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عالیمى که آنفلوآنزا را از کرونا جدا مى کندتولید ماسک در اصفهان افزایش مى یابدبازیگر طنز مجموعه هاى مهران مدیرى درگذشتنامه گالیه آمیز وزیر بهداشت به روحانى  بحث هایى که حاال حاالها ادامه دارد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تأثیر منفى اضطراب 
بر سیستم ایمنى 

بدن انسان

کرونایى هاى اصفهان چند نفر هستند؟!
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اى کاش سپاهان کمى 
هوشمندانه عمل مى کرد

تکلیف بودجه سال آینده 
چه مى شود؟

36 درصد اصفهانى ها 
رأ ى دادند

کرونا، ترافیک 5
اصفهان را

 50 درصد کم کرد

رئیس دفتر سالمت روانى، اجتماعى و اعتیاد وزارت بهداشت 
گفت: اضطراب مى تواند روى سیستم ایمنى تأثیر منفى 

داشته و بدن را در برابر بیمارى ها تضعیف کند.
دکتر احمد حاجبى در خصوص چگونگى غلبه بر اضطراب 

ناشى از شیوع کروناویروس در کشور، بیان کرد: در روزهاى...

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان از کاهش
50 درصدى ترافیک داخل شــهر به دلیل شیوع 

بیمارى کرونا خبر داد.
ســرهنگ محمدرضــا محمــدى در گفتگو با 
«ایسنا»، با اشــاره به در پیش بودن عید نوروز، 
اظهارکرد: هر سال در این روزها با پیک ترافیک 
در شهر روبه رو مى شدیم و امسال نیز با در پیش 
بودن سال نو، انتظار چنین شرایطى را داشتیم، در 
حالى که اکنون شرایط رفت و آمد در شهر بسیار 

عادى است و حتى...
4

روزهاى سیاه صنعت گردشگرى اصفهانروزهاى سیاه صنعت گردشگرى اصفهان
ویروس کرونا، هتل ها، مهمانخانه ها و آژانس هاى مسافرتى را به مرز ورشکستگى کشانده استویروس کرونا، هتل ها، مهمانخانه ها و آژانس هاى مسافرتى را به مرز ورشکستگى کشانده است

3

کاشان در مرحله هشدار قرار گرفت

«خندوانه» ماند براى 
روزهاى بهتر و دورتر...!

دراگان گیر مى کند؟
 شیوع ویروس کرونا در ایران سبب شده تا بسیارى از کشورهاى 
همسایه پروازهاى خود به ایران را لغو کنند و از این رو افراد براى 

سفر به تهران به مشکالت متعددى خورده اند.
دراگان اسکوچیچ سرمربى تیم ملى یکى از افرادى است که براى 
بازگشت به ایران مشــکل دارد. اســکوچیچ بعد از سفر دور اروپا 
و دیدار با لژیونرهاى فوتبال ایران چند روزى اســت به کرواسى 

رفته تا ...
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در صفحه 6 بخوانید

رئیس پلیس راهور استان اصفهان 
اعالم کرد

ناگفته هاى 
پزشک معتمد 
رهبر انقالب از 

زندگى شخصى ایشان

اقدامات علیه کرونا جدى تر و گسترده تر خواهد شد
جلسه مشترك معاونت بهداشت و مدیران شهرى براى تداوم مقابله با شیوع ویروس کرونا
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دروغ چرا، شرایط مان دروغ چرا، شرایط مان 
خوب نیستخوب نیست

مهدى کیانى:مهدى کیانى:

مدیریت روابط عمومى شرکت آب منطقه اى استان اصفهان
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وزیر بهداشت نامه اى گالیه آمیز با موضوع ویروس کرونا 
به حسن روحانى نوشت. 

در نامه سعید نمکى آمده است: «با پیش بینى اینجانب از 
احتمال ورود ویروس کروناى جدید به کشور، همکارانم را 
مأمور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریدارى 
و جهت روز مبادا ذخیره کنند. متأسفانه پس از حدود ده 
روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمى دانم 
در کجا انباشته شــده، همکاران اینجانب به دلیل اجبار 
شبانه روز در بازارهاى مختلف و درنقش واسطه و دالل از 

قاچاقچیان با قیمت گزاف مى خرند.
ســئوال بنده این اســت که این شــبکه فرصت طلب 

بى انصاف از کجا خاطر جمعى دارد که اینگونه جسورانه 
روبه روى مردم و مسئوالن مى ایستد و به راحتى اعالم 
مى کند 200 میلیون ماســک را مى تواند 24 ســاعته با 
فالن قیمت در فالنجا عرضه کند؟ آیا رواست گروهى 
دل به دریاى آلودگى براى  رهایى مردم بزنند و گروهى 
لباس و ماســک اینان و بیمارانشــان را در انبارها براى 
سودجویى صد برابرى و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار

 کنند؟
اینجانب تردید ندارم اگر عزم دستگاه هاى کشور بر حل 
مشکلى به این سادگى باشد نباید اینقدر شرمسار مردم و 

همکارانمان در سراسر کشور باشیم.»

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: شخصًا یک هفته 
اســت از منزل بیرون نرفتم و در قرنطینه به سر مى برم، 
چون عالیمى شبیه بیمارى آنفلوآنزا دارم و جالب است 
بدانید نتوانستم حتى ماسک و الکل صنعتى پیدا کنم با 

وایتکس و آب کار مى کنم.
سهیال جلودار زاده درخصوص گله مردم مبنى بر اینکه 
مسئوالن با وجود اینکه عالیمى از بیمارى کرونا ندارند، 
اما زودتر از مردمى که حتى وضعیت حادى دارند تست 
مى دهند، گفت: من براى تســت دادن نرفتم، آدم دلش 
نمى آید در شــرایطى که مى بیند فردى مشــکوك به 
کروناســت اما به دلیل مســائل اقتصادى و یا هر دلیل 

دیگرى از او تست گرفته نمى شود تست بدهد.
وى ادامه داد: هنگامى که مردم عادى حتى امکانات اولیه 
را به سختى به دست مى آورند چرا مِن نوعى که عالمت 
و عالیمى از بیمارى ندارم باید بروم تســت بدهم؟ یک 
عده واقعاً فکر مى کنند ژن برتر هستند و واقعاً به این باور 
رسیدند که بهتر از بقیه مردم هستند و حق دارند برایشان 

تصمیم گیرى کنند.
وى گفت: امروز مى بینیم عده اى نســبت به بسته نگاه 
داشــتن برخى از اماکن مقاومــت و مخالفت مى کنند. 
جالب اســت که این افراد فرق بین ویروس و باکترى را 

نمى دانند، اما براى زندگى مردم تصمیم گیرى مى کنن د.

نامه گالیه آمیز وزیر بهداشت 
به روحانى 

فرق بین باکترى و ویروس را 
نمى دانند اما...

 سبزه عید بکارید
  ایسنا| کمتر از ســه هفته مانده به نوروز 
زمان مناسبى براى سبز کردن سبزه  عید است. این 
روزها که توصیه  مى شــود براى مقابله با ویروس 
کرونا در خانه بمانیم؛ مى توانیم، با مشــتى غله و 
حبوبات، امید بهار را به خانه بیاویم. البته شاید این 
روزها خیلى دل و دماغ سبز کردن سبزه را نداشته 
باشیم اما از کجا معلوم؛ شاید این سبزه ها امیدى را در 
دل ما جوانه بزند براى رسیدن به روزهاى گرم، سبز 

و پرآرامش./1374

انتشار یک آلبوم ناشنیده 
آلبوم «خراسانیات» از مجموعه    افکارنیوز|
آثار منتشرنشده محمدرضا شجریان، روز 18 اسفند 
ماه به آهنگسازى زنده یاد پرویز مشکاتیان توسط 
نشر «ایرانگام» در دسترس مخاطبان قرار مى گیرد. 
طبق برنامه ریزى هاى انجام شده پخش سراسرى 
این آلبوم از دوشنبه نوزدهم اسفندماه با قیمت 30 

هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار مى گیرد. 

سینما ها تعطیل مى ماند
سخنگوى شوراى صنفى نمایش    میزان |
گفت: براساس اطالعیه منتشر شده از سوى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى سالن هاى سینما نباید تا 16 
اسفند هیچ فعالیتى داشته باشند. غالمرضا فرجى 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر تمامى اکران ها 

متوقف شده است.

حقوق کارگرى 
چقدر مى شود؟

هنوز جلسه شوراى عالى کار    خبرفورى |
براى تعیین میزان حقوق کارگرى سال آینده برگزار 
نشده و نمى توان به طور دقیق بیان کرد که حقوق 
سال آینده دو میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود، 
اما اگر بر اســاس روندى که سال گذشته طى شد 
حقوق کارگرى امســال هم تعیین شود مى توان 
شــاهد افزایش یک میلیــون و 180 هزار تومانى 

حقوق بود./1375

نشانه هاى تغییر اقلیم
   بهار | دبیر ستاد توسعه فناورى هاى آب و 
خشکسالى معاونت علمى در پاسخ به این سئوال که 
آیا وارد دوره ترسالى شده ایم، تأکید کرد: در این زمینه 
به طور قطع نمى توان اظهار نظــر کرد ولى آنچه 
مى توان بر روى آن صحه گذاشت، موضوع تغییر 
اقلیم است که یکى از اثرات بارز آن وقوع سیل است. 
ماه گذشته سیل در سیستان و بلوچستان رخ داد و 
اکنون شاهد وقوع سیل در استان لرستان هستیم. 
در بارش هاى استان سیستان و بلوچستان، کرمان 
و هرمزگان در مدت زمــان کمى حدود 70 تا 130 

میلیمتر بارندگى رخ داد./1373

کرونا، مترو را تعطیل کرد
  باشگاه خبرنگاران جوان | صبــح 
دیروز یک شنبه با مشاهده مسافرى با عالیم کرونا 
موضوع به مسئوالن ایســتگاه مترو حبیب ا... در 
تهران اطالع داده شد و براى دقایقى مسافرگیرى در 
این ایستگاه متوقف و به منظور انتقال فرد مشکوك 
به بیمارى کرونا به مرکز درمانى، ایســتگاه مترو 

تخلیه شد.

کود االغ گران شد!
بعد از شیوع کرونا،    روزنامه شهروند |
کــود االغ در پایتخت با قیمت هاى سرســام آور 
فروخته مى شود! هرکیلوگرم عنبرنسارا در سایت 
دیوار بین 75 تــا 150 هزار تومــان براى فروش 
گذاشته شده اســت. در یکى از آگهى ها گفته شده 
کودها متعلق به االغ جوان و ماده است که خاصیت 
ضدعفونى قوى تــرى دارد. در آگهى دیگرى کود 
االغ در بســته هاى 300 گرمى بسته بندى شده 
است و هر بسته 300 گرمى 50 هزار تومان فروخته 

مى شود.

«سیاه» نیست، «غیر همکار» 
است

غالمرضا مصباحى مقــدم، یک عضو    ایسنا|
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با قرار گرفتن 
ایران در لیست سیاه FATF گفت: در FATF اصطالحى 
به نام لیست سیاه وجود ندارد. در این برهه ما مجدداً وارد 
لیست کشورهاى غیرهمکار با FATF شدیم و امکان ورود 

ایران به لیست کشورهاى همکار هست.  

از ما کمک بخواهید!
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایاالت    ایسنا|
متحده در سخنان خود مدعى شــد: آمریکا براى مقابله 
با ویروس کرونا با تهران همکارى خواهد کرد، مشروط 
بر اینکه ایران درخواست کمک کند! ترامپ مدعى شد: 
«ما بهترین متخصصان درمانى را در جهان داریم، ما واقعًا 
مى خواهیم و عالقه داریم که به ایرانى ها کمک کنیم. تنها 

کارى که باید بکنند این است که از ما بخواهند!»

«ترامپ»، خطرناك تر از کرونا!
  عصر ایران| «مایکل مور»، فیلمساز نام آشناى 
آمریکایى، «دونالد ترامپ» را خطرناك تر از ویروس کرونا 
جدید توصیف کــرد. او در مصاحبه اى گفت: اگر رئیس 
جمهورى داشته باشید که به مردم بگوید ویروس کرونا 
یک فریب است و چیز مهمى نیست و نباید از آن نگران 
بود و خودبه خود تا ماه آوریل نابود مى شود و... کدام یک 
خطرناك تر است؛ ویروس کرونا یا رئیس جمهورى که 

تالش دارد واقعیات را از مردم پنهان کند؟

شرط تازه براى انتقال وجه 
دستورالعمل شفافسازى تراکنش هاى    فارس |
بانکى اشخاص ابالغ شد. براســاس این دستورالعمل، 
در کلیه نقل و انتقاالت وجوه باالتر از «ده میلیارد ریال» 
درون بانکى و بین بانکى مشــترى حقوقى و مشترى 
حقیقى داراى حساب ســپرده تجارى و نیز نقل و انتقال 
وجوه باالتر از «دو میلیارد ریال» درون بانکى و بین بانکى 
مشترى حقیقى داراى حساب سپرده شخصى، انتقال وجه 
منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم هاى مربوط 
و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت 

انتقال وجه است.

غیراورژانسى ها بخوانند
بنابر بخشنامه ارسالى معاون    جام جم آنالین |
درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به تمام 
دانشگاه هاى علوم پزشکى، بسترى و پذیرش بیماران غیر 
اورژانسى در بیمارستان هاى عمومى از 10 اسفند ممنوع 
شــده و همه بیمارســتان ها باید آماده پذیرش بیماران 

کرونا باشند.

درخواست براى فیلترینگ 
روزنامــه «کیهان» در شــماره روز    برترین ها|
گذشته خود تلویحاً خواستار برخورد (فیلترینگ) در فضاى 
مجازى شــد. «کیهان» نوشــت: «چرا شاهد این همه 
بى نظمى و هرج ومرج در فضاى مجازى هستیم؟ مگر 
همین شــایعات در ماجراهایى مانند حوادث بنزینى و 
آمارسازى پیرامون کشته شدگان آبان ماه و... نقطه آغازى 
برخى بحران ها نبوده است؟ تا کى باید بخاطر رهاشدگى 
فضاى مجازى و مدیریت توییترى وزیر جوان ارتباطات، 

شاهد این همه تبعات عینى و روانى در جامعه باشیم؟»

خنده هاى جنجالى
خنــده «رجب طیب اردوغــان» موجب    ایرنا |
واکنش تند در رســانه هاى اجتماعى ترکیه شد. رئیس 
جمهور ترکیه دو روز بعد از کشته شدن 33 نظامى ترکیه 
در سوریه با نمایندگان فعلى و سابق استانبول دیدار کرد. 
در بخشى از این نشست اردوغان در پشت تریبون با خنده 
شروع به صحبت با شرکت کنندگان کرد. خنده اردوغان 
با واکنش شــدید کاربران توییتر در ترکیه مواجه شد و 
هشتک «اردوغان به چه مى خندى؟» ایجاد و تاکنون 

بیش از 200 هزار بار توی یت شده و همچنان ادامه دارد.

خبرخوان

دکتر علیرضا مرندى، رئیس فرهنگســتان علوم پزشکى 
در گفتگــوى کوتاهــى با مجلــه اینترنتى «نــگار» به 
دغدغه هاى رهبر انقالب در حوزه سالمت عمومى و سبک 
زندگى شخصى ایشان در مواجهه با مسائل پزشکى اشاره 

کرده است. بخشى از اظهارات او را مى خوانید.
■ در ســال 64 در یکى از استان ها، اســتاندار و رئیس 
دانشــگاه به این نتیجه رســیده بودند که خانم ها باید 
به دندان پزشــک خانم مراجعه کننــد و آقایان باید به 
دندان پزشــک آقا مراجعه کنند. من موافق نبودم و به 
خدمت حضرت آقا رسیدم و موضوع را به ایشان گفتم. 
آقا فرمودند که این کار درســت نیســت و ما باید آنقدر 
نیرو تربیت بکنیم که این خانــم اگر مى خواهد به خانم 
پزشک مراجعه کند هیچ اشکالى نداشته باشد، اگر هم 
مى خواهد به پزشک آقا مراجعه کند ما نباید جلویش را

 بگیریم. 
■ حضرت آقا به دلیل شیوع ویروس کرونا به شدت براى 
مردم ناراحت هستند و هزینه  باالى درمان بیمارى هایى 
که مردم باید پول زیادى براى آن بپردازند ایشان را به 
شدت اذیت مى کند. براى مبارزه با کرونا، همه  امکانات 
نهادهایى مثل ســتاد اجرایى فرمان امــام(ره) و بنیاد 
مستضعفان در اختیار این مسئله قرار داده اند. الزم نیست 
همه اش را علنى بگویند، ولى در مقابل همه  مشکالت 
کشور دلسوز هستند و در همین مسئله هم ایشان کامًال 

وارد شده اند و نسبت به آن دلسوز هستند.

■ ما از نظر نــوع غذایى مثل نان و ماســت و یا نان و 
پنیر که ایشان به خصوص در اوایل رهبرى مى خوردند 
راضى نبودیم و به حضرت آقا مى گفتیم که ســن شما 

دارد باال مى رود و شما نیاز به غذاى مناسب ترى دارید، 
یا تا همین چند ماه قبل ایشان بخاطر زندگى کردن مثل 
طبقات پایین جامعه میوه نمى خوردند، اما باال خره براى 

سالمتى شان قانعشــان کردیم که میوه بخورند. [بعد 
شنیدم که] از محافظانشان پرســیده اند که ارزان ترین 

میوه کدام است و آن میوه را تهیه کرده بودند./1371

ناگفته هاى پزشک معتمد رهبر انقالب از 
زندگى شخصى ایشان

روزنامه اصولگراى «جــوان» و خبرگزارى اصولگراى 
«فارس»، به برنده ایرانى جشــنواره فیلم برلین حمله 

کردند.
«جوان» طى یادداشتى از اهداى خرس طالیى جشنواره 
برلین به فیلم محمد رسول اف، کارگردان ایرانى انتقاد 

کرد و نوشت:  
«جشــنواره برلیــن چند ســالى اســت که رســمًا 
ریل گذارى هاى تازه اى براى ســمت و ســو دادن به 
سینماى ایران انجام مى دهد. از جمله سیاستگذارى هاى 
هوشیارانه جشنواره برلین که چند سال پیش رئیسش به 
طور رســمى اعالم کرد با گرایش سیاسى آن را برگزار 
مى کند آن است که اعالم کرده از آثار ایرانى که پروانه 
نمایش نداشته باشند و قاعدتاً به طور غیرقانونى در ایران 
ساخته شده باشند، میزبانى مى کند. سه سال پیش این 
جشنواره براى جعفر پناهى صندلى خالى گذاشت و حاال 
براى فیلمســاز خودفروخته اى، چون محمد رسول اف 

این کار را کرده است؛ دو فیلمسازى که هر دو محکومیت 
قضایى دارند و طبق قانون نباید در ایران فیلم بسازند ولى 

مى سازند و به جشنواره برلین هم مى فرستند.»
خبرگزارى «فارس» هم که این خبر را پوشش داده بود 
ضمن اینکه اختصاص جایزه به رسول اف را «سیاسى» 

دانست نوشت: 
«این جایزه درحالى به رســول اف رسیده که این فیلم 
به صورت غیرقانونى تولید و به جشــنواره ارسال شده 
اســت. هیئت داوران جشــنواره برلین پیش از این نیز 
به نماینــدگان غیرقانونــى ایران و حتــى فیلم هاى
 ضد ایرانى نیــز جوایزى اهــدا کرده انــد. در 26 تیر 
1398، رأى محکومیــت یکســال زنــدان از دادگاه 
بدوى همراه با دو ســال ممنوعیت خروج از کشــور و 
محرومیت از فعالیت هاى سیاســى و اجتماعى به اتهام 
فعالیت تبلیغى علیه نظام، به رســول اف ابالغ شــده 

است.»/1372

جلســات مجلس شوراى اســالمى در روزهاى پایانى 
تحت تأثیر مهمان ناخوانده اى به نام کرونا قرار گرفته 
و مثبت شدن آزمایش برخى نمایندگان، مسئوالن را در 
قبال برگزارى جلسات علنى محتاط تر کرده است. این 
در حالى اســت که الیحه بودجه کل کشور در مجلس 

شوراى اسالمى است و باید تعیین تکلیف شود.
 الیحه بودجه اى که دولت به مجلــس آورده، هرچند 
چالش ماه هاى اخیر نمایندگان بود، در نهایت کلیاتش 
با رأى 176 نفر از نمایندگان رد شــد. اما رئیس مجلس 
بار دیگر آن را در جلسه غیررســمى به رأى استمزاجى 
گذاشت تا بر اســاس آن بودجه بار دیگر به کمیسیون 

تلفیق بازگردد و براى تصویب در مجلس اصالح شود.
این روزها اما کار سنگین مجلس دهم در ماه هاى آخر 
فعالیتش تحت تأثیر شــیوع ویروس کرونا قرار گرفته 
است، تست مثبت کروناى برخى نمایندگان هم مزید بر 
علت شده تا بهارستان نشینان براى ادامه کار خود گوش 

به فرمان وزارت بهداشت باشند.
فرمانى که از سوى سعید نمکى، وزیر بهداشت با نامه اى 
به على الریجانى ابالغ شــد با این مضمون که با توجه 
به شیوع بیمارى یا ویروس کروناى جدید و مثبت شدن 
آزمایش هاى تعدادى از نمایندگان و احتمال ســرایت 
و پراکندگى بیمارى، ضرورى اســت جلســات علنى و 
غیرعلنى تا اطالع ثانوى تعطیل شــود. این نامه سبب 
شد تا سخنگوى هیئت رئیسه در گفتگو با صداوسیما از 

تعطیلى احتمالى جلسات مجلس خبر  دهد.
اما طبق خروجى آخرین جلســه هیئت رئیسه مجلس، 
کمیسیون تلفیق همچنان روى بودجه 99 کار مى کند تا 
ببینند زمان تحویل الیحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق 
به صحن علنى مجلس وضعیت حدود 280 نماینده به 
گونه اى خواهد بود که بتوانند جلســات صحن علنى را 
بدون مخاطره تشکیل دهند و سرانجام بودجه را به دست 

دولت براى هزینه کرد در سال آینده برسانند؟

حمله روزنامه و سایت اصولگرا 
به برنده جشنواره برلین

تکلیف بودجه سال آینده 
چه مى شود؟

بعــد از آنکه مهران مدیــرى در برنامه جمعه شــب 
«دورهمى» حســابى از خجالت آرون افشار، خواننده 
مشهدى درآمد، روزنامه «خراسان» در شماره اخیر خود 
به تندى نسبت به حرف هاى مدیرى واکنش نشان داد.   
مدیرى، آرون افشار را فردى «شلخته، تنبل و شکمو 

و...» معرفى کرد کــه «هیچکس نمى تواند تحملش 
کند». بعــد هم وقتى متوجه شــد که افشــار کتاب 
نمى خواند، تا مى توانســت در مذمت کتاب نخواندن 

صحبت کرد! 
این رفتار مهران مدیرى به مذاق روزنامه هم استانى 
آرون افشــار خوش نیامده و بــراى همین خطاب به 

مدیرى نوشته: «چه خبرتان است؟ کمى آرام تر لطفاً»! 
روزنامه «خراسان» که افشار را «پسر 22ساله خوش 
صدا» لقب داده اســت، از مجرى «دورهمى» انتقاد 
کرده که چرا این خواننده را به «گوشــه رینگ» برده 

است!
 «خراسان» نوشــت: «کارى نداریم که واقعًا کتاب 

خواندن براى یــک خواننــده حرفه اى تــا چه حد 
اهمیت دارد اما واقعًا یک مجرى تــا اینقدر حق دارد 
که به دیگران بتازد؟ اصًال مجرى معروف که ســابقه 
حرف هاى تند و شوخى هاى تیز را دارد حق له کردن 
مهمان وسط برنامه را هم دارد؟ طرفداران آرون افشار 

چه واکنشى داشته اند؟»

 حمایت روزنامه خراسانى از خواننده خراسانى!

در روزهاى گذشــته تصاویرى از گمرك کشور منتشر شد که 
نشان مى داد، خودروهاى الکچرى «سدان لوکس جنسیس» 
و «شاسى بلند جدید هیونداى» پا به ایران گذاشته است! در این 
تصاویر مشخص اســت که یک دستگاه «جنسیس G90L» و 

یک دستگاه «هیونداى پالیسید» وارد کشور شده است.
بر اساس اطالعات رسیده این خودروها قرار است در هفته هاى 
آتى با پالك دیپلمات که مربوط به خودروهاى سفارتخانه هاى 

خارجى است در خیابان هاى تهران تردد خود را آغاز کنند.
سدان لوکس جنســیس که وارد کشــور شده اســت، از نوع 
خاص ترین هاى آن اســت. ایــن خودرو بــا امکانات لوکس 

و تجهیــزات سفارشــى احتمــاًال بــراى تشــریفات یکى از 
سفارتخانه ها وارد تهران مى شود.

 G90 نکته قابل توجه اینجاست که کمپانى جنسیس تنها فروش
 G90L عادى را انجام مى دهد و هنوز فروش و عرضه رســمى
آغاز نشده است. با اینکه قرار بوده تا جنسیس G90L پا به بازار 
آمریکا بگذارد، اما هنوز این خودرو بــراى عرضه در آن منطقه 

آماده نشده است!
در ماه هاى گذشته برخى سفارتخانه هاى فعال در تهران، اقدام 
به تعویض ناوگان حمل و نقل خود نموده اند و محصوالت روز 

بازار جهانى را با پالك دیپلمات به ایران آورده اند.

خودرو هاى فوق الکچرى وارد کشور شدند! 

آرمان کیانى
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بلیت مترو گران مى شود
رئیـس شـوراى اسـالمى شـهر اصفهـان گفـت: 
با مصوبـه شـوراى شـهر اصفهان نـرخ بلیت متـرو با 
افزایـش 20 درصـدى بـه 1200 تومـان در سـال

 آینده مى رسد. 
علیرضا نصـر افـزود: روزانـه 88 هـزار نفر بـا مترو در 
حال تردد هسـتند که با شـیوع کرونا کووید 19 سفر با 
مترو کاهش یافته اما امیدواریم پس از عبور از شـرایط 
اضطرارى مقابله با کورنا کووید 19 تردد با مترو از مرز 

صدهزار نفر عبور کند.

نصب 2 دستگاه پمپ
 در زرین شهر

امور بهره بـردارى آبفـا لنجـان در اواخـر بهمن ماه 
سـال جارى اقدام به نصب دو دستگاه پمپ کفکش 
8 اینچ و12 اینچ از چهار دسـتگاه خریدارى شـده با 
اعتبارى بالغ بر هفت میلیارد ریال ازمحل طرح فوالد، 
درایستگاه پمپاژ ورودى تصفیه خانه فاضالب زرین 
شهر کرده است. این عملیات باعث بهبود در عملکرد 
کلیه تصفیه خانه فاضالب زرین شهر و مواقع بحران 
(سـیالب) و پمپاژ مناسـب فاضالب ورودى صورت 
گرفته اسـت. الزم بـه ذکراسـت خرید چهـار پمپ 
کفکـش 8 و12اینچ در راسـتاى مقابلـه باتحریم ها 
از تولیـد ملى که در کشـورمان به صورت اسـتاندارد 

ساخته شده خریدارى شده است.

مرخصی به زندانیان
رئیس کل دادگستري استان گفت: در آستانه فرا رسیدن 
13 رجب و والدت امیرمؤمنان امام علی علیه السـالم و 
نزدیک شدن به ایام نوروز، بر اساس دستورالعمل صادره 
رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطاي مرخصی گسترده به 
زندانیان، 2860 زندانی، زندان هاي اسـتان به مرخصی 
رفتند. محمدرضا حبیبى با اشاره به اینکه احتمال افزایش 
این تعداد تا پایان تعطیالت نوروز وجود دارد، افزود: این 
اقدام کمک به پیشگیري از ابتالي زندانیان به ویروس 

جدید کرونا مى شود. 

جلوگیرى از انفجار تانکر 
سوخت 

حضور به موقع آتش نشـانان از یـک انفجار بزرگ در 
خیابان امیرکبیر اصفهـان جلوگیرى کرد. فرهاد کاوه 
آهنگران، سخنگوى سـازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى گفـت: با گـزارش حریق یـک دسـتگاه تانکر 
حامل بنزین در سـاعت 2 و 50 دقیقه بامداد روز یک 
شـنبه در خیابان امیرکبیر اصفهان به ستاد فرماندهى 
سازمان آتش نشـانى آتش نشـانان هفت ایستگاه به 
محل حادثه اعزام شـده و از انفجار مخزن این خودرو 

جلوگیرى و حریق را خاموش کردند.

ادارات امروز هم
 دیرتر باز مى شود

سـاعات کارى ادارات طبـق مصوبـه کارگـروه ملـى 
مدیریـت و مقابلـه بـا کرونـا و تصمیم سـتاد اسـتانى 
پیشـگیرى و مقابله با این بیمارى، امروز دوشـنبه هم 
مانند روز گذشته از ساعت 8 تا 12 خواهد بود. این تغییر 
ساعت مشمول دسـتگاه هاى امدادى و خدمات رسان 
اسـتان نخواهد بود و چنانچه ارباب رجـوع در اداره اى 
حضور داشـته باشـد، کارمندان موظفند تـا پایان وقت 

ادارى پاسخگو باشند.

مراکز تفریحى چادگان
 تعطیل شد

غالمعلى حلجى عرب، رئیس شبکه بهداشت و درمان 
چادگان گفت: با توجه به حساسیت شهرستان چادگان 
در حوزه گردشـگرى و کنتـرل کرونا ویـروس، نامه 
نگارى هایى با مدیران مجموعه ویالیى براى تعیین 
تکلیف بازبودن یا نبودن مجموعه هاى گردشـگرى 
انجام و مقرر شد مراکز تفریحى و ویالیى چادگان به 
علت شیوع ویروس کرونا از روز شنبه تا اطالع ثانوى 

پذیرش مهمان نداشته باشند.

خبر

معاون مســکن و بازآفرینى شــهرى اداره کل راه و 
شهرســازى اصفهان گفت: از مجمــوع 20 هزار نفر 
متقاضى ثبت نام شده طرح اقدام ملى ساخت مسکن 

در این استان حدود 60 درصد تأیید شدند.
ایمان طاهــر در گفتگو با «ایرنا» اظهــار کرد: اطالع 
رسانى الزم از طریق پیام کوتاه به متقاضیان طرح اقدام 
ملى انجام شد و این افراد باید به بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى و شــرکت عمران شــهرهاى جدید مراجعه 
کنند تا نسبت به تکمیل پرونده آنها اقدام شود. وى از 
متقاضیان طرح اقدام ملى ساخت مسکن خواست تا با 
توجه به شرایط کنونى و شیوع ویروس کرونا در کشور 

و براى حفظ سالمتى خود تا متعادل شدن شرایط و بنا 
بر اعالم وزارت راه و شهرسازى از مراجعه حضورى به 
ادارات اجتناب کرده و فقط با توجه به حروف الفباى نام 
خانوادگى اعالم شده به ادارات بنیاد مسکن و شهرهاى 

جدید مراجعه و از تجمع خوددارى کنند.
معاون مســکن و بازآفرینى شــهرى اداره کل راه و 
شهرســازى اصفهان درخصوص مرحلــه دوم ثبت 
نام طرح اقدام ملى در اســتان گفت: مرحله دوم ثبت 
نام بعد از مشخص شــدن و تعیین تکلیف متقاضیان 
ثبت نام شــده در مرحله اول و تا چند ماه آینده انجام

 مى شود.

با شــروع دومین هفته تعطیلى مدارس استان اصفهان، 
رئیس اداره اطالع رســانى و روابــط عمومى آموزش و 
پرورش استان اصفهان، ارتباط دوطرفه معلمان و دانش 

آموزان در فضاى مجازى را برقرار دانست.
رحمت ا... ممیز در گفتگو با «ایسنا»، درباره تدابیر آموزش 
و پرورش بــراى جبران عقب ماندگــى دانش آموزان از 
سرفصل هاى درسى به دلیل تعطیالت پیشگیرى از شیوع 
بیمارى کرونا، اظهارکرد: به صورت کلى، وزارت آموزش و 
پرورش با صدا و سیما تفاهمنامه اى امضا کرده که مطالب 
آموزشى دانش آموزان به صورت کالس هاى مجازى در 
شبکه آموزش پخش شود، البته معلمان مدارس استان 

ما از نخستین روز تعطیلى ارتباط خود را با دانش آموزان 
حفظ کرده اند و مطالب درسى را در کانال هاى شبکه هاى 

مجازى بارگذارى کرده و با دانش آموزان ارتباط دارند.
وى با اشاره به اعالم جدول برنامه هاى آموزشى شبکه 
سراسرى آموزش در ســایت وزارت آموزش و پرورش و 
پرتال اداره کل اســتان اصفهان، گفت: با توجه به اینکه 
ممکن است در روستایى شــبکه آموزش نداشته باشند، 
اما معموًال همه جاى کشــور دسترسى به اینترنت دارند، 
خانواده ها مى تواننــد از طریق پرتال آموزش و پرورش، 
لینک آرشــیو برنامه هایى که پخش مى شود را دانلود و 

استفاده کنند.

ارتباط معلمان و دانش آموزان 
در فضاى مجازى 

تأیید60 درصد متقاضیان 
مسکن ملى در اصفهان 

به منظور پیشگیرى از شیوع کرونا و ایمن سازى محیط 
کار، ستاد پیشگیرى از کرونا در مخابرات منطقه اصفهان 
تشکیل شد. تصمیمات اتخاذ شده در مخابرات منطقه 
اصفهان در پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا به شرح 

ذیل است:
عدم ثبت اثر انگشــت، تعطیل نمــودن آبدارخانه ها 
و ملزم نمودن همکاران به اســتفاده از وسایل کامًال 
شخصى، در اختیار قرار دادن دستمال نظیف به صورت 
شــخصى براى نظافت میز و وســایل شخصى، ملزم 
نمودن نیروهاى خدمــات به منظور تمیز کردن مرتب 

دستگیره درها و آسانســور با پنبه الکل حداقل هر سه 
ساعت یکبار، تعطیل کردن کلیه سانس  هاى ورزشى، 
جلوگیرى از عدم ورود مهمان به مهمانسراهاى سطح 
استان مگر در صورت ضرورت، تهیه مواد ضدعفونى 
کننــده و در اختیار نیروهاى خدمات قــراردادن، تهیه 
پوسترهاى اطالع رسانى از مرکز بهداشت و توزیع در 
ساختمان هاى شهر اصفهان، اطالع رسانى فایل هاى 
آموزشى در خصوص پیشگیرى و مقابله با کروناویروس 
و جمع نمودن مهرهاى نمازخانه ها و توصیه به استفاده 

از مهرهاى شخصى.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشاره به ذخیره 348 میلیون مترمکعبى سد 
زاینده رود، گفت: با توجه به افزایش مصرف آب در پى 
شیوع ویروس کرونا، خط قرمز و اولویت نخست وزارت 
نیرو و استان، تامین آب شــرب است، به همین منظور 
برنامه ریزى ها به گونه اى انجام مى شود که این مهم به 
خطر نیفتد. حسن ساسانى در خصوص میزان ورودى و 
خروجى مخزن سد زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر 
حجم مخزن زاینده رود 348 میلیون مترمکعب است و 
بارش هاى چند روز اخیر با حجم 188 میلیمتر کمک کرد 

تا اختالف بارش ها را نسبت به سال گذشته و متوسط 
بلندمدت کاهش دهیم. وى توضیــح داد: امروز ذخیره 
مخزن زاینده رود در کمترین حالــت بوده و امیدواریم 
با افزایش بارش ها به ویژه در فصل بهار ورودى مخزن 
سد افزایش یابد. معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت 
آب منطقه اى اصفهان با اشاره به کاهش 42 درصدى 
بارش ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: میزان 
بارش ها در سال آبى جارى 780 میلیمتر است که این 
میزان در مدت مشابه سال گذشته 1349میلیمتر و در 

میانگین بلندمدت 907 میلیمتر بود.

سخنگوى وزارت بهداشــت گفت: تعداد قربانیان کرونا 
در سطح کشور به 54 نفر افزایش یافته و همچنین تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا در ایــران از 593 به 987 نفر 
افزایش یافت. این در حالى اســت که آمار علوم پزشکى 
اصفهان از تعداد مبتالیان به کرونا در این اســتان با آمار 
کشورى متفاوت اســت. کیانوش جهانپور ظهر دیروز 
آمار جدید کرونا را به این شــرح اعالم کــرد: 385 مورد 
جدید از ظهر روز شــنبه تا روز یک شــنبه، 30 نفر قم، 
170 مورد تهران، 28 مورد گیالن، 44 مورد مرکزى، 13 
مورد اصفهان، 8 مورد فارس، 17 مورد خراسان رضوى، 
2 مورد کرمانشاه، 8 مورد لرســتان، 3 مورد سمنان، 11 
مورد مازندران، 3 مورد همدان، 2 مورد خراسان جنوبى، 
31 مورد البرز، 2 مورد هرمزگان، 9 مورد خوزستان، یک 
مورد سیستان و بلوچستان، یک مورد ایالم، 2 مورد کرمان 
(اولین موارد تشخیصى) به طور قطعى به ویروس کرونا 

مبتال شده اند و 11 نفر جان خود را از دست داده اند.
مطابق این آمار، تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در استان 

اصفهان تا کنون به 45 نفر رسیده است. آخرین آمار رسمى 
از میزان مرگ این بیماران در استان، تا کنون  دو نفر اعالم 
شده اســت.  نکته جالب این که بعد از اعالم این آمار از 
سوى وزارت بهداشت، سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: در حال حاضــر 25 بیمار قطعى مبتال به 
کرونا در استان اصفهان بسترى هستند. آرش نجیمى در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز 11 اسفند ماه هشت مورد 
جدید ابتال به کرونا داشتیم که مجموع آمار این بیمارى 
در استان به 30 نفر رسیده است. وى افزود: این آمار تعداد 
افراد قطعى و رسمى ابتالء در اســتان اصفهان است و 
آنچه تهران اعالم مى کند در آمار دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان نیست. سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر عالوه بر اصفهان شهرستان 
فالورجان، مبارکه، خمینى شهر، نطنز، گلپایگان، نجف 
آباد، خوانســار، لنجان و ســمیرم موارد قطعى ابتال را 
داشته اند، اضافه کرد: همان دو مورد فوتى را داشته ایم 

و سه نفر ترخیص شده اند و 25 نفر نیز بسترى هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشــکى و خدمات بهداشتى 
درمانى کاشــان گفت: با توجه به افزایــش موارد بروز 
بیمارى کووید 19، وضعیت این منطقه در مرحله هشدار 
قرار گرفته است. ســید علیرضا مروجى در ویژه برنامه 
رادیویى «هرخانه، یک پایگاه سالمت» افزود: با افزایش 
مراجعه بیماران الزم اســت که توصیه هاى پیشگیرى 
در شهرســتان هاى کاشــان و آران وبیدگل به شدت 

اجرایى شود.
وى با تاکید بر اینکه مردم باید تا جایى که امکان دارد از 

حضور در مکان هاى عمومى و مرکزهاى تجمع پرهیز 
کنند، بیان کرد: اســتفاده از وسایل حفاظت فردى باید 
رعایت شود. وى تاکید کرد: در زمان حاضر فشار زیادى 
روى همکاران ما هست، چند نفر از پزشکان دچار مشکل 
شــدند که امیدواریم این موضوع به حالت فرسایشى 
تبدیل نشود. مروجى اضافه کرد: نباید زیاد بترسیم که کار 
خراب تر شود و نه زیاد بى خیال باشیم، هم اکنون عده اى 
از همشهریان در خیابان ها متوجه مساله نشدند و رفت و 

آمد غیرضرورى دارند.

تشکیل ستاد پیشگیرى از کرونا در مخابرات 

خط قرمز، تأمین آب شرب است

کرونایى هاى اصفهان چند نفر هستند؟!

کاشان در مرحله هشدار قرار گرفت

صنعت گردشگرى اصفهان روزهاى سختى پیش رو دارد، 
کرونا نسخه سفرهاى داخلى و خارجى را در هم پیچانده و از 
جمله هتل ها و آژانس ها روبه ورشکستگى اند، همه اینها در 
حالى است که فعاالن گردشگرى از مسئوالن خواسته اند تا 

براى بحران گردشگرى اصفهان چاره اى بیاندیشند.
اصفهان هم در رأس هرم وارونه گردشگرى ایران روزهاى 
سختى پیش رو خواهد داشت. هنوز اعالم رسمى اى از برآورد 
خسارت ها در عرصه گردشگرى اصفهان نشده است اما همه 
شواهد و ســخنان جامعه هتلداران و اتحادیه آژانس داران 
اصفهان نشــان مى دهد آژانس ها، هتل ها و مراکز خدمات 
توریســتى اصفهان، زنجیروار در حال ورشکســتگى اند. 
در زمان حاضــر هتل هاى اصفهان خالى اند. ســاعات کار 
آژانس هاى مسافرتى این شــهر کم شده و بیشتر کارکنان 

آنها ترخیص شده اند. 
کریم بیگى، رئیس جامعه هتلداران اصفهان به «ایرنا» در 
رابطه با آنچه آنها را این روزها در شــرایط سخت قرار داده 
است، گفت: جامعه هتلداران اصفهان در بن بستى گیر افتاده اند 
و نمى دانند چگونه و چطور در این شــرایط به معضالتشان 
رسیدگى کنند. وى یادآور شد: در این روزهاى پایان سال و 
شب عید که هزینه ها مضاعف است بحران عجیبى بخش 
هتلدارى و گردشــگرى را فرا گرفته اســت. هتل ها بحث 
ســنوات، عیدى، پاداش را در کنار حقوق پرسنل ها دارند و 
همه اینها روى هم جمع شــده و بســیارى از هتل ها رو به 

ورشکستگى هستند.
بیگى از همه تالش هایى گفت که در ســال جارى با تمام 
مشقت هایش براى گردشگرى، داشتند و ثمرى براى آنها 
نداشــت. اینکه امسال سال ســختى براى آنها بود و نوروز 
امسال هم عطایش را به لقایش بخشیدند: امسال در همان 
ابتدا، تحت الشعاع سیل، موج کنسلى ها را داشتیم و به ناچار 
تمام پول تورهاى لغو شده پرداخت شد. بعد از آن تنش هاى 
سیاسى به این ماجرا دامن زد و باز هم موجى از کنسلى هاى 

تورهاى خارجى را در اردیبهشت و خردادماه داشتیم.  
وى ادامه داد: با توجه به اینکه در ارتباط مان با کشــورهاى 
غربى دچار مشکالتى هستیم تالش کردیم از طریق رابطه 
با چین، مسافران چینى را جذب کنیم و براى سال نو چینى 
میزبان آنها باشیم. همه تالش ها، زحمت ها و هزینه هاى ما 
همزمان  با اتفاقات مختلف و شیوع ویروس کرونا در چین بر 
بادفنا رفت. متعاقب با این بیمارى در چین، سقوط هواپیماى 
اوکراینى بار دیگر کنسلى هاى مجدد تورهاى خارجى و لغو 
پروازهاى خارجى را به همراه داشت و این براى هتلداران و 
فعاالن عرصه گردشگرى فشار مضاعفى شد و حاال مورد آخر 

شیوع کرونا در کشور است. 
رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان به خبرگزارى «ایسنا» 
هم گفته اکنون ظرفیت تمام هتل هــاى اصفهان خالى از 
مسافر است، به طور مثال هتل یکصد اتاقه در اصفهان شاید 
یک یا دو اتاق آن، اشغال باشد. بیگى تأکید کرده در پى شیوع 

کرونا در کشور، در حالى که دستورالعمل و منعى براى پذیرش 
مسافران نداریم، اما اکنون ظرفیت اشغالى هتل هاى اصفهان 

به حدود 2 درصد رسیده، چراکه مسافرى وجود ندارد.
اما وضعیت در مهمانخانه ها هم بهتر نیست. اسدا... عدالت 
پناه، رئیس جامعه حرفه اى مهمانپذیران استان اصفهان به 
«ایسنا» گفته است: طبق آمارگیرى از بیشتر مهمانپذیران 
اصفهان، در حال حاضر مسافران زیادى در آنها مستقر نیست 
و با توجه به کاهش ســفرها، از میزان مسافران کاسته شده 
است. رئیس جامعه حرفه اى مهمانپذیران استان اصفهان 
تداوم این شرایط را براى مهمان پذیران اسفناك پیش بینى 
کرد و افزود: در پى شــیوع کرونا در کشور و طى یک هفته 
گذشته شــاهد روند نزولى پذیرش ها در مهمانخانه هاى 
استان هستیم، به طورى که یک واحد اگر در حالت عادى 60 
تا 70 درصد ظرفیت خود پذیرش داشت، اکنون درصد اشغالى 

آنها به 15 تا 20 درصد کاهش یافته است.
محسن روناســى، رئیس اتحادیه آژانس داران اصفهان هم 
از خسارت هاى ســنگینى گفت که کابوس بزرگ فعاالن 
گردشگرى شــده اســت. به زودى آمار و ارقام خسارت به 
آژانس داران اصفهان مشخص خواهد شد. اما برآورد روناسى 
با توجه به آمارهاى ضمنى اى که  از همکارانش در این رابطه 
دریافت کرد چیزى بالغ بر 20 میلیارد تومان است. این حداقل 
خسارتى است که کرونا روى دســت گردشگرى اصفهان 

گذاشته است.

ویروس کرونا، هتل ها، مهمانخانه ها و آژانس هاى مسافرتى را به مرز ورشکستگى کشانده است 

روزهاى سیاه صنعت گردشگرى 
اصفهان

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: با به کارگیرى نوآورى و رفع 
مشکالت، تولید ماسک در اصفهان از 50 هزار به 200 هزار عدد در روز افزایش مى یابد.

سید حسن قاضى عسگر با اشــاره به کمبود ماسک در اســتان اصفهان اظهار کرد: در 
نخســتین اقدام مسائل و مشــکالت کارخانجات و شــرکت هاى تولید ماسک و مواد 
ضدعفونى کننده احصا شد. وى افزود: از مجموع چهار کارخانه اى که تولید عمده ماسک 
را به عهده دارند، یک کارخانه با مشــکل مالى مواجه بود که متأسفانه بخش دولتى در 

بسیارى از مواقع با بخش هاى خصوصى تسویه حساب مالى نمى کند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان تأکید کرد: همین موضوع باعث شده 
بود این کارخانه به مدت هفت ماه تولید نداشته باشد که با پیگیرى هاى استان و مساعدت 
دانشگاه علوم پزشکى برخى از طلب هاى این شرکت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکى و بیمه تأمین اجتماعى وصول مى شود. وى ادامه داد: با رفع موانع کارخانه هاى 
تولید ماسک در استان ظرفیت تولید روزانه از 50 هزار به 170 هزار ماسک افزایش یافت 
تا نیاز به ماسک در استان اصفهان حل شود و این میزان تولید ماسک در درجه اول براى 

مصارف استانى و در درجه بعدى براى ارسال به سایر استان ها اختصاص پیدا مى کند.
قاضى عسگر بیان کرد: واحدهاى تولیدى دیگر در استان اصفهان هم قادر به تولید روزانه 

صد هزار ماسک خواهند شد.

وزارت کشور میزان مشــارکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى را به 
تفکیک 31 استان کشور اعالم کرد.

بنا بر این گزارش، بیشترین مشارکت با 70/66 درصد به استان کهگیلویه و بویر احمد مربوط 
است و کمترین مشارکت با 26/24 به اســتان تهران. استان اصفهان هم با 36/38 درصد 
مشارکت در رده بیست و هشتم جدول اعالم شده قرار گرفته است. این آمار نشان مى دهد 

مشارکت در 21 استان کشور به نصف نرسیده است.
به این ترتیب، اســتان هاى تهران، البرز، کردســتان و اصفهان به ترتیب کمترین میزان 
مشــارکت را در انتخابات دوم اســفند به خود اختصاص داده اند و کهگیلویه و بویر احمد، 
خراسان جنوبى، ایالم و سیستان و بلوچستان به ترتیب در صدر 31 استان ایران قرار گرفته اند.

36 درصد اصفهانى ها رأى دادند تولید ماسک در اصفهان
 افزایش مى یابد

مدیر مجموعه فرهنگى-مذهبى تخت فوالد اصفهان 
از اجراى 20 طرح عمرانى در قالب ساماندهى، مرمت، 
تملک و آزادسازى در تخت فوالد اصفهان با اعتبارى 
بالغ بر 150 میلیارد ریال خبر داد. سید على معرك نژاد 
یکى از ویژگى هاى منحصر به فرد تخت فوالد اصفهان 
را وجود سنگاب ها و سنگ قبرهایى با ارزش تاریخى، 
میراثى و فرهنگى دانســت و افزود: در زمان حاضر 9 
عدد از سنگ قبرهاى تخت فوالد به صورت آزمایشى 
توسط یک پیمانکار آسیب شناسى، ساماندهى و مرمت 

شده است.

وى ادامه داد: این طرح قرار است به صورت مرحله اى و 
فاز به فاز اجرا شود که در فاز بعدى سنگ قبرهاى یکى 

از تکایاى تخت فوالد مرمت و ساماندهى خواهد شد.
معرك نژاد بیان کرد: تخت فــوالد اصفهان 40 تکیه 
دارد که ساالنه سنگ قبرهاى دوتکیه مرمت مى شود.

وى با اشاره به طرح ســاماندهى سنگ قبور مشاهیر 
تخت فوالد اصفهان در قالب آئیــن نامه نیز تصریح 
کرد: سنگ قبر 35 نفر از مشاهیر و علماى تخت فوالد 
تعویض شده و پیش بینى مى شود تا پایان سال 10 مورد 

دیگر نیز انجام پذیرد.

مرمت سنگ قبرهاى تاریخى تخت فوالد 
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مجموعه تلویزیونى «بیگانه اى با من است» به کارگردانى احمد 
امینى براى شبکه 2 سیما تولید مى شود.

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «بیگانه اى با من است» به 
کارگردانى احمد امینى و تهیه کنندگى بهروز مفید در شیراز به 

پایان رسید و عوامل راهى بوشهر شدند.

در شــیراز بازیگرانى همچون پژمان بازغى، شــبنم قلى خانى 
و میالد میرزایى و در بوشــهر نیز ســامرند معروفى و وحید نفر 
حضور دارند. نسرین بابایى، بازیگر سریال «وارش» نیز یکى از 

نقش هاى اصلى «بیگانه اى با من است» را بازى مى کند.
 تصویربردارى این مجموعه تلویزیونى اردیبهشت سال آینده به 
پایان مى رسد. داستان این سریال 30 قسمتى به کارگردانى احمد 
امینى و نویسندگى فروغ فروهیده، در سال 70-69 مى گذرد و 
درباره جا به جایى یک زن خدمتکار با عروس یک خانواده است 

که یک درام خانوادگى را تشکیل مى دهد.
از بازیگران این ســریال مى توان به شــبنم قلى خانى، پژمان 
بازغى، پوراندخت مهیمن، مهران رجبى، میالد میرزایى، پرویز 
پورحسینى، نگار عابدى، ایوب آقاخانى، سوگل طهماسبى، دنیا 
مدنى، شــیوا ابراهیمى، نســرین بابایى، لیلى فرهادپور، فرهاد 
شهریزى، فریبا ترکاشــوند، مهرداد ضیایى، امیریل ارجمند و 

مهدى فقیه اشاره کرد.

بازیگر هزارچهره ســینما دوباره در نقــش یک زن در فیلم 
سینمایى بازى مى کند. 

اکبر عبدى سابقه بازى در چند فیلم با نقش آفرینى یک 
زن را دارد و این کار را به خوبى انجام داده است. 

عبدى را شــاید بتوان تنها بازیگر مرد سینما دانست که 
تاکنون چندین بار نقش زن بازى کــرده و اتفاقًا براى آن 
جایزه هم گرفته است. آنطور که اکبر عبدى گفته، براى 
بازى در نقش زن از بازى درخشان «رابین ویلیامز» در 
فیلم ماندگار «خانــم داوت فایر» الهام گرفته و بعد از 
دیدن این فیلم بوده که تصمیم گرفته است که نقش 

زن بازى کند.
او ایفاى این گونه نقش هــا را با فیلم جنجالى «آدم 
برفى» آغاز کرد؛ فیلمى که سه سال به دلیل 
شمایل متفاوت عبدى توقیف بود و نهایتًا 

توانست در سال 76 اکران شــود اما اکران آن هم بى حاشیه 
نبود. اما نهایتــًا «آدم برفى» به عنوان یکــى از فیلم هاى 
پرفروش سینماى ایران شناخته شــد و در سال هاى بعد، از 

تلویزیون پخش شد!
این یکى از مهمترین و موفق ترین نقش هاى عبدى در نقش 
یک زن بود که تحسین هاى زیادى را براى او به دنبال داشت.
دومین تجربه اکبر عبدى در ایفــاى موفق نقش زن، بازى 
در «خوابم میاد» رضا عطــاران بود که براى او بازخوردهاى 
متفاوتى را رقــم زد. این بار بازى درخشــان او در نقش یک 
پیرزن، با اعتراض چندانى مواجه نشــد؛ بلکه تنها چند نفر 

محدودى نسبت به این نقش اعتراض کردند.
تغییر زمانه و نگرش ها، این بار باعث شد که «خوابم میاد» نه 
تنها توقیف نشود بلکه اکبر عبدى براى بازى درخشانش در 
این نقش توانست سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را 

از جشنواره سى ام فجر بگیرد و در اکران هم با اقبال منتقدان 
و مخاطبان روبه رو شود.

سومین ایفاى موفق نقش زن توســط اکبر عبدى به فیلم 
«خواب زده ها» فریدون جیرانى باز مى گردد. او در این فیلم 
در دو نقش زن (یکى فرنگ رفتــه و دیگرى دهاتى) به طور 
همزمان بازى مى کند تا تبحر بازیگرى خود را یک بار دیگر 

به رخ همه بکشد.
اما حاال این بازیگر در جدیدترین فعالیت خود در فیلم سینمایى 
«جنس لطیف» به کارگردانى محسن آقاخان ظاهر شده و 
مجدداً نقش یک زن را ایفا مى کند. این فیلم سینمایى به تهیه 

کنندگى غالمرضا گمرکى اثرى طنز است.
اکبر عبدى از جمله بازیگران شــاخص طنز ایران است که 
بازى هاى درخشــان او در بســیارى از فیلم هاى سینمایى، 
موجب پرفروش شدن آنها شده اســت. توانایى او در ایفاى 

نقش هاى متفاوت باعث شده است که در فیلم هاى مختلف 
و متفاومتى مانند «مادر»، «اى ایران»، «دلشدگان»، «دزد 
عروسک ها»، «سفر جادویى»، «مدرسه پیرمردها»، «روز 

فرشته»، «مرد آفتابى» و... حضور درخشان داشته باشد.
اکبر عبدى تاکنون براى بازى در فیلم هاى «مادر» زنده یاد 
على حاتمى و «خوابم میاد» رضا عطاران دوبار سیمرغ بهترین 

بازیگر جشنواره فیلم فجر را گرفته است./1369

بعد از بازى هاى به یاد ماندنى در سینماى ایران؛

اکبر عبدى دوباره به نقش زن درآمد
بازیگر هزارچهره ســینم
سینمایى بازى مى کند. 

اکبر عبدى سابقه بازى
ب زن را دارد و این کار را
عبدى را شــاید بتوان
تاکنون چندین بار نقش
جایزه هم گرفته است
ب بازى در نقش زن از
فیلم ماندگار «خانــ
دیدن این فیلم بود

زن بازىکند.
او ایفاى این گونه
برفى» آغاز
شمایل

اکبر

بازیگر «وارش» به «بیگانه اى با من است» پیوست

داریوش بابائیان، تهیه کننده سینما درباره آخرین وضعیت «تبسم 
تلخ» که به تازگى پروانه ساخت گرفته، گفت: این فیلم آماده نمایش 
است فقط نهایى کردن بخش ویژوال افکت آن باقى مانده که به 

زودى تمام خواهد شد.
این تهیه کننده با اشاره به موضوع فیلم بیان کرد: مخاطب با اثرى 
اجتماعى خانوادگى روبه رو مى شود که رگه هاى طنز دارد و بازگشت 
به زندگى، امید و تحکیم خانواده را نشان مى دهد. مطمئنم با چنین 
رویکردى در اکران بــا موفقیت روبه رو خواهد شــد. بابائیان در 
خصوص زمان اکران فیلم گفت: از این به بعد باید طبق قرعه کشى 

پیش برویم، اما در مجموع تابستان زمان خوبى براى آن است.
در خالصه داستان «تبسم تلخ» آمده: «محمد طهماسبى مشاور 
خانواده و سردفتر ازدواج و طالق است. خانمى به نام تبسم سر راه 
او قرار مى گیرد و با طهماسبى عازم ســفر دبى مى شود. در مسیر 

مسافرت اتفاقاتى مى افتد و...»
الهام حمیدى، کیمیا باباییان، محمدرضا سهرابى، عباس محبوب، 
میرطاهر مظلومى، محمد شیرى، پوراندخت مهیمن، فرید فوده، 
نیایش کفیلى، حســین غیابى و اکبر عبــدى بازیگران این فیلم 

هستند.

بازگشت الهام حمیدى با «تبسم تلخ» 

على ابوالحسنى، بازیگر سریال هاى طنز تلویزیون در دهه 70، بر 
اثر عارضه قلبى در تهران درگذشت.

مهدى نهضت از بستگان على ابوالحسنى ضمن تأیید این خبر 
اعالم کرد: این بازیگر روز شــنبه 10 اسفند ماه دار فانى را وداع 
گفته است. وى درباره دلیل درگذشــت این بازیگر عنوان کرد: 

ابوالحسنى حدود ســاعت 18 این روز به دلیل عارضه قلبى در 
بیمارستان قلب امیرآباد درگذشت.

على ابوالحسنى متولد 1351 در کرمانشاه 
بود و بازیگرى در تلویزیــون را با «جنگ 
77» و برخى دیگــر از مجموعه هاى طنز 
مهران مدیرى در دهه 70 را بعد از شناخته 
شدن در تئاتر آغاز کرد و تا سال 81 با مدیرى 
همکارى داشــت. او در دهه 80 از فضاى 
طنزهاى تلویزیونى فاصله گرفت و به اجرا 
و برنامه ســازى به خصوص در شبکه هاى 
استانى روى آورد. ابوالحسنى مدتى هم به 
عنوان مجرى مشغول فعالیت بود که اجراى 
برنامه «ســفرى دیگر» از آن جمله است. 
ایفاى نقش در ســریال «معماى شــاه» و 
«ارمغان تاریکى» از دیگر فعالیت هاى هنرى مرحوم ابوالحسنى 
محسوب مى شود. او در سال 96 نیز مجرى برنامه «شب خنده» 

شبکه زاگرس بود./1368

بازیگر طنز مجموعه هاى مهران مدیرى درگذشت

در پى شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، فیلمبردارى پروژه سینمایى 
«هشدار قرمز» در این کشور متوقف شد.

قرار بود فیلمبردارى پروژه جدید و پر هزینه کمپانى «نتفلیکس» 
با نقش آفرینى «دواین جانســون» به ایتالیا برسد؛ اما با 

توجه به شــیوع ویروس کرونا در ایتالیا سازندگان 
این فیلم به دنبال لوکیشــن هاى دیگرى براى 

فیلمبردارى هستند.
البته انتظار نمــى رود این تغییر لوکیشــن 
فیلمبردارى باعث ایجاد وقفه در آن شود. در 
این فیلم «رایان رینولدز»، بازیگر «ددپول» 
و «گل گادوت» بازیگر «زن شگفت انگیز» 

نقش آفرینى مى کنند.
«نتفلیکس» هنوز تاریخى براى انتشــار این 

فیلم ســینمایى اعالم نکرده اســت. 
«هشدار قرمز» فیلمى در ژانر 

هیجانى و جرایم جهان است و داستانى از یک پلیس بین الملل 
را به تصویر مى کشد که بزرگ ترین و تحت تعقیب ترین سارق 

هنرى را دنبال مى کند.
این فیلم ســینمایى تاکنون با بودجه اى 160 میلیون دالرى 
در بین پرهزینه ترین و گران تریــن فیلم ها قرار دارد. 
ساخت این فیلم سینمایى اکنون در آتالنتا در حال 

انجام است.
«دواین جانسون» در آخرین ماه از سال 2019 
میالدى با فیلم سینمایى «جومانجى: مرحله 
بعدى» در گیشه حضور داشت که با بودجه اى 
130 میلیــون دالرى در حــدود 800 میلیون 
دالر فروخت. او در تابستان نیز با فیلم سینمایى 
«هابز و شاو» نخستین نسخه فرعى مجموعه 
سینمایى محبوب «ســریع و خشن» 

موفق ظاهر شد.

فیلم تازه وحید جلیلوند، عاشقانه اى درباره یک نابیناست و حامد بهداد نقش سخت 
و متفاوتى در این فیلم ایفا خواهد کرد.

در شــرایطى که قرار بود وحید جلیلوند و نوید محمــدزاده دومین همکارى 
مشترکشان را در این فیلم داشته باشند به علت مشغله نوید محمدزاده حضور 

او در این فیلم منتفى شد تا حامد بهداد جایگزینش شود.
برنامه ریزى سازندگان براى آغاز فیلمبردارى بهار 99 است و با توجه به اینکه 
حامد بهداد براى بازى در «گیجگاه» موهایش را تراشیده عوامل باید مدتى تا 

بلند شدن دوباره مو هاى این بازیگر صبر کنند.
وحید جلیلوند پیش از این فیلــم «بدون تاریخ، بدون امضــاء» را با بازى نوید 
محمدزاده، امیر آقایى و هدیه تهرانى ساخت که به عنوان نماینده سینماى 

ایران در اسکار 2019 انتخاب شد.
نوید محمدزاده براى بازى در این فیلم برنده جایزه 
بهترین بازیگر مرد بخش افق ها جشنواره فیلم 

«ونیز» شد.

کرونا «دواین جانسون» را هم زمین گیر کرد

حامد بهداد نابینا مى شود

در قسمت دوم راستى آزمایى «عصر جدید» که روى آنتن شبکه 3 
رفت، یک شرکت کننده جنوبى هم حضور داشت.

مجتبى خاتمى در زمینه خوانندگى استعداد خود را به نمایش گذاشت. 
او که با لهجه شیرین جنوبى صحبت مى کرد، گفت: نمى توانم خوب 
فارسى صحبت کنم. پدرم بختیارى است و مادرم عرب؛ خودم هم 
در ماهشهر زندگى مى کنم. وى ادامه داد: شغلم آتش خاموش کردن 
است. همیشه عملیات که مى رویم، خودم را سپر بال مى کنم. شعرى 

هم دارم که همیشه مى خوانم «شد 
شد نشد نشــد ولش 

(خنــده)  کــن» 

خاتمى درباره حضورش در «عصر جدید» هم گفت: زمانى که براى 
شرکت در برنامه با من تماس گرفتند، روز عروسى ام بود. چند روز بعد 
از مراسم و به عنوان اولین ماه عسل با همسرم به تهران آمدیم؛ البته 
همین موضوع بالى جان من شد. همسرم به من گفت: تو خودت 
تهران آمدى؛ نمى خواهى من را مشهد ببرى؟! این شد که ما رفتیم 
مشهد و آنجا بود که براى راستى آزمایى دیگرى دوباره به «عصر 
جدید» دعوت شدم. اما زمانى که مى خواستیم به تهران بیاییم، از 
پرواز جا ماندیم! گفتنى است فصل دوم مسابقه «عصر جدید» هم 
با اجراى احسان علیخانى همزمان با شب والدت امام على(ع) (17 

اسفند) روى آنتن شبکه 3 خواهد رفت.

بدشانسى ، گریبان گیر شرکت کننده «عصر جدید»

على ضیــاء، مجرى تلویزیون، در حســاب توییتــرى خود به 
صحبت هاى اخیر وزیر بهداشت واکنش نشان داد. سعید نمکى 
روز جمعه از اوج شیوع ویروس کرونا و پشت سرگذاشتن هفته اى 
سخت براى هموطنان خبر داد و گفت: «با آغاز هفته جدید پیک 

کرونا شروع خواهد شد.»
پس از صحبت هــاى نمکــى واکنش هاى بســیارى اعم از 
توصیه هاى پزشکى و گاهى ترس و نگرانى بار دیگر در فضاى 
مجازى از سوى کاربران شــبکه هاى اجتماعى منتشر شد و در 
همین راستا على ضیاء، مجرى برنامه هاى تلویزیونى در حساب 
توییترى خود با نگاهى طنز به صحبت هاى وزیر بهداشت، مطلب 

کوتاهى را منتشر کرد.
على ضیاء در حساب توییترى خود نوشت: «وزیر بهداشت گفته 
قراره این هفته پیک اصلى کرونا بیــاد، قبًال این موقع ها پیک 

نوروزى مى دادن امسال پیک کرونا.»/1367

این پیک و آن پیک!
فیلم تازه وحید جلیلوند، عاشقانه اى درباره یک نابینا

و متفاوتى در اینفیلم ایفا خواهد کرد.
در شــرایطى که قرار بود وحید جلیلوند و نوید
مشترکشان را در این فیلم داشته باشند به علت
او در این فیلم منتفى شد تا حامد بهداد جایگزین
برنامه ریزى سازندگان براى آغاز فیلمبردارىب
حامد بهداد براى بازى در «گیجگاه» موهایش

بلند شدن دوباره مو هاى اینبازیگر صبر کنند.
وحید جلیلوند پیش از این فیلــم «بدون تاریخ، بد
محمدزاده، امیر آقایى و هدیه تهرانى ساخت
9ایران در اسکار 2019 انتخاب شد
نوید محمدزاده براى
بهترین بازیگرم
«ونیز» شد.

ا بااا اا رسد؛ اماا ون»»به ااایتالالالیا باا ن جااانســن نى ««دوایاا آفریآف نقشق باا
توجه به شــیوعویروس کرونا در ایتالیا سازندگان 

این فیلم به دنبال لوکیشــن هاى دیگرى براى 
فیلمبردارى هستند.

البته انتظار نمــى رود این تغییر لوکیشــن 
فیلمبردارى باعث ایجاد وقفه در آن شود. در 
این فیلم «رایان رینولدز»، بازیگر «ددپول»

و «گل گادوت» بازیگر «زن شگفت انگیز» 
نقش آفرینىمى کنند.

«نتفلیکس» هنوز تاریخى براى انتشــار این
فیلم ســینمایى اعالم نکرده اســت. 

«هشدار قرمز» فیلمى در ژانر 

ون دالرىالال 1616160 میلیلل ودجه اىا با با ــینمایىا تاکاکنون لم سل ن فیف 0ایاا
در بین پرهزینه ترین و گران تریــن فیلم ها قرار دارد.

ساخت این فیلم سینمایى اکنون در آتالنتا در حال 
انجام است.

9«دواین جانسون» در آخرین ماه از سال2019
سینمایى«جومانجى: مرحله  میالدى با فیلم
بعدى» در گیشه حضور داشت که با بودجه اى 
0 میلیــون دالرى در حــدود 800 میلیون  130
با فیلمسینمایى نیز تابستان دالر فروخت. او در
نخستین نسخه فرعى مجموعه «هابز و شاو»

سینمایى محبوب «ســریع و خشن» 
موفق ظاهر شد.

رامبد جوان، از تعویق ساخت «خندوانه» نوشت. در شرایطى که صداوسیما اصرار به 
ساخته  شدن فصل جدید برنامه «خندوانه» را داشت و حتى پخش آن در ایام عید را 

اعالم کرده بود، اما سازنده  این برنامه، کنار کشید!
این در حالى است که با تغییر کنداکتور شــبکه هاى صداوسیما براى ایجاد فضاى 
شاد و امید بخشیدن به مخاطبان در راستاى شیوع بیمارى کرونا چند روزى است که 

شبکه یک و نسیم منتخبى از برنامه «خندوانه» را پخش مى کند.
همچنین محمد احسانى، مدیر شبکه نسیم در آخرین اظهارات خود درباره جزئیات 
پخش ســرى جدید «خندوانه» اعالم کرد: «در حال تغییر لوکیشــن "خندوانه" 
هستیم. بخش هاى ثابت آن پابرجاست و فکرهاى جدیدى هم براى اجرا در حال 
انجام است و در نوروز چهار شب مهمان مخاطبان مى شــود. با آماده شدن دکور، 

"خندوانه" شنبه تا سه شنبه در نوروز پخش خواهد شد.»
اما حاال رامبد جوان در یادداشتى که در صفحه شخصى خود در اینستاگرام منتشر 
کرده است، خبر از ساخته نشدن سرى جدید این برنامه در اوضاع امروز جامعه داده 

است. جوان نوشت:
«فصل جدید "خندوانه" بماند براى روزهایى که بى دغدغه تر زیر یک سقف 
جمع مى شویم. بماند براى روزهایى که با خیال آسوده، نفس عمیق مى کشیم. 
بماند براى روزهایى که اگر یکى از ما عطسه کرد، دیگران با صداى بلند به او 
بگویند: عافیت باشه. بماند براى روزهایى که من و گروهم هم دل خوش داشته 
باشیم که بخواهیم با شما تقسیم کنیم. بماند براى روزهاى بهتر. "خندوانه" 

بماند براى روزهایى دورتر. به امید عافیت، سعادت و همدلى.»/1370

«خندوانه» ماند براى روزهاى بهتر و 
دورتر...!

ناهید مسلمى، بازیگر پیشکسوت که سابقه همکارى با شهاب حسینى را در سریال 
«شهرزاد» در کارنامه دارد در مورد حواشى پیش آمده در نشست خبرى فیلم سینمایى 
«شین» در سى وهشتمین جشنواره فیلم فجر معتقد است: «شهاب حسینى انسان 
بسیار محترمى است و روابط عمومى اش عالى  است. به نظرم نباید خودشان را وارد 

این قضایا مى کردند و ورودشان به این مسائل درست نبود.»
مسلمى که در سریال «شــهرزاد» نقش «بتول خانم»، دایه «امید»، پسر «قباد» 
(شهاب حسینى) را بر عهده داشت، در مورد حواشى پیش آمده در نشست خبرى فیلم 
سینمایى «شین» و آنچه شهاب حسینى درباره مسعود کیمیایى گفت، توضیح داد: 
«متأسفم که آن اتفاقات افتاد. من طى چهار سال حضور در پروژه "شهرزاد" از همه 
اعضاى گروه و از جمله از شهاب حسینى خصوصیات مثبت بسیارى دیدم. شهاب 
حسینى انسان بسیار محترمى است و روابط عمومى اش عالى  است و هر کسى از من 
در مورد کار با او مى پرسید، مى گفتم فوق العاده است و خصوصیات بسیار مثبتى دارد. 
به نظرم نباید خودشان را وارد این قضایا مى کردند و ورودشان به این مسائل درست 
نبود. او بازیگرى فوق العاده  با خصوصیات بسیار خوب است که همه دوستش دارند. 
به عنوان نمونه مى گویم، یک بار منتظر سرویس بودم که خودم را سریع تر به اجراى 
تئاتر برسانم، عجله داشتم و سرویس نمى آمد، شهاب حسینى مى خواست خودش 
مرا برساند و تالش مى کرد سریع تر برسم. به نظر من بازیگر و هنرمند نباید وارد این 

حواشى شود و خدا نکند که دچار حاشیه شوند.»/1366

شهاب حسینى نباید خودش را 
وارد حواشى مى کرد
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شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 63491 مورخ 98/08/12 فى مابین شهردارى و سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان خرید و پخش و اجراى آسفالت 
گرم خیابان هاى سطح شهر با فینیشر را از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى مراجعه یا با تلفن 53241010 داخلى 241 مسئول امور قراردادهاى شهردارى 
تماس حاصل نمایند.

* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 98/12/22 دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در حراست شهردارى مرکزى.
* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15 روز شنبه مورخ 98/12/24 در محل شهردارى شهرضا

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط و یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 3/330/000/000 ریال (سه میلیارد و سیصد و سى میلیون ریال) را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 بانک ملى در 

پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

* شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهى مناقصه (مرحله اول- نوبت دوم)
تهیه قیر mc2، توزیع، پخش و اجراى آسفالت گرم خیابان هاى سطح شهر با فینیشر

م الف: 788694حسین امیرى- مدیر امور مالى                  حبیب قاسمى- شهردار شهرضا

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 755/ش/97 مورخ 98/10/04 شوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد پالك زمین شماره 57 واقع شهرك نگین به متراژ 230 مترمربع با کاربرى مسکونى را از طریق 

مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/12/24 مهلت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى، نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى 

www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

م الف: 790291حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

چاپ اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع: مناقصه خودروهاى استیجارى به مدت یک سال

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى یکشنبه مورخ 98/12/25
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/12/26

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز پنجشنبه 99/01/07
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مناقصه

م الف: 783242 على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

 کاپیتان تیم فوتبال سپاهان مى گوید 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
و همچنیــن برگزار شــدن 
مســابقات لیــگ، او قصد 
دارد بــا ادامه همین روند 
به نوعى مسابقات لیگ 

را تحریم کند.
مهدى کیانى در 
یــى  گو گفت و
درباره شرایط 

اظهار  کرد: دروغ چرا، تیمــش 
نیست ولى ما شرایط تیم خوب 

بازیکنان و کادر تیم بزرگى هستیم و 
فنى بزرگى داریم و ان شاءا... به شرایط خوب 

برمى گردیم.
او درباره فاصله گرفتن از صدر بعد از برگزار 
نشدن دیدار با پرسپولیس و تساوى با ذوب 
آهن بیان کرد: هنوز 9 بازى و امتیازات 
زیادى باقى مانده اســت. ما واقعا قبل 
از بازى با پرسپولیس در شرایط خوب 
و آماده بازى بودیــم اما اتفاقاتى افتاد 
و ما از حضور هواداران محروم شدیم. 
آن بازى براى ما شــش امتیازى بود و 
مى خواســتیم بازى کنیم. آن اتفاقات 
نزدیک هتل افتاد و زمانى هم که ما به 
ورزشگاه رفتیم پرسپولیسى ها ورزشگاه 
را ترك کردند. ایــن چند بازى 
براى ما خیلى مهم بود.

کیانــى دربــاره 
اینکــه از طرف 
ها  پرسپولیسى 
عنــوان شــده 
ســپاهانى ها بــه 
خاطر ترس از حریف 
به زمین نرفته اند هم گفت: من 

بلد نیستم دروغ بگویم. پرسپولیس تیم خیلى خوبى است 
و همه بازیکنانش توانمند هســتند اما سطح فنى تیم ها 
آنقدر تفاوت ندارد که تیمى از تیم دیگر بترسد. ما در نیم 
فصل اول پرسپولیس را در آزادى شکست دادیم. ما واقعا 
مى خواستیم بازى کنیم. مسابقه با پرسپولیس حکم فینال 
را داشت. ما آماده بازى بودیم ولى اتفاقاتى برابر هتل افتاد و 
تا یگان ویژه بیاید زمان برد. در فیلم ها همه چیز مشخص 
اســت. ما حدود یک ســاعت و نیم آن جا منتظر بودیم. 
ما از نبودن هواداران ناراحت بودیــم و آقاى تابش هم با 
مسئوالن استاندارى صحبت کرد که بازى به روز دیگرى 
موکول شــود. این ها براى این نبود که بازى نکنیم. فقط 
مى خواستیم در صورت امکان بازى به روز دیگرى موکول 
شود اما اگر نشد مى خواســتیم بازى کنیم اما آن اتفاقات 
افتاد و به ورزشگاه دیر رســیدیم. زمان کمى براى آماده 
شدن داشتیم و در همان زمان بدن هایمان را گرم کردیم 
و مى خواستیم سر وقت به زمین بریم. این اتفاقات به نفع 
فوتبال ما نیست. همه تیم ها تماشاگر دارند و دوست دارند 

تیمشان را از نزدیک تشویق کنند. 
او ادامه داد: ما مى خواستیم به زمین برویم اما نمى دانم چه 
قانونى به آنها گفته بود کــه آن جا نمانند. از مدیرعامل تا 
بازیکنان پرسپولیس سریع مصاحبه کردند که مسابقه باید 
3 بر صفر به نفع آنها بشود. نمى دانم این را از کجا به آنها 
گفته بودند و انگار همه چیز را مى دانستند. فدراسیون باید 
تصمیم بگیرد نه اینکه خود باشگاه و بازیکن در مصاحبه 
راى صادر کند. این به نظر من جالب نیست. تیم هاى دیگر 

هم که در کورس قهرمانى هستند دلسرد شده اند. 
کیانى اضافه کرد: در نیمه اول بازى با ذوب آهن هم خیلى 
خوب بودیم ولى متاســفانه در نیمــه دوم خوب نبودیم. 
نمى خواهم بازى مان را در نیمــه دوم توجیه کنم اما این 
ماجراى ویروس کرونا خیلى به مــا ضربه زده و از لحاظ 
روحى و روانى ما را در شرایط خیلى بدى قرار داده است. 
همان شب بازى با پرســپولیس هم شنیدیم که به دلیل 
این بیمارى، هوادارانمان نمى توانند به ورزشــگاه بیایند. 
نمى دانم در این شرایط چه دلیلى دارد که بازى ها برگزار 
مى شود. ما استرس و فشــار زیادى را تحمل مى کنیم و 

نمى دانم دلیل این کارها چیســت و چرا روى برگزارى 
بازى ها پافشــارى مى کنند. بدون هواداران و با این همه 
استرس، فوتبال هیچ لذتى ندارد. بازیکنان ما در شرایط 
خوبى نیستند. مسئوالن باید فکر اساسى بکنند. تیم هاى 
دیگر هم اعتراض کردند و از این وضع ناراحت هســتیم. 
مدام به ما مى گویند در رفــت و آمدتان مراقب تماس ها 
باشید. ما مدام در رفت و آمدیم. خانواده هایمان را قرنطینه 
کردیم اما خودمان نمى توانیم. آدم همه تالشش را مى کند 

تا خودش و خانواده اش در سالمت باشند.
کاپیتان سپاهان درباره هم تیمى هایش که گویا مشکوك 
به بیمارى کوییــد-19 بودند هم توضیــح داد: االن هر 
کسى که یک ســرفه هم مى کند و با یک سرماخوردگى 
کوچک، همه فکــر مى کنند ممکن اســت کرونا گرفته 
باشد. چند بازیکن ما دچار سرماخوردگى شدند اما استرس 
زیادى داشتند و به خاطر همین استرس به دکتر رفتند. ما 
نمى خواهیم مردم را بترسانیم اما این ویروس اگر کشنده 

است براى همه اینطور است.
کیانى درباره برگزار شدن مســابقات لیگ با وجود شیوع 
ویروس کرونا هم توضیح داد: نمى دانم چه دلیلى دارد که 
مســئوالن بازى ها را برگزار مى کنند. ما هر سال مالیات 
مى دهیم و 5 درصد از قراردادمان هم براى شــرکت در 
مسابقات کم مى شود. پس باید یک فکر اساسى بکنند تا 
بازیکن با خیال راحت از سالمتى اش بازى کند. امیدوارم 
یک فکر اساســى بکنند تا بازیکنــان و خانواده ها از این 
فشار خارج شــوند. من خودم تصمیم گرفته ام که دیگر 
ســر تمرین و بازى نروم. آدم براى خودش و خانواده اش 
زحمت مى کشد. ما بازى مى کنیم که خودمان، خانواده ها 
و مردم لذت ببرند اما وقتى لذت نمى بریم باید فکر دیگرى 

کرد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیمش براى شرکت 
نکردن در تمرینات و بازى ها جدى است یا خیر توضیح داد: 
من کارى به فوتبالیست هاى دیگر ندارم ولى مى خواهم 
اولین نفرى باشــم که به همکارانــم در فوتبال کمک 
مى کنم. پیه همه چیز را به تنم مى مالم. االن شــرایط بد 

است و همه باید به همدیگر کمک کنیم.

دروغ چرا، شرایط مان خوب نیست
مهدى کیانى:

 کاپیتان تیم فوتبال سپاهان مى گوید 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
و همچنیــن برگزار شــدن

مســابقات لیــگ، او قصد 
دارد بــا ادامه همین روند 
به نوعىمسابقات لیگ

را تحریم کند.
مهدى کیانى در 
یــى  گو گفت و
درباره شرایط 

اظهار  کرد: دروغ چرا، تیمــش 
نیست ولى ما شرایط تیم خوب 

هستیم و بازیکنان و کادرتیم بزرگى
ان شاءا... به شرایط خوب  فنى بزرگى داریم و

برمى گردیم.
درباره فاصله گرفتن از صدر بعد از برگزار او

نشدن دیدار با پرسپولیس و تساوى با ذوب 
9آهن بیان کرد: هنوز 9 بازى و امتیازات 
زیادى باقى مانده اســت. ما واقعا قبل 
از بازى با پرسپولیس در شرایط خوب 
و آماده بازى بودیــم اما اتفاقاتى افتاد 
ما از حضور هواداران محروم شدیم.  و
آن بازى براى ما شــش امتیازى بود و 
اتفاقات  مى خواســتیم بازى کنیم. آن
نزدیک هتل افتاد و زمانى هم که ما به 
ورزشگاه رفتیم پرسپولیسى ها ورزشگاه 
را ترك کردند. ایــن چند بازى 
براى ما خیلى مهم بود.
کیانــى دربــاره

اینکــه از طرف 
ها  پرسپولیسى 
عنــوان شــده 
ســپاهانى ها بــه 
خاطر ترس از حریف 
به زمین نرفته اند هم گفت: من 

دروغ چر

اینقدر طى یک هفته گذشته در جریان حواشى بازى 
برگزار نشده سپاهان و پرســپولیس قرار گرفته اید که 
احتماال تمام جزئیات آن را از بر هستید منتهى بد نیست 
اتفاقاتى را مرور کنیم که باعث شد به جز سپاهانى ها، 
شــخص یا مجموعه دیگرى نســبت به راى کمیته 

انضباطى درباره نتیجه این بازى معترض نباشد.
نکته اول اینکه سپاهانى ها علنا اعالم کردند که به خاطر 
اتفاقات به وجود آمده قبل از بازى با پرسپولیس عالقه اى 
نداشتند جلوى یحیى و تیمش قرار بگیرند. حتما ویدیوى 
صحبتهاى شایان مصلح را دیدید که او اشاره کرد تیمش 
به چه دلیل نمى خواســته مقابل پرسپولیس به میدان 
برود. از طرف دیگر مسعود تابش مدیرعامل مستعفى 
باشگاه سپاهان هم در مصاحبه هاى هفته گذشته اش به 
این نکته اشاره کرده بود که او تا ساعاتى قبل از بازى به 
دنبال لغو آن بود که البته تالشهایش نتیجه اى نداشت.

نکته دوم عدم حضور ســپاهان در زمین مسابقه بود. 
ســپاهانى ها با هر وضعیتى که شــده خودشان را به 
ورزشگاه نقش جهان فرستادند منتهى علیرغم آنکه 
پرسپولیس و تیم داورى تا ساعت 16,50 در زمین بودند 
و تا حدود نیم ساعت بعد هم یحیى و تیمش ورزشگاه 
را ترك نکرده بودند، هیچ کدام از اعضاى سپاهان وارد 
میدان نشدند و در راهرو و رختکن ورزشگاه نقش جهان 
بودند و در حال گرم کردن. اگر سپاهانى ها پس از ورود 
به ورزشگاه و در حالیکه پرسپولیسى ها به رختکن رفته 

بودند براى گرم کردن وارد ورزشگاه مى شدند و این 
بار پرسپولیسى ها از ورزشگاه خارج مى شدند، کمیته 
انضباطى به این راحتى به سود پرسپولیس راى نمى داد 
تا سه امتیاز مهمترین بازى نیم فصل دوم، به حساب 
صدرنشین لیگ واریز شود. در واقع یا ممکن بود راى 
به تکرار بازى داده شود و یا اینکه حتى پرسپولیس سه 
بر صفر بازنده شود. ویدیوهایى که از رختکن سپاهان 
منتشر شد نشــان مى داد که بازیکنان در رختکن در 
حال گرم کردن هستند اما تمایلى به ورود به ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان ندارند! این فیلمها نشان داد که 
سپاهانى ها عمدا تمایلى به برگزارى بازى نداشتند و 
فکر مى کردند فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ راى به 

تکرار بازى مى دهد!
در واقع ســپاهانى ها با حضورشــان در میدان، شاید 
مى توانســتند ناظر بازى را متقاعد کننــد که بازى را 
براى یک 30 دقیقه دیگر به تعویق بیندازد. اتفاقى که 
اگر رخ مى داد و پرسپولیس زیر بار بازى نمى رفت، آن 
وقت این سپاهان بود که شانس بیشترى براى گرفتن 
راى کمیته انضباطى داشت و در بدترین حالت ممکن، 
کمیته انضباطى فدراســیون فوتبــال راى به تکرار 
بازى مى داد منتهى امیر قلعه نویى و شــاگردانش به 
عجیب ترین شکل ممکن کارى کردند که پرسپولیس 
بازى بزرگ نیم فصل دوم را بدون هیچ گل زده، 3-0 
برنده شود و گام بزرگى براى کسب چهارمین قهرمانى 

متوالى بردارد! 

با اعالم راى کمیته انضباطى و بازنده اعالم شــدن 
سپاهان در بازى برابر پرســپولیس حاال بحث هاى 
زیادى درباره آراى صادره و آینده این پرونده به وجود 

آمده است. 
بازى تیم هاى سپاهان و پرسپولیس حواشى و تبعات 
زیادى داشت. سپاهان ســه بر صفر بازنده و جریمه 
نقدى شد و تابش مدیرعامل این باشگاه استعفا کرد. 
از طرف دیگر برخى تیم ها معتقدند که اگر فقط این 
راى و کسر امتیاز از سپاهان فقط به این بازى محدود 
شود در حق آن ها اجحاف شده است. با این وجود باید 
منتظر ماند و دید آیا ســپاهان چه برنامه هایى براى 
بردن پرونده به کمیته استیناف و تالش براى شکستن 
راى خواهد داشت. روزبه وثوق احمدى عضو کانون 
وکالى فیفا دیروز میهمان برنامه « سالم صبح بخیر» 
شبکه سه بود و  در این رابطه صحبت هایى انجام داد. 
او درباره راى صادر شده از ســوى کمیته انضباطى 
گفت:«نظر دادن راجع به راى بدون خواندن پرونده 
درست نیست. نظر من براساس صحبت هاى ناظر و 

داور مسابقه و راى  صادره است.»
او اضافه کرد:« اگر باشگاه سپاهان از حضور در زمین 
ممانعت کرده باشد این راى درست است و سپاهان باید 
سه بر صفر بازنده مى شد. اما نکته اى که باید به آن 
اشاره کنم و مى تواند جنبه آموزشى داشته باشد این 
است که مرداد امسال که آئین نامه برگزارى مسابقات 
را در سازمان لیگ مصوب کردیم در این آئین نامه قید 

شده اگر به دلیل مشکالت فورسماژور شرایط مسابقه 
مهیا نباشد داور مى تواند سى دقیقه بازى را به تعویق 
بیاندازد اگر بعد از ســى دقیقه داور به این جمع بندى 
برسد که باید تمدید شود سى دقیقه را تمدید مى کند و 
بعد از آن تصمیم مى گیرد که بازى برگزار شود یا نه؟»

وثوق احمدى ادامه  داد:« اما متاســفانه در آئین نامه 
قید نشده اگر عدم شروع  مسابقه به خاطر عدم حضور 
یکى از تیم ها باشــد  چه باید کرد موضوعى که  در 
مقررات اى اف ســى به صراحت  داریم و آئین  نامه 
مى گوید "بازى به هر دلیلى شروع  نشود".  اینکه  ناظر 
بازى چرا بازى را سى دقیقه به تاخیر انداخته؟ اگر به 
خاطر مسایل فورسماژور و حوادث قهرى بوده ناظر 
کارش را درست انجام داده اما اگر تاخیر به دلیل عدم 
حضور باشگاه سپاهان بوده حتى اجازه تاخیر بازى را 

هم نباید مى داد.»
او در این باره که روند و هزینه شکایت به دادگاه عالى 
ورزش CAS چگونــه خواهد بود هــم گفت:«یک 
نکته اى وجــود دارد؛ مرحله بعدى رونــد پرونده در 
فدراسیون است. کمیته استیناف اگر راى را برگرداند 
پرسپولیس مى تواند به CAS شکایت کند و این حق 
براى سپاهان هم وجود دارد  در صورتى که استیناف 
راى کمیته انضباطى را تایید کند.اما اینکه هزینه اش 
براى آن ها صرف مى کند را نمى دانم. مى دانم هزینه 
اش رقمى باالى چند صد میلیون است. در صورتى که 
بعد از استیناف یکى از باشگاه ها اعتراض داشته باشد 

مى تواند ظرف 21 روز به CAS شکایت کند.»

  با گذشــت چند روز از بازى پرسپولیس و سپاهان، 
کنایه هاى مدیران دو باشــگاه علیــه هم همچنان 
ادامه دارد. از ایــن طرف انصارى فــرد و پیروانى با 
ژست فاتحانه هیچ فرصتى را براى مصاحبه از دست 
نمى دهند و از آن طرف باشــگاه سپاهان در صفحه 
توییترى اش با ادبیات کودکانه به تیم رقیب یورش 
مى برد. به هر حال در فوتبالى که فاز کرى خوانى ها به 
بازى کردن  با«اسم» تیم مقابل رسیده، زیاد نمى شود 

از این داستان ها تعجب کرد. فقط عرض مان خدمت 
دوستان عزیز در این دو باشگاه آن است که کاش این 
جنگاورى و ستیزه جویى بى پایان را در زمین مسابقه 
به کار مى گرفتید. یعنى شما که این همه به خون هم 
تشنه هستید، در همان زمین حاضر مى شدید (یا منتظر 
مى ماندید) و حرف تان را در میدان عمل به کرســى 
مى نشــاندید. حاال که نیامده اید (یا در رفته اید) پس 

بى خیال بازى با کلمات شوید لطفا!

اى کاش سپاهان کمى هوشمندانه عمل مى کرد

بحث هایى که حاال حاالها ادامه دارد

محمد مؤمنى

این راهش نیست

احمد خلیلى

 شــیوع ویروس کرونا در ایران ســبب شده تا 
بسیارى از کشورهاى همسایه پروازهاى خود 
به ایران را لغو کنند و از این رو افراد براى سفر به 

تهران به مشکالت متعددى خورده اند.
دراگان اسکوچیچ ســرمربى تیم ملى یکى از 
افرادى است که براى بازگشت به ایران مشکل 
دارد. اسکوچیچ بعد از ســفر دور اروپا و دیدار با 
لژیونرهاى فوتبال ایران چند روزى اســت به 
کرواسى رفته تا در کنار خانواده اش به استراحت 
بپردازد اما اوکه باید به زودى براى برنامه ریزى 
در راستاى مســابقات مقدماتى جام جهانى به 

ایران برگردد با مشکل پروازى مواجه است.
از آنجایى که اکثر کشــورها پروازهاى خود به 
ایران را موقتا لغو کرده اند، اسکوچیچ اگر بخواهد 
به ایران برگردد باید چند مسیر پروازى جا به جا 

شود تا به تهران برسد.
از این رو شایعاتى درباره لغو مسابقات مقدماتى 
جام جهانى در نوروز 1399 نیز به خاطر شیوع 
کرونا به گوش مى رســد که فیفا هنوز تصمیم 
نهایى اش را در این خصوص اتخاذ نکرده است. 
باید دید تدبیر فدراســیون فوتبال براى نحوه 
برگشت اسکوچیچ به ایران از کرواسى چیست. 

دراگان گیر مى کند؟

شانى

79029

78324
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- نســرین قربانى دادخواستى به مبلغ 
35/000/000 ریال بطرفیت یاراله اسدپوریان که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 112/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز چهارشنبه مورخ 99/1/27 ساعت 
8/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 788509 شعبه چهارم  حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/195
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- عبدالرسول دهقان کلیشادى دادخواستى 
به مبلغ 12/000/000 ریال بطرفیت کامران آزادى که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 375/98 در شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده 
و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 99/1/20 ساعت 
3/30  عصر در جلســه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 788483 شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/196
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- قدمعلى طغیانى دادخواستى به مبلغ ریال 
بطرفیت1- فاطمه نوروزى 2- علیرضا باقرى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 772/98 در شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 99/1/23 ساعت 16:00  در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى 

و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 786654 شــعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/198

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- قدمعلى طغیانى درخواستى به مبلغ ریال 
بطرفیت1- حامد نوذرى 2- حسن صالحى 3- علیرضا علیخانى که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 771/98 در شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 23 /99/1 
ساعت 15:30 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 786655 شعبه سوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/199
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- خانم سیده مریم موسوى دادخواستى 
به مبلغ 10/000/000 ریال بطرفیت خانم فاطمه سعیدى که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 638 در شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و 
به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز سه شنبه مورخ 99/1/19 ساعت 16 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 787546 شــعبه دوم  حقوقى شــوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/200
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002129000185/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800233 شماره 
ابالغیه: 139805102129001641 تاریخ صــدور: 1398/09/18 آگهى ابالغ اجرائیه 
9800233- بدین وســیله به آقاى اکبر جاللى ورنامخواستى، نام پدر: رمضانعلى، شماره 
شناسنامه: 15، شماره/شناسه ملى: 1170985191، متولد: 1348/01/28، به نشانى متن 
سند:  ورنامخواست و نشانى اعالمى متعهدله: ورنامخواست بلوار جانبازان کوچه قربانعلى 
طالبى روبه روى پالك 5 منزل اکبر جاللى ك.پ 3156856، ابالغ مى شــود که آقاى 

شــاهین خواجه گرى جهت وصول مبلغ 24/000/000 ریال به اســتناد چک به شماره 
5/074314 مورخ 1397/05/31 نزد بانک سپه شعبه ورنامخواست علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800233 در این اداره تشکیل شده است و بدلیل نقص 
آدرس مندرج در متن سند و عدم امکان ابالغ واقعى به مدیون، ابالغ اجرائیه میسر نگردیده 
است، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم 
االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 786746 

محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /12/201
فقدان سند مالکیت

شماره: 23022817- 98/12/7 ســند مالکیت چهارده حبه مشاع از هفتاد و دو ششدانگ 
پالك ثبتى 2583/6 واقع در بخش یک ثبت بنام زهرا نصر آزادانى فرزند سید ابراهیم ثبت 
در دفتر 27 صفحه 382 ذیل شماره ثبت 3332 ثبت و سند بشماره چاپى 148302 صادر 
و تسلیم گردیده و اکنون درخواست صدور ســند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور ســند مالکی ت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 788352 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /12/202
حصروراثت 

عزیزاله محمدى قلعه ســفیدى داراى شناســنامه شــماره 1091656398 به شــرح 
دادخواست به کالســه 1908/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فردوس محمدى قلعه سفیدى بشناسنامه 1018 در تاریخ 
98/7/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. رضا محمدى قلعه سفیدى ش ش 61 ، 2. مهدى محمدى قلعه سفیدى ش 
ش 27419 ، 3. مژگان محمدى قلعه سفیدى ش ش 76 ، 4. حمید محمدى قلعه سفیدى 
ش ش 1091748683 ، 5. قاسم محمدى قلعه سفیدى ش ش 1441 (فرزندان متوفى)، 
6. عزیزاهللا محمدى قلعه ســفیدى ش ش 1091656398 (همسر متوفى)، متوفى به 

غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 
شد. 787538/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شــوراى حل اختالف نجف آباد/ 

12/193
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 909/98 دادنامه 1069/98-
98/12/1مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى 
وکیل:1- مجتبى حقیقى 2- سمیه رستمى نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد دفتر وکالت 
خوانده : امیر رضا رحیمى نشانى : مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى 
مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى  به طرفیت امیررضــا رحیمى با موضوع دو فقره 
چک  به مبلغ نه میلیون تومان به شماره 1- 569512 2- 062543 و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررسید به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به بقا  اصول مستندات در ید خواهان 
که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغقانونى و عدم 
ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى لذا دعواى مطروحه مقرون 
به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنــى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ نه میلیون 
تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ صدو دوازده هــزار و پانصد تومان بابت هزینه 
دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از مورخ 1- صدور گواهى نامه عدم پرداخت (92/2/23)  
پنج میلیون تومان  2- صدور گواهى نامه عــدم پرداخت (92/2/24)  چهار میلیون تومان 
لغایت اجراى حکم و حق الوکاله درحــق خواهان صادر و اعالم مــى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد و 
در خصوص دادخواست خواهان مبنى بر احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
نظر به اینکه مدت بیش از ده سال از تارخ صدور چک سپرى شده ، لذا مستندا به ماده 197 
قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
نجف آباد مى باشد. 788335/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف نجف آباد  شعبه پنجم 

12/194 /

دریچه کشویى پاتیل هاى فوالد ذوب آهن اصفهان با 
تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان ذوب آهن اصفهان 
و همکارى شــرکت پویش بازرگان و شــرکت هاى 
توانمند داخلى براى اولین بــار در ذوب آهن اصفهان 
ساخته شــد و نمونه آزمایشــى آن نیز بیستم بهمن 
ماه  نصب شد و سوم اســفندماه تعداد 64 ذوب از آن

گرفته شد.
اصغــر امینــى، معــاون تجهیــزات مکانیــک 
بخــش فوالدســازى با اشــاره بــه اینکــه قطعه 
مذکــور داراى تکنولــوژى ســاخت پیچیــده 
صنعت فوالد اســت و مــى توان گفت ایــن مهم در 

انحصــار کشــورهاى خاصــى قــرار دارد، افــزود: 
سازنده دریچه کشــویى CS60 کشور اتریش است 
که پس از تحریم ها امکان تهیــه و خرید آن نه تنها 
براى ذوب آهن اصفهان بلکه براى کل صنعت فوالد 
کشور غیر ممکن شــد و قیمت آن نیز حداقل ده برابر 
قبل از زمان تحریم ها افزایش پیدا کرد. در این راستا 
ذوب آهن اصفهان با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان 
و با همکارى شــرکت پویش بازرگان و شرکت هاى 
توانمنــد داخلى بــراى اولین بــار در داخل کشــور 
موفق به ســاخت دریچه کشــویى پاتیل هاى فوالد

در ذوب آهن شد.

مانور و تبلیغات شهرى براى مقابله و پیشگیرى از ویروس 
کرونا توسط سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان براى آگاه سازى شهروندان برگزار شد.
رئیس اداره توسعه فرهنگى شهروندى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان گفت: کمیته اى 
براى پیشگیرى و مبارزه با کرونا در حوزه معاونت اجتماعى 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
تشکیل شد که در این کمیته تصمیماتى براى مقابله با کرونا 
در اصفهان گرفته شد.  احمد رضایى اظهار کرد: محتوایى 
از دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به شهردارى داده شد که 
در آن موارد بهداشتى براى پیشگیرى و مقابله با کرونا وجود 

داشــت. طبق این محتوا و تصویب در کمیته پیشگیرى و 
مقابله با کرونا، 24 طرح آماده شد که حدود شش طرح آن 
در 300 تابلو تبلیغات شهرى، بقیه طرح ها روى 200 پایه 
بتونى و تک پایه در شــهر و به صورت پوستر در محله ها، 
فرهنگسراها ، بیمارستان ها، مساجد و مدرسه ها قرار گرفت.

وى در ادامه بیان کرد: همان شش طرح گالرى شهرى با 
حضور بازیگران به جاى شخصیت ها در تصاویر به مانور 
شــهرى کرونا تبدیل شــد که آموزش موارد بهداشتى را 

نشان مى داد.
رضایى گفت: مانور کرونا در ایوان ارگ تاریخى جهان نما، 

گذر فرهنگى چهارباغ و سى و سه پل برگزار شد.

بومى سازى دریچه کشویى 
پاتیل هاى فوالد در ذوب آهن 

برگزارى مانور شهرى
 «کرونا در اصفهان»

ضدعفونى معابر شهر 
رئیس اداره خدمات شـهرى شـهردارى اصفهان گفت: 
از صبـح روز یـک شـنبه (دیـروز) معابر این کالنشـهر 
براى مقابله با شـیوع ویروس مسـرى کرونا توسط 25 
اکیپ ویـژه ضدعفونـى  شـد. غالمرضا سـاکتى اظهار 
کرد: از جملـه محل هاى مهم که باید ضدعفونى شـود، 
فضاهاى پر تردد شـهر از جمله روبه روى بیمارستان ها، 
ادارات، درب بانک ها، ورودى و داخل بازارها، مکان هاى 
ادارى عمومـى و پاساژهاسـت. محل هایـى کـه مطب 
پزشکان و بیمارستان ها واقع شـده از جمله خیابان هاى 
شـمس آبادى، عباس آباد، چهارباغ و آمادگاه به صورت 

ویژه انجام مى شود.

نجف آباد 
به پیشواز نوروز مى رود

شـهردار نجف آباد از اجراى طرح هاى مختلـف در این 
شهر براى زیباسـازى نما و منظر شـهرى در ایام نوروز 
خبـر داد. محمـد مغـزى اظهار کـرد: مدیریت شـهرى 
نجف آباد براى فضاسازى سیما و منظر شـهرى در ایام 
نوروز مجموعـه اقداماتى را در پنج منطقه شـهرى آغاز 
کرده که اجراى بیش از 2800 مترمربع نقاشى دیوارى با 
موضوع تصاویر شهداى شاخص و فرهیختگان شهر در 
خیابان هاى شریعتى و منتظرى شمالى از جمله آنهاست. 
مغزى از اقدامات انجام شـده در فضاى سبز این شهر از 
جمله هرس درختان، گلکارى و درخت کارى خبر داد و 
افزود: با توجه به احیاى دو خانه تاریخى مهرپرور و نوریان 
به عنوان موزه مردم شناسـى و مـوزه علوم، کوچه هایى 
که این دو اثر ارزشـمند در آن قرار دارد بـه صورت ویژه 

مرمت خواهد شد.

استقبال بى نظیر اصفهانى ها 
از درختکارى

مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سـبز شـهردارى 
اصفهان با اشـاره به اسـتقبال بى نظیر مردم از ثبت نام 
براى دریافت نهال رایگان در شهر اصفهان اظهار کرد: 
به علت زیرسـاخت هاى خوبى که از سوى سازمان فاوا 
براى پشتیبانى از سایت ثبت نام انجام شد، امسال روند 
ثبت نام براى مردم تسـهیل شد. به همین دلیل سرعت 
ثبت نام نهـال رایگان افزایش یافته بـود و در همان روز 
نخسـت ظرفیت ثبت نام بـراى دریافت 30 هـزار نهال 
تکمیل شـد و ثبت نام در کمترین زمان ممکن صورت 
گرفت. فروغ مرتضایى نژاد گفت: نهال هایى که امسال 
در اختیار مردم قرار مى گیرد از نوع مثمر و بسیار کیفى تر 

از سال هاى گذشته است.

خبر

با برگزارى جلسه مشترك بین معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکى، شهردار اصفهان و مدیران شهرى، اقدامات انجام 
شده و فعالیت هایى که باید طى روزهاى آینده در راستاى 
مقابله با ویروس کرونا صورت گیرد، مورد بررسى قرار گرفت. 
شهردار اصفهان در نشست هماهنگى مقابله با شیوع کرونا 
بین شــهردارى و معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان که با حضور اعضاى شوراى شهر، معاون بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، دستیار ویژه استاندار در ستاد 
مدیریت بیمارى کرونا و جمعى از معاونان شهردار و مدیران 
شهردارى اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تشکیل 
ستاد ویژه مقابله با کرونا در شهردارى اصفهان، قصد داریم 

تهدید پیش آمده را با همدلى مدیریت کنیم.  
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه همه مجموعه ها باید کمک 
کنند و با دولت هماهنگ باشــند، اظهار کرد: شــهردارى 
متخصص امر سالمت نیســت اما به میدان آمده و در این 
زمینه بر اساس دستورالعمل هاى مسئوالن بهداشتى استان 
اقدام مى کند. وى با اشاره به اینکه باید در مواجهه با بحران 
با جسارت برخورد کرد، گفت: براى نجات انسان ها هرکارى 

الزم باشد، انجام مى دهیم.   
نوروزى با بیان اینکه هر روز جلســات ستاد مقابله با شیوع 
کرونا در شهردارى برگزار مى شود، افزود: ما در شهردارى 
همه امکانات را براى مواجهه با این مشکل بسیج مى کنیم. 
وى با اشاره به اعضاى ستاد ویژه مقابله با کرونا در شهردارى 
اصفهان اظهار کرد: در این ستاد دو نماینده از مرکز بهداشت 
شماره 1 و 2 شــهر اصفهان، یک نماینده از مرکز بهداشت 
اســتان، یک نماینده از معاونت فرهنگى شهردارى، یک 
نماینده از معاونت مالى شهردارى، دو نفر از اعضاى شوراى 
شهر، یک نماینده از ستاد بحران شهردارى، یک نماینده از 
معاونت خدمات شــهرى، یک نماینده از معاونت ترافیک 

شهردارى و سایر افراد مرتبط حضور دارند.
مواد ضدعفونى کننده در اختیار سازمان ها و 

ادارات قرار مى گیرد  
در ادامه این نشست، کمال حیدرى، معاون بهداشتى دانشگاه 

علوم پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه بهتر است امسال از 
ظرفیت ستاد سفرهاى نوروزى شهر اصفهان، براى اطالع 
رسانى و انجام اقدامات پیشگیرانه براى مقابله با کرونا در این 
شهر استفاده کنیم، گفت: توصیه مهم ما به مردم همچنان 
پرهیز از ترددهاى غیرضرورى در شــهر است. وى با بیان 
اینکه مأموران بهداشت محیط اصفهان قرار است به مساجد 
رفته و آموزش هاى الزم را به مردم ارائه کنند، گفت: در این 
شرایط مواد ضدعفونى کننده را با یک سوم قیمت در اختیار 

سازمان ها و ادارات قرار مى دهیم.  
حیدرى با بیان اینکه توزیع پک هاى بهداشــتى در منزل 
جانبازان، ســراى ســالمندان و کودکان کار که همه اینها 
ســرمایه اجتماعى ما به شــمار مى روند انجام مى شود، 

افزود: خوشبختانه شــهردارى اصفهان از همان روزهاى 
نخست شیوع ویروس و از زمان اعالم هشدارها براى اجراى 
اقدامات مقابله اى ورود پیــدا کرد. وى بیان کرد: مجموعه 
خدمات شهرى شــهردارى، مترو، اتوبوسرانى، تاکسیرانى 
و ســایر بخش ها به خوبى به این موضوع ورود پیدا کردند 
و هرچــه جلوتر مى رویــم باید جدى تر و عمیــق تر وارد 
شویم و همفکرى بیشترى داشــته باشیم تا این اقدامات را 
ویژه تر پیگیرى کنیم.  معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با تأکید بر اینکه باید نقاط ضعف را شناسایى کنیم، 
تصریح کرد: خدمات دیگرى در شهر وجود دارد که وظیفه 
سایر دستگاه هاست و هرکس باید در این حرکت اجتماعى 
وظیفه اى را ایفا کند. وى ادامــه داد: اگر حلقه هاى دیگر 

در شهر موارد بهداشــتى و ایمنى را رعایت نکنند به علت 
حضور مردم در سایر سازمان ها، ادارات و بانک ها، خدمات 
مقابله اى که شهردارى در حال انجام آن است، مؤثر نخواهد 
بود، از همین رو ضرورى اســت هماهنگى براى همکارى 

سایر دستگاه ها در کنار شهردارى بیشتر شود.  
حیدرى با اشــاره به اینکه اطالع رسانى باید در سطح شهر 
گسترده شــود، افزود: ادارات و ســازمان هایى که در این 
حلقه مقابله اى دچار ضعف هســتند شناسایى و جلساتى با 
آنها برگزار شده است چراکه ســازمان ها و ارگان ها باید در 
این مورد جدى باشند. شــهردارى به سهم خود ستاد ویژه 
اى تشکیل داده و امیدواریم با این ستاد، اقدامات به شکل 

جدى تر و گسترده تر انجام شود. 

جلسه مشترك معاونت بهداشت و مدیران شهرى براى تداوم مقابله با شیوع ویروس کرونا

اقدامات علیه کرونا جدى تر و گسترده تر خواهد شد 

ایستگاه 63 کیلوولت سد زاینده رود برق منطقه اي 
اصفهان بهینه سازي شد.

معــاون بهره برداري شــرکت بــرق منطقه اى 
اصفهان گفــت: با توجه به اهمیت این ایســتگاه 
در انتقال انرژي تولیدي ســد زاینده رود و ارتباط 
خطوط 63 کیلو ولت و رینگ فوق توزیع منطقه، 
تجهیزات آن شــامل تابلوهاي کنترل، حفاظت و 

AC و DC ایستگاه 63 کیلوولت سد زاینده رود 
برق منطقه اي اصفهان تعویض، اصالح و بهینه 

سازي شد.
علی اســالمی افزود: تعویض تابلوهاي حفاظت 
و کنترل به صــورت طرح فیدر منیجــر ، اجراي 
فیبرنوري و ایجاد تابلو نمایشــگر ایستگاه براى 
دسترسى به اطالعات آن در  اتاق فرمان نیروگاه و 

پست 63 کیلوولت تلمبه خانه، راه اندازي سیستم 
DCS ،اضافه کردن کلید کوپالژ براى افزایش 
پایداري در ایستگاه و اصالح تک باسبار به دوبل 
باسبار ، نصب یک دســتگاه کلید 63 کیلوولت و 
18 دســتگاه برقگیر و عملیات اصالحات بخش 
ســاختمانی از مهمترین مراحل اجراى این طرح 

است.

بهینه سازى ایستگاه 63 کیلوولت سد زاینده رود

رئیــس پلیس راهــور اســتان اصفهــان از کاهش
 50 درصدى ترافیک داخل شهر به دلیل شیوع بیمارى 

کرونا خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدى در گفتگو با «ایسنا»، با 
اشاره به در پیش بودن عید نوروز، اظهارکرد: هر سال 
در این روزها با پیک ترافیک در شهر روبه رو مى شدیم 
و امســال نیز با در پیش بودن ســال نو، انتظار چنین 
شرایطى را داشــتیم، در حالى که اکنون شرایط رفت 
و آمد در شهر بسیار عادى است و حتى نسبت به سال 
هاى گذشته، ترافیک اصفهان 40 تا 50 درصد کمتر 
شده است. وى افزود: متأسفانه با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، در مراکز تعویض پالك اصفهان ترافیک بسیار 
سنگینى وجود دارد و بعضى از خریداران و فروشندگان 
همراه خانواده به مراکز تعویض پالك مراجعه مى کنند 
و به همین دلیل در دو مرکز تعویض پالك اصفهان، 

حجم مراجعه کنند بسیار زیاد است. 
سرهنگ محمدى با اشاره به خطر انتشار ویروس کرونا 
در این مراکز پر رفت و آمد، ادامه داد: از روز سه شنبه، 
در مراکز تعویض پالك به صورت زوج و فرد خدمات 
ارائه مى دهیم و این طرح زوج و فــرد فعًال ادامه پیدا 
مى کند تا شــرایط عادى شــود. از شــهروندان نیز 
درخواســت مى کنیم که اکنون براى تعویض پالك 
مراجعه نکنند.وى خاطرنشان کرد: افرادى که شش 
ماه اســت پالك خودرو خود را تعویــض نکرده اند، 
در این شــرایط مراجعه مى کنند و در بین این حجم 
انبوه مراجعان افرادى هســتند که نه خودشــان و نه 
همراهانشان، نکات بهداشتى را رعایت نمى کنند و این 
باعث مى شود سالمت مراجعان و نیروهاى خدماتى در 

مراکز تعویض پالك به خطر بیافتد. 
رئیس پلیس راهور شهرســتان اصفهــان نیز درباره 
احتمال اعمال محدودیت  رفت و آمد در جاده ها براى 
کنترل ویــروس کرونا، اظهار کرد: از آنجا که شــهر 
اصفهان یــک ورودى و خروجى ندارد، امکان کنترل 
همه این مبادى وجود ندارد و بهتر است مردم خودشان 
رعایت کرده و از ترددهاى غیر ضرورى خوددارى کنند.

سرهنگ ابوالقاســم چلمقانى با اشــاره اینکه هنوز 
مصوبه اى براى بســتن ورودى ها و انجام ایســت 
بازرسى هاى جاده اى در مسیرهاى بین راهى استان 
ابالغ نشده است، افزود: ممکن نیست همه مسیرها از 
طریق پلیس بررسى شــوند، به عنوان مثال از سمت 
کاوه، دانشــگاه صنعتى و... چندین ورودى به سمت 
اصفهان داریــم و کنترل این ورودى هــا نیروهاى 
زیادى نیــاز دارد. وى گفت: احتمــاًال در گیت هاى 
عوارضى و ایســت و بازرســى هاى جاده اى که در 
مسیرهاى بزرگراهى یا اتوبانى قرار دارد، باید اقداماتى 
انجام شود، اما هنوز مصوبه اى در این باره به ما ابالغ

 نشده است.

کرونا، ترافیک اصفهان را 
50 درصد کم کرد
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فوق تخصص بیمارى هاى ریوى بیمارستان مسیح دانشورى با اشاره 
به نحوه افتراق عفونت ویروســى کرونا با آنفلوآنزا و سرماخوردگى، 
تأکید کرد: عطسه و آبریزش بینى عالمت کرونا نیست، بیماران نباید 
تنها با دیدن عالیمى مانند آبریزش بینى و عطسه به مراکز درمانى 
مراجعه کنند؛ چراکه نه تنها خود را در معــرض خطر و بیمارى قرار 
مى دهند، بلکه با ایجاد شــلوغى در مراکز درمانى، کادر درمان را با 

مشکل رو به رو مى کنند.
دکتر عاطفه عابدینى افزود: کرونــا ویروس مى تواند عالیمى مانند 
آنفلوآنزا و یا سرماخوردگى ساده ایجاد کند، ولى واقعیت این است که 
تفاوت هایى باهم دارند، برعکس سرما خوردگى و آنفلوآنزا که دستگاه 

تنفسى فوقانى را درگیر مى کنند، در کروناویروس دستگاه تنفسى 
تحتانى یعنى خود ریه بیشتر درگیر مى شود.

چگونه کروناویروس را از آنفلوآنزا و سرماخوردگى 
ساده تشخیص دهیم؟

وى با اشاره به عالیم معمول در سرماخوردگى ساده و آنفلوآنزا که در 
کرونا ویروس کمتر دیده مى شود، اظهار کرد: آبریزش بینى، درگیرى 
سینوس ها و عطسه بیشتر در سرماخوردگى و آنفلوآنزا دیده مى شود، 
ولى در کروناویروس کمتر شایع است، به گونه اى که کمتر از 5 درصد 
موارد در کرونا آبریزش بینى داریم، البته ممکن است در کرونا احساس 

گرفتگى بینى را داشته باشیم.

زمان رسیدن کرونا به مرحله حاد طوالنى تر است
وى ادامه داد: معموًال آنفلوآنزا سیر ســریعى داشته و ناگهانى شروع 
مى شود ولى سیر کرونا تدریجى است و طى چند روز آغاز مى شود. به 
عبارت دیگر معموًال با سرفه هاى خشک شروع شده و بعد پیشرفت 
کرده و با تب همراه مى شود، کرونا ویروس معموًال خود را در عرض 
یک هفته و بین دو تا پنج روز به صورت کامل نشان مى دهد، یعنى 
زمان رســیدن کرونا به مرحله حاد طوالنى تر است، ولى در آنفلوآنزا 

معموًال طى 48 ساعت همه عالیم مشخص مى شود.

سرفه خشک و تنگى نفس از عالیم شایع کرونا
وى با اشاره به سایر تفاوت هاى این بیمارى ها، گفت: عالیم مشخص 

و شایع تر کرونا ویروس سرفه هاى خشک و احساس ناراحتى و درد 
مبهم در قفسه سینه اســت که این عالیم معموًال در آنفلوآنزا وجود 
ندارد. البته درآنفلوآنزا ســرفه داریم ولى خیلى خشــک نیست و در 
سرماخوردگى ساده اصًال سرفه نداریم. همچنین احساس خستگى 
و عدم شــادابى بیشــتر در کرونا و آنفلوآنزا دیده مى شــود ولى در 

سرماخوردگى ساده وجود ندارد.

عوارض گوارشى در کروناویروس شایع نیست
این فوق تخصص ریه با بیان اینکه بى اشتهایى در آنفلوآنزا خیلى شدیدتر 
از کروناویروس است، گفت: شکم درد، تهوع و استفراغ نیز در کرونا بسیار 
غیرشایع بوده و اسهال نیز زیر 10 درصد در موارد کرونایى دیده مى شود. 

به عبارت دیگر عوارض گوارشى در کروناویروس شایع نیست.
وى با بیان اینکه بیمار تیپیک کروناویروس با درد مبهم قفسه سینه، 
تب، سرفه هاى خشک و تنگى نفس تشخیص داده مى شود، تصریح 
کرد: اگر فردى این عالیم را در خود دید باید براى بررسى هاى بیشتر، 
عکسبردارى از ریه و اندازه گیرى سطح اکســیژن به مراکز درمانى 

مشخص شده از سوى وزارت بهداشت مراجعه کند.

چه افرادى به مراکز درمانى مراجعه کنند؟
عابدینى، تنگى نفس شدید را نشانه اى جدى دانست و گفت: بیماران 
داراى این عالمت باید حتمًا به مراکــز درمانى مراجعه کنند؛ چراکه 
بررسى این عالمت براى جلوگیرى از ایجاد نارسایى تنفسى در بیمار 

از اهمیت زیادى برخوردار است.
وى با بیان اینکه عطسه و آبریزش بینى عالمت کرونا نیست، تأکید کرد: 
بیماران نباید تنها با دیدن عالیمى مانند آبریزش بینى و عطسه به مراکز 
درمانى مراجعه کنند؛ چراکه نه تنها خود را در معرض خطر و بیمارى 
قرار مى دهند، بلکه با ایجاد شلوغى در مراکز درمانى، کادر درمان را با 
مشکل روبه رو مى کنند. وى تأکید کرد: در سرماخوردگى هاى ویروسى 
پیشنهاد ما استراحت در منزل، مصرف میوه و سبزیجات تازه و مایعات 

زیاد به خصوص مایعات گرم و نداشتن استرس است.

خیلى از مراجعان آنفلوآنزاى B دارند
این عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با بیان 

اینکه این روزها در پیــک آنفلوآنزاى B هم قــرار داریم و خیلى از 
مراجعین آنفلوآنــزاى B دارند، اظهار کرد: پیشــنهاد ما به بیماران 
داراى عالیم خفیف این اســت که تنها با تصور ابتــال به کرونا در 
مراکز درمانى تجمع نکننــد و خود را در معرض ابتــال قرار ندهند. 
توصیه ما این اســت که مردم پزشک خود باشــند؛ چراکه حتى اگر 
کروناویروس خفیف هم گرفته باشند واقعاً نیاز به درمان خاصى ندارد 
و در این شرایط تنها درمان هاى حمایتى مانند ضدسرفه، ضد درد و 
تب بر، استراحت در منزل، مصرف مایعات و رعایت بهداشت کفایت 

مى کند.

کروناویروس شــدید ریه، قلب و کلیــه را درگیر 
مى کند

عابدینى با تشریح ســیر بیمارى پس از ورود عفونت ویروسى کرونا 
به بدن، عنوان کــرد: زمانى که عفونــت کرونایى از هــر راهى از 
جمله ســطوح مخاطى بینى و دهان و یا مخاط چشــم وارد سیستم 
جریان خون شود، سه ارگان مهم بدن یعنى ریه، قلب و کلیه را تحت 
تأثیر قرار مى دهد که البته کلیه و قلب در موارد خیلى حاد و شــدید 

متأثر مى شود.
وى با بیان اینکه کروناویروس بیشتر ریه یعنى دستگاه تنفسى تحتانى 
را درگیر مى کند، عنوان کرد: عفونت، خود را از طریق جریان خون به 
سلول هاى ریوى رسانده و منجر به شــروع یکسرى عالمت یعنى 
سرفه خشک و تنگى نفس مى شــود. البته در بیشتر مواقع حتى اگر 
ریه را درگیر کرده و منجر به سرفه هاى خشک شود ولى تنگى نفس 
شدید و افت اکسیژن اتفاق نیافتد، احتیاجى به بسترى در بیمارستان 

وجود ندارد.

90 درصد مبتالیان کرونا نیازى به بسترى ندارند
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى در خاتمه با 
بیان اینکه حدود 90 درصد مبتالیان کرونا نیازى به بسترى ندارند، 
اظهار کــرد: البته در برخى افــراد به ویژه ســالمندان و افراد داراى 
بیمارى هاى زمینه اى و نقص سیستم ایمنى مى تواند منجر به نارسایى 
تنفسى شود؛ چراکه کروناویروس در 90 درصد موارد احتمال درگیرى 

ریه وجود دارد.

رئیس دفتر ســالمت روانى، اجتماعى و اعتیاد وزارت بهداشت 
گفت: اضطراب مى تواند روى سیستم ایمنى تأثیر منفى داشته و 

بدن را در برابر بیمارى ها تضعیف کند.
دکتر احمد حاجبى در خصوص چگونگى غلبه بر اضطراب ناشى 
از شــیوع کروناویروس در کشــور، بیان کرد: در روزهاى اخیر، 
بسیارى از افراد اضطراب ابتال به ویروس کرونا را دارند، اضطراب 
واکنش طبیعى به شرایط سخت و تهدیدآمیز است، اما اگر شدید و 
طوالنى شده و رنج ایجاد  کند، زندگى را مختل مى  کند. اضطراب 
مى  تواند روى سیستم ایمنى تأثیر منفى داشته باشد و بدن را در 
برابر بیمارى  ها تضعیف کند. گاهى نیز اضطراب باعث رفتارهاى 
ناکارآمد مى  شود. براى مثال، ممکن است باعث شود، مکرراً اخبار 
اشتباه یا ناخوشایند را براى هم ارسال کنیم و پیام  هاى درست و 

دستورالعمل  هاى علمى را ندیده بگیریم.
وى افزود: اقداماتى که فرد مبتال به اضطراب انجام مى  دهد و چرخه  
اضطراب خودش و دیگران را بیشــتر مى  کند، شامل جستجوى 
مداوم خبر در رســانه  ها و شــبکه هاى اجتماعى نامعتبر اســت، 
همچنین، عدم اطمینان و بزرگ  نمایى خطرات، از ویژگى  هاى افراد 
مضطرب است. اشخاصى که از قبل دچار اختالل اضطراب منتشر، 
اختالل اضطراب بیمارى و اختالل وسواسى جبرى بوده اند، در این 

شرایط اضطراب بیشترى را تجربه مى  کنند.
حاجبى درخصــوص نحوه برخورد با اضطراب ناشــى از ابتال به 
بیمارى، گفت: مردم براى اینکه از عدم ابتال به بیمارى اطمینان 
حاصل کنند، مى توانند، دســت  هایشــان را مکرراً بشویند. این 

مؤثرترین روش براى پیشگیرى از بیمارى است. 
مدیرکل دفتر سالمت روانى، اجتماعى و اعتیاد وزارت بهداشت با 
بیان اینکه لزومى ندارد که مردم روزانه بیش از یک یا دوبار اخبار را 

چک کنند، ادامه داد: مردم باید توجه کنند که قبل از بازنشر اخبار 
و اطالعات، از صحت آنها مطمئن شــوند. انتشار اخبار نادرست، 

اضطراب اطرافیان شما و جامعه را بى  دلیل افزایش مى دهد.
وى درخصوص فعالیت هاى داخل منزل، توصیه کرد: اگر براى 
رعایت ایمنى ساعات طوالنى در منزل هستید، سعى کنید در منزل 
هم فعال باشید و بیکار نمانید. تحرك کافى داشته باشید و حتى در 
خانه ورزش کنید. براى قدم زدن و پیاده روى به مکان هاى خلوت 
یا طبیعت بروید و خود را به مدت طوالنى در منزل حبس نکنید. با 
دوستان و اطرافیان خود صحبت کنید. صحبت در مورد نگرانى  ها 
به بهتر شدن حال شما کمک مى  کند، اما صحبت هاى خود را به 

اخبار کرونا ویروس محدود نکنید.
وى ادامه داد: ســعى کنید، بر مواردى که روى آن کنترل دارید، 
تمرکز کنیــد. از روش هایى که قبًال بــراى کاهش اضطراب و 
استرس شــما مؤثر بوده اســتفاده کنید. براى مثال، روش  هاى 
آرام  ســازى و ریلکسیشــن را به کار ببرید. خود را سرگرم کنید، 
فیلم تماشا کنید یا هر فعالیت لذت  بخشى که شما را آرام مى  کند.

حاجبى تصریح کرد: اگر احساس مى  کنید تحت  فشار زیادى قرار 
دارید، یا انجام کارهاى روزمره براى شما سخت شده، با پزشک، 

روانپزشک یا روانشناس مشورت کنید.
وى گفت: هریک از ما به شکل متفاوتى به استرس و حوادث  ناگوار 
واکنش نشان مى دهیم. گاهى نشانه  هاى جسمى  مانند سردرد، 
دردهاى پراکنده بدنى، مشکل گوارشى، احساس خستگى، کاهش 
اشتها، بى  خوابى پیش مى  آید و گاهى نشانه  هاى روانى رفتارى، 
مانند احساس ترس و اضطراب، درماندگى، نا امیدى، کرختى و 

شوکه  شدن، یا خشم تجربه مى  شود.
حاجبى درخصوص مفهوم تاب آورى، عنــوان کرد: به آنچه به 

ما کمک مى کند با اســترس  ها و حوادث ســخت کنار بیاییم، 
«تاب آورى» گفته مى شود. «تاب آورى» به این معنى نیست که 
تحت  تأ ثیر مشکالت قرار نمى  گیریم و ناراحت نمى  شویم، بلکه، 
تعیین مى  کند چطور با مشکالت کنار بیاییم، از آنها گذر کنیم و 

سالمت روانمان را حفظ کنیم.
مدیرکل دفتر سالمت روانى، اجتماعى و اعتیاد وزارت بهداشت 
درخصوص بایدها و نبایدها در شرایط پراسترس و بحران، اظهار 

کرد: اکثر رفتارها و واکنش هایــى که افراد در هنگام حوادث و 
بحران  هاى غیر منتظره از خود نشــان مى  دهند، رفتارهایى 
طبیعى اســت، به همین دلیل به خودتان یا دیگران برچسب 
ضعیف، ترســو و یا غیرطبیعى بودن نزنید. از موقعیت  هایى 
که استرس شما را زیاد مى  کند، دورى کنید. براى مثال، کمتر 
اخبار را چک کنید. خواندن اخبار یک یا دوبار در روز استرس 

کمترى دارد تا اینکه تمام طول روز اخبار را ببینید یا بشنوید.
وى افزود: از جمع  هاى پرتنش دورى کنید. در مورد نگرانى  ها 
و احساســاتتان حرف بزنید و از بیان آنها خجالت نکشید. اجازه 

بروز احساساتى مانند، گریه و خشم را به خود و دیگران بدهید. با 
احساسات و افکار خود نجنگید، تغییر حال شما در هر لحظه طبیعى 
است و براى حل و فصل آن نیاز به زمان است. بپذیرید که همه 
چیز در کنترل شما نیست. سعى کنید، برنامه و زندگى عادى خود 
را حفظ کنید و روى چیزهایى کــه کنترل دارید، تمرکز کنید، نه 

روى چیزهایى که کنترل ندارید.
وى ادامــه داد: ســاعت هایى را بــه  دور از فضــاى مجــازى 
بگذرانید و کارهایى که براى شــما آرامش بخش اســت را در 
برنامه روزانه تان بگنجانید. براى مثال، نیایش کنید، موســیقى 
گوش کنید، کتاب بخوانید، یا فیلمى  که دوست دارید تماشا کنید.

به دنبال شــیوع کرونا ویروس جدید در کشور، یکى از 
توصیه هاى مهم بهداشتى، شستشوى مکرر دست هاست؛ 
در حالى که اســتفاده بیش از حــد از مواد شــوینده و 
ضدعفونى کننده مى تواند به پوســت دست، آسیب زده 

و منجر به بروز زخم یا اِگزما شود.
دکتر آرش ابطحیان، متخصص پوست با اشاره به ایجاد 
اِگزما بر روى پوســت دســت به دلیل شستشوى زیاد، 
گفت: به طور طبیعى یکســرى مواد بر روى پوست قرار 
دارند که به نوعــى مرطوب کننده و نرم کننده پوســت 
محســوب مى شــوند. در عین حال چربى روى پوست 
از موادى تشکیل شــده که در الکل و مواد شوینده حل 

مى شوند.  
وى افزود: بــر همین اســاس وقتى به میــزان زیادى 
دست هایمان را با مواد شوینده یا الکل مى شوییم، چربى 
سطح پوســت کاهش مى یابد؛ به طورى که الکل چربى 
روى پوست را حل مى کند و سایر مواد سطح پوست هم 
ممکن است با مواد شوینده از بین روند. بر این اساس به 
نوعى با شستشــوى زیاد الیه محافظ پوســت را از بین 

مى بریم.
ابطحیان ادامه داد: با از بین رفتن الیه محافظ، پوســت 
نسبت به عواملى که پیش از این نسبت به آنها حساسیت 
نداشته، دچار حساسیت مى شود که خود را به صورت اگزما 
نشــان مى دهد. اگزما همان چیزى است که به صورت 
قرمزى، خارش، پوســته ریزى و التهاب پوست خودش 

را نشان مى دهد.
این متخصص پوســت تأکید کرد: بــراى جلوگیرى از 
ایجاد این اگزما بایــد به دفعات متعــدد در طول روز از 
مرطوب کننده ها و نرم کننده هاى پوستى استفاده کنیم. 
ترجیحًا هم از نرم کننده هایى استفاده کنیم که پایه اى از 
اُِسرین، اوره و ِسرآمیدها (یک خانواده بزرگ از لیپیدهاى 
مومى) دارند که بتوانند مواد اصلى پوست را به آن رسانده 

و از بروز اگزما جلوگیرى کنند.
ابطحیان با بیان اینکه هر نوع روغنى که بتواند نرم کننده 
یا مرطوب کننده باشد مناسب است، گفت: معموًال آنچه 
مؤثرتر است، ترکیباتى هستند که به صورت علمى ساخته 

شدند و مى توان آنها را از داروخانه ها تهیه کرد. 
وى همچنین گفت: باید توجه کرد که اگزمایى که به دلیل 
مواد خارجى ایجاد مى شود، بیشتر یک وضعیت پوستى 
گذراست و بیمارى پوستى محسوب نمى شود و اگر از مواد 
مرطوب کننده و نرم کننده بر روى پوست استفاده شود، 

اگزما هم رفع مى شود.

فقدان مدارك
برگ سبز، سند کمپانى، کارت خودرو و کارت 
سوخت خودرو سوارى پژو- داخلى- مدل 
206- تیپ 2- عادى، مدل 1384 به شماره 
موتور FSS 14823450 و شماره شاسى 
83649406 به شــماره پالك 13- 976 
ج 27 متعلق به مهدى معتمدى ادرمنابادى 
به شــماره ملــى 1284859614 فرزند 
محمدعلى مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى تاسیســاتى خدماتى طرح 
فیروزه ساز شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 16022 و شناسه ملى 10260369628 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1398/07/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : زردشــت ضرغامى به کدملى 
1159776350 بســمت مدیر عامل شرکت 
و عضو هیئت مدیره و نســرین رضائى پور به 
کدملى 0061731358 بســمت رئیس هیئت 
مدیره و ایران دخت ابدالى مشهدى به کدملى 
5759833871 بســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. 
رسول محمدشریفى به کدملى 1285187857 
و یاسر فتحى به کدملى 6229745690 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهــد آور و همچنین کلیه اوراق عادى و 
ادارى شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهــت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (788890)

تاسیس
شرکت تعاونى پویش کسب و کار بادرود درتاریخ 1398/12/08 به شماره ثبت 362 به شناسه ملى 14009021927 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع : عرضه خدمات و انجام کلیه امور مربوط به خدمات ادارى شامل بایگانى ، تاسیسات ، اپراتور ، نگهبانى ، سرایدارى ، نظافت ، آبدارچى ، باغبانى ، نامه رسانى و انجام امور بانکى و انجام کلیه امور مربوط به 
حفظ و نگهداشت تاسیسات دولتى و غیر صنعتى ، خصوصى وعمومى عرضه خدمات پشتیبانى و تامین نیروى انسانى ادارات، سازمانها و شرکت هاى دولتى، عمومى و خصوصى و تامین نیروى انسانى موقت حجمى 
و پیمانکارى ادارات سازمانها و نهادها و دستگاه هاى اجرایى دانشگاه ها و مراکز آموزشى و شهردارى ها و دهیارى ها در بخش خدماتى ، فضاى سبز و تنظیف ، IT ، نگهدارى تاسیسات ، 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 شرکت ها و تهیه طرح توجیهى فنى و مالى بخشهاى تولیدى و 
توزیعى و خدماتى . انجام امور فعالیت هاى تاسیساتى آب و فاضالب – برق –گاز – تلفن – مجرى پروژه هاى فنى – تامین نیروى انسانى ساده و ماهر – انجام امور خدماتى – مالى – ادارى – پشتیبانى – انجام امور 
فضاى سبز – انجام امور ساخت و ساز ساختمانى و نصب جداول خیابانى و راهسازى – انجام امور نظافت شهرى و جمع آورى پسماندهاى شهرى و روستایى – خدمات عمومى – رنگ آمیزى ادوات شهرى – انجام 
امور بهره بردارى و امور مشترکین ادارات آب – برق –گاز و مخابرات - اداره امور مجتمع هاى فرهنگى و ورزشى - تهیه و طبخ و توزیع غذاى ارگان هاى دولتى و غیر دولتى و بیمارستان ها، نظافت ادارات و بیمارستان 
ها و پارك ها و حفاظت فیزیکى نگهبانى ( تاسیسات ، اموال ، ساختمان ادارى و مسکونى و شرکت ها ) انجام ســایر فعالیت هاى مرتبط با اهداف تعاونى با استفاده از سرمایه و نیروى کار، مهارت و تخصص اعضا 
تبصره 1 : عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى تبصره 2 : مشارکت و سرمایه گذارى در بخش خصوصى و دولتى تبصره 3 : اخذ و اعطاء شعب نمایندگى و اخذ وام 
و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى در داخل و خارج از کشور و هر گونه فعالیت مجاز مطابق با قانون تجارت تبصره 4 : اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتبارى از منابع بانکى، 
صندوق تعاون و دیگر موسسات مالى اعتبارى و اشخاص حقیقى و حقوقى دیگر تبصره 5 : اخذ کمک و هدایاى نقدى و غیر نقدى از دولت ، اشخاص حقیقى و حقوقى تبصره 6 : توزیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت 
و کوتاه مدت در بانک ها و یا صندوق تعاون کشور تبصره 7 : سرمایه گذارى و خرید ســهام اتحادیه مربوطه و یا سایر شرکت ها و موسسات عمومى ، تعاون و یا خصوصى تبصره 8 : مشارکت دادن اعضا و خصوصا 
مدیران تعاونى در دوره هاى آموزشى تخصصى براى ارتقا سطح خدمات تبصره 9 : ایجاد شعب و نمایندگى داخلى و خارجى جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت تبصره 10 : در صورتیکه براى انجام هریک از 
فعالیتهاى موضوع تعاونى، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونى باشد تعاونى مکلف به اخذ آن است . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى 
: استان اصفهان ، شهرستان نطنز ، بخش امام زاده ، شهر بادرود، محله شهرك آزادگان ، خیابان آپادانا ، خیابان خیام ، پالك 13 ، طبقه همکف کدپستى 8766193472 سرمایه شخصیت حقوقى : سرمایه اولیه 
تعاونى مبلغ 150000000 ریال است که به 150 سهم 1000000 ریالى بانام عادى منقسم گردیده است و مبلغ 50000000 ریال آن نقداً توسط اعضا طى گواهى شماره98270 مورخ1398/11/30 بانک ملى 
ایران پرداخت و مابقى در تعهد اعضا مى باشد. اولین مدیران : فردین شفیعى به شماره ملى 0480681597 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره - میالد اسدى کشه به شماره ملى 0017639581 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره - شقایق شفیعى به شماره ملى0480390959 به سمت منشى هیأت مدیره - مینا اسدى کشه به شماره ملى 0015448126 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره - فاطمه باقریان بادى 
به شماره ملى 1230043446 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمى و تعهد آور بانکى با امضاى فردین شفیعى (مدیرعامل) و میالد 
اسدى کشه (نائب رئیس) و درغیاب میالد اسدى کشه (نائب رئیس) با امضاى شقایق شفیعى (منشى) و مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق عادى با امضاى فردین شفیعى (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان : صغرى نورى علویجه به کد ملى 1286653304 بعنوان بازرس اصلى - ابوالفضل سلمانى خالدآبادى به کد ملى 1239882556 بعنوان بازرس على البدل به مدت 1 
سال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید . آگهى براساس نامه شماره501110 مورخ1398/11/30نمایندگى تعاون کار و رفاه اجتماعى بادرود صادر گردید . اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى بادرود (788899)

نار بیاییم،
نیست که 
ویم، بلکه، 
ذر کنیم و 

ت بهداشت 
ران، اظهار 

حوادث و 
ارهایى
چسب 
  هایى 
، کمتر 
سترس

نوید.
گرانى  ها 
ید. اجازه 

ن بدهید. با 
ظه طبیعى 
د که همه 
عادى خود 
کز کنید، نه 

مجــازى 
ــت را در 
موســیقى 
ماشا کنید.

تأثیر منفى اضطراب بر سیستم ایمنى بدن انسان
این روزها را چگونه بگذرانیم

عالیمى که 
آنفلوآنزا را 

از کرونا 
جدا مى کند

چگونه از پوست  
در برابر شستشوى زیاد 

محافظت کنیم؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آگاه باشــید، همانــا ایــن دنیــا کــه آرزوى آن را مى کنیــد و بــدان 
روى مــى آوریــد و شــما را گاهــى بــه خشــم مــى آورد و زمانــى 
خشنود مى سازد، خانه ماندگار شما نیست و منزلى نیست که براى آن آفریده 
و به آن دعوت شدید، آگاه باشید نه دنیا براى شــما جاودانه و نه شما در آن 
جاودانه خواهید ماند. دنیا گرچه از جهتى شما را مى فریبد ولى از جهت دیگر 
شما را از بدى هایش مى ترساند، پس براى هشدارهایش از آنچه مغرورتان 

موال على (ع)مى کند چشم پوشید.
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شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شماره یکصد و سى و دومین شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش آهن آالت ضایعاتى و قراضه و اسقاطى با قیمت پایه کارشناسى 
با مبلغ 32/000 ریال براى هر کیلو را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند، لذا اشخاصى که تمایل به شرکت در این مزایده دارند مى توانند با دریافت اسناد و مدارك مربوطه از 

واحد مالى شهردارى نسبت به تحویل پیشنهادات خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت دریافت مدارك از واحد مالى شهردارى و تحویل پیشنهادات به شهردارى تا پایان وقت ادارى مورخ 98/12/14

تاریخ بازگشایى پاکات ساعت 15 روز چهارشنبه 98/12/14

آگهى مزایده

محمدرضا احتشام زاده - شهردار خورزوق
م الف: 791435

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نگهدارى فضاى سبز دهکده زاینده رود مطابق حد و حدود مشخص 
شده واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: حفظ و نگهدارى فضاى سبز دهکده زاینده رود

آگهى مناقصه

حمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

مدت قراردادبرآورد اولیه (ریال)عنوانردیف
یکسال3/263/773/088حفظ و نگهدارى فضاى سبز دهکده دوم1
یکسال3/227/082/680حفظ و نگهدارى فضاى سبز بلوك جنوبى و سایت شرقى2
یکسال2/093/401/312حفظ و نگهدارى فضاى سبز جنگلها3
یکسال4/331/626/811حفظ و نگهدارى فضاى سبز بلوك شمالى و سایت خانواده4

2- محل دریافت اسناد مناقصه: دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/12/24 است.

3-1- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه 
را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.

4- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 98/12/24 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، 
ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.

5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15 روز یکشنبه 98/12/25 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل مى باشد که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را 

طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
9- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

10- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است.
11- این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دى ماه 1337 مى باشد.

www.sozi.ir :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد عملیات اجرایى با موضوعات ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به 
واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 98/12/24 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شــهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است. 

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

اعتبار (ریال)موضوعردیف
19/500/000/000عملیات اجرایى احداث پارك رضوى1
2/550/000/000عملیات اجرایى احداث پارك محله اى علیمردان خان2

م الف: 779075

چاپ دوم


