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انتخاب هاى غذایى مفید براى سالمندانچرا گوشت قرمز در اصفهان گران تر است؟  تکلیف «خندوانه» و «دورهمى» در نوروز روشن شد تعداد مبتالیان به کرونا به 139 نفر افزایش یافت  این هم از دفاعیات سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

90 درصد مبتالیان 
به کرونا نیاز به 

بسترى شدن ندارند

تخریب 709 واحد مسکونى در غرب استان 
3

3
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دفن 2 نفر مشکوك به 
کرونا در باغ رضوان

پیام جدى کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به خاطیان

تولید ماسک 
در فالورجان 20 برابر 

بیشتر مى شود

5

تفاهم فوالدى ها 
و معدنى ها

با توجه به احتمال وجود ویروس کرونا بر روى سطوح، گرما 
براى حذف ویروس تا حدى اطمینان بخش است و به همین 

علت مصرف غذاهاى پخته شده براى جلوگیرى از ابتال به این 
ویروس توصیه مى شود.

دکتر افشین محمد علیزاده، متخصص بیمارى هاى عفونى...

در چهارمین جلســه کمیســیون معــادن اتاق 
بازرگانى اصفهان که با حضور معاون امور معادن 
فوالد مبارکه، معاون امور معادن و صنایع معدنى 
سازمان صمت اســتان و معاون خرید ذوب آهن 
تشکیل شد، مقرر گردید شــرکت فوالد مبارکه 
و ذوب آهن اصفهــان  به منظــور راه اندازي و 
فعال کردن معادن سنگ آهن استان اصفهان با 

هماهنگى بهره برداران معادن اقدام کنند. 
مجتبــى کاروان، رئیــس کمیســیون معادن 
اتاق بازرگانى اصفهان انعقــاد تفاهمنامه میان 
معدنکاران سنگ آهن و واحدهاى فوالدى استان 

4را در رفع بحران تأمین...

یک شهرآورد سرد در راه استیک شهرآورد سرد در راه است
ذوب آهن-سپاهان؛ امروز در فوالدشهرذوب آهن-سپاهان؛ امروز در فوالدشهر
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در پى بارندگى هاى چند روز گذشته رخ داد

بهنوش بختیارى: من 
داروى کرونا تبلیغ نکردم!

قلعه نویى گزینه سوم تیم ملى بود
سخنگوى وزارت ورزش و جوانان مى گوید فدراسیون فوتبال ایران 
در جریان جام ملت هاى 2019 مذاکراتى با ژوزه مورینیو ســرمربى 

پرتغالى داشته است.
مازیار ناظمى درباره دالیــل انتخاب دراگان اســکوچیچ به عنوان 
ســرمربى تیم ملى ایران و رد صالحیت على دایى از ســوى وزارت 
ورزش گفت: درباره آقــاى دایى اصًال از این بحث هــا نبود. در واقع 

فدراسیون فوتبال ...
2
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بسته حمایتى فوالدمبارکه و ذوب آهن 
براى معادن سنگ آهن اصفهان

از شیوع وبا 
و طاعون تا کرونا 

در ایران

ما به این چیزها عادت داریم!

کیت هاى تشخیص کرونا به اصفهان رسید
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى استان خبر داد
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افشین پیروانى: افشین پیروانى: 

مردم خوب اصفهان مردم خوب اصفهان 
قابل احترام هستندقابل احترام هستند

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى و مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان در نظر دارد پروژه احداث و بهره بردارى 
از بازار روز بهارستان را از طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا نماید.

متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى مى باشد، جهت دریافت اسناد و مدارك فراخوان از تاریخ 98/12/01 تا 
تاریخ 98/12/14 به آدرس شهر بهارستان، بلوار بهشت، خیابان آزادى، شهردارى بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.

مشخصات فراخوان: 
1- آورده شهردارى

1-1 یک قطعه زمین به مساحت 2480 مترمربع واقع در تقاطع اردیبهشت- آزادى بلوك 225 پالك 0-1
2-1 صدور پروانه و مجوزات ساخت و ساز

3-1 آماده سازى و فراهم نمودن زیرساخت ها اعم از آب، برق و گاز
2- آورده سرمایه گذار

1-2 ساخت و ساز و تجهیز و راه اندازى بر اساس طرح ارائه شده توسط شهردارى به نحوى که شهردارى هیچگونه هزینه اى را پرداخت ننماید و مجموعه 
آماده بهره بردارى باشد.

2-2 تهیه طرح توجیهى جامع و کامل (اقتصادى، مالى و فنى)
3- نحوه مشارکت

- نحوه مشارکت براساس روش B.O.L.T مى باشد.
4- شرایط فراخوان

* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.
* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.

* طرح و نقشه هاى اجرایى توسط شهردارى به سرمایه گذاران ارائه مى گردد.
* هزینه طرح و نقشه هاى اجرایى بر عهده برنده فراخوان مى باشد.

* چنانچه برندگان اول، دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است.

فراخوان دعوت به مشارکت نوبت چهارم

م الف: 778644داوود بحیرایى- شهردار بهارستان

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت منحله اصفهان فشار قوى سپاهان (سهامى خاص) به شماره ثبت 
36254 و شناسه ملى 10860177184 دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
در ساعت 9 صبح مورخ 98/12/22 در آدرس اصفهان خیابان نیکبخت شرقى- کوچه شهیدان یادگارى- 

پالك 1/50- کدپستى 8164873513 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

اتخاذ تصمیم در خصوص:
1- تمدید مدت تصفیه شرکت منحله

2- تمدید مدت مدیر تصفیه شرکت منحله
3- تعیین و تمدید و یا تغییر آدرس محل تصفیه شرکت منحله

4- سایر موضوعاتى که در صالحیت این مجمع مى باشد.

آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت منحله اصفهان فشار قوى سپاهان (سهامى خاص) شماره ثبت 

36254 و شناسه ملى 10860177184 (در حال تصفیه)

مدیر تصفیه شرکت

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت 15:30 روزدو شنبه به تاریخ 1398/12/19
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1398/12/20

دریافت اسناد: سِایت اِینترنِتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(داخلی 334  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان

تاریخ انتشار: 98/12/8

شماره 
محل تأمین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار
(ریال )

بهره بردارى از تأسیسات 98-4-296
12,919,685,169454,000,000جارىآب و فاضالب شهرضا

نوبت اول

4
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فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام هادى (ع) را تسلیت مى گوییم 
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سخنگوى هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى تأکید 
کرد: رفت و آمدهاى بعضى از اتباع کشورهاى همسایه 
مثل افغانســتان، پاکســتان و حضور حدود هزار نفر از 
اتباع چینى در قم باعث شــد این بیمارى به کشــور ما 
نیز ســرایت کند. امروز تنها راه ممکن پیشگیرى است 
کــه در گام اول باید از تجمع در اماکــن نظیر مدارس، 
دانشــگاه ها، اماکــن ورزشــى و مذهبــى جلوگیرى 
شــود. از انجام ترددهاى غیر ضرورى نیــز باید پرهیز 

شود.
اســدا... عباســى در ادامه تأ کید کرد: اکنون نه درمانى 
در خصوص کرونا وجــود دارد و نه دارویــى براى آن 

کشف شده اســت . ســفرها و تجمعات غیر ضرورى 
باید کنسل شود و شــیوه زیارت نیز مى تواند در شرایط 
کنونى تغییر کند. باید با پیشــگیرى تا گرم شــدن هوا 
از این مرحلــه عبور کنیم. تا زمان ســرد بودن هوا این 
ویروس ماندگار است اما با گرم شدن هوا از بین خواهد 

رفت.
عباســى افزود: مجلس موافــق تعطیلى مــدارس و 
دانشــگاه ها تا پایان سال اســت چراکه یک پیشنهاد 
کارشناسى و پزشکى در شرایط کنونى است. مدارس و 
دانشگاه ها مى توانند یک ماه بیشتر سال تحصیلى را در 

تابستان ادامه دهند.

معاون کل وزارت بهداشــت که به ویروس کرونا مبتال 
شده است روز گذشته درباره وضعیت جسمانى اش گفت: 
امروز(دیروز) صبح بهترم، بدن دردم از بین رفته و حال 

جسمانى ام رو به بهبودى است. 
  H1N1 ایرج حریرچى ادامه داد: کرونا از یک آنفلوآنزاى
و آنفلوآنزاى نوع B کم خطرتر است اما از آنجا که ویروس 
جدید و ناشناخته اى است براى مردم کمى ایجاد ترس 
کرده است. وى خاطرنشان کرد: 2/5 درصد از مبتالیان 
که تست شان مثبت شده است به مرگ و میر مى کشد که 
نسبت به آنفلوآنزا کمتر است. مردم ترس زیادى از کرونا 

پیدا کرده اند. 

حریرچى اظهار کرد: براى افــرادى که عالیم ندارند، یا 
عالیم جزئى دارند و بخاطــر مجاورت با یک فرد بیمار، 
نیاز به تست با کیت را احساس مى کنند باید بگویم این 
آزمایش کارآمد نیســت. زیرا تا قبل از زمان بروز عالیم 
بیمارى، حتى اگر افراد ویروس را در بدن خود داشــته 
باشند، تســت کیت منفى خواهد بود. کیت تنها نشان 
دهنده ابتال بــه ویروس، پس از عبــور از دوره نهفتگى 
و ظهور عالیم بیمارى اســت.  وى افزود: اگر افراد قبل 
از این موعد اقدام به آزمایش کنند، نه تنها تشــخیص 
آزمایشگاهى براى آنها بى فایده است، بلکه ممکن است 

دچار اطمینان کاذب بشوند.

حضور 1000 تبعه چینى 
در قم عامل شیوع کرونا بود

توصیه هاى معاون
مبتال به ویروس کرونا 

بازگشت مشکل تنفسى 
شجریان

هیئت مدیره بیمارستان جم،    ایران آرت |
در بیانیه اى، آخرین وضعیت جسمانى محمدرضا 
شجریان را توضیح داد. در این بیانیه آمده وضعیت 
تنفسى محمدرضا شجریان دوباره با مشکل روبه رو 
شده اســت و براى مراقبت بهتر و بیشتر، احتیاج 
است شــجریان همچنان در بخش مراقبت هاى 
ویژه بسترى بماند. محمدرضا شجریان، استاد آواز 
ایران که سه سال است با بیمارى سرطان درگیر 
است، از هفته گذشته به دلیل مشکالت تنفسى در 

بیمارستان بسترى شده است./1342

مرگ یک زندانى 
مشکوك به کرونا

مردى که به اتهــام کالهبردارى    رکنا |
در زندان بزرگ تهــران دوران محکومیت خود را 
سپرى مى کرد با عالیم سرماخوردگى و مشکوك 
به کرونا فوت کرد. حمید رضا 44 ســاله که یک 
مجرم کالهبردارى است دوران محکومیت خود 
را در زندان تهران بزرگ سپرى مى کرد که در ابتدا 
عالیم سرماخوردگى در خود دید و با گذشت چند 
روز با شروع شدن ســرفه هایش در زندان به کام 

مرگ فرو رفت. 

بنزین نوروزى آمد
على اصغــر یوســف نژاد، نایب    ایسنا|
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه با اشاره به 
جلسه صبح دیروز کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون مقرر شد 
براى تعطیالت نوروز 60 لیتر بنزین به ســهمیه 

کارت هاى سوخت اضافه شود.  

برقرارى 100 هزار تماس 
در یک روز

  ایسنا| مدیر کل دفتر بازرسى، ارزیابى 
عملکرد و پاسخگویى به شکایات وزارت بهداشت 
با اشاره به پاسخگویى به سئواالت و شکایت هاى 
مردم گفت: طى 24 ساعت 95 تا 100 هزار تماس 
از سراسر کشور با مرکز ملى پاسخگویى به وزارت 
بهداشت گرفته مى شــود. محمد حسین حیدرى 
گفت: تالش کردیم در زمان انتظار براى برقرارى 
تماس، پیام هاى بهداشتى در زمینه کروناویروس 

را به  تماس گیرنده انتقال دهیم.

تعطیلى باجه هاى عصر
 مشرق| شــوراى هماهنگى بانک ها در 
جلسه روز گذشــته خود مصوب کرد که از شنبه 
آینده به مدت یک هفته، باجه عصر بانک هاى کل 
کشور تعطیل و ســاعت کارى روزانه استان هاى 
درگیر با بیمارى کرونا نیز با مصوبات استاندارى 

هماهنگ شود.

زمان واریز یارانه معیشتى
  تابناك | ســخنگوى ســتاد شناسایى 
مشموالن طرح حمایت معیشتى از آغاز بررسى 
اعتراضات جاماندگان حمایت معیشتى خبر داد و 
گفت: در صورت مشمول بودن، 10 اسفند کمک 
معیشتى به حساب این افراد واریز مى شود. حسین 
میرزایى اظهار کرد: نهم اسفند اطالعات این افراد 
بررسى مى شــود و در صورتى که مشمول یارانه 
معیشتى بشــوند از طریق پیامک به آنها اعالم 

خواهد شد.

تست کرونا درب منزل؟!
مشاور وزیر بهداشت خبر تست    برترین ها |
کرونا درب منزل را تکذیب کرد.  او در توییتر خود 
نوشت: «به هیچ وجه تیمى براى تست کرونا به در 
منازل اعزام نمى شود و هرگونه مراجعه تحت این 

عنوان کالهبردارى است.»

 روحانى: 
جایى قرنطینه نمى شود

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى    ایرنا |
با تأکید بر اینکه هیچ تصمیمى براى قرنطینه محل یا 
شهرى مطرح نیست و مردم به شــایعات توجه نکنند، 
اظهار کرد: تصمیم گیرى در مــورد تعطیلى و یا ایجاد 
هرگونه محدودیت به علت کرونا با ســتاد ملى مبارزه 
با کروناســت. رئیس جمهورى در هیئت دولت گفت: 
شــایعاتى در میان مردم وجود دارد که فالن شــهر را 
مى خواهند قرنطینه کنند یا فالن شــهر را مى خواهند 
یک ماه قرنطینه کنند. آن محله را مى خواهند یک هفته 
قرنطینه کنند. چنین چیزهایى در تصمیمات کشور وجود 
ندارد. قرنطینه محله و شهر را نداریم. آنچه قرنطینه است، 
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قالیباف کرونا نگرفته
  باشگاه خبرنگاران جوان | در حالى که 
برخى رسانه ها از ابتالى محمدباقر قالیباف به بیمارى 
کرونا خبر داده اند، سید محمود رضوى، تهیه کننده سینما 
و مشاور محمدباقر قالیباف در پیامى در توییتر خود اعالم 
کرد که بر خالف شایعات، قالیباف به ویروس کرونا آلوده 
نشده است. حسین قربانزاده، فعال سیاسى نواصولگرا 
و از چهره هاى نزدیک به محمدباقر قالیباف هم درباره 
بسترى شدن او در بیمارستان فیروزگر اظهار کرد: یکى از 
کانال هاى تلگرامى منتسب به سلطنت طلبان خبر ابتالى 
قالیباف به ویروس کرونا را منتشر کرده بود که به هیچ 

وجه صحت ندارد و 100 درصد تکذیب مى شود.

سخنگوى دولت تست داد
در پى انتشــار اخبارى مبنى بر ابتالى    ایسنا|
على ربیعى به ویروس کرونا، دفتر ســخنگوى دولت با 
ارائه توضیحاتى اعالم کرد که وى سه شنبه شب آزمایش 
کرونا داده و هنوز نتیجه تست مشخص نیست. ساعتى 
پیش از آن اعالم شــده بود نتیجه تست کروناى ایرج 
حریرچى معاون وزیر بهداشت مثبت است و با توجه به 
حضور وى در نشست خبرى روز دوشنبه با على ربیعى، 
احتمال ابتالى سخنگوى دولت به کرونا هم وجود دارد.

اَبر مفسد هم کرونایى شد
  باشگاه خبرنگاران جوان | جلســه دوم 
رسیدگى به پرونده فســاد مالى گروه عظام به مدیریت 
و رهبرى عباس ایروانى در شــعبه چهارم دادگاه ویژه 
رسیدگى به مفاسد اقتصادى به ریاست قاضى صلواتى 
برگزار شــد. عباس ایروانى، ابَر مفسد اقتصادى صبح 
دیروز در حالى با تأخیر در دادگاه حاضر شد که مشکوك به 
بیمارى کروناست. وکیل او قصد داشت تا ایروانى از جلسه 
دادگاه خارج شود و به عکاسان و تصویربرداران هشدار 

داده شد که نزدیک این متهم نشوند.

مى ترسیم تعطیل کنیم 
بروید شمال!

  برترین ها | وزیر بهداشت گفته است: نگرانى ما 
از تعطیلى مدارس افزایش سفرهاى برون شهرى است. 
از مردم خواهش مى کنیم از مســافرت هاى غیرضرور 
(شمال) پرهیز کنند و عاجزانه تقاضا مى کنیم توصیه ها 
را جدى بگیرند. به گفته سعید نمکى، انتظار داریم وقتى 
اعالم مى کنیم قرنطینه شهرى اعمال نمى کنیم، یعنى به 
خود مردم اعتماد کرده ایم و از آنها مى خواهیم از سفر به 
سایر شهرها خوددارى کنند. اکنون استان گیالن یکى از 
استان هاى آلوده ماست. تعطیلى مدارس و دانشگاه در این 
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کیت ها رسید
ســفیر چین از اهــداى 5000 کیت    انتخاب |
تشخیص کرونا ویروس از سوى سفارت چین به ایران 
خبر داد. «چانگ هوا» در صفحه توییتر خود نوشــت:« 
5000 کیت تشخیص ویروس جدید کرونا که هدایاى 
سفارت چین و شرکت هاى چینى در ایران است به طرف 

ایرانى تحویل داده شد. تالش ما ادامه دارد.» 

خبرخوان

شــیوع بیمارى هاى همه گیر در ایران تاریخى طوالنى 
دارد. بیمارى هایــى مثل جذام و طاعــون که در کتب  
قدیمى ایران از آنها یاد شده و براى مقابله با شیوعشان 
هم به دســتورالعمل هایى براى نیالــودن خاك و آب و 
رعایت بهداشــت فردى برمى خوریم. اما این توصیه ها 
براى وبا درمانى نداشــتند که بیمارى بومى ایران بود و 
سالى یک بار همه گیر مى شد. مثل وباى تبریز که حدود 
700 ســال پیش در زمان ســلطان «اویس آل جالیر» 
همه گیر شد، 300 هزار نفر را کشت و کارى هم از دست 
حکومت برنیامد. یا همه گیرى ترسناك آن در هرات دوره 
تیموریان که مى گویند احتماًال با طاعون همراه بود و به 
قول «فصیح خوافى»، مورخ ایرانى، چنان کشنده که از 

هر 200 نفر، یکى زنده ماند.

اکثراً هم بازرگانان از ناقالن اصلى این بیمارى بوده اند 
و راه ابریشــم هــم یکى از مســیرهاى مهــم انتقال. 
«میرخواند»، مورخ مشــهور روایت کرده که در ســال 
757 خورشــیدى، طاعون در «کالت» خراسان ظاهر 
شد و بســیارى از مردم آنجا را به کام مرگ فرستاد. این 
بیمارى خطرناك بارها به ایران حمله کرده که فقط چند 
نمونه اش از دوره صفوى گزارش شده. از گفته مورخان 
معلوم است که هربار وقوع این بیمارى خطرناك، 20 تا 
30 هزار نفر را در قزوین، اردبیل، گیالن و همدان کشته 
است. مثل سیاه سرفه که در ایران چندبارى همه گیر شد 
و طبقه گفته «بهاءالدوله رازى»، پزشک برجسته ایران 
حدود 400 سال پیش بســیارى را در رى از بین برد. یا 
تراخم و تیفوس که گهگاه در نقطه اى همه گیر مى شدند، 

عده زیادى را مى کشتند و مى رفتند. 
فهرست بیمارى هاى همه گیر در ایران بیش از اینهاست، 
اما همه گیرى هیچ کدام آنها به پاى آنفلوآنزاى اسپانیایى 
نمى رسد که بخاطر همزمانى اش با جنگ جهانى اول، 
آمار دقیقى از مرگ ومیر آن نداریم. مى گویند این بیمارى 
50 تا صد میلیون نفر را در جهان کشت؛ یعنى 3 تا 5 درصد 
جمعیت انســان آن روزگار را. آمار مرگ ومیر آنفلوآنزاى 
اس پانیایى در ایران را که مردمش دچار کم خونى و قحطى 

بودند، تا 2/5 میلیون نفر هم تخمین زده اند.
در ســال هاى اخیر هم بیمارى هاى همه گیر چندبارى 
در ایران شیوع داشــته اند. مثل  آنفلوآنزاى مرغى و حاال 
«کووید 19» معروف به «کرونا» که سرعت شیوع آن 
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ما به این چیزها عادت داریم!

از شیوع وبا و طاعون تا کرونا 
در ایران

ســال 1398 در حالى به آخریــن روزهاى خود 
نزدیک مى شود که در یکسال گذشته، کشورمان 
بیش از هــر زمان دیگــرى با مشــکلى به نام 
تعطیلى مواجه بوده اســت. در یکســال گذشته 
اتفاق هاى مختلفى مانند ســیل، زلزله، آلودگى 
هوا، اعتراض هاى خیابانى، سرماى هوا و... باعث 

تعطیلى بخش هایى از کشور شده است. 
در حال حاضر هم با شــیوع ویروس کرونا موج 
تازه اى از تعطیلى در کشور پدید آمده بدون آنکه 
کشور برنامه مشــخصى براى این روزها داشته 
باشــد. این روزها تأکید شــده تا مردم از رفت و 
آمدهاى غیرضرورى در شهر بپرهیزند. به مردم 
تأکید مى شود از زیرساخت هاى ارتباطى استفاده 
کنند اما واقعیت این است که اغلب دستگاه هایى 
که زیرســاخت هاى ارتباط غیرحضورى براى 
مراجعان را فراهم کــرده اند، همچنان متکى به 
روش هاى سنتى هســتند و شما باید به دستگاه 
مورد نظر مراجعه حضورى داشــته باشید تا کار 

شما راه بیافتد.
با توجه به ضعف بخش هایى از دســتگاه هاى 
اجرایى و عدم توانایى براى کنتــرل بحران ها
 و نیز تشــدید بحران هــا، یکــى از مهم ترین

 برنامه هاى کشور براى مقابله با اثرات سوء چنین 
اتفاق هایى، باید گسترش زیرساخت هاى فنى 
مرتبط با دولت الکترونیــک و تحقق واقعى این 
موضوع باشد. رخدادهاى تلخ و حوادث طبیعى و 
آلودگى هوا سال آینده هم در کشور وجود خواهد 
داشــت اما آیا تمهیدى اندیشیده شــده تا مثًال 
دانش آمــوزان در صورت بــروز تعطیلى هاى 
مکــرر، چــه کار مفیــدى را در منــزل انجام 

دهند؟

استقبال از تعطیالت 
برنامه ریزى مى خواهد

مدیرعامل گروه خودروسازى ســایپا موافقت کرد نام 
محصول جدید ســایپا که پیش تر با عنــوان «رهام» 

معرفى شده بود به «شاهین» تغییر کند.
چندى پیش یک پژوهشــگر محیط زیســت و حامى 
گونه هاى در معرض خطــر انقراض شــاهین ایرانى 
به مدیرعامل ســایپا پیشــنهاد کرد در راستاى حفظ و 
حراست از این پرنده باشــکوه، نام محصول جدید این 
گروه خودروسازى را به «شاهین» تغییر دهند، در ادامه 
چند انجمن دیگر نیز این پیشــنهاد را به مدیران سایپا 

ارائه دادند.
سیدجواد سلیمانى، مدیرعامل ســایپا نیز پس از ارجاع 
موضوع به کمیته نامگذارى محصوالت و بررسى هاى 
کارشناســى کمیته مذکور با این پیشنهاد موافقت کرد 
و به دلیل اینکه گروه خودروســازى ســایپا در طراحى 
محصول جدید خود از شاهین ایرانى الهام گرفته است، 
دستور داد در راستاى انجام مسئولیت هاى اجتماعى این 
گروه خودروســازى، محصول جدید سایپا «شاهین» 

نامگذارى شود.
قرار است تولید انبوه این خودرو از سال آینده آغاز شود.  

پس از خروج  شرکت برلیانس هم اکنون سایپا در حال 
طراحى موتور براى این خودروى  جدید خود است که این 
کار مراحل پایانى خود را طى مى کند و به احتمال زیاد 
رهام قدیم یا همان شاهین امروز باید با موتورى جدید 

روانه بازار شود.
ســایپا تولید 12 هــزار دســتگاه از ایــن محصول را 
براي ســال 99 برنامه ریزى کرده و مــى خواهد تیراژ 
تولیــد آن را در ســال 1401 بــه صد هزار دســتگاه 

برساند.

«رهام»، «شاهین» شد 

از الکچرى سازان هم 
مالیات گرفته مى شـود رئیس مرکز روابــط عمومى و اطالع رســانى وزارت 

بهداشــت، تازه ترین آمــار و گزارش هــاى مربوط به 
مــوارد ابتال به کرونــا ویروس در کشــورمان را اعالم

 کرد.
کیانــوش جهانپور، بعــد از ظهر چهارشــنبه در محل 
ساختمان وزارت بهداشــت، گفت: تا کنون 139 نفر به 
این بیمارى مبتال شده اند. وى تعداد موارد جدید ابتال را 

44 نفر اعالم کرد.

جهانپور ادامــه داد: 15 مــورد جدید در قــم و 9 مورد 
در گیالن شناسایى شــده اســت. در تهران چهار نفر، 
استان مرکزى یک نفر، خوزســتان سه نفر، سیستان و 
بلوچســتان دو نفر، کرمانشــاه یک نفر، اردیبل دو نفر، 
مازندران یک نفر، لرستان یک نفر، فارس دو نفر، سمنان 
یک نفر و کهگیلویه دو نفر و هرمــزگان یک نفر بوده

 اســت.  وى تعداد فوتى ها را 19 نفر اعالم کرد و گفت: 
چهار فوتى جدید داشته ایم.

صادق زیباکالم، استاد علوم سیاسى در گفتگو با «برنا»، 
در رابطه با تحلیل خود از مجلس یازدهم گفت: همانطور 
که شــاهد هســتیم، مجلس آینده از آِن تندروهاست. 
معتقدم قالیباف و طرفداران او شانس زیادى براى نفوذ 
در مجلس یازدهم ندارند و بیشتر طرفداران احمدى نژاد، 

زمام امور مجلس را در دست مى گیرند.
وى گفت: تا مدتى مى شود با شعار و ریختن بار مشکالت 
به گردن روحانــى و مجلس دهم و اصــالح طلبان و 
لیبرال ها و غرب زده ها مردم و طرفدارانشــان را سرگرم 

نگه داشت ولى یکسال بعد که نه روحانى است نه مجلس 
دهم، این مشکالت را چگونه مى خواهند سامان بدهند؟

زیباکالم اضافه کرد: بیش از یک ســوم بودجه سال 99 
به دلیل از بین رفتن درآمدهاى دولت روى هواســت و 
معلوم نیست از کجا باید تأمین شــود. سئوال این است 
که تندروها این 150 هزار میلیارد تومان کسرى بودجه 
را از کجا مى خواهند تأمین کنند؟ با تورمى که رسماً گفته 
مى شود 40 درصد اما غیررســمى تا 50 درصد هم گفته 
مى شود، چه مى خواهند کنند؟ با صدها شرکت زیان ده 
دولتى که عمًال بودجه کشــور و درآمدهاى کشــور را 
مى بلعند چه کار مى خواهند، کنند؟ با رشد منفى منهاى 9 
درصد که در همه طول تاریخ معاصر ایران بى سابقه بوده 
چه قبل و بعد از انقالب چه کار مى خواهند، کنند؟ با یکى 
از بزرگ ترین آمار بیکارى در کشورهاى خاورمیانه و آسیا 
مى خواهند، چه کنند؟ روحانى تمام مى شــود اما با این 
مشکالت و دشوارى ها چه مى خواهند کنند؟ چون دیگر 
روحانى هم نیست که بگویند همه مصیبت ها را او به بار 
آورده با خط فقرى که منظم در حال گسترش است با این 
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معاون دانشجویى دانشــگاه خواجه نصیر الدین طوسى 
درباره آزمایش منفى دانشجوى مشکوك به کرونا این 
دانشگاه گفت: طبق آخرین آزمایشى که از این شخص 
گرفته شد در سه شنبه شــب اعالم شده که آزمایش او 

منفى بوده است.
عبدالمجید خشــنود افزود: جزئیات ابتــال یا عدم ابتال 
و جواب آزمایش این شــخص را وزارت بهداشــت یا 
بیمارســتان باید اعالم کند. ما آزمایش این شخص را 

دیدیم و خبر منفى آزمایش او را قطعى مى دانیم.
خشــنود ادامه داد: بــا درصد باال مى توانــم بگویم که 
کالس هاى حضورى ما برگزار نخواهد شــد زیرا اکثر 
دانشجویان ما به شهرســتان هاى خود رفته اند و در این 
زمینه معاونت آموزشى باید رسماً  اعالم کند البته همکاران 
ما در انتظار تصمیمات دولت و وزارت علوم هســتند و 
امیدواریم این تصمیم گرفته شــود که کالس حضورى 

نداشته باشیم.

تعداد مبتالیان به کرونا به 139 نفر افزایش یافت 

با این همه مشکل چه مى کنید؟

تست کروناى دانشجوى خواجه نصیر منفى شد

مدیرکل دفتر برنامه ریزى و اقتصاد مســکن وزارت راه 
و شهرسازى گفت: سامانه اســکان مى تواند اطالعات 
کشور در بخش مسکن را نشــان دهد؛ این در شرایطى 
است که ساخت و ســازها اکثراً براى تولید ثروت بوده

 است.
فرزانــه اصالنى گفت: متأســفانه در یــک دوره اى از 
اقتصاد ایران، افزایش ســاخت واحدهاى مســکونى 
را شــاهد هســتیم که در نهایت به تولیــد واحدهاى 
مســکونى لوکــس منتهى شــده اســت. وى افزود: 
برخى بانک ها نیز وارد بخش مســکن شــدند و تعداد 
واحدهاى خالى از سکنه افزایش یافته که این موضوع 
باعث شــده تا شــکاف میان عرضه و تقاضــا ایجاد 

شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزى و اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرســازى گفت: با رونمایى از سامانه امالك در 29 
بهمن با حضور وزیر راه و شهرسازى، این سامانه از منظر 
نرم افزارى آماده است تا اطالعات الزم را از دستگاه هاى 

ذیربط دریافت کرده و به اطالعات ســازمان ها متصل 
شود.

اصالنى خاطرنشان کرد: این سامانه مى تواند به خوبى 
با شناســایى واحدهاى خالى از سکنه از آنها بابت خالى 

ماندن، مالیات اخذ کند.
وى تأکید کرد: قرار است از واحدهاى لوکس نیز مالیات 
اخذ شــود حتى اگر آن واحد مســکونى خالى نباشــد. 
اصالنى ادامه داد: با شناسایى واحدهاى خالى از سکنه و 
عرضه آنها مى توانیم تعادل را به بازار مسکن تا حدودى 

برگردانیم.
وى گفت: در حالــى که 24 میلیون خانــوار داریم، 27 
میلیون مسکن در کشــور وجود دارد؛ در واقع نکته  این 
است که دو میلیون و 570 هزار مســکن خالى داریم؛ 
پس ســامانه امالك مى تواند اطالعات کشــور را در 
بخش مسکن به خوبى ارائ ه دهد؛ چراکه مى تواند نشان 
دهد که این ساخت و ســازها، اکثراً براى تولید ثروت

 بوده است.
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ساعت کارى
 تغییر نکرده است

معـاون مدیـرکل ادارى و مالـى اسـتاندارى اصفهـان 
گفت: هنـوز دسـتورالعملى بـراى تغییر سـاعت کارى 
ادارات و دورکارى کارمنـدان بـه اسـتاندارى اصفهـان 
از سـوى وزارت کشـور ابالغ نشـده اسـت.  البته برخى 
اسـتان ها مانند قـم و سـمنان سـاعت کارى ادارات را 
کاهش داده اند و ساعت کارى ادارات را 8 تا 12 یا 9 تا 12 
کرده اند. نعمت ا... اشکستانى افزود: کارمندان به همان 
روال سابق باید در ادارات خود حاضر شوند مگر اینکه از 
سوى وزارت کشور دستورالعمل کاهش ساعت کارى به 

استاندارى ابالغ شود.

رشد 35 درصدى
 درآمدهاى وصولى 

مدیر کل امور اقتصادى و دارایى اسـتان اصفهان گفت:  
امسال درآمدهاى  وصولى اسـتان بیش از 54  میلیارد و 
861 میلیون ریال بوده که این میزان در مقایسه با پارسال 
35 درصد افزایش  داشته است . على صبوحى از  محقق 
نشـدن 26 درصد درآمدهاى اسـتان براسـاس مصوبه  

تعیین امسال نیز خبر داد.

از سفر غیر ضرورى
 پرهیز کنید

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: 
مردم و بویژه هم اسـتانى ها از سـفرهاى غیـر ضرورى 
به شهرها و روستاهاى اسـتان بطور جدى پرهیز کنند. 
داریـوش کریمى دلیـل این توصیـه را شـیوع ویروس 
کرونا در بسیارى از شـهرها و وضعیت سیالب در برخى 
از اسـتان هاى کشـور بیشـتر در مناطـق غربى اسـتان 

اعالم کرد. 

آزادى 11 زندانى 
مدیر کل زندان هاى استان اصفهان از آزادى 11 زندانى 
محکوم به جرائم غیر عمد در زندان شهرستان نجف آباد 
خبر داد. اسـداله گرجى زاده اظهارکرد: به مناسبت آغاز 
ماه رجب و میالد امام محمـد باقر(ع) دو نفـر از خیرین 
شهرسـتان نجف آباد با حضور در زندان بـا کمک 670 
میلیون ریالى خود زمینـه آزادى این زندانیـان را فراهم 
کردند. وى تصریح کرد: بدهى این تعـداد زندانى حدود 
یک میلیارد ریال بود که پس از بررسى و گفتگو با شاکیان 
و اخذ رضایت بـا پرداخت مبالغ مورد نیـاز، زمینه آزادى 

آنان فراهم شد.

پیست فریدونشهر تعطیل شد
پیست اسکى شهرستان فریدونشهر استان اصفهان به 
دلیل جلوگیرى از شـیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوى 
تعطیل شد. محمود یسلیانى اظهار داشت: طبق مصوبه 
شوراى تأمین شهرسـتان فریدونشـهر و به دلیل اینکه 
مردم از نقاط مختلف به پیسـت اسـکى این شهرستان 
مراجعه مى کننـد و احتمال انتقال ویـروس کرونا وجود 
دارد، پیست اسکى فریدونشـهر تا اطالع ثانوى و عادى 

شدن شرایط تعطیل شد.

سرویس هاى حمل و نقل  
استرلیزه شد

معاون اجرایى و خدمات شهرى شهردار شاهین شهر 
گفت: براى مقابله بـا ویروس کرونا این سـازمان هر 
روز اقدامات پیشـگیرانه را انجام مى دهـد که یکى از 
آن هـا اسـترلیزه و ضد عفونـى کردن سـرویس هاى 
حمل و نقل عمومى اسـت. مجید عرفان منش اظهار 
کـرد: در حال حاضـر روزانـه 70 دسـتگاه اتوبوس به 
شهروندان شـاهین شـهرى از سـاعت 5:45 صبح تا 
21:25 خدمت رسـانى مى کننـد. عرفان منش گفت: 
عالوه بر اتوبوس هـاى حمل و نقل عمومـى، روزانه 
دو ایسـتگاه هوشـمند اتوبـوس در سـطح شـهر نیـز 
ضد عفونـى مى شـود. وى خاطرنشـان کـرد: روزانه 
یک هزار و 100 تاکسى شهرى با نظارت و هماهنگى 
کارشناسـان سـازمان حمل و نقل عمومى شهردارى 

شاهین شهر ضد عفونى مى شود.

خبر

مخابرات منطقه اصفهان توسط تیم اعزامى از مرکز بازرسى 
و نظارت شرکت مخابرات ایران مورد ارزیابى قرار گرفت.

مدیر کل مرکز بازرســى و نظارت شرکت مخابرات ایران 
در جلسه شــوراى معاونین مخابرات منطقه اصفهان که 
در ستاد منطقه اصفهان برگزار شــد، با ابراز رضایت کلى 
از وضعیت اســتان اظهار کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه 
نظارتى بازرســى برحســن جریان امور و اجراى صحیح 
قوانین و مقررات، رویکرد بازرســى از شکایت محورى به 
نظارت محورى و اقدامات پیشــگیرانه به منظور کاهش 
شکوائیه ها و تأکید بر ارتقاى کیفى سرویس ها تغییر کرده 
و ما در بازرسى ها به دنبال اصالح رویکردها بوده و معتقدیم 

دیکته نانوشته غلط ندارد.
رضوانى با تشکر از میزبانى خوب اصفهان با تشریح رسالت 
بازرسى به خصوص در اعزام تیم هاى تخصصى به مناطق 
مخابراتى پرداخت و سپس کارشناسان اعزامى به تفکیک 

حوزه مأموریتى گزارش از وضعیت استان ارائه کردند.
در این جلسه، حیدرى زاده مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
نیز ضمن تشکر از اقدامات حوزه بازرسى و نگرش مثبت این 
حوزه در تعامالت با سایر حوزه ها گفت: امیدواریم با آسیب 
شناسى هاى بازرسى و شناخت نقاط قوت و ضعف و ارائه 
راهکارهاى مؤثر شاهد موفقیت شرکت مخابرات در انجام 

تعهدات و رسالت مشترى مدارى باشیم.

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان گفت: 
دو  فرد مبتال به کرونا طبق پروتکل بهداشتى خاص در این 

آرامستان دفن شدند.
احمدرضا مرادى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: در راستاى 
پیشگیرى از شیوع ویروس واگیردار کرونا و ارتقاى سطح 
بهداشت عمومى و آمادگى فضاهاى عمومى شهر، سازمان 
آرامستان ها با هدف حفظ ســالمت شهروندان، همکاران 
و مراجعه کنندگان، افزایش ایمنى اشــخاص و بر اســاس 
دستورالعمل هاى ابالغى بهداشتى اقدامات الزم در خصوص 
پیشــگیرى و مقابله با این ویروس و اشــاعه نشدن این 
بیمارى را در دستور کار قرار داده است. مدیرعامل سازمان 

آرامستان هاى شهردارى اصفهان گفت: در هماهنگى انجام 
شده با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکى اصفهان مقرر شده در 
صورت وجود موارد فوت ناشى از ویروس کرونا موارد توسط 
مراکز درمان رسماً به سازمان آرامستان ها اعالم تا اقدامات 
الزم در خصوص خاکســپارى آنها با حضــور نمایندگان 

بهداشت و بر اساس دستورالعمل هاى ابالغى انجام شود.
وى افزود: روز ششم اسفندماه دو مورد از بیماران مشکوك و 
محتمل به کرونا پس از طى مراحل قانونى و تشریفات ادارى 
به آرامستان باغ رضوان تحویل و امور مربوط به خاکسپارى 
آنها بر اساس دستورالعمل دفن بهداشتى اجساد ناشى از علت 

فوت با ویروس کرونا انجام شد.

دفن 2 نفر مشکوك به کرونا 
در باغ رضوان

مخابرات منطقه اصفهان
 مورد ارزیابى قرار گرفت

مدیر مرکز مدیریت بحران شهرستان کاشان گفت: 
براى پیشــگیرى از ویروس کرونا، مراسم اعتکاف، 
نماز جماعت در مســاجد، برگزارى مراسم ترحیم و 
عروسى تا اطالع ثانوى در کاشان ممنوع خواهد بود.

جواد مزروعى تأکید کرد: بر اساس مصوبه اول اسفند 
ستاد پیشــگیرى، هماهنگى و فرماندهى عملیات 
پاســخ به بحران شهرستان کاشــان، تمام مراسم 
مذهبى، مسابقات ورزشى، تئاتر و... در هفته جارى 
تعطیل است و همه دانشگاه هاى این شهرستان نیز 

تا 9 اسفند تعطیل خواهد بود.
همچنین مهران ســرمدیان، رئیــس اداره میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى کاشان از 
تعطیلى آثار تاریخى و گردشــگرى این شهرستان 
براى مقابله با ویــروس کرونا خبــر داد و گفت: از 
بازدید گردشــگران داخلى و خارجى از آثار تاریخى 
و گردشگرى شهرستان کاشــان از جمله باغ فین، 
خانه هاى تاریخى، تپه هاى ســیلک و ورودى تاالر 

نیاسر تا اطالع بعدى جلوگیرى خواهد شد.

به گفته مردم ســاکن در اصفهان، برخى داروخانه ها، 
ماســک هاى معمولى را با نرخ هاى مختلف از 1000 
تا 7000 تومان عرضه مى کنند. دو هفته پیش ماسک 
فیلتردار با قیمت 1500 تا 2000 تومــان در داروخانه 
اصفهان فروخته مى شــد اما هم اینــک قیمت 11 تا 
30 هزار تومان است. این روزها «ماسک نداریم» هم 
محتواى برگه نصب شده در ورودى بیشتر داروخانه ها 

استان اصفهان است.
غالمرضا صالحى، مدیرکل تعزیرات حکومتى استان 
اصفهان هم ضمن تأیید ایــن گزارش ها، با بیان اینکه 
شکایات مختلفى از داروخانه ها به تعزیرات رسیده است، 
افزود: 13 فقره گزارش گرانفروشــى در داروخانه هاى 
اصفهان به تعزیرات رسیده است که فروش ماسک را 

با شش برابر قیمت به بازار عرضه کرده و فروخته بودند.
این درحالى است که به گفته آرش نجیمى، سخنگوى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان سه واحد تولید ماسک در 
استان، ظرفیت تولید روزانه 100 تا 120 هزار ماسک را 
دارند و در حال حاضر کمبودى در زمینه ماسک پزشکى 

در استان اصفهان نداریم.

در همین حال، براى پیشگیرى از انتقال ویروس کرونا، 
تولید ماســک در فالورجان 20 برابر افزایش مى یابد. 
رئیس هیئت مدیره اولین کارخانه تولید انواع تجهیزات 
پزشکى، باند، گاز استریل و ماسک در کشور با اشاره به 
اینکه هیچگونه کمبود ماسک در کشور وجود ندارد گفت: 
با هدف تأمین نیاز کشور به ماسک حداکثر توان تولیدى 
خود را در امر تولید ماسک به کار گرفته ایم و میزان تولید 
ماسک را که روزانه ده هزار عدد بود به بیش از 30 هزار 

عدد افزایش داده ایم.
ابراهیم عالى پور افزود: با کمک دولت سه دستگاه تولید 
ماسک خریدارى کرده ایم که تا سه روز آینده نصب و راه 

اندازى و میزان تولید به 20 برابر افزایش مى یابد.

رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان بــا بیان اینکه 
ظرفیتى براى تامین دام سبک به اندازه نیاز در اصفهان 
وجود ندارد، گفت: دام سبک از استان هاى همجوار و با 

قیمت بازار روز تهیه مى شود.
اصغر پورباطنى در گفت وگو با تسنیم در ارتباط با وضعیت 
بازار گوشت قرمز در اصفهان اظهار داشت: گوشت قرمز 
به اندازه نیاز در بازار وجود دارد اما به دلیل کاهش زمینه 

گوسفند افزایش قیمت داشته ایم.

رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان بــا بیان اینکه 
اصفهان توانایى تامین دام سبک خود را ندارد، عنوان کرد: 
اگر قیمت از جایى که ما گوسفند تهیه مى کنیم مدیریت 
شده و کاهش پیدا کند، قیمت گوشت هم کم مى شود اما 
این ممکن نیســت چراکه اصفهان در تامین دام سبک 
خودکفا نیست و باید از استان هاى همجوار تهیه کند؛ به 
همین دلیل مرجعى براى اینکه ما در ارتباط با هزینه با او 
قرارداد ببندیم نیست و باید دام سنگین را به قیمت بازار 

روز خریدارى کنیم.
وى افزود: اصفهان مانند دیگر شــهرها مراتع نداشته و 
ظرفیتى براى تامین دام سبک به اندازه نیاز در آن وجود 
ندارد اما در تأمین دام سنگین در خود اصفهان مشکلى 
نداریم. پورباطنى از نرخ تعیین شده براى گوشت قرمز 
خبر داد و گفت: سه نرخ گوشت گوسفندى بین 75 تا 95 
هزار تومان در بازار تعیین شــده و این تفاوت قیمت به 

دلیل تفاوت در کیفیت آنها است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
709 واحد مسکونى فرسوده تاکنون در شهرستانهاى 
فریدونشهر، فریدن، چادگان و بویین میاندشت بین 

20 تا 80 درصد دچار خسارت شدند.
منصور شیشــه فروش با اشــاره به آخرین جزئیات 
سیل در مناطق غربى و روســتایى استان اصفهان، 
اظهار کرد: تاکنون 709 واحد مسکونى فرسوده در 
شهرستان هاى فریدونشهر، چادگان، فریدن و بویین 
میاندشت بین 20 تا 80 درصد دچار خسارت شدند که 

به تعمیرات نیاز دارد.
وى ادامه داد: سقف برخى از واحدهاى مسکونى به 
دلیل فرسودگى با بارش باران فروریخته و برخى دچار 
تخریب جزئى شده اند اما با وجود تمهیدات و اسکان 

اضطرارى مردم، خسارت جانى و مجروح نداشتیم.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 
سیالبى شدن مسیل ها و رودخانه هاى فصلى در این 

مناطق، افزود: سیل به اراضى کشاورزى نیز خساراتى 
وارد کرده اســت؛ همچنین اکیپ امــدادى در حال 
بازگشایى راه هاى ارتباطى پشــتکوه و روستاهاى 

فریدونشهر هستند.
شیشه فروش خاطرنشــان کرد: 350 تیم امدادى از 
شــهردارى ها، هالل احمر، راهدارى، فوریت هاى 
پزشکى و پلیس راه در روزهاى اخیر در حالت آماده 
باش بودند و در پى وقوع سیل سه شنبه شب به حادثه 

دیدگان 82 مورد امدادرسانى شد.
در همین حال کارشــناس مسئول پیش بینى هواى 
استان اصفهان با بیان اینکه در دو روز نزدیک به 100 
میلى متر بارش از فریدونشــهر گزارش شده است، 
گفت: سامانه بارش زا از اســتان خارج شده و امروز 

کاهش محسوس دما را خواهیم داشت.
حجت ا... على عسگریان گفت: دماى هوا بین 2 تا 5 

درجه سانتى گراد سردتر مى شود.

ممنوعیت برگزارى مراسم ترحیم و عروسى در کاشان

تولید ماسک در فالورجان 20 برابر بیشتر مى شود 

چرا گوشت قرمز در اصفهان گران تر است؟  

تخریب709 واحد مسکونى در غرب استان

در چهارمین جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانى اصفهان 
که با حضور معاون امور معادن فــوالد مبارکه، معاون امور 
معادن و صنایع معدنى سازمان صمت استان و معاون خرید 
ذوب آهن تشکیل شد، مقرر گردید شرکت فوالد مبارکه و 
ذوب آهن اصفهان  به منظور راه اندازي و فعال کردن معادن 
سنگ آهن استان اصفهان با هماهنگى بهره برداران معادن 

اقدام کنند. 
مجتبى کاروان، رئیس کمیســیون معادن اتــاق بازرگانى 
اصفهان انعقــاد تفاهمنامه میان معدنکاران ســنگ آهن و 
واحدهاى فوالدى استان را در رفع بحران تأمین سنگ آهن 
فوالدى ها، همچنین فروش معادن سنگ آهن داخل استان 
مؤثر دانست.  محمد سرجوقیان، معاون معادن سازمان صمت 
اســتان نیزتعداد معادن داراى پرونده بهره بردارى اســتان 
اصفهان را 22 معدن با ظرفیت اسمى بالغ بر 1/5 میلیون تن در 
حالى اعالم کرد که اکنون تنها  تعداد کمى از آنها فعال هستند. 
وى خواستار ایجاد ساز و کارى از سوى فوالدى ها براى باال 
بردن عیار معادن استان شد و تصریح کرد: در صورت همکارى 
ذوب آهن و فوالد مبارکه براى کمک به ارتقاى عیار معادن، 
تعداد زیادى از معادن هماتیت با عیار زیر 40 فعال خواهند شد.  

در ادامه، سید محمدیاسر طیب نیا، معاون امور معادن فوالد 
مبارکه داشتن نگاه بلندمدت را رافع اختالف نظر میان معدن 
داران و فوالدى ها دانســت و افزود: درصورت تعامل معدن 
داران با فوالدمبارکه و ذوب آهن در بلندمدت سود مناسبى 
عاید آنها خواهد شد. وى با بیان اینکه خرید مواد اولیه از سوى 
ما با قیمت مناسب از معدن داران صورت مى گیرد، تصریح 
کرد: اســتراتژى جدید ما کار با تمامى معــادن حتى معادن 
کوچک مقیاس است و با وجود باال نبودن عیار معادن استان، 
ما به دلیل تبدیل این مواد به کنستانتره آماده همکارى با معادن 
داراى حداقل عیار 35 هستیم. معاون امور معادن فوالد مبارکه 
در ادامه سخنان خود به منظور تعامل با معادن سنگ آهن در 
زمینه هاى مشارکت، سرمایه گذارى، خرید بلند مدت مواد 

اولیه و حتى خرید معدن اعالم آمادگى کرد. 
محمد جعفر صالحى، معاون خرید ذوب آهن نیز با بیان اینکه 
مواد اولیه با قیمت روز از معدن داران خریدارى مى شــود، 
افزود: آغوش ذوب آهن برروى معادن کوچک مقیاس نیز 
باز بوده و قراردادهاى ما از 2000 تن تا میلیون تن بوده و از 
آمادگى کامل براى خرید مواد اولیه و مشارکت با معادن با هر 

مقیاس برخوردار هستیم. 

حسام الدین فرهادى نسب، مشــاور کمیسیون معادن اتاق 
بازرگانى اصفهان نیز گفت: معدن داران و فوالدسازان هر دو 
قربانى قیمتگذارى دستورى هستند که البته ضرر بیشتر این 
موضوع متوجه بخش معدن است ولى امروز بناى پرداختن 
به مشکالت را نداریم و با توجه به استقبال و حسن همکارى 
صمیمانه معاونت معدنى فوالد مبارکه و معاونت بازرگانى 
ذوب آهن معتقدیم براى پیشبرد صنعت و اقتصاد کشور باید 
دست به دست هم دهیم و با تعامل بتوانیم این امر مهم را به 

سرانجام برسانیم.
شایان ذکر اســت در پایان جلسه مصوب شد شرکت فوالد 
مبارکه و ذوب آهن اصفهــان آمادگى و همکاري خود را در 
بخش هاي اکتشاف، استخراج، سرمایه گذاري و ماشین آالت 
به صورت کتبى اعالم کنند کـه بـه هـر طریـق ممکن به 
منظور راه اندازي و فعال نمودن معادن آهن کوچک و متوسط 
مقیاس استان اصفهان با هماهنگى بهره برداران معادن اقدام 
نمایند و در کلیه زمینه هاي مورد اشاره و انعقاد قراردادهاي 
بلند مدت تأمین با محوریت و هماهنگى سازمان صمت استان 
و کمیسیون معادن اتاق بازرگانى اصفهان مشارکت الزم را 

به عمل آورند.

بسته حمایتى فوالدمبارکه و ذوب آهن براى معادن سنگ آهن اصفهان

تفاهم فوالدى ها و معدنى ها

کرونا ویروس همچنان در کشور پیش مى رود و گستره 
شیوع آن از قم به استان هاى دیگر کشور نیز کشیده شده 
است.آرش نجیمى سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى 
استان اصفهان براى پاســخ به ابهامات موجود در رابطه 
با کرونا در اســتان اصفهان با ایمنا گفت وگو کرده که در 

ادامه مى خوانید.

از ابتدا تاکنون ابتالء چند نفر به کرونا 
تأیید شده است؟

باید بدانیم که هر بیمارى که مشکل حاد تنفسى داشته 
باشد، مشــکوك به ابتالء کرونا حساب مى شود بنابراین 
هر روز موارد مشکوکى داریم که از این افراد نمونه گیرى 
شده و به آزمایشگاه ارسال مى شــود. از بین نمونه هایى 
که فرستاده شده، تعداد باالیى تأیید ابتالء آن ها رد شده 
است؛ آمار بیماران مشکوك نیز دقیق نیست چون مرتب 
این تعداد کم یا زیاد شده و تعدادى که ترخیص مى شوند 
این آمار را تغییر مى دهد. تا روز سه شــنبه تعداد 200 نفر 
مشکوك به ابتالء به کرونا در استان وجود داشتند، اما به 
دلیل آنکه ممکن است تعدادى از آن ها مبتال به آنفلوآنزا 
نوع A یا سرماخوردگى فصلى باشند، ابتالء تنها دو نفر در 

استان اصفهان تأیید شده است.

چه تعداد از بیمارستان هاى اصفهان 
درگیر کرونا هستند؟

تقریبًا تمام بیمارستان هاى اســتان آماده و درگیر مقابله 
با کرونا هســتند، از این میان تعدادى از بیمارستان ها با 
صددرصد از ظرفیت خود با این موضوع درگیر شده و برخى 
نیز متناسب با پوشش بیمارانى که به آن ها مراجعه مى کنند 
ظرفیت مورد نیاز را اختصاص داده اند. البته اگر مراجعان 
جدیدى در بیمارستان ها شــاهد بودیم، امکان تغییر این 

ظرفیت وجود دارد.
در استان تمهیداتى براى اختصاص 
امکانات و ظرفیت هاى بیمارستانى 

بیشتر اندیشیده شده است؟
در کشور نه امکاناتى بیش از این مورد نیاز است و نه فعًال 
شرایط به صورت شــدیدى وجود دارد، ما مانند چین در 
مرحله بحران نیستیم بنابراین نیاز نیست تمام الگوهاى 
این کشور استفاده شده و به طور مثال از بیمارستان هاى 

صحرایى و امکانات نظامى به کار گرفته شود.
نمونه هاى اصفهان در خود اســتان 
آزمایش شده یا هنوز به تهران ارسال 

مى شود؟
تا پیش از این کلیه نمونه ها به تهران ارســال مى شد اما 

اکنون با هماهنگى هاى انجام شده، افرادى براى آموزش 
به تهران رفتند و پس از آن کیت هاى محدودى در اختیار 
علوم پزشکى اصفهان قرار گرفت. از آنجایى که عالوه 
بر اصفهان، شش اســتان همجوار نیز نمونه هاى خود را 
براى اصفهان ارســال مى کنند، تعدادى که در اختیار ما 
گذاشــته شــده قطعًا کفاف نمونه هاى بیش از دو یا سه 
روز را نمى دهد. البته قرار نیســت هرکس احساس کند 
بیمار است نمونه گیرى انجام شود؛ اگر هنگام تشخیص 
طبق پروتکل هاى بیمارستانى موردى را قطعى دانستیم، 
نمونه گیرى انجام و براى آزمایشــگاه مرکزى ارســال 
مى شود و جواب آزمایشگاه نیز به خود کادر بیمارستانى 

تحویل داده مى شود.
قرار بود این کیت هاى آزمایشگاهى 
در اصفهان تولید شوند، این امر دنبال 

شده است؟
توانایى تولید کیت یا پرامرهاى تشــخیصى بحث هاى 
تخصصى است که درحال تالش هســتیم تحقق پیدا 
کند چون با توجه به اینکــه محدودیت هاى مالى داریم 
الزم است راهکارى اندیشیده شود. با رفع مشکل مالى 
یا باید منابع خرید این کیت ها تأمین شــود یا به کمک 

متخصصین خود دست به تولید بزنیم.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى استان خبر داد

کیت هاى تشخیص کرونا به اصفهان رسید

آرمان کیانى

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از تکذیب فایل 
منتسب به وى مبنى بر اعالم فوت شمار زیادى در اصفهان 
به علت ابتال به کرونا خبر داد و گفت: من این فایل را تکذیب 
مى کنم،  این اقدام در قالب یک حرکت روانى براى ملتهب 

کردن جامعه ضبط شده است.

بهروز کلیدرى در جمع خبرنگاران، با اشاره به تکذیب فایل 
صوتى منتسب به وى در فضاى مجازى، اظهار داشت: من 
به شدت این فایل صوتى را تکذیب مى کنم چرا که نوع و تن 

صداى من اینگونه نیست.
وى افزود: همچنین محتواى متن قابل تایید نیست و کامًال 

دروغ و بى اساس است و این فایل در قالب یک حرکت روانى 
براى ملتهب کردن جامعه ضبط شده و آن را به نام من منتشر 
کرده اند. در این فایل صوتى آمده بود که تعداد زیادى از مردم 
اصفهان به کرونا مبتال شده و جان باخته اند و این موضوع از 

سوى نهادهاى مربوطه نیز اعالم نشده است.

تکذیب فایل منتسب به معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان
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به دنبــال تبلیغ یک شــربت گیاهى توســط بهنوش 
بختیارى، سیدیاسر رایگانى، سخنگوى سازمان تعزیرات 

حکومتى از اعالم حکم تعقیب وى خبر داد.
به گزارش «ایران آرت»، اقدام جنجالى 
هفته را بهنــوش بختیارى با تبلیغ 
عجیب یک محصول در راستاى 
شیوع ویروس کرونا انجام داد 
که داِد برخى رسانه ها از جمله 
«عصر ایــران» را درآورد 
و «ایســنا» هــم مطلب 
«عصر ایــران» تحت 
عنوان «شرم کن خانم 
سلبریتى، خانم کاسب 

کرونا» را بازنشر کرد.
«عصر ایران» نوشته 
اســت: «ویدیویى در 
اینســتاگرام  صفحه 
بهنــوش بختیــارى 
استورى شــد که واقعًا 
تعجب آور و یا بهتر است 
گفته شود شــرم آور است. 
خانم بازیگر یــک محلول 
گیاهــى در دســت گرفته و 
از تأثیــرات آن بر دســتگاه 
تنفســى گفته و در البه الى 
این حرف ها اشــاره مى کند 
بــه بیمارى هاى ویروســى و 
مشــخصًا از ویروس کرونا هم اسم 
آورده و بعد محصــول مورد نظر را 

تبلیغ مى کند و...»

این رسانه در ادامه نوشته: «آیا هیچکســى نباید به خانم سلبریتى بگوید بر چه 
اساسى چنین ادعایى را مطرح مى سازى؟ شاید اساسًا آن دارو هم هیچ مشکلى 
نداشته باشد و در راستاى همان کبد چرب و تقویت سیستم تنفسى کارآمد باشد 
ولى مشکل این سوءاستفاده زمانى و واژگانى از ویروس کرونا و ارتباط دادن به آن 

است که ناامیدى را در دل آدم مى کارد!»
اما بهنوش بختیارى در گفتگو بــا «ایلنا»، در واکنش به ویدیویــى که از او در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شــده، گفت: «هر کسى که نسخه کامل این ویدیو 
را نگاه کند، متوجه مى شــود که من هیچ صحبتى نمى کنم درباره اینکه داروى 
ویروس کرونا را تبلیغ مى کنم و یا دارویى را تبلیغ کرده ام که مى تواند از ویروس 
کرونا پیشــگیرى کند، بلکه این ویدیو فقط تبلیغ یک داروى گیاهى اســت که 

خاصیت زیادى دارد و مختص کبدهاى چرب است.»
وى ادامه داد: «خانواده من و خودم دچار مشکل کبد چرب هستیم و از این 
دارو استفاده کرده ایم. این دارو، داروى خوبى است. ابتداى ویدیو نیز اشاره 
مى کنم که این روزها که ویروس هاى بســیارى مانند کرونا، بیمارى هاى 
مختلفى را ایجاد مى کنند ما باید سعى کنیم تا بهداشت فردى و سالمتمان را 
حفظ کنیم و یکى از راه هاى خوب براى حفظ سالمت، استفاده از داروهاى 

گیاهى است.»
وى ادامه داد: «فقط اشاره من به ویروس کرونا باعث شده تا عده اى اشتباه برداشت 
کنند و فکر کنند که من در حال تبلیغ دارویى براى ویروس کرونا هستم. من چرا 
باید چنین حرفى بزنم؟ امروز که همه ما از این ویروس و گسترش آن مى ترسیم 

کدام آدم عاقلى چنین حرفى را مى زند تا خود را زیر سئوال ببرد؟»
بختیارى با ابراز تأســف از اینکه برخى افراد و نهادها دچار سوءبرداشت شده اند، 
افزود: «متأسفانه در ماه هاى اخیر گروهى عامدانه ســعى دارند تا هنرمندان را 
تخریب کنند. این عده در برابر مشــکالت موجود هیچ دیوارى کوتاه تر از دیوار 
هنرمندان پیدا نمى کنند، اما برخى حرف ها که در مورد هنرمندان گفته مى شود 

قضاوت هاى نابجا و گاه تهمت است.»
وى ادامه داد: «واقعیت این است که من در صفحه خودم موضوعات مختلفى را 
تبلیغ مى کنم اما این شربت یک معرفى معمولى بود. شربتى که من تبلیغ کرده ام 
یک کاالى گیاهى مانند عرق نعناع یا گالب است که ما از عطارى ها و شرکت هاى 

پخش داروى گیاهى آنها را تهیه مى کنیم.»/1339

بعد از خبر تحت تعقیب قرار گر فتن بازیگر معروف، او در دفاع از خود برآمد

بهنوش بختیارى: من داروى 
کرونا تبلیغ نکردم!

فیلم سینمایى «آمریکاى کوچک» با نقش آفرینى «سیلوستر استالونه»، با هدف نمایش در گیشه هاى 
جهانى ساخته مى شود.

این فیلم به کارگردانى و نویسندگى «روون اتال» خواهد بود. قصه این فیلم سینمایى در آینده اى تاریک 
رقم مى خورد؛ جایى که آمریکا ورشکست و به یک منطقه جنگى و مخروبه تبدیل شده است. استالونه در 
این فیلم سینمایى نقش یک تکاور سابق ارتش را بازى مى کند که توسط یک میلیاردر آسیایى استخدام 
مى شود تا دختر او را از شهرى در هنگ کنگ به نام «آمریکاى کوچک» که مهاجران آمریکایى به آنجا 
گریخته اند، پیدا کند. حق انتشار این فیلم سینمایى در فرانسه، آلمان، سوییس، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال به 
فروش رسیده است. مراحل ساخت این فیلم سینمایى نیمه سال میالدى جارى آغاز خواهد شد و کمپانى 
«بالبودا پروداکشنز» متعلق به استالونه این فیلم را تهیه خواهد کرد.  اســتالونه امسال با فیلم سینمایى 
«رمبو:آخرین خون» به ســینما آمد و نقش معروف خود در دهه 80 میالدى را دوباره ایفا کرد. این فیلم 

سینمایى در گیشه جهانى صد میلیون دالر فروخت./1335

هنرمند مجسمه ساز از آماده شدن مجسمه عباس کیارستمى براى نصب در زیر 
تک درخت معروف خبر داد.

احمد عرب بیگى درباره مجسمه عباس کیارســتمى گفت: خوشبختانه ساخت 
مجسمه زنده یاد عباس کیارستمى تمام شده و قرار اســت به زودى در زیر تک 

درخت معروف نصب شود.
عرب بیگى بیان کرد: از همان ابتدا زمانى که مهدى شادى زاده ساخت مجسمه 
این کارگردان بزرگ را به من پیشنهاد کرد با عالقه زیاد پذیرفتم. در ابتدا یکسرى 
طرح زدم و بعد از برنامه ریزى و همفکرى طرح نهایى مورد تأیید قرار گرفت. تمامى 
کارها و حتى ایده هم توسط مهدى شادى زاده انجام شد که به نظر من انتخاب 

مناسبى براى این مجسمه بود.
این مجسمه ساز خاطرنشان کرد: مهمترین موضوع این بود که تصمیم گرفتیم کار 
خیلى شلوغ نباشد به همین دلیل چندین بار براى دیدن تک درخت رفتیم و همه 
جوانب را مورد بررسى قرار دادیم؛ در نهایت مجسمه ساخته شد که این مجسمه 

شامل دو دست، دوربین عکاسى و یک عینک است./1338

کارگردان «دنیاى ژوراسیک 3» در صفحه توییتر خود از عنوان جدید این فیلم رونمایى کرد.
در عکسى که «کالین ترورو» از کالکت فیلم در توییتر خود منتشر کرد، عنوان فیلم «دنیاى ژوراسیک: 

فرمانروایى/Jurassic World: Dominion» اعالم شد.
این عنوان عبارتى از کتاب مقدس را به یاد مى آورد که مى گوید: «خداوند فرمانروایى زمین را به انسان 
بخشید.» پیش بینى مى شود «دنیاى ژوراسیک: فرمانروایى» پیامدهاى اتفاقات قسمت قبلى با عنوان 

«دنیاى ژوراسیک: سقوط پادشاهى» را به تصویر بکشد.
ترورو که کارگردان «دنیاى ژوراسیک» (2015) بود بعد از آنکه «جى. آ بایونا» کارگردانى قسمت دوم این 
مجموعه تحت عنوان «دنیاى ژوراسیک: سقوط پادشاهى» را برعهده داشت دوباره به عنوان کارگردان 
به این پروژه پیوست. ترورو همچنین فیلمنامه این کار را به همراه «امیلى کارمایکل» براساس داستان 

«درك کونالى» نوشته است.
«استیون اسپیلبرگ» کارگردان قسمت اول مجموعه «ژوراسیک» یکى از مدیران تولید این فیلم است.
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رئیس اتحادیه سهامداران کوچک اسپانیا تأیید کرد که «جورج کلونى»، 
بازیگر مشهور آمریکایى به واسطه یک شرکت براى خریدارى باشگاه 

مالگا اسپانیا ابراز تمایل کرده است.
«آنتونیو آگوئیلرا» در توضیح این موضوع گفت که یک شرکت آمریکایى 
تمایل دارد تا سهام «عبدا... الثانى» را در باشگاه ماالگا خریدارى کند. 
آگوئیلرا گفته است که مالک باشگاه به دنبال فروش سهام خود به مبلغ 
صد میلیون یورو است. پس از برقرارى تماس ها مشخص شده است که 

این شرکت آمریکایى با جورج کلونى مراوده تجارى دارد.
آگوئیلرا گفت: مذاکراتى انجام شده است، یک شرکت تولیدى قدرتمند 
در ماالگا وجود دارد؛ آنها مى خواهند این شهر را به یک هالیوود اروپایى 
تبدیل کنند و در حال فیلمبردارى مجموعه هاى تلویزیونى در ساحل 
جنوبى براى آمازون هستند و با باشگاه ماالگا هم مذاکره کرده اند. البته 
نمى خواهند مبلغ دیوانه کننده پیشــنهادى الثانى را پرداخت کنند. دو 

هفته پیش او صد میلیون یورو در ازاى فروش ماالگا درخواست کرد.

خرید باشگاه اللیگایى توسط 
بازیگر معروف

نصب مجسمه کارگردان مشهور زیر درخت معروفش

«استالونه» گیشه جهانى را هدف گیرى کرد

«پینوکیو» ساخته «ماتئو گارونه» در جشنواره برلین به نمایش درآمد. فیلمى که «روبرتو بنینى» نقش «پدر 
ژپتو» را در آن بازى کرده است. 

«پینوکیو» یکى از آن داستان هاى قدیمى است که بارها مرجع اقتباس کارگردانان و فیلمنامه نویسان بوده است. 
از رمان «ماجرهاى پینوکیو» اثر «کارلو کلودى» فیلم هاى بسیارى ســاخته شده است. یکى از تازه ترین این 

فیلم ها را ماتئو گارونه ساخته است.
کارگردان این فیلم در روایتش تحت تأثیر گرایش هاى امروزین است. او در کارش بهترین استفاده را از فناورى هاى 
روز مى کند. در واقع، پینوکیوى گارونه، بیش از آن که در گذشته تنیده باشد، با آینده به چالش کشیده مى شود. این 
کارى است که «دیزنى» نیز قرار است انجام دهد. این شرکت در حال بازسازى انیمیشن مشهورى است که در 

سال 1940 ساخت. این نسخه  جدید یک کار زنده  اکشن به کارگردانى «رابرت زمکیس» خواهد بود. 
در نخستین سکانس این فیلم، گارونه ما را به روستایى مى برد که در پى قحطى ویران شده است. این فیلم به 
کمک فیلمبردارى ویژه اش، توانســته فضایى قدیمى را بین واقعیت و تخیل با طیف وسیعى از رنگ هاى گرم 
و قهوه اى بیافریند. حتى سرزمین عروسک ها به جاى اینکه رنگ یک شهربازى مدرن را داشته باشد، به رنگ 
یک خانه  روستایى طراحى شده است. روبرتو بنینى که خودش در سال 2002 یک نسخه از فیلم «پینوکیو» را 
کارگردانى کرده، در فیلم گارونه در نقش «پدر ژپتو» ظاهر مى شود. بازى رسا و پراحساس او در این فیلم مى تواند 
تضمین گر فروش گیشه  قابل توجهى باشد. او درباره  نقشــش در فیلم گارونه مى گوید: «من به این فکر کردم 
که خودم را مانند یک عروسک چوبى زیبا بسازم. البته این عروسک باید موجودى شگفت انگیز باشد که بتواند 
برقصد و باال و پایین بپرد. من دوست دارم بتوانم با آن عروسک به گشت و گذار در جهان بپردازم.» با تمرکز روى 
این سخن، مى فهمیم که «پدر ژپتو» همان کارگردانى است که مى خواهد در زندگى اش یک فیلم خوب دیگر 

از جنس آدمک چوبى بسازد.
 در این فیلم سکانس هاى وحشــتناك نیز وجود دارد، اما تعداد آنها زیاد نیســت؛ مانند صحنه  پاهاى سوخته  

«پینوکیو»، حلق آویز شدن او توسط «گربه نره» و «روباه مکار» و تبدیل شدن او به یک االغ.
در این فیلم بازیگرانى چون «روبرتو بنینى» (پدر ژپتو)، «فدریکو لالپى» (پینوکیو)، «ماسیمو جکرینى» (روباه 
مکار) و «روکو پاپالئو» (گربه نره) ایفاى نقش کردند. پینوکیو 2019 محصول کشورهاى فرانسه و ایتالیاست که 

به زبان ایتالیایى ساخته شده است. /1336

«پینوکیو» با تکنولوژى روز آمد

سرپرســت گروه «آواى تبرى»، در تشــریح تازه ترین فعالیت هاى این گروه از 
همکارى مجدد با آریا عظیمى نژاد در ساخت موسیقى سریال «پایتخت6» خبر داد.

جالل محمدى به همکارى با آریا عظیمى نژاد در ســاخت موسیقى فصل ششم 
سریال «پایتخت» اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به اینکه این قسمت از سریال 
شاید آخرین فصل از مجموعه «پایتخت» باشد، بنابراین تمام تالشمان را انجام 
داده ایم که این بار هم یک موسیقى ناب از منطقه مازندران پیش روى مخاطبان 

قرار گیرد که بتواند همچون فصل هاى قبل با بینندگان ارتباط خوبى برقرار کند.
وى افزود: ما در این فصل با طراحى هاى خوشــفکر و اندیشــمندانه اى که آریا 
عظیمى نژاد براى ساخت موسیقى سریال داشــته است، کارهاى متفاوتى را اجرا 

مى کنیم که قطعًا براى مخاطبان سریال تازگى خواهد داشت.
این هنرمند ادامه داد: از آنجایى که کار هنوز تمام نشده، نمى توانم درباره جزئیات 
آن توضیح بیشــترى بدهم اما روى این نکته تأکید مى کنم که در این ســریال 

کوشیده ایم در خدمت موسیقى باشیم که آریا عظیمى نژاد انصافًا براى آن سنگ 
تمام گذاشت.

منتظر موسیقى متفاوت «پایتخت6» باشید

روح ا... زمانى، بازیگر نوجوان فیلم ســینمایى «خورشید» درباره حضور در این 
فیلم سینمایى گفت: واقعیتش هیچ وقت فکر نمى کردم بازیگر شوم و عجیب تر 
اینکه هیچ وقت فکر نمى کردم با حضور در فیلم کارگردان بزرگى همچون مجید 

مجیدى بازیگر شوم.

وى در همین راستا داد: کار با مجید مجیدى واقعًا اتفاق لذتبخشى است، من در 
کنار بازیگرى زندگى کردن را از مجیدى یاد گرفتم، وى مرد بســیار مهربان و 

کارگردان بسیار حرفه اى است. 
بازیگر فیلم سینمایى «خورشید» با اشــاره به روند تولید دشوار این فیلم اضافه 
کرد: فیلم سینمایى «خورشید» فیلم بسیار سختى براى من بود اما اینقدر شوق 
داشتم که حتى وقتى پایم شکست هم بدون فکر کردن به آن همچنان در فیلم 

بازى مى کردم.
وى درباره شکستن پاى خود در فیلمبردارى «خورشید» افزود: این اتفاق بسیار 
ناگهانى بود و من در صحنه آب انبار از ارتفاع افتادم و پایم شکســت، این اتفاق 

تقصیر هیچکس نبود و بخشى از آجر دیواره از زیر پایم خالى شد. 
این بازیگر نوجوان سینما با اشاره به عالقه زیاد خود به بازیگرى خاطرنشان کرد: 
من دیگر بازیگرى را رها نمى کنم، دوست دارم به این حرفه بپردازم و بیشتر یاد 
بگیرم، وقتى با على نصیریان همبازى مى شــوى دیگر هیچ وقت نمى توانى از 

بازیگرى جدا شوى.

بازیگر فیلم سینمایى «خورشید»:

«مجید مجیدى» زندگى کردن را به من یاد داد

عنوان جدید «دنیاى ژوراسیک 3» اعالم شد

به مناســبت فرا رســیدن عید و تعطیالت نوروزى، هر شــبکه براى 
مخاطبان خود برنامه هاى متنوعى را در نظر مى گیرد.

در شبکه نســیم با توجه به شعار نشاط و ســرگرمى تاکنون صحبت 
از پخش برنامه هاى «کودك شــو»، «چهل تیکــه»، «خندوانه» و 

«دورهمى» شده است.
«کودك شو» از 27 اسفند ماه تا پایان تعطیالت نوروزى از شبکه نسیم 
پخش خواهد شد. شبکه نسیم براى ســال تحویل هم برنامه «چهل 

تیکه» را در نظر گرفته است.
اما دو برنامه پر مخاطب این شبکه «خندوانه» و «دورهمى» نیز قرار 

است در شب هاى نوروز روى آنتن شبکه نسیم قرار بگیرند.
احسانى، مدیر شبکه نسیم در آخرین گفتگوى خود درباره جزئیات پخش 
«خندوانه» گفت: در حال تغییر لوکیشن «خندوانه» هستیم. بخش هاى 
ثابت آن پا برجاســت و فکرهاى جدیدى هم براى اجرا در حال انجام 
است و در نوروز چهار شب مهمان مخاطبان مى شود. با آماده شدن دکور، 

«خندوانه» شنبه تا سه شنبه در نوروز پخش خواهد شد.
سرى چهارم برنامه «دورهمى» هم که از شب یلدا روى آنتن رفت و این 
شب ها مخاطبان با آن همراه هستند، در نوروز99 روزهاى چهارشنبه تا 

جمعه پخش مى شود.

تکلیف «خندوانه» و «دورهمى» 
در نوروز روشن شد 



ورزشورزش 05053709 سال  شانزدهمپنج شنبه  8 اسفند  ماه   1398

تیم هاى فوتبال ذوب آهن و سپاهان در حساس ترین دیدار هفته 
بیست ویکم لیگ برتر دربى سنتى اصفهان را برگزار مى کنند.

هفته بیســت ویکم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس،  امروز  پنج شنبه 8 اســفند  ماه با انجام پنج دیدار آغاز 
مى شــود که در یکى از این رقابت ها ذوب آهن در ورزشــگاه 

فوالدشهر میزبان سپاهان است.
ذوب آهن و سپاهان در روزهایى که اخبار شــیوع کرونا ویروس 
فوتبال ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است باید امروز به مصاف 
هم بروند و یکى از حســاس ترین دیدارهاى هفته را برگزار کنند. 
ورود ویروس کرونا و نگرانى هاى موجود از شــیوع آن موجب شد 
تا مســئوالن ورزش تصمیم بگیرند که رقابت هاى فوتبال ایران در 
سطوح مختلف را بدون حضور تماشــاگران برگزار کنند و بر همین 
اساس شــهرآورد مهیج اصفهان براى معدود دفعات در تاریخ رقابت 
تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن در سکوت فوالدشــهر و بدون حضور 

تماشاگران برگزار مى شود.
شصت وســومین شــهرآورد اصفهان در شــرایطى برگزار مى شود که 
رقابت هاى هفته بیست ویکم تحت تأثیر لغو شدن بازى تیم هاى سپاهان 
و پرســپولیس قرار دارد و عالوه بر تیم هاى سپاهان و پرسپولیس، سایر 
تیم هاى مدعى نیز منتظر اعالم رأى کمیته انضباطى درمورد این بازى 

هستند.
ذوب آهن و ســپاهان در حالى به مصاف هم خواهند رفت که نتیجه این 

دیدار عالوه بر این دو تیم، براى تیم هاى شهرخودرو، تراکتور، استقالل 
و پرسپولیس نیز حائز اهمیت بوده و پیروزى سبزپوشان مى تواند شرایط 
سپاهان را سخت  نموده و شــاگردان قلعه نویى را از کورس قهرمانى دور 
کند. سپاهان که در پایان هفته بیستم با 36 امتیاز و به دلیل گل زده کمتر 
نسبت به استقالل، به رده چهارم جدول سقوط کرده و تنها یک امتیاز با 
شهر خودرو فاصله دارد، براى باقى  ماندن در کورس قهرمانى به 3 امتیاز 
این دیدار نیاز دارد. در آن سو ذوبى ها نیز که با 21 امتیاز در رده دهم جدول 
جاى دارند، با توجه به فاصله کم  امتیازى با تیم هاى نساجى و سایپا، براى 

حفظ جایگاه شان چاره اى جز پیروزى در این دیدار ندارند.
سپاهانى ها در حالى آماده این دیدار مى شوند که در بازى آخر خود شکست 
تلخى را مقابل السد پذیرا شــدند و با توجه به جنجال هاى پیش آمده در 
هفته اخیر، از نظر روحى و روانى شرایط چندان مطلوبى ندارند. زردپوشان 
اصفهانى در فصل جارى در فاز دفاعى عملکرد خوب و بدون نقصى داشته 
و دروازه بان و مدافعان این تیم به خوبى تفکرات قلعه نویى را پیاده کرده اند، 
اما مصدومیت ولسیانى قلب خط دفاعى سپاهان را متزلزل نموده و پیدا 
کردن زوج مناسبى براى طیبى جدى ترین چالش قلعه نویى براى بازى 
امروز است. در فاز تهاجمى و خلق موقعیت، سپاهانى ها نسبت به فصل قبل 
عملکرد متوسطى داشته و اگرچه دومین خط حمله برتر لیگ را در اختیار 
دارند اما مصدومیت استنلى سپاهانى ها را در شرایط سختى قرار داده و به 

مشکالت قلعه نویى افزوده است.
در آن سو ذوبى ها در آخرین دیدارشان با وجود آنکه بازى خوبى را مقابل 

استقالل به نمایش گذاشتند، شکســت خوردند. شاگردان رادولوویچ در 
نیم فصل دوم در فاز تهاجمى عملکرد خوبى داشته و در موقعیت سازى و 
استفاده از این فرصت ها، موفق نشان داده اند. اضافه شدن دارکو بییدوف 
قدرت تهاجمى خط حمله ذوبى ها را افزایــش داده و حضور حدادى فر، 
اسماعیلى فر و پهلوان در خط میانى ذوب آهن توان خالقیت سبزپوشان را 
باال برده است. شاگردان رادولوویچ در فاز دفاعى اما عملکرد خوبى ندارند 

و از شرایط آرمانى به دور هستند.
برگ برنده سپاهان در این دیدار شــناخت کامل ژنرال از تیم سابق خود 
است. شناختى که مى تواند همچون شمشیر دولبه عمل کرده و سپاهان را 
غافلگیر کند، زیرا به همان میزان ذوبى ها نیز با افکار قلعه نویى آشنا هستند 

و مى توانند دست او را بخوانند.
آنچه مشخص است ســپاهان همانند دیدارهاى قبلى با استفاده از بازى 
مستقیم و ارسال توپ هاى بلند، نمایش هجومى را ارائه مى دهد. ذوب آهن 
نیز تالش مى کند تا با تکیه بر حرکات ترکیبى، شوت از راه دور و ضربات 

ایستگاهى به دروازه زردپوشان برسد.
اتفاقى که ممکن است بالى جان سپاهان شود، فشار روانى باالى ایجاد 
شده بر روى بازیکنان این تیم است. سپاهانى ها به خوبى مى دانند که هر 
نتیجه اى غیر از پیروزى در این دیدار، مى تواند آنها را از کورس قهرمانى 
دور کند و همین امر فشار روانى باالیى را به آنها منتقل مى کند. در آن سو 
ذوبى ها نیز تحت فشار باالیى براى بازگشت دوباره به لیگ هستند و همین 

امر مى تواند بازیکنان این تیم را تحت تأثیر قرار دهد.

ذوب آهن-سپاهان امروز در فوالدشهر

یک شهرآورد سرد در راه است

 افشین پیروانى در گفتگوى تلفنى با برنامه «سالم صبح بخیر» در خصوص دیدار این تیم 
با سپاهان توضیحاتى داد. او گفت: در شروع صحبت هایم از یگان ویژه و نیروى انتظامى 
ویژه تشکر مى کنم که کلیه تمهیدات را نه فقط در اصفهان بلکه در تمامى شهرها از بدو 
ورود ما تا زمانى که مى خواهیم خارج شویم در نظر مى گیرند. این را گفتم چون دوستان 
مى گفتند ما حاشیه امنیت نداشتیم. ولى ما حاشیه امنیت فوق العاده اى داشتیم که بابت 

آن تشکر مى کنم.
وى افزود: دوستان مى گویند در هتل شرایط ما غیر امنیتى بوده، در استادیوم که شرایط 
امنیتى بود چرا باال نیامدید؟ نیامدید بازى کنید چرا نیامدید گرم کنید؟ چرا لیست ندادید؟ 
مى گویند کسى نیامده لیست را از ما بگیرد. تیم ما همین ده روز پیش در بازى هاى آسیایى 
بوده، ناظر بازى هیچ وقت نمى آید در رختکن از کســى لیست بگیرد. ناظر بازى رئیس 
میدان ورزشى است و مدیر تیم یا مدیر رسانه اى لیست را به او تحویل مى دهد 
و هیچ وقت خود ناظر دنبال لیست نمى رود. آقایان گفتند حرفه اى نیست 

اسم بیاورید، چشم ما رعایت مى کنیم.
پیروانى خاطرنشان کرد: از مدیرعامل باشگاه حریف تشکر مى کنیم که 
صداقت را رعایت کرد، نه جان کسى را قسم خورد و خیلى راحت همه چیز 
را گفت. فرمودند ما تا 3 و 30 دقیقه در استاندارى بودیم که بازى لغو شود. 
با این حرف مشخص شد که دوستان هدفشان بازى کردن نبوده است. 
پس وقتى در هتل مانده اند تقصیرها را گردن کسى نیاندازند. به 
همین دلیل من از مدیرعامل تیم رقیب ممنونم که صداقت 
را رعایت کرد. من فکر مى کنم اینجا باید جلوى این کار 
گرفته شود؛ سناریویى که براى تیم حریف نوشته بودند. 
البته تیم حریف ما تیم بزرگى است و مردم خوب اصفهان 
قابل احترام و فوتبالدوست هستند اما فکر کسانى که 

این سناریو را نوشته اند اشتباه بوده است.
وى در خصوص اینکه چه زمانى رأى صادر مى شود 
گفت: نمى دانم صادر مى شود یا نه ولى امیدوارم یک 
بدعت بد نشود چون اگر قرار است اینگونه باشد ما 
هم براى بازى با پدیده که ساعت 6:30 هست 8 
شب به استادیوم مى رویم و مى گوییم اتوبوسمان 
ممکن است پنچر شود یا اتفاق خاصى بیافتد. من 
فکر مى کنم یک جا باید جلــوى این اتفاق غلط 

گرفته شود.

افشین پیروانى: 
مردم خوب اصفهان قابل احترام هستند

تیم هاى فوتبال ذوب آهن و سپاهان در حساس ترین دیدار هفته 
بیست ویکم لیگ برتر دربى سنتى اصفهان را برگزار مى کنند.

هفته بیســت ویکم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
8فارس،  امروز  پنج شنبه 8 اســفند  ماه با انجام پنج دیدار آغاز 
مى شــود که در یکى از این رقابت ها ذوب آهن در ورزشــگاه 

فوالدشهر میزبان سپاهاناست.
ذوب آهن و سپاهان در روزهایى که اخبار شــیوع کرونا ویروس 
فوتبال ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است باید امروز به مصاف 
از حســاس ترین دیدارهاى هفته را برگزار کنند.  هم بروند و یکى
ورود ویروس کرونا و نگرانى هاى موجود از شــیوع آن موجب شد 
مســئوالن ورزش تصمیم بگیرند که رقابت هاى فوتبال ایران در  تا
سطوح مختلف را بدون حضور تماشــاگران برگزار کنند و بر همین 
اساس شــهرآورد مهیج اصفهان براى معدود دفعات در تاریخ رقابت 
تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن در سکوت فوالدشــهر و بدون حضور 

تماشاگران برگزار مى شود.
اصفهان در شــرایطى برگزار مى شود که  شصت وســومین شــهرآورد
رقابت هاى هفته بیست ویکم تحت تأثیر لغو شدن بازى تیم هاى سپاهان 
تیم هاى سپاهان و پرسپولیس، سایر عالوه بر و پرســپولیسقرار دارد و

تیم هاى مدعى نیز منتظر اعالم رأى کمیته انضباطى درمورد این بازى 
هستند.

ذوب آهن و ســپاهان در حالى به مصاف هم خواهند رفت که نتیجه این 

دیدار
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یک

 قــرار بــود حســاس ترین بــازى هفتــه و شــاید، 
سرنوشت ســازترین بازى لیگ نوزدهم بین سپاهان و 
پرسپولیس برگزار شود. بازى که مى توانست سپاهان را 
در جدول به پرسپولیس نزدیک کند، یا به گل محمدى 
و تیمش فرصت بیشــتر کردن فاصله با سایر مدعیان 

را بدهد.
در نهایت اما، این بازى برگزار نشــد. سپاهان به علت 
ممانعت تماشاگرانش، دیر به ورزشگاه رسید و نتوانست 
به موقع، آماده شــروع مسابقه شــود. گمانه زنى هاى 
زیادى درباره سرنوشت این مســابقه وجود دارد. اینکه 
سپاهان با 3 بر صفر شدن مســابقه جریمه مى شود یا 
سازمان لیگ فرصت دیگرى براى برگزارى آن در نظر 
مى گیرد. به هر صورت، این اولین بارى نیست که چنین 
اتفاقى در لیگ برتر مى افتد اما این بازى، مهمترینش 

خواهد بود.
پیش از این 9 بازى لیگ، نیمه تمام مانده که در هفت 
تاى آنها، کمیته انضباطى رأى به 3-0 شــدن مسابقه 
داده اســت. هر دو بار ابتدایى، مربوط به شموشک بود. 
لیگ سوم، بازى ابومسلم و شموشک نیمه تمام ماند و 
لیگ پنجم، شموشک فروتن در اعتراض به یک پنالتى 

به نفع برق شیراز، زمین را ترك کرد. هر دو مسابقه، 3 بر 
صفر به نفع حریفان شموشک شدند. فجرسپاسى لیگ 
ششم، در کنار تراکتورسازى و پاس همدان لیگ نهم 

دیگر تیم هایى بودند که چنین تاوانى دادند.
پرسپولیس، خودش هم یک بار شاهد چنین ماجرایى 
بوده اســت. لیگ یازدهم، بازى آنها با داماش گیالن 
تا دقایق پایانــى 2-1 به نفع حریف دنبال مى شــد. 
اعتراض هاى پیاپى تماشــاگران پرسپولیس به رفیعى 
داور مسابقه، به سمت فحاشى رفت و او هم در اقدامى 
کم ســابقه، بازى را به همین دلیل تعطیل کرد. حکم 
کمیته انضباطى، شکست 3 بر صفر پرسپولیس بخاطر 

توهین تماشاگرانش بود.
پس از گذشت هفت سال از بازى پرسپولیس و داماش، 
فصل پیش دوباره یک بازى لیگ نیمه تمام ماند. بازى 
صنعت نفت و پیکان، که پیــکان 2-1 از حریفش جلو 
بود و تماشــاگران میزبان اعتراض زیادى به عملکرد 
داور داشتند. اعتراض هاى آنها، به مرور فیزیکى شد و 
به پرتاب سنگ رسید. در دقایق تلف شده، داور مجبور 

شد بازى را قطع کند و کمیته انضباطى هم، حکم به 
نتیجه 3-0 به سود پیکان داد.

دو بازى لیگ هم، بخاطر حوادث  نیمه تمام مانده است. 
یک بار بازى سپاهان و فجرسپاســى در لیگ نهم، به 
علت بارش ســنگین برف زمانى که 1-1 مساوى بود 
متوقف شد. این بازى را بعداً، از ابتدا آغاز کردند و سپاهان 
پنج گل به حریفش زد. فصل بعد، بازى تراکتور و پاس 
همدان به  دلیل قطع برق نیمه کاره ماند. دو تیم روز بعد، 

بازى را ادامه دادند و پاس در تبریز پیروز شد.
هیچکدام از این بازى ها، به انــدازه این بازى در تعیین 
سرنوشــت قهرمانى مؤثر نبودند. در هیچکدام هم تیم 
میزبان، به این شکل به ورزشگاه دیر نرسیده و دیر آماده 
بازى نشده است. مراسم ابتداى بازى در حضور بازیکنان 
پرســپولیس و غیاب ســپاهانى ها، فریم هایى عجیب 

تا در تاریــخ لیگ ثبت کرد. حاال بایــد منتظر ماند، 
دید سرنوشــت این بازى و ماجراهایش چه 

خواهد شــد و اتفاقات رخ داده، به ضرر 
کدام تیم تمام مى شود. 

سخنگوى وزارت ورزش و جوانان مى گوید فدراسیون 
فوتبال ایران در جریان جام ملت هاى 2019 مذاکراتى 

با ژوزه مورینیو سرمربى پرتغالى داشته است.
مازیــار ناظمى دربــاره دالیــل انتخــاب دراگان 
اســکوچیچ به عنــوان ســرمربى تیم ملــى ایران 
و رد صالحیت علــى دایى از ســوى وزارت ورزش 
گفت: درباره آقاى دایى اصــًال از این بحث ها نبود. 
در واقع فدراســیون فوتبال تمایلى بــه کار با آقاى 
دایى نداشــت و انتخابش به ترتیــب اولویت برانکو 
ایوانکوویچ، دراگان اسکوچیچ و امیر قلعه نویى بود. 
قلعه نویى که به دالیلى نیامد و برانکو هم به کشــور 
دیگرى رفت. براى همین اســکوچیچ انتخاب شد. 
هرچیزى که رخ داده با نظر فدراســیون فوتبال بوده 

است.
ســخنگوى وزارت ورزش درباره اینکه بعد از جدایى 
کارلوس کى روش از مربیانى مثــل زیدان، مورینیو 
و کلینزمن به عنوان گزینه هاى جانشــینى وى یاد 
کرده بود، تأکید کــرد: چیزهایى که من گفتم روایت 
دوســتانمان در فدراســیون فوتبال بود. در جریان 

جام ملت هاى آســیا با مورینیو که مفسر یک شبکه 
تلویزیونى (بین اســپورت قطر) بود، مذاکره شــد. 
با کلینزمن و زیــدان هم صحبت شــده بود. بازهم 
مى گویم اینها روایت دوستانمان در فدراسیون است 

و تخیالت من نبوده است.
ناظمى افزود: کــى روش مربى خوبى بــود و باید 
بهترین هــا را بــه جــاى او انتخــاب مى کردیم. 
بــا لــوران بــالن و اروه رنــار هم صحبت شــد. 
به هــر حــال مذاکــره طبیعى اســت. چــرا فکر 
مى کنیــم در شــأ ن ما نیســت با زیــدان مذاکره 

کنیم؟
وى درباره اینکه چرا یکباره فدراسیون از زیدان و 
مورینیو به اسکوچیچ رســید، گفت: ممکن است 
گزینه هاى مدنظر فدراسیون، پیشنهاد را نپذیرفته 
بودند. مذاکره با رنار جــدى بود و بالن هم قبول 
نکرد بیاید. درباره اسکوچیچ هم دیگر به گذشته 
بر نگردیم. به نظرم اسکوچیچ نسبت به خیلى از 
کسانى که اسمشان براى تیم ملى مطرح بوده، 

ناموفق نیست.

قلعه نویى گزینه سوم تیم ملى بودگره بد موقع در حساس ترین جدال

على رغم تعطیلى لیگ ها و رقابت هاى مهم ورزشى در دنیا 
به دلیل پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا، اما همچنان ورزش 
ایران در برخى رشته هاى ورزشى اصرار به برگزارى مسابقات 

در سطوح مختلف دارد.
 ویروس کرونا این روزها به دغدغه و نگرانى اصلى کشورهایى 
تبدیل شده است که شمار مبتالیان به این ویروس در آن روز 
به روز افزایش مى یابد و ایران نیز از این قضیه مستثنى نیست و 
طبق آخرین آمار رسمى اعالمى، ایران بیشترین درصد مرگ 
و میر نســبت به تعداد مبتالیان قطعى را به خود اختصاص 
داده اســت و به همین دلیل نیز رعایت تدابیر الزم به منظور 
پیشگیرى از شیوع هرچه بیشتر این بیمارى باید به عنوان یک 
اصل براى مسئوالن کشور تلقى شود و بدانند که شوخى با آن 

پیامدهاى جبران ناپذیرى را به دنبال خواهد داشت.
ورزش ایران نیز به عنوان یــک بخش فراگیر که مخاطبان 
بسیارى چه در زمین مسابقه و چه روى سکوها برخوردار است 
تصمیمات و اقدامات متفاوتى را از شنبه هفته جارى مدنظر قرار 
داده است و شاهد تعطیلى مسابقات ورزشى در سطوح مختلف 
هســتیم؛ موضعى که در مورد تمامــى رقابت هاى مختلف 

لیگ هاى برتر ورزش ایران مورد توجه قرار نگرفته و شاهد 
برگزارى این رقابت ها در برخى رشته هاى ورزشى هستیم.

نکته قابل تأمل در زمینه لغو رقابت هاى مختلف ورزشــى 
در ایران و نیز دو اطالعیه ستاد پیشگیرى از گسترش کرونا 
ویروس در ورزش بود؛ این ســتاد در ابتــداى امر از لغو تمام 
رویدادهاى ورزشى کشورى، لیگ هاى دسته اول و دوم همه 
رشته هاى ورزشــى به مدت ده روز خبر داد، تصمیمى بدین 
معنا که در مورد رقابت هاى لیگ هاى برتر و سوپرلیگ ها در 
رقابت هاى مختلف ورزشــى تصمیم گیرى نشده است و با 
وجود این، از همان روز نیز قرار بود سه دیدار باقیمانده از لیگ 

برتر فوتبال ایران برگزار شود، اما بدون تماشاگر! 
با وجود این، اما در کمتر از سه ساعت پس از اطالعیه قبلى، 
ستاد پیشگیرى از گسترش کرونا ویروس در ورزش اعالم کرد 
که تمام مسابقات کشور همچنان در لیگ هاى مختلف ادامه 
مى یابد ولى بدون حضور تماشاگر خواهد بود؛ هرچند که على 
رغم این تصمیم برخى متولیان برگزارى رقابت هاى ورزشى 
به صورت خودجوش با وجــود اینکه در کمال تعجب به آنها 
مجوز برگزارى مسابقات مربوطه داده شده بود، اما رأى به لغو 

ده روزه مسابقات دادند. 
با وجود این، دستورالعمل هفت بندى سلطانى فر، وزیر ورزش 
و جوانان که به منظور پیشگیرى از شیوع بیمارى کرونا صادر 
شد دو بند مهم داشــت؛ ابتدا اینکه برگزارى کلیه مسابقات 
ملى، استانى و شهرستانى که ضرورت یا تعجیل در آن وجود 
ندارد لغو شود و مورد دیگر اینکه، آن دسته از مسابقات ملى از 
جمله لیگ هاى معتبر کشورى در رشته هاى مختلف که الزام 
به پایان آنها به دلیل زمانبندى کنفدراســیون هاى قاره اى یا 
فدراسیون هاى جهانى است بوده، مســابقات آنها تا اطالع 
ثانوى بدون حضور تماشــاگران برگزار شود و بدیهى است 
انتظار مى رود صدا و ســیما و به ویژه شــبکه هاى استانى با 
پوشش تلویزیونى و رادیویى عالقه مندان را از نتایج حاصله در 

زمان بهره مند سازند. 
در حالى برگزارى رقابت هاى لیگ برتر فوتبال ایران با موج 
اعتراضى از سوى برخى ورزشکاران و مربیان همراه شده است 
که اخیراً رئیس فدراسیون پزشکى ورزشى به عنوان سخنگوى 
ستاد مقابله با کرونا در ورزش اعالم کرد که «مسابقات به ویژه 
مسابقات فوتبال مسئله اى نیست که به زودى بتوانیم تعطیل 

کنیم! در خصوص بقیه رشته ها با توجه به نظر فدراسیون ها 
و شرایطى که دارند، تصمیمات به مرور گرفته مى شود.»

مســئله اى که با واکنش جدى فوتبالى ها همراه و خواستار 
تعطیلى رقابت هاى لیگ برتر شده و اعالم کرده اند که متولیان 
ورزش ایران بیش از هر چیز دیگرى باید سالمت ورزشکاران، 
مربیان و دســت اندرکاران برگزارى رقابت هاى لیگ برتر 

فوتبال ایران را در نظر گیرند.
اما کدام رقابت ها کماکان برگزار مى شوند؟

لیگ برتر هندبال، لیگ برتر فوتســال، لیگ برتر بسکتبال 
بانوان، لیگ برتر فوتسال بانوان، لیگ برتر فوتبال بانوان و جام 
حذفى تنیس از دیگر رقابت هایى هستند که هنوز تصمیمى 
براى تعطیلى آنها اتخاذ نشده است و طبق برنامه زمانبندى 

قبلى باید برگزار شوند.
گفتنى است لیگ برتر بسکتبال بانوان در حالى برگزار مى شود 
که دیدار رده بندى این لیگ دیروز برگزار شد اما دیدار فینال 

این رقابت ها لغو شده است.
همچنین رقابت هاى لیگ برتر فوتبال بانوان صرفاً  در هفته 

نوزدهم لغو شده است.

زور کرونا هنوز به برخى رشته ها نرسیده است

کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز چهارشــنبه اعالم کرد که دو بازیکن تیم 
الئوس را به دلیل دستکارى در نتیجه مسابقه تا آخر عمر محروم کرده است.
 AFC محکومیت مادام العمر ســایاوتى خمفنچ و لیمبو سیســانا را به 
دلیل دستکارى در نتیجه مسابقه بین الئوس و هنگ کنگ که در تاریخ 5 
اکتبر 2017 رخ داد را تأیید کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین تأکید 
کرد این دو بازیکن دیگر قــادر به فعالیت در فوتبــال حرفه اى نخواهند

 بود. 
AFC در بیانیه اى اضافه کرد: «اتحادیه فوتبال الئوس از این تصمیمات ما 
اطالع دارند و کنفدراسیون فوتبال آسیا از فیفا مى خواهد که این محرومیت 
را در سطح بین المللى و همچنین مناســب به اجرا در آورد.» در این بیانیه 
آمده است: «این مجازات نشان مى دهد که AFC هیچ تحمل و مماشاتى 
با اتفاقاتى چون دستکارى نتایج را ندارد و اشد مجازات را براى خاطیان در 

نظر مى گیرد.»
کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین تأکید کرد که به دلیل ادامه روند تحقیقات 

فعالً جزئیات بیشترى  از این پرونده اعالم نمى کند.

باشگاه ســپاهان دفاعیات خودش را در خصوص اتفاقات مسابقه با پرسپولیس، به کمیته 
انضباطى ارسال کرد.

دو تیم سپاهان و پرسپولیس در هفته بیستم لیگ برتر و در ورزشگاه نقش جهان باید 
به مصاف هم مى رفتند اما تجمع هواداران تیم اصفهانى مقابل هتل محل اقامت 
این تیم و ممانعت از خروج کاروان سپاهان در نهایت منجر به برگزار نشدن این 

مسابقه شد.
به همین دلیل کمیته انضباطى با ارســال نامه به هر دو باشگاه، از آنها خواست 
که دفاعیات خودشــان را در خصوص اتفاقات و حاشیه هاى این مسابقه برگزار 

نشده ارسال کنند.
باشگاه سپاهان که معتقد است با وجود حضور دیرهنگام در ورزشگاه نقش جهان، 
آماده انجام این بازى بوده اما تیم پرســپولیس همیتى براى انجام این مسابقه 
نداشته، مدارك و مســتندات خودش را به همراه فیلم هاى موجود جمع آورى و 

توسط واحد حقوقى باشگاه به فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطى ارائه کرد.
رضا فتاحى، سرپرست تیم سپاهان، ضمن اعالم این خبر گفت: از کمیته انضباطى و 
مسئوالن فدراسیون انتظار داریم رأ ى عادالنه اى در خصوص این اتفاقات صادر کنند.

این هم از 
دفاعیات

پیام جدى 
کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به 
خاطیان

فسر یک شبکه 
 مذاکره شــد. 
ـده بود. بازهم 
دراسیون است 

ى بــود و باید 
اب مى کردیم. 
 صحبت شــد. 
ـت. چــرا فکر 
ــدان مذاکره 

ن از زیدان و 
ممکن است 
د را نپذیرفته 
ن هم قبول 
ر به گذشته 
ه خیلى از 
رح بوده، 

و
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 963077 ج/6 له خانم مرضیه حســین باالم و علیه آقاى مرتضى نصر 
اصفهانى مبنى بر مطالبه مبلغ على الحساب 60/000/000/000 ریال به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه در تاریخ 1398/12/27 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 1- ششدانگ پالك ثبتى شماره 56 فرعى از 
210 اصلى بخش 4 اصفهان 2- سه دانگ پالك ثبتى شماره 15 فرعى از 210 اصلى بخش 
4 اصفهان که سه دانگ دیگر آن بموجب دستور صادره عملیات اجرایى نسبت به آن متوقف 
شده است. 3- 45 سهم (سه دانگ و سه چهارم دانگ) مشاع از پالك ثبتى شماره 1513 
اصلى بخش 4 اصفهان 4- دو دانگ مشاع از هر یک از پالکهاى ثبتى شماره 40/3603 و 
40/3615 بخش 14 اصفهان 5- سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 10407 
فرعى از 15182 اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال 
درج شده است ملکى آقاى مرتضى نصر اصفهانى و اکنون مغازه واقع در خیابان فالطورى 
(پالك ثبتى 15182/10407) در تصرف مستاجر تا تاریخ 1400/5/2 مى باشد و آپارتمان 
واقع در طبقه 60/- خیابان فردوسى خیابان شهید موحدیان (پالك ثبتى 210/56) تا تاریخ 
1400/2/15 داراى مستاجر با وجه الرهانه 680/000/000 ریال و ماهیانه پنجاه هزار ریال 
مى باشد و آپارتمان واقع در طبقه اول خیابان فردوسى خیابان شهید موحدیان (پالك ثبتى 
210/15) تخلیه و در اختیار محکوم علیه قرار دارد و پالك ثبتى شماره 1513 اصلى واقع 
در خیابان نشاط غیرقابل سکونت و تخلیه مى باشــد و نمایشگاه اتومبیل (پالکهاى ثبتى 
40/3615 و 40/3603) واقع در خیابان امام خمینى نیز تخلیه و در تصرف محکوم علیه مى 
باشد و 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 مدت 5 روز قبل 
از جلســه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بهاء به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد 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: 
1- ششدانگ آپارتمان پالك ثبتى شماره 56 فرعى از 210 اصلى بخش 4 اصفهان: واقع 
در خیابان فردوسى- خیابان شهید موحدیان- کوچه مهران (شماره 7) پالك 3 طبقه 60- 
(زیرزمین یک مطابق سند) به مساحت 76/73 مترمربع و آپارتمان موردنظر واقع در طبقه 
60/- از یک ساختمان سه طبقه با اسکلت بتنى و سقف ها تیرچه بلوك- نماى ساختمان 
آجرى و قسمت هایى سنگ بوده و داراى کف ســرامیک- دیوارها کاغذ دیوارى سقف ها 
رنگ آمیزى- درب و پنجره خارجى upvc با شیشه دو جداره و نیز آلومینیومى با شیشه 
 mdf تک جداره و دربهاى داخلى چوبى و چهارچوب ها فلزى- آشپزخانه اپن و کابینت ها
سرویس بهداشتى و حمام کاشیکارى و کف سرامیک و گرمایش از طریق پکیج و رادیاتور 
و سرمایش از طریق کولر آبى- داراى انشعابات برق و گاز مجزى و آب مشترك مى باشد و 
ارزش کل ششدانگ پالك ثبتى فوق الذکر با در نظر گرفتن موقعیت محل و منطقه و نوع 
کاربرى و متراژ و .... به مبلغ شش میلیارد و هفتصد میلیون ریال (6/700/000/000 ریال) 
برآورد و اعالم نظر شده است. 2- سه دانگ پالك ثبتى شــماره 15 فرعى از 210 اصلى 
بخش 4 اصفهان: واقع در خیابان فردوسى- خیابان شهید موحدیان- کوچه مهران (شماره 
7) پالك 3 طبقه آخر (طبقه اول مطابق سند) به مساحت 140/15 مترمربع از یک ساختمان 
سه طبقه (شامل 0/60- و دو طبقه روى آن) با اسکلت بتنى و سقف ها تیرچه بلوك- نماى 
ساختمان آجرى و قســمت هایى سنگ بوده و داراى کفپوش ســرامیک- دیوارها کاغذ 
دیوارى ســقف ها رنگ آمیزى- درب و پنجره خارجى آلومینیومى با شیشه تک جداره و 
دربهاى داخلى چوبى و چهارچوب ها فلزى- آشــپزخانه اپن و کابینت ها mdf سرویس 
بهداشتى و حمام کاشیکارى و کف سرامیک و گرمایش از طریق پکیج و سرمایش از طریق 
کولر آبى- داراى انشعابات برق و گاز مجزى و آب مشترك مى باشد و ارزش کل ششدانگ 
پالك ثبتى فوق الذکر با در نظر گرفتن موقعیت محل و منطقه و نوع کاربرى و متراژ و .... به 
مبلغ دوازده میلیارد و دویست میلیون ریال (12/200/000/000 ریال) برآورد و اعالم نظر 
شده است و در نتیجه ارزش ســه دانگ مورد مزایده مبلغ 6/100/000/000 ریال ارزیابى 
گردیده است. 3- پالك ثبتى شــماره 1513 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان: محل 
بصورت خانه مسکونى به آدرس اصفهان- خیابان نشــاط- روبه روى پست نشاط- بعد 
از کوچه شهید رضا محمودیان (شــماره 27)- جنب صوتى و تصویرى امین، به مساحت 
186/3 مترمربع و داراى ساختمان قدیمى در یک طبقه در قسمت هاى شرق و شمال پالك 
به صورت دیوارهاى باربر و ســقف ها تیرآهن و آجر (طاق ضربى) و قسمتهایى چوبى به 
مساحت حدود 140 مترمربع بوده و داراى کف ها موزائیک و دیوارها و سقف ها سفیدکارى 
و رنگ آمیزى فرسوده و داراى انشعابات شهرى مى باشد و با در نظر گرفتن موقعیت محل 
و منطقه، نوع کاربرى، متراژ، و عرف بازار و شرایط روز و کیفیت و قدمت ساختمان و کلیه 
عوامل موثر در ارزیابى ششــدانگ عرصه و اعیان پالك فوق الذکر جمعا به مبلغ شانزده 
میلیارد و هشتصد میلیون ریال (16/800/000/000 ریال) و سه دانگ و سه چهارم دانگ 
مشاع از ششدانگ آن به مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون ریال (10/500/000/000 ریال) 
برآورد و اعالم نظر مى گردد. 4- پالکهاى ثبتى شــماره 40/3603 و 40/3615 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان: محل مورد نظر به آدرس اصفهان- خیابان امام خمینى- رو به روى 
پمپ بنزین نقش جهان- اتو پارك نصر، که مطابق سند مالکیت عبارت است از ششدانگ 
پالك ثبتى 40/3615 مفروز و مجزى شده از 608 بخش 14 اصفهان به مساحت 195/61 
مترمربع و همچنین ششدانگ پالك ثبتى شماره 40/6303 مفروز و مجزى شده از 608 
و 610 بخش 14 ثبت اصفهان به مســاحت 571/94 مترمربع که با توجه به اســتعالم از 
شهردارى منطقه 11 اصفهان و بررسى پرونده و پایان کار مورخ 92/9/29 داراى 192/5 
مترمربع تجارى و 60 مترمربع دفتر کار و 3/20 مترمربع سرویس و نیز 15 مترمربع بالکن 
و مجموعا داراى 270/70 مترمربع زیربنا مى باشــد و نیز آخرین کاربرى محل قســمتى 
تجارى- خدماتى و قسمتى مسکونى مى باشد محل مورد نظر داراى یک درب بر خیابان 
امام خمینى و یک درب در کوچه هشت مترى بوده، داراى کف محوطه سیمانى- قسمتى 
از محوطه بصورت اسکلت فلزى سوله با ارتفاع ستون حدود 6 متر با عرض پالك و طول 
حدود 18 متر با سقف ورق فلزى و پشم و شیشه و تور مرغى (حدود 192/5 مترمربع) مى 
باشد در قسمت ورودى بر خیابان امام خمینى عالوه بر درب رول آپ، ساختمانى بصورت 
یک طبقه و یک بالکن با نما به صورت پانل هاى آلومینیومى و درب و پنجره هاى ســمت 
محوطه فلزى با شیشه و حفاظ فلزى و درب سمت خیابان امام خمینى به صورت رول آپ- 
کف سرامیک و کفپوش- دیوارها دیوارکوب و رنگ آمیزى و کاغذ دیوارى- سقف ها رنگ 
آمیزى و مجموعًا داراى مســاحت حدود 75 مترمربع مى باشد و همچنین داراى انشعابات 
آب و برق و گاز مى باشــد بنابر مراتب فوق و با در نظر گرفتن موقعیت محل و منطقه، نوع 
کاربرى، متراژ، و عرف بازار و شرایط روز و کیفیت و قدمت ساختمان و کلیه عوامل موثر در 
ارزیابى، ششدانگ پالکهاى فوق الذکر جمعًا به مبلغ هفتاد و شش میلیارد و پانصد میلیون 
ریال (76/500/000/000 ریال) و دو دانگ مشاع از ششــدانگ آن به مبلغ بیست و پنج 
میلیارد و پانصد میلیون ریال (25/500/000/000 ریال) برآورد و اعالم نظر شــده است. 
5- پالك ثبتى شماره 10407 فرعى از 15182 اصلى مجزى شده از 5551 فرعى از 15182 

بخش 5 اصفهان: محل بصورت یک واحد تجارى به آدرس اصفهان خیابان کاوه- خیابان 
فالطورى- پاساژ پاسارگاد- طبقه اول- واحد 39- کدپستى 8193915418 عبارت است 
ششــدانگ پالك ثبتى 15182/10407 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 40/5 
مترمربع و محل موردنظر یک واحد مغازه تجارى واقع در طبقه اول مجتمع تجارى ادارى 
پاسارگاد بوده که ساختمان به صورت اسکلت بتنى و ســقف ها تیرچه و بلوك و نماى آن 
پنل هاى آلومینیومى و شیشه مى باشد واحد تجارى مذکور به صورت مغازه پوشاك مردانه 
mjm دایر بوده و داراى کف ســرامیک و لمینت- دیوارها کاغذ دیوارى- سقف داراى 
کناف کارى و رنگ آمیزى- درب ورودى و ویترین شیشه سکوریت گرمایش و سرمایش 
به صورت مرکزى- داراى انشعاب برق مجزى مى باشد بنابر مراتب فوق و با در نظر گرفتن 
موقعیت محل و منطقه، نوع کاربرى، متراژ، و عرف بازار و شــرایط روز و کیفیت و قدمت 
ساختمان و کلیه عوامل موثر در ارزیابى، ششــدانگ واحد تجارى فوق الذکر جمعا به مبلغ 
شش میلیارد و یکصد میلیون ریال (6/100/000/000 ریال ) و سه دانگ مشاع از ششدانگ 
آن به مبلغ سه میلیارد و پنجاه میلیون ریال (3/050/000/000 ریال) برآورد و اعالم نظر 

مى گردد. م الف: 780345 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/12/154
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015005086 تاریخ ارســال نامه: 1398/12/05 نظر به اینکه 
خانم شمسى جمالى فرزند حجت به اســتناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالك 1255 
فرعى از 582- اصلى واقع در فوالدشــهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 182 دفتر 
224- امالك به نام وى، ثبت و ســند مالکیت به شــماره چاپى 410744 صادر و تسلیم 
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 شود 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 تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند 
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. ضمنا پالك فوق داراى یک 
مورد رهن به شرح ذیل مى باشد: به موجب سند رهنى شماره 71524 مورخ 1382/05/07 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 39 فوالدشهر مورد ثبت در قبال مبلغ 70000000 ریال نزد 
بانک رفاه کارگران شعبه فوالدشهر در رهن قرار گرفته است. م الف: 783730 حوزه ثبت 

ملک زرین شهر (لنجان)  /12/160
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015005064 تاریخ ارســال نامه: 1398/12/04 نظر به اینکه 
خانم فرنگ خانعلى پور فرزند طاهر به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ یکباب آپارتمان پالك 
5673 فرعى از 741- اصلى واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 105 
دفتر 416- امالك به نام وى، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 700921 صادر و تسلیم 
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 شود 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 تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند 
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. ضمنا پالك فوق داراى یک 
مورد بازداشت به شرح ذیل مى باشد: به موجب نامه شماره یک سیار مورخ 1392/11/28 
دادیار شعبه 4 دادسراى زرین شهر مورد ثبت در قبال مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 

بازداشت گردیده است. م الف: 782425 حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان)  /12/161
ابالغ رأى

شماره پرونده: 550/98  شماره دادنامه: 774- 98/11/26 مرجع رسیدگى: شعبه اول حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: رحمان رمضانى فرزند سلیمان- نشانى: سده لنجان خ 
شیخ بهایى ك معارف پ 2 خوانده: 1- خدایار شمس فرزند محمد 2- مهدى سلحشورى 
فرزند عبدالحسین- نشانى: مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى 
جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم 
و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى 
رحمان رمضانى فرزند سلیمان به طرفیت آقاى 1- خدایار شمس فرزند محمد 2- مهدى 
سلحشورى فرزند عبدالحسین به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند قطعى یک دستگاه 
اتومبیل پراید مدل 89 به شــماره انتظامى 42643 ه 16 به ارزش 130/000/000 ریال با 
احتساب مطلق خسارت قانونى به شرح متن دادخواست تقدیمى و با عنایت به جامع اوراق 
و محتویات پرونده و استعالم از مدیریت راهور که بیانگر مالکیت خوانده ردیف دوم مهدى 
سلحشورى فرزند عبدالحسین نسبت به اتومبیل فوق الذکر مى باشد لذا شورا دعوى خواهان 
را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 219 و 220 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف 
دوم مهدى سلحشورى حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى خودروى 
پراید جى تى ایکس مدل 89 شماره انتظامى 42643 ه 16 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
1/725/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره 
حضورى و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان مى باشد و در خصوص خوانده ردیف اول آقاى خدایار شمس فرزند محمد با توجه 
به اینکه خواهان دلیل و مدرکى دال بر مالکیت ایشــان به شورا ارائه نداده لذا شورا دعوى 
خواهان را در این خصوص محرز ندانسته و به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. /ش11/27 م الف: 
782485 محمد سلیمانى- قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /12/162

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139885602210005119 تاریخ ارســال نامه: 1398/10/30 سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 31912 فرعى از 2187 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
بنام شرکت تامین مسکن نوین ســابقه ثبت و صدور سند به شماره چاپى 939790 ب 97 
(تک برگ)، بشماره دفتر امالك الکترونیکى 1398720302210020032 که بموجب سند 
انتقال اجرایى شــماره 15953- 1397/11/9 دفترخانه 233 اصفهان به مالکیت نامبرده 
درآمده و سند صادر و تسلیم شده است و ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى بانضمام 
دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 139802155615000802 مورخ 
3/10/1398 که به گواهى دفترخانه 361 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن 
بعلت آتش سوزى از دسترس خارج گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک 
فوق را نموده  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 

مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 785494 
ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف هما 

یزدانى بابوکانى /12/172
حصروراثت 

محمد غیور نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 664 به شــرح دادخواست به کالسه 
1880/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان محترم نبى بشناسنامه 10134 در تاریخ 85/12/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهرا غیور نجف آبادى ش 
ش 866 ، 2. ایران غیــور نجف آبادى ش ش 555 ، 3. محمد غیــور نجف آبادى ش ش 
664 ، 4. محمد على غیور نجف آبــادى ش ش 1312 ، 5. محمود غیور نجف آبادى ش 
ش 449 ، 6. اسداله غیور نجف آبادى  ش ش 979 ، 7. فاطمه بیگم غیور نجف آبادى ش 
ش 48 ، 8. حسین غیور نجف آبادى  ش ش 1035 ، 9. عباســعلى غیور نجف آبادى ش 
ش 110(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 782517/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 12/155
 حصروراثت 

زهرا عابدینى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 249 به شــرح دادخواست به کالسه 
1877/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان عزت سلیمانى زاده بشناســنامه 21944 در تاریخ 97/2/6 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1. زهرا عابدینى 
نجف آبادى ش ش 249 (فرزند) ، 2. صفر على عابدینى نجف آبادى ش ش 600 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 783383/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 12/156
 حصروراثت 

على اکبر کریمى جوزدانى داراى شناسنامه شــماره 1472 به شرح دادخواست به کالسه 
1876/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان ام لیال صالحى اشترجانى بشناسنامه 73 در تاریخ 98/4/31 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. على اکبر کریمى 
جوزدانى ش ش 1472 ، 2. منیژه کریمى جوزدانى ش ش 135 ، 3. محمد کریمى جوزدانى 
ش ش 19 ، 4. اصغر کریمى جوزدانى ش ش 71 ، 5. محمد رضا کریمى جوزدانى ش ش 26 
، 6. عزت کریمى جوزدانى ش ش 1770 (فرزندان متوفى)،متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 783567/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/157
 اخطاراجرائى

مشــخصات محکوم علیه : رقیه رحمتى مجهول المکان مشــخصات محکوم له : مجید 
کاظمى فرزند مرتضى کارمند نشانى شهر ابریشم بلوار الغدیر محله حسن آباد کوچه شهید 
عزیزاهللا غالمى انتهاى کوچه بن بست 7 به موجب راى شماره 468 تاریخ 96/11/16 حوزه 
4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند خودروى پیکان سوارى به 
شماره انتظامى 811 ب 44 ایران 13 به نام محکوم له و پرداخت مبلغ بیست و هشت هزار 
تومان بابت هزینه دادرسى در حق محکوم اهللا و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق 
-  به اســتناد ماده 19 آیین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه ســوم توسعه اقتصادى ، 
اجتماعى ، فرهنگى محکوم علیه مکلف است : پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز 
مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى 
بدهددر غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى 
محل تحویل خواهد شد . م الف 784171 شعبه چهارم شــوراى حل اختالف شهرستان 

فالورجان /12/158
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى بیگى  دادخواستى به خواســته الزام خوانده الزام به انتقال سند  به طرفیت 
خواندگان 1- لیال ابراهیمى 2- بهروز صادقى 3- صادق آقابابائى به شوراى حل اختالف 
شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1041/98 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 99/1/26 ســاعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 785883/ م الف شعبه 5 امیر آباد  شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 12/163
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستى به خواسته الزام خوانده پرداخت مبلغ 115/000/000 
به طرفیت خواندگان 1- منصور اسالمى 2- مهدى شجاعى به شوراى حل اختالف شعبه 
دوم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1151/98 ثبت گردیده 
و وقت دادرســى به تاریخ 99/1/26 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 784035/ م الف شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/164
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030014308      آقاى بهزاد محمدى چمگاوى فرزند بابا خان باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 

مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 1156 فرعى از 902 اصلى  واقع در قطعه 4 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 495 دفتر 480 امالك ذیل ثبت 113574 بنام 
نامبرده  ثبت و سند بشماره چاپى 121462 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/12/8 
-785519/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى/ 12/165
 حصروراثت 

على محمدى کیا داراى شناسنامه شماره 3721 به شرح دادخواست به کالسه 1886/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
على معینى نجف آبادى بشناسنامه 7849 در تاریخ 42/12/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد تقى معینى نجف آبادى 
ش ش 1090736789 ، 2. محمد باقر معینى نجف آبادى ش ش 1090152681 ، 3. طیبه 
معینى نجف آبادى ش ش 1090789696 ، فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 785191/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /12/166
 مزایده

شماره پرونده : 9609983732301548 شماره بایگانى شعبه :971965حسب محتویات 
پرونده کالسه 971965  الف دســتور ضبط وثیقه و فروش یک قطعه باغ به شماره پالك 
ثبتى 391/24441 و شــماره ثبت 10862 دفتر 108 ملکى عباس نــورى پور ف باقر (با 
مشخصات ذیل )صادر و پس از طى مراحل قانونى و اجرایى وفق ماده 114 قانون اجراى 
احکام مدنى ملک موصوف از طریق مزایده عمومى در روز شنبه مورخ 1398/12/24 ساعت 
10 صبح با حضور نماینده محترم دادســتان نجف آباد به فروش مى رســد. جلسه مزایده 
در محل اجراى احکام کیفرى دادســراى عمومى و انقالب نجف آباد واقع در ســاختمان 
دادگســترى ( طبقه همکف اتاق 126 برگزار و قیمت پایه از بهاى کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شــد. برنده مزایده مکلف است 
10 درصد مبلغ پیشــنهادى را فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و مابقى 
را حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت نمایــد و درصورتیکه در موعد مقرر بقیه بهاى مال 
را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید مى گردد. 
متقاضیان شرکت در این مزایده در صورت تمایل مى توانند در مدت 5 روز قبل موعد مزایده 
جهت مالحظه مال و کســب اطالعات به این اجرا مراجعه نمایند. مشخصات : یک قطعه 
باغ به متراژ 4700 متر مربع داراى 430 درخت شامل زرد آلو – آلوچه – آلو گیالس داراى 
سهم آب از دو چاه مجتمع و کانال میباشد که به نشانى گلدشت خ جانبازان میباشد و قیمت 
کارشناســى آن به میزان 5/922/000/000 ریال (از قرار هر متر مربع 1/260/000 ریال 
) توسط کارشناس دادگســترى ارزیابى شده اســت . 785508/م الف مدیراجراى احکام 

دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد/ 12/167
 اخطاراجرائى

مشــخصات محکوم علیه : على حاجى حیدرى فرزند اکبر شــغل آزاد مجهول المکان - 
مشخصات محکوم له : على اکبر یزدانى فرزند حسن به نشــانى کرون روستاى على آباد 
خیابان مطهرى کوچه پرستو منزل شخصى به موجب راى شماره 429 تاریخ 98/04/01 
حوزه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ یکصد سى میلیون ریال بابت وجه پنج فقره چک به شماره 
هاى 189531 به مبلغ بیست میلیون ریال به سررسید 94/05/20 و 189528 به مبلغ بیست 
میلیون ریال به سررســید 94/02/20 و  189529 به مبلغ بیست میلیون ریال به سررسید 
94/07/20  و 189523 به مبلغ بیست میلیون ریال به سررسید 94/07/20  و 189526 به 
مبلغ پنجاه میلیون ریال به سررسید 93/12/21 عهده بانک ملى و پرداخت مبلغ سه میلیون 
و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق 
دولت - ماده 34 قانون اجراى احکام همینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم 
است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریح اعالم نماید . م الف 785954 دفتر شعبه 

سوم مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 12/173 
آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه

نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه نصف و 
عصراصفهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور 
معترض باشند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو 
گواهى تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهــد. در اینصورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت 
محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان

رأى شماره 139860302009004206 مورخ 1398/11/28 آقاى مهرداد فرهمند حسن 
آبادى فرزند نعمت اله ، در ششــدانگ یک واحد مرغدارى به  مساحت 9939/41مترمربع 
واقع در مبارکه مجزا شده از پالك 221 – اصلى به مساحت بخش 8 انتقالى بموجب قباله 
عادى از مالک رسمى  على محمد فرهمند حسن آبادى تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/8  
تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/12/24م الف: 787680 مظاهر نصرالهى- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان مبارکه/12/174 

آگهى تغییرات
شرکت شهر نگار زنده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 27292 و شناسه ملى 10260480167 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه شد: ثبت موضوع فعالیت 
ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: امور پیمانکارى مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومى اعم از چوبى، آجرى، سنگى، بتنى و فلزى – قالب بندى و ساخت ساختمان ها، سوله، سازه هاى ساختمانى، محوطه هاى کوچک، دیوارکشى، فنس کشى، اجراى پیاده 
روها – امور پیمانکارى مربوط به ساخت راه ها نظیر جاده هاى اصلى و فرعى، بزرگراه ها، راه هاى ریلى، باند فرودگاه، تونل ها، پل ها، راه هاى زیر زمینى – تهیه، نصب، نگهدارى، تعمیر تجهیزات راهدارى و عملیات آسفالتى – مرمت و بازسازى ابنیه و بافتهاى فرسوده شهرى و روستایى 
و صنعتى - امور پیمانکارى مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه هاى برق و تاسیسات برقى، پست هاى توزیع و الکترونیک عام و خاص – امور پیمانکارى مربوط به شبکه گاز رسانى شهرى، تاسیسات مکانیکى و هیدرو مکانیکى سدها، سیستم هاى سرد کننده 
ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و فاضالب، گاز، برق)، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب کوچک – – امور پیمانکارى مربوط به بندها، سدها و ساختمان هاى نیروگاه آبى، سازه هاى هیدرولیکى و تونل هاى آب، مخازن آب و شبکه هاى توزیع آب، 
تاسیسات و تجهیزات و تصفیه خانه هاى آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب، کانال هاى انتقال آب و شبکه هاى آبیارى و زه کشى، سازه هاى دریایى و ساحلى، احداث حوضچه ها و استخرها ، عملیات 
ساختمانى(سیویل) تصفیه خانه هاى آب و فاضالب – انجام کلیه فعالیت ها در زمینه طراحى و ساخت ، تهیه ، تولید و توزیع ، خرید و فروش ، خدمات پس از فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از تجهیزات، قطعات و ماشین آالت صنعتى فلزى و فوالدى - شبیه سازى و مدل سازى 
انواع فرآیندها – ساخت قطعات ویژه مکانیکى و انواع کاتالیست ها – طراحى و راه اندازى خطوط انتقال نفت و گاز و خطوط تولید کارخانجات صنعتى – تامین ، تعمیر و نگهدارى کلیه تجهیزات مانند لوله و اتصاالت ، ورق و مقاطع فوالدى – مشاوره ، مدیریت پروژه و ارائه خدمات در 
حوزه هاى تولید، ساخت ، احداث ، توزیع و انتقال نیرو، ماشین آالت و واحدهاى صنعتى – مشارکت و سرمایه گذارى در زمینه ساخت و تولید قطعات و ماشین آالت صنعتى در شرکت هاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى – ساخت قطعات و تجهیزات براى شرکت هاى خصوصى 
داخلى و خارجى – ارائه خدمات مهندسى درزمینه طراحى ، مشاوره ، ساخت ، نصب و اجراى ماشین آالت و دستگاه ها و تجهیزات ، کنترل و اجراى کیفى قطعات ، ماشین آالت و دستگاه هاى صنعتى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى صرفاً 
جهت تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – تامین نیروى انسانى موقت صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – عقد قرارداد با ارگان هاى 

دولتى و خصوصى – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین المللى.پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (785217)
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اگر این روزها شما هم مثل خیلى هاى دیگر فکر مى کنید به ویروس کرونا مبتال شده اید، بد نیست جدول 
زیر را با دقت مطالعه کنید چون طبق گفته پزشکان، بسیارى از کسانى که چنین احساسى دارند در واقع 

مبتال به بیمارى رایج سرماخوردگى یا آنفلوآنزا شده اند.

بنابر اعالم ســازمان جهانى بهداشت (WHO) رژیم 
غذایى ناسالم عامل اصلى بروز بسیارى از بیمارى ها و 
مشکالت جسمى است که سالمت افراد سالمند را تحت 

تأثیر قرار مى دهد.
رژیم غذایى نامناسب با شروع بیمارى هایى چون دیابت 
مرتبط اســت و بیمارى هاى پیشــرونده از قبیل پوکى 
استخوان ممکن است با نوع مواد غذایى مصرفى ارتباط 
داشته باشد. به گفته متخصصان تغذیه، کمبود مواد مغذى 
اغلب مشکلى شایع در میان سالمندان است که دلیل آن 
فاکتورهایى همچون نبود تنوع کافى در رژیم غذایى و 

کاهش میزان مواد مغذِى دریافتى است.
مصرف خوردنى هاى مختلف و متنــوع مى تواند مواد 
مغذى مورد نیاز بدن ســالمندان را براى حفظ سالمت 

آنها تأمین کند.
در گزارشــى تازه به برخى از مواد غذایــى مفید براى 

سالمندان اشاره شده که به شرح زیر است:
■مواد غذایى مناسب براى مغز: 

خوراکى هایــى از قبیل آووکادو، ســبزیجات برگ دار، 
تخمه آفتابگردان و ماهى سالمون منبع غنى از ویتامین 
E، آنتى اکسیدان ها، اسیدهاى چرب امگا 3 و دیگر مواد 
مغذى هستند که ممکن اســت به کاهش خطر ابتال به 

زوال عقل از جمله بیمارى آلزایمر کمک کند.
■مواد غذایى ضد التهابى: 

خوراکى هاى سرشــار از اســیدهاى چرب امــگا 3 به 
پیشــگیرى از التهاب که مى تواند عامل بروز سرطان و 
آرتریت روماتوئید باشد، کمک مى کنند. به همین دلیل 
مصرف مواد غذایى سرشار از اســیدهاى چرب امگا 3 
همچون ماهى سالمون هفته اى دو بار در هفته به ویژه 

براى این گروه سنى توصیه مى شود.
■میوه ها و سبزیجات: 

میوه ها و سبزیجات سرشار از ریزمغذى هایى همچون 
انواعى از ویتامین هاى مهم هستند که مصرف آنها براى 

سالمتى مفید است.  
■خوراکى هاى افزایش دهنده انرژى: 

مصرف غالت میــزان انرژى مورد نیاز بــدن را تأمین 
مى کند.

■مواد غذایى مفید براى استخوان: 
مواد غذایى سرشار از کلسیم از قبیل شیر، ماست و پنیر 
مانع از تحلیل رفتن بافت اســتخوانى و ابتال به پوکى 

استخوان مى شود.
■خوراکى هــاى تقویــت کننده سیســتم 

گوارشى: 
سیستم گوارش با افزایش سن کند مى شود و این درحالى 
اســت که جداره دســتگاه گوارش ضخیم تر مى شود. 
مصرف مواد غذایى سرشار از فیبر روند هضم مواد غذایى 
را بهبود داده و سطح کلســترول خون را به طور طبیعى 

کاهش مى دهد.
■خوراکى هاى سرشار از آهن: 

 نبود ســطح کافى از آهن در بدن باعث مى شــود فرد 
احساس خســتگى کند. پنیر سویا، اســفناج، عدس و 
تخمه کدو از جمله مواد غذایى سرشار از آهن محسوب 

مى شوند.

جمله «عجــب بچه لوســى!» را بارها از زبــان دیگران 
شنیده ایم. در برخى موقعیت ها لوسى کودك یک امر کامًال 
طبیعى اســت و بچه براى جلب توجه والدینش کارهایى 
مى کند که دیگران از آن رفتار برداشــت لوسى مى کنند. 
اما در بیشــتر موارد این والدین هســتند که با رفتارهاى 
نسنجیده خود باعث پررنگ تر شدن و ماندگارى رفتارهاى 

غیرطبیعى، خشمگینانه و لوس مى شوند.
وقتــى غذایى درســت مى کنیــم و کــودك ایرادهاى 
غیرمنطقى از آن مى گیرد و مى گوید کــه لب به آن غذا 
نمى زند، والدین در مقابل او کوتاه مى آیند و برایش غذاى 
دیگرى آماده مى کنند. این باعث محکم تر شــدن ریشه 
رفتار بد کودك مى شــود. کودك درمى یابد که هرموقع 
شرایط به دلخواهش نبود با غر و دعوا مى تواند اوضاع را به 

نفع خودش تغییر دهد. 
نکته مهمى که والدین آن را فراموش مى کنند این است 
که قرار نیست بچه ها همیشــه خوشحال باشند. اشکالى 
ندارد اگر آنها همیشه به آنچه مى خواهند نرسند، یا نتوانند 
کارى  را که دوســت دارند بکنند یا به جایى که دلشــان 
مى خواهد بروند. آنها گاهى باید کارهــاى خانه را انجام 
بدهند، با خانــواده وقت بگذرانند و با ما بــه خرید بیایند، 
پس به چشم غره ها و صداى ُپف کردن هاى شان به نشانه 
عصبانیت توجه نکنید و کارتان را بکنید. هیچ اشکالى ندارد 
زیرا قرار نیست همیشه همه چیز مطابق میل آنها و براى 

شاد کردن آنها باشد . 
گاهى هردو والد در امور و اصول تربیتى باهم ســازگار و 
هماهنگ نیستند. متأســفانه این یک اشتباه رایج است. 
مثًال کودك مى خواهد به اردو برود، مادر مى گوید «نه»؛ 
پدر مى گوید «حتمــًا، چه اشــکالى دارد؟!» اغلب پدر و 
مادرها همیشــه از یک منظر به قضایا نــگاه نمى کنند، 
اما اگر در مقابل فرزندانتان متحد و هم نظر باشــید، آنها 
کمتر بهانه گیرى مى کنند. در غیر این صورت بچه ها یاد 

مى گیرند والدین  را در مقابل یکدیگر قرار دهند.
کودك باید در کارهــاى خانه همکارى کنــد. اگر فکر 
مى کنید با ندادن مســئولیت به کودکتان از او محافظت 
مى کنید سخت در اشتباهید. با این کار کودك فکر مى کند 
همه اطرافیانش باید به او ســرویس دهند و خودش هیچ 

مشارکتى در هیچ کارى نمى کند.
هر زمان کودك ما خواســته اى دارد، با او چانه مى زنیم. 
جمله «اگر دختر خوبى باشــى، برایت مى خرم» را زیاد از 
زبان والدین شنیده ایم. وقتى هم که کودک مان رفتارش را 
تغییر نمى دهد، ما همچنان ادامه مى دهیم، «خیلى خوب، 
یک شــانس دیگر به تو مى دهم!» و البته این فرصت به 
فرصت هاى دوم و سوم و… هم مى رســد. چانه زنى ابزار 
مفیدى است به شرط اینکه مؤثر باشد. شما باید خط قرمزى 
تعریف کنید و مراقب آن باشید. اگر از خط قرمز عبور کردید، 

چانه زنى نتیجه اى در بر نخواهد داشت .

آگهى تغییرات
شرکت مهر آزمون پاسارگاد سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 57362 و شناســه ملى 
14006335704 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/08/04 محســن صادقى هاردنگى 
به شــماره ملى 1280993715 - حسین 
عرب شریفى به شماره ملى 1292098971 
- رضــا فرهادیان اصفهانى به شــماره ملى 
1287110614 - مریم دلیل گو به شــماره 
ملــى 1286056470 بعنــوان اعضــاى 
اصلى هیئت مدیــره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . رضا حیــدرى به کد ملى 
6299499702 و بهمــن قضوى به کد ملى 
6219285298 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند . تراز و صورتهاى مالى 
سال 1397 به تصویب رسید . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهیهاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (785142)

آگهى تغییرات
شرکت مهر آزمون پاسارگاد سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 57362 و شناســه ملى 
14006335704 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/08/04 محســن 
صادقى هاردنگى بشماره ملى1280993715 
بســمت رئیس هیأت مدیره - مریم دلیل گو 
بشــماره ملــى1286056470 بســمت 
نایب رئیــس هیأت مدیره - حســین عرب 
شــریفى بشــماره ملــى1292098971 
بســمت مدیر عامل و عضو اصلــى هیأت 
مدیره - رضا فرهادیان اصفهانى بشــماره 
ملى1287110614 بسمت عضو اصلى هیأت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیــات مدیره خواهد 
بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیأت مدیره 
منفرداً با مهر شــرکت معتبر است . و سایر 
اوراق ادارى و عادى شــرکت با امضاى مدیر 
عامل یا رئیس هیأت مدیــره منفردا و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (785146)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى رهاب سامان نوین چهلستون درتاریخ 1398/12/04 به شماره ثبت 1606 به شناسه ملى 14009011464 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکارى مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومى اعم از چوبى، آجرى، سنگى، بتنى و فلزى – امور پیمانکارى مربوط به ساخت راه ها نظیر جاده هاى اصلى و فرعى، بزرگراه ها، 
راه هاى ریلى، باند فرودگاه، تونل ها، پل ها، راه هاى زیر زمینى – تهیه، نصب، نگهدارى، تعمیر تجهیزات راهدارى و عملیات آسفالتى – مرمت و بازسازى ابنیه و بافتهاى فرسوده شهرى و روستایى و صنعتى - امور پیمانکارى 
مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه هاى برق و تاسیسات برقى، پست هاى توزیع و الکترونیک عام و خاص – امور پیمانکارى مربوط به شبکه گاز رسانى شهرى، تاسیسات مکانیکى و هیدرو مکانیکى 
سدها، سیستم هاى سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و فاضالب، گاز، برق)، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب کوچک – طراحى، اجرا، نصب و تعمیر وسایل انتقال(آسانسور، پله 
 GIS برقى، باالبر) – برنامه ریزى و اقتصاد کشاورزى و آمایش سرزمین – مطالعات خاك شناسى و طبقه بندى و تناسب اراضى – ارائه خدمات فنى شامل نقشه بردارى ، فتوگرامترى ، کارتوگرافى ، ایجاد اطالعات جغرافیایى
کاربرد تصاویر ماهواره اى – ارائه و انجام امور پیمانکارى در زمینه سازه هاى گلخانه اى و کشاورزى - انجام کلیه فعالیت ها در زمینه طراحى و ساخت ، تهیه ، تولید و توزیع ، خرید و فروش ، خدمات پس از فروش کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى اعم از کلیه محصوالت و کاالهاى حاصل از نفت و مواد اولیه مرتبط با آن ، تجهیزات و قطعات، ماشین آالت صنعتى و صنایع نفت و گاز و پتروشیمى و نیروگاهى و طراحى و احداث مینى پاالیشگاه – طراحى و ساخت 
انواع تجهیزات نفتى و پتروشیمى – مشاوره مهندسى در زمینه هاى نفتى شیمیایى و پتروشیمى - شبیه سازى و مدل سازى انواع فرآیندها – ساخت قطعات ویژه مکانیکى و انواع کاتالیست ها – طراحى و راه اندازى خطوط انتقال 
نفت و گاز و خطوط تولید کارخانجات صنعتى – انجام امور پیمانکارى مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع نفتى و نیروگاه ها (بجز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى نفت و گاز و پتروشیمى) – تولید انواع مواد نفتى و گازى و 
پتروشیمى – تامین ، تعمیر و نگهدارى کلیه تجهیزات مربوط به پاالیشگاه ها و پتروشیمى اعم از لوله و اتصاالت ، ورق و مقاطع فوالدى ، آموزش در خصوص استانداردهاى مخازن ، رنگ و پاپینگ – مشاوره ، مدیریت پروژه و ارائه 
خدمات در حوزه هاى تولید، ساخت ، احداث ، توزیع و انتقال نیرو، ماشین آالت و واحدهاى صنعتى و صنایع نفت و گاز و پتروشیمى (بجز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى نفت و گاز و پتروشیمى) – امور پیمانکارى مربوط به بخش 
ICT شامل مخابرات صوتى، تصویرى و داده ها، ساخت ایستگاه هاى اصلى انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه هاى زیرساختى و خدماتى شامل پستى، مخابراتى، شبکه هاى انتقال سیمى، بى سیم، رادیو، تلویزیون و شبکه 
هاى ماهواره، اینترنت و اینترانت - همچنین ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تامین تجهیزات و طراحى و نصب و راه اندازى تاسیسات سیستم هاى مخابراتى و دیتا – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و 
خصوصى صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – تامین نیروى انسانى موقت صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین المللى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان فریدن ، بخش مرکزى ، شهر داران، محله کمربندى ، کوچه سوم ، کوچه (موسوى)12 ، پالك 13 ، طبقه همکف کدپستى 8561763356 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 425/402 مورخ 1398/11/23 نزد بانک رفاه 
کارگران شعبه داران با کد 425 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم سحر قاسمى به شماره ملى 1150176997و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
مهدى ذوالفقارى به شماره ملى 1159015929و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى اسماعیل خدادادى آرپناهى به شماره ملى 4670086014و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم الهام جعفرى به شماره ملى 1159557901 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم حمیده جعفرى به شماره ملى 1159903336 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن (785160)

90 درصد مبتالیان به کرونا نیاز به بسترى شدن ندارند
با توجه به احتمال وجود ویروس کرونا بر روى با توجه به احتمال وجود ویروس کرونا بر روى 
ســطوح، گرما براى حذف ویــروس تا حدى ســطوح، گرما براى حذف ویــروس تا حدى 
اطمینان بخش است و به همین علت مصرف اطمینان بخش است و به همین علت مصرف 
غذاهاى پخته شــده براى جلوگیرى از ابتال به غذاهاى پخته شــده براى جلوگیرى از ابتال به 

این ویروس توصیه مى شود.این ویروس توصیه مى شود.
دکتر افشــین محمــد علیــزاده، متخصص دکتر افشــین محمــد علیــزاده، متخصص 
بیمارى هاى عفونى و گرمسیرى، اظهار کرد: بیمارى هاى عفونى و گرمسیرى، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه در رستوران ها و غذاخورى ها، با توجه به اینکه در رستوران ها و غذاخورى ها، 
تراکم جمعیت وجود دارد و همچنین تهیه غذا تراکم جمعیت وجود دارد و همچنین تهیه غذا 
در چند مرحله و توسط چند فرد انجام مى شود، در چند مرحله و توسط چند فرد انجام مى شود، 
احتمال آلودگى بیشتر است و در شرایط اپیدمى احتمال آلودگى بیشتر است و در شرایط اپیدمى 
بهتر است غذاها در شرایطى تهیه شود که کمتر بهتر است غذاها در شرایطى تهیه شود که کمتر 
دست به دست شده و غذاها به شکل پخته شده دست به دست شده و غذاها به شکل پخته شده 

مصرف شود.مصرف شود.
وى همچنیــن دربــاره مصرف مــواد غذایى وى همچنیــن دربــاره مصرف مــواد غذایى 
همچون نان که احتمال قــرار گرفتن آن روى همچون نان که احتمال قــرار گرفتن آن روى 
سطوح آلوده بیشتر اســت، گفت: این موضوع سطوح آلوده بیشتر اســت، گفت: این موضوع 
فصل مشــترك همه مواد غذایى است، برخى فصل مشــترك همه مواد غذایى است، برخى 
ویروس ها همچــون ویروس ها همچــون HIVHIV در محیــط از بین  در محیــط از بین 
مى رود به همین دلیل با اطمینان باال مى گوییم مى رود به همین دلیل با اطمینان باال مى گوییم 
که این ویروس قابلیت انتقال از ســطوح ندارد، که این ویروس قابلیت انتقال از ســطوح ندارد، 
اما ویروسى مثل کرونا مى تواند با ضریب باال و اما ویروسى مثل کرونا مى تواند با ضریب باال و 
استحکام بیشترى در محیط بماند و این شامل استحکام بیشترى در محیط بماند و این شامل 

همه محیط ها مى شود.همه محیط ها مى شود.
این متخصص ادامه داد: براى مثال اگر دســت این متخصص ادامه داد: براى مثال اگر دســت 

نانوا آلوده به ویروس باشد و بعد از فرایند پخت نانوا آلوده به ویروس باشد و بعد از فرایند پخت 
دست خود را بدون دستکش به نان بزند طبیعتًا دست خود را بدون دستکش به نان بزند طبیعتًا 
احتمال انتقال ویروس افزایش مى یابد، چنین احتمال انتقال ویروس افزایش مى یابد، چنین 
نکاتى باید توســط افراد جامعه رعایت شود تا نکاتى باید توســط افراد جامعه رعایت شود تا 

بتوان از انتقال بیمارى جلوگیرى کرد.بتوان از انتقال بیمارى جلوگیرى کرد.
دکتر محمدعلیزاده با تأکید بر ضرورت رعایت دکتر محمدعلیزاده با تأکید بر ضرورت رعایت 
نکات بهداشــتى در مراکز توزیــع مواد غذایى نکات بهداشــتى در مراکز توزیــع مواد غذایى 
یادآور شد: افراد باید از دست به دست کردن مواد یادآور شد: افراد باید از دست به دست کردن مواد 

غذایى تا حد امکان پرهیز کنند.غذایى تا حد امکان پرهیز کنند.
وى با تأکید بــر اهمیت اطمینان از ســالمت وى با تأکید بــر اهمیت اطمینان از ســالمت 
فــردى افرادى کــه در تهیــه و توزیــع مواد فــردى افرادى کــه در تهیــه و توزیــع مواد 
غذایى نقش دارند، اظهار کــرد: اگر فردى در غذایى نقش دارند، اظهار کــرد: اگر فردى در 
خود عالیم بیمارى مشــاهده کرد باید در خانه خود عالیم بیمارى مشــاهده کرد باید در خانه 
استراحت کند. این متخصص عفونى افزود: این استراحت کند. این متخصص عفونى افزود: این 
توصیه ها شامل تمامى مشــاغل مى شود و با توصیه ها شامل تمامى مشــاغل مى شود و با 
رعایت این نکات مى تــوان به راحتى از انتقال رعایت این نکات مى تــوان به راحتى از انتقال 

بیمارى جلوگیرى کرد.بیمارى جلوگیرى کرد.
وى با بیان اینکه مردم نباید در ضدعفونى کردن وى با بیان اینکه مردم نباید در ضدعفونى کردن 
چنین چیزهایى دچار وسواس شوند، گفت: اما چنین چیزهایى دچار وسواس شوند، گفت: اما 
افرادى که با مواد غذایى ســر و کار دارند باید افرادى که با مواد غذایى ســر و کار دارند باید 
قبل از دســت زدن به مواد حتمًا دست خود را قبل از دســت زدن به مواد حتمًا دست خود را 

شستشو کنند.شستشو کنند.
ایــن متخصــص عفونــى توصیه کــرد: در ایــن متخصــص عفونــى توصیه کــرد: در 
شــرایط اپیدمى بیمارى مردم باید از حضور در شــرایط اپیدمى بیمارى مردم باید از حضور در 
مــکان هــاى پرازدحــام ماننــد ســینماها، مــکان هــاى پرازدحــام ماننــد ســینماها، 

ورزشگاه ها، دانشــگاه ها و هرجایى که تراکم ورزشگاه ها، دانشــگاه ها و هرجایى که تراکم 
وجود دارد خوددارى کنند امــا هیچ ضرورتى وجود دارد خوددارى کنند امــا هیچ ضرورتى 
ندارد کــه از حضور در مــکان هایى همچون ندارد کــه از حضور در مــکان هایى همچون 

سوپرمارکت ها وحشت زده شوند.سوپرمارکت ها وحشت زده شوند.
علیزاده همچنین ایجاد امکانات براى شستشوى علیزاده همچنین ایجاد امکانات براى شستشوى 
دست و ضدعفونى کردن مکان هایى همچون دست و ضدعفونى کردن مکان هایى همچون 
آموزشگاه هاى رانندگى، کالس هاى آموزش آموزشگاه هاى رانندگى، کالس هاى آموزش 
زبان و... را ضرورى عنوان کرد و درباره استفاده از زبان و... را ضرورى عنوان کرد و درباره استفاده از 
اسپرى هاى ضدعفونى کننده الکل توضیح داد: اسپرى هاى ضدعفونى کننده الکل توضیح داد: 
مهمترین نکته در استفاده از این اسپرى ها این مهمترین نکته در استفاده از این اسپرى ها این 
است که بعد از استفاده نباید دست ها را خشک است که بعد از استفاده نباید دست ها را خشک 

کنیم، بلکه باید مدتى صبر کنیم تا خشک شود.کنیم، بلکه باید مدتى صبر کنیم تا خشک شود.
این متخصص عفونى افزود: افراد مبتالیى که این متخصص عفونى افزود: افراد مبتالیى که 
احتیاج به بســترى در بیمارســتان ندارند، باید احتیاج به بســترى در بیمارســتان ندارند، باید 
حداقل حداقل 1414 روز در منــزل بمانند و تماس خود با  روز در منــزل بمانند و تماس خود با 
دیگران را محدود کنند، اگر عالیم تنفسى شان دیگران را محدود کنند، اگر عالیم تنفسى شان 
مشکل پیدا کرد به بیمارستان هاى معین مراجعه مشکل پیدا کرد به بیمارستان هاى معین مراجعه 
کنند؛ در غیر این صورت بــا مصرف مایعات و کنند؛ در غیر این صورت بــا مصرف مایعات و 
داروهــاى ضدتب در منزل منتظر طى شــدن داروهــاى ضدتب در منزل منتظر طى شــدن 

بیمارى خود بمانند.بیمارى خود بمانند.
وى یــادآورى کرد: تنها وى یــادآورى کرد: تنها 1010 درصــد مبتالیان  درصــد مبتالیان 
احتیاج به بســترى پیدا مى کنند و احتیاج به بســترى پیدا مى کنند و 2/5  درصد   درصد 
این افراد دچار مرگ و میر مى شــوند و حدود این افراد دچار مرگ و میر مى شــوند و حدود 
9090 درصد مبتالیان تنها بــه مراقبت در منزل  درصد مبتالیان تنها بــه مراقبت در منزل 

نیاز دارند.نیاز دارند.

مقایسه بیمارى ناشى از ویروس کرونا ، آنفلوآنزا  
انتخاب هاى غذایى مفید براى سالمندانو سرماخوردگى 

چطور بچه ها را 
لوس مى کنیم؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى بندگان خدا! آگاه باشید مؤمن کسى است که حالل خدا را هم اکنون حالل 
و حرام خدا را هم اکنون حرام بشمارد و آنچه مردم با بدعت ها تغییر دادند، 
چیزى از حرام را حالل نمى کند، زیرا حالل همان است که خدا حالل کرده 
و حرام همان چیزى اســت که خدا حرام شمرده است. پس شــما در امور و 
حوادث روزگار تجربه آموختید و از تاریخ گذشتگان پند گرفتید، مثل ها 

موال على (ع)براى شما زده اند و به امرى آشکار دعوت شده اید.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب
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شهردارى خمینى شهر در نظر دارد تعدادى پالك مسکونى و تجارى از طریق آگهى 
مزایده به فروش برساند.

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/12/22
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/12/24

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 99/01/09
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تســلیم 

پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى تجدید مزایده

م الف: 787816على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول


