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نماینده مردم ساوه در مجلس روایتى را از ابتالى خود به 
بیمارى کرونا تا بهبودى بیان کرد.

محمدرضــا منصورى گفت: مــن به همــراه جمعى از 
نمایندگان روز دوشــنبه پنجم اسفند تست کرونا دادیم و 
چهار پنج نفر بودیم که تستمان مثبت شد. من از آن روز در 
قرنطینه خانگى هستم، دارویى برایم تجویز شده بود که آن 
را از مجلس تحویل گرفتم، روزهاى اول که با تب و سرفه 
گذشت سخت بود، البته روز به روز به سمت بهبودى رفتم. 

حاال هم حالم بهتر شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: متأ سفانه در این مدت همسرم 
هم کمى درگیر شــد، البته ایشان تســت نداد و از همان 

قرص هایى که من هم مى خوردم استفاده کرد و حاال رو 
به بهبودى است.

منصورى اضافه کرد: من درباره تســت مجدد مشورت 
کردم اما گفتند نیازى به این کار نیســت؛ چرا که ممکن 
است دوباره موقع تســت دادن مبتال شوى، ضمن اینکه 
این بیمارى باز هم نهفته است و باید یکى دو هفته دیگر 

مراقبت کنیم.
وى درباره نحوه ابتالى خود به این بیمارى گفت: ارتباط 
ساوه با قم زیاد است و در روزهاى آخر تبلیغات هم ما ارتباط 
زیادى با مردم برقرار کردیم و وقتى به تهران آمدم وضعیتم 

زیاد خوب نبود.

مدیرکل مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل شــرکت 
مدیریت منابع آب ایران گفت: آخرین آمار سطح پوشش 
برفى حوضه هاى آبریز نشان مى دهد که این پوشش 230 

هزار کیلومتر است.
سیف ا... آقا بیگى در مورد آخرین وضعیت و حجم ذخایر 
سدها گفت: در شرایط کنونى و طبق آخرین آمارهاى مربوط 
به سدها (روز شنبه هفته جارى) میزان آبى که در مخازن 
سدهاى کشور ذخیره شده معادل 61 درصد است. اما این 
انگاره نباید به این شکل وجود داشــته باشد که مدیریت 

مصرف آب فراموش شود.
آقابیگى خاطر نشان کرد: از حدود 50 میلیارد و 500 میلیون 

مترمکعب ظرفیت سدهاى کشور معادل 61 درصد حجم 
مخازن سدها پر شده و حدود 39 درصد حجم سدها خالى 
اســت. البته این حجم ســدها به طور متوسط براى کل 
سدهاى کشور عنوان مى شــود و ممکن است حجم آب 
در برخى سدها پایین تر و در برخى سدها باالى 90 درصد 

پر از آب باشد.
آقا بیگى تأ کید کرد: با توجه به فصلى که در آن قرار گرفته ایم 
و پوشش برفى که در برخى از حوضه ها وجود دارد و حتى 
پیش بینى بارندگى در ایام باقى سال و ماه فروردین در خیلى 
از استان هاى شمال غرب، غرب و مناطق شمالى وضعیت 

منابع آب خوب پیش بینى مى شود.

ماجراى ابتالى نماینده 
مردم ساوه در مجلس به کرونا

230 هزار کیلومتر 
پوشش برفى داریم

بسیارى از افراد 
درك نمى کنند

  مهر | فریــدون محمدى، دبیر ســتاد 
مرکزى هماهنگى خدمات ســفر مى گوید: ما 
نمى توانیم رسماً اعالم کنیم که سفرهاى نوروزى 
تعطیل شده اســت ولى همه اســتان ها اعالم 
کرده اند که مســافر نمى پذیرنــد به خصوص 
استان هاى مقصد سفر؛ با وجود این، مردم باز هم 
به سفر مى روند. عده اى در ایام عید و یا زمان هاى 
دیگر براى دید و بازدید اقوامشان سفر مى کنند 
یعنى به این معنا نیست که آنها حتماً از تأسیسات 
گردشگرى بهره مى برند. بسیارى از افراد هنوز 
خطر ویروس و سفر کردن در این شرایط را درك 

نکرده اند.

خیز جدید کرونا 
وزیر بهداشــت، در پایان نشســت    پانا |
با رئیس مجلس شوراى اســالمى و همچنین 
اعضاى کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس، 
به تشــریح تازه ترین وضعیت کرونا در کشور 
پرداخت. ســعید نمکى در حاشیه این نشست، 
گفت: طبق پیــش بینى هــا در روزهاى پیک 
بیمارى کرونا هستیم. وى با اشاره به این موضوع 
که در برخى از استان ها شــرایط تقریباً متعادل 
شده است، افزود: در برخى از نقاط کشور به دلیل 
جابه جایى موارد آلودگى، خیز جدیدى از بیمارى 

در حال شکل گیرى است.

پیامک گران مى شود
  مهر | معاون وزیر ارتباطات با اشاره به 
تصمیم قانون بودجه 99 براى افزایش نرخ پیامک 
تلفن همراه گفت: این افزایش قیمت از فروردین 
ماه اعمال مى شــود. حســین فالح جوشقانى 
گفت: هم اکنون قیمت هر پیامک فارسى حدود 
9 تومان است که با ابالغ این قانون، به حدود 10 
تومان مى رسد و قیمت هر پیامک التین حدود 
22 تومان است که در سال 99 حدود 23 تومان 

محاسبه خواهد شد./1420

این شجاعت نیست
فرمانــده ســتاد کروناى    خبر فورى |
تهران گفت: برخى در اطــراف تهران پنهانى 
در تاالرهــا عروســى گرفتند! این شــجاعت 
نیســت. هر فرد مبتال به کرونا دستکم سه نفر 
را آلوده مى کند و اگر کســى در این عروسى ها 
مبتال باشــد هزاران نفر دیگــر در جامعه آلوده 

مى شوند./1421

آرایشگاه هاى قم 
تعطیل شدند

سرپرســت مرکز    خبرگزارى حوزه |
بهداشت شهرستان قم در پى شیوع کرونا ویروس 
در نامه اى دستور تعطیلى تمامى آرایشگاه هاى 
قم را به رؤساى اتحادیه هاى صنف آرایشگران 
زنانه و مردانــه قم تا اطالع بعــدى ابالغ کرد. 
مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومى فرماندهى 
انتظامى قم در صــورت  تخلــف از ابالغیه با 

واحدهاى متخلف برخورد خواهند کرد.

عجیب ترین کنسرت سال 
  برترین ها| کنســرتى با همکارى برج 
میالد و مؤسسه فرهنگ گســتر صبا با عنوان 
«صندلى هاى خالى» اجرا خواهد شد. خواننده 
این کنسرت کسى نیست جز روزبه نعمت اللهى. 
او براي مخاطبانش نوشــت: «کنســرتى را در 
سالن خالى برج میالد برگزار خواهم کرد... این 
کنسرت به صورت زنده براى شما اجرا و پخش 
مى شود... تاریخ برگزاري کنســرت شنبه 24 
اســفند ماه ساعت 10  شــب خواهد بود. لینک 
اجراي زنده این کنســرت در یکی دو روز آینده 
در صفحه شــخصی ام اطالع رســانی خواهد

 شد.»

پافشارى روى 
تئورى جنگ بیولوژیک

بعد از صحبــت هاى چنــد تن از    برترین ها|
مقامات کشورمان از جمله سردار جاللى، رئیس سازمان 
پدافند غیر عامل و سردار حسن عراقى زاده، رئیس اداره 
بهداشت و درمان ســتاد کل نیروهاى مسلح، محمود 
احمدى نژاد هم در توییتى درباره احتمال حمله بیولوژیک 
از طریق انتشار ویروس کرونا اشاره و تأکید کرد: براى 
جهانیان روشن است که کروناویروس جهش یافته، در 
آزمایشگاه تولید شده است. این ویروس توسط جنگ 
افزارسازهاى بیولوژیکى متعلق به قدرت هاى جهانى 
ساخته شده و این تهدید براى بشــریت، ویرانگرتر از 
سایر سالح هایى است که بشریت را هدف قرار مى دهد.

کرونا پشت پرده دارد؟
  تسنیم| دکتر صدرا... محمودى، عضو هیئت 
علمى دانشگاه بقیه  ا... (عج) و متخصص طب اورژانس با 
بیان اینکه سرایت پذیرى کروناویروس بر اساس آخرین 
نظر سازمان بهداشت جهانى مســاوى آنفلوآنزاست، 
متذکر شــد: فضایى که در جهان درباره کروناویروس 
ایجاد شده ممکن است پشت  پرده سیاسى و اقتصادى 
نیز داشــته باشــد زیرا به   وجود آمدن جوهاى روانى و 
اجتماعى همیشه منتج به کشــف واکسن و یکسرى 

مسائل اقتصادى مى  شود./1418

«ترامپ» تست کرونا نداده 
  تابناك | کاخ ســفید در بیانیه اى اعالم کرد، 
رئیس جمهورى آمریکا تست کروناویروس نداده است. 
بیانیه کاخ سفید پس از آن منتشر مى شود که دستکم 
دو قانونگذار آمریکایى که به تازگى در یک کنفرانسى 
شرکت کرده بودند و یکى از افراد حاضر در آن آلوده به 
کروناویروس بوده است، خودشــان را قرنطینه کردند. 
«استفانى گریشام»، سخنگوى کاخ سفید دوشنبه گفت: 
وضعیت سالمت «دونالد ترامپ» عالى است و پزشک او 

از نزدیک مراقب او است.

پاسخ زائرى به دهباشى
حجت االسالم محمدرضا    خبرگزارى حوزه|
زائرى در توییتى به ادعاى حسین دهباشى که گفته بود 
بعضى روحانیون نگذاشــتند قم قرنطینه شود واکنش 
نشان داد. زائرى نوشت: «شــما حق دارید از ناراحتى و 
درد چیزى بنویســید، اما آیندگان هم حق دارند بدانند 
مشخصًا چه کسى مانع قرنطینه شدن قم بوده! االن با 
یکى از علماى قم صحبت کردم، به صراحت فرمودند: ما 
و بزرگان قم هیچ منعى براى اقدامات الزم نداشته ایم. 
به جاى متهم کردن یک قشر گسترده، مصداقى براى 

ادعایمان ذکرکنیم.»

تعویق مرحله دوم انتخابات؟ 
على ربیعى، ســخنگوى دولت در    تسنیم|
خصوص سرنوشــت برگزارى مرحلــه دوم انتخابات 
مجلس که قرار بود در تاریخ 29 فروردین برگزار شود 
گفت:  اگر تا روز 29 فروردین شرایط کرونا در کشور به 
همین وضع باشد، با هماهنگى شوراى نگهبان تاریخ 
برگزارى مرحله دوم انتخابات در حوزه هاى مشــمول 
به تاریخ دیگرى موکول خواهد شد. مثًال احتمال دارد به 

شهریور موکول شود.

چین با کرونا وداع مى کند
چینى ها مــى گویند پایان شــیوع    انتخاب|
ویروس کرونا با تدابیر اتخاذ شــده، نزدیک است. در 
روزهاى نخست ماه ژانویه شــمار مبتالیان در ووهان 
روزانه به بیش از 5000 نفر مى رســید اما با گذشــت 
نزدیک به دو ماه چین موفق شــد این رقــم را به زیر 
صد  نفرکاهش دهد و تــازه ترین آمارهــا هم حاکى 
از ابتالى تنها 19 نفــر در 24 ســاعت منتهى به روز 
سه شنبه است. موفقیت برجســته چین این است که 
در بســیارى از مناطق در چهار روز گذشته موردى از 
کرونا وجود نداشــته و موارد روزهــاى اخیر در برخى 
از شــهرها هم بســیار محــدود و در حد صفــر بوده 

است./1419

خبرخوان

آمار کسانى که براى واکسینه شدن در برابر ویروس کرونا 
به نوشیدن الکل روى آورده و جان خود را از دست داده اند، 
رو به افزایش است. حاال دیگر مى توان گفت مانند آنچه 
در شیوع ویروس  کرونا طى دو سه هفته اخیر شاهد بودیم، 
هر روز به سیاهه استان هاى درگیر این ماجراى جدید هم 

افزوده مى شود.
بعد از آنکه اهواز به عنوان کانون مسمومیت با الکل معرفى 
شد و خبرها از تهران و البرز هم حاکى از مشاهده مواردى 
از این مســمومیت بود، دیروز نوبت کرمانشــاه رسید که 
بیمارســتان هایش براى پذیرایى از الکلى هاى نگران از 

کرونا بسیج شوند.  
آنطور که مدیرعامل مرکز آموزشــى درمانى امام خمینى 
(ره) کرمانشاه خبر داده است، از روز 16 اسفند تا ظهر دیروز، 
16 کرمانشاهى براثر مسمومیت با الکل به این بیمارستان 
مراجعه کرده اند و یکى از آنها فوت شــده است.11 نفر از 
آنها نیز تا روز گذشــته در بخش مســمومیت بیمارستان 

بسترى بودند. 
اما در اهواز، اوضاع بــه مراتب وخیم تراســت. در حالى 
که آمار قربانیان تا ظهر روز دوشــنبه، 16 نفر اعالم شده 
بود، سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اهواز از افزایش 
فوتى هاى ناشــى از مســمومیت الکلى بــه 36 مورد تا 

سه شنبه خبر داد. 
على احسان پور ظهر روز گذشته گفت: در 24 ساعت منتهى 
به روز سه شــنبه170 مورد مسمومیت جدید با مشروبات 
الکلى تقلبى به مراکز درمانى استان مراجعه کرده که 95 

درصد این موارد در اهواز بوده اســت. وى افزود: میانگین 
سنى فوت شدگان 31 سال اســت و کم سن ترین قربانى 

مشروبات الکلى، یک نوجوان 16 ساله بوده است.
از طرف دیگر در پایتخت هم رئیس بخش مســمومین 
بیمارستان لقمان در تهران و عضو هیئت علمى دانشگاه 
علوم پزشکى شهید بهشــتى از مسمومیت برخى افراد به 

دلیل مصرف محلول هاى ضدعفونى کننده الکلى در استان 
تهران خبر داد و گفت: مــردم باید توجه کنند این ذهنیت 
که ُشــرب الکل مى تواند از ابتال به بیمــارى کووید-19 
پیشگیرى کند، کامًال غلط است و هیچ پایه و اساس علمى 
ندارد. شادنیا با اشاره به مصرف ژل ضدعفونى کننده و در 
مواردى محلول هاى الکلى از سوى برخى افراد با این توجیه 

که این اقدام از ابتالى آنها به بیمارى کووید-19 جلوگیرى 
مى کند، گفت: متأسفانه از شهرهاى مختلفى چون اهواز، 
البرز، تهران و... مواردى از این اقدام گزارش شــده است. 
مشخص آن اســت که در چند روز گذشته شاهد افزایش 
موارد مسمومیت با الکل ســمى متانول بودیم به گونه اى 
است که روزانه حدود چهار یا پنج مورد از این اقدام را به من 

گزارش مى دهند.
اما در این میان، بهروز بنیادى، عضو کمیسیون بهداشت 
در مجلس شوراى اسالمى در رابطه با مسمومیت الکلى 
که اخیراً رخ داده اســت، دیدگاه دیگــرى را مطرح کرد. 
اودر گفتگویى تصریح کرد: مســمویت بــا الکل اتفاق 
تازه اى نیست ولى مى بایست پزشــک قانونى گزارش 
مبســوط به خبرگزارى ها و نهادهاى مســئول بدهد که 
آیا مســمومیت، بخاطر موضوع کروناســت یا برداشت 
اشتباهى صورت گرفته است. البته ممکن است صداوسیما 
توصیه هاى اشــتباهى را مطرح کرده باشد و یا بروشورها 
و مراکز بهداشــتى اشتباهى مرتکب شــده باشند زیرا در 
همه اخبار و رسانه هاى دیدارى و شــنیدارى، گفته شده 
الکل براى ضدعفونى دســت ها و سطوح استفاده شود اما 
در هیچ جا گفته نشــده باید به صــورت خوراکى مصرف 
شود. قطعًا باید پزشکى قانونى و قوه قضاییه در این زمینه 
ورود و علت را شفاف کنند که چه کسانى دچار مسمومیت 
شــده اند. آیا ب خاطر اطالع رســانى و آموزش اشتباه بوده 
اســت یا خیر؟ البته افراد ســودجویى در فضاى مجازى 
راهنمایى اشــتباه مى کنند. در این زمینــه پلیس فتا باید

 بررسى هاى الزم را داشته باشد.

صحت و سقم مبتال شدن یا نشدن وزیر ورزش به ویروس کرونا هم از آن داستان 
هاى عجیب شده است. اول اینکه خود سلطانى فر تا این لحظه نسبت به این خبر 
واکنش نشان نداده و دیگر آنکه خبرگزارى «برنا» که متعلق به وزارت ورزش 

است نیز گزارش کاملى در این باره منتشر نکرده است. 
از طرفى با افزایش شمار مبتالیان به کرونا در کشور و به خصوص ابتالى چند 
تن از چهره هاى سیاسى و مطرح به این ویروس و حتى درگذشت تعدادى از آنها، 

کرونایى شدن یا نشدن وزیر ورزش با حساسیت رسانه ها پیگیرى مى شود!
او بعد از رضا رحمانى، وزیر صمت، دومین وزیر کابینه اســت که شایعات جدى 
درباره کرونایى شدنش ورد زبان هاســت. این در حالى است که شایعات درباره 

اسحاق جهانگیرى هم کم نیست!
اما اولین گمانه زنى درباره اینکه ســلطانى فر به این ویروس مبتال شده را یک 
فعال رســانه اى مطرح کرد. مصطفى فقیهى که در حال حاضر پایگاه اطالع 
رسانى «انتخاب» که از جمله سایت هاى پرمخاطب است را مدیریت مى کند، 

روز دوشنبه توییتى را در صفحه خود منتشــر کرد مبنى بر اینکه تست کروناى 
مسعود ســلطانى فر، وزیر ورزش و جوانان مثبت شده است. این خبر بالفاصله 
توسط سایت «برنا» تکذیب و اعالم شد که وزیر ورزش در همان روز در محل 
کار خود در وزارت ورزش و جوانان حاضر بوده و حتى مصاحبه  هم انجام داده و 
هیچ گونه عالئم بیمارى، حتى سرماخوردگى نیز ندارد! از طرفى، مازیار ناظمى، 

مســئول روابط عمومى وزارت ورزش هم کرونا گرفتن مسئول باال دستى اش 
را تکذیب کرد.

اما فقیهى روز گذشته در توییت دیگرى باز هم بر اعتقاد خود مبنى بر کرونایى 
شدن وزیر ورزش پاى فشرد و حتى تکذیب این خبر را یک «عادت زشت» نامید: 
«نمى دانم چه عادت زشتى است که ابتال به کرونا را بیهوده تکذیب مى کنند! 
مگر ایدز است که خجالتشان مى آید؟ تازه آن هم جاى شرم ندارد! از همه منابع و 
نزدیکانش جویا شدم، تأیید کردند، حاال پس از انتشار مى گویند کذب است و در 

محل کارش مشغول! کسى گفت بسترى است؟»
اگر آنطور که مدیر ســایت «انتخاب» با اطمینان مى گوید سلطانى فر به این 
ویروس مبتال شده  و اگر کرونایى شدن معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت 
شایعه بوده، پس سلطانى فر اولین وزیر کابینه و دومین عضو هیئت دولت (بعد 
از معصومه ابتکار) است که کرونا گرفته است. اگر هم وزیر صمت دومین نفر و 
جهانگیرى سومى است، پس کرسى سلطانى فر چهارمین جایگاه هیئت دولت 

است که مورد تهاجم کرونا قرار گرفته است! 

ماجراى خیلى عجیب کرونایى شدن دولتى ها!

مسمومیت الکلى همچنان قربانى مى گیرد
اهواز، تهران،البرز و حاال کرمانشاه

آرمان کیانى

مانى مهدوى

یادداشت روز دوشــنبه روزنامه نصف جهان در انتقاد از 
عقب نشینى اســتاندار اصفهان از موضع اولیه خود در 
زمینه ممنوعیت ورود مســافران نــوروزى به اصفهان 
بازتاب مناسبى در محافل مختلف داشت و باعث شد تا 
مطالبه گــرى خاصى در این زمینه در ســطح اســتان 

به وجود آید.
در این رابطه خود اســتاندارى اصفهان نیز در خبرى که 
توسط خبرگزارى فارس منتشر شــد، بسیار محتاطانه 
به اظهار نظر پرداخته و تأکید کرد: «اســتان اصفهان به 
دلیل مواجهه با بیمارى کرونا امسال مقصد خوبى براى 
مسافرت نیســت. هیچ کدام از مدارس، مسافرخانه ها، 
اردوگاه ها، ورزشــگاه ها، مهمانسراها، زائرسراها، مراکز 
تفریحى و گردشگرى مجاز به سرویس دهى به مسافران 
نیستند.» اینکه چرا همچنان شخص اول استان از اعالم 
ممنوعیت ورود مسافران به صراحت صحبت نمى کند 
و با ارائه نظراتى ارشــادى به اعــالم موضع مى پردازد 
جاى ســئوال دارد که یا به روحیــه محافظه کارى وى 
بر مى گردد و یا اینکه مالحظات غیر قابل توجیه دیگرى 
را در نظر مى گیرد، بــه خصوص آنکه وى در ممنوعیت 
پذیرش مســافر هنوز نامى از هتل هاى استان به میان 
نیــاورده و اینگونه پیام مى دهد که پذیرش مســافر در 

هتل هاى اصفهان بالمانع است.
اما در کنار این مطالب روز گذشته شوراى شهر اصفهان 
نیز باالخره به خود آمد و برخى از اعضاى آن مطالبى را 

مطرح کردند که اگر چه براى انتظارى که از آنان به عنوان 
نمایندگان مردم براى حضور مؤثر و مســتمر در صحنه 
بحران وجود داشت، بســیار دیر و کم تأثیر است ولى به 
همین میزان اندك نیز جاى شــکر دارد تا حداقل نشان 

بدهد پارلمان شهر دچار خواب آلودگى مزمن نیست.
در همین ارتباط تعدادى از اعضاى شوراى شهر اصفهان 
در مطالبى که تیغ تیز انتقادى آن عیان و نهان به سوى 
استاندار اصفهان نشانه گرفته شده بود، موارد ویژه اى را 
مطرح کردند. به طور مثال کورش محمدى از یک اقدام 
نابخردانه در اصفهان خبر داد و گفت: «متأسفانه گزارشى 
عجیب مبنى بر دفن اجســاد بیماران مبتال به کروناى 
دیگر استان ها در اصفهان دریافت کردیم. درست است 
که دفن این اموات به صورت اســتاندارد انجام مى شود 
اما نکته اینجاست که بدین طریق در واقع یک خودرو، 
کلونى از این ویروس را در شهر جابه جا مى کند. بر این 
اساس نیازمند مدیریت جدى مســئوالن استان در این 

ارتباط هستیم.»
نصیر ملــت، رئیس کمیســیون اقتصــادى، حقوقى و 
گردشگرى شوراى اسالمى شــهر اصفهان نیز معتقد 
است: «در استان اصفهان از روز اول، تکلیف مسئوالن 
در مقابله با شیوع کرونا مشخص نبوده و هنوز هم معلوم 
نیست قرار است به جامعه آرامش بدهند یا خطر واقعى را 
به آنان گوشزد کنند. باید بدانیم خطر کامًال جدى است 
و اگر یک نفر مبتال شــد، یک خانواده را درگیر مى کند. 

مواردى را دیده ام که فرد درگیر یک مجتمع را از امنیت 
انداخته اســت بنابراین براى خروج از این بحران ها باید 
مدیریت استان به میدان آمده و حساسیت ها بیشتر شود.»
فریده روشن هم مى گوید: «به مرحله اى رسیده ایم که 
همگان مى گویند اگر قرنطینه قم جدى گرفته مى شد، 
شیوع بیمارى به این حد نمى رســید اما اکنون شرایط 
گذشــته قم براى اصفهان در حال تکرار شدن است. از 
مسئوالن استانى درخواســت داریم حداقل براى انتقال 
حس خطر به مردم شهر، ساعات حضور اصناف محدودتر 

شده و از شرایط عادى فاصله بگیرد.»
مهدى مزروعى، سخنگوى شــوراى شهر اصفهان هم 
کمى صریح تر اظهار کرد: «طبق نظرات کارشناســى 
بسته شدن ورودى هاى شهر و استان و نیز تعطیلى شهر 
براى جلوگیرى از شیوع کرونا سودمند خواهد بود؛ بنابراین 
رئیس جمهور و اســتاندار اصفهان اگر در این خصوص 
تصمیم قاطعى نگیرند، هر مشکلى که پیش آید، مسئول 

جان تک تک شهروندان اصفهانى خواهند بود.»
وى ســپس به تناقض موجود در ســخنان استاندار هم 
پرداخته و با تأکید بــر اینکه حفاظت از جان مردم ربطى 
به جبهه هاى سیاسى ندارد و خواسته برانداز و ضدانقالب 
نیست که در خصوص رعایت آن قاطعیتى وجود ندارد، 
تصریح کرد: «اســتاندار باید این موضوع را بداند که از 
جان مردم نخواهیم گذشــت؛ ایشــان روزى مى گوید 
رفت وآمدها به اســتان محدود مى شود و یک روز دیگر 

اعــالم مى کند این حــرف را من نگفتــه ام و معاندین 
گفته اند.»

فتح ا... معین نیز به عنوان رئیس کمیسیون پایش، نظارت 
و پیگیرى شوراى اســالمى شهر اصفهان پاى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان را هم به میــان آورده و تأکید 
مى کند:«اگر تصمیم بر تعطیلى مراکز و صنوف شــهر 
باشد، مأموران شهردارى را ملزم به انجام این تصمیمات 
مى کنیم، اگر بگویند اتوبوس ها از فعالیت باز ایســتند، 
همان کار را مى کنیم اما باید این تصمیم گیرى توســط 
استاندارى انجام شود تا شــهردارى نیز بنا بر آن اقدام 
کند. شهردارى تنها یک حلقه از تصمیم گیرى در رابطه 
با موضوع تعطیلى شــهر است و باید اســتاندار توسط 
دانشگاه علوم پزشــکى براى تعطیل شدن شهرتوجیه 

شود.»
با توجه به تمام این موارد و ناگفته ها و نانوشته هاى دیگر 
و با توجه به سخنان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان که اعالم کرده: «اصفهان از نظر سرعت ابتال 
به کرونا در رده اول کشور قرار دارد.» باید منتظر بمانیم 
و ببینیم «عباس رضایى» به عنــوان عالى ترین مقام 
تصمیم گیر در اســتان اصفهان، آیا تدبیر خاصى براى 
مقابله با کروناى خانمان سوز در چنته دارد تا جان مردم 
را نجات دهد یا اینکــه همچنان بــا مالحظه کارى و 
محافظه کارى، اوضاع و احوال موجود را به صورت بارى 

به هر جهتى اداره خواهد کرد.

با توجه به ضعف مواجهه با بیمارى کرونا صورت گرفت؛

ایرج ناظمى
 افزایش انتقادات از استاندار اصفهان



استاناستان 03033719 سال  شانزدهمچهارشنبه  21 اسفند  ماه   1398

امر به معروف 
براى پیشگیرى از کرونا 

حمیدرضا تأملى، فرماندار اردستان با بیان اینکه اگر مردم 
توصیه هـاى بهداشـتى را رعایت نکننـد مطمئناً وضع 
موجود بدتر خواهد شـد، گفت: مبارزه بـا کرونا نیازمند 
بسیج همگانى اسـت. مردم باید نسـبت به یکدیگر در 
پیشـگیرى از این ویروس امر به معروف و نهى از منکر 

داشته باشند.

پایان هفته آلوده در راه است
کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان 
گفـت: غلظـت آالینده هـا در سـاعات اولیـه روزهاى 
پنج شـنبه، جمعه و شـنبه در مناطق مرکزى استان به 
ویژه کالنشـهر اصفهان روند افزایشـى خواهد داشت. 
ویکتوریا عزتیان با اشاره به افزایش 2 تا 3 درجه اى دما  
گفت: چوپانان با دماى 21 درجه سانتیگراد باالى صفر 
و میمه و بویین و میاندشـت با دماى 7 درجه سانتیگراد 
زیر صفر به ترتیب گرم ترین و سردترین مناطق استان 

پیش بینى مى شود.

کشف 17 هزار لیتر 
مواد ضدعفونى کننده 

با همت سربازان گمنام  امام زمان (عج) در سپاه اصفهان، 
17 هزار لیتر مواد ضد عفونى کننده غیرمجاز در یک واحد 
تولیدى در شهرك صنعتى مورچه خورت کشف و ضبط شد. 
پیش از این نیز حدود  سه میلیون اقالم احتکارى در استان 

اصفهان توسط نیروى انتظامى کشف و ضبط شده بود.

پست علیه کرونا
مدیرکل پسـت اسـتان اصفهان گفت:  پست سـیار در 
راستاى پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا براى نخستین 
بار در کشـور در این اسـتان راه اندازى شده است. حمید 
باقرى اظهار کرد: فرد متقاضى مى تواند از طریق تماس 
با شماره تلفن  41400000 ، درخواست خود را نسبت به 
اعزام واحد سیار به محل مورد نظر اعالم کند. با استفاده از 
این خدمت، دیگر نیازى به مراجعه حضورى شهروندان به 

واحدهاى پستى براى ارسال مراسالت نیست.

آغاز توزیع ماسک پارچه اى
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان از توزیع ماسـک پارچه اى تولید شـده توسـط 
صنایع و اصناف از روز دوشنبه در برخى از فروشگاه هاى 
زنجیره اى اصفهان خبر داد. سیدحسـن قاضى عسـگر 
افـزود: کار توزیـع ایـن ماسـک ها در فروشـگاه هاى 
زنجیره اى کوثر در کالنشهر اصفهان آغاز شد و به مرور 

در سایر نقاط گسترش مى یابد.

فعالً محدودیت ترافیکى نداریم
رئیس پلیس راهور استان اصفهان از تعطیلى مراکز خدمت 
رسانى پلیس به شهروندان با بیش از 2000 مراجعه کننده 
در روز خبر داد و گفت: اکنون شهر اصفهان کمى در حال 
شلوغ شدن است و متأسفانه با وجود این همه تأکید باز هم 
بعضى از رانندگان رعایت نمى کنند. محمدرضا محمدى 
اظهارکرد:  فقط در کاشـان همکاران مـا محدودیتى اجرا 
مى کنند، ولى ستاد مبارزه با کرونا در استان فعًال مصوبه اى 

براى محدودیت هاى ترافیکى در اصفهان نداشته است.

اصناف نجف آباد
 تعطیل نمى شوند

فرماندار نجـف آباد بـا تکذیب اینکه یکـى از مصوبات 
جلسات سـتاد بحران تعطیلى فروشـگاه هاى بزرگ و 
برخى اصناف بوده اسـت، گفت: «مصوبه ستاد بحران 
را فرمانـدارى ابـالغ مى کند و مـا چنین چیـزى ابالغ 
نکردیم.»  اخیـراً نامـه اى در فضاى مجـازى در مورد 
فعالیت واحدهاى صنفى در شهرستان نجف آباد منتشر 
شـد. در این نامه آورده شـده کـه این تصمیـم مبنى بر 
مصوبه سـتاد بحران اتخاذ شـده اسـت. این نامه از روز 
دوشنبه در فضاى مجازى و صفحات مختلف دست به 

دست مى شود.

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه شــرکت یکپارچه آب و فاضالب استان اصفهان، 
آبرسانى پایدار به روستاییان را در اولویت قرارداده اعالم 
کرد: در سال هاى اخیر به رغم چالش هاى موجود، آب 
شرب پایدار جمعیت تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان 
بزرگ تأمین شد، بدین ترتیب هم اکنون تأمین پایدار آب 
شرب روستاییان یکى از اولویت هاى شرکت یکپارچه 

آب و فاضالب استان اصفهان است.
هاشم امینى در مراسم معارفه تعدادى از معاونین و مدیران 
شــرکت یکپارچه آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
فرایند یکپارچه سازى با توجه به حفظ کرامت و شئونات 

نیروى انسانى صورت گرفت به طورى که جایگاه شغلى، 
حقوق و مزایاى کارکنــان محفوظ بماند. وى خطاب به 
کارکنان شرکت یکپارچه آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: همه باید با در نظر گرفتن ویژگى هایى همچون 
همدلى، وحدت، همکارى و تعامل اقدام به انجام وظایف 
محوله کنند تا این شرکت از لحاظ خدمات رسانى به مردم 

همچنان پیشرو در صنعت آبفا  در کشور باقى بماند.
مدیرعامل شرکت یکپارچه آب و فاضالب استان بیان 
کرد: باید با حساسیت و با اســتفاده از تمام ظرفیت ها و 
تجهیــزات، کنترل و پایش کیفى آب و پســاب به طور 

مستمر در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شوراى اسالمى شاهین 
شهر گفت: الیحه بودجه ســال 1399 شهردارى شاهین 

شهر 302 میلیارد و 800 میلیون تومان تصویب شد.
اسماعیل فرهادى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: با ارسال 
بودجه پیشنهادى شهردارى، طى چند جلسه این بودجه در 
صحن شورا بررسى که 70 درصد عمرانى و 30 درصد براى 
هزینه هاى جارى مشخص شد و در جلسات به دنبال آن 
بودیم که هزینه ها و درآمدها کامًال مشخص و واضح باشد. 
وى مهمترین اهداف در بررسى و تعیین بودجه شهردارى 
در ســال 99 را مدیریت مصرف و انضبــاط مالى، جلب 
مشارکت و همکارى بخش خصوصى در اجراى پروژه هاى 

درآمدزاى شهرى، افزایش مشارکت شهروندان در اداره 
امور شــهر و بهبود فضاى کســب و کار شهرى، اجراى 
پروژه هاى نیمه تمام و آغاز پروژه هاى جدید، شفاف سازى 
درآمدها و هزینه ها، اصالح نظام درآمد شهرى با رویکرد 
تقویت و وصول عوارض و درآمدهــاى پایدار و قانونى، 
بهبود و به کارگیرى نظام یکپارچه سازى و هوشمندسازى 
اطالعات، توســعه نظام برنامه ریزى شهرى و تدوین 
توسعه امور فرهنگى شهروندى و ارتقاى سرمایه اجتماعى 
نام برد. فرهادى گفت: زیر سازى قطار شهرى و متروى 
شاهین شهر - اصفهان که مسیر نهایى و مطالعه آن در 

حال اتمام است، در سال آینده آغاز مى شود.

بودجه سال 99 شهردارى 
شاهین شهر، 303 میلیارد تومان 

تأمین پایدار آب روستاییان؛ 
اولویت شرکت یکپارچه آبفا

عباس عبدى، روزنامه نگار و فعال اصالح طلب مشهور، 
معموًال در قامت تحلیلگرى که به نظاره موضوعات محلى 
بپردازد ظاهر نمى شود اما شیوع شدید کرونا در کاشان و 
آمارهاى متناقضى که نمى تواند بیانگر واقعیت هاى این 

شهرستان باشد، صداى او را هم درآورده است.
آنچه باعث شده عباس عبدى در این باره واکنش نشان 
دهد، اظهارات فرماندار ویژه کاشــان بود که آمار بزرگى 
از فوتى هاى ناشــى از ابتال به ویــروس کرونا در این 
شهرستان را آن هم روى آنتن زنده تلویزیون بیان کرد.    
على اکبر مرتضایى که دوشنبه شب در برنامه زنده شبکه 
اصفهان صحبت مى کرد، گفت: بر اساس گزارش وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى از ابتداى اسفند امسال 
تاکنون در شهرستان هاى کاشان و آران وبیدگل، 88 نفر 
به علت ابتالى به بیمارى کووید 19 فوت کردند و در زمان 
حاضر 1056 نفر در منطقه درگیر این بیمارى هستند که 
حدود نیمى از آنها از ابتدا تاکنون بهبود و ترخیص یافته  اما 

به علت شیوع بیمارى، افراد دیگرى جایگزین مى شود.
این در حالى اســت که آمار وزارت بهداشت از تعداد کل 
مبتالیان به کرونا در اســتان اصفهان نشان مى دهد تا 
ظهر دیروز فقط 618 نفر در این اســتان به کرونا مبتال 
شده اند. از طرف دیگر دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
هم در اعالم آمار مبتالیان و درگذشتگان کرونایى در این 
استان، شهرستان کاشان را مستثنى کرده و عدد و رقمى 

در این باره اعالم نمى کند.
همین موضوع باعث شد تا عباس عبدى روز گذشته در 
یادداشتى خواستار توضیح در این باره شود: «تا حاال فکر 

مى شد که اخبار و آمار متفاوت و متناقض به دلیل اظهارات 
افراد غیر مسئول رخ مى دهد ولى این یکى را نمى توان به 
هیچ وجه نادیده گرفت و گفت اظهار نظر فرد غیرمسئول. 
فرماندار باالترین مقام دولتى در شهرســتان است. آمار 
رسمى، تعداد کل مبتالیان در استان اصفهان را 601 نفر 
مى داند [ تا روز دوشنبه] و ایشان فقط در یک شهرستان 

این استان 1056 نفر اعالم کرده. مردم کدام را باور کنند؟ 
یا این فرماندار را عزل کنید یا بســاط اطالع رسانى خود 
را تخته کنید. شــاید براى تفاوت تعداد مبتالیان بشود 
توجیهى آورد هر چند پذیرفتنى نیست ولى تعداد مرگ و 

میر را مطلقاً نمى توان توجیه کرد.»
البته ظاهراً وزارت بهداشــت انتقادات عبدى را شــنیده 
است(!) چون روز گذشته خبرگزارى «فارس» به نقل از 

سخنگوى وزارت بهداشت، آمار اعالمى فرماندار کاشان را 
تکذیب کرد. کیانوش جهانپور در گفتگو با این خبرگزارى 
از ورود بخش هــاى غیرتخصصى به موضوع اعالم آمار 
انتقاد و بر اهمیت و لزوم تجمیع و اعالم رســمى آمار از 

سوى وزارت بهداشت تأکید کرد.
اما این باعث نمى شود تا چشم ها بر روى سرعت شیوع 
ویروس کرونا در اســتان اصفهان و مشخصًا در کاشان 
بسته شود. بر همین اساس هم اطالعیه شماره 14 ستاد 
پیشــگیرى و مدیریت بیمارى کرونا در منطقه کاشان 
حاکى از محدود شدن فعالیت برخى اصناف است. در این 
اطالعیه آمده که با توجه به روند افزایشى شیوع ویروس 
کرونا و با هدف قطع زنجیره انتقال، ساعت فعالیت کلیه 
اصناف در ســطح شهرستان کاشــان تا اطالع ثانوى تا 

ساعت 15 تعیین مى شود.
از طــرف دیگر گفته شــده ورودى هــا و خروجى هاى 
شهرستان کاشــان و آران و بیدگل رصد و کنترل شده و 
از ورود هر گونه خودروى غیربومى به منطقه جلوگیرى 
خواهد شــد. از همه مهمتر دیروز معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکى  که در جلســه علنى شوراى شهر اصفهان 
حاضر شده بود، رسماً اعالم کرد که تعداد مبتالیان کاشان 
و آران و بیدگل تقریباً با سایر شهرستان هاى استان برابرى 

مى کند و عمًال سیستم ها دچار چالش شده اند.
تمهیدات اندیشیده شده، هشــدار معاون علوم پزشکى 
در کنار اظهار نظر فرماندار ویژه کاشان و همچنین عدم 
اعالم آمار رسمى درباره میزان ابتال یا مرگ و میر مرتبط 
با ویروس کرونا در این منطقه نشان مى دهد که وضعیت 

در این شهرستان مهم استان عادى نیست.

آمار ضد و نقیض از مبتالیان و درگذشتگان کرونا در یکى از مهمترین شهرستان هاى استان اصفهان

در کاشان دقیقاً چه خبر است؟

اگر بگوییم جلســه دیروز شوراى شــهر اصفهان کامًال 
تحت تأثیر اظهارات معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان درباره شیوع بیمارى کرونا در استان بود، سخنى 
به گزاف نگفته ایم. بهروز کلیدرى در یکصد و شانزدهمین 
جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان واقعیت هایى 
را بیان کرد که حتى تصمیم اعضاى شورا به گران شدن 
25 درصدى کرایه اتوبوس هاى درون شهرى که همه 
ساله با حساسیت پیگیرى مى شــود را نیز تحت الشعاع 

قرار داده بود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: پس از 
ورود ویروس کرونا به استان، آمارها به صورت روزانه رصد 
شد و روزانه تعداد موردها افزایش پیدا کرد و از لحاظ تعداد، 
در رتبه سوم و چهارم کشــور قرار گرفتیم و این افزایش 

اصفهان را از نظر سرعت ابتال در رده اول قرار داد.
کلیدرى اظهار کرد: از دو روز قبل از 30 بهمن ماه که رسمًا 
اولین مورد کرونا در کشور اثبات و اعالم شد، ساختارهاى 
خود را براى پذیرش بیماران در استان آماده کرده بودیم 
و این امکان نیز فراهم شد که در داخل استان بیماران را 

تشخیص بدهیم.
وى افزود: پس از ورود کرونا به استان، آمارها به صورت 
روزانه در استان رصد شد و روزانه تعداد موردها افزایش 
پیدا کرد و از لحاظ تعداد، در رتبه هاى سوم و چهارم کشور 
قرار گرفتیم و این افزایش اصفهان را از نظر سرعت ابتال 

در رده اول قرار داد.
کلیدرى اضافه کرد: در بیش از دو هفته گذشته که شیوع 
کرونا افزایش پیدا کرده، بیــش از 1800 بیمار در حوزه 
علوم پزشکى اصفهان بسترى شده اند و اکنون دیگر هیچ 

شهرستان اصفهان از شیوع کرونا مصون نمانده است.
وى با اشاره به اینکه این آمارها تأیید شده و مردم اصفهان 
باید تصمیم بگیرند که مى خواهند چه مسیرى را انتخاب 
کنند، خاطرنشان کرد: تاکنون 17 کلینیک تخصصى و 80 
کلینیک عمومى در آمادگى کامل قرار دارند تا با استفاده از 
ظرفیت آنها، تراکم بیماران در بیمارستان به حداقل برسد 
زیرا توان سیستم بهداشتى و درمانى حد مشخصى دارد 
و نمى توان بار اضافى ترى به این سیستم افزوده کرد زیرا 
اگر چنین شرایطى اتفاق افتاد، کیفیت خدمات از استاندارد 

خارج مى شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان 
کرد: در اصفهان جداى از اینکــه میزان ورودى بیماران 
روبه افزایش است میزان بیماران بدحال نیز روبه افزوده 
شــدن اســت. وى با بیان اینکه اگر در هفته گذشته 50 
بیمار مشکوك در آى سى یو وجود داشت، اکنون بیش از 
صد بیمار وجود دارد و این موضوع یعنى احتمال مرگ و 

میر در استان بیشتر خواهد شد، اضافه کرد: حوزه درمان 
و بهداشــت تمام تالش خود را بــراى تحمیل حداقل 
مشــکالت به مردم گذاشــته اند و میزان مرگ و میر در 
حوزه علوم پزشکى اصفهان به وضوح کمتر از میانگین 

کشورى است.
کلیدرى با بیان اینکه در صف مقدم همکاران ما گله مند 
هستند از اینکه محدودیتى در شهر اندیشیده نمى شود، 
ادامه داد: اکنون پرسنلى را داریم که سه هفته است از همه 
آرزوهاى خود گذشــت کرده اند و در حال خدمت رسانى 
هســتند و گله مى کنند چرا این حس در بین مردم وجود 

ندارد که باید از شیوع بیمارى جلوگیرى کرد؟
وى گفت: سیکل انتقال یک ویروس را زمانى مى توانیم 
بشکنیم که ارتباطات به حداقل برسد بنابراین عبور و مرور 
عمومى و اصناف و... باید غیرفعال شــوند وگرنه گردش 
ویروس طوالنى تر خواهد شد و بیماران و مرگ و میرهاى 

بیشترى را تجربه خواهیم کرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح کرد: 
اگر بتوانیم محدودیت چهار هفته اى ایجاد کنیم، بهتر از 
این است که یک هفته دیگر به فکر شکست کرونا باشیم 
در حالى که در هر خانه یک ویــروس کرونا وجود دارد و 

مجبور شویم چهار ماه کل شهر را تعطیل کنیم.
وى با اشاره به اینکه از هم اکنون محدودیت ها براى برپایى 
جشن هاى نیمه شعبان اتخاذ شــود تا تراکم جمعیت به 
حداقل برسد، افزود: سفر افراد از کالنشهرها به روستاها و 
شهرهاى کوچک باعث مى شود که ویروس را از نقطه اى 
که آلودگى وجود دارد به مناطق به شدت آسیب پذیر که 

سالمندان نیز در آن زندگى مى کنند، منتقل مى شود.
کلیدرى با تأکید بر اینکه اگر تدبیــر نکنیم با تنش هاى 
بیش از حد افکار عمومى و فشــار آن به سیستم روبه رو 
مى شویم بنابراین مدیران نباید از تصمیمات عقب باشند 
و مردم از آنها جلوتر باشند، اظهار کرد: ایتالیا در قلب اروپا 
16 میلیون نفر را قرنطینه کرده است و در ایران نیز بهتر 
است این تصمیمات را مدبرانه تر انجام دهیم تا زودتر از 
زمانى که ممکن است براى اتخاذ تدابیر دیر شده باشد، 

تصمیم بگیریم.
وى اضافه کرد: اصفهان مقصد سفر چهار استان مازندران، 
گیالن، قم و تهران شــده و این امر به دلیل آمار باالى 
شــیوع کرونا در اســتان هاى مذکور، براى مردم بسیار 
خطرآفرین خواهد بــود. معاون درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان با بیان اینکه بیمارستان الزهرا(ع) در 

چرخه خدمات به بیماران عادى اســتان اصفهان است، 
افزود: این بیمارستان 80 تخت آى سى یو دارد، بیماران 
این بیمارستان نمى توانند در دیگر بیمارستان ها خدمت 
دریافت کنند. وى افزود: چنانچه بیمارستان الزهرا(س) 
را مرجع قرار مى دادیم مى توانستیم3000 ناقل کرونا در 
استان اصفهان تولید کنیم همچنین باید توجه داشته باشیم 
که کرونا امکانات خاصى نمى خواهد، ما امکانات را محدود 
نکردیم در همه شهرستان هاى استان براى ساماندهى 

امور برنامه ریزى داشتیم.
کلیدرى با بیان اینکه وزارت بهداشت درخواست درگیر 
نشدن بیمارستان الزهرا(س) با بیمارى کرونا را دارد، 
ادامه داد: همچنین 1700 تخت در بیمارســتان هاى 
تأمین اجتماعى براى بیمــارى کرونا تخصیص یافته 
و تنها 200 تــا 250 تخت به دیگر بیمــاران خدمات 

مى دهد.
معاون درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه 
بیمارستان عسگریه به عنوان حلقه پنجم درمان انتخاب شده 
است، اضافه کرد: به بیمارستان ها اعالم کردیم که در گام 
نخست کلینیک ها و در گام بعدى بخش هاى بیمارستانى را 

درگیر بسترى کردن بیماران کرونایى کنیم.

هشدارهاى بسیارجدى معاون دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در جلسه روز گذشته شوراى شهر

اصفهان، رتبه اول سرعت ابتال به کرونا در کشور
رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیست شوراى 
اسالمى شهر اصفهان از اســتاندار اصفهان خواست 
تا هر چه زودتر تکلیف ســالمت مــردم اصفهان را 

تعیین کند.
کورش محمدى صبح دیروز در جلسه علنى شوراى 
شــهر اصفهان با بیان اینکه این شهر در حال تبدیل 
شدن به کانون شیوع بیمارى کروناست، افزود: تدبیر 
براى کنترل ورودى هاى استان بسیار ضعیف است، 
مهمانپذیرها در حال پذیرش بیمار از قم و کاشــان 

هستند.
رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیست شوراى 
شهر اصفهان با بیان اینکه گزارشى مبنى بر دفن اجساد 
بیماران مبتال به کروناى دیگر اســتان ها در اصفهان 
داشته ایم، افزود: در اینکه دفن این اموات به صورت 
استاندارد است، حرفى نیســت اما نباید اجازه دهیم 
خودرویى کلنى ویروس را در شهر جابه جا کند و این 
امر باید مدیریت شود. وى افزود: استاندار اصفهان براى 
تعیین تکلیف سالمتى مردم اصفهان تصمیم گیرى 
کند، تا فرصت داریم و تا جایى که امکان کنترل شهر را 

داریم باید تصمیم گیرى کنیم.

دفن جسد بیمار کرونایى 
استان هاى دیگر 

در اصفهان؟!

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به ضرورت 
پذیرش مقتضیات مقابله با شیوع کرونا گفت: احساس 
من این اســت که هنوز برخورد دولت و دستگاه هاى 
اجرایى با بحران کرونا برخورد یک بام و دو هواســت 

و سردرگمى خاصى در مواجهه با آن شاهد هستیم. 
ناهید تاج الدین در گفتگو با «ایمنا» افزود: نمى توان 
هم گردشگرى را حفظ کرد و هم کرونا را از بین برد. 
مبادى ورودى شهرها باید بسته شده تا بدین وسیله 
زنجیره انتقال شکسته شود. پاك کردن صورت مسئله 
بحران نمى تواند کرونا را شکست دهد؛ گام اول مبارزه 

با بحران، پذیرفتن آن و مقتضیاتش است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 
تأکید کرد: استان اصفهان نیز مثل همه استان هاى 
دیگر به هیچ وجه پذیراى مســافران نــوروزى در 
این موقعیت خاص نیست و ســالمتى و حفظ جان

 اصفهانى ها باید براى مدیران در اولویت باشد. در این 
راستا الزم است با هتل ها و مهمانپذیرهایى که اقدام 

به پذیرش مسافران کنند برخورد قاطع شود.
تاج الدین خاطرنشان کرد: شیب ابتال به ویروس کرونا 
در اصفهان بسیار تند شده و هرگونه مماشات با بحران و 
نادیده انگارى آن، تبعات شدیدى براى سالمت و حفظ 
جان شهروندان دارد که مدیران اصفهانى باید متوجه 

این مسئله باشند.

شیب ابتال به ویروس 
کرونا در اصفهان 
بسیار تند شده است

اســتاندار اصفهان گفت: نقاهتگاه ها براى پذیرش 
بیمار یا انتقال بهبود یافتگان سایر نقاط نیست بلکه در 
راستاى دستورالعمل هاى بهداشتى به منظور نگهدارى 

بهبودیافتگان در مدت چند روزه معین است.
عباس رضایى روز سه شنبه در حاشیه جلسه مجمع 
نمایندگان مجلس و اعضاى ســتاد استانى مدیریت 
کرونا با اشاره به پیش بینى تعدادى نقاهتگاه در نقاط 
مختلف استان توسط دانشــگاه هاى علوم  پزشکى 
اصفهان وکاشان افزود: این نقاهتگاه ها  مخصوص 
پذیرش بهبودیافتگان این بیمــارى از نزدیک ترین 
مناطق پیرامون نقاهتگاه هاست و قرار نیست بیمارى 

از جایى دیگر پذیرش شود.

بهبود یافتگان غیربومى 
کرونا در اصفهان 
پذیرش نمى شوند 

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان به دلیل 
مواجهه با بیمارى کرونا امســال مقصد خوبى 

براى مسافرت نیست. 
عبــاس رضایــى اظهار کــرد: هیچ کــدام از 
مدارس، مسافرخانه ها، اردوگاه ها، ورزشگاه ها، 
مهمانســراها، زائرســراها، مراکز تفریحى و 
گردشگرى مجاز به سرویس دهى به مسافران 

نیستند.
استاندار اصفهان اضافه کرد: همچنین به دلیل 
جلوگیرى از انتقال بیمارى، دایر کردن چادر در 
مکان هاى عمومى، کمپ ها و امثال آن ممنوع 
است؛ این تصمیم با توجه به ضرورت پیشگیرى 
از انتقال ویروس و حفظ ســالمت مسافران و 
شهروندان گرفته شده اســت. وى با اشاره به 
ضرورت ضدعفونى کردن وسایل حمل و نقل 
عمومى گفت: تمهیدات الزم براى وسایل حمل 
و نقل عمومى مانند اتوبوس، تاکســى و مترو 

پیش بینى شود.
رضایى با اشــاره به ضرورت فرهنگسازى در 
حوزه سالمت حمل و نقل عمومى، گفت: اقدام 
شــهردارى در ضدعفونى کــردن خودروها در 
سطح شهر اقدامى ارزشمند است ولى به منظور 
پراکنده کردن جمعیــت و جلوگیرى از ازدحام، 
این برنامه در میدان هــا و چهارراه هاى اصلى 

شهر انجام شود.

نوروز امسال اصفهان 
مقصد خوبى براى 
مسافرت نیست

سهیل سنایى
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شهاب عباسى، نویسنده سریال نوروزى «کامیون» بیان کرد 
که عمداً به کرونا نمى پردازد چون این موضوعى است که نباید 

با آن شوخى کرد.
عباسى که این روزها نویســندگى سریال «کامیون» را برا ى 
نوروز 99 بر عهده دارد، درباره وضعیت نگارش سریال با چالش 
این روزهاى شــیوع ویروس کرونا بیان کرد: با توجه به این 
چالش برخى از قسمت ها را با لوکیشن ها و موقعیت هاى جدید 

بازنویسى کرده ایم.
وى ادامه داد: گروه به شــدت تحت تأثیر این موضوع است و 
حتى بازیگران سالخورده اى همچون مهدى هاشمى داریم 
که با 70 سال سن به صحنه ســریال مى آیند و کار مى کنند؛ 
با این حــال، تغییراتى که در این بازنویســى ها دادم این بود 
که لوکیشــن ها را به گونه اى تنظیم کنم کــه خلوت و تعدد 

شخصیت ها هم کمتر باشد.
این بازیگر و نویسنده درباره اینکه خودش چقدر در این سریال 
به کرونا خواهــد پرداخت، عنوان کرد: من بــه این موضوع 
نپرداخته ام چون نمى دانم عاقبت این بیمارى چه مى شود، اگر 
مى خواستم به نکات بهداشتى و ایمنى اشاره کنم دوستان در 
برنامه هاى خبرى و اطالع رسانى اشاره مى کنند و به صورت 
جدى هم پرداختى ندارد چون کار ما طنز است. وى اضافه کرد: 
از طرف دیگر نمى توان با این مســئله شوخى کرد چون واقعًا 
شوخى ندارد و حتى باید جدى باشــد که در صورت پرداخت 

جدى  ممکن است کار به تراژدى و مرگ هم بکشد.
کارگردان «خنده بازار» با اشاره به نظرش نسبت به ویروس 

کرونا گفت: من عمداً براى پرداخت بــه ویروس کرونا ورود 
نکردم چون این مســئله از نظر من جدى بود و پرداخت طنز 

مى توانست زهر جدى بودن این اتفاق را بگیرد.
وى با اشــاره به اینکه مردم هنــوز این ویــروس را جدى 
نگرفته اند، گفت: ما آدم هاى شوخ طبعى هستیم اما گاهى این 
شوخ طبعى از حد مى گذرد برخى از مردم االن متوجه نیستند 
که این ویروس چقدر خطر دارد. ممکن است پزشکان خسته 
شــوند و یا خدایى نکرده به جایى برســیم که بیمارستان ها 
ظرفیت نداشته باشــند پس همه باید جدى بگیرند و مراقبت 

کنند.
عباســى اضافه کرد: ما در ویدیوهایى مى بینیم مردم به سفر 
مى روند و یا به اجبار از جاده هاى شــمال رد شده اند و افتخار 
مى کنند که پلیس راهدارى را شکســت داده اند! این موضوع 
اصًال قابل درك نیست. من که شــوخى مى نویسم و شوخى 
مى فروشم این قضیه را جدى گرفته ام. در لوکیشن سریال هم 
همه جدى گرفته اند چراکه خدایى نکرده یک نفر بگیرد کل 

گروه مى خوابد.
وى در پایان گفت: ما در این ســال ها با طنز سعى کردیم کار 
فرهنگى انجام دهیم و معضالت مختلف را به تصویر بکشیم 

اما االن حس مى کنم انگار کار فرهنگى تأثیرى ندارد.
اما در همین حال، ابراهیم آرزو، تهیه کننده ســریال نوروزى 
«کامیون» درباره روند تولید این مجموعه گفت: تصویربردارى 
مجموعه تلویزیونى «کامیون» به کارگردانى مسعود اطیابى 
از 90 درصد گذشــته و همچنان ادامه دارد. کار تدوین هم به 

صورت همزمان انجام مى شود.
وى درباره ارزیابى خود از کیفیت این سریال اظهار کرد: سریال 
«کامیون» شیرین و طنز است و به مسائل اجتماعى و روزمره 

سه دانشجو و یک راننده «کامیون» مى پردازد.
آرزو عنوان کرد: لوکیشن هاى متعددى در تهران داشته ایم و 
دو قسمت از سریال را هم در انزلى ضبط کرده ایم؛ این سریال 

از ابتدا تا پایان فروردین 99 پخش مى شود.
گفتنى اســت ســریال «کامیون» با بازى مهدى هاشمى، 
لعیــا زنگنــه، جهانبخــش ســلطانى، بیتــا ســحرخیز، 
نادر ســلیمانى و با معرفى على عامل هاشمى، بهنام شرفى، 
هادى مرتضى زاده، ماهان عبــدى و کامیاب دانش پور روى 

آنتن مى رود.

حتمًا درباره مــوج کره اى شــنیده اید. صنعت فیلم و 
سریال ســازى کره جنوبى که در ظاهر، فرهنگ این 
کشــور را در دنیا تبلیغ کرد، اما در واقــع اقتصاد کره 
جنوبى را در این گذر، تقویت کــرد و ارتقا داد. یکى از 
مظهر هاى این موج، مجموعه تلویزیونى «جواهرى در 
قصر» بود که با سرمایه گذارى 15 میلیون دالرى، پس 
از نمایش در حدود 50 کشور جهان، عالوه بر فروش 
150 میلیون دالرى، به صنعت گردشگرى این کشور 

هم خدمت کرد.

عالوه بر ایجــاد جذابیت در مخاطبان براى ســفر به 
کره جنوبى، تحت آشــنایى ایجاد شده، تبدیل شدن 
لوکیشین هاى این ســریال تلویزیونى به موزه، خود 
یکى از جذابیت هاى گردشــگرى کره جنوبى در این 
سال ها شــده اســت. البته برخى از این لوکیشین ها 
خود مکان هاى تاریخــى بوده اند که بــا این رویداد 
سریال سازى، ُحســن مضاعف یافته اند و جذاب تر و 

مشهورتر شده اند.
در فاصله حــدود نیم ســاعتى از ســئول، پایتخت 

کره جنوبى، بیــن دیوار هاى قلعــه هائنگونگ، کاخ 
ساخته شده توسط پادشــاه جئونگجو در سال 1789 
میالدى قرار دارد که با شواهدش نشانگر آن است که 
گویا شهر ساوون در آن زمان براى جابه جایى پایتخت 
از سئول ساخته شده اســت. قلعه در پاى کوهستانى 
جنگلى قرار دارد که در قســمت فوقانى آن منظره اى 

دیدنى از شهر ساوون قابل مشاهده است.
این قلعه که به عنوان یکى از مکان هاى مهم تاریخى 
کره شناخته مى شــود و در فهرســت میراث جهانى 

یونســکو هم قرار گرفته، در درجه اول براى اهداف 
نظامى ساخته شده اســت. در هر قسمت از دیوار هاى 
آن تعدادى از ویژگى هاى دفاعى نظامى مانند برج هاى 

دیدبانى و پست هاى فرماندهى به چشم مى خورد.
بخش هایــى از مجموعه تلویزیونــى «جواهرى در 
قصر» با محوریت شــخصیت اصلى به نام «یانگوم» 
که یک آشــپز بود، در این کاخ-قلعــه، به عنوان کاخ 
فصلى یا موقت، تصویربردارى شــده است. بر همین 
اساس، آشپزخانه «یانگوم» در این قلعه به همان شکل 

زمان فیلمبردارى حفظ و خودش به یکى از جاذبه هاى 
گردشگرى منطقه تبدیل شده است.

در داخل کاخ همچنین تنه درخت عظیمى هم وجود 
دارد که گفته مى شود حتى قبل از ساخت کاخ در آنجا 
بوده است. اعتقاد عمومى بر این است که این درخت 
محافظ شهر بوده اســت و اکثر بازدیدکنندگان، طبق 
رسمى، آرزو هاى خود را بر روى یک کاغذ مى نویسند 

و آن را روى یک رشته اطراف درخت قرار مى دهند.
هرچند این روز ها ایــن قلعه هم تحت تأثیر شــیوع 

ویروس کرونا جدید به تعطیلى کشــانده شــده و به 
بازدیدکنندگان خدمات ارائه نمى کند، اما در شــرایط 
عادى، یک مراســم نظامى ســنتى به نام مراســم 
«نگهبانان جانگ یونگ یونگ» هر یک شنبه ساعت 
2  بعدازظهر در دروازه جلو کاخ برگزار مى شود. در این 
مراســم با لباس هاى سنتى نشــان داده مى شود که 
چگونه نگهبان تعیین شده براى دفاع از دروازه و گاردى 
که براى دفاع از بیرون قلعه تعیین شــده بود، مطابق 

روال ثابتى تعویض مى شدند./1422

سحر قریشى این روزها با عکس هایى از فیلم «زن ها فرشته اند 2» صفحه اش را به روز مى کند. او پاى 
یکى از این عکس ها با نقل قول جمله اى از «آنتوان چخوف»، نویسنده شهیر روس نوشته است: «همیشه 

مراقب اشتباه دوم باش اشتباه اول حق توست.»
سحر قریشى چندى پیش هم پاى یکى از عکس هایش نوشته بود:  «در زندگى گاهى اوقات براى اینکه به 

موفقیت برسى باید چیزى را از دست بدهى؛ پس برنده ها قمار بازانى حرفه اى هستند.»
جالب اینجاست که سحر قریشى هر پستى مى گذارد، اغلب طرفداران هفت میلیون نفرى صفحه اش از 
ماجراى او، مهدى طارمى و عکس هاى لو رفته اش مى پرســند اما چیز بیشــترى از آنچه همه مى دانند 

دستگیرشان نمى شود.

زمان پخش ویژه برنامه نوروزى «فرمول یک» با اجراى على ضیاء اعالم شد. برنامه «فرمول یک» با اجراى 
ضیاء چند سالى است که در شبکه یک سیما در حال پخش است و امسال چند روز قبل از آغاز سال نو مهمان 

خانه هاى مخاطبان مى شود.
ویژه برنامه نوروزى «فرمول یک» از 24 اسفندماه روى آنتن مى رود و تا شب سال تحویل همراه مخاطبان 
شبکه یک سیما  خواهد بود. اما در همین حال صفحه رسمى برنامه «فرمول یک» با انتشار پستى خبر از تأخیر 
در انتخاب چهره مردمى سال به دلیل ویروس کرونا داد. در پست منتشر شده در صفحه رسمى برنامه «فرمول 
یک» آمده است: براى حفظ سالمت مردم چهره مردمى سال 98 را در ابتداى سال 99 برگزار خواهیم کرد. 

اینگونه مردم مى توانند راحت تر با این قهرمانان ارتباط بگیرند.
«فرمول یک» یکى از برنامه هاى پرمخاطب شبکه یک سیماست که چند سالى است اجراى آن با على ضیاء 

ادامه دارد و کارهاى خیرخواهانه اى در این برنامه با حضور مهمانان و عوامل انجام شده است.

رزیتا غفارى عکســى از بازى در فیلم «کاله ســبزها» را به اشتراك 
گذاشت و همین بهانه اى شــد تا مرورى بر داستان و بازیگران این 

فیلم داشته باشیم.
مســعود تکاور، کارگردان ســریال «رهایى» این روزها مشغول 
ســاخت فیلمى با عنوان «کاله ســبزها» در جنوب کشور است. 
«کاله ســبزها» به تهیه کنندگى حسن هاشــمى نسب با حمایت 
ارتش جمهورى اسالمى و سازمان صدا و سیماى خوزستان در حال 

ساخت است.
فیلم «کاله سبزها» داســتانى از مقاومت 34 روزه خرمشهر در برابر 
ارتش عراق است. تکاوران دالور نیروى دریایى ارتش در این مقاومت 
34 روزه نقشى مهم را ایفا کردند و با دالورى و فداکارى در مقابل بعثیان 

ایستادگى کردند و به دفاع از خاك و ناموسشان پرداختند.
مسعود تکاور در فیلم «کاله ســبزها» داستانى از دلیرى این تکاوران 
نیروى دریایى را به تصویر مى کشد و رشادت هاى آنها را به نمایش 

مى گذارد. 
رزیتا غفارى، مهدى امینى خواه، علیرضا جاللى تبار، على مسلمى، 
سجاد قراگزلو، شراره وطن پرســت، احمد داوودى، سمیه رضایى، 
رحیــم علیمى، رحیــم بــداوى و... در این فیلم بــه ایفاى نقش

 مى پردازند.

داریوش ارجمند، بازیگر پیشکســوت ســینما و 
تلویزیون دربــاره حضور هنرمنــدان در فضاى 
مجــازى گفت: من بــه فضاى مجــازى فضاى 
مزاجى مى گویم. چون در ایــن فضا حضور ندارم 
پس نه آن را رصد مى کنم  و نــه کارهاى بقیه را 
دنبال مى کنم کــه ببینم مزاجشــان چگونه کار 
مى کند. عالقــه اى هم ندارم کــه بخواهم باخبر 
شــوم که در ایــن فضا چــه اتفاقاتــى مى افتد. 
به همین دلیــل در این مورد هیــچ نظرى ندارم

 و هر کســى هر جور که دلــش مى خواهد در آن 
رفتــار کند. براى مثــال طرف ســلمانى مى رود 
عکســش را منتشــر مى کند یا با دختر عمویش

 لب دریــا کنــار قایق نشســته و عکســش را 
به اشــتراك مى گذارد. واقعًا من ایــن چیزها را 

نمى فهمم.
بازیگر ســریال «ســتایش» در پاســخ به این 
پرســش که آیا اساســًا هنرمندان باید به مسائل 
اجتماعــى وارد شــوند و نظــر دهنــد یــا خیر، 

عنوان کــرد: هنرمنــدى که دیــدگاه اجتماعى 
نداشــته باشــد، هنرمند نیســت، هنربند است. 
هنرمند کســى اســت که از جایگاه هنرى اش، 
دیدگاه داشته باشــد. اما اگر این نظرگاه بخواهد 
مأمن شهرت کاذب و... باشد بسیار زشت است. یا 
یک ســرى چیزهایى را که اصًال به مردم ارتباطى 
ندارد، در معرض دید مى گذارند که به جز عقده اى 
کردن مــردم، دســتاورد دیگرى نــدارد. لباس
 40 میلیونى مى پوشد، انگشتر 30 میلیونى دستش 

مى کند، 20 میلیون خرج درست کردن موهایش 
مى کند و بعــد هم در فضاى مجازى منتشــرش 
مى کند. واقعًا من اینهــا را نمى فهمم و عالقه اى 
هم به این فضاها ندارم. خیلى راحت مى توانستم 
در این فضاها حضور داشته باشم و پست بگذارم. 
اما در هیچ کدام از آنها حقیقتى را نمى بینم چه در 

فضاهاى داخلى چه خارجى.
وى در پایــان افزود: مــردم کامًال هوشــیارند. 
فهم مــردم، خرد جمعى اســت. آنهــا به راحتى 

متوجه مى شــوند که یک ســلبریتى یــا هنرمند
 معروف وقتى یک عکس العملى نشــان مى دهد 
از ته دل اســت یــا براى این اســت کــه تعداد 
کامنت هایشــان را افزایش دهد و طرفدارانش را 
زیاد کند. بســیارى از این موارد، استفاده تجارى 
مى کنند. من زندگى خــودم را مى کنم و با مردم 
مســتقیمًا ایجاد ارتباط مى کنم. بــه همین دلیل 
اصًال احتیاجى ندارم که گوشى به دست بگیرم و 

بقیه را نقد کنم.

کرونا، سناریوى «کامیون» را تغییر داد
سریال نوروزى تلویزیون با ویروس مرگبار شوخى نمى کند

مى،
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گشتى درون آشپزخانه «یانگوم» در روز هاى تعطیل کرونایى

زمان پخش برنامه نوروزى «فرمول یک» معلوم شد اشتباه اول سحر قریشى رزیتا غفارى را
 در «کاله سبزها» ببینید
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داریوش ارجمند: فضاى مجازى، فضاى مزاجى است!
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ستارگان لیگ در سال98

فرشتگان نجات
لیگ برتر ایران در ســال 98 سورپرایزهاى زیادى نداشــت. پرسپولیس فصل پیش 
قهرمان شد و این فصل، صدرنشین است. سپاهان فصل پیش نایب قهرمان شد و این 
فصل هم، فعال همین جایگاه را دارد. استقالل، تراکتور و شهرخودرو هم مطابق انتظار 
دیگر مدعیان هستند. در زمین مسابقه اما، ستاره ها توانستند براى یک سال، تماشاگران 
فوتبال را به وجد بیاورند. با دریبل ها و پاس هاى شان فوتبال را زیباتر کنند، یک تنه بار 
صدرنشین لیگ را به دوش بکشــند یا مثل یک پرنده، همیشه در باالترین ارتفاع سر 
بزنند. بازیکنانى که 5 نفر از آن ها، بهترین هاى ســال لیگ برتر ایران بودند و حتى از 

ستاره هاى ملى پوش مثل بیرو و وریا، عملکرد بهترى داشتند.

هفته هاى پایانى فصل پیش که سپاهان دچار فراز و نشیب شد، یک تنه آن ها را در کورس نگه داشت و سرنوشت قهرمانى را به هفته آخر کشاند. نمایش نیازمند مقابل پدیده در مشهد، یکى 
از بهترین بازى هاى او با پیراهن سپاهان بود. همان سیوها، شروع یک رکورد افسانه اى براى نیازمند شد. او با ادامه دادن کلین شیت هایش در این فصل، 940 دقیقه توانست دروازه اش 
را بسته نگه دارد و رکورد کلین شیت حسین حسینى را بشکند. سپاهان با نمایش هاى درخشان نیازمند، این فصل هم صاحب سومین خط دفاع لیگ برتر است و هفته هاى زیادى را، در 

صدرجدول لیگ برتر سپرى کرد. بیرانوند شماره یک تیم ملى حاال، صاحب یک رقیب جدى در تیم ملى شده است.

 در روزهاى بدون نقل و انتقاالت پرسپولیس، تبدیل به فرمانده تیم برانکو شد و بعد از باز شدن پنجره هم، 
این جایگاه را حفظ کرد. با وجود اینکه زیاد گل نمى زند، فصل پیش دو گل سرنوشت ساز براى تیمش 
زد. روزهاى ابتدایى سال با ضربه سرش، پیروزى در دربى را به پرسپولیس هدیه داد و و آخرین روزهاى 
فصل هم، با یک گل حساس در اصفهان پرســپولیس را به فینال جام حذفى فرستاد. این فصل پس از 
شکست هاى پیاپى کالدرون مقابل سپاهان و شهرخودرو، با گلزنى مقابل پیکان سرمربى تیمش را نجات 
داد و در بعضى بازى ها، بازوبند کاپیتانى تیم را هم بست. درخشش نوراللهى، باعث شده حاال پاى ثابت 

حضور در تیم ملى باشد. در دو بازى تلخ با عراق و بحرین، نوراللهى تنها گل تیم ملى را زد.

بر خالف کارلوس کى روش مربى، استنلى کى روش فرشته 
نجات قلعه نویى است. او و قلعه نویى در ذوب آهن، همزمان 
احیا شدند و در سپاهان براى قهرمانى جنگیدند. سپاهان 
با اختالف کمى نسبت به پرسپولیس نایب قهرمان شد و 
کى روش، در کنار پریرا عنوان آقاى گلى را به دست آورد. 
سال 98 او درخشش را با دو گل و دو پاس گل مقابل سایپا 
آغاز کرد و تا هفته پایانى لیگ هجدهم مقابل اســتقالل 
خوزســتان ادامه داد. این فصل، شروع خوبى نداشت. هر 
چند با یک گل استثنایى در ورزشــگاه آزادى، سپاهان را 
برنده جدال سرنوشت ساز با پرســپولیس کرد. هفته هاى 
اخیر او دوباره اوج گرفته و در 4 بازى آخرش در لیگ برتر، 

توانست سه گل بزند.
 

سال 98، سرانجام مهدى قائدى از یک پدیده جنجالى، تبدیل به یک ستاره 
شد. همان چیزى که طرفداران استقالل، مدت ها منتظرش بودند. قائدى 
پس از ماه ها دورى از فوتبال، اوایل سال 98 مقابل ماشین سازى به میادین 
برگشت و در همان مسابقه، به عنوان بازیکن تعویضى گل پیروزى استقالل 
را زد. هفته آخر هم توانست دروازه ســپیدرود را باز کند. این فصل با ورود 
استراما، قائدى تبدیل به مهره کلیدى استقالل شد و حاال همزمان مدعى 
عنوان بهترین گلزن و بهترین گل ساز لیگ محسوب مى شود. قائدى در لیگ 
نوزدهم، 9 گل براى استقالل زده است و فقط یک گل، از صدرنشین جدول 
گلزنان کمتر دارد. در جدول گل سازهاى لیگ هم او با 6 پاس گل، صدرنشین 
است و آخرین بار، در دربى تهران پاس گل داد. او در یک مقطع، هشت بازى 

توانست گل بزند یا پاس گل بدهد.

قرار بود فرشته نجات پرسپولیس باشد و بهتر از این، نمى توانست چنین 
نقشى را بازى کند. ترابى، فصل پیش و بعد از پایان محرومیت پرسپولیس 
پیراهن این تیم را پوشید و تا امروز، توانسته نقش پررنگى در موفقیت هاى 
تیم داشته باشد. فصل پیش 4 گل براى پرسپولیس ساخت که یکى از آنها، 
گل قهرمانى هفته آخر مقابل پارس جنوبى بود. گل نوراللهى در دربى هم 
روى سانتر ترابى به دســت آمد. این فصل با ورود کالدرون، نقش ترابى 
کلیدى تر هم شد و او به تنهایى، نیم فصل اول 13 امتیاز براى پرسپولیس 
گرفت. ترابى در تیم یحیى هم توانسته خودش را پیدا کند و بعد از نمایش 
خوب در لیگ قهرمانان آسیا، بازى با پدیده یک پاس گل به امیرى داد و 
یک بار هم خودش، پنالتى گرفت و توپ را وارد دروازه کرد. با بودن ترابى، 

مهار پرسپولیس در مسیر قهرمانى از همیشه سخت تر شده است.

.1

.2

.3

.5
.4

مهدى ترابى

 مهدى قائدى

 استنلى کى روش 

 پیام نیازمند

 احمد نوراللهى

مدیران باشگاه تراکتور زمانى که پرسپولیس 
درحال جذب آنتونى استوکس بود، با ارسال 
نامه رسمى خبر از مشکالت قراردادى داده و 
توصیه کردند قرمزها قید جذب این بازیکن را 
بزنند، چون قراردادش را یکطرفه و غیرقانونى 
با تراکتور فسخ کرده و از او شکایت کرده اند و 
به زودى نیز محکوم خواهد شد. پرسپولیسى ها 
اما درنهایــت این بازیکن را جــذب کردند و 

اخیراً فیفا با رد شــکایت تراکتور حکم را 
به نفع مهاجم ایرلندى صادر و باشگاه 

تبریزى را به پرداخت 400 هزار دالر 
محکوم کرد تا مشخص شود حق 
با تراکتورى هــا نبوده و خطرى 
از ایــن حیث پرســپولیس را 
تهدید نمى کنــد. با این حال، 
پیگیرى ها نشان مى دهد که 
ماجرا فقط به ارسال یک نامه 
منتهى نشده و مدیران تراکتور 

در آن زمان حتى با یکى از اعضاى هیات مدیره 
پرســپولیس تماس تلفنى برقــرار کردند و 
درخصوص جذب استوکس هشــدار دادند. 
البته این هشدار تنها به بحث فسخ یکطرفه 
قرارداد و شکایت به فیفا مربوط نبود و شامل 
مسائل دیگرى خصوصًا بحث هاى حاشیه اى 
ازجمله پول گرفتن از بازیکنان و پس ندادن 
ســاعت ملى پوش تراکتور مى شد. استوکس 
البته مدت زیادى در جمع پرسپولیسى ها دوام 
نیاورد و فعال هم از حضور در ایران خوددارى 
کرده تا نشان دهد از نظر حاشیه بازیکن کامًال 

خاصى است!

سرمربى سپاهان اخبار منتشر شده پیرامون توبیخ در 
هیات مدیره این باشگاه را تکذیب کرد.

 در شــرایطى که اتفاقات رخ داده در باشگاه سپاهان 
قبل و بعد از بازى مهم با پرسپولیس جنجال و حواشى 
زیادى را رقــم زد خبرهایى به گوش رســید مبنى بر 
این که بعد از تغییر و تحوالت مدیریتى در ســپاهان، 
هیات مدیره باشــگاه در نشستى با ســرمربى براى 
امیر قلعه نویى نیز ضــرب االجل تعیین و این مربى را 

توبیخ کردند. در واکنش به این اخبار و ماجراى توبیخ، 
قلعه نویى ضمن تکذیب تمامى حواشــى مطرح شده 
گفت: «چه توبیخى چه حاشیه اى؟! اصال چنین اخبارى 
صحت ندارد و هیئت مدیره باشگاه همواره به ما لطف 
داشــته و از برنامه هاى ما براى اعتالى نام سپاهان 

حمایت کرده است.
او ادامه داد: « خبر توبیخ را دوستى در رسانه اش منتشر 
کرد که سال هاست با من مشکل دارد و نمى دانم این 
چه کینه اى است که آقایان دارند. به هر حال نه توبیخى 
در کار بوده و نه چیز دیگر  از همین رو تمام مجموعه در 
حال تالش براى رسیدن به هدف مهم در تیم هستیم.

قلعــه نویى در پایان بــار دیگر به تابــش مدیرعامل 
مستعفى سپاهان اشــاره و گفت:«ایشان انسان بسیار 
شریف و پرتالشى هستند که تا آخرین روز هم در نقش 

مدیرعامل براى باشگاه تالش کردند».

کمیته اســتیناف فعالیت هاى خود را به خاطر شیوع 
ویروس کرونا در ایران به حالت تعلیق در آورده است و 
قرار است در سال جدید و با فروکش کردن این ویروس 

بررسى پرونده ها را از سر بگیرد. 
یکى از پرونده هاى مهم که وارد کمیته استیناف شده 
پرونده دیدار برگزار نشده سپاهان در برابر پرسپولیس 
است که کمیته انضباطى رأى این دیدار را 3-0 به سود 
تیم پرسپولیس اعالم کرد و باشگاه سپاهان با اعتراض 
به این رأى باعــث ارجاع پرونده به کمیته اســتیناف 
شده است. از دیگر پرونده هاى مهمى که وارد کمیته 
استیناف شده اعتراض باشگاه فوالد به رأى صادره در 
مورد محمد بلبلى بوده. هم چنین باشگاه سایپا به بسته 
شــدن پنجره اش به خاطر جذب محمد صادق بارانى 
اعتراض کرده اســت. همه اینها قرار است در جلسات 

سال جدید به آن رسیدگى شود. 

یکى از اعضاى کمیته استیناف با تأیید این خبر گفت: 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و اینکه مانع از حضور 
ارباب رجوع در دفتر کمیته اســتیناف شویم به خاطر 
اینکه سالمت همکاران حفظ شود فعًال جلسه اى براى 
رسیدگى به پرونده ها برگزار نمى شود اما در سال جدید 
و با فروکش کردن ویروس کرونا با برگزارى جلسات 
فشرده به همه پرونده ها رســیدگى و راى آن را صادر 

خواهیم کرد.

مانى که پرسپولیس 
وکس بود، با ارسال 
التقراردادى داده و 
 جذب این بازیکن را 
یکطرفه و غیرقانونى 
او شکایت کرده اند و 
د شد. پرسپولیسى ها 
ن را جــذب کردند و 

ت تراکتور حکم را 
صادر و باشگاه 

4 هزار دالر 
 شود حق 
 خطرى 
یس را 
 حال، 
د که 
 نامه 
اکتور 

اعضاى هیات مدیره 
ى برقــرار کردند و 
س هشــدار دادند. 
 بحث فسخ یکطرفه 
نبود و شامل  مربوط
بحث هاى حاشیه اى

یکنان و پس ندادن 
ور مى شد. استوکس 
ع پرسپولیسى ها دوام 
ر در ایران خوددارى 
 حاشیه بازیکن کامًال 

ست
ص» ا

این آدم  واقعاً «آقاى خا
سعید نظرى

محسن کدخدایى

 حتمًا در خبرهاى دیروز خواندید که حسین قدوسى، مدیر روابط 
عمومى باشگاه پرسپولیس از ســمت خود برکنار شد. پس از این 
اتفاق شــایعات زیادى در این خصوص مطرح شد. با این حال، بعد 
از گذشت چند ســاعت از این اتفاق، محمدحســن انصارى فرد از 
مدیرعاملى باشگاه پرسپولیس استعفا کرد. انصارى فرد در گفتگو با 

برنامه فوتبال برتر استعفاى خود را مطرح کرد.
پیگیرى ها در این خصوص نشان مى دهد همه این اتفاقات 
پشت پرده هایى داشــته اســت. ماجرا از این قرار است 
که دوشنبه شــب در جلســه هیئت مدیره باشگاه 
پرســپولیس 2 تن از اعضاى ایــن هیئت به 

انصارى فرد اعالم مى کنند او باید حسین قدوســى را برکنار کند. 
مدیرعامل پرسولیس در جواب مى گوید قدوسى خط قرمز من است و 
او را برکنار نمى کنم، از طرفى دلیلى هم براى انجام این کار نمى بینم.

در این میان، یکى دیگــر از اعضاى هیئت مدیره پرســپولیس با 
برکنارى قدوسى مخالفت مى کند و مى گوید نباید االن این موضوع 
در دستور جلسه باشد. با این حال، دیگر اعضاى هیئت مدیره روى 
برکنارى قدوسى پافشارى مى کنند تا اینکه در نهایت مدیر روابط 

عمومى پرسپولیس از سمت خود برکنار مى شود.
با این حال، انصارى فرد که به شدت ناراحت شده بود، در جلسه هیئت 
مدیره هیچ صحبتى از استعفاى خود نکرد تا اینکه چند ساعت بعد 
روى خط برنامه فوتبال برتر شبکه سه آمد. مدیرعامل پرسپولیس 
در این برنامه اعالم کرد از سمت خود استعفا داده و حتى مدعى شد؛ 

برکنارى قدوسى هم تصمیم وزارت ورزش بوده است. موضوعى 
که با گذشت یکى، دو ساعت رسما از سوى وزارتخانه تکذیب 

شد.
شنیده مى شود منشا اختالفاتى که در این مورد در هیئت مدیره 
پرسپولیس به وجود آمده، شرکت آتیه داده پرداز (اسپانسر باشگاه 
پرسپولیس) بوده و این شرکت باعث شده این تصمیمات در جلسه 
دیروز گرفته شود. گفته مى شود از زمانى که این شرکت اسپانسر 
پرسپولیس شــده، ظاهرا اختالفاتى بین مدیران این باشگاه به 
وجود آمده که همین مورد فعال به برکنارى قدوسى و استعفاى 
انصارى فرد منجر شده اســت. گفته مى شود ماجراى برکنارى 
قدوسى هم از سوى اسپانسر طرح و توسط اعضاى هیئت مدیره 

در جلسه مطرح شده است.

بخاطر «حسین آقا» همه چیز به هم ریخت

پرونده رفت براى 99 دوستان از من کینه دارند! 
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 971138 ج/4 له آقاى محمد رضا لباف و علیه خانم توران کشانى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 119/318/014 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 99/1/17 ساعت 11/30 روز یکشنبه صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 520/1000 حبه مشاع از 72 حبه 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شــماره 104 فرعى از 11877 اصلى بخش 5 اصفهان با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى خانم توران کشانى و 
اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و 
در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: محل مورد نظر به آدرس اصفهان خیابان مشــتاق- خیابان بازارچه- 
کوچه شهید علیخانى- نبش کوچه نگارستان- مجتمع مسکونى ماندگار طبقه اول، بازدید 
به عمل آورده و نتایج بررسى هاى انجام شده به شــرح زیر تقدیم مى گردد. مشخصات 
ثبتى: محل معرفى شده مطابق نامه (بازداشت دائم) شماره 139885602027003547 
مورخ 98/05/07 اداره ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان مضبوط در پرونده، پالك ثبتى 
104 فرعى از 11877 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان واقع در طبقه یک به مساحت 173/62 
مترمربع داراى سند مالکیت با شماره چاپى 946474 /ب جهت ششدانگ به نام خانم توران 
کشانى فرزند على بوده و بازداشت گردیده اســت. مشخصات ساختمانى: محل مورد نظر 
آپارتمان مسکونى واقع در طبقه اول از یک مجتمع مسکونى شامل زیرزمین (پارکینگ)- 
همکف و سه طبقه روى آن با اسکلت بتنى و سقف ها تیرچه بلوك- نما به صورت ترکیب 
سنگ و آجر درب ورودى چوبى با شیشه- راه پله کف و دیوارها سنگ- داراى آسانسور مى 
باشد، آپارتمان مذکور به صورت 3 خوابه داراى کف سرامیک دیوارها رنگ آمیزى سقف 
ها کناف کارى و رنگ آمیزى درب ورودى واحد ضد سرقت درب هاى داخلى و چهارچوب 
ها چوبى درب و پنجره هاى خارجى آلومینیومى با شیشه تک جداره آشپزخانه اپن (جزیره) 
و کابینت ها MDF ســرویس بهداشتى و حمام کاشــیکارى و کف سرامیک شیرآالت 
نصب- سرمایش از طریق اسپلیت و گرمایش از طریق پکیج و رادیاتور داراى انشعابات آب 
مشترك و گاز و برق مجزى مى باشد. نتیجه و نظریه کارشناسى بنا بر مراتب فوق و با در 
نظر گرفتن موقعیت محل و منطقه، نوع کاربرى، متراژ،و عرف بازار و شرایط روز (عرضه 
و تقاضا) و کیفیت و قدمت ساختمان و صرفنظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص 
حقیقى یا حقوقى و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات، دیون و نداشتن منعى براى نقل 
و انتقال با متعلقــات و منضمات و کلیه عوامل موثر در ارزیابى، ششــدانگ آپارتمان فوق 
الذکر جمعا به مبلغ شانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال (16/500/000/000) ریال برآورد 
و اعالم نظر مى گردد. لذا اظهار نظر جهت انجام اقدامات بعدى و قضایى و در صورت نیاز 
اخذ اســتعالمات الزم تقدیم و تصمیم نهایى با آن شعبه محترم مى باشد. در نتیجه ارزش  
330 حبه مشاع 

1000 520  حبه مشاع آن به مبلغ 119/318/014 ریال ارزیابى که مقدار 
1000

19 حبه مشاع آن 
100 آن به مبلغ 75/800/000 ریال بابت حق االجراى دولتى و نیز مقدار 

به مبلغ 43/518/014 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 782104 
مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/12/159
ابالغ رأى

شماره پرونده: 1444/98 شماره دادنامه: 1659- 98/11/24 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: سروش اسالمى- ساکن: چمگردان- شهرك 
واحد- پالك 104 خوانده: فرود عباسیان- ساکن: مجهول المکان خواسته: مطالبه بتاریخ 
1398/11/23 در وقت فوق العاده جلسه شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
به تصدى امضاءکنندگان ذیل تشکیل اســت. پرونده کالسه 1444/98 تحت نظر است. 
شورا با مالحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و مبادرت به اتخاذ تصمیم 
ذیل مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى سروش اسالمى فرزند محمد 
به طرفیت آقاى فرود عباســیان فرزند امید به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به 
پرداخت مبلغ 31/560/000 ریال به اســتناد چک شــماره 598080 عهده بانک ملى با 
احتساب خسارت دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و 
تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و با 
توجه به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور و در اشتغال ذمه و مدیونیت خوانده دارد و با 
توجه به اینکه خوانده دفاع و ایرادى که مؤثر در ماهیت دعوى باشد به عمل نیاورده اند و با 
توجه به وصف تجریرى چک، خواسته خواهان را ثابت تشخیص، لذا مستنداً به مواد 198، 
515 و 519 قانون ایین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 
310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح 
موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 31/560/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 519/500 ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک (89/15/15) لغایت زمان وصول محکوم به 
وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان 
مى باشد. م الف: 791388 زیبا یوسفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /12/252
ابالغ رأى

شــماره پرونده: 98- 1246 شــماره دادنامه: 1715- 98/12/5 مرجع رســیدگى: شعبه 
چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان خواهان: نعمت اله رسته- ساکن: 
فوالدشهر- مسکن مهر- محله اى 1- بوستان- طبقه سوم- ورودى 8 خوانده: 1- رضا 
رستمى 2- جهان بخش یزدانى- هر دو ساکن: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 
شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دادخواست آقاى نعمت اله رسته فرزند على على به طرفیت آقایان 1- رضا رستمى فرزند 
محمد 2- جهانبخش یزدانى فرزند عباسعلى مبنى بر الزام خواندگان به انتقال سند قطعى 
اتومبیل پراید پــالك 384/23 ى 46 به ارزش هفت میلیون تومان و با احتســاب مطلق 
خسارات دادرسى قانونى، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه نامه 
مورخ 93/04/25 و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور که حاکى از آن است که مالکیت 
خودرو به نام خوانده ردیف دوم به ثبت رسیده است و نظر به عدم حضور خواندگان در جلسه 
رسیدگى خواسته ى خواهان را محرز تشخیص داده لذا مستنداً به مواد 198، 502 و 519 
قانون آیین دادرسى تشــکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10، 219 

و 225 قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال ســند خودروى مذکور به نام 
خواهان و پرداخت خسارات دادرســى وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واخواهى در این شعبه از شورا سپس 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان 
مى باشــد و اما در خصوص خوانده ردیف اول نظر به اینکه مالکیت خودرو به نام خوانده 
ردیف دوم به ثبت رسیده است مســتنداً به ماده 89 و بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسى 
تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. 
قرار صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 792812 زیبا یوسفى- قاضى شوراى 

حل اختالف شعبه چهارم حقوقى حوزه قضایى شهرستان لنجان /12/253
ابالغ رأى

شماره پرونده: 1442/98 شماره دادنامه: 1660- 98/11/24 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: سروش اسالمى- ساکن: چمگردان- شهرك 
واحد- پالك 104 خوانده: على زرگانى- ساکن: مجهول المکان خواسته: مطالبه بتاریخ 
1398/11/23 در وقت فوق العاده جلسه شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
به تصدى امضاءکنندگان ذیل تشکیل اســت. پرونده کالسه 1442/98 تحت نظر است. 
شورا با مالحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و مبادرت به اتخاذ تصمیم 
ذیل مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى سروش اسالمى فرزند محمد 
به طرفیت آقاى على زرگانى فرزند یاسر به خواســته صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال به استناد چک شــماره 426327 عهده بانک مسکن با 
احتساب خسارت دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و 
تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیه و 
با توجه به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه و مدیونیت خوانده دارد و با 
توجه به اینکه خوانده دفاع و ایرادى که مؤثر در ماهیت دعوى باشد به عمل نیاورده اند و با 
توجه به وصف تجریرى چک، خواسته خواهان را ثابت تشخیص، لذا مستنداً به مواد 198، 
515 و 519 قانون ایین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 
310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح 
موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 500/000 ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک (88/02/26) لغایت زمان وصول محکوم به 
وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان 
مى باشد. م الف: 791383 زیبا یوسفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /12/254
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 95- 581 شماره دادنامه: 170- 96/2/12 مرجع رسیدگى: شعبه 53 حقوقى 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان ها: 1- احمد ســید هندى ف کمال 2- محمدعلى 
شعرباف ف عبدالرسول نشانى: هر دو به آدرس: اصفهان- شهرك صنعتى مورچه خورت- 
شرکت سپاهان لیفتر وکیل: ایرج حقانى ف رجبعلى نشــانى: اصفهان. خ نیکبخت. کوى 
گلستان. پالك 40 خوانده: صالح یحیى ذمه نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال وجه چک به انضمام مطلق خســارات قانونى اعم از هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل و خســارت تأخیر تأدیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى 
مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقایان 1- احمد سید هندى ف کمال 2- محمدعلى 
شعرباف ف عبدالرسول با وکالت ایرج حقانى فرزند رجبعلى به طرفیت آقاى صالح یحیى 
ذمه فرزند قادر به خواســته مطالبه مبلــغ 100/000/000 ریال وجه چک به شــماره ى 
660453/22 عهده ى بانک ملت مطلق خســارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و 
بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده 
على رغم نشر آگهى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پســندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور چک و 198، 515، 519، 
522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 3/385/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و 120/000 ریال بابت نشر آگهى و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
94/10/5 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 799388 شعبه 53 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /12/256
حصروراثت 

سید برهان موســوى داراى شناسنامه شــماره 11720 به شــرح دادخواست به کالسه 
1940/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان صدیقه موسوى بشناسنامه 39 در تاریخ 98/10/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. پروانه موسوى ش ش 408 ، 
2. سهیال موسوى ش ش 16266 ، 3. شکوفه موسوى ش ش 6195 ، 4. سمیرا موسوى 
ش ش 1478 ، 5. سید برهان موسوى ش ش 11720 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 796675/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/12/257
اخطار اجرایى

شماره 97/ 808 مشخصات محکوم علیه : بهروز پورزال فرزند مقصودعلى مجهول المکان 
مشخصات محکوم له ســودابه بابایى، على ونگین پورزال به نشانى : ایمانشهر محله مینا 
دشت خیابان شهید بهشــتى پالك 156 طبقه دوم به موجب راى شماره 808/97  تاریخ 
98/10/21 شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان شعبه اول حقوقى که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 
95/11/01 لغایت 98/01/27 به مدت چهارده مــاه و 27 روز جمعا 109/810/000  ریال 
بابت نفقه معوقه و از مورخه 98/01/28 لغایت 98/12/29 ماهیانه 4/800/000 ریال بابت 
نفقه جاریه زوجه و  نفقه فرزند مشــترك از مورخــه 1397/04/31 لغایت 1398/01/27  
جمعًا 35/640/000 ریال و نفقه آتیه فرزند مشترك از تاریخ 98/01/28 لغایت 98/12/29  
ماهیانــه 4/500/000 ریال جمع نفقه زوجه و فرزند مشــترك و  145/450/000 ریال و 

هزینه دادرسى 2/096/875 ریال و هزینه کارشناســى کارشناس 1/000/000 ریال  در 
حق خواهان و نیم در حق صندوق دولت سیدرسول سادات شعبه اول شوراى حل اختالف 
فالورجان . ماده34 قانون اجراى احکام همینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریح اعالم نماید .  م الف 735464 دفتر شعبه 

اول مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 12/258 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان مهسا براتى دادخواستى به خواسته مطالبه 
چک به طرفیت خوانده مریم شرج پور به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 595 ش 
5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 5 / 2 / 99 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد 795519 /م الف. مدیر دفتر 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /12/259
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 91 ش 4 ح  شــماره دادنامه 671 تاریخ رسیدگى:  
11/26 /98 درخصوص دعوى خواهان مســلم احمدى فرد کاجى فرزند اسحاق – اردل 
شهرکاج خ ورزش  بطرفیت خواندگان 1 – رامین استکى فرزند حسین 2- محسن مهدى 
فرزند غالم اکبر هردو مجهول المکان به خواسته صدو حکم مبنى بر تنظیم و انتقال سند 
رسمى یک دستگاه خودرو وانت پیکان به شــماره انتظامى 442 ب 37 ایران 43 مقوم به 
مبلغ 000 / 000 / 10ریال و مطالبه هزینه دادرسى دادرسى گردشکار خواهان دادخواستى 
بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید بابررســى اوراق پرونده از جمله الیحه 29/ 10 / 98 
تقدیمى از ناحیه خواهان که محل وقوع عقد و محل انجام تعهد را شهرستان شاهین شهر 
اعالم و در اجراى ماده 13 قانون آیین دادرسى مدنى شوراى حل اختالف این حوزه را جهت 
رســیدگى به دعوى مطروحه انتخاب نموده و مالحظه تصویر مصدق مبایعه نامه عادى 
مورخ 20 /95/12 مضبوط در صفحه 20 پرونده که حاکى از وقوع عقد بیع فیما بین خواهان 
و خوانده ردیف اول و انتقال مالکیت خودروى مزبور به خواهان اســت و با توجه به پاسخ 
استعالم واصله از پلیس راهور به تاریخ 15 / 11 / 97 که مالیکیت خودرو مزبور را بنام خوانده 
ردیف دوم اعالم نموده است و نظر به اینکه خواندگان نیز علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشر 
آگهى در جلسه مورخ 16 / 9 / 98 حاضر نشده و الیحه اى ارسال ننموده و نسبت به دعوى 
مطروحه ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده اند لذا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و 
به استناد مواد 220 و 219 و 223 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى و ماده 29 قانون رسیدگى به تخلفات رانندگى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم 
به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انتقال سند یک دستگاه خودروى وانت پیکان با 
مشخصات فوق الذکر بنام خواهان همزمان با پرداخت مبلغ 000 / 000 / 180 ریال بابت 
مابقى ثمن معامله وفق مندرجات قرار داد مزبور توسط خو اهان به خوانده ردیف اول صادر 
و همچنینى خوانده ردیف اول را به عنوان طرف معامله با خواهان از باب تسبیت به پرداخت 
مبلغ 300 / 232 ریال بابت هزینه دادرســى و الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست به 
انضمام هزینه نشر آگهى در حق خواهان محکوم مى نمایدراى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل 
تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى شاهین شــهر  مى باشد. م الف – 793484 . سعید 

مهدى پور - قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف  شاهین شهر / 12/260
حصر وراثت

آقاى على جزى به شــماره شناسنامه 96 با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 98 / 939  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان نادعلى جزى فرزند على  بشناسنامه شماره 154 در تاریخ 7 / 12 / 1398 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از1 – على جزى  نام پدر حسن شماره 
شناسنامه حسن نسبت با متوفى پدر2- ایران غیاثى  نام پدر ابراهیم  شماره شناسنامه 154 
نسبت با متوفى مادراینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هرکسى 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 . 795663 

/م الف –شاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /12/261
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 98 / 504ش5 ح   شماره دادنامه 622– 26 / 11/ 98 
درخصوص دادخواست آقاى فالح پرستگاریفرزند حسن بنشانى شاهین شهر خ میالد بلوار 
جانبازان خ اســتقالل خ معراج پ 30  به طرفیت آقاى عبدالرضا شهریارى پور فرزند على 
اصغر  بنشانى مجهول المکان  به خواســته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 200 ریال به استناد 
دوفقره چک به عهده بانک صادرات ایران به شماره 723508 به تاریخ 25 / 8 / 94 و چک 
شماره 723509 به تاریخ 25 / 9 / 94 هریک به مبلغ 000 / 000 / 100 ریال و مطلق هزینه 
هاى دادرسى و تاخیر تادیه نامبرده با وجود ابالغ نشر آگهى در جلسه مقرر حاضر نگردیده 
و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده . شــورا پس از بررسى پرونده و 
مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى 
دین استحقاق خواهان  بابت اصل خواسته ثابت تشــخیص داده و مستندا به مواد 198 و 
519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314  ناظر به ماده 249 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک  و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور 
مصوب ســال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خســارت دیرکرد حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 000 /000 / 200 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 000 
/ 3/565 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید هرچک لغایت 
زمان پرداخت وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى 
حکم محاسبه خواهد شد و هزینه نشر آگهى برابر با تعرفه در حق خواهان صادرو اعالم  مى 
دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع 
و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى دادگســترى شاهین شهر مى باشــد. 793506/م الف مجتبى 

رضوانى - قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر / 12/262
اخطار اجرایى

محکوم علیه حســین کریمیان فرزند نقدعلى مجهول المکان و محکوم له بهرام صادقى 
حسنوند فرزند سلطانعلى بنشانى شاهین شهر خ صیاد شیرازى نیم فرعى 5 پالك 77  به 
موجب راى شماره 526 تاریخ 10 / 10 / 98 حوزه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 821 / 76 ریال بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست 2 / 8 / 98 لغایت اجراى حکم و 
مبلغ 000 / 000 / 1 ریال بابت هزینه رسیدگى در حق محکوم له پرداخت نیم عشر دولتى 
نیز به عهده محکوم علیه است .  به عهده محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى احکام 
همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد صریحا اعالم نماید   795681/م الف.  مجتبى رضوانى  -  قاضى شــعبه دهم  

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 12/263
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139885602030014303      آقاى مهرداد جعفر پوریانى  فرزند حسین باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت نه حبه و یک - سوم حبه مشاع  از 72 حبه ششــدانگ پالك ثبتى شماره 3624 
فرعى از 391 اصلى واقع در بخش نه ثبت اصفهان که درصفحه 353 دفتر 30 امالك ذیل 
ثبت 8693 بنام نامبرده  ثبت و سند بشماره چاپى 515466 سرى الف / 16 سال 88  صادر 
و تسلیم گردیده که در سند مالکیت اشــتباهًا صفحه 350 و نام پدر حسن قید شده است و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/12/21، 798721/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف آفرین میر عباسى /12/264
مزایده اموال غیر منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 963432ج / 4 له آقاى جمشید القاسى و علیه – رسول رمضان پور – حمید 
رمضان پور – مرتضى میرزایى مبنى بر مطالبه ى مبلغ 5/486/608/555 ریال محکوم به 
و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى که در اجراى تبصره ماده 34 آقاى محمد على 
دهقان کیا ملک خود را جهت پرداخت بدهى محکوم علیه معرفى نموده اســت در تاریخ 
99/1/19 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیر زمین 
اتاق 18 جهت فروش 36 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 14 
فرعى از 4786 اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال 
درج شده است ملکى محمد على دهقان و اکنون در تصرف استیجارى ؟؟؟؟ تا تاریخ 99/7/5 
با وجه الرهانه پانصد میلیون ریال ماهیانه پانصد هزار ریال مى باشد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
مى نماید . طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند . پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و 
مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. اوصاف ملک مورد مزایده محل ملک واقع در اصفهان ، قائمیه ، کوچه میاندوآب، بن 
بست نیلوفر – پالك هاى 106 و 108 کد پستى 8178755111 و 8178755141 به عمل 
آورده و پس از بررسى اسناد و مدارك ارائه شده و تطبیق با محل نظریه ذیل حضر محترم 

قضا ایفاد مى گردد. مشخصات ثبتى :

شماره صفحهدفتربخشفرعى - اصلىشماره سریال
سهم مالکثبت

مالکیت
134378 الف /32 

محمد على 4786/14051302420242002سال88
3 دانگ دهقان

مشخصات محل :

تعداد طبقه : کاربرى : مسکونى
یک طبقه زیر زمین

عرصه ( متر مربع ) 
397/6

اعیان (متر مربع)حدود 
220

نوع اسکلت : دیوار 
باربر ستون آهنى

نوع سقف تیر آهن 
و طاق ضربى

پوشش کف: سرامیک و 
موزاییک

کابینت : فلزى و 
MDF

نماى خارجى : فاقد 
نما و آجر 

سطوح داخلى : گچ 
سرویس و حمام : آهنىآشپزخانه : کاشىسفید و رنگ

گرمایش : بخارى سرمایش : کولر آبى
گازى

در و پنجره داخلى : 
چوبى

در و پنجره خارجى 
: آهنى

انشعاب گاز : 2 
انشعاب

انشعاب برق : 2 
سابقه بازداشت : داردانشعاب آب : 2 انشعابانشعاب

وضعیت ملک در زمان بازدید : ملک مورد نظر شــامل 2 باب خانه با کاربرى مسکونى به 
صورت شرقى و غربى در حال سکونت – ســاختمان غربى : با اسکلت دیوار باربر و ستون 
فلزى و نماى آجر ، بدنه گچ و رنگ ، سقف کناف ، آشــپزخانه تا 1/8 متر کاشى مابقى گچ 
و رنگ – کابینت با اســکلت فلزى و درب MDF – گاز کشى رو کار-درب هاى داخلى 
چوبى و فلزى – کف کامل سرامیک – 2 خواب- نماى حیاط پالستر – یک توالت داخل 
حیاط به مســاحت حدود 3 متر مربع – کف حیاط موزاییک . داراى زیر زمین به مساحت 
حدود 30 متر مربع با بدنه و پالستر کف ســیمان و سقف تیر آهن و آجر و گچ ،ملک جدیداً 
بازسازى شده است با انشعاب آب برق و گاز مجزا و قدمت حدود 30 سال مى باشد در تصرف 
مستاجر از طرف آقاى محمد على دهقان مى باشد. ساختمان شرقى : با اسکلت دیوار باربر 
و ســتون فلزى و نماى آجر ، بدنه گچ ، آشپزخانه تا 1/8 متر کاشــى مابقى گچ –کابینت 
فلزى- گاز کشى رو کار – درب هاى داخلى چوبى و فلزى- کف موزاییک- با انشعاب آب و 
برق و گاز مجزا و قدمت حدود 30 سال مى باشد. ارزش ملک : با در نظر گرفتن مشخصات 
فوق الذکر ،موقعیت ملک، مســاحت عرصه و اعیان ، کیفیت مصالح به کار رفته ، عرضه 
و تقاضا و کلیه عوامــل تاثیر گذار بر قضیه – قیمت عادالنــه روز و در چهار چوب قوانین 
کارشناس رسمى دادگسترى و اشتراکات ارزش شش دانگ ملک مبلغ 6/300/000/000 
ریال معادل ششصد و ســى میلیون تومان ارزیابى و اعالم مى گردد. توضیحات : ارزش 3 
دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعیان ملک فوق الذکر به مالکیت آقاى محمد على دهقان 
به مبلغ 3/150/000/000 ریال معادل ســیصد و پانزده میلیون تومان تعیین و اعالم مى 

گردد. م الف: 792793 دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /12/222

 شــرکت جهان بتن زنده رود شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 45331 و 
شناسه ملى 10260632893 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/08/04تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى محمد طالعى فرد نیارق به شماره 
ملى 1291128689 و آقاى رسول بهرامى به شماره ملى 5419486709 و خانم 
طاهره مجنون به شماره ملى 1282336703 بعنوان اعضاى هیات مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب شدند. خانم مریم سپهرى نیارق به کد ملى 0066320399 و خانم 
مریم على دائى قلعه شورى به کد ملى : 1287098861 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و بازرس على البدل شرکت براى براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(798437)

 شرکت پالسما تک ســپاهان سهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 33916 و شناســه ملى 
10102738722 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ1398/11/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : رکســانا دالئلى به کدملى 
0063866749 و سمیرا شاه زیدى به کدملى 
1292683831 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت 
منتهى به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(798489)

شرکت نوآوران مدبر صنعت شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 1420 و شناسه ملى 
10860239000 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1397/11/10کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیرعامل و رئیــس هیأت مدیره 
یا نایب رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت 
معتبر است. ضمناً مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

خمینى شهر (798520)

آگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییرات

شماییم همراه  اخبار    روزترین  به  با 
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خوردن هویج براى میان وعده یک انتخاب مناسب با فیبر باالست که باعث مى شود در طول روز انرژى الزم 
به بدن برسد، نوشیدن آب هویج بیشتر ویتامین ها و مواد معدنى مناسب را به بدن مى رساند.

با مصرف آب هویج سیستم ایمنى بدن خود را تقویت کنید تا بتوانید با ویروس هاى ناخوشایند مبارزه کنید. 
داشتن یک رژیم غذایى سالم، ورزش منظم و خواب کافى، راه هاى عالى دیگر براى محافظت از بدن است.

آب هویج مقدار مناسبى از ویتامین C دارد که به تقویت سیستم ایمنى بدن کمک مى کند. بدن ما به تنهایى 
قادر نیست ویتامین C تولید کند، بنابراین باید مواد مغذى را از طریق مکمل ها یا مواد غذایى دریافت کرد.

هویج حاوى ویتامین A است که نه تنها یک آنتى اکسیدان قدرتمند است، بلکه یکى از مهمترین مواد مغذى 
براى چشم و تقویت بینایى اســت. کمبود ویتامین A مى تواند باعث شب کورى و ایجاد لکه هایى بر روى 

چشم شود.
در بین تعداد زیادى از میان وعده هاى ناسالم، نوشیدن یک لیوان آب هویج مى تواند احساس رضایت شخص 
را برآورده کند. یک فنجان آب هویج مقدار غافلگیرکننده اى پروتئیــن – بیش از 2 گرم را فراهم مى کند. 
همچنین شامل حدود 2 گرم فیبر است. هر دو این مواد مغذى به فرد کمک مى کنند که مدت زمان بیشترى 

احساس سیرى کند.
آب هویج مى تواند به بهبود ســریع تر زخم ها کمک کند. به غیر از ویتامین A، آب هویج منبع غنى دیگرى 
از آنتى اکسیدان مهم تقویت کننده سیستم ایمنى بدن یعنى ویتامین C اســت. تأ ثیر ویتامین C در بهبود 
زخم ها حائز اهمیت است زیرا براى تولید کالژن، پروتئین اصلى موجود در پوست و بافت هاى همبند مورد 
نیاز است. و به عنوان یک آنتى اکسیدان، مى تواند به جلوگیرى از آسیب سلول در بدن نیز کمک کند.

پتاسیم ماده معدنى است که براى کمک به خنثى کردن اثرات سدیم و کنترل فشار خون شخص 
بسیار مهم است. از آنجا که آب هویج منبع بســیار خوبى از پتاسیم است، 

مى تواند براى بدن بسیار مفید باشد.
نوشــیدن آب هویج مى تواند با کاهش میزان گاز شکمى و افزایش ادرار 

نفخ را کاهش دهد.
نوشیدن آب هویج به کاهش سطح کلسترول کمک مى کند. آب هویج 
حاوى مقدار زیادى پتاسیم است که نشان مى دهد رابطه معکوس با 

غذایى پر پتاسیم معموًال آنهایى هستند کلسترول دارد. رژیم هاى 
کــه کلســترول را    

کاهش مى دهند.

این روزها با شیوع کروناویروس اهمیت تقویت سیستم ایمنى 
بدن بیش از پیش درك مى شــود اما متأســفانه بیشتر افراد 
ویتامین ها و مواد معدنى مورد نیاز بدن خود را دریافت نکرده و 
تصور مى کنند تنها با مصرف زیاد برخى میوه ها مانند پرتقال 
این نیاز برطرف مى شــود، حال آنکه بــدن به مصرف طیف 

وسیعى از میوه ها و سبزیجات نیاز دارد.
یک سیستم ایمنى سالم به ترکیبى متعادل از ویتامین ها و مواد 
معدنى و همچنین الگوى متناسب خواب و ورزش منظم نیاز 
دارد و توصیه مى شود به جز در برخى موارد استثنا، بهتر است 
ویتامین ها و مواد معدنى را از غذاهاى خود به جاى قرص هاى 

مکمل دریافت کنید.
در ادامه نکاتى براى دریافــت ویتامین ها و مواد معدنى مورد 
نیاز براى تقویت سیستم ایمنى بدن به نقل از پایگاه اینترنتى 

سازمان بهداشت «کلیولند» بیان مى شود:

 C ویتامین
بیشتر افراد در مورد اهمیت نقش مصرف ویتامین C در تقویت 
سیســتم ایمنى بدن مى دانند اما منابع ایــن ویتامین حیاتى 
را به جز مرکباتى مانند پرتقال نمى شناســند. سبزیجاتى با 
برگ هاى سبز مانند اسفناج و همچنین کلم، فلفل دلمه اى، 
جوانه بروکســل، توت فرنگى و پاپایا نیز منابع بسیار خوبى 
براى این ویتامین هستند. در حقیقت، ویتامین C در غذاهاى 
زیادى وجود دارد و بیشتر افراد با مصرف آنها نیازى به مصرف 
مکمل ها نداشته باشند، مگر اینکه پزشک توصیه کرده باشد.

E ویتامین
 این ویتامین نیز مانند ویتامین C یک آنتى اکســیدان قوى 
اســت که به بدن کمک مى کند تــا از عفونت ها جلوگیرى 
کند. بادام، بادام زمینى، فندق و تخمه  آفتابگردان سرشــار از 
ویتامین E هستند. همچنین اسفناج و کلم بروکلى نیز منبعى 
براى این ویتامین محسوب مى شوند. ویتامین  E براى حدود 

200 واکنش بیوشــیمیایى بدن الزم اســت، از این رو براى 
عملکرد سیستم ایمنى بدن بسیار حائز اهمیت است. همچنین 
مصرف غذاهاى سرشار از ویتامین B6 شامل موز، سینه مرغ 
کم چرب، ماهى هاى آب ســرد مانند تن ماهى، سیب زمینى 

پخته شده و نخود نیز در کنار ویتامین E توصیه مى شود.

A ویتامین
براى دریافت این ویتامین باید به سراغ مواد غذایى رنگارنگ 
بروید. غذاهایى که داراى ترکیبات رنگارنگى به نام کاروتنوئید 
هستند شامل هویج، سیب زمینى شیرین، کدو تنبل طالبى و 
کدو حلوایى بوده و بدن کاروتنوئید آنها را به ویتامین A تبدیل 
مى کند. این مواد غذایى یک خاصیت آنتى اکســیدانى براى 

تقویت سیستم ایمنى بدن در برابر عفونت دارند.

D ویتامین
همانطور که بهتر است بیشــتر ویتامین هاى خود را از مواد 
غذایى دریافت کنیــد اما ویتامین D ممکن اســت از این 
قاعده مستثنا باشد. شــما مى توانید میزان مصرف خود را 
از طریق غذاهایــى مانند ماهى هاى چــرب از جمله قزل 
آال، ماهــى خال خالى، ماهــى تن و ســاردین و غذاهاى 
غنى شده مانند شــیر، آب پرتقال و غالت افزایش دهید. 
بســیارى از افراد به ســختى قادر به جذب ویتامین D از 
مواد غذایى هستند، بنابراین اگر کمبود ویتامین D دارید، 
در مورد مصرف مکمل هاى این ویتامین با پزشــک خود 

مشورت کنید.

فوالت/فولیک اسید
فوالت فرم طبیعى این ماده معدنى بوده و اســید فولیک فرم 
مصنوعى آن است که به دلیل فواید سالمتى آن اغلب به غذاها 
اضافه مى شــود.  براى دریافت فوالت بیشتر و به طور مرتب 
لوبیا و نخود فرنگى و همچنین سبزیجات داراى برگ هاى سبز 

را به بشقاب غذایى خود اضافه کنید.
همچنین برخى از مواد غذایى غنى شده با فولیک اسید از جمله 
نان هاى غنى شده، پاستا، برنج و سایر محصوالت غالت 100 
درصد سبوس در بازار موجود است که مى توانید با چک کردن 
برچسب هاى روى این محصوالت از غنى بودن آنها اطمینان 

حاصل کنید.

آهن
آهن که در جابه جایى اکســیژن در سراسر بدن نقش مهمى 
دارد، به شکل هاى مختلفى وجود دارد. بدن مى تواند به راحتى 
«آهن ِهم» را که در گوشت بدون چربى مرغ  و بوقلمون وجود 
دارد جذب کند. همچنین غذاهاى دریایى نیز سرشار از آهن 
هستند. شکل دیگرى از آهن در لوبیا، کلم بروکلى و کلم نیز 
وجود دارد که البته جذب آن براى بدن سخت تر ولى ممکن 

است.

سلنیوم
سلنیوم تأثیر بسزایى در تقویت سیستم ایمنى بدن به خصوص 
در کاهش ســرعت واکنش بیش از حد بدن به برخى از انواع 
تهاجمى ســرطان  دارد. ســیر، کلم بروکلى، ماهى ساردین،  
تن ماهى، آجیل برزیلى و جو از منابع مهم ســلنیوم به شمار 

مى روند.

روى
روى در مرغ و   گوشــت قرمز بدون چربــى، لوبیاى پخته 
شده، ماســت، نخود فرنگى، صدف و خرچنگ وجود دارد. 
روى باعث کند شدن پاسخ ایمنى و کنترل التهاب در بدن 

مى شود.
همچنین پزشکان توصیه کرده اند در صورت عدم دسترسى به 
برخى از مواد غذایى مى توانید از نوع منجمد آن ها استفاده کنید و 

نگرانى از بابت این نوع مواد غذایى نداشته باشید.

کیفیت خواب شما مى تواند بر هر چیزى از سطوح انرژى تا خلق و خو، تفکر شفاف، 
کنترل بر خود، اندازه دور کمر، شرایط سیستم ایمنى بدن و سالمت کلى تأثیرگذار 
باشد؛ با وجود این، افراد بسیارى همچنان به شرایط خواب خود توجه نداشته و به 
میزان کافى نمى خوابند. در شرایطى که عوامل بسیارى وجود دارند که در توانایى 
به خواب رفتن و خواب باقى ماندن انسان تأثیرگذار هستند، شما مى توانید با رعایت 

برخى موارد به این کار کمک کنید.

1-کنترل روشنایى اتاق خواب
به حس بینایى خود توجه داشته باشید. مواردى مانند ساعت زنگ دار، تلفن همراه، 
چراغ هاى خیابان یا حتى ماه کامل ممکن اســت بر کیفیت خواب شما تأثیرگذار 
باشند. این منابع نور یک پیام بیدارى را به مغز ارسال مى کنند که تولید مالتونین 
یا هورمون خواب در بدن را کاهش مى دهد و به خواب رفتن و خواب باقى ماندن 
را دشوار مى سازد. اتاق خواب خود را براى تجربه خواب خوب شبانه به طور کامل 
تاریک کنید. از پوشش هاى تیره براى مسدود کردن نور بیرون استفاده کنید. اگر 
ساعت زنگ دار شما داراى چراغ LED است آن را برگردانید یا با چیزى بپوشانید. 

این توصیه در مورد تلفن هاى همراه نیز صادق است. آنها را خارج از اتاق خواب قرار 
داده یا ویژگى «مزاحم نشوید» را فعال کنید تا از روشن شدن نمایشگر در صورت 

دریافت اعالن ها هنگام شب جلوگیرى شود.

2-کنترل صدا
براى کســب آرامش و به خواب رفتن آیا نیاز دارید به موسیقى، یک کتاب صوتى 
یا شاید تلویزیون گوش دهید؟ ترجیح و سلیقه صوتى شبانه از فردى به فرد دیگر 
مى تواند بسیار متفاوت باشد. گوش دادن به موسیقى یا یک کتاب صوتى ممکن 
است به کسب آرامش و بهبود کیفیت خواب کمک کند. موسیقى توانایى آرام کردن 
ضربان قلب را دارد و ممکن اســت حتى محرکى براى آرامش عضالنى باشد؛با 
وجود این، سر و صداى پیش از خواب براى برخى افراد ممکن است موجب اختالل 

در الگوهاى خواب شود. 
زمانى که متوجه شدید چه شرایطى به خواب بهتر شما کمک مى کند، سطوح سر و 
صدا را ثابت نگه دارید. به عنوان مثال، زمانى که گوش دادن به موسیقى را به روتین 
خواب شبانه خود اضافه مى کنید براى بهبود شرایط خواب خود در بلند مدت به آن 

پایبند باشید.  

3-خنک نگهداشتن اتاق خواب
در شــرایطى که کاالى خواب نرم و راحت مى تواند به خواب خوب شبانه کمک 
کند، دما عنصر مهم دیگرى اســت که باید مورد توجه قرار بگیرد. شب ها، دماى 
بدن به آرامى کاهش مى یابد و تا ســاعات اولیه صبح، زمانى که بدن دوباره گرم 
مى شود و به بیدار شــدن از خواب کمک مى کند، این روند ادامه مى یابد. دماى 

65 تا 68 درجه فارنهایت (18 تا 20 درجه سانتیگراد) براى خواب مطلوب است.

4- چشیدن مزه اى ترش
از میان حواس پنج گانه، چشایى اغلب در روتین هاى خواب نادیده گرفته مى شود. 
در شرایطى که نوشیدنى هاى گرم مى توانند آرامش بخش باشند، آب آلبالو یک 
منبع طبیعى براى هورمون خواب مالتونین اســت. افرادى که دو لیوان آب آلبالو 
در روز مصرف مى کنند، به طور میانگین 85 دقیقه بیشــتر از افرادى که این کار 

نمى کنند، مى خوابند.

اختالف نظر در هر زوجى طبیعى اســت. هر چه باشد ما 
آدم ها با هم متفاوتیم و ممکن است گاهى با هم اختالف 
نظر هایى هم داشته باشیم. حتمًا مقاالت زیادى در مورد 
باید و نباید هاى رفتارى هنگام دعــوا خوانده اید، اما آیا 
چیزى در مــورد رفتار هاى پس از دعــوا هم مى دانید؟ 
همانقدر که کار هــا و حرف هاى ما هنــگام بگومگو با 
شریک زندگى مان اهمیت دارد، رفتارهایمان هم پس 
از دعوا مى تواند سرنوشت ســاز باشند. اما پس از دعوا با 

همسر چه کارهایى انجام ندهیم؟

■ قهر نکنید
اگر پس از دعوا، به اندکى زمان براى تنهایى نیاز دارید، 
هیچ عیبى ندارد، به شرط آن که شریک زندگى تان را نیز 
در جریان بگذارید. یکى از بزرگ ترین اشتباهاتى که شما 
پس از دعوا مرتکب مى شوید، این است که قهر مى کنید. 
اگر شما همســرتان را نادیده بگیرید، او این برداشت را 
خواهد کرد که شــما در حال تالفى یا تنبیه او هستید. 
همین باعث مى شــود که او گاردش را پایین نگذارد و 

همچنان فاصله اش را با شما حفظ کند. 

■ حرف هایى که شنیده اید را فراموش کنید
آیا شــما هم جزو افــرادى هســتید که اگــر حرفى 
ناراحت تان کند تا مدت هــا آن را به زبان مى آورید؟ این 
رفتار، به خصوص در رابطه عاطفى، اشــتباه است. اگر 
شریک زندگى شــما در طول دعوا حرفى زد که شما را 
رنجاند، همان موقع به او گوشزد کنید که این حرف هاى 
او شما را ناراحت مى کند. اما اگر در روز هاى آتى، همچنان 
حرف هاى زده شــده را به یاد آوردید و عصبانى شدید، 
بهتر است که دیگر در مورد آن صحبت نکنید، زیرا بیان 
موضوعى که ســر آن دعوا کرده اید براى بار دوم، هیچ 

مشکلى را حل نخواهد کرد.

■ تنها گفتن «متأسفم» کافى نیست
اگر پس از مشاجره، هنوز جمالتى، چون «تنهام بذار»، 
«من هنوز ناراحتم» یا «چرا اینطورى شد؟» را شنیدید، 
تنها گفتن «ببخشــید» یا «متأســفم» کافى نیست. 
شریک زندگى شما هنوز ناراحت است، پس باید کارى 
بیش از ابراز بخشــش کنید. در این شــرایط بهتر است 
کمى با او صحبت کنید. به عنــوان مثال پس از معذرت 
خواهى، در مورد موضوع دعوا بیشتر صحبت کنید و به 
او این اطمینــان را بدهید که این مشــکل دیگر تکرار 

نخواهد شد.

■ دلیل کم تحملى تان را بگویید
دعواى شــما مى تواند دالیل زیادى داشــته باشد. یک 
روز بد کارى، ســردرد، بى خوابى یا... تحقیقات نشــان 
داده، زوج هایى که به میزان کافى نمى خوابند، بیشتر از 
دیگران دعوا مى کنند. در این شرایط، اگر شما به هر دلیل 
ناخوشایندى، سر موضوعى با همسرتان دعوا کردید، به 
جاى کش دادن موضوع، بهتر است که دلیل کم تحملى 

و بى اعصابى تان را بگویید. 

■ اگر او باز سر صحبت را باز کرد، به او پشت 
نکنید

امکان دارد که شریک زندگى شما چند روز پس از دعوا 

دوباره به سمت تان بیاید و بار دیگر موضوع دعوا را پیش 
بکشد. اگر چه شما حوصله بحث دوباره را ندارید، اما بهتر 
است که در این شرایط به او پشت نکنید. پیشنهاد ما به 
شما این است که همیشــه پس از هر دعوایى به طرف 
مقابلتــان بگویید که در مورد موضوع بحث شــده فکر 
کند و اگر نیازى به صحبت کردن دوباره بود، شما را نیز 
در جریان بگذارد. اگر مشکل شــریک زندگى تان حل 
نشود، در دل او مى ماند و بعدتر ها به شکل دیگرى سر 
باز مى کند؛ بنابراین ناراحتى هاى او را حتى اگر چند روز از 

دعوا گذشته، نادیده نگیرید.

■ از گفتن «من منظورم این نبود» خوددارى 
کنید

بیان جمله «من منظورم این نبود» مثل این اســت که 
شما یک پاك کن به دســت بگیرید و حرف هایتان را 
پاك کنید. این کار دعوا را بدتر مى کند، زیرا بدون شک 
همسرتان در جواب این جمله شما خواهد گفت: «تو دقیقًا 
منظورت همان بود.» در واقع این مدل حرف زدن شما را 
در گذشته نگه مى دارد، درحالى که شما باید روى آینده و 

حل مشکل تان تمرکز کنید. 

■ از اینکه دعوا داشتید، خودتان را سرزنش 
نکنید

هیچکس حوصله دعوا ندارد، اما دعوا هم گاهى فواید خود 
را دارد. در حقیقت زمانى که شما با شریک زندگى تان در 
مورد موضوعى دعوا مى کنید، بدین معنى ا ست که هنوز 
به او و به تبع رابطه عاطفى تان اهمیت مى دهید و براى 
درست کردن آن تالش مى کنید؛ بنابراین پس از دعوا، 
احساس نکنید که همه چیز تمام و رابطه شما خراب شده 

است. به جنبه هاى مثبت آن هم نگاه کنید.

کرونا در بدن چه کسانى به زانو در مى آید

سیستم ایمنى بدن به چه ویتامین ها و 
مواد معدنى نیاز دارد؟

آب هویج را بیشتر تحویل بگیرید!بعد از دعواى زن و شوهرى...

Cاز آنتى اکسیدان مهم تقویت کننده سیستم ایمنى بدن یعنى ویتامین C اســت. تأ ثیر وی
زخم ها حائز اهمیت است زیرا براى تولید کالژن، پروتئین اصلى موجود در پوست و بافت
نیاز است. و به عنوان یک آنتى اکسیدان، مى تواند به جلوگیرى از آسیب سلول در بد
پتاسیم ماده معدنى است که براى کمک به خنثى کردن اثرات سدیم و کنترلف
بسیار مهم است. از آنجا که آب هویج منبع بســیار خوب

مى تواند براىبدنبسیار مفید باشد.
نوشــیدن آب هویج مىتواند با کاهش میزانگازشکم

نفخرا کاهش دهد.
نوشیدن آب هویج به کاهش سطح کلسترول کمک
حاوى مقدار زیادى پتاسیم است که نشان مى دهد

غذایى پر پتاسیم معمکلسترول دارد. رژیم هاى 
کـ

ی و و ج
واقع این مدل حرف زدن شما را 
رحالى که شما باید روى آینده و 

نید.

شتید، خودتان را سرزنش 

دارد، اما دعوا هم گاهى فواید خود 
که شما با شریک زندگى تان در 
کنید، بدین معنى ا ست که هنوز 
فى تان اهمیت مى دهید و براى

 مى کنید؛ بنابراین پس از دعوا، 
چیز تمام و رابطه شما خراب شده 

آن هم نگاه کنید.

 4 اقدام ساده براى افزایش کیفیت 
خواب شبانه



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بارخدایا، تو به دوستانت از همه دوستانشان مهربان ترى و بر آنان که به تو 
توکل کنند از هرکس دیگر کارسازتر. درون پرده رازشان را مى بینى و 
بر ضمایرشان آگاهى و اندازه بصیرتشان را مى شناسى و اسرارشان بر تو 
آشکار است و دل هایشان در حســرت دیدار تو سوخته است . اگر غربت به 
وحشتشان افکند یاد تو انس و آرامش آنهاست و اگر باران مصایب بر سرشان 
ببارد به پناه جســتن از تو روى آرند. زیرا مى دانند که زمام همه کارها به 

موال على (ع)دست تواست و هر چه شود به مشیت و قضاى تو است.
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شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1399 خود در نظر 
دارد اجراى عملیات حفظ و نگهدارى قسمتى از فضاى سبز سطح شهر زرین 
شــهر را با اعتبار اولیه 8/620/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى از 
طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشار تاپایان وقت ادارى مورخ 98/12/28 به شهردارى زرین شهر 

مراجعه نمایند. 

آگهى مناقصه عمومى

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

     نوبت دوم

م الف: 794225 

بدینوسیله به اطالع مى رساند معاونت غذا و دارو د.ع.پ اصفهان 
در نظر دارد در محله سروســتان شهر شــهرضا مجوز تأسیس 
داروخانه جایگزین صادر نماید لذا کلیه داروســازان عالقمند به 
تأسیس داروخانه در محل مذکور مى توانند تا حداکثر یک ماه بعد 
از تاریخ درج آگهى ضمن ثبت تقاضا در سامانه HIX تقاضاى کتبى 
خود به انضمام مدارك مربوطه را در مهلت مذکور به آن معاونت 

تحویل یا ارسال نمایند. 

بدینوسیله به اطالع مى رساند معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان در نظر دارد در شهر ورزنه مجوز تأسیس یک باب 
داروخانه تمام وقت صادر نماید لذا کلیه داروســازان عالقمند به 
تأسیس داروخانه در آن شهر مذکور مى توانند حداکثر تا یک ماه 
بعد از تاریخ درج آگهى، ضمن ثبت تقاضا در سامانه HIX تقاضاى 
کتبى خود را به انضمام مــدارك مربوطه به آن معاونت تحویل یا 

ارسال نمایند. 

بدینوسیله به محکوم علیه خانم زوردینه ماردیروس که مجهول 
المکان مى باشد ابالغ مى گردد چون وفق برگ ابالغ اتهام شماره 
2107/هـ/4 مورخ 98/09/05 صادره از هیأت بدوى رسیدگى به 
تخلفات ادارى مقتضى است از تاریخ ابالغ درج این آگهى به مدت 
ده روز مهلت دارید با مراجعه به هیأت مذکور، دفاعیات خود را 

تسلیم نمایید.

آگهى تأسیس

آگهى ابالغ آگهى تأسیس

امور ادارى آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

م الف: 799613

م الف: 799612م الف: 799614

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى و مصوبه شماره 1488/ش ب مورخ 98/11/16 شوراى محترم اسالمى شهر 
بهارســتان در نظر دارد پروژه احداث و بهره بردارى از زمین چمن طبیعى را از طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح 

ذیل اجرا نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى مى باشد، جهت دریافت اسناد و مدارك فراخوان از تاریخ 
98/12/14 تا تاریخ 98/12/27 به آدرس شهر بهارستان، بلوار بهشــت، خیابان آزادى، شهردارى بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى و 

مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان: 
1- آورده شهردارى

1-1 یک قطعه زمین به مساحت حدوداً 6000 مترمربع واقع در پارك بهشت، جنب دریاچه زیتون
1-2 صدور پروانه و مجوزات ساخت و ساز

2- آورده سرمایه گذار
2-1 ساخت و ساز و تجهیز و راه اندازى بر اساس طرح ارائه شــده به نحوى که شهردارى هیچگونه هزینه اى را پرداخت ننماید و مجموعه 

آماده بهره بردارى باشد.
2-2 تهیه طرح توجیهى جامع و کامل (اقتصادى، مالى و فنى)

3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت براساس روش B. O. L.T مى باشد.

4- شرایط فراخوان
* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.
* چنانچه برندگان اول، دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است. 

فراخوان دعوت به مشارکت نوبت اول

داوود بحیرایى- شهردار بهارستان

     چاپ دوم

م الف: 794421

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد عملیات بارگیرى حمل و تخلیه مقدار 27000 انواع نهاده هاى 
کشاورزى از مبداء انبارهاى سازمانى استان اصفهان به اقصى نقاط کشور را از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد" از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 2098001553000004 پنجشنبه 98/12/22 ساعت 10 صبح 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم
3- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه از روز پنجشنبه مورخ 98/12/22 لغایت ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 98/12/27
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد، بارگزارى در سامانه به صورت pdf: تا ساعت 18 روز دوشنبه 99/01/18

* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز سه شنبه مورخ 99/01/19 ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ و نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار: مبلغ 880/947/225 ریال اســت که به دو صــورت ضمانت نامه بانکى و یــا فیش واریزى 
به شــماره حســاب شــباى IR 250100004001039704005791 نزد بانک مرکزى از طریق دســتور پرداخت ساتنا با شناســه واریز 30 کاراکترى 

301039761263500650000000000006 قابل ارائه مى باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى 
به صورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/01/18 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در 

آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با شماره تلفن 37811070- 031 به آدرس اینترنتى شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملى 

اطالع رسانى مناقصات htt p://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شــماره تماس پشــتیبانى ســامانه: 41934- 021 (تماس بــا دفتر ثبت نــام در ســامانه اداره کل صنعت، معــدن و تجارت اســتان اصفهان

 به شماره 09132074427)

مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان  نوبت اول

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى وزارت جهاد کشاورزى


