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سردرد هاى
 ناشى از گرما

پرواز مرغ هاى پرکنده از اصفهان!
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ادامه شرایط بحرانى 
مصرف برق 

تا یک ماه آینده

آدم ربایان مرد 55 ساله 
دستگیر شدند

زمزمه  گرانى لبنیات 
در اصفهان
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100 شهروند اصفهانى 
در آسانسور
 گرفتار شدند

با گرم شدن هوا، سردردهاى ناشى از گرمازدگى 
افزایش مى یابد، کم آبى بدن ممکن است یک دلیل 

احتمالى سردرد هاى ناشى از گرما باشد.
سردرد هاى ناشى از گرما بعید است که از خود گرما 
ناشى شوند. در بیشتر موارد، دلیل بروز این شرایط...

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهان از افزایش چشمگیر 
تماس هاى مردمى با آتش نشانى خبر داد و گفت: 
قطعى برق طى روزهاى شنبه و یک شنبه 100 

حادثه محبوس شدن در آسانسور را رقم زد.
فرهاد کاوه آهنگران به خبرنگاران گفت: قطعى 
برق حوادث مربوط به محبوس شدن در آسانسور 
در شــهر اصفهان را افزایش داد که خوشبختانه 

تاکنون همه این حوادث ختم به خیر شده است.
وى با اشــاره به اینکــه مأموران آتش نشــانى 

روزهاى سخت و شلوغى را در پیش دارند...
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پروتکل ها در اصفهان چقدر پروتکل ها در اصفهان چقدر 
مراعات مى شود؟مراعات مى شود؟

آنالیز آنالیز 88 شاخص کرونایى در استان هاى کشور طى هفته آخر اردیبهشت شاخص کرونایى در استان هاى کشور طى هفته آخر اردیبهشت
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معاون جهاد کشاورزى استان: نمى دانیم سرنوشت432 تن گوشت مرغ که شنبه کشتار شد چه شده است

مرجانه گلچین: بازى در 
«بوتیمار» ریسک باالیى 
داشت

باقرى و دلیل یک خداحافظى عجیب
انگیزه. این کلمه دلیل اصلى خداحافظى یکى از بهترین هاى تاریخ فوتبال 
ایران از تیم ملى بوده است. کریم باقرى در شرایطى تصمیم به خداحافظى از 
تیم ملى گرفت که فقط 28 سال سن داشت و در شرایطى که آمار فوق العاده 
50 گل در 87 بازى ملى را داشت، قید ادامه بازى در تیم ملى را زد تا مربیان 
وقت تیم ملى و هوادارانش را شوکه کند. مربى پرسپولیس در گفتگویى که 

با روزنامه «همشهرى» داشته درباره...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

به دلیل قطع برق و در 2 روز؛

15 سال، 5 درصد 
پیشرفت فیزیکى!

آخرین وضعیت پروژه قطار سریع السیر
 تهران-قم-اصفهان

سردیس شهید حسین خرازى در اصفهان نصب  شد
3

پیشنهاد قطرى براى پیشنهاد قطرى براى 
بازیکن مورد عالقه بازیکن مورد عالقه 
سرمربى پرسپولیس

آگهى دعوت

هیأت مدیره شرکت تعاونى مسکن  کارکنان شهردارى شاهین شهر

مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر در 
ساعت 12:30 روز پنج شنبه مورخه 1400/03/06 در محل تاالر بهار واقع درساختمان نگارستان 
شهردارى  برگزار مى شود. از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- اصالح ماده 6 اساسنامه شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر براساس نامه 
شماره 61 مورخ 1400/01/14 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان شاهین شهر و میمه 
مبنى بر صدور مجوز تمدید فعالیت براى مدت 5ســال با رعایت کلیه الزامات قانونى از جمله 
فعالیت طبق ماده 3 اساسنامه، برگزارى به موقع مجامع عمومى و تهیه و تنظیم دفاتر قانونى و 

ارائه صورت هاى مالى
2- اصالح تبصره ماده 20 مبنى بر حذف کلمه روزنامه و روزنامه هاى کثیراالنتشار در خصوص 

دعوت از مجامع عمومى و اعالم تصمیمات از طریق اطالعیه یا پست سفارشى

آگهى مناقصه عمومى

م.الف:1136930حسن حجتى - شهردار دولت آباد  

 شهردارى دولت آباد برخواردرنظردارد عملیات اجرایى به شرح زیر ازطریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
1-نگهدارى فضاى سبز به صورت شیلنگى وآبیارى درخت ودرختچه وگلهاى فصلى ودائمى داخل محوطه فضاى سبز مطابق مشخصات 

مندرج دراسنادمناقصه 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى ،روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12

گشایش پاکات :روز پنجشنبه مورخ 1400/03/13
 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد - بلوار طالقانى - پایگاه اینترنتى

تلفن :45822010 -031

نوبت دوم

ى
 دلیل

گرما 
یط...
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یى ب ری ر ی ىبو و
داشتاشداشتداشت

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

واجدین شرایط خریدارى نماید.

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/03/22 به نشانى: اصفهان، چهارباغ عباسى، خیابان عباس آباد، ساختمان 
ستاد شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، طبقه همکف، دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که 

بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود 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 کســب اطالعات بازرگانى با شــماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات و قراردادها و جهت 
آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 36611712 دفتر امور 

دیسپاچینگ و فوریت هاى برق تماس حاصل فرمایید. 
نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* 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 غیر اینصورت 

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. 

آگهى فراخوان عمومى
آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  

موضوع مناقصه: واگذارى عملیات و اتفاقات بهره بردارى از شبکه  توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان

شماره 
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
پاکات 
مناقصه

کل مبلغ تضمین 
(ریال)

400140211400/03/051400/03/101400/03/221400/03/23
متعاقبًا 
اعالم 
مى گردد

 16,966,197,222
تضمین هر بسته 
به طور جداگانه 
در اسناد موجود 

مى باشد.

شــرکت فوالد تاراز به عنوان یکى از زیرمجموعه هاى 
گــروه فوالدمبارکه در اردیبهشــت امســال موفق به 
رکوردشــکنى در تولید ورق گالوانیزه شــد. مدیرعامل 
شــرکت در این خصوص گفت: افزایش میزان تولید و 
رکوردزنى در فوالد تاراز، نقش مثبتــى در بازار خواهد 
داشت؛ چرا که هر اندازه تولید و عرضه در بازار افزایش 

یابد، قیمت محصوالت متعادل تر خواهد شد.
سعید رشیدى با بیان این مطلب، اظهار کرد: در ادامه روند 
خوب و عملکرد درخشان شرکت فوالد تاراز در سال 99 
که با رشد تولید 15/4 درصدى نسبت به سال 98 همراه 

شده بود، خوشــبختانه با تالش و همدلى کارکنان پر 
تالش شــرکت فوالد تاراز در اردیبهشت 1400 موفق 
شــدیم رکورد تولید ماهانه را به مقدار 18هزارو937تن 
محصول با کیفیت و ابعاد متنوع به خصوص ضخامت 

پایین به ثبت برسانیم.
وى ادامه داد: در اردیبهشت ماه سال گذشته 18هزار و 
یک تن تولید داشــتیم، البته آخرین رکورد تولید فوالد 
تاراز در دى ماه 99 بود که تولید 18هزارو549تن به ثبت 
رسیده بود؛ در واقع در اردیبهشــت ماه نسبت به رکورد 

قبلى 2 درصد رشد تولید داشتیم.

رکوردشکنى فوالد تاراز 
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سخنگوى شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: 
عمده جایگاه هاى ســوخت مجهز به دستگاه هاى دیزل 
ژنراتور هستند و قطع برق با اطالع رسانى به موقع، مشکل 

جدى براى سوخت رسانى ایجاد نخواهد کرد.
فاطمه کاهى با بیان اینکه به جایگاه هاى عرضه سوخت مایع 
یعنى پمپ  بنزین ها و جایگاه هاى عرضه نفت گاز الزامات 
و دستورالعمل هایى ابالغ شــده که بر اساس آن موظف 
به تجهیز جایگاه به دیزل ژنراتورها هســتند، اظهار کرد: 
جایگاه هــا موظف هســتند در مواقعى کــه قطعى برق 
اتفاق مى افتد از طریق دیــزل ژنراتورها برق خود را تأمین

 کنند.

وى افزود: اما احیانًا ممکن است چون تجهیزات مکانیکى 
هستند در برخى جایگاه ها دیزل ژنراتورى در سرویس نباشد 
که این مورد باید توسط مالک و مسئولین جایگاه مدیریت 
و برطرف شــود ولى اکثریت به اتفاق جایگاه هاى عرضه 

سوخت مایع دیزل ژنراتور دارند.
به گفته سخنگوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
قطعى برق بیشتر مشــمول جایگاه هاى CNG مى شود و 
با توجه به اینکه دیــزل ژنراتورها نمى توانند برق مصرفى 
کمپرسورهاى جایگاه هاى CNG را تأمین کنند با هماهنگى 
که با شرکت توانیر صورت گرفته در ساعات پیک و در زمانى 

محدود برق جایگاه هاى CNG قطع خواهد شد.

فرمانده کل ســپاه به منظور ارزیابى آمادگى هاى رزمى و 
دفاعى و وضعیت امنیتى مرزها، در نقطه صفر مرزى جنوب 

شرق کشور حضور یافت.
سرلشکر سالمى در حاشــیه این بازدید، مرزهاى ایران 
اســالمى را غیر قابل نفوذ توصیف کــرد و گفت: در تمام 
طول خطوط مرزى ما با کشور هاى همجوار ، به ویژه کشور 
پاکستان در جنوب شــرق ، برادران ما در مهندسى نیروى 
زمینى سپاه تمام نقاط مشــرف را به دژ و قلعه مستحکم 
تبدیل کرده انــد ؛ عالوه بر این جاده هاى وســیعى نیز در 

راستاى مرز و  عمود بر آن ساخته شده است.
وى با تأکید بر اینکه  اســتحکام و ثبات یک کشــور به 

استحکام و ثبات مرز هاى آن وابســته است ، گفت: هیچ 
کشــورى وجود ندارد که بدون داشتن مرز هاى امن ، امن  

باشد.
سرلشــکر ســالمى با بیان اینکه نیروى زمینى ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمى و قرارگاه قدس این نیرو در کنار  
امنیت بخشى منطقه جنوب شرق کشور، ارائه خدمات مؤثر 
به مردم را دنبال مى کنند، اظهار کرد: فعالیت سپاه  در مناطق 
مرزى تنها به تأمین امنیت مرزها خالصه نمى شود بلکه آنها 
در عمق قلب ها هم نفوذ دارند ، به طور مثال برادران سپاه در 
سیستان و بلوچستان از خود مردم براى بومى سازى امنیت ، 

اشتغالزایى،  تأسیس بازارچه مرزى و...یارى گرفته اند.

پمپ بنزین ها با قطعى برق 
تعطیل مى شوند؟

نقاط مشرف به مرز را 
به دژ تبدیل کرده ایم

روایتى از دعواى 
روحانى و جهانگیرى 

   همشهرى آنالین |غالمرضا تاجگردون، 
نماینده دوره دهم مجلس شوراى اسالمى در  برنامه 
تقاطع مدعى شده است در جلسه ســران قوا در 
مورد افزایش قیمت بنزین، آقاى روحانى سخنان 
جهانگیرى را که ظاهراً با نظر دولت هم همخوان 
نبوده، قطع کرده و  مى گویــد: فکر مى کنید من 
خبر ندارم پنج شنبه ها شما و جمعى از روشنفکران 
اصالح طلب، در ســعدآباد مى نشــینید و توطئه 
مى کنید که دولت من را زمین بزنید! جهانگیرى 
قصد رفتن از جلســه را داشت که آقاى الریجانى 

واسطه شدند و ایشان در جلسه ماندگار شدند.

دانش آموزان واکسن نمى زنند
  ایلنا| محمد محسن بیگى، مدیر کل دفتر 
ســالمت آموزش و پرورش درباره واکسیناسیون 
معلمان گفــت: طبــق مکاتبــات و مذاکراتى 
که داشــتیم،  وزارت بهداشــت اعــالم کرد که 
واکسیناسیون معلمان در مرداد ماه انجام خواهد 
شد؛ در عین حال، واکسیناسیون دانش آموزان در 
برنامه وزارت بهداشت نیست، اما دانش آموزان با 
شرایط ویژه در برنامه زمانى خود واکسن را دریافت 

کرده اند.
 

آقاى راد؟! شما هم؟!
آقــاى ســعید راد در برنامه      برترین ها |
«همرفیــق» بــراى اینکه نشــان بدهند چقدر 
کتابخوان هســتند و البته تا چه میزان بازیگرى 
را جدى مى گیرند، عنوان کردنــد که براى بازى 
در فیلم «ســفر سنگ»، رمان ســترگ محمود 
دولت آبادى یعنى «کلیدر» را چندین بار خوانده اند. 
هر جور که حساب کنید ســال انتشار «کلیدر» با 
سال ساخت «سفر سنگ» به هیچ شکلى جور در 
نمى آید و خب ناگفته پیداست که ایشان دروغى 
بزرگ به مخاطب تحویــل داده اند. احتماًال پیش 
خودشان تصور کرده اند: «کى به کیه؟!»، اما خب 
حاال دیگر آن دوره و زمانه اى که کســى به کسى 

نبود...گذشته است. 

چند میلیون نفر 
رمز ارز دارند؟

بــه گفتــه نایــب رئیس     آفتاب  نیوز |
 کمیسیون اقتصاد نوآورى و تحول دیجیتال اتاق 
تهران، بر اساس پژوهش انجام شده از 5600 نفر 
از جمعیت 18 تا 65 ساله کشور، 31 درصد از آنها 
ادعا کرده اند که در حال حاضــر صاحب رمز ارز 
هستند. بر اساس برآوردها 12 میلیون ایرانى رمز ارز 

دارند. 

وخامت وضع آبى در شمال
در حالى که بســیارى از مردم و    ایسنا|
مسئوالن، مازندران را از لحاظ آب و هوایى بسیار 
مناســب و مســتعد مى دانند اما مدت هاست که 
یک دل سیر باران نباریده و این استان نیز همانند 
سایر استان ها با مشکل کمبود آب، مواجه است. 
حاال مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى مازندران 
معتقد است خشکسالى امسال ممکن است آغاز 

خشکسالى دو تا سه ساله باشد.

کدام برندهاى موبایل 
گران شدند؟

   خبر آنالین | با آغــاز خرداد مــاه بازار 
موبایل وارد مسیر افزایشى شده است و این افزایش 
قیمت ها بیشــتر در بین تلفن هاى همراه دو برند 
سامسونگ و شیائومى مشهود است به طورى که 
تلفن همراه سامسونگ گلکسى آ51 از اواخر هفته 
گذشته تا امروز نزدیک یک میلیون تومان گران 
شده است. شیائومى رد مى نوت 9 پرو نیز از شش 
میلیون و 390 هزار تومان در اواخر هفته گذشته 
امروز به قیمت هفت میلیــون و 757 هزار تومان 

رسیده است.

شرط کناررفتن جلیلى
جواد آرین منش، فعال سیاســى    نامه نیوز |
اصولگرا درباره وضعیت ســعید جلیلى بیان کرد: من 
تصور مى کنم لزومًا نمى شــود گفت که آقاى جلیلى 
در هر شرایطى به نفع آقاى رئیسى کنار برود و ممکن 
است خودش هم مدعى باشد؛ مگر در شرایطى که آقاى 
رئیسى با او به تفاهمى برسد که مثًال وزیر امور خارجه 

دولت خواهى شد که در آن صورت کنار برود.

نظر اکثریت تغییر نمى کند
  ایسنا| مرکز افکارسنجى دانشجویان احتمال 
تغییر نظر مردم درباره رأى دادن به یک نامزد را بررسى 
کرده است. از پاسخگویان پرســیده شد «تا چه اندازه 
ممکن اســت تصمیم خود در رأى به کاندیداى مورد 
نظرتان را تغییر دهید؟»  41/1 درصد گفته اند به هیچ 
وجه نظرشــان را تغییر نخواهند داد، 36 درصد ممکن 
اســت نظرشــان را تغییر دهند، 14/7 درصد گفته اند 

«نمى دانم» و 7/9 درصد به این سئوال پاسخ نداده اند.

صدا و سیما 
مناظره برگزار نکند

  ایسنا| امام جمعه موقــت اصفهان تصریح 
کرد: صدا و ســیما نبایــد مناظــره انتخاباتى میان 
کاندیداها برگــزار کند، چراکه ســابقه تلخ مناظرات 
دوره هاى قبل را از یاد نبرده ایم که کاندیداها در برابر 
چشــم جهانیان چگونه یکدیگــر را تخریب کردند. 
حجــت االســالم محمدتقــى رهبر گفــت: چنین 
تخریب هایى در برنامه هاى تلویزیونى با عقل، شــرع 

و مصلحت نظام همخوانى ندارد.  

عادل وارد بازى نشد
فردوســى پور،  عــادل    کافه سینما|
تهیه کننده  «فوتبال 120»، پیشنهاد تبلیغاتى یک نامزد 
ریاست جمهورى را رد کرد. آن گونه که در پیج هواداران 
این تهیه کننده صداوســیما آمده، حســین قدوسى، 
روزنامه نگار و مدیر روابط عمومى اســبق باشــگاه 
پرسپولیس در گفتگو با پایگاه خبرى «سرخ نیوز» این 
خبر را تأیید کرد و گفت: جزئیات این پیشنهاد کاندیداى 
ریاســت جمهورى و ادعاهاى مطرح شــده درباره رد 

پیشنهادات کالن تبلیغاتى نزد بنده محفوظ است.

اصالح طلبان از الریجانى 
حمایت مى کنند؟

محمدرضــا باهنــر، عضو مجمع    خبرفورى|
تشخیص مصلحت نظام که در دوره اى که الریجانى 
ریاست مجلس را برعهده داشــت، نایب رئیس او بود 
در پاسخ به این ســئوال که آیا اصالح طلبان پشت سر 
الریجانى خواهند رفت یا نه گفــت: اصالح طلبان از 
لحاظ تاریخى نظر خوبى بــا آقاى الریجانى ندارند  به 
خصوص در زمان دولت اصالحات و آقاى الریجانى 
رئیس سازمان صداوسیما بودند و خیلى سابقه خوشى 
ندارند. به عنــوان اولین از آقــاى الریجانى حمایت 
نمى کنند مگر اینکه امر ایجاد شــود بین آقاى رئیسى 
و آقاى الریجانى که اصالح طلب ها آقاى الریجانى 
را تأیید مى کنند. اما ممکن اســت یکبار امر بین آقاى 
الریجانى و آقاى جهانگیرى قائل شود که مسلماً آقاى 

جهانگیرى را حمایت مى کنند.

قالیباف کجا ایستاده است؟
حسن بیادى، دبیر جمعیت آبادگران    نامه نیوز |
و از نزدیکان به محمدباقر قالیباف درباره اینکه قالیباف 
در انتخابات طرف الریجانى است یا رئیسى مى گوید: 
آقاى دکتر قالیبــاف در این عرصه انتخابات بســیار 
عاقالنه عمل کردند و فکــر نمى کنم بخاطر تثبیت و 
موقعیت جایگاه خودشان دست به چنین ریسکى بزنند 
و با روحیه اى که از ایشان سراغ دارم معتقدم که ایشان 
استقالل خودشان را هزینه کسى نخواهند کرد و به طور 
مشخص و مقتدرانه با همکارى عاقالنه همکارانشان 
در مجلس مى توانند براى حل مشکالت ساختارى  و 
ریل گذارى هاى اساســى در کشور اقدامات مؤثرى را 

انجام دهند.

تا انتخابات

رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه اى به همتى، خواستار 
جلوگیرى از مسدودسازى درگاه هاى پرداخت اینترنتى 

شده است.
در حالى که رئیس مجلس و جمعى از نمایندگان خواستار 
ورود جدى بانــک مرکزى در حــوزه رمزارزها و توقف 

فعالیت درگاه هاى پرداخت صرافى هاى دیجیتال هستند، 
رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه اى به همتى رئیس کل 
بانک مرکزى تأکید کرده که بانــک مرکزى مانع این 

مسدودیت شود.
همزمان با تأکید رئیس کل بانک مرکزى براى جلوگیرى 
از اقدام شتابزده براى مسدودیت درگاه هاى پرداخت این 
صرافى ها، رئیس دفتر رئیس جمهــور در نامه اى به او 
خواستار جلوگیرى از مسدودسازى درگاه هاى پرداخت 

اینترنتى شده است. 
محمود واعظى در این نامه تأکید کرده اســت که پیرو 
جلسه ســتاد اقتصادى دولت، به پیوســت تصویر نامه 
انجمن فنــاوران زنجیره بلوك، ســازمان نظام صنفى 
رایانه اى کشور و انجمن صنفى فناورى هاى نوین مالى و 
ضمائم آن در خصوص درخواست بیش از 60 هزار نفر از 
متعامالن و کسب و کارهاى تبادل رمز ارز براى جلوگیرى 
از مسدودسازى درگاه هاى پرداخت اینترنتى براى اقدام 

الزم، ارسال مى شود.

هر ســاله در ایام ســالروز آزادى خرمشــهر بسیارى از 
نویسندگان، روزنامه نگاران و راویان جنگ شروع به روایت 
داستان هاى مهم و تأثیرگذار جنگ و جبهه مى کنند. اما 
کمتر به آن سمت یعنى رژیم بعث عراق پرداخته مى شود.

پس از اشغال شهر، رژیم بعث دست به اقدامات عجیبى 
زد. اقداماتى که نشان مى دهد خرمشهر تا چه اندازه براى 
دیکتاتور عراق مهم بوده است. طبق گزارش ها، به دستور 
صدام، براي اداره شهر، یک عراقی به نام «حسین عطا» 
به سمت شهردار محمره (نامی که رسانه هاى عراقى براي 
خرمشهر به کار مى بردند) برگزیده شــد و در اولین گام، 

مقدمات تأسیس شهرك صدام فراهم شد.
تأسیس و افتتاح مدرسه ابتدایى عرب زبان در خرمشهر 
با حضور وزیر آموزش عراق و سایر مقامات بعثى، از دیگر 
اقدامات رژیم بعث براي تثبیت اشــغال خرمشــهر بود. 

تأسیس بازار عربى در خرمشهر اقدام دیگر بعثى ها بود. 
«طه شکرچی» از فرماندهان بعثى پس از اشغال خرمشهر 
به ریاست بانک بعث در شهر برگزیده شده بود. شکرچى 
وظیفه تخلیه کلیه بانک هاى خرمشهر را برعهده گرفت. 
خرمشهر بزرگ ترین بندر تجارتى ایران (در زمان شروع 

جنگ) محسوب می شــد و به همین دلیل، بانک هایش 
مملو از پول و ارزهاى خارجى و طال و جواهرات بود.

در همین راســتا، رژیم بعث پس از اشــغال خرمشــهر 
کمیته اى موســوم به کمیته تخلیه اموال تشــکیل داد. 
پس از تشکیل این کمیته حدود 15 هزار یخچال به عراق 
منتقل شــد. اموال و اثاثیه 25 هزار واحد مسکونى شهر 
به بندر بصره منتقل و پس از فروش در آنجا، مبلغ آن به 
حساب ارتش عراق واریز شــد. 700 هزار تن کاال که به 
همراه 5000 اتومبیل خارجى که در بندر عظیم خرمشهر 
تخلیه شده بودند، به دست اشغالگران، به غارت برده شد، 
سپس ســرهنگ احمد زیدان، فرمانده نیروهاي عراق 
مستقر در خرمشهر، دســتور تخریب کامل شهر را صادر 

کرد و بسیاري از منازل با TNT تخریب شدند.
بعد از آزادسازى خرمشهر به دســت  دالورمندان ایران 
در سال 1361، صدام دچار جنون شد. اهمیت خرمشهر 
به خصوص از این رو بود که بــا بازپس گیرى آن، صدام 
دیگر هیچ شــهر مهمى از ایران را در دســت نداشت و 
خوب مى دانست که به زودى باید جنگ را در خاك عراق 

ادامه دهد.

وزیر بهداشــت در نامه اى بلند باال به محمداســماعیل 
اکبرى، او را از سمت مشاور عالى خود برکنار کرد.

سعید نمکى در این نامه  نسبت به موضع گیرى هاى او در 
موضوعات مختلف سالمت به خصوص حوزه جمعیتى، 

انتقاد کرده است.
او در بخشى از این نامه نوشت: براى اینجانب درك بعضى 
از الفاظ جنابعالى پس از چند دهه قابل فهم است ولى قبول 
بفرمایید براى نسل جوان و متخصصین امروز تعابیرى 
از قبیل «من مالى ســرطانم»، «من بهداشت را بزرگ 
کرده ام»، «من کارشــناس کارشناسانم» و «هیچکس 

بیش از من از مقوله جمعیت اطالعاتى ندارد» غیرقابل 
هضم اســت ولى بى تردید فاصله مى آفریند و به تحقیر 

حضار و بزرگ بینى خود تعبیر مى شود.
نمکى آنگاه وظایف «جایگاه مشــاور» را یادآورى کرده 
و نوشــت: براى پرهیز از ســایه هرگونه کدورت بیشتر 
بر دوســتى و برادرى دیرینه صالح مى دانم بیش از این 
جنابعالى از این عنوان که در کسوت مشاور عالى کسى 
که دیدگاه ها و عملکرد همکارانش ذهن و روح و جایگاه 
شامختان را مى آزارد در زحمت نباشید و بتوانید آسوده تر 

و بى پرواتر در محافل علمى و فرهنگى به نقد بپردازید.

نشریه «وال اســتریت ژورنال» آمریکا با استناد به منابع 
اطالعاتى ســابقًا فاش نشــده گزارش کرد، سه محقق 
انستیتوى ویروس شناسى ووهان چین قبل از زمان ادعایى 
شــیوع کروناویروس، به حدى که بســترى شدنشان در 
بیمارستان ضرورى بوده، بیمار شــده بودند. در حالى که 
سازمان بهداشت جهانى به این نتیجه رسید که این ویروس 
از خفاش ها شــیوع یافته برخى همچنان درگیر بحث داغ 
درباره منشأ کووید-19 بوده و ادعا مى کنند که ممکن است 

این ویروس از یک آزمایشگاه به بیرون درز کرده باشد.
بر اساس یکسرى جزئیاتى که جدیداً فاش شده، محققان 

پزشکى مستقر در ووهان در پاییز 2019 در حالى بیمار شدند 
که داراى عالیمى مطابق با عالیم کووید-19 و بیمارى هاى 
رایج فصلى بودند.برخى از آنها نســبت به اسناد و مدارك 
پشتیبان این اطالعات اظهار تردید کرده و برخى دیگر نیز 

این ارزیابى جدید را قابل اعتماد خواندند.
یک منبع که نامش فاش نشد، به «وال استریت ژورنال» 
گفت: اطالعاتى که ما از منابع مختلف کسب کردیم داراى 
کیفیت بسیار باالیى بوده و بســیار دقیق بودند. چیزى که 
به شما گفته نشده، این است که این محققان دقیقًا چطور 

بیمار شدند.

رئیس مجمــع نمایندگان خوزســتان با بیــان اینکه 
هشــدارهاى جدى بــه وزارت نیرو و مســئوالن برق 
خوزستان داده شده است زیرا با این وضعیت نمى شود 
در خوزســتان زندگى کرد، گفت: اینکه در این فصل از 
سال و در ابتداى فصل گرما در تأمین برق دچار مشکل 

شده ایم، جاى سئوال دارد.
ســید کریم حســینى با اشــاره به اعمال خاموشى در 
خوزســتان به دلیل کمبود برق اظهار کرد: با توجه به 
شــرایط ویژه خوزســتان و وضعیت دمایى، باید نگاه 
متفاوتى در اعمال خاموشــى به خوزستان شود. شبکه 

برق یک شبکه سراسرى اســت و اگر بناست خاموشى 
در اســتان ها اعمال شــود مى توان این خاموشى را در 
استان هایى اعمال کرد که وضعیت دمایى بهتر و هواى 

خنک ترى دارند.
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: همانگونه که 

در زمستان، خوزستان در مصرف گاز نهایت همکارى 
را با کشور و اســتان هاى سردســیر دارد، انتظار داریم 
در اعمال خاموشــى ها نیز نگاه ویژه اى به خوزســتان 
شود و خاموشى در اســتان هایى اعمال شود که خنک 

هستند.

مدیر عامل توانیر گفت: امسال به ویژه در یک ماه آینده، 
شرایط بحرانى داریم، به همین علت به نیروگاه ها فشار 
آوردیم تا زودتر به مدار تولید برگردند و با تولید رمزارزها 

هم برخورد جدى مى کنیم.
محمد حسن متولى زاده در یک برنامه تلویزیونى گفت: 
امسال  رشــد انرژى مصرفى براى اســتخراج هر واحد 
رمزارز، چندین برابر شــده است و بر اســاس برآوردها 
حدود 2000 مگاوات از برق کشورمان براى تولید رمزارز 

مصرف مى شود.
مدیر عامل توانیر افزود: 2000 مگاوات معادل مصرف دو 
میلیون خانوار یا معادل بیش از مصرف هفت استان کشور 
و یا معادل 30 درصد مصرف تهران است. متولى زاده با 
بیان اینکه به همکارانمان که براى جمع آورى رمزارزها 
رفتند تیراندازى شــد، افزود: از دســتگاه هاى امنیتى و 

قضایى کمک خواستیم.
متولى زاده با بیــان اینکه با اقدامات و راه هاى ســاده 
مى توانیم بســیارى از مشــکالت را حل کنیم، افزود: 
اگر کولرهاى گازى اســقاطى را که هر کدام معادل دو 
خودروى فرســوده، ســوخت مصرف مى کنند با یک 
کولر اســتاندارد، تعویض کنیم در مصرف برق، 6000 
مگاوات صرفه جویى انجام مى شود و همین کار اگر براى 
کولرهاى آبى هم انجام شود بیش از 4000 مگاوات دیگر 
هم صرفه جویى مى شود و اگر بخارى هاى دودکش دار 
مردم هم اصالح شود، روزى 200 میلیون مترمکعب در 

مصرف سوخت صرفه جویى مى شود.
مدیرعامل توانیر با اشــاره به اینکه ارزان ترین برق دنیا 
را داریم گفت: هزینه اى که افراد سیگارى بابت سیگار 
در ایران پرداخت مى کنند پنج برابر هزینه اى است که 

همه مردم ایران براى مصرف برق خانه هایشان پرداخت 
مى کنند.

مدیرعامل توانیر با اشــاره به اینکــه تولید «رمزارزها» 
بسیار انرژى بر است گفت: علت اینکه بخش عمده اى
 از تولیدکننــدگان ایــن رمزارزهــا به ایران ســرازیر 
شدند این اســت که انرژى در کشــورمان ارزان است.  
متولى زاده افزود: این رمزارزها دو دسته هستند یک دسته 
در چارچوب قوانین و مقررات کار مى کنند که حدود 300 

مگاوات قرارداد رســمى دارند و مدیریت پذیر هستند و 
دیروز این تولیدکنندگان قانونى رمز ارزها از مدار خارج 
شدند. اما اکثریت تولیدکنندگان رمزارزها در کشورمان 
تمایلى ندارند در چارچوب قانــون کار کنند و مدیریت 

پذیر باشند.
متولى زاده با اشــاره به اینکه آمار دقیقى از میزان تولید 
رمزارزها در کشــورمان وجــود ندارد، گفــت: یکى از 
ویژگى هاى رمزارزها و فرایند استخراج آنها این است که 

قابل کنترل نیست.
متولى زاده با اشــاره به اینکه خاموشى ها به ناچار اتفاق 
افتاده است، افزود: امسال از نظر گرماى شدید و زودرس، 
یکسال بى سابقه اى بود و شــاید در 50 سال اخیر ایران 
سابقه نداشت؛ حتى دماى هوا در ماه فروردین، 5 درجه 

گرم تر از متوسط سال هاى گذشته بود.
وى گفت: همه این عوامل موجب شد که رشد مصرف 

20 درصدى بى سابقه را در صنعت برق داشته باشیم.

ادامه شرایط بحرانى مصرف برق 
تا یک ماه آینده 

رئیس جمهور: 
درگاه هاى فروش رمزارزها مسدود نشود

عراق با خرمشهر چه کرد؟ 

افشاگرى «وال استریت ژورنال» از منشأ کووید19نمکى مشاور عالى اش را برکنار کرد

برق فقط در استان هاى خنک برود!
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان خواستار شد: 
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صاعقه، جان گرفت 
سـخنگوى مرکز اورژانس اسـتان اصفهـان از مرگ 
یک نفر و مصدومیت فرد دیگرى بر اثر وقوع صاعقه 
در نجف آباد خبر داد. عباس عابدى با بیان اینکه این 
حادثه در نجف آباد روسـتاى نهضت آباد اتفاق افتاده 
است، ادامه داد: براى امدادرسـانى به این حادثه یک 
کد اورژانس اعزام شد. در این حادثه مرد 40 ساله اى 
مصدوم و به بیمارستان منتقل شد اما مرد 48 ساله اى 

نیز بر اثر صاعقه جان خود را از دست داد.

بازسازى علمک آب 
حادثـه شکسـتگى علمک برداشـت آب شـهر هرند 
اصالح و بازسـازى شـد. به گـزارش روابـط عمومى 
امور آبفا منطقه جلگه، یک باب علمک برداشـت آب 
در شهر هرند که دچار شکستگى شـده بود اصالح و 
بازسازى شد. با جابجایى و انتقال پایه این علمک به 
نزدیکى محل توقف خودرو حمل آب، طول افقى لوله 
کاهش یافته و در نتیجه باعث کاهش وزن بار موجود 

بر تاسیسات شده است.

نصب فلومتر  
واحد بهره بـردارى آب آبفاى منطقه ورزنـه اقدام به 
نصب 2 عدد فلومتر به قطرهاى 4 و 8 اینچ در ایستگاه 
پمپاژ قورتـان کرد. بـه گـزارش روابط عمومـى آبفا 
منطقه ورزنه، رئیس اداره بهره بردارى و توسـعه آب 
آبفاى منطقه گفت : این فلومترها با قطرهاى 4 اینچ 
(ABB) و 8 اینچ (BADJER ) با هدف پایش و کنترل 
آب تولیدى چهار روستاى کبریت ، هاشـم آباد ، باقر 
آباد و شریف آباد و 8 روستاى قورتان ، کفرود ، جندان ، 
بزم ، سهران ، قلعه امام ، اشکهران و بالن نصب شده

 است.

برگزارى 
جلسه نهضت روشنگرى 

بـه همت پایـگاه مقاومـت بسـیج مخابـرات منطقه 
اصفهان، اولین جلسه نهضت روشـنگرى با رویکرد 
تواصى به انتخابـات در این مجموعه برگزار شـد. به 
گـزارش روابط عمومـى مخابرات منطقـه اصفهان، 
این مراسـم همزمان با سالگرد آزادسـازى خرمشهر 
برگزار و به موضوع فضاى فعلى و راهکارهاى تشویق 
مردم براى حضور حداکثرى در انتخابات پرداخته شد. 
الزم به ذکر است این نشست با حضور جانشین حوزه 
بسیج ادارات شهید رجایى، فرمانده و اعضاى شوراى 
پایگاه مقاومت بسـیج مخابرات اصفهان و جمعى از 
مدیران،رؤساى ادارات و فرماندهان پایگاه هاى بسیج 

شهرستان ها برگزار شد.

آخرین وضعیت 
پارکینگ توحید

مدیرعامل سازمان عمران شهرى شهردارى اصفهان 
گفت: پـروژه احداث پارکینگ زیرسـطحى با قرارداد 
پیمان به ارزش 597 میلیارد ریال یکى از طرح هاى در 
حال اجراى این سازمان اسـت که تاکنون 10 درصد 
پیشرفت فیزیکى داشته است. مجید طرفه تابان اظهار 
کرد: براى احداث پروژه پارکینگ زیرسطحى خیابان 
توحید تاکنون 55 هزار مترمکعب خاکبردارى شـده 
است. وى خاطر نشـان کرد: این پروژه معضل پارك 
خودرو و ترافیک ناشـى از آن در حاشـیه خیابان هاى 

نظر و توحید را برطرف مى کند.

اعالم قطعى برق با پیامک 
قطعى برق با پیامک به بیمارستان هاى استان اصفهان 
اعالم مى شود. سخنگوى صنعت برق استان اصفهان 
گفت: طبـق برنامه ریـزى این شـرکت در خصوص 
خاموشى ها، براى بیمارستان هاى این استان قطعى 
برق ازطریق پیامک ارسال مى شود. سید محمدرضا 
نوحى افزود: براى دیگر مشـترکان به جز مشـترکان 
خانگـى، از پیـش با ارسـال پیامـک، اطالع رسـانى 
مى شـود و کارگاه هـا، صنعـت و بیمارسـتان ها 
مى دانند چه سـاعتى خاموشـى بـراى آن هـا اعمال 

مى شود.

خبر

معاون هماهنگ کننده ارتش از برگزارى رزمایش مشترك 
«سپر آسمان 1400»  با حضور یگان هاى راهبردى جنگ 

الکترونیک نیروهاى چهارگانه ارتش خبر داد.
دریادار حبیب ا... ســیارى افزود: رزمایش مشــترك «سپر 
آســمان 1400» با حضــور یگان هاى راهبــردى جنگ 
الکترونیک نیروهاى چهارگانه ارتش،  سه شــنبه، چهارم 
خردادماه (امروز) با محوریــت منطقه عمومى اصفهان در 
گستره وسیعى از کشور برگزار مى شــود. فرمانده قرارگاه 
تاکتیکى ذوالفقار ارتش در مرکــز فرماندهى این قرارگاه 
تصریح کرد: در رزمایش سپر آسمان 1400 که کاربردى ترین 
تمرین مشترك حوزه جنگ الکترونیک ارتش در سال هاى 

اخیر است، یگان هاى واکنش سریع و سامانه هاى جنگال 
نیروهاى زمینى، هوایى، پدافند و دریایى ارتش با محوریت 
منطقه عمومى اصفهان در گستره وسیعى از کشور با اجراى 
تاکتیک هاى آفندى و پدافندى در حوزه جنگ الکترونیک، 
آخرین دستاوردها و توانمندى هاى رزمى خود در این حوزه 
حساس و راهبردى را مورد استفاده قرار مى دهند. وى با اشاره 
به استقرار ســامانه هاى مختلف در منطقه رزمایش، افزود: 
تمرین قابلیت هاى دفاع الکترونیک در برابر ریزپرنده ها و 
پهپادهاى مهاجم، بخشى از برنامه هاى پیش بینى شده در 
رزمایش جنگ الکترونیک «سپر آسمان 1400» خواهد بود 

که در منطقه عمومى اصفهان اجرا خواهد شد.

سرپرست گروه سالمت محیط دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: تاالرهاى پذیرایى و چایخانه ها در شرایط 
نارنجى و ُپر خطر همه گیرى بیمارى کووید 19 اجازه فعالیت 

در استان ندارند.
ســید مهدى میرجهانیان افزود: در زمان حاضر بیشــتر 
شهرستان هاى اســتان اصفهان در وضعیت نارنجى و پر 
خطر کرونا قرار دارند و واحدهاى صنفى گروه 3 و 4 از جمله 
تاالرهاى پذیرایى و چایخانه ها حتى با تعداد کم نیز اجازه 
فعالیت ندارند. وى ادامه داد: با توجه به اینکه در چایخانه هاى 
اصفهان، قلیان عرضه مى شود این واحدها حتى در شرایط 
زرد (خطر متوسط) کرونایى نیز امکان فعالیت ندارند زیرا 

عرضه قلیان در این شرایط بطور کامل ممنوع است.
میرجهانیان با بیان اینکه سالن هاى ورزشى بدنسازى نیز 
به دلیل قرار گرفتن در گروه 3 اجازه فعالیت در شرایط نارنجى 
ندارند، اظهار داشت: اقدام هایى در دست انجام است تا برخى 
واحدها مانند باشگاه هاى ورزشــى بدنسازى و تاالرها در 
صورت پایدارى شــرایط نارنجى بتوانند بطور کنترل شده 
و محدود با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعالیت کنند که این 
موضوع در ستاد استانى مقابله با کرونا بررسى و درباره آن 

تصمیم گیرى مى شود.
وى همچنین بیشترین موارد رعایت نکردن شیوه نامه هاى 

بهداشتى کرونا را مربوط به نانوایى ها دانست.

تاالرها و چایخانه ها در 
اصفهان اجازه فعالیت ندارند

پرواز مرغ هاى پرکنده از اصفهان!

رزمایش جنگ الکترونیک 
امروز برگزار مى شود

مدیرعامل شرکت تعاونى صنایع لبنى استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه تا این لحظه هنوز به صورت رسمى قیمت 
لبنیات افزایش نیافته است، گفت: به نظر مى رسد تا اواخر 
خرداد ماه در خصوص قیمت لبنیات به جمع بندى نهایى 
خواهیم رســید و افزایش نهایى قیمت این محصول در 

بازار مشخص مى شود.
سیاوش جمشیدى درباره افزایش چراغ خاموش قیمت 
مواد لبنى در اصفهــان، اظهار کرد: هر ســاله با توجه 
به افزایش نــرخ تورم و حامل هاى انرژى و دســتمزد، 
صحبت هایى براى افزایش قیمت لبنیات خواهیم داشت، 
اما تا این لحظه هنوز به صورت رســمى افزایش قیمت 

لبنیات به شرکت هاى صنایع لبنى اعالم نشده است.
وى البته گفت: هنوز جلسه ستاد تنظیم بازار براى افزایش 
قیمت لبنیات برگزار نشده، تا با تصویب بخشنامه آن به 

استان ها ابالغ شود.
مدیرعامل شــرکت تعاونى صنایع لبنى استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه مبناى قیمت گذارى محصوالت لبنى، 
قیمت شیرخام است که هنوز نرخ آن مشخص نیست، 
تصریح کرد: با توجه به تورم سایر بخش ها و نهاده ها، 
افزایش دســتمزد و حامل هاى انرژى و .... زمزمه هاى 
افزایش قیمت شــیر خام شنیده شــده که به طور قطع 
تاثیر خود را بر قیمت لبنیات خواهد گذاشت، بنابراین با 
مشخص شدن قیمت شیر خام از سوى ستاد تنظیم بازار 
و بعد از جمع بندى، قیمت نهایى محصوالت لبنى براى 

سال 1400 مشخص خواهد شد.
جمشیدى با پیش بینى اینکه به طور قطع شاهد افزایش 
قیمت شیر خام خواهیم بود، درباره افزایش قیمت برخى 
محصوالت لبنى همچون ماســت، خامه، بستنى، پنیر 

و ... در بــازار، توضیح داد: ما تنها چهــار محصول پنیر 
بسته بندى یو اف، شیر پالســتیکى، ماست کم چرب و 
نیم چرب، تابع قیمت گذارى ستاد تنظیم بازار هستند و 
بقیه محصوالت لنبى همچون بستنى، خامه و ... با قرار 
گرفتن در رده محصوالت فانتزى، قیمت تمام شده آنها 
توسط کارخانجات تولیدى مشخص و درج مى شود و این 
دســته محصوالت لبنى تابع قیمت گذارى ستاد تنظیم 

بازار نیستند.
وى تاکید کرد: تا این لحظه قیمت چهار محصول پنیر یو 
اف شیر بسته بندى، ماست کم چرب و نیم چرب افزایش 
قیمت نداشته اند، اما اگر بقیه محصوالت لبنى گران شده 
باشند، مســئولیت آن بر عهده کارخانجات صنایع لبنى 
است که آنها نیز بر اساس قیمت تمام شده خود، محصول 

را به بازار عرضه مى کنند.

زمزمه  گرانى لبنیات در اصفهان

غیبت مرغ دوباره در بازار اصفهان تکرار شــد و این در 
حالى است که هیچ مسئولى پاسخگوى چرایى کاهش 

این کاالى اساسى در بازار نیست.
معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان در این ارتباط با بیان اینکه مقصر کمبود مرغ در 
بازار اصفهان را باید در سازمان صمت جست وجو کرد، به 
مهر گفت: مسئولیت تولید مرغ زنده و کشتار آن و تحویل 
به سازمان صمت بر عهده جهاد کشاورزى است و سازمان 
صمت در این زمینه باید مدیریــت توزیع مرغ در مراکز 

فروش را پاسخ دهد.
حســین ایراندوســت با بیان اینکه از یک ماه گذشته 
تاکنــون توزیع مرغ زنده در کشــتارگاه ها در ســامانه 
رهتاب انجام مى شود، ابراز داشــت: در شرایط معمول 
نیاز اســتان اصفهان براى گوشــت مرغ 394 تن است 
و این در حالى اســت کــه به صورت هــر روز 408 تن 
گوشت مرغ به ســازمان صمت استان اصفهان تحویل 

مى شود.
وى با بیان اینکه در حــال حاضر در تمام مرغداران مرغ 
زنده را به قیمت 17 هزار و 100 تومان به کشــتارگاه ها 
تحویل مى دهند، اضافه کرد: آنچه برآورد مى شــود این 
است که از کشتارگاه تا فروشــگاه نظارت کافى انجام 

نشده است.
معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه از هفته گذشــته واحدهاى توزیع 
گوشت مرغ در اســتان اصفهان از جمله فروشگاه هاى 

بزرگ و زنجیره اى و خرده فروشــى ها ملــزم به ثبت 
درخواســت خود براى گوشت مرغ در ســامانه رهتاب 
شدند، گفت: این اقدام در ســطح فروشگاه هاى بزرگ 
انجام شده اما هنوز در ســطح خرده فروشى ها این کار 

محقق نشده است.
وى با بیان اینکه مرغداران نیز از نبود مرغ در بازار شاکى 
هستند، ادامه داد: مرغداران ما در اردیبهشت هر شب 550 
تن مرغ زنده به کشتارگاه ها داده اند و 410 تن گوشت مرغ 
در شب هاى کشتار از کشتارگاه تحویل صمت شده است.

ایراندوست با بیان اینکه در شنبه شب  587 تن مرغ زنده 
تحویل کشتارگاه شده و در نتیجه 432 تن گوشت مرغ 
تحویل بازار شده اســت، مى افزاید: حال نمى دانیم که 
سرنوشت این مرغ ها چه شده و چرا کمبود مرغ را در بازار 

شاهد هستیم.
همچنین معاون امور بازرگانى ســازمان صمت استان 
اصفهان نیز در این ارتباط ضمن تکذیب کمبود مرغ در 
بازار اصفهان گفت: کمبودى در بازار اصفهان نیست اما 
ممکن است مرغ در خرده فروشــى ها و فروشگاه هاى 

بزرگ زودتر از قبل تمام شود.
اسماعیل نادرى اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزى مرغ 
را به سازمان صمت تحویل مى دهد اما طى چند روز اخیر 
بخشــى از مرغ را در بازار استان هایى مانند کرمان که با 
کمبود جدى رو به رو بودند توزیع کردیم اما این مرغ به 
صورت 100 درصدى در استان اصفهان توزیع خواهد شد.
وى با بیان اینکه توزیع مرغ در استان اصفهان تا میزان 
قابل توجهى در سامانه رهتاب آغاز شده است، افزود: در 
شهرستان هاى استان به صورت متمرکز خرید و توزیع 
براى واحدهاى شهرستانى انجام مى شــود و در مرکز 

استان نیز همین اقدامات انجام مى شود.
هر چند بر اســاس اظهارات مســئوالن صمت و جهاد 
کشــاورزى هنوز مقصر اصلى غیبت مرغ طى روزهاى 
اخیر در بازار اصفهان مشــخص نیست اما گزارش هاى 
نیروى انتظامى در زمینه کشــف محموله هاى قاچاق 
مرغ در خروجى هاى استان بیانگر خروج مرغ از اصفهان 
است و این در حالى است که تصویب قیمت یکسان این 
محصول در همه استان ها عالمت ســوالى را در زمینه 
چرایى خروج مرغ از اصفهان در ذهن شــهروندان این 

استان ایجاد کرده است.

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از افزایش چشمگیر تماس هاى 
مردمى با آتش نشانى خبر داد و گفت: قطعى برق طى 
روزهاى شنبه و یک شنبه 100 حادثه محبوس شدن 

در آسانسور را رقم زد.
فرهاد کاوه آهنگران به خبرنگاران گفت: قطعى برق 
حوادث مربوط به محبوس شدن در آسانسور در شهر 
اصفهان را افزایش داد که خوشبختانه تاکنون همه 

این حوادث ختم به خیر شده است.
وى با اشــاره به اینکه ماموران آتش نشانى روزهاى 

ســخت و شــلوغى را در پیش دارند، گفــت: تعدد 
حوادث در کار آتش نشانى اختالل ایجاد کرده و در 
محله هایى که برق قطع مى شود شاهد افزایش قابل 

توجه حجم تماس هاى مردم هستیم.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمــات 
ایمنى شــهردارى اصفهان با بیــان اینکه تاکنون 
به همه حوادث اطالع داده شــده به آتش نشــانى 
امدادرسانى شده، افزود: طى این دو روز 100 مورد 
امدادرسانى به محبوس شــدگان در آسانسور انجام 

شد.

هرگونه آتش سوزى در زیر مجموعه هاى وزارت دفاع 
و پشتیبانى و صنایع وابســته به آن در اصفهان تکذیب

 شد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره 
به حادثه انفجاِر در کارخانه صنایع شــیمیایى نارگستر 

ســپاهان گفت: این کارخانه در کیلومتــر هفت جاده 
علویجه در زمینه تولید مواد محترقه فعال اســت و به 
علت نقص ایمنى روز یکشنبه دچار حادثه آتش سوزى

 شد.
منصور شیشه فروش افزود: این حادثه آتش سوزى 9 نفر 

مصدوم برجاى گذاشت.
 وب سایت روزنامه انگلیسى گاردین مدعى شده بود که 
در کارخانه تولید هواپیما هاى بدون سرنشین ”هسا“ در 
اصفهان آتش سوزى رخ داده و آن را به تهدیدات اسرائیل 

علیه ایران مرتبط دانسته بود .

معاون شرکت ساخت و توســعه زیربناهاى حمل و 
نقل کشور جزئیات آخرین وضعیت پروژه قطار سریع 

السیر تهران-قم-اصفهان را تشریح کرد.
عباس خطیبى اظهار کرد: هفته گذشــته جلسه اى 
با ریاست وزیر راه و شهرسازى و حضور نمایندگان 
دستگاه هاى مرتبط براى بررسى این پروژه برگزار 
شد. وى افزود: فعًال ساخت این پروژه منتفى نشده 
است. سیاســتى که وزارت راه و شهرسازى دنبال 
مى کند سبک کردن بخشى هایى از این پروژه است 

تا هزینه هاى احداث آن کاهش یابد.
معاون شــرکت ساخت و توســعه زیربناهاى حمل 
و نقل کشــور تاکید کرد: وزارت راه و شهرســازى 
پیشنهادى خود براى تعدیل قیمت احداث پروژه قطار 
سریع السیر تهران- قم- اصفهان به سازمان برنامه 

و بودجه داده است. سازمان برنامه در خصوص اصل 
عملیاتى شدن یا نشدن پروژه تردیدهایى دارد؛ علت 
آن هم عدم حصول پیشرفت هاى فیزیکى مورد نظر 
سازمان برنامه به این پروژه بوده که با وجود گذشت 
15 ســال از امضاى قرارداد تنها 5 درصد پیشرفت 

فیزیکى داشته است.
خطیبى خاطرنشان کرد: براى اجراى این پروژه همه 
دستگاه هاى ذیربط اعم از سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت راه و شهرســازى، شــوراى اقتصاد و … با 
یکدیگر همسو شوند در غیر این صورت ادامه پروژه با 
مشکل مواجه خواهد شد. گذشته از این مشکل انتقال 
ارز و اجراى فاینانس در دوره تحریم همچنان به قوت 
خود باقى است. شرکت ایرانى جوینت شرکت چینى 

نمى تواند فعالیت انتقال ارز به داخل را انجام دهد.

سردیس سردار شهید حسین خرازى همزمان با سوم 
خرداد سالروز آزادسازى خرمشــهر روز دوشنبه در 

میدان شهداى اصفهان نصب  شد.

شــهید حســین خرازى ســال 1336 در اصفهان 
متولد شــد؛ او در خالل جنــگ ایــران و عراق از 
فرماندهــان ســپاه پاســداران انقالب اســالمى 
بشــمار مى آمد و فرماندهى لشــکر 14 امام حسین 
را برعهده داشــت. وى در خــالل عملیات خیبر در 
پى برخورد ترکش، دســت راســت خود را از دست 
داد، ولى پــس از مدتى به صحنه نبرد بازگشــت و 
سرانجام در عملیات کربالى 5 در شلمچه به شهادت

 رسید.
مدیرعامل سازمان زیباســازى شهردارى اصفهان 
گفت: این ســردیس از جنس فایبــرگالس در 1.5 
برابر اندازه واقعى توسط مرتضى آرین ساخته شده

 است.
حسن موذنى افزود: ارتفاع این سردیس با پایه به 2 
متر مى رسد که با مشــارکت منطقه یک شهردارى 

اصفهان ساخته شده است.

100 شهروند اصفهانى در آسانسور گرفتار شدند

تکذیب آتش سوزى در کارخانه تولید پهپاد در اصفهان

آخرین وضعیت پروژه قطار سریع السیر 
تهران-قم- اصفهان

سردیس شهید حسین خرازى 
در اصفهان نصب  شد

جانشــین فرمانده انتظامــى اســتان اصفهان از 
دســتگیرى اعضاى یک بانــد آدم ربایى که فردى 
55 ســاله را ربوده بودند در کمتر از دو ســاعت خبر

 داد.
سرهنگ محمدرضا هاشــمى فر اظهار داشت: پس 
از اعالم یک مورد آدم ربایى در شهرســتان کاشان 
بالفاصله گروهى مجرب از مأموران پلیس آگاهى 

و امنیت عمومى این فرماندهى وارد عمل شدند.
وى افزود: در بررسى هاى اولیه مشخص شد فردى 
55 ساله توسط ســه نفر با تهدید ســالح سرد و به 

وسیله یک سوارى پراید ربوده شده است.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان ادامه داد: 
با اقدامات تخصصى انجام شــده مشخص شد این 
افراد در محور کاشان-نطنز در حال تردد هستند که 
با همکارى مأموران شهرستان نطنز خودروى آنها 

شناسایى و متوقف شد.
این مقام انتظامى اظهار داشــت: در این خصوص 
ســه آدرم ربا که دو نفر از آنها مرد و دیگرى زن بود 
دستگیر و انگیزه خود را نیز اختالف با فرد ربوده شده 

اعالم کردند.

آدم ربایان مرد 55 ساله  دستگیر شدند
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جواد اردکانى کارگردان ســینما و تلویزیون از ســاخت 
سرى دوم «بانک زده ها» با درنظر گرفتن درگذشت على 
انصاریان در متن فیلمنامه خبر داد. اردکانى اظهار کرد: 
فیلم سینمایى «بانک زده ها» در مراحل فنى به سر مى برد. 
این کار هم اکنون در مرحله ساخت موسیقى قرار دارد و 
موسیقى آن برگرفته از آهنگ هاى گروه «بى تى اس» 
(بند موسیقى اهل کشور کره) است. دلیل این انتخاب نیز 

به قصه این فیلم برمى گردد.

وى درباره اکران «بانک  زده ها» خاطرنشان کرد: به محض 
اینکه شرایط اکران سینما مهیا باشد، «بانک زده ها» روى 
پرده خواهد رفت اما اگر چنین امرى رقم نخورد، شــاید 
اولین نمایش آن در جشــنواره ملى فیلم فجر رخ دهد. 
باید اضافه کنم که فیلم سینمایى «بانک زده ها» قسمت 
2 هم دارد، البته به علت درگذشــت على انصاریان براى 
جایگزینى او مشکل خواهیم داشت اما سعى مى کنیم این 

مساله را به نوعى در فیلمنامه مدنظر قرار دهیم.

اردکانى در پایان با بیان اینکه دوست دارد عرصه نمایش 
خانگى را تجربه کند، عنوان کرد: شبکه نمایش خانگى 
فرصت خوبى براى سینما ایجاد کرده است چون در شرایط 
کرونایى تا حدى کم کارى عوامل سینما را جبران مى کند 
اما به شــخصه فرصت حضور در این حوزه را ندارم چون 
عالوه بر ساخت قســمت دوم «بانک زده ها»، 2 سریال 
تلویزیونى به من پیشنهاد شــده که یکى از آن ها را باید 

حتما جلوى دوربین برم.

مرجانه گلچین بازیگر سریال بوتیمار درباره نقش 
آفرینى در این مجموعه تلویزیونى و حواشى آن، 

توضیحاتى ارائه کرد.
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره نقش آفرینى 
در سریال بوتیمار گفت: بوتیمار روایتگر دغدغه ها 
و دلواپسى هاســت و قصه آدم هایى را به نمایش 
مى گذارد که دلواپس هســتند و خیلى جا ها این 
دلواپسى ها به حق است. خانواده سریال بوتیمار 
نگران این هســتند که در آینده اى چه اتفاقاتى 

برایشان خواهد افتاد.
وى ادامه داد:  در فضاى کلى بوتیمار متفاوت بودن 
کار را مى بینم. سریال هاى قبلى که بازى کردم هر 
کدام فضاى خودش را داشت. البته بوتیمار قصه 
عجیب و غریبى نــدارد و ماجرایش را در زندگى 
روزمره مان هم مى بینیــم؛ ماجراى آدم هایى که 
با مشکالت بسیارى دســت به گریبان هستند و 
در این شرایط روزگار مى گذرانند. من نقش مادر 
خانواده را در این مجموعه دارم؛ مادرى که ســه 
فرزند دارد و طبیعتا دغدغه فرداى آن ها و مسائلى 
از این دســت را در ذهن دارد؛ در واقع نقشــى را 

بازى مى کنم که دغدغه خانواده را دارد و بســیار 
همسرش را دوست دارد.

گلچین عنوان کرد: این ســریال در دوران کرونا 
ساخته شد و تجربه این کار براى من متفاوت بود؛ 
چراکه کار در این شرایط ســخت تر شده بود. به 
عنوان مثال در یک پالن ما با ماسک هستیم و بعد 
در پایان پالن باید ماسک را برداریم و این برداشتن 
ماسک گریم را ممکن بود به هم بزند. مالحظاتى 
این چنینى را بایــد در بازیمان در نظر مى گرفتیم 

و از طرفى بازى با ماســک به شکلى که باید 
دیالوگ مى گفتیم کار را سخت کرده بود.

وى افزود: به دلیل شــرایط کرونا من با 
ریسک باالیى در ســریال بوتیمار بازى 
کردم، به دلیل شرایط زندگیم و اینکه باید 

از مادرم مراقبت کنم ابتدا نمى توانستم 
در هر فیلمــى بازى کنــم، اما در 

بین پیشــنهاداتى به من شد، 
کارى را انتخــاب کردم 

که از عوامل مجموعه 
شناخت داشتم.

بازیگر سریال بزنگاه درباره آماده بودن فیملنامه 
توضیح داد: پیش از قبول نقش آفرینى در بوتیمار، 
پیشنهاداتى داشتم که فیلمنامه آن آماده نبود و با 
یک طرح نقشى را پیشنهاد مى دادند که قرار بود 
در حین کار، فیلمنامه نوشته شــود. این شیوه از 
تولید از نظر من به شدت به کار آسیب زننده است. 
فیلمنامه باید به طور کامل نوشته شود و کل گروه 
بدانند که با چه اثرى روبرو هستند. با این شرایط 
یک دلواپســى براى من بازیگر همیشه 
وجود دارد کــه خروجى کار چطور 

خواهد شد.

مرجانه گلچین: بازى در 
«بوتیمار» ریسک باالیى داشت

«دا»کتابى بود که سیده زهرا حسینى آن را بر اساس خاطراتش 
در زمان جنگ و محاصره خرمشهر نوشــته و در نهایت به 
مادرش تقدیم کرده. پس از بارها و بارها تجدید چاپ این کتاب 
بود که سینماگران زیادى نسبت به آن توجه نشان دادند و نام 
کارگردانانى چون تهمینه میالنى، داریوش مهرجویى و جمال 
شورجه براى ساخت فیلمى بر اساس آن بر سر زبان ها افتاد، 
اما در نهایت قرعه به نام همایون اسعدیان به عنوان کارگردان 
و منوچهر محمدى در جایگاه تهیه کننده افتاد و آنها بودند که 
به سفارش و سرمایه گذارى حوزه هنرى شروع به پژوهش و 
نگارش فیلمنامه اى براى ساخت این سریال کردند. سریالى 
که قرار بود در اوایل دهه 90 روزهاى سقوط خرمشهر را در 
خالل زندگى دخترى که جنگ او را یک شبه بزرگ مى کند، 
به تصویر بکشد. فیلمنامه این سریال به اتمام رسیده بود و همه 
منتظر بودند ببینند که همکارى مجدد محمدى و اسعدیان 
که پیش تر تجربه کارهاى موفقى چون «بوســیدن روى 
ماه» و «خاك سرخ» را در پرونده خود داشتند، چطور از آب 
در مى آید که حــوزه هنرى یکدفعه ســاخت آن را منتفى 

اعالم کرد! 
منوچهر محمدى، تهیه کننده باسابقه سینما و تلویزیون 
درباره این که باالخره چرا ســریال «دا» ســاخته نشد 
مى گوید: این سوال را دیگر باید از دوستان حوزه هنرى 
بپرسید. اساسا سریال «دا» سریال پرهزینه اى هم نبود و 
با این رویکرد نوشته شده بود که سریال پر خرجى نباشد. 

البته طبیعتا وقتى قرار است ســریالى را در فضاى ابتداى 
دوران دفاع مقدس (سالهاى 60-59) و سقوط خرمشهر 
و غیره بازسازى کنیم از لوکیشن گرفته تا دکور، لباس و 
صحنه هاى جنگى نیاز به امکانات و ادواتى دارد که باید 

در اجرا در بیاید. 
وى افزود: سال 91-90 و در نهایت پس از نگارش فیلمنامه 
این ســریال حوزه هنرى به ما گفتند که منابع مالى الزم 
براى ساخت این سریال را نداریم! و این در حالى است که 
هزینه هاى آن زمان اصال قابل مقایســه با امروز نیست. 
محمدى گفت: نمى دانم اگر قرار باشــد امروز تصمیم به 
ساخت این سریال بگیرند چقدر هزینه مى برد.  به عنوان 
درد  دل مى گویم که بنده ســال 64 سریال تاریخى «بو 
على ســینا» را با آن تجهیزات و تــدارکات براى صدا و 
سیما ساختم 17 میلیون تومان و االن دستمزد یک مدیر 

تدارکات شده ماهى 17 میلیون تومان! 
این تهیه کننده با سابقه درباره احتمال شاخته شدن ادامه 
سریال «خاك ســرخ» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا 
هم مى گوید: همیشه آرزو کردم کاش مى شد فصل دوم 
«خاك سرخ» را با محوریت آزادسازى خرمشهر بسازیم. 
اما در مجموع رغبتى هم از سوى ســازمان صدا و سیما 
ندیدیم و دیگر حرفى از ادامه سریال «خاك سرخ» نزدیم، 
اما کماکان گمان مى کنم این سریال مى تواند فصل دوم، 
سوم و حتى چهارمى مبنى بر آزادسازى خرمشهر و حتى 

روزگار کنونى داشته باشد.

وضع قانونى جالب 
در برنامه جدید 
پژمان جمشیدى

امیر آقایى، اولیــن مهمان برنامه «پیشــگو» با اجراى 
پژمان جمشــیدى، قانونى جالب در مــورد حذف پول 
و انجام دادوســتد بر مبنــاى خدمــات اجتماعى وضع 

کرد.
 جمشیدى در این برنامه خطاب به آقایى گفت: «در بخش 
پایانى ما قانونى را که شما وضع کرده اید در کتاب قانون 
نوشته ایم. هر دوست و مهمان عزیزى که این جا مى آید 
قانونى را که مى گوید این جا مى نویسیم و این قانون را به 

یادگار نگه مى داریم. از شما مى خواهیم این جا بنشینید و 
این قانون را براى ما امضا کنید.» 

او سپس قانونى را که امیر آقایى وضع و امضا کرد خواند و 
گفت: «پول از دایره معامالت حذف شود و دادوستد تنها 

براساس خدمات اجتماعى باشد.» 
رضا بهاروند و امین انتظارى کارگردانان «پیشگو» هستند 
و «ویترین اســتودیو» تهیه کنندگى آن را که در شبکه 

نمایش خانگى منتشر مى شود بر عهده دارد.

«کوین اسپیسى»
 به سینما 
برمى گردد

کوین اسپیســى بعد از چند ســال به دنیاى بازیگرى 
برمى گردد تا در یک فیلم ایتالیایى به کارگردانى فرانکو 

نرو نقش آفرینى کند.
لوییس نرو تهیه کننده فیلم مســتقل کم خرج فرانکو 
نرو این خبر را تایید کرد. به گفته این تهیه کننده بازیگر 
سرشــناس آمریکایى برنده دو جایزه اسکار در این فیلم 
حضورى کوتاه در نقش یک کاراگاه پلیس دارد. فرانکو 
نرو ستاره کهنه کار سینماى ایتالیا نقش اصلى این فیلم 

است.
فرانکو نرو درباره حضور کوین اسپیسى در این فیلم گفت: 
خیلى خوشحال هســتم که کوین (اسپیسى) موافقت 
کرد تا در این فیلم با من همکارى کند. ستاره «جانگو» 
کوین اسپیسى را این گونه ستایش کرد: به نظرم کوین 

(اسپیسى) یک بازیگر بزرگ است و نمى توانم بیش از 
این براى شروع فیلمبردارى این فیلم صبر کنم.

تا به این لحظه کوین اسپیسى از صحبت درباره این فیلم 
سرباز زده است.

این فیلم کم خرج داســتان ظهور و سقوط یک هنرمند 
نابینا را روایت مى کند، که تنها با گوش دادن به صداى 

انسان ها استعداد فوق العاده اش را نمایان مى کند.
این فیلم اولین نقش آفرینى کوین اسپیســى بعد از وارد 
شدن چندین مورد اتهام جنســى به این بازیگر در اواخر 
سال 2017 میالدى است.  آخرین حضور کوین اسپیسى 
در سینما به فیلم «باشگاه پسران بیلیونر» محصول سال 
2018 برمى گردد که تحــت تاثیر اتهامات وارده به این 

بازیگر قرار گرفت و در گیشه تنها 2٫7 فروش داشت.

ساخت سرى دوم «بانک زده ها» بدون  على انصاریان

شهرام عبدلى:
متوجه رقابت بین شبکه هاى تلویزیونى نمى شوم!

اکبر تحویلیان تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «از سرنوشــت» از آخرین 
وضعیت تولید فصل چهارم این سریال خبر داد.

اواخر اسفندماه 1399 خبر شروع فیلمبردارى فصل چهارم سریال تلویزیونى 
«از سرنوشــت» به کارگردانى محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگى اکبر 
تحویلیان منتشر شد. على اکبر تحویلیان تهیه کننده این مجموعه مى گوید: 
درحال حاضر مشغول فیلمبردارى هســتیم و تا این لحظه 20 درصد کار را 
مقابل دوربین برده ایم و مطابق برنامه بقیه کار را نیز به مرور ضبط مى کنیم.

این تهیه کننده در پاسخ به این پرسش که با توجه به روند فیلمبردارى، پخش 
سریال به پاییز مى رسد یا خیر بیان کرد: همه تالش گروه «از سرنوشت» 
این است که این سریال پاییز 1400 مهمان خانه مردم باشد و امیدواریم که 

این اتفاق رقم بخورد.
به گفته تحویلیان، تا این لحظه ساناز سعیدى، رابعه مدنى و چند بازیگر دیگر 

به سریال «از سرنوشت» پیوسته اند.
تهیه کننده «از سرنوشــت» درباره ســاخت فصل هاى بعدى سریال «از 

سرنوشت» عنوان کرد: فعال تمام تمرکزمان روى ساخت فصل چهارم است 
اما اگر قصه به شکلى پیش رود که ناتمام بماند و یا ظرفیت ساخت ادامه آن 

وجود داشته باشد، چراکه نه! فصل هاى بعدى را هم مى سازیم.
تحویلیان با اشاره به اینکه پیک چهارم کرونا باعث کندى در روند فیلمبردارى 
این سریال شده است، گفت: این روزها گروه «از سرنوشت» مانند بسیارى 
از همکاران دیگر با شــرایط کرونایى درگیر هســتیم و به تبع آن رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى کمى باعث کندى در تولید مى شود.
پیش تر على اکبر تحویلیان، تهیه کننده سریال درباره رویکرد جدید 
سریال در فصل چهارم گفته بود که در این فصل تالش داریم تا 
موانع تولید داخلى بر سر راه جوانان را به تصویر بکشیم. در این 
بخش به مشکالت استعدادهاى جوان و خالق در تولید توجه 

داریم و جوانان در این بخش تشکیل خانواده مى دهند.
در این سریال بازیگرانى همچون مسعود پاکدل، دارا حیایى، 

کیسان دیباج، فاطمه بهارمست، مجید واشقانى، لیال بلوکات و 
مائده طهماسبى حضور خواهند داشت.

20 درصد فصل چهارم «از سرنوشت» مقابل دوربین رفت

چرا سریال «دا»ساخته نشد؟ 

ســریال «رعد و برق» که فقط یک قسمت 
آن در ماه رمضان پخش شد، قرار است اواخر 

خردادماه روى آنتن برود.
عوامل ســازنده این ســریال تلویزیونى به 
دلیل ســنگینى پروژه حجم زیاد جلوه هاى 
ویژه و تروکاژهاى زیبا (تصویر پیوســت)، 
موفق نشــدند مجموعه را بــه موقع و در 
زمان تعیین شده به آنتن برسانند به همین 
خاطر پخش سریال به زمانى دیگر موکول

 شد. 
این تصمیم در راستاى احترام به مخاطبین 
حرفه اى و به دلیل افزایش کیفیت ســریال 
"رعد و برق" و انتظــام در پخش تلویزیونى 
اتخاذ شد. البته بعد از این حذف، سازندگان 
سریال هم واکنش نشان دادند که این سریال 
با هدف بازسازى عواقب ســیل ویرانگر و 
خانمان برانداز اســتان هاى شمالى ایران، از 
جمله گلستان و مازندران و خراسان شمالى 
و جنوب و جنوب غرب کشــور، بعد از ماه ها 
تحقیق و بررســى ساخته شــد و  طى یک 
ســال و اندى تصویربردارى، سازندگان با 
مشکالت پیش بینى شــده و گاه نامترقبه 
بســیارى در هنگام تولید دست و پنجه نرم 
کردند. مشکالتى که قطعاً بخش عمده اى از 
آنها به تبع حضور در لوکیشن هاى واقعى در 

شرایط جوى نامساعد رقم خورد.
بهروز افخمــى نویســنده و کارگردان این 
ســریال تأکید کــرد که ایــن روزها گروه 
مراحل فنى و تدوین را پیــش مى برند تا از 
20 خردادماه، پخش ســریال "رعد و برق" 

آغاز شود.
بهروز افخمى  پس از هفت ســال دورى از 
تلویزیون، اواخر سال 1398 ساخت سریال 
"رعد و بــرق" را درباره حادثه وقوع ســیل 
1398 در مناطق ســیل زده شــمال کشور 
آغاز کرد. ســیلى ویرانگــر و مهیب که از 
اســفند 1397 بر اثر بارندگى هاى شدید در 
استان هاى شمالى ایران، از جمله گلستان و 
مازندران و خراسان شمالى و جنوب و جنوب 
غرب کشور متأســفانه خرابى هاى بسیارى 
به بار آورد و جان تعدادى از هموطنانمان را 

گرفت و شمارى را نیز بى خانمان کرد.
بازیگران ســریال رعد و بــرق عبارتند از: 
شــهرام قائــدى، محمــد فیلــى، مهران 
رجبى ، مختار ســائقى، شــهین تسلیمى، 
و …. به گفتــه کارگــردان، «رعد و برق» 
یک ســریال حادثه اى بــا مایه هاى طنز

 است.

زمان پخش 
سریال «رعد و 
برق» مشخص شد

بازیگر مجموعــه «صبح آخرین روز» بــا بیان اینکه 
تبلیغات تلویزیونى براى پخش این سریال در حد قابل 
قبول نیســت، گفت: من حتى متوجه این نوع رقابت 
بین شبکه هاى تلویزیونى نمى شــوم و نمى دانم چرا 
شبکه ها ســریال هاى یکدیگر را تبلیغ نمى کنند، به 
گوش مردم نمى رسانند و مخاطب را مطلع نمى کنند 
که سریال جدیدى قرار است روى آنتن برود یا در حال 
پخش اســت در صورتى که فکر مى کنــم این اتفاق 

باید رخ دهد.
شهرام عبدلى که این شب ها ایفاگر نقش دایى شهید 
مجید شهریارى در سریال «صبح آخرین روز» است، با 
اشاره به اینکه در گذشته با حسین تبریزى کارگردان و 
مصطفى علمى فرد تهیه کننده سریال همکارى داشته 
است، درباره نقش خود در «صبح آخرین روز» اظهار 
کرد: نقشى که در این سریال ایفا کرده ام به لحاظ سنى، 
جســمى و روحى بســیار از خود من دور است و براى 
رسیدن به تاثیرگذارى بهتر روى مخاطب، باید روى آن 
تمرکز و به عبارتى یک دور فیلمنامه را آنالیز مى کردم 
تا متوجه شوم مسیرى که قرار است این نقش طى کند، 

به چه صورت بوده است.
وى ادامه داد: نقشــى متفاوت به من پیشنهاد شد که 

براى ایفاى آن بســیار هیجان داشــتم و باید بگویم 
کسى که مى خواهد ایفاگر نقش هاى این چنینى باشد 
باید نقشه راه داشته باشد و نمى تواند بدون فکر آن را 

بازى کند.
بازیگر «صبح آخرین روز» در پاســخ به این پرسش 
که براى آشنایى با دایى شهید شهریارى چه کارهایى 
انجام داده اســت، عنوان کرد: هنرمندان براى ایفاى 
هر نقشــى تالش مى کنند اطالعات خود را از طریق 
منابع مختلف از جمله سایت هاى اینترنتى، کتاب هاى 

نوشته شــده راجع به آن فرد و همچنین تحقیقاتى که 
تیم نویســندگى و کارگردانى انجــام داده اند افزایش 
دهند؛ اگر بخواهم مشخصا درباره این سریال صحبت 
کنم باید بگویم مطالب زیادى دربــاره افرادى مانند 
شهید شهریارى که ســال ها گمنام زندگى کرده اند، 
پیدا نمى شود و در حال حاضر که سریالى از زندگى این 
دانشمند هسته اى روى آنتن رفته، ممکن است برخى 
شروع به جمع آورى اطالعات و یا اقدام به نوشتن کتاب 

درباره او بکنند.
 وى ادامــه داد: بر ایــن اســاس منابع دربــاره این 
شخصیت ها کم است اما نویسنده و کارگردان «صبح 
آخرین روز» با همسر، خانواده و دوستان شهید ارتباط 
داشتند و اطالعات الزم را کسب کردند که این موضوع 
سبب شد من هم اطالعات کافى را براى آشنایى بیشتر 

با نقشى که قرار بود ایفاگر آن باشم کسب کنم.
وى تصریح کرد: «صبح آخریــن روز» قصه اى را از 
یکى از مفاخر ایــران زمین بــراى مخاطبان تعریف 
مى کند و از نظر من روایت درست و روانى را از زندگى 
شهید مجید شهریارى داشته است همچنین داستان 
شخصیت اصلى این سریال مى تواند الگوى مناسبى 

براى جوانان باشد.

  ساناز قنبرى / جام جم آنالین |

  فاطمه شوقى / خبرگزارى صبا  |
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نگاهى به عملکرد مهدى طارمى و سردار آزمون نشان مى دهد 
مهاجم پورتو بهتر کار کرده امــا قیمت بازیکن زنیت باالتر 

است.
مهــدى طارمى و ســردار آزمون بهتریــن مهاجمان 
ســال هاى اخیر فوتبال ایران بوده اند. به خصوص 
در دو فصل اخیر این دو بازیکن بازى هاى بسیار 
خوبى در تیم هاى باشگاهى خود ارائه کردند 
و در تیم ملى نیز بازیکنانــى اثرگذار بودند. 
مقایسه مهدى طارمى و سردار آزمون قطعًا 
با این هدف صورت نمى گیــرد که اهمیت 
یکى از آنها زیر سئوال برود. قطعاً هر دو بازیکن توانسته اند در بازى هایى 
که به میدان رفته اند نمایش قابل قبولى انجام دهند و از بازیکنان مؤثر 

تیم هایشان محسوب مى شوند.
مهدى طارمى فصل گذشته در تیم ریوآوه پرتغال بازى هاى بسیار خوبى 
انجام داد و توانســت به همراه دو مهاجم بنفیکا عنوان آقاى گلى لیگ 
برتر پرتغال را به دســت آورد. طارمى در این فصل به پورتو پیوست و 
در شرایطى که بسیارى معتقد بودند او نمى تواند از بازیکنان تأثیرگذار 
تیمش باشد اما مهاجم سابق پرسپولیس توانست در پورتو هم بزرگى 
کند و موفقیت هاى زیادى به دست آورد. طارمى در 30 بازى لیگ برتر 
پرتغال موفق به زدن 16 گل شد و 11 پاس گل داد. او در لیگ قهرمانان 
اروپا نیز درخشش قابل توجهى داشــت و توانست در 6 بازى 2 گل به 
ثمر برساند. طارمى در سوپرکاپ و سوپرجام پرتغال نیز براى پورتو بازى 
کرد اما نتوانست موفقیت قابل ذکرى را داشته باشد. در مجموع مهاجم 
ایرانى پورتو در 38 بازى که براى تیمش انجام داد موفق به زدن 18 
گل شد و 11 پاس گل داد. ضمن اینکه او دو مرتبه بازیکن ماه 

لیگ برتر پرتغال شد.
ســردار آزمون در 24 بازى ســوپرلیگ روســیه براى زنیت سن 
پترزبورگ به میدان رفت. او که فصل گذشــته عنوان آقاى گلى 
مسابقات را به دست آورده بود، در این فصل با 19 گل زده پس از 
آرتم زیوبا زوج خود در تیم زنیت در رده دوم قرار گرفت. او دو پاس 
گل هم به هم تیمى هایش داد. آزمون در چهار بازى لیگ قهرمانان 

اروپا نیز براى زنیت بازى کرد اما موفق به ارائه عملکردى عالى نشد. 
در مجموع او در 28 بازى 19 گل به ثمر رساند تا در تعداد گل هاى 
زده موفق تر از طارمى باشد اما در تعداد پاس گل بسیار ضعیف تر 

از همتایش در تیم ملى عمل کرد.
با توجه به اینکــه کیفیت لیــگ برتر پرتغال از ســوپرلیگ 
روسیه کمى باالتر است، طارمى در لیگى سخت تر توانسته 
عملکردى بهتــر ارائه کند ولى ســایت ترانســفر مارکت 
که قیمت گــذارى روى بازیکنان فوتبال جهــان را انجام 

مى دهد و تا حدى هم معتبر اســت قیمت ســردار آزمون را 23 
میلیون یــورو تعیین کرده و مهــدى طارمى با وجود بســیار 
خوبى که در این فصل داشــت، قیمت 16 میلیــون یورویى

 دارد.
آنچه مسلم است تا چند روز دیگر دراگان اسکوچیچ سرمربى 
تیم ملى به دنبال آن خواهد بود تا بتواند از کیفیت باالى دو 
مهاجم آماده تیمش به بهترین شــکل ممکن استفاده ببرد 
تا موفق شود شکست هاى دور رفت مقابل بحرین و عراق 
را جبران کند و یوزهاى ایرانى به مرحله نهایى گزینشى جام 

جهانى 2022 قطر و جام ملت هاى آســیا 2023 چین صعود 
کنند.

هنوز فصل نقل و انتقاالت شروع نشده، بازار شایعات و گمانه زنى ها داغ شده است.
شنیده مى شود فرشاد محمدى مهر مدافع سابق اســتقالل که در این تیم  دوران موفقى 
نداشت اما در ذوب آهن عملکرد خوبى ارائه کرد، مدنظر گل محمدى سرمربى پرسپولیس 

قرار گرفته و توافق اولیه بین طرفین صورت گرفته است. 
قرارداد محمدى مهر با ذوب آهن در پایان فصل به پایان مى رسد به همین علت مشکلى 

براى پیوستن به پرسپولیس ندارد.
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وسیه

کارشناس فوتبال ایران درباره اینکه به نظرش از میان تیم هاى پرسپولیس و سپاهان کدام تیم 
قهرمان لیگ برتر خواهد شد، تصریح کرد: احساسم این است که پرسپولیس بخاطر بازى هاى 
فشــرده اى که در لیگ قهرمانان آسیا داشت و خســتگى مفرط بازیکنانش در قیاس با سپاهان 

شانس کمترى دارد.
سید مهدى سید صالحى گفت: نماینده اصفهان مهره هاى بیشــترى در اختیار دارد و با توجه به 
تجربه باالى بازیکنانش و خستگى کمتر نسبت به نماینده تهران، مى تواند بخت بیشترى براى 
قهرمانى داشته باشد. البته که فوتبال غیرقابل پیش بینى است و نمى توان گفت از میان پرسپولیس 
و سپاهان کدام تیم قهرمان مى شــود اما باید منتظر نمایش این دو تیم در چند بازى پیش رو بود 

تا بتوان در هفته هاى آینده بهتر در مورد قهرمان این فصل لیگ برتر فوتبال ایران صحبت کرد.

وحید امیرى جدیدترین نگرانى باشــگاه پرســپولیس در حوزه نقل و 
انتقاالتى است.

مدیران باشــگاه پرســپولیس که پیش از این قرارداد مهدى عبدى و 
سیامک نعمتى را تمدید کرده بودند قصد داشتند مذاکره با سایر بازیکنان 
که در لیست یحیى گل محمدى حضور دارند را از سر بگیرند اما فشردگى 
بازى ها باعث شــد تا کادر فنى از مدیران باشــگاه بخواهد در فرصت 
مناســب ترى و قبل از پایان لیگ، این مذاکرات انجام شود تا تمرکز 

بازیکنان برهم نخورد.
در این برخى بازیکنان پرسپولیس با پیشنهادهایى از لیگ ستارگان قطر 
مواجه شدند که در کنار نام هایى چون نوراللهى و کنعانى زادگان، حاال 
شنیده مى شود که وحید امیرى هم از یکى از تیم هاى قطرى پیشنهاد 
دریافت کرده است. روزنامه «خبرورزشى» که منبع این خبر است، به این 
نکته اشاره کرده که عملکرد مناسب بازیکنان ایرانى و پایین بودن قیمت 
فوتبالیست هاى کشورمان نسبت به برزیلى ها و آفریقایى ها باعث شده تا 

تیم هاى قطرى به دنبال خرید آنها باشند.
وحید امیرى که این روزها به آچار فرانسه قرمزها تبدیل شده و در غیاب 
سعید آقایى در لیگ قهرمانان آســیا عملکرد قابل قبولى را در پست 
غیرتخصصى از خود ارائــه کرده بود حاال در 33 ســالگى مورد توجه 

قطرى ها قرار گرفته است.
امیرى که پیش از این یکبار پیشنهاد ســمیعى را براى مذاکره به آخر 
فصل موکول کرده بود حاال و با توجه به پیشنهاد قطرى، هنوز جوابى به 

پیشنهاد باشگاه پرسپولیس براى تمدید قرارداد نداده است.
هافبک قرمزها که به احتمال زیاد یکى از نمایندگان پرســپولیس در 
فهرست تیم ملى خواهد بود، پس از بازى مقابل ذوب آهن باید همراه 
تیم ملى به کیش و سپس کشــور بحرین برود و باید دید تکلیف ادامه 
همکارى او با پرسپولیس چه خواهد شد. آنچه مشخص است مدیران 
باشگاه پرسپولیس براى حفظ ستاره هاى خود مانند فصل گذشته کار 
سختى را پیش رو دارند که بیشتر شبیه به یک ماموریت غیرممکن است. 
آنها باید تا پیش از پایان فصل با نوراللهى، کنعانى زادگان و امیرى توافق 
کنند وگرنه ماجراى شجاع خلیل زاده براى این نفرات تکرار خواهد شد.

پیشنهاد قطرى براى بازیکن 
مورد عالقه سرمربى 

سپاهان یا پرسپولیس؟پرسپولیس

آگهى تجدید مزایده عمومى -نوبت سوم 

م.الف:1136860سعید اکرم خانى - رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل شهردارى شاهین شهر

سازمان مدیریت حمل ونقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شاهین شهر  شماره 2644ش مورخ 1399/11/23 درنظردارد اموال فرسوده واسقاطى 
ازجمله الستیک،قطعات ولوازم یدکى مستعمل وغیره با قیمت گذارى کارشناس رسمى دادگسترى وازطریق تجدید مزایده عمومى مستند به ماده 13آیین نامه مالى شهردارى ها 
وطبق اسناد مندرج درآگهى به اشخاص حقیقى وحقوقى  واجد شرایط به فروش برساند.بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط وشرکت درمزایده هاى ذیل به امور 
مالى سازمان واقع در شاهین شهر،بلوار جمهورى اسالمى ،مجموعه ادارى انقالب مراجعه ونسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 به حراست 
شهردارى شاهین شهر اقدام نمایند .پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت سازمان باز وقرائت خواهد شد.

سایر شرایط :
1-سپرده شرکت در مزایده مبلغ 5٪ قیمت پایه که بصورت ضمانت نامه بانکى یا واریز مبلغ به حساب  شماره 0105052929007 نزد بانک ملى به نام شهردارى شاهین شهر مى باشد .

2-چنانچه برندگان اول تا دوم وسوم حاضر به خرید نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد .
3-شرکت در مزایده وارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

4-سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است .

چاپ دوم

انگیزه. این کلمه دلیل اصلى خداحافظى یکى از بهترین هاى تاریخ 
فوتبال ایران از تیم ملى بوده است.

کریم باقرى در شرایطى تصمیم به خداحافظى از تیم ملى گرفت که 
فقط 28 سال سن داشت و در شرایطى که آمار فوق العاده 50 گل در 

87 بازى ملى را داشت، قید ادامه بازى در تیم ملى را زد تا مربیان 
وقت تیم ملى و هوادارانش را شوکه کند.

مربى پرسپولیس در گفتگویى که با روزنامه «همشهرى» 
داشــته درباره اینکه چرا در 28 ســالگى از تیم ملى 
خداحافظى کرد، گفته اســت: در آن سال ها اردوها، 
تمرینات و بازى ها فشــردگى زیادى داشت و من 
هم احســاس کردم که دیگر انگیزه کافى را ندارم و 

احساس مى کردم که خالى شــده ام. من دیگر لذت 
نمى بردم و به همین دلیل از تیم ملى کنار رفتم تا جایم را 

به جوان ترها بدهم.
در صورتى که آقا کریــم آنقدر زود از تیــم ملى خداحافظى 

نمى کرد و به بازى در ســطح ملى ادامه مى داد، مى توانســت 
هم وارد باشگاه صدتایى هاى تیم ملى شــود هم اینکه تعداد 
گل هایش را افزایش دهد. او در پاسخ به این سوال که اگر زمان 
به عقب برگردد باز هم چنین تصمیمى 

را مى گرفت، این پاسخ را داده است: 
همه همینطور فکر مى کنند که اگر زمان 
به عقب برگردد خیلى از تصمیم هایشان 
را عــوض مى کنند. اگر مى خواســتم 
بازى هاى ملــى را ادامه دهم 

وضعیتم  واقعــًا 
خوب بود.

باقرى و 
دلیل یک خداحافظى عجیب

اللهیار صیادمنش مهاجم زوریا لوهانسک اوکراین به دلیل مصدومیت کهنه اى که در لگن پاى 
خود دارد به وحید هاشــمیان مربى تیم ملى فوتبال اعالم کرده تا نام وى در فهرست بازیکنان 
دعوت شده به اردوى تیم ملى در دور برگشــت انتخابى جام جهانى 2022 قطر و جام ملت هاى 

آسیا 2023 چین قرار نگیرد.
مهاجم سابق استقالل تصمیم گرفته تا در تعطیلى لیگ هاى اروپایى از طریق باشگاه اوکراینى 
راهى آلمان شود تا به مداواى آسیب دیدگى قدیمى اش برود و احتماًال نام وى در فهرست بازیکنان 

دعوت شده به اردوى تیم ملى نخواهد بود.

مهاجم پیشین استقالل قید تیم ملى را زد

پرسپولیس در اندیشه جذب
 ستاره ذوب آهن

معموًال کســانى که قبًال کرونا نگرفته باشند و 
واکسن کرونا بزنند، حالشــان یکى دو روزى بد 

مى  شود.
همانطور که مــى دانید چندى قبــل بازیکنان 
حاضر در ایران لیست اسکوچیچ، دوز اول واکسن 
اســپوتنیک روســى را دریافت کردند و دراگان 
اسکوچیچ هم یکى از کسانى بود که واکسن زد 
اما چند دقیقه بعد از واکسیناسیون حالش به هم 
خورد تا عوارض واکسن خیلى زود روى او خودش 
را نشان دهد. اسکوچیچ خیلى زود تب کرد و حالش بد شد تا کار به آمبوالنس و اکسیژن و دکتر 

بکشد. ظاهراً دستیاران اسکوچیچ هم خیلى سریع به عوارض واکسن مبتال شدند.
 همانطور که گفته شد در خبر ها  و طى گزارش هایى که مراکز درمانى منتشر مى کنند آمده است 
که افرادى که واکسینه مى شوند ممکن است دچار عوارض کوتاه و ناپایدار پس از تزریق شوند 
که مى تواند از تب کوتاه و افت فشار تا لخته خون شامل شود. در روزى که ملى پوشان در مرکز 
ملى فوتبال واکسینه شدند خبرنگاران در محل حاضر بودند تا هم لیست بازیکنان تیم ملى را به 
دست بیاورند و هم اگر امکان مصاحبه وجود داشت با لژیونر ها صحبت کنند در آن میان ناگهان 
سه آمبوالنس از خارج از مرکز ملى فوتبال با سرعت وارد این مرکز شدند. مسئوالن تیم ملى 
در آن روز صحبتى از بد شدن حال دراگان اسکوچیچ نکردند اما با گذشت چند روز از آن اتفاق 
معلوم شد حضور اتومبیل هاى امدادى و آمبوالنس هاى اورژانس به دلیل تغییر حال اسکوچیچ و 
دستیارانش بوده که در روز واکسینه شدن کادر فنى و بازیکنان تیم ملى بتوانند اقدامات پیشگیرانه 

و پزشکى را ارائه دهند.
البته اسکوچیچ و دستیارانش روز بعد حالشان خوب شد تا منتظر دوز دوم واکسن باشند که طى 

روزهاى آینده به آنها و ملى پوشان تزریق شود.

حال بد اسکوچیچ
 پس از تزریق واکسن کرونا

تیم ملى فوتسال ایران خود را براى حضور در مسابقات جام جهانى لیتوانى آماده مى کند که 
شهریورماه برگزار خواهد شد. به همین منظور یک تورنمنت پنج یا شش جانبه قرار است 
از 2 تا 12 تیر به میزبانى ایران (احتماال شهر صدرا) برگزار شود و فدراسیون فوتبال عمان 
موافقت خود را با پیشنهاد فدراســیون ایران براى حضور در این تورنمنت تدارکاتى اعالم 
کرد. هنوز به صورت رسمى مشخص نیست به جز عمان کدام کشورهاى دیگر در تورنمنت 

فوتسال ایران حضور دارند.

عمان به تورنمنت ایران دعوت شد

به عقب برگردد باز
را مى گرفت، این
همه همینطور ف
به عقب برگردد
را عــوض مى
بازى ها
واق
خو

کمیته انضباطى فدراسیون راى دیدار دو تیم استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان را اعالم کرد.
بازى دو تیم استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان از سرى رقابت هاى لیگ برتر از هفته 22 در تاریخ 19 

اردیبهشت در ورزشگاه آزادى برگزار شد و از سوى هر دو تیم تخلفاتى صورت گرفت.
بر این اساس تیم ذوب آهن اصفهان به دلیل تخلف سوءرفتار تیمى (5 کارت زرد) طبق ماده 58 مقررات 
انضباطى به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شد. همچنین فرزاد مجیدى، عوامل 
منتسب به باشگاه استقالل به دلیل اعتراض به مقام رسمى مسابقه و رفتار غیرورزشى طبق ماده 64 به 

پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شد. آراى صادره قابل اجرا و قطعى است.

جریمه مجیدى و ذوب آهن
 از سوى کمیته انضباطى
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سازمان بهداشت جهانى مى گوید آمار واقعى قربانیان 
کرونا به مراتب بیشتر از سه میلیون و 400 هزار نفر است 

و مى تواند بیش از 8 میلیون نفر باشد.
ســازمان بهداشــت جهانى امروز جمعــه اعالم کرد 
رقم واقعى تلفات ناشــى از همه گیــرى کووید 19 در 
سطح جهانى، احتماًال بســیار بیشتر از آمارهاى رسمى

 است.
طبق اعالم این ســازمان، در حال حاضر، آمار رسمى 
حدود ســه میلیون و 400 هزار نفر است که باید مقدار 

واقعى را دو تا سه برابر افزایش داد.
اختالف مذکور مى تواند به چند عامــل از جمله تاخیر 

در گزارش آمار فوتى در برخى کشــورها، این مســئله 
که بســیارى پیش از آزمایش کرونا جان باختند و این 
که بسیارى به دلیل شــرایط قرنطینه نتوانستند درمان 
الزم براى ســایر بیمارى ها را دریافت کنند، بســتگى 

داشته باشد.
در حال حاضر هند بــا ثبت روزانه بیــش از 250 هزار 
مبتال و افزون بر چهار هزار فوتى با سخت ترین شرایط 

همه گیرى در جهان دست به گریبان است. 
اما در جایگاه نخســت به لحاظ تعــداد قربانیان و افراد 
مبتال، آمریکا با بیش از 33 میلیون مبتال و بالغ بر 602 

هزار و 500 فوتى قرار دارد.

حدود یک سال پیش مدیر کل ســازمان بهداشت جهانى 
از گروهى از متخصصان خواست پاسخ یک سوال را فوراً 
بیابند: چطور وارد وضعیت همه گیرى در سرتاســر جهان 

شدیم؟
این گروه 13 نفره موســوم به هیئت مستقل براى آمادگى 
و واکنش در برابــر همه گیرى پاســخى طوالنى و قابل 
توجه ارائه داد. پاسخ این هیئت شــامل این محتوا بود که 
سیستم هاى هشــداردهنده اولیه از کار افتاده و نهادها نیز 
نسبت به این مساله بى  توجهى نشــان دادند.  همین امر 
به ویروس فرصت داد تا از قلب مرکزى چین به سایر نقاط 
جهان گسترش یابد.کارشناسان نتیجه مى گیرند که قوانین 

مربوط به تهدیدات عفونى ناکافى است، سازمان بهداشت 
جهانى در این زمینه مى توانست سریع تر عمل کند و بسیارى 
از دولت ها علیرغم مشاهده آثار فاجعه بار، هشدارها را نادیده 
گرفتند.  آنها خواستار ایجاد یک شوراى جهانى جدید براى 
تهدید ســالمتى، اصالحات اساسى در ســازمان جهانى 
بهداشت، به روزرسانى قوانین حاکم بر تهدیدات بهداشتى 
و اقدام در مورد عدالت واکســن هســتند.یکى از مقامات 
بهداشتى WHO در این  خصوص مى گوید:  سیستم فعلى 
نتوانست ما را در برابر بیمارى همه گیر کووید 19 مقابله و 
محافظت کند و اگر ما اکنون براى تغییر آن اقدام نکنیم در 

برابر تهدید همه گیرى بعدى نیز ایمنى نخواهیم داشت.

شمار قربانیان کرونا در جهان 
بیشتر از آمار رسمى است

شیوع کرونا 
چگونه جهانى شد؟

بسترى ها زیاد شد
  ایرنا|فرمانده سـتاد مقابلـه با بیمـارى کرونا در 
کالنشـهر تهران گفـت: تعـداد بسـترى هاى جدید 
کرونایى مجددا از هزار نفر گذشته است. علیرضا زالى 
بیان کرد: اگـر با همین روند، این عددها تکرار شـود، 
ممکن است تهران شرایط متفاوتى را تجربه کند. اما 
اگر فقط این آمار مختص به 24 سـاعت باشد ، نشان 

مى دهد که شاهد تنها یک نوسان بودیم. 

کشف کروناى جدید 
  مهـر| محققان یک نوع جدیـد از ویروس کرونا 
کشف کرده اند که منشـا آن از سگ ها است و ممکن 
اسـت انسـان را مبتال کند. اما محققانى که ویروس 
کروناى مذکور را ردیابى کرده اند، معتقدند هیچ دلیلى 

وجود ندارد که به یک همه گیرى جدید تبدیل شود.

زیاد آب بنوشید
  ایسـنا| سخنگوى ستاد کرونا در دانشگاه علوم 
پزشکى البرز گفت: اگر بعد از دو سـه روز عالیم غیر 
عادى مثل مشکالت گوارشى، ادامه سردرد، گلو درد 
و... در فردى که واکسن تزریق کرده ظهور کرد، باید 
به پزشک مراجعه کند. اما به کسانى که نوبت تزریق 
واکسن شان رسـیده توصیه مى شـود تا قبل و بعد از 

تزریق آب زیاد بخورند.

آگهى تغییرات
 شرکت مهد فام سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 
21569 و شناســه ملى 10260424197 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - حسین 
ســرائیان به کدملى 1293071961 و مرتضى رضا 
زادگان به کدملى 1280352681 بترتیب بســمت 
بازرس اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 1398/12/29 
به تصویب مجمع رســید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1138206)   

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آریا جاوید زنده رود درتاریخ 1400/02/26 به شماره ثبت 67809 به شناسه ملى 14010025213 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :خرید و فروش آهن االت، خرید و فروش و صادرات وواردات و تهیه و توزیع ســایر کاالهاى مجاز بازرگانى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى از و به شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى -گشایش اعتبارات 
اسنادى و ال سى براى شرکت -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى - دریافت ضمانت نامه بانکى و اخذ وام و اعتبارات و تسهیالت ریالى و 
ارزى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت - درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله لنبان ، کوچه بهار [13] ، خیابان مقداد ، پالك - 95 ، طبقه همکف کدپستى 8184743161 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1400/2/2689 مورخ 1400/02/08 نزد بانک صادرات ایران شعبه مقداد با کد 2689 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى عبداله ضیائى به شماره ملى 1110362919 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه سید قلعه جوزدانى به 
شماره ملى 1280431237 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسن منتظر القائم به شماره ملى 1284846091 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محسن منتظر القائم به شماره ملى 1285036492 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم فرزانه احمدى پرچلى به شماره ملى 1930594135 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1138372)    

آگهى تغییرات
 شرکت کاوه ســرام مهام ســهامى خاص به شماره 
ثبت 60276 و شناســه ملــى 14007527562 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اکبر کاوه 6209660150 
عنوان مدیرعامل و مرتضــى کاوهء 6209623271 
به ســمت نایب رئیس هیــات مدیره و امیــر کاوه 
6209668348 بسمت رئیس هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با یک امضاء از سه امضاء اعضاء هیأت مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است .ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1138222) 

آگهى اصالحى
 شرکت آزمون تجهیز آیریک شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 53996 و شناسه ملى 
14004860284 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/02/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : در آگهى ثبتى به شــماره 
مکانیــزه 139930402085023239 
به تاریخ صدور 1399/12/24کد پســتى 
شرکت اشتباه درج گردیده است لذا به شماره 
8138759306 اصالح مــى گردد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

  (1138366)
آگهى تغییرات

 شرکت تالشگران اندیشه ورز مهام سهامى خاص به 
شماره ثبت 60182 و شناسه ملى 14007492490 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1400/02/18 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : - هادى 
کیانى به شماره ملى 2280881802 به سمت بازرس 
اصلى و فتانه پورســینا به شماره ملى 1284677206 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى 
انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. - ترازنامه و 
صورتحساب سود و زیان شرکت براى سال مالى منتهى 
به 1399/12/30 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1138374)   

آگهى تغییرات 
شرکت مجتمع فرآورده هاى معدنى تیوا صنعت ماهان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 53954 و شناسه 
ملى 14004844314 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1400/02/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شــرکت از محل مطالبات حال 
شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 
300000000000 ریال به مبلغ 550000000000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساســنامه اصالح 
گردیــد. مــاده 5 اصالحى: ســرمایه شــرکت مبلغ 
550000000000 ریال نقد است که به 55000000 
سهم با نام عادى 10000 ریالى منقسم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1138380) 

آگهى تغییرات
 شرکت راشــین راه پردیس سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 58170 و 
شناســه ملــى 14006690326 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : وحید حیدرى 6209706118 
بســمت رئیس هیأت مدیره و فرحناز 
آهنگى1911062026 بســمت نایب 
رئیس هیأت مدیره و غــزل رحمانیان 
2471677266 بســمت مدیر عامل 
براى مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً 
(مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها ، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضــاء دو نفر از اعضاء 
هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر 
است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1138200)    

آگهى تغییرات 
شرکت زرین سپید شــهرضا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 2001 
و شناســه ملى 14009217916 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/04 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : امیرحســین رجب زاده به کدملى 
5499404313به ســمت مدیرعامل 
خارج از اعضا ومهتا مرتضوى به کدملى 
1288929463 بــه ســمت رئیس 
هیات مدیره و آیدا احســانى به کدملى 
2595863304به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و نوراى ایچکه به کدملى 
2750546524 به سمت عضو اصلى 
هیأت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس 
هیات مدیره یا رئیس هیات مدیره و با 
مهر شرکت معتبر اســت . مدیر عامل 
شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى شــهرضا 

   (1138218)

آگهى تغییرات
 شرکت کاوه سرام مهام سهامى خاص 
به شــماره ثبت 60276 و شناسه ملى 
14007527562 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/25 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : امیــر کاوه به کدملى 
6209668348و اکبــر کاوه به کدملى 
6209660150و مرتضــى کاوهء بــه 
کدملى 6209623271بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخــاب گردیدند. مجید گــودرزى به 
کدملى4130929021وعلیرضا بابلیان 
به کدملى 1292359501بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

   (1138223)

آگهى تغییرات
 شرکت مجتمع فرآورده هاى معدنى تیوا 
صنعت ماهان شرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 53954 و شناسه ملى 
14004844314 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/02/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مجید عزتى 
به کدملــى 1171234554 محمدعلى 
عزتى به کدملى 1170464785 الهام 
عزتى به کدملى 1170747000 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شــدند طیبه افتخارى نژاد 
به کدملى 1271138948و ســهراب 
رضایى برزانى به کدملى 1282999869 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت انتخاب 
شدترازنامه و حســاب سود و زیان سال 
مالى 99 به تصویب رسید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

   (1138376)

آگهى تغییرات
 شرکت مجتمع فرآورده هاى معدنى تیوا 
صنعت ماهان شــرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 53954 و شناسه ملى 
14004844314 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/02/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید عزتى 
به کدملى 1171234554 بعنوان نایب 
رئیس هیات مدیره و مریم جوانمرد فاتح 
آبادى به کدملى 1282430300 (خارج 
از اعضا) بعنوان مدیرعامل و محمدعلى 
عزتى به کدملــى 1170464785 به 
سمت رئیس هیات مدیره والهام عزتى 
به کدملى 1170747000 بسمت عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره با مهر 
شرکت معتبر است مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیــات مدیره خواهد 
بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1138377)  

آگهى تغییرات
 شرکت گروه فنى مهندسى پژواك گلشن پاسارگاد سهامى خاص به شماره ثبت 66579 و شناسه ملى 14009700366 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/02/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرکز اصلى شرکت از اصفهان به شهرضا به نشانى استان اصفهان ، شهرستان شهرضا ، بخش 
مرکزى ، شهر شهرضا، محله مجتمع صنایع کارگاهى امیرکبیر ، کوچه فرعى 4 ، بلوار کاوه ، پالك 125 ، طبقه همکف و کدپستى 8615910354 انتقال یافت و 
ماده 4 اساسنامه اصالح شد. - موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد: ساخت و مونتاژ انواع اسکلت هاى فلزى گلخانه ، مشاوره ، تولید 
بست و اتصاالت گلخانه . تجهیز داخلى گلخانه شامل برق کشى و تاسیسات و مونتاژ تابلو و اجراى سیستم هاى برق کشى گلخانه و اجراى سیستم هاى هوشمند 
کنترل اقلیم گلخانه. اجراى سیستم آبیارى گلخانه و اجراى سیستم هاى حرارتى ( شوفاژو یا بخارى ) و اجراى سیستم مه پاش و اجراى سیستم شیدینگ و اجراى 
فن و پد گلخانه و اجراى موتور خانه و تاسیسات تغذیه گلخانه صادرات و واردات لوازم مرتبط با گلخانه – خرید و فروش صنایع فلزى شامل ورق لوله پروفیل خرید 
و فروش نایلون هاى ( پالستیک ) گلخانه .خرید و فروش و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و 
خارج از کشور – انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در کلیه زمینه هاى فعالیت شرکت – اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکه ها و موسسات مالى و اعتبارى در 
خصوص تحقق اهداف شرکت. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم 

از مراجع ذیصالح امکانپذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1138215)   

آگهى تغییرات
 شرکت تولیدى سرما ساز سرافراز اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 1680 
و شناســه ملى 10260518520 به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مورخ 
1400/02/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محســن ســهیلى پور بعنوان رئیس 
هیئت مدیــره (کدملــى 1286620015) و محمد تقى رجائى بعنــوان مدیر عامل 
شــرکت (کدملى1289377030) و عارف رجائى بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
(کدملى1272373169) براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل منفرداً و با مهرشرکت معتبر 
است. ضمناً محمدتقى رجائى مدیرعامل شرکت نامبرده مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1138391)  

آنالیز 8 شاخص کرونایى در استان هاى کشور طى هفته آخر اردیبهشتروى موج کووید-19

پروتکل ها در اصفهان چقدر مراعات مى شود؟
کووید-19 مى تواند شبیه 
سرماخوردگى معمولى شود

نتایج یک مطالعه در آمریکا نشــان مــى دهد: بیمارى 
کووید-19 در آینده مى تواند همچون ســرماخوردگى 

معمولى شود.
مدلهاى مطالعاتى نشان مى دهد هر چه تعداد بیشترى از 
بزرگساالن از طریق واکسیناسیون یا ابتال به کروناویروس 
تا حدودى در برابر بیمارى کووید-19مصون شوند، خطر 

ابتال به نوع شدید بیمارى در دهه آینده از بین مى رود.
بر اســاس این مطالعه، کروناویــروس جدید که عامل 
بیمارى کووید-19 است نمى تواند طى دهه آینده بیش از 

سرفه هاى شایع سرماخوردگى و احتقان بینى باشد.
در این تحقیق، پیش بینى انجام گرفته بر اساس مدل هاى 
ریاضى و شامل تجربیاتى است که از همه گیرى کنونى 
در مورد چگونگى تغییر ایمنى بدن در طول زمان بدست 

آمده است.
محققان آمریکایى تاکید کردند: طى دهه آینده، شــدت 
بیمارى کووید-19 ممکن اســت کاهش پیدا کند زیرا 
جمعیتى از افراد در برابر آن مصون مى شوند. همچنین 
تغییرات در میزان خطر ابتال به این بیمارى مى تواند ناشى 
از سازگارى واکنش سیستم ایمنى بدن انسان باشد و نه 

بروز تغییرات در ویروس.
همچنین بر اســاس این مطالعه، تنها افرادى که براى 
اولین بار در معرض کروناویروس قرار مى گیرند کودکانى 
خواهند بود که به طور طبیعى کمتر در معرض نوع شدید 
بیمارى هستند. با این حال، محققان تاکید کردند که این 
مدل ها تمامى اثرات بالقوه اى که ممکن است بیمارى را 
تحت تاثیر قرار دهد، شــامل نمى شود. به طور مثال اگر 
انواع جدید ویروس بر مصونیت جزئى افراد غلبه کند، روند 

بیمارى کووید-19 مى تواند تشدید شود.

سوش هندى و آفریقایى کرونا در چند استان جنوبى کشور 
شناسایى و هر لحظه خطر طغیان موجى سهمگین تر از 
قبل وجود دارد؛ با این حال طبق اعالم وزارت بهداشــت 
همچنان در کشور میانگین رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
67 درصد است. باالترین میزان رعایت پروتکل ها از تاریخ 
22 تا 29 اردیبهشت ماه در سه استان یزد، سمنان و زنجان 
با میزان رعایت 75 تا 81 درصد بــوده و کمترین میزان 
رعایت پروتکل ها در استان هاى سیستان و بلوچستان، 
ایالم و آذربایجان غربى با میــزان 45 تا 57 درصد بوده 
است. در اصفهان بین 68 تا 74 درصد مردم پروتکل ها 

را رعایت کرده اند.
در عین حال بر اســاس اعالم معاونت بهداشت وزارت 
بهداشــت، میانگین رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در 
اماکن عمومى استان هاى کشور از 22 تا 29 اردیبهشت 
ماه 67درصد بوده اســت. بیشــترین میــزان رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى در اماکن عمومى را با 81/36 
درصد در زنجــان و کمترین میزان آن را بــا 45/04 در 
سیستان و بلوچستان مشاهده مى کنیم. استان اصفهان 

در این زمینه به عدد 68/52 رسیده است.
میانگین میزان رعایت بهداشت فردى مناسب در اماکن 
عمومى استان هاى کشور طى این مدت، 69/79 درصد 
بوده است. در این شاخص نیز بیشــترین میزان رعایت 
مربوط به استان ســمنان با 83/43 درصد رعایت است. 
در استان اصفهان میانگین میزان رعایت بهداشت فردى 

مناسب در اماکن عمومى 73/12 بوده است.

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومى 
استان هاى کشــور از 22 تا 29 اردیبهشت ماه، 69/12 
درصد بوده اســت. در عین حال بیشترین میزان رعایت 
در این شاخص مربوط به استان یزد با 83/9 درصد بوده 
و کمترین میزان رعایت نیز مربوط به استان سیستان و 
بلوچستان با 48/83 درصد رعایت بوده است. این شاخص 

در استان اصفهان 72/66 درصد بوده است.
میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومى استان هاى 
کشور نیز در این مدت، 68 درصد بوده است که بیشترین 
میزان اســتفاده از ماســک در اماکن عمومى با 84/53  
درصد مربوط به استان یزد است. این شاخص در استان 
اصفهان معادل 69/47 درصد مى باشد. میانگین درصد 

رعایت پروتکل فاصله گذارى در اماکن عمومى استان هاى 
کشور از 22 تا 29 اردیبهشــت ماه، 67 درصد بوده است 
که استان یزد با 84  بیشترین میزان رعایت و سیستان و 
بلوچستان با 45 درصد کمترین میزان رعایت را داشته اند. 
در اصفهان 68/52 درصد مردم فاصله گذارى را رعایت 

مى کنند.
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از کجا بفهمیم با ویتامین D مسموم شده ایم؟
کمبود ویتامین D یکى از مشکالتى است که به صورت رایج در 
افراد کهنسال و نیز زنان دیده مى شود. به طور معمول دلیل این 
امر نداشتن رژیم غذایى مناسب و نیز کمتر قرار گرفتن در مقابل 

نور آفتاب است.
ویتامین D نقش مهمى در سالمت بدن ایفا مى کند و در کارکرد 
مناســب ســلول ها و نیز عملکرد عمومى بدن مورد نیاز است. 

مکمل  هاى حاوى ویتامین D امــروزه به وفور در بازار به 
صورت ارزان قیمت در دسترس هستند. با این حال، 

کمتر کسى مى داند که زیاده روى در مصرف این 
ویتامین مى تواند باعث ایجاد مسمومیت شود.
محققــان آمریکایــى مى گوینــد گرچه 

مسمومیت با ویتامین D به ندرت دیده 
مى شود، اما این موضوع مى تواند باعث 

آسیب هاى جدى به سالمت بدن 
شود. رایج ترین عالئم مسمومیت 
با این ویتامین شامل موارد ذیل 
مى شــود: گیجى، بى حسى، 
استفراغ هاى پیاپى، درد شکم، 
پلى اوریا (نوعى اختالل که 
باعث افزایش شــدید ادرار 
تا 3 لیتر در روز مى شــود)، 
عطش شدید و بیش از حد، 
کم آبى بدن، یبوست، ضعف 

عضالت.
باید این نکته را دانســت که 
دلیل بروز مسمومیت با ویتامین 

D مصرف بیش از اندازه قرص 
حاوى آن با دوز باال در ماه است. 

این در حالى اســت که فــرد به هر 
میزانى که مواد غذایى حاوى ویتامین 

D بخورد و یا به مدت طوالنى در مقابل 
نور آفتاب قرار داشته باشد، مسمومیت با این 

ویتامین بروز نمى کند.

به همین دلیل هم مسمومیت با ویتامین 
D غالباً در افرادى دیده 

مى شود که 

از کمبود این ویتامین رنج مى برند، اما زیاده روى در 
مصرف آن باعث بروز مسمومیت در 

آن ها مى شود.

عوارض مسمومیت با این ویتامین همانند عوارض مسمومیت با 
هایپرکلسمى (زیاد بودن کلسیم در خون) است و مى تواند شامل 
مشکالت اعصاب و روان مانند دشوارى در تمرکز کردن، گیجى، 
خواب آلودگى، افسردگى، روان پریشى، کند ذهنى، و حتى کما 

شود.
 D متخصصان مى گویند براى جلوگیرى از مسمومیت با ویتامین
باید بدانید که نیاز روزانه بدن به این ویتامین تنها 10 میلى گرم 
است. در روز هاى آفتابى تابستان بدن به راحتى مى تواند 
در مقابل نور خورشــید نیاز خود به ایــن ویتامین را 

تامین کند.
با این حال، در روز هاى ســرد ســال به دلیل 
آنکه طول روز کوتاه تر است، و نیز به دلیل 
آنکه مردم به خاطر ســرما از لباس هاى 
بیشترى استفاده مى کنند مصرف مواد 
غذایى مانند شیر، تخم مرغ، جگر، و 
ماهى  هاى چرب توصیه مى شــود. 
مزیت داشــتن یک رژیم غذایى 
حاوى ویتامین D این اســت که 
بدن به راحتى مى تواند میزان مورد 
نیاز از این ویتامین را که مى خواهد 
از روده ها جذب کــرده و از جذب 
اضافه آن خــوددارى کند. این در 
حالى است که قرص هاى مکمل 
ویتامین D به سرعت جذب شده و 
زیاده روى در مصرف آن ها مى تواند 

باعث مسمومیت غذایى شود.
به طــور عمومــى پزشــکان قرص 
ویتامینــى را به افراد کهنســال تجویز 
مى کنند که ماهــى تنها باید یکبار مصرف 
شــود. در زنان در دوره باردارى نیز دز پایین 
ویتامین D تجویز مى شــود که باید روزانه یک 

عدد خورده شود.

شکالتى است که به صورت رایج در 
ه مى شود. به طور معمول دلیل این 
قرار گرفتن در مقابل سب و نیز کمتر

سالمت بدن ایفا مى کند و در کارکرد 
ملکرد عمومى بدن مورد نیاز است. 

Dامــروزه به وفور در بازار به 
س هستند. با این حال، 

روى در مصرف این 
مسمومیتشود.
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از کمبود این ویتامین رنج مى برند، اما زیاده روى در 
مصرف آن باعث بروز مسمومیت در 

آن ها مى شود.
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MS عالئم خاص
عالئم ام اس از فردى به فرد دیگر بسیار 
متفاوت است و مى تواند با گذشت زمان 
بهتر یا بدتر شود، عالئم شایع آن شامل 
خستگى، مشکالت در راه رفتن، بى حسى 
یا گزگز، ضعــف، مشــکالت بینایى، 
مشــکالت مثانه و روده، درد، تغییرات 
شناختى و عاطفى، و افسردگى است. با 
این حال، برخى از عالئم کمتر شایع ام اس 

نیز وجود دارد.
این عالئم شامل این موارد هستند:

بســیارى از مبتالیان بــه ام اس دچار 
سرگیجه مى شوند، در این حالت احساس 
سبکى سر یا عدم تعادل مى کنید. که در 
نتیجه آسیب در مناطقى از مغز است که 

تعادل را هماهنگ مى کند.
حدود 25 تا 40 درصد افرادى که مبتال 
به ام اس هســتند، به دلیل آســیب در 
قســمت هاى مختلف مغز، مشکالت 
گفتارى دارند. ایــن عالئم، همچنین به 
عنوان دیسآترریا شناخته مى شوند، وقتى 
بیشتر در طى بیمارى خود پیش مى روید 

و بسیار خسته هستید، ظاهر مى شوند.
مشــکل در بلع مى تواند هنگامى اتفاق 
بیفتد که اعصاب کنترل کننده عضالت 
دهان و گلو آســیب ببیننــد. همچنین 
مى تواند در نتیجه بى حسى دهان و گلو، یا 

خشکى دهان به دلیل دارو باشد.
وقتى به بیمارى ام اس مبتال هســتید، 
اعصاب موجود در سیستم عصبى مرکزى 
که اطالعات حســى را منتقل مى کنند، 

آســیب مى بینند. این آســیب حتى اگر 
احساس سوزش نکنید مى تواند احساس 
خارش در شما ایجاد کند. از آنجا که علت 
آن عصبى است و مانند گزش یا بثورات 
جسمى نیست، کرم هاى موضعى پوست 

کمک نمى کنند.
حدود 6 درصد از افــرادى که به ام اس 
مبتال هستند، دچار کم شنوایى هستند. 
به ندرت، کم شنوایى مى تواند به عنوان 
اولین عالمت بیمارى رخ دهد. و مى تواند 
به مســیرهاى عصبى آسیب دیده مغز و 

ساقه مغز مرتبط باشد. 
لــرزش غیرقابل کنترل یــا غیر ارادى، 
مى تواند در قسمت هاى مختلف بدن در 
نتیجه آسیب ناشى از ام اس در مسیرهاى 
عصبــى کــه حرکت هــا را هماهنگ 

مى کنند، رخ دهد.
درحالى که سردرد به عنوان یکى از عالئم 
برجســته بیمارى ام اس در نظر گرفته 
نمى شود، یک متاآنالیز نشان داد که شیوع 

سردرد 56 درصد است. 
مشکالت تنفس مى تواند در نتیجه آسیب 
عصبى کنترل کننده عضالت قفسه سینه 
مرتبط با ام اس باشد. با گذشت زمان بدتر 

مى شود. 
بسیارى از افراد مبتال به ام اس تغییراتى در 
چشایى و بویایى دارند. تعداد قابل توجهى 
از افراد مبتال به ام اس توانایى کمترى در 
درك هر چهار زمینه اساسى طعم دارند و 

مرتبط با آسیب در سراسر مغز است.

فواید چرت زدن در وسط روز

نتایج تحقیقات جدید بــا موضوع تاثیر 
خواب شبانه و خواب هاى نیمروزى حاکى 
از آن است که چرت زدن و خواب نیمروزى 
در طول روز باعث افزایش شادى و بهبود 
خلق و خوى افراد مى شود این نتیجه با 
برسى میزان خواب و میزان شادى گروهى 
از افراد بدست آمده است. انرژى حاصل 
از چرت نیمروزى بیــش از انرژى خواب 

طوالنى انسان را شادتر مى کند.
تحقیقات اخیر نشــان مى هد چرت زدن 
منجر به افزایش خلق و خوى شــاد در 

انسان مى شود.
نتایــج تحقیقات حاکــى از این بود که 

بیش از دو سوم از افرادى که کوتاه چرت 
مى زنند، شادى بعد از آن را تجربه کردند 
و این در حالى است که در مقایسه با آنها 
افرادى که بیشــتر چرت زدند یا اصال 
چرت نزدند به میزان اندکى شــادى را 

تجربه کرده اند.
به گفته روانشــناس «ریچارد وایزمن»، 
تحقیقات قبلى نشان داده است که چرت 
زدن کمتر از 30 دقیقه شــما را بیشــتر 
متمرکــز، مولد و خالق مى کنــد و این 
یافته هاى جدید نشــان مى دهد که شما 
همچنین مى توانید فقــط با یک چرت 

کوتاه شادتر باشید.

خرید ادویه هاى فله اى ممنوع
ادویه ها داراى خاصیت ضد میکروبى بوده به همین دلیل تصور مى شود شرایط خاصى براى نگهدارى 

آن الزم نیست در صورتى که مصرف ادویه هاى فله اى مى تواند مشکالت جدى را به دنبال داشته 
باشد.

دکتر براتى زاده مدیر نظارت بر مواد غذایى و آشــامیدنى ،آرایشــى و بهداشتى اظهار کرد: 
در راستاى توجه به سالمت مواد غذایى و در نتیجه ســالمت آحاد جامعه، مردم از خرید 

ادویه هاى فله اى خوددارى کنند.
وى با بیان اینکــه در ادویه هاى فلــه اى احتمال وجود آفت کش وجــود دارد، گفت: 
ادویه هاى فله اى، ســرب موجود در هوا را به راحتى جذب کــرده و عوارض زیادى 
براى فرد مصرف کننده دارد و در صورت عدم نظارت صحیــح، امکان دارد بقایاى 

آفت کش ها در تولید گیاهان در ادویه فله باقى بماند.
وى بیان داشت: اسپور، نوع مقاوم باکترى ها است که مى تواند چندین سال در خاك 
زنده بماند و ادویه فله اى حاوى مقادیر باالیى از اســپور است و چنانچه در طبخ غذا 

مورد استفاده قرار گیرد، مى تواند منجر به مسمومیت شود.
وى ادامه داد: با توجه به اینکه ادویه، معموال در اواخر طبخ به غذا اضافه مى شود و اگر 

حاوى اسپور باشد، غذا را فاسد مى کند.
وى با اشاره به این که ادویه هاى نمونه بردارى شده مانند فلفل سیاه و ... داراى آلودگى هاى 

میکروبى بوده و مواد اولیه آن ها با استفاده از رنگ هاى مصنوعى و غیر قابل مصرف انسانى 
تهیه شده اســت، افزود: با توجه به نمونه بردارى از ادویه در تعدادى از کارگاه ها و بررسى جواب 

نمونه ها مشخص شد آلودگى هاى میکروبى ادویه جات به دلیل استفاده از رنگ هاى مصنوعى و غیر 
قابل مصرف انسانى است.

نوع
 براىنگهدارى

دنبال داشته 

 کرد: 
رید 

هاى
نسانى 

سى جواب 
صنوعى و غیر 

سردرد هاى ناشى از گرما
با گرم شــدن هوا، سردردهاى ناشــى از گرمازدگى 
افزایش مى یابد، کم آبى بدن ممکن است یک دلیل 

احتمالى سردرد هاى ناشى از گرما باشد.
سردرد هاى ناشــى از گرما بعید است که از خود گرما 
ناشى شوند. در بیشــتر موارد، دلیل بروز این شرایط 
محرك دیگرى مرتبط با گرما است. موارد زیر برخى از 

محرك هاى شایع سردرد در دما هاى گرم تر هستند:
کم آبــى بدن ممکن اســت یــک دلیــل احتمالى 
سردرد هاى ناشى از گرما باشد. کم آبى بدن به واسطه 
کمبود مایع که بــه انقباض رگ هــاى خونى منجر 

مى شود، موجب سردرد مى شود.
بیمارى هــاى مرتبط بــا گرما طى ماه هــاى گرم تر 
سال شایع هســتند. این بیمارى ها مانند گرمازدگى 

و خستگى گرمایى مواردى قابل پیشگیرى هستند.
در همین راســتا، فرد باید مدت زمان حضور خود در 
محیط هاى گرم را محدود کرده و از ورزش بیش از حد 
در گرما پرهیز کند. سردرد یکى از عالئم شایع خستگى 

گرمایى یا گرمازدگى است.
خورشید یا نور بیش از حد، کم 
آبى ناشى از مصرف آب ناکافى، 
رایحه عطر ها یا محصوالت ضد 
آفتاب، دنبال نکردن یک روتین 
با جا انداختن وعده هاى غذایى، 
دنبال نکردن یک روتین با عدم 
مصرف درست دارو ها ، کارایى 
کمتر دارو ها در دما هاى باالتر، 

ورزش در گرما،

اگر خستگى گرمایى دلیل بروز سردرد باشد، فرد ممکن 
است عالئم اضافه مرتبط با گرماى بیش از حد را تجربه 
کند. نشانه هاى هشداردهنده زیر مى توانند به خستگى 

گرمایى اشاره داشته باشند:
تعریق زیاد ، حالت تهوع یا اســتفراغ ، ســرگیجه ، 
گرفتگى هاى عضالنى ، ضعف یا احســاس خستگى 
، پوست ســرد یا مرطوب، نبض ســریع، اما ضعیف، 

غش کردن
گرمازدگى داراى عالئم مشــابه با خستگى گرمایى 
است، اما شرایطى جدى تر محسوب مى شود. فردى 
که عالئم زیر را تجربه مى کند باید با اورژانس تماس 

بگیرد:
پوست داغ، خشک یا مرطوب، سردرگمى ، سرگیجه، 
حالت تهوع یا اســتفراغ ، ضربان سریع و قوى قلب ، 
دماى باالى بدن بیــش از 103 درجه فارنهایت (39 
درجه سلســیوس) ، قرمزى پوست در افرادى با رنگ 

پوست روشن

نان را روى گاز داغ نکنید
یکى از عادت هایى که بسیارى از ما به آن توجه داریم، داغ کردن 

نان روى گاز یا ماکروویو است.
بســیارى از ما عادت داریم به هنگام خرید نان مقدار 

بیشــترى خریدارى کــرده و آن را در فریزر قرار 
مى دهیم و بعــدا آن را روى گاز و ماکروویو داغ 

کرده و مصرف مى کنیــم؛ حال آنکه 
کارشناسان معتقدند این کار، براى 

سالمتى ما ضرر دارد.
یک کارشناس تغذیه 

مصــرى در این 
خصوص گفت: 
هنگامى که نان 
را داغ مى کنید، 

ســمى  گاز هاى 
مانند متان تولید مى شود که این 

هم به دلیل آن است که مواد نشاسته اى در معرض دماى باال قرار گرفته 

و اجزاى نشاســته اى آن از بین رفته و به مواد خطرناکى براى 
بدن تبدیل مى شــوند که مى تواند سبب سرطان شود؛ 

همچنانکه رنگ نان نیز تغییر مى کند.
او در ادامه بیــان کرد: ایــن کار همچنین 
مى توانــد گاز «گوگرد دى اکســید» 
تولید کند که بر سیستم گوارش ما 
اثر مى گذارد و سبب زخم معده، روده 

و سوء هاضمه شود.
پزشــک  ایــن 
همچنیــن در 
خصــوص 
گرم کردن 
در  نــان 
مایکروویــو 
گفت آن را در معرض 

اشعه هاى مضرى قرار مى دهد که مى تواند سبب سرطان شود.

اگر قدتان کوتاه شده به پوکى استخوان دچارید!
رشد قد بســتگى به دو عامل وراثت و محیط داشته که با انجام 
حرکات ورزشــى در سن مناســب مى توان آن را افزایش داد. از 
گذشته این باور وجود داشته که بعضى از ورزش ها مانند فوتبال 
قد را کوتاه کرده یا مى ســوزاند که این مطلب نادرســت بوده و 

صحت ندارد.
وقتى مى گوییم آدم هاى پیر آب مى روند، منظورمان این است که 
با باالتر رفتن سن شان به مرور زمان کمى کوچکتر مى شوند. این 
اتفاق ناگهانى نمى افتد. به مرور و طى سال ها اتفاق مى افتد و چند 
سانت از قد زمان جوانى شان کوتاه تر مى شوند. این نوع کوچک 

شــدن برگشت پذیر 
نیســت اما مى توان 
کارهایى براى کندتر 
کــردن یــا متوقف 
کردن آن انجام داد. 
امــا اصًال چــرا این 

اتفاق مى افتد؟
جاذبه زمین (نیرویى 
که پاهاى شما را روى 
زمین نگه مى دارد) 
باعث مى شــود که 

دیسک ها یا الیه هاى نرم بین اســتخوان هاى ستون فقرات به 
مرور زمان فشرده مى شوند. استخوان هاى پشت، که مهره هاى 
پشت نامیده مى شوند، به هم نزدیک تر شده و همین مسئله باعث 

مى شود قد فرد کمى کوتاه تر شود.
یکى دیگر از دالیل آب رفتن افراد پیر، پوکى اســتخوان است. 
پوکى اســتخوان زمانى اتفاق مى افتد که استخوانى مى شکند و 
ماده استخوانى کافى بعد از آن تولید نمى شــود. به مرور زمان، 
استخوان ها از دست مى روند زیرا چیزى جایگزین آنها نمى شود. 
استخوان ها کوچک تر شــده و اگر فرد آسیب ببیند خیلى راحت 

مى شکنند.
افــراد ســالخورده - مخصوصــًا خانم هــا که به طــور کلى 
اســتخوان هاى کوچک تــر و ســبک ترى دارند - بیشــتر به 
پوکى اســتخوان مبتال مى شوند. با گذشت ســال ها، فردى که 
پوکى استخوان دارد دچار ترك هاى کوچک روى استخوان هاى 
خود مى شــود. این ترك ها باعث ریزش ستون مهره ها شده و به 

مرور زمان فرد مبتال به پوکى استخوان کوتاه تر مى شود.
دوست دارید از همین االن کارى کنید که استخوان هاى خیلى 

محکمى داشته باشید؟ این دو کار را انجام دهید:
1- یک رژیم غذایى 
خوب داشته باشید و 
مخصوصًا غذاهایى 
کــه داراى مــواد 
معدنى براى ساخت 
استخوان هستند را 
بیشتر بخورید (مثل 
شــیر، توفو، ماست، 
ســبزیجاتى مثــل 
بروکلى و اســفناج و 
نوشــیدنى هایى که 

کلسیم زیادى دارند مثل بعضى از انواع آب پرتقال)
2- مرتب ورزش کنید. این کار به مرور زمان استخوان هاى شما 

را قوى تر خواهد کرد.
آیا مى دانســتید خودتان هم هر روز کمى آب مى روید؟ قدتان در 
آخر روز به اندازه اول صبح نیســت. دلیل آن این است که با جلو 
رفتن روز، آب داخل دیسک هاى مهره ها بخاطر جاذبه زمین جمع 
مى شود و همین باعث مى شود کمى کوتاه تر شوید. نگران نباشید! 
اگر شب خوب بخوابید، بدنتان استراحت کرده و صبح روز بعد باز 

قدتان بلند مى شود!
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حذف قبوض کاغذى با هدف حفظ محیط زیست و صیانت از منابع طبیعى 
اقدامى موثر در تحقق اهداف برنامه هاى دولت الکترونیک، مسئولیت اجتماعى 
و پیشبرد اهداف شهر هوشمند است؛ چرا که دولت الکترونیکى مقدمه اى براى 
عدالت اجتماعى است که با شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد، توسعه پایدار 

جامعه را تسهیل مى کند. 
در این مســیر، روند حذف قبوض کاغذى آب بهاى آبفا در استان اصفهان 
سرعت یافت و استفاده از انواع فناورى هاى نوین در دستور کار این شرکت قرار 
گرفت به نحوى که پس از شیوع کرونا ویروس و لزوم جلوگیرى از ترددهاى 
غیرضرورى، آبفاى استان اصفهان را بر آن داشت تا با برداشت گام هایى فراتر 
از چشم انداز 1400 و تبدیل تهدیدات به فرصت با استفاده از پتانسیل هاى علم 
فناورى اطالعات و ارتباطات و ایجاد بستر درگاه هاى امن، خدمات شرکت را 
در قالب روشهاى "غیرحضورى مکعب خدمت" در کمترین زمان و در نهایت 
سرعت و کیفیت به مشترکین خود ارائه کند. این طرح با هدف فراهم سازى 
امکان اســتفاده ســهل و آســان از فناورى اطالعات به صورت مستقیم و 
24 ســاعته، بدون تعطیلى و به منظور تامین رفاه حال شهروندان و رعایت 

شیوه نامه هاى بهداشتى در تمام منازل مشترکین اصفهانى پیاده سازى شد.
  در همین زمینه سید محسن صالح، معاون خدمات مشترکین آبفاى استان 
اصفهان معتقد اســت که مکعب غیرحضورى خدمت آبفا براساس سالیق، 
تجهیزات الکترونیکى و توانایى هاى شهروندان در استان ابداع شده و شیوه ها و 
زیرساخت هایى را فراهم مى کند که متقاضیان بتوانند هر چه سریع تر و ساده تر 

به خدمات دسترسى پیدا کنند. 
 ورود به پرتال آب و فاضالب استان اصفهان و ورود به 

قسمت میز خدمت
معاون خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان با تاکید بر اینکه عملیاتى شدن 
فناورى نوین "مکعب خدمت" مراجعات حضورى ارباب رجوع به ادارات آبفا در 
سطح استان را به حداقل ممکن مى رساند، گفت: مکعب خدمت شامل شش 
روش غیرحضورى دریافت خدمات و رفع مشکالت مشترکین مرتبط آبفاى 
استان است که در یکى از شیوه ها متقاضیان با دسترسى به اینترنت از طریق 
وب سایت www.abfaesfahan.ir پس از ورود به پرتال شرکت گزینه 
میزخدمت الکترونیک را انتخاب و به صورت مجازى درخواست هاى خود را 

ثبت و یا پیگیرى مى کنند.
نصب اپلیکیشن همراه آبفا اصفهان  

صالح،  نصب اپلیکیشن abfaesfahan.ir را یکى از سهل ترین روش هاى 
فناورى مکعب خدمت دانســت و بیان کرد: در این روش متقاضیان با دانلود 
اپلیکیشن همراه آبفاى اصفهان بر گوشى هاى اندروید، درخواست هاى خود 
را ثبت و پیگیرى مى کنند. شایان ذکر است، نسخه اندرویدى خدمات همراه 
آبفاى استان اصفهان هم اکنون به طور رایگان از فروشگاه هاى اینترنتى کافه 

بازار، ایران اپس و مایکت قابل دریافت و نصب روى تلفن هاى همراه است.
ارسال کد دستورى #151522*6655* توسط تلفن 

همراه
میثم اعالیى، مدیر خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان نیز اظهارداشت: 
متقاضیانى که دسترسى به گوشى هوشــمند و اینترنت ندارند مى توانند با 

شماره گیرى کد دستورى #151522*6655* اقدام به ثبت شماره کنتور 
واحد مسکونى خود کنند. گفتنى است اســتفاده از کدهاى دستورى نیازمند 
نصب هیچ نرم افزارى نیست و متقاضیان مى توانند با گرفتن کد دستورى یاد 
شده با تلفن همراه خود، خدمات غیرحضورى شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان را دریافت کنند. 
 تماس با ســامانه 1522 با تلفن همراه یا ثابت بدون 

گرفتن پیش شماره
اعالیى خدمات غیرحضــورى 1522 را یکى دیگر از شــش روش فناورى 
ارتباطــات و اطالعات مکعب خدمت آبفاى اســتان اصفهان معرفى کرد و 
گفت: این سامانه با اتصال به تلفن گویاى 24 ســاعته آماده دریافت و ثبت 

درخواست هاى متقاضیان است و هدف آن حذف مراجعه شهروندان به ادارات 
آبفا و ارائه خدمات فروش و پس از فروش به صورت تلفنى است.

 برچسب آبفا رمزینه(در حال توزیع در بین مشترکان)
یکى از ســریع ترین راه هاى اتصال به ســرویس هاى خدمات رسان آبفاى 
استان اصفهان در مکعب خدمت اســتفاده از طرح QR CODE (کیو آر 
کد) یا رمزینه اســت که به گفته مدیر دفتر خدمات مشترکین در اجراى این 
طرح یک پالك یا برچسب که نقش رمزینه (کد) بر روى آن حک شده است 
در اختیار مشترك قرار مى گیرد تا در محلى مناسب که به راحتى قابل رویت 
باشد، داخل منزل نصب کند. مشترکین داراى گوشى تلفن همراه هوشمند 
مى توانند پس از اتصال به اینترنت و اســکن این برچسب، بدون نیاز به وارد 
کردن نشانى اینترنتى، وارد صفحه مجازى ارایه خدمات پرتال شرکت آب و 
فاضالب استان شده و هرکدام از خدمات مورد نیاز خود را ثبت و دریافت کنند.  
مدیر خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان، درباره اینکه بزرگترین مشکل 
در جوامع امروزى نقل و انتقاالت مستاجران است، متذکر شد؛ در استفاده از 
طرح QR CODE (کیو آر کد) یا رمزینه دیگر احتیاجى به جابه جایى شناسه 
قبض توسط مالک و مستاجر نیست و فقط مشترکین با اسکن این برچسب و 
ورود به پرتال شرکت آبفا در قسمت تغییر تلفن همراه، موبایل خود را در سایت 

شرکت ثبت مى کنند.  
مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت

وى استفاده از دفاتر پیشخوان را به عنوان آخرین آیتم 6 روش غیرحضورى 
مکعب خدمت مشترکین آبفاى استان اصفهان معرفى مى کند چرا که برخى 
افراد با عدم دسترسى به اینترنت، گوشى هاى هوشمند و سن باال نمى توانند 
درخواست هاى خود را در سامانه آبفا عملیاتى نمایند و مجبور هستند با مراجعه 
به دفاتر پیشخوان منتخب دولت در سطح استان که با آنها تفاهم نامه اى از 

طرف شرکت منعقد شده، خدمات مورد نظر خود را ثبت و پیگیرى کنند.   
مدیر دفتر خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان با بیان اینکه تمام تالش 
ما در شرایط اضطرارى ناشى از شــیوع ویروس کرونا حفظ سالمت عموم 
شــهروندان اســت و اولویت را تا حدامکان بر اجراى اقدامات از راه هاى 
مختلف با هدف پیشگیرى از گســترش این ویروس قرار داده ایم، اظهار 
داشت: با همه گیرى شیوع کرونا در ســطح جامعه، فناورى مکعب خدمت 
شرکت آبفا توانســته به طور مطلوبى موقعیت ارتباطات غیرحضورى خود 

را پیدا کند.    

آشنایى با 6 روش غیرحضورى دریافت خدمات و رفع مشکالت مشترکین مرتبط آبفاى استان اصفهان

«مکعب خدمت»

مســابقه «بازى هاى ایرانى» بــا محوریت انجام 
بازى هاى بومى در کنار خانواده از ســوى باغ بانوان 
پردیس برگزار مى شود. مســئول باغ بانوان پردیس 
گفت: مسابقه "بازى هاى ایرانى" مسابقه اى آزاد است 
که شهروندان از بین بازى هاى بومى ایرانى همچون 
لِى لِى، یه قل دو قل، گل یا پوچ، دوز بازى و اتل متل، 

سه بازى را به سلیقه خودشان انتخاب مى کنند.
هاجر ابراهیمى افزود: شــرکت کننــدگان باید این 
بازى ها را همراه با خانواده خود انجام داده و براى هر 

بازى یک کلیپ یک دقیقه اى ضبط و ارسال کنند.
وى تصریح کرد: عالقه مندان تا 10 خردادماه فرصت 
دارند کلیپ هاى تهیه شــده را در فضاى مجازى به 

شماره 09051075167 ارسال کنند. 
وى ادامه داد: این مسابقه به همت باغ بانوان پردیس 
وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان از 20 اردیبهشت ماه سال جارى آغاز شده که 
پس از ارســال همه ویدئوها، داورى مسابقه توسط 
تعدادى از مربیان بازى انجام و بــه 30 تیم برگزیده 

جوایزى به رسم یادبود اهدا مى شود.
ابراهیمى خاطرنشان کرد: عالقمندان براى دریافت 
اطالعات بیشــتر مى توانند با شــماره 37752333 

تماس حاصل کنند.

همراه با خانواده در 
مسابقه «بازى هاى ایرانى»

نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید مجلسى وابسته به وزارت راه و شهرسازى در نظر دارد تعداد محدودى از واحدهاى 
تجارى ساخته شده و قطعات زمین کارگاهى واقع در شــهر جدید مجلسى را از طریق برگزارى فراخوان 

عمومى (مزایده) و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (Setadiran.ir )به   فروش رساند.
تاریخ انتشار و دریافت اسناد: از تاریخ 1400/03/05 لغایت 1400/03/22
مهلت ارسال پیشنهادات : حداکثر تا ساعت 14/00 مورخ 1400/03/22

تاریخ بازگشایى پاکات : ساعت 10/00 صبح مورخ 1400/03/23
به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالك و واگذارى شرکت عمران شهر جدید مجلسى 
مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى  2284و52472228-031 تماس حاصل فرمایید.
نشانى:اصفهان-کیلومتر20جاده مبارکه بروجن-شهر جدید مجلسى-بلوار ارم   شرکت عمران مجلسى

دورنگار:52472214-031           کدپستى:86316-45775
WWW.majlesi.ntdc.ir :سایت اینترنتى شرکت عمران شهر جدید مجلسى

آگهى فراخوان عمومى فروش امالك و مستغالت

م.الف: 1139361شرکت عمران شهر جدید مجلسى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد پروژه هاى عمرانى ذیل واقع در شهر جدید مجلسى را به 
صورت مشارکت با اشــخاص حقیقى و حقوقى داراى صالحیت، پس از ارزیابى و اخذ امتیاز الزم از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir به شرح زیر اجرا نماید. 

ـ تاریخ انتشار آگهى در سامانه مذکور: 1400/03/04
ـ شرایط زمانى دریافت اسناد ارزیابى از سامانه: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/03/10

ـ مهلت زمانى ارائه پیشنهادات و ارسال اسناد مربوطه: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/03/24
ـ زمان برگزارى کمیسیون ارزیابى: ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1400/03/25

ـ نشانى کارفرما: اصفهانـ  کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجنـ  شهر جدید مجلسىـ  بلوار ارم شرکت عمران 
مجلسى  

کدپستى: 86316-45775 دورنگار: 031-52472214  تلفن: 03152472733   
 www.majlesi.ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسى

آگهى فراخوان عمومى شناسایى 
سرمایه  گذار (شریک)

شرکت عمران شهر جدید مجلسى 

ف
موضوع پروژهشماره فراخوانردی

متراژ تقریبى 
زیربنا 

(مترمربع)
مدت اجرا

مبلغ تقریبى جهت 
سرمایه گذارى 

توسط شرکت حدود 
(میلیارد ریال)

مبلغ کل 
سرمایه گذارى 

حدود 
(میلیارد ریال) 

مدت (ماه)

12000001397000001
مشارکت در احداث 50 واحد 

مسکونى ویالیى واقع در محله 
دانش شهر جدید مجلسى

5000
24146/6256/5 ماه

22000001397000002
مشارکت در احداث قسمتى 

مجموعه تجارى بلوار بهار شهر 
جدید مجلسى

704
122142 ماه

32000001397000003
مشارکت در احداث قسمتى 
مجموعه تجارى محله دانش 

شهر جدید مجلسى
505
121538 ماه

42000001397000004
مشارکت در احداث قسمتى 

مجموعه تجارى محله فرهنگ 
شهر جدید مجلسى

1234
183765 ماه

52000001397000005
مشارکت در احداث 22 واحد 

مسکونى ویالیى واقع در سایت 
گردشگرى و جهانگردى شهر 

جدید مجلسى

3300
24165263 ماه

م.الف: 1140090

نوبت دومنوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1400/03/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/03/23

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(  داخلی 334  )

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان

تاریخ انتشار: 1400/03/04

موضوع مناقصهشماره مناقصه
محل تأمین 

اعتبار
مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین
(ریال )

400-1- 39/4
تخلیه دایجستر بى هوازى فاز 2 تصفیه 

خانه فاضالب شمال
4,950,000,000238,500,000جارى


