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بر اساس اعالم استانداری، ساعات اداری استان فعال تغییری نمی کند؛

شنبه عادی!
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جبهه متحد علیه کرونا
همه دستگاه ها و نهادها از جمله اتاق بازرگانی برای همکاری با علوم پزشکی پای کار آمده اند؛
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آبگیری پخش سیالب و 
 بندهای خاکی 
استان اصفهان

کدام دانشگاه های استان 
اصفهان تا پایان سال 

تعطیل شدند؟

 وقتی حاشیه ها 
به ضرر سپاهان تمام شد؛

قهرمانی َپر؟!
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 فرونشست زمین در اصفهان 
بسیار جدی است

توقف ثبت نام مراسم اعتکاف 
در استان اصفهان

7

5

 بیش از هزار خانواده 
تحت پوشش کمیته امداد 

استان هستند
 صفحه  5

پانزدهمین بازار روز کوثر 
 پذیرای شهروندان
 اصفهانی می شود

 صفحه  7

آیا می دانید؟

آیا می دانید؟ آیا می دانید؟

آیا می دانید؟ آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

با اجرای برنامه تحول نظام سالمت در 
استان میزان پرداخت از جیب ساکنین 
مناطق شهری 10 درصد و روستائیان 5 

درصد از کل هزینه های درمانی می باشد.

تعداد دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد از 240 دانشجو در 

سه رشته و دو مقطع تحصیلی در 
قالب دو دانشکده در سال 1365 به 

2756 دانشجو در 40 رشته و 8 مقطع 
تحصیلی در 7 دانشکده رسیده است؟

تعداد بیمارستان ها و زایشگاه های 
استان از 3 باب در سال 1357 به 11 

باب در سال 1398 و تعداد تخت های 
فعال بیمارستان طی این مدت از 158 

به 1471 تخت افزایش یافته است.

با همت خیرین محترم حوزه سالمت، 173 
واحد بهداشتی، درمانی، آموزشی و اداری 

با زیربنای قریب به 67 هزار و 798 متر 
مربع زیربنا و 251 قلم تجهیزات پزشکی 
و غیر پزشکی به مجموع زیر ساخت های 
حوزه سالمت استان افزوده گردیده است.

حوزه دانشجویی فرهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از 

13124 متر مربع خوابگاه دانشجویی 
و 19800 متر مربع فضای ورزشی 

بهره مند گردیده است.

میزان دسترسی به خدمات بهداشتی 
و درمانی در روستاها در سال 1357 از 
35 درصد به 100 درصد و تعداد پزشک 

عمومی، متخصص، دندانپزشک و 
داروساز از 72 نفر در سال 1357 به 
1210 نفر در سال 1398 رسیده است؟

تعداد اعضای هیات علمی
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از 
7 نفر در سال 1365 به 240 نفر در 

سال 1398 رسیده است و رشد بیش 
از 96/6 درصدی داشته است؟

مجموع فعالیت های پژوهشی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد منجر به کسب 

رتبه اول پژوهشی در 15 سال پیاپی بین 
دانشگاههای علوم پزشکی همتراز )از 
سال 1382 تا سال 1397( و در نهایت 

ارتقاء رتبه پژوهشی دانشگاه از تیپ سه 
به تیپ دو در سال 1398 گردیده است؟

 رییس جمهور در جلسه هیئت دولت گفته بود از روز شنبه همه روال ها به صورت عادی خواهد بود
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ترکیه به سیم آخر زد!
یک مسئول ارشد ترکیه  اعالم کرد، مقامات کشورش تصمیم گرفتند مانع آوارگان سوری که به دنبال 
ورود به اروپا از طریق دریا یا خشکی هستند، نشوند. همچنین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 
با مشــاور امنیت ملی آمریکا تماس تلفنی برقرار کرد.به گزارش روسیاالیوم، این مسئول گفت، به 
پلیس و نیروهای مستقر در گذرگاه های مرزی دستور داده شده که جلوی آوارگان سوری را که تالش 
می کنند وارد کشــورهای اروپایی هم جوار ترکیه شــوند، نگیرند.پیش از این رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهوری ترکیه بارها اتحادیه اروپا را تهدید کرده بود که مرزها را برای انتقال آوارگان به اروپا 
باز می کند. ماه اکتبر هم تهدید کرد اگر این اتحادیه مشروعیت عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه 

موسوم به »چشمه صلح« را به رسمیت نشناسد، مانع ورود آوارگان نمی شود.

رییس جمهور روسیه:  
هرگز از بدل استفاده نکرده ام

والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه  شایعاتی درباره داشتن »بدل« را رد کرد.به گزارش رویترز والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه اذعان کرد که به او برای استفاده از یک بدل در جلسات عمومی - به دالیل 
امنیتی - پیشنهاد شــده بود، اما او این پیشنهاد را رد کرده و هرگز از بدل اســتفاده نکرده است.پوتین 
۶۷ ساله بیش از دو دهه است که شخص اول و رهبر سیاسی روسیه است. به تازگی شایعاتی مبنی بر 
این که او از بدل استفاده می کند یا همیشه یک اسلحه کوچک به همراه دارد، شنیده شده است؛ اما او در 
مصاحبه ای با »خبرگزاری تاس« که روز پنجشنبه پخش شد، تمام این شایعات را بی پایه و اساس خواند 
و همچنین فهرستی از جست وجوهای اینترنتی انجام شده با نام خود را ارائه کرد که نشان می داد بعضی 
از آن ها عناوینی همچون »شواهد و مدارک بدل داشتن پوتین« را دنبال کرده بودند.پوتین پیش از اینکه 
بخواهد استفاده اش از یک نفر به عنوان بدل در جلسات عمومی را انکار کند، به این پرسش خبرنگار که 

»آیا شما واقعی هستید؟« پاسخ داد: »بله، من واقعی هستم!«

نگرانی آمریکایی از لجبازی ترامپ در مقابله با کرونا
در حالی که مقامات آمریکایی هشدار می دهند مواردی از آلودگی به ویروس کرونا، زیادتر از آنچه که 
تصورمی شود، در آمریکا پراکنده شده و قانون گذاران نسبت به آمادگی برای مقابله با کرونا ابراز تردید 
کرده اند، دونالد ترامپ می گوید همه چیز تحت کنترل اســت!دکتر نانسی مسونیر، مدیر مرکز ملی 
ایمنی سازی و بیماری های تنفسی آمریکا در یک کنفرانس خبری اعالم کرده است در این که کرونا در 
آمریکا شیوع خواهد یافت چندان تردیدی وجود ندارد؛ مسئله این است که این حادثه دقیقا چه زمانی 
رخ خواهد داد.وی گفت: شهرهای کوچک و بزرگ باید برای طرح »اقدامات جداسازی اجتماعی« 

نظیر تقسیم کالس های درس به گروه های کوچک و یا تعطیل کردن مدارس، آماده باشند. 

ناتو درباره تحوالت ادلب جلسه اضطراری برگزار می کند
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی بعد از کشته و مجروح شدن تعدادی از نظامیان ترکیه در تحوالت 
اخیر ادلب، جلسه اضطراری برگزار می کند.ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( به درخواست 
ترکیه، جلسه ای فوق العاده برای بررسی آخرین تحوالت میدانی ادلب در سوریه، برگزار می کند.به 
نوشته وبگاه اطالع رسانی ناتو، »ینس استولتنبرگ« دبیرکل این سازمان اعالم کرد به درخواست 
ترکیه و ذیل بند چهار اساســنامه ناتو، روز جمعه جلســه اضطراری درباره وضعیت سوریه برگزار 
می شود.سخنگوی اســتولتنبرگ نیز به خبرگزاری »آناتولی« گفت که دبیر کل ناتو خواستار پایان 
درگیری ها و عملیات های ارتش سوریه در ادلب است.بر این اســاس، وی از دولت های سوریه و 
روسیه خواســت تا با تبعیت از قوانین بین المللی، به اقدامات سازمان ملل برای برقراری آرامش 

در ادلب کمک کنند.

»کرونا« موج تقابل و سیاسی کاری در برابر ایران را به خصوص در میان اعراب تشدید کرده است؛

ایران هراسی در سایه کرونا

»جامعه بین المللی باید بــرای مقابله با  علیرضا کریمیان
ویروس کرونا که یک تهدید جمعی است، 
متحد عمل کند و شرم آور است اگر  از آن به عنوان ابزاری سیاسی برای 
»ایران هراسی« استفاده شود«. این سطور بخشــی از بیانیه سفارت 
ایران در کرواسی است؛ گالیه هایی که این روزها تقریبا در همه جای دنیا 
البه الی شــایعات می پیچد و موج ایران هراســی را هر لحظه تشدید 
می کند. این مسئله اما بیشتر مربوط به سیاسی نگری نسبت به ایران و 
وقایع آن است؛ اتفاقی که بخشی به دلیل تحریم ها و دشمنی آمریکا و 
بخش دیگر اما مربوط به نبود فضای شفاف خبری در داخل ایران است. 
اینکه در بسیاری از کشــورها طی روزهای اخیر درهای ورودی به روی 
ایرانیان بسته شده را نمی توان سیاسی کاری دانست؛ اما اینکه رسانه ها 
مدعی شوند این ایرانی ها بوده اند که کرونا را به بخش هایی از اروپا و 
آمریکای مرکزی انتقال داده اند، مســلما یک مدل از ایران هراسی و 
بازی کثیف در زمین آمریکاست. حتی موج  خبری و ژورنالیستی این 
موضوع تا آنجا پیش رفته که کاندا هم ابتدا یک ایرانی را متهم به انتقال 
کرونا به این کشــور دانســت؛ اما در نهایت رییس اداره مراقبت مرکز 

بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد کشور کانادا رسما از ایران 
عذرخواهی کرد زیرا هیچ ایرانی انتقال دهنده کرونا به کانادا نبوده است. 
عالوه بر اروپا و آمریکا، اعراب هم درهای کمک را به سوی ایران بسته اند 
در حالی که مقامات از نبود دسترسی های الزم و اقدامات بشردوستانه 
برای مهار کرونا گالیه دارند کشورهای عربی به عنوان همسایگان ایران 
نه تنها با کشورمان همکاری نکرده اند بلکه حتی حاضر به تسهیل در امور 
انتقال کمــک ها به کشــورمان هم نیســتند. کار به جایی رســیده که 
رسانه های عربی به این مدل از رفتار کشورهای عرب معترض شده اند 
و آن را نوعی خطر برای آینده خودشان به حساب می آورند. از جمله این 
ادعاها در العربی الجدید مطرح شده است، این رسانه نوشته: »امروز، 
کرونا به ما نزدیک شده است و در حالی که تقریبا تمام جهان صرف نظر 
از مواضع سیاسی، ندای کمک به چین را ســر می دهد،  اوضاع ما در 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس نیز اقتضا می کند که به کمک ایران 
بشتابیم؛ به ویژه آنکه این ویروس توانسته از طریق عرب هایی که از ایران 
به کشورهای خود بازگشــتند، به خلیج فارس نیز راه یابد. واقعیت آن 
است که شرایط در ایران خطرناک تر از آن چیزی است که اعالم می شود.

عالوه بر این شــفافیت رســانه ای در تعامل با بیماری های همه گیر و 
ویروس های خطرناک، کلید پیشگیری از ابتالی افراد بیشتری به آن 
است.با توجه به اینکه شــرایط در ایران بحرانی اســت، تمام جهان و 
دولت های عربی خلیج فارس باید اختالفات سیاسی با این کشور را کنار 
گذاشته و کمک های پزشکی و انسانی خود را از آن دریغ نکنند؛ به ویژه 
آنکه در سایه تحریم های آمریکا، اوضاع زیر ساخت های بهداشتی در 
ایران رو به تضعیف رفته است. بحرانی تر شدن شرایط در ایران، بر اثر 
کرونا، می تواند یک وبای حقیقی را به جــان دولت های عربی خلیج 
فارس نیز بیندازد، که در این صورت دیگر راه چــاره ای نخواهد ماند«.

گذشته از آنکه کمک دولت های عربی به ایران در شرایط فعلی به معنای 
حمایت غیر مستقیم آنها از مردم خود است، این کمک به دالیل اخالقی 
و انســانی نیز برای ایران ضروری اســت. به دور از احتمــاالت انتقال 
ویروس، ما همه روی این کره خاکی زندگی مــی کنیم و باید از حفظ 
حیات بشریت حمایت کنیم و اگر به دنبال بقا هســتیم، به ناچار الزم 
اســت اختالفات سیاســی را کنار بگذاریم. با یان وجــود اما همچنان 

سیاسی کاری در مقابل کرونا در جامعه جهانی ادامه دارد.

سر کنسولگری ایران در دبی، طی اطالعیه ای با اشاره 
به اقدام دولت امارات در توقف یکباره پروازها به ایران 
و بالعکس و همچنین توقف ورود و خروج کشتی  در 
پی شیوع ویروس کرونا اعالم کرد: این اقدام موجب 
بالتکلیفی وسرگردانی تعداد زیادی از هم میهنان شده 
است و سرکنسولگری و ســفارت کشورمان در دبی و 
ابوظبی و همچنین وزارت امور خارجه با استفاده از همه 
توان و ظرفیت های موجود در جهت رفع این مشــکل 
تالش خواهد کرد.متن اطالعیه سر کنسولگری ایران 
در دبی به شرح زیر اســت: به اطالع هم وطنان عزیز 
می رســاند متاسفانه در پی شــیوع ویروس کرونا در 
کشــورهای جهان و به ویژه منطقه غرب آسیا، دولت 
امارات اقدام به توقــف یکباره و از قبل اعالم نشــده 
پروازها به ایران و بالعکس و همچنین ورود و خروج 

کشتی های مســافری و باری کرده است.این اقدام 
موجب بالتکلیفی، نگرانی وسرگردانی تعداد زیادی از 
هم میهنان عزیزمان از جمله زنان و مردان سالخورده 
و بیمار و کودکان در فرودگاه ها و بنادر دبی و شــارجه 
شده اســت. با وجود  تالش ها و پیگیری های صورت 
گرفته با جهات ذی ربط در دولت امارات عربی متحده 
و قول مســاعد آنان برای همکاری، درخواست صدور 
مجوز برای پرواز هواپیماهای بدون مسافر شرکت های 
هواپیمایی ماهان، ایران ایر، کیش ایــر و... به امارات 
برای بازگرداندن هموطنان عزیزمان به ایران داده شده 
است، اما متاسفانه هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

امیدواریم هرچه زودتر مجوزهای مربوط صادر شود. 
هرچند انتظار این بود کــه دولت امارات متحده عربی 
همچون دیگر کشورها در این زمینه مسئوالنه تر عمل کند 

و دست کم با تسریع در صدور مجوزهای الزم، بازگشت 
ایرانیان را به کشــورمان تســهیل کند.قابل ذکر است 
عده ای در فضای مجازی، غیرمسئوالنه افراد را تشویق 
به حضور در سرکنسولگری می کنند. به منظور اطمینان 
خاطر مردم عزیز اعالم می  شــود که سرکنسولگری و 
سفارت کشورمان در دبی و ابوظبی و همچنین وزارت 
امور خارجه در ایران با همکاری ســایر دســتگاه ها با 
اســتفاده از همه توان و ظرفیت های موجود از جمله 
رایزنی مســتمر با مقامات دولت امــارات، به دنبال 

تمهیداتی برای بازگشت هموطنان به کشور  هستند.

تالش سرکنسولگری ایران در دبی برای بازگرداندن ایرانیان 
سرگردان در  امارات

وزارت امورخارجه اتریش روز جمعه با صدور بیانیه ای ضمن تکذیب برخی ادعاها تاکید کرد که هیچ یک از اعضای هیئت دیپلماتیک این کشورکه هفته گذشته به 
ریاست وزیر خارجه اتریش به تهران سفر کرده بودند، به ویروس کرونا مبتال نشده اند.

 در این بیانیه  آمده اســت: نتیجه آزمایش از خبرنگاری که همراه هیئت وزارت امورخارجه اتریش به ایران سفر کرده و مشــکوک به ابتال به ویروس کرونا بود، 
 منفی است.این خبرنگار روز دوشــنبه پس از بازگشــت از ایران عالئم این بیماری را از خود بروز داده بود؛ اما روز پنجشنبه در بیمارســتان »کایزر فرانز ژوزف« 
 مورد آزمایش قرار گرفت و نتیجه آن که روز جمعه منتشر شد، منفی بود.این بیانیه می افزاید که وزیر و سایر اعضای وزارت امور خارجه اتریش نیز روز سه شنبه 
 مورد آزمایش قرار گرفتند که نتیجه آن هم منفی گزارش شــده است.»الکســاندر شــالنبرگ« وزیر امور خارجه اتریش شــنبه گذشــته در رأس هیئتی برای
  دیدار با مقامات کشــورمان وارد تهران شــد.برخی رســانه ها پس از بازگشــت وی از این ســفر گزارش دادند که او به دلیــل ابتال به ویــروس کرونا قرنطینه

 شده است.

وزیر خارجه اتریش پس از سفر به تهران قرنطینه شد؟ 
عضو کمیسیون آموزش مجلس:

کرونا یکی از حلقه های جنگ 
اقتصادی علیه ایران است

نقل قول روز

وز عکس ر

اعتراضات 
فلسطینی ها به رژیم 

اشغالگر قدس
اعتراضــات فلســطینی ها به 
شــهرک ســازی جدید رژیم 
اشــغالگر قــدس در کرانــه 

باختری رود اردن.

ابتالی چهار نماینده مجلس به کرونا
عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اســالمی در بیان جزییات آخرین اطالعات مربوط به ابتالی 
نماینــدگان مجلس به ویروس کرونا، اظهار داشــت: در روز آخر جلســه علنــی مجلس در هفته 
گذشته)سه شنبه(،  تســت بیماری کرونا از نمایندگان حاضر در مجلس گرفتند.محمدعلی وکیلی 
افزود: از آن تستی که گرفتند فعال نتیجه 30 نفر از نمایندگان آمده که از این تعداد نتیجه 4 نفر مثبت 
اعالم شده است.وکیلی با بیان اینکه همه نمایندگان حاضر در جلسه تست بیماری کرونا را دادند، 
بیان کرد: اطالعی از جزییات ندارم که مبتالیان به این ویروس کدام نمایندگان هستند. نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی در ادامه عنوان کرد: آقای محمود صادقی جزو این تستی  ها نبود و 
قبل از آن، نتیجه تستش مشخص شده بود.وی در ادامه تصریح کرد: نتایج تست کرونای نمایندگان 

به صورت روزانه بخش به بخش در حال ارائه است و تاکنون نتیجه 30 نماینده اعالم شده است.
 

موافقت کمیسیون کشاورزی با رای اعتماد به »خاوازی«
سخنگوی کمیسیون کشاورزی از نظر مثبت این کمیسیون نسبت به رای اعتماد به وزیر پیشنهادی 
کشاورزی خبر داد. علی اکبری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از جلسه 
این کمیســیون با وزیر پیشنهادی کشــاورزی)کاظم خاوازی( در هفته گذشــته خبر داد و گفت: 
نظر کمیسیون کشاورزی نســبت به وزیر پیشنهادی مثبت اســت.نماینده مردم شیراز در تشریح 
برنامه های وزیر پیشنهادی کشــاورزی گفت: اجرای تکالیف برنامه ششم توسعه، جوان گرایی بر 
مبنای بیانیه گام دوم انقالب، افزایش بهره وری در تولید، افزایش صادرات، تعامل با کمیســیون 
کشاورزی و مجلس از مهم ترین برنامه های وزیر پیشنهادی است.عضو فراکسیون امید مجلس 
گفت: فراکسیون امید مجلس نیز جلسه ای با وزیر پیشنهادی خواهد داشت و به نظر من، ایشان 

می تواند رای اعتماد مجلس را کسب کند.

آمادگی شرکت های روس برای همکاری اقتصادی با ایران
سفیر کشورمان در فدراسیون روسیه با » آلکساندر شوخین« رییس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان 
روسیه دیدار کرد.» آلکساندر شوخین«  در این مالقات با اشاره به ظرفیت های موجود برای توسعه روابط 
خواستار استفاده از این ظرفیت ها، شناسایی موانع و برطرف کردن آنها شد. وی، با اشاره به تشکیل کارگروه 
همکاری های ایران و روســیه در این اتحادیه، آمادگی این کارگروه را برای برگزاری نشست مشترک با 
سفارت به منظور بررسی راه های اجرایی شدن پروژه ها و توسعه روابط تجاری اعالم داشت.کاظم جاللی 
نیز با اشاره به اراده جدی مقامات عالیه کشورمان برای توسعه روابط پایدار با روسیه، از توجه و حمایت 
شوخین از توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور استقبال کرده و جدیت خود را برای رایزنی و همکاری 

با اتحادیه صنعتگران به منظور توسعه روابط تجاری دو کشور اعالم و از او برای سفر به ایران دعوت کرد.

تعطیلی سفارت تاجیکستان درتهران کذب است
وزارت امور خارجه تاجیکســتان شــایعات در مورد بسته شدن ســفارت این کشــور در ایران و خروج 
دیپلمات های تاجیک را رد کرد.مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان انتشار اخبار دروغین را کار دشمنان 
دو کشور دانسته و تاکید کردند که در حال حاضر سفارتخانه این کشور در شرایط عادی قرار دارد و بخش 
کنسولی سفارتخانه برای صدور روادید برای شــهروندان ایرانی مشغول است.سفارت تاجیکستان در 
»تهران« نیز با انتشار بیانیه ای در صفحه فیسبوک خود بسته شدن سفارت و فرار سفیر تاجیک از ایران 
را تکذیب کرد.در بیانیه سفارت تاجیکستان در تهران آمده است: سفارت جمهوری تاجیکستان خبرهای 
کذب، مغرضانه و منافقانه مجری پایگاه سیاســی - فرهنگی »کیمیای ســعادت«، »ســعیدیونس 
ایستروشنی« که در صفحه فیسبوک خود مبنی بر بسته شدن سفارت این کشور در پی شیوع ویروس 

کرونا و فرار سفیر به همراه خانواده که تا چندی پیش الف دوستی می زد را قاطعانه رد می کند.

کافه سیاست

عضــو کمیســیون آموزش مجلــس گفت: 
موضــوع کرونا یکــی از حلقه هــای جنگ 
اقتصادی علیه ایران اســت کــه باید فراتر 
از مســئله یک ویــروس به آن نگریســت.

ســیدمحمد جواد ابطحی دربــاره عملیات 
روانی غرب و رسانه های آنها علیه جمهوری 
اســالمی به بهانه کرونا بیان کــرد: موضوع 
کرونا سیاسی اســت و غرب از این موضوع 
به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود اســت. 
وی افزود: تعداد مرگ و میر آنفلوانزا در دنیا 
بیشتر از کروناست و کرونا یک درجه خفیف تر 
از آنفلوانزاســت، اگر چه سرعت انتشار آن از 
آنفلوانزا بیشتر است.عضو کمیسیون آموزش 
مجلس تصریح کــرد: متاســفانه برخی از 
مســئولین در حال بزرگنمایی کرونا هستند 
و به نظر می رسد سیاســی کاری خاصی در 
این قضیه وجــود دارد. ابطحی گفت: وقتی 
که آقای رییس جمهور در اظهاراتش به کرونا 
اشــاره کرده و بالفاصله بعــد از آن موضوع 
FATF و پالرمــو را هم پیش کشــید، کامال 
مشخص است که دولت به دنبال بهره برداری 
از وضعیت فعلی و فشار اقتصادی هم اکنون 
بوده و بهره برداری سیاسی را طلب می کند. 
وی گفت: متاسفانه تحریم های حداکثری 
آمریکا علیه کشورمان مشکالتی را ایجاد کرده 
اســت؛ اما مقاومت و تاب آوری مردم صبور 
ایران توانسته ایاالت متحده را در رسیدن به 
اهدافش شکست دهد. وی ادامه داد: به نظر 
می رســد که عده ای با کرونا و خودتحریمی 
بنا دارند تــا اهداف سیاسی شــان را به ثمر 

بنشانند. 

اینکه رسانه ها مدعی شوند این ایرانی ها بوده اند که کرونا 
را به بخش هایی از اروپا و آمریکای مرکزی انتقال داده اند، 
مسلما یک مدل از ایران هراسی و بازی کثیف در زمین 

آمریکاست

بین الملل
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سرویس شماره گیری سریع راه اندازی شد
شرکت مخابرات ایران اعالم کرد: سرویس شماره گیری سریع برای جلوگیری از خطا در شماره گیری 
و صرفه جویی در زمان در نظر گرفته شده و با هر تلفنی قابل اجراست.صفحه رسمی شرکت مخابرات 
ایران در اینستاگرام با انتشار یک پست نوشــت:» اگر از دسته افرادی هستید که حفظ کردن شماره 
تلفن ها برای شما دشوار است، این سرویس قطعا مناسب شماست.سرویس شماره گیری سریع 
برای جلوگیری از خطا در شــماره گیری و صرفه جویی در زمان در نظر گرفته شده و با هر تلفنی قابل 
اجراست.با استفاده از کد شماره مورد نظر* کد دو رقمی *۵۱* می توانید، از این سرویس استفاده 
کنید.ابتدا *۵۱* سپس کد دورقمی مد نظر خود را زده و سپس شماره تلفن مدنظر تان را وارد کنید. «

در پی بارش های اخیر صورت گرفت؛

آبگیری پخش سیالب و بندهای خاکی استان اصفهان
پخش سیالب و بندهای خاکی استان اصفهان آبگیری شــدند.معاون آبخیزداری اداره کل منابع 
طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان گفت: در پی بارش های چند روز گذشته استان ، پخش سیالب  
جندق، بندهای خاکی حسن ســوخته جرقویه ، تیکن و قرقن گلپایگان و نوغان بویین میاندشت 
آبگیری شدند.ابوطالب امینی افزود: بندهای خاکی و سنگی مالتی عالوه براستحصال آب باعث 
افزایش پوشش گیاهی و تولید علوفه و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک، تغذیه سفره های 
آب های زیرزمینی، افزایش آبی چشــمه ها و در نهایت تولید و اشــتغال بیشتر را به دنبال دارد.در 

استان اصفهان بیش از ۱30بند خاکی و سه هزار بند سنگی مالتی وجود دارد.

نظارت ویژه بر بازار از  25 بهمن تا 15 فروردین
مدیر بازرسی اصناف اســتان اصفهان گفت: طرح تشدید بازرســی ها با توجه به نزدیک شدن به ایام 
پایان سال و عید نوروز از 2۵ بهمن ماه شروع شده است و تا ۱۵ فروردین نیز ادامه خواهد داشت.جواد 
محمدی فشارکی اظهار کرد: طرح تشدید بازرسی ها با توجه به نزدیک شدن به ایام پایان سال و عید 
نوروز از 2۵ بهمن ماه شروع شده و تا ۱۵ فروردین نیز ادامه خواهد داشت.مدیر بازرسی اصناف استان 
اصفهان تصریح کرد: در این طرح 87 نفر بازرس اصناف و 242 بازرس افتخاری که مجموع آن ها 329 
نفر می شود از ساعت 8:30 صبح تا 22 شب همه روزه و حتی در روزهای تعطیل در حال بازرسی از اصناف 
هستند.وی افزود: از روز شروع این طرح تا سه شنبه ششم اسفند ماه شش هزار و 928 بازرسی انجام 

شده که از این تعداد 208 پرونده تشکیل شده و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

 مسئولیت تهیه مواد ضدعفونی
 با شرکت های حمل ونقل جاده ای است

دبیر کانون انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل اصفهان از گندزدایی ترمینال ها و ناوگان شرکت های 
حمل و نقل خبر داد وگفت: امکانات الزم برای ضدعفونی ناوگان وجود ندارد، مسئولیت تهیه مواد مورد 
نیاز بر عهده ما گذاشته شده ولی بودجه ای برای این کار اختصاص داده نشده است.رضا همامی با اشاره 
به برگزاری جلسه ای درباره پیشگیری از شیوع کرونا با حضور جمعی از مسئوالن استانی، اظهار کرد: مقرر 
شد سازمان پایانه ها به گندزدایی ترمینال ها و شرکت های حمل و نقل نیز با خرید تجهیزاتی نظیر پمپ 
و مواد ضد عفونی کننده برای گندزدایی ناوگان تحت پوشش اقدام کنند.وی افزود: بر اساس اطالعات 
موجود هر لیتر ماده ضد عفونی کننده مناسب برای گندزدایی ناوگان تحت پوشش حدود 200 هزار تومان 
قیمت دارد که با توجه به خروجی بیش از ۱۵00 دســتگاه از ناوگان، بودجه قابل توجهی مورد نیاز است.

دبیر کانون انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل اصفهان گفت: اگر مواد و دستگاه های الزم برای اجرای 
عملیات گندزدایی ناوگان شرکت های حمل و نقل تامین شود، نیروی انســانی اجرای این عملیات را 

خودمان تامین می کنیم.

بر اساس اعالم استانداری، ساعات اداری استان فعال تغییری نمی کند؛

شنبه عادی!

به نظر می رســد مسئوالن کشوری اصرار  مرضیه محب رسول
دارند تا همه چیز را در اصفهان عادی جلوه 

دهند، این مسئله حاال عالوه بر تعطیل نبودن مدارس پای ادارات را هم 

به میان کشیده است و اعالم شده که قرار نیســت ساعات اداری در 

اســتان تغییری داشــته باشــد. این در حالی اســت کــه در اغلب 

استان هایی که به علت شیوع ویروس کرونا، تلفاتی وجود داشته است 

به منظور پیشگیری از بروز و گسترش این بیماری ساعات کاری ادارات 

کم و یا کارمندان دورکاری انجام می دهند. در اســتان قم و گیالن از 

هفته گذشته ساعات کاری ادارات به جز نهادهای بهداشتی و خدمات 

درمانی از ساعت 8 تا ۱2 و نیم محدود شده است. 

در استان مرکزی هم پس از افزایش شمار تلفات و مبتالیان از اواخر 

هفته گذشته،ســاعات اداری تغییر پیدا کرد؛ امــا در اصفهان با وجود 

افزایش مرگ بر اثر کرونــا و افزایش ابتالی موارد بیشــتری به این 

بیماری، همچنــان کمیته ملی مبارزه با کرونا با تغییر ســاعات ارادی 

استان موافقت نکرده است. بر اساس اعالم معاون مدیرکل اداری و 

مالی استانداری اصفهان، هنوز دستورالعملی برای تغییر ساعت کاری 

ادارات و دورکاری کارمندان به استانداری اصفهان از سوی وزارت کشور 

ابالغ نشده است.

نعمت ا... اشکستانی در این خصوص اظهار کرد: هنوز دستورالعملی 

به استانداری اصفهان از سوی وزارت کشــور ابالغ نشده است، البته 

برخی استان ها مانند قم و سمنان ساعت کاری ادارات را کاهش داده 

اند و ساعت کاری ادارات را 8 تا ۱2 یا 9 تا ۱2 کرده اند.وی با بیان اینکه 

فعال ساعت کاری ادارات در استان اصفهان به همان روال سابق است، 

افزود: کارمندان به همان روال سابق باید در ادارات خود حاضر شوند 

مگر اینکه از سوی وزارت کشور دســتورالعمل کاهش ساعت کاری به 

استانداری ابالغ شود.

معاون مدیرکل اداری و مالی استانداری اصفهان، گفت: تمام مجوزها 

از ســوی کارگروه ملی مقابله با کرونا صادر می شود و استان ها مجاز 

به تعطیلی و تغییر ساعت اداری خود نیســتند و کارگروه ملی در این 

مــوارد تصمیم گیری می کند. منتظر هســتیم اگر دســتورالعملی به 

استانداری ابالغ شــود بالفاصله به ادارات استان اصفهان ابالغ کنیم.

اشکستانی خاطرنشان کرد: استانداری پیگیر این موضوع بوده و اگر 

 هر تغییری در ساعت کاری ادارات رخ دهد در رسانه ملی اطالع رسانی 

خواهد شد.

  در برخــی از اســتان ها ماننــد تهران و البرز اعالم شــده اســت در 

 صــورت وخیــم تــر شــدن اوضــاع و شــیوع بیششــتر ویروس  

 کرونــا، کارمنــدان دور کار خواهند شــد؛ اتفاقی که به نظر می رســد

  راهــکار خوبی بــرای جلوگیری از مختل شــدن روندهــای اداری و

 سیســتم های حکومتی در کشــور باشد؛ اما مســلما با کاستی ها و 

خألهای زیادی روبــه رو خواهد بود؛ چــرا که نه تنها سیســتم های 

اتوماسیون اداری بلکه سیستم های دولت الکترونیک هم همچنان 

غیر فراگیر و ناکار آمد اســت و نمی توان امیدی به ایــن مدل از کار 

کردن و راه اندازی سیستم های دور کاری داشت. این در حالی است 

که طی دو ســال اخیر بارها وزیر ارتباطات بر لزوم تســریع روندهای 

دولت الکترونیک و تامین زیر ســاخت های الزم برای این قبیل امور 

تاکید کرده بــود؛ اما در نهایت کرونا نشــان خواهــد داد که تا چه حد 

سیســتم های اداری کشور همچنان ســنتی و بدون زیر ساخت های 

مدرن اداره می شود.

در اصفهان با وجود افزایش مرگ بر اثر کرونا و افزایش 
ابتالی موارد بیشتری به این بیماری، همچنان کمیته ملی 
مبارزه با کرونا با تغییر ساعات ارادی استان موافقت نکرده 

است

کافه اقتصاد

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان
اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی
از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.
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چه ویتامین هایی در تقویت سیستم ایمنی موثر هستند؟
یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی با اشاره 
به اینکه وظیفه محافظت از بــدن در برابر انــواع میکروب ها همانند 
باکتری، ویروس و عوامل بیماری زا به عهده سیســتم ایمنی است، 
گفت: به طور کلی سالمت بدن در گرو سیســتم ایمنی سالم و قوی 
است.دکتر تیرنگ نیستانی با اشــاره به اهمیت تغذیه در پیشگیری 
از بیماری هــای واگیردار و عفونی اظهار کــرد: تردیدی وجود ندارد که 
شــدت بیماری با توجه به کمبود مواد مغذی و نقص سیستم ایمنی 
درافراد متفاوت اســت به گونه ای که اگر دونفر به ایــن بیماری مبتال 
شوند تظاهرات بالینی در این دو فرد بسته به میزان شدت و مقاومت 
بدن متفاوت است. به طور مثال یک بیماری و یا ابتال به یک ویروس 
مشترک می تواند در یک فرد کشــنده باشد ولی در فرد دیگری عالئم 
و عوارض جدی نداشته باشــد.این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشــتی با بیان این که تعداد مبتالیان در بیماری نظیر 
کرونا، سارس و یا آنفلوانزا بیشتر از افرادی اســت که جان خود را بر 
اثر ابتال به این بیماری ها از دســت داده اند، خاطرنشان کرد: دستگاه 
ایمنی بدن به تنهایی متاثر از تغذیه نیست. هرچند که تغذیه می تواند 
نقش مهمی در عوارض و شــدت ابتال به این بیماری ها ایفا کند.وی 
خستگی و کارســنگین را یکی دیگر از عوامل ابتال به انواع بیماری ها 
دانست و خاطرنشــان کرد: افرادی که خواب کافی، راحت و با کیفیت 
ندارند به دلیل نقص سیستم ایمنی بیش از سایرین در معرض ابتال به 
انواع بیماری ها و ویروس ها هستند.این عضو هیئت علمی دانشگاه 
اهمیت مصرف مواد معدنــی و ریزمغذی ها را مــورد توجه قرار داد و 
گفت: در بحث های مربوط به تغذیه اســتفاده از ویتامین A اهمیت 
ویژه ای دارد تا جایی که این ویتامین به عنــوان ویتامین ضد عفونت 

معروف شده است.

ویتامین A ، ویتامین ضد عفونت
به گفته نیستانی، ویتامینA به میزان قابل توجهی سیستم ایمنی بدن 
را در برابر ابتال به بیماری ها تقویت می کند.نیستانی با اشاره به این که 
لبنیات، تخم مرغ، انواع گوشت، سبزیجات زرد و نارنجی منبع سرشار 
ویتامینA هستند، اظهارکرد: کمبود ویتامین Aعامل عفونت تنفسی 
و آسیب به پوســت و سیستم گوارشی می شود. ســیب زمینی، کلم، 
هویج، فلفل، زردآلو، انبه، تخم مرغ وکره حاوی این ویتامین هستند.

کاهش »روی« دستگاه ایمنی را ضعیف می کند
این عضــو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
خاطرنشان کرد: اســتفاده از منابع معدنی نظیر »روی« نیز در رژیم 
غذایی می تواند تاثیر بســزایی در ارتقای ســطح ایمنی بدن داشــته 

باشــد.این متخصص تغذیه در ادامه خاطرنشــان کرد: کاهش روی 
می تواند دستگاه ایمنی را تضعیف کند و نکته اصلی اینجاست زمانی 
که مشــکالت تغذیه ای ایجاد می شــود دســتگاه ایمنی بدن اولین 
نقطه ای در بدن است که دچار آسیب می شــود و در عین حال زمانی 
که مشکل کمبود ویتامین ها در بدن جبران می شود، سیستم ایمنی 
آخرین جایی در بدن اســت که ترمیم خواهد شد.وی چاقی و اضافه 
وزن را موضوعی کامال بی ارتباط با کمبــود ویتامین و مواد معدنی در 
خون دانست وتوضیح داد: تحقیقات نشان می دهد افرادی که دارای 
چربی شــکمی و دچار اضافه وزن هستند نیز در بیشــتر موارد دچار 
کمبود ویتامین هســتند بنابراین چاقی هیــچ ارتباطی به کافی بودن 

ویتامین ها در بدن ندارد.

D سبزیجات سبزو نارنجی منبع اصلی ویتامین
وی، منبع اصلی دریافت ویتامین D به جز منابع گیاهی همانند غالت و 
حیوانی مثل ماهی ساردین، شیر و تخم مرغ را در معرض نور مستقیم 
خورشید قرار گرفتن ذکر کرد.نیستانی در ادامه تامین ویتامین D در 
بدن را برای حفظ ایمنی ضروری دانســت و خاطرنشان کرد: کاهش 
ویتامین D می تواند برایمنی ذاتی بدن اثر گذار باشد.این متخصص 

تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی ضرورت توجه به تامین 
مواد مغذی و مورد نیاز بدن را مورد تاکید قــرار داد و اظهارکرد: کمبود 
ویتامین هایی که در بدن عالئم خاصی ایجاد نمی کند، می تواند در دراز 

مدت مشکالت جدی به وجود آورد.

ویتامین C تاثیر ثابت شده ای برای محافظت 
در برابر عفونت های تنفسی ندارد

وی همچنین درباره اثــرات ویتامین C در بدن گفــت: این ویتامین 
تاثیر ثابت شده ای برای محافظت در برابر عفونت های تنفسی ندارد، 
همچنین این ویتامین در مقادیر باال اثــرات مخربی بر بدن می تواند 
داشته باشد.به گفته این عضو هیئت علمی دانشــگاه، ویتامین C و 
ســایر مواد غذایی و معدنی دیگر هرگز نمی تواننــد به تنهایی بدن را 
در برابر عفونت های ویروســی به ویژه کرونا ویروس محافظت کنند.

نیســتانی در پایان اظهارکرد: تحقیقات نشــان می دهــد زمانی که با 
کاهش ســطح ریز مغذی ها روبه رو می شــویم حتی ویروس های 
ضعیف نیز قابلیت تبدیل شــدن به ویروس مقــاوم و بیماری مهلک 
 را دارنــد. به معنی ســاده تر وضعیــت میزبان روی شــدت بیماری 

اثرگذار است.

منشأ بیماری پارکینسون از روده هاست
تحقیق جدید روی موش ها نشان می دهد که عامل بیماری پارکینسون از روده ها نشأت گرفته و 
به ســمت مغز حرکت می کند.معاینات پس از مرگ محققان موسسه تکنولوژی کالیفرنیا بر مغز 
افراد مبتال به پارکینسون نشان می دهد ســلول های مغزی این بیماران که مسئول کنترل حرکت 
هستند مملو از انباشتی از پروتئینی موسوم به alpha-synuclein بودند.محققان در مطالعه روی 
موش ها، توده های alpha-synuclein را به نورون های روده تزریق کردند و دریافتند این توده ها 
می توانند با حرکت کردن به ســمت مغز، بر نورون های مغز تاثیر بگذارند؛ اما این فرآیند وابسته به 
سن است.به طورطبیعی موش ها آنزیم های را تولید می کنند که قادر به تجزیه این توده ها هستند 
اما با افزایش سن، آنها این توانایی شان را از دست می دهند از این رو می توان به این نتیجه رسید که 

چرا اکثر بیماران مبتال به پارکینسون، افراد مسن هستند.
محققان نشــان دادند که تزریق ناقل های تحویل سیســتمیک حامل ژن هایــی کدگذاری کننده 
این آنزیم به موش ها، به بهبود برخــی از توده ها و تا حدودی ترمیم عملکرد مناســب روده کمک 
 می کند.»کالین چالیز«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »عصب واگ، رابط فیزیکی 
بین نورون های روده و نورون های مغز اســت. اگر این توده های پروتئینی آســیب رســان ابتدا 
 از نورون های روده نشــأت گیرنــد، در آینده امکان تشــخیص زودتر بیماری پارکینســون وجود

 خواهد داشت.«

نوشیدن آب آلبالو موجب بهبود عملکرد ورزشی می شود
محققان دریافته اند نوشیدن آب آلبالو به بهبود عملکرد ورزشی کمک می کند. مطالعات محققان 
دانشگاه ساسکاچوان کانادا نشان می دهد آلبالو ترش موجب بهبود عملکرد ورزش استقامتی در 

بین شرکت کنندگان می شود.
»فیلیپ چیلی بک«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »فواید کنسانتره آلبالو به خوبی 
مورد بررسی قرار گرفت. ما دریافتیم آلبالو ترش به بهبود عملکرد کمک می کند.«در این مطالعه، ۱۰ 
تحقیق قبال منتشر شده در مورد آلبالو و بازیابی از ورزش بررسی شد. میانگین سنی شرکت کنندگان 
از ۱۸.۶ تا ۳۴.۶ سال بود.اکثر شرکت کنندگان، ورزشکاران اســتقامتی از جمله دوچرخه سوارها، 
دونده ها و شناگرها بودند.بررسی ها نشان داد مصرف کنسانتره آلبالو به شکل آبمیوه یا پودر به شکل 
قابل توجهی موجب بهبود عملکرد ورزشی استقامتی به مدت ۷ روز تا ۱.۵ ساعت قبل از دوچرخه 

سواری، شنا یا دویدن می شود.

آیا خوردن سوسیس و کالباس، واقعا خطرناک است؟
پس از اینکه در پاییز سال ۲۰۱۹، مطالعه جدیدی انجام شد و نشان داد که خوردن گوشت های قرمز و 
گوشت های فرآوری شده مشکلی ندارد، مجددا مطالعه ای گسترده و دقیق بر رابطه  مصرف گوشت 
قرمز و گوشت فرآوری شده، با خطر بروز بیماری های قلبی و مرگ توسط دانشگاه های شمال غربی 

و کرنل انجام شد که نشان دهنده  مضر بودن مصرف این خوراکی ها بوده است.
مطالعه  انجام شده نشان داده است که مصرف دو وعده یا بیشتر از گوشت های قرمز، گوشت های 
فرآوری شــده و حتی مرغ، با باالتر رفتن ۳ تا ۷ درصدی خطر بــروز بیماری های قلبی و عروقی 
ارتباط مستقیم دارد؛ البته گوشت ماهی در این دسته قرار نگرفته است. همچنین خوردن دو وعده 
یا بیشــتر گوشــت قرمز، باعث باال رفتن ۳ درصدی خطر مرگ در اثر همه  دالیل می شود.»نورینا 
آلن« از دانشگاه شــمال غربی، به عنوان محقق اصلی این مطالعه، می گوید: »هر چند مطالعه  ما 
نشان می دهد که ارتباط مصرف گوشت قرمز و بروز بیماری های قلبی و عروقی کم است، ولی باز هم 
ارزشش را دارد که سعی کنیم مصرف این خوراکی ها را کاهش دهیم. مصرف گوشت قرمز با دیگر 
 JAMA Internal  مشکالت سالمتی مانند سرطان نیز ارتباط دارد.« جزییات این مطالعه در مجله

Medicine منتشر شده است.

سلامتدانستنی ها

مفاد آراء
68 /12 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي که به آراء 
مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق آگهي در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايد و معترض 
بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي است 
در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض 
در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000388-1398/09/12-  علی حسين پور فرزند ابوالقاسم 
ششدانگ يک باب خانه مسکونی و زيرزمين به مساحت 340/8 متر مربع مجزی شده از پالک 
38 فرعی از 130 اصلی واقع در نجف آباد دهاقان انتقال عادی از طرف ابوالقاسم حسين پور چله 
دهاقانی و ناز بيگم تقوی دهاقانی و فاطمه حسين پور و زهره تقوی دهاقانی )مالکين رسمی(

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/25

م الف:776555 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
فقدان سند مالکیت

12/69 شماره صادره: 1398/31/600870- 1398/11/30 نظر به اينکه آقای حسين تکاملی 
فرزند ابوالقاسم با ارائه 2 برگ استشهاد محلی که هويت و امضاء شهود رسما توسط دفترخانه 
شماره 222 دهاقان به شماره 279095 مورخ 1398/11/13 گواهی شده مدعی مفقود شدن 
سند مالکيت ششدانگ پالک شماره 529 فرعی از 125 اصلی واقع در دهاقان بخش ثبتی 
دهاقان که در صفحه 561 دفتر 110 ذيل ثبت 21102 به ميزان ششدانگ بنام حسين تکاملی 
فرزند ابوالقاسم ثبت و سند مالکيت صادر سپس بموجب سند شماره 64066 مورخ 1394/8/21 
دفترخانه 145 شــهرضا در قبال مبلغ 698/591/453 ريال به مدت 120 ماه در رهن بانک 
صادرات شعبه دهاقان قرار گرفته است. اينک آقای حسين تکاملی درخواست سند مالکيت 
المثنی نسبت به ششدانگ از پالک فوق را نموده که طبق تبصره يک ماده 120- اصالحی 
آئين نامه قانون ثبت مراتب يک بار آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( و يا مدعی وجود سند مالکيت نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی به مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه دهنده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
يا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکيت المثنی اقدام و به متقاضی 

تسليم خواهد شد. م الف: 784796  اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
تحدید حدود اختصاصی

12/70  شماره نامه: 139885602013002535-1398/11/29 نظر به اينکه به موجب آراء 
شماره 139860302013000178 و 139860302013000179 مورخ 1398/10/29 صادره 
از هيات قانون تعيين تکليف اراضی فاقد سند رسمی تحديد حدود قانونی ششدانگ يکباب 
ساختمان پرورش بوقلمون تحت پالک ثبتی 414 فرعی از 32 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 32/1 اصلی واقع در فريدونشهر- روستای بزمه بخش 13 ثبت اصفهان  به مساحت 
10030 متر مربع که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقايان سيد جهانبخش و سيد مجتبی 
طهماسی فرزندان سيد منصور )بالسويه هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ( در 
جريان ثبت اســت و تحديد حدود قانونی پالک 32/1 قريه بزمه تاکنون بعمل نيامده است. 
اينک با اســتناد به ماده 13 قانون مذکور و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1399/01/09 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در 
محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.  م الف:784162  محسن مقصودی 

مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدون شهر
اخطار اجرایی 

12/71 شماره: 2/694/98  محکوم به به موجب رای شماره  1148 تاريخ: 98/10/1 حوزه: 
دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان آران و بيدگل که قطعيت يافته است. محکوم عليه: 

1- يحيی قاسمی 2- احسان شکوری   نام پدر: 1- قاسم 2- محمدآقا شغل: آزاد  نشانی محل 
اقامت: آدرس1: مجهول المکان آدرس 2: آران و بيدگل، ميدان ولی عصر، روبروی بيمارستان 
سيدالشهدا. محکوم عليه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه يک فقره 
چک به ش 564294 مورخ 96/10/27 عهده بانک صادرات  شعبه کرمانشاده به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک مذکور تا زمان اجرای احکام 
و پرداخت خسارات دادرســی به مبلغ يک ميليون و نهصد و پانزده هزار ريال و سه بار هزينه 
نشر آگهی در روزنامه های کثيراالنتشار در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد.  رای صادره 
غيابی است. ضمنا نيم عشر  دولتی به عهده محکوم عليه است. مشخصات محکوم له: روح اله 
صالحی راد نام پدر: حبيب اله  شغل: آزاد نشانی محل اقامت: آران و بيدگل ، خ جمهوری، بهار 9  
. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف 
است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به 
قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. م الف: 774546 محمدرضا 

کرمانی نصرآبادی رئيس شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بيدگل 
فقدان سند مالکیت 

12/72شــهرداری نوش آباد به استناد دو برگ استشــهاديه محلی که امضای شهود رسما 
گواهی گرديده مدعی اند که سند مالکيت شش دانگ خانه به مساحت 452 مترمربع پالک 
1358 فرعی از 54 اصلی واقع در بخش 4 حوزه ثبتی آران و بيدگل بنام شهرداری نوش آباد 
به شماره دفتر امالک الکترونيک 139720302017002737 ثبت و سند مالکيت به شماره 
367667-96 ب صادر و تسليم گرديده است. که در اثر جابجايی مفقود و اينک درخواست 
صدور سند مالکيت المثنی نموده لذا طبق تبصره يک ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور يا وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد يا در صورت اعتراض 
 اصل اسناد ارائه نشــود المثنی اســناد مالکيت مزبور صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 

م الف: 781100 عباس زادگان رييس ثبت اسناد و امالک آران و بيدگل 
اخطار اجرایی

 12/73 شماره: 2/640/98  محکوم به به موجب رای شماره  1094 تاريخ: 98/9/18 حوزه: 
دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان آران و بيدگل که قطعيت يافته است. محکوم عليه: 
اميرحسين گلی  نام پدر: حجت شغل: آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان . محکوم عليه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال وجه يک فقره چک به ش 651448 
مورخ 98/4/20 عهده بانک مهر ايران شعبه شهيد کشوری به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک مذکور تا زمان وصول در اجرای احکام و پرداخت 
خسارات دادرسی به مبلغ يک ميليون و پانصد و بيست و هفت هزار و پانصد ريال و سه بار هزينه 
نشر آگهی در روزنامه های کثيراالنتشار در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد.  رای صادره 
غيابی است. ضمنا نيم عشر  دولتی به عهده محکوم عليه است. مشخصات محکوم له: روح اله 
صالحی راد نام پدر: حبيب اله  شغل: آزاد نشانی محل اقامت: آران و بيدگل ، خ جمهوری، بهار 9  
. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف 
است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به 
قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. م الف: 774551 محمدرضا 

کرمانی نصرآبادی رئيس شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بيدگل 
فقدان سند مالکیت

12/74 شماره نامه: 139885602024008911- 1398/11/03 نظر به اينکه سند مالکيت 
ششدانگ قطعه زمين شماره پالک 172 فرعی از 4479  اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به 
شماره صفحه 413 و شماره دفتر 939 امالک و شماره ثبت 74995 و شماره چاپی 073357 
به نام آقای عليرضا غالمی فرزند مرتضی )مســتند مالکيت 39982 مورخ 1375/06/25 
دفترخانه اسناد رسمی 25 اصفهان( ثبت صادر و تسليم شده است سپس به موجب سند رهنی 
37066 مورخ 1391/12/23 دفترخانه اسناد رسمی 101 اصفهان و سند رهنی 42011 مورخ 
1395/09/20 دفترخانه اسناد رسمی 101 نزد بانک تجارت در رهن است سپس مالک با ارائه 
درخواست 139821702002435731 مورخ 1398/10/29 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضا شهود آن ذيل شماره يکتا 139802155358000989 و رمز تصديق 412957 
و شماره 18657 مورخ 1398/10/28 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 290 اصفهان رسيده 

است  مدعی است که سند مالکيت آن به علت نامعلوم مفقود و درخواست صدور المثنی سند 
مالکيت ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 787798 قويدل 

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/75 شماره: 98/2027043436- 98/12/7 نظر به اينکه آقای علی يوسفيان جزی فرزند 
حسين، ش.ش 1058 کدملی 1289434964 با تسليم دو برگ استشهاد شهود که به تاييد 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 21 اصفهان رسيده است مدعی شده سند مالکيت کاداستری به 
شماره چاپی 888534 سری ب سال 90 ششدانگ يک قطعه زمين پالک ثبتی 274 فرعی از 
7741 اصلی که در صفحه 488 دفتر 473 خ شماره ثبت 95599 امالک بخش 5 ثبت اصفهان 
بنامش سابقه ثبت و صدور ســند مالکيت دارد مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالکيت 
المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون 

ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا 
وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ  نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 787689 شبان رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات کشاورزی و طیور 
و دام و آبزیان زرد طال کویر اردستان سهامی خاص 

به شماره ثبت 441 و شناسه ملی 10260092396 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1398/11/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهناز 
اصفهانیان به شماره ملی 0075509016 به عنوان رییس هیئت مدیره 
واحمدعلی رحمتی به شماره ملی 1189884844 به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و مهرداد رحمتی به شماره ملی 1189961474 به عنوان 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک سفته بروات 
عقود اسالمی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود.ضمنًا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )783597(

آگهی تغییرات شــرکت تولیدی و خدمات کشاورزی و 
طیور و دام و آبزیان زرد طال کویر اردستان سهامی خاص
 به شماره ثبت 441 و شناسه ملی 10260092396 مهرداد رحمتی 
به شــماره ملی 1189961474 و مهناز اصفهانیان به شــماره ملی 
0075509016 واحمدعلی رحمتی به شماره ملی 1189884844 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بران مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

محســن توکلی زاده هندآبادی به شــماره ملی 12993238104 
به ســمت بازرس اصلــی و رحمت اله هوشــمند به شــماره ملی 
1189363569به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده رود جهت درج اگهی های شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )783591(

آگهی تغییرات شــرکت تولیدی و خدمات کشــاورزی و طیور و دام و 
 آبزیان زرد طال کویر اردســتان سهامی خاص به شــماره ثبت 441 

و شناسه ملی 10260092396 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اردستان به نشانی استان اصفهان ، شهرستان 
اردستان ، بخش مرکزی ، شهر اردستان، محله شهرک صنعتی اردستان فازاول ، خیابان 
)کارگر( ، خیابان )صنعت 5 غربی( ، پالک 138 ، طبقه همکف کدپستی8381795515 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )783595(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان سهامی خاص 
به شماره ثبت 405 و شناسه ملی 10260086644 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازمالی سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت . اسداله 
یزدانی زازرانی به شــماره ملــی 1110140835ونصراله موذنی به شــماره ملی 
1111082820واســداله کاظمی ربه شــماره ملی 1111074860و اکبر قاسمی 
دارافشانی به شماره ملی 1111673047 وحسن رمضانی قهدریجانی به شماره ملی 
1111109818 بعنوان اعضای اصلی و عبداله رهنما به شماره ملی 1110730381 
و حسین صادقی کاهرویه به شماره ملی 1750577623 بعنوان اعضای علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت 2ســال انتخاب گردیدند محمدجواد محمدی فالورجانی 
باکدملی 1100096426و مرصادرهنما فالورجانی به شماره ملی 1100305378 
به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شــرکت برای مدت یکسال انتخاب 
گردیدندروزنامه زاینده رود به عنوان روزنامه کثیر االنتشــار به منظور درج آگهی و 
دعوتنامه های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )781967(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان سهامی 
خاص به شماره ثبت 405 و شناسه ملی 10260086644

 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/09/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اسداله یزدانی زازرانی بـا کد ملـی 1110140835 به سمت رئیس 
هیئت مدیره نصراله موذنی باکدملی 1111082820 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره 0 و علیرضا پورشریعت باکدملی 1819429865 خارج ازهیئت 
مدیره بعنوان مدیرعامل و اکبرقاسمی دارافشانی با کدملی 1111673047 
و اســداله کاظمی باکدملی 1111074860 و حسن رمضانی قهدریجانی 
باکدملــی 1111109818 بعنوان عضوهیئت مدیره برای مدت دو ســال 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند0 کلیه اوراق و اســناد مالی وبهاداروتعهدات 
ازقبیل چک،سفته ،بروات ،قراردادهای تعهدآورواستفاده ازحسابهای جاری 
وثابت دربانکهاباامضاء ثابت مدیرعامل ورئیس یانائب رئیس هیئت مدیره 
ومهرشرکت معتبرخواهدبود ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری فالورجان )781964(
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یک مورد مرگ در اثر کرونا در اصفهان ثبت شد
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: موارد ابتالی قطعی به ویروس کرونا در اصفهان به 
هشت نفر رسید.آرش نجیمی در خصوص آخرین آمار ابتال و فوتی کروناویروس جدید در اصفهان، 
اظهار کرد: در اصفهان تاکنون هشت مورد قطعی ابتال به کرونا گزارش شده است که یک مورد منجر به 
مرگ، ۳ نفر ترخیص و ۴ نفر دیگر در بیمارستان بستری هستند.نجیمی با اشاره به اینکه اگر کسی به 
کرونا مبتال شد در  ۸۵ درصد یا متوجه نمی شود و یا سرماخوردگی ساده حساب می شود، گفت: ۱۵ 
درصد مبتالیان به ویروس بستری و برای درمان، نگهداری می شوند و تعداد زیادی بهبود می یابند، 

ولی بین ۱ تا ۳ درصد مرگ و میر دارد.

اصفهان؛ مجهز به کیت تشخیص بیماری کرونا
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: قبال برای تشخیص بایستی نمونه ها را به تهران 
ارسال می کردیم؛ اما خوشبختانه شرایط برای انجام آزمایشات در اصفهان محیا شده است.کمال حیدری 
ادامه داد: همزمان شــدن ویروس کرونا با ویروس آنفلوانزای فصلی و آنفلوانزای H۱N۱، باعث شده تا 
فرآیند تشخیص سخت تر شود. وی ادامه داد: متاسفانه عالئم این بیماری ها با هم مشابهت دارد و به 
همین دلیل باعث ایجاد سردرگمی در مردم شده است.حیدری، درباره میزان مراجعات به بیمارستان ها 
اظهار کرد: روزانه تعداد زیادی از افراد به بیمارستان ها سر می زنند و این تعداد هر روز بیشتر می شود. به 
هر حال با توجه به شرایط فعلی نمی توان آمار دقیقی درباره تعداد مراجعات ارائه کرد.معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، درباره راه های پزشکی مقابله با این بیماری یادآور شد: پزشکان ترکیبی 
از دارو های مختلف را در حال حاضر برای درمان این بیماری در نظر گرفته اند، چراکه هنوز درمان قطعی 

برای این بیماری شناخته نشده است.

بیش از هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد استان هستند
سرپرست اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گفت:در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰ خانواده به 
صورت مستمر از خدمات کمیته امداد اســتفاده می کنند.کریم زارع ضمن اشاره به برگزاری جشن 
نیکوکاری در اسفندماه گفت:کمیته امداد امام خمینی )ره( یکی از اولین دستگاه ها و نهاد هایی بود 
که به فرمان امام خمینی )ره( در جهت خدمت رسانی به محرومین در بدو پیروزی انقالب اسالمی 
تاسیس شد و به یاری خداوند این نهاد تا کنون یاری رسان قشر محروم جامعه بوده است.زارع افزود: 
در زمینه توانمندسازی خانواده ها موفقیت های چشمگیری داشتیم که ساالنه بین پنج تا هفت هزار 
خانواده را با تالش همکاران و خیرین با ایجاد اشــتغال توانمند ســاخته و از پروسه حمایت خارج 
می کنیم.وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰ خانواده به صورت مستمر از خدمات کمیته امداد 
استفاده می کنند و تعداد قابل توجهی از افراد هم به صورت موردی در زمینه های اشتغال و درمان از 

کمک های کمیته امداد بهره مند می شوند.

40 درصد آتش سوزی ها در اماکن فاقد پروانه رخ می دهد
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری کاشــان گفت:نزدیک به ۴۰ درصد 
از آتش ســوزی های واحدهــای مســکونی در نقاط فاقــد پروانه ســاختمانی رخ داده اســت.

محمدمسعود چایچی اظهار کرد: بر اساس بررسی های انجام گرفته از سوی کمیته تحلیل حوادث و 
آتش سوزی های سازمانی مشخص شد، نزدیک به ۴۰ درصد از آتش سوزی های واحد های مسکونی 
در نقاط فاقد پروانه ســاختمانی رخ داده اســت. وی افزود: بیشتر آتش ســوزی های واحد های 
مسکونی که در سال جاری از سوی تیم های عملیاتی اطفای حریق پوشش داده شد، در محل هایی 
رخ داد که از قدمت باالیی برخوردار بود یا در واحد های جدیدی که با تاسف، اصول ایمنی در ساخت 

آن ها رعایت نشده و فاقد تاییدیه ایمنی و گواهی پایان کار بود.

همه دستگاه ها و نهادها از جمله اتاق بازرگانی برای همکاری با علوم پزشکی پای کار آمده اند؛

جبهه متحد علیه کرونا

حجم ابهامات و البته مهم تر از آن شایعات 
پریسا سعادت

پیرامون کرونا آنقــدر این روزها در جامعه 

فراگیر و ترسناک شده که مسئوالن اداره بهداشت کشور را وادار به ارائه 

راهکارهایی برای مهار و کنترل آن کرده است. از سوی دیگر همه ارکان 

و دستگاه های مرتبط و یا کسانی که امکانی برای مقابله با این ویروس 

و مهم تر از آن ترس و کاســتی های ناشی از آن دارند، وارد میدان شده 

اند. از جمله راهکارهای ارائه شده در این زمینه راه اندازی مراکز مشاوره 

رایگان برای عموم افراد در زمینه اطالع رسانی در مورد بیماری کروناست 

که در اصفهان هم راه اندازی شــده اســت. شــهروندان می توانند با 

شماره گیری ۳۱۱۳ در مورد کرونا اطالعات کسب کنند. بر اساس اعالم 

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان، خط تلفن ۳۱۱۳ به منظور 

ارائه مشــاوره به آحاد شــهروندان اصفهان در خصوص بیماری کرونا 

راه اندازی شده است. طاهره چنگیز در ستاد استانی مدیریت بیماری 

کرونا افزود: این شماره با ۱۴ خط تماس، آماده ارائه راهنمایی و مشاوره 

به شهروندان اصفهان اســت.رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان 

اصفهان افــزود: همچنین بررســی وضعیت مطب های شــخصی و 

جایگزینی آن با کلینیک های تب که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، 

بخش خصوصی، خیریه ها و ســازمان نظام پزشــکی استان تکمیل 

خواهد شد از دیگر مسائل مطرح شده است که در حال تصمیم گیری 

در این زمینه و بررسی های بیشتر هستیم.

وی خاطر نشــان کرد: راه اندازی این کلینیک ها برای مراجعه بیماران 

مشکوک، عاملی برای جلوگیری از تبدیل مطب پزشکان به کانون انتقال 

و انتشار این ویروس است. عالوه بر این مسئوالن اداره بهداشت قول  

داده اند تا نگرانی ها در زمینه تامین ماســک و مواد ضد عفونی کننده 

را هم به زودی بر طرف کنند. بر این اساس مدیر کل دارو و مواد تحت 

کنترل سازمان غذا و دارو، از توزیع وسیع ژل و محلول های بهداشتی در 

داروخانه های کشور خبر داده است، نمایندگان استان اصفهان هم پیگیر 

تامین این اقالم در اصفهان هستند. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 

مردم شاهین شهر و میمه درمجلس شورای اسالمی در تماس تلفنی با 

رییس این سازمان از این که اقالم ماسک، دستکش و مواد شوینده به 

سهولت در داروخانه ها وسایرفروشگاه ها عرضه محصوالت بهداشتی 

درکشــور وجود نــدارد،  گالیه کــرد. وی افزود: این تصمیم ســازمان 

غذاودارو که مردم برای دریافت ماسک ودستکش به مراکز بهداشت 

 و درمان شهرســتان هامراجعه کننــد، موجب نارضایتی شــهروندان

 شده است.

 از ســوی دیگر اتــاق بازرگانی نیز به میــدان آمده تا بــا کمک صنایع 

راهکارهای کمک به مهار کرونا را بررسی کند. در همین زمینه  کارگروهی 

با همکاری رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اتاق بازرگانی برگزار 

شد و در راستای تامین تجهیزات و وسایل الزم برای مقابله با کرونا مقرر 

شد فعاالن صنایع وارد میدان شوند. طاهره چنگیز با اشاره به ضرورت 

عزم همگانی برای مبارزه با کرونا افزود: اعضای کار گروه اتاق بازرگانی 

مبلغ قابل توجهی در قالــب کمک های نقدی بالعوض و تســهیالت 

قرض الحسنه طی چند روز آینده در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار 

خواهند داد .گلشــیرازی، رییس اتاق بازرگانی هم این اقدام را بسیار 

مهم و اثر گذار در شــرایط کنونی برشــمرد و گفت: یکی از رسالت های 

اتاق بازرگانی تــالش برای رفع موانــع در زمینه های مختلف اســت 

 که عزم فعاالن اقتصادی برای ســالمت و بهداشــت مردم یکی از این

 موارد محسوب می شود.

مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان گفت: 
اعتکاف یک امر مســتحب اســت و اگر در شرایط 
کنونی برگزاری این مراســم ســالمتی مردم را به 
مخاطره بیندازد، قطعا اولویت ما ســالمتی مردم 
خواهد بود.حجت االسالم رحمت ا... اروجی با بیان 
اینکه استعالم در این زمینه، از دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی و درمانی استان انجام گرفته 

شده اســت، افزود: پیش از این توصیه ها مبنی بر 
عدم برگزاری اعتکاف به صورت شــفاهی بوده و تا 
کنون پاسخ استعالم رســمی ما در این خصوص، 

وصول نشده است. 
حجت االســالم اروجی تصریح کرد: درحال حاضر 
به مراکز اعتکاف اســتان اعالم کرده ایم که ثبت نام 
از متقاضیان شرکت در آیین اعتکاف را متوقف کنند 
و دست اندرکاران مراسم اعتکاف نیز اعالم کرده اند 
که سالمتی مردم بسیار اهمیت دارد و ما تابع دیدگاه 
متولیان امور سالمت استان در این باره هستیم.وی 
خاطر نشان کرد: چنانچه شــرایط و تمهیداتی برای 
برگزاری اعالم شود، مطابق آن اعتکاف برگزار خواهد 
شد.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گفت: توصیه 

ما به همه مراکز، مســاجد و ســتادهای برگزاری 
اعتکاف این اســت که در تدارک و تمهید برگزاری 
اعتکاف در مــاه مبارک رمضان باشــند.وی با بیان 
اینکه اعتکاف رمضانیه سیره پیامبر اسالم )ص( و 
مستحب موکد است، اظهار کرد: اعتکاف رمضانیه 
می تواند جایگزین خوبی برای اعتکاف رجبیه باشد 
بنابراین توصیه ما به دســت انــدرکاران و مجریان 
اعتــکاف، توجه به ایــن مهــم و برنامه ریزی برای 
اجرای آن است.حجت االســالم اروجی ادامه داد: 
اعتکاف یک امر مســتحب اســت و اگر در شرایط 
کنونی برگزاری این مراســم، ســالمتی مردم را به 
مخاطره بیندازد، قطعا اولویت ما ســالمتی مردم 

خواهد بود.

توقف ثبت نام مراسم اعتکاف در استان اصفهان

رفع  برای  تالش  بازرگانی  تاق  ا ی  لت ها رسا از  یکی 
الن  فعا عزم  است که  مختلف  ی  ها زمینه  در  نع  موا
 اقتصادی برای سالمت و بهداشت مردم یکی از این

 موارد محسوب می شود

مالقات دو پرستار 
زن در کاشان

در روزهای ســخت مبارزه با 
کرونا تصویر این دو پرســتار 
در صف اول مبارزه با بیماری 
حسابی وایرال شــده است. 
مالقات دو دوست در مرز بین 
محیط قرنطینه و محیط عادی 

بیمارستانی در کاشان.

قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با محتکران؛

مردم، متخلفان را معرفی کنند
دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: اگر افرادی در این شرایط به جای کمک و مساعدت بخواهند 
احتکار و گران فروشی کنند، دستگاه قضا به شدت با آن ها برخورد می کند.علی اصفهانی با اشاره به 
احتکار اقالم بهداشــتی مــورد نیاز برای 
جلوگیری از شیوع کرونا توسط بعضی از 
محتکران و سوءاستفاده کنندگان اظهار 
داشت: اگر افرادی در این شرایط به جای 
کمک و مســاعدت بخواهنــد احتکار و 
گران فروشی کنند، دستگاه قضا به شدت 
با آن ها برخورد می کند.دادستان عمومی 
و انقالب اصفهان با بیان این که دستگاه 
قضــا در برخورد با محتکران مســامحه 
ندارد، گفــت: با نیــروی انتظامی، اداره 
تعزیرات، بازرسان سازمان صمت و اتاق اصناف هماهنگی های الزم به عمل آمده است تا با افرادی که 
گران فروشی و احتکار می کنند، برخورد شود و اگر نیاز به ورود داشتند دادستانی برابر مقررات اقدام 
و پشــتیبانی می کند.وی با تاکید بر این که اماکنی که ملزومات مورد نیاز مردم مانند ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده را انبار می کنند، عالوه بر برخورد، پلمپ می شوند، تصریح کرد: مردم در این وضعیت 

آرامش خود را حفظ کنند و اگر همه دست به دست هم دهند، می توانند بر این بیماری غلبه کنند.

کشف 2 میلیون ماسک و دستکش احتکار شده در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشــف نزدیک به 2 میلیون ماسک و دست کش و ۱۰ تن مواد 
اولیه تولید ماســک بهداشــتی در عملیات ضربتی ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی 
خبرداد.سردار مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان با اشراف اطالعاتی خود موفق شدند دو انبار احتکار کاال در شهرستان های اصفهان 
و خمینی شهر را شناســایی کنند.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان افزود: ماموران پس از انجام 
تحقیقات گسترده و کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی، در  یک عملیات ضربتی از هر 
دو انبار بازدید کردند که در نتیجه تعداد یک میلیون و 6۰۰ هزار عدد ماسک و ۳۰۰ هزار عدد دستکش 
بهداشتی که ارزش آنان برابر اعالم کارشناسان مربوطه ۱۰ میلیارد ریال عنوان شده، کشف شد.وی 
همچنین از کشف ۱۰ تن مواد اولیه تولید ماسک های بهداشتی خبر داد و گفت: در این عملیات ۱۰ نفر 

دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

پزشکان و پرستاران در صف انتظار خدمات پلیس راهور نمی مانند
رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به ارج نهادن به پزشکان و پرستاران در شرایط فعلی گفت: 
به علت عدم اتالف وقت ارزشمند پزشکان و پرستاران در رسیدگی به امور شهروندان آنها در صف انتظار 
خدمات پلیس راهور نمی مانند.سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به افزایش مراجعات مردمی به مراکز 
تعویض پالک و ایجاد صفوف طوالنی، اظهار داشت: به پاس قدردانی از زحمات پزشکان و پرستاران در این 
روزها ، آنها در صف انتظار خدمات پلیس راهور نمی ایستند.وی افزود: به علت عدم اتالف وقت ارزشمند 
پزشکان و پرستاران در رسیدگی به امور شهروندان نیازی به حضور در صف انتظار خدمات تعویض پالک 
ندارند و خارج از نوبت خدمات دهی ارائه می شود.رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه از مردم 
درخواست می شود تا  کارهای غیر ضروری را به زمان بعد از بحران کرونا  موکول کنند، گفت: همچنین برای 
انجام کارهای مربوط به حوزه پلیس راهنمایی و رانندگی که ضرورت مراجعه نیســت با توجه به شرایط 

فعلی برای حفظ سالمت خودشان و دیگران کمتر به مراکز پلیس مراجعه کنند.

با مسئولان

وز عکس ر

اخبار

دستگیری کالهبردار تحت 
 تعقیب 5 استان کشور 

در اصفهان

خبر روز

رییس پلیس آگاهــی فرماندهی انتظامی 
اســتان از عملیــات پیچیــده دســتگیری 
یکی از کالهبرداران حرفه ای کــه بالغ بر 2۰ 
میلیارد ریال در ۵ استان کشور کالهبرداری 
کرده بود، خبر داد. حســین ترکیــان اظهار 
داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامــی اســتان اصفهان در پی شــکایت 
یکــی از شــهروندان مبنی بــر کالهبرداری 
یکی از مشــاوران امــالک از وی، موضوع را 
در دســتور کار خود قرار دادند.رییس پلیس 
آگاهی اســتان اصفهان افزود: با تحقیقات 
ویژه ای کــه کارآگاهان در ایــن زمینه انجام 
دادند، مشخص شد فردی با راه اندازی دفتر 
مشاور امالک قالبی در چندین استان کشور 
از شــهروندان کالهبرداری می کرده اســت. 
وی در خصوص شیوه کالهبرداری این فرد، 
گفت:متهم پس از روبه رو کــردن خریدار و 
فروشنده و تنظیم قولنامه، چک خریدار را از 
وی گرفته و عنوان می کرده که تا زمان تنظیم 
ســند به صورت امانت نزد خود نگه می دارد؛ 
اما فردای آن روز دفترش را تعطیل و متواری 
می شده است.ترکیان تاکید کرد: متهم عالوه 
بر این با درج آگهی فروش خودروهای مدل 
باال در ســایت دیوار آن ها را به صورت صوری 
به خریداران نشــان داده و بــا جلب اعتماد 
مشتری نصف مبلغ فروش را قبل از تنظیم 
سند دریافت کرده و دیگر پاسخگوی تماس 
تلفنی خود نمی شده اســت.رییس پلیس 
آگاهی اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: 
سرانجام با پیگیری های علمی و تخصصی 
کارآگاهــان، مخفــی گاه متهــم در یکی از 
محله های شــهر اصفهان شناسایی و وی در 
یک عملیــات ویژه طی هماهنگــی با مقام 
قضایی دستگیر شــد.ترکیان با بیان اینکه 
متهم از کالهبرداران حرفه ای و ســابقه دار و 
تحت تعقیب مراجع قضایی ۵ استان کشور 
است، گفت: وی در تحقیقات صورت گرفته به 
بیش از 2۰ میلیارد ریال کالهبرداری از ۱۵ نفر 

اقرار کرده است. 

با توجه به ورود کرونا به اصفهان، برخی از دانشگاه های استان اصفهان تصمیم خود برای تعطیلی کالس ها را اعالم کرده اند.دانشگاه کاشان، نخستین دانشگاهی 
بود که اعالم کرد کالس هایش را تا پایان سال تعطیل می کند. در اطالعیه این دانشگاه آمده است: ادامه فعالیت های آموزشی )کالس های نظری( دانشگاه از 
روز شنبه ۱۰ اسفند تا پایان سال ۹۸ صرفا به صورت مجازی صورت می گیرد )دانشگاه مترصد فراهم کردن بستر الزم به صورت مجازی است و در این خصوص 
اطالع رسانی مقتضی توسط معاونت آموزشی انجام خواهد شد(.دانشگاه صنعتی اصفهان، دومین دانشــگاهی بود که دست به کار شد و اعالم کرد: با تصویب 
هیئت رییسه دانشگاه، با عدم تشکیل کالس های آموزشی حضوری و آزمایشگاه ها تا پایان سال ۱۳۹۸ موافقت شد.تشکل های دانشجویی دانشگاه اصفهان از 
مدتی قبل منتظر تصمیم ریاست دانشگاه برای تعطیلی کالس ها بودند؛ اما این موضوع مشخص نشده بود تا این که به تازگی  این دانشگاه هم نظر خود را اعالم 
کرد. در اطالعیه دانشگاه اصفهان هر چند به صراحت تعطیلی کالس ها ذکر نشده؛ اما عنوان شده غیبت ها تا پایان سال مجاز بوده و خوابگاه ها و سلف نیز از ارائه 
خدمات خودداری خواهند کرد.پس از تعطیلی سه دانشگاه بزرگ دولتی، نوبت به دانشگاه های آزاد استان رسید، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد اعالم کرد 
کالس های خود را تعطیل می کند؛ اما فعالیت های اداری مثل گذشته ادامه خواهد داشت.پس از این، روابط عمومی دانشگاه های آزاد استان اصفهان اعالم کرد 

کلیه واحدهای دانشگاه آزاد، این هفته را تعطیل خواهند بود.

کدام دانشگاه های استان اصفهان تا پایان سال تعطیل شدند؟
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وقتی حاشیه ها به ضرر سپاهان تمام شد؛

قهرمانی َپر؟!

در روزی که سپاهان به نتیجه تساوی مقابل   سمیه مصور
تیم ذوب آهن در دربــی اصفهان رضایت 
داد، رای کمیته انضباطی درباره دیدار لغو شده طالیی پوشان نصف جهان 
با سرخ پوشــان تهرانی نیز مشخص شد تا مسیر رســیدن شاگردان 
قلعه نویی به قهرمانی در فصل جاری رقابت های لیگ برتر بیش از پیش 
سخت شود و آنها شانس اندکی برای کسب جام قهرمانی داشته باشند.

طالیی پوشان نصف جهان چند صباحی است که شرایط خوبی ندارند. 
ســپاهانی ها که در نیم فصــل اول لیگ نوزدهم جــدی ترین مدعی 
قهرمانی محسوب می شــدند، با آغاز نیم فصل دوم روند سینوسی را 
پیش گرفتند تا در این فصــل نیز امیدی به قهرمانی این تیم نباشــد. 
شــاگردان قلعه نویی در حدفاصــل هفته هفدهم تا بیســت ویکم با 
احتساب بازی های لیگ قهرمانان، شش بازی را برگزار کردند که تنها 

دو برد حاصل کار آنها در این شش دیدار بوده است. 
شــرایط برای طالیی پوشان بعد از شکست ســنگین مقابل تیم السد 
قطر در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان آسیا سخت تر از قبل شد و 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا، دیدار آنها مقابل تیم پرسپولیس بدون 
تماشاگر اعالم شد تا سپاهانی ها حاضر به انجام این بازی نشوند و این 

دیدار حساس پس از کش و قوس های فراوان لغو شود. بعد از آن هم  
کمیته انضباطی رای به برتری ســه بر هیچ پرسپولیس داد . شاگردان 
امیرقلعه نویی که پس ازلغو دیدارشان با تیم پرسپولیس دچار حاشیه 
های فراوانی شــدند در دیدار مقابل تیم ذوب آهن در چارچوب هفته 
بیســت و یکم رقابت های لیگ برتر نمایش ضعیفی ارائه کردند. آنها 
که با گل مهدی ترکمان در دقیقه 4 از سبزپوشان اصفهانی جلو افتاده 
بودند، نتوانســتند از این نتیجه محافظت کنند تا شاگردان رادلوویچ با 
پنالتی به دست آمده در دقیقه 90 این دیدار، بازی را به تساوی بکشانند 
و دو امتیاز حساس این دیدار از دست آنها برود. بازیکنان سپاهان در 
روزهای اخیر تمرکز الزم برای مسابقه را نداشتند و از نظر روحی و روانی 
در شرایط مســابقه نبودند. نقطه ضعفی که بخش اعظم آن به اتفاقات 
بازی با پرسپولیس برمی گردد موجب شد تا سپاهان در نیمه دوم این 
بازی نظم تیمی و تاکتیکی همیشگی اش را از دست بدهد و مدافعان 
این تیم اشتباهات زیادی مرتکب شوند و در نهایت خطای پنالتی را به 

ذوبی ها تقدیم کنند.
 ســپاهانی ها با کســب یک امتیاز این دیدار، 37 امتیازی شدند و با 
فاصله ده امتیاز پشت سر پرسپولیس در رده دوم قرار گرفتند. با توجه 

به نتایجی که در هفته بیست و یکم به دست آمد شانس سرخ پوشان 
تهرانی برای کســب چهارمین قهرمانی متوالی بیش از سایر مدعیان 
شد و طالیی پوشان نصف جهان عمال شانسی برای پشت سرگذاشتن 
آنها ندارند. امیر قلعه نویی پس از تساوی یک بر یک مقابل ذوب آهن 
در دربی اصفهان اظهار داشــت: تیم ما از نظر روحی و روانی از روز بازی 
یکشنبه بسیار تحت فشار بود. تیم از ســاعت 2 آن روز تا االن از هر نظر 
تحت فشار اســت. بحث دوم اینکه از بازیکنان تشکر می کنم که خوب 
بازی کردند. ذوب آهن تیم بزرگی اســت اما بدون ایجاد یک موقعیت 

به ما گل زد. 
قلعه نویی در مورد اینکه اشــتباهات ســپاهان زیاد شده چه راهکاری 
برای آن دارید، گفت: مگر می شود فوتبال بدون اشتباه باشد. همانطور 
که موقعیت ایجاد می کنید اشــتباه هم مرتکب می شــوید. تیم های 
بزرگ هم به همین شکل هستند. فوتبال، پینگ پنگ یا والیبال نیست. 
اشتباهات ما یکی مقابل السد بود و یکی هم همین بازی. وقتی ارسال 
30 -40 متری پفکی تبدیل به خطا می شود دیگر نمی توان چیزی گفت. 
واقعیت فوتبال داخل زمین است. دو سه بازیکن ما هم به خصوص یکی 

از هافبک ها در این مسابقه خیلی ضعیف عمل کردند.

گل گهر سیرجان؛ آبی تر از آبی های پایتخت
گل گهرسیرجان در چهار هفته گذشته لیگ برتر شکست ناپذیر ظاهر شده بود و بعد از سه مساوی متوالی، 
در دیدار اخیرش مقابل صنعت نفت به برتری ارزشــمندی دست پیدا کرد تا با روحیه بهتری به مصاف 
آبی پوشان پایتخت برود.نماینده فوتبال 
سیرجان روز پنجشــنبه در دیدار حساس 
خانگی و البته بدون تماشــاگر به مصاف 
اســتقالل تهران رفت و در حالی که بارها 
دروازه اش تهدید شــد ولی با درخشش 
بشاگردی که در روز محرومیت گلر اول این 
تیم) فراهانی( درون دروازه قرار گرفته بود 
بارها مانع گلزنی مهاجمان استقالل شد تا 
همگی او را مرد اول میدان بدانند؛ اما باالتر 
از او می توان سید علیرضا ابراهیمی را در صدر بهترین بازیکنان گل گهر دانست، مدافع بلندقامت گل گهر که 
در بیشتر نبردهای هوایی برتری داشت، دو بار دروازه تیمش را نجات داد، دفع توپ های به موقع او مانع 
از گلزنی استقالل شد و مهم تر از همه یک گل سه امتیاز ارزشمند او در )دقیقه61( این دیدار باعث شد تا 
او ستاره میدان لقب بگیرد.شاگردان جاللی با کسب این پیروزی، صاحب سه امتیاز ارزشمند خانگی 
شدند تا ضمن فاصله گرفتن از انتهای جدول اجازه کسب دومین برد متوالی را هم از آبی ها بگیرند. آنها 
با نوزده امتیاز و یک پله صعود در رده دوازدهم جدول قرار  گرفتند تا روزهای روشن شاگردان جاللی با 

درخشش بازیکنان این تیم در لیگ برتر پس از مدت ها ناکامی فرا برسد. 

هاشمیان، دوباره کمک مربی تیم ملی شد
دراگان اسکوچیچ، ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از امضای قراردادش با فدراسیون فوتبال، 
کارش را رسما شروع و دستیارانش را هم معرفی کرد. دو مربی خارجی در کادر فنی اسکوچیچ حضور 
دارند. همچنین فدراسیون فوتبال هم در قرارداد اســکوچیچ حضور دو مربی ایرانی را پیش بینی 
کرده که یکی از این گزینه ها، وحید هاشمیان است. هاشمیان که از زمان مارک ویلموتس مربی تیم 
ملی بود، شرایطی برای ادامه کار در تیم ملی و همکاری با اسکوچیچ دارد که همین مسئله پذیرش 
پیشنهاد فدراسیون را کمی پیچیده کرده بود.به گفته ابراهیم شکوری، سرپرست دبیر کلی فدراسیون 
فوتبال مذاکرات با هاشمیان ادامه دارد. شکوری گفت: »یکی از گزینه های ما وحید هاشمیان است 
که در حال مذاکره با او هستیم. هاشمیان یک سری مالحظات دارد که در حال نهایی شدن است. 
حضور هاشمیان در تیم ملی 9۵ درصد قطعی شده است.« شکوری دیگر گزینه ایرانی فدراسیون 

فوتبال برای نیمکت تیم ملی را ملی پوش سابقی دانست که سابقه بازی در جام جهانی را دارد. 

بازیگر جوان، مقصر لو رفتن تصاویر طارمی و قریشی 
ســحر قریشــی که عکس هایش با مهدی طارمی لو رفت و برایش حاشــیه های فراوانی درست 
شد، در شبکه های اجتماعی متنی را به اشتراک گذاشــت که می تواند از ماجرای لو رفتن عکس ها 
رمزگشایی کند.این بازیگر نوشت: »زخم های امروزمان جواب لطف هایی است که چشم بسته به 
دیگران کردیم... مراقب آدم های کوچک اطراف تان باشید. آن ها با شما دنیای شان را می سازند و 
چیزی برای از دست دادن ندارند، چون به خدا ایمان ندارند.«بعضی ها تصور کردند این متن متلک 
به طارمی است، اما به نظر می رسد قریشی به دوستی طعنه زده که تصاویر را لو داده است. گویا یک 
بازیگر تازه کار که از دوستان نزدیک سحر بوده و حاال دیگر ردی از او در صفحه قریشی نیست، متهم 
است به لو دادن تصاویر خصوصی این بازیگر و مهدی طارمی. درباره این بازیگر گفته می شود او با 
یکی از بازیکنان فعلی پرسپولیس در ارتباط بوده و مدت کوتاهی هم دوست صمیمی سحر قریشی 

بود، به حدی که حتی به اپل آی دی او دسترسی داشته است!

اخبار

با توجه به نتایجی که در هفته بیست و یکم به دست آمد 
شانس سرخ پوشان تهرانی برای کسب چهارمین قهرمانی 
متوالی بیش از سایر مدعیان شد و طالیی پوشان نصف 

جهان عمال شانسی برای پشت سرگذاشتن آنها ندارند
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استاندار اصفهان:

 فرونشست زمین در اصفهان بسیار جدی است
استاندار اصفهان در مجمع هماهنگی تشکل های مهندسی و حرفه ای استان اصفهان، ضمن تبریک 
روز مهندس، از تالش این قشر جامعه برای آبادانی کشور، تشکر و قدردانی کرد.عباس رضایی در 
این جلسه اظهار کرد: یکی از ارزشمندترین ســرمایه های اینجانب در زندگی، پرورش دانشجویان 
پزشکی است که قطعا این مسئله را لطف خداوند به خود می دانم.وی در ادامه به برگزاری انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این انتخابات بسیار سالم 
و بدون هیچگونه حاشیه ای و با حضور خوب مردم برگزار شد.اســتاندار اصفهان به موضوع آب به 
عنوان یکی از مهم ترین چالش های استان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در سال گذشته با وجود 
بارندگی های مناسب، مردم اقدام به صرفه جویی خوبی در مصرف آب داشتند که از آن ها درخواست 
داریم این روند را ادامه دهند.وی با اشاره به این مطلب که فرونشست زمین در اصفهان موضوعی 
بسیار جدی اســت، تصریح کرد: در بخشی از مناطق اســتان اصفهان با فرونشست زمین مواجه 
هستیم که این نشان دهنده کاهش آب های زیرزمینی اســت و به همین دلیل روزانه ۴ ساعت از 
وقت خود را به مســائل مربوط به آب اختصاص می دهم.رضایی در ادامه به بحث شیوع ویروس 
کرونا اشاره کرد و افزود: از همان روزهای ابتدایی شیوع این ویروس، جلسات هماهنگی در جهت 
جلوگیری در انتشار آن در اســتان اصفهان و با حضور مسئوالن مربوطه برگزار شد.وی با بیان اینکه 
متاسفانه شیوع ویروس کرونا، ترس کاذبی در میان مردم ایجاد کرده است، اضافه کرد: شیوع این 
ترس، از انتشار ویروس کرونا بدتر است، پس باید با اطالع رسانی صحیح، این ترس را از مردم دور 
کنیم.استاندار اصفهان ادامه داد: باید سیستم ایمنی بدن را تقویت کرد و با رعایت بهداشت فردی و 

شست و شوی مداوم دست ها از انتشار آن جلوگیری به عمل آورد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

پیشرفت 99 درصدی احداث پارک سوار صفه
معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: احداث پارک سوار صفه ۹۹ درصد پیشرفت داشته و با 

تکمیل و بهره برداری از آن عالوه بر تجمیع ایســتگاه های اتوبوس خطوط مختلف محدوده جنوب 

اصفهان، باعث افزایش بهره برداری مسافران از خط یک مترو می شود.ایرج مظفر اظهار کرد: هدف 

از اجرای پروژه احداث پارک سوار صفه تمرکز و تلفیق تعداد زیادی از خطوط اتوبوسرانی سطح شهر 

در این محل است.وی افزود: اصفهان با توجه به در اختیار داشتن امکانات متعدد و متنوع، شاهد 

افزایش مساحت و رشد روزافزون جمعیت است و در چنین شــرایطی، بی شک تامین و توسعه 

زیرساخت های حمل و نقل عمومی یک نیاز اساســی برای شهری وسعت آن به شمار می رود تا با 

پوشش بخشی از حجم عظیم ترددهای درون شــهری، به کنترل ترافیک، آلودگی و بهبود کیفیت 

زندگی شهروندان کمک کند.معاون عمران شهری شــهردار اصفهان تصریح کرد: عملیات احداث 

پارک سوار صفه در محدوده منطقه شش در حال حاضر ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پس از 

تکمیل و بهره برداری عالوه برتجمیع ایستگاه های اتوبوس خطوط مختلف محدوده جنوب اصفهان، 

باعث افزایش بهره برداری مسافران از خط یک مترو می شــود.وی ادامه داد: به عنوان مثال چهار 

خطی که قبال تردد داشــته تبدیل به ۱۲ خط شــده و اتوبوس هایی که برای دسترسی به بهارستان 

در ایســتگاه هتل پل توقف می کردند، به این محل انتقال داده می شــود.مظفر، یکی از مهم ترین 

ویژگی های احداث پارک سوار صفه را امکان دسترسی آســان به مترو و دیگر وسایل حمل و نقل 

عمومی دانســت و افزود: در این محل دو سکو تعبیه شده که یک ســکو ویژه تاکسی ها و دیگری 

برای اتوبوس ها در نظر گرفته شده اســت.وی، مجموع هزینه های برآورد شده برای احداث پارک 

سوار صفه به مساحت ۱۲ هزار متر مربع را سه میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: احداث پارک سوارها 

موجب شــده شــهروندان با دغدغه کمتر، آرامش و اطمینان خاطر بیشــتر با وسایل حمل و نقل 

عمومی سفر کنند.

در آینده  ای نزدیک؛

پانزدهمین بازار روز کوثر پذیرای شهروندان اصفهانی می شود

مدیر عامل سازمان ســاماندهی مشاغل        نرگس طلوعی
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان از افتتاح پانزدهمین بازار روز کوثر در آینده ای نزدیک خبر داد، 
فروشگاهی که قرار است فروردین ماه ســال آینده در شهرک پرتراکم 

زاینده رود) پینارت( به بهره برداری برسد.
درجوامع امروزی اکثر شــهروندان تجربه خرید بخشــی از مایحتاج 
روزانه خود از بازارهای روز را دارند، در واقــع بازارهای روز حلقه اتصال 
مستقیم تولید کنندگان و مصرف کنندگان هستند که با تعدیل قیمت ها 
فرصت مناسبی را برای خرید مردم فراهم می آورند. اهمیت وجود این 
بازارهای روز در زندگی شهروندان سبب شــد تا شهرداری اصفهان در 
سال ۱38۹ با نگاهی جدید جهت عرضه مستقیم میوه و تره بار، فرآورده 
های پروتیئنی و لبنی، خوار بار، کاالهای بازرگانی و به طور کلی مایحتاج 
عمومی و سبد کاالی خانوار در راســتای تامین نیاز و مایحتاج روزمره 
شــهروندان اقدام به راه اندازی بازار روز کوثر کند. در واقع شــهرداری 
اصفهان تالش کرد با  راه اندازی بازارهای روز، عرضه کاال به نرخ تضمین 
شده را گسترش دهد تا عالوه بر حفظ نظم عرضه و تقاضا، واژه مشتری 
مداری، حفظ حقوق مصرف کننده و حمایت از آن را جامه عمل بپوشاند. 

این اقدام  به دلیل تعدیل قیمت ها و حذف واسطه گری های غیر اصولی 
با استقبال شهروندان روبه رو شــد و مدیریت شهری را بر آن داشت تا 
در طول نوزده سال گذشــته مناطق مختلف شــهری را به زیر پوشش 
بازارهای روز کوثر ببرد به گونه ای که هم اکنون ۱۴ بازار روز کوثر در نقاط 
مختلف شــهر اصفهان در حال فعالیت هســتند و به گفته مدیر عامل 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
 اصفهان، پانزدهمین بــازار روز کوثر نیز به مرحله بهــره برداری نزدیک

 شده است.
محمد مجیری با بیان این مطلب گفت:پس از افتتاح بازار کوثر شماره 
۱۵ در فروردین ماه ســال ۹8، ادامه عملیات احداث فروشــگاه کوثر 
شماره ۱۶ در منطقه شهید کشوری از سر گرفته می شود و تا پایان سال 
آینده تکمیل و خدمات آن در اختیار شهروندان قرار می گیرد.مدیر عامل 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان هم چنین به تغییرات صورت گرفته در دیگر بازارهای روز کوثر در 
راستای توجه به نیاز شهروندان اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه فضای 
فروشگاه کوثر شماره دو در سپاهان شهر به وسعت ۹۰۰ مترمربع به دلیل 
مراجعات زیاد شهروندان محدود بود، بنا بر درخواست مدیر منطقه پنج، 

امام جمعه سپاهان شهر و شهروندان، زمینی به وسعت دو هزار مترمربع 
در مجاورت این فروشگاه با همکاری شهرداری منطقه پنج تملک شد.

وی ادامه داد: از فروردین ماه ســال آینده بازار جدیــد کوثر در فضای 
تملک شده احداث و فضای قبلی فروشگاه در اختیار منطقه پنج قرار 
می گیرد تا به فضایی برای ورزش بانوان در ســپاهان شهر تبدیل شود.

مجیری خاطرنشان کرد: بازار کوثر شماره دو تا نیمه اول سال آینده در 
زمین تملک شده مجاور فروشگاه فعلی احداث و خدمات آن در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: طی سال های ۹۷ و ۹8 در فروشگاه های کوثر شماره 
یک، سه، چهار، پنج، شش، ۹، ۱۲، ۱3 و ۱۴ تغییرات اساسی ایجاد شد 

و کیفی سازی ارائه خدمات صورت گرفت.
مدیر عامل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح 
پوست اندازی بازارهای کوثر، اغلب فروشگاه ها از نظر زیبایی، نور، تهویه، 
سرمایش و گرمایش متحول شدند که انجام این اقدامات می تواند در 
افزایش جذب مشتریان موثر باشد چرا که مردم به این بازارها که در آن 

کاالهای تنظیم بازار نیز ارائه می شود، اطمینان خاطر دارند.

جانشین ستاد تســهیالت سفر شهرداری اصفهان 
گفت: در تمام مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان 
اکیپ های رنگ آمیزی در حال فعالیت هســتند 
و تا ۱۵ اســفند ماه لبــاس نو بر تن شــهر خواهد 
شــد. حســین امیری با اشــاره به اینکه یکی از 

نیازهای شــهر گردشــگرپذیر طراوت 
و شــادابی و داشــتن ظاهری آراسته 
است، اظهار داشــت: در تمام مناطق 
پانزده گانه شــهرداری اصفهان اکیپ 
های رنــگ آمیزی در حــال فعالیت 
هستند و تا ۱۵ اسفند ماه لباس نو بر 
تن شهر خواهد شــد.وی گفت: رنگ 
آمیزی بیــش از ۱۱۴۰ کیلومتر جدول، 
۲۰ هزار پایه تابلــو، 8۴ هزار متر طول 
نرده خیابانــی و گاردریــل و 3۱ هزار 
متر طول نرده پارکی بــا بیش از ۲۵۰ 
تن رنگ شــروع شده اســت و تا ۱۵ 
اسفند ماه تکمیل خواهد شد.جانشین 

ستاد تسهیالت ســفر شــهرداری اصفهان افزود: 
با توجه بــه عدم رنگ آمیــزی نرده هــای بی آر 
تی تاکنــون، این رنــگ آمیزی ها در دســتور کار 
قرار گرفتــه و اجرایی خواهد شــد.وی ادامه داد: 
هر اقــدام و تصمیمی بایــد به صــورت اصولی و 
دقیق انجــام گیرد و ان شــاءا... به لطــف خدا از 
این شــرایط عبــور خواهیم کرد و ما هــم پذیرای 
مســافران نوروزی بوده و فعالیت هــا و وظایف 

محوله را به خوبی انجام خواهیم داد.امیری ادامه 
داد: نگاه مدیریت شــهری بر این است که مشکل 
به صورت کامل برطرف و شــرایط بــه روال عادی 
برگشته و در همین راســتا تمامی اقدامات باید با 
بهتریــن کیفیت پیش برده شــود و اقدامات الزم 

 جهت استقبال و اسکان مسافران نوروزی صورت 
پذیرد.

اصفهان، آماده پذیرایی از 180 هزار نفر شب خواب
وی گفت: جلســات الزم با دستگاه ها و ارگان های 
مرتبط برگزار شده و آمادگی پذیرایی تا ۱8۰ هزار نفر 
شب خواب فراهم اســت.معاون شهردار اصفهان 
با اشــاره به اقدامــات کمیته حمل و نقل ســتاد 

تسهیالت ســفر اصفهان گفت: به منظور تسهیل در 
رفت و آمد درون شــهری تدابیر الزم با هماهنگی 
پلیس راهــور صورت پذیرفته همچنین جلســات 
آموزشی برای رانندگان تاکسی برقرار شده و ادامه 
خواهد داشت در این راســتا ۱۵ ایستگاه اصلی در 
حاشیه رودخانه، میدان نقش جهان، 
میدان امام علی)ع(، نــاژوان و صفه 
در نظر گرفته شــده وســرویس دهی 
مناســب صــورت خواهــد پذیرفت.
امیری در خصوص نیاز شهر به افزایش 
سرویس های بهداشتی گفت: با توجه 
به اینکــه اصفهان یک شــهر گردش 
پذیراســت رفــع نیاز ســرویس های 
بهداشتی یکی از اولویت های مدیریت 
شــهریبه شــمار مــی رود در همین 
راستا ۱۹ ســرویس بهداشتی از سال 
گذشته تاکنون اضافه شده و به منظور 
رفاه حال شــهروندان و مســافران در 
مکان هایی که میزان تردد بســیار اســت، ۱۶ عدد 
سرویس بهداشتی برای ســال آینده پیش بینی 
شــده اســت.وی ادامه داد: بــا توجــه نزدیکی 
چهارشنبه آخر سال و چهارشنبه سوری دستورات 
الزم جهت اقدامات ایمنی صادر شده و ضایعات به 
جا مانده از هرس درختان، الستیک های رها شده 
در سطح شهر و نخاله ها از سطح شهرجمع آوری و 

پاک سازی خواهد شد.

جانشین ستاد تسهیالت سفر شهرداری اصفهان:

رفع نیاز سرویس های بهداشتی یکی از اولویت های مدیریت شهری است

پس از افتتاح بازار کوثر شماره ۱۵ در فروردین ماه سال ۹۸، 
ادامه عملیات احداث فروشگاه کوثر شماره ۱۶ در منطقه 
شهید کشوری از سر گرفته می شود و تا پایان سال آینده 

تکمیل و خدمات آن در اختیار شهروندان قرار می گیرد

 تدابیر اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان
جهت مقابله با کرونا

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان با اعالم اینکه تعطیل شدن یا نشدن کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان منوط به نظر استانداری و شورای تامین استان و شهرستان است، از ضدعفونی 
کردن کتابخانه ها، سالن های مطالعه و همچنین در نظر گرفتن مکانی مشخص، برای نگهداری کتاب هایی 
که طی این روزها به کتابخانه بازگردانده می شود، خبر داد.امیر هالکویی اظهار کرد: اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان از همان روزهای ابتدایی ورود ویروس کرونا به کشور، تدابیری را برای پیشگیری از 
شیوع و جلوگیری از ابتال به این بیماری اندیشیده که شامل ضدعفونی کردن تمام کتابخانه ها و سالن های 
مطالعه می شود.وی ادامه داد: با توجه به اینکه این ویروس تا چند ساعت روی سطوح باقی می ماند، 
برای کتاب های به امانت برده شده ای که این روزها به کتابخانه برگردانده می شوند، مکانی مشخص در 
نظر گرفته ایم تا این کتاب ها به مدت سه روز آنجا بمانند و بعد به مخزن اصلی منتقل شوند.سرپرست اداره 
کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در این مدت جهت حفظ سالمتی همکاران و 
اعضا، سعی شده تا از حجم برنامه های جمعی و گروهی کاسته شود. همچنین، تالش کرده ایم که سوای 
این اقدامات، با عنایت به دو رسالت اصلی کتابخانه ها مبنی بر آموزش و اطالع رسانی، درباره شیوه های 

پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا نیز اطالع رسانی مناسبی را انجام بدهیم.

 تمهیدات ویژه آتش نشانی اصفهان
 برای مقابله با انتشار ویروس کرونا

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: به منظور مقابله با 
انتشار ویروس واگیردار کرونا، آتش نشانی تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته است.آتشپاد محسن 
گالبی اظهار کرد: جلسه ای با حضور مدیران و مسئوالن ارشد سازمان برگزار و مقرر شد تمهیدات و 
راهکارهایی را برای مراقبت و ایمنی آتش نشانان انجام دهیم.وی افزود: از قبل ماسک های تنفسی 
در اختیار آتش نشانان قرار گرفته بود؛ اما مقرر شد تعداد دیگری نیز خریداری و به آنها تحویل داده 
شود.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه ماسک های 
تنفسی در اختیار پرسنل اداری این سازمان قرار گرفته است، تصریح کرد: برای استفاده تمام آتش 
نشانان، ایستگاه ها و محل های قرار گیری امکانات آتش نشانی اصفهان مواد ضد عفونی خریداری 
و ارائه شده است.وی گفت: توصیه های الزم برای ورود آتش نشــانان به محل حوادث تذکر داده 
شده تا در صورتی که موارد مشکوک و محل آلوده است تمهیدات الزم را در نظر گرفته و از لباس های 
مخصوص استفاده کنند.گالبی ادامه داد: از تمام شهروندان انتظار می رود با رعایت بهداشت فردی 
و جمعی، مراقبت های شــخصی و همچنین پرهیــز از هیجان زدگی نهادهای دســت اندرکار را در 

پیشگیری از شیوع این بیماری یاری کنند.

آغاز عملیات تعریض پل شهید ستاری
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: پل شهید ستاری با هزینه ای بالغ بر 3۵ میلیارد ریال در 
دست تعریض است و با اجرای آن معضل ترافیکی در رینگ ســوم رفع خواهد شد.احمد رضایی 
اظهار کرد: پل شهید ستاری به منظور تردد ایمن از خیابان شهدای صفه به سمت پارک کوهستانی 
صفه در دست تعریض است و تاکنون این پروژه ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.وی ادامه 
داد: مدت اجرای این پروژه هشت ماه تعیین شده و عملیات اجرای آن از یک ماه پیش آغاز شده 
است.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه اجرای این پروژه با هدف کاهش بار ترافیکی 
در رینگ سوم آغاز شد، گفت: در شهر اصفهان دو گره ترافیکی وجود دارد، نخست در پل شهید طیاره 
و دوم در پل شهید ستاری است که با افزایش عرض این پل، مسیر تردد وسایل نقلیه از دو الین به 

سه الین تغییر می کند.

با مسئولان

اخبار

برگزاری برنامه های گردشگری 
ایام نوروز اصفهان به دلیل 

کرونا مشخص نیست

خبر  روز

معاون ســرمایه گذاری و گردشــگری اداره 
کل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی اصفهان گفت: با توجــه به وضعیت 
موجود و شــیوع ویروس کرونــا، برگزاری 
برنامه های گردشــگری ایام نــوروز در این 
استان مشــخص نیست.ســیدعلی صالح 
درخشــان افزود: برگزاری هرگونه برنامه و 
رویداد مرتبط با گردشــگری به ویژه در ایام 
نوروز، به شرایط روزهای آینده و تصمیمات 
پزشکی و بهداشتی وزارت بهداشت بستگی 
دارد و وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی و به تبع آن ادارات کل استان ها، 
تابع همان تصمیمات خواهد بود.وی ادامه 
داد: رویداد فرهنگی نوروزگاه که همه ساله در 
اصفهان و بسیاری از شهرستان های استان 
برگزار می شد یکی از برنامه های اصلی در عید 
نوروز بود و بی شک برای برپایی آن در سال 
جدید هنوز نمی تــوان به طور قطعی صحبت 
کرد.معاون ســرمایه گذاری و گردشــگری 
اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اصفهان با اشــاره به کاهش 
چشــمگیر صنعت گردشــگری در استان از 
روزی که موضوع شــیوع ویروس کرونا در 
ایران مطرح شد، گفت: افت ورود مسافر به 
اصفهان مشهود بود و بسیاری بخش ها مانند 
هتلداران، تورهای مسافرتی، فروشگاه ها و 
صنعت صنایع دســتی را تحت الشعاع قرار 
داد.صالح درخشان با بیان اینکه فعال برآورد 
دقیقی از میزان خسارت ناشی از این موضوع 
در دست نیست، اظهارداشــت: آمار و ارقام 
میزان خســارات تا پایان سال جمع بندی و 
گزارش خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: به 
ویژه برای هتلداران که سرمایه  گذاری قابل 
توجهی داشته اند، این خســارت مشهود و 
بیشتر است و البته از آنان خواسته شده مبالغ 
رزرو اخذ شده را به مســافران عودت دهند.

صالح درخشان تاکید کرد:  جبران خسارت 
فعاالن بخش گردشگری نیازمند تصمیم در 

سطح کالن و کمک از سوی وزارتخانه است.

مراسم سالگرد 
سی و سومین 
سالروز شهادت 
شهید خرازی 

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری ابنا
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آگهی احداث خط400 کیلو ولت منتظری-امیر کبیر
 شرکت برق منطقه ای استان اصفهان احداث خط400 کیلو ولت منتظری-امیر کبیر را طبق کروکی ارائه شده در دســت اجرا دارد ،لذا برای اطالع کلیه صاحبان حقوق مزبور اقدام به درج آگهی نموده و توجه آنان را به مواد 18و 19 قانون سازمان برق معطوف می دارد. مالکین و صاحبان حقوق مرتبط با موضوع 

می توانند در صورت هرگونه ابهام و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهی با در دست داشتن مدارک مالکیت به شرکت برق منطقه ای واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با شماره 36278770)دفتر حقوقی(تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

م الف : 788454

شرکت برق منطقه ای استان اصفهان

آگهی مزایده

شرکت ناصرین وحید

شرکت ناصرین وحید قصد واگذاری کارخانه تولید باندوآتل گچی واقع در شهرک صنعتی خادم القرانی شهرستان بروجن را از طریق مزایده عمومی دارد.
امکانات : کلیه تأسیســات و تجهیزات تولید، آب و سیستم دفع فاضالب، برق سه فاز صنعتی، گاز، دو خط تلفن و سیســتم حفاظت پیرامونی به متراژ  سی هزار 

مترمربع زمین و دو هزار متر سوله. 
قیمت پایه 120،000،000،000ریال ) نقد (.

توضیحات :
1- متقاضیان می توانند از تاریخ 1398/12/11 تا تاریخ 1398/12/14 در ســاعات اداری 8 الی 15 از محل کارخانه بازدید نمایند و یا برای کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن همراه 09131363768 تماس حاصل فرمایند.
2- دارای 9 نفر کارگر با سابقه و متخصص، دستگاه ها اورهال شده و مشغول فعالیت می باشد.

3- کلیه هزینه های نقل و انتقال رسمی اسناد کارخانه به عهده خریدار می باشد.
شرایط شرکت در مزایده :

1- ارائه پیشنهاد قیمت به دو صورت خرید نقدی یا خرید اقساطی حداکثر 3 ساله.
2- ارائه یک فقره چک بانکی به مبلغ یک درصد قیمت پایه به همراه تأییدیه حساب  بانکی توسط بانک عامل صادر کننده چک .

3- متقاضیان اسناد فوق را در پاکت الک و مهره شده حداکثر تا 10 روز بعد از درج آگهی به آدرس تهران – میدان آزادی ابتدای اتوبان شهید لشگری خیابان شهید 
ریاحی پالک 4 طبقه 2 ) کد پستی 1391948113 ( ارسال نمایند .

4- تاریخ برگزاری مزایده 1398/12/19 غیر حضوری می باشد.
5- شرکت ناصرین وحید در قبول یا رد پیشنهادات  مزایده مخیر می باشد .

6- ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده منجر به ایجاد حق نمی شود.

آگهی مناقصه عمومی)نوبت اول(

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر م الف:781548

شهرداری شاهین شهر باســتناد مجوز شــماره 59/ش مورخ 98/01/24 شــورای محترم اسالمی 
شــهر در نظر دارد عملیات اجرایی بهنگام ســازی ساخت و نصب پالک کدپســتی ده رقمی و پالک 

 شــهرداری QR کد دار ســطح شــهر را با اعتبار اولیه 6/750/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایســتی در ساعات اداری به واحد 

خدمات شهری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 

98/12/19 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

نوبت اول

چاپ دوم

تفاهم نامه تامین 5 هزار تن ریل ملی 
جهت راه آهن چابهار- زاهدان در حضور  
رضــا رحمانی وزیر صنعــت ، معدن و 
تجارت ، محمد اســالمی وزیــر راه و 
شهرســازی و ســعید محمد فرمانده 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا )ص( 
به امضــای منصور یــزدی زاده، مدیر 
عامل ذوب آهن و حمیــد خیرخواه، 
مدیر پروژه مذکور رســید . این تفاهم 
نامه در مراســم افتتاحیه  نمایشگاه 
توانمندی های فنی و مهندســی ایران 
با محوریت رونق تولید، شــنبه سوم 
اســفند ماه در مصالی تهــران امضا 
شــد.همچنین تفاهم نامه ای نیز بین 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت 
راه و شهرســازی جهت همکاری و حمایت از تولید ریل ملی به امضای سعید 

محمد، رضا رحمانی و محمد اسالمی رسید.
 وزیر راه و شهر سازی در این مراسم گفت: ایران سرزمین پرنعمت، پربرکت و 
سراسر استعداد است. همین که خود باوری به یک جریان زنده تبدیل شود 
و از متخصصان با قدرت خالقیت حمایت شــود، می توان تمام ریشــه های 
وابســتگی به بیرون از مرزها را قطع کرد.وزیر راه و شهرســازی گفت: هدف 
از تحریم ها ایجاد التهاب و فســاد در کشــور و به چالش کشیدن مقبولیت 
نظام است.اســالمی با اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر رونق تولید 
و خودکفایی بیان داشت: در هر گوشه این نمایشــگاه مشاهده می شود  که 
تحریم ها توســط متخصصان و محصوالت ایرانی به چالش کشــیده شده 
اســت.تفاهم نامه ای که بسته می شــود برای تامین ریل از سوی ذوب آهن 
اصفهان ، نماد خودباوری و تکیه بر توان داخلی است، در واقع با تولید ریل ملی 
از واردات آن جلوگیری شده است. وی افزود : جهت راه آهن چابهار - زاهدان 
با موافقــت مقام معظم رهبری از محل صندوق توســعه ملــی به این پروژه 
رقمی تخصیص یافت که نشان دهنده اهمیت آن است. وزیر صنعت، معدن 

و تجارت نیز در این مراسم گفت: 
در سال 97 بیش از 12 میلیارد دالر 
واردات کاهش یافت و طبق برنامه 
10 میلیار دالر دیگر تا ســال آینده 
کاهش می یابد. وی افزود:امسال 
روح جدیــدی در صنعــت دمیده 
شــده و هــر روز شــاهد افتتاح 
پروژه هــای مربــوط به ســاخت 
داخل هســتیم و ظرفیــت های 
زیادی در کشــور داریم و در همه 
زمینه ها قادر به توسعه و افزایش 
تولید خواهیــم بود.رحمانی اظهار 
داشــت: در پروژه هــای تولیدی، 
قطع وابســتگی در اولویت است 
و بعد از آن توجیه اقتصادی مــورد توجه قرار می گیرد.وزیر صمت با اشــاره 
به اقدامات گســترده در صنعت فوالد جهــت قطع وابســتگی گفت: در این 
حوزه نهضت ساخت داخل اهمیت  بســیاری دارد و مرکز حمایت از ساخت 
داخل در وزارت صمت راه اندازی شــده اســت. وی افــزود: در هر حوزه ای 
 ســاخت داخل اتفاق می افتد با تمــام توان واردات آن مدیریت می شــود.

31 درصد واردات کاهــش یافته و در1600 ردیف تعرفه واردات ممنوع شــده 
است . دکتر سعید محمد، فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( نیز 
در افتتاحیه این نمایشگاه گفت : جذب ســرمایه در بخش تولید و تسهیالت 
جهت صادرات غیرنفتی از جمله خواسته های بخش تولید کشور است. وی 
افزود: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( توانسته زیر ساخت های کشور را 
توسعه دهد و به هیچ عنوان رقیب بخش خصوصی نیست بلکه از این بخش 
حمایت می کند .شــایان ذکر است؛ محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی از 
غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشــگاه توانمندی های فنی و مهندسی ایران 
با محوریــت رونق تولید بازدید کــرد.ذوب آهن اصفهان بــا برپایی غرفه ای 
در نمایشگاه توانمندی های فنی و مهندســی ایران با محوریت رونق تولید، 

محصوالت جدید را  در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.

امضای تفاهم نامه تامین ریل ملی راه آهن چابهار- زاهدان با حضور دو وزیر
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