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شاه عالمت کرونا را بشناسیمتشدید نظارت بر قیمت ها در استان اصفهانابتکار  بنیامین پس از لغو کنسرتشنظر مجلس تعطیلى تا  15 فروردین است مهدى کیانى: ببخشید، نمى دانم چه شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

متناسب با   سن 
کودك در مورد 

کرونا صحبت کنید 

هتل امریک در چهارباغ بهسازى مى شود
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ده ها میلیون ماسک این 
هفته وارد بازار مى شود

کرونا با «عصر جدید2»
 چه کرده است؟

آیا اخبار ابتالى 
مسئوالن به کرونا
 نمایش است؟

5

مدیرعامل سپاهان 
تغییر کرد 

این روزها به دلیل انتشار اخبار کرونایى، کودکان 
نیز ممکن است مانند بزرگساالن تحت تأثیر 

شرایط ایجاد شده قراربگیرند و دچار اضطراب شوند 
اما با این تفاوت که ممکن است همچون

 بزرگ ترها نتوانند در مورد این ویروس ...

 با اســتعفاى مســعود تابش مدیرعامل باشگاه 
سپاهان پس از بررسى در جلســه هیئت مدیره 

موافقت شد.
در پى اتفاقــات دیدار برابر پرســپولیس و حکم 
این مســابقه که با نتیجه 3 بر 0 به ضرر باشگاه 
اصفهانى اعالم شد و 150 میلیون تومان جریمه 
نقدى روى دست ســپاهان گذاشت، فشارهاى 
زیادى به مدیران این باشــگاه وارد شــد و روز 
گذشته براى بررسى شــرایط ایجاد شده، هیئت 

مدیره جلسه اى اضطرارى تشکیل داد.
تابش که مسئولیت مستقیم در عدم حضور تیم 
فوتبال ســپاهان در دیدار برابر پرســپولیس را 

برعهده داشت، پیش از ...

4

افزایش صعودى  ابتال به کرونا در اصفهانافزایش صعودى  ابتال به کرونا در اصفهان
آمار مبتالیان در استان به آمار مبتالیان در استان به 3232 نفر رسید نفر رسید

3

جدیدترین تصمیمات درباره 3 پروژه مهمترین خیابان اصفهان

با این موج تساوى ها قهرمانى را 
باید در خواب دید

شاید بدبین ترین هوادار سپاهان هم فکر نمى کرد پس 
از پیروزى 2 بر صفر تیم محبوبش در سیرجان در هفته 
هفتم، این تیم دیگر رنگ پیروزى را در بازى هاى خارج از 

خانه تا پایان هفته بیست و یکم نبیند.
سپاهان شروع خوبى در ...
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7

در صفحه 5 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

با استعفاى تابش موافقت شد؛ 

کشف 16 میلیون 
اقالم مبارزه با کرونا 

در یک هفته

رئیس پلیس امنیت اقتصادى خبر داد

کالبد نماینده که از مریخ نیامده!
نماینده مردم فسا در پاسخ به انتقادها از توزیع کیف بهداشتى در مجلس شوراى اسالمى: 

2

همه هستند به جز تماشاگران!
5

خدمت تاریخى خدمت تاریخى 
قلعه نویى و سپاهانقلعه نویى و سپاهان
 به رقیب دیرینه به رقیب دیرینه

با این مو
بای
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هفتم، این
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رئیس پلیس امنیــت اقتصادى از کشــف بیش از 16 
میلیون ماســک، دســتکش بهداشــتى و انواع مواد 

ضدعفونى کننده در یک هفته گذشته خبر داد.
سردار محمدرضا مقیمى با بیان اینکه طرح سراسرى 
مقابله با احتکارکنندگان تجهیزات بهداشتى از روز جمعه 
دوم اسفند ماه آغاز شده و کنترل شیوع کرونا ویروس 
در سراسر کشور ادامه دارد، تصریح کرد: در بازرسى از 
انبارها و مراکز توزیع در یک هفته گذشته، 16 میلیون 
و 773 هزار و 917 عدد انواع تجهیزات بهداشتى شامل 
شــش میلیون و 709 هزار و 673 عدد انواع ماسک، 9 
میلیون و 816 هزار و 400 دستکش بهداشتى (التکس) 

و 247 هزار و 844 بطرى انواع مواد ضد عفونى کننده 
احتکارى کشف شد. وى با بیان اینکه ارزش ریالى اقالم 
کشف شده در دست بررسى است، خاطرنشان کرد: با 
دســتور قضایى، انبارهاى مذکور پلمب و اقالم کشف 
شده براى بررســى بیشــتر تحویل نمایندگان مراجع 

ذیربط شد.
این مقام انتظامى با اشــاره به بازداشت 71 نفر در این 
رابطه، از شهروندان خواست به محض اطالع از هرگونه 
اقدام افراد فرصت طلب و سودجو مبنى بر افزایش قیمت 
و احتکار موضوع را براى اقــدام قانونى از طریق مرکز 

فوریت هاى پلیسى 110 به پلیس اطالع رسانى کنند.

هفته پیش حســن روحانى اعالم کرد که تصمیمى براى 
قرنطینه شــهر یا محلى نداریم و دوران این کار ها گذشته 
است. او عنوان کرده بود که از دیروز شنبه همه جا باز و شرایط 
عادى خواهد شــد، اما خیلى زود مشــخص شد که شیوع 
ویروس کرونا ابعادى بسیار گسترده دارد و نمى توان به این 

راحتى از کنار موضوع عبور کرد.
طیبــه سیاوشــى، نماینده تهــران در مجلــس دهم به 
«رویداد24» مى گوید: چند روز پیش با رئیس کمیســیون 
بهداشــت و درمان مجلس صحبتى داشتم و ایشان به من 
گفتند در حال حاضر ترجیح و نظر علمى و کارشناســى در 
خصوص وضعیــت کنونى جامعه این اســت که مدارس، 

دانشگاه ها و مراکزى که با تجمع افراد رو به رو است تا 15 
فروردین تعطیل شود. عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح 
کرد: خانواده هاى زندانیان و افرادى که در پادگان ها حضور 
دارند مرتباً با ما ارتباط برقرار مى کنند و تقاضا دارند شرایطى 
مهیا شــود که اعضاى خانواده آنها در ایــن روز ها به خانه 

برگردند تا ویروس کرونا تهدیدى براى آنها نباشد.
عضو فراکسیون امید خاطرنشــان کرد: افراد تصمیم گیر 
همچنان در خصــوص قرنطینه کردن شــهر ها به نتیجه 
نرسیدند، اما شبه قرنطینه و خودقرنطینه اى جزو کار هایى 
است که باعث شــده شــیوع این ویروس به میزان قابل 

مالحظه اى کاهش پیدا کند.

کشف 16 میلیون اقالم مبارزه 
با کرونا در یک هفته 

نظر مجلس تعطیلى تا
 15 فروردین است

سپاهانى ها کرونا ندارند
   فــارس | ابتال به بیمــارى و عدم حضور 
چند بازیکن ســپاهان در تمریــن روز جمعه 
باعــث ایجــاد نگرانى هایى شــد کــه این 
مســئله به دلیل شــیوع ویروس جدید کرونا، 

شک برانگیز بود. 
سیامک قلیچ خانى، مدیر رسانه اى تیم  سپاهان 
در خصوص آخرین وضعیت این بازیکنان اظهار 
کرد: شــش بازیکن از تیم ما به دلیل ابتال به 
سرما خوردگى و وجود عالیم مهم، در تمرین 
حاضر نشــدند و مورد معاینه و تحت مراقبت  

قرار  گرفتند.
 وى ادامه داد: پــس از انجــام معاینات الزم 
مشــخص شــد که بیمارى این شش بازیکن 
جاى نگرانى نــدارد و عالیم آنهــا محدود به 

سرماخوردگى است.

فراستى هم به 
بهنوش بختیارى تاخت

   برترین هــا | مسعود فراســتى از بهنوش 
بختیارى در آنتن زنده برنامه «هفت» به شدت 

انتقاد کرد.
 این منتقد ســینما در برنامــه «هفت» درباره 
بهنوش بختیــارى و تبلیغ داروى درمان کرونا 
گفت: من یک نکته کوچک دارم. من عکسى 
دیدم از یک سلبریتى که تبلیغ یک پماد براى 
درمان کرونا را مى کرد. شرم آوره! آدم با مردم 
بازى کند براى گرفتن پــول؟! بس کنید این 
کارها را! ســلبریتى باید مردمى باشد. باید به 
مردم روحیه دهیم. از همه مى خواهم محکم 

باشیم.

پزشکان چینى
 وارد شدند

   تسنیم | «چانگ هوا»، سفیر جمهورى 
خلق چین در ایــران دیروز شــنبه در صفحه 
توییتــر خود خبــرد داد که تیــم متخصصان 
پزشکى چین با محموله جدید اهدایى چین وارد

 تهران شد. 
«وانگ یى»، وزیر امور خارجه چین بعد از ظهر 
جمعه در تماس تلفنى بــا محمدجواد ظریف 
همتاى ایرانى خود ضمن تشــکر از وى بابت 
ابراز همدردى بــا دولت و ملــت چین در اوج 
بحران کرونا، از آمادگى کشورش براى ارسال 
کمک هاى تخصصى و همکارى علمى با ایران 

در زمینه مبارزه با کرونا خبر داده بود.

دسته 50 میلیونى ملخ ها 
در هندیجان

   ایلنا | رئیس ســازمان جهاد کشــاورزى 
خوزستان در جلسه ستاد پیشگیرى، هماهنگى 
و فرماندهى عملیات پاسخ به بحران با موضوع 
مبارزه بــا هجوم ملخ گفت: بــه دلیل افزایش 
تعداد ملخ ها، گستردگى ســطح زیر کشت و 
بحث امنیت غذایى، تنها راه مقابله با آفت ملخ 

سمپاشى شیمیایى است.
 کیخســرو چنگلوایى افزود: مسئله پیشگیرى 
کردن در این نوع آفت مطرح نیســت، چرا که 
این  نوع ملخ پروازى اســت و مى تواند روزانه 
20 ساعت به مســافت 15 تا 20 کیلومتر پرواز 
کند و تنها راه مقابله با آن سمپاشى است. وى 
گفت: در حال حاضر دسته 50 میلیونى ملخ ها 

در هندیجان نشسته اند./1360

اتوبوس سوارى رایگان
   ایســنا | به دلیل اینکه یکى از مهمترین 
راه هاى شــیوع کرونا، تماس با اشیاى آلوده از 
قبیل اسکناس یا سطوح آلوده مثل کارت هاى 
شهروندى اســت، از دیروز 10 اسفند، تمامى 
خدمات سازمان اتوبوسرانى شهردارى قزوین 

به مدت یک هفته رایگان شد.

کرونا را آمریکایى ها ساخته اند!
   روزنامه کیهــان | چند ماهى اســت بیمارى 
جهش یافته اى به نام کرونا به جان جهان افتاده و پیش از 
خود، خبرش قربانى مى گیرد. گفته اند ریشه اش از چین 
و بخاطر فرهنگ «هر جنبنده خوارى» آنهاست... ولى 
سئوال این اســت که با توجه به قدمت این شیوه تغذیه 
در چین، چرا همیشه در آســتانه جهش هاى اقتصادى 
کشــورهایى مثل چین و برزیل چنیــن بیمارى هایى 
به وجود مى آیند؟ بیمارى ســارس سال 2003 چین را 
زمینگیر کرد. جنون گاوى هم برزیل را و امروز کرونا و باز 
هم چین. سابقه سیاه و نوع برخورد مسئوالن و رسانه هاى 
غربى و تجربه باتجربه ها مى گوید که بعید است در این 
یکى نیز دست آمریکا و متحدانش در میان نباشد./1361

کرونا را عربستانى ها آوردند
   روزنامــه جوان | طبق گــزارش تحقیقاتى که 
نتیجه آن اعالم شده سفر آوریل (بهمن ماه) سال جارى 
یک تاجر عربستانى به نام «خالد بن فرحان» به همراه 
همسر چینى اش که او هم از تاجران خودرو است منشأ 
اصلى ویروس کرونا در ایران است. این تیم تجارى براى 
واردات قطعات خودرو به ایران سفرى به تهران داشتند. 
قبل از ورود آنها به ایران در فرودگاه تهران از ورود همسر 
چینى این تاجر جلوگیرى شده است. قرار گرفتن نام خالد 
بن فرحان در لیســت تلفات وزارت بهداشت عربستان، 
نتایج تحقیقات فرضیه انتقال کرونا از طریق این افراد 

را تأیید کرد./1362

فرزند حداد کرونا گرفت
   برترین ها | فریدالدین حدادعادل، فرزند غالمعلى 
حدادعادل، رئیس فرهنگســتان زبان و فعال سیاسى 
اصولگرا از ابتالى خود به ویــروس کرونا خبر داد. او در 
توییتر خود نوشت: «خب، کرونایى شــدم. رفته بودم 
قم به مدرسه سر بزنم که مبتال شــدم و االن قرنطینه 
خانگى ام... سعى مى کنم تجربه این چند روز را برایتان 

بنویسم.»/1363

راستش را بگویید
   دیده بان ایران | غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى، 
نماینده مردم رشت در مجلس درباره میزان مرگ و میر 
ناشى از کرونا در اســتان گیالن گفته است: آقایان را به 
خداوندى خدا قسم مى دهم که آمار واقعى به مردم ارائه 
کنند. متأسفانه، مکرراً آمار را از مردم پنهان مى کنند و به 
صراحت مى گویم که آمارهاى ارائه شده تاکنون، هنوز 
واقعى نیست. قبرســتان ها را که نمى شود پنهان کرد؟ 
به هر حال، گزارش هایى که از آرامستان ها و همچنین 
گزارش دوســتان داریم از آمار خیلى وحشتناکى خبر 

مى دهد که نمى شود آن را پنهان کرد. /1364

محدودیت تازه 
   تسنیم | روابط عمومى «ایران ایر» اعالم کرد: با 
توجه به شیوع ویروس کرونا در مناطقى از کشور، مقامات 
بهداشتى فرودگاه فرانکفورت در کشور آلمان، داشتن فرم 
سالمت را براى ورود به این فرودگاه اجبارى کرده اند. بر 
این اساس، تکمیل و به همراه داشتن فرم سالمت براى 
مســافرانى که با پروازهاى «هما» به شهر فرانکفورت 
سفر مى کنند، الزامى است. در صورت عدم تکمیل فرم 
سالمت، مقامات فرودگاهى شــهر فرانکفورت از پیاده 

شدن مسافران جلوگیرى خواهند کرد.

احتیاط ربیعى!
   ایمنا | با توجه به افزایش آمار مبتالیان به ویروس 
کرونا و با توجه به حواشى ایجاد شده در پى نشست خبرى 
هفته گذشته على ربیعى، سخنگوى دولت که با حضور 
حریرچى، معاون وزیر بهداشــت برگزار شد و در نهایت 
مثبت اعالم شدن تست حریرچى در خصوص ابتال به 
ویروس کویید 19 یک روز پس از این نشســت خبرى، 
تصمیم بر آن شده است که سخنگوى دولت از طریق 

ویدیو کنفرانس با رسانه ها در ارتباط باشد.

خبرخوان

وزیر جوانان با بیان اینکه گزارش شد برخى دختران کم سن 
را براى وام ازدواج شوهر مى دادند از تعیین سقف سنى براى 
وام ازدواج خبر داد.  مسعود سلطانى فر در پاسخ به این سئوال 
که آیا آمارى از افزایش کودك همســرى به دلیل دریافت 
تســهیالت ازدواج داریم یا خیر؟ گفت: آمارى در این زمینه 
به طور مشــخص نداریم، گرفتن آمار کار راحتى نیست، اما 
گزارشات متعددى داشتیم، یعنى از چند ده نفر تجاوز کرده و 
به چند صد نفر رسیده بود. این موضوع براى ما مطلوب نیست، 
چراکه این تسهیالت از طرف دولت و مجلس براى حمایت 
از جوانان و ایجاد شرایط مناسب ازدواج براى زوج هاى جوان 

است، اگر سوءاستفاده اى مى شود، ما ملزم هستیم با ایجاد 
ضوابط جلوى این سوءاستفاده ها را بگیریم.

هفته پیش بود که انتشار خبر ارائه کیف هاى وسایل بهداشت 
فردى براى مقابله با ویروس کرونا در صحن علنى مجلس به 
نمایندگان، بازتاب وسیعى در شبکه هاى اجتماعى پیدا کرد. 
بیشترین سئوال حول این محور بود که چرا در زمانى که مردم 
عادى براى تهیه همین وسایل ابتدایى در مضیقه هستند، 
نمایندگان آنها باید چنین کیف هاى مجهزى دریافت کنند. 
حاال نماینده مردم فسا در مجلس پاسخ این انتقادها را داده 
اســت. محمدجواد جمالى نوبندگانى که عضو کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس نیز مى باشد، در گفتگو 
با خبرگزارى «برنا» گفته اســت این وسایل باید در اختیار 
نمایندگان قرار مى گرفت چون به گفته او، نماینده ها مریخى 

نیستند که از خطرات ویروس کرونا در امان بمانند:
«صحن علنى مجلس فضــاى بســته اى دارد و در آنجا 
چرخش هوا نداریم. نور آفتاب بــه داخل نمى خورد و حدود 
پنج ساعت نزدیک به 300 نفر باید در یک محیط بسته در 
کنار هم باشیم. فکر نمى کنم 300 بسته مقابل80 میلیون 
جمعیت، ضربه اى به جایى وارد کند. حدود 300 ماسک هم 
فکر نمى کنم آسیبى به کل مملکت زده باشد. اگر یکى از این  
نماینده ها بیمار شود و به حوزه انتخابیه خود برود، آسیب هاى 
زیادى را وارد مى کند. نماینده انسانى است مثل سایر مردم، 
کالبد بدن او که از مریخ نیامده است. محیط صحن محیطى 

اســت که افراد پس از انتخابات تازه از شهرستان هاى خود 
بازگشــته بودند و ارتباطات مردمى زیادى داشتند یکى از 

جنوب، یکى از شــرق و یکى از شــمال. مجلس در حالت 
عادى هم فضاى بدون اکســیژن و بدون نــورى دارد، به 

همین دلیل بهدارى این ترتیب را دید وگرنه نمایندگان در 
خواستى نداشتند.» 

نماینده مردم فسا در پاسخ به انتقادها از توزیع کیف بهداشتى در مجلس شوراى اسالمى: 

کالبد نماینده که از مریخ نیامده!
آرمان کیانى

در حالى که طى روزهاى گذشته اخبارى مبنى بر ابتالى 
برخى مسئوالن به کرونا منتشر شده، برخى تحلیلگران 
و کاربران شبکه هاى مجازى با یک نوع بدبینى عجیب 

در این باره قضاوت کرده اند.
معصومه ابتکار، ذوالنور، حریرچى و... از جمله نامداران 
سیاســت بوده اند که خبر از ابتال دادند و البته تا حدى با 

واکنش نامناسب مردم مواجه شدند. عباس عبدى ماجرا 
را چنین تحلیل کرده است:

«اول از همه اینکه کرونا از قم شروع شده. اگر مثًال از 
بلوچســتان بود چنین تبعاتى نداشت. چون رفت و آمد 
مسئوالن با قم یا افراد آنجا بسیار زیاد است. دوم اینکه 
خیلى دیر متوجه وجود بیمارى شدند. دوران نهفتگى 
زیاد این بیمارى موجب شد که سرهاى مسئوالن بیش 
از اندازه زیر برف بماند. احتماًال هر گاه نشانه اى احتمالى 
هم از ویروس دیدند، پیش خودشــان گفتند ان شاءا...

گربه است. ســومین دلیل به نظرم رواج سبک زندگى 
خطرناك میان آنان اســت. همه گمان مى کنند باید با 
دیگران یک چاق سالمتى و روبوســى و حتى معانقه 
یا بغل کردن داشــته باشــند و اال تعبیر به کم محلى 
کردن خواهد شــد. اصوًال در این فرهنگ برخى کارها 

سوسول بازى تلقى مى شود.
چهارمین دلیل احتماًال رواج یا رسوب نگاه تقدیرگرایانه 
است. نگاهى که براى آرامش فردى بد نیست ولى براى 

اداره امور بسیار زیان بار و خطرناك است.

پنجمین دلیل مهمترین اســت. بیشــتر بودن ابتالى 
مسئوالن لزوماً فرض درســتى نیست! زیرا آمار موجود 
ربطى به مبتالیان ندارد بلکه مربوط به تست شــدگان 
اســت، و اال مبتالیان واقعى هزاران نفر هستند. اکنون 
به دلیل محدودیت کیت هاى آزمایش، فقط از کســانى 
که وارد مرحله حاد مى شوند تســت مى گیرند در حالى 
که مســئولین عزیز ما خیلى زودتر از این مرحله تست 
مى دهند و در نتیجه طبیعى است که زود خوب مى شوند 

و به سِرکارهاى خود باز مى گردند!»

آیا اخبار ابتالى مسئوالن 
به کرونا نمایش است؟

ازدواج دختران کم سن به علت وام ازدواج
شایعه بى پایه و اســاس نگهدارى بیماران کرونایى در یک 
درمانگاه در بندرعباس موجب تحریک برخى افراد در شهرك 

توحید و آتش زدن درمانگاه شد.
عوامل پلیــس و آتش نشــانى بالفاصلــه در محل وقوع 
آتش سوزى حاضر شده و ضمن دعوت مردم به آرامش، آتش 
رخ داده در محوطه درمانگاه را اطفا کردند. در همین زمینه 
فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى 
استان هرمزگان با رد شایعه بسترى بودن بیماران کرونایى در 
این محل اظهار کرد: چند مرکز درمانى در بندرعباس براى 

مراجعه اولیه مردم به منظور بررسى عالیم حاد تنفسى در نظر 
گرفته شده که یکى از آنها در شهرك توحید است تا عوامل 
درمانى مستقر در این درمانگاه ها پس از بررسى هاى اولیه و در 
صورت حاد بودن شرایط بیماران، آنها را به بیمارستان شهید 
محمدى اعزام کنند. وى با رد هرگونه شایعه مبنى بر بسترى 
شدن بیماران کرونایى در درمانگاه ها، بیان کرد: در بیمارستان 
شهید محمدى بندرعباس بخش ویژه بسترى افراد مشکوك 
به کرونا در نظر گرفته شده و اساســًا هرگونه شایعه درباره 

بسترى بیماران کرونایى در درمانگاه ها کذب است./1365

محمود خیامى، بنیانگذار گروه صنعتى ایران خودرو، ایران 
ناسیونال سابق و کســى که او را پدر صنعت خودروسازى 
ایران مى دانند، روز جمعه در شهر لندن و در حالى که سن 90 

سالگى را پشت سر گذاشته بود، درگذشت.
خیامى ها در 12 مهرماه 1341 با ده میلیون سرمایه، شرکت 
ایران ناسیونال که امروز ایران خودرو نام دارد را براى تولید 
اتوبوس هاى بین شهرى تأسیس کردند، البته برادران خیامى 
در سال 1351 راه تجارى خود را از یکدیگر جدا کرده و ایران 

ناسیونال به محمود خیامى رسید.
برادران خیامى قبل از انقالب ده ها شرکت مختلف در صنایع 
سنگین ایجاد و خدمات بسیار زیادى را به توسعه صنعت در 
کشور کردند. بیمه آسیا، مبلیران، فروشگاه کورش، کارخانه 

برجیستون، پیستون سازى ایران، ایدم تبریز و بانک صنعت 
و معدن از جمله برخى نام هاى آشنایى هستند که برادران 
خیامى پایه گذار آنها بوده اند. ایران ناسیونال در سال 1345 
قرارداد تولید پیکان را امضا کرده و تا سال 1353 شرکت به 

فروشى بالغ بر 91 میلیارد تومان رسید.
پس از انقالب، ایران ناسیونال مصادره شد و به ایران خودرو 
تغییر نام پیدا کرد. محمود خیامى هم به لندن رفت و نمایندگى 
بنز را در لندن و هفت شــهر دیگر در انگلستان و آمریکا به 
عهده گرفت. او سرپرســت هیئت امناى دانشنامه ایرانیکا 
نیز بود. خیامى در ســال 90 به پاس فعالیت هاى فرهنگى 
و آموزشى اش در انگلســتان، موفق به کسب نشان افتخار 

از ملکه بریتانیا شد.

حمله به یک درمانگاه کرونایى در بندرعباس

بنیانگذار ایران خودرو در غربت درگذشت

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ده ها میلیون ماسک خارجى 
از انــواع مختلف طى امــروز و روزهاى آینده وارد کشــور 
مى شود و عالوه بر مراکز بهداشتى-درمانى در داروخانه ها 

نیز توزیع مى شود.
محمدرضا شــانه ســاز ادامه داد: در هفته گذشته تولیدات 
ماسک که در کشور وجود و حتى بیش از 20 درصد نیز افزایش 
تولید داشتیم اما این ماسک ها با اولویت مراکز بهداشتى- 
درمانى توزیع شد و خرید و فروش آن در داروخانه ها ممنوع 
شده بود چون بیماران بسترى در بیمارستان ها و کادر پزشکى 
و پرستارى بیشتر به ماسک نیاز داشتند. اما با افزایش تولید و 
نیز واردات ماسک به کشور، ممنوعیت خرید و فروش ماسک 

در داروخانه ها برداشته شــد. وى تأکید کرد: اولویت توزیع 
ماسک در هفته گذشته مراکز بهداشــتى-درمانى و توزیع 
رایگان در استان هایى مثل قم و گیالن بود که بیشتر درگیر 
بیمارى کووید 19 یا ویروس کروناى جدید بودند اما با اجازه 
وزیر بهداشت ماسک هاى تولیدى و وارداتى در هفته جارى 
وارد داروخانه ها مى شود. این ماسک ها از انواع مختلف است 
و ماسک هاى سه الیه و  N95را شامل مى شود و با قیمتى 

که وزارت بهداشت تعیین مى کند توزیع مى شود.
شانه ساز گفت: با توجه به اینکه ماسک ها انواع مختلفى دارند 
و از منابع و کشورهاى مختلفى تهیه مى شوند ممکن است 

قیمت هاى متفاوتى داشته باشند.

ده ها میلیون ماسک این هفته وارد بازار مى شود
محمدعلى رمضانى دستک، منتخب مردم آستانه اشرفیه در 
مجلس یازدهم که از جانبازان شیمیایى دفاع مقدس بود به 
علت ابتال به آنفلوآنزا درگذشت. رمضانى دستک در انتخابات 
اخیر 13 هزار و 948 رأى کسب کرده و قرار بود در خرداد ماه 
سال آتى به عنوان منتخب مردم آستانه اشرفیه در یازدهمین 

دوره انتخابات مجلس مراسم تحلیف را به جا آورد.
اما حاال سئوال مهم این است که بعد از فوت نماینده منتخب 
مردم آستانه اشــرفیه، تکلیف این کرسى خالى در مجلس 
یازدهم چه خواهد شد؟ آیا این خبر درست است که یک زن 

دیگر به تعداد نماینده هاى مجلس اضافه خواهد شد؟
ریحانه احمدى دهکاء، کاندیداى آستانه اشرفیه بود که با 200 
رأى کمتر بعد از محمدعلى رمضانى قرار داشت و این گمانه 
وجود دارد که شاید نفر دوم به ساختمان هرمى بهارستان راه 
پیدا کند و بر کرسى نمایندگى تکیه زند. البته این گمانه زنى با 
توجه به رویه مجلس به نظر مى رسد محقق نشود و سرنوشت 

کرسى خالى به انتخابات میان دوره اى ختم شود.
عزت ا... یوسفیان مال از اعضاى کمیسیون آیین نامه داخلى 
مجلس در پاسخ به این ســئوال که تکلیف کرسى آستانه 
اشــرفیه در مجلس چه خواهد شــد مى گوید: «از آنجا که 
مرحوم رمضانى، نماینده پیروز در انتخابات بودند براى تعیین 
جایگزین ایشان باید منتظر انتخابات میان دوره اى ماند اما 
چنانچه ایشان هنوز نماینده پیروز نبودند و تعیین نماینده به 
مرحله دوم انتخابات کشیده شده بود آن زمان مى شد نفر دوم 

را به عنوان نماینده مردم آستانه اشرفیه قلمداد کرد»
اما این موضوع مسبوق به سابقه است، محمدعلى حسین 
زاده از منتخبان مجلس دهم از حوزه مراغه و عجب شــیر 
بود اما او درســت چند روز پیــش از افتتاحیه مجلس دهم 
وقتى مى خواست خود را به جلسه ریاست مجلس با منتخبان 
مجلس دهم برساند در راه تصادف کرد و جان خود را از دست 
داد. همچنین پیــش از آن نیز مینو خالقــى، منتخب مردم 
اصفهان بعد از پایان انتخابات از ســوى شــوراى نگهبان 
صالحیتش رد شــد و اجازه حضور در مجلس دهم را پیدا 
نکرد. در آن مقطع این تصور وجود داشت که نفرات بعدى 
به مجلس راه پیدا کنند اما این اتفاق رخ نداد و سرنوشــت 
کرسى هاى خالى اصفهان و مراغه در انتخابات میان دوره اى 
که همزمان با انتخابات ریاست جمهورى و شوراى شهر رقم 
خورد، مشخص شد. با این حساب به نظر مى رسد ساز و کار 
مجلس همچنان بر این رویه باشــد و تکلیف کرسى خالى 

آستانه اشرفیه در انتخابات دو سال دیگر مشخص شود.

کرسى آستانه اشرفیه در مجلس یازدهم براى 2 سال 
خالى مى ماند؟ 
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آماده باش شهردارى 
شاهین شهر براى مقابله با کرونا

معاون حـوزه اجرایـى و خدمات شـهرى شـهردارى 
شاهین شهر گفت: واحد HSE این حوزه در راستاى 
پیشگیرى و مقابله با ویروس کرونا با حساسیت و اهتمام 
کامل نسـبت به ضدعفونى مکان هاى عمومى شهر 
اقدام مى نماید. مجید عرفان منش خاطرنشـان نمود: 
در این اقدام مهم مکان هاى عمومى شامل بوستانها، 
ایستگاه هاى اتوبوس، ترمینال هاى حمل و نقل درون 
و برون شهرى، ایسـتگاه اتوبوس هوشـمند،ترمینال 
حافظ، سرویس هاى بهداشتى، وسایل حرکات درمانى 
و وسایل بازى مستقر در بوسـتان ها و دیگر مکانهاى 
عمومى سطح شـهر به صورت روزانه تا نابودى کامل 

ویروس ضدعفونى مى شود.

اصالح شبکه آب 8 کوچه 
در راستاي تکریم ارباب رجوع اجرا و اصالح شبکه آب، 
هشت کوچه شهر نجف آباد از جمله شامل کوچه شبنم، 
شب بو، رادمنش، عطار،  شهریار و خرم  در دستور کار 
قرار گرفت که با عملیات لوله گذاري به طول 470 متر 
با قطر 110و  90 میلی متري ، جنس لوله پلی اتیلن و 
با هزینه اي بیش از 660 میلیـون ریال از محل اعتبار 
جاري بیش از 55 واحد مسـکونی از آب شرب سالم و 
بهداشتی در راستاي مشـتري مداري و تکریم ارباب 

رجوع  بهره مند شدند.

 اجراى 3 روزه 
خط تولید ماسک 

رئیس مرکـز پژوهش هـاى شـوراى شـهر اصفهان 
از طراحـى و اجـراى خـط تولید ماسـک در چنـد روز 
در اصفهـان خبـر داد. کـوروش خسـروى در صفحه 
اینستاگرام خود با اشاره به طراحى و اجراى خط تولید 
ماسک در اصفهان، نوشت: شرکت دانش بنیان بهیار 
صنعت سپاهان در فاصله چند روز (کمتر از 72 ساعت) 

خط تولید ماسک را طراحى کرد و ساخت.

ثبت نام اینترنتى اسکان 
نوروزى فرهنگیان منتفى شد 
مدیـر روابـط عمومـى اداره کل آمـوزش و پـرورش 
اصفهان گفت: براى مقابله با ویـروس کرونا، ثبت نام 
اینترنتى اسکان نوروزى فرهنگیان در مدارس و مراکز 
آموزشى و رفاهى این نهاد در استان منتفى شده است. 
رحمت ا...  ممیـز افزود: پیـش از این قرار بـود که از 9 
اسفند برنامه ذخیره اینترنتى اسکان نوروزى فرهنگیان 
در کشـور و اسـتان اصفهان انجام شـود کـه به دلیل 
مشکالت پیش آمده تا اطالع ثانوى متوقف شده است. 

هزینه یک میلیاردى موقوفه ها 
در حوزه قرآنى

امسال یک میلیارد و 390 میلیون ریال حاصل از درآمد 
موقوفه هاى این اسـتان در حوزه قرآنى هزینه شـده 
است. حجت االسالم مهدى  طاهرى، رییس اداره امور 
قرآنى اداره کل اوقاف وامور خیریه استان اصفهان، این 
استان را داراى 599 موقوفه قرآنى وقف شده از واقفان 
نیک اندیش دانسـت و گفت: این موقوفه هاى قرآنى 
با  نیت تـالوت ، حفظ وختم قـرآن کریـم ، برگزارى 
کالس هاى آموزش و تفسـیر قرآن کریم ، معارف  و 

اطعام قاریان قرآن کریم وقف شده است.

نگرانى بابت سالمت 
فرآورده هاى دامى نداریم

مدیرکل دامپزشـکى اسـتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر سـالمت تولید و عرضه فرآورده هـاى دامى از 
جمله شـیر، مرغ و گوشـت تحت نظارت دامپزشکى 
اسـتان اصفهان اسـت و هیچ نگرانى بابـت ویروس 
کروناى جدید وجود ندارد. شهرام موحدى اظهار کرد: 
آنچه سـازمان بهداشـت جهانى دام اعالم کرده هیچ 
گونه ردپایى مبنى بر انتقـال ویروس کروناى جدید از 
دام و یا فراورده هاى خام دامى به انسان دیده نشده و 

حتى در سطح دنیا گزارش نشده است.

خبر

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
بارش هاى شدید و ســیل در هفته گذشته به 921 منزل 
مسکونى در شهرها و روســتاهاى مناطق غربى استان 
اصفهان شامل فریدونشــهر، فریدن، چادگان و بویین 

میاندشت خسارت وارد کرد.
منصور شیشــه فروش در گفت و گو با ایرنــا بیان کرد: 
برآورد هزینه خسارت به این منازل مشخص نیست اما 
در هر منطقه درصد خرابى متفاوت بود که بیشترین آن 

70 درصد مى باشد.
وى یادآورشد: بخش هاى کشاورزى و مسکونى بیشترین 
خسارت را در این سیل داشته اند و تلفات جانى به همراه 

نداشته  است. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
با بیان اینکه وضعیت آماده باش و پیش بینى تمهیدات الزم 
براى بارش ها و وقوع ســیل انجام شد، خاطرنشان کرد: 
نیروهاى امدادى در جاده ها و غرب و شرق استان براى 
رســیدگى به موقع به حوادث در حالت آماده باش بوده و 
نیروهاى راهدارى در 41 راهدارخانه براى بازگشــایى 

راه ها و خدمت رسانى به رانندگان مستقر هستند.
وى گفت: مسئوالن محلى همراه با تیم هاى امدادى باید 
پیش بینى هاى الزم را انجام داده باشند و مسیرهاى انتقال 
آب بازگشایى و ایجاد سد براى جلوگیرى از ورود آب به 

منازل و بخش مسکونى شهر و روستاها را انجام دهند.

با تالش و همدلى کارکنان مجتمع فوالد ســبا در ســال 
رونق تولید و در 11 ماه منتهى به بهمن ماه ســال جارى، 
تولید کالف گرم در این مجتمع به یــک میلیون و 239 

هزار ُتن رسید.
مدیر مجتمع فوالد ســبا ضمن اعالم این خبر گفت: این 
رکورد نسبت  به مدت مشابه سال قبل رشد 11/7 درصدى 

داشته است.
مصطفى عطایى پور خاطرنشــان کرد: از این میزان تولید 
حدود 80 درصد آن مربوط به ورق هاى ضخامت 2 میلیمتر 
با کیفیت مطلوب است که یکى از محصوالت پرکاربرد در 
تولید لوله و پروفیل در کشور به شمار مى رود. وى با بیان 

اینکه در ســال گذشــته، تولید در مجتمع فوالد سبا یک 
میلیون و 194 هزار و 600 تن بوده است، گفت: رکورد جدید 
على رغم محدودیت هاى زیاد در تأمین مواد اولیه، قطعات و 
متریال مصرفى باکیفیت در کلیه خطوط تولید به دست آمد.

مدیر مجتمع فوالد ســبا تالش حداکثــرى مدیریت و 
کارکنان این مجتمع، تأمین حداکثرى مواد اولیه و قطعات، 
بهره گیرى از تجارب ارزشمند گذشته، افزایش سرعت تولید 
در خطوط مختلف تولید ازجمله فوالدسازى، ریخته گرى و 
نورد گرم و همچنین از کاهش توقفات اضطرارى و افزایش 
کیفیت آهن اسفنجى تولیدشده در این مجتمع را مهمترین 

دالیل ثبت این رکورد دانست.

گذر از مرز تولید یک میلیون و 
200 هزار تن کالف گرم

آمار جدید خسارت سیل در 
غرب استان اصفهان

نایب رئیس انجمــن علمى مامایى اســتان اصفهان و 
استادیار گروه مامایى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
(خوراسگان) گفت: پس از شیوع ویروس کرونا بسیارى 
از خانم هاى باردار نگران انتقــال این ویروس از مادر به 
جنین هســتند در حالى که تا این لحظه هیچ موردى از 

انتقال گزارش و ثابت نشده است.
مهســا ســادات موســوى با اشــاره به مطلب مجله 
LANCET که حاصل کار محققان چینى در دو ماه 
گذشته بوده خاطرنشان کرد: این مطلب به بررسى 9 زن 
باردار که جواب آزمایش کروناى آنها مثبت بوده پرداخته 
که همه این افراد در انتهاى سه ماه سوم سزارین شدند و 
داراى عالیم مختلف بیمارى کرونا بودند؛ اما هیچگونه 
فوت در این گروه خاص گزارش نشده و فرزندان آنان نیز 

سالم به دنیا آمدند.

انتقال کرونا از مادر به 
جنین ثابت نشده است

مدیر گروه مهندسى بهداشــت محیط استان اصفهان 
گفت: تا زمانى که وضعیت انتشــار ویــروس و بیمارى 
کووید 19 مشــخص شــود و وضعیت به حالت عادى 
برگردد، تمام عروســى ها در اصفهان کنسل و ممنوع 

خواهد بود.
ســید مهدى میرجهانیان با بیان اینکه به طور رســمى 
نامه اى به اتحادیه تاالرداران از طرف معاونت بهداشت 
مبنى بر تعطیل کردن تاالر ها زده شده است، اظهار کرد: 
تا زمانى که وضعیت انتشار ویروس و بیمارى کووید 19 
مشخص شــود و وضعیت به حالت عادى برگردد، تمام 

عروسى ها در اصفهان کنسل و ممنوع خواهد بود.
او با اشاره به اینکه براى ساخت محلول ضدعفونى کننده 
نباید از الکل صنعتى اســتفاده شود، چرا که سمى است، 
افزود: براى ســاختن محلول ضدعفونى کننده در خانه 
الزم است تا دو قسمت الکل طبى (الکل 96 درصد) را با 
یک قسمت آب مخلوط کنیم و الکل 70 درصد که براى 
ضدعفونى کردن سطوح و وســایل، دست ها و... بسیار 
مناسب است را ساخت، در صورت استفاده زیاد از محلول 
ضدعفونى کننده ممکن است پوست دست ها خشک شود 
که مى توان با اضافه کردن کمى گلیسیرین به محلول این 

مشکل را حل کرد.
مدیر گروه مهندسى بهداشــت محیط استان اصفهان 
اضافه کرد: براى ســاختن گندزدا نیز باید وایتکس را با 
نسبت دو تا از درب خود وایتکس در یک لیتر آب بریزیم و 
براى گندزدایى محیط، دستگیره هاى در و... استفاده کرد.

تعطیلى تمام عروسى ها
 در اصفهان

مدیــرکل ورزش و جوانان اصفهــان از تعطیلى تمامى 
اماکن ورزشى این اســتان به مدت یک هفته با هدف 

پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا خبر داد.
محمد سلطان حســینى اظهارداشــت: تعطیلى براى 
تمامى محیط هاى ورزشى شامل باشگاه ها، سالن ها و 
اســتخرهاى آزاد و دولتى و بر اساس دستورالعمل ستاد 
ملى مقابله با کرونا در استان اصفهان الزم االجراست. 
وى ادامــه داد: ادامه احتمالى تعطیلى اماکن ورزشــى 
پس از هفته باید بررســى شــود و در هر صورت پس از 

تصمیم گیرى، اطالع رسانى خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان خاطرنشــان کرد: در 
طول این یک هفته باید تمامى اماکن ورزشى، وسایل و 

تجهیزات مرتبط ضدعفونى و گند زدایى شوند.

تمامى اماکن ورزشى 
اصفهان تعطیل شد

نخستین سینما غرب 
اصفهان آماده بهره بردارى 

است

مدیر پروژه هاى محور چهارباغ عباســى به ســؤاالت 
خبرگزارى ایســنا دربارة آخرین وضعیت هتل جهان، 
بحث بدنه سازى محور غربى چهارباغ و نیز، چندوچون 
طرح یکسان سازى تابلوهاى این محور ارزشمند تاریخى 

پاسخ داد.
ســعید ســهرابى اظهار کرد: چند ماه پیــش عملیات 
خاك بردارى، آواربردارى و پاك ســازى هتل جهان یا 
هتل امریکِ سابق انجام شد و عملیات استحکام بخشى 
فاِز یک آن نیز که شامل بخش ورودى هتل به چهارباغ 
اســت، از ســه هفته پیش آغازشــده. وى ادامه داد: با 
استحکام بخشى پى و ســتون هاى هتل جهان از دو تا 
چهار ماه دیگر عملیات بهسازى این هتل وارد فاز مرمت 
مى شود. مدیر پروژه هاى محور چهارباغ عباسى در پاسخ 
به این سؤال که در طرح جدید هتل جهان، مانند سابق، 
کاربرى اجراى تئاتر نیز دیده شده یا خیر گفت: هنگامى که 
جزییات طرح اولیه مطرح بود ما بــر وجود این کاربرى 
تأکید داشتیم و گویا قرار است قطعه زمینى هم که پشت 
هتل جهان قرار دارد و متعلق به شهردارى منطقه یک 

است خریدارى و به زیرساخت متراژ هتل افزوده شود.
وى دربارة شبهاتى که پیرامون تکرار تجربه بدنه سازى 
محور شرقى چهارباغ مطرح مى شــود توضیح داد: در 

آخرین جلسه اى که با حضور معاون شهرسازى شهردارى 
اصفهان و دیگر اعضاى کمیته فرهنگى چهارباغ داشتیم، 
دراین باره از  آقاى حسینى نیا سؤال پرسیدیم و او اطمینان 
داد که عملیات این سازمان در بدنه غربى نقش بازآفرینى 

پوسته را دارد نه تخریب.
مدیر پروژه هاى محور چهارباغ عباســى افزود: میراث 
فرهنگى اصفهان نیز در حال ستاره دار کردن مغازه هاى 
متعلق به دوره پهلوى دوم و پیش تر است و بااین وجود 

مى تــوان گفت که امــکان تکرار تجربه بدنه شــرقى 
چهارباغ وجود ندارد؛ تنها همان بحث بازآفرینى پوسته و 
جمع آورى اطالعات مکان هاى تاریخى و کاربرى هایى 
که در آینده مى تواند داشــته باشد مطرح است. سهرابى 
اطمینان داد: اگر قرار بود بدنه غربى چهارباغ تخریب و 
بازسازى شود پاســاژ ایفل و تخت جمشید باید تخریب 
مى شد درحالى که بودجۀ پیش بینى شده براى تملیک و 
بازسازى آن حذف شده و میراث فرهنگى نیز مراقب است 

که چنین اتفاقى رخ ندهد.
وى در خصوص طرح یکسان سازى تابلوهاى مغازه هاى 
چهارباغ عباســى نیز گفت: بحث یکسان سازى تابلوها 
براى اولین بار حدود چهار یا پنج ماه پیش مطرح شــد. 
شهردارى اصفهان جلسه اى را با حضور مدیران شهرى 
مناطق 15گانه گذاشــت و به آن ها ابــالغ کرد که هر 

منطقه، این طرح را در یکى از خیابان هاى خود اجرا کند.
مدیر پروژه هاى محور چهارباغ عباسى تصریح کرد: به 
این خاطر که حساسیت شهردارى و شهروندان بر خیابان 
چهارباغ عباسى زیاد اســت، پس ازاینکه تمام تجربیات 
اجرایى این مناطق جمع آورى و تبعــات اجتماعى این 
کار بررسى شد، بهترین طرح یکسان سازى تابلوها براى 

چهارباغ عباسى انتخاب و سپس اجرا مى شود.

هتل امریک در چهارباغ بهسازى مى شود

مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان گفت: عملیات توسعه 
ساختمان و تجهیز سینما مهتاب به عنوان نخستین سینما 
غرب اصفهان تکمیل شد. حمید اشرفى اظهار کرد: عملیات 
توسعه و تجهیز ساختمان سینما با زیربناى 310 متر مربع 
و اعتبارى بالغ بر 25 میلیارد ریال در مدت زمان 9 ماه انجام 
شــد. وى با بیان اینکه ســینما مهتاب داراى دو سالن با 
ظرفیت هاى 130 نفر و 30 نفر است، تصریح کرد: با دریافت 
مجوز بهره بردارى، سینما مهتاب در آینده نزدیک افتتاح و در 

اختیار شهروندان قرار مى گیرد.
مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان افزود: با افتتاح این سینما 
در غرب اصفهان دسترسى شهروندان مناطق دو، هشت، 
9، 11، 12 به سینما راحت تر و به دلیل عدم تردد شهروندان 
به مرکز شهر از ترافیک و آلودگى هوا کاسته شده و باعث 

روان تر شدن حمل و نقل در مرکز شهر است.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه 
شیب کرونا در کشور صعودى شده است، گفت: 12 مورد 
ابتالى جدید در اصفهان در 24 ساعت منتهى به روز شنبه 
ثبت شده است. آرش نجیمى در گفت و گو با مهر،  بنا به 
توصیه هاى سخنگوى وزارت بهداشت شیب نمودار ابتال 
به کرونا کووید 19 در روزهاى آینده صعودى خواهد ماند 

و مدارس تا سه روز تعطیل شدند.
اما آخرین یافته هاى آزمایشــگاهى تا ظهر دیروز نشان 
مى دهد، در کل 205 مورد جدید ابتالى قطعى به بیمارى 
کووید 19 را در کشــور ظرف 24 ساعت گذشته را نشان 
مى دهد که از این تعداد 52 نفر در استان تهران، 21 نفر 
در اســتان قم، 17 نفر گیالن، 22 نفر گلســتان، 12 نفر 
اصفهان، 18 نفر مرکزى، 12 نفــر مازندران،  یک مورد 
خراســان رضوى، یک مورد ایالم، هشت مورد فارس، 
شش مورد آذربایجان شرقى، ســه مورد اردبیل، هشت 
مورد البرز، چهار مورد سمنان، پنج مورد کردستان، شش 
مورد قزوین، چهار مورد خوزستان، یک مورد سیستان و 
بلوچســتان و چهار مورد یزد بودند. به این ترتیب تعداد 
مبتالیان به این ویروس در اصفهان تا ظهر دیروز به 32 

نفر افزایش پیدا کرد. 
 از موارد جدید این بیمــارى 9 تن نیز جــان باختند. در 
مجموع تا کنــون 593 نفر مبتالى قطعــى این بیمارى 

شناسایى شده اند که از این میان 43 نفر فوت شده اند.
اما روز گذشــته سخنگوى وزارت بهداشــت از افزایش 
صعودى کروناویروس در ســه اســتان خبر داد و گفت: 
افزایش آمار در گلستان نشان مى دهد که این استان در 

حال تبدیل شدن به کانون شیوع کووید 19 است.
کیانــوش جهانپور  گفت: بــه نظر مى آید کــه افزایش 

مبتالیان را به صورت چشــمگیرى در گلســتان شاهد 
هستیم. همچنین در استان اصفهان و با توجه به نزدیکى 
به کاشان، به نظر مى آید که تعداد مبتالیان در کاشان هم 
با یک شیب تند صعودى رو به افزایش است. همچنین در 
استان مرکزى هم با توجه به نزدیکى به قم به نظر مى آید 
که تعداد موارد مشــکوك به بیمارى کووید 19 در حال 

افزایش است.
در همین حال رئیس دانشگاه علوم پزشکى و خدمات 
بهداشتى درمانى کاشان، از مردم این منطقه خواست 
تا از سفر به اســتان قم تا اطالع بعدى به جد خوددارى 
کنند. ســید علیرضا مروجى در این زمینه اظهار کرد: 
بر اســاس مصوبات ســتاد مقابله با ویــروس کرونا 

محدودیت هایى بــراى ورود و خروج به این اســتان 
اعمال شده است. 

دانشگاه علوم پزشکى کاشــان همچنین از مردم منطقه 
خواسته اســت که از شرکت در نشســت هاى عمومى، 
تجمع هاى ورزشى و آیین هاى مختلف فرهنگى و مذهبى 

تا اطالع بعدى خوددارى کنند.

آمار مبتالیان در استان به 32 نفر رسید

افزایش صعودى  ابتال به کرونا در اصفهان

تشدید نظارت بر قیمت ها 
در استان اصفهان

40 تیم بازرسى اصناف استان اصفهان با گران فروشان به 
شدت برخورد مى کند.

مدیر بازرسى و نظارت بر اصناف اصفهان گفت:  هم اکنون 
40 تیم بازرسى استان به منظور متعادل نگه داشتن کاالهاى 
مورد نیاز مردم  به ویژه میوه  بر نحوه  فعالیت اصناف نظارت 
مى کنند. جواد محمدى فشارکى با بیان اینکه متاسفانه در 
روزهاى اخیر به دنبال  تمایل مردم به  ارتقا ء سیستم ایمنى 
بدن و  مصرف ســیر، زنجبیل، لیمو ترش و لیمو شیرین به 
منظور پیشگیرى از بیمارى کرونا ،  شاهد افزایش 40 تا 60 
درصدى قیمت  این محصوالت در برخى از فروشــگاه ها 
هستیم افزود: بازرسان اصناف استان به شدت با این گونه 
افزایش قیمت برخورد و پرونده  متخلفان را به مراجع قضایى 
ارسال مى کنند . وى گفت: این نظارت ها تا پایان فروردین 

سال آینده ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان زیباســازى شهردارى اصفهان با 
اعالم این خبر که کرونا مانع زیباســازى اصفهان در 
ایام نوروز نمى شود، دربارة مرمت ساعت آفتابى میدان 
جلفا، مجسمۀ چهارراه عسکریه و تندیس «تقدیس» 

پرویز تناولى نیز توضیحاتى را بیان کرد.
حسن مؤذنى گفت: سازمان زیباســازى شهردارى 
اصفهان عالوه بر طرح هاى موقتى که قرار بود ویژه 
عید نوروز در شــهر اجرا کند، طرح هایى مثل نصب 
المان هاى صنایع دســتى را نیز در دستور کار داشت؛ 
المان هایى که ماندگار است و پس از عید جمع آورى 

نمى شود.
مؤذنى، علت برداشــتن ســاعت آفتابى میدان جلفا 
را نیز مرمت اعالم کرد و گفت: این ســاعت آفتابى 
به تنظیمات نیاز داشــت و بخش هایى از فلز آن هم 
اکسیدشــده بود، به همین دلیل آن را از مکان فعلى 

خود منتقــل کرده ایم و پس از مرمــت دوباره نصب 
خواهیم کرد.

وى همچنین در خصوص کم شــدن یکى از ســه 
مجسمۀ چهارراه عســکریه توضیح داد: یکى از این 

مجسمه ها در اغتشاشات آبان ماه تخریب شده بود و 
الزم است که دوباره مرمت و بازسازى شود.

 مدیرعامل سازمان زیباســازى شهردارى اصفهان، 
مرمت اثر «تقدیس» که بخش میانى آن اخیراً  براى 
بار دوم به ســرقت رفته و پس از گذشت چند ساعت 
پیداشده بود را نیز منوط به معرفى نماینده اى توسط 
پرویز تناولى، خالق این اثر دانســت و گفت: با آقاى 
تناولى در تماسیم تا نماینده اى از سوى ایشان معرفى 
شــود و به محض معرفى، آمادگى آن را داریم که با 

نظارت این نماینده، کار مرمت را آغاز کنیم.
مؤذنى در پاسخ به این سؤال که براى جابجایى این 
اثر از مقابل ساختمان شهردارى اصفهان تصمیمى 
گرفته شــده یا خیر اظهار کرد: فعــًال اصل بر مرمت 
اســت و تصمیمى در خصوص جابجایى «تقدیس» 

اتخاذ نشده.

کرونا مانع زیباسازى شهر نمى شود
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فصل دوم مسابقه «عصر جدید» در حالى 
روانه آنتن شــده که همزمانى تولید آن با 
چالش فراگیرى ویروس کرونا، منجر به ضبط 

دو قسمت از برنامه بدون حضور تماشاگر شده است.
این روزها فصــل جدید برنامه «عصر جدیــد» در حالى 
پخش قســمت هاى مقدماتى خود را آغاز کرده که براى 
برخى از عالقه مندان سئوال است آیا هنوز فرصت دارند 
براى این برنامه فیلم، بفرستند و شانس خود را بیازمایند یا 
خیر؟ اما این فصل از برنامه با یک مرحله مقدماتى با عنوان 
«راســتى آزمایى» پخش خود را آغاز کرده بنابراین همه 
فیلم هاى ارســالى در همین مرحله بررسى و راهیافتگان 
به مسابقه مشخص شــده اند و عالقه مندان باید منتظر 

فصل هاى بعدى باشند.
براى فصل دوم «عصر جدید» بیشــتر از 12 هزار فیلم از 
طرف متقاضیان ارسال شده که توســط تیمى از عوامل 
برنامه طى سه تا چهار ماه بررســى و از میان آنها تعدادى 

انتخاب شده اند.
سپس از میان اینها حدود 1000 نفر به صورت حضورى به 
لوکیشن برنامه دعوت شده و در دور بعدى از میان آنها 400 

نفر به مرحله آزمون نهایى راه پیدا کرده اند.
آنچه این شب ها در قسمت هاى راستى آزمایى برنامه دیده 
مى شود گزیده اى از ضبط برنامه با حضور همین 400 نفر 
اســت که برخى از آنها حذف و حــدود 200 نفر و گروه به 
مرحله اصلى مســابقه «عصر جدید» راه پیدا مى کنند؛ با 
وجود این، اما ارسال فیلم ها به سایت برنامه هنوز ادامه دارد و 
ویدیوهاى دریافتى براى فصل بعدى برنامه آرشیو مى شود.
از جمله تغییــرات ظاهرى فصل جدیــد «عصر جدید» 
مى توان به فضاى صحنه و اســتیج اشــاره کرد که براى 
اجراى بهتر شرکت کنندگان بزرگ تر از فصل اول در نظر 
گرفته شده اســت. همچنین از دیگر تغییرات مى توان به 
بیشتر شدن تعداد تماشــاگران در لوکیشن مسابقه اشاره 
کرد. هرچند این برنامه هم این روزها تحت تأثیر ویروس 

کرونا ممنوعیتى را براى حضور تماشاگران لحاظ کرده و 
تاکنون چند قســمت از برنامه بدون حضور تماشاگران به 

تولید رسیده است.
این چند قسمت با در نظر گرفتن موارد بهداشتى از جمله 
استفاده از تب ســنج، ماســک و لوازم ضدعفونى کننده 
براى عوامل برنامه، شــرکت کننــدگان و همراهان آنها 

تصویربردارى و ضبط شده است.
تاکنون حدود ده قسمت از فصل جدید برنامه ضبط شده 
اما مشخص نیست مخاطبان چه زمانى مى توانند مجدد در 
جایگاه تماشاگران در لوکیشن «عصر جدید» حضور یابند و 
نبود تماشاگر در قسمت هاى ضبط شده تا چه اندازه خروجى 

برنامه را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
آنچه مسلم است حضور تماشاگران در استودیوى «عصر 
جدید» به اندازه داوران برنامه مى تواند تأثیرگذار باشد و نه 
تنها در شور و انرژى برنامه بلکه حتى گاهى در رأى داوران 

نیز تأثیرگذار بوده است.

نیوشا ضیغمى تصاویرى از بازیگران «زن ها فرشته اند 2» 
را در صفحه شخصى خود منتشر کرد. این عکس ها حاکى 
از آن است که نیوشا ضیغمى در این فیلم با سحر قریشى 

و محمدرضا شریفى همبازى است.
«زن ها فرشته اند» فیلمى ایرانى محصول سال 1386 به 

کارگردانى شهرام شاه حسینى است.
فیلم حول محور خیانت و کلیشه زن پولدار و مرد فقیر و 
آس و پاس مى گردد. زنى پولدار که عاشق شوهرش است 
و نمایشــگاه و خانه اش را به نام شوهرش کرده، در یک 

مسافرت –که انجام نمى شود– به خیانت همسرش پى 
مى برد و با همدستى یکى از دوستانش از عالقه همسرش 
به زنان استفاده کرده و نقشه اى مى کشد تا ثروت خود را 
برگرداند و شــوهرش را به همان مرد آس و پاس قبلى 

تبدیل کند.
در این فیلم امین حیایى، محمدرضا شــریفى نیا، نیکى 
کریمى، مهتاب کرامتى، الدن طباطبایى، لیال اوتادى، 
مرتضى کاظمى، احمد پورمخبر و مریم سلطانى به ایفاى 

نقش پرداختند.

چندى پیش رئیس شوراى صنفى نمایش اسامى آثار منتخب براى اکران نوروزى 99 را اعالم کرد تا مخاطبان 
سینما بتوانند در میان هفت فیلم اعالم شده به سلیقه خود به تماشاى آثار بنشینند.

«شناى پروانه» محمد کارت، «المینور» داریوش مهرجویى، «الله» اسدا... نیک نژاد، «بازیوو» 
امیرحسین قهرایى، «پسرکشى» محمد هادى کریمى، «زن ها فرشته اند 2» حسین فرحبخش و 

«فیلم خوب، بد، جلف 2» از پیمان قاسمخانى آثار اکران نوروزى سال 99 را تشکیل مى دهند.
«شناى پروانه» نخستین بار در سى و هشتمین جشــنواره فیلم فجر اکران شد و توانست 
باالترین تعداد نامزدى سیمرغ بلورین را از آن خود کند، ساخته محمد کارت توانست در 
بخش هاى بهترین تدوین، بهترین نقش مکمل مرد، بهترین نقش مکمل زن و بهترین 

صدا و بهترین فیلم از نگاه مردمى سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند.
جواد عزتى، طناز طباطبایى، امیر آقایى، پانته آ بهرام، على شادمان، نیره فراهانى، مهدى 
حسینى نیا، ایمان صفا، مه لقا باقرى، نادر شهسوارى و با معرفى آبان عسکرى به ایفاى 

نقش مى پردازند.
«شناى پروانه» به عنوان نخستین تجربه کارگردانى محمد کارت اثرى قابل دفاع از 
جهات مختلف است، اثرى که شاید نمى توان آن را فیلمى فوق العاده خواند اما در میان 
آثار این دوره از جشنواره فیلم فجر خوش درخشیده و به اذعان بسیارى از اهالى رسانه 

یکى از بهترین هاى این دوره بوده است.
اگرچه عنصر اصلى و مهم «شناى پروانه» که بدون شک این فیلم را در دسته آثار 
خوب قرار مى دهد را باید فیلمنامه دانست، اما بازى خوب بازیگران این فیلم را نباید 
نادیده گرفت. «شــناى پروانه» اکثریت موفقیت خود را در کنار عوامل فنى و تولید 

به بازیگران خود مدیون است، جواد عزتى بار دیگر در قامتى متفاوت به ایفاى نقش 
پرداخته است، نقشى که مخاطب را با خود همراه کرده و تا پایان با خود مى کشد. 

در کنار بازى متفاوت عزتى اما نمى توان از ایفاى نقشى کامًال متفاوت از امیر آقایى 
گذشت، نقشى که بخاطر آن سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد را از آن خود کرد 

و توانست باعث تحسین مخاطبان خود شود. /1359

همه هستند به جز تماشاگران!

کرونا با «عصر جدید2»
 چه کرده است؟

ابتکار جالب بنیامین بهادرى پس از لغو کنسرت 
تهرانش به دلیل شیوع کرونا با استقبال کاربران 

فضاى مجازى همراه شد.
 قرار بود ششم اسفند ماه بنیامین بهادرى خواننده 
موسیقى پاپ دومین کنسرت تهران خود در سال 
98 را در سالن میالد نمایشگاه بین المللى تهران 
برگزار کند، اما به منظور اقدامات پیشــگیرانه از 
شیوع بیمارى کرونا تمام کنسرت هاى کشور تا 
نهم اسفند ماه لغو شــد. با این حال این خواننده 
هواداران خود را غافلگیر کرده و این بار کنسرت 

خود را از راه دور و به صورت آنالین برگزار کرد.
 بنیامین بهادرى، خواننده پاپ کشورمان پس از لغو 
کنسرت تهرانش به دلیل شیوع کرونا در ابتکارى 
جالب، کنسرتش را در پشــت بام منزلش  برگزار 
کرد و آن را به صورت الیو براى طرفدارانش در 

اینستاگرام پخش کرد./1358

«مکالى کالکیــن» بازیگر نقــش «کوین» در 
فیلم هــاى محبوب «تنهــا در خانــه» به گروه 
بازیگران سریال «داستان ترسناك آمریکایى» 

پیوست.
کالکین که بــراى بازى در نقــش «کوین» در 
مجموعه فیلم هاى «تنها در خانه» شهرت جهانى 
یافت به تازگى به عنوان بازیگر مهمان در سریال 
کمدى «هولو» یعنى «عروسک چهره» دیده شد.

معلوم نیســت کالکین 39 ســاله در فصل دهم 
«داستان ترسناك آمریکایى» در چه نقشى بازى 

مى کند.
این ســریال در ژانر وحشت نخستین بار در کانال 
کابلى تلویزیونى «اف ایکس» در آمریکا در سال 
2011 پخش شد. هر فصل از این سریال داستانى 
مجزا دارد که در پایان همان فصل داستان پایان 
مى یابد، اما بیشتر بازیگران اصلى سریال، در تمام 

فصل ها با نقش هاى متفاوت حضور دارند.

اولین تصاویر از فیلم «زن ها فرشته اند 2» منتشر شد

فیلمبردارى فیلم سینمایى «گیج گاه» نخستین 
ساخته عادل تبریزى با پیوستن سروش صحت و 
بهرنگ علوى و با معرفى بازیگر نوجوان على راد و 

على باغفر به روز هاى پایانى نزدیک شد.
در این فیلم سینمایى که کوهیار کالرى مدیریت 
فیلمبردارى آن را برعهده دارد، جمشــید هاشم 
پور، حامد بهداد و باران کوثــرى به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
فیلمنامه «گیج گاه» بر اســاس ایده اى از عادل 
تبریزى به طور مشترك توسط ارسالن امیرى و 

تبریزى به نگارش در آمده است.

ابتکار  بنیامین
 پس از لغو کنسرتش

کوین «تنها در خانه» 
سریال ترسناك
 بازى مى کند

روزهاى پایانى 
فیلمبردارى «گیج گاه» 

با سروش صحت
اعالم کرد تا مخاطبان 9ى 99 را

ک نژاد، «بازیوو» 
ن فرحبخش و

ل مى دهند.
و توانست
نست در 
بهترین 

کند.
مهدى 
یفاى 

اع از 
میان 
انه 

ار 
ید

ید 
ش

یى
کرد

خیز جواد عزتى براى لقب 
پرفروش ترین بازیگر سال

فصل دو
روانه آنتن
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شبکه سالمت، مســابقه «مافیا» را براى نوروز 99 هم تدارك دیده تا در 
تعطیالت نوروز مهمان خانه هاى مردم باشند.

علیرضا سلطانى، تهیه کننده مســابقه «مافیا» درباره جزئیات این برنامه 
گفت: «مافیا» که راوى آن علیرام نورایى اســت در حال حاضر از  شــبکه 
ســالمت پخش مى شــود و روزهاى آخر ضبط را ســپرى مى کنیم. وى 
درباره ویژه برنامه نــوروز 99 ادامه داد: قرار اســت در نــوروز 99 نیز 
مســابقه با حضور خانم ها و آقایان پخش شــود و زمان پخش در نوروز، 
ساعت 23 است. وى اضافه کرد: «مافیا» مسابقه اى خانوادگى است و در آن 
فرد با آزمون و خطا سعى در شناسایى افراد دیگر مى کند. در این بازى افراد 
به دو گروه مافیا و شهروندان تقسیم و نبرد میان دو گروه آگاه و ناآگاه شبیه 

سازى مى شود. در این مسابقه افراد به صورت پنهانى تعیین نقش مى شوند 
و اکثریت شهروند این فرصت را پیدا مى کنند تا افراد مافیا را شناسایى و 

براى حذف آنها رأى بدهند.
تهیه کننده «مافیا» از عالقه مندى جوانان و نوجوانان به این بازى صحبت 
کرد و گفت: بومى سازى بازى، هدف اصلى برنامه بوده و موجب تولید 32 
مسابقه جذاب در دکورى به مساحت 300 متر شد. این دکور بیشتر بر فضاى 
نورى متمرکز شده است و تغییرات نور باعث تغییر در فضاى دکور مى شود.

گفتنى است عوامل این مسابقه عبارت اند از تهیه کننده: علیرضا سلطانى، 
کارگردان: محمد رجایى و راوى علیرام نورایى.

ملکه رنجبر، بازیگر پیشکسوت با کارنامه شش دهه نقش 
آفرینى در عرصه سینما، تلویزیون و تئاتر، چشم از جهان 
فروبست. اکثر بینندگان او را با سریال «زیر آسمان شهر» 
و نقش «خانم فرامرزى» همسر «آقا غالم ششلول بند» 
مى شناختند، اما نخستین حضور ملکه رنجبر در صحنه 
به ســال هاى دور بر مى گردد. پدرش عبــادا... رنجبر از 
مهاجران قفقاز و از پایه گذاران تئاتر در ایران بود. او نزد 
پدر تعلیم تئاتر دید و در هشت ســالگى در رشت، نقش 

«کوزت» در «تئاتر بینوایان» را بازى کرد.
به دلیل تبعید سیاســى پدر، خانواده رنجبر شهر رشت را 
ترك کردند. بازیگر کوچک در ده سالگى به تهران رفت. 
آنجا نیز در «تئاتر سعدى» به ایفاى نقش پرداخت و بعدتر 
به رادیو و سرانجام تلویزیون و ســینما پیوست. سریال 
«داســتان یک شــهر» به کارگردانى اصغر فرهادى و 
نمایشنامه هاى «آرشین ماالالن» و «همسایه مزاحم» 

از جمله کار هاى تلویزیونى و تئاترى او هستند.
در بیالن هنرى این هنرمند 37 فیلم سینمایى و 31 سریال 
تلویزیونى به چشم مى خورد. ملکه رنجبر خود را «اولین 
کوزت ایران» مى نامید و برخى مجالت سینمایى، «اولین 

ملکه سینماى ایران».
رنجبر از سال 1392 به بعد فعالیتى نداشت. خانه نشین 
شــد و از پارکینســون رنج مى برد. فریبرز ایروانى، تنها 
فرزند او پیش تر عنوان کرده بود که مادرش به افسردگى 
نیز مبتالســت. ملکه رنجبر که پیش از انقالب، کارمند 
شهردارى بود، چند ســال قبل در مصاحبه اى گفته بود 
نمى داند بدون حقوق بازنشســتگى چگونه مى توانست 

زندگى کند.
این هنرمند پیشکسوت روز جمعه 9 اسفند در گورستان 
بهشت زهرا (س) در تهران به خاك سپرده شد. به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، خانواده رنجبر مراسم تشییع عمومى 

برگزار نکردند.
این بازیگر یک بار با گالیه از اینکه به فراموشى سپرده 
شــده گفته بود: «ما فقط احتــرام مى خواهیم. خیلى ها 
اصًال به رویشان هم نمى آورند که هنرمندى قدیمى هم 
هست. مى ترسم تشییع جنازه ام هم نیایند، ولى اگر نیایند 
آن دنیا با آنها قهر مى کنم.» متأســفانه این اتفاق افتاد و 
مراسم تشییع خانم رنجبر بدون هیچ کدام از همکاران و 

مسئوالن برگزار شد./1357

به یاد «اولین کوزت ایران»

تهیه کننــده مجموعه «شکرســتان» از ســاخت یک 
مجموعه آیتم دو دقیقه اى از «شکرستان» با محوریت 

کرونا خبر داد.
مســعود صفــوى، تهیه کننــده مجموعــه پویانمایى 
«شکرستان» درباره فصل جدید این مجموعه انیمیشن 
که نوروز 99 روى آنتن شبکه نسیم خواهد رفت، گفت: 
امســال هم مجموعه «شکرســتان» را براى نوروز 99 
خواهیم داشــت و تاکنــون حدود 17 قســمت از این 

مجموعه آماده شده است.
وى اضافه کرد: هم اکنــون هم آخرین 

مراحل میکــس و مســترینگ روى 
مجموعه در حال انجام است و چندى 
پیش دوبله آن نیز به پایان رسید و در 

تــدارك تحویل آن بــه تلویزیون 
هستیم.

صفوى با اشــاره بــه فضاى این 
مجموعه و تغییرات آن در فصل 

جدید توضیح داد: کاراکترى 
اضافه نشده است 

و محور قصه هاى آن مربــوط به مباحث روز موضوعات 
اجتماعى و سالمت اســت. همچنین مثل سال گذشته 

شهاب حسینى روایت آن را بر عهده دارد.
ایــن تهیه کننده با اشــاره به ســاخت یــک مجموعه 
«شکرســتان» دو دقیقه اى در کنار این مجموعه گفت: 
مجموعه دو دقیقه اى «شکرستان» نیز در حال ساخت 
اســت که درباره ویروس کرونا به تولید مى رسد تا این 

مجموعه هم در نوروز به پخش برسد.
وى اضافه کرد: با ســرعت در حال 
تولید هســتیم که مجموعه هاى 
دو دقیقه اى «شکرســتان» را 
با محور بهداشــت به پخش 

برسانیم.
صفوى در پایــان گفت: این 
مجموعــه دو دقیقــه اى از 
«شکرستان» قرار است در 100 
قسمت به تولید برسد ولى حدود 
15 قسمت در نوروز با محور کرونا 

پخش مى شود.

شهاب حسینى، راوى نوروزى شد

«مافیا» هم نوروزى شد

7واهیم داشــت و تاکنــون حدود 17 قســمت از این 
جموعه آماده شده است.

ى اضافه کرد: هم اکنــون هم آخرین 
راحل میکــسو مســترینگ روى
جموعه در حال انجام است و چندى 
ش دوبله آن نیز به پایان رسید و در 

ـدارك تحویل آن بــه تلویزیون
ستیم.

صفوى با اشــاره بــه فضاىاین
جموعه و تغییرات آن در فصل 

دید توضیح داد: کاراکترى 
ضافه نشده است 

مجموعه هم در نوروز به پخ
وى اضافه کرد
تولید هســ
دقیقه دو
با محور
برسانیم
صفوى
مجموعـ
«شکرست
قسمت به
15 قسمت
پخش مى شو
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شــاید بدبین ترین هــوادار ســپاهان هم فکر 
نمى کرد پس از پیروزى 2 بر صفر تیم محبوبش 
در ســیرجان در هفته هفتم، این تیم دیگر رنگ 
پیروزى را در بازى هاى خــارج از خانه تا پایان 

هفته بیست و یکم نبیند.
سپاهان شــروع خوبى در رقابت هاى لیگ برتر 
داشــت و با دو پیروزى متوالى و در شرایطى که 
حال و روز مدعیان هم چندان خوب نبود، نشان 
داد که مى تواند شــانس اول قهرمانى باشــد و 
پیروزى مقابل پرســپولیس در ورزشگاه آزادى 
این تیم را بیشــتر از همیشــه مــورد توجه قرار 

داد.
روند ســپاهان تا هفته هاى پایانى لیگ نوزدهم 
بسیار خوب بود ولى بدشانســى ها به سراغ این 

تیم آمدند. شــاید کادر فنى ســپاهان که بهتر 
از هر کســى در مورد نقاط ضعــف و قوت تیم 
مى داند هم فکر نمى کرد پــس از پیروزى 2 بر 
صفر در سیرجان مقابل شاگردان جاللى که تازه 
به عنوان سرمربى انتخاب شده بود، این تیم دیگر 
در بازى هاى خارج از خانه موفق به پیروزى نشود 
و هفته گذشته آخرین دیدار خارج از خانه این تیم 
برابر ذوب آهن در فوالدشــهر به تساوى یک بر 

یک رسید.
در زیر نتایج بازى هاى سپاهان در خارج از خانه 
پس از برد 2 بر صفر مقابل گل گهر در سیرجان 

آمده است:
•  پارس جنوبى 1-1 سپاهان

•  نساجى 2-2 سپاهان
•  شهرخودرو 1-1 سپاهان

•  صنعت نفت 4-2 سپاهان
•  ماشین سازى 0-0 سپاهان

•  نفت مسجدسلیمان 0-0 سپاهان
•  ذوب آهن 1-1 سپاهان

نگاهى به جدول کلى بازى هاى خارج از خانه نیز 
اگرچه سپاهان را در رتبه دوم پس از پرسپولیس 
قرار مى دهد ولى از دست دادن 8 امتیاز نسبت به 
پرسپولیس که از 10 بازى خانگى اش 24 امتیاز 
کسب کرده، شرایط خوبى براى طالیى پوشان 

به شمار نمى رود.
در بازى هاى خانگــى هم البتــه اوضاع براى 
سپاهان چندان خوب نیســت و این تیم پس از 
تیم هاى تراکتور، پرســپولیس، استقالل و شهر 
خودرو با کسب 21 امتیاز در رتبه پنجم قرار گرفته 
اســت؛ اگرچه در این جدول، اختالف تیم هاى 

مدعى بسیار کم و رقابت نزدیک است.
سپاهان تا پایان هفته بیست و یکم رقابت هاى 
لیگ برتر، کمتــر از هر تیم دیگرى شکســت 
خورده؛ آنها مقابل نفت آبــادان با نتیجه 4 بر 2 
باختند و مقابل پرســپولیس هم با حکم کمیته 
انضباطى بازنده شــدند تا تنها دو شکست در 

کارنامه شــان ثبت شده باشــد ولى تنها دو تیم 
پارس جنوبى جم و نفت مســجد سلیمان بیشتر 
از این تیم به تســاوى دســت یافته اند و کسب 
10 تســاوى نشــان مى دهد که آنها امتیازات 
مهمى را مانند بازى هفته گذشته از دست دادند 
تا حاال با 10 امتیاز در تعقیب پرســپولیس باشند 
و امیرقلعه نویى کار ســختى بــراى تغییر روند 
شاگردانش در 9 دیدار باقی مانده پیش رو داشته

 باشد.

کاست.
و یکم رقابتهاى

یگرى شکســت 
2 بر 2 4ن با نتیجه 4
هم با حکم کمیته 
ها دو شکست در 
تیم ولىتنها دو ـد
جد سلیمان بیشتر

تیافته اند و کسب 
د که آنها امتیازات 
شته از دست دادند 
رســپولیس باشند 
 بــراى تغییر روند
پیشرو داشته ده

با این موج تساوى ها قهرمانى را باید در خواب دید
احمد خلیلى

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهــن گفت: دربى اصفهان 
یک روز بى روح براى فوتبال بود. دربى که انجام شد 

مانند یک بازى دوستانه اصًال جالب نبود.
قاسم حدادى فر با اشاره به بازى ذوب آهن مقابل تیم 
سپاهان، اظهار کرد: بازى سختى براى ما بود. سه روز 
قبل از این دیدار بازى سختى مقابل استقالل در تهران 
داشتیم، خسته بودیم، یک مقدار شرایط سرماخوردگى 
بین بچه ها بود و دو نفر مصدوم بودند. به جز دقایقى 
که بازى را از دســت دادیم بازى خوبى انجام دادیم و 

بچه ها شجاعانه بازى کردند.
وى با اشــاره به برگزارى بازى بدون هوادار گفت: در 
یک روز بى روح فوتبالى که تماشاگرى در ورزشگاه 
نبود توانستیم یک تســاوى به دست آوریم و جایگاه 
خود را در جدول بهتر کنیم. همیشــه دربى اصفهان 

با حضور هواداران برگزار مى شد و این دربى با حضور 
تماشاچیان زیبا بود.

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به سرماخوردگى 
بعضى بازیکنان، تصریح کرد: بازیکنان سرماخوردگى 
ساده داشــتند. یک اســترس در جامعه ایجاد شده 
است. من درخواســت دادم و به مسئوالن تیم گفتم 
بازى ها لغو شود. این بازى مثل یک بازى تمرینى بود. 
فوتبال بدون تماشــاگر زیبا نیست. امیدوارم بازى ها 
لغوشــود زیرا ســالمت بازیکنان نیز در خطر است. 
قبل از بازى و در هتل بیشــتر حرف از ویروس کرونا 
بود تا بازى فوتبال. همه خانواده هــا و بچه ها درگیر 
هستند. امیدوارم هرچه ســریع تر این بیمارى کنترل 
شود ودوباره شاهد حضور تماشــاچیان در ورزشگاه 

باشیم.

بازیکن تیم ذوب آهن با اشاره به دربى هفته گذشــته اصفهان مقابل تیم سپاهان، اظهار کرد: دربى 
اصفهان همیشه حساس است و زیبایى خود را دارد. براى برد آمده بودیم، اما یک امتیاز گرفتن از تیم 

قوى سپاهان ارزشمند است.
وحید محمدزاده با اشاره به تســاوى کردن بازى در لحظات پایانى، گفت: متأسفانه ما باید همیشه 
گل بخوریم تا خوب بازى کنیم. بازى گذشته نیز با یک اشتباه داورى و یک اشتباه نتیجه بازى 
را از دســت دادیم. در دقایق ابتدایى یک گل بد دریافت کردیم، اما با فشار به جریان بازى 

برگشتیم.
بازیکن تیم ذوب آهن با اشاره به گسترش ویروس کرونا و برگزارى بازى ها، 
تصریح کرد: اگر ویروس کرونا شیوع پیدا نکرده بود و تماشاچى در ورزشگاه 
حضور داشــت حس و حال بازى جور دیگرى بود. مــن مخالف برگزارى 

این شرایط هستم. جان ما نیز مانند بقیه انسان ها ارزش دارد. حضور خبرنگاران بازى هــا در 
و عوامل ورزشگاه نیز درست نیست. کرونا بیمارى است که همه باید جدى بگیرند.

وى در پاسخ خبرنگارى که گفت امسال، دومین سال پیاپى است که در مقابل سپاهان نتیجه تساوى 
کسب مى کنید و این تساوى باعث مى شود سپاهان از کورس قهرمانى عقب بماند، اظهار کرد: اصًال 
این طور نیست. سپاهان تیم قدرتمندى است. در ســال گذشته نیز همین اتفاق افتاد، اما هدف ما این 
نیست. ما به فکر تیم خود هستیم تا جایگاه بهترى در جدول کسب کنیم. ذوب آهن اسم بزرگى است 

و بازیکنان بزرگى داریم و همه سعى خود را براى بهتر شدن جایگاه تیم مى کنیم.

م چندان خوب نبود، نشان 
نس اول قهرمانى باشــد و 
پولیس در ورزشگاه آزادى 
همیشــه مــورد توجه قرار 

ه هاى پایانى لیگ نوزدهم
این دشانســى ها به سراغ

یک رسید.
در زیر نتایج بازى هاى سپاهان در خارج از خانه 
2پس از برد 2 بر صفر مقابل گل گهر در سیرجان 

آمده است:
1  پارس جنوبى 1-1 سپاهان •

2 نساجى 2-2 سپاهان •
1-1 سپاهان 1  شهرخودرو •

کسب کرده، شرایط خوبى براى طالیى پوشان 
به شمار نمى رود.

در بازى هاى خانگــى هم البتــه اوضاع براى 
سپاهان چندان خوب نیســت و این تیم پس از 
تیم هاى تراکتور، پرســپولیس، استقالل و شهر 
پنجم قرار گرفته  در رتبه کسب21 امتیاز 1خودرو با
هاى  جدول، اختالف تیم این اســت؛ اگرچه در

از این تیم به تســاوى دسـ
10 تســاوى نشــان مى د
مهمى را مانند بازى هفته گ
تا حاال با 10 امتیاز در تعقیب
و امیرقلعه نویى کار ســخت
9 دیدار باقی م 9شاگردانش در

 باشد.

بازیکن تیم ذوب آهن با اشاره به دربى ه
اصفهان همیشه حساس است و زیبایىخ

قوى سپاهانارزشمند است.
وحید محمدزاده با اشاره به تســاوى کر
گل بخوریم تا خوب بازى کنیم. بازى
را از دســت دادیم. در دقایق اب

برگشتیم.
بازیکن تیم ذوب آ
و تصریح کرد: اگر
حضور داشــت

این شرایط هستمبازى هــا در 
و عوامل ورزشگاه نیز درست نیست. کرو
وى در پاسخ خبرنگارى که گفت امسال،
کسب مى کنید و این تساوى باعث مى ش
این طور نیست. سپاهان تیم قدرتمندى اس
نیست. ما به فکر تیم خود هستیمتا جایگ
و بازیکنان بزرگىداریم وهمه سعىخود

وحید محمدزاده: 

ما سپاهان را از کورس انداختیم؟ نه!

باشگاه سپاهان با حضور 
دیــدار  در  نیافتــن 

مقابل پرســپولیس، 
به  بزرگى  خدمت 
ســرخپوش  یتخت تیم  پا

کردند.
 ســپاهان اصفهان این شــانس را داشــت تا در دیدار برگشت مقابل 
پرسپولیس به میدان برود و از 3 امتیاز بازى خانگى خود حفاظت کند، اما آنها 
با یک تصمیم باورنکردنى، از حضور در میدان طفره رفتند و به قول شایان 

مصلح، هم قسم شده بودند که وارد زمین نشوند!
این موضوع باعث شــد کمیته انضباطى رأى خود بابــت اتفاقات دیدار 
سپاهان و پرسپولیس را اعالم کرده و سرخپوشان را برنده بازى برگزار 
نشــده، قلمداد کند. حکمى که از نگاه مدیران پرسپولیس، کامًال عادالنه 
بود، اما سپاهانى ها قصد اعتراض نسبت به آن را دارند. اما بعید است حتى 
با وجود شانس اعتراض براى باشــگاه سپاهان، کمیته استیناف اقدام به 

تغییر رأى کند. 
در چنین شرایطى باید به هواداران سپاهان حق داد که از تصمیم مدیران 
و مربیان این تیم شاکى و عصبانى باشند، زیرا آنطور که مشخص است، 
«طرفداران واقعى» این باشــگاه حتى یک درصد هم فکر نمى کردند تیم 
محبوبشان از حضور در میدان ســر باز بزند و به همین راحتى، 3 امتیاز را 

تقدیم پرسپولیس کند.
سپاهان در بازى رفت توانســته بود پرسپولیس را شکست بدهد و بدون 
تردید با پیروزى احتمالى در دیدار برگشت مى توانست همه معادالت لیگ 
را به هم بریزد، اما آنها حتى وارد زمین هم نشدند تا 3 امتیاز شیرین در مسیر 
قهرمانى به حریف تقدیم کنند. آنها نــه تنها به تیم خود ضربه جدى وارد 
آوردند بلکه سدى محکمى برابر سایر مدعیان در کورس قهرمانى گذاشتند 

و فاصله پرسپولیس با تیم هاى دیگر را دو رقمى کردند.
این لطف و خدمتى که سپاهان به پرســپولیس کرد، به این زودى از ذهن 
سرخپوشان پاك نمى شود و البته هواداران ســپاهان مى دانند که با یک 

تصمیم آنى، چه بالیى بر سر تیمشان آمد.
فاصله پرسپولیس با سپاهان در صدر جدول به 10 رسید و پرسپولیس دیگر 
با مدعیان جدى قهرمانى بازى نمى کند. از سوى دیگر، سپاهان، تراکتور، 
استقالل و شهرخودرو باید در هفته هاى بعد مقابل هم صف آرایى کنند که 

کارشان براى رسیدن به پرسپولیس دشوار مى شود.
از ســوى دیگر، سرخپوشــان در ســه هفته آینده باید مقابل پیکان، 
ماشین سازى تبریز و شاهین بوشهر که رده هاى انتهاى جدول را در اختیار 

زیادى براى کسب امتیازات دارند، به میدان بروند و شانس 
کمیته انضباطى، نه تنها بیشــتر دارند. بــا حکم 
صدر جدول مستحکم جایگاه پرســپولیس در 
این تیم هــم تقویت شــد بلکه تفاضل گل 
براى ادامــه دادن به شــد و روحیه سرخ ها 
ســپاهانى ها بازى هاى فصل افزایش  یافت. 
بایــد منتظــر لغزش در 9 هفتــه باقی مانده یا 
یا  باشند  براى کســب سهمیه پرسپولیس 

آسیایى بجنگند.

خدمت تاریخى قلعه نویى و سپاهان
 به رقیب دیرینه

و ى ر و س پو پر نب ىر نبر ر
ســوى دیگر، سرخپوشــان در ســه هفته آینده باید مقابل پیکان،  از
ماشین سازى تبریز و شاهین بوشهرکه رده هاى انتهاى جدول را در اختیار 

ززیادى براى کسب امتیازات دارند، به میدان بروند و شانس 
کمیته انضباطى، نه تنها بیشــتر دارند. بــا حکم 
صدر جدول مستحکم جایگاه پرســپولیس در 
این تیم هــم تقویت شــد بلکه تفاضل گل 
براى ادامــه دادن بهشــد و روحیه سرخ ها 
ســپاهانى ها بازى هاى فصل افزایش یافت. 

9 هفتــه باقی مانده یا  بایــد منتظــر لغزش9در
یا باشند براى کســب سهمیه پرسپولیس 

آسیایى بجنگند.

کاپیتان تیم ســپاهان در مــورد دربى 
اصفهان با اشــاره به کســب نتیجه 
مســاوى مقابل تیــم ذوب آهن، 
اظهار کــرد: دو نیمــه متفاوت 
داشــتیم. متأســفانه نمى دانم 
نیمه دوم چــه اتفاقــى افتاد. 
تمرکز کافى نداشــتیم. با تمام 
مشکالتى که داشتیم براى برد 
آمده بودیم اما در دقیقه آخر بازى 

مساوى شد.
مهدى کیانى با اشــاره به گســترش 
ویروس کرونا تصریح کــرد: از روز بازى 

مقابل پرســپولیس تاکنون تمرکز همــه تیم به هم 
ریخته است. تمام فکر ما به این ویروس معطوف است. 
همه در مورد کرونا صحبت مى کننــد. این ویروس 
روى تمرکز بازیکنان خیلى تأثیر گذاشــته است. من 
نمى دانم مســئوالن چرا لیــگ را تعطیل نمى کنند؟ 
حتمًا باید اتفاقى براى بازیکنان فوتبال بیافتد تا لیگ 
را تعطیل کنند؟ ما دوست داشتیم هوادارانمان حضور 
داشته باشند. اگر قرار است شرایط فعلى براى هوادار 
مشکل ساز باشد براى بازیکنان نیز مشکل ساز است.

کاپتان تیم سپاهان با اشاره به دادن پنالتى به تیم ذوب 
آهن، گفت: من از کادر فنــى و بازیکنان و هواداران 
بابت پنالتى معذرت خواهى مى کنم. نمى خواهم بهانه 

بیاورم اما چند روز است که ما تمرکز کافى را نداریم. 
دلیلى ندارد که لیگ برگزار شود.

کیانى با اشاره به تأثیر اتفاقات و حواشى دیدار مقابل 
پرســپولیس در تمرکز بازیکنان بــراى بازى دربى، 
تصریح کرد: 100  در صد حاشــیه هاى بازى گذشته 
تأثیرگذار بود، اما ما با روحیه بــراى برد آمده بودیم. 
در کنار حواشــى هفته گذشــته اتفاقات بهداشتى و 
اخبار کرونا فشار روانى روى ما داشت. ما بازیکنان با 
شرایط خاصى رو به رو بودیم. ما در نیمه دوم تمرکز 
کافى را نداشــتیم. همه بازیکنان تیــم از برگزارى 
بازى ها ناراحت هســتند امیدواریم هرچه ســریع تر 

بازى ها لغو شود.

 ذوبى هاى اصفهان یک روز پس از دربى نصف جهان در دیدارى تدارکاتى برابر رضوانى کاشان 
قرار گرفتند و توانستند با نتیجه 5 بر صفر پیروز شوند.

میودراگ رادولوویچ در این دیدار از بازیکنانى که بازى نکردند استفاده کرد تا آن ها هم در شرایط 
مسابقه قرار بگیرند.

نکته جالب توجه در این دیدار هت تریک سجاد آقایى بود. بازیکن سابق استقالل که به صورت 
قرضى راهى ذوب آهن شــده اما جایى در ترکیب اصلى ندارد. دو گل دیگر این تیم را مارکوویچ 

هافبک تازه وارد صربستانى به ثمر رساند که  دقایقى براى ذوبى ها به میدان رفت.

قاسم حدادى فر:  دربى جالبى نبود

مهدى کیانى: ببخشید، نمى دانم چه شد

 با استعفاى مسعود تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان پس 
از بررسى در جلسه هیئت مدیره موافقت شد.

در پى اتفاقات دیدار برابر پرسپولیس و حکم این مسابقه 
که با نتیجه 3 بر 0 به ضرر باشــگاه اصفهانى اعالم شد 
و 150 میلیون تومان جریمه نقدى روى دست سپاهان 
گذاشت، فشــارهاى زیادى به مدیران این باشگاه وارد 
شد و روز گذشته براى بررسى شرایط ایجاد شده، هیئت 

مدیره جلسه اى اضطرارى تشکیل داد.
تابش که مسئولیت مستقیم در عدم حضور تیم فوتبال 
سپاهان در دیدار برابر پرسپولیس را برعهده داشت، پیش 
از ورود به جلسه هئیت مدیره؛ نامه استعفاى خود را آماده 
کرده بود و به آنها تقدیم کرد تا این موضوع بحث اصلى 

جلسه مدیران باشگاه سپاهان باشد. 
در پایان این جلسه با استعفاى مسعود تابش موافقت شد 

ولى کاپیتان سابق ســپاهان که تجربیات بسیار زیادى 
در حوزه هاى مختلف مدیریتى دارا اســت، همچنان به 
عنوان یکى از اعضاى هیئت مدیره در باشــگاه فعالیت 
خواهد کرد. در این جلسه تصمیمى در رابطه با مدیرعامل 
بعدى سپاهان گرفته نشده ولى به نظر مى رسد منوچهر 
نیکفر رئیس هیئت مدیره باشگاه مسئولیت امور اجرایى 
را تا انتخاب سرپرست یا مدیرعامل بعدى باشگاه عهده 

دار شود.
سپاهان که یکى از مدعیان اصلى کسب عنوان قهرمانى 
رقابت هاى لیگ نوزدهــم بود، پــس از حکم کمیته 
انضباطى و همینطور تســاوى برابر همشــهرى، حاال 
اختالفى 10 امتیازى با صدر جدول دارد و کار امیرقلعه 
نویى و شاگردانش حاال سخت تر از هر زمان دیگرى طى 

فصل شده است.

مدیرعامل سپاهان تغییر کرد 

سجاد بعد از دربى 
هت تریک کرد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023001143 مورخ 98/11/17 آقاى مصطفى 
باباخانى سرشبادرانى به شماره شناسنامه 190 کدملى 1284289370 صادره از میشان فرزند 
رحمت اله نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 19/28 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 4350- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که 

بموجب دو فقره قولنامه عادى از طرف محمد کریمى واگذار گردیده است. 
ردیــف 2- برابــر رأى شــماره 139860302023000986- 98/10/30 آقاى محمد 
مهدى شاه نطرى به شماره شناسنامه 45 کدملى 1199648221 صادره از شهرضا فرزند 
محمدحسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قســمتى از یکباب خانه به مساحت 
19/28 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1 فرعى از 4350- اصلى واقع در بخش 2 ثبت 

اصفهان که بموجب دو فقره قولنامه عادى از طرف محمد کریمى واگذار گردیده است. 
ردیف 3- برابر رأى شــماره 139860302023000991 مورخ 98/10/30 آقاى مرتضى 
زینعلى به شماره شناسنامه 780 کدملى 1091356483 صادره از نجف آباد فرزند ناصرقلى 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 19/28 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 4350- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بموجب 

دو فقره قولنامه عادى از طرف محمد کریمى واگذار گردیده است. 
ردیف 4- برابر رأى شماره 139860302023000993 مورخ 98/10/30 آقاى سید محمد 
احمدى به شماره شناســنامه 1560 کدملى 1091366276 صادره از نجف آباد فرزند سید 
حسن نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قســمتى از یکباب خانه به مساحت 19/28 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 4350- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که 

بموجب دو فقره قولنامه عادى از طرف محمد کریمى واگذار گردیده است. 
ردیف 5- برابر رأى شــماره 139860302023000988 مورخ 98/10/30 آقاى احسان 
عارف پور به شماره شناسنامه 3284 کدملى 1091383529 صادره از نجف آباد فرزند مهدى 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 19/28 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 4350- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بموجب 

دو فقره قولنامه عادى از طرف محمد کریمى واگذار گردیده است. 
ردیف 6- برابر رأى شــماره 139860302023000995  مــورخ 98/10/30 خانم فرزانه 
کریمى به شماره شناســنامه 2109 کدملى 1285099443 صادره از اصفهان فرزند على 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 19/28 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 4350- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بموجب 
دو فقره قولنامه عادى از طرف محمد کریمى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/11/26 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/12/11 م الف: 

768351 منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/351
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980222 و 980630 ج/4 له خانم الهه پور معافى و علیه 1- ام لیال اسفندى 

2- غالمرضا پورمعافى 3- غالمحسین پورمعافى 4- الله پورمعافى مبنى بر فروش پالك 
ثبتى 2861/1 و 2861 بخش دو اصفهان در تاریخ 98/12/26 ســاعت 12 ظهر در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى 
به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است 
ملکى مرحوم یدا... پورمعافى و اکنون در تصرف مالکانه وراث مى باشــد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد نظر به صورت یکباب مغازه 
در همکف و زیرزمین واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ پایین- نبش کوى ارباب مى باشد. 
مورد اول- به صورت یکباب مغازه داراى پالك ثبتى 2861/1 بخش دو ثبت اصفهان واقع 
در طبقه همکف طبق استعالم شهردارى شــماره 3/98/7773 مورخ 1398/6/10 داراى 
کاربرى تجارى مى باشد مساحت عرصه آن طبق نقشه پیوست 69/17 مترمربع شماًال به 
گذر غربًا به پیاده رو خیابان چهارباغ پایین و مابقى حدود به پالك محدود مى باشــد طبق 
جوابیه استعالم شهردارى مقدار 12 متر مربع آن در  تعریض گذر قرار دارد. مغازه فوق داراى 
کف سرامیک، بدنه رنگ، درب ورودى سکوریت، پنجره فلزى، نما آجر و داراى انشعابات 
شهرى مى باشد. لهذا با توجه به موقعیت محل، مساحت و کاربرى ارزش شش دانگ پالك 
فوق با کلیه حقوق تجارى به مبلغ 19/723/650/000 ریال و ارزش یک دانگ آن به مبلغ 
3/287/275/000 ریال (سه میلیارد و دویست و هشتاد و هفت میلیون و دویست و هفتاد 
و پنج هزار ریال) برآورد و اعال م نظر مى گردد. مورد دوم- به صورت مکان ورزشى داراى 
پالك ثبتى 2861/0 بخش دو ثبت اصفهان واقع در زیرزمین طبق اســتعالم شهردارى 
شماره 3/98/7773 مورخ 1398/6/10 داراى کاربرى خدماتى مى باشد. مساحت عرصه 
آن طبق نقشه پیوست 76/01 مترمربع شــماال به گذر غرب به پیاده رو و خیابان چهارباغ 
پایین و مابقى حدود به پالك محدود مى باشــد. طبق جوابیه استعالم شهردارى مقدار 12 
مترمربع آن در تعریض گذر مى باشد. محل مذکور داراى کاربرى خدماتى به صورت اعیانى 
قدیمى با سقف طاق و چشمه واقع در زیرزمین و راه دسترسى آن از کوچه ارباب مى باشد. 
لهذا با توجه به موارد فوق الذکر، موقعیت محل، مساحت و کاربرى ارزش شش دانگ آن به 
مبلغ 6/410/000/000 ریال و ارزش یک دانگ آن به مبلغ 1/068/333/333 ریال (یک 
میلیارد و شصت و هشت میلیون و سیصد و سى و سه هزار و سیصد و سى و سه ریال) برآورد و 
اعالم نظر مى گردد. م الف: 779136 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/12/122

تحدید حدود اختصاصى
شــماره: 98/0006082- 98/12/6 نظــر بــه اینکــه بــه موجــب راى شــماره 
ــــ 98/09/04 هیأت قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى  139860302210001557ـ 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 124/21 مترمربع 
تحت پالك شماره 1721/2 واقع در بخش 6 ثبتى اصفهان، در مالکیت  خانم عفت باقرى 
اشکاوندى فرزند بهرام شماره شناسنامه 9 اصفهان کدملى 1291799966 مستقر گردید 
و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق 
الذکر و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز: شنبه مورخه: 1399/01/16 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین 
و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط 
تا (30) روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم 

و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضى 
ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با 
رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 1398/12/11 م الف: 787858 صیادى صومعه- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /12/186
حصروراثت 

مجید غضنفرى داراى شناسنامه شماره 248 به شــرح دادخواست به کالسه 1902/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره 
امیرخانى نجف آبادى بشناســنامه 982 در تاریخ 98/11/8 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محبوبه غضنفرى ش ش 3594 
، 2. ملیحه غضنفرى ش ش 769 ، 3. مجید غضنفرى ش ش 248 ، 4. مهدى غضنفرى ش 
ش 28978 ، (فرزندان متوفى)، 5. حسین غضنفرى ش ش 21816 (همسر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 786718/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/177
 حصروراثت 

ابوالقاســم جعفرى اورگانى  داراى شناسنامه شماره 398 به شــرح دادخواست به کالسه 
1735/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان خدیجه مددى نجف آبادى بشناسنامه 54 در تاریخ 97/2/22 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا جعفرى اورگانى  
ش ش 368 ، 2. مریم جعفرى اورگانى  ش ش 35 ، 3. محمود جعفرى اورگانى  ش ش 234 
، 4. ابوالقاســم جعفرى اورگانى  ش ش 398 ، (فرزندان متوفى)، 5. جعفر جعفرى اورگانى  
ش ش 1436 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 762965/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /12/178
 اخطار اجرایى

محکوم علیه محمد عســگریان مجهول المکان و محکوم له حسین رنجبرنوروز بنشانى 
شاهین شهر خ مدرس کاشــانى فرعى 8 پ 7به موجب راى شــماره 539تاریخ 27 / 9 / 
98 حوزه 5 قضایى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم 
است به الزام خوانده محمد عسگریان به انتقال سند رسمى خط تلفن همراه اول به شماره 
09131121138 بنام خواهان و پرداخت مبلغ 000 / 145 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
ابطال تمبر و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى در حق خواهان محکوم له صادر و اعالم 
مى نماید . پرداخت نیم عشر دولتى هزینه اجرا بعهده محکوم علیه مى باشد .  ماده 34 قانون 
اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   786437 /م الف.  مجتبى رضوانى  -  قاضى شعبه 

پنجم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 12/187 
ابالغ اخطاریه

آقاى میالد علینژاد دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت ابوالفضل محمود صالحى به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 727 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 99/1/16 
ساعت 30 / 9  صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 

ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شد 786488/م الف. مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر  /12/188 
حصر وراثت

آقایستار ظفریان با وکالت خانم الهام زندیه به شــماره شناسنامه 4689678707 با استناد 
شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  شناســنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 98 / 810  
تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان بیگم جان ظفریان ریگکى 
فرزند سهراب بشناسنامه شــماره 4689176612 در تاریخ 28 / 10 / 89 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – ستار ظفریان  نام پدرســهراب شماره شناسنامه 
4689678707 نسبت با متوفى برادر 2- محمودظفریان  نام پدر سهراب  شماره شناسنامه 
1818860953 نسبت با متوفى برادر 3- رســول ظفریان ریگکى  نام پدر سهراب شماره 
شناسنامه 4688968426 نسبت با متوفى برادر4- ماهبس ظفریان ریگکى  نام پدر سهراب 
شماره شناسنامه 4689176779 نسبت با متوفى خواهر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد گردید . 786423 /م الف –شــاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت 

شاهین شهر/12/189 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان فرشاد طاهرى  دادخواستى به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت خوانده فاطمه سلیمانى شــیخ آبادى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
641/98 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 20 / 1/ 99 ساعت 5/15 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 786454 /م الف. 

مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /12/190 
مزایده

شــماره پرونده : 9609983731500831 شــماره بایگانى :970330در پرونده کالســه 
970330 اجرایى و به موجب دادنامه 1118-960 صادره از شعبه پنجم  عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقایان 1- محسن اله وردى مارکده فرزند اسماعیل  2-  عباس مقامى 
فرزند صفدر بصورت تضامنى محکومند به پرداخت 906/092/288 ریال بابت محکوم به 
و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له محمد حجتى و  مبلغ 22/500/000 ریال 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طرف محکوم علیه محسن اله وردى خودروى 
سوارى 405 جى ال ایکس به شماره انتظامى 43 ج 727 ایران 23 به عنوان مال معرفى و 
توقیف و تحویل پارکینگ ایثار 2 گردیده و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى 
مجید کیان ارثى  به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: خودروى فوق مدل 90 به رنگ متالیک 
نقره اى فاقد بیمه نامه و شیشه ها سالم و جلو خودرو تصادفى و دور رنگ و بدنه خش دارد 
و دوگانه سوز و الستیکها 30 درصد به مبلغ 430/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. که 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/12/27 ساعت 10 صبح و در محل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى نجف آباد 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجــدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 788300/م 

الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 12/191

آگهى تغییرات
شرکت ثمین تالش پارســا سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 59207 و شناســه ملى 
14007086719 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى به طور فــوق العاده 
مورخ 1398/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - کیوان صادقى نژاد به شــماره ملى 
1740137574، اقدس حســین آبادى به 
شماره ملى 1249651980 و سمیرا حاجى 
حیدرى به شماره ملى 1142386597 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدنــد. - منصور عابدى رنانى به 
شماره ملى 1293129518 و فاطمه بابائى 
اشجردى به شماره ملى 1270541897 به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على 
البدل شــرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. -روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (788049)

تاسیس
شرکت سهامى خاص یدك خواجه ایرانیان درتاریخ 1398/11/29 به شماره ثبت 64124 به شناسه ملى 
14008998133 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت : تهیه ، تولید ، توزیع ، مونتاژ ، بسته بندى ، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع 
خودرو سبک و سنگین ، انواع قطعات و لوازم یدکى مرتبط با صنعت خودرو سازى و خدمات پس از فروش ، 
انواع قطعات و لوازم یدکى خودرو داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور 
، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت 
، شرکت در کلیه همایش ها و سمینار هاى بین المللى و داخلى در داخل و خارج از کشور ، صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، صادرات و واردات قطعات یدکى ، شرکت در کلیه مناقاصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى وحقوقى 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 نیرو جنوبى ، کوچه شهید مهدى شــمس ، خیابان نیرو جنوبى ، پالك 0 ، طبقه همکف 
کدپستى 8158775351 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 1056 مورخ 1398/11/16 نزد بانک پست بانک شعبه مرکزى با کد 0803 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مریم صمدى به شماره ملى 1293048348و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى محسن خواجه زاده به شماره ملى 3539676988و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ماشاءاله خواجه زاده به شماره ملى 3539833498و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت 
با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى میثم رحیمیان به شماره ملى 1270922769 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى 
سیدمجتبى فیاضى بروجنى به شــماره ملى 4650365198 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
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 (788039)

تاسیس
شرکت سهامى خاص خدمت گستر ترگل بادرود درتاریخ 1398/11/06 به شماره ثبت 361 به شناسه ملى 
14008946367 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت : تامین نیروى انسانى موقت حجمى و پیمانکارى ادارات سازمانها و نهادها و دستگاه 
 IT ، هاى اجرایى دانشگاه ها و مراکز آموزشى و شهردارى ها و دهیارى ها در بخش خدماتى ، فضاى سبز و تنظیف
، نگهدارى تاسیسات ، سرایدارى و آشپزى وخدمات غذا خورى و پخت وپز وسلف سرویس ، حمل و نقل درون 
شهرى و سرویس حمل و نقل درون شهرى ادارات و دانش آموزان ، برپایى نمایشگاه هاى فصلى بجز نمایشگاه 
هاى فرهنگى و هنرى ، بازار روز ، حسابدارى شــرکت ها و تهیه طرح توجیهى فنى و مالى بخشهاى تولیدى و 
توزیعى و خدماتى . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نطنز ، بخش امام زاده ، شهر بادرود، محله منتظرى ، کوچه صالح 
، کوچه مهتاب ، پالك 9 ، طبقه همکف کدپستى 8766114366 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدى منقسم به 10 سهم 100000 ریالى تعداد 10 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 926/106 مورخ 1398/10/25 نزد بانک رفاه کارگران شعبه بادرود 
با کد 926 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى امیرحسین نقدى بادى به شماره ملى 1230023992و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رضا نقدى بادى به شــماره ملى 1239198302و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه جامعى بادى به شماره 
ملى 1239867719و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى و مشارکت هاى مدنى و آنچه براى 
شرکت ایجاد تعهد نماید و یا شرکت را برى سازد با امضاى منفرد آقاى رضا نقدى بادى (مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى شرکت با امضاى منفرد آقاى رضا 
نقدى بادى (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم فاطمه آذرگون به شماره ملى 1230053913 به سمت بازرس على البدل به مدت یک 
سال مالى آقاى محمدرضا نقدى بادى به شماره ملى 1230067078 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال 
مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى بادرود (788274)

آگهى تغییرات
شرکت ثمین تالش پارسا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 59207 و شناســه ملى 
14007086719 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/07/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کیوان صادقى 
نژاد به شماره ملى 1740137574 بسمت 
رئیس هیئت مدیره، سمیرا حاجى حیدرى 
به شماره ملى 1142386597 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و اقدس حسین آبادى 
به شــماره ملى 1249651980 بسمت 
مدیر عامــل براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شــرکت و 
سایر اوراق ادارى و عادى با امضاى هر یک 
از اعضاى هیئت مدیره به تنهایى و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (788054)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى و ســاختمان آساك 
صنعت شــایگان ســهامى خــاص به 
شــماره ثبــت 61881 و شناســه ملى 
14007937617 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/06/17 حسین پرچمى به شماره 
ملى 1750664003 و على دشتســتانى 
به شماره ملى 1755590113 و ابراهیم 
باقرى پبدنى به شماره ملى 1111939454 
بعنوان اعضاى اصلى هیئــت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد. . على 
لموچى تاراجى به کد ملى 1111945901 
و صادق عباسى کد ملى 1111936323 به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس 
على البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (788056)

آگهى تغییرات
شــرکت گروه ایده صنعت پردیس سبز 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54490 و 
شناســه ملى 14005125321 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1398/09/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - پریسا نامدارپور کدملى 
4689795215 ، سیدمحســن حامــى 
کدملى 1285157745 و شــیدا شریفى 
جشوقانى کدملى 1270333232 بسمت 
اعضــاى اصلى هیئت مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - مسعود برزو 
اصفهانــى کدملــى 1280380101 و 
محمدصادقى کدملى 1292386223 به 
ترتیب بسمت بازرس اصلى و بازرس على 
البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (788058)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود تاسیساتى فرا دماى بهمن راد درتاریخ 1398/11/30 به شماره ثبت 
64135 به شناسه ملى 14009003062 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیسات شامل لوله کشیهاى صنعتى 
، اسیدشویى ، تصفیه آبهاى صنعتى ، شیشه والوها ، ابزارآالت کنترلى روى لوله ها و مخازن ، نصب 
مخازن ، استنلس استیل و کربن اســتیل ، خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در 
راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و 
شرکتهاى دولتى و خصوصى ، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از 
داخلى و بین المللى ، حضور در سمینارها و کلیه نمایشگاههاى بین المللى داخلى و خارجى درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى ولى عصر 
، فاز اى ، خیابان مشفق کاشانى ، کوچه فرعى سیزدهم [13] ، پالك- 52 ، طبقه منفى 1 کدپستى 
8179635867 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقاى فرهاد آذرى خو به شماره ملى 2299247807 دارنده 990000 ریال 
سهم الشرکه خانم مریم شیخ کوپائى به شماره ملى 5659361730 دارنده 10000 ریال سهم 
الشرکه مدیر عامل آقاى فرهاد آذرى خو به شماره ملى 2299247807و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (788064)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى و ساختمان آساك صنعت 
شایگان ســهامى خاص به شــماره ثبت 
61881 و شناســه ملى 14007937617 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/06/17 على دشتســتانى به شماره 
ملى1755590113 بســمت رئیس هیأت 
مدیــره - ابراهیم باقرى پیدنى به شــماره 
ملى1111939454 بســمت نایب رئیس 
هیأت مدیره - حســین پرچمى به شــماره 
ملــى1750664003 بســمت مدیر عامل 
براى مدت دو ســال انتخاب شــدند . مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیــات مدیره خواهد 
بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل منفرداً با 
مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى 
و عادى شرکت با امضاى مدیرعامل منفرداً و 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(788085)

آگهى تغییرات
شــرکت گروه ایده صنعت پردیس سبز 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 54490 
و شناســه ملــى 14005125321 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/09/30 پریســا نامدارپور کدملى 
4689795215 بســمت مدیرعامــل ، 
سیدمحسن حامى کدملى 1285157745 
بسمت رئیس هیات مدیره و شیدا شریفى 
جشوقانى کدملى 1270333232 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شــرکت با 
امضاء رئیس هیئت مدیــره منفرداً با مهر 
شرکت معتبر است و ســایر اوراق ادارى و 
عادى شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره 
منفرداً و با مهر شــرکت معتبر مى باشد. 
ضمناً مدیرعامل مجــرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (788115)
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آگهى تغییرات
شرکت نســاجى آرا ریس پارتاك ســهامى خاص به 
شماره ثبت 63984 و شناســه ملى 14008942840 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى 
شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى نجف اباد به 
نشانى استان اصفهان ، شهرســتان نجف آباد ، بخش 
مهردشت ، شهر دهق، محله شــهرك صنعتى ، خیابان 
نهم[شــقایق] ، خیابان فرعى دوم[شــمیم] ، پالك 0 ،
 16-24 ، طبقه همکف کدپستى 8541946653 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (788261)

آگهى تغییرات
شرکت کشت و صنعت گلزار طبیعت شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 25615 و 
شناســه ملى 10260463764 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1397/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
اعضاى هیات مدیره عبارتند از : آقاى حبیب اله 
بصیرى اصفهانى به کد ملى 1284307301 
خانم مریــم زیبا انــدام رادى بــه کد ملى 
0050483420 آقــاى مجید بصیرى به کد 
ملى 1282843710 براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند خانم عطیه فیالى به کد ملى 
0063418045 به ســمت بــازرس اصلى 
آقاى على فیالى به کد ملى 0010701311 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک 
سال مالى انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت نشــر آگهى هاى شرکت 
انتخاب شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت منتهى به سال 1396/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت. - اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (788142)

تاسیس
شرکت سهامى خاص منشور سپید نقش جهان درتاریخ 1398/12/06 به شماره ثبت 64178 به شناسه ملى 14009016703 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : تامین نیروى 
انسانى موقت متخصص و غیر متخصص ، آموزش ارتقاء سطح فیزیکى بدنى ، آموزش و روانشناسى و شناخت آناتومى بدن انسان 
، فیزیولوژى ، زبان بدن ، شخصیت شناسى ، آموزش ورزش هاى رزمى ، تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایى ، بسته بندى مواد غذایى ، 
خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ کارت بازرگانى از گمرکات داخلى و خارجى در راستاى تحقق 
اهداف شرکت ، گشایش حساب ، اعتبار اسنادى ، ضمانت نامه ها و حواله جات ، فاینانس و ریفاینانس نزد بانکها ، موسسات مالى 
و شرکتهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانک 
هاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و 
شرکتهاى دولتى و خصوصى ، شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شیخ کلینى ، خیابان استقالل جنوبى ، 
کوچه اول [1] ، پالك- 46 ، طبقه همکف کدپستى 8168963191 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 260/398 مورخ 1398/11/29 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره خانم سپیده تیزرو اسپیلى به شماره ملى 1288277717و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجتبى 
کیا به شماره ملى 1292603674و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مژده 
کیا به شماره ملى 1292710683و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى پوریا امیرى به شماره 
ملى 1284944476 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى محسن صادق زاده پوده به شماره ملى 1292646594 
به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى 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 (788130)

آگهى تغییرات
شرکت پیشگامان زر ریس سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
54268 و شناسه ملى 14005016583 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان، 
شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مشتاق ، 
خیابان سید ابوالحسن اصفهانى ، کوچه دلگشاى اول [3] ، پالك - 4، 
ســاختمان 110 ، طبقه دوم کدپستى 8153673715 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. ماده 2 اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد:ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و 
فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و کلیه خدمات 
و تعمیرات مربوط به دیتا سرور و سرورهاى کامپیوترى وخرید فروش 
کلیه دستگاه هاى دیتا سرور و سرورهاى کامپیوتر و کلیه فعالیت هاى 
مربوط به سرورهاى کامپیوترى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه 
کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص 
و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و 
تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى 
صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 
و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى، اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (788052)

آگهى تغییرات
شــرکت صفا بخــش نقش جهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 726 و شناسه 
ملى 10260131225 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/10/29 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : نام شــرکت به 
" پترو امید سینا " تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (788271)

فقدان سند مالکیت 
شماره: 139885602030014481      خانم اقدس سورانى یانچشمه فرزند کرمعلى باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 8655 فرعى از شماره 790 اصلى که قبًال پالك ثبتى 
790/1450 باقیمانده بوده اســت  واقع در قطعه 8 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان که 
سند مالکیت آن در دفتر الکترونیک امالك شماره 139520302030004814 ثبت و سند 
چاپى بشماره 861945 ســرى ب 94 بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/12/11 
788318/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى/ 12/192

یک فوق تخصص ریه، از تب، ســرفه و تنگى 
نفس به عنوان شــاه عالمت بیمــارى کرونا 

ویروس نام برد.
حمیدرضا جماعتى، با عنــوان این مطلب که 
معموالً افرادى با تنگى نفس شدید، پذیرش و 
پس از انجام معاینه و آزمایشات الزم بسترى 
مى شــوند، گفت: تعداد زیادى از افرادى که با 
عالیم تب، سرفه و تنگى نفس به مراکز درمانى 
مراجعه مى کنند، نیازى به بسترى شدن ندارند. 
وى افزود: این افراد بــا اقدامات درمانى اولیه 

و مراقبت هاى الزم در منزل، بهبود مى یابند.
این فوق تخصص ریه با عنــوان اینکه میزان 
مرگ و میر کرونا ویــروس دو درصد از افراد 
بسترى را شامل مى شود، ادامه داد: میزان مرگ 
و میر آنفلوآنزاى فصلى تا 20 درصد است. اما 
تفاوت ویروس کرونا با سایر ویروس ها، قدرت 

باالى سرایت و شدت مسرى بودن آن است.

فربد فدایى، روانپزشــک در روزنامه «ایران» 
نوشــت: این یک وضعیت شناخته شده است 
که وقتى انسان در مورد یک بیمارى اشتغال 
فکرى پیدا کرد، احساس مى کند نشانه هاى 

بیمارى در خود او نیز وجود دارد.
در شــرایط جارى با توجه بــه اهمیتى که به 
بیمارى کرونا داده شده است، بسیارى از مردم 
نشانه هاى این بیمارى را که آموخته اند در خود 
احساس مى کنند، اما این احساس با واقعیت 
منطبق نیســت و خیلى از اوقات ممکن است 
افراد در مورد نشــانه هاى بیمارى اطالعات 
نادرستى داشته باشــند و جالب اینجاست که 

برخى همان اطالعات نادرســت را در خــود به عنوان 
نشانه هاى بیمارى احساس مى کنند.

براى نمونه فرض کنید به کسى گفته باشند که نشانه هاى 
بیمارى کرونا، دل درد و پایین آمدن درجه حرارت بدن 
است. این فرد همین نشانه ها را در خود احساس مى کند. 
باید دانســت در بین عموم مردم برخى افراد هستند که 

نوعى بیمارى به نــام «هیپوکندریازیس»  یا خودبیمار 
انگارى دارند. علت اینکه این نام گذاشته شده این است 
که عموماً این افراد در ناحیه تحتانى شکم خود و خیلى از 
اوقات سمت راست بدن احساس بیمارى مى کنند، این 

ناحیه از بدن هیپوکندر نامیده مى شود.
این افراد هرگونه وضعیت طبیعى یا هرگونه تغییر جزئى 

وضعیت بدنى را دلیل بیمارى مى دانند. براى 
نمونه این گونه افراد اگر احساس تپش قلب 
مى کنند، چیــزى که به طــور معمول براى 
انسان پیش مى آید، سریعًا به متخصص قلب 
مراجعه مى کنند چــون فکر مى کنند بیمارى 
قلبى دارند. این قبیل بیماران در مواردى که 
همه گیرى بیمارى به وجود مى آید، بســیار 
مستعدتر از سایرینى هستند که همان نشانه ها 

را در خود ببینند.
دســته دیگر بیماران وسواســى هستند که 
آنان نیز در این شــرایط که توصیه به رعایت 
بهداشت و شستن دســت ها مى شود، کار را 
از حد مى گذرانند و به صورت غیرعادى در هر ســاعت 
هفت هشت بار دست ها را مى شــویند. بهترین توصیه 
این است که افراد راجع به زوایاى بیمارى و زمینه هاى 
آن و همین طور مسائل روانى که سبب احساس بیمارى 
به صورت ناهنجار مى شــود، اطالعات دقیق و علمى 

داشته باشند. 

این روزها به دلیل انتشــار اخبــار کرونایى، کــودکان نیز ممکن 
است مانند بزرگساالن تحت تأثیر شــرایط ایجاد شده قراربگیرند 
و دچار اضطراب شــوند اما با این تفاوت که ممکن است همچون 
بزرگ ترها نتوانند در مــورد این ویروس صحبــت کنند. توصیه 
مى شود با در نظر گرفتن ســن کودك در مورد شرایطى که در آن 
به ســر مى بریم صحبت کنید و به وى اطالعات متناسب با سنش 

را بدهید.
ممکن است کودکان در اثر اســترس و یا نگرانى بیش از حد دچار 
عالیمى مثل حالت تهوع، اســتفراغ، اســهال، گریه، بى قرارى، 
پرخاشگرى، کاهش اشــتها و یا اختالل خواب شوند. به یاد داشته 
باشید این عالیم چنانچه ناشى از اســترس باشد طبیعى است و با 
کاهش استرس این نشانه ها هم کم مى شود ولى در صورت تکرار 
و طوالنى شــدن این عالیم بیش از دو یا ســه روز حتمًا با پزشک 

مشورت کنید.
در این گونه مواقع بهتر است تا حد امکان در مورد کمیت و کیفیت 
عملکرد کودکان و دانش آموزان آســان بگیرید. براى مثال اگر در 
فصل امتحانات هستند و نگران نتیجه هســتند، به آنها اطمینان 
بدهید که اولیاى مدرسه حتمًا خودشــان براى این شرایط فکرى 

خواهند کرد و یا فرصت جبران خواهند داد.
به کودکان بگویید طبیعى اســت که اســترس داشــته باشند و 
نگران خود یــا نزدیکان باشــند ولى نشــانه هاى اضطراب بیش 
از حــد و غیرطبیعى را نیز به آنهــا آموزش دهید. آنها را تشــویق 
کنید نگرانى هایشــان را با شــما در میان بگذارند و در صورتى که 
استرس زیادى داشتند از پزشــک، روانپزشک یا روانشناس کمک 

 . یــد بگیر
کــودکان در

شرایط بحران و پس 
از وقوع حــوادث ناگوار 

بیش ازهر زمــان دیگرى نیاز 
به بازى و تفریح دارند. بازى باعث 

منحرف کــردن توجه آنان از اســترس 
مى شــود وبه آنها آرامش مى دهد. سعى کنید 

برنامه هاى ســرگرمى و بازى کودکان را در منزل 
بیشتر کنید.

روش هاى آرامســازى را با کودکان تمرین کنید. براى مثال 
مى توانید در منزل روش هاى آرام سازى عضالنى، تنفس عمیق، 
تجســم خالقانه را تمرین کنید. یکى از تمرین هاى آرام ســازى 
براى کودکان نقاشى کردن است؛ به کودکان کمک کنید در مورد 
موضوعى که نســبت به آن ترس و یا نگرانى دارند نقاشى بکشند. 
تمرین دیگر قصه گویى است به کودکان کمک کنید موضوعى که 
نســبت به آن ترس و یا نگرانى دارند را به صورت داستان یا قصه 

بازگو کنند.
همچنین بازى داســتان نویســى روش دیگرى براى آرام کردن 
کودکان است به این شکل که به کودکان کمک کنید با استفاده از 
یک کاغذ و قلم یک داستان را شروع کنند و در باالى صفحه یک یا 
چند خط در مورد داستان خود بنویسند و سپس کاغذ را به کودك یا 
فرد دیگرى که کنارش هست بدهد تا ادامه داستان را بنویسد کاغذ 
را به همه کودکان و افرادى که در آن جمع حضور دارند بدهید تا هر 

نفر 
قسمتى 

از داســتان را 
تکمیل کنــد و در

نهایت به دست اولین نفر 
برسد و سپس داستان نهایى را 

براى همه بخوانــد، این کار عالوه 
بر اینکه باعث سرگرمى و انحراف فکر 

کودکان از افکار مزاحم و استرس زا مى شود 
در بسیارى مواقع باعث خنده و شادى و احساس 

آرامش و لذت در آنها خواهد شد.

اصلى ترین راه جلوگیرى از شیوع ویروس کروناى جدید، 
رعایت بهداشت فردى توسط تمامى افراد جامعه است. 
تمامى افراد در هر موقعیت اجتماعى مى توانند با رعایت 
نکات ساده بهداشتى نقشى بسیار مهم در جلوگیرى از 
شیوع این ویروس داشــته باشند یکى از مکان هایى که 
بیشترین حضور مردم را در خود مى بیند، نانوایى ها هستند 
که الزم است نکات بهداشتى براى پیشگیرى از شیوع 

بیمارى در این اماکن رعایت شود.
1- آگاهى کارکنــان نانوایى از عالیم شــایع ویروس 
کرونا (تب، سرفه خشک و تنگى نفس) بسیار ضرورى 

است.
2- افراد شاغل در نانوایى در صورت داشتن عالیم ابتال 

هرگز نباید به محل کار خود مراجعه کنند.
3- از ورود افــراد متفرقه به داخــل کارگاه نانوایى باید 

خوددارى شود.
4- در نانوایى ها یک فروشنده صرفًا براى اخذ وجه باید 
به کار گرفته شود و این فرد به هیچ عنوان نباید با تهیه و 

توزیع نان در تماس باشد.

5- تا حد امکان باید از تبادل پول نقد خوددارى شود.
6- نانواها از ماسک و کاله مناسب استفاده کنند.

7- شستشوى مکرر دست نانواها هر نیم ساعت یکبار 
ضرورى است.

8- تمامى تجهیزات نانوایى و ســطوحى که نان روى 
آن قرار مى گیرد به صورت روزانه و قبل از شــروع کار 

ضدعفونى و گندزدایى شود.
9- تمامى پرسنل نانوایى باید هر روز حمام کنند و حداقل 

یکبار در روز لباس خود را تعویض کنند.
10- با توجــه به ازدحام جمعیت و تشــکیل صف هاى 
نانوایى مردم نکات بهداشتى را بیشتر رعایت کنند و در 
غیر این صورت، نانواها، باید مردم را آگاه کند که فاصله 

را رعایت کنند.
11- اگر از رعایت اصول بهداشــتى مطمئن نیستید از 

نان هاى بسته بندى صنعتى استفاده کنید.
12- اگر در خود عالیم بیمــارى را حس مى کنید هرگز 

براى خرید نان به نانوایى نروید.
13- از دست زدن به نان مشتریان دیگر خوددارى کنید.

محققان ژاپنى نشان بررســى هــاى 
مى دهد اگر افراد مبتال به پارکینسون به طور مرتب پینگ پونگ بازى 

کنند، شاهد کاهش عالیم این بیمارى خواهند بود.
انجام بازى پینگ پونگ مستلزم حرکات دقیق چشمان براى تعقیب 
توپ، هماهنگى دست ها و واکنش سریع اســت و همه این مسائل 
باعث مى شود که این بازى به یک بازى مناسب براى افراد مبتال به 

پارکینسون مبدل شود.
محققان ژاپنى مى گویند افراد مبتال به آلزایمر، پارکینسون و دیگر 

بیمارى هاى مرتبط با فراموشى باید به طور مرتب بازى 
پینگ پونگ را انجام دهند تا از پیشــرفت بیمارى یادشده جلوگیرى 

کنند.
این پژوهشگران مى گویند اگر افراد مبتال به پارکینسون به مدت شش 
ماه پینگ پونگ بازى کنند، آن قدر توانمند خواهند شد که مى توانند امور 
روزمره خود را به طور مرتب انجام دهند. این بررسى با مطالعه بر روى 

12 بیمار که به طور متوسط 73 سال سن داشته اند، انجام شده است.

متناسب با   سن کودك در مورد کرونا صحبت کنید 

شاه عالمت کرونا را 
بشناسیم

مهمترین نکات بهداشتى براى 
پیشگیرى از کرونا در نانوایى ها

شاید شما «هیپوکندریازیس» دارید!

خود احساس مى کند. 
هرگونه وضعیت طبیعى یا هرگونه تغییر جزئىخى افراد هستند که  به صورت ناهنجار مى شــود، اطالعات دقیق و علمىاین افراد

داشته باشند. 

محققان ژاپنى نشان بررســى هــاى 
مرتب پینگ پونگ بازى مى دهد اگر افراد مبتال به پارکینسون به طور

کنند، شاهد کاهش عالیم این بیمارى خواهند بود.
نجام بازى پینگ پونگ مستلزم حرکات دقیق چشمان براى تعقیب 

بیمارى هاى مرتبط با فراموشى باید به طور مرتب بازى 
پینگ پونگ را انجام دهند تا از پیشــرفت بیمارى یادشده جلوگیرى

کنند.

درمان پارکینسون 
با پینگ پونگ
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شهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 98/100/1525 مورخ 
98/09/02 شوراى اسالمى شهر تیران نسبت به اجاره واحدهاى تجارى ادارى 

مجتمع نگین براى مدت یکسال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در 
مزایده به شهردارى تیران مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 98/12/21 به دبیرخانه حراست شهردارى تیران تحویل 

نمایند.

آگهى مزایده نوبت سوم

حسن شفیعى- شهردار تیران حسن شفیعى- شهردار تیران 

چاپ اول

م الف: 790047 

این شهردارى در نظر دارد به استناد به صورتجلسه مورخ 98/06/23 شوراى اسالمى 
شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى و فروش 2 پالك با کاربرى مسکونى اقدام نماید 
متقاضیان مى توانند تا تاریخ 99/01/10 جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه 
نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 

1399/01/11 مى باشد.
تاریخ بازگشایى پاکت ها 99/01/16 خواهد بود.

شهردارى در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

رضا غالمرضایى - شهردار نصرآبادرضا غالمرضایى - شهردار نصرآباد

نوبت اول

م الف: 790289

شــهردارى خور به اســتناد مصوبه شــماره 209 مورخ 98/08/08 شــوراى اســالمى 
شــهر خــور در نظــر دار د نســبت بــه فــروش 4 دســتگاه خــودرو (آتش نشــانى بنــز 
و بادســان و خــاور بنــز و فوتــون) شــهردارى از طریق آگهــى مزایــده و دریافت 
بهــاى آن بــه صــورت نقــد اقــدام نمایــد. (پرداخــت هــر نــوع مالیات، عــوارض 
ــد جهــت  ــان مى توانن ــد) متقاضی ــدار مى باش ــده خری ــه عه ــى ب ــه آگه و هزین
دریافــت فــرم پیشــنهاد قیمــت، ســایر مــدارك و شــرکت در مزایــده مذکــور 
تــا پایــان وقــت ادارى ســاعت 14:30 روز شــنبه مــورخ 98/12/17 بــه شــهردارى 

خــور مراجعــه نمایند. 

آگهى مزایده

على اصغر خادمى- شهردار خورعلى اصغر خادمى- شهردار خور

نوبت دوم

م الف: 781577

شهردارى باغشاد باستناد مصوبه شماره یک صورتجلسه شماره 177 مورخ 1398/05/08 شوراى محترم 
اسالمى شــهر در نظر دارد تعداد 9 پالك زمین خود را با کاربرى مسکونى از مجموعه تفکیکى پالك هاى 
مسکونى بنیاد مسکن واقع در شهر باغشاد، ضلع غربى محله نوگوران را از طریق مزایده عمومى و با باالترین 

قیمت پیشنهادى براساس قیمت پایه کارشناسى به فروش برساند. 
لذا از کلیه متقاضیان خریــد دعوت به عمل مى آید از تاریــخ 1398/12/10 لغایت پایان وقت ادارى مورخ 
1398/12/24 جهت کسب اطالع از سایر شــرایط و همچنین خرید اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى 

باغشاد مراجعه نمایند.
1- کلیه پیشنهادات قیمت، ضمانتنامه و فیش واریزى شرکت در مزایده مى بایست تا در پاکت هاى دربسته 

جداگانه تا پایان وقت ادارى 1398/12/24 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل داده شود.
2- شهردارى در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- هزینه چاپ آگهى روزنامه و کارشناسى قیمت به عهده برنده مزایده مى باشد.
4- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است. 

آگهى مزایده فروش زمین

میثم بکتاشیان- شهردار باغشادمیثم بکتاشیان- شهردار باغشاد
م الف: 790068

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد از آغاز عملیات گندزدایى و ضدعفونى 
ساختمان ها و خوابگاه هاى دانشجویى این دانشگاه براى پیشگیرى از شیوع ویروس 

کرونا خبر داد.
به گزارش روابــط عمومى واحد نجف آباد، با تشــکیل کمیته بحران و ســتاد ویژه 
پیشگیرى و کنترل شیوع ویروس کرونا در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد، تمام 

تمهیدات الزم پیش بینى و اقدامات الزم انجام شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: براساس اعالم وزارت بهداشت و به 
دلیل جلوگیرى از شیوع ویروس کرونا تمام فعالیت هاى آموزشى و کالس هاى درسى 
و کارآموزى و کارورزى دانشجویان پزشکى و پیراپزشکى در دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد تا پایان هفته جارى تعطیل و تمام خوابگاه هاى دانشجویى تخلیه شد.

دکترامیررضا نقش عنوان کرد: در طول مدت توقف فعالیت هاى آموزشــى اقدامات 
فراگیرى براى ضدعفونى کردن و گندزدایى دانشکده ها، سلف سرویس، تجهیزات 
آزمایشگاهى، ســایر مکان هاى عمومى و تمام مکان هایى که احتمال آلوده بودن 
آنها وجود دارد، مطابق دســتورالعمل هاى صادره در حال انجام اســت و در همین 
راستا خوابگاه هاى دانشجویى و تمام ساختمان هاى ادارى و آموزشى دانشگاه براى 
آماده سازى و ضدعفونى کردن در اختیار امور خدمات و پشتیبانى قرار گرفت تا براساس 
تصمیمات اتخاذشده در جلســه کمیته بحران دانشــگاه، در کمترین زمان ممکن 

ضدعفونى و براى بهره بردارى آماده شوند.
وى با اشاره به ارتباط مستمر با تمام معاونان، ریاست دانشکده ها و مدیران گروه هاى 
آموزشى دانشــگاه براى هماهنگى هاى الزم افزود: تمام اطالعیه هاى بهداشتى در 
این زمینه به منظور پیشــگیرى از شــیوع این ویروس از طریق کانال هاى خبرى و 

اطالع رسانى دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار مى گیرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد ادامه داد: تالش کرده ایم تا اطالع رسانى 
الزم را به افراد و اعضاى زیرمجموعه خود در راستاى آشنایى بیشتر با چگونگى ابتال 
به ویروس کرونا و نحوه مواجهه و مقابله با آن، براى پیشگیرى از شیوع این بیمارى از 

طریق فضاى مجازى انجام دهیم.
دکترنقش تأکید کرد: با اتخاذ تصمیم در کمیته بحران دانشگاه و به منظور انجام امور 
مربوط به دانشــجویان با توجه به تعطیلى کالس ها، کارکنان امور ادارى، آموزشى، 
پژوهشى و دانشجویى دانشگاه به صورت شــیفت در این ایام در دانشگاه به منظور 

پاسخگویى دانشجویان حضور خواهند داشت.
وى با اشاره به بخشنامه دانشگاه آزاد اسالمى و تشکیل جلسه ستاد پیشگیرى و کنترل 
شیوع ویروس کرونا در واحد بیان کرد: برگزارى کالس هاى آموزشى و تهیه و توزیع 
ماسک و دستکش هاى مخصوص بین پرسنل خدماتى و نظافتى، تهیه محلول هاى 
ضدعفونى کننده سطوح، اشیا، شیرآالت و... و توزیع آن بین نیروهاى خدماتى و نظافتى 
براى استفاده در تمام ساختمان هاى دانشکده ها، سالن هاى اجتماعات، سرویس هاى 
بهداشتى و همچنین آماده باش کامل بیمارستان وابسته به دانشگاه در شهر اصفهان 
(بیمارســتان اصفهان کلینیک) ارائه آموزش الزم براى پیشگیرى از شیوع ویروس 
کرونا به پرسنل خدماتى و نظافتى، لغو تمام اردوهاى فرهنگى، سیاحتى، زیارتى و...، 
لغو تمام همایش ها و برنامه هاى جمعى تا اطالع ثانوى، ارسال پیامک هاى آموزشى 
براى تمام پرسنل و ارائه دستورالعمل هاى پیشگیرانه براى پیمانکاران ایاب و ذهاب 

داخلى و برون دانشگاهى ازجمله اقدامات انجام شده در واحد نجف آباد است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد یادآور شد: هرگونه تصمیم گیرى درباره 
ادامه تعطیلى کالس هاى درسى دانشگاه در هفته هاى آتى برعهده مراجع ذیصالح 
است که به محض ابالغ به اطالع دانشجویان خواهد رسید و مطابق بخشنامه سازمان 
مرکزى در صورت ادامه تعطیلى، تقویم آموزشــى ترم متناسب با هفته هاى تعطیل 

تغییر خواهد کرد.

اقدامات دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد 
براى پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا 

در آینده نزدیک تأسیســات فاضالب محور جنوب شــرق اصفهان به بهره بردارى 
مى رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه با اجراى تأسیسات 
فاضالب جنوب شرق اصفهان 100 درصد کالنشهر اصفهان داراى زیرساخت جمع 
آورى، انتقال و تصفیه فاضالب مى شــود،گفت: با اجراى ایــن پروژه تمام مناطق 

کالنشهر اصفهان داراى تأسیسات 
جمع آورى، انتقال و تصفیه فاضالب 
مى شوند و دیگر در هیچ منطقه اى 
در اصفهان فاضالب شهرى از طریق 

چاه هاى جذبى دفع نمى شود.
 مهنــدس هاشــم امینــى اجراى 
تأسیســات  فاضالب جنوب شرق 
اصفهان  به رغم تنگناهاى  شــدید 
مالــى در دســتور کار قــرار گرفت 
عنوان کرد: در سال هاى اخیر یکى 
از دغدغه هاى اصلى ساکنان محور 
جنوب شرق اصفهان برخوردارى از 
تأسیسات  فاضالب بوده است همین 
امر موجب شــد به رغــم تنگناهاى 
شدید مالى اجراى تأسیسات فاضالب 
یکــى از اولویت ها قــرار گیرد. وى 
افزود: با احداث یک باب ایســتگاه 
پمپاژ با ظرفیت 400 لیتر برثانیه ،12 

کیلومتر خطوط اصلى و کلکتور،61 کیلومتر خطوط فرعى بــا هزینه اى بالغ بر80 
میلیارد تومان  تأسیسات فاضالب محور جنوب شرق شهر اصفهان تکمیل مى شود.

مهندس امینى اعالم کرد: تاکنون بالغ بر 30 میلیارد تومان به منظور اجراى بیش از 
6/5کیلومتر خطوط انتقال با اقطار 600 الى 1000 میلیمتر،  6 کیلومترخطوط فرعى 
با اقطار 200 الى 500 میلیمتر، یک باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 400 لیتر بر ثانیه با 

بهره مندى از پنج پمپ ازمحل اعتبارات جارى و عمرانى هزینه شــده است. وى به 
جمعیت تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب در محور جنوب شرق اصفهان پرداخت 
و تصریح کرد: در حال حاضر با اجراى این پروژه بیش از 51 هزار نفر تحت پوشــش 
خدمات شبکه فاضالب قرار مى گیرند اما پیش بینى شده در سال 1425 بالغ بر 70 

هزار نفر در این منطقه از خدمات شبکه فاضالب بهره مند شوند.
امینى با اشــاره به مناطق محور 
جنوب شــرق اصفهــان اظهار 
کرد: با اجراى این پروژه ساکنان 
مناطــق شــهرك زاینــده رود، 
روشن شهر، روشن دشت، ردان، 
فیزادان، اجالس سران، شهرك 
شهید کشــورى،پینارت، دنارت، 
زاوان،کلمــه خــواران و خیابان 
ســلمان فارســى تحت پوشش 
خدمات شــبکه فاضــالب قرار 
مــى گیرنــد. وى عنــوان کرد: 
فاضالب ســاکنان محور شــرق 
اصفهان از طریق یک باب ایستگاه 
پمپاژ، 12 کیلومتر خطوط اصلى و 
کلکتور،61 کیلومتر خطوط فرعى 
و شبکه هاى فرعى به تصفیه خانه 

شرق اصفهان انتقال مى یابد.
مهندس امینى ادامه داد: با اجراى 
تأسیسات فاضالب محور جنوب شرق اصفهان دیگر ســاکنان این مناطق نگران 
آلودگى هاى زیست محیطى ناشــى از عدم برخوردارى از شبکه فاضالب نیستند. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اعالم کرد: با اجراى تأسیسات  
فاضالب محور جنوب شرق اصفهان بیش از 24 هزار و 500 فقره انشعاب فاضالب 

به مشترکان واگذار مى شود. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد

بهره بردارى از فاز اول تأسیسات 
فاضالب جنوب شرق اصفهان


