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ما انسان ها چرا مى خندیم؟340 بیمار اصفهانى  در صف انتظار پیوند عضوبازگشت على ضیاء با سرى جدید «فرمول یک»عامل مرگ الك پشت هاى جاسک عجب اوضاعى شده این لیگ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

غذایى که
به اندازه

 سیگار کشیدن 
مضر است 

نگرانى جدى از سفر خوزستانى ها به اصفهان
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پیوند شیراز و اصفهان غیرقابل 
انکار و ناگسستنى است

زنده شدن زن خرم آبادى 
جنجالى شد

پست 230 کیلوولت لنجان 
همزمان با ایام اوج مصرف 
برق وارد مدار مى شود
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پارك کردن 
در 13 خیابان شهر 

پولى شد

مطالعات مرکز تحقیقات و پیشگیرى ایلینویز 
آمریکا نشان مى دهد که خوردن پیتزا به 
اندازه سیگار کشیدن براى افراد به ویژه 
کودکان مضر است. پیتزا محبوب ترین 

غذاى کودکان در سراسر جهان...

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
گفت: طرح مدیریت هوشمند پارك حاشیه اى از 
روز پنج شنبه یکم خردادماه (امروز) به طور رسمى 

در مناطق 1، 5 و 6 اصفهان آغاز خواهد شد.
داریوش امانى اظهار کرد: طرح مدیریت هوشمند 
پارك حاشیه اى با هدف کاهش بار ترافیک شهرى 
و تخلفات ایســتایى از جمله پارك دوبل، صرفه 
جویى در زمــان، عدالت اجتماعى در راســتاى 
استفاده از فضاهاى شهر، رونق کسب و کارهاى 

مجاور خیابان به دلیل فرصت...
4

زنجیره انتقال کرونا زنجیره انتقال کرونا 
در تمام استان برقرار استدر تمام استان برقرار است

در نشست خبرى دو مقام ارشد بهداشتى استان اصفهان مطرح شددر نشست خبرى دو مقام ارشد بهداشتى استان اصفهان مطرح شد

3

تعطیالت پیش رو به دغدغه مسئوالن استان نسبت به شیوع دوباره ویروس کرونا تبدیل شده است

احسان علیخانى:

دیر یا زود به فضاى
 «ماه عسل» برمى گردم

نیم نگاهى به سهمیه داریم
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: از شروع مسابقات استقبال 

مى کنیم، چون بهتر است زودتر تکلیف همه تیم ها مشخص شود.
هادى محمــدى در گفت وگویى، در خصوص شــرایط تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت: تمرینات ما به صورت انفرادى در 
جریان است و از طریق فضاى مجازى با دستیاران رادولوویچ در ارتباط 

هستیم. امیدوارم به زودى تمرینات...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

از امروز در مناطق 1، 5 و 6 اصفهان؛

قدس در اشغال 
ستمگران باقى 
نخواهد ماند

استقرار 200 گروه استهالل در سراسر کشور
2

اشتباه خانواده بیمار یا بى مباالتى کادر پزشکى؟

رادو سرمربى ماست رادو سرمربى ماست 
آقایان!آقایان!
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ىدیر یا زود به فضاى ب زو ی یر
دم «ماه عسل» برمى گردم گ م ب ل» م«ماهع ر ى بر گل ل برمىگردما عسل» «ماه

آگهى مزایده

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجراى ماده 5 قانون الحاق برخى مواد قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت در 
نظر دارد تعدادى از اماکن ورزشى خود واقع در سطح استان را طى برگزارى مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
به مستاجر واجد شرایط واگذار نماید. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و 
بازگشائى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است داوطلبان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/03/06 مى باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مزایده موظف مى باشند تا 
آخرین روز مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات 

به عهده ایشان مى باشد.
* مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سایت: ساعت 14/00 دوشنبه 99/03/12

* مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 12/00 روز پنج شنبه 99/03/22
* زمان بازگشائى پاکت ها: ساعت 10/00 صبح روز شنبه تاریخ 99/03/24

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مزایده و ارائه پاکت هاى الف:
آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن 03136308212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مزایده گزار

م الف: 855113

نوبت اول

اصالحیه

حسن حجتى -شهردار دولت آباد

پیرو انتشار نوبت اول آگهى مناقصه عمومى شهردارى دولت آباد برخوار در شماره 
مورخ 30 اردیبهشت 1399، بدین وسیله عبارت «آسفالت معابر منطقه صنعتى» به 

«تکمیل ساختمان هاى باغ بانوان» اصالح مى شود. 
م .الف:851598 

آگهی تجدید مناقصه (نوبت دوم)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

واگذاري کلیه عملیات مربوط به تهیه مصالح و ساخت و بهره برداري از آزمایشگاه 
سازه – زلزله و تکنولوژي بتن پیشرفته دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود 
خود، انجام کلیه عملیات مربوط به تهیه مصالح و ساخت آزمایشگاه سازه - زلزله و تکنولوژي بتن پیشرفته دانشکده عمران دانشگاه را مطابق 
نقشه هاي اجرائی و مشخصات فنی پیوست در اسناد، از طریق برگزاري مناقصه عمومی به شرکت هاي ذیصالح واگذار نماید. متقاضیان واجد 
شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج این آگهی، جهت خرید اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به سایت اینترنتی 

این دانشگاه به آدرس www.iaun.ac.ir قسمت مناقصه/ مزایده مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 شرایط شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشد

1- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
2- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.

3-  واجدین شرایط در هنگام درخواست همکاري ملزم به ارائه مدارك ثبتی شرکت، فرم تأیید صالحیت از مراجع ذیصالح و رزومه کاري 
شرکت می باشند.

4-     مبلغ واریزي بابت خرید اسناد 1/000/000 ریال می باشد.
5-    مبلغ تضمین بابت شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه قید گردیده است.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت: نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزي، تلفن دبیرخانه 
کمیسیون: 42292020 – 031

www.iaun.ac.ir سایت اینترنتی این دانشگاه به آدرس 

آگهى مناقصه عمومى

حمیدرضا فرهنگ-شهردارشاهین شهر

شهردارى شاهین شــهر باســتناد مجوز شــماره 3059/ش مورخ 
98/12/28شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به خرید
4/چهار دستگاه سرورG۱۰-DL۳۸۰ با اعتبار اولیه9/000/000/000ریال 

اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذاوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خود 
را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/03/17به دبیرخانه 
حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهاد ها 

مختار است.
م.الف:845302

نوبت دوم

نیم نگاه
مدافع تیم فوتبال ذوب

مى کنیم، چون بهتر است
هادى محمــدى در گ
ذوب آهن اصفهان اظه
جریان است و از طریق
هستیم. امیدوارم به زود

معاو
گفت
روز
در م
داری
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فرا رسیدن روز جهانى قدس، روز دفاع از آرمان هاى ملت مظلوم فلسطین را گرامى مى داریم
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رئیس جمهورى با بیان اینکه امسال هم در روز جهانى 
قدس به هر طریقى نداى مظلومیت مردم فلسطین را به 
گوش جهانیان مى رسانیم، گفت: ما همیشه در ستیز با 

ستمگران و حامى مظلومان جهان هستیم.
حجت االســالم و المســلمین حســن روحانى روز 
چهارشنبه در جلســه هیئت دولت با اشاره به در پیش 
بودن روز قدس اظهار کرد: روز قدس امسال با شرایط 
خود در مناطقى که به اصطالح مناطق سفید نام گرفتند 
که نماز جمعه است و مردم به نماز جمعه خواهند رفت 
و آنجا نداى خود و نداى مظلومیت مردم فلسطین را به 

گوش جهانیان مى رسانند.

رئیس جمهــورى گفــت: آنهایى هم کــه در مناطق 
غیرســفید هســتند باز هم از طریق فضاى مجازى یا 
فضاى حقیقى در چارچوبى که امکانپذیر اســت ما آن 

هدف اصلى را در هیچ شرایطى از یاد نمى بریم.
وى تأکیــد کــرد: قــدس فرامــوش نخواهد شــد. 
قدس در اشــغال ســتمگران باقــى نخواهــد ماند. 
سرزمین فلســطین روزى آزاد خواهد شــد. ما به هیچ 
عنوان این ظلم و ســتم و تجــاوز را نمــى پذیریم و

 بر نمى تابیم. امروز هم این ندا وجود دارد به آن شکلى 
که امکانپذیر است. این روز بسیار مهم قدس را گرامى 

خواهیم داشت./1924

عضو کمیته علمى ســتاد اســتهالل دفتر مقام معظم 
رهبرى از آمادگى 200 گروه رصدى براى رؤیت هالل 
ماه خبر داد و گفت: هر گروه شامل پنج نفر است که با 
در اختیار داشــتن تجهیزات کامل تلسکوب، دوربین 
و رعایت موازین بهداشــتى روز شــنبه سوم خرداد در 
اســتان هاى مختلف کشــور مســتقر مى شــوند و 

فعالیت هاى خود را آغاز خواهند کرد.
سید قاسم رستمى در گفتگو با «شبستان» تصریح کرد: 
برنامه ریزى هاى ستاد استهالل طورى انجام مى شود 
که گزارش ها در یک زمان معین جمــع آورى و رتبه 
بندى مى شوند، ســپس به خدمت مقام معظم رهبرى 

ارائه مى شود.
وى در خصــوص احتمال خطــا در رصدهاى صورت 
گرفته، تصریح کــرد: احتمال خطا در افــراد مبتدى و 
کم تجربه زیاد است، چون دیدن هالل باریک و نازك 
آن هم در نور خورشــید که تازه غروب کرده، بســیار 
سخت است. ممکن اســت یک فرد چیزهاى دیگرى 
مانند گازهاى خارج شــده از جت یا ســیارات زهره یا 
عطارد که در این شــب ها به راحتى دیده مى شــوند، 
اشــتباه بگیرد. در مجموع خطا در افراد بى تجربه زیاد 
اســت اما در گروه هاى رصدى احتمال خطا بســیار

 ضعیف است./1923

قدس در اشغال ستمگران
 باقى نخواهد ماند 

استقرار 200 گروه استهالل 
در سراسر کشور

30 درصد سد ها خالى است 
   خبر گزارى دانشــجو | وزیر نیرو گفت: 
مجموع ظرفیت مخازن سد هاى ایران 50 میلیارد 
مترمکعب است که از این میزان 70 درصد پر و 30 
درصد خالى است. رضا اردکانیان افزود: سال آبى 
امسال از مهر ماه سال 98 آغاز شده و تا سه روز قبل 
304 میلیمتر بارش در سطح کشور به ثبت رسیده 
که این عدد در مقایســه با متوسط بلند مدت (51 
ساله) بیش از 30 درصد افزایش را نشان مى دهد. 
وى افزود: سال 98 یکى از پر آب ترین سال ها در 

طول 50 سال اخیر در کشور بوده است./1928

فعالً  فقط 20 درصد
   تسنیم | رییس سازمان خصوصى سازى در 
خصوص آزادسازى سهام عدالت توضیح داد: تنها 
تا پایان ساعت 24 روز 8 خرداد مهلت براى انتخاب 
روش آزاد سازى وجود خواهد داشت. علیرضا صالح 
گفت: آزادسازى سهام عدالت به گونه اى خواهد بود 
که سهامداران ظرف شش ماه آینده بتوانند تا 20 

درصد سهام خود را بفروشند.

سینماها باز نمى شود
   خبر فــورى | طبق اعالم معاون ارزشیابى 
و نظارت سازمان ســینمایى با مخالفت ستاد ملى 
مقابله با کرونا، بازگشایى سینماها که پیش تر اعالم 
شده بود همزمان با عید فطر خواهد بود، منتفى شد. 
معاون ارزشیابى و نظارت سازمان سینمایى گفت: 
در میان شهرهایى که وضعیتشان از سوى ستاد ملى 
مقابله با کرونا سفید اعالم شده است، آنهایى که 
سینما دارند یا امکان سینما سیار را دارند، مى توانند 

به این امر اقدام کنند.

خداحافظى همیشگى با 
«نود»

   خبر ورزشــى | پس از گذشــت یکسال و 
نیم از تعطیلى نابهنگام برنامه «نود» و وعده هاى 
برخى افراد در ماه هاى بعدش مبنى بر بازگشت این 
برنامه، حاال وبسایت و کانال تلگرام برنامه «نود» 
نیز تعطیل شد تا به طور رسمى و غیر مستقیم اعالم 
شود که بازگشت عادل فردوسى پور به تلویزیون تا 
اطالع ثانوى ناممکن است. برنامه «نود» با اجراى 
عادل فردوسى پور از سال 78 تا 97 به طور هفتگى 
روى آنتن شبکه 3 مى رفت و در چندین سال متوالى 
به عنوان پربیننده تریــن برنامه تلویزیونى از نگاه 

مردم انتخاب شده بود.

تفریح شوم
   روزنامــه خراســان | از چهار جوانى که 
براى تفریح به حاشــیه رودخانه چالوس آمده 
بودند سرنوشت یک دختر و پســر شوم از آب 
درآمد. این چهار جوان مســافر براى تفریح به 
حاشــیه رودخانه چالوس در منطقه الرك رفته 
بودند که بنا به اظهــارات دو نفر از اعضاى این 
گروه یکى از دختران هنگام شستن دست هایش 
به دلیل از دست دادن تعادل به داخل رودخانه 
سقوط مى کند. مرد جوان عضو این گروه چهار 
نفره با مشــاهده این صحنه براى نجات دادن 
دختر جوان وارد رودخانه مى شــود که به دلیل 
خروشان بودن رودخانه و ناآشنایى با فنون شنا 

غرق مى شود.

آمارى از معتادها
   خبر فورى | دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر نســبت به بحران روانگردان ها در کشــور 
هشدار داده است. اســکندر مؤمنى در یادداشتى 
نوشت: شیوع مصرف موادمخدر و روانگردان ها در 
جمعیت عمومى 15 تا 64 سال کشور 5/4 درصد، 
در دانش آمــوزان متوســطه دوم 2/1 درصد در 
دانشجویان 4/7 درصد و در جمعیت کارگرى 22/3 

درصد برآورد شده است./1929

رئیس کل ساعتش را مى فروشد!
   اقتصاد آنالین | یک روزنامه نگار درباره ماجراى 
ســاعت رئیس کل بانک مرکزى توضیحاتى ارائه کرد. 
جالل برزگر  در توییتى نوشت: از دکتر همتى راجع به ساعت 
مچى  اش پرسیدم؛ با لبخند گفت: برندش از آن نوع اسامى 
که گفتند نیست. این ســاعت را از 18 سال پیش استفاده 
مى کردم ولى مدتى اســت به علت اینکه منظم کار نمى 
کرد کنار گذاشتم و استفاده نمى کنم. اگر کسى یک درصد 
قیمتى که اعالم شده را بدهد حاضر به تقدیم هستم./1925

تهدید جدید آمریکا
   فارس | نیروى دریایــى آمریکا در بیانیه اى گفته 
در برابر شناورهایى در خاورمیانه که به شعاع 100 مترى 
از ناوهاى جنگى آمریکا نزدیک شــوند «تدابیر دفاعى 
قانونى» اتخاذ خواهد کرد. رسانه آمریکایى نوشته نیروى 
دریایى آمریکا این دستورالعمل را پس از رویارویى اخیر 
ناوهاى آمریکا با شناورهاى ایرانى در خلیج فارس صادر 

کرده است./1926

سلطان سازى 
   برترین ها | محسن رضایى با اشاره به صدور حکم 
اعدام براى سلطان خودرو نوشت: باید ریشه هاى فساد 
را خشکاند که سلطان سازى پایان پیدا کند. باید تحقیق 
شود چگونه فردى به همراه نزدیکانش از طریق پیش 
خرید صاحب 6700 خودرو مى شود اما بسیارى از جوانان 
و نیازمندان، به دشوارى امکان ثبت نام اینترنتى خودرو 

پیدا مى کنند./1934

نوش جان ایران
   فارس | شیخ «نعیم قاسم»، معاون دبیر کل حزب 
ا... لبنان با اشــاره به اتهاماتى که در خصوص ایران به 
حزب ا... زده مى شــود گفت: «همه دنیا مى داند که ما 
آنچه براى کشورمان مناسب اســت انجام مى دهیم و 
ایران نیســت که ما را اداره مى کند. حاال اگر با اسرائیل 
مبارزه کردیم و ایران هم بهره برد، نوش جانش.»/1927

مجلس دهم پایان یافت
   ایرنا | آخرین جلســه علنى مجلــس دهم دیروز 
چهارشنبه برگزار شد، على الریجانى در پایان مجلس 
دهم گفت: «مجلس تمام شــد ولى بایــد گفت در تو 
پایان نیســت آغازى دگر باید تو را؛ ختم جلسه را اعالم 
مى کنم.» مجلس دهم از هشتم خردادماه سال 1395 
آغاز به کار کرد و روز گذشــته پس از چهار سال به کار 

خود خاتمه داد.
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عملیات صیادى به ویژه صید ترال عامل مرگ و تلف شدن الك پشت ها در طول 
ساحل از روستاى ونک تا اسکله بیاهى اعالم شد.

مسئول محیط زیست دریایى استان هرمزگان در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه 
به مشاهده نشدن شکستگى در الك الك پشــت هاى تلف شده در جاسک، 

احتماًال عملیات صیادى به ویژه صید ترال عامل مرگ آنها بوده است.
افشین عسکرى افزود: بررسى ها نشــان مى دهد این الك پشت ها در فاصله 
زمانى دستکم 35 روزه پس از خفگى در تور هاى صیادى به وسیله امواج دریا به 

ساحل آورده شده اند.
در همین خصوص دهیار روســتاى ونک جاســک پیش تر از تلف شدن 32 
الك پشت دریایى در نوار ساحلى این روستا خبر داده بود. عثمان آغنده افزود: 
الشه الك پشت هاى دریایى در طول ساحل از روستاى ونک تا اسکله بیاهى 

شهرستان جاسک مشاهده شده است.

زنده شــدن یک زن 42 ســاله خرم آبــادى که تصور 
مى شد مرده است، جنجال برانگیز شده است. این اتفاق 
روز دوشنبه هفته جارى افتاد و پس از انتشار در ظهر روز 
سه شنبه، به سرعت در صدر اخبار خبرگزارى هاى استان 
لرســتان قرار گرفت. این در حالى اســت که روایت این 
خبرگزارى ها از اصل ماجراى زنده شــدن این مرده 42 

ساله در برخى موارد با یکدیگر تناقض دارد.
«باشگاه خبرنگاران جوان»، رسانه وابسته به صدا و سیما، 
ماجرا را چنین روایت کرده است: «حوالى ساعت 14 روز 
دوشنبه یک زن میانسال به علت ضعف در عالئم حیاتى 
به بیمارســتان خرم آباد انتقال یافت که تالش پزشکان 
براى احیاى وى بى نتیجه مانــد و با تأیید مرگ به علت 
ایست قلبى، به سردخانه منتقل شــد. نکته جالب اینکه 
صبح روز سه شنبه که خانواده متوفى براى انتقال جسد به 
بیمارستان مراجعه کردند در حین تحویل متوجه عالئم 
حیاتى در وى شــدند. با تأیید عالئم حیاتى در شخص 
متوفى، بیمار به بیمارستان شهید مدنى خرم آباد انتقال 
یافت. آرش امین، متخصص قلب بیمارستان شهید مدنى 
خرم آباد گفت: «این بیمار پس از انجــام موفقیت آمیز 

عملیات احیا همچنان تحت درمان است.»
اما در حالى که مسئوالن علوم پزشکى این استان اصل 
ماجرا را تأیید کرده اند، بحث بر سر اینکه زن 42 ساله در 
سردخانه زنده شده یا در پزشکى قانونى باال گرفته است! 
در صورت اثبات هر کدام از این دو ادعا، مشخص خواهد 
شد که مقصر اهمال در بررســى دقیق وضعیت این زن، 

خانواده او بوده اند یا کادر پزشکى استان لرستان. 
روز سه شنبه عبدالرضا شــهبازى، مدیر روابط عمومى 
دانشگاه علوم پزشکى لرســتان، در گفتگو با خبرگزارى 
«مهر» ضمن تشریح جزئیات این خبر گفت: یک خانم 
42 ساله که به دلیل ســکته فوت کرده بود، بعد از حدود 
18 ساعت در سردخانه، زنده و به بیمارستان شهید مدنى 
خرم آباد منتقل شد. این خانم بعد از اینکه فوت مى کند به 
سردخانه «بهشت رضا» خرم آباد منتقل مى شود. ظاهراً 
صبح پزشکى قانونى براى معاینه جســد و صدور جواز 
دفن مراجعه مى کند که مشاهده مى شود این خانم نفس 
مى کشد. ســپس این خانم را به بیمارستان شهید مدنى 
خرم آباد منتقل مى کنند و در نهایت تیم پزشکى وارد عمل 
مى شوند و این خانم 42 ساله احیا مى شود. در حال حاضر 
این خانم 42 ســاله در اورژانس بیمارستان شهید مدنى 

بسترى است و به حیات خود ادامه مى دهد.
همزمان، هدایت دالوند، مدیر عامل سازمان آرمستان هاى 
خرم آباد نیز در گفتگو با خبرگزارى «تسنیم»، زنده شدن 
زن در سردخانه را تأیید کرد و گفت: روز دوشنبه یک خانم 
42 ساله بر اثر سکته به سردخانه خرم آباد منتقل مى شود 
که صبح روز بعد وقتى پزشکى قانونى براى انجام کارهاى 
صدور جواز دفن مراجعه مى کند، کارگر سردخانه متوجه 
عالئم حیات در این خانم مى شــود که در نهایت پس از 
تماس با 115 این خانم احیا مى شود و به بیمارستان شهید 
مدنى خرم آبــاد انتقال پیدا مى کند و هــم اکنون در این 

بیمارستان بسترى است.
این در حالى است که معاون درمان علوم پزشکى لرستان 

در خصوص خبر زنده شــدن زن خرم آبادى، 18 ساعت 
پس از حضور در سردخانه، گفت: این خانم در هیچ کدام 
از سردخانه هاى استان نبوده و بالفاصله پس از انتقال او 
از منزلش به پزشــکى قانونى، زنده بودن وى مشخص 

مى شود.
عباس پزشــکى که با خبرگــزارى «فــارس» گفتگو 
مى کرد با بیان جزئیات این موضوع افزود: دوشنبه شب 
فردى همراه با مدارك شناسایى و برخى مدارك مربوط 
به بیمارى براى دریافت مجوز دفن یک خانم به پزشکى 
قانونى استان مراجعه مى کند که با توجه به نقص مدارك 
پزشکى و عدم وجود جســد در محل، مسئوالن پزشکى 
قانون براى صدور مجوز دفن از او مى خواهند که جسد را 
همراه خود به پزشکى قانونى بیاورد. این فرد صبح روز بعد 
به همراه جسد به پزشکى قانونى مراجعه مى کند که پس از 
بررسى هاى صورت گرفته توسط پزشکى قانونى مشخص 
مى شود که او داراى عالئم حیاتى بوده و اصًال فوت نکرده 
است. بالفاصله پس از اقداماتى که تیم پزشکى بیمارستان 
شــهید مدنى بر روى این فرد انجام داد او در حال حاضر 
در شــرایط پایدارى قرار دارد. وى گفت: این خانم شب 
قبل از این رخداد در مراکز درمانى و یا ســردخانه حضور 

نداشته است.
پزشــکى در توضیح بیشــتر در این مورد به خبرگزارى 
«ایرنا» هم گفته است: پیکر این بیمار که گمان مى رفته 
فوت شده شب در منزل نگهدارى شده و روز بعد که آن را 
براى صدور جواز دفن نزد دادپزشک برده اند وى متوجه 

عالیم حیاتى این زن مى شود.

اشتباه خانواده بیمار یا بى مباالتى کادر پزشکى؟

زنده شدن زن خرم آبادى 
جنجالى شد

ســعید لیالز، تحلیلگر اقتصادى و عضو شوراى 
مرکزى حزب کارگزاران ســازندگى با اشاره به 
اتفاقاتى که منجر به برکنــارى رضا رحمانى از 
وزارت صمت شــد، اظهار کرد: قطعــًا به خاطر 
دارید که آقاى جهانگیرى در ســال 97 در یک 
سخنرانى به یک باره گفت که من حتى نمى توانم 
منشــى خود را انتخــاب کنم. ایــن گفته آقاى 
جهانگیرى بسیار سر و صدا کرد و حرف عجیبى 
به نظر مى رسید. ارتباط این جمله به انتصاب آقاى 
رحمانى به عنوان وزیــر صمت مربوط بود. آقاى 
جهانگیرى هیچ اطالعى از این انتصاب نداشت 
و از رادیو و اخبار شنید که آقاى رحمانى از طرف 
آقاى روحانى براى این سمت انتخاب شده است.

لیــالز ادامــه داد: ایــن اتفاق برخــالف تمام 
پروتکل هایى بود که میــان رئیس جمهورى و 
معاون اول وجود داشت. در ضمن وزارت صنعت 
حوزه تخصصى آقاى جهانگیرى است. على رغم 
اینکه بحث هاى بسیارى بود که چه کسى وزیر 
صنعت بشود و مشورت هاى بسیارى در جریان 
بود، به یکباره و بدون اینکه کوچک ترین اطالعى 
به آقاى جهانگیرى داده شود، وى از رادیو شنید 
آقاى رحمانى براى وزارت صنعت انتخاب شــده 
اســت. چون آقاى جهانگیرى براى این انتخاب 
مورد پرسش و اعتراض بســیارى قرار گرفت در 
آن جلسه سخنرانى گفت که من حتى نمى توانم 

منشى خودم را نیز انتخاب کنم. 
او افزود: اگر بخواهیــم از آن جمله جهانگیرى 
رمزگشایى کنیم باید بگویم که اشاره وى به این 
بود که على رغم اینکه از وى خواســته شده بود 
در انتخاب وزیر صمت مشــارکت داشته باشد و 
پیشــنهاد بدهد، اما در انتخاب وزیر صمت هیچ 
اطالعى به جهانگیرى داده نشد. چون جهانگیرى 

از اخبار رادیو خبر انتصاب را شنید، ناراحت شد.

رمزگشایى از جمله 
معروف جهانگیرى 

با گذشت سه ماه از شیوع کرونا دولت به وعده خود 
درباره پرداخت مقــررى بیمه بیکارى به کارگران 
بیکار ناشى از این بیمارى عمل کرد و بنا بر اعالم 
مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکارى وزارت 
کار، مقررى اســفندماه در چنــد روز آینده براى 

مشموالن واریز مى شود.
دولت براى حمایت از معیشت کسانى که باالجبار 
در دوره شــیوع کرونا کار خود را از دست داده اند، 
5000 میلیارد تومان در نظر گرفته که با تزریق به 
صندوق بیکارى، صرف حمایت از کسانى خواهد 
شد که با تعطیلى مشاغل در اپیدمى کرونا از ادامه 
کار بازمانده انــد. براى همین منظور ســامانه اى 
راه اندازى شــد تا افراد درخواســت خود را در آن 

ثبت کنند.
بر اســاس آخرین آمار 822 هــزار و 868 نفر در 
سامانه بیکارى درخواست خود را ثبت کردند که از 
این تعداد 689 هزار و 92 نفر مشمول دریافت بیمه 

بیکارى کرونا شناخته شدند.
بر این اساس سه شنبه شــب وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى در اطالعیه اى اعالم کرد که تمام 
مقررى بگیرانى که در اســفند سال گذشته بیکار 
شــده اند پیامک تأیید نهایــى دریافت مى کنند. 
مطابق این پیامــک متقاضیان باید حداکثر ظرف 
مدت 12 ساعت به سامانه «ثبت درخواست بیمه 
بیکارى» مراجعه و شماره حســاب بانکى خود را 

درج کنند.
فرایند شناسایى مشــموالن و واریز بیمه بیکارى 
فروردین نیز بالفاصله پس از پرداخت مرحله اول 
واریز مقررى بیمه بیکارى اسفندماه، آغاز مى شود.

بیمه بیکارى کرونا 
باالخره به ایستگاه 

پرداخت رسید

حسین میرزایى، سخنگوى ســتاد تسهیالت 
کرونایى در مورد آخرین خبرها از وام یک میلیون 
تومانى یارانه بگیــران که بــراى دوران کرونا 
پرداخت مى شــود، گفت: براى دریافت این وام 
تا 10 خرداد ماه فرصت است و متقاضیان یارانه 
بگیر مى توانند با سیمکارت تلفن همراه که به نام 
سرپرست باشد، کد ملى سرپرست را به سرشماره 

6369 ارسال کنند.
وى افزود: یک موعد از پرداخت وام یک میلیون 
تومانى به سرپرستان خانوار یارانه بگیر باقى مانده 

است که در 22 خرداد 99 این وام یک میلیونى به 
حساب سرپرستان متقاضى واریز مى شود.

سخنگوى ســتاد تســهیالت کرونایى گفت: 
تاکنون 20 میلیون و 184 هزار و 368 سرپرست 
خانوار تسهیالت یک میلیون تومانى یارانه اى 
گرفته اند و بقیه مانده اند که البته یکسرى از این 
افراد تمایلى به دریافــت وام ندارند و برخى نیز 
تقاضاى خود را با ارسال کد ملى به سرشماره یاد 

شده اعالم کردند.
وى گفت: برخى نیز کد ملى خود را اشتباه وارد 
کرده یا با سیمکارت دیگرى فرستاده اند که اینها 
قبول نیست و برخى نیز در پیامک خود نوشته اند 
من متقاضى وام هســتم که بارها اعالم کردیم 
فقط 10 رقم شماره ملى سرپرست یارانه بگیر را 
با سیمکارتى که به نام او باشد به سرشماره 6369 

ارسال کنند.
میرزایى تأکید کرد: باقیمانده وام یک میلیونى 
یارانه اى در 22 خرداد به حســاب سرپرســتان 

خانوار واریز مى شود.

عامل مرگ الك پشت هاى جاسک وام یک میلیون تومانى کرونایى تا 10 خرداد 
تمدید شد

مانى مهدوى
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تعطیلى اتوبوسرانى در 
روزهاى تعطیل

مدیرعامل شـرکت واحد اتوبوسـرانى اصفهان و حومه 
گفت: با توجه به تصمیمات سـتاد کرونا تا اطالع ثانوى 
اتوبوسـرانى اصفهـان در روزهاى تعطیل فعال نیسـت 
و براى سـرویس دهى در روز عید فطـر هنوز تصمیمى 
گرفته نشده است. قدرت افتخارى گفت: در حال حاضر 
570 اتوبوس حدود یکصد هزار مسافر را در شهر جابجا 

مى کنند.

شرط بازگشایى مترو
رئیس شـوراى اسـالمى شـهر اصفهـان گفـت: براى 
بازگشایى مجدد قطار شهرى اصفهان همچنان در انتظار 
تصمیمات و دستور ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا 
هستیم. علیرضا نصراصفهانى افزود: متروى اصفهان از 
روز شنبه 24 اسفندماه تعطیل شد و زمان بازگشایى مجدد 

آن هنوز مشخص نیست.

تکذیب هجوم ملخ هاى 
کوهاندار

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى آران و بیدگل  گفت: 
ملخ هایى که مردم به ویژه در شب ها در جاهاى مختلف 
شهرسـتان مى بینند، محلى هسـتند و جاى هیچ گونه 
نگرانى نیست. رضا شفیعى با بیان اینکه در سال گذشته 
طرح پیشگیرى و مقابله با هجوم ملخ هاى کوهاندار در 
سطح وسیعى از تاغزارهاى شهرستان اجرا شد افزود: ما 
امسال هیچ گزارشى از هجوم ملخ هاى کوهاندار به آران 

و بیدگل دریافت نکردیم.

آمادگى جمع آورى فطریه
کمیته امداد امام خمینى(ره) اسـتان اصفهـان با فراهم 
کردن زیرسـاخت هاى الکترونیکى و برپایـى پایگاه در 
روز عید سعید فطر آماده جمع آورى فطریه همشهریان 
اصفهانى است. سرپرست کمیته امداد امام خمینى (ره) 
تأکید کرد: عالوه بر روش هاى غیرحضورى، پایگاه هاى 
فیزیکى جمع آورى زکات فطره و کفارات نیز در مساجد 
و کلیه محل هاى برگزارى نماز عید فطر برپا خواهد شد. 
کریم زارع تعـداد کل مجوزهاى صادرشـده براى ایجاد 
پایگاه و قرار دادن صندوق جمـع آورى زکات فطریه در 

سراسر استان اصفهان را 3000 مجوز اعالم کرد.

طرحى براى عبور از بحران 
مدیرکل آموزش فنى و حرفـه اى اصفهان گفت: طرح 
«آموزش دوگانه» به عنوان مدل موفق در عبور از بحران 
کرونا از اصفهان به کشور معرفى شد. آرش اخوان طبسى 
با اشـاره به اینکه در طرح «آموزش دوگانه»، 30 درصد 
آموزش به صورت تئورى مى توانـد از طریق مجازى به 
مهارت جو آموزش داده شـود، تصریح کـرد: 70 درصد 
بخش یادگیرى مهـارت در واحدهاى صنفـى آموزش 
داده مى شود که هر فرد با قرارگیرى در یک واحد صنفى 
مى تواند بـه دور از تجمع و با رعایت دسـتورالعمل هاى 

بهداشتى و فاصله فیزیکى مهارت اندوزى کند.

1090 نفر هنوز زندانى اند
مدیرکل زندان هـا و اقدامـات تأمینى و تربیتى اسـتان 
اصفهـان گفت: هنـوز 1090 نفر بـا جرائـم غیرعمد در 
زندان هـاى اسـتان اصفهـان زندانى هسـتند. اسـدا... 
گرجى زاده گفت: تاکنون در برنامه «یک شهر ضیافت» 

79 نفر زندانى از بند رهایى یافته اند.

از سرگیرى فعالیت قطارها 
مدیـر کل راه آهـن اسـتان اصفهـان گفت: بـا رعایت 
پروتکل هاى بهداشـتى قطارها از ابتداى خرداد فعالیت 
خود را آغاز خواهند کرد. سیدرضا سادات حسینى اظهار 
کرد: با بیان اینکه میزان اسـتقبال مردم براى استفاده از 
قطار هنوز در این ایام مشخص نیست، تصریح کرد: از 28 
اردیبهشت امکان خرید بلیت  هاى قطار از آژانس هاى 
معتبر فراهم شده است اما روند فعالیت قطارها به استقبال 

مردم بستگى دارد.

خبر

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
رستوران ها از این پس مى توانند با ظرفیت 50 درصد و با 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى بازگشایى شوند.
حجت ا... غالمى اظهار کرد: ســى و چهارمین ســتاد 
استانى مقابله با کرونا برگزار شد. در این جلسه مشخص 
شد که تا 27 اردیبهشت، 7 شهرستان سفید از نظر شیوع 
ویروس کرونا داشتیم که متاســفانه این تعداد به چهار 
شهرستان کاهش یافته است و هم اکنون اردستان، بویین 
میاندشــت، خورو بیابانک و گلپایگان شهرستان هاى

 سفید استان هستند که این امر نشان مى دهد باید بیشتر 
هوشیار باشیم.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان ادامه 
داد: رستوران ها از این پس مى توانند با ظرفیت 50 درصد 
و با رعایت پروتکل هاى بهداشتى بازگشایى شوند. اما 
فست فودها باید بیشتر بیرون بر باشند و اگر فضاى داخل 
خود را طبق دستورالعمل ها مهیا کنند مى توانند در داخل 

هم سرو غذا داشته باشند.
غالمى با بیان اینکه هیــچ راهپیمایــى در روز قدس 
نخواهیم داشــت، گفت: در این روز سخنان مقام معظم 
رهبرى از رســانه ملى پخش خواهد شد. همچنین نماز 
عید فطر در مســاجد محالت اقامه مى شود و مصلى ها 

بسته خواهند بود.

هماهنگ کننده اهداى عضو اســتان مى گوید در حال 
حاضر 340 بیمار اصفهانى در صــف انتظار پیوند عضو 

هستند.
فرشته زمانى گفت: در سال گذشــته از 42 بیمار مرگ 
مغزى استان 107 عضو به بیماران نیازمند اهدا شد که 
از این تعداد 77 عضو در بیمارستان هاى اصفهان و 30 
عضو در بیمارستان هاى شهر شیراز به بیماران اصفهانى 

نیازمند عضو پیوند زده شد.
وى قالب اعضا پیوندى را کلیه و کبد عنوان کرد و افزود: 
براى پیوند عضو باید تیمى شامل چند تخصص با حضور 
پزشکى قانونى ابتدا مرگ مغزى را تایید کنند تا اقدامات 

الزم براى دریافت رضایت و اهداى عضو صورت گیرد.
زمانى در مورد شرایط حساس و دقیق فرایند اهداى عضو 
تصریح کرد: اهداى عضو فقط براى افراد مرگ مغزى با 
رضایت بســتگان صورت مى گیرد و افرادى که به کما 

مى روند به هیچ عنوان در شرایط اهدا عضو قرار ندارند.
هماهنگ کننده اهداى عضو استان با تاکید بر اینکه براى 
اهداى عضو هیچ محدودیت ســنى وجود ندارد از مردم 
خواست در این اقدام خداپســندانه و ایثارگرانه و انسان 

دوستانه مشارکت کنند.
از 5 میلیون جمعیت اســتان اصفهان تاکنون 20 هزار و 

600 نفر کارت اهدا عضو دریافت کرده اند. 

340 بیمار اصفهانى 
در صف انتظار پیوند عضو

رستوران ها با نیمى از 
ظرفیت بازگشایى مى شوند

مدیر عامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان در جلسه 
آماده سازى پســت 230 به 63 کیلوولت لنجان از وارد 
مدار شدن این پســت همزمان با ایام اوج مصرف برق 

خبر داد.
به گزارش روابــط عمومى برق منطقــه اى اصفهان، 
مهندس موسى رضایى با اشــاره به کالم رهبر معظم 
انقالب در خصوص جهش تولید در سال جدید گفت: این 
پست با اعتبارى معادل 216 میلیارد تومان و در زمینى 
به مساحت 6/25 هکتار در غرب اصفهان و در مجاورت 

شهرك صنعتى فوالد درحال راه اندازى است.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: این 
پســت انتقال نیروى برق یکى از پنج پســتى است که 
با اعتبار بانک توسعه اسالمى به ظرفیت 320 مگاولت 

آمپردر دست اجراست وپیش بینى مى شود قبل از فصل 
گرما آماده بهره بردارى شود. 

موســى رضایى افزود: عملیات اجرایى این پست با دو 
ترانســفورماتور 160 مگاولت آمپرى،17 فیدر خط63 
کیلوولت و 2 فیدر230کیلوولت از اســفندماه سال 93 
شــروع شــده و در حال حاضر مراحل پایانى عملیات 

تکمیلى خود را پشت سر مى گذارد.
وى اذعان کرد: پســت 230 به 63 کیلوولت لنجان در 
شــهرك  صنعتى فوالد و با ورود و خروج  خطوط 230 
کیلوولت مبارکه- نجف آباد به شبکه سراسرى متصل 
شــده و ایســتگاه هاى 63/20 کیلوولت منطقه غرب 
اصفهان را پوشــش خواهد داد. مدیرعامل شرکت برق 
منطقه اى اصفهان ادامه داد: این پست با هدف افزایش 

پایدارى شبکه سراســرى، کاهش افت ولتاژ مصارف 
صنعتى، تأمین دیماند مصرفى متقاضیان و مشترکین 
مناطق غرب اصفهان و افزایــش قابلیت اطمینان برق 

رسانى به مشترکین جدید احداث شده است.
وى اذعان کرد: همچنین براى اولین بار در صنعت برق 
با هدف کم کــردن هزینه ها و اســتفاده از تکنولوژى 
جایگزین براى محوطه سازى پست مذکور با همکارى 
گروه پژوهشى فناورى هاى نوین در مهندسى عمران 
دانشگاه صنعتى اصفهان به جاى آســفالت از سیمان 

غلطکى استفاده شده است.
موسى رضایى در پایان  با اشــاره به آماده شدن پست 
مذکور تأکید کرد: این قسمت طبق برنامه ریزى انجام 

شده در خردادماه سال جارى برق دار خواهد شد.

مدیر عامل برق منطقه اى اصفهان خبر داد

پست 230 کیلوولت لنجان همزمان با ایام اوج مصرف برق وارد مدار مى شود

رئیس موزه ارتباطات کشــور به همراه مدیر کل پست 
اســتان اصفهان از مــوزه مخابرات منطقــه اصفهان 
بازدید کردند. در این بازدید، حسن عمیدى رئیس موزه 
ارتباطات کشور در جمع مدیران مخابراتى با اشاره به لزوم 
پاسداشت میراث ماندگار مخابرات در کشور اظهار کرد: 
حفظ آثار تاریخى به جا مانده در عرصه ارتباطات کشور 
دغدغه اصلى موزه ارتباطات بــوده و ایجاد موزه هاى 
استانى مى تواند گام بزرگى در تحقق این هدف واال در 

سراسر کشور باشد.

حمید باقرى، مدیر کل پست استان اصفهان هم با ابراز 
خرسندى از احداث موزه مخابرات گفت: ارتباط تنگاتنگ 
اداره پست و مخابرات از قدیم االیام وجود داشته و این 
همکارى و همدلى در توسعه و احداث موزه ارتباطات در 

استان نیز مى تواند تجلى پیدا  کند.
حیــدرى زاده، مدیر مخابرات منطقــه اصفهان نیز در 
حاشیه این بازدید ضمن خیر مقدم به مدعوین به تشریح 
روند احداث، جمع آورى اشیاى تاریخى و چشم اندازهاى 

آینده موزه مخابرات پرداخت. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
طرح مدیریت هوشمند پارك حاشیه اى از روز پنج شنبه 
یکم خردادماه (امروز) به طور رسمى در مناطق 1، 5 و 6 

اصفهان آغاز خواهد شد.
داریوش امانى اظهار کرد: طرح مدیریت هوشمند پارك 
حاشیه اى با هدف کاهش بار ترافیک شهرى و تخلفات 
ایســتایى از جمله پارك دوبل، صرفه جویى در زمان، 
عدالت اجتماعى در راستاى استفاده از فضاهاى شهر، 
رونق کسب و کارهاى مجاور خیابان به دلیل فرصت 

پارك براى افراد بیشتر اجرا مى شود.
وى تصریح کرد: این طرح در 13 خیابان شمس آبادى، 
طالقانى، شیخ بهایى، کاشــانى، شیخ صدوق میانى و 
جنوبى، چهارباغ باال، خیابان توحید شــمالى، میانى و 
جنوبى، نظر شرقى و غربى و نیکبخت از ساعت 7 تا 21 
به غیر از روزهاى تعطیل اجرا مى شود. معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهردارى اصفهان ادامه داد: با اجرا شدن این 
طرح نه تنها ارتباط مالى مستقیم بین پارکبان با راننده 
قطع مى شود، بلکه به تجهیزات هزینه ساز و کم اثرى 

همچون پارکومتر هم نیاز نخواهد بود. امانى ادامه داد: در 
طرح مدیریت هوشمند پارك حاشیه اى، متقاضیان باید 
park. براى ثبت نام و درج مشخصات خودرو در سامانه

mytraffic.ir اقدام کرده و از سه طریق اصفهان کارت، 

پرداخت اینترنتى در سایت مربوطه و اپلیکیشن اصپارك 
نسبت به پرداخت هزینه خود اقدام کنند.

وى با اشــاره به اینکه اطالعات مــدت پارك خودرو 
و هزینه آن توســط خودروهاى مجهز به دوربین که 
در طول روز معابر را کنترل مى کنند، ثبت و محاســبه 
مى شود و هزینه آن به  صورت خودکار از حساب شخص 
در سامانه برداشت خواهد شد افزود: در صورت پرداخت 
نشدن هزینه، جریمه به صورت آنالین از طریق ارسال 

پیام کوتاه به مالک خودرو اطالع داده مى شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان تأکید 
کرد: شهروندان مى توانند براى اطالعات بیشتر با شماره 
34035 تمــاس حاصل کنند  و یا بــه آدرس اینترنتى
 park.mytraffic.ir مراجعه و اطالعات الزم را دریافت 

کنند.

تا یک ماه پیش مسئوالن اســتانى و کشورى در آرزوى 
مهار کرونا تا عید فطر و رونق گرفتن سفرها در تعطیالت 
این روز بودند. حتى پیشــنهاد شــده بود که تعطیالت 
دو روزه عید فطر بیشــتر هم بشــود تا مــردم با خیال 
راحت ترى به ســفر برونــد. اما با عــدم کنترل کامل 
این بیمارى، فعًال مهمترین دغدغه مســئوالن استان 
اصفهان افزایش سفرهاى تفریحى در تعطیالت پیش رو
 و گســترش بیمارى به اقصى نقاط اســتان اصفهان 
است. از همین حاال هم اعالم شــده که ورودى بعضى 
شهرستان هاى استان به روى مسافران بسته شده است. 
روز گذشــته کمال حیدرى، معاون بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان با تأکید بر اینکه تعطیالت عید 
فطر نگرانى بزرگى براى ما اســت، خاطر نشان کرد: در 
شهرســتان هایى مانند چادگان که تفرج گاه هایى براى 
مســافران دارند، باید از ورود مــردم در این تفرج گاه ها 
جلوگیرى شود تا تجمع ها به دلیل افزایش مسافرت ها 
صورت نگیرد و مردم باید همه پروتکل ها و رعایت ها را در 

این مناطق انجام دهند.
همزمان، حمیدرضا تاملى، فرماندار اردستان هم اعالم 
کرد با نزدیک شدن به عید سعید فطر و تعطیالت پیش رو، 
پیش بینى ورود شمار زیاد مسافران از استان  و شهرهاى 
اطراف به شهرستان اردستان باعث دل نگرانى مردم شده 
است. وى با بیان اینکه ایستگاه هاى سالمت و کنترل در 
مبادى ورودى شهرســتان از امروز پنجشنبه اول خرداد 
مجدداً  برقرار خواهد شد، افزود: از مسافران و گردشگرانى 

که قصد ســفر به این منطقه را دارند درخواست مى شود 
مســافرت خود را به بعد از تعطیالت عید ســعید فطر 

موکول کنند.
اما آیا این دل نگرانى ها و توصیه ها، ضمانت اجرایى هم 
دارد؟  جدیدترین مصوبات جلسه ستاد استانى مقابله با 
کرونا که شامگاه سه شنبه توســط حجت ا... غالمى، 
سخنگوى این ستاد اعالم شد نشان مى دهد تصمیماتى 
در این باره اتخاذ شده اســت. غالمى با اشاره به اینکه 
استان خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارد و با تعطیالت 
عید فطر احتمال سفر از جنوب کشور به استان اصفهان 
افزایش مى یابد، تصریح کرد: ایســتگاه هاى غربالگرى 
منتهى به استان هایى که در وضعیت بحرانى نسبت به 
بیمارى کرونا قرار دارند فعال شده است که مى توان به 

ایستگاه الیگودرز-دامنه اشاره کرد.
وى به شهرستانهاى شاهین شهر، زرین شهر، فوالدشهر 
و ویالشــهر که مقصد ســفرهاى احتمالى از اســتان 
خوزستان است هم اشاره اى داشت و افزود: با هماهنگى 
با بهداشت و درمان این شهرســتان ها و فرماندارى ها 
جهت کنترل شــیوع بیمارى کرونا تمهیداتى اندیشیده 

شده است.
سخنگوى ســتاد پیشــگیرى و مقابله با ویروس کرونا 
با اشــاره به اینکــه در تعطیالت پیــش رو مکان هاى 
گردشگرى اصفهان و فعالیت هاى گالبگیرى  کاشان 
و قمصر تعطیل اســت بیان کرد: در روز عید سعید فطر 
آرامستان هاى شهرهاى اصفهان، کاشان و آران و بیدگل 

نیز تعطیل هستند.

امام جمعه شهر کمشچه در حادثه رانندگى جاده حبیب 
آباد شهرســتان برخوار در دم جان باخت. ســخنگوى 
سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان 
گفت: سه شنبه شب در برخورد یک دستگاه کامیون با 
سوارى سمند در جاده حبیب آباد شهرستان برخوار امام 

جمعه شهر کمشچه که راننده سمند بود در دم جان باخت. 
فرهــاد کاوه آهنگرانى افزود: پــس از وقوع این حادثه 
رانندگى، مأ موران آتش نشانى از ایستگاه هاى 19 و 6 به 
محل حادثه اعزام شدند و جسد امام جمعه که در سمند 

محبوس شده بود را از خودرو خارج کردند.

 بازدید مسئوالن از موزه مخابرات اصفهان

از امروز در مناطق 1، 5 و 6 اصفهان؛

پارك کردن در 13 خیابان شهر پولى شد

نگرانى جدى از سفر خوزستانى ها به اصفهان

درگذشت امام جمعه کمشچه در حادثه رانندگى

روز گذشته دو نفر از مســئوالن بهداشتى استان اصفهان 
در گفتگو با خبرنگاران، به تشریح آخرین اطالعات و اخبار 
درباره ویــروس کرونا پرداختند. محــور اظهارات معاون 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان و مدیر گروه 
بیمارى هاى واگیردار مرکز بهداشت استان اصفهان یک 
چیز بود: هشدار درباره بى توجهى دررابطه با رفتار ویروس 

کرونا.
کمال حیدرى، معاون بهداشتى دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان: 
■ روز سه شنبه در اصفهان 800 نفر به مراکز درمانى 16 

ساعته براى تست کرونا مراجعه کردند.
■75 مرکز 16 ساعته تنفسى به بیماران سرپایى مشکوك 
به کرونا خدمات الزم را ارائه مى دهند و نمونه گیرى هاى 
الزم را براى انجام مراقبت هاى بعدى با تأکید بر مراقبت 
در منزل انجام مى دهند تا بار بسترى شــدن بیماران در 

بیمارستان ها کاهش یابد.
■ بازگشایى ها به این معنا نیســت که مردم تصور کنند 
بیمارى کنترل شده، اگرچه مرگ و میر آن به شدت کاهش 
یافته اما مراجعات سرپایى نسبت به 10 روز پیش تا حد دو 

برابر و نیم افزایش داشته و فشار کار به دلیل افزایش بیماران 
سرپایى به شدت بیش از پیک کرونا شده است.

■ اگر در بازگشایى ها پروتکل هاى الزم رعایت نشود در 
ادارات، کلونى ها و هرجا که تجمع افراد وجود دارد در صورت 
آلودگى یک نفر همه افراد درگیر بیمارى مى شوند که نمونه 
آن درگیر شدن چند دانش آموز در یکى از مدارس استان به 

بیمارى کرونا بوده است.
■ در بررسى ها و آنالیز 27 اردیبهشت ماه شهرستان هاى 
اردستان، بویین، خور و گلپایگان سفید بوده است، وضعیت 

اصفهان قرمز و مابقى شهرهاى استان زرد هستند.
رضا فدایى، مدیر گــروه بیمارى هاى واگیردار 

مرکز بهداشت استان اصفهان:
■ جابه جایى هــاى جمعیتــى معمــوًال در همه مناطق 
وجود دارد و چندان نمى توان آنهــا را محدود کرد اما باید 
مراقبت هاى بهداشتى در این مراودات منطقه اى صورت 
بگیرد و اصفهان هم با خوزستان مراودات بیشترى نسبت به 
دیگر استان هاى کشور دارد و تنها راه کنترل رعایت موازین 

بهداشتى در این جابه جایى ها است.
■ در زمان شدت بیمارى در استان اصفهان 1000 تخت 
خواب بیمارستانى به بیماران کرونا اختصاص داشت اما در 

حال حاضر حدود 300 نفر بســترى هستند و ترخیصى ها 
بیشتر از پذیرش شده ها، اما از طرفى تعداد بیماران کرونایى 

سرپایى افزایش داشته است.
■ ما هم مى دانیم که نمى توان برخى مراکز را همیشــه 
تعطیل نگه داشــت، اما هر کدام از مراکــز پروتکل هاى 
خاص خودش را دارد، فارغ از بحث سفید یا قرمز بودن نقاط 
مختلف، زنجیره انتقال در تمامى نقاط استان برقرار است 
و نگرانیم که تشدید نشود؛ مردم شکیبایى و صبر بیشترى 

داشته باشند تا از این وضعیت عبور کنیم.
■ افرادى که عالئم بیمــارى را دارند مى توانند به مراکز 
درمانى علوم پزشکى رایگان تست بدهند اما براى کسانى 
که صرفًا جهت اطمینان مى خواهند تست کرونا بدهند 7 
آزمایشگاه در اصفهان این کار را با تعرفه هاى تعدیل شده 

انجام مى دهند.
■ با توجه به گستردگى شیوع ویروس کرونا، بیمارستان ها 
مجبور شدند بخش هاى دیگرشــان را تعطیلى کنند، اما 
این شرایط نمى توانســت ادامه پیدا کند، به همین دلیل 
بیمارســتان ها اجازه پیدا کرده اند کــه عمل هاى روزانه 
غیرضرورى را انجام دهنــد و این امــر در ادامه به مرور 

تسهیل مى شود.

در نشست خبرى دو مقام ارشد بهداشتى استان اصفهان مطرح شد

زنجیره انتقال کرونا در تمام استان 
برقرار است

آرمان کیانى

سهل سنایى
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بازگشت على ضیاء با سرى جدید «فرمول یک»

رهنگرهنگ

على ضیاء با سرى جدید برنامه «فرمول یک» به آنتن شبکه یک بازمى گردد و این برنامه در فصل جدید با تغییراتى همراه است.
«فرمول یک» در شب عید نوروز با ویژه برنامه اى نوروزى مهمان خانه هاى مردم بود و حاال بعد از حدود دو ماه به آنتن تلویزیون بازمى گردد.

صفحه رسمى برنامه «فرمول یک» با انتشار پستى درباره فراخوان بزرگ این مسابقه نوشت: «از همه  کسانى که دستى در خوانندگى دارند دعوت مى کنیم تا هنرشان را با 
ما به اشتراك بگذارند... شما تا 5 خرداد فرصت دارید تا در این فراخوان شرکت کنید. دقت کنید قطعه هایى که براى ما مى فرستید باید با محوریت موضوع ایران و همدلى 

باشد. آهنگ ها و خواننده هاى حرفه اى تر، شانس این را دارند تا به شکل زنده در برنامه "فرمول یک" اجرا کنند.»
على ضیاء چند سالى است که اجراى برنامه «فرمول یک» را برعهده دارد و در این برنامه هر روز میزبان هنرمندان، ورزشکاران و افراد مختلفى از اقشار جامعه است و درباره 

موضوعاتى متعدد با آنها به گفتگو مى پردازد.

احسان علیخانى، مجرى تلویزیون، از دلتنگى خود براى تولید برنامه اى مثل «ماه عسل» گفت.
احسان علیخانى را همه مخاطبان تلویزیون با اجراى برنامه «ماه عسل» به خوبى مى شناسند. «ماه عسل» یکى از پرطرفدارترین 
برنامه هاى نزدیک به افطار تلویزیون بود که حدود 12 سال با اجراى احسان علیخانى روى آنتن شبکه 3 سیما رفت. این مجرى 
کشورمان که این روزها اجراى برنامه «عصر جدید» را برعهده دارد در یک گفتگوى زنده اینستاگرام با هوادارانش حدود یک ساعت 

درباره عالقه به ساخت دوباره برنامه «ماه عسل» صحبت کرد.
برنامه «عصر جدید» تا چند روز دیگر روى آنتن مى رود و احسان علیخانى این گفتگو را از محل ضبط این برنامه انجام داد.

علیخانى درباره اینکه دلتنگ «ماه عسل» شده یا نه، گفت: «ماه عسل» دانشگاه من اســت؛ چرا که هرچه دارم متعلق به «ماه 
عسل» است.

وى ادامه داد: من هم دلتنگ و بى تاب فضا و جنس گفتگو هاى «ماه عسل» هستم. مطمئناً دیر یا زود به فضا و اتمسفر «ماه عسل» 
برمى گردم حاال با یک شکل و شمایل دیگر؛ آن جنس گفتگو خیلى به ذائقه و سلیقه من نزدیک تر است. 12 سال با کمک همکاران 

این برنامه را ساختیم. تا اینکه احساس کردم مى توان کار دیگرى به خصوص در حوزه استعدادیابى انجام داد.
وى تأکید کرد: استعداد هاى بسیارى خاك مى خورند و همچنان پنهان هستند. بنابراین پا به برنامه سازى در این حوزه گذاشتیم 

که به مراتب سخت و سنگین تر است.
علیخانى درباره شباهت برخى برنامه ها به «ماه عسل» هم گفت: در سال هاى آخر که «ماه عسل» را تولید مى کردیم، تعداد ى 
از برنامه ها شکل و شمایل «ماه عسل» را پیدا کرده بودند که ذوق مخاطب را کور مى کرد، اما همچنان عشق و شورى که 

براى ساخت «ماه عسل» دارم تافته جدا بافته است.
او با اشاره به آمار مخاطبان ویژه برنامه هاى افطار امســال که حدود 26 درصد بود،  گفت: آمار نظرسنجى اخیر صدا و سیما را 
دیدم. هر جوابى بدهم مربوط به فعالیت  همکاران مى شود؛ اما در کل مى توانم بگویم که مخاطب خالقیت ویژه اى در برنامه هاى 

افطار ندید.
وى افزود: البته دلیل مهم  این ضعف ماجراى کروناست؛ شیوع این ویروس منحوس به ساختار برنامه سازى ما ضربه زد و عوامل 

برنامه ها زمان کمى براى تحقیق، مستندسازى، تشکیل اتاق فکر، دعوت مهمان و سفر داشتند.

احسان علیخانى:

دیر یا زود به فضاى
 «ماه عسل» برمى گردم

«واکین فینیکس» 45 ســاله و «رونى مارا» 32 ساله در انتظار 
تولد اولین فرزند شان هســتند. این دو این روزها در خانه خود در 
شهر لس آنجلس در قرنطینه به سر مى برند. این زوج که تالش 
مى کنند عمومًا از کانون توجهات دور باشند، به طور رسمى خبر 

را تأیید نکردند.
منبعى نزدیک به این زوج در گفتگوى خود گفته است، رونى مارا 

شش ماهه باردار است و تمایل دارد دوران باردارى 
خود را به دور از چشم رسانه ها سپرى کند.

رونــى مارا و واکیــن فینیکــس اولین بار 
یکدیگــر را در دوران فیلمبــردارى «او» 
ساخته «اسپایک جونز» مالقات کردند. 

این دو در «مریــم مجدلیه» باز هم 
مقابــل یکدیگر ظاهر شــدند. 

واکین فینیکــس در مصاحبه 
با «ونیتى فیر» درباره رونى 

مارا گفته بود ابتدا فکر 
مى کرده رونى مارا از 
او بــدش مى آید اما 
بعد متوجه مى شود 
که رونى مارا بسیار 

خجالتى است. واکین 
فینیکس ســال گذشته 

براى بازى در جوکــر برنده 
جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد 

نقش نخست شد.

2 ســاله و «رونى مارا» 32 ساله در انتظار  45 «5
شان هســتند. این دو این روزها در خانه خود در 
 در قرنطینه به سر مى برند. این زوج که تالش 
کانون توجهات دور باشند، به طور رسمى خبر 

 ین زوج در گفتگوى خود گفته است، رونى مارا 
ست و تمایل دارد دوران باردارى 

شم رسانه ها سپرى کند.
یــن فینیکــس اولین بار 
وران فیلمبــردارى «او» 
 جونز» مالقات کردند. 

ـم مجدلیه» باز هم 
شــدند.   ظاهر

س در مصاحبه 
باره رونى 

دا فکر 
را از
اما 
ود 
یار 

کین 
گذشته 

وکــر برنده 
رین بازیگر مرد

«جوکر» پدر مى شود

جواد رضویان و سیامک انصارى به زودى با سریالى جدید مهمان تلویزیون مى شوند. سریال جدید این دو بازیگر 
طناز کشورمان از «نیوجرسى» به «صفر بیست و یک» تغییر نام داد.

سریال «صفر بیست و یک» تجربه اى مشترك از این دو بازیگر با تجربه دنیاى هنر در زمینه طنز است که به زودى 
به تهیه کنندگى مهدى فرجى مقابل دوربین مى رود. پیش تولید این سریال در مراحل پایانى است و به زودى و با 

تکمیل شدن عوامل تصویربردارى این سریال آغاز مى شود.
«صفر بیست و یک» سریالى در چهار فصل است که در 90 قســمت براى پخش آماده مى شود و به احتمال زیاد 
جواد رضویان و سیامک انصارى هم در این سریال ایفاى نقش خواهند کرد و بازیگران این سریال به زودى معرفى 

خواهند شد.
سریال «صفر بیست و یک» روایتگر داستانى از ماجراهاى مربوط به دو باجناق است که در هر قسمت داستان هاى 

متفاوتى برایشان رخ مى دهد.
فیلم ســینمایى «زهرمار» از جدیدترین تجربه هاى مشــترك جواد رضویان و ســیامک انصارى است و سریال 

«درحاشیه» به کارگردانى مهران مدیرى یکى دیگر از تجربه هاى این زوج هنرى در تلویزیون بود.

تغییر نام سریال انصارى و رضویان

بازیگر ســریال «زیرخاکى» پیرامــون دالیل موفقیت 
سریال تلویزیونى «زیر خاکى» گفت: از نظر من اگر مردم 
در ماه مبارك رمضان «زیرخاکى» را دوست داشتند به 
گروه همدل و بى ریاى تولید کننده این اثر بر مى گردد، 
هیچکس در این سریال کم نگذاشت و همه با تمام وجود 

براى رضایت مردم کار کردند. 
اصغــر نقــى زاده در همین راســتا ادامه داد: شــرایط 
فیلمبردارى ســریال تلویزیونى «زیرخاکى» در دوران 
بحران کرونا رقم خورد اما با تمام سختى ها گروه با تمام 
تالش خود اثرى در خور را بــراى مخاطبان تلویزیونى 
آماده کرد، خوشبختانه این همه تالش از سوى مخاطبان 
مورد رضایت قرار گرفت و این بزرگ ترین پاداش براى 

گروه است. 
بازیگر سریال «زیر خاکى» با اشــاره به توانایى باالى 
جلیل سامان در کارگردانى اضافه کرد: من تا به حال با 
سامان کار نکرده بودم، وى در ابتدا گام مهمى براى اثرش 
برداشت و آن هم انتخاب همگن و درست بازیگران کنار 
یکدیگر بود، بازیگران هر کدام به بهترین شکل ممکن 
براى نقش انتخاب شــده بودند و همین عاملى شــد تا 

تمامى کاراکترها توسط تماشاگران باور شود. 
بازیگر فیلم «از کرخه تا راین» در همین رابطه ادامه داد: 
با وجود اینکه بسیارى از بازیگران اثر از سینما آمده بودند 
و این روزها مخاطب خوبى را در ســینما دارند اما جالب 
توجه آنجاست که این بازیگران به هیچ وجه با غرور وارد 
پروژه نشدند و همین عاملى بود تا بازیگران تلویزیونى 
و یا بسیارى از جوانان حاضر در «زیرخاکى» به راحتى و 

بدون استرس جلوى دوربین بروند. 
بازیگر فیلم «آژانس شیشــه اى» دربــاره بازى پژمان 
جمشیدى در سریال «زیرخاکى» افزود: از نظر من بازى 
جمشیدى کامًال به اندازه و درست بود، وى هم اکنون از 
جمله بازیگران خوب سینما و تلویزیون محسوب مى شود 
و خوشبختانه تمام حواشى که پیرامون وى ساخته شده 

را کنار زده است. 
وى در همین رابطه تأکید کرد: من نمى فهمم چرا برخى 
تا این حد نســبت به پژمان جمشیدى گارد دارند، برخى 
مى گویند از فوتبال به ســینما آمده است، باالخره هر 
بازیگرى از یکجایى وارد بازیگرى مى شود، مهم آنجاست 
که بهترین کیفیت را از خود ارائه داده اســت و براى این 
راه از بسیارى از بازیگران دیگر تالش بیشترى مى کند. 

نقى زاده خاطرنشان کرد: خود من شاهد بودم که در همان 
زمان فیلمبردارى پژمان جمشیدى تا چه اندازه پیشنهاد 
کار داشــت، وى به دنبال اثر نمى رود، جمشیدى براى 
بازیگرى ســراغ کارگردانان نمى رود بلکه آنها هستند 
که مى خواهند وى در آثارشــان بازى کند، مشخصًا هر 
بازیگرى در هر ســطحى با وجود تعداد باالى پیشنهاد 
برخى از آنها را خواهد پذیرفــت، در کل به نظر من این 
هجمه ها علیه جمشیدى درست نیست زیرا وى خواهان 

بسیارى در میان مخاطبان و فیلمسازان دارد./1921

بازیگر سریال «زیرخاکى»:

کارگردانان زیادى
 آرزوى همکارى با 

«پژمان جمشیدى» را دارند

مهمانان هفته آینده برنامه «دورهمى» مشخص شدند.
برنامه «دورهمى» با اجراى مهران مدیرى یکى از برنامه هاى پربیننده شبکه نسیم است که با حضور مهمانانى ویژه در شب هاى پایانى هفته روى آنتن مى رود. این 

برنامه این هفته میزبان اندیشه فوالدوند، على زندوکیلى و مسعود فراستى بوده و هست و مهمانان هفته آینده این برنامه نیز مشخص شدند.

برنامه «دورهمى» در هفته هاى آینده میزبان علیرضا نیکبخت واحدى، بازیکن سابق تیم استقالل، فریبا نادرى و احترام برومند خواهد بود.
علیرضا نیکبخت واحدى، فوتبالیست سابق کشورمان است که بیشتر سال هاى حضورش در دنیاى فوتبال را در استقالل گذراند و در دوره اى لباس پرسپولیس را هم 

بر تن کرد و حواشى زیادى داشت.
فریبا نادرى، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان است که با بازى در سریال «ستایش» بیش از پیش به شهرت رسید و به تازگى مادر شده است.

احترام برومند، مجرى برنامه هاى کودك سال هاى ابتدایى انقالب و بازیگر این روزهاى ســینما یکى دیگر از مهمانان «دورهمى» است که همسر زنده یاد داوود 
رشیدى و مادر لیلى رشیدى است.

«دورهمى» در سه شب پایانى هفته ساعت 23 روى آنتن شبکه نسیم مى رود و بازپخش آن روز بعد 6 و 11 صبح و 17 بعدازظهر پخش مى شود.

مهمانان هفته آینده «دورهمى» 

فیلم «کشتارگاه» از هفتم خردادماه به 
صورت آنالین اکران مى شود. عباس 
امینى با اعالم ایــن خبر گفت: پس 
از هماهنگى هایى که انجام شد قرار 
بر این اســت که در پایان هفته اول 
خردادماه فیلم «کشتارگاه» در سامانه 
وى اودى فیلیمو براى مخاطبان سینما 

اکران آنالین شود.
او دربــاره اینکه آیــا اقدامى براى 
جلوگیرى از کپى غیرمجاز فیلم انجام 
شــده و یا اینکه با پذیرفتن شرایط 
راضى به اکران آنالین شده اند؟ افزود:  
به هر حال مى دانیم براى ســه فیلم 
قبلى هم که به این شیوه اکران شدند 
این اتفاق افتاده، امــا آرزو مى کنیم 
میان مردم فرهنگسازى شود تا فقط 
به تماشاى نســخه قانونى فیلم ها 
بنشــینند. ما پیش از این هم وقتى 
فیلم ها در سینما اکران مى شد معضل 
قاچاق روى دى وى دى را داشتیم ولى 
در همان زمان هــم آدم هایى که اهل 
فرهنگ  و سینما هستند، به این روش 

فیلم ها را تماشا نمى کردند.
امینى تأکید کرد: دیدن «کشتارگاه» 
در این روزهاى ایران خیلى مهم است، 
چون حرف مردم را مى زند و از زاویه 
نگاه آنها مشــکالت جامعه را دیده 
است. در این فیلم که در جشنواره فجر 
سال قبل رونمایى شد، مانى حقیقى، 
امیرحسین فتحى، حسن پورشیرازى 
و باران کوثرى بازى کرده اند./1922

ر رب و رج ز ى ر نو ر ورز ن ر ن یزب رروز ینبر ر و ر ه بر ر ولی ر ىبر جر ى چ ی ى
موضوعاتى متعدد با آنها به گفتگو مى پردازد.

احسان علیخ
احسان علیخ
برنامه هاى
کشورمان ک
درباره عالقه
برنامه «عص
علیخانى در
عسل» است
وى ادامه داد
برمى گردمح
این برنامه
وىتأکی
که بهم
علیخ
از برنا
براىس
او با اشا
دیدم. هر جو
افطار ندید.
وى افزود: ال
برنامه ها زما

د
 «م

اکران آنالین فیلم 
باران کوثرى 
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 با صدور مجوز برگزارى تمرینات و مسابقات، سازمان لیگ مى تواند فصل جارى 
فوتبال ایران را تا اواســط مرداد به پایان برساند و براى حضور نمایندگان ایران در 

رقابت هاى آسیایى و همین طور شروع فصل جدید فوتبال ایران برنامه ریزى کند.
مسووالن ســازمان لیگ تا قبل از صدور مجوز مذکور، نگران زمان پایان فصل 
جارى و تداخل این رقابت ها با لیگ قهرمانان آســیا بودند که ظاهرا قرار است از 
نیمه مرداد شروع شود اما درباره فرمت برگزارى این مسابقات هم چنان اختالفاتى 
میان کشورهاى عضو وجود دارد. با این وجود، برگزارى رقابت ها به صورت متمرکز 
مى تواند مدت زمان برگزارى ادامه بازى هاى گروهى را کاهش دهد و چه بسا بتوان 

براى برخى از بازى هاى مرحله حذفى نیز برنامه ریزى کرد.
با این وجود، شروع فصل جدید فوتبال ایران هم از دغدغه هاى مهم سازمان لیگ به 
شمار مى رود که برنامه فصل آینده را با توجه به ترافیک بازى هاى باشگاهى و ملى 
با تداخل رو به رو خواهد کرد. در واقع، اگر رقابت هاى لیگ و جام حذفى ایران اوایل 
مرداد تمام شود و مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا هم تا اوایل شهریور به پایان 

برسد، بازیکنان مى توانند راهى مرخصى و استراحت پایان فصل شوند.
به گفته مسووالن سازمان لیگ، در سال جارى خبرى از تعطیلى 75 روزه میان دو 
فصل نخواهد بود و تیم ها و فوتبالیست ها زمان کم ترى را در اختیار خواهند داشت 

و در این وضعیت زمان کم ترى براى برگزارى تمرینات آماده سازى و همین طور 
استراحت فوتبالیست ها و فصل نقل و انتقاالت وجود خواهد داشت. اگر این فاصله 
دو ماه و نیمه تا حدود یک ماه و نیم هم کاهش یابد، عمال، فصل جدید فوتبال زودتر 

از مهر 99 آغاز نخواهد شد.
اخبارى درباره شروع فصل جدید از اواخر شهریور وجود دارد که در این صورت در 
حق چهار تیم آسیایى ایران اجحاف خواهد شد چرا که آن ها در این وضعیت زمان 
کم ترى براى شروع فصل جدید خواهند داشت و قطعا با اعتراض فوتبالیست ها 

هم مواجه خواهد شد.
فصل جدید فوتبال در ایران احتمــاال با رویدادهاى ملى آغاز خواهد 

شد و تیم ملى باید براى بازى هاى انتخابى جام جهانى آماده شود. 
پیش از این گمانه زنى هایى درباره شروع رقابت هاى انتخابى 

جام جهانى از مهر ماه وجود داشت اما به علت شلوغى بیش 
از حد مسابقات، برخى کشورهاى آسیایى از فیفا خواستند 

انتخابى جام جهانى را به نوروز 1400 موکول کند!
با این موضــوع، برگزارى بازى هاى آســیایى را هم باید 
اضافه کرد که انرژى بیشترى را از فوتبالیست ها مى طلبد و 

احتماال شاهد بروز اختالفات براى شروع فصل جدید خواهیم بود چرا که بیشترین 
فشار به فوتبالیست ها و تیم هاى نه چندان متمول و بدون امکانات ایرانى اعمال 

خواهد شد.

عجب اوضاعى شده این لیگ
مرینات آماده سازى و همین طور

ود خواهد داشت. اگر این فاصله 
عمال، فصل جدید فوتبال زودتر 

جود دارد که در این صورت در
آن ها در این وضعیت زمان  ه
عا با اعتراض فوتبالیست ها 

ى آغاز خواهد 
اده شود. 

خابى
ش

احتماال شاهد بروز اختالفات براى شروع فصل جدید خواهیم بود چرا که بیشترین
فشار به فوتبالیست ها و تیم هاى نه چندان متمول و بدون امکانات ایرانى اعمال 

خواهد شد.

ى شده این لیگ

معموال وقتى سوزن امیر قلعه نویى روى یک چیزى گیر مى کند، دیگر به این راحتى ها ول کن ماجرا نیست. االن هم 5 سال است او هر کجا مصاحبه مى کند یک فکت از هاشم بیک زاده مى آورد و از او مى خواهد حقایق را به مردم 
بگوید. هاشم یک بار بعد از لیگ چهاردهم مدعى شد برخى تحرکات درون تیم استقالل صورت گرفت تا آن سال آبى ها قهرمان نشوند. خود بیک زاده از آن به بعد توضیح بیشترى در این مورد نداده، اما قلعه نویى ول کن نیست و 

چپ و راست در رسانه ها از شاگرد سابقش مى خواهد وقایع آن سال را باز کند. هاشم هم همه اش جواب مى دهد: «باالخره یک بار مى گویم.» خب آقا بگو و همه ما را خالص کن؛ این دیگر چه داستانى است؟ 5 سال 
گذشت، تا چند سال دیگر باید شنونده جمالت تکرارى ژنرال باشیم؟ خب، ملت چه گناهى کرده اند هاشم جان؟

دوباره سوزن امیرخان گیر کرد

سخنگوى باشگاه ذوب آهن گفت: «میودراگ رادولوویچ» فصل آینده هم سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن است و مذاکره اى 
با محرم نویدکیا نداشته ایم.

 احمد جمشیدى درباره اعالم زمان شروع تمرینات و مسابقات لیگ برتر فوتبال و زمان بازگشت میودراگ رادولوویچ سرمربى 
ذوب آهن به اصفهان گفت: به محض اینکه پروازها برقرار شــود، آقاى رادولوویچ به ایران مى آید. فعًال منتظر برنامه هاى 

پروازى هستیم و مشکلى براى بازگشت این مربى و دستیارش وجود ندارد.
وى درباره اینکه گفته مى شود احتمال دارد رادولوویچ به اصفهان برنگردد، تاکید کرد: چنین چیزى صحت ندارد. رادولوویچ 

آماده بازگشت است و ما هم دنبال تهیه بلیت هستیم.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن در پاسخ به سئوالى مبنى بر مذاکره این باشگاه با محرم نویدکیا براى سرمربیگرى، تصریح کرد: 
این خبر درست نیست. مربى ما دارد بر مى گردد و صحبتى با نویدکیا نداشته ایم. قرارداد ما با رادولوویچ یک سال و نیم است و 
این مربى فصل آینده هم هدایت ذوب آهن را بر عهده خواهد داشت. ممکن است رادولوویچ بعد از شروع تمرینات هم یکى، 
دو روز با تاخیر به ایران بیاید ولى دســتیارانش تمرین را پیش مى برند. چه دلیلى دارد وقتى خودمان مربى داریم سراغ مربى 

دیگرى برویم؟
جمشــیدى همچنین درباره زمان آغاز تمرینات تیم ذوب آهن تصریح کرد: به زودى جلســه هیات مدیره باشــگاه تشــکیل 
مى شود. پیش بینى هاى الزم بهداشتى را براى آغاز تمرینات خواهیم داشت. بازیکنان هم از روز سوم تمرینات را شروع مى کنند.

سخنگوى باشگاه ذوب آهن در پایان درباره درگذشت پدر مهدى خلیل دروازه بان لبنانى این تیم گفت: متاسفانه پدر مهدى 
هفته پیش درگذشت ولى این بازیکن به خاطر نبود پرواز قادر نبود به لبنان برود. تا روز دوشنبه براى خلیل دنبال بلیت بودیم که 

نتوانستیم فراهم کنیم. اگر اتفاق جدیدى در این ارتباط افتاده باشد بى خبرم .

رادو سرمربى ماست آقایان!

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: از شــروع مسابقات 
استقبال مى کنیم، چون بهتر اســت زودتر تکلیف همه تیم ها 

مشخص شود.
هادى محمدى در گفت وگویى، در خصوص شرایط تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: تمرینات ما به صورت انفرادى 
در جریان است و از طریق فضاى مجازى با دستیاران رادولوویچ 
در ارتباط هستیم. امیدوارم به زودى تمرینات گروهى هم آغاز 

شود تا تیم آماده مسابقات شود.
وى در خصوص احتمال برگزارى مسابقات در تیرماه تصریح کرد: 
ما خوشحال شــدیم که این خبر را شنیدیم. وقتى همه مشاغل 

شــروع به کار کردند چرا فوتبال باید تعطیل باشد؟ از شروع 
مسابقات اســتقبال مى کنیم چون معتقدم بهتر است 

تکلیف قهرمان و تیم هاى صعود کننده به آسیا 
و سقوط کننده به دســته پایین تر مشخص 

شود. مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
درباره جایگاه این تیم در پایان فصل 

جارى خاطرنشــان کــرد: ما تمام 
تالش خود را مى کنیــم تا لیگ 
برتر را به بهتریــن نحو ممکن 
به پایان برسانیم. نیم نگاهى 
هم به کسب سهمیه داریم. 
امیدوارم ذوب آهــن را به 
جایگاهى که استحقاقش را 
دارد، برسانیم و باید تالش 

خود را بیشتر کنیم.

نیم نگاهى
 به سهمیه داریم

مسؤول کمیته برگزارى مسابقات سازمان لیگ اعالم کرد ممکن است بازى هاى 
جام حذفى پیش از لیگ قهرمانان آسیا برگزار شود.

در حالى که عنوان شــده بازى هاى لیگ برتر از روز بیســت و نهم خردادماه با 
برگزارى مسابقه  معوقه تیم هاى فوالد خوزستان و استقالل از سر گرفته مى شود، 
اما سازمان لیگ هنوز برنامه اى براى چگونگى برگزارى جام حذفى اعالم نکرده 

است.
سهیل مهدى در خصوص برنامه زمان بندى جام حذفى در فصل 99-98 اظهار 
کرد: واقعیت این است که هنوز برنامه جام حذفى را تدوین نکردیم و این موضوع 
مشخص نشده چراکه دو مسئله را در نظر گرفتیم. دلیل اول، عدم اعالم دقیق 
برگزارى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا است و اگر این بازى ها ادامه پیدا کند، 

قبل و پس از آن رقابت هاى جام حذفى را برگزار مى کنیم.
او ادامه داد: اما در حالت دوم، اگر این زمان عقب بیفتد و لیگ قهرمانان آسیا دیرتر 
از تاریخ اعالم شده برگزار شود، مى توانیم استراحِت بین هفته هاى لیگ برتر را 

بیشتر کرده و همچنین جام حذفى را نیز در جریان این برنامه ها انجام دهیم.
مسؤول کمیته برگزارى مسابقات سازمان لیگ درباره آخرین زمان اعالم شده 
براى برگزارى ادامه رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا ابراز کرد: آخرین خبرى که 

گرفتیم، همان تاریخ قبلى بود که گفته اند از یازدهم مردادماه برگزار مى شود.

برنامه جام حذفى
 وابسته به لیگ قهرمانان

خالقان اسپرى داوران از فیفا و مدیرانش شکایت کردند و خواستار یک تا سال چهار زندان براى آن ها شدند.
 پابلو سیلوا و هاینه آلمانیه، خالقان اسپریى که داوران فوتبال براى نشان دادان فاصله مناسب از آن بهره مى برند خواهان 
یک تا چهار سال زندان براى مدیران فیفا از جمله جیانى اینفانتیو شدند چون بدون اجازه از محصول شان استفاده شده 

است. شکایت سیلوا و آلمانیه چهار سال پیش به دادگاه برزیل ارائه شد.
سیلوا و شریکش از طریق کریستیانو زانین مارتینز (وکیل) خواستار بیش از 40 میلیون دالر از فیفا شدند. سیلوا و آلمانیه 
اعالم کردند با مدیران پیشین این سازمان یعنى خولیو گروندونا و جوزف بالتر براى استفاده از اسپرى روى 40 میلیون 
دالر توافق کردند اما پس از رسوایى در فیفا گیت و مرگ رئیس آرژانتینى تمام ارتباطشان با این سازمان قطع شده است. 
آن ها اسپرى را بدون پرداخت هزینه توافق انجام شده استفاده کردند. پس از شکایت، یک قاضى برزیلى استفاده از اسپرى 
را ممنوع اعالم کرد با این حال فیفا از آن ها با نام یک برند دیگر بهره برد. سیلوا در این رابطه اظهار کرد: ما صبور بودیم 

جهانى 2018 روسیه استفاده شدند به شدت عصبانى شدیم.اما زمانى که متوجه شــدیم اسپرى ها در جام 
که از این اسپرى ها استفاده شده است (از سال 2017) بر اساس قانون باید به خاطر هر بازى 

پرداخت شود. به همین خاطر سیلوا و آلمانیه خواستار 15000 دالر جریمه به خالقانش 
بیش از 100 میلیون دالر شدند

درخواست زندان بابت اسپرى

باشگاه استقالل در تالش است تا مهاجم اهل مالى تیم خود را 
تا  امروز و فردا به تهران برگرداند.

فرهاد مجیدى امیدوار است از همان روز اول  تمام بازیکنان خود 
را در اختیار داشته باشد اما به نظر نمى رسد این اتفاق در یکى دو 

روز اول براى میلیچ و دیاباته رخ بدهد.
در این بین اما مدیران استقالل در تالش هستند تا پایان هفته 
( امروز) بدهى دیاباته را تسویه کنند تا این بازیکن از روز شنبه 
براى بازگشــت به ایران اقدام کند و خیلى زود به تمرین آبى 

پوشان ملحق شود.
دیاباته مهمترین بازیکن این فصل استقالل است که بارها با 
گل هاى خود گره از کار تیمش باز کرده است و فرهاد مجیدى 

به حضور او در ادامه فصل نیاز مبرم دارد.
از طرف دیگر مدیران باشگاه استقالل مدعى شده اند که بخش 
مهمى از قرارداد میلیچ را پرداخت کرده اند و بنابراین بعید است 

این بازیکن مشکلى براى بازگشت به ایران داشته باشد.

م ج ر پرى یم وج ى یمز ى ب ب ی رو ى جه
7که از این اسپرى ها استفاده شده است (از سال 2017) بر اساس قانون باید به خاطر هر بازى 

پرداخت شود. به همین خاطر سیلوا و آلمانیه خواستار 15000 دالر جریمه به خالقانش 
0بیش از 100 میلیوندالر شدند

ادامه دغدغه ها براى 
بازگشت شیخ

مسابقات 
ها ت ه

ررری گرفتیم، همان
ون بهتر اســت زودتر تکلیف هم

فت وگویى، در خصوص شرایط تی
ظهار داشت: تمرینات ما به صورت
طریق فضاى مجازى با دستیاران
یدوارم به زودى تمرینات گروه

بقات شود.
ال برگزارى مسابقات در تیرما
 که این خبر را شنیدیم. وقتى
د چرا فوتبال باید تعطیل باش
مى کنیم چون معتقدم بهتر
م هاى صعود کننده به آس
ســته پایین تر مشخص 

ل ذوب آهن اصفهان 
م در پایان فصل 

ما تمام  کــرد:
یــم تا لیگ 
نحو ممکن
م نگاهى 
ه داریم. 
ن را به 
قش را 
الش 

مه تیم ها

 تیم فوتبال 
رتانفرادى 
ن رادولوویچ 
وهىهم آغاز 

حکحکحکیح کرد:  ماه تصر
ى همه مشاغل
از شاز شاز شاز شرروعروعروع شد؟

است ر
سیاسیاسیاسیا

سخنگو
با محرم
 احمد ج
ذوب آه
پروازى
وى دربا
آماده باز
سخنگو
این خبر

این مربى
دو روز ب
دیگرى
جمشــی
مى شود
سخنگو

هفته پیش
نتوانستی
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فقدان سند مالکیت
شماره:  2301744- 99/2/28 ســند مالکیت بقدار 3370 سهم مشــاع از 13129 سهم 
ششدانگ پالك ثبتى 5309/172 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان بنام محمود هنرمند 
مورد ثبت در دفتر الکترونیک 1395203020230000315 ثبت و ســند بشــماره چاپى 
851064- 94- ب صادر و تسلیم گردیده و اکنون درخواست صدور سند 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 کســى 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 مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 

الف: 851308 ریحانى- رییس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان/2/410
فقدان سند مالکیت

شماره نامه:  139985602210000759 تاریخ ارســال نامه: 1399/02/11 تمامت شش 
دانگ عرصه و اعیان یکباب خانه با کاربرى مسکونى پالك 18244 فرعى از 2267 اصلى 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به نام آقاى عباس چیانى فرزند میرزا آقا ســابقه ثبت و سند 
مالکیت کاداسترى به شــماره 97/ج- 540321 دارد که بموجب سند انتقال 5068 مورخ 
1398/2/25 دفترخانه 382 اصفهان به وى انتقال قطعى گردیده اســت. سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 2047- 
1398/10/29 و شناسه یکتاى 139802150377000140 و رمز تصدیق 697159 مورخ 
1398/10/29 به گواهى دفترخانه 382 بهارستان اصفهان رسیده است و مالک مدعى است 
سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند 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 کســى 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 کتباً  
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف:  851318 ناصر صیادى 

صومعه- رئیس ثبت منطقه جنوب شرق اصفهان/2/411
ابالغ اخطاریه

شماره پرونده: 139804002003001889/1 شماره بایگانى پرونده: 9802622/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139903802003000036 تاریخ صــدور: 1399/02/09 آگهى ابالغ 
اخطاریه ماده 87 و اخطار ماده 101 پرونده 9802622- بدینوسیله به آقاى فرهاد  جهاندیده 
فرزند نصرت بدهکار پرونده فوق ساکن اصفهان خیابان حضرت قائم مقابل خیابان بهمن 
چون طبق گزارش مامور اجرا آدرس شــناخته نگردیده اســت اخطار مى گردد میزان سه 
ممیز سه صدم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 299 فرعى از 9335 اصلى واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان متعلق به شما در قبال طلب لیال حلوائى اصفهانى بازداشت گردیده لذا طبق 

ماده 87 آئین نامه اجراى مراتب بشما اخطار میشود ضمنًا هرگونه نقل انتقالى از طرف شما 
نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود. همچنین به موجب گزارش 
شــماره 98/48 مورخ 98/11/25 کارشناس رسمى دادگســترى به شرح تصویر پیوست، 
تمامت سه ممیز سه صدم دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین پالك 299 فرعى از 
9335 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در قبال طلب خانم لیال حلوایى و 0/05 اجرائى 
متعلقه بازداشــت و به مبلغ 1818000000 ریال (یک میلیارد و هشتصد و هجده میلیون 
ریال) ارزیابى گردیده است. لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، بدینوسیله 
به شما اخطار مى شــود که پس از رویت این اخطار چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور 
معترض مى باشید ظرف مدت 5 روز اعتراض کتبى خود را به ضمیمه فیش بانکى دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ پانزده میلیون ریال هزینه جهت تجدید ارزیابى ارسال دارید. 
ضمنًا به اعتراضى که خارج از موعد مقرر یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر 
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و به همان قیمت آگهى خواهد گردید. م الف:851501 زهرا 

یعقوبى - رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/412
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002004000436/1 شماره بایگانى پرونده: 9806030/2 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139903802004000002 تاریخ صــدور: 1399/02/18 آگهى ابالغ 
اجرائیه شــماره بایگانى پرونده 9806030- بدینوســیله به خانم زهرا السادات خلیلیان- 
سید امیرحســین خلیلیان- خانم زهره کیانى فالورجانى ســاکن اصفهان خیابان فروغى 
ایستگاه هیبران کوچه ولیعصر کدپســتى 8137877713 بدهکار و راهن پرونده کالسه 
139804002004000436/1، برابر گزارش مامور ادرس فوق شناســایى نگردیده و در 
ادرس اعالمى ابالغ واقعى انجام نشده است، برابر سند رهنى شماره 179819- 96/12/13 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 20 اصفهان بستانکار "بانک ملت شعبه طالقانى 
اصفهان" به نشانى فوق، مبادرت به صدور اجرائیه نموده که برابر آن مبلغ 1/255/378/766 
ریال اصل طلب و مبلغ 49/823/555 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/09/02 و 
حق الوکاله طبق تعرفه و بانضمام هزینه هاى اجرائى و ثبتى و قانونى بدهکار مى باشید. که 
بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 
اجرائى مفاد اسناد رســمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون 
انتشار اگهى دیگرى و بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه (ششدانگ 
پالك 11/4861 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به انضمان ششــدانگ پارکینگ قطعه 2 
تفکیکى) و قطعیت آن عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد. م الف: 

851562 سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/413
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 648/98 شــماره دادنامه38- 99/1/23 تاریخ رسیدگى: 99/1/18 مرجع 
رسیدگى: شعبه چهارم شــوراى حل اختالف نجف آباد - یزدانشــهر خواهان: عباسعلى 
فرقانى نشانى: یزدانشهر خ شهید حسین فرقانیان پ 68 ك پ 8519693391 خواندگان: 
1- کیانوش حسینى 2- رضا خسروى نشانى: هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 

به استناد چک. با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دادخواست عباســعلى فرقانى به طرفیت 
1- کیانوش حســینى (صادرکننده ) 2- رضا خســروى (ضامن ) به خواسته مطالبه مبلغ 
25/000/000 ریال به استناد یک فقره چک بشماره 697122 بعهده بانک رفاه به انضمام 
خسارات دادرســى (ازجمله هزینه دادرسى، و خســارت تاخیر در تادیه) بدین توضیح که 
خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته اســت چک موصوف به لحاظ عدم موجودى 
مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. و خوانده ردیف اول  با وصف ابالغ قانونى در جلسه 
دادرســى حضور پیدانکرده و دفاعى نیز در خصوص خواسته معمول نداشته و دلیلى هم بر 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده است،شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر 
اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواســته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 
198 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى 
بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخــت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مســتندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه 
تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه برابر تورم شــاخص بانک مرکزى از تاریخ چــک 97/12/21 تا زمان وصول آن که 
محاسبه آن بااجراى احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و نیز خوانده ردیف 
اول را به استناد  تبصره و ماده اخیر یادشــده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین 
دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 1/612/500 ریال و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول 
یا دوم غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض درهمین شعبه و بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. خوانده ردیف اول یا دوم 
( حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى نجف 
آباد مى باشد852890/م الف قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد – محمد 

حسن قلى زاده/2/414
مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول 

در پرونده 970123 اجرایى از شــعبه اجرا آقاى محمد رضا زمانى فرزند غالمحســین به 
پرداخت 833 / 608 / 667 / 1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 500 / 33 ریال بابت 
هزینه هاى کارشناســى در حق خانم مریم چرم دوز فرزند علیرضا و مبلغ 441 / 380 / 83 
ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت محکوم شده است که در جهت وصول 
مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شــامل پالك ثبتــى 2018 /406 بخش 16 ثبت 
اصفهان شده است که حسب پاسخ اســتعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 
139705802035000415 مورخ 5 /3 /97 میــزان 5 / 1 دانگ از 6 دانگ از پالك فوق 
در مالکیت رســمى محکوم علیه بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى ملک فوق واقع 
در شاهین شهر خیابان عطار فرعى 1 شــرقى پالك 26 که ملک به شماره 2018 فرعى 
از 406 اصلى به شماره چاپى 521979 و طبق اسناد ارائه شــده 5 / 1 دانگ آن بنام آقاى 
محمد رضا زمانى مى باشد در زمان بازدید روى ملک ساختمان احداث شده داراى 7 سقف 
شامل زیرزمین – پیلوت و 5 طبقه مســکونى – نازك کارى انجام و در حال بهر بردارى 
مى باشد مساحت کل عرصه ملک 27/ 245 متر مربع و مســاحت اعیانى آن 25 / 1186 
مترمربع مى باشد داراى انشعابات آب و برق و گاز 5 سرى نما و نماآجر قرمز و سنگ تراورتن 

و همکف قسمتى بصورت مغازه مى باشــد که باتوجه به مساحت عرصه و مساحت اعیانى 
حقوق ارتفاعى – تاسیســات و انشــعابات منصوبه جمعا به میزان 000 / 000 / 900 / 31 
ریال و ارزش 5 / 1 دانگ آن به مبلغ 000 / 000 / 974 / 7 ریال ارزیابى شده است و نظریه 
ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده است . ضمنا متصرف ملک آقاى علیرضا کیانى زاده 
مقدم اعتراض شخص ثالث نموده است که در حال رسیدگى مى باشد و ملک داراى اولویت 
توقیف  به مبلغ 000 / 000 / 5 ریال بابت کالسه 97 / 73 اجراى احکام شوراى حل اختالف 
طبق نامه شماره 97 / 73 مورخ 19 / 8 / 97 بابت هزینه کارشناس پرونده آن اجرا مى باشد 
وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش 
مامور اعزامى به محل در تصرف آقاى علیرضا کیانى مقدم متصرف فعلى بوده و ملک موقت 
به ایشان تحویل شده و دراجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب محکوم له 
و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 000 / 500 / 33 ریال بابت دستمزد 
کارشناسى و على الحساب مبلغ 000 / 500 ریال هزینه نشرآگهى جمعا به مبلغ 274 / 989 
/ 789/ 1 ریال مقدار 0/336 دانگ از میزان 1,5 دانگ مالکیت محکوم علیه درروزیک شنبه  
18 / 3 / 99 ساعت 9 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین 
شهر محل بازدید از اموال توقیفى : جهت بازدید به این اجراء مراجعه شود . مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده 
مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم 
به حساب سپرده دادگسترى به شماره 110100004061012907670593 واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 
درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که 
مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى 
احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده 
شرکت داده شوند 852517 /م الف. صدیقه نصیرى مبارکه  – دادورز اجراى احکام مدنى 

دادگسترى شاهین شهر/2/415
حصر وراثت

خانم فاطمه سلطان کبیر ثانى به شماره شناسنامه 83 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 99 / 159  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان کافیه مرادى چرمهین فرزند خدارحم  بشناسنامه شماره 1767 در 
تاریخ 7 / 10 / 77 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از1 – فاطمه سلطان 
کبیر ثانى نام پدر رحیم شماره شناسنامه 83 نسبت با متوفى فرزند2- زهرا سلطان کبیر ثانى 
نام پدر رحیم  شماره شناسنامه 167 نسبت با متوفى فرزند3- فرخنده کبیر ثانى نام پدر رحیم 
شماره شناسنامه 234 نسبت با متوفى فرزند4- غالمحسین کبیر ثانى نام پدر رحیم شماره 
شناسنامه 337 نسبت با متوفى فرزند5- غالم رضا کبیر ثانى نام پدر رحیم شماره شناسنامه 
560 نسبت با متوفى فرزند 6 - فرخ کبیر ثانى نام پدر رحیم شماره شناسنامه 178 نسبت با 
متوفى فرزنداینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 852550 /م 

الف –شاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/2/416

فقدان مدارك
برگ ســبز و ســند کمپانى  خودرو وانت دو کابین سیستم مزدا 
تیپ2000 مدل 1381 بنزینى به شماره موتور 438582 و شماره 
شاسى 8120E 01296 به شماره پالك 53 – 952 ج 37  متعلق 
به محمدرضا کشکولى  به شــماره ملى 1288442701 فرزند 

مرتضى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
 شرکت خطوط گســتران پارس سپاهان شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
54419 و شناسه ملى 14004104233 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/02/30 محمد محمودیه کدملى 1282745174 به ســمت رییس هیات 
مدیره و شیرین مطلق کدملى 1292861215 به سمت مدیرعامل و حسن یوسفى 
کدملى 4622600463 به ســمت نایب رییس هیات مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى محمد محمودیه 
و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (854235)

آگهى تغییرات
 شرکت پارس رصین کار شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 28042 و شناســه ملى 10260487484 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/05/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : قاى وحید باقرى به شماره ملى 4669843771 و آقاى بنیامین صفارى به 
شماره ملى 1819182304 و آقاى مصطفى صفارى به شماره ملى 1090847017 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. خانم راحله گوهرى مهر به کد ملى 1292609508 و آقاى راستین ترابى کد ملى 1290854866 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و 
بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (854276)

روسیه پس از آمریکا بیشترین شمار مبتالیان کرونایى را 
دارد اما آمار مرگ و میر در این کشور به نحو حیرت انگیزى 
پایین است. یک رسانه آلمانى براى این پدیده چهار دلیل 

برشمرده است. 
اول اینکه، در روســیه هیچ واحد درمانى پرازدحام وجود 
ندارد، به همیــن دلیل هیچ تصویــرى از عزادارى هاى 
جنجالى، آنطور که در شــمال ایتالیا یــا ایاالت متحده 

دیده ایم موجود نیست.
دلیل دوم: براى اینکه یک فرد متوفى در آمار کووید-19 
ثبت شــود، باید علت مرگ او کامًال مشخص باشد و در 
صورت لزوم حتى پس از فوت بیمار هم آزمایش صورت 

بگیرد. این آزمایش ها همیشه درست انجام نشده، طورى 
که حتى شهردار مسکو هم از کیفیت آنها انتقاد کرده است.
ســوم اینکه، اگر فردى فوت کرده و کارشناسان احتمال 
دهند که کووید-19 باعث مرگ شــده است، پزشکان 
باید جسد او را کالبدشکافى کنند اما بسیارى از پزشکان 
روســى جرأت نمى کنند، علت مرگ بیمارانى را که در 
رابطه با ویروس سارس کوو-2 جان باخته اند، در فهرست 

درگذشتگان کرونایى ثبت کنند. 
دلیل چهارم: بر اساس آمار، شمار جان باختگان در مسکو و 
پترزبورگ در ماه آوریل حدود 20 درصد بیشتر از بازه زمانى 

مشابه در ده سال گذشته بوده است./1930

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى ایران، در مورد 
وضعیت اقالم دارویى بیماران کرونا، توضیحاتى ارائه داد.

فاطمه فتحى در پاسخ به این ســئوال که در حال حاضر 
وضعیت ذخایر دارویى بیمارســتان هاى دانشگاه علوم 
پزشکى ایران در چه شرایطى است، گفت: در حال حاضر 
وضعیت ذخایر دارویى در داروخانه هاى بیمارستانى تحت 
پوشش مجموعه مدد خوب است و مهمترین کمبودهاى 
دارویى هم شامل سوکسینیل کولین و IVIG است. فتحى 
در ارتباط با بیشترین نوع داروهاى مصرفى بیماران کرونا، 
افزود: بیشــترین داروهاى مصرفى براى بیماران کرونا 
عبارتند از هیدروکسى کلروکین، IVIG ، کلترا (لوپیناویر 

+ریتوناویر)، ریباویرین، سوفوســبوویر، داکالتاســویر، 
آتازاناویر، آربیدول، اســلتامیویر و آزیترومایسین.  وى در 
مورد پالسما درمانى در ســطح بیمارستان هاى دانشگاه 
علوم پزشکى ایران گفت: پالسما درمانى و پالسما فرز 
به صورت محدود در بیمارستان حضرت رسول (ص) و 
فیروزگر انجام مى شود. معاون غذا و داروى دانشگاه علوم 
پزشکى ایران، در پاسخ به این سئوال که بیماران سرپایى 
کرونا چه داروهایــى دریافت مى کنند، افــزود: بیماران 
سرپایى کرونا، داروهایى همچون اسلتامیویر، هیدروکسى 
کلروکین، آزیترومایسین، کوآموکسى کالو و ناپروکسن، 

دریافت مى کنند.

چرا آمار مرگ و میر کرونایى 
در روسیه پایین است؟

مهمترین داروهاى مصرفى 
کرونا

مونالیزا؛ 50 میلیارد یورو!
«استفان دیسـتینگوین»، مدیر    خبر فورى |
کمپانى فناورانه Fabernovel پیشنهاد کرد تا فرانسه 
تابلوى «مونالیزا» را بـه قیمت 50 میلیـارد یورو براى 
پشت سرگذاشتن بحران مالى ناشـى از کروناویروس 

بفروشد.

تکذیب جان باختن 7 زندانى
  ایرنا | مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینى تربیتى 
آذربایجان غربى گفت: جان باختن هفت نفر از زندانیان 
زندان مرکزى ارومیه، کذب است. حمزه بروجنى اضافه 
کرد: خوشـبختانه تاکنون موردى از ابتـالى زندانیان 
در آذربایجان غربى به کرونا مشـاهده نشـده اسـت و 
زندان هاى استان با تمام توان تالش مى کنند تا امنیت 

روانى و بهداشتى زندانیان به مخاطره نیا فتد./1931

تاوان یک بى اعتقادى
کارشناسـان مى گویند سیاسـتى که سوئد    پانا |
براى مدیریت کوویـد- 19 در پیش گرفـت، منجر به 
تشـدید انفجارى کرونا در این کشـور شـد. سوئد جزو 
کشـورهایى بود کـه در برابر قرنطینـه و فاصله گذارى 
اجتماعى مقاومت کرد. حاال هم تبدیل به کشـورى با 
باالترین آمار مرگ ومیر بر اثر کرونا در میان کشورهاى 
اسـکاندیناوى شـده اسـت. در شـرایطى کـه مـردم 
کشـورهاى مختلف در قرنطینـه بودند سـوئدى ها در 
دورهمى ها و مراسم خودشان شرکت مى کردند. /1932

روى موج کووید-19

همه گیرى جهانى ویروس کرونا در نبود واکســن مؤثر 
تا هنگامى که دســتکم 70 درصد جمعیت به ویروس 
مبتال و به آن ایمن شوند، پایان نمى یابد. بنابراین بروز 
موج دوم (یا سوم) بیمارى گریزناپذیر است چرا که هنوز 
افراد زیادى وجود دارند که به ویروس مبتال نشده اند و 
نسبت به آن مصونیت ندارند. به همین علت بازگشایى 
پس از قرنطینه ابتدایى باید با احتیاط و به تدریج انجام 
شــود و با انجام آزمایش هاى گسترده براى غربالگرى 
افراد با عفونت احتمالى و ردیابى تماس هاى افراد داراى 
آزمایش مثبت همراه شــود تا بروز مــوج دوم بیمارى 
به تأخیــر انداخته شــود و در این مدت سیســتم هاى 
بهداشتى و درمانى آماده رویارویى با موج بعدى شیوع 

شوند.
موج دوم (یا موج سوم) شیوع کرونا تعریف کمى دقیقى 
ندارد و شــیوع مجدد بیمارى پس از کاهش ابتدایى در 
شــمار اولیه موارد را مى توان موج دوم یا ســوم خواند. 
اینکه امواج بعدى شیوع بیمارى چگونه و در چه زمانى 
رخ خواهند داد، دقیقًا معلوم نیســت. اما یک سناریوى 
محتمل بر اساس سابقه همه گیرى هاى جهانى پیشین 
مانند آنفلوآنزاى اسپانیایى 1918 بروز موج دومى است 

که از موج اول شدیدتر است.
موج اول آنفلوآنزاى اسپانیایى در بهار 1918 شروع شد، 
اما موج دوم همه گیرى که در پاییز و زمســتان 1918 
شروع شد، بیشترین مرگ ومیرها را باعث شد و ظاهراً 
ویروس آنفلوآنزاى عامل این شیوع به شکل مرگبارترى 
جهش پیدا کرده بود. شاید شرایط جنگى هم در انتشار 
این شــکل مرگبارتر ویروس نقش داشت. آنفلوآنزاى 

اســپانیایى موج هاى ســوم و چهارمى هم داشت که 
کمتر مرگبار بودند و این همه گیــرى جهانى تا 1920 
به طول انجامید. گروهى از دانشــمندان هم مى گویند 
موج هاى بعدى بیمارى کمتر مرگبار خواهند بود، چرا که 
با توجه به نیاز ویروس به میزبان هاى زنده براى تکثیر 
جهش هایى از ویروس به طور طبیعى انتخاب خواهند 

شد که کشــندگى کمترى داشته باشــند. در نهایت با 
افزایش شمار افراد بهبودیافته از عفونت که به آن مصون 
مى شــوند و انتخاب طبیعى جهش هایى که ویروس را 
«ضعیف تــر» مى کنند، همه گیــرى فروکش مى کند. 
ویروس جدید کرونا با نام رســمى ویروس-ســارس 
کوو-2 در آن هنگام ممکن است مانند شیوع هاى فصلى 

مانند ویروس هاى آنفلوآنزا شیوع پیدا کند یا مانند چهار 
ویروس کروناى عامل ســرماخوردگى بیمارى خفیفى 

ایجاد کند که فقط آزارنده باشد.
جدا از اینکه کدام یک از این سناریوها تحقق یابد، به نظر 
مى رسد ویروس کرونا  دست کم در 18 ماه آینده ویروس 

کرونا همچنان در کانون زندگى انسان ها باقى بماند.

موج دوم شیوع کرونا چگونه رخ مى دهد؟

بانک جهانى هشدار داد شــمار افرادى که بر اثر 
پیامدهاى اقتصادى منفى ناشى از بحران کرونا 
به زیر خط فقر سقوط مى کنند ممکن است تا 60 

میلیون نفر افزایش یابد.
بدبینــى «دیوید مالپس» به این محدود نشــده 
و گفته اســت حتى بعد از بازگشــایى بازارها هم 
امید چندانى به رشد کشورهاى فقیر نخواهد بود. 
مالپس تأکید کرد: «فقیرترین کشورهاى جهان 
ممکن اســت امیدشان این باشــد که بازارهاى 
اعتبارى تجارى به طور ناگهانى در همین ســال 
2020 بازگشایى شود، اما بیمارى همه گیر کرونا 
و تعطیلى فعالیت هاى اقتصادى بر اثر آن حتى در 
اقتصادهاى پیشرفته نیز احتماالً  اثرات طوالنى 

مدت خواهد داشت.»
او راه نجات کشورهاى فقیر را اجراى برنامه هاى 
اقتصادى که باعث جذب سرمایه گذارى مستقیم 
از خارج مى شــود خواند و گفت که این کشورها 
باید ضمن تشویق سرمایه گذارى خارجى توسط 

مشاغل داخلى نیز تقویت شوند.

60 میلیون نفر 
بر اثر کرونا 

زیر خط فقر مى روند
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یک فوق تخصص بیمارى هاى قلــب و عروق، با بیان 
اینکه بیشترین علت مرگ در بیماران کرونایى، گرفتارى 
ریه است، گفت: درگیر شدن ریه با ویروس کووید- 19 

مى تواند باعث نارسایى قلبى شود.
دکتر محمدرضا محمدحسنى درباره برخى نگرانى ها مبنى 
بر تأثیر ویروس کرونا بر روى قلب و عروق گفت: بیمارى 
کرونا در فردى که قلب سالمى دارد، مى تواند عروق ریز یا 
همان میکرو واسکوالر (تخریب رگ هاى خونى کوچک 
نظیر مویرگ ها) و عروق درشــت قلب یا همان عروق 

کرونرى (رگ هاى قلب) را درگیر کند.
وى با بیــان اینکه بیمارى کوویــد- 19 مى تواند باعث 
نارسایى در دهلیز و بطن راســت قلب شود، اظهار کرد: 
به دلیل درگیر شــدن ریه، دهلیز راســت و بطن راست 
قلب مى تواند دچار نارسایى شود.  این ویروس همچنین 

مى تواند باعث التهــاب عضله قلب یا همان میوکاردیت 
شــود. التهاب عضله قلب یا همان میوکاردیت بســیار 
خطرناك است؛ چراکه تخریب یا مرگ سلول هاى عضله 

قلب را به دنبال دارد.
محمدحسنى با اشاره به اینکه درگیر شدن قلب با ویروس 
کرونا مى تواند باعث آریتمى (اختالل ریتم قلبى) شود که 
خود این آریتمى هم مى تواند بسیار خطرناك باشد، گفت: 
بنابراین قلب یکى از اعضاى هدف کرونا ویروس است. 
بر این اساس زمانى که تشخیص داده شد که بیمارى به 
کرونا مبتال شده، یکى از بررسى هایى که بر روى بیمار 
انجام مى شود، از سوى پزشکان قلب خواهد بود. اگر فرد 
مبتال به بیمارى قلبى شده باشد، درمان و مراقبت هاى 

پزشکى دقیقى بر روى وى صورت مى گیرد.
وى تأکید کــرد: یکى از اعضاى اصلــى و مهم بدن ریه 

اســت، به همین دلیل در بیمارى کوویــد-19 باید مانع 
درگیرى قلب و ریه شــد. با انتقال کرونا به بدن، ممکن 
اســت گرفتارى هاى زیادى براى فرد ایجاد شــود. اگر 
بیمارى کووید-19 با عروق کرونرى یا همان رگ هاى 
قلب درگیر شــود، مى تواند ســکته قلبى را براى فرد به 
دنبال داشته باشــد. بیمارى هاى عروق ریز و یا تخریب 
رگ هاى خونى کوچک نظیر مویرگ ها مى تواند باعث 

درد و سوزش سینه شود.
این فوق تخصــص بیمارى هاى قلب و عــروق با بیان 
اینکه بیشترین علت مرگ در بیماران کرونایى، گرفتارى 
ریه است، گفت: ویروس کووید-19 مى تواند مغز، قلب 
و کلیه را هم درگیر کند. همچنین بر اساس آمارهاى به 
دست آمده، مشخص شد که از هر پنج بیمار کرونا یک نفر 
دچار آسیب قلبى شدید مى شود. ضربان قلب این بیماران 

مى تواند دچار آریتمى یا بى نظمى شود. بر همین اساس 
افرادى که بیمارى مزمــن زمینه اى مانند بیمارى قلبى، 
دیابت و آســم دارند، باید مراقبت هاى بیشترى از خود 
داشته باشــند؛ چراکه ویروس کرونا این افراد را بیشتر از 

دیگران تهدید مى کند.
محمد حسنى همچنین گفت: میزان پیشگیرى هایى که 
توسط مردم انجام مى شود، زیاد نیست. براى اینکه بتوانیم 
به پیشگیرى ایده آل برسیم، افراد باید صدها نکته مهم را 
رعایت کنند. افراد باید از رفــت و آمدهاى غیر ضرورى 
خوددارى کنند و در جمع هاى خانوادگى هم شرکت نداشته 
باشــند. همچنین مردم باید حتماً  از دستکش و  ماسک 
استاندارد استفاده کنند. زمانى که وارد خانه مى شوند کفش 
خود را در بیرون از منزل بگذارنــد و لوازمى که خریدارى 

مى کنند را به صورت بهداشتى استریل کنند.

بیشترین علت مرگ در کرونایى ها چیست؟

تاسیس
شرکت سهامى خاص بهین پودر آژند درتاریخ 1399/02/27 به شماره ثبت 64623 به شناسه ملى 14009146093 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره و طراحى و اجرا و ساخت سازه هاى فلزى و استراکچرهاى صنعتى، ساخت و نصب و راه اندازى و خطوط 
تولیدى و فرآورى مواد معدنى، تاسیس و راه اندازى و بهره بردارى واحدهاى پودر میکرونیزه، اجراى پروژه هاى ساختمانى و راهسازى و صنعتى، تامین نیروى انسانى ساده 
و متخصص جهت سازمان هاى دولتى و خصوصى بصورت موقت، اخذ نمایندگى از شرکت هاى داخلى و خارجى، انجام امورات حق العمل کارى، تولید و بسته بندى و فروش 
مواد معدنى و ساختمانى، تهیه و تولید و بسته بندى و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و صنعتى و معدنى و ساختمانى و کشاورزى و دامى، شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى، تاسیس و راه اندازى کارخانجات صنعتى و تولیدى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فیض ، کوچه باغ نگار [3] ، خیابان فیض ، پالك - 89، 
طبقه دوم ، واحد 8 کدپستى 8164996636 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 1439 مورخ 1399/02/09 نزد بانک انصار شعبه بزرگمهر با کد 1439 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مرتضى الماسى زفره ئى به شماره ملى 1282870556 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا لطفى جبلى به شماره ملى 1288773501 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیر حسین بابائى 
دهقى به شماره ملى 1288990596 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقاى ارسالن کورنگ بهشتى به شماره ملى 1270412183 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى على نیک آبادى به شماره ملى 
1282743961 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (854269)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى بازرگانى عظیم نقش جهان پرتو درتاریخ 1399/02/27 به شماره ثبت 64621 به شناسه ملى 14009145322 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و تهیه و اجرا و نگهدارى و تعمیرات و کلیه خدمات پروژه هاى الکتریکى تاسیسات 
فضاى سبز و ابنیه ، طراحى، محاسبه، نظارت و اجراء کلیه پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى و بتنى، ابنیه سبک و سنگین، نازك کارى و سفت کارى و بازسازى ابنیه و سازه هاى 
عظیم - تزیینات داخلى و خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص 
کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و 
موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
ملک ، کوچه فرشید ، کوچه شیخ یوسف [9] ، پالك- 108 ، طبقه اول ، واحد 6 کدپستى 8154639869 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 124 مورخ 1399/02/18 نزد بانک بانک 
شهر شعبه چهاراه نور باران با کد 303 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم نعیمه سادات میرلوحى فالورجانى به شماره 
ملى 1110877668 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى جالل امینى به شماره ملى 1282396692 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى جمال امینى رورانى به شماره ملى 1291956972 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امیرحسین پورعجم به شماره ملى 1283045427 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم طیبه اکبرى ازیرانى 
به شماره ملى 1291897631 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (854286)

آگهى تغییرات 
شرکت گروه صنعتى بهسازان بازو ســهامى خاص به شماره ثبت 19591 و شناسه ملى 
10260404772 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/02/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و باال بردن 
مبلغ اسمى سهام از مبلغ 11500000000 ریال به مبلغ 15000000000 ریال افزایش 
یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 15000000000 
ریال نقدى است که به 200 سهم با نام عادى 75000000 ریالى منقسم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (854296)

آگهى تغییرات
 شرکت خطوط گستران پارس سپاهان شــرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54419 
و شناسه ملى 14004104233 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1397/02/30 محمد محمودیه کدملى 1282745174و شیرین مطلق کدملى 
1292861215و حسن یوسفى کدملى 4622600463 به عنوان اعضاى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.ســید فربد میرباقرى 1289243530 به سمت 
بازرس اصلى و على اکبر دهقانى چم پیرى کدملى 1970271337 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (854293)

فقدان مدارك
برگ سبز و ســند کمپانى خودرو ســوارى پژو تیپ 206 
  FX 3 N  1550461 مدل 1382 بنزینى به شــماره موتور
و شماره شاسى 81691408  به شماره پالك 13 – 739 
و 12  متعلق به فرح ناز محمدقاســمى به شــماره ملى 
1287855512 فرزند نصرالــه مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت پارس رصین کار شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 28042 و شناسه ملى 10260487484 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى وحید باقرى4669843771 بســمت رئیس هیأت مدیره و آقاى بنیامین صفارى1819182304 بسمت نایب رئیس هیأت 
مدیره و آقاى مصطفى صفارى 1090847017 بسمت عضو هیئت مدیره و آقاى محمدباقر یادکورى به شماره ملى 1818818345 بسمت مدیر عامل ( خارج 
از سهامداران ) براى مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاٌ با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقاٌ و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (854279)

آگهى تغییرات
شرکت توان رعد فردا سهامى خاص به شماره ثبت 53303 و شناسه ملى 14004622460 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/01/23 مهین امیدى بشماره ملى3379757391 بعنوان رئیس هیئت مدیره - مهدى امین جعفرى شماره ملى5129680480 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - پریسا طاهرى شماره ملى1199853631 بعنوان مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (854299)

خنده در حقیقت یک احســاس و یک نوع بیان احساسى است و با استفاده 
بیشــتر از آن در روابط عاطفــى و نزدیک مى توانیم احســاس رضایت و 
خشنودى بیشترى داشته باشیم. خنده و خندیدن براى لذت بردن از لحظات 
و اوقات خوش ضرورى است. ولى در مواقعى که شرایط باعث 
مى شود ما احساس خوبى نداشته باشــیم نقش خنده بسیار 

مهمتر مى شود.
خنده از دو قسمت تشکیل شــده است که یکى به حالت 
صورت و دیگرى به صدایى که تولید مى شــود 
اطالق مى شــود. وقتى ما مى خندیم، مغز 
دســتور این عمل ها را صادر مى کند و 
اگر شــدیدتر بخندیم، دستوراتى براى 
تکان خوردن دست ها و پاها نیز صادر 
مى شــود. هنگام خنــده 15 ماهیچه 
صورت به حرکت در مى آیند که مهم ترین 
آنها مکانیزم حرکت لب هاى باالى شماست. ماهیچه 
هاى حلق شما دچار انقباض مى شوند و به همین علت 

شما دچار بریده نفس کشیدن مى شوید.
گاهى اوقات در حالت هاى شدید خنده مجراهاى اشکى 
شما هم وارد کار مى شــوند و در حالى که شما از شدت 
خنده دهان خود را براى گرفتن اکســیژن بیشتر باز 
و بســته مى کنید صورت تان هم از اشک خیس 
مى شــود و حتى رنگ چهره تان به قرمز تغییر 
مى کند و صداهاى عجیبى نیز تولید مى کنید.

محققان بسیارى تا کنون سعى کرده اند که از 
مکانیزم خنده بیشتر بدانند، اما مشکل این 
است که در هنگام تحقیقات، خنده افراد زود 

از بین مى رود.
یکــى از محققــان تحقیــق خــود را 
روى صــداى خنــده متمرکز کــرد و به 
ایــن نتیجه رســید کــه همه خنــده ها

ها-ها-هــا  صداهــاى  از  یکــى  از 
یا هو-هو-هو پیروى مــى کنند و امکان 
ندارد فــردى بتواند با ترکیــب این دو صدا 

بخندد.

ما انسان ها چرا مى خندیم؟
مطالعات مرکز تحقیقات و پیشــگیرى ایلینویز آمریکا نشان مى 
دهد که خوردن پیتزا به اندازه ســیگار کشیدن براى افراد به ویژه 

کودکان مضر است.
پیتزا محبوب ترین غذاى کودکان در سراسر جهان است؛درحالى 
که بزرگ ترین منبع کالرى، چربى هاى اشــباع شــده و نمک 
محسوب مى شود. تحقیقات نشــان مى دهد که غذاهاى حاوى 
پنیر چرب، نمک و گوشــت به اندازه ســیگار بــراى افراد مضر

 است.
این رژیم غذایى عالوه بر افزایش چربى و فشار خون و اضافه وزن، 
باعث برهم زدن تعادل هورمون هاى کودکان و کاهش یادگیرى 
در آنان مى شود. معموًال کودکانى که از غذاهاى آماده و فست فود 

استفاده مى کنند، بسیار خشن و کنترل ناپذیر هستند.
تحقیقات دیگرى نشان مى دهد که این کودکان پیشرفت درسى 
نیز ندارند و نسبت به کودکانى که رژیم غذایى سالم دارند، نمرات 

کمترى مى گیرند؛ به عالوه اکثر آنان بیش فعال هستند. 
متأسفانه پیتزا با یک نوشیدنى شیرین در وعده غذایى 

استفاده مى شود و مجموع تمام این عوامل بدن را 
در معرض دیابت قرار مى دهد. مصرف یک وعده 

پیتزا باعث دریافت 230 کالرى اضافى مى شود.
محققان به والدین هشــدار داده اند که استفاده از 

رژیم غذایى سالم و متقاعد کردن 
فرزندان به اســتفاده از این رژیم، 
نیازمند یک برنامه مستمر، اراده 

قوى و مشــاوره بــا متخصصین 
تغذیه است. سبزیجات و پروتئین هاى

 بدون چربى بهترین منبع تولید انرژى 
بدن،  بــه خصــوص در کــودکان 

هستند.

گرماى داخل خودرو براى از بین بردن ویروس هاى 
فضاى داخلى خودرو مى تواند مفید باشد.

هرسال با گرم شدن هوا و ایجاد گرماى زیاد داخل 
خودرو با اتفاقــات جانى و مالى بســیارى روبه رو 
هستیم، اما امســال نه  تنها از گرماى ایجاد شده از 
نور خورشید بر خودرو ناراحت نیستیم، بلکه این گرما 
عاملى در از بین بردن ویروس کرونا عامل بیمارى 

کووید-19 شده است.
بر اســاس نتایج تحقیق منتشــر شــده در نشریه 
نیوانگلنــد، مدت زمان زنده مانــدن ویروس کرونا 
بر سطوح متفاوت اســت و گفته شده روى سطوح 
مقوایى 24 ساعت و سطوح پالستیک و استیل نیز 
بیش از ســه روز زنده مى ماند. اما باید توجه داشت 
این نتایج بر اساس دماى تقریبًا 21 درجه سانتیگراد 

ارائه  شده است.
پروفسور «تراویس گلن» که در این تحقیقات نقشى 

ندارد، نتایج بررسى هاى دانشگاه جورجیاى ایاالت 
متحده را تفسیر کرد و گفت: ویروس کرونا در دماى 
اتاق چند روز باقى مى ماند، اما در دماى باالتر زودتر 
از بین مى رود. دماى 54 درجه سانتیگراد 20 دقیقه 
زمان براى از بین بــردن 99/99 درصد ویروس ها 
الزم دارد. این میزان در دماى 65 درجه سانتیگراد و 
باالتر فقط پنج دقیقه است. براى لباس ها مى توان 
این میزان را با خشــک کن ها تنظیم کرد، اما براى 

دیگر موارد باید از چه وسیله اى استفاده کرد؟
محقق هواشناســى، «جان نــول» از گلدن گیت 
کالیفرنیا پیشــنهاد مى کند که خودروها مى توانند 
عامل مفیدى براى کشــتن ویــروس روى برخى 
مواد باشــند. دانشــمندانى مانند نــول و «اندى 
گروندشتاین» از دانشگاه جورجیا سال ها درباره رها 
نکردن بچه ها، حیوانات خانگى یا لوازم الکترونیکى 
در خودروها هشدار دادند، اما هم اکنون آن را روشى 

براى از بین بردن ویروس کروناى جدید مى دانند.
 پنجره هاى شــفاف خودرو در برابر اشعه خورشید 
کمى گــرم مى شــوند و در صورت باقــى ماندن 
طوالنى مدت در آفتاب مواد به رنــگ تیره خودرو 
(داشــبورد، صندلى ها و اشــیاى دیگــر) به طور 
قابل توجهى گرم و سپس هوا از طریق فرایندهاى 
انتقال همرفت هدایت مى شــود، این اشــیاء  اشعه 
مادون قرمز (انرژى گرمایى) ساطع مى کنند و این 
اثر «گلخانه اى» خودرو در از بیــن بردن ویروس 

کرونا مفید است.
بر اســاس نتایج این تحقیق، بهترین روش براى 
ضدعفونى کردن ماســک، قــرار دادن آن داخل 
خودروى قرارگرفته شــده در آفتاب اســت. البته 
محققــان هشــدار دادند ایــن روش فقــط براى 
ابزارهایى که به گرما حســاس نیســتند کاربردى

 است.        

الوه اکثر آنان بیش فعال هستند. 
شیدنى شیرین در وعده غذایى 

موع تمام این عوامل بدن را 
ى دهد. مصرف یک وعده 

 کالرى اضافى مى شود.
ـدار داده اند که استفاده از

اعد کردن 
 ین رژیم، 
تمر، اراده 

متخصصین 
و پروتئین هاى

بع تولید انرژى 
در کــودکان 

غذایى که به اندازه سیگار کشیدن مضر است 

آیا گرماى خودرو فضاى داخلى خودرو را ضدعفونى مى کند؟

در ســال هاى اخیــر روزانه شــاهد مصــرف باالى 
نوشابه هاى شیرین در میان مردم سراسر جهان هستیم 
که در پى آن ســالمتى این افراد به شدت تحت تأثیر 
قرار مى گیرد. پیش از ایــن، تأثیرات نامطلوب این گونه 
نوشــابه ها روى بدن و ایجاد بیمارى هایى چون دیابت 
و کبد چرب از طریق تحقیقات و آزمایش هاى محققان 
و دانشمندان مشــخص شــده بود. یافته هاى جدید 
پژوهشگران نشان دهنده تأثیرات نامطلوب نوشابه هاى 

گازدار قندى بر کلیه هاست.
مطالعات جدیــد نشــان مى دهند که مصــرف زیاد 
نوشابه هاى شیرین خطر ابتال به بیمارى مزمن کلیه را 
افزایش مى دهد. در این مطالعات، پژوهشگران دریافتند 
که مصرف 500 میلى لیتر نوشــابه که به طور معمول 
داراى فروکتوز باالســت طى 30 دقیقه باعث افزایش 

سختى عروق موجود در کلیه ها مى شود.
این مســئ له با نوشابه هایى که با شــربت ذرت شیرین 
مى شــوند، رخ مى دهند. محققان با بررسى این مسئله 
دریافتند که تغییر جریان خون در کلیه ها ناشى از شربت 

نوشابه.ذرت است و نه کافئین موجود در نوشابه.  رر درررررر در وووووجووجود فئکاکافئکافئکافئکافئکافئکافئکافئکافئکافئکافئفکافئکافئفئکافئکافئکافئکافئییییییین م رت است و نه 

دشمن خوش طعم کلیه ها



بدانید، که دنیا سرایى است که کسى از گزند آن در امان نماند، مگر به اعمال نیکى که در دنیا 
به جاى مى آورد. رهایى نیست براى کسى که در انجام دادن اعمال، همه همتش دنیا باشد. اهل 
دنیا گرفتار دنیا شده اند تا امتحان خود را بدهند. آنچه از دنیا، براى دنیا، مى گیرند، باید که 
واپس نهند و حساب آن پس دهند. و آنچه از دنیا براى توشه آخرت مى گیرند، چنان است، که 
آن را پیشاپیش فرستاده اند و در آن جهان از نعمت آن بهره یابند. دنیا در نزد خردمندان همانند 
سایه زوال ظهر است، که هنوز گسترده نشده ، روى به کوتهى نهد و هنوز افزون نشده، نقصان 

موال على (ع)پذیرد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارك رمضان:
اَللّـــُهمَّ اْرُزْقنى فیِه َفْضَل لَْیلَِۀ الَْقــْدِر، َوَصیِّْر ُاُمورى فیِه ِمَن الُْعْســِر اِلَى 
ْنَب َوالْــِوْزَر، یا رؤوفــًا بِِعباِدِه  الُْیْســِر، َواْقَبْل َمعاذیرى، َوُحــطَّ َعنِّى الذَّ

الّصالِحیَن.
خدایا فضیلت شــب قدر را در این ماه روزیم گردان و بگردان کارهایم 
را در آن از  ســختى به آســانى و عذرهایم را بپذیــر وگناهم را بریز 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاى مهربان به بندگان شایسته ات. 

معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفا اســتان 
اصفهان گفت: در سال جارى اجراى جامع طرح 
پیمایش انشعابات آب در 93 شهر و بیش از 953 

روستا، در سطح استان صورت مى گیرد.
رضا رضایى اعالم کرد: با اجراى این پروژه که با 
همکارى بیش از 270کنتور نویس انجام مى شود، 
عالوه برشناسایى و قطع انشعاب هاى غیر مجاز، 
مى توان انشعاب هاى پرمصرف یا تغییر کاربرى 
و تغییر واحد را شناســایى و وضعیت آنها را به روز 

رسانى کرد.
وى ادامه داد: در این طرح، راستى آزمایى شماره 
تلفن همراه مشــترکین نیز بررسى مى گردد تا از 
دریافت قبوض به صورت الکترونیکى توسط آنها 

اطمینان حاصل گردد. 
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفا اســتان 
اصفهــان در خصــوص پیمایــش باغات، 

واحدهاى تفریحى و صنعتى عناون کرد: با پیمایش 
انشعاب آب  باغات ، استخرها ، واحدهاى تفریحى و 
صنعتى در صورتى که با واحدهایى مواجه شویم که 
آب را بیش از الگوى تعریف شده مصرف مى کنند، 
به آنها اخطار الزم داده مى شود که این امر تاثیر به 

سزایى در جلوگیرى از مصرف بى رویه آب دارد.
وى با اشاره به میزان مصرف سرانه آب در اصفهان 
اظهار داشت: هم اکنون میزان سرانه آب شرب  و 
بهداشــت در اصفهان در حدود 150 لیتر درشبانه 
روز اســت، که در این میان اجراى طرح پیمایش 
انشــعابات آب درکاهــش این عــدد تاثیرگذار

 است. 
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفا اســتان 
اصفهان با اشــاره به پیمایش انشعاباتى که تغییر 
کاربرى داده اند و با افزایــش مصرف در ظرفیت 
قراردادى مواجه شده اند، اظهار داشت: با پیمایش 

این گونه واحدها نه تنها محاســبات دقیق آب بها 
صورت مى گیــرد، بلکه خدمــات بهترى هم به 
مشترکین ارائه مى شــود، چراکه با افزایش تعداد 
واحدها، قطر کنتور نیــز افزایش  مى یابد و در این 
پیمایش با تعویض کنتــور قدیمى با کنتور با قطر 
بیشتر، میزان آب بیشترى با فشار مناسب در اختیار 
مشترکین قرار مى گیرد که به نوعى خدمات رسانى 

بهتر محسوب مى شود.
رضایى با بیــان اینکه در حال حاضــر 676 هزار 
انشعاب فاضالب به مشــترکین واگذار شده است 
تصریح کرد:در ســال جارى طرح فروش انشعاب 
فاضالب در مکان هایى کــه داراى امکانات  فنى 
هســتند، با استفاده از تســهیالت قرض الحسنه 
بلند مدت ادامــه دارد و متقاضیان مــى توانند از 
طریق ســامانه 1522  در خواســت خود را ثبت

 کنند.

در سال جارى صورت مى گیرد؛

پیمایش 2 میلیون و 150 انشعاب آب 
در استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در نشست 
بررسى مشــکالت تاسیســات آب و فاضالب 
شهرستان بویین و  میاندشت که با حضور فرماندار 
و شهردار و اعضاى شوراى شهر برگزار شد اعالم 
کرد: بویین و میاندشت تنها شهرستان در استان 
است که بیش از 96 درصد شبکه فاضالب در آن 
اجرا شده است و تنها یک گام تا بهره مندى صد 
درصدى مردم از خدمات شــبکه فاضالب باقى 

مانده است.  
مهندس هاشــم امینى بــا بیان اینکه در شــهر 
اصفهان حدود 92 درصد شــبکه فاضالب اجرا 
گردیده عنوان کــرد: بیش از 96 درصد شــبکه 
فاضالب شهرســتان بویین و میاندشت از طریق 
اعتبارات جــارى و عمرانى اجرا 

شده است. این در حالیســت که هم اکنون منابع 
مالى دولت به گونه اى نیست که اعتباراتى براى 
اجراى مابقى شبکه فاضالب شهرستان بویین و 

میاندشت تخصیص دهد. 
وى اجراى تبصره 3 را بهترین راهکار براى اجراى 
به موقع 4 کیلومتر باقیمانده شــبکه فاضالب در 
شهرســتان بویین و میاندشــت دانست و اعالم 
کرد: با اجراى ماده واحــده  تبصره 3 مى توان در 
کوتاه ترین زمان ممکن شــبکه فاضالب در این 

شهرستان را تکمیل کرد .
الزم به ذکر است که بر اساس ماده واحده تبصره  
3، متقاضیان شــبکه فاضالب حســب مصوبه 
شوراى شهر و تایید وزارت نیرو، منابع مالى مورد 
نیاز اجراى تاسیســات فاضالب شهرى را تامین

 مى نمایند.
 مدیرعامل آبفا استان اصفهان افزود: طول شبکه 
فاضالب در شهرســتان بویین و میاندشت، 62 
کیلومتر اســت که از این رقم 58 کیلومتر آن اجرا 
شده و 4 کیلومتر باقى مانده در محله ششجوان و 

بویین مى باشد.
مهندس امینى با اشــاره به باالبــودن آب هاى 
زیر زمینى در این شهرســتان به اهمیت اجراى 
تاسیســات فاضالب در این منطقــه پرداخت و 
بیان داشت: تصفیه خانه فاضالب در 3 مدول در 
شهرستان بویین ومیاندشت در مدار بهره بردارى 
است که در صورت تخصیص اعتبارات، بازسازى 
و تجهیز فاز یک آن در آینده نزدیک در دستور کار 

قرار مى گیرد.

مدیرعامل آبفا خبر داد

 اجراى بیش از 96 درصد شبکه فاضالب 
در شهرستان بویین و میاندشت

نامه معاون فرهنگى شهردار شیراز به محمد عیدى، رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان؛

پیوند شیراز و اصفهان غیرقابل انکار و ناگسستنى است
چندى پیش محمد عیدى، معاون فرهنگى شهردار اصفهان و رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى به مناسبت سالروز وفات قطب الدین شیرازى نامه اى براى مرتضى جعفرى، همتاى خود در شهردارى شیراز نوشت. جعفرى نیز با ارسال نامه اى براى محمد عیدى به نامه او 
پاسخ داده است. معاون فرهنگى شهردار شیراز در پاسخ به نامه محمد عیدى نوشت: پیوند شیراز و اصفهان در تمدن، فرهنگ و هنر غیرقابل انکار و ناگسستنى است که این باور تنها به خاطر کالبد و پیشینه این شهرها نیست بلکه شخصیت هاى بزرگى همچون قطب الدین شیرازى هستند که 

با درنوردیدِن مرزها، جغرافیایى معنوى را به وجود مى آورند. متن نامه محمد عیدى به مرتضى جعفرى و همچنین پاسخ جعفرى به عیدى را در ادامه مى خوانید.

" از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح     بوى زلف تو همان مونس جانست که بود"
جناب آقاى دکتر جعفرى

معاون ارجمند فرهنگى و رئیس ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى 
شهردارى شیراز

با سالم و عرض ادب
"مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست"

و اما بعد، 
به روایتى بیست و چهارم رمضان المبارك، هم هنگام با وفات یگانه جهان و فرزانه زمان 
عالمه قطب الدین محمود بن مسعود شیرازى است. هم او که افضل مشایخ فلسفه و اکمل 
اقطاب صوفیه و اََجّل حوزه هاى علمیه در قرن هفتم هجرى بود و در احیاى فرهنگى و هنرى 
ایران، پس از ایلغاِر رزم توزاِن ژکاره مغول، به همراه و در کنار خواجه نصیر الدین طوســى، 
نقشى فراوان داشت. حکیم و طبیب و موسیقى دان بزرگى که در جهانشهر ُپر راز و آوازه شیراز 
روئید و بالید و با تجربه اندوخته اش، بوستانى رنگین و عطرآگین آفرید که از محاسن آثار و 
محامد اثمار آن، کنونیان از هر ذوقى نیز انبان ُپر توشه مى کنند و حظى تمام مى برند. وصف 
َکرده و ِکشته "بى مثالش" البته در بیان اَلَکن این حقیر نگنجد؛ اما آنقدر بود که با فرو شدنش، 
خامه ها بر اوراق گریانیدند که "تاج از سر علوم بیفتاد و غبار جهل دیده خورشید علوم بپوشاند" 

و گفتند " جاى آن هست که مردم یکدیگر را به فوت علوم تعزیت دارند".
"مى گشت به قطب چرخ و اکنون گویى         چون قطب نماند چرخ چون خواهد گشت"

بارى، ادبستان بى چونى شیراز در بطن و متن خود بسى از این گونه مرواریدها پروریده که 
در خور هزاران مدح و ستایِش گوهرشناساِن ظریف اندیِش هنردان جهانند. باشد تا بوستان 
اسطوره اى شیراز، به همت شهروندان لطیف طبع و خالقش، چنان پیش، بستر ساز رویِش 

درختان َگَشن بیخ و بسیار شاخى چون او باشد که هریک فخر ایران و ایرانى گردند.
"سعدیا چندان که خواهى گفت وصف روى یار

حسن گل بیش از قیاس بلبل بسیار گوست"
ارادتمند
محمد عیدى
اصفهان بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1399 خورشیدى مقارن با 
بیست و سوم رمضان المبارك 1441 قمرى

از هر چه مى رود سخن دوست خوش تر است         پیغام آشنا نفس روح پرور است“
جناب آقاى دکتر محمد عیدى

معاون محترم شهردار و رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان

اصفهان شاه نشین شهرهاى ایران و بنا بر قول اغلب جهانگردان جهانى در اصفهان 
پنهان است!

وجود صدها اثــر فرهنگى در امتــداد رودخانه زیباى زاینــده رود و بیش از صدها 
بناى تاریخى همــه و همه با قدرتى شــگرف مــا را صدا مى زند تا به ســتایش 
زیبایى و شــکوه تاریخ بنشــینیم جایى که ما را به این باور مى رســاند که جهانى 
در این نصف جهان رخ پنهان کرده و تو از وصف ایــن همه زیبایى عاجز مى مانى! 
گویى خالق هســتى همه ذوق هنرمندانــه اش را براى اصفهان بــه کار برده تا 
جهانگردانى از سراســر دنیا را به این باور برســاند که اصفهان نشــانه اى زیبا از 
شاهکار هنر و معمارى و آیتى مجسم از هنرهاى دســتِى سرزمین اهورایى ایران

 است.
و اما پیوند شــیراز و اصفهان در تمدن، فرهنگ و هنر غیرقابل انکار و ناگسستنى 
است که این باور تنها به خاطر کالبد و پیشینه این شهرها نیست بلکه شخصیت هاى 
بزرگى همچون قطب الدین شیرازى هســتند که با درنوردیدِن مرزها، جغرافیایى 
معنوى را بــه وجود مى آورند و اصفهان و شــیراز را بر یک ســفره مهمان کرده و 
مردمانشــان را از خوان نعمت مهر، هنر، مدنیت و علم متنعم مى سازند. پاسداشت 
مقام و منزلت عالمه قطب الدین شــیرازى که خداوندگار طب، موســیقى، نجوم، 

ریاضیات در روزگار خود بوده و مکتب فلسفى شــیراز با او پایه ریزى شد و نتیجه 
آن به نوعى زایش مکاتب فلســفى دیگر همچون اصفهان بود، بر همگان فرض 
است. عنایت ویژه جنابعالى و پیام مسرت بخشتان در تکریم عالمه، نشان از ذوق 
سلیم و طبع لطیفتان دارد. همت بلندتان را مى ســتاییم و امیدواریم به پاس وجود 
ِ بزرگاِن اصفهان و شــیراز، پیوند فرهنگ در این دو دیاِر دیرپا عمیق تر از گذشــته

 گردد.

متن نامه مرتضى جعفرى، معاون فرهنگى شهردار شیراز به محمد عیدى، معاون فرهنگى شهردار اصفهانمتن نامه محمد عیدى، معاون فرهنگى شهردار اصفهان به مرتضى جعفرى، معاون فرهنگى شهردار شیراز


