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مهمترین  راه هاى پیشگیرى  از  ابتال  به ویروس کرونابرگزارى اعتکاف منوط به نظر مسئوالن سالمت استان استتلویزیون دوز طنز و فیلم را باال بردآخرین آمارهاى کروناویروس در کشور کپى پیست اتفاقات اصفهان در قاهره سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 C ویتامین
تأثیرى بر کرونا 

ندارد!

پلمب چایخانه ها و مراکز عرضه قلیان اصفهان
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دوره نهفتگى ویروس 
کرونا تا 27 روز است

یک شهرآورد بى هوادار 
در راه است

ترکیه: اگر ایران 
قم را قرنطینه مى کرد 

مرز را نمى بستیم 5

پدیده اى به نام 
تعطیلى غیررسمى 

مدارس

کرونا ویروس نوعى جدید از ویروس است. 
بیمارى ایجاد شده با ویروس کرونا که به آن 

بیمارى کرونا 2019 (COVID-19) مى گویند، 
اولین بار در ووهان چین شناسایى شد. ویروس 

COVID-19 ویروس جدیدى بوده و ...

بسیارى از خانواده هاى اصفهانى به دلیل نگرانى 
ناشى از شــیوع ویروس کرونا، روز گذشته براى 
دومین روز پى  در پى از حضور فرزندانشــان در 
مدارس و مراکز آموزشــى جلوگیرى کردند. در 
واقع نگرانــى به دلیل تعطیل نکــردن مدارس 
توسط دستگاه هاى مرتبط در اصفهان، باعث شده 
خانواده ها خود وارد عمل شوند و دانش آموزان به 

مدرسه نروند.
در این باره آرش نجیمى، سرپرســت مدیریت 
روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 

4به ...

حمله کرونا به قیمت میوه و سبزى در اصفهانحمله کرونا به قیمت میوه و سبزى در اصفهان
زنجبیل زنجبیل 8080 هزار تومان شد! هزار تومان شد!

3

با حکم دادستانى، ابالغیه اتحادیه و به منظور پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا صورت گرفت

80 میلیون بازدید 
براى آهنگ خواننده ایرانى

باید شدیدترین برخورد انجام شود
فرهاد مجیدى، سرمربى تیم فوتبال اســتقالل در مصاحبه با رسانه 
رسمى باشگاه استقالل به اعتراض علیه برنامه ریزى مسابقات لیگ 

برتر درباره موضوع ویروس کرونا پرداخت:
باید از تصمیم گیرنده ها پرسید که آیا حتماً باید یکى از ما جان خودمان 
را از دســت بدهیم تا مسئولین به فکر ســالمتى بازیکنان و مربیان 
باشند؟ ما جانمان را از سر راه آوردیم؟ ما ضد ویروس هستیم؟! مگر 

بازى هاى لیگ ایتالیا ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

وقتى کرونا ناهماهنگى مدیریتى
به وجود مى آورد

بررسى اظهارات 
نماینده قم 

به شوراى عالى 
امنیت ملى رسید

جایگاه جهانى ایران در حداقل مزد
تفاوت عجیب درآمد کارگر ایرانى با کارگر لوکزامبورگى

2
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مهدى کیانى: مهدى کیانى: 
حرف در آوردن حرف در آوردن 
خیلى ساده استخیلى ساده است
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وزیر آمــوزش و پرورش در پاســخ به اینکــه آیا تعطیلى 
مدارس تا 15 فروردین صحــت دارد؟ اظهار کرد: نخیر، ما 
در تعطیالت، تابع سیاست ها و صالح دید وزارت بهداشت 
هستیم و اگر در منطقه و استانى وزارت بهداشت تشخیص 
بدهد که تعطیلــى ضرورت دارد ما حتماً ایــن کار را انجام 
خواهیم داد. محسن حاجى میرزایى گفت: کمیسیون آموزش 
مجلس درباره تعطیلى مدارس تا پایان تعطیالت نوروزى 
پیشنهادى تهیه کرده و به رئیس مجلس داده اند. موضوع 
تخصصى و در صالحیت وزارت بهداشت است که تشخیص 
بدهد چه نوع اجتماعاتى خطرناك اســت و آیا مدارس باید 
تعطیل شــوند یا خیر؟ وى افزود: این روزها برخى مناطق 

به علت توصیه ها تعطیل شده اند، اما از این پس منحصراً از 
مسیر وزارت بهداشت تعطیلى را اعالم خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه آیا کالس هاى جبرانى 
برگزار مى شود یا سال تحصیلى با تأخیر تمام مى شود گفت: 
اگر ادامه تعطیلى الزم بود از طریق فضاى مجازى آموزش 

غیرحضورى را در دستورکار داریم.
وى درباره سیاست قطره چکانى اعالم تعطیلى مدارس به 
منظور جلوگیرى از به سفر رفتن مردم نیز گفت: خیر، اینطور 
نبوده و در این روزها شــوراهاى تأمین اســتانى اختیاراتى 
داشتند و به صالحدید خودشان روزهایى را  تعطیل اعالم 

کرده اند. 

رییــس روابط عمومــى وزارت بهداشــت آخرین آمار 
مبتالیان و فوت شــدگان کروناویروس در کشــور را 

اعالم کرد.
دکتر جهانپور گفت:  بررسى هاى انجام شده از روز دوشنبه 
تا پیش از ظهر سه شنبه روى موارد مشکوك کووید- 19 
مشخص کرد که تاکنون 34 نفر ابتالى قطعى  شان به 
کرونا، تایید شده است که از این تعداد 16 نفر از استان قم، 
9 نفر استان تهران، یک نفر استان فارس، دو نفر استان 
مازندران، دو نفر استان گیالن، یک نفر نیشابور،  دو نفر 

استان البرز و یک نفر جزیره قشم هستند.
وى همچنین گفت: از این 34 نفر در روزهاى اخیر سه نفر 

فوت کردند و در مجموع 95 تشخیص قطعى و 15 نفر 
هم براثر این بیمارى فوت کردند.

جهانپور در ادامه خاطرنشــان کرد: اغلب افرادى که در 
استان هاى دیگر به این بیمارى مبتال شدند یا از قم خارج 

شده و یا با شخصى از این استان در تماس بودند.
وى با تاکید اینکه امن ترین جا بــراى مقابله با کرونا و 
پیشگیرى از بیمارى کووید 19 منازل و خانه ها و شهر 
خودمان است گفت: توصیه ما این است که از سفرهاى 
غیرضرورى حتى درون شهرى پرهیز کنیم به خصوص 
این توصیه براى افرادى است که تحت درمان داروهاى 

سرکوبگر ایمنى هستند.

تعطیلى مدارس تا
 15 فروردین یک پیشنهاد بود

آخرین آمارهاى کروناویروس 
در کشور

لطفاً شمال نیایید!
   برترین ها | روز دوشــنبه فرمانده پلیس راه 
مازندران از حجم ترافیک سنگین در محورهاى 
شمالى گله مند شــد. ظاهراً تعطیلى هاى متأثر از 
کرونا، برخى از شهروندان تهرانى را به این نتیجه 
رسانده که راه جاده را در پیش بگیرند! طى یکى دو 
روز گذشته اتفاق جالبى در فضاى اینستاگرام دیده 
مى شود. برخى کاربران مازنِى اینستاگرام با ادبیاتى 
مؤدبانه از تهرانى ها  خواســته اند به شمال نیایند و 
موقتاً مراعات کنند. اتفاق نگران کننده این است که 
تجمع در مسیر شمال مى تواند به شکلى تصاعدى 

کرونا را گسترش دهد.

گز با طعم مواد مخدر
   بهــار | رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر 
چهارمحال و بختیارى از کشــف دو بسته گز 
که از شیره تریاك پر شــده بود، در این استان 
خبر داد. سرهنگ سلیمان ریاحى گفت: در پى 
اعالم اداره پست این استان مبنى بر وجود بسته 
پستى مشکوك براى ارسال به خارج از کشور، 
بالفاصله مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به 
همراه مأموران گمرك براى بررسى موضوع به 
محل اعزام شدند و یک بسته پستى حاوى دو 
بسته گز براى ارسال به کشــور استرالیا، مورد 
بازرســى قرار گرفت که پس از تفکیک 270 
گرم شــیره تریاك از داخل گزها کشــف شد. 
در ایــن خصوص، یک قاچاقچــى مواد مخدر 

دستگیر شد.

2 بازیکن تیم ملى کرونا 
گرفتند؟

   خبــر گــزارى دانشــجو | طى روزهاى 
گذشــته خبرى منتشر شــد مبنى بر اینکه دو 
بازیکن تیم ملى فوتبــال نوجوانان ایران دچار 
کرونا هســتند و به همین دلیل اردوى تیم هاى 
ملى لغو و برگزارى کالس هــاى مربیگرى به 
تعویق افتاد. پس از انتشــار این خبر، سرپرست 
تیم ملى فوتبال نوجوانان ایــن خبر را تکذیب 
کرد. اما حاال گفته مى شود  این بازیکنان باالى 
40 درجه تب داشتند و به احتمال زیاد به بیمارى 

کرونا دچار شدند.

عقل هم چیز خوبیه!
   خبــر آنالیــن | محمــد دالورى، مجــرى 
تلویزیون در شبکه 5 سیما در رابطه با اقدام عجیب 
بهنوش بختیارى در تبلیــغ کاال با موضوع کرونا 
اینطور گفت: «عقل هم چیز خوبیــه! البته از یه 
ســلبریتى انتظارى نمیره آدم باهوشــى باشه.» 
بهنوش بختیارى در آگهى عجیب یک شــربت 
گیاهى ادعا کرده که این شربت براى پیشگیرى از 

ویروس کرونا مؤثر است./1325

واردات 430 ُتن کیسه خون 
   میزان | بر اســاس آمار گمرك در ســال 
97 بیش از 430 تن کیســه خون از کشور هاى 
مختلف وارد کشور شده است. بر اساس واردات 
این حجم از کیســه خون به کشور، بالغ بر 423 
میلیارد و 903 میلیون ریــال در آمار گمرك به 
ثبت رسیده اســت. این حجم از کیسه خون از 
هفت کشــور از جمله ترکیه، اردن و آلمان وارد 

ایران شده است.

آغاز موج دوم هجوم ملخ 
   میــزان | رئیس برنامه ریزى مبارزه با آفات 
سازمان حفظ نباتات گفت: موج دوم هجوم ملخ 
صحرایى از ابتداى اسفند ماه آغاز شد و تا اواخر 
اردیبهشــت ماه ادامه خواهد داشت. على بابعلى 
اظهار کرد: فاز دوم هجــوم و مبارزه با ملخ هاى 
صحرایى در اســتان هاى خوزستان، هرمزگان و 

جنوب فارس آغاز شده است. /1326

این تهمت نارواست
   ایسنا | یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
مى گوید مخالف نشان دادن اولیاى حوزه و مراجع با نظر 
کارشناسان در زمینه قرنطینه قم تهمت نارواست. آیت ا... 
ابوالقاسم علیدوســت گفت: اخیراً نادانان یا بدخواهان 
حوزه هاى علمیــه، روحانیت و مرجعیــت درحد تقریبًا 
گسترده در فضاى مجازى وانمود کرده اند که مسئوالن 
امر و کارشناسان خواســتار قرنطینه قم هستند و این 
اولیاى حوزه و مراجع تقلیدند که مخالفت مى کنند؛ این 

دشمنى و تهمت ناروا را باید زدود. 

کرى خوانى فارسى- آمریکایى!
   برترین ها | «برنى سندرز» سه روز قبل با پیروزى 
در ایالت نوادا حاال دست باال را در رقابت با «جو بایدن» 
دارد و به نظر مى رسد اگر مداخله نخبگان دموکرات به 
میان نیاید او را باید رقیب «دونالد ترامپ» بدانیم. سندرز 
قواعد بازى را یاد دارد و با این پسِت فارسى نشان مى دهد 
که از همین حاال به «ایران» به عنوان یک آیتم مؤثر در 
منازعات انتخاباتى توجه خواهد داشت: «برنى، ترامپ را 

شکست مى دهد.»/1327

مجلس خبرگان تعطیل شد
   مهر | بنا بر تصمیم هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
در راســتاى عمل به توصیه هاى پیشگیرانه، هشتمین 
اجالس رســمى خبرگان که قرار بود در روزهاى 13 و 
14 اسفند 98 برگزار شود به زمان دیگرى موکول شد. 
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى با صدور اطالعیه اى از 

لغو اجالسیه نمایندگان این مجلس خبر داد.

سوءقصد به منتخب مجلس؟
   فــارس | دادستان عمومى و انقالب مرکز استان 
اردبیل خبر سوء قصد به یکى از منتخبان مردم در استان 
اردبیل را تکذیب کرد. سید عبدا... طباطبایى اظهار کرد: 
از همان لحظات اول بررسى این موضوع در دستور کار 
دادسراى عمومى و انقالب یکى از شهرستان هاى استان 
قرار گرفت و بعد از بررسى ها و تحقیقات به عمل آمده 

مشخص شد که موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.

مداح معروف بسترى شد
   فــارس | محسن طاهرى، مدیرعامل سابق خانه 
مداحان و یکى از ذاکران پیشکسوت اهل بیت (ع) که به 
کشورهاى مختلف سفر کرده بود، روز یک شنبه پس از 
ورود به فرودگاه امارات و بعد از معاینات پزشکى معمول 
در فرودگاه این کشور عربى به دلیل تب باال، مشکوك به 
ویروس کرونا تشخیص داده و بسترى شد. براساس این 
گزارش، این مداح اهل بیت (ع) هم اکنون در بیمارستان 

شیخ راشد شهر دبى بسترى است./1328

قالیباف اعصاب ریاست دارد؟
   نامه نیوز | غالمعلى جعفــرزاده، نماینده فعلى 
رشت در خانه ملت گفت: قالیباف کارهاى اجرایى زیادى 
انجام داده اســت اما آیا مى تواند از صبح تا ظهر روى 
صندلى بنشیند و بلند نشود. هر نامه اى به آقاى الریجانى 
بدهند او موضوع به موضوع بندهاى قانونى را در حاشیه 
نامه پاراف مى کند. من با آقاى قالیباف کار نکردم ولى 
بعید مى دانم اعصاب چنین کارى را داشته باشد./1331

بانک نروید
   عصرایــران | رئیس شــوراى هماهنگى بانک 
ها بر انجام امــور بانکى به صــورت غیرحضورى و با 
استفاده از سامانه هاى بانکدارى الکترونیک و بانکدارى 
دیجیتال تأکید کرد. حسین زاده افزود: با توجه به شیوع 
بیمارى کرونا، از مشتریان گرامى بانک ها استدعا داریم 
براى حفظ ســالمتى خود تا آنجا که ممکن است امور
 بانکى شــان را بــا اســتفاده از انــواع ســامانه ها و 

اپلیکیشن هاى بانکى انجام دهند.

خبرخوان

وزیر بهداشت ترکیه که دستور بستن تمامى مرزهاى 
زمینى و هوایى کشورش با ایران را صادر کرده، در یک 
مصاحبه مطبوعاتى گفت در مکالمــه خود با همتاى 
ایرانى به او توصیه کرده شهر قم را که منشأ گسترش 

ویروس کروناست، قرنطینه کند.
«فخرالدین کوجا»، وزیر بهداشت ترکیه که کشورش 
به شدت نگران گسترش ویروس کرونا و از دست دادن 
درآمدهاى در حوزه گردشگرى اســت، در مصاحبه با 
«احمد هاکان» خبرنگار روزنامه «حریت» ترکیه، در 
پاسخ به سئوالى درباره تمهیدات دولت ایران براى مهار 
ویروس کرونا گفت: «من با وزیر بهداشت ایران تلفنى 

گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا به جز شهر قم، ویروس 
کرونا منشأ دیگرى نیز در کشور شما دارد؟ او پاسخ داد نه 
و گفت همه موارد مشکوك یا مبتال به کرونا از این شهر 

شیوع یافته است.»
وزیر بهداشــت ترکیه افزود: «من به وزیر بهداشت 
ایران گفتم چین شهر ووهان را قرنطینه کرده و شما 
هم بهتر است شــهر قم را قرنطینه کنید و اگر چنین 
کارى کنیــد ترکیه ضرورتى براى بســتن مرزهاى 
خود با ایران نمى بیند. اما وزیر بهداشــت ایران گفت 
نمى توانیم قم را قرنطینه کنیم. ما هم مجبور به بستن 

مرزها شدیم.»

شیوع ویروس کرونا در کشور موجب شده تا برخى 
از هیئت هاى کشور جلسات مناسبتى خود را در این 
ایام لغو کنند. حجت االسالم عبدالحمید شهاب، 
سخنران مذهبى در تماس با خبرگزارى «فارس» 
در واکنش به تعطیل شدن جلســات هفتگى در 
برخى از هیئت هاى کشــور اظهار کرد: ظهور بال 
و بیمارى در آخرالزمان به واســطه اعمال برخى 
انسان ها طبق فرموده پیامبر اعظم (ص)، اتفاقى 
گریبانگیر است که علم نو حکم مى کند باید جلوى 
آن را با عوامل پیشــگیرنده گرفت اما به این معنا 
نیست که با ترس و واهمه مکان هاى مذهبى مانند 
هیئت و روضه را که محل شفا هستند، تعطیل کنیم.
شــهاب اضافه کــرد: مجالس اهل بیــت (ع) با 
استجابت قطعى دعا همراه است و افراد طبق عادت 
در آن حضور پیدا نمى کننــد بلکه با هدف عبادت 
خداوند حضور پیدا مى کنند. حال این کانون عبادى 
که دعا با قطعیت به استجابت مى رسد، تعطیل کنیم 

و اتصال افراد با خداوند را از بین ببریم؟
این سخنران مذهبى گفت: تعطیل شدن جلسات 
مذهبى از حرکات خزنده دشــمن است. در کشور 
چین که این بیمارى شــیوع کرد مــردم دغدغه 
جان داشــتند و به دین توجهى نداشتند، لذا معبد 
نرفتن براى آنها اهمیتى نداشت، اما هیئت، کانون 
ا... اســت. تعطیل کردن هیئت، به معناى در نظر 

نگرفتن قدرت اهل بیت (ع) است.
شــهاب گفت: اگر حاکم و مسئول پزشکى کشور 
نکته اى گفته اســت، براى تجمعات ساده مانند 
سینماســت که با برگزارى هیئت تفاوت دارد. اگر 
این نگاه در میان ما باشد، درحال فیلم بازى کردن 
هستیم و به قدرت شفابخشى اهل بیت (ع) ایمان 
و اعتقاد نداریم که این هم آب به آســیاب دشمن 

ریختن است./1324

ترکیه: اگر ایران قم را قرنطینه مى کرد، مرز را نمى بستیم

در هفته هاى پایانى سال فشــردگى مذاکرات براى تعیین 
حداقل حقوق به اوج مى رســد. مزد در ایران در شــورایى 
متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین 
مى شود و مباحث پیرامون تعیین حداقل دستمزد گاه آنقدر 
پیچیده مى شود که ساعت ها وقت صرف مى شود و بدون 
اینکه نتیجه اى حاصل شــود، کار به تعویق مى افتد. قاعده 
این است که حداقل دستمزد سال آینده را قبل از پایان سال 
تعیین کنند، اما در مواردى توافقى حاصل نشده و شاهد این 
بوده ایم که کار تعیین حداقل حقــوق به بعد از عید موکول 

شده است.
شــکاف عمیقى که میان درآمد و هزینه حداقلى بگیران در 
ایران وجود دارد، مباحث مرتبط با دستمزد را پیچیده تر هم 
کرده است. واقعیت این اســت که در بهترین حالت حقوق 
حداقلى یک سوم هزینه هاى کارگران را هم پوشش نمى دهد، 
اما در مقابل کارفرمایان نیز مدعى هستند جهش مزدى منجر 
به افزایش هزینه هاى آنها شده و در شــرایط بد اقتصادى 
تولید را زمین مى زند؛ ادعایى کــه فعاالن کارگرى و برخى 

کارشناسان اقتصادى با این تحلیل که هزینه نیروى کار نهایتًا 
10 درصد هزینه هاى تولید را شامل مى شود، رد مى کنند.

اگر حداقل حقوق را یک میلیــون و 517 هزار تومان درنظر 
بگیریم، با نوسانات دالر، ایرانى هاى حداقلى بگیر کمى بیشتر 
از صد دالر در ماه دریافتى دارند. با اضافاتى مانند حق مسکن، 
بن و... که معموًال بــه حداقلى بگیران تعلق مى گیرد، بازهم 
حداقل دستمزد در ایران به 150 دالر نمى رسد. به این ترتیب 
تفاوت حداقل دستمزد در ایران با لوکزامبورگ که باالترین 
حداقل دستمزد را در میان کشورهاى مختلف دنیا دارد، حدود 

2300 دالر در ماه است.
گرچه قانون کار در ایران در این باره به صراحت اعالم کرده 
که حداقل  دستمزد باید نیازهاى اولیه یک زندگى کارگرى را 
فراهم کرده و او را از غلتیدن در فقر در امان نگاه دارد، تعیین 
یک حداقل  مزدى براى عموم کارگران خود با موانع مختلف 

در کشور مواجه است.
باورش سخت اســت که در این کره خاکى حداقل مزد در 
کشورى 20 دالر در ماه باشــد و در جایى دیگر 2500 دالر. 

آخرین بررسى ها نشان مى دهد لوکزامبورگ با حداقل مزد 
ماهانه 2443 دالر بیشترین مزد را به نیروى کار خود مى دهد و 
در ونزوئال که درگیر سخت ترین بحران اقتصادى است ماهانه 
پولى به عنوان مزد حداقلى پرداخت مى شود که برابر 20 دالر 
است. لوکزامبورگ، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، آلمان، هلند، 
بلژیک، انگلیس، ایرلند و کانادا ده کشور اول دارنده بیشترین 
حداقل دستمزد هستند. در مقابل ونزوئال، ایران، پاکستان، 
اوکراین، هند، مصر، آلبانى، مالزى، مراکش و آفریقاى جنوبى 

کمترین حداقل دستمزد را دارند.
نمى توان منکر این واقعیت شد که حداقل مزد در ایران بسیار 
پایین است و حتى اگر بخواهیم به خط فقر رسمى برسیم باید 
به میزان زیادى به دســتمزد ها اضافه شود. با چنین روندى 
مى توان گفت چون حداقل مزد در ایران بیش از 20 برابر کمتر 
از کشور هایى مانند لوکزامبورگ و استرالیاست، ایرانى ها به 
همین میزان از رفاه کمترى برخوردارنــد. گرچه عالوه بر 
حداقل حقوق، موارد دیگرى هم هستند که بر رفاه اقتصادى 

و اجتماعى تأثیر دارند.

تفاوت عجیب درآمد کارگر ایرانى با کارگر لوکزامبورگى

جایگاه جهانى ایران در حداقل مزد

آیت ا... ســید علیرضا عبادى، نماینده ولــى فقیه در 
خراسان جنوبى در دیدار با مســئوالن دفاتر نمایندگى 
ولى فقیه در نواحى سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبى 
با بیان اینکه اگر مسئله بهداشت نسبت به بیمارى کرونا 
نبود حضور مردم در انتخابات بیــش از این بود، گفت: 
بسیارى از قشرها با اینکه دلشان همراه بود ولى بخاطر 

مسائل سالمت و بهداشت مراعات کردند.
وى با اشــاره به بى توجهى به بیمــارى کوردلى ماده 
پرســتى در دنیا، ادامه داد: چطور مى شــود که دنیا در 
خصوص بیمارى هاى وبا، طاعون، آنفلوآنزا و ویروس 

کرونا اینگونه عکس العمل نشــان مى دهد، اما نسبت 
به بیمارى کوردلى، ماده پرســتى و بمــب هایى که بر 
ســر ملت ها مى ریزند هیچگونه عکس العملى از خود 

نشان نمى دهد!
نماینده ولى فقیه در خراســان جنوبى با اشاره به اینکه 
هیچ میکروب و ویروسى بدتر از تفکر لیبرال دموکراسى 
غرب نیست، گفت: اگر مى خواهیم که جامعه در آینده 
اصالح شــود، تنها راه آن جایگزینى تفکر توحیدى و 
مکتب اهل بیــت (ع) به جاى تفکرهــاى تنگ مادى 

گرایانه و مزاحم است.

هیچ ویروسى بدتر از لیبرال دموکراسى غرب نیست

تعطیل کردن سینما با 
هیئت فرق دارد

دبیر شوراى عالى امنیت ملى با بیان اینکه از دادستان کل کشور خواستم اظهارات نماینده قم درباره مبتالیان و فوت شدگان کرونا در قم را صحت سنجى و نتیجه را به مردم اعالم کند، گفت: 
انتشار اخبار غیرواقعى و پنهانکارى مخل امنیت ملى و زائل کننده سرمایه اجتماعى است. على شمخانى روز گذشته در صفحه توییترش این موضوع را اعالم کرد.

احمد امیرآبادى فراهانى، نماینده مردم قم روز دوشنبه در حاشیه جلسه علنى پارلمان  طى اظهاراتى آمار مبتالیان به کرونا در قم را نگران کننده خواند و در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه تعداد فوت 
شدگان 60 نفر هستند، تصریح کرد: این آمار زیر 50 نفر است. برخى نیز مى گویند این آمار ربطى به بیمارى کرونا ندارد اما آنهایى که در بیمارستان کامکار و فرقانى فوت شده اند قطعاً به بیمارى 
کرونا مبتال بوده اند. در همین خصوص ایرج حریرچى، معاون کل وزیر بهداشت آمار ارائه شده از سوى امیرآبادى درباره فوت شدگان کرونا در قم را تأیید نکرد و گفت: اگر تعداد فوت شده ها در قم 

نصف و یک چهارم این تعداد باشد من استعفا مى کنم. به آمارمان بسیار اطمینان داریم./1330

بررسى اظهارات نماینده قم به شوراى عالى امنیت ملى رسید

مراحل ساخت کشتى تفریحى گنجر با تسهیالت 150 
میلیارد ریالى بانک توسعه تعاون در استان هرمزگان در 

حال انجام است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در 
جریان بازدید از کشتى تفریحى گنجر اظهار کرد: یکى 
از طرح هاى موردحمایت بانک توســعه تعاون در استان 
هرمزگان ساخت کشتى تفریحى گنجر با تسهیالت 150 
میلیارد ریالى اســت که نقش مهمى در افزایش ظرفیت 

ناوگان حمل مسافر دریایى ایفا مى کند.

حجت ا... مهدیان در این بازدید در گفتگو با مجریان این 
کشتى تفریحى در جریان آخرین وضعیت بهره بردارى 
از این کشتى بزرگ قرار گرفت و برافزایش راهکارهاى 

توسعه و رونق صنعت گردشگرى در کشور تأکید کرد.
کشتى تفریحى گنجر با سرمایه گذارى باارزش بالغ بر 420 
میلیارد ریال به ظرفیت 350 نفر در حال ساخت است که 
با بهره بردارى از این کشــتى تفریحى براى 230 نفر به 
شکل مستقیم و 500 نفر به شکل غیرمستقیم اشتغالزایى 

مى شود./1329

ساخت کشتى تفریحى با حمایت بانک توسعه تعاون

معاون دانشجویى دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسى درباره 
ابتالى یکى از دانشــجویان این دانشگاه به کرونا ویروس 
گفت: تا روز یک شنبه، هم بیمارستان و هم مرکز بهداشتى 
که ما با آنها در تماس بودیم، اعالم کردند که این شخص 
کرونا ندارد اما روز دوشــنبه صبح از بیمارستان به ما اعالم 
کردند که نتیجه آزمایشــات وى مثبت بوده است. ما نیز از 
همان موقع که موضوع مطرح شد به دوستان و هم اتاقى هاى 
او اعالم کردیم که مراقب باشند و آنها نیز به دکتر مراجعه 

کردند. همچنین خوابگاه این دانشجو تحت کنترل است. 
خشــنود افزود: باتوجه بــه اینکه تا روز یک شــنبه تمام 
آزمایش هاى او منفى بوده و موضــوع قطعیت بیمارى او 
مطرح نبوده االن براى ما سئوال است که زمان ابتالى او به 

کرونا کى بوده است؟ وى تصریح کرد: این دانشجو در حال 
حاضر در بیمارستان است و طبق اعالم پزشکان بیمارستان 
حال عمومى وى مساعد است و به زودى جزو بهبودیافتگان 
کرونا خواهد بود و مرخص مى شود. این دانشجو مرد بوده و 

27 سال سن دارد.

ابتالى دانشجوى خواجه نصیر به کرونا
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آماده باش 350 گروه امدادى 
استان

منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان گفت: بنابر پیش بینى  اداره کل هواشناسى  مبنى 
بر وقوع بارش هاى شدید باران و برف همراه با وزش باد 
به ویژه در غرب استان  350 گروه امدادى شامل نیروهاى 
هالل احمر، راهدارى، پلیس راه  و شهردارى ها در آماده 

باش کامل براى خدمات رسانى قرار گرفتند. 

تخلیه مخازن فاضالب 
مسکن مهر نطنز

پیرو هماهنگی هاي انجام شــده با معاون بهره برداري 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان،  یک دستگاه 
تانکر خودمکش فاضالب براى تخلیه مخزن ذخیره لجن 
پکیج تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر نطنز به منطقه 
اعزام و تخلیه مخازن تصفیه خانه انجام شد.  همچنین 
با همکاري معاون بهره برداري و دفتر مدیریت مصرف، 
تعداد صددستگاه کنتور تحویل گرفته شده از دفتر مدیریت 
مصرف براى تعویض کنتورهاي فرسوده و با قدمت باال 

انجام شد.

تمدید اعتبار 
گواهینامه ذوب آهن 

ســومین دور ممیــزي مراقبتى خارجــی از دوره جدید 
گواهینامه سیســتم مدیریت زیست محیطی ذوب آهن 
اصفهان مطابق بــا اســتاندارد ISO14001 ویرایش 
ســال 2015 با موفقیت انجام و اعتبار این گواهینامه در 
ذوب آهــن اصفهان تمدید شــد. منصور یــزدى زاده، 
مدیرعامل شرکت ذوب آهن با اشاره به اقدامات اصولى 
و بلند مدت انجام شده در امور مرتبط با محیط زیست در
 ذوب آهن اصفهان، گفت: این شرکت همواره با مد نظر 
قرار دادن الزامات و اســتانداردهاي زیســت محیطی و 
حتى فراتر از آن به موضوع حفظ محیط زیست، سالمت 

کارکنان و جامعه توجه ویژه داشته است.

بهزیستى مهدها را 
تعطیل نمى کند

معاون اجتماعــى اداره کل بهزیســتى اصفهان گفت: 
تعطیلى مهدهاى کودك و مراکز شبانه روزى کودکان بى 
سرپرست هم در هر شهرستان تابع تصمیم هاى کمیته 
ملى مبارزه با کروناست و اداره کل بهزیستى تصمیمى 
مستقل از آن اتخاذ نکرده است. مجتبى ناجى با تأکید بر 
تأمین ماسک و موادضدعفونى کننده در مراکز مهدهاى 
کودك و مراکز شبانه روزى کودکان بى سرپرست تصریح 
کرد: تاکنون مورد مثبت به این ویروس در بین کودکان و 

نوجوانان تحت نظر مراکز بهزیستى مشاهده نشده است.

ضدعفونى شبانه
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
هر شب پس از پایان زمان بهره بردارى مترو، ضدعفونى و 
گندزدایى رام هاى قطار شهرى با فعالیت یک اکیپ هشت 
نفره و با اســتفاده از محلول الکترولیز شده کلرید سدیم 
(داراى سیب سالمت و مورد تأیید وزارت بهداشت) انجام 
مى شود. داریوش امانى اظهارکرد: از سه شب گذشته تمام 
اتوبوس هاى شرکت اتوبوسرانى اصفهان ضدعفونى شده 
و رانندگان نیز ملزم به استفاده از اسپرى ضد عفونى کننده 

در اول و انتهاى خطوط هستند.

امکان تشخیص ابتال به کرونا 
در اصفهان

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: تاکنون 
موارد مشکوك به «کرونا کووید19» به آزمایشگاه ویروس 
شناسى تهران ارسال مى شد و در چند روز آینده این امکان 
در شهر اصفهان فراهم مى شود. آرش نجیمى در گفتگو 
با «مهر» اظهار کرد : تمام بیمارستان هاى استان اصفهان 
در حالت آماده باش است و چنانچه دیر یا زود استان اصفهان 
درگیر بیمارى کرونا شود موارد اورژانسى به بیمارستان هاى 
ویژه منتقل خواهند شد. وى افزود: تاکنون موارد مشکوك 
به «کرونا کووید 19» به آزمایشگاه ویروس شناسى تهران 

ارسال مى شد که تنها دو مورد قطعى اعالم شد.

خبر

معاون مســکن و بازآفرینــی شــهري اداره کل راه و 
شهرسازي اســتان اصفهان از متقاضیان خواست تا با 
توجه به شرایط کنونی و شــیوع ویروس کرونا در کشور 
و براى حفظ سالمتی خود از مراجعه حضوري به ادارات 

اجتناب کنند.
ایمان طاهر گفت: 20 هزار نفــر متقاضی در طرح اقدام 
ملی ساخت مسکن در سطح استان ثبت نام کرده اند که 
از این میزان حدود 60 درصد تأیید شده و از طریق سیستم 
پیام کوتاه به آنها اطالع رســانی الزم انجام شده است.

 این متقاضیان الزم است به بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
و به شــرکت عمران شــهرهاي جدید مراجعه کنند تا 

نسبت به تکمیل پرونده آنها اقدام شود.  وى از متقاضیان 
خواســت تا بــا توجه بــه شــرایط کنونی و شــیوع 
ویــروس کرونــا از مراجعــه حضــوري بــه ادارات 
اجتناب کننــد و فقط با توجــه به حــروف الفباي نام 
خانوادگــی اعالم شــده بــه ادارات بنیاد مســکن و 
شهرهاي جدید مراجعه داشته باشند و از تجمع خودداري 

کنند.
معــاون مســکن و بازآفرینــی شــهري اداره کل راه 
وشهرسازي بیان کرد: مرحله دوم ثبت نام بعد از مشخص 
شدن و تعیین تکلیف متقاضیان ثبت نام شده در مرحله 

اول و طی چند ماه آینده انجام می شود.

مدیــرکل تبلیغات اســتان اصفهــان گفت: به اســتناد
 توصیه هاى شــفاهى فعًال به مراکز اعتکاف استان اعالم 
کردیم که ثبت نام متوقف شود؛ دســت اندرکاران مراسم 
اعتکاف اعالم کردند که سالمتى مردم بسیار اهمیت دارد و 

ما تابع دیدگاه متولیان امور سالمت استان هستیم.  
حجت االســالم رحمت ا... اروجــى در گفتگو با «صاحب 
نیوز» در خصوص برگزارى اعتکاف در اصفهان، اظهار کرد: 
برگزارى و یا برگزار نشدن مراسم اعتکاف بستگى به نظر 
مسئوالن سالمت اســتان دارد، توصیه هاى شفاهى بوده 
اما تاکنون به صورت اظهار نظر رســمى ادارى به ما براى 
عدم برگزارى ابالغ نشده است.  وى گفت: اگر قرار به عدم 

برگزارى باشد، تبلیغات استان اصفهان نیز اعتکاف را برگزار 
نمى کند و اگر هم شرایطى و تمهیداتى براى برگزارى انجام 

شود، برگزار مى کنیم.
حجت االسالم اروجى با بیان اینکه توصیه به همه مراکز، 
مساجد، ستادهاى برگزارى اعتکاف این است که در تمهید 
برگزارى اعتکاف رمضانیه باشــند، تصریح کرد: اعتکاف 
رمضانیه سیره پیامبر اســالم (ص) است و مستحب مؤکد 
است و مى تواند جایگزین خوبى براى اعتکاف رجبیه باشد. 
وى ادامه داد: اعتکاف یک امر مستحب است و اگر برگزارى 
این مراسم در مقابل سالمتى مردم قرار بگیرد ما هیچ موقع 

راضى به برگزارى اعتکاف نیستیم.

برگزارى اعتکاف منوط به نظر 
مسئوالن سالمت استان است

متقاضیان طرح اقدام ملی 
به ادارات مراجعه نکنند

دومین رویداد بزرگ انتقال تجربه «رویتاك» به همت 
مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.

 این رویداد باهدف اشــتراك گذارى ایده ها و تجارب 
افراد موفق در  محل سالن همایش هاى اهل البیت(ع) 
توسط معاونت تجارى شرکت مخابرات منطقه اصفهان 

برگزار شد.
رئیس اداره بازاریابى و امور مشتریان مخابرات منطقه 
اصفهان با بیان میزان اهمیت استارتاپ ها در کسب و 
کارهاى نوین و چگونگى شکل گیرى رویداد «رویتاك» 
در مشاهیر توسط اســتارتاپ دى  هدف از این همایش 

را استفاده از فرصت ها و تجربیات موفق و انتقال آن به 
دیگران دانست.

امیرحسین زیگلرى، رویتاك را سلسله  رویدادهاى ملى و 
داراى استاندارد انتقال تجربه معرفى کرد که براى اولین 
بار در ایران برگزار مى شود و با شعار «ایده ها از تجربه ها 

شکل مى گیرد» طراحى و اجرا شده است.  
وى افزود: این رویداد موفق بــه دریافت لوگوى ایران 
ساخت از سوى ستاد فرهنگسازى اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى و تأییدیه این 

ستاد شده است.

معاون خدمات شــهرى شــهردار اصفهان با اشاره به 
هشدار هواشناســى مبنى بر احتمال وقوع سیالب هاى 
محلــى در برخى مناطــق اصفهــان گفت: بــر این

 اســاس اقدامات الزم براى کنترل آب هاى ســطحى 
حاصــل از بارندگــى در ایــن کالنشــهر صــورت 

گرفته است.
اداره کل هواشناسى اصفهان با صدور اخطاریه اى درباره 
وقوع سیالب هاى محلى در مناطق غربى استان براى 
روزهاى سه شنبه و چهارشــنبه (دیروز و امروز) هشدار 

داده بود.

حسین امیرى با اشاره به اینکه عملیات الیروبى معابر با 
سرعت صورت گرفت، افزود: این اقدامات در تمامى نقاط 
شهر براى رفع آبگرفتگى هاى احتمالى و رفع موانع انجام 
شد و دستگاه هاى خدماتى از جمله سازمان آتش نشانى، 
خدمات ایمنى و ســازمان خدمات موتورى به صورت 

آماده باش هستند. 
وى اظهار کرد : چاه هاى دفع آب ســطحى سطح شهر 
بازگشایى شــدند تا در صورت بارش در شهر، آب هاى 
ســطحى از طریق این چاه ها دفع و از آبگرفتگى معابر 

پیشگیرى شود.

براثر وقوع یک تصادف زنجیره اى در بزرگراه شهید 
خرازى، آتش ســوزى در یک گلخانه در مبارکه و 
انفجار کپسول گاز در شــرکت سفید مرغ اصفهان 
شش نفر جان خود را از دست دادند و پنج تن دیگر 
مصدوم شدند. مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى 
استان اصفهان در گفتگو با «ایرنا» گفت: ساعت 3 و 
15 دقیقه بامداد روز سه شنبه یک مورد آتش سوزى 
در گلخانه اى در جنب کارخانه  قند دهسرخ مبارکه 
به اورژانس 115 اصفهان گزارش شــد که دو واحد 

امدادى به محل اعزام شدند.
غفور راستین افزود: در این حادثه و به دلیل سوختگى 
کامل بدن، پنج مرد که احتمال مى رود از اتباع کشور 
افغانستان باشند جان خود را از دست دادند که پیکر 

آنها غیرقابل شناسایى است.
وى همچنین درباره واژگونى کامیون حامل میلگرد 
و تصادف زنجیــره اى در بزرگراه شــهید خرازى 
اصفهان در ساعت 3 بامداد همین روز بیان کرد: یک 
مرد در این حادثه جان خود را از دست داد و سه نفر 
دیگر نیز دچار مصدومیت و به صورت ســرپایى در 

محل درمان شدند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
تصریح کرد: انفجار کپسول گاز در شرکت سفید مرغ 
اصفهان، روبه روى شــرکت کافى کوال در ساعت 
5 و 33 دقیقه بامداد ســه شــنبه موجب سوختگى 
15 درصــدى دو مرد شــد که توســط واحدهاى 
امدادى اورژانس به بیمارستان سوانح و سوختگى 

امام موسى الکاظم (ع) شهر اصفهان منتقل شدند.

بارش ها در ســر شــاخه هاى زاینده رود نسبت 
بــه میانگیــن بلنــد مــدت 30 درصدکاهش

 یافته است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان 
اینکه آمار تجمعى بارش ها در چلگرد، ایســتگاه 
شــاخص زاینده رود تاکنــون 525 میلیمترثبت 
شــده اســت گفت: این میزان 54 درصد کمتر از 
مدت مشابه سالى آبى پارسال (از اول مهر تا پنجم 

اسفند) است. 
 مسعود میر محمد صادقى افزود: حجم اسمى سد 
زاینده رود حدود یک میلیــارد و 450 میلیون متر 
مکعب آب است و در حال حاضر 296 میلیون متر 

مکعب آب دارد. 
وى با بیان اینکه 80 درصد پهنه استان اصفهان در 
معرض خشکسالى و کم آبى است گفت: با توجه 
به وضع بارش هــا، مدیریت جدى مصرف آب در 
هر ســه بخش آشــامیدنى،  صنعت و کشاورزى 

ضرورى است.

یک محموله لــوازم خانگى خارجــى قاچاق در 
شهرستان شاهین شهر و میمه کشف و توقیف شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان شاهین شهر و میمه 
گفــت: مأموران واحد گشــت انتظامــى یکى از 
کالنترى هــاى فرماندهى انتظامى شهرســتان 
شاهین شهر و میمه یک دستگاه خودروى کامیون 
کشنده حامل بار لوازم خانگى قاچاق را شناسایى 

و متوقف کردند.
سرهنگ حسین بســاطى اظهار کرد : در بازرسى 
از این خودرو 20 دســتگاه تلویزیون ال اى دى، 
20 دســتگاه کولر گازى، یک دســتگاه یخچال 
فریزر و یک دســتگاه یخچال خارجــى قاچاق و 
بدون مدارك گمرکى کشف شد. وى گفت: راننده

 و سرنشین این خودرو دســتگیر و تحویل مراجع 
قضایى شد.

سرهنگ بساطى افزود: کارشناســان ارزش این 
محموله را  دو میلیارد و 600 میلیون ریال ارزیابى 

کردند.

بسیارى از خانواده هاى اصفهانى به دلیل نگرانى ناشى 
از شــیوع ویروس کرونا، روز گذشــته براى دومین روز 
پى  در پى از حضور فرزندانشــان در مــدارس و مراکز 
آموزشى جلوگیرى کردند. در واقع نگرانى به دلیل تعطیل 
نکردن مدارس توسط دستگاه هاى مرتبط در اصفهان، 
باعث شده خانواده ها خود وارد عمل شوند و دانش آموزان 

به مدرسه نروند.
در این بــاره آرش نجیمى، سرپرســت مدیریت روابط 
عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به «ایرنا» گفت: 
پس از تأیید قطعى دو مــورد بیمار مبتال به کرونا در این 
استان، پیشــنهاد تعطیلى مدارس استان توسط رئیس 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به ستاد ملى مبارزه با کرونا 
داده شد که این ستاد در این مورد تصمیم گیرى مى کند.

آنطور که خبرگزارى «ایســنا» نوشــته است، دوشنبه 
شــب خانواده هاى اصفهان تا دیروقــت منتظر اعالم 
خبر تعطیلى مدارس پاى تلویزیون و شبکه هاى خبرى 
نشسته بودند، تا اینکه در آخرین ساعات، دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان اعالم کرد که پیشنهاد رئیس دانشگاه 
مبنى بر تعطیلى مدارس به ستاد ملى مبارزه با کرونا داده 
شده، اما باز هم مســئوالن بر باز بودن مدارس اصفهان 

تصمیم داشتند و ساعت از 11 گذشته بود که اعالم شد، 
«مدارس اصفهان در روز ســه شنبه دایر است». همین 
ماجرا یک روز قبل تر هم تکرار شد اما در روز دوشنبه هم 

مدارس نیمه تعطیل بود. 
البته مدیــرکل آموزش و پــرورش اســتان اصفهان 
به صورت کتبى بخشــنامه کرده تا مــدارس در مورد 
غیبت دانش آموزانى که خودشــان یــا یکى از اعضاى 
خانواده شان دچار تب، ســرفه و عالیم بیمارى هستند 
ســختگیرى نکنند، همچنین مطالب درسى را طورى 
مدیریت کنند که دانش آموزان غایب بعداً بتوانند عقب 

ماندگى درسى خود را جبران کنند!
در همین حال على اصغــر مؤمنیان، مدیــر آموزش و 
پرورش اردستان گفته است: غیبت دانش آموزان به دلیل 
بیمارى کرونا ویروس در چند روز گذشــته کار آموزش 
را مختل کرده اســت. در برخى از کالس هــا بیش از
 ده نفر غایب هستند و معلمان ما عمًال نمى توانند درس 

بدهند.
على اصفهانى، دادســتان اصفهان نیز گفت: از آنجا که 
موضوع ویروس کرونــا و بیمارى آن بــه حقوق عامه 
باز مى گردد موضوع را بررســى کردیم لذا نیاز است که 
تصمیم گیرى ها و اعالم تعطیلى نهادهاى مختلف مانند 
مدارس با سرعت بیشترى انجام شود.  وى اضافه کرد: 
در این ارتباط با استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان صحبت شــد تا جمع بندى هــا و اظهارنظرها 
تسریع شــود و مردم در اســرع وقت در جریان آخرین 

وضعیت قرار بگیرند.
دادســتان اصفهان ادامه داد: پیش تر تصمیم تعطیلى 
نهادها و مدارس در استان اتخاذ مى شد اما در زمان حاضر 
ستادى در تهران با محوریت وزیر بهداشت تصمیمات را 
اتخاذ مى کند که ضرورت دارد مسئوالن استانى پیگیر 

مصوبات آن ستاد باشند.

پدیده اى به نام تعطیلى غیررسمى مدارس
وقتى کرونا ناهماهنگى مدیریتى به وجود مى آ ورد

آرمان کیانى

روز پر حادثه استان

آماده باش براى کنترل آب هاى سطحى برگزارى رویداد «رویتاك» در مخابرات اصفهان کاهش 30 درصدى بارش 
در سرشاخه هاى زاینده رود

توقیف محموله قاچاق
 در شاهین شهر

معاون دادســتان اصفهان از صدور و ابالغ دســتور پلمب 
چایخانه ها و مراکز عرضه قلیان براى پیشــگیرى از شیوع 

ویروس کرونا در این استان خبر داد.
محمد محســنى اژیه در گفتگو با «ایرنا» افزود: دســتور 
تعطیلى چایخانه ها و مراکز عرضه قلیان روز دوشــنبه و با 
توجه به ایرادهایى که مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به این واحدها وارد کردند، صادر و روز سه شنبه براى 
پلمب این مراکز در سراسر استان اقدام شد. از طرف دیگر 
رئیس اتحادیه چایخانه داران شهرســتان اصفهان گفت: 
براساس ابالغیه این اتحادیه از صبح روز چهارشنبه (امروز) 
تا اطالع ثانوى تمام واحدهاى چایخانه و قلیان شهرستان 

اصفهان براى مقابله با ویروس کرونا تعطیل خواهند شد.
امیر آبدار در گفتگو با ایسنا، در خصوص فعالیت واحدهاى 
صنفى چایخانه، قهوه خانه داران و قلیان به دنبال شــیوع 
ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: با توجه به همه گیرى 
این ویروس و بنا بر تصمیم ایــن اتحادیه و اعضاى هیئت 
رئیسه آن، از بعد از ظهر سه شنبه(دیروز)، تعطیلى واحدهاى 

صنفى به آنها ابالغ شد.
رئیس اتحادیه چایخانه داران شهرستان اصفهان با اشاره 
به فعالیت برخى واحدهاى صنفــى چایخانه غیرمجاز در 
اصفهان، گفت: متاســفانه این واحدها در َمرغ، کبوترآباد 
و ... به صورت غیرمجاز فعالیت دارند و اتحادیه هیچ نظارتى 
بر آنها نداشــته و نظارت بر عملکرد آنها بــر عهده پلیس 

امنیت است.
وى با بیان اینکه حدود 300 واحد صنفى داراى مجوز زیر نظر 
این اتحادیه فعالیت مى کنند، افزود: واحدهاى داراى مجوز 
تا زمان کنترل کامل این ویروس تعطیل خواهند بود. آبدار 
گفت: در صورتى که براســاس این ابالغیه واحدى تعطیل 
نکرد، براساس ماده 28 قانون صنفى با واحد متخلف برخورد 

و سریعا پلمب خواهد شد و پروانه صنفى آن ابطال مى شود.
در همین حال رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: اتاق اصناف 
متخصص مقابله با بیمارى ها نیست و نمى تواند با تعطیلى 
صنفى، جو عمومى جامعه را با بى اطالعى و بدون تخصص 

برهم بزند.
رسول جهانگیرى در خصوص اعتقاد برخى کارشناسان مبنى 
بر ضرورت تعطیلى برخى اصناف همچون رستوران ها و یا 
چایخانه داران و قلیانى ها به منظور مقابله با ویروس کرونا، 
اظهار کرد: روز دوشنبه اتاق اصناف در این خصوص نامه اى 
خطاب به معاونت بهداشت و درمان استان اصفهان تنظیم 
و ارسال کرد اما هر اقدامى مستلزم ابالغ دستورالعمل هاى 

بهداشتى از سوى دانشگاه علوم پزشکى است.
جهانگیرى با بیان اینکه اتــاق اصناف نمى تواند با برخورد 
سلیقه اى، دســتور تعطیلى رســتوران ها، کافى شاپ ها، 
چایخانه ها و... را دهد، اظهار کرد: اگر مقابله با این ویروس به 
آستانه امنیت رسید و نیاز به مدیریت خاصى داشت، به طور 
قطع دانشگاه علوم پزشکى تعطیلى و یا محدودیت فعالیت 
واحدهاى صنفى را به اتاق اصناف و به دنبال آن اتحادیه ها 

ابالغ مى کند.

 نائب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: به 
دنبال شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا برخى محصوالت 
کشاورزى، قیمت زنجبیل، سیر، لیموترش، لیموشیرین و ... 

در بازار اصفهان افزایش یافته است.
محمدصادق ریاحى در گفتگو با «ایســنا» به تاثیر شیوع 
ویروس کرونا و تأثیر آن بر برخى محصوالت کشــاورزى 
اشــاره کرد و گفت: با شــیوع این ویروس در کشور قیمت 
زنجبیل، سیر، لیموترش، لیموشیرین، پیاز و پرتقال در بازار 

گران شده است.
نائب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشاره 
به اینکه در توصیه هاى غذایى براى مقابله با این ویروس بر 
مصرف برخى محصوالت تأکید شده است، افزود: طى یک 
هفته گذشته با افزایش تقاضا زنجبیل، قیمت هر کیلو این 
محصول در میدان میوه و تره بار به 50 هزار تومان افزایش 
یافته و حتى گفته مى شود در سطح خرده فروشى زنجبیل با 

نرخ 60 تا 80 هزار تومان به مردم فروخته مى شود.
به گفته ریاحى، محصول زنجبیل وارداتى از کشور چین است 
و با توجه به پیش بینى شیوع این ویروس در ایران، برخى 

تاجران این محصول را پیشــتر در انبارهاى خود نگهدارى 
کرده بودند که با توجه به تقاضاى باالى مردم، اکنون آن را 

با قیمت باال وارد بازار کرده اند.
وى با بیان اینکه با افزایش تقاضا، ســیر در میدان میوه و 
تره بار با نرخ 30 هزار تومان قیمت گذارى شده است، اظهار 
کرد: سیرهمدان موجود در بازار، پیش از این در انبارها ذخیره 
سازى شده است، از ســوى دیگر برداشت سیر دزفول آغاز 
شده، اما در صورت بارندگى قیمت این محصول نیز باالتر 
خواهد رفت. به گفته نائب رئیــس اتحادیه میادین میوه و 
تره بار اصفهان، به طور معمول با افزایش سود، سیر در سطح 

عرضه باید با نرخ 37 هزار تومان فروخته شود.
وى همچنین با اشاره به افزایش نرخ لیموترش، توضیح داد: 
پیش از این سیر مورد نیاز روسیه از چین تامین مى شد، اما در 
پى شیوع کرونا واردات این محصول به روسیه کنسل شد 
و لیموترش مورد نیاز این کشور از ایران تامین شد که این 

موجود کمبود در بازار داخلى و افزایش قیمت آن شد.
ریاحى با اشــاره به کمبود لیموترش در بازار، گفت: در حال 
حاضر قیمت لیموترش در بازار بیــن 23 تا 25 هزار تومان 

قیمت گذارى شده است.
وى همچنین افزود: از ســوى دیگر با تاثیــر این ویروس، 
محصول پیاز بین 6500 تا 8000 تومــان در میدان میوه 
و تره بار اصفهان قیمت گذارى شــده است. وى ادامه داد: 
قیمت لیموشیرین نیز افزایش داشته و به دلیل کمبود آن و 
باال رفتن تقاضا حتى با نرخ 9000 تومان در میدان عرضه 
مى شود. به گفته ریاحى، این روزها به دلیل افزایش تقاضا و 
کاهش عرضه، قیمت برخى محصوالت کشاورزى افزایش 
داشــته و با توجه به شــرایط موجود نمى توان پیش بینى 

درستى از آینده بازار داشت.

پلمب چایخانه ها و مراکز عرضه قلیان  اصفهان حمله کرونا به قیمت میوه و سبزى در اصفهان
زنجبیل 80 هزار تومان شد!
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بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، پیرامون حضور در فیلم 
سینمایى «دوزیست» ســاخته برزو نیک نژاد گفت: 
خوشحالم که در فیلم «دوزیست» حضور پیدا کردم، 
این اثر و حضور در کنار بازیگران آن برایم تجربه اى 

شیرین و خاطره اى ماندگار است. 
هادى حجازى فــر درباره همبازى شــدن با پژمان 
جمشیدى اضافه کرد: واقعیت امر از دور همواره نسبت 
به پژمان جمشیدى گارد داشتم و هیچ وقت دلیلش 
را هم نمى دانستم، اما به واقع پژمان به لحاظ اخالق 

و کاربلدى درجه یک بــوده و براى کارش به 
شدت زحمت مى کشد.

بازیگر فیلم «دوزیســت» در همین 
رابطه ادامه داد: من شاهد بودم که 

پژمان جمشــیدى براى بازى در فیلم «دوزیست» 
از جان و دل مایه گذاشــت، من از پژمان اخالق یاد 
گرفتم، وى همواره رفتار حرفه اى را رعایت مى کند، 
احترام ویژه اى براى دوربیــن و همکاران خود قائل 

است.
وى در مورد آینده کارى خود در عرصه سینما تأکید 
کرد: رؤیاى همیشگى من در سینما کارگردانى است، 
این را صادقانه مى گویم، من سال آینده قطعًا اولین 
فیلمم را خواهم ساخت، امسال یک فیلم کوتاه ساختم 

که تجربه بسیار خوبى بود.
بازیگر فیلم سینمایى «ماجراى 

نیمــروز» در همین 
راستا اذعان کرد: 

در بازیگرى هر نقشى که بتواند مرز خیال و واقعیت 
را کنار بزند برایم شگفت انگیز است، برخى مى گویند 
که لذت فیلم بعد از تماشاى آن توسط بازیگر احساس 
مى شود، من اعتقاد دارم که باید در طول فیلمبردارى از 
زندگى و جهانى که براى نقش ساخته اى لذت ببرید.

حجازى فر خاطرنشان کرد: من رؤیایى در بازیگرى 
ندارم به همین دلیل از بازى در هر نقشى نمى ترسم، 
در هر اثرى بازى مى کنم، من شبیه یک بیمار که از 
وى قطع امید شده هستم، در بازیگرى رؤیایى ندارم، 
اما معتقدم این حرفه همچون شاه کلید همه قفل ها 
را باز مى کند، خود من هم از تجربه هاى بازى 

خود بسیار آموخته ام./1333

هادى حجازى فر:

بازى در هیـچ نقشى 
مرا نمى ترساند

تعداد بازدیدهاى موزیک ویدیوى محسن یگانه در یوتیوب از مرز 
80 میلیون گذشت.

موزیک ویدیوى اجراى زنده آهنگ «بهت قــول میدم» که از 
تاریخ 22 دسامبر 2016 (2 دى 1395) روى این وبسایت معتبر 
بین المللى قــرار گرفته، بیش از 80 میلیون بار توســط کاربران 
یوتیوب بازدید شده که البته این رقم فقط مختص ویدیوى منتشر 
شده روى کانال رسمى محسن یگانه در یوتیوب است. این ویدیو 

در حال حاضر پربازدیدترین موزیک ویدیوى ایرانى است.
این تنها موزیک ویدیوى محسن یگانه است که به اجرا در کنسرت 

او در سالن میالد نمایشگاه بین المللى تهران اختصاص دارد. 
براى ویدیوى اجراى زنده آهنگ «بهت قــول میدم»، بیش از 
36 هزارکامنت درج شــده و نکته  جالب در بخش کامنت هاى 
این ویدیو، درج نظر توسط مخاطبینى از کشورهاى کانادا، لبنان، 
ژاپن، تاجیکستان، اندونزى، افغانســتان، موریتانى، ارمنستان، 
عراق، مراکش و...  است که به محســن یگانه و موسیقى ایران 

ابراز عالقه کرده اند.
این رکوردزنــى یگانه در حالى صورت گرفتــه که پس از برخى 
َجوسازى ها و شایعات ماه هاى اخیر درباره مهاجرت این خواننده 
به کانادا، او چند شب پیش با انتشار تصویرى از برج میالد تهران در 

صفحه رسمى اش، از بازگشت به ایران خبر داد./1334
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80 میلیون بازدید 
براى آهنگ خواننده ایرانى

فریده ســپاه منصور، بازیگر باســابقه سینما و 
تلویزیون را با بازى خوبش در سریال «نون. خ» به 
خاطر داریم. او که معموالً گزیده کار مى کند، درباره 
حضورش در سریال «شاه رگ» گفت: نزدیک به 
دو ماه گذشته در این ســریال بازى کردم. نقش 
مقابل من سیروس گرجســتانى بود و امیدوارم 
مخاطب پس از دیدن سریال از آن رضایت داشته 

باشد.
وى درباره ویژگى انتخاب سریال «شاه رگ» براى 
حضور در آن گفت: معموالً بــه پیام کلى کار توجه 
مى کنم؛ اگر قصه پیام خوبى داشته باشد آن را در 
اولویت قرار مى دهم. همیشه خودم را جاى مخاطب 
قرار مى دهم، وقتى یک سریال یا فیلم را به تماشا 
مى نشینم دلم مى خواهد به گونه اى باشد که از آن 

لذت ببرم و وقتم را تلف نکرده باشم.
بازیگر فیلم سینمایى «مهمان مامان» گفت: از دیگر 
ویژگى هاى نقش که باعث مى شود آن را بپذیرم، 
این است که باید جاى بازى داشته و شناسنامه دار 
باشد تا من بتوانم ســاختار مناسبى براى خلق آن 
در نظر بگیرم. اگر نقش این ویژگى ها را نداشــته 
باشد حتى اگر میزان بازى آن زیاد باشد آن را قبول 
نمى کنم چون معتقدم نقش باید جاى کار داشــته 

باشد.
سپاه منصور خاطرنشان کرد: به نظرم سریال «شاه 
رگ» به کارگردانى آقاى اشکذرى و تهیه کنندگى 
آقاى شفیعى کار خوبى اســت و امیدوارم بتواند 
زمان پخش که ماه مبارك رمضان خواهد بود، نظر 

مخاطب را جلب کند.
فریده سپاه منصور درباره دلیل حضور نداشتن ش 
در ســرى جدید ســریال «نون. خ» که در حال 

تصویربردارى است، صحبت نکرد.

فریده سپاه منصور:

 نقشى که بازى مى کنم 
در پى ابتالى چند تــن از هموطنانمان به باید شناسنامه داشته باشد

بیمارى کرونا و به منظور جلوگیرى از شیوع 
این بیمارى، مدارس نقاطى از کشورمان تا 
پایان هفته تعطیل اعالم شده است. در پى 
تعطیلى مدارس و دانشگاه ها، معاونت سیما 
جلســه اى برگزار کرد و در نهایت تصمیم 
گرفته شد در کنار برنامه هاى آگاهى ده به 
مخاطبان، برنامه هاى سرگرم کننده ویژه 
کودکان و نوجوانان و همچنین خانواده ها 

بیشتر شود.
در همین راستا شبکه کودك برنامه «پف 
فیلم» را که تنهــا در روزهاى پایانى هفته 
پخش مى کند، به جدول پخش خود اضافه 
کرده و تغییرات دیگرى را هم در کنداکتور 
خود ایجاد کرده اســت. پخش ســریال و 
فیلم سینمایى طنز تا پایان سال به صورت 
روزانه در دستور کار شبکه 3 سیما هم قرار 
گرفت. عــالوه بر پخش ســریال، در ایام 
پایانى ســال جارى نیز به صورت روزانه 
فیلم هاى طنز ســینماى ایران سینمایى 
از شــبکه 3 پخش خواهند شد. «مرد هزار 
چهره» ساعت 14 و فیلم هاى طنز سینمایى 
ساعت 15 از شنبه تا پنج شنبه به روى آنتن 

شبکه 3 خواهند رفت.
سایر شبکه ها نیز به فراخور مأموریت خود 
در جدول پخش روزانه شان تغییراتى اعمال 
کرده اند. در همین رابطه واحد تأمین برنامه 
شبکه 5 ســیما هر روز یک فیلم سینمایى 
و انیمیشــن براى مخاطبــان خود پخش 

خواهد کرد.

مخاطبان شــبکه 5 هر روز صبح ساعت 
9 شاهد پخش یک فیلم سینمایى خواهند 
بود و تکرار برنامه «به خانه بر مى گردیم» 
پخش نخواهد شــد. همچنین این شبکه 
هر روز یک انیمیشن ســینمایى را ساعت 
13 و30 دقیقه براى مخاطبان پخش خواهد 

کرد.
■حمید لوالیــى هم بــه تلویزیون 

برمى گردد
در همین حال اعالم شــد کــه  «زندگى 
شــگفت انگیز اســت» با فضــاى طنز، 
سریال شبکه 2 سیما مى شــود. «زندگى 
شــگفت انگیز اســت» کمدى اجتماعى 
است که به مشکالت خانواده از نگاه طنز 
مى پردازد. در ایــن مجموعه قصه زندگى 
زوج جوانى به نام هاى «روزبه» و «سیمین» 
روایت مى شــود. آنها قصد جدایى از هم را 
دارند اما طولى نمى کشد که برخى اتفاقات 
شگفت انگیز آن دو را در مسیر تازه اى قرار 

مى دهد و...
این مجموعه هفت قسمتى که در سیما فیلم 
تولید شده تابستان سال گذشته در سراى 
محله اى در غرب تهران، تصویربردارى شده 
است. رضا داودنژاد، سحر ولدبیگى، حمید 
لوالیى، نگین معتضــدى، مهران رجبى، 
خشایار راد، ساناز سماواتى، فرهاد بشارتى، 

آرش نوذرى و... در این سریال بازى دارند.
«زندگى شگفت انگیز است» از روز شنبه 10 
اسفندماه ساعت 21 و 30 دقیقه  روى آنتن 

شبکه 2 سیما مى رود./1332

آخرین برنامه از مســابقه «دســتپخت» 
در حالى روى آنتن رفت که ســید وحید 
حسینى، مجرى و تهیه کننده این برنامه 
تلویزیونى ســرگرم ضبط 15 قســمت 
ویژه براى ایام نوروزنــد. او در گفتگویى 
با خبرنگار خبرگزارى «تســنیم»،  گفت: 
ســرى جدید «دســتپخت» 15 قسمت 
ویژه نوروزى است که هر شب یک گروه 
و یک خانواده رقابت مى کنند. بازیگران و 
ورزشکاران هم خانوادگى در «دستپخت» 

شــرکت مى کنند؛ امــکان دارد به همراه 
همسر و فرزندانشان باشند و حتى تنها و 

مدل هاى دیگر.
سرى جدید این مسابقه تلویزیونى با حضور 
شرکت کنندگان ویژه و چالش هاى دیدنى 
از روز اول فروردین 1399 به مدت 15 روز 

در شبکه یک سیما روى آنتن مى رود. 
«دســتپخت» به تهیه کنندگى و اجراى 
سید وحید حسینى کارى از گروه اجتماعى 

شبکه یک سیم است.

تلویزیون دوز طنز و فیلم را باال برد

پاى بازیگران و ورزشکاران به 
«دستپخت» باز شد

کرونا گریبان گیر «تام کروز» شد
ویروس کرونا در بیشتر کشورها شیوع پیدا کرده و حاال 

دردسرهایى را براى «تام کروز» هم ایجاد کرده است.
با گسترش ویروس کرونا کمپانى «پارامونت پیکچرز» 
برنامه سه هفته اى خود براى فیلمبردارى «مأموریت 
غیرممکن 7» با نقش آفرینى تــام کروز در ونیز ایتالیا 

را به عقب انداخت.
این اســتودیو با اعالم بیانیه اى مدعى شــد در ونیز از 
تجمع هاى عمومى جلوگیرى مى شــود. ایتالیا بیش از 

150 مورد مبتال به این ویروس را تأیید کرده است.
این کمپانى گفت: به دلیــل احتیاط هاى فراوان براى 
حفظ امنیت و ســالمت بازیگــران و عوامل این فیلم 
سینمایى و تالش هاى دولت محلى ونیز براى متوقف 
کردن تجمع هاى عمومى، در مقابله با تهدید هایى که به 
علت ویروس کرونا وجود دارد، برنامه هاى خود را براى 
فیلمبردارى سه هفته اى فیلم «مأموریت غیرممکن» در 
ونیز تغییر مى دهیم. در مدت زمانى که وقفه وجود دارد 

به عوامل اجازه داده شده تا شروع دوباره فیلمبردارى به 
خانه هایشان بازگردند.

تام کروز در دو فیلم سینمایى بعدى از عنوان «مأموریت 
غیرممکن» دوباره در نقــش قبلى خود، «اتان هانت»  
نقش آفرینى مى کند و قرار است هفتمین فیلم در تاریخ 
23 جوالى 2021 (1 مرداد 1400) و هشــتمین فیلم 
آن در تاریــخ 5 اوت 2022 (14 مــرداد 1401) اکران

 شود.

طبق آمــار منتشــر شــده، مراســم جوایز اســکار 
2020 بــا کاهش چشــمگیر بیننده مواجه بــوده و به 
کــم بیننده تریــن مراســم تاریــخ آن تبدیل شــده

 است.
طبق آمار منتشــر شــده حدود 23/6 میلیون بیننده به 
تماشــاى نود و دومین دوره از مراسم ســاالنه  اسکار 
که براى دومین ســال پیاپى بدون مجرى برگزار شد، 
پرداختند که در مقایسه با مراسم ســال گذشته شاهد 
کاهش 20 درصدى هستیم. در واقع مراسم امسال در 
مقایسه با سال گذشته، با شــش میلیون کاهش بیننده 

مواجه بوده است. 
مراسم سال گذشته در مقایسه با مراسم سال 2018 با 
افزایش 12 درصدى بیننده مواجه شــده بود که دومین 
مراسم کم بیننده تاریخ اسکار است. حدود 26/5 میلیون 

بیننده مراســم ســال 2018 را تماشــا کرده بودند که 
پیش از این کم بیننده ترین مراســم تاریخ اسکار بوده

 است.
 بااین حال، با مقایســه با دو مراســم بزرگ دیگر، این 

موضوع نشــان مى دهد که به طور کلى این مراســم  
با کاهــش تعداد بیننده در چند ســال گذشــته مواجه 
شده اند. به عنوان مثال مراســم گلدن گلوب 2020 در 
مقایســه با ســال 2019 حدود 2 درصد کاهش بیننده 
داشته که کم بیننده ترین مراســم هشت سال گذشته 

گلدن گلوب نیز بوده است.
 همچنین امى 2019 نیــز کمترین امتیاز و تعداد بیننده 
را در طول تاریخ برگــزارى خود تجربه کرده اســت. 
بااین حال، مراسم اســکار 2020 پر بیننده ترین مراسم 
جوایز امسال است که از تلویزیون پخش مى شود و در 
یک مقایسه، از مراسم گرمى کمى کمتر از پنج میلیون 

بیننده و در مقایسه با گلدن گلوب، 
5  میلیون بیننده بیشــتر  /3

داشته است.

پرمخاطب ترین سریال هاى تلویزیونى در نظرسنجى 
مرکز تحقیقات رسانه ملى مشخص شدند.

بر اساس نظرســنجى مرکز تحقیقات رسانه ملى در 
خصــوص پرمخاطب ترین ســریال هاى تلویزیون، 
سریال «سرگذشت» شبکه یک سیما با 20/8 درصد 
و «از سرنوشــت» شــبکه 2 با 19/6 درصد در صدر 
پرمخاطب ترین مجموعه هاى نمایشــى ســیما قرار 

گرفتند.
بر اســاس این نظرســنجى بیش از 40 درصد مردم 
حداقل بیننده یکى از سریال هاى جدید «سرگذشت» 
شبکه یک، «از سرنوشت» شــبکه 2، «هشدار براى 
کبرى 11» شــبکه 5 و «ملکاوان» شــبکه آى فیلم 

بوده اند.
همچنین در میان 23 سریال تکرارى که از شبکه هاى 

مختلف ســیما نمایش 
داده شده است سریال 
ایرانى «پرســتاران» 

از شبکه آى فیلم با 6/4 
 درصد در صدر سریال هاى 

تکرارى قرار گرفت.

«دستپخت» باز شد

اسکار 2020  کمترین بیننده در تاریخ پخش این مراسم را داشت

پرمخاطب ترین
 سریال هاى تلویزیون
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مهــدى کیانى بــا اشــاره بــه اتفاقــات حاشــیه اى دیدار 
سپاهان - پرسپولیس که در نهایت منجر به برگزار نشدن این 
مسابقه شد، گفت: ما قصد داشتیم در این بازى به میدان برویم 
و اگر اینطور نبود اصًال به استادیوم نمى رفتیم. البته شب قبل از 
بازى واقعًا نمى دانستیم که قرار است این بازى بدون تماشاگر 
برگزار شود یا اینکه هواداران مى توانند به استادیوم بیایند. حتى 
بحث بلیت فروشى الکترونیکى هم مطرح شد!، ولى هر لحظه 

یک خبر را مى شنیدیم که این اصًال خوب نبود.
وى در واکنش به برخى صحبت ها مبنى بر اینکه ســپاهان به 
دلیل انجام بازى بدون تماشاگر و همچنین غیبت چند بازیکن، 

تمایل نداشــت در این بازى به میدان برود، خاطر نشان کرد: 
حرف درآوردن خیلى ساده اســت و این موضوع حقیقت ندارد. 
قرار بود ســاعت 13  و 45 دقیقه هتل را به مقصد ورزشــگاه 
ترك کنیم، ولى تعداد زیادى از هواداران ســپاهان جلوى تیم 
ما را گرفتند. بازى با پرسپولیس مثل یک فینال براى ما اهمیت 
داشت و طبیعتًا دوست داشتیم جلوى هوادارانمان بازى کنیم، 
ولى در نهایت به ورزشگاه آمدیم و هدفمان هم بازى کردن بود 
که متأسفانه پرسپولیسى ها از ورزشگاه بیرون رفتند. تیم ما تیم 
کوچکى نیست که با غیبت دو بازیکن نگران شویم. ما ترسى از 
پرسپولیس نداشتیم و مى خواستیم برابر این تیم به میدان برویم.

هافبک تیم فوتبال سپاهان در پاســخ به این پرسش که چرا 
بازیکنان سپاهان در راهروى ورزشگاه خودشان را گرم کردند، 
تصریح کرد: ما زمان کافى در اختیار نداشتیم به همین دلیل در 
رختکن کششــى کار کردیم و در راهرو هم دقایقى کار با توپ 
انجام دادیم تا آماده شویم. خیلى از تیم هاى خارجى هم ممکن 
است با همین روش گرم کنند. اصًال شاید ما مى خواستیم در اتاق 
گرم کنیم و این موضوع دلیل نمى شود که بگوییم قصد بازى 
کردن نداشــتیم. مطرح کردن این حرف ها که برخى فیلم ها 
مربوط به روز بازى نبود درســت نیست و بهتر است مسئوالن 

همه چیز را به بهترین شکل مورد بررسى قرار دهند.

کیانى راجع به اینکه عادالنه ترین حکم درباره این بازى چیست، 
خاطرنشان کرد: این یک بازى کوچک نیست و در سرنوشت 
قهرمانى و سرنوشــت دیگر تیم ها هم تأثیرگذار اســت. البته 
پرسپولیســى ها مى گویند بازى باید 3 بر صفر به سود این تیم 
اعالم شود. آنها خودشان همه چیز را مى برند و مى دوزند، ولى 
امیدوارم کمیته انضباطى در نهایت بهترین تصمیم ممکن را 
بگیرد. ما هیچ هدفى جز بازى کردن نداشتیم و مسئوالن و کادر 
فنى هم بارها توضیح داده اند که چه اتفاقاتى رخ داد. به نظر من 
عادالنه ترین حکم انجام بازى است و امیدوارم بهترین تصمیم 

گرفته شود.

مهدى کیانى: حرف در آوردن خیلى ساده است

اظهار نظر سرمربى تیم فوتبال ســپاهان قبل از دیدار این تیم مقابل 
پرسپولیس در هفته بیستم لیگ برتر جنجال به پا کرد.

 در چارچوب هفته بیستم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال ایران، تیم هاى 
سپاهان و پرسپولیس قرار بود یک شنبه در نقش جهان به مصاف 
هم بروند که این بازى به دلیل حاضر نشدن سپاهانى ها در زمین 
مسابقه لغو شد. پس از ورود سپاهانى ها به رختکن فیلمى از امیر 
قلعه نویى، سرمربى تیم فوتبال سپاهان پخش شد که او در آن 
فیلم با صداى بلند از بازیکنان این تیم مى خواهد تا زمانى که 

پرسپولیسى ها و تیم داورى نرفتند شما هم نروید.
اظهار نظر امیر قلعه نویى سبب ایجاد جنجال هاى فراوانى شده 
است و باید دید سرانجام کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال چه 

تصمیمى درباره این موضوع مى گیرد.

در حالى که از روزهاى گذشته با جدى تر شدن شیوع و اقدامات 
پیشگیرانه بیمارى کرونا در ورزش، شایعاتى مبنى بر تعویق 
دیدار نمایندگان ایرانى در هفته ســوم لیگ قهرمانان آسیا 
توسط AFC شنیده مى شــد. اما سایت رسمى کنفدراسیون 
آسیا، بازى هاى سپاهان و پرسپولیس در سه شنبه هفته آینده 

مقابل حریفانشان را حذف کرد.
روزنامه «گل» عربى نیز مدعى شد باشگاه النصر عربستان 
خواســتار تعویق بازى با ســپاهان در بحرین شده است و از 

فدراسیون بحرین از این بابت عذرخواهى کرده است.
در همین راستا رضا فتاحى، سرپرست سپاهان در گفتگویى 
در خصوص خواســته تعلیق بازى هفته آینده توسط باشگاه 
عربستانى، اظهار کرد: من چیزى در این رابطه نمى دانم. تا 

کنون هیچ چیزى به ما اعالم نشده است.

تعلیق بازى؟ 
به ما چیزى نگفتند

گرفته شود.

قبل از دیدار این تیم مقابل 
ل به پا کرد.

تر فوتبال ایران، تیم هاى 
 نقش جهان به مصاف 
ن سپاهانى ها در زمین 
ختکن فیلمى از امیر 
خش شد که او در آن
خواهد تا زمانى که 

نروید.
ل هاى فراوانى شده 
راسیون فوتبال چه 

گاف بزرگوار، سپاهان را 
وارد مخمصه جدید کرد

از هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن روز پنج شنبه 
8 اسفند ماه از ساعت 16 و 15 دقیقه و در ورزشگاه فوالدشهر شهرآورد اصفهان را 

برگزار خواهند کرد.
ســپاهان و ذوب آهن در همه ادوار لیگ برتر حاضر بوده اند و در 37 جدال قبلى در 
لیگ برتر 17 برد براى سپاهان، 11 برد براى ذوب آهن و 9 تساوى ثبت شده است؛ 
بیشترین برد متوالى در شهرآورد به سپاهان اختصاص دارد که با چهار برد متوالى در 
بازى هاى رفت  و برگشت در دوره اول و دوم لیگ برتر کسب کرده، البته ذوب آهن 
قبل از لیگ برتر و از سال هاى 56 تا 72، موفق به کسب چهار برد متوالى شده است.

مهدى رجب زاده، مهاجم تیم ذوب آهن در بین برترین گلزنان برتر این دیدار با پنج گل 
زده در صدر جاى دارد، محرم نویدکیا کاپیتان سپاهان و ادموند بزیک مهاجم سابق 

این تیم با چهار گل زده در رده هاى بعدى جاى دارند.
بازى برگشت سپاهان و ذوب آهن در حالى روز پنج شنبه برگزار خواهد شد که بازى 
رفت را سپاهان با دو گل ولســیانى و استنلى در ورزشــگاه نقش جهان برنده شد، 

ذوب آهن بعد از این بازى دو بازى پیاپى بعدى را نیز باخت.
اما این شــهرآورد با بازى هاى قبلى تفاوت هایى دارد کــه مهمترین آن برگزارى 
بازى بدون حضور هواداران است که براى اولین بار رخ خواهد داد؛ براساس آخرین 
تصمیم گیرى صورت گرفته از سوى فدراســیون فوتبال رقابت هاى هفته هاى آتى 

لیگ برتر تا اطالع ثانوى بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
به غیر از هواداران، هستند چهره هاى دیگرى که در این دیدار غایب هستند، علیرضا 
منصوریان سرمربى ســابق ذوب آهن که هدایت سبز پوشان در نیم فصل نخست را 
برعهده داشت، از غایبان سرشناس بازى برگشت خواهد بود؛ منصوریان بعد از 15 

هفته و به صورت توافقى از ذوب آهن جدا شد.
امیرارسالن مطهرى، میالد فخر الدینى، محمدزبیر نیک نفس و محمدرضا خلعتبرى از 
جمله بازیکنان ذوب آهن هستند که در نقل و انتقاالت نیم فصل از این تیم جدا شدند و 
در شهرآورد حضور ندارند؛ در سپاهان نیز حامد بحیرایى و مهدى رحیمى، ولسیانى و 

عزت ا... پورقاز هم غایبان سپاهان هستند.

یک شهرآورد بى هوادار 
در راه است

فرهاد مجیدى، سرمربى تیم فوتبال استقالل در مصاحبه با 
رسانه رسمى باشگاه استقالل به اعتراض علیه برنامه ریزى 
مسابقات لیگ برتر درباره موضوع ویروس کرونا پرداخت:

باید از تصمیم گیرنده ها پرسید که آیا حتماً باید یکى از ما 
جان خودمان را از دست بدهیم تا مسئولین به فکر سالمتى 
بازیکنان و مربیان باشند؟ ما جانمان را از سر راه آوردیم؟ 
ما ضد ویروس هستیم؟! مگر بازى هاى لیگ ایتالیا لغو 
نشــده؟ آنها کمتر از ما به فکر بهداشت و سالمتى شان 

هستند؟ 

فرودگاه ها، اتوبوس ها، هتل ها همگى پاك و ضد ویروس 
هستند که ما باید بخاطر چند بازى سفر کنیم و جانمان 
را به خطر بیاندازیم؟ چرا موضوع به این سادگى را درك 
نمى کنند؟ ارزش جان انســان ها از فوتبال و لیگ برتر و 
لیگ قهرمانان آسیا خیلى خیلى بیشتر است. به عنوان یک 
عضو از جامعه فوتبال مى خواهم که به سالمتى بازیکنان 

و مربیان و داوران و سایر مسئوالن اهمیت بدهند. 
با این حجم از نگرانى خانواده هاى بازیکنان نمى توان سفر 
کرد. با اضطراب و استرس و ترس بخاطر این ویروس حتى 

خطر مصدومیت بازیکنان بیشتر مى شود. اینها بدیهیات 
پیش پا افتاده اى اســت که واقعًا مشخص نیست چطور 

درنظر گرفته نمى شود؟!
تیم هاى استقالل، تراکتور و شهرخودرو و سایر مدعیان 
از ماجراهاى بازى ســپاهان با پرسپولیس متضرر شدند. 
تمام مدعیان قهرمانى منتظر نتیجه این بازى بودند. باید با 
طراحان این اتفاق ها شدیدترین برخورد را کرد. اگر بازى 
تکرار شد که هیچ اما اگر رأى دیگرى صادر شد، جریمه ها 

باید خیلى بیشتر از نتیجه یک بازى باشد.

باید شدیدترین برخورد انجام شود

مهمترین بازى باشگاهى فوتبال مصر بخاطر اتفاقاتى مشابه با اتفاقات ورزشگاه نقش 
جهان با حکمى جنجالى از سوى کمیته انضباطى فدراسیون این کشور مواجه شد.

در فاصله یک روز از ماجراهایى که در بازى بزرگ لیگ برتر ایران میان ســپاهان 
اصفهان و پرسپولیس تهران رقم خورد و جنجال هاى آن همچنان ادامه دارد، فوتبال 
باشگاهى مصر نیز با موردى مشابه با این اتفاق دست و پنجه نرم کرد تا اتفاقى نادر در 

فوتبال باشگاهى جهان رقم بخورد.
ماجرا از این قرار است که باشگاه الزمالک یکى از مدعیان اصلى قهرمانى این فصل 

مصر در بازى این هفته خود برابر رقیب دیرینه 
به نام االهلى بنا به دالیلى با تأخیر به ورزشگاه 
رسید که همین امر باعث مى شود تا داور بازى 
بعد از 30 دقیقه طبق قوانین بین المللى رأى به 
عدم برگزارى بازى و برنده شدن االهلى بدهد. 
نتیجه اى که مى توانست سرنوشت قهرمانى 

این فصل را تغییر بدهد.
مدیران الزمالک در دفاع از خود مدعى شدند 
به دلیل بارش شدید باران و ترافیک سنگین 
اتوبوس کاروان آنها با تأخیر به ورزشگاه رسیده 
اســت اما فدراســیون فوتبال مصر با بررسى 

مستندات و شواهدى که وجود داشــت این ادعاى الزمالک را رد کرد تا این موضوع 
به جنجالى بزرگ در فوتبال مصر تبدیل شــود. به نوشته رسانه ها کمیته انضباطى 
عالوه بر 3-0 اعالم کردن این بازى به ســود االهلى جرایم سنگین ترى نیز براى

 الزمالکى ها در نظر بگیرد.
همانطور که پیش بینى مى شــد کمیته انضباطى بــازى را 3-0 اعالم کرد عالوه 
بر آن سه بازى خانگى نیز این باشگاه محروم شــد و صد هزار پوند مصر نیز باید از 
سوى الزمالک به حساب فدراسیون واریز شــود. این حکم جنجالى با واکنش تندتر 
الزمالکى ها روبه رو شد تا جایى که مدیر این باشگاه رسماً از انصراف الزمالک از ادامه 
لیگ خبر داد و مدعى شد فدراسیون فوتبال مصر و اعضاى کمیته انضباطى به دلیل 

لجبازى با این باشگاه چنین حکم سنگینى داده اند. 
 این حکم در شرایطى صادر شد که اعضاى الزمالک به امید اینکه بازى آنها با چند روز 
تعویق عصر دیروز برگزار مى شود اردوى آماده سازى خود را برپا کرده و در هتل بودند 
اما با حکمى که کمیته انضباطى صادر کرد امیدهاى آنها براى حضور در فینال لیگ 
مصر ناامید شد تا مدیران باشگاه تصمیم به کناره گیرى از رقابت هاى سوپرلیگ مصر 
بگیرند. نکته جالب اینکه الزمالک اردوى آماده سازى خود براى بازى آتى همینطور 

ادامه تمرینات را تعطیل کرد تا بازیکنانش راهى منازل خود شوند.
مرتضى منصور، مدیرباشگاه الزمالک عنوان 
کرد: انصراف از ادامه لیگ بخاطر نفوذ عمر 
الجیانى، رئیس کمیته پنج نفره اداره کننده 
فدراسیون فوتبال اســت که کینه اى بزرگ 
از الزمالک دارد. او همچنین از مکاتبه با وزیر 
دادگسترى براى ممانعت از صدور این حکم 
خبر داد و گفت تالش هــاى او به علت نفوذ 
رئیس کمیته پنج نفره اداره کننده فدراسیون 
بى تالش مانده اســت از همین رو تا زمانى 
که فوتبال به دست این کمیته باشد باشگاه 
الزمالک در رقابت هاى باشگاهى مصر حضور 
نخواهد داشت. منصور در گفتگو با یکى از برنامه هاى پرطرفدار مصر گفت: این جرایم 
خیلى سنگین است اما وقتى مى بینیم دخالت هاى بى مورد در تصمیمات انضباطى 
علیه باشگاه الزمالک به عنوان مدعى قهرمانى وجود دارد از لیگ کنار مى کشیم وتا 

زمانى که احقاق حق صورت نگیرد به مسابقات برنمى گردیم.
اتفاقى عجیب مشابه با اتفاقات سپاهان - پرسپولیس که مى تواند همه نگاه ها را به 
حکم آتى کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال ایران معطوف کند چون هر حکمى که 
تا چند روز آتى براى فینال زودرس لیگ برترصادر شود با واکنش هایى از سوى دو 
باشگاه پرطرفدار تهران و اصفهان رو به رو خواهد شد درست مثل اتفاقى که در قاهره 

و فوتبال باشگاهى مصر رخ داده است.

کپى پیست اتفاقات اصفهان در قاهره
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1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 98/12/6   لغایت مورخ  98/12/10  

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ  98/12/20
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  چهارشنبه   مورخ  98/12/21 در محل سالن جلسات  

د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردى از بخشنامه 

سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22) مى باشد. (غیر از ردیف شماره 10 که قرارداد به صورت فهرستى مى باشد)
4- نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقى بازار هنر – اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان     

(تلفن تماس: 32222889)
5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده 

بانک مرکزى   ب) ضمانتنامه معتبر بانکى
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتیwww.nosazimadaresisf.ir و     iets.mporg.ir  قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 

به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره  34004   مورخ  98/11/28     

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ( ریال)

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال (بر اساس 

فهرست بها سال 98)

نوبت 
مناقصه

اول8819/000/00016/373/726/926 ماه2098004038000189تکمیل مدرسه بنیاد برکت رهنان ناحیه 15
اول4513/000/00010/250/441/343 ماه2098004038000188تکمیل پروژه الدره (سالن) خمینى شهر2
اول4580/000/00011/597/278/009 ماه2098004038000187تکمیل مدرسه خاشعى زرین شهر3
اول3528/000/00010/553/039/830 ماه2098004038000186تکمیل مدرسه عمادى برخوار4

تکمیل مدرسه بنیاد برکت 5
اول5391/000/0007/817/473/101 ماه2098004038000185محمودآباد ناحیه 5

تکمیل مدرسه مشارکتى رفیعى 6
اول6619/000/00012/373/233/082 ماه2098004038000184دستگرد برخوار

تکمیل تخریب و بازسازى هنرستان 7
اول3599/000/00011/978/673/911 ماه2098004038000183 آیت ا... خامنه اى فریدن

تکمیل مدرسه على آباد مالعلى 8
اول4569/500/00011/385/993/813 ماه2098004038000182برخوار

تکمیل مدرسه بنیاد برکت (دانش 9
اول6845/500/00016/908/980/126 ماه2098004038000181پناه) روستاى جار ناحیه 6

تکمیل تخریب و بازسازى هنرستان 10
اول41/431/000/00028/611/991/336 ماه2098004038000193انقالب اسالمى (فؤادالفنون) ناحیه 5

تکمیل مدرسه مشارکتى فرزانه 11
اول3736/500/00014/720/850/470 ماه2098004038000191فتحى باغبهادران

تکمیل مدرسه حاجیه خانم 12
اول4481/500/0009/620/279/848 ماه2098004038000192جورابچیان ناحیه 4

تکمیل مدرسه مشارکتى گلخنى 13
دوم2546/000/00010/915/196/474 ماه2098004038000190زواره

م الف: 782900

چاپ دوم
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فرعى/ اصلى
مساحت عرصه

(مترمربع)
مساحت اعیان

وضعیتنوع ملک(مترمربع)
مبلغ پایه مزایدهکاربرى سند و ملک

(ریال)
شماره مزایده
توضیحاتدر سامانه ستاد

اصفهان-بلوار کشاورز-کنارگذر اتوبان شهید حبیب الهى-1
حدود4493/246193/05نبش بن بست شهید ابراهیمى-طبقه همکف

320
ساختمان 
تجارى

شش دانگ/
وضعیت موجود24،000،000،0002198001014000003تجارىتک برگى/طلق

حدود13956/26483/78اصفهان-خ کاوه-خیابان  تیران و آهنگران-کوچه آزادى-پالك222
شش دانگ/ویالیى350

وضعیت موجود16،900،000،0002198001014000004مسکونىتک برگى/طلق

اصفهان-خیابان حکیم شفایى دوم-خیابان معلم-نبش بن بست 3
حدود15190/28951255سعید مدنى

شش دانگ/ویالیى300
15،300،000،0002198001014000005مسکونىتک برگى/طلق

وضعیت موجود
-داراى زیر زمین و

طبقه همکف
اصفهان-شاهین شهر-خیابان مخابرات-بلوار شهید بهشتى-فرعى 4

حدود2406/1541750غربى-پالك 15شمالى
شش دانگ/ویالیى360

وضعیت موجود33،000،000،0002198001014000006مسکونىتک برگى/طلق

حدود406/3282750اصفهان-شاهین شهر-خیابان فردوسى-فرعى2شرقى- پالك518
شش دانگ/ویالیى360

وضعیت موجود35،000،000،0002198001014000007مسکونىتک برگى/طلق

شش دانگ/آپارتمان83/55_301/41605اصفهان-شاهین شهر-خیابان عطار-بین فرعى 9و10 غربى6
پارکینگ مشاعى2،840،000،0002198001014000008مسکونىتک برگى/طلق

اصفهان-خانه اصفهان-خ سپاه-پنج طبقه -نبش کوچه میخک-طبقه 7
_28/14705ششم- واحد جنوب غربى

+139/17
انبارى و 
پارکینگ

شش دانگ/آپارتمان
انبارى به مساحت 3/64 مترمربع  و پارکینگ 8،400،000،0002198001014000009مسکونىتک برگى/طلق

اختصاصى به مساحت 9/68 مترمربع

اصفهان-خانه اصفهان-خ سپاه-پنج طبقه -نبش کوچه میخک-طبقه 8
137/9+_28/14675همکف- واحد جنوب غربى

شش دانگ/آپارتمانانبارى
8،950،000،0002198001014000010مسکونىتک برگى/طلق

انبارى به مساحت4/47 مترمربع وفاقد پارکینگ-
مستاجر دارد(تاریخ تخلیه1399/06/16 با ودیعه 

40 میلیون ریال و اجاره 6 میلیون ریال
اصفهان-خانه اصفهان-خ سپاه-پنج طبقه-نبش کوچه میخک-9

114/19+_28/14701طبقه ششم -واحد شمال غربى
شش دانگ/آپارتمانانبارى و پارکینگ

انبارى به مساحت 3/99 مترمربع  و5،900،000،0002198001014000011مسکونىتک برگى/طلق
پارکینگ اختصاصى به مساحت 11متر مربع

اصفهان-خانه اصفهان-خ سپاه-پنج طبقه- نبش کوچه میخک-طبقه 10
100/45+_28/14674همکف- واحد جنوب شرقى

شش دانگ/آپارتمانانبارى و پارکینگ
انبارى به مساحت4/4 مترمربع و5،500،000،0002198001014000012مسکونىتک برگى/طلق

پارکینگ  به مساحت 11 مترمربع
اصفهان-خانه اصفهان-خ سپاه-پنج طبقه- نبش کوچه میخک-11

100/5+_28/14672طبقه همکف- واحد شمال غربى-قسمت فوقانى پارکینگ
شش دانگ/آپارتمانانبارى

فاقد پارکینگ-انبارى به مساحت4،000،000،0002198001014000013مسکونىتک برگى/طلق
5/82 مترمربع. وضعیت موجود

اصفهان-خانه اصفهان-خ سپاه-پنج طبقه- نبش کوچه میخک-12
97+_28/14673طبقه همکف- واحد شمال شرقى-قسمت فوقانى پارکینگ

شش دانگ/آپارتمانانبارى و پارکینگ
انبارى به مساحت 6 مترمربع  و پارکینگ اختصاصى 3،880،000،0002198001014000014مسکونىتک برگى/طلق

به مساحت 12/5 متر مربع-وضعیت موجود
اصفهان-گز برخوار-خیابان معلم-بعد از پمپ بنزین- 13

دفترچه اى زمین-437/25673143به طرف دستگرد-شهرك هوانیروز
-3،770،000،0002198001014000015 کشاورزىسیم و سرب

1- مزایــده  گــزار:  اداره کل  پشــتیبانى امــور دام  اســتان اصفهــان 
 بــه شناســه ملــى 14002771736  و شــماره اقتصــادى 411113673771 
به آدرس اصفهان-دروازه شــیراز- خیابــان دانشــگاه-خیابان توحید-نبش 
خیابان شهید منصورموحدى(قزل باش) و شماره تماس 84 -36214482 داخلى 

133 ، 136 و 100
2-موضوع  مزایده:  فروش  امالك تملیکى  مندرج در  جدول زیر از طریق سامانه  
تدارکات  الکترونیکى دولت( setadiran.ir) با شماره  مزایده  مربوطه  و  شرایط 

مندرج در سامانه قابل مشاهده میباشد.

 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده (فرآیند ارجاع کار):  10 ٪ مبلغ  کارشناسى  هر ملک  
به صورت  جداگانه  به  نام  مزایده  گزار  و اصل تضمین  را در  پاکت  (الف)  به همراه  
پاکت (ب) الك  و مهر شده  با محتوى  شرایط اختصاصى،عمومى و مبایعه نامه  به 

صورت مهر و امضا  به واحد مالى مزایده گزار تسلیم نمایند.
3-برنامه  زمانى 

5-1- تاریخ  انتشار در سامانه ستاد: از تاریخ 1398/12/06 ســاعت 08:00 تا تاریخ 
1398/12/17 ساعت 19:00

5-2- دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا تاریخ 1398/12/17 ساعت: 17:00

5-3- مهلت بازدید ملک:  از تاریخ 1398/12/07 ساعت 08:00 تا تاریخ 1398/12/14 
ساعت: 12:00  

5-4-زمــان  و مکان  تحویــل   پاکت  هاى  الــف و ب -  تا ســاعت: 08:00  صبح  
مورخ  1398/12/19 

5-5-  مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد از تاریخ 1398/12/06 ساعت 08:00 تا 
تاریخ 1398/12/17 ساعت 19:00

5-6  بازگشایى: در تاریخ 1398/12/19 ساعت: 09:00 
5-7  اعالم  به برنده : 1398/12/19 ساعت: 10:00

اداره  کل  پشتیبانى امور دام  استان  اصفهان
وزارت جهاد کشاورزىآگهى  مزایده  عمومى  فروش  امالك تملیکى  شماره 98/60

شرکت پشتیبانى امور دام کشور
استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى
شرکت پشتیبانى امور دام کشور

استان اصفهان

جدول امالك جهت آگهى مزایده

م الف: 786116

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970991 ج/13 له خانم شــهال ایزدى با وکالت خانم الهام یزدانى و علیه 
آقاى حمیدرضا قناعت منش مبنى بر مطالبه مقدار 350 عدد سکه بهار آزادى و 60 مثقال 
طال که در روز تنظیم مزایده (98/11/24) ارزیابى و با ســایر مطالبات دیگر جمیعا به مبلغ 
19482600500 ریال ارزیابى میگردد بابت محکوم بــه و هزینه اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/12/24 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 234/732 ســهم مشاع از 330/75 سهم از مشاع از 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شــماره 10 فرعى از 3697 اصلى بخش 4 با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى حمیدرضا قناعت منش و 
اکنون در تصرف مالکانه/استیجارى یک طبقه در تصرف شخص ثالث و مابقى در تصرف 
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 شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: واقع در 
خیابان هشت بهشت غربى، چهارراه ملک، کوى شــیخ علیخان پالك ثبتى 10 فرعى از 
3697 ساختمان ابوالفضل، از محل در معیت خانم الهام یزدانى بازدید به عمل آمد و نتیجه 
کارشناسى به شرح ذیل اعالم مى گردد. با توجه به عدم حضور ساکنین امکان بازدید میسر 
نگردید ولیکن بر اســاس مطالعه سند مالکیت و پرونده شــهردارى و بیان خواهان (خانم 
ایزدى) که محل رویت ایشان رســیده بود پالك مذکور یک مجتمع مسکونى با مساحت 
عرصه 145 مترمربع و قدمت حدود 4 سال در 5 طبقه شامل طبقه همکف به مساحت 122 
مترمربع که 91 مترمربع پارکینگ 17 مترمربع راه پله و آسانسور و 14 مترمربع انبارى مى 
باشد. کف و بدنه پارکینگ از جنس سنگ و پله نه راه پله ســرامیک مى باشد. طبقه اول 
تا چهارم جمعا 4 واحد مسکونى (هر طبقه یک واحد مســکونى) که هر کدام به مساحت 
127,25 مترمربع که 11,25 مترمربع مسکونى و 17 مترمربع راه پله و آسانسور مى باشد و 
هر واحد شامل دو اتاق خواب سالن پذیرایى، آشپزخانه سرویس بهداشتى و حمام مى باشد. 
کف سازى از جنس سرامیک، بدنه گچ و خاك و نقاشى شده و کاغذ دیوارى و از دیوارکوب 
نیز استفاده گردیده سقف گچ و خاك و نقاشــى و کناف کار شده، آشپزخانه داراى کابینت 
از جنس MDF و دیوار کاشى شده، سرویس بهداشتى و حمام کاشى و سرامیک شده و 
داراى شیرآالت، درب ورودى از نوع ضد سرقت، درب هاى داخلى چوبى و پنجره ها از جنس 
آلومینیم دوجداره، داراى سیستم گرمایش از کف و سرمایش کولر آبى که پیش بینى نصب 
اسپلیت صورت گرفته، داراى انشعابات آب، برق و گاز و تلفن مى باشد. یک واحد انبارى به 
مساحت 4 مترمربع نیز در پشت بام اجرا گردیده است. نماى ساختمان ترکیب آجر و سنگ و 
درب ورودى فلزى مى باشد. ارزش روز کل پالك (که برابر 441 سهم مفید عرصه و اعیانى 
است) به میزان 36/603/000/000 ریال و ارزش روز 330,75 سهم مشاع عرصه و اعیانى 
برابر 27/452/000/000 ریال معادل دو میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون و دویست 
هزار تومان  ارزیابى و اعالم مى گردد. در نتیجه ارزش 234/732 سهم مشاع پالك مذکور 
به مبلغ 19482600500 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 773694 مدیر اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان/11/414
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 89 /25 شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد 
دادنامه شماره 498- 89/11/18 صادره از شعبه یک حقوقى محکوم علیه کوروش رضایى 

محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ سى هزار ریال و 
پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 88/2/19 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له 
صندوق قرض الحسنه قمر بنى هاشم گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه 
مذکور مجهول المکان مى باشــد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف 
مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات 
اقدام میگردد. م الف: 775886 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /12/136
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015004908 تاریخ ارســال نامه: 1398/11/24 نظر به اینکه 
آقاى محمدرضا عباسى فرزند عباس به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالك 1531 
فرعى از 354- اصلى واقع در روستاى کچوئیه لنجان بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 
454 دفتر 4- امالك این اداره به نام وى، ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپى 075443  
صادر و تســلیم گردیده و  معامله دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده است 
لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده،طبق ماده 120 اصالحى آئین 
نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از 
آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره 
ثبت، المثناى ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 
779096 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از 

طرف مصطفى شمسى /12/137
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 753/98 دادنامه 98/12/7-1125 
مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجید ایمانیان نجف 
آبادى نشــانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله 
ایمانیان خوانده: ابراهیم جعفرى نســب نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شــماره 810189 به مبلــغ  15/000/000 ریال   گردشــکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه بــه محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مجید ایمانیان 
به طرفیت ابراهیم جعفرى نسب به خواسته به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته 
در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه را دارد، نظر به اینکه 
خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشــته دعوى و مســتندات 
مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص 
و مســتنداً به مــواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 
310 و 313 و 314 قانون تجارت دعــواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته ولذا حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 15/000/000ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
هزینه نشــر آگهى مطابق برآورد واحد اجراى احکام و پرداخت  خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید 90/2/11لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام درحق خواهان صادر
 و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 

در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد.779671/ م الف،  حسین گرامى قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه هشتم/ 12/145
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 752/98 دادنامه 98/12/7-1126 
مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجید ایمانیان نجف 
آبادى نشــانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله 
ایمانیان خوانده: ابوالفضل ابراهیمى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 547223 به مبلغ  14/000/000 ریال   گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مجید ایمانیان به طرفیت ابوالفضل 
ابراهیمى به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خوانــدگان دلیلى بر برائت ذمه 
یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشــته دعوى و مســتندات مصون از هرگونه ایراد و انکار 
باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشــخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته ولذا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
14/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه هاى 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت هزینه نشر آگهى مطابق برآورد واحد اجراى 
احکام و پرداخت  خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید 95/9/20 لغایت اجراى حکم 
که توســط اجراى احــکام درحق خواهــان صــادر و اعالم مــى نمایــد. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در همین شــعبه و ظرف 
همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى نزد محاکــم عمومى دادگســترى نجف آباد مى 
باشد.779679/ م الف،  حسین گرامى قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه هشتم/ 12/146
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 754/98 دادنامه 98/12/7-1111 
مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجید ایمانیان نجف 
آبادى نشــانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله 
ایمانیان خوانده: ســید محمد غیور نجف آباد نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه 
وجه یک فقره چک به شــماره 189541 به مبلغ  30/000/000 ریال   گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت بــه صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مجیــد ایمانیان به 
طرفیت سید محمد غیور نجف آباد به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان 
دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشــته دعوى و مســتندات مصون از 
هرگونه ایراد و انکار باقیمانده اســت دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً 

به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته ولذا حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 800/000 ریال 
به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و پرداخت هزینه نشر آگهى 
مطابق برآورد واحد اجراى احکام و پرداخت  خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید 
96/8/11لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد
 مى باشد.779681/ م الف،  حسین گرامى قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه هشتم/ 12/147
ابالغ رأى

 راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 98/842 دادنامه 
1399-98/11/28 تاریخ رســیدگى 98/11/26 مرجع رســیدگى شعبه نهم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: سمانه حسینى نشانى گلدشــت خ طالقانى روبروى کتابخانه 
کوچه بن بست درب آخر وکیل : زهرا سلحشورى نشانى نجف آباد خ قدس غربى روبروى 
نانوایى  خوانده: على آقا حسینى  نشانى: مجهول المکانبه خواسته: مطالبه نفقه معوقه خود 
از 97/7/1 لغایت صدور و اجراى حکم مطالبه نفقه فرزند مشترك گردشکار: پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سمانه 
حسینى به طرفیت على آقا حسینى به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 98/7/1 لغایت 
صدور اجراى حکم و مطالبه نفقه فرزند مشــترك دانیال متولد 1397 از توجه به مدارك 
موجود در پرونده روزنامه منتشر شده جهت وقت رسیدگى و اظهارات وکیل خواهان دعوى 
خواهان وارد و مثبت تلقى مستنداً به مواد 1106 و 1107 و 1111 و 1199 و 1204  قانون 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه خانم از 98/7/1 لغایت صدور حکم 
98/11/26 ماهیانه پانصد هزار تومان و جهت فرزند مشترك دانیال ماهیانه چهارصد هزار 
تومان از تاریخ ثبت دادخواســت 98/7/21 به عنوان نفقه حال و این مبلغ ســالیانه طبق 
شــاخص تورم افزایش مى یابد (به عنوان نفقه آتیه) راى صادره ظرف بیســت روز قابل 
واخواهى در شورا   و بیست روز پس از آن قابل تجدید  نظرخواهى نزد در محاکم دادگسترى  
شهرستان نجف آباد مى باشدو در مورد خواسته خواهان مطالبه نفقه از تاریخ صدور راى تا 
اجراى حکم به لحاظ عدم شرایط عقد نفقه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسى مدنى قرار 
عدم استماع دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظر خواهى در محاکم دادگسترى شهرستان نجف آباد مى باشد.781630/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد  شعبه نهم/ 12/149
 حصروراثت 

امیر کیانفر داراى شناسنامه شماره 547 به شــرح دادخواست به کالسه 1837/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کیقباد کیانفر 
بشناســنامه 964 در تاریخ 64/5/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. امیر کیانفر ش ش 547 ، 2. داود کیانفر ش ش 794 
(فرزندان متوفى)، 3. محبوبه پور احمد نجف آبادى  ش ش 97 (همسر متوفى)، 4. حسن 
کیانفر ش ش 2206 (پدر متوفى )، 5. معصومه عرفانى نجف آبادى ش ش 16149 ( مادر 
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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 782430/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد / 12/153

شرکت  پشتیبانى امور دام  استان  اصفهان
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 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 778/98 دادنامه 98/12/7-1110 
مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجید ایمانیان نجف 
آبادى نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاســاژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله 
ایمانیان خوانده: 1- حمید رضا قربانى 2- خســرو دهباشى نشانى: هر دو مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 1-319 مورخ 96/9/25 مبلغ  15/000/000 
ریال  2- 320 مورخ 96/3/20 مبلــغ 15/000/000 ریال جمعًا بــه مبلغ 30/000/000 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجید ایمانیان 
به طرفیت 1- حمید رضا قربانى 2- خسرو دهباشى به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه 
خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون 
از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته ولذا حکم بر محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 700/000 
ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت هزینه نشر آگهى 
مطابق برآورد واحد اجراى احکام و پرداخت  خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 319-1 
مورخ 96/9/25 مبلغ 15/000/000 ریال 2- 320 مورخ مبلغ 15/000/000 ریال  لغایت 
اجراى حکم که توســط اجراى احکام درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 

غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.779683/م 
الف،  حسین گرامى قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم/ 12/148

مزایده
 مزایــده اتومبیــل- شــماره آگهــى : 139803902133000029 شــماره پرونــده: 
139704002133000538 بر اســاس پرونده اجرایى کالســه  9700681 اجرایى یک 
دســتگاه خودرو پژو پارس به شــماره انتظامى ایران 53-451 ع 27 متعلق به آقاى امیر 
خدائى فرزند رضا که برابر اعالم پلیس راهور نجف آباد  در سیســتم شــماره گذارى بنام 
نامبرده مى باشد و قبال در قبال قســمتى از طلب بانک توسعه تعاون شعبه نجف آباد و پنج 
درصد اجرایى بازداشت گردیده از ساعت 9 صبح تا 12 روز دوشنبه مورخ 1398/12/26 در 
محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد واقع در خیابان منتظرى 
شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رســد و مورد مزایده از مبلغ یکصد و هفتاد 
میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشــنهادى و به صورت نقدى فروخته مى شــود . طبق نظریه مورخ 
97/11/25 کارشناس رسمى مربوطه مورد مزایده به رنگ نقره اى داراى مدل 1379 دنده 
مکانیک،موتور بنزینى ، چهار چرخ ، موتور چهار سیلندر، شماره شاسى شماره 79800254 و 
شماره موتور 22827900547 ، بدنه داراى خط و خش و داراى آفتاب سوختگى مى باشد ، 
الستیکهاى جلو 30 درصد  سالم و الستیک هاى عقب 80 در صد سالم و با وضعیت مناسب 
مى باشد ، وضعیت موتور و گیر بکس و زیر و بند نامشخص مى باشد ، بیمه نامه هم رویت 
نشد ، اصالت خودرو محرز اســت . در ضمن کلیه بدهى مالیاتى و عوارض و خالفى هاى 
احتمالى تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه و 
غیره به عهده برنده مزایده مى باشــد و در صورت وجود مازاد از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در جلسه مزایده مى باشند مى توانند 
از مورد مزایده به آدرس : نجــف آباد کمربندى جنوبى نجف آبــاد پارکینگ ایثار 2 دیدن 

نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 1398/12/07 در این روزنامه درج و منتشــر مى 
گردد. الزم به ذکر است چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى 
روز برگزارى مزایده خواهد بود.782065/م الف از طرف محمود صالحى اداره ثبت اسناد و 

امالك نجف آباد/ 12/151
مزایده

 آگهــى مزایده اتومبیل- شــماره آگهــى : 139803902133000030 شــماره پرونده: 
139704002133000464 بر اســاس پرونده اجرایى کالســه  9700584 اجرایى یک 
دستگاه خودرو وانت  نیسان یخچال دار به شماره انتظامى ایران 53-267 ن 29 متعلق به 
خانم الهام یزدانى فرزند مرتضى که برابر اعالم پلیس راهور نجف آباد  در سیســتم شماره 
گذارى بنام نامبرده مى باشد و قبال در قبال قســمتى از طلب بانک توسعه شعبه نجف آباد 
و پنج درصد اجرایى بازداشــت گردیده از ســاعت 9 صبح تا تعاون 12 روز یکشنبه مورخ 
1398/12/25 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد واقع 
در خیابان منتظرى شــمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از 
مبلغ چهار صد و سى میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى و به صورت نقدى فروخته مى شود . طبق 
نظریه مورخ 97/12/25 کارشناس رســمى مربوطه مورد مزایده به رنگ آبى داراى مدل 
1389 دنده مکانیک،موتوردیزلى ، چهار چرخ ، موتور چهار ســیلندر، شماره شاسى شماره 
007052 و شماره موتور 80009864 ، بدنه داراى خط و خش ، الستیکهاى جلو 80 درصد  
سالم و الستیک هاى عقب 30 در صد سالم  و داراى یخچال صفر و با وضعیت مناسب مى 
باشد ، وضعیت موتور و گیر بکس و زیر و بند نامشخص مى باشد ، بیمه نامه هم رویت نشد 
، اصالت خودرو محرز است . در ضمن کلیه بدهى مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى 
تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه و غیره به 
عهده برنده مزایده مى باشــد و در صورت وجود مازاد از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در جلسه مزایده مى باشند مى توانند از مورد 

مزایده به آدرس : نجف آباد کمربندى جنوبى نجف آباد پارکینگ ایثار 2 دیدن نمایند. این 
آگهى در یک نوبت در تاریخ 1398/12/07 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. الزم به 
ذکر است چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى 
مزایده خواهد بود.782090/م الف از طرف محمود صالحى اداره ثبت اسناد و امالك نجف 

آباد / 12/152
ابالغ رأى

 راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1512/96 دادنامه 
1300-98/11/7 مرجع رســیدگى شــعبه نهم شــوراى حل اختالف نجف آباد- تاریخ 
رسیدگى 98/10/18خواهان: نســترن توکلى نشانى ویالشهر خ شهید صدوقى پالك 40 
وکیل زهرا سلحشورى خوانده: محســن چوب تراش  نشانى: مجهول المکان، به خواسته: 
مطالبه هزینه هاى درمانى گردشــکار: پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و 
اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص داد خواست خانم نسترن توکلى فرزند اله مراد 
با وکالت خان زهرا سلحشــورى به طرفیت آقاى محسن چوب تراش فرزند حمید مبنى بر 
محکومیت خوانده به پرداخت هزینه هاى درمان ، مدرســه دو فرزند مشــترك با توجه به 
کپى شناسنامه وجود فرزند مشــترك محرز و مسلم اســت به عنایت به مجهول المکان 
بودن خوانده و ابالغ در روزنامه و عدم حضور ایشــان در شــورا و جلســات شورا خواسته 
خواهان را حمل بر صحت دانسته و مســتنداً به ماده 1199 قانون مدنى و با توجه به نظریه 
کارشناسى خوانده را به  پرداخت مبلغ شــش میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان هزینه 
هاى درمانى فرزندان مشــترك به نام هاى آراد و آرمین چوب تراش درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شــورا و بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در یکى از محاکم عمومى
 دادگســترى نجف آباد مى باشد.781640/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف نجف آباد 
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ابهامات و سئواالت زیادى درباره کروناویروس جدید 
مطرح مى شود، مثل اینکه این ویروس چقدرمى تواند 
در محیط زنده بماند و براى پیشــگیرى از ابتال به آن 

چه باید کرد؟
دکتر محمد یزدانى، متخصــص بیمارى هاى عفونى 
و استاد دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه 
کروناویروس جدید از آنفلوآنزایى که پشت سر گذاشتیم 
سخت تر نیســت، گفت: مهمترین راه هاى پیشگیرى 
از کروناویروس جدید، دســت ندادن، عطسه و سرفه 
نکردن در جمع و حداقل اســتفاده از دستمال و دست 

نمالیدن به دهان و چشم است.
یزدانى با اشاره به اینکه واکســن خاصى براى درمان 
این بیمارى تولید نشده اســت، افزود: زنده ماندن این 
ویروس در سطح صاف پنج ساعت است، اما تا 9 ساعت 
و چهارده روز و نیم هم گفته شــده است، این ویروس 
نمى تواند در هوا باقى بماند. حتمًا روى لباس،  دست و 

محیط اطراف مى نشیند و منتقل مى شود. 
یزدانى با بیان اینکه مردم به هیچ وجه استرس نگیرند 
و زندگــى خود را بــا آرامش ادامه دهنــد،  گفت: این 
ویروس هم مانند سرماخوردگى و آنفلوآنزاست و مردم 
باید در محیط خانه بمانند و به جــز در مواقع ضرورى 
از منزل خارج نشــوند و به محیط هاى شــلوغ و آلوده 

هم نروند.
این متخصص بیمارى هاى عفونى شستشوى مرتب 
دســت ها با آب و صابون به مدت 20 ثانیه و استفاده از 
الکل 60 درصد و 76 درصد و مواد ضد عفونى را ضرورى 
دانست و تأکید کرد: افراد دیابتى و کسانى که مشکل 
ایمنى دارند، حتمًا از ماسک اســتفاده کنند، اما براى 

عموم مردم استفاده از ماسک ضرورتى ندارد.

دید و بازدید، تعطیل
دکتر مسعود مردانى، فوق تخصص بیمارى هاى عفونى 
هم با بیان اینکه همانقدر که کرونا مى تواند خطرناك 

باشد بسیار راحت نیز مى شود از آن فرار کرد، گفت: تنها 
راهى که مى توان به واســطه آن از ورود این ویروس 
به شهرها و منازلمان جلوگیرى کنیم، رعایت مسائل 
بهداشتى است. بنابراین باید شستشوى دست را جدى 
بگیریم. اگــر در بچه هاى مدرســه اى کوچک ترین 
نشانه اى از عالیم بیمارى مثل آبریزش بینى، عطسه 
و سرفه دیده شد، والدینشان از فرستادن آنها به مدرسه 
جداً خوددارى کنند. مربیان بهداشت نیز در این زمینه 

جدى عمل کنند.
این فوق تخصص بیمارى هاى عفونى گفت: از مردم 
خواهش مى کنیم با توجه به اینکــه ایام عید پیش رو 
است مهمانى هاى خانوادگى را تعطیل کنند. سینما و 
تئاتر نروند. حتى توصیه مى کنم به ســفرهاى زیارتى 
هم نروند و سفر به مکان هاى سیاحتى را کنسل کنند. 
از روبوسى و در آغوش کشیدن یکدیگر جداً خوددارى 

کنند.
مردانى که در یک برنامــه رادیویى صحبت مى کرد، 
در پایــان گفت: اگــر افراد دچــار تب باال، ســرفه، 
عطسه و عالیمى شــبیه آنفلوآنزا و ســرماخوردگى 
شــدند یا بیمارى شــان طول کشــید حتماً با پزشک 

مشورت کنند.

تب شدید و سرفه خشک از عالیم مهم 
کروناست

در همیــن حــال سرپرســت 
معاونــت درمــان دانشــگاه 

علــوم پزشــکى اســتان البرز 
با اشــاره بــه اینکــه مــردم باید در 

خانــه بماننــد و خودمراقبتى کننــد تا از 
خطر ابتال به ویروس کرونا دور بمانند، گفت: 

رعایت بهداشــت فــردى در این مورد بســیار مهم 
است.

دکتر سیدحســن اینانلو بــا بیان اینکه تب شــدید و 

ســرفه هاى خشــک از عالیم مهم در خصوص ابتال 
به ویروس کروناســت، عنوان کرد: مردم در صورت 

مشاهده عالیمى مانند نشانه هاى سرماخوردگى 
در خانه بمانند و مصرف مایعات گرم، استفاده از 
ماسک و تعویض به موقع آن را فراموش نکنند. 
اینانلو افزود: گرم شدن هوا به یقین تأثیر زیادى 
در کاهش ماندگارى ویروس کرونا در فضا دارد.

وى تأکید کرد: موبایل هاى شخصى، عینک، کیف و هر 
آنچه مردم  با خود حمل مى کنند باید چندین مرتبه در 
روز با الکل ضدعفونى شود، هر کسى در جیب خود یک 

محلول ضدعفونى کننده همراه داشته باشد.
وى با اشاره به بیشترین علت شیوع این بیمارى بیان 

کرد: احتمال شیوع این بیمارى از طریق تماس با 
سطوح و ... زیاد است .

وى گفت: اگر مردم به  توصیه هاى 
بهداشــتى و درمان توجه کنند 
بیمارى کرونا در کشــور به 
مرحلــه ثابتى خواهد رســید 

و دیگر رشــد فزاینده اى 
نخواهد داشت.

چرت زدن در طــول روز و در مکان ها 
و زمان هاى نامناســب نشان دهنده 
یک اختالل خواب جدى اســت و در 
صورت ادامه دار بودن نیاز به مراجعه به 
پزشــک دارد، چــون عواقب جدى 
ســالمت مانند ابتال به بیمارى هاى 
مزمن از جمله فشار خون باال، دیابت، 
افسردگى، چاقى و سرطان را مى تواند 

به دنبال داشته باشد.
آکادمى آمریکایــى طب خواب اعالم 
کرده که اغلب بزرگساالن نیاز به هفت 
تا 9 ساعت خواب شبانه با کیفیت دارند. 
در این میان براى جلوگیرى از احساس 
خواب آلودگى در مکان هاى نامناسبى 
مانند محل کار چندین راهکار پیشنهاد 

شده است:

نوشیدنى کافئین دار مصرف کنید: 
توجه داشته باشید که میزان بیش از اندازه کافئین هم 
موجب مى شود که شــما اندکى عصبانى شوید و آب 
بدنتان تبخیر شود. به عالوه باید در روز میزان کافى آب 
بنوشید. این عمل میزان آب بدن شما را تنظیم مى کند، 
اشــتهاى کاذب به میان وعده هاى ناسالم را کاهش 

مى هد و حس خواب آلودگى را نیز از میان مى برد. 

وعده ناهار را فراموش نکنید: 
اجتناب از این وعده غذایى باعث ایجاد کسالت و خواب 

آلودگى در ظهر مى شود. شــما الزم نیست که هر روز 
یک وعده غذاى کامل با انواع و اقســام پیش غذاها را 
بخورید، اما حداقل سعى کنید ناهار را بر روى میز کار 

خود نخورید.

براى زمان هاى کوتاه استراحت کنید: 
از سر جاى خود بلند شوید، چرخى بزنید، عضالت پاى 
خود را منبسط کنید و انگشتان دستتان را خم و راست 
کنید. اگر نمى توانید دفتر کار خود را ترك کنید، به عقب 
تکیه دهید و نفس عمیقى بکشــید تا کامًال ریلکس 
شوید و میزان اکسیژن جذب شــده تان را نیز افزایش 
دهید. کشش باعث مى شود سیستم گردش خون نیز 

بهبود یابد.

حرکت کنید:
در طول وقت ناهار خود به باشگاه ورزشى 
بروید. در غیر این صورت براى راه رفتن 
به بیــرون بروید، از پله اســتفاده کنید. 
اجازه دهید که خون در بدنتان به جریان 
افتد. این عمل متابولیسم بدن را تسریع 
مى بخشد و از خواب آلودگى و کسالت نبز 

جلوگیرى مى کند.

بعد از ظهر چــرت کوتاهى 
بزنید: 

یک چرت 15 دقیقه اى معجزه مى کند. 
فقط توجه داشته باشــید که خیلى دیر 
اقدام به چــرت زدن نکنید، چون خواب 

شبانه شما را مى تواند مختل کند.

میان وعده هاى مناسب بخورید: 
یک سیب یا مقدارى ماست جزو میان وعده هاى فورى 
بى نظیر هستند. سعى کنید به صورت خود مقدارى آب 
خنک بزنید تا رخوت از شما دور شود. گاهى اوقات حتى 
شستن دست ها نیز به شــما کمک مى کند تا احساس 

خستگى کمترى بکنید.

در محیط خنک کار کنید: 
کار کردن در یک فضاى سردتر باعث مى شود تا شما 
هو شیارتر بمانید. اگر اطراف شما گرم باشد احتمال دارد 

که به خواب فرو روید.

یک متخصص تغذیــه و رژیم درمانــى گفت: مصرف 
غذاى شــب مانده عالوه بر تهدید سالمت فرد، ارزش 

غذایى پایینى دارد.
خدیجه رحمانى تصریح کرد: ممکن اســت افراد غذاى 
زیادى درست کنند و پس از مصرف مقدارى از آن بماند 
و بخواهند آن را در روز بعد و یا روزهاى بعد از آن استفاده 
کنند. تأکید مى شــود در این مواقع، غذا را بالفاصله بعد 
از سرد شدن بسته بندى کنند و در یخچال قرار دهند و 
اگر مى خواهند روزهاى آینــده میل کنند حتمًا در فریزر 

نگهدارى شود.
او افزود: افراد هنگام استفاده از غذاى فریز شده باید آن را 
به مدت یک ربع تا نیم ساعت به خوبى گرم کرده و سپس 
میل کنند و از گرم کردن آن در مایکروویو و یا گرمکن 
خوددارى کنند؛ زیرا غذا با ایــن روش ها به خوبى گرم 
نمى شود و اگر خوب گرم نشــود باعث انتشار میکروب 

در غذا مى شود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى ادامه داد: دماى فریزر 
باعث مى شــود برخى از میکروب هایى که در غذا رشد 
مى کنند در محیط فریزر رشدشان متوقف شوند. غذاها 
بعد از دو تا چهار ساعت این قابلیت را دارند که میکروب ها 
را به راحتى جذب کنند بنابراین پس از دو ســاعت که از 

پخت آن گذشت و مصرف شد آن را در فریزر قرار دهید.

رحمانى تأکید کرد: موادغذایى مانند لبنیات، سبزیجات 
و میوه ها به مدت طوالنى در یخچال نگهدارى نشود و 
افراد سعى کنند در خرید این مواد غذایى زیاده روى نکنند. 
بهتر است اقالم خوراکى را به اندازه مصرف روزانه خود 
خریدارى کنید تا سریع مصرف شــوند زیرا اگر به مدت 
طوالنى در یخچال بمانند؛ باکترى ها مى توانند در آن ها 

رشد کنند.
او بیان کــرد: افرادى که غــذاى خود را بــا گرمکن یا 
مایکروویو گرم مى کنند؛ بدترین روش را براى گرم کردن 
غذاى خود انتخاب کرده اند، زیرا اگر غذایشــان داراى 
میکروب باشــد با این روش میکروب غذایشان از بین 
نمى رود و سمومى مانند آفالتوکسین وارد بدن مى شود. 
اگرچه در ابتدا بدن از خود مقاومت نشان مى دهد اما اگر 
این کار به صورت مداوم انجام شود  سیستم ایمنى بدن 
را تضعیف مى کند. بنابراین بهتر است غذایى که براى بار 
دوم استفاده مى شود کامًال داغ شود و بعد مورد استفاده 

قرار گیرد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى درباره غذاهاى سرد 
گفت: باید هنگام سرو این غذا دقت کرد که حتمًا کامًال 
سرد باشد و به دماى محیط نرسد، زیرا اگر این غذا هم از 
میزان سردى آن کم شود و به دماى معمولى برسد؛ رشد 

باکترى در آن به شدت افزایش پیدا مى کند.

در شرایطى که تصور مى شود دوره نهفتگى ویروس 
کرونا تنها 14 روز اســت، بررســى هاى جدید نشان 
مى دهد این دوره ممکن اســت تــا 27 روز به طول 

بیانجامد.
در هفته هاى اخیر بارها ادعا شده بود که دوره نهفتگى 
ویروس کرونا تنها 14 روز اســت و این ویروس بعد 
از گذشــت این مدت نشــانه هاى بیمارى را در افراد 
آشکار مى سازد، اما مشــخص شدن امکان نهفتگى 
این ویروس به مدت 27 روز ثابت مى کند باید مدت 
زمان قرنطینه شدن اشــخاص مبتال به این ویروس 

افزایش یابد.

بررسى هاى محققان چینى نشان مى دهد نشانه هاى 
ویروس کرونا در یکى از مبتالیان به ویروس مذکور 
در شهر ووهان 27 روز بعد از آلوده شدن وى به ویروس 
یادشده آشکار شده است. این مرد 70 ساله حدود یک 
ماه بعد از آلوده شدن به ویروس کرونا نشانه هاى این 

بیمارى را بروز داده است.
وى که تنها با نام «جیانگ» معرفى شده است، در 24 
ژانویه و بعد از دیدار با خواهرش به ویروس یادشــده 
مبتال شده است. اما اولین نشانه هاى ابتال  به کرونا در 
اواخر فوریه به صورت تب در وى ظاهر شــد و در 21 

فوریه ابتالى وى به این بیمارى قطعى شد.

شــرکت ماهان دارو رهام شــرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 60062 و شناسه ملى 
14007437902 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ1398/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : محمدحســن عموهادى به کدملى 
1270613871 و بسمت مدیر عامل شرکت 
و عضو هیئت مدیــره و حمیدرضا نیکوکار به 
کدملــى 1250187087 و بســمت رئیس 
هیئــت مدیره ومائــده نیکوکار بــه کدملى 
1250265525 و بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. 
سید على ابطحى به کدملى 1270308386 
و پروانه آقاجان بــه کدملى 1289013918 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى 
و اوراق عادى و ادارى بــا امضاء مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شــرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (784756)

آگهى تغییرات

ز آن فرار کرد، گفت: تنها 
 آن از ورود این ویروس 
رعایت مسائل ى کنیم،

شستشوى دست را جدى 
رســه اى کوچک ترین 
ل آبریزش بینى، عطسه 
 فرستادن آنها به مدرسه 
هداشت نیز در این زمینه 

ى عفونى گفت: از مردم 
نکــه ایام عید پیش رو 
تعطیل کنند. سینما و  را
م به ســفرهاى زیارتى

 سیاحتى را کنسل کنند. 
ن یکدیگر جداً خوددارى 

دیویى صحبت مى کرد، 
چــار تب باال، ســرفه، 
وآنزا و ســرماخوردگى 
 کشــید حتماً با پزشک 

خشک از عالیم مهم 

ت 
ه 

لبرز 
م باید در 

 کننــد تا از
ور بمانند، گفت: 

ر این مورد بســیار مهم 

یان اینکه تب شــدید و

ســرفه هاى خشــک از عالیم مهم در خصوص ابتال 
به ویروس کروناســت، عنوان کرد: مردم در صورت 

مشاهده عالیمى مانند نشانه هاى سرماخوردگى
در خانه بمانند و مصرف مایعات گرم، استفاده از 
ماسک و تعویض به موقع آن را فراموش نکنند. 
اینانلو افزود: گرم شدن هوا به یقین تأثیر زیادى 
در کاهش ماندگارى ویروس کرونا در فضا دارد.

وى تأکید کرد: موبایل هاى شخصى، عینک، کیف و هر 
حملمى کنند باید چندین مرتبه در خود آنچه مردم  با

روز با الکل ضدعفونى شود، هر کسى در جیب خود یک 
محلول ضدعفونى کننده همراه داشته باشد.

بیمارى بیان به بیشترین علت شیوع این وى با اشاره
کرد: احتمال شیوع این بیمارى از طریقتماس با 

سطوحو ... زیاد است .
وى گفت: اگر مردم به  توصیه هاى 

بهداشــتى و درمان توجه کنند 
بیمارى کرونا در کشــور به 
مرحلــه ثابتى خواهد رســید 

و دیگر رشــد فزاینده اى 
نخواهد داشت.

توصیه پزشکان براى عبور از دوره زمانى فعلى

مهمتـرین  راه هاى 
پیشگیـرى  از  ابتـال  به 

ویروس کـرونا

ر ر
کرونا
مى ده
بیانج
در هف

ویروس
از گذ
آشکا
این و
زمان

افزایش

ست
وز ا

2 ر
 تا 7
دوره نهفتگى ویروس کرونا

ویتامین C تأثیرى بر کرونا ندارد!

7 ترفند رهایى از خواب آلودگى محیط کار!

کرونا ویروس نوعى جدید از ویروس است. بیمارى 
ایجاد شــده با ویروس کرونا که به آن بیمارى کرونا 
2019 (COVID-19) مى گوینــد، اولین بار در 
 19-COVID ووهان چین شناسایى شد. ویروس
ویروس جدیدى بوده و به خانــواده ویروس هایى 
همچون ســارس (ســندروم تنفســى حاد) و سایر 

سرماخوردگى هاى معمولى مرتبط است.

سازمان بهداشت جهانى در سایت رسمى خود به نکته 
مهمى اشاره کرده است. لیستى را معرفى کرده که نه 
تنها به عنوان دارو یا عــالج کمکى به درمان کرونا 
نمى کند، بلکه مى تواند حتى مضر هم باشد! ازجمله 

.C ویتامین
اما توجه کنید اعالم کرده به عنوان درمان؟! پس در 
واقع مخاطب، فرد مبتال به کروناست. ممکن است 

شما مبتال باشید ولى خبر ندارید و ویتامین C بخورید 
و بدتر ویروس در بدن شما پخش مى شود! بنابراین 
سایت سازمان بهداشت جهانى به هیچ عنوان نگفته 
که ویتامین C خوب نیســت، این بخش براى افراد 
مبتال به کروناســت. قطعاً  ویتامین C براى سیستم 
ایمنى بسیار مفید اســت، اما نباید بعد از تشخیص 

کرونا مصرف بشود.

باز هم درباره خطرات غذاى شب مانده 



آگهى مزایده و تجدید مزایده

آگهى مزایده
سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 

مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

عمل صالــح! عمل صالح! ســپس آینــده نگرى! آینــده نگرى! و اســتقامت! 
استقامت! آنگاه، بردبارى! بردبارى! و پرهیزکارى! پرهیزکارى! براى 
هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتى تعیین شده، با نیکوکارى بدانجا برسید. 
همانا پرچم هدایتى براى شما برافراشتند، با آن هدایت شوید و براى اسالم 
نیز هدف و نتیجه اى اســت به آن دسترســى پیــدا کنید و با انجــام واجبات، 

حقوق الهى را ادا کنید که وظایف شما را آشکارا بیان کرده است.
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سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نســبت به واگذارى امالك از طریق 
مزایده و تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ 
نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- 
جنب پلیس راهور  مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/12/24 به 
دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. 

الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد. 
1- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در باغبهادران- محله کوه آب پالك 1418 (مزایده)

2- یک قطعه زمین با کاربرى مســکونى واقع در ورنامخواست- بلوار جانبازان خیابان شهید 
غالمى (سنگبرى سابق) کوچه 6 مترى (مزایده)

3- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى- مسکونى واقع در زرین شهر- اول بلوار شهید قجه اى- 
اراضى مجاور شرکت تعاونى دامداران (تجدید مزایده)

پیرو آگهى مزایده امالك تملیکى این بانک منتشر شده در روزنامه نصف جهان مورخ 
98/12/04 به اطالع مى رساند: در خصوص ردیف 9 جدول مزایده قیمت پایه مزایده از 
75202000000 ریال به 3416584691 ریال اصالح مى گردد. شایان ذکر است مابقى 

مفاد و شرایط مندرج در روزنامه کماکان به قوت خود باقى است.

نوبت اول

نخستین نشست از سلسله نشســت هاى «داستان و شــهر» فراخوان 
دومین دوره جایزه جمالزاده، اســفندماه ســال جارى با حضور نویسنده 
مطرح کشورمان، حسین ســناپور، در مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان 
وابسته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان 

برگزار شد.
حسین سناپور که داستان نویسى را از کالس هاى هوشنگ گلشیرى آغاز 
کرد و با رمان «نیمه غایب» برنده جایزه مهرگان ادب شد؛ دو دهه است 

که مشغول تدریس داستان نویسى است. 
این نویســنده و روزنامه نگار با اشاره به اینکه «داســتان و شهر» مقوله 
جدیدى در عرصه داســتان نویسى است، اظهار داشــت: با بزرگ شدن، 
پیچیده شدن و غریب شدن شهرها، موضوع شــهر راه خود را به داستان 

باز کرده است. 
سناپور با بیان اینکه «داستان شهر» از اواسط دهه 80 شمسى به طور جدى 
وارد داستان نویسى شــد، افزود: رگه هایى از واکنش به شهر را مى توان 
در دوره هاى گذشته مشاهده کرد اما توجه به شهر به عنوان عنصر مهم 

داستان نویسى به یک دهه گذشته برمى گردد. 
وى با اشاره به کتاب «صدسال داستان نویســى» از حسن میرعابدینى 
تصریح کرد: با روى کار آمدن رضاخان، بین ســال هاى 1300 تا 1326 
شمسى، تهران مصداق شهر است و تهران در داستان ها ورود پیدا مى کند 

و خبرى از سایر شهرها نیست.
برنده ششمین جایزه داستان هوشنگ گلشــیرى با تأکید بر اینکه در دو 
دهه اول داستان نویسى تا دهه 70 شمسى، داستان نویسى روستایى رواج 
داشته است، گفت: در هنگام انقالب 30 درصد جمعیت کشور شهرنشین 
بودند و بافت جامعه، روســتایى بود که در آثار ادبى نشان داده مى شد و 
مى توان به رمان «کلیدر» و «جاى خالى سلوچ» اثر محمود دولت آبادى 

اشاره کرد. 

سناپور، بزرگ شدن و غریب شدن «تهران» را به عنوان تنها شهر جارى 
در داستان نویســى ابتداى قرن چهاردهم شمسى عامل مهم در داستان 
نویســى معرفى کرد و افزود: رمان «تهران مخوف» اثر مشفق کاظمى 
تمام نمادهاى ترسناك شدن محیط شهرى تهران که احساس غریبگى 

به ساکنانش مى داد را متصور شد. 
وى با مرور دوران داستان نویســى ایران، اهمیت موضوع تاریخ را مهم 
شــمرد و گفت: با بررســى رمان هاى «کلیدر»، «جاى خالى ســلوچ»، 
«سووشــون»، «شــازده احتجاب»، «همســایه ها» و داســتان هاى 
مشــابه تا اواســط دهه 80 اهمیت تاریخ به عنوان دغدغه مهم نویسنده 
مطرح مى شــده؛ گویى نویســنده همواره خودآگاهى را در مرور تاریخ
 مى دانســته و با حضور تاریخ در داســتان، هویت را به مخاطب گوشزد 

مى کرده است. 
این نویسنده رمان «نیمه غایب» با اشاره به اینکه از دهه 80 اتفاق مهمى 
در داستان نویســى رخ مى دهد، ابراز کرد: از این دهه، جغرافیا به عنوان 
عنصر قائم به ذات جاى خود را در داســتان نویســى باز مى کند و تاریخ 

کمرنگ مى شود. 
وى حضور تاریخ را حتى در اثر شــمایل تاریخى کاخ ها پررنگ دانست و 
گفت: با اینکه در این اثرم سعى کردم به بناهاى اصفهان و یزد بپردازم اما 

وجه تاریخى آن مهمتر از شهرى است.  
ســناپور بــه جریــان مهم داســتان هــاى شــهرى اشــاره اى کرد 
و افزود: با توسعه شــهرها، پیچیدگى روابط انسانى و رشد فردیت و پیش 
زمینه هاى اجتماعى تحولى در داســتان نویســى فراهم شد که تحت 
عنوان «داستان هاى شــهرى» از آن یاد مى کنیم. داســتان هایى که

 از فضاى ســاده روســتایى با روابط محدود آدم ها خارج شــده و حتى 
فرم داســتان نویســى روســتایى که غالبًا به صورت خطــى بود دچار

 تحول شد. 

وى افزود: زنان نویســنده در دهه 80 با نوشتن داستان هاى آپارتمانى به 
رشد داستان هاى شهرى شتاب بخشــیدند.  در این گونه جریان داستان 
نویســى روابط عاطفى دستمایه اصلى داستان هاســت که در نهایت به 
تنهایى آدم ها اشــاره دارد که مى توان به آثار زویا پیــرزاد و فریبا وفى 

اشاره کرد. 
سناپور با اشاره به تمایز بن مایه داستان هاى روستایى که بر بقا، طبیعت، 
نیازهاى اولیه انسان و دعوا بر سر زمین و آب تا داستان هاى شهرى که بر 
پیچیدگى روابط انسانى، غریبگى، بزرگ شدن شهر است، تصریح کرد: با 
رشد و توسعه افقى و عمودى شهرها مسائل فردى و خانوادگى دستخوش 
تغییرات و بحران هایى شد که شهر به خودش واکنش نشان داد و در آثار 

نویسنده ها تجلى یافت. 
وى افزود: امروزه داستان هاى شهرى به صورت محله اى عرضه مى شوند 
که مى توان از اثر سایکو نام برد که نویسنده از تمام شهر مى بَُرد و به یک 

محله خاص واکنش نشان مى دهد. 
نویســنده رمان «نیمه غایب» با بیان اینکه در داســتان شــهر، عنصر 
جغرافیا جایگزین تاریخ مى شــود، گفت: در داستان شــهرى، توجه به 
زمان حال و تجسم مکانى که در آن زیســت مى کنیم بخشى از داستان 
نویســى مى شــود که به صورت خودآگاهانــه نویســنده را به واکنش

 وا مى دارد.
وى با تأکیــد بر اینکه رمان نویســى در ایران ســبقه طوالنــى ندارد، 
گفت: داســتان شــهرى با رویکرد نگاه و توجه به شــهر، تعلق شهرى 
را ایجــاد مــى کند و اینکــه فرد با حفظ گذشــته نســبت بــه محیط 
زندگى اش واکنش خودآگاهانه مى دهد. باید تالش کرد که شهر را دوست 
داشتنى کرد و این مهم با احســاس نویسنده به شهر در داستان جلوه پیدا 
مى کند و برگزارى جایزه هاى ادبى در شــهرها مى تواند این مســیر را 

هموار کند. 

حسین سناپور، نویسنده کشورمان در نخستین نشست از سلسله نشست هاى «داستان و شهر»  :

زنان نویسنده به رشد داستان هاى شهرى 
شتاب بخشیدند

م الف: 786558
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