براى ذوب آهن رقم خورد. در 
بازى اول داور در دقیقه 94 براى فوالد پنالتى گرفت و بازى بعد دقیقه یک بازیکن ما اخراج 
شد. این اشتباهات در سه چهار هفته اول بر علیه تیم ما شد و به ما خیلى لطمه زد. از آن روز 
تیم ما در مسیر بدى قرار گرفت و نتایج خوبى کسب نکرد. یک شرایط خاص براى ما رخ 

داد و دیگر تیم ها در شرایطى که ما پیدا کردیم قرار نگرفتند.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن اضافه کرد: امسال همه چیز براى ما بد شروع شده و بد ادامه 

پیدا کرده اما امیدوارم خوب تمام شود. 

رضا اسدى، هافبک ســابق تراکتور از تیم اتریشى جدا شد. از پرسپولیس و 
سپاهان و استقالل به عنوان برخى از مشتریان این بازیکن نام برده مى شود.
رضا اسدى که سال گذشته و پس از تجربه قهرمانى در جام حذفى همراه 
با تراکتور تصمیم به جدایى از این تیم گرفت و راهى سن پولتن اتریش 
شد، یک فصل پس از حضور در این باشگاه تصمیم به جدایى گرفت 

و براى فسخ قراردادش به توافق نهایى دست یافت.
این هافبک 25 ساله سال گذشته در شرایطى راهى اتریش شد که 
در همان اوایل حضورش در سن پولتن از ناحیه نازك نى پا آسیب 
دید و به همین دلیل مدت زیادى از رقابت هاى تیپیکو بوندس لیگا 
دور بود و در هفته هاى پایانى فصل به ترکیب تیمش اضافه شد 
و نمایش خوبى در این مقطع ارائه داد و یکبار هم در تیم منتخب 

هفته قرار گرفت.
اسدى که سابقه بازى در ســپاهان، نفت تهران و سایپا را نیز در 
کارنامه دارد و قبل از حضور در تراکتور در فهرســت تیم ملى نیز 
قرار گرفته بود، حاال پس از تجربه بازى در فوتبال اتریش شرایط 
را براى ادامه همکارى اش با باشگاه سن پولتن مهیا ندید و اقدام 
به جدایى کرد. او بخاطر تصمیم اشتباهى که مدیر برنامه اتریشى 
براى او داشته و به خواسته خود در این کشور نرسید، ابراز گالیه 

کرده و همین امر در تصمیمش براى جدایى مؤثر بوده است.
پس از اینکه سقوط ســن پولتن به دسته پایین تر فوتبال اتریش 
قطعى شــد، رضا اســدى نیز به دلیل فراهم نبودن شــرایط 
همکارى اش با مسئوالن این باشــگاه گفتگو کرد و براى فسخ 
قراردادش به توافق نهایى رسید تا سال آینده براى تیم دیگرى 

به میدان برود.

رقابت سپاهان
 و سرخابى ها بر سر

 یک ستاره

رضا اسدى، هافبک ســا
سپاهان و استقاللبه عنو
رضا اسدى که سالگ
با تراکتور تصمیم

شد، یک فصل پس
و براى فسخ قرار
5این هافبک 25
در همان اوایل
دید و به همین
دور بود و در ه
و نمایش خوبى
هفته قرار گرفت
اسدى که سابق
کارنامه دارد و
قرار گرفته بود
را براى ادامه ه
به جدایى کرد.
داشته براى او
کرده و همین
پس از اینکه س
قطعى شــد،
همکارى اش
قراردادش به
به میدان برود

ر
 و س

رحمان محمدى راد با فدراسیون والیبال پاکستان 
به توافق رسید و ســرمربى تیم ملى والیبال این 
کشور شد. محمدى راد که در حال حاضر هدایت 
تیم ســپاهان را بر عهده دارد در شرایطى هدایت 
این تیم را بر عهده گرفت که پیش از این پیشنهاد 
حضور در کادر فنى تیم ملى والیبال را رد کرده بود و 
به نظر مى رسد دلیل این تصمیم وى هم پیشنهاد 

پاکستانى ها بوده است.
 مبلغ قرارداد محمدى راد با فدراســیون پاکستان 
ماهیانه 5000 دالر اســت و تا سال 2023 اعتبار 
دارد. فدراسیون پاکستان پیش از این از فدراسیون 
والیبال ایران خواسته بود که یک مربى را به آنها 
معرفى کند و فدراسیون والیبال ایران هم اقدام به 
معرفى رحمانى راد کرد. نکته قابل تأمل این است 
که مشخص نیست چرا خبر توافق قرارداد محمدى 
راد با فدراسیون پاکستان توسط وى یا فدراسیون 

والیبال ایران منتشر نشده بود.

توافق سرمربى سپاهان 
با پاکستانى ها

والیبال ایران منتشر نشده بود.

3 بازیکن آسیب دیده ســپاهان در بازى دوستانه 
برابر مس رفسنجان به میدان خواهند رفت.

تیم فوتبال ســپاهان که در کردان کرج اردویى 
تدارکاتى را برپا کرده است، روز شنبه در یک بازى 
دوستانه مقابل صنعت نفت آبادان به تساوى رسید 
که در این بازى نفراتى چون محمدرضا خلعتبرى، 
عزت ا... پورقاز و امید نورافکن به دلیل مصدومیت 

به میدان نرفتند.
این سه بازیکن البته در حال حاضر شرایط خوبى 
دارنــد و در بازى دوســتانه ســپاهان برابر مس 
رفسنجان که روز پنج شنبه برگزار خواهد شد، قطعًا 

به میدان خواهند رفت.

3 مصدوم سپاهان 
برابر مس رفسنجان 

بازى مى کنند

فرهاد مجیدى، سرمربى اســتقالل براى بستن 
تیمى قدرتمند براى فصل آینده دست به کار شده و 
در روزهاى اخیر در تماس با عبدا... حسینى و وحید 
محمدزاده پیگیر شرایط جذب یکى از این دو مدافع 

ذوب آهن اصفهان شده است.

2 ستاره ذوب آهن در 
تیررس فرهاد

رامین رضاییان، مدافع راست فیکس تیم ملى ایران در جام جهانى 
2018 روسیه و جام ملت هاى آســیا هرگز فکرش را نمى کرد با 
روى کارآمدن دراگان اســکوچیچ حتى دعوت به تیم کشورمان 

هم براى او آرزو شود!
در مورد دعوت نشــدن رامین رضاییان به تیم ملى کشــورمان 
روایت هاى مختلفى به گوش مى رسد. از ماجراى انتشار یک فیلم 
جنجالى بگیرید تا مشورت برانکو به اسکوچیچ و... که هنوز هیچ 
یک نه تأیید شده است و نه تکذیب! هر چه هست این مدافع راست 
31 ساله با قابلیت هاى تهاجمى باال به تیم ملى دعوت نمى شود 
و بعضًا شــاهد حضور بازیکنانى غیرتخصصى (جعفر سلمانى و 

سیامک نعمتى) در این پست است.
در همین ارتباط شنیدیم بازیکن فصل گذشته السیلیه قطر تصمیم 
به بازگشت به ایران گرفته اســت. او که با قراردادى دو ساله به 

الدحیل پیوسته بود پس از ناکامى در این تیم به السیلیه رفت اما 
عدم دعوت به تیم ملى باعث شده است تصمیمات جدیدى بگیرد 

یا حداقل به پرسپولیس فکر کند.
شــاید رامین رضاییان به این موضوع فکر مى کنــد که اگر در 
پرسپولیس توپ مى زد االن فشار هواداران این تیم اجازه نمى داد 
دراگان اســکوچیچ به راحتى او را نادیده بگیرد. مضاف بر اینکه 

چنانچه تیم ملى ایــران به جام جهانــى 2022 قطر صعود کند، 
رامین رضاییان مى تواند دومین جام جهانى عمر ورزشى خودش 
را تجربه کند و این رؤیا با پرســپولیس محتمل تر (!) خواهد بود. 
نباید فراموش کرد در حال حاضر وریا غفورى نزدیک ترین رقیب 
ســال هاى اخیر رامین رضاییان در تیم ملى هم توسط دراگان 

اسکوچیچ دعوت نمى شود.
صادق محرمى پس از کوچ به کرواسى با نزول عجیبى روبه رو شده 
و سیامک نعمتى هم بیشتر یک هافبک نفوذى و تکنیکى است تا 
مدافع راست و همه این موارد رامین رضاییان را ترغیب به بازگشت 
مى کند. شاید در این میان سئوالى پیش بیاید که نظر یحیى گل 
محمدى چیست؟ سرمربى پرســپولیس عالقه زیادى به سبک 
فوتبال رامین رضاییان و اصوًال مدافعان کنارى دارد که بیشتر میل 

به نفوذ و بازى در زمین حریف داشته باشند.
پرسپولیس درحال حاضر مهدى شیرى را در اختیار دارد که تنها 
مدافع راست تخصصى این تیم است. ُپست اصلى سیامک نعمتى 
هافبک راست و هجومى است و خرید رامین رضاییان مى تواند یک 
خرید مناسب براى پرسپولیس به ویژه درلیگ قهرمانان آسیا باشد.

رامین رضاییان در یک قدمى 
بازگشت به پرسپولیس

مصاف دوستانه گاندوها
 با شاگردان ژنرال 

شاگردان مجتبى حســینى روز جمعه در دیدارى دوســتانه به مصاف یاران ژنرال در 
مشهد خواهند رفت.

تیم فوتبال گل گهر براى حفظ آمادگى خود براى ادامه رقابت هاى لیگ برتر، اردویى 
یک هفته اى را از شنبه هفته جارى در مشــهد آغاز کرده است که تا شنبه هفته آینده 
ادامه خواهد داشت. همچنین دو بازى دوستانه براى این اردو تدارك دیده شده است. بر 
همین اساس، شاگردان امیر قلعه نویى روز چهارشنبه در ورزشگاه ثامن به دیدار پدیده 
مى روند و روز جمعه هم دیدارى دیگر با ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه امام رضا(ع) 

انجام خواهند داد.
همچنین در دیدارى دوســتانه، دو تیم ذوب آهن و پدیده در ورزشــگاه فوالدشهر 
اصفهان، به مصاف هم رفتند که این دیدار با برترى 3-2 تیم  میزبان به پایان رسید. در 
این مسابقه که طى دو وقت 60 دقیقه اى برگزار شد، دو تیم با ترکیب کامال متفاوت در 
هر دو نیمه وارد زمین شدند.همچنین مجتبى فریدونى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن، 

از نزدیک تماشاگر تالش شاگردان مجتبى حسینى 
در ورزشگاه فوالدشهر بود.

سخنگ

ل به جذبش وجود دارد را 
ى هاى باقیمانده ذوب 

ت لیگ برتر اظهار 
ت و سنگینى که 
دو مقطع ى در
روند ما خلل

ر نظر گرفتن 
 بازیکنان را در 

 تعطیالت به ضرر 

هار دیدار ســخت و سنگین را 
م کسب نکردیم. دو دیدار با 
دشوارهم با گل گهر داشتیم

ستقالل را در لیگ شکست 
م ولى در نهایت اشتباهات 

ول هم توضیح داد: متاسفانه 
هار دیدار خیلى سخت را پشت 
کمى سبک تر از قبل باشد و از 
ى مانده نتایج قابل قبولىکسب

ب او حکایت دارد هم گفت: بله 
قت فکر کردن به این مسائل 
ساسى اســت که تیم دارد و 
ج را بگیریم و ذوب آهن را 
ه هم با ذوب آهن قرارداد 

وقتش با باید به فته ام

ى ذوب آهن است

از نزدیک تماشاگرتالششاگردانمجتبى حسینى 
در ورزشگاه فوالدشهر بود.

کربکندى: امسال شرایط خاصى
 براى ذوب آهن رقم خورد
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سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان گفت: با وجود 
تالش هاى بسیار از سوى نیروهاى بهداشت و درمان و 
همچنین همکارى باالى اصناف و برخى از مردم در رعایت 
پروتکلهاى بهداشتى،به دلیل بى توجهى بعضى ها ، شاهد 
طغیان باالى کروناى انگلیسى در هرمزگان هستیم که این 

وضعیت به شدت نگران کننده است.
دکتر فاطمه نوروزیان  اظهار داشت: در یک هفته گذشته 
شاهد افزایش بیش از 40 درصدى موارد ابتال و بسترى در 
بیمارستان هاى هرمزگان بودیم که بسیارى از مبتالیان 

از میان جوانان بودند.
وى با بیان اینکه کروناى انگلیسى از کشندگى و سرایت 

پذیرى بسیار باالیى برخوردار است، افزود: 140 نفر تنها 
در یک شبانه روز بسترى شــدند و هم اکنون 81 نفر از 
بسترى ها تحت مراقبت هاى ویژه قرار دارند و وضعیت 

17 نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
 وى گفت: هر روز شــاهد درگیر شدن بیشتر گروه هاى 
جوان با این ویروس کشنده هستیم که متاسفانه بخشى از 
آن به دلیل بى توجهى نسل جوان به رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى و سهل انگارى در این زمینه است.
این مقام مسوول تصریح کرد: اکنون موارد مثبت روزانه 
شناسایى شده در استان به بیش از هزار نفر رسیده که در 

طول همه گیرى کرونا در استان بى سابقه است.

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیــک پلیس راهور 
گفت: میزان سفرهاى هموطنان نسبت به مدت مشابه 
دو سال گذشته (سال 98 و 99) کاهش چشمگیرى داشته 
و مردم نهایت همکارى را در رعایت دستورالعمل هاى 

ستاد ملى مقابله با کرونا داشتند.
ســرهنگ احمد شــیرانى ضمن قدردانى از هموطنان 
در رعایت قوانین مرتبط بــه محدودیت هاى ترافیکى 
افزود: سال هاى گذشته در چنین ایامى بسیارى از جاده 
هاى کشور بویژه جاده هاى منتهى به شهرهاى شمالى 
و زیارتى قفل مى شد و بســیارى از هموطنان در کنار 
جاده ها چادر مى زدند اما امســال میزان سفرها بسیار 

کاهش داشته و محدودیت هاى اعمال شده مورد توجه 
قرار گرفته اســت.وى تصریح کرد: البته عده اى نیز به 
رعایت این دســتورالعمل ها بى توجه بودند که تخلفات 
آنها توســط دوربین هاى مکانیزه ثبت تخلفات به ثبت 
رســید. رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور افزود:محدودیت و ممنوعیت سفرهاى بین استانى 
تا ســاعت 12 روز دوشــنبه 17 خرداد ماه ادامه داشت.
وى گفت: کنترل و ثبت تخلفــات ترددهاى غیرمجاز 
توســط دوربین هاى ثبت تخلف در شــهرها و جاده ها 
و همچنین تیم هاى اســتقرارى و گشتى پلیس راهور 

صورت مى گیرد.   

طغیان باالى کروناى انگلیسى 
در هرمزگان 

کاهش سفرها
 در تعطیالت

مصونیت 10 ماهه
نتایج مطالعـه محققان دانشـگاه کالج    مهر |
لندن نشـان مى دهد افـرادى که قبًال بـه کووید 19 
مبتال شده اند، حداقل تا 10 ماه دیگر احتمال ابتالى 
مجددشان به کروناویروس بسـیار پایین است. دکتر 
«ماریا کروتیکوف»، سرپرسـت تیم تحقیق، در این 
باره مى گوید: این خبر بسـیار خوب است که عفونت 
به طـور طبیعى خـودش از ابتالى مجدد بـه بیمارى 
در ایـن دوره محافظـت مـى کنـد. به نظر مى رسـد 
احتمال دو بار مبتالشـدن به این بیمارى بسـیار کم

 است.

انتشار ویروس هندى و 
آفریقایى در شهرهاى قرمز 

  مهر | سـخنگوى وزارت بهداشـت، نسـبت 
به انتشـار ویـروس جهش یافتـه هنـدى و آفریقایى 
در شهرسـتان هاى قرمز کشـور هشـدار داد. سـیما 
سادات الرى، گفت: بیشترین میزان بروز موارد مثبت 
بسترى کرونا در کشـور در هفته گذشته به ترتیب در 
استان هاى چهارمحال و بختیارى، ایالم، خوزستان و 
هرمزگان و همچنین بیشترین میزان بروز موارد مرگ 
و میر ناشى از بیمارى کووید 19 در استان هاى البرز، 
قزوین، چهـار محال و بختیارى و آذربایجان شـرقى 
گزارش شـده اسـت. الرى ادامه داد: متاسفانه شیب 
کاهشـى نمودار موارد بیمارى در کشـور بسیار کند و 
در برخى استان ها متوقف شده که مى تواند به عنوان 

زنگ خطرى جدى قلمداد شود.

آگهى تغییرات 
شرکت فنى و مهندســى شاهین سپهر 
آتشگاه ســهامى خاص به شماره ثبت 
45293 و شناسه ملى 10260632480 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عــادى مــورخ 1400/02/25 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : - آقاى 
محمود جمشــیدیان قلعه شــاهى به 
شــماره ملــى 1091669155 ، آقاى 
عباسعلى هاشــمیان آدریانى به شماره 
ملــى 1293212342 و آقــاى الیاس 
براتى به شــماره ملى 5499934258 
بســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مــدت دو ســال انتخــاب گردیدند. - 
آقاى محمد علیــزاده خلیــل آبادى به 
شــماره ملى 0902534718 بسمت 
بازرس اصلــى و آقاى رضا هوشــمند 
فینى به شــماره ملى 1263560911 
بســمت بازرس علــى البــدل براى 
مــدت یکســال انتخــاب گردیدند. - 
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1145221)   

آگهى تغییرات
 شــرکت فنى و مهندســى شــاهین ســپهر آتشگاه 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 45293 و شناسه ملى 
10260632480 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/02/25 آقاى محمود جمشیدیان قلعه شاهى 
به شماره ملى 1091669155 بسمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره ، آقاى عباسعلى هاشمیان آدریانى به شماره 
ملى 1293212342 بســمت رئیس هیات مدیره و آقاى 
الیاس براتى به شماره ملى 5499934258 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1145218)   

آگهى تغییرات
 شــرکت آیســان پاالیش نقش جهان شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 1608 و شناسه 
ملى 10260367153 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى بطــور فوق العــاده مورخ 
1399/12/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه 
آرشین حساب حســابداران رســمى به شناسه 
ملــى 10103255283زهره اکبرپــور به کدملى 
0492670838 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى شهرضا 

   (1145217)

آگهى تغییرات
 شرکت فن آورى و گسترش ساختمان هشت بهشت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 19012 و شناسه 
ملى 10260399090 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1399/08/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت 
به استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله هزار جریب ، خیابان 
فرایبورگ ، کوچه هفدهــم[17] ، پالك 49 ، طبقه 
همکف کدپســتى 8168754541 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

 (1144340)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى و مهندسى بهین صنعت آرشا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
1874 و شناسه ملى 14007826522 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/10/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : على نصر اصفهانى به شماره ملى 
1293216852 بســمت رئیس هیأت 
مدیره و سید کیوان شــیخان به شماره 
ملى 1293076351 بسمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامــل و هاجر نصر 
اصفهانى به شماره ملى 1285168712 
بسمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر عامل) 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکى تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، 
قراردادهــا عقود اســالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عــادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1144335)    

آگهى تغییرات
 شــرکت روناس پلیمر کویر سهامى 
خاص به شماره ثبت 56973 و شناسه 
ملــى 14006183380 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/01/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محمد مهدى مهابادى به کدملى 
1284815498 و غالمرضا مهابادى 
به کدملى 2291417916 و نســرین 
مختارى به کدملــى 0054365325 
و شــهرزاد حســن یارى به کد ملى 
1288126921 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدنــد. بهرام مردانــى به کدملى 
1290567697 و امیرحسین زاهدى 
به کدملــى 1284660354 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب 
شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید . اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها

 و موسســات غیرتجــارى اصفهان 
    (1144332)

آگهى تغییرات
 شــرکت خدمــات بیمــه اى نویــد 
آینده ســپاهان ســهامى خــاص به 
شــماره ثبت 33838 و شناســه ملى 
10861595830 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/01/19 
شــماره1400/89871  نامــه  و 
مــورخ1400/02/26 مدیریــت امور 
نماینــدگان و کارگــزاران بیمه آســیا 
: علیرضا اشــرف خراســانى بشماره 
ملى1287736378 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و به ســمت مدیر عامل - 
محمدسعید اشرف خراســانى بشماره 
ملى1270545183 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره - فخرالزمان اشرف خراسانى 
بشــماره ملى1287872131 بسمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و 
یکى از اعضاى هیات مدیره با مهر شرکت 
معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

     (1143972)

آگهى تغییرات
 شرکت آزمایشگاه کنترل موادغذایى 
ابن سینااصفهان ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 27367 و شناسه 
بــه   10260480891 ملــى 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/12/09 رحمت اله 
حســن پور ســودرجانى به کدملى 
1111616531 بسمت رئیس هیات 
مدیره ، الهه حســن پور سودرجانى 
به کدملى 1112127976 بسمت 
نایــب رئیس هیات مدیــره ، الهام 
حســن پور ســودرجانى به کدملى 
1110858884 بسمت مدیرعامل 
براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامــل و رئیس هیأت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 
ضمنا مدیرعامل مجــرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1143978)    

آگهى تغییرات 
شرکت آزمایشــگاه کنترل موادغذایى 
ابــن ســینااصفهان ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 27367 و شناســه 
ملــى 10260480891 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/12/09 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : - رحمت 
اله حســن پور ســودرجانى به کدملى 
1111616531 و الهــه حســن پور 
ســودرجانى به کدملى 1112127976 
و الهام حسن پور سودرجانى به کدملى 
1110858884 بسمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - مهران صدیقــى به کدملى 
1282905821 و حسن یزدان مهر به 
کدملى 1199513296 بترتیب بسمت 
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1144258)

آگهى تغییرات
 شرکت بازرســى فنى مهندسى مشاوران 
دقیق آزما مشــرق زمین ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 35665 و شناســه 
ملــى 10862060173 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/03/01 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : مســعود حاجى صادقى اصفهانى 
بــه کدملــى 1286907071و علیرضــا 
اصطهباناتى به کدملــى 1288155042و 
محمدحســین اصطهباناتــى بــه کدملى 
1270393601و محســن اصطهباناتى 
به کدملــى 1288306865بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیــره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. افروز افشارى به کدملى 
1288408536و اصغر احمدى به کدملى 
6609414521بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند روزنامه کثیر االنتشارنصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1144260)   

آگهى تغییرات
 شــرکت صنایع ریخته گرى اصفهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
5053 و شناسه ملى 10260262002 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/01/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : رضا حاجى رســتم به 
شــماره ملــى 1287565786 و طیبه 
برهانى به شماره ملى 1287638996 
و مســعود صبــا بــه شــماره ملــى 
0793341779 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند.موسسه حسابرسى امین تدبیر 
بصیر به شناسه ملى 10103512680 
به ســمت بازرس اصلى و عبدالرسول 
رجبى دســتجردى بــه شــماره ملى 
6609301514 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1144262)   

آگهى تغییرات 
شــرکت خدمات بیمــه اى نویــد آینده 
سپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 
33838 و شناسه ملى 10861595830 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى سالیانه مورخ 1400/01/19 و نامه 
شماره1400/89871 مورخ1400/02/26 
مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران بیمه 
آســیا : علیرضا اشرف خراســانى بشماره 
ملى 1287736378 - محمدسعید اشرف 
خراسانى بشــماره ملى -1270545183 
فخرالزمان اشــرف خراســانى بشماره 
ملى1287872131بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند . محســن رحمانى بــه کدملى 
1287940241 و احمدرضــا احمدیان به 
کدملى 1285544455بترتیب به ســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب 
شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 
1399 تصویب شــد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1144320)   

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود سام پیشرو آماتیس درتاریخ 1400/02/30 به شماره ثبت 67859 به شناسه ملى 14010039133 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فروش آسانسور و پله برقى از طریق طراحى و مونتاژ (شامل خدمات و عملیات 
طراحى، محاسبه، تدارك و تامین قطعات و اجزا، نصب و راه اندازى کامل آسانسور در محل و خدمات پس از فروش) – تعمیرات، سرویس و نگهدارى آسانسور و 
پله برقى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور در راستاى اهداف شرکت – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى 
و خصوصى صرفاً در راستاى اهداف شرکت – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله سلمان فارسى ، کوچه صدف[آزادى] ، کوچه طوبى ، پالك 14 ، طبقه دوم کدپستى 8158115818 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى فرشاد معمارى به شماره ملى 0068570767 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه 
خانم مریم دهقانى به شماره ملى 1271466181 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقاى فرشاد معمارى به شماره ملى 0068570767 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 باامضاء مدیر عامل منفرداً 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 (1143974)    

هشدار درباره نگهدارى از کرونا!
هرچند هنوز به طور رسمى اعالم نشده است نگهدارى از 
تجربیات کرونایى مى تواند به اندازه نگهدارى از ویروس 
ضعیف شــده یا غیرفعال آن که به تولید واکســن منجر 
مى شود، اهمیت داشته باشــد اما تالش هاى نهادهایى 
چون دانشگاه ها و کتابخانه ها در کشورهاى مختلف که 
حاال از مرحله جمع آورى به تحلیل رســیده چندان دور از 
این مدعا نیست؛ با این حال هنوز هم انگار نهادها در ایران 

در غفلت اند!
حدود یکســال و چند ماه از ورود این مهمان ناخوانده به 
ایران مى گذرد؛ مهمانى که نه او را دیده بودیم و نه حتى 
مى شناختیم. حتى در آن روزهاى آغازین، نهادهایى که 
اندك شناختى از این مهمان ناخوانده پیدا کرده بودند، انگار 
تمایلى به شناخت عموم از آن نداشتند، تا جایى که وزارت 
بهداشت پس از گذشت نزدیک به چهار هفته از گسترش 
ویروس کرونا در کشــور، هنوز حاضر به اشتراك گذارى 
داده هاى مربوط به این ویروس روى سامانه نشده بود و این 
موضوع حتى صداى انتقاد برخى مدیران را نیز بلند کرد و 
در این میان انتقاد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان 
فناورى اطالعات هم در چندین توییت نسبت به نگاه هاى 

سنتى مدیران در اشتراك گذارى داده ها دیده شد. 
با این حال اما این مهمان ناخوانــده هر روز به خانه هاى 
بیشــترى وارد شــد و مردم به آشــنایى ناخودآگاه با آن 
تن دادند؛ آشــنایى اى که حاال مدتى  اســت به بخشى 
از عادت هــاى زندگى مان تبدیل شــده ؛ عادت هایى که 
روزمرگى هاى گذشــته را کنار زده انــد و در روایت هاى 

متفاوتى از مردم شنیده مى شوند. 
روایت هایى کــه هرچند گاه با به اتمام رسیدن شــان در 
پســتوى خانه و گاهى هم زیر خاك مدفون مى شــوند 

اما هیچ از کالن داده هاى ارزشــمندى که به تولید دارو، 
واکسن، ترمیم و توســعه اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى 
منجر مى شــوند، کم ندارند؛ در روزگارى که داروسازان 
با تحلیل داده هاى توییترى به عوارض یا خواص جدیدى 
از داروها مى رسند، کارشناسان و متخصصان حوزه حفظ 

میراث مکتوب و تاریخ شــفاهى نیز به کشف راه خروج 
از بحران یا تاثیرات ناشــى از آن بر ابعاد مختلف زندگى 

اجتماعى مى پردازند.  
کار جمع آورى میراث شــفاهى و مکتوب دوران کرونا با 
جمع آورى روایت هایى از عمــوم مردم در همان ماه هاى 

نخست شــیوع ویروس کرونا در کشــورهاى مختلف 
جهان آغاز شــد؛ کتابخانه عمومى شــهر نیویورك در 
«پروژه خاطرات همه گیرى از مردم خواست تا خاطرات 
خــود از همه گیرى کرونــا را براى حفــظ، نگهدارى و 
تحقیقات آینده براى این کتابخانه ارسال کنند؛ همچنین 

کتابخانه هاى دانشگاه ویلیام و مرى (که پس از دانشگاه 
هاروارد قدیمى ترین دانشگاه ایاالت متحده آمریکا است) 
در فراخوانى با عنــوان «مستندســازى زندگى در طى 
کووید-19» از مردم ویلیامزبرگ و اعضاى خود خواست 
تا خاطرات خود را از این دوران در اختیار آنان قرار دهند؛ 
کتابخانه عمومى وسترویل نیز در فراخوانى از مردم خواسته 
بود «با به اشــتراك گذاشــتن تجربه خود از همه گیرى 
کووید-19، این لحظه بى نظیر از تاریخ را براى نسل هاى 
آینده ثبت کنند»؛ «ســى جى تى ان» نیز در آوریل سال 
گذشته از این که کتابخانه ملى چین «بانک حافظه جمعى» 
را براى مستند کردن داســتان هاى شیوع ویروس کرونا 
راه اندازى کرده خبر داده و گفته بود: کتابخانه ملى چین 
«بانک حافظه جمعى» را بــراى جمع آورى و حفظ موارد 
و داستان هاى «نبرد» چین علیه شــیوع ویروس کرونا 

راه اندازى کرده است. 
حتى چندى پیش خبر رسید که آزمایشگاه پژوهش هاى 
زبان شناســى اجتماعى دانشگاه میشــیگان گفتارهاى 
ضبط شده ساکنان این ایالت را گردآورى کرده تا تغییرات 

زبان را در مدت بروز این بیمارى بررسى کند.
اما در ایران ماجرا به گونه اى دیگر پیش  مى رود، هر چند 
که تحلیل گران داده ما به این باور رســیده اند که تحلیل 
داده هاى مربوط به ویروس کرونا مى تواند به میزان زیادى 
در جلوگیرى از بحران ها، شناسایى و حل آن ها به ما کمک 
کند و حتى با مدل ســازى ریاضى مى توان از پیک هاى 
این ویروس جلوگیرى کرد، ولى در بحث حفظ و تحلیل 
میراث مکتوب و شــفاهى نه تنها اقدامات گســترده اى 
صورت نگرفته که حتى براى عده اى از اهالى حوزه ادبیات 

مسئله اى غیرمنتظره است. 

روى موج کووید-19
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علت کابوس دیدن چیست؟
کابوس دیدن نشان دهنده  وضعیت روانى افراد 
است و افرادى که با کابوس هاى مزمن سر و کار 
دارند باید راه هایى براى درمان عالئم پیدا کنند.
تقریباً همه انسان ها کابوس مى بینند، اما خیلى 
زود آن را فراموش مى کنند. اما برخى افراد بطور 
مداوم کابوس مى بینند کــه مى تواند منجر به 
افزایش اضطراب و افســردگى آن ها شود. در 
حقیقت، افرادى که با کابوس هاى مزمن ســر 
و کار دارند باید راه هایى بــراى درمان عالئم 

پیدا کنند.

کابوس ها ویژگى هاى زیر را دارند:
در نیمه دوم شــب بیشــتر کابوس مى بینید. 
کابوس ها به نــدرت و بار ها حتى چندین بار در 
شب رخ مى دهند. اگرچه کوتاه هستند، اما باعث 
بیدار شدن شما مى شوند و بازگشت به خواب را 

دشوار مى سازد.
کابوس واقعى به نظر مى رسد و بسیار ناراحت 

کننده و آزار دهنده است.
کابوس ها معموال تهدیدى براى ایمنى و زنده 
ماندن هستند، اما مى تواند به موضوعات نگران 

کننده دیگر ارتباط داشته باشد.
ترس، اضطراب، عصبانیت، غم یا تنفر را در 

خواب احساس مى کنید.
احساس مى کنید عرق کرده اید یا ضربان 

قلب تان تند شده است.
اگر موارد زیر را تجربه کنید کابوس ها 
به عنــوان اختالل در نظــر گرفته 

مى شود.

کابوس هاى مکرر :
پریشانى و یا اختالل در طول روز، مانند اضطراب 
یا ترس مداوم. اضطراب براى خوابیدن به دلیل 
ترس از دیدن کابوس دیگر. مشکالت در تمرکز 
و یا فکر کردن به کابــوس در طول روز. خواب 
آلودگى روزانه، خستگى و نداشتن انرژى کافى. 
مشکالت در کار یا مدرســه یا در موقعیت هاى 
اجتماعى و مشکالت رفتارى مربوط به خواب و 

یا ترس از تاریکى.
علل کابوس دیدن عبارتند از:

استرس یا اضطراب :
مورد اول اشاره شده اســترس است؛ گاهى 
اوقات اســترس هاى روزمره زندگــى مانند 
یک مشــکل در خانه یا مدرسه، باعث کابوس 
مى شود. همچنین یک تغییر عمده، مانند مرگ 
یکى از عزیزان، مى توانــد تاثیر منفى بر روان 

فرد داشته باشد.
:(PTSD) اختالل استرس پس از سانحه

دیــدن کابوس هــا بعــد از یــک حادثــه، 
جراحت، آسیب جسمى یا ســو استفاده هاى 
جنســى و یا دیگــر رویداد هاى آســیب زا 
رایج هســتند. کابوس ها در افرادى شــایع 
هســتند که اختالل اســترس پس از حادثه

 دارند.

اختالالت خواب :
برخى اختــالالت خواب ممکن اســت با 
رؤیا هاى بد یا کابوس همراه باشــند. بى 
خوابى مى تواند باعــث افزایش دیدن 
رؤیا هاى پریشــان و استرس زا شود. 
آپنه  خواب انسدادى نیز به علت مختل 
سازى خواب ســبب دیدن 
کابوس خواهد شد. خواب 
تازش نــوع دیگرى از 
اختالالت خواب اســت 
که به علــت تغییرات 
چرخه ى  در  مخــرب 
خــواب و بیــدارى و 
القاى خستگى شدید 

در طول روز ســبب دیدن کابوس خواهد شد. 
ســندرم پاى بى قرار نیز نوعى اختالل خواب 
عصبى است، که سبب دیدن کابوس خواهد شد.

کمبود خواب :
تغییر در برنامه زندگى باعــث خواب نامنظم، 
تداخل و کاهش زمان خواب مى شود که افزایش 

ریسک کابوس را به همراه دارد.

دارو ها :
برخى دارو ها مانند دارو هاى ضد افســردگى، 
دارو هاى فشــار خــون، مســدود کننده هاى 
بتــا و دارو هایى که براى درمان پارکینســون 
یا کمک به ترك ســیگار اســتفاده مى شوند 
مى توانند باعث خواب هاى آشــفته و کابوس

 شوند.

بیمارى هاى تحلیل برنده  سیستم عصبى:
بیمارى هاى تحلیل برنده ى سیســتم عصبى 
مانند بیمارى پارکینســون و برخى انواع زوال 
عقل نیز مى تواننــد با کابوس دیــدن همراه

 باشند.

اختالالت دیگر:
افسردگى و اختالالت روانى دیگر ممکن است 
با کابوس مرتبط باشــند. کابوس ها مى توانند 
همراه با برخى بیمارى ها مانند بیمارى هاى قلبى 

یا سرطان رخ دهد.

کابوس ها ویژگى هاى زیر را دارند:
در نیمه دوم شــب بیشــتر کابوس مى بینید. 
کابوس ها به نــدرت و بار ها حتى چندین بار در 
شبرخ مى دهند. اگرچه کوتاه هستند، اما باعث 
بیدارشدنشما مى شوندو بازگشت به خواب را

دشوارمى سازد.
کابوس واقعى به نظر مى رسد و بسیار ناراحت 

کننده و آزار دهنده است.
کابوس ها معموال تهدیدى براى ایمنى و زنده 
ماندن هستند، اما مى تواند به موضوعات نگران 

کننده دیگر ارتباط داشته باشد.
ترس، اضطراب، عصبانیت، غم یا تنفر را در

خواب احساس مى کنید.
احساس مى کنید عرق کرده اید یا ضربان 

قلبتان تند شده است.
اگر موارد زیر را تجربه کنید کابوس ها 
به عنــوان اختالل در نظــر گرفته 

مىشود.

رایج هســتند. کابوس ها در افرادى شــایع 
هســتند که اختالل اســترس پس از حادثه

 دارند.

اختالالت خواب :
اختــالالت خواب ممکن اســت با  برخى
باشــند. بى رؤیا هاى بد یا کابوس همراه

خوابى مى تواند باعــث افزایش دیدن 
رؤیا هاى پریشــان و استرس زا شود. 
آپنه  خواب انسدادى نیز به علت مختل 
سازى خواب ســبب دیدن 
کابوس خواهد شد. خواب 
تازش نــوع دیگرى از 
اختالالت خواب اســت 
که به علــت تغییرات 
چرخه ى  در  مخــرب 
خــواب و بیــدارى و 
القاى خستگى شدید 

دارو هاى فشــار خــون، مســدود کننده هاى 
بتــا و دارو هایى که براى درمان پارکینســون 
یا کمک به ترك ســیگار اســتفاده مى شوند 
مى توانند باعث خواب هاى آشــفته و کابوس

 شوند.

بیمارى هاى تحلیل برنده  سیستم عصبى:
بیمارى هاى تحلیل برنده ى سیســتم عصبى

مانند بیمارى پارکینســون و برخى انواع زوال 
عقل نیز مى تواننــد با کابوس دیــدن همراه

 باشند.

اختالالت دیگر:
افسردگى و اختالالت روانى دیگر ممکن است 
با کابوس مرتبط باشــند. کابوس ها مى توانند 
همراه با برخى بیمارى ها مانند بیمارى هاى قلبى 

یا سرطان رخ دهد.

مناسب ترین زمان براى مصرف آبگوشت

یک محقق و پژوهشگر طب ســنتى از مضر بودن 
مصرف آبگوشت براى مبتالیان به برخى از بیمارى ها 

خبر داد.
آبگوشت یکى از غذاهاى سنتى ایرانیان بوده؛ این غذا 
حاوى ویتامین A، گروه ویتامین هاى B به ویژه B12و 
مواد معدنى مانند سلنیوم، فســفر، منیزیم، گوگرد، 
کلسیم، پتاسیم، آهن، مس، پروتئین و نشاسته است.

حیدر عظمایى محقق و پژوهشگر طب سنتى درباره 
مهم ترین خواص آبگوشــت اظهار کرد: گوشــت و 
حبوبات موجود در آبگوشت به علت داشتن پروتئین 
و آهن براى افراد الغر و مبتالیان به کم خونى بسیار 
مفید است؛ این غذا قواى جنسى را افزایش مى دهد و 

تقویت کننده سیستم ایمنى بدن است.
وى بیان کرد: آبگوشت بهتر است همراه با سبزیجات 
و پیاز مصرف شود؛ ســبزیجات و پیاز حاوى پتاسیم 
بوده بنابراین براى مبتالیان به فشــار و چربى  خون 
مفید است؛ افراد دچار این عوارض نباید موقع مصرف 

آبگوشت به آن نمک اضافه کنند.
این محقق و پژوهشــگر طب ســنتى با بیان اینکه 
افرادى که دچار اضافه وزن و چاقى هســتند باید در 

مصرف آبگوشت احتیاط کنند، افزود: این اشخاص 
باید آبگوشت را همراه با نان  جو میل کنند.

عظمایى درباره مناســب ترین زمــان براى مصرف 
آبگوشــت گفت: این غذا مقوى و ســنگین است، 
بنابراین باید در وعده ناهار میل شود؛ افرادى که دچار 
ضعف معده هستند باید پس از صرف آبگوشت یک 
استکان از ترکیب عرقیجات زیره و زنیان میل کنند؛ 
این عرقیجات عالوه بر اینکه نفخ و باد شکم را از بین 

مى برند به هضم غذا هم کمک مى کنند.
وى درباره موارد منع مصرف آبگوشــت تاکید کرد: 
مبتالیان به نقرس بهتر است این غذا را استفاده نکنند 
و در صورت مصرف حتمًا مقدارى سماق و آبغوره به 

آن بیفزایند.
عظمایى درباره ســایر افرادى کــه باید در مصرف 
آبگوشــت احتیاط کنند، یادآور شــد: مبتالیان به 
بیمارى هایى مانند گواتر، چربى و فشــارخون خیلى 
باال، اختالالت قلبى و عروقى، سنگ کلیه اگزاالتى، 
میگرن و پارکینسون باید در مصرف این غذا احتیاط 
کنند؛ اشخاص سوداوى مزاج هم بهتر است آبگوشت 

نخورند.

هر روز اسفناج بخورید
کمتر کسى مى داند که مصرف روزانه اسفناج منجر 
به کاهش سطح کلسترول شده و از مشکالت گردش 

خون و قلب پیشگیرى مى کند.
این ســبزى تیره رنگ منبع غنى از مــواد معدنى، 
ویتامین ها و ســایر ریزمغذى هاســت و مى تواند 
بخشــى از یک رژیم غذایى سالم باشــد. به گفته 
متخصصان تغذیه، مواد مغذى موجود در اســفناج 
منجر به تقویت تعادل در سالمندان مى شود و براى 

بهبود عملکرد شناختى نیز مفید است.
متخصصان تغذیه معتقدند، مصرف روزانه اسفناج به 
هفت دلیل براى بدن الزم و ضرورى است که عبارتند 
از: بهبود سطح حافظه، تقویت سالمت بینایى، بهبود 
وضعیت ماهیچه ها، مبارزه با پوکى استخوان، بهبود 
ســوخت و ســاز بدن، جلوگیرى از آترواسکلروز و 

جلوگیرى از التهاب.

اسفناج در لیست غذاهایى قرار دارد که مصرف آنها 
منجر به تقویت حافظه مى شــود. اسفناج سرشار از 
اسید فولیک، ویتامین ب 6، ویتامین هاى سى و آ و 
آنتى اکسیدان هاى مختلف است که به بهبود عملکرد 
شناختى کمک مى کنند. همچنین پتاسیم موجود در 
این سبزى منجر به افزایش جریان خون در مغز مى 

شود و تمرکز را به باالترین سطح مى رساند.
متخصصــان معتقدنــد، اســفناج منبــع خوبى از 
بتاکاروتن، لوتئین و زانتان اســت که خواص آنتى 
اکســیدانى دارند. کاروتنوئیدها و ویتامین C موجود 
در اسفناج از صدمات حاصل از رادیکال هاى آزاد بر 
روى شبکیه چشم جلوگیرى مى کند. در واقع مصرف 

اسفناج راهى براى پیشگیرى از مشکالت بینایى در 
سنین پیرى است.

به گفته آنان براى بهبــود وضعیت ماهیچه ها هر 7 
روز هفته بایداسفناج مصرف شــود. اسفناج حاوى 
یک عنصر به نام Q102-C0 است که خواص آنتى 
اکسیدانى آن منجر به تقویت ماهیچه ها مى شود. 
همچنین کلســیم موجود در اســفناج، عضالت را 
ریلکس مى کند تا از گرفتگى آنها حین ورزش بکاهد. 
به عالوه داشتن مقدار باالیى آهن در این گیاه، نقش 

مهمى در عضله سازى دارد.
اسفناج منبع خوبى از ویتامین K است. این ویتامین 
به خوبى شناخته نشده و یکى از اثرات آن این است 
که به بدن کمک مى کند تا کلسیم را در استخوانها 
حفظ کند. کلسیم، فسفر، پتاســیم، روى و سلنیوم 
امالحى هســتند که به مقدار زیاد دراسفناج وجود 
دارند و مى  توانند عالوه بر تاثیر مستقیم در استخوان  
سازى، به سالمت کبد کمک  کنند. مصرف اسفناج 
همچنین عالوه بر 
پیشگیرى از پوکى 
 استخوان ممکن  است 
خطر بروز بیمارى هاى 
قلبى، ســرطان روده 

بزرگ را نیز کاهش دهد.
بر اساس تحقیقات انجام شده 
میزان پروتئین موجود در 
اسفناج قابل توجه 
همچنین  اســت. 
هضم این ســبزى آسان 
است و تأثیر بسیار مثبتى بر 
متابولیسم دارد. عالوه بر این، اسفناج 
سرشار از منیزیم است. منیزیم براى تنظیم قند 

خون و متابولیسم بدن ضرورى به نظر مى رسد.
آترواسکلروز ناشى از ســخت شدن شریانها است و 
یکى از بیماریهاى خاموش محسوب مى شود. با این 
حال مصرف روزانه اســفناج به واسطه وجود لوتئین 
در آن، از بروز ایــن عارضه و در نتیجه حمالت قلبى 
و حوادث مغزى عروقى جلوگیرى مى کند. مصرف 
لوتئین منجر به کاهش کلسترول و چربى در رگهاى 

خونى مى شود.
اسفناج، همچنین غنى از ترکیبات ضد التهابى و آنتى 
اکسیدانى اســت. التهاب براى قلب بسیار خطرناك 
اســت و شــانس ابتال به نقرس و آرتروز را افزایش 

مى دهد.

4 عالمت که  نشان مى دهد
 درست مسواك نمى زنید

مسواك زدن نادرست مى تواند مشکالت زیادى را 
براى دندان ها، زبان و لثه ها ایجاد کند. از آنجا که 
سالمت دهان و دندان تأثیرات ناگهانى بر سالمت 
عمومى شما دارد، مهم اســت که مطمئن شوید 

طریق مسواك زدن شما صحیح است یا خیر.
انجمن دندانپزشکى آمریکا توصیه مى کند دو بار 
در روز و هر بار دو دقیقه مســواك بزنید و این کار 
را با مسواك نرم و خمیر دندانهاى حاوى فلوراید 
انجام دهید. کارشناسان همچنین توصیه مى کنند 
مسواك خود را هر چند ماه یک بار عوض کنید و 
روزى یکبار هم نخ دندان بکشــید تا نقاط صعب 

العبور را تمیز کنید.

اما فراتر از اصول اولیه، چنــد نکته وجود دارد که 
ممکن است در مورد مسواك زدن اشتباه کنید. در 
اینجا برخى عالئم وجود دارد که نشان مى دهد شما 

باید تکنیک خود را بهبود ببخشید.
عالمت شــماره یک که شما به اشــتباه مسواك 
مى زنید پالك باقى مانده یا مواد غذایى روى دندان 
است.اگر حتى بعد از مسواك زدن دندان هاى شما 
چســبناك یا زرد به نظر مى رسند، احتماًال پالك 
باقى مانده اى وجود دارد که نیــاز به تمیز کردن 
دارد. پالك را مى توان با مســواك زدن کامل به 
راحتى از بین برد، اما اگر براى مدت زمان طوالنى 
باقى بماند، به یک الیه باکترى سفت شده تبدیل 

مى شود.
ساده ترین راه براى اطمینان از اینکه هیچ پالکى 
باقى نمانده است، استفاده از مسواك برقى است. 
اطمینان حاصل کنید که به مدت دو دقیقه کامل 
از آن استفاده مى کنید – بسیارى از مسواك هاى 
برقى داراى یک تایمر هستند تا اطمینان حاصل 
شود که شما به درستى دندان خود را تمیز کرده اید.

اگر نفس شما به حدى بد بوست که باعث مى شود 
عزیزانتان عقب بروند، احتماًال به درستى مسواك 
نمى زنید. بوى بد دهان در نتیجه تجمع باکترى ها 
در زبان ایجاد مى شود. براى رفع آن، حتماً مسواك 
بزنید و همچنین دندان هاى خود را بشــویید، در 

غیر این صورت مى توانید یک خراشــنده زبان را 
که براى مقابله با بوى بد دهان طراحى شده است 
امتحان کنید. دهانشــویه مى تواند نفس شما را با 
کمى فشار تازه کند، اما ممکن است فقط مشکل 
واقعى را پنهان کند.در صورت مسواك زدن اشتباه، 
یا به عنوان نشــانه اى از التهاب لثه، خونریزى لثه 
ممکن است رخ دهد. مســواك زدن بیش از حد 
مى تواند لثه هاى شــما را تحریک کرده و آنها را 
مستعد خونریزى کند.تجمع پالك در امتداد خط 
لثه همچنین مى تواند باعــث التهاب و خونریزى 
لثه شود. اطمینان حاصل کنید که هنگام مسواك 
زدن به آرامى به خط لثه خود توجه کنید. مسواك 

برقى مى تواند به این امر کمک کند.اگرچه 
ممکن اســت بالفاصله بعد از قهوه 
صبحگاهى مسواك بزنید، بهتر است 
بالفاصله پس از مصــرف غذاهاى 
اسیدى یا نوشــیدنى از مسواك زدن 

خوددارى کنید.
مســواك زدن بالفاصله بعد از یک میان 

وعده اســیدى مى تواند میناى دندان محافظ 
را با گذشــت زمــان از بین ببرد. دندانپزشــکان 

توصیه مى کنند حداقــل 30 دقیقه بعد 
از غذا خوردن صبر کنید بعد مسواك

 بزنید.
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دارند و مى  توانند عالوه بر تاثیر مس
سازى، به سالمت کبد کمک  کنند
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ادویه مؤثر براى درمان افسردگى و استرس
زردچوبه درمان کمکى موثرى براى افسردگى و استرس 

به حساب مى آید .
زردچوبه حــاوى آنتى اکســیدان هایى مانند کورکومین 
است که رادیکال هاى آزاد و در نتیجه استرس اکسیداتیو 
و التهاب را که باعث استرس و افسردگى مى شود کاهش 
داده و روحیه فرد را بهبود مى بخشــند. مصرف زردچوبه 

همراه با زعفران مى تواند مفیدتر باشد.
غذایــى زردچوبه را مى توان به راحتى به وعده هاى 

اضافه کرد. خوردن شیر زردچوبه 
دو بار در روز روشى عالى براى 

ورود زردچوبــه به رژیم 
غذایى شــما است. 

قاشــق  چاى خورى زردچوبه را مى توانید به یک 
یک فنجان شیر اضافه کرده و میل کنید.

مصرف مکمل هــاى زردچوبــه که حــاوى 95 درصد 
غلظت زردچوبه هستند نیز مفید است. همچنین مصرف 
مکمل هاى ترکیبى از کورکومین و پیپرین (فلفل ســیاه) 
از جمله متداول ترین روش هــاى درمانى حمایتى براى 
درمان افسردگى است. این امر ســالمت روانى فرد را تا 
حد زیادى بهبود مى بخشــد، زیرا مکمل هاى پیپرین بر 
پایه گیاهان طبیعى ساخته مى شوند بنابراین سرعت تاثیر 

باالترى دارند.
پزشکان ثابت کرده اند که زردچوبه عارضه جانبى چندانى 
ندارد و به طور کلى بسیار سالم و بى خطر است؛ اما برخى از 
عوارض جانبى آن مى تواند شامل ناراحتى معده، حالت 

تهوع و استفراغ باشد.
در حــال حاضر زردچوبه یــک درمان 
واقعى براى افسردگى در 
نظر گرفته نمى شــود، 
امــا مى تواند به 
عنــوان یــک 
کمکى  درمان 
مورد استفاده قرار 
گیــرد. هنوز 
هــم مصرف 
بــه  چو د ر ز
نمى شــود.  داده  ترجیــح  خــام 
صــورت  بــه  همچنیــن  زردچوبــه 
تنتــور موجــود در معالجــه آســیب ها در دســترس

 است.

چه کسانى نباید به زنجبیل لب بزنند؟
برخى افراد نباید به طور خودسرانه به سمت مصرف 
گیاهان و داروهاى گیاهى روى بیاورند. در این بین 
خواص زنجبیل فوق العاده اســت و براى برطرف 
کردن مشــکالت زیادى پیشنهاد مى شــود. اما در 
ترکیب این گیاه عوامل فعالــى وجود دارد که تأثیر 

منفى روى سالمت برخى افراد دارد.
افراد مبتال بــه دیابت که دارو مصــرف مى کنند و 
در کنار آن زنجبیــل مى خورند بایــد بدانند که در 
اثرگذارى داروهایشــان اختالل ایجاد مى شود. در 
واقع زنجبیل مانع از آن مى شــود که عوامل فعال 
موجود در ترکیبات دارو به میزان 100 درصد عمل 
کند. عالوه بر این، افرادى که از فشارخون باال رنج 
مى برند نیز باید از مصــرف زنجبیل خوددارى کنند 
چون این گیاه باعث افزایش جریان خون شــده و 
فشار خون را افزایش مى دهد. همچنین افرادى که 
داروهاى ضدانعقاد خون مصرف مى کنند نیز باید از 

مصرف این گیاه خوددارى کنند.
افراد الغر که مى خواهند وزن بگیرند باید از مصرف 
زنجبیل چشم پوشى کنند چون این گیاه باعث چربى 

سوزى و الغرى مى شــود. این گیاه از طرفى روى 
اشتهاى مصرف کننده تأثیر مى گذارد و از طرف دیگر 
باعث افزایش سوخت و ساز بدن شده و چربى هاى 

اشباع شده را مى سوزاند.
در دوران باردارى خانم ها براى افزایش انرژى خود 
خطا کرده و به سراغ مصرف زنجبیل مى روند. اما این 
گیاه با وجود اینکه تأثیر خوبى در برطرف کردن حالت 
تهوع دارد اما در ماه هاى آخر باردارى خطر ســقط 

جنین را افزایش مى دهد.
خون افراد هموفیلى به اندازه کافى در انعقاد مشکل 
دارد و خاصیت محرکى و رقیــق کنندگى زنجبیل 
اوضــاع را بدتر مى کند. بنابرایــن مصرف زنجبیل 
مى تواند مشــکالت خونى را تشــدید کرده و تأثیر 

داروها را از بین ببرد.
بنابراین دقت داشــته باشــید که هر گیاه یا داروى 
گیاهى الزاماً بى خطر و بدون عوارض نیست. بنابراین 
اگر در شــرایط ویژه اى قرار دارید یا داروى خاصى 
مصرف مى کنید قبل از مصرف هــر نوع مکمل یا 

داروى گیاهى با پزشک معالج خود مشورت کنید.

ه

ن
حافظ 
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معاون بازســازى و مسکن روســتایى بنیاد مسکن 
انقالب اســالمى اصفهان گفت: از سال 92 و ابتداى 
فعالیت دولت تا پایان سال گذشــته 26 هزار و 393 

مسکن روستایى در این استان بهسازى شده است.
محســن قوى بیان افزود: بهسازى مسکن روستایى 
اســتان اصفهان در قالب یک طرح ویژه همزمان با 
دیگر مناطق کشور با هدف بهبود، تعمیر و ایمن سازى 

مسکن هاى روستایى انجام گرفت.
وى جمع اعتبار تخصیص یافته به طرح یاد شــده را 
حدود 1189 میلیارد تومان اعالم و خاطرنشان کرد: 
از این رقم حدود 767 میلیارد تومان تخصیص یافت.

معاون بازســازى و مسکن روســتایى بنیاد مسکن 
استان اصفهان اضافه کرد: بیشترین بهسازى مسکن 
روستایى در سال هاى مورد اشاره مربوط به سال 95 با 
هفت هزار و 437 مورد بود و پس از آن سال 98 و 93 

بیشترین تعداد را به خود اختصاص داد.
قوى بیان با اشــاره به اهمیت ساماندهى، بازسازى و 
بهسازى منازل روستایى تصریح کرد: این امر نقش 

شــایانى در بهبود زندگى و کاهش خطرات ناشى از 
حوادث طبیعى و غیرطبیعى دارد.

وى با تاکید بــر اهمیت تداوم طرح ویژه بهســازى 
مسکن روستایى اظهارداشــت: تخصیص اعتبارات 
کافى و تســهیالت بانکى مورد نیاز بــه متقاضیان 
امرى ضرورى اســت تا بر این اســاس بتوان ایمن 
سازى و نوسازى منازل روستایى را با شتاب بیشترى 

پیش برد.
بنیاد مسکن انقالب اسالمى نخستین نهاد سازندگى 
است که بعد از پیروزى انقالب اسالمى با فرمان امام 
خمینى(ره) تشکیل شد و خدماتى از جمله بسترسازى 
تامین مسکن قشرهاى کم درآمد جامعه، ساماندهى، 
بازسازى و بهسازى سکونتگاه هاى مناطق خسارت 
دیده روســتایى، اجراى طرح هاى هادى روستایى، 
اعطاى تسهیالت قرض الحسنه، صدور اسناد مالکیت 
روستایى با همکارى اداره ثبت و اسناد و اجراى طرح 
بهسازى و مقاوم سازى مسکن روستایى را به قشرهاى 

کم درآمد جامعه ارائه کرده است.

بهسازى 26 هزار مسکن روستایى در استان اصفهان 

  به منظــور تعمیرات اساســى،  امروز 18 خرداد مــاه  خوراك  
واحد هاى آیزوماکس و  هیدروژن و  آمین کنتکتور شــماره 2  
شــرکت پاالیش نفت اصفهان قطع شده و  به واحد نگهدارى و  

تعمیرات شرکت  واگذار  مى شود.
 مدیر نگهدارى  وتعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان  با اعالم 
این خبر و بیان اینکه  واحد گوگرد و  مشعل شماره 2 شرکت نیز 
تعمیرات اساسى خواهد شد، گفت:  از آنجایى که در جهت بهبود 
کیفیت عملکرد و پیشــگیرى تبعات ناشــى از فعالیت بى وقفه 
دستگاه هاى پاالیشــى، واحدهاى عملیاتى باید در فواصل 3 تا 
4 سال تعمیرات اساسى شوند، این شرکت حتى با وجود شرایط 
شیوع کرونا،  ناگزیر به انجام تعمیرات است، بنابراین برنامه ریزى 

هاى الزم به گونه اى  صورت گرفته  که در کنار حفظ مســایل 
ایمنى،  تمام  پروتکل هاى بهداشتى با دقت ویژه رعایت شود.

   علیرضا قزوینى زاده  افزود: طبق پیش بینى ها تعمیرات  اساسى 
شرکت  به مدت 28 روز  طول خواهد کشــید که البته با هدف  
سرعت بخشــى کار براى در مدار قرار گرفتن  واحدها، تالش 
مى کنیم  با فعالیت مستمر 24 ســاعته و تالش بى وقفه، مدت 
زمان پیش بینى را  به حداقل برسانیم.  وى تصریح کرد: در این 
دوره از تعمیرات  به علت حجم باالى کار، حدود 1400 نفر نیروى 

انسانى فعال خواهند بود.
    قزوینــى زاده ادامه داد: خوراك واحد آیزوماکس  شــماره دو  
به طور متوســط روزانه  22 هزار  و 500بشــکه در روز  و واحد 

هیدروژن   7000 کیلوگرم در ساعت  اســت؛  بنزین،گاز مایع، 
نفت سفید،سوخت هوائى و نفت گاز  از  تولیدات واحد آیزوماکس  
اســت و آمین کنتکتور  نیز حذف گوگرد از محصــوالت  را بر 

عهده دارد.
 مدیــر نگهدارى و تعمیرات  شــرکت پاالیــش نفت اصفهان 
گفت:   تمام  پرســنل شــرکت  و پیمانکارى درگیر در تعمیرات 
اساسى، قبل از آغاز به کار تعمیرات، دوره آموزشى ایمنى را زیر 
نظر اداره HSE پاالیشــگاه اصفهان گذرانده اند. بدین سبب 
خوشبختانه تا کنون شاهد بروز حادثه اى نبوده ایم، زیرا اولویت 
اول مسئوالن اجرایى این پاالیشگاه ایمنى و برنامه ریزى تعریف 

شده است.

آغاز تعمیر همزمان 4 واحد 
عملیاتى در شرکت پاالیش نفت

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
گفت: 35 هزار نفر در یکسال اخیر در دوره هاى آموزش عمومى 
این نهاد با محوریت مباحث ایمنى، کمک هاى اولیه و چگونگى 

رویارویى با مخاطرات حضور یافتند.
اصغر سلطانى سرجمع  این آموزش ها را بالغ بر یک هزار و 415 
دوره اعالم کرد و افزود: این دوره ها به فراخور زمان و مخاطبان، 

به صورت حضورى و مجازى برگزار شد.
وى با اشــاره به اهمیت تخصص گرایى ادامه داد: در این مدت 
همچنیــن 132 دوره تخصصى براى نجاتگــران و امدادگران 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان برگزار شد و در مجموع 3020 

نفر در این دوره ها شرکت کردند.
سلطانى با اشاره به اهمیت  آموزش براى مواجهه درست با انواع 
خطرات و بالیا  اظهار داشــت: هر اندازه در زمینه آموزش چه در 
کوتاه و چه در بلندمدت ســرمایه گذارى صورت بگیرد، سودمند 

خواهد بود.
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر اصفهان با اشاره به 
همه گیرى بیمارى کووید-19 و لزوم افزایش مباحث آموزشى 
در این پیوند افزود: تولید انواع محتواهاى الکترونیکى و مجازى 
با موضوعات آموزشى و فرهنگســازى از زمان شیوع ویروس در 
دستور کار قرار گرفت که در مجموع بالغ بر سه میلیون و 400 هزار 

بازدید را در پى داشت.
سلطانى با اشاره به برگزارى سه دوره آزمون جذب مربى در یک 
سال اخیر در استان تصریح کرد: بر همین اساس 400 مربى جدید 
در زیرمجموعه هاى گوناگون جذب شدند و در پى آن جمع مربیان 

استان به 820 نفر افزایش یافت.

شرکت 35 هزار نفر در 
دوره هاى آموزشى هالل احمر 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همزمان با ارزیابى (فشرده)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى 

(فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر 
تا روز شنبه مورخ 1400/04/05 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) 
خود را به نشانى: اصفهان، ابتداى اتوبان چمران، ابتداى خیابان بعثت، امور برق منطقه هفت، دبیرخانه، تحویل نمایند. 

به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122651 واحد مناقصات خانم سعادت پور و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122640 دفتر امور مهندسى تماس حاصل 

فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934ـ021، دفتر ثبت نام: 88969737ـ021 و 85193768ـ021 

تماس حاصل فرمایید. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 
* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشــانى http://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید). 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها 

براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیراینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاددهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شرکت مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

400140332000093851000002

تبدیل شبکه هاى 
سیمى به کابل 
خودنگهدار در 
محدوده امور 

برق منطقه هفت 
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