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راهى براى رهایى از درد گردن عروسى بى سر و صدا در روزهاى کرونایىهمکارى متفاوت ساالر عقیلى و پرویز پرستویىکرونا با پیک آنفلوآنزا بر مى گردد خشن ترین ملى پوش تاریخ فوتبال ایران سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا دستکش 
پارچه اى براى 

جلوگیرى از ابتال به 
کرونا مؤثر است؟

آزادراه اصفهان– شیراز مجوز دولت را گرفت
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افزایش صدور جواز تأسیس 
واحد صنعتى در  اصفهان 

عملیات دلهره آور نجات
 در دره 150 مترى 

ایرانى ها کماکان 
بزرگ ترین خریداران 

ملک در ترکیه

5

بررسى وضعیت 
بازاردر آستانه 
ماه رمضان

یک فلوشیپ کنترل عفونت هاى بیمارستانى درباره 
استفاده از دستکش پارچه اى در روزهاى کرونایى 

توضیح داد.
محبوبه علیزاده گفت: یک نکته مهم در پیشگیرى از 

انتقال بیمارى هاى مسرى به ویژه در محیط هاى...

جلسه ســتاد تنظیم بازار اســتان اصفهان روز 
پنجشــنبه هفته گذشته برگزار شــد. این جلسه 
با هدف تنظیم بازار در آســتانه آغاز ماه مبارك 
رمضان و بررسى برخى گرانى هاى اقالم مصرفى 

مردم برگزار شد.
استاندار اصفهان در این جلسه گفت: ستاد تنظیم 
بازار در زمینه اقالم مصرفى مردم ورود پیدا کند 
و نباید اجازه داد در این شــرایط مشکل گرانى و 

گرانفروشى نیز بر...
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ادامه تعطیلى تمام مراکز تفریحى ناژوانادامه تعطیلى تمام مراکز تفریحى ناژوان
تا اطالع ثانوى و اعالم دستورالعمل هاى جدید؛تا اطالع ثانوى و اعالم دستورالعمل هاى جدید؛
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فاصله اصفهان تا شیراز اکنون  459 کیلومتر است اما با احداث این آزاد راه طول مسیر به 372 کیلومتر کاهش مى یابد

با هادى حجازى فر
 از پژمان جمشیدى تا 
محمدحسین مهدویان

جاى بدبختى 
است که 
«پایتخت» را 
به چارمیخ
 کشیده اند

مهدى خلیل: 

منچستر یونایتد را در حد جنون مى پرستم!
دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در گفتگویى تفصیلى از دوران حرفه اى اش 

در فوتبال صحبت کرد.
مهدى خلیل، دروازه بان تیم ملى لبنان و ذوب آهن ایران پس از کســب همه 
عناوین با العهد لبنان پس از تنها خوردن چهار گل  در 11 بازى براى کسب 

عنوان برترین دروازه بان قاره کهن از طرف ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور 
استاندار اصفهان صورت گرفت؛

کسر قرارداد 
باید با رضایت
طرفین باشد

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

کمى از «امیل زوال» بیاموزید! 
در احواالت آنها که مى گویند کرونا به عصر رسانه هاى کاغذى پایان داده است
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رضا میرزایى: رضا میرزایى: 

سپاهان تنها دلخوشى سپاهان تنها دلخوشى 
اصفهانى هاستاصفهانى هاست

به گزارش روابط عمومى بنیادمســکن انقالب اســالمى اســتان 
اصفهان، مهندس غالمحسین خانى، مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى استان اصفهان طى پیامى، فرا رسیدن 21 فروردین سالروز 
افتتاح حساب 100 و تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى را تبریک 

گفت.
در این پیام آمده است:

بنیاد مسکن انقالب اسالمى از نهادهاى انقالبى و اجرایى  است که 
از ابتدا تا کنون داراى کارنامه اى موفق است، تأسیس بنیاد مسکن 
انقالب اسالمى توســط حضرت امام راحل(ره) در آغازین روزهاى 
پیروزى انقالب آن هم با هدف ســاخت ســرپناه براى محرومان 
و همچنین عمــران و آبادانى روســتاها و حمایــت از محرومان و 

روستاییان شــریف، نشــان از نگاه عرفانى و روحانى ایشان به این 
موضوع داشته اســت. وى افزود: مجموعه بنیاد مسکن در کشور و 
همچنین در استان و شهرســتان ها با لطف و یارى خداوند توانسته 
است، گام هاى مثبت و ارزنده اى را در این خصوص بردارد به طورى 
که با ورود به هر روستایى، خدمات بنیاد کامًال معلوم و مشهوداست. 
وى ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران شاغل در بنیاد مسکن 
استان اصفهان به رسالت و وظیفه محرومیت زدایی این نهاد اشاره 
کرد و گفت: رســالت و وظیفه محرومیت زدایى این نهاد به یادگار 
مانده ازحضرت امام خمینی(ره) با همت مضاعف و نگاه ویژه به حل 
مشکل مسکن محرومین و مستضعفین و همکاري و تعامل سازنده 
دستگاه هاي اجرایی و همکاري بیش از پیش بانک هاي عامل دارد.

مهندس خانى با توجه به شــیوع بیمارى کرونا در کشور به ویژه در 
استان ضمن قدردانى از کادر درمانى استان نسبت به تالش هاى آنها 
در مبارزه با شیوع این بیمارى خاطرنشان کرد: آنچه بیش از همه به 
مردم و جامعه آرامش مى دهد تالش بى وقفه و شبانه روزى و جهادى 
جامعه بزرگ بهداشت و درمان استان است که جا دارد از این خدمت 

صادقانه تقدیر و تشکر کنم.
در انتهاى این پیام آمده است: بى شک همه مردم و مسئوالن قدردان 
این خدمات ایثارگرانه شما هستند و امیدواریم با همکارى و مشارکت 
مردم و رعایت موارد بهداشتى از این پدیده نیز به سالمت عبور کنیم. 
سالمتى و عزت روز افزون را براى همه خدمتگزاران به جامعه ایران 

اسالمى از درگاه ایزد منان خواستارم.

پیام مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان به مناسبت سالروز تأسیس این بنیاد و افتتاح حساب شماره 100 به فرمان حضرت امام (ره)

خدمات بنیاد مسکن با ورود به هر روستایى مشهود است

صدور 3800 فقره سند مالکیت در اردستان
به گزارش روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان، مهندس سید 
ایمان فتوحى، مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان اردستان با گرامیداشت 
چهل و یکمین سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى و افتتاح حساب 100 
امام(ره) با اشاره به اهمیت تهیه طرح هاى هادى روستا به عنوان یک نقشه راه براى 
مدیران ارشد روســتاها اظهار کرد: تاکنون طرح هادى براى 78 روستا که 4786 

خانوار را از خدمات دولتى بهره مند ساخته است تهیه و ابالغ شده است.
همچنین وى اشاره کرد: در راستاى اجراى طرح بهسازى روستایى اعتبارى بالغ 
بر 100 میلیارد ریال براى اجراى طرح هاى عمرانى در 57 روستا از محل اعتبارات 

استانى، ملى و حوادث، طرح هادى حداقل در یک فاز اجرا شده است.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان اردستان به نهضت آسفالت از سال 
1394 اشاره و تصریح کرد: بنیاد مســکن انقالب اسالمى اردستان با جذب حدود 
3110 تن قیر یارانه اى (رایگان) و با اعتبار تقریبى بالــغ بر 52 میلیارد ریال(پنج 
میلیارد و 200 میلیون تومان) نسبت به اجراى آسفالت  263 هزار مترمربع از معابر 
روستایى با مشارکت دهیارى ها و همیارى مردم شریف روستاها اقدام کرده است.

فتوحى ضمن تأکید بر تثبیت مالکیت واحدهاى مســکونى روســتایى و اجراى 
دستورالعمل صدور اسناد مالکیت شهرى و روســتایى اظهار کرد: در شهرستان 
اردستان در راستاى اجراى طرح سند دار کردن منازل روستایى و اجراى طرح قانون 
الحاق در شهرهاى زیر 25 هزار نفر جمعیت، با همکارى اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان تعداد 3800 فقره سند مالکیت در بیش از 35 روستا و سه شهر شهرستان 

صادر و تحویل متقاضیان شده است.
وى اشاره کرد: براى تعمیر منازل مسکونى شــهرى و روستایى تعداد 250 فقره 

تسهیالت قرض الحسنه با اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد ریال پرداخت شده است .
فتوحى تصریح کرد: از شروع اجراى طرح بهسازى مسکن روستایى در سال 1384 
تاکنون تعداد 2780 فقره تسهیالت مسکن روستایى به مبلغ 322 میلیارد ریال به 

متقاضیان شهرى و روستایى پرداخت شده است.

پرداخت تسهیالت مسکن روستایى در دهاقان
به گزارش روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان، مهندس 
ابراهیم رضایى، مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان دهاقان با گرامیداشت 
چهل و یکمین سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى و افتتاح حساب 100 
امام(ره) با اشــاره به اهمیت تهیه طرح هاى هادى روستا به عنوان یک نقشه راه 
براى مدیران ارشد روستاها اظهار کرد: تاکنون طرح هادى براى 12 روستاى باالى 
20خانوار جمعیت شهرستان تهیه و ابالغ شده و در عملیات اجرایى طرح هاى هادى 
نیز در قالب جدولگذارى، پیاده روسازى، زیرسازى و آسفالت  12 روستاى مذکور 

حدود 85 درصد پیشرفت فیزیکى انجام شده است. 
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرســتان دهاقان به نهضت آسفالت از سال 
1394 اشاره و تصریح کرد: بنیاد مســکن انقالب اسالمى دهاقان با جذب حدود 
1000 تن قیر یارانه اى(رایگان) و  با اعتبار  تقریبى بالغ بر 30 میلیارد ریال (ســه 
میلیارد تومان) نسبت به اجراى آسفالت حدود  160 هزار مترمربع از معابر روستایى 
با مشارکت دهیارى ها و همیارى مردم شریف روســتاها شامل زیرسازى،  آماده 

سازى، آسفالت، جدولگذارى و... اقدام کرده است. 
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان دهاقان به تأمین مسکن اقشار محروم 
و اجراى پروژه هاى مسکونى اشاره و خاطر نشان کرد: در شهرستان دهاقان از بدو 
تأسیس بنیاد مسکن تاکنون، تعداد 80 واحد مسکونى احداث و به متقاضیان واجد 

شرایط واگذار شده است.  
ابراهیم رضایى به تشریح حوادث سیل اخیر طى ســال هاى 97 و 98 پرداخته و 
اظهار کرد: در سال 97 و 98 تعداد 350 فقره وام تعمیراتى به مبلغ 31 میلیارد ریال 
همراه با کمک بالعوض تعمیراتى به تعداد 92 فقره و به مبلغ 2/1 میلیارد ریال به 
افرادى که واحد مسکونى آنها آســیب دیده بود پرداخت شده است و با پیگیرى و 
تخصیص اعتبار حدود ده میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) طرح هاى حوادث در 
روستاهاى شهرستان در قالب اجراى پل، جداره سازى رودخانه و احداث کانال نیز 

در شرف اجراست.

ابالغ طرح هادى 90 روستاى سمیرم
به گزارش روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان، مهندس 
روح ا... افشــاریان، مدیر بنیاد مســکن انقالب اسالمى شهرســتان سمیرم با 
گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى و افتتاح 
حساب 100 امام(ره) گزارشى از عملکرد این نهاد مقدس از بدو تأسیس تاکنون 

را ارائه کرد.
افشاریان با اشاره به اهمیت تهیه طرح هاى هادى روستا به عنوان یک نقشه راه 
براى مدیران ارشد روســتاها اظهار کرد: تاکنون طرح هادى براى 90 روستاى 
باالى 20 خانوار جمعیت شهرســتان تهیه و ابالغ شــده و در 60 روستا از محل 
اعتبارات استانى، ملى و قیر دولتى، طرح هادى حداقل در یک فاز اجرا شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرســتان سمیرم به نهضت آسفالت از سال 
1394 اشاره و تصریح کرد: بنیاد مســکن انقالب اسالمى سمیرم با جذب حدود 
4825 تن قیر یارانه اى (رایگان) و با اعتبار  تقریبى بالغ بر 110 میلیارد ریال (11 
میلیارد تومان) نسبت به اجراى آســفالت  850 هزار مترمربع از معابر روستایى با 

مشارکت دهیارى ها و همیارى مردم شریف روستاها اقدام کرده است.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان سمیرم به تأمین مسکن اقشار محروم 
و اجراى پروژه هاى مسکونى اشاره و خاطر نشان کرد: در شهرستان سمیرم از بدو 
تأسیس بنیاد مسکن تاکنون، تعداد 460 واحد مســکونى احداث و به متقاضیان 

واجد شرایط واگذار شده است.
روح ا... افشاریان به تشریح حوادث سیل اخیر طى سال هاى 97 و 98 پرداخته و 
اظهار کرد: در سال هاى 97 و 98 تعداد 973 فقره وام تعمیراتى به مبلغ 89 میلیارد 
ریال همراه با کمک بالعوض تعمیراتى به تعداد 310 فقره و به مبلغ 11 میلیارد 

ریال به افرادى که واحد مسکونى آنها آسیب دیده بود پرداخت شده است.
وى افزود: تعداد 195 فقره تســهیالت حوادث شــهرى به مبلــغ 130 میلیارد 
ریــال همراه بــا کمک بالعــوض به مبلــغ 70 میلیــارد ریال نیــز پرداخت 

شده است.

آسفالت 573 هزار متر مربع معابر روستایى فالورجان
به گزارش روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان، مهندس 
تیمور بلدى، مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان فالورجان با گرامیداشت 
چهل و یکمین سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى و افتتاح حساب 100 
امام(ره) با اشاره به آخرین آمار سرشمارى اظهار کرد: براى تمام 56 روستاى باالى 

20 خانوار این شهرستان طرح هادى تهیه شده است.
 وى تصریح کرد: در راستاى اجراى طرح هادى روستایى در شهرستان فالورجان 
از بدو تأسیس تاکنون، جدولگذارى و کانیو 63 هزار و 544 متر طول، خاکبردارى 
و خاکریزى 61 هزار و 812 متر مکعب، آســفالت ریزى 573 هزار متر مربع، پیاده 

روسازى  8070 مترمربع، اجراى کانال سنگى 790 متر طول انجام شده است.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرســتان فالورجان در خصوص اعتبارات 
حوادث سال هاى 97 و 98 خاطر نشان کرد: 24 فقره تسهیالت احداثى با اعتبارى 
بالغ بر 12 میلیارد و 200 میلیون ریال به واحدهاى خسارت دیده تخصیص شده که 
منجر به انعقاد قرارداد با بانک هاى عامل شده است و همچنین تعداد 4800 کیسه 

سیمان رایگان به این واحدها تحویل شده است.
وى افزود: تسهیالت بالعوض احداثى نیز به مبلغ شش میلیارد و 460 میلیون ریال 
پرداخت شده و  وام تعمیرات با اعتبار چهار میلیارد و 500 میلیون ریال در قالب 30 

فقره تسهیالت تخصیص یافته است.
مهندس بلدى با اشــاره به اهمیت مسکن روســتایى و مقاوم سازى واحدهاى 
مسکونى اظهار کرد: تاکنون 7829 فقره تسهیالت مسکن روستایى با اعتبارى بالغ 
بر 989 میلیارد و 950 میلیون ریال به بانک هاى عامل معرفى شده که تعداد 6788 
فقره  سهمیه منجر به انعقاد قرارداد شده و 5954 واحد به مرحله پایان کار رسیده 
است.  مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان فالورجان با اشاره به اجراى 
طرح سنددار کردن منازل روستایى و شهرى اظهار کرد: تاکنون تعداد 6359 برگ 
و جلد سند مالکیت روستایى و 1195 برگ و جلد سند مالکیت شهرى با همکارى 

اداره ثبت اسناد و امالك صادر و تحویل متقاضیان شده است.

هادىبا هادى با
پژمان از پژمان پژاز
محمدحمحمدحس

ىبجاىبدجاىبدجاى بد ج
اسااس
ی«پایتخ خ«پایتخ«پایتخپ ا
چبهبهچبه چ ب
کشییکش کشی

منچست
دروازهبان
در فوتب

مهدى
عن
عن
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فرمانده نیــروى دریایــى ارتش گفت: به فکر ســاخت 
زیردریایى هسته اى هســتیم و در ساخت زیردریایى هاى 
بزرگ تر از فاتح این قابلیت در وزارت دفاع به صورت بومى 
وجود دارد. امیر دریادار حسین خانزادى ادامه داد: وقتى از 
صلح حرف مى زنیم بــدون آمادگى دفاعى این صلح معنا 

پیدا نمى کند.
فرمانده نیروى دریایى ارتــش با تأکید بر اینکه جمهورى 
اسالمى ایران بسیار به موضوع انرژى صلح آمیز هسته اى 
نیازمند است، افزود: تهدیدات بسیارى در پیرامون کشورمان 
وجود دارد، امروز اگر شاهد حضور ناو هواپیمابر آمریکایى در 
منطقه هستیم باید بدانیم که رانش آن هسته اى است و این 

موضوع باعث مى شود تا شش ماه در دریا بماند که در غیر 
این صورت باید بعد از مدت کوتاهى براى سوختگیرى به 

بندر مراجعه کند و سپس به دریانوردى ادامه دهد.
فرمانده نیروى دریایى ارتش با اشاره به استفاده بسیارى 
از کشــورهاى جهان از این نوع رانش عنــوان کرد: اگر 
جمهورى اسالمى ایران به این فکر نباشد که از زیر دریایى 
با رانش هسته اى استفاده کند، غفلت کرده پس ما به این 
فکر هستیم و در ســاخت زیردریایى هاى بزرگ تر از فاتح 
این قابلیت در وزارت دفاع به صــورت بومى وجود دارد و 
قطعًا برنامه توسعه رانش زیردریایى در دستور کار نیروى 

دریایى قرار دارد.

شهروندان ایرانى باز هم بزرگ ترین گروه خارجى خریدار 
ملک در ترکیه معرفى شدند.

به دنبال شیوع کرونا در ترکیه، تمایل اتباع خارجى براى 
خرید خانه در ترکیه کاهش داشته است؛ به گونه اى که 
در سه ماهه نخست امسال، میزان خرید خانه توسط اتباع 
خارجى با هدف اخذ اقامت و شهروندى ترکیه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 3 درصد کاهش داشته و به 3036 

مورد رسیده است.
به گفته مرکز آمار ترکیه، طى ایــن مدت اتباع ایرانى با 
خرید 465 خانه بزرگ ترین گروه خریدار مسکن ترکیه 
بوده اند و عراقى ها بــا 426 واحد، روس ها با 227 واحد، 

افغان ها با 184 واحد و فلسطینى ها با 119 واحد به ترتیب 
دومین تا پنجمین گروه بزرگ خریدار مسکن در ترکیه 

بوده اند.
در سه ماهه نخست امسال 341 هزار و 38 مورد انتقال 
ملک در ترکیه به ثبت رســیده است که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل حدود 33 درصد افزایش پیدا کرده است. 

107 هزار و 432 خانه از خانه هاى فوق نوساز بوده اند.
اســتانبول کماکان اصلى ترین مقصــد خرید ملک در 
ترکیه بوده است؛ به گونه اى که 18/3 درصد کل امالك 
(معادل 19 هزار و 846 دستگاه) از خانه هاى خریدارى 

شده مربوط به استانبول بوده است.

ساخت زیردریایى هسته اى در 
دستور کار قرار دارد

ایرانى ها کماکان بزرگ ترین 
خریداران ملک در ترکیه

کسادى بازارگل 
بى سابقه است

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و    بهار |
گیاه گفت: ما پیش تر در زمان انقالب و جنگ 
نیز کسادى بازار گل را تجریه کردیم اما آنچه 
اکنون با شیوع ویروس کرونا در حال تجربه آنها 
هستیم بى سابقه است. اکبر شاهرخى در مورد 
آخرین وضعیت بازار گلفروشى ها، اظهار کرد: 
در دوران انقالب برخــى از گلفروش ها مجبور 
به تعطیلى شدند و پس از آن جنگ نیز بر میزان 
عرضه و فروش گل تأثیر داشت اما هیچ یک از 
آنها به میزان شیوع کرونا بر کسادى بازار مؤثر 

نبودند./1614

واریز حقوق فروردین 
بازنشستگان 

معاونت نظــارت مالى و خزانه    ایسنا|
دارى کل کشور وزارت اقتصاد طى اطالعیه اى 
اعالم کرد: حقوق فروردین ماه بازنشســتگان 
کشورى مشــمول و لشــکرى، کمیته امداد، 
بهزیستى و نیروهاى نظامى و انتظامى تأمین 
اعتبار و در وجه دســتگاه هاى اجرایى مربوط 
واریز شــد. طبق اعالم وزارت اقتصاد، در این 
اطالعیه آمده اســت: پرداخت به موقع حقوق 
بازنشســتگان، از جملــه اولویت هــاى این 

وزارتخانه است.

آخرین ماه تحصیلى 
مدارس

امســال ســال    همشهرى آنالین|
تحصیلــى مدارس بــر خــالف روال عادى، 
اردیبهشت به پایان مى رسد. نوید ادهم، دبیرکل 
شــوراى عالى آموزش و پرورش، با بیان این 
خبر از معلمان خواســت بر اساس این موضوع 
برنامه ریزى کنند. ادهم گفت: معلمان اهتمام 
داشته باشــند تا پایان اردیبهشت، کار تدریس 
دروس به پایان برسد. وى اظهار کرد: معلمان 
موظفند همه محتواى کتب درسى را تدریس 
کنند و هیچ محتوایى حذف و یا به ســال آینده 
منتقل نخواهد شــد. به گفته دبیر کل شوراى 
عالى آموزش و پــرورش، برگزارى حضورى 
امتحانــات اولویت آموزش و پــرورش بوده و 
به تصمیم ستاد ملى مدیریت و مقابله با کرونا 

بستگى دارد.

پرداخت یکجاى قبوض گاز 
در خرداد  ماه

  فارس| سخنگوى شــرکت ملى گاز 
گفت: براســاس آخرین مصوبه دولت قبوض 
گاز مشــترکان در سه ماه اســفند، فروردین و 
اردیبهشت ماه باید به صورت تجمعى و یکجا 
به همراه قبض خرداد ماه پرداخت شود. محمد 
عســگرى با بیان اینکه قرار نیست قبوض گاز 
بخشیده شود، اظهار کرد: طبق مصوبه دولت 
اگر کســى در این ســه ماه قبض گاز خود را 
پرداخت نکند، گاز آن مشــترك قطع نخواهد 
شــد و این فرصت داده شده تا مشترکان زمان 
بیشــترى براى پرداخت قبوض خود داشــته 

باشند./1615

مهدى تاج کرونا گرفت
مهدى تاج، رئیس ســابق    رویداد24 |
فدراسیون فوتبال که براى درمان بیمارى قلبى 
خود راهى فرانکفورت آلمان شــده بود گفته 
مى شود به ویروس کرونا مبتال شده است. تاج 
بعد از بسترى شدنش در تهران مجبور به استعفا 
از سمت خود شــد و بعد از مدت ها بى خبرى 
عنوان شــد که او در خارج از کشور حضور دارد 
و حاال خبر رسیده که به دلیل حضور در مراکز 
درمانى براى بهبود وضعیــت قلبى اش او به 
بیمارى کرونا مبتال شده و دلیل بسترى شدن 

اخیر او در آلمان هم همین بیمارى است.

با 2 ویروس تحریم و کرونا 
مواجهیم

  فارس| حجت االســالم حســن روحانى در 
نشســت بهره بردارى از چهار طرح برق- آبى استان 
تهران که به صورت ویدئوکنفرانس انجام شد، با بیان 
اینکه امسال با دو ویروس تحریم و کرونا مواجه هستیم، 
اظهار کرد: همه تالشمان را به کار مى گیریم که سختى 
مردم را بکاهیم و مردم ما علیرغم اینکه سال سختى است 
بتوانند به طور تقریباً مطلوبى زندگى را بگذرانند؛ گرچه 
امسال براى همه دنیا سال سختى است و براى ما سختى 

مضاعف دارد./1616

آمریکا تجزیه مى شود!
محســن رضایى، دبیــر مجمع    برترین ها|
تشــخیص مصلحت نظام در توییتى از احتمال تجزیه 
آمریکا در دوران پســاکرونا خبر داد. رضایى نوشــت: 
«در دنیاى پساکرونا ممکن است آمریکا به کشورهاى 
مشترك المنافع تبدیل شود. هزینه لشکرکشى هاى بى 
حاصل و ناکارآمدى دولت آمریکا و بى اعتمادى ایالت ها 

به آن مانند بمب ساعتى عمل مى کند.»

یک احمدى نژادى 
پا به میدان گذاشت

   خبر آنالین | فریدون عباسى دوانى، نماینده 
منتخب شهرستان کازرون و رئیس سابق سازمان انرژى 
اتمى در جلسه اى با حضور 16 نفر از نمایندگان منتخب 
فارس و خوزستان، براى ریاست مجلس شوراى اسالمى 
اعالم آمادگى کرد. وى با تأکید بر اینکه مى خواهم این 
روال که از بیرون مجلس براى درون مجلس تصمیم 
سازى شود را عوض کنم گفت: نمایندگان باید خودشان 
در مجلس تصمیم بگیرند تا بتوانند در نهایت با انتخاب 
یک نماینده انقالبى به عنوان ریاســت، مجلس را در 

رأس امور آورند.

کشتار کرونا در تهران
   روزنامه شرق| ناهید خداکرمــى، رئیس 
کمیته سالمت شــوراى شــهر تهران  گفت: مطابق 
آمارى که من دارم، روزانه در بهترین شــرایط 70 نفر  و 
در بدترین شرایط کمى باالتر از 100 نفر در تهران بر اثر 
ابتال به کووید- 19 جان مى سپارند و از آنجایى که وزارت 
بهداشت آمار فوتى ها را کلى اعالم مى کند، تهران هم در 

دل آمار کلى جا مى گیرد. 

کرونا  یاب تأیید نشد
سخنگوى وزارت بهداشــت اعالم کرد    بهار |
دستگاه ویروس یابى سپاه پاســداران که از شعاع 100 
متر و در 5 ثانیه آلودگى ویروس کرونا را نشان مى دهد از 
سوى سازمان غذا و دارو تأییدیه نگرفته است. کیانوش 
جهانپور گفت: اگر این دستگاه از سوى وزارت بهداشت 
تأیید شده بود حتماً در گزارش رونمایى آن اعالم مى شد. 
مرجع تأیید وزارت بهداشت است. تا این لحظه بسیارى 
از این زحمات کشیده شده و تالش هاى زیادى شده ولى 
مواردى که تأیید نهایى گرفته بسیار کم بوده است. این 
دستگاه را سازمان غذا و دارو تأییدیه اى نداده است اگر 

تأیید بشود مجوز تولید انبوه مى دهیم.

همچنان کپى برابر اصل 
محمدرضا تاجیک، نویسنده،     دیده بان ایران |
مترجم و فعال سیاسى اصالح طلب در باره ایران پس از 
کرونا  یادداشتى در روزنامه «اعتماد» منتشر کرده است. 
در این یادداشــت آمده: کرونا مى آیــد و مى رود، بیمار 
مى کند، مى کشــد، اقتصاد را به  هم مى ریزد، انبوهى را 
بیکار مى کند، بحران هاى اجتماعى و سیاسى موضعى 
و متوالى و متراکم بســیارى را ایجاد مى کند و متعاقبًا 
سبک هاى زندگى، منش و خویگان و شخصیت آدمیان 
را و شیوه هاى مدیریتى آنان را تغییر مى دهد اما در مورد 
ایران و ایرانیان این «متعاقباً» دفعتاً غیبش مى زند و دولت 
و ملت ایرانى هم چنان کپى برابر اصل و دست نخورده 

باقى خواهند ماند./1617

خبرخوان

1-کرونا براى هر که نان نداشت، بازار کسانى که دندان 
تیز کرده بودند تا ریشه رســانه هاى کاغذى را بزنند پر 
رونق کرده اســت. آنها مى گویند کرونا ثابت کرد که در 
عصر دیجیتال، باید فاتحه رسانه هاى مکتوب را خواند 
و آنها را فراموش کرد. بهانه این دشمنان کاغذ و روزنامه 
هم که معموًال ســایت گردانان یا فعاالن جدى فضاى 
مجازى هستند خیلى دم دســتى و معمولى است؛ اینکه 
دیدید کرونا روزنامه ها را مثــل آب خوردن تعطیل کرد 
اما آب از آب تکان نخورد و اصًال کسى نپرسید خب حاال 

«خرت به چند»؟!
 مالحظه بفرمایید جناب آقاى محمــد مهاجرى، فعال 
رسانه اى و سردبیر ســایت «خبرآنالین» که از همین 
دسته معروفین منتقد روزنامه نگارى روى کاغذ هستند 

چه گفته اند:
«من از جمله کسانى هستم که مى گویم روزنامه ها باید 
کًال تعطیل شوند. اکنون مشــاهده مى کنیم که بعضى 
روزنامه ها زیر 200 نســخه چاپى دارنــد و باور کنید که 
پرتیراژترین روزنامه هم به 20هزار نسخه نمى رسد. واقعًا 
انتشار روزنامه ها در دوران کنونى اتالف کاغذ است و اگر 
روزنامه ها تعطیل شوند، خدمت بزرگى رخ داده است زیرا 
دیگر دولت مجبور نیست مدام یارانه کاغذ بدهد. اکنون 
90درصد مردم اخبار و تحلیل ها را از گوشــى هاى خود 
رصد مى کنند و تعداد محدودى هنوز به خواندن روزنامه 
کاغذى عادت دارند که اگر روزنامه ها جمع شــوند، آنها 
هم عادت خود را ترك مى کنند. اکنون بهترین فرصت 
است که کًال نسخه  کاغذى روزنامه ها جمع شود. اکنون 
سایت ها وظیفه خبررسانى را برعهده گرفته اند و مى توان 
آگهى ها را به سایت ها داد. به هر حال نظر من این است که 
اگر روزنامه ها تعطیل شوند، بسیارى از هزینه ها کاهش 

مى یابد.»
2-در عصر جوالن کرونا و باب شــدن قرنطینه خانگى، 
یکى از کارهایى که آدمیزاد را کمــى به خودش ارجاع 
مى دهد فیلم دیدن اســت. فیلم، انســان را به تفکر وا 
مى دارد و خیلى از واقعیت هاى تاریخى را به او یادآورى 
مى کند. حاال اگر این فیلم را یک کارگردان کاربلد ساخته 
باشد و خوش فرم هم از آب درآمده باشد که دیگر خیلى 

به کار مى آید. 

یکى از این فیلم ها که الزم است همه دشمنان رسانه هاى 
کاغذى از دیدن آن در عصر قرنطینه خانگى غافل نشوند 
تا پى به قدرت و تأثیرگذارى حروف نشسته بر کاغذ ببرند، 
فیلم «افسر و جاسوس» است که «رومن پوالنسکى» 
شــهیر آن را سال گذشــته میالدى روانه اکران جهانى 
کرد. فیلم، ماجراى معروف «دریفوس»، ســرباز ارتش 
فرانسه در قرن نوزدهم است که به جرم ناکرده جاسوسى 
براى آلمان ها بازداشت شد و اثبات بى گناهى او رسوایى 
عجیبى براى آن کشور به بار آورد. اما البد مى پرسید، این 
فیلم چه ربطى دارد به ماجراى روزنامه و روزنامه نگارى؟

آیا مى دانید باعــث و بانى آزاد شــدن «دریفوس» چه 
کسى بود: «امیل زوال»، نویسنده و روزنامه نگار معروف 
فرانسوى. مى دانید چطور این کار را کرد: با نوشتن یک 
مقاله در یک روزنامه فرانسوى. مى دانید عنوان آن مقاله 
چه بود: «مــن متهم مى کنم...» کــه خطاب به رئیس 

جمهور فرانسه نوشته شده بود.
امروز که در حال خواندن این سطور هستید، عمر مقاله 

بسیار معروف «امیل زوال» از 122 سال گذشته است. آنها 
که نمى دانند تأثیرگذارى این مقاله تا امروز چه بوده، چند 
دقیقه گشت و گذار در جهان مجازى برایشان همه چیز را 
روشن مى کند و آنهایى هم که از جیک و پیک این ماجرا 
مطلعند، لطفًا نگویند کل داســتان به بیش از یک قرن 
پیش مربوط مى شــود که روزنامه ها کیا و بیایى داشتند 
و مى توانستند رئیس جمهور فرانسه را باال و پایین کنند 
نه به دنیاى امروز که یک کلیک، روزنامه اى را با سر به 

هوا مى کند!
ما اینجا داریم از یک فرهنگ جــا افتاده و قدیمى حرف 
مى زنیم نه فقط یک مثال تاریخى ساده. از یک فرهنگ 
«ریشه دار» و عمیق که ده ها سال از عمرش مى گذرد و 

همچنان سرپا مانده است حتى در کشور ما.
3- جناب على اکبر قاضى زاده، اســتاد روزنامه نگارى 
که شهرت و تجربه شــان در عالم ژورنالیسم بر کسى 
پوشیده نیست، در گفتگویى که تقریبًا همزمان با انتشار 
اظهارات جناب مهاجرى انجام شده، ضمن انتقاد از تعدیل 

خبرنگاران به بهانه شــیوع کرونا این را هم گفته اند که: 
«روزنامه نگارى در کشور ما در حال حاضر صد و هشتاد و 
چند سال دارد و دیگر یک فرهنگ و خرده فرهنگ است. 
روزنامه دست گرفتن و روزنامه خواندن یک فرهنگ جا 

افتاده و ریشه دار است.»
و البته که جناب استاد راســت مى گویند. روزنامه (چه 
خواندنش، چه تولید کردنش و چه از آن حرف زدن) یک 
فرهنگ است و مگر مى شود فرهنگ را به همین راحتى 

حذف کرد و از بین برد؟ 
4-مجله «کیکر» در آلمان، 100 ســاله شد. این نشریه 
معتبر ورزشــى که از 1920 تا امروز همچنان منتشــر 
مى شود، یکى از پر استنادترین نشریات جهان محسوب 
مى شود. آنچه را «کیکر» مى نویسد و تحلیل مى کند، 
در واقع مرجع بسیارى از ورزشى نویسان، ورزشکاران و 

مربیان در سرتاسر جهان است. 
مثل «کیکر» در دنیاى مطبوعات کم نداریم. این سیاهه تا 
دلتان بخواهد وزین است و حجیم. پر است از نام و اعتبار. 
یکى از یکى معتبرتر و قابل اســتنادتر و از همه مهمتر، 
عمیق تر و تحلیلى تر؛ یعنى چیزى که در دنیاى صفر و 

یک مانند گوهرى نایاب است.
5- در کشــور خودمان هم به نسبت خودمان، روزنامه و 
روزنامه نویس خوب، کم نداشته ایم و کم نداریم. در حالى 
که امواج اعوجاجى(!) در قالب انواع رسانه هاى مجازى، 
سایه سنگینى بر رســانه هاى مکتوب انداخته است اما 
هنوز نتوانسته مرگ این قدیمى ترین «فرهنگ مکتوب 
اطالع رســانى» جهان را رقم بزند. فقط تورقى کوتاه در 
روز کافى است تا غلبه محتوا و عمق در روزنامه ها بر ساده 
سازى و سطحى نگرى سایت ها و رسانه هاى مجازى 

مشاهده شود. 
6- بد نیست دشــمنان کاغذ و روزنامه در این روزهاى 
کرونایى و قرنطینه خانگى، در کنار فیلم دیدن، به ورق 
زدن روزنامه و مجله و اندکى توجه بــه مطالب آن هم 
مشغول باشــند بلکه کمى از فضاى تجارت رسانه اى و 
آگهى قاپى(!) بیرون بیاینــد و بپذیرند که تا وقتى حس 
شامه انســان به کار اســت، روزنامه و بوى خوش کاغذ 
هم ارج و قرب دارد؛ بماند که در مســیر طوالنى تولد تا 
بلوغ در دنیاى ارتباطات کاغذى، پستى و بلندى کم دیده 

نشده است.

در احواالت آنها که مى گویند کرونا به عصر رسانه هاى کاغذى پایان داده است

کمى از «امیل زوال» بیاموزید! 
مهران موسوى خوانسارى

معاون وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى یکى 
از دالیل اعالم نشــدن آمار اســتانى بیماران کرونا را 
جلوگیرى از موج ســفرهاى احتمالى به مناطق با شیوع 
کمتر و متوسط بیمارى و در نتیجه گسترش میزان ابتال 

به آن در کشور ذکر کرد. 
ایرج حریرچى افزود: در تعطیالت عید، یکى از شهرهاى 
400 هزار نفرى غیر توریســتى به همین علت میزبان 
حدود 120 هزار نفر مسافر بود که این امر وضعیت کل 
شــهر را به هم ریخته بود و در اینچنین اوضاعى خطر 

شیوع بیمارى نیز بیشتر مى شود.
حریرچى در پاسخ به پرسشــى مبنى بر اینکه وضعیت 
ویروس در آینده چه خواهد بود، گفت: وقتى ویروس اتفاق 
مى افتد سه اتفاق شکل مى گیرد. یکى اینکه واکسن آن 
پیدا شود دوم اینکه داروى مؤثرى براى آن تولید شود و 
سوم اینکه ویروس تغییر وضعیت بدهد و ضعیف شود. 
وى افزود: ویروس سارس در سال 2002 چند هزار نفر 
را کشت، ولى در یکسال از بین رفت و دیگر اثرى از این 
ویروس دیده نمى شود. معاون کل وزارت بهداشت بیان 
کرد: مردم باید ایمن شوند و در بهترین شرایط واکسن و 
داروى بیمارى کرونا 12 تا 18 ماه تولید و توزیع آن طول 

مى کشد تا در دسترس قرار بگیرد.
حریرچى خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید واکسن آنفلوآنزا 
در دنیا 150 میلیون است و براى ویروس کرونا حداقل 

سه میلیارد واکسن براى یکسال نیاز است و معلوم نیست 
که توزیع آن در بین کشورها، چگونه خواهد بود.

معاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشى مبنى بر 
اینکه آیا با گرما این ویــروس از بین خواهد رفت، گفت: 
 دانش ما در باره این ویروس یک قدمت چهار ماهه دارد و 
خیلى از مواردى که دانشمندان دیگر کشور ها درباره این 
ویروس گفته اند اکنون برعکس شده است و در روز هاى 
اول مطرح کردنــد بیمارى زایى این ویــروس کمتر از 
آنفلوآنزاســت ولى امروز همه آنها معتقدند بیمارى زایى 

این ویروس ده برابر بیشتر از آنفلوآنزاست.

حریرچى تأکید کــرد: امروز در ویروس حساســیت به 
گرما دیده نشده است اما نشانه هایى وجود دارد و ما فکر 
مى کردیم بعد از چین اولین کشور مبتال به ویروس کرونا، 
تایلند باشد ولى اینطور نبود و ویروس کرونا در هواى 5 
الى 12 درجه و رطوبت 40 تا 70 درجه رشد مى کند و باید 
منتظر ماند و دید در آینده چــه اقدامى در این خصوص 

صورت مى گیرد.
معاون کل وزارت بهداشت افزود: این استراتژى اشتباه 
بوده است و در حال حاضر استراتژى کشور ما و سازمان 
بهداشت جهانى این است که تا زمانى که واکسن ویروس 
کشف نشــده تعداد ابتال و مرگ و میر ناشى از آن را به 
حداقل برسانیم و نگذاریم تعداد مبتالیان از ظرفیت هاى 

بیمارستانى باالتر بروند.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: هر هشت تا 11 سال 
یک پیک شدید آنفلوآنزا در کشور اتفاق مى افتد که سال 
جارى یازدهمین سال است که پیک آنفلوآنزا احتماًال در 
کشور ما نیز اتفاق بیافتد و با توجه به شیوع ویروس کرونا 

با مشکالت بیشترى مواجه خواهیم شد.
وى گفت: 26/5 درصد از انتقــال کرونا در حمل و نقل 
عمومى اســت و کل مدارس با 14 میلیــون دانش آموز 
11/5 درصد احتمال انتقال وجود دارد، در نماز جمعه 0/2 
درصد و در کل دانشگاه ها 7 درصد احتمال انتقال ویروس 

کرونا وجود دارد.

سارقان منزل کرونا با پیک آنفلوآنزا بر مى گردد
و مغازه عابدزاده 
دستگیر شدند

بازداشت 10 عزادار در یک مجلس ترحیمعملیات دلهره آور نجات در دره 150 مترى 
فرماندار بندرماهشــهر گفت: ده نفر از بانیان برگزارى 
یک مجلس ترحیم در ماهشــهر به دلیل بى توجهى به 
هشدارهاى داده شده در خصوص برگزار نکردن مراسم 

عزادارى در زمان کرونا بازداشت شدند.
محسن بیرانوند گفت: مجلس فاتحه  خوانى در ماهشهر 
برگزار شد و برخى افراد اقدام به تیراندازى در این مجلس 
کردند که دادستان شخصًا وارد عمل شد و با دستور وى 
نیروى انتظامى ده نفر از عامالن را دستگیر و بازداشت 

کرد. او افزود: خانواده فرد متوفى متعهد شده بودند مراسم 
فاتحه خوانى را به صورت گســترده برگزار نکنند اما به 
مصوبات ستاد کرونا توجه نکردند به همین دلیل پدر و دو 
نفر از برادران متوفى که از بانیان برگزارى مراسم در این 

شرایط بودند دستگیر شدند.
دادستان ماهشهر نیز از شناسایى تعدادى دیگر از عوامل 
تیراندازى در این مراســم فاتحه خوانى خبر داد و گفت: 

این افراد به زودى دستگیر خواهند شد.

آتش نشانان چهارشنبه شب گذشته در یک عملیات طاقت 
فرسا توانستند به شکل معجزه آسایى شخص سقوط کرده 
با خودرو را از دره هاى کوه بى بى شــهربانو در شــهر رى 
نجات دهند. در این حادثه یک دستگاه خودروى سوارى 
مزدا 3 به علت نامعلومى از مسیر اصلى خود خارج شده بود و 
از دره اى به ارتفاع 150 متر به پایین سقوط کرده و در عمق 
100 مترى دره در میان سنگ  و خاك گیر کرده بود؛ لذا آتش 
نشانان با رعایت موارد ایمنى و با استفاده ابزار مخصوص 

نجات و برپایى کارگاه مناسب به خودرو دسترسى پیدا کرده 
و پس از تثبیت کردن خودرو و ایمن سازى کامل توانستند 
راننده خودرو را که زنى 33 ساله بود از داخل خودرو به بیرون 

هدایت کرده و به پایین دره و به سطح جاده هدایت کنند.
با توجه به اینکه راننده دچار شــوك عصبى شــده بود و 
مصدومیت جدى  به او وارد نشــده بــود، با حضور عوامل 
اورژانس در محل حادثه راننده به مراکــز درمانى انتقال 

یافت.

رئیس کل دادگســترى اســتان مازندران با اشاره به 
اظهارات اخیــر احمد رضا عابدزاده، دروازه بان اســبق 
تیم ملى دربــاره ســرقت از منزل و مغازه ایشــان در 
شهرستان عباس آباد توســط برخى از سارقان سابقه 
دار و انتقاد از قوه قضاییه بــه علت اعطاى مرخصى به 
این سارقان، اظهار کرد: با بررســى انجام شده سوابق 
سارقان توسط دادســتان عمومى و انقالب شهرستان 
عباس آباد، هیچ کدام از متهمان دستگیر شده از زندانیان 
در حال مرخصى یا آزاد شده در بخشــنامه رئیس قوه 
قضاییه در راستاى پیشگیرى از شــیوع ویروس کرونا

 نبوده اند.
وى ادامــه داد: چهار نفرســارق که اقدام به ســرقت 
از منــزل دروازه بان اســبق تیــم ملى کــرده بودند 
در شهرســتان کالردشــت به همراه برخــى از اموال 
مسروقه با دستور ویژه دادســتان عباس آباد و نیروى 
انتظامى دستگیر شدند و در خصوص سرقت از رستوران 
وى، ســارق در سلمانشــهر به همراه اموال مسروقه 
دســتگیر و اموال مکشــوفه تحویل مالباخته شــده

 است.
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عامل افزایش سرمایه گذارى 
در شهر

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
یکى از راه هاى جذب سرمایه به شهر اصفهان حمایت 
از ساخت و ساز اسـت که باید در این راسـتا وضعیت و 
بسـتر الزم ارتقا یابد. آیت ا... سـید یوسـف طباطبائى 
نژاد در دیدار شـهردار اصفهان با اشـاره به اینکه براى 
بهره مندى مردم از نتایج طرح هاى عمرانى و شهرى 
باید تکمیل طرح هاى بزرگ در دسـتور کار قرار گیرد 
و در اختیار مردم باشد، اظهار کرد: پروژه هاى عمرانى 
یکى از راه هاى جذب سـرمایه به شهر اصفهان است.  
برخـى از بالها بـراى آزمـودن مـردم اسـت و در این 

وضعیت باید صبر پیشه کرد. 

طرح فاصله گذارى در 
ایستگاه هاى اتوبوس 

معـاون حمـل ونقـل وترافیـک شـهردار اصفهـان 
گفت: باتوجه بـه افزایش تعـداد مسـافران اتوبوس 
و بالطبـع تعـداد خطـوط اتوبوسـرانى، جلسـه اى با 
مسئوالن معاونت بهداشـت علوم پزشکى اصفهان 
برگزار و مقـرر شـد پروتکل هاى بهداشـتى رعایت 
شـده و فاصله گذارى اجتماعى و فرهنگ سـازى در 
ایسـتگاه ها، اتوبوس و تاکسى هاى شـهر اجرا شود. 
داریـوش امانـى از اجـراى طـرح فاصله گـذارى در 
ایستگاه هاى اتوبوس سـطح شـهر خبر داد و گفت: 
در ایسـتگاه هاى اتوبـوس نشـانه گذارى ها با فاصله 
حداقل یک و نیم مترى در حال انجام است که انتظار 
مى رود شـهروندان نیز خود را ملزم به رعایت فاصله 

توصیه شده بدانند.

ثبت 3 رشته صنایع دستى 
استان

 با ثبت سه رشته صنایع دستى دیگر اصفهان، تاکنون 
45 رشـته در فهرسـت میراث ناملموس کشـور ثبت 
شده است. جعفر جعفرصالحى، معاون صنایع دستى و 
هنرهاى سنتى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دسـتى اسـتان با اشـاره به اینکه پرونده این

 رشـته ها همـراه با مسـتند نـگارى آنها بـا همکارى 
هنرمندان، سـال گذشـته ارسال شـده گفت: مهارت 
ساخت مشبک فلز، زره بافى برخوار و گوى بافى آران 
وبیدگل پـس از تدویـن و تایید در شـوراى ملى ثبت 

استان به شوراى ثبت آثار کشور ارسال شد.

افزایش مصرف آب در لنجان
رئیـس اداره آب و فاضالب شهرسـتان لنجان گفت: 
مصرف آب آشـامیدنى نسبت به پارسـال بیش از 30 
درصد افزایش داشته اسـت. بیکیان با اشاره به فرآیند 
تصفیـه آب، گندزدائـى و کلرزنى از افزایـش کیفیت 
آب خبر داد و افـزود: با توجه به آغاز فصل گرم سـال 
و افزایـش پیک مصـرف آب، مـردم بایـد در مصرف 
آب بیش از پیش صرفـه جویى کننـد. وى افزود: آب 
آشـامیدنى این شهرسـتان عارى از هرگونـه آلودگى 
است و با شروع ویروس کرونا همه موارد بهداشتى با 

دقت الزم بررسى مى شود.

وجود گاردریل ها
 خطرناك است

رئیـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهـان از تصـادف 
منجر به فوت یک دسـتگاه پژو با گاردریـل بزرگراه 
خرازى در شـامگاه چهارشـنبه خبر داد و تاکید کرد: 
وجود گاردریل ها براى محورهاى بزرگراهى بسـیار 
خطرناك است. سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار 
کرد: یک دسـتگاه پژو با دو سرنشین چهارشنبه شب 
در بزرگراه خرازى بر اثر برخورد بـا گاردریل واژگون 
شد و راننده به دلیل پیچیده شدن نرده گاردریل درون 
خودرو در دم جان باخت. وى با بیان اینکه سرنشـین 
دیگـر این خـودرو نجـات یافـت، تاکید کـرد: وجود 
گاردریل هـا براى محورهـاى بزرگراهـى خطرناك 
اسـت زیرا در حوادث مشـابه، ماننـد ابـزار قتاله وارد 
خودرو مى شود و به سرنشینان و راننده آسیب جدى 

وارد مى کند.

خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
اگرچه افزایش 21 درصدى دستمزد کارگران جوابگوى 
معیشت آنها نیست، اما افزایش بیشتر از این رقم عالوه بر 
اثرات تورمى و کاهش قدرت خرید، موجب ریزش نیروى 

کار و بیکارى کارگران مى شود.
محســن نیرومند در خصوص اعتراض کارگران نسبت 
به رقم افزایش دستمزدشان در سال جارى، اظهار کرد: 
باید توجه داشت که افزایش باالى دستمزد کارگران اثر 
مخربى بر تورم خواهد گذاشــت و هر چه رشــد حقوق 
کارگران بیشتر باشد، رشد تورم نیز باالتر خواهد بود که 

موجب کاهش قدرت خرید کارگران مى شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با 
اشــاره به افزایش 38 درصدى حقوق کارگران در سال 
گذشته، گفت: متاسفانه این افزایش یک ماه بعد اثرات 
خود را در تورم نشــان داد و موجب افزایش نرخ تورم و 

کاهش قدرت خرید کارگران به یک سوم شد.
وى با اعتقاد بر اینکه به طور قطع افزایش 21 درصدى 
افزایش دستمزد کارگران شاید جوابگوى شرایط فعلى 
آنها نباشد، اما تصریح کرد: اگر افزایش دستمزد کارگران 
بیش از رقم اعالمى بود، بســیارى از واحدهاى تولیدى 
آســیب دیده ناچار به ریزش نیرو و اخراج پرسنل خود 

مى شوند که موجب بیکارى کارگران خواهد شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
هزار و 343جواز تأسیس  واحد تولیدى و صنعتى سال 
گذشته در استان صادر شد که نســبت به مدت مشابه 

سال قبل آن 44 درصد رشد نشان مى دهد.
ایرج موفق در گفت و گو با «ایرنا» اظهار داشت: میزان 
سرمایه گذارى براى این تعداد جواز تاسیس، 131 هزار 
و 550 میلیارد ریال با اشتغال 28 هزار و 891 نفر است 
که از این نظر هم نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 

به ترتیب رشد 78 و 20.1 درصدى دارد.
وى ادامه داد: 190 جواز تاســیس با ســرمایه گذارى 
18 میلیارد و 440 میلیون ریال و اشــتغال چهار هزار 

و 367 نفر در اســفند ماه ســال گذشــته صادر شده 
اســت. موفق بیان کرد: همچنین در ایــن مدت 38 
پروانه بهره بردارى با ســرمایه گذارى چهــار میلیارد 
و 124 میلیــون ریــال و اشــتغال 984 نفــر صادر 

شده است.
وى تصریح کرد: سال گذشــته 30  هزار و 508 فقره 
مجوز واحد صنفــى در بخش هاى صنعــت، معدن و 

تجارت در اصفهان صادر شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
صادرات غیر نفتى این استان در سال 98 نسبت به سال 

97 حدود 45 درصد افزایش یافت.

افزایش صدور جواز تأسیس 
واحد صنعتى در  اصفهان 

افزایش باالى دستمزد موجب 
بیکارى کارگران مى شود

عروسى در روستاى قاسم آباد تیران و کرون بدون 
مراسم به خانه بخت رفت. عروس خانم این تصمیم 
را بیمه زندگى آینده شان توصیف کرده و مى گوید: 

خوشحالم که هزینه هاى عروسى ما صرف کمک به 
نیازمندان مى شود.

مجید صائبى تازه داماد هــم در این مورد گفت: قرار 

بود مراسم جشن عروســى ما روز والدت حضرت 
على علیه السالم باشــد ولى به نیمه شعبان موکول 
شد و وقتى در این تاریخ هم امکان برگزارى مراسم 
مهیا نشــد، تصمیم گرفتیم زندگى 
مشترك را بدون برگزارى مجلس 
عروسى و میهمانى آغاز کنیم و براى 
مقابله با شیوع ویروس کرونا سهیم 

باشیم.
محمد شفیعى پدر عروس خانم هم 
گفت: در این شــرایط که کرونا در 
حال گسترش است امکان برگزارى 
مراسم را نداشتیم و تصمیم گرفتیم 
که دخترم را بدون مراسم و برگزارى 
هرگونه میهمانى به خانه بخت بفرســتیم و هزینه 
برگزارى مراسم را براى کمک به نیازمندان در اختیار 

دهیار روستاى قاسم آباد قرار دادیم.

عروسى بى سر و صدا در روزهاى کرونایى

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان از اخذ مجوز 
هیئت وزیران با مشارکت 70 درصدى بخش خصوصى، 
براى ساخت آزاد راه اصفهان- شیراز خبر داد و گفت: این 
آزادراه در محدوده اســتان اصفهان (سه راهى مبارکه 
تا ایزدخواســت) به طول 114.5 کیلومتــر و با برآورد 
8100 میلیارد ریال یکــى از طوالنى ترین آزادراه هاى 

کشور است.
علیرضا قارى قرآن اظهار کرد: اهمیــت پروژه آزادراه 
اصفهان- شــیراز در اتصال این دو شهر گردشگرپذیر 
به یکدیگر خالصه نمى شود، مســیر ترانزیتى شمال 
به جنوب کشــور از خط اتصال این دو کالنشــهر به 
هم مى گذرد و بهره بــردارى از ایــن آزادراه مى تواند 
عالوه بر کوتاه کردن مسیر ســفر از شمال به جنوب 
کشــور،  صرفه جویى بیش از 1200 میلیارد ریالى را با 
کاهش در"مصرف سوخت، استهالك خودروها، تولید 
آالینده هاى زیست محیطى و سوانح رانندگى" به همراه 

داشته باشد. 
وى با اشاره به اینکه آزاد راه اصفهان-شیراز بخشى از 
کریدور آزادراهى شــمال- جنوب است گفت : ساخت 
آزاد راه اصفهان -شیراز موجب مى شود زمان سفر در 
این مسیر به سه ساعت و 40 دقیقه کاهش یابد. فاصله 
اصفهان(سه راهى مبارکه) تا شیراز از مسیر بزرگراهى 
کنونى 459 کیلومتر است و در حال حاضر زمان سفر در 
این مسیر 5 ساعت ونیم به طول مى انجامد. اما با احداث 
آزاد راه اصفهان شــیرازطول مســیر به 372 کیلومتر 

کاهش مى یابد. 

وى ادامه داد: با کوتاه شــدن مسیر، کاهش زمان سفر 
براى وسایل نقلیه سوارى 110 دقیقه، براى اتوبوس 115 
دقیقه و براى وسایل نقلیه بارى 140 دقیقه خواهد بود. 

مدیرکل راه و شهرسازى استان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر ترافیک عبورى خودروها از محور موجود روزانه 
17 هزار خودرو است، عنوان کرد: کوتاه شدن فاصله به 
میزان 87 کیلومتر بین این دو شهر تاریخى و توریستى 
سبب مى شود مصرف ســوخت به میزان 136 میلیون 

لیتر کاهش یابد.  
وى اضافه کرد: آزاد راه اصفهان - شیراز در محدوده 
استان اصفهان (ســه راهى مبارکه تا ایزدخواست) با 
بــرآورد 8100 میلیارد ریال، مجــوز هیئت وزیران با 
مشارکت 70 درصدى بخش خصوصى را اخذ کرد و 
در حال مطالعه و انتخاب سرمایه گذار است. طول این 
قطعه از آزادراه 114.5 کیلومتر است و در حال حاضر 
این فاصله بزرگراهى 126 کیلومتر بوده که با تکمیل 
آزادراه عالوه بر افزایــش ایمنى و کاهش تصادفات، 
فاصله این دو نقطه نسبت به مسیر فعلى 13 کیلومتر 

کاهش مى یابد.  
مدیر کل راه و شهرسازى استان ادامه داد: از نظر فنى 
تعداد پل هاى بــزرگ این قطعه 15 دســتگاه، تعداد 
تونل ها دو دستگاه، طول کل پل ها 403 متر و حداکثر 
شیب طولى پنج درصد اســت. مطالعات فازهاى 1 و 2 
مسیر بر اساس شرح خدمات همسان و مطالعات زیست 
محیطى و پدافند غیر عامل این قطعه توسط مهندسین 

مشاور فربر صورت پذیرفته است.

آزادراه اصفهان- شیراز 
مجوز دولت را گرفت

جلسه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان روز پنجشنبه هفته 
گذشته برگزار شد. این جلسه با هدف تنظیم بازار در آستانه 
آغاز ماه مبارك رمضان و بررسى برخى گرانى هاى اقالم 

مصرفى مردم برگزار شد.
استاندار اصفهان در این جلسه گفت: ستاد تنظیم بازار در 
زمینه اقالم مصرفى مردم ورود پیدا کند و نباید اجازه داد 
در این شرایط مشکل گرانى و گرانفروشى نیز بر مشکالت 
مردم اضافه شود. عباس رضایى افزود: دستگاه هاى نظارتى 
در حوزه بازار نظارت بیش از پیش ورود داشته باشند. وى 
با بیان اینکه دنیا در همه زمینه ها سمت الکترونیکى شدن 
پیش مى رود، افزود: معاونــت هماهنگى امور اقتصادى 
اســتاندارى در خصوص الکترونیکى شــدن روند توزیع 

تالش کند.
وى گفت: البته باید توجه داشــت تغییر عــادت و به ویژه 
زمانى که امکان براى سوء استفاده براى برخى وجود داشته 

باشد، سخت است و باید مقاومت کرد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان هم 
در حاشیه این جلســه گفت: توزیع کاالهایى که از محل 
ارز چهار هزار و 200 تومانى تهیه شده مانند برنج و شکر از 

طریق سامانه رهتاب کنترل و توزیع مى شود.

سید حسن قاضى عسکر روز پنجشــنبه در حاشیه جلسه 
ستاد تنظیم بازار استان اصفهان در گفت و گو با ایرنا افزود: 
تغییر دیدگاه هاى ســنتى توزیع و حرکت به سمت توزیع 
الکترونیکى، زمینه ایجاد شــفافیت بیشتر و جلوگیرى از 

فساد را به همراه دارد.
 وى گفت: در همین راستا سامانه رهتاب که مخفف راهکار 
هوشمندانه تنظیم الکترونیکى بازار است  امکان رصد کلیه 

مراحل توزیع را فراهم مى کند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان ادامه 
داد: تالش ما این است که اجازه ندهیم اقالمى که با قیمت 
ارز دولتى تهیه مى شود به قیمت ارز آزاد توزیع شود و از این 

طریق اجحافى صورت گیرد.
وى اظهار کرد: با توجه به ضرورت سالمت و نظارت بهتر بر 
روند توزیع، شکر در قالب بسته بندى هاى یک کیلوگرمى 

آماده و از توزیع فله  ممانعت خواهد شد.
 قاضى عسکر اضافه کرد: در زمینه تامین گوشت قرمز و 
مرغ مشکل خاصى وجود ندارد و باید توصیه کرد که مردم 

بیشتر این اقالم را تهیه کنند.
وى با اشاره به گرانى برخى حبوبات اظهار کرد: کارگروهى 
در این زمینه علل این گرانى را بررســى و در جلسه بعدى 

ستاد تنظیم بازار اســتان علل و راهکارهاى تعدیل قیمت 
این محصوالت را ارائــه و در این خصوص تصمیم گیرى 

خواهد شد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان در 
خصوص میوه نیز گفت: سیب و پرتقال به قیمت شب عید 
هنوز تمام نشده است و در فروشگاه هاى کوثر کماکان در 

حال توزیع است.
وى در خصــوص قیمت گــذارى و نحــوه توزیع برخى 
محصوالت ویژه ماه رمضان ماننــد قیمت حلیم عدس، 
زولبیا و بامیه و آش، گفت: قرار شد اتاق اصناف اصفهان 
این اجناس را پس از بررسى قیمت سایر استان ها و کالن 

شهرها و به صورت عادالنه قیمت گذارى کند.
قاضى عسکر  گفت: همچنین مصوب شــد زمان توزیع 
بیرون بر آش و حلیم در روزهاى مــاه رمضان به منظور 
جلوگیرى از ازدحام و صف هاى طوالنى در شرایط کرونایى 

از ساعت 13 باشد.
وى خاطر نشان کرد: همچنین در جلسه امروز ستاد تنظیم 
بازار مقرر شد دستگاه هاى نظارتى نماینده  تام االختیار خود 
را به این ستاد بفرســتند تا از این طریق در تصمیم گیرى 

و نظارت سهم بیشترى داشته و وحدت رویه ایجاد شود.

در جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور استاندار اصفهان صورت گرفت؛

بررسى وضعیت بازار
 در آستانه ماه رمضان

معاون هنرى و ســینمایى اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
اصفهان با اعالم خبر بازگشایى 
آموزشــگاه هاى آزاد هنــرى 
اصفهان در رشته هاى نمایش، 
موسیقى، تجسمى و مد و لباس 
از امروز شــنبه 30 فروردین ماه، 
شــرایط الزم براى مجاز بودن 

این اقدام را شرح داد.
محمدعلى جعفــرى در گفت وگو با ایســنا اظهار کــرد:  ابتدا بایــد اطالعات واحد 
آموزشــگاهى تا تاریخ 28 فروردین ماه 1399 در ســامانۀ وزارت بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکى به نشــانى salamat.gov.ir ثبت و کد رهگیرى دریافت شده 
باشــد و دوم اینکه باید پروتکل هاى بهداشتى ســتاد ملى مقابله با ویروس کرونا در 
موضوع بهداشــت محیط و ضدعفونى مداوم تجهیزات و مکان مورد استفاده توسط 

آموزشگاه هاى آزاد هنرى، به دقت رعایت شود.
جعفرى تصریــح کرد: برگزارى کالس هاى تک نفرة شــاگرد و اســتادى با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در آموزشگاه هاى آزاد هنرى بالمانع و برگزارى کالس هاى 

آموزشى جمعى تا اطالع ثانوى همچنان ممنوع است.
وى افزود: به منظور رعایت طرح فاصله گذارى اجتماعى، آموزشــگاه ها مکلف اند از 
تجمع و حضور همراهان هنرجو در داخل آموزشگاه جلوگیرى کنند و به منظور تداوم 
فعالیت هاى آموزشى، استفاده از امکانات فضاى مجازى در صورتى مجاز است که با 
نظارت و برنامه ریزى آموزشگاه هاى آزاد هنرى انجام شود و همچنین ارائۀ آموزش با 
استفاده از نرم افزارهاى داخلى (همانند نرم افزارهاى مورد استفاده توسط دانشگاه ها و 
آموزش وپرورش براى ارائه آموزش مجازى) باشد، به طورى که نظارت و پاسخگویى 

آموزشگاه آزاد هنرى بر محتواى ارائه شده امکان پذیر باشد.

آغاز به کار آموزشگاه هاى آزاد هنرى
 از امروز

مدیر طرح ســاماندهى ناژوان گفت:تمام مراکز تفریحى ناژوان از ششم اسفند ماه سال 
گذشته بسته شده و تا اطالع ثانوى و اعالم دستورالعمل هاى جدید تعطیلى مراکز ادامه 

خواهد داشت.
سید رسول هاشمیان اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا از شهروندان انتظار داریم 
ضمن رعایت الزامات بهداشتى از حضور در بوستان ها و فضا هاى تفریحى ناژوان خوددارى 
کنند، اما در حال حاضر علیرغم توصیه هاى مکرر، شاهد حضور برخى شهروندان در جاده 

سالمت هستیم.
مدیر طرح ساماندهى ناژوان با اشاره به نقش مبلمان پارك ها و وسایل عمومى مستقر در 
بوستان ها در شیوع آلودگى، ادامه داد: استفاده از سایت هاى بازى کودکان در مجموعه 

ناژوان نیز مطابق دستورالعمل ابالغى ممنوع است.
او در خصوص برنامه ضدعفونى مراکز تفریحى ناژوان در طول ایام سال افزود: از زمان 
شــیوع ویروس کرونا در شــهر اصفهان، ضدعفونى مراکز ناژوان و محل هاى عمومى 

مجموعه با برنامه ریزى ویژه و به صورت گسترده انجام مى شود.
هاشــمیان تاکید کرد: تمام مراکز تفریحى ناژوان از ششم اسفند ماه سال گذشته بسته 

شده و تا اطالع ثانوى و اعالم دستورالعمل هاى جدید تعطیلى مراکز ادامه خواهد داشت.

ادامه تعطیلى
 تمام مراکز تفریحى ناژوان 

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاي صنعتی استان 
اصفهان  از پــروژه هاي درحال انجام در شــهرك 

صنعتی رازي بازدید کرد.
محمد جواد بگی در ایــن بازدید از پیشــرفت 85 
درصدي پروژه انتقال پساب شهري شهرضا به این 
شهرك خبر داد و افزود: این نخستین پروژه انتقال 
فاضالب شــهري براي اســتفاده در شهرك هاي 
صنعتی در استان اصفهان است که با هزینه اي بالغ 

بر 57 میلیارد ریال در دست اجراست.
مدیر عامل شــرکت شــهرك هاي صنعتی استان 
اصفهان با اشاره به تملک حدود 300 هکتار و اجراي 
فاز 4 این شــهرك صنعتی تصریح کــرد : عملیات 
اجرایی پروژه ساختمان اداري شهرك صنعتی رازي 
در حال انجام است و ظرف مدت 18 ماه آینده قابل 
بهره برداري براي ارائه خدمات به صنعتگران محترم 

می باشد .
وي با بیــان اینکه تا کنون زمین هاي ســه فاز این 
شهرك به مساحت 1000 هکتار جهت فعالیت هاي 
تولیدي واگذار شده است ، افزود: با تامین آب فضاي 
سبز فاز 3 این شهرك صنعتی از طریق استحصال 
پساب، و اجراي کامل پروژه فضاي سبز فاز 3 ، به حد 
نصاب استاندارد ایجاد فضاي سبز مد نظر اداره کل 

حفاظت محیط زیست دست خواهیم یافت.
بگی در پایان از عملیات اجرایی محوطه ســازي و 
آســفالت معابر فاز 3 شــهرك صنعتی رازي بازدید 
کرد و افزود: این شــهرك صنعتی به عنوان یکی از 
بزرگترین شهرکهاي صنعتی استان و یکی از مراکز 
بزرگ اقتصادي کشــور می تواند در راستاي توسعه 
تولید رقابت پذیر و صادرات گرا در سال جهش تولید 

گام بردارد. 

پیشرفت 85 درصدي پروژه انتقال پساب شهري 
شهرضا به شهرك رازي
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بازیگر سریال «دوپینگ» در گفتگوى زنده اینستاگرامى با «خبرآنالین» از هر درى سخن گفت. 
صدایش کمى گرفته بود و ســرفه مى کرد. همان اول خودش مى گویــد کرونا ندارد و براى این 

سرماخوردگى قصه جالبى مى گوید که بدانیم حالش خوب است. هادى حجازى فر مى گوید: 
■ االن نزدیک به پنج ماه است که بخاطر عفونت ســینوس هایم بویایى و چشایى ام را به طور 
کامل از دست دادم. ماجراى این سرماخوردگى هم برمى گردد به بازى در فیلم «پیتوك» که بعد 
از مدت ها یک نقش الکچرى به من خورده بود که طرف ویالى الکچرى دارد و نصف فیلم هم 
صحنه هاى بزن بزن در استخر سرپوشیده ویال بود. شانس ما تا پایمان به لواسان رسید، هوا صفر 
درجه شد و سیستم گرمایش ویال از کار افتاد و تقریبًا در هواى صفر درجه و آب سرد صحنه هاى 
زیر آب را فیلمبردارى مى کردیم. از همان زمان سینوس و ریه هایم به شدت بیمار شد ولى االن 

خدا را شکر بهترم.
■ تقریبًا دو سه روز بعد جشنواره به ما اعالم شد که باید فعالیت هایمان را کم کنیم و االن دو ماه 
است که کامًال سالن تعطیل است و فکر مى کنم تعطیلى واقعى ما تا شهریور طول بکشد. به این 
دلیل که تماشاگرهاى تئاتر اغلب افرادى هستند که در این مدت هم قرنطینه را رعایت کردند و 
احتماًال حتى در صورت بازگشایى ســالن هاى تئاتر به این زودى اعتماد نمى کنند و در فضاهاى 

عمومى حاضر نمى شوند. 
■ هر اتفاقى که بگویى از شــروع فیلمبردارى «دوپینگ» رخ داد. از شــهادت سردار سلیمانى، 
اتفاقات تشییع، سقوط هواپیما و... با حال بد ما باید کار طنز مى ساختیم. آن هم با محدودیت هایى 
که ساخت طنز دارد و یواش یواش با خودمان هم که شــوخى مى کنیم مى گویند نباید با خودت 

شوخى کنى!
■ من گاهى متوجه نمى شوم که از َقَدر بودن رقیب مى گویند و اینکه «دوپینگ» هیچ شانسى در 
نوروز نداشته. اگر اینطور باشد که باید بقیه شبکه ها کارشان را تعطیل کنند. من خودم با «پایتخت» 
خندیدم و خیلى دوستشان داشتم. اینکه از دور بنشینى و ایراد بگیرى هیچ کارى ندارد. کافى است 
یک بار در مقام بازیگر، کارگردان و نویسنده باشى و قرار باشــد با مخاطب ارتباط بگیرى و او را 
بخندانى، مى فهمى چه مصیبت هایى دارد. از اول هم قرار نبود رقابتى اتفاق بیافتد و طبعًا باید به 

سلیقه هاى مختلف خوراك داده شود. من فکرکنم «دوپینگ» هم مخاطب خودش را پیدا کرد.
■ جاى بدبختى است که تو بخواهى یک لحظه بازسازى کنى یا پارادوى یک اتفاق را در چهل 
چهل وپنج سال قبل انجام بدهى و اینطور به چارمیخ کشــیده شوى، این از عقب ماندگى است. 
پارودى همه جاى دنیا هست. پارودى یعنى هجو یا کمدى یک واقعه یا اثر. حتى واقعه تاریخى 
را بازسازى مى کنى و این یکى از راه هاى کمدى است. االن محسن تنابنده و آقاى مقدم باید چه 
کنند که بتوانند بخندانند؟ شاید من هم در سلیقه ام یکسرى چیزها نباشد ولى به موضوع کالن تر 
نگاه مى کنم و فکر مى کنم همیشه موفقیت عوارض دارد و این هم از عوارض موفقیت آقاى تنابنده 
و آقاى مقدم است. البته که به زودى این هم فراموش مى شود. چون زندگى آنقدر براى ما ماجرا 

دارد که هر روز صبح، دیروزمان به ابدیت مى پیوندد و فراموش مى شود.
■ من اوایل که کار تئاتر مى کردم نسبت به پژمان جمشیدى دافعه داشتم. چون در تئاتر امکانات 
سخت افزارى کم است و تعداد فارغ التحصیالن زیاد، امکان بروز کم است. براى همین نسبت به 
ورود افراد غیر همیشه دافعه وجود دارد اما در سال هاى اخیر نه تنها پژمان که خیلى از بازیگرهاى 
ســینما و تلویزیون که وارد تئاتر شــدند به تئاتر کمک زیادى کردند و شــاید بخش عظیمى از 

تماشاگران که به تئاتر اضافه شدند تحت تأثیر این افراد بوده است.
■ پژمان را پس از نمایش «ایستاده در غبار» دیدم و خیلى به من لطف داشت اما من نسبت به او 
گارد داشتم تا زمان فیلمبردارى سریال «زیرخاکى» که مجبور شدم تحملش کنم و دوستش دارم 
و به نظرم هیچ موفقیتى بى دلیل نیست و پژمان هم روز به روز دارد بهتر مى شود و در «زیرخاکى» 
هم نقش فوق العاده اى بازى کرده. هنوز هم فوتبال بازى مى کند و زمانى که در دماوند فیلمبردارى 
داشتیم هر شب سالن مى گرفت و همه را ردیف مى کرد و ده تا گل مى زد و کیف مى کرد. من اما 

هیچ وقت داخل زمین نرفتم و گفتم عمراً بگذارم به من استقاللى و تراکتورى الیى بزنى.
■من و مهدویان به شدت هنوز رفیقیم. اما از آنجایى که به واسطه پذیرشى که در مخاطبان اتفاق 
مى افتد ناخودآگاه موقعیت هایى به وجود مى آید که هم من در مقام بازیگر و هم حسین در مقام 
کارگردان با آدم هاى دیگر کار کنیم، قرار شد به هم فضا بدهیم و فکر مى کنم براى هر دویمان 
این کار خوب بود. من یک نقش متفاوت در یک فیلم خوب داشتم و حسین هم با پیمان معادى 

«درخت گردو» را داشت که مورد استقبال قرار گرفت و سیمرغ هم گرفت.
■ تنها دلیلى که من سعى مى کردم به سمت تلویزیون نروم یا نقش کوتاه بپذیرم این بود که من 
یک مشکلى دارم و آن هم این است که خجالتى هستم و تلویزیون بسیار رسانه فراگیرى است. 
االن بعد از «دوپینگ»  حتى با ماسک و کاله هم شناخته مى شوم و مردم به من لطف زیادى دارند 

و این یک مقدار من را اذیت مى کند./1612

با هادى حجازى فر از پژمان جمشیدى تا 
محمدحسین مهدویان

جاى بدبختى است 
که «پایتخت» را 

به چارمیخ
 کشیده اند

سیروس الوند: «خروج» اثر متفاوت و تازه اى در کارنامه حاتمى کیاست

«آیدان ترنر»، هنرپیشــه اى که همه او را با بازى در نقش «پولدارك» 
مى شناسند حاال در سریال جدید تلویزیونى «لئوناردو» جامه «داوینچى» 
را بر تن مى کند. «فرانک اسپوتنیز»، خالق سریال «مردى در قلعه بلند» 

کارگردانى این سریال را به عهده دارد.
این مجموعه براى پخش در سال 2021 برنامه ریزى شده است و طى این 
سریال به کشف یکى از اسرار شگفت انگیزترین و مرموزترین انسان هاى 
تاریخ پرداخته خواهد شد، مردى که تمام دنیا به کار و نبوغ او واقف هستند 

و شخصیت واقعى او هنوز در هاله اى از ابهام قرار دارد.
در این فیلم ترنر کنار «جیان کارلو جیانینى» (هنرپیشه «یدك کش22») 
که در نقش «آندره دل وروچیو» استاِد «لئوناردو داوینچى» ایفاى نقش 
کرده، بازى مى کنــد. «ماتیلدا دى آنجلیس» (هنرپیشــه فیلم «باطل 
کردن») نیز در نقش «کاترینا دا کِرمونا» از آشــنایان صمیمى داوینچى 
ظاهر مى شود. «فردى هایمن» نیز در نقش «استفانو جیرالدى» کارآگاه 
جوان اهل پودسا که به دنبال کشــف راز اصلى این داستان است، ایفاى 

نقش مى کند.
داوینچى در شــرایطى نامطلوب در توســکانى به دنیا مى آید و از همان 
کودکى ذهن سرکش و نزدیک به مافوق بشرى اش به دنبال کشف اسرار 
هستى مى گردد. تمام آثار او از علوم گرفته تا هنرى و مهندسى و آناتومى 
و شاعرى، تبلور انسانیت عمیق او در درك اسرار پیرامون جهان هستى 

به شمار مى آید.

مسعود ده نمکى گفت: اگر شــرایط تولید فراهم شــود، امسال یک فیلم 
سینمایى یا یک سریال مى سازم.

این کارگردان ســینما و تلویزیون گفت: «اخراجى ها» یک سه گانه بود که 
معلوم نیست ادامه داشته باشــد یا نه اما خاستگاه زمانى خودش را داشت و 
رکورددار در سینماى ایران شد، البته بعدها با آمارسازى و... رکورد آن شکسته 
شد. وى افزود: از یک جایى به بعد احساس کردم چرا باید حسادت و بغض 
دیگران را بر انگیزانم؟ به دلیل همین سعى کردم «اخراجى ها» در آن مقطع 
تمام شود. البته فیلم هاى بعدى ام نیز رگه هایى از طنز داشت و خدارا شکر 

از آن استقبال شد.
ده نمکى به آخرین ساخته خود «زندانى ها» که اخیراً از تلویزیون هم پخش 
شده است،  اشاره کرد و گفت: این فیلم با مفهوم «انتظار موعود» با اینکه از 
بازیگران چهره و تبلیغات چندانى برخوردار نبود، حدود پنج میلیارد تومان در 

سینماى ایران فروخت.
این کارگردان سینما و تلویزیون درباره جدیدترین فعالیت هاى هنرى خود 
در سال جارى اظهار کرد: باید موقعیت ساخت اثر پیش بیاید. در حال مذاکره 
هستم و البته پیشنهادهایى از سوى تلویزیون و سینما وجود دارد، امیدوارم 

امسال یکى از آن ها به نتیجه برسد.
ده نمکى با اشاره به تعطیلى فعالیت هاى سینمایى ناشى از شیوع ویروس کرونا 
و ادامه دامنه آن تا تابســتان گفت: باید دید شرایط تولید پیش مى آید یا نه، 
نمى توانم قول قطعى بدهم اما اگر شرایط مناسب باشد، مخاطبان یک فیلم 

سینمایى یا یک سریال را شاهد خواهند بود./1613

بازیگر نقش 
«لئوناردو داوینچى» 

معرفى شد

چرا «اخراجى ها» 
ادامه پیدا نکرد؟

مهــران مدیــرى در برنامــه «دورهمــى»، اعمال 
جریمه هاى پلیس در تعطیالت و سیزده به در را سوژه 

شوخى هاى خود قرار داد.
در بخشى از این برنامه مدیرى گفت: من در سیزده به 
در یک لحظه ماشینم را از حیاط بیرون آوردم تا ماشین 
دیگر را جابه جا کنیم. روى پل بــودم که 40 تومان 

جریمه شدم گفتم سرکار من روى پل هستم. بعد دیدم 
دوربین باالى چراغ برق فلش زد و پیامک آمد که 80 هزار 

تومان جریمه عبور و مرور غیر قانونى شده ام.
مجرى «دورهمى» گفت: ســرم را باال آوردم که 

ببینم دوربین کجا قرار دارد، دیدم ماشین روى 
هوا مى رود. متوجه شدم جرثقیل آمده و زنجیر 
انداخته و ماشین را حمل مى کند. گفتم اجازه 
بدهید من برم و شــلوارم را عوض کنم. اما 
همان موقــع یکى از رئیــس هاى پلیس 
تماس گرفت و گفــت مدیرى براى چى 
بیرون آمدید؟ گفتم آقا جوانى کردم یک 

فرصت به من بدهید.(خنده)

قطعه «همدم» بــا همکارى ســاالر عقیلى، پرویز 
پرستویى و فاضل جمشــیدى در راستاى همدلى و 
همراهى با مردمى که این روزها در قرنطینه خانگى 
به ســر مى برند، به زودى منتشر مى شود. این قطعه 
موسیقایى که هم اکنون مراحل پایانى ضبط را پشت 

سر گذاشته، قرار است به زودى منتشر شود.
این اثر با شعرى از علیرضا بهرامى، ملودى از فاضل 
جمشــیدى و با تنظیم ارکستر محســن غالمى، از 
موســیقیدان هاى مقیم مازندران ســاخته مى شود. 
همچنین نوازندگانى همچون علیرضا احمدى، حسین 
رودگر، رؤیا باقرزاده و ارکستر زهى در تولید این قطعه 

همکارى داشته اند.
قطعه «همــدم» ابتدا با شــعرخوانى و دکلمه پرویز 
پرستویى بر روى بیت هایى از موالنا، حکایت امید، 
صبر، وحدت و شادى را روایت مى کند، سپس با آواز 
شور با صداى ســاالر عقیلى و اجراى سه خواننده بر 

روى شعر «همدم»  ادامه مى یابد.

تصویربردارى ســریال طنز «پدر پسرى» همنشین 
سفره هاى افطار مردم در رمضان 99، ادامه دارد.

سریال طنز «پدر پسرى» به کارگردانى محمدرضا 
حاجى غالمى براى پخش از شــبکه 5 سیما در ماه 
مبارك رمضان آماده مى شود. تاکنون تصویربردارى 
20 قسمت از این سریال انجام شــده و همزمان با 

تولید، مراحل فنى آن نیز در حال پیگیرى است.
فیلمبردارى سریال این روز ها در دانشگاه خوارزمى با 
حضور مهران رجبى و محمدجواد جعفرپور ادامه دارد و 
گروه سازنده با تمام قوا براى رساندن کار به شب هاى 

ماه مبارك رمضان در حال فعالیت هستند.
بازیگران اصلى این سریال  عزت ا... مهرآوران، مریم 
سرمدى، افشین ســنگ چاپ، محمدجواد جعفرپور 
و کتایون بختیارى، یدا...  شــادمانى و مهران رجبى 

هستند.
گفتنى است با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور 
عوامل این سریال به صورت مستمر در پشت صحنه 

پایش و تمام نکات بهداشتى رعایت مى شوند.

همکارى متفاوت 
ساالر عقیلى و 
پرویز پرستویى

سریال طنز جدید 
تلویزیون براى 
ماه رمضان

سیروس الوند، کارگردان باسابقه سینما گفت: فیلم «خروج» از آثارى 
بود که در زمان جشنواره دیدم و دوســت داشتم. به نظرم این فیلم 

اثرى تازه و متفاوت در کارنامه آقاى حاتمى کیاست.
الوند باتوجه به قاچاق فیلم «خروج» اظهار کرد: امیدوارم مردم این 
فیلم را به شکل قانونى تماشا کرده باشند و به سوءاستفاده کنندگان 
اجازه ندهند حقوق فیلم را ضایع کنند. همچنین امیدوارم فیلم دستکم 
سرمایه اولیه را بازگرداند چراکه با این پول باز هم فیلم تولید خواهد 

شد و به گردش سرمایه در سینما کمک خواهد کرد.

او افزود: منتظرم اگر شرایط مساعد باشد من نیز فیلمم را به همین 
شیوه اکران کنم.

کارگردان فیلم «دست هاى آلوده» گفت: سینما رفتن و فیلم دیدن 
یک عادت است و باید در سالن سینما شکل بگیرد و این عادت نباید 
از زندگى حذف شود اما فعًال که شــرایط به گونه اى است که مردم 
نمى توانند به سالن هاى سینما بروند، باید عادت فیلم دیدن همچنان 
حفظ شود. همچنین ما چیزى حدود صد فیلم اکران نشده داریم که 
معلوم نیســت کى فرصت امکان نمایش پیدا کنند و یا حتى هرگز 

چنین فرصتى را به دســت نیاورند. سرمایه عظیمى براى تولید این 
فیلم ها هزینه شده و در صورت اکران این سرمایه به سینما بازخواهد 
گشت. چرخه تولید در ســینما با نمایش فیلم ها در گردش خواهد 
بود بنابراین مى توان از اکــران آنالین در جهت نمایش این آثار نیز 

بهره برد.
الوند اظهار کرد: در کشور هند بســیارى از فیلم ها پیش از نمایش 
عمومى در فروشگاه ها و به صورت ویدی ویى نمایش داده مى شوند و 
هیچ واهمه اى از اکران به این صورت وجود ندارد چراکه مردم وقتى 

فیلم را تماشا مى کنند اگر دوستش داشته باشند ترغیب مى شوند که 
در سالن سینما نیز آن را تماشا کنند. در هند فیلم دیدن در سالن سینما 
هنوز یک عادت است. البته ســینماها نیز مجهز و مدرنند و مردم را 

براى رفتن به سینما ترغیب مى کنند.
او در ادامه گفت: شرایط تماشاى فیلم با یک جمع چندصد نفره بسیار 
لذت بخش اســت و حس جمعى زیبایى دارد. اما حاال که اکران به 
این شکل وجود ندارد مى توان از تکنولوژى بهره برد و فیلم ها را به 

صورت آنالین اکران کرد.

ــه «دورهمــى»، اعمال 
الت و سیزده به در را سوژه 

ى گفت: من در سیزده به 
ط بیرون آوردم تا ماشین 
پل بــودم که 40 تومان 

 روى پل هستم. بعد دیدم 
0ش زد و پیامک آمد که 80 هزار 

ر قانونى شده ام.
ســرم را باال آوردم که 

دیدم ماشینروى
یل آمده و زنجیر 
کند. گفتم اجازه
اما  عوض کنم.
س هاى پلیس 
ى براى چى 
ى کردم یک 

خاطره جالب مهران مدیرى از جریمه شدنش 
در سیزده به در

«لئوناردو دى کاپریو» به طرفدارانش این فرصت را داده  است تا در کنار او و 
«رابرت دنیرو» در فیلم بعدى «مارتین اسکورسیزى» ظاهر شوند.

دى کاپریو روز چهارشــنبه 15 آوریل در صفحه اینستاگرام خود در کلیپى 
مشترك با رابرت دنیرو اعالم کرد که به یکى از طرفدارانش این فرصت را 
مى  دهد تا در فیلم آینده اش با عنوان «قاتلین ماه کامل» در کنار این دو بازیگر 
حضور یابد. بنا به توضیحات این کلیپ برنده همچنین مى تواند یک روز را 
سر صحنه همراه با دى کاپریو، دنیرو و اسکورسیزى سپرى کند و همینطور 

به روز افتتاحیه فیلم هم دعوت مى شود.
دى کاپریو در کپشن پست خود اینچنین توضیح داده است: ما اخیراً براى آنکه 
مطمئن شویم هر خانواده نیازمند در این زمان بحرانى به غذا دسترسى پیدا 
کند، راه  اندازى کرده ایم. جوامع آسیب پذیر ما اکنون بیش از پیش به حمایت 
ما نیاز دارند. به همین دلیل است که از شما مى خواهیم به ما کمک کنید. اگر تا 
به حال به این فکر کرده  اید که چطور مى توانید با رابرت دنیرو و من کار کنید، 
این شانس شماست. رابرت و من قرار است در یک فیلم جدید با نام «قاتلین 
ماه کامل» به کارگردانى مارتین اسکورسیزى بزرگ بازى کنیم. ما مى  خواهیم 
نقش یک سیاهى لشکر را به شما پیشنهاد کنیم، فرصتى که البته روز را با سه 

نفر از ما سپرى کنید و در برنامه افتتاحیه فیلم نیز شرکت کنید.
دى کاپریو در پایان با معرفى یک سایت نوشته است: براى شرکت، لطفاً 
به این وبسایت بروید و  هرچه را که مى توانید اهدا کنید، 100 درصد مبالغ 
اهدایى شما به این  جاهایى مثل شرکت هاى «هیچ بچه گرسنه اى نباشد» و 

یا «صندوق غذاى آمریکا» مى رود.

پیشنهاد جالب 
«دى کاپریو» به هواداران
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بازیکن تیم فوتبال ســپاهان مى گوید این روزهــا مربیان از راه دور 
بازیکنان تیم را کنترل مى کنند.

 رضا میرزایى، بازیکن ســرعتى تیم فوتبال سپاهان در گفتگویى در 
پاسخ به این ســئوال که مربیان ســپاهان چطور تمرینات بازیکنان 
را کنترل مى کنند، اینطور پاســخ داد: تمرینــات را در گروه براى ما 
مى فرســتند و بعد ما فیلم را براى آنها مى فرستیم، در واقع کنترل از 
راه دور وجود دارد. شــرایط االن در دنیا و کشــور خیلى سخت شده؛ 
فوتبالیست ها همه در خانه هســتند و در خانه تمرین مى کنند. این 
شرایط را خیلى سخت مى کند و امیدوارم که هر چه سریع تر این 
بیمارى تمام شود تا مردم و فوتبالیســت ها دوباره دور هم جمع 

شوند و تیم خودشان را تشویق کنند.
میرزایى در رابطه با اینکه پرسپولیس با 10 امتیاز صدرنشین 
مسابقات لیگ برتر است و برخى از پیشکسوتان این باشگاه 
معتقدند جام را باید به این تیم بدهند، بیان کرد: همچنین 
چیزى را تا حاال نشنیده ام که تیمى را وسط لیگ قهرمان 

اعالم کنند. در دنیا اصًال چنین چیزى نبوده است.

میرزایى در ادامه با اشاره به بازى لغو شده پرسپولیس و سپاهان که با 
رأى کمیته انضباطى با نتیجه 3 بر صفر به سود پرسپولیس اعالم شده، 
توضیح داد: مگر مى شــود بازى اى که انجام نشده، 3 امتیازش برود 
براى تیم دیگر. همه مى دانند در آن بازى مشکالتى وجود داشت که ما 
دیر به استادیوم رسیدیم. 100 در صد نتیجه آن بازى مانند بازى رفت 
باید در زمین مسابقه مشخص شود. ما مى خواستیم بازى کنیم ولى 

این شرایط خیلى خاص به وجود آمد.
وینگر راست که تولد 24 سالگى اش را هفته گذشته پشت سر گذاشت، 
در این مورد گفت: تولدم هفته پیش بود و هواداران خیلى به من لطف 
داشتند. خیلى من را شرمنده کردند و دست تک تک آنها را مى بوسم. 
از دو سه روز قبل شــروع به تبریک گفتن کردند که این نشان دهنده 
معرفت آنهاســت. بنابراین ما هم باید هر چه تــوان داریم، در زمین 
مسابقه براى خوشحالى آنها  بگذاریم و 100 در صد هم همینطور است. 
باید از آنها تشکر ویژه اى داشته باشم که همیشه به عنوان یک بومى 
حامى من بوده اند. امیدوارم با بازى هاى خوب دلشان را شاد کنم و با 

بازى هاى خوب همیشه پرچم و مکتب سپاهان را باال نگه داریم.

او در پاسخ به این سئوال که آیا از بازگشت به سپاهان در شرایطى که 
فصل خوبى را در فوالدخوزستان پشت سر گذاشت، راضى است یا خیر، 
عنوان کرد: خدا را شکر فصل خیلى خوبى در فوالدخوزستان داشتم. 
با اینکه اصفهانى بودم، خیلى هواى من را داشتند. من را خیلى دوست 
داشتند. در تمام مصاحبه هایم هم از آنها تشکر و قدردانى کرده ام. در 
مورد بازگشتم، چون من قرضى به این تیم رفته بودم، در بازگشتم هم 
نقشى نداشتم و انتقالى میان باشگاه ها بود و چیزى دست من نبود. در 
نهایت این دو باشگاه نامه نگارى کردند و من به سپاهان برگشتم، تا در 
خدمت تیم محبوبم یعنى سپاهان باشم. امیدوارم فوالدى ها هم موفق 
باشند، چون پتانســیل یک تیم قهرمان را دارند؛ امکانات و هواداران 
خیلى خوبى دارند و امیدوارم بهترین اتفاقات هم براى آنها رقم بخورد.

میرزایى که در فصل جارى توسط قلعه نویى در دو پست وینگر و دفاع 
راست مورد استفاده قرار گرفته است، اینطور حرف هایش را خاتمه داد: 
ان شاء ا... بتوانیم مردم اصفهان را همیشه خوشحال نگه داریم. چون 
سپاهان تنها دلخوشى این مردم است و امیدوارم با ریشه کن شدن این 

بیمارى دوباره هواداران را در ورزشگاه ببینیم.

رضا میرزایى: 

سپاهان تنها دلخوشى اصفهانى هاست

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان در گفتگویى 
تفصیلى از دوران حرفه اى اش در فوتبال صحبت کرد.

مهدى خلیل، دروازه بان تیم ملى لبنان و ذوب آهن ایران 
پس از کســب همه عناوین با العهد لبنان پــس از تنها 
خوردن چهار گل  در 11 بازى براى کسب عنوان برترین 
دروازه بان قاره کهن از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا با 

رقباى قدرتمندى در سطح قاره تالش کرد.
عالقه شــما به فوتبال از کجا شروع 

شد؟
فعالیت من در سیرالئون در یک باشگاه محلى به نام جوانان 
آغاز شــد و تمرینات توسط ســرمربى لیبیایى پالو انجام 
مى شد و من به عنوان مدافع بازى مى کردم. یک روز، بالو 
از من خواست که به عنوان دروازه بان بازى کنم، بنابراین 
من هم با عملکرد خوبى که داشتم درون دروازه جا گرفتم.

از مدرسه خوشتان مى آمد؟
من از مدرسه بین المللى و مشهورى که پدرم بابتش کلى 
هزینه کرده بود همیشه فرار مى کردم و به همین دلیل هم 
چند بار از مادرم کتک خوردم! یا وقتى دوباره با لباس هاى 
کثیف از مدرسه به خانه برگشــتم با دمپایى مادرم مواجه 
مى شدم! از پدرم خواستم بیخیال درس خواندن من شود، 

چون نمرات من همیشه صفر بود!
فعالیت اصلى شــما در فوتبال کدام 

تیم بود؟

بیشتر وقت خود را در باشگاه ورزشى جوانان مى گذراندم و 
با خردساالن ورزش کردم و بعد از ظهر با بزرگساالن، چون 
سعى مى کردم زمان بیشــترى را در این باشگاه بگذرانم. 
عموى من حســین خلیل، فوتبالیست بود به او لقب ارتقا 
دهنده داده بودند. او مرا تشویق مى کرد که به فوتبال  ادامه 
دهم. در سن 16 سالگى مقابل تیم یوهانسن بازى کردیم 
که در آنجا یکى از بانوان به نام «عایشه» به دنبال جذب 
بهترین بازیکنان براى برپایى اردو ها در اسپانیا و سوئد و 
درنهایت پرورش اســتعداد بود. من به یوهانسن منتقل 
شــدم و همچنان از تمرینات با لباس هاى کثیف به خانه 
برمى گشتم! همچنان هم مادرم به من مى گفت: «ببینیم  

فوتبال براى تو چه سودى خواهد داشت».  
چه کسى استعداد شما را کشف کرد؟
پاتریک مورك هنگام قهرمانى در غنا مرا کشف کرد. 

چگونه به لبنان رفتید؟
در اوایل سال 2013، من از طریق على کلیسه و رضا آنتار 
به لبنان رفتم. در آنجا العهد مى خواست که در ابتدا من را 
جذب کند که به تیم دیگرى رفتم و بعد سه سال به العهد 
رفتم و تمامى عناوین را با این تیم به دست آوردم. االن هم 

در ذوب آهن هستم.
بهترین خاطره شما در فوتبال چیست؟

محجوبه به من یک روز گفــت دروازه بان تیم ملى لبنان 
مى شــوى و در تیمت مى درخشــى. یــک روز در لیگ 
قهرمانان آســیا با الرفاع بحرین بــازى کردیم و بازى را 
یک بر صفر پیروز شــدیم و هرگز این خاطره را فراموش 

نمى کنم.
بدتریــن تجربه شــما بــه عنوان 

دروازه بان چیست؟
بدترین تجربه زمانى بود که من در اســپانیا مقابل رئال 
مادرید زیر 19 سال بازى کردم و ما (9-0) باختیم و هفت 

گل آن را من خوردم و تا خانه گریه مى کردم.
تیم مورد عالقه شــما در جهان کدام 

است؟
منچستر یونایتد و من این باشگاه را تا حد جنون مى پرستم 

و لحظه هاى خوش این تیم را فراموش نمى کنم.
الگوى شما در دروازه بانى کیست؟

ادوین فن در سار دروازه بان هلندى.
سرگرمى هاى مورد عالقه شما غیر از 

فوتبال چیست؟
من عاشق تنیس و شنا هستم.

مهدى خلیل: 

منچستر یونایتد را 
در حد جنون مى پرستم!

ارم با بازى هاى خوب دلشان را شاد کنم و با 
پرچم و مکتبسپاهان را باال نگه داریم.

سپاهان تنها دلخوشى این مردم است و امیدوارم با ریشه کن شدن این 
بیمارى دوباره هواداران را در ورزشگاه ببینیم.

آقاى گل فعلى مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور 
از سقف آرزوهایش سخن گفت.

على خــدادادى، مهاجم ســابق باشــگاه ذوب آهن 
اصفهان که ســابقه آقاى گلى در لیگ برتر امیدهاى 
کشــور را نیز در کارنامــه دارد، در این فصل ســرباز 
تیم دســته اولى نیروى زمینى تهران شــده است. وى 
درخصوص آخریــن اخبار حول محور باشــگاه نیروى 
زمینى تهران گفت: از زمانى که ســتاد ملــى مبارزه با 

ویروس کرونا اعالم کرد تمرینات تیم هاى ورزشى تعطیل 
شــود، تیم ما نیز تمریناتش را تعطیل کــرد و بازیکنان به 

قرنطینه خانگى رفتند. در شرایطى هستیم که باتوجه به امکانات 
کم، مى خواهیم در میانه جدول بمانیم و ســقوط نکنیم. یک ماه در 

منزل تمرین کردیم اما درحال حاضر در پیست هاى دوومیدانى مشغول 
تمرینات هوازى هستیم تا اگر بازى ها شروع شــد، بدن هایمان آماده

 باشد.
خدادادى درخصوص جدایى از باشگاه ذوب آهن گفت: من با شرایطى که 

داشتم، دوست داشتم از ذوب آهن جدا شــوم ولى باشگاه به من رضایتنامه 
نمى داد و مجبور شدم خودم را ســرباز کنم. 16 سال در باشگاه ذوب آهن توپ 

زدم و از 16 سالگى در بزرگساالن بازى کردم. خداراشکر در نیروى زمینى شرایط 
خوبى برایم پیش آمده و هرکسى آرزو دارد در ذوب آهن بازى کند اما واقعًا در این 
تیم سختى کشیدم. در ذوب کم و کسر نداشتم اما به بازیکنان بومى بها نمى دهند و 
بازیکنان غیربومى را بیشتر اهمیت مى دهند. نه اینکه دوست نداشته باشم برگردم 
بلکه دوست دارم با شرایط بهتر برگردم. خیلى دوست دارم به تیمى که در آن بزرگ 
شدم کمک کنم. خیلى به من در ذوب آهن ظلم شد و مدیریت مى  توانست خیلى 

به من کمک کند اما اینطور نشد.

على خداداى: 
در ذوب آهن 

خیلى به من ظلم شد

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن معتقد اســت تصمیم گیرى درباره 
کاهش قرارداد بازیکنان و مســائل مالى باشگاه ها باید با توافق و 

رضایت طرفین همراه باشد.
جواد محمــدى در گفتگویى با اشــاره به تصمیــم فیفا مبنى بر 
ادامه لیگ ها و راهکارهاى ارائه شــده در ایــن خصوص اظهار 
کرد: همانطور که قبًال هم گفته ام بهترین مرجعى که قادر باشــد 
درخصوص سرنوشــت لیگ ها به نحوى تصمیم گیرى کند که 
با کمترین ضرر، تنش و مشــکل مواجه شــود فیفاست و اکنون 
نیز موضع من همان اســت. قطعًا فیفا در تصمیم گیرى هایش به 
گونه اى عمل خواهد کرد که کمترین آســیب به تمام اشخاص 
حقیقى و حقوقى که در فوتبال فعالیت مى کنند وارد شــود و تمام 

موارد الزم در این زمینه را لحاظ خواهد کرد.
وى ادامه داد: فیفا هــم در چند وقت اخیر در حال آماده ســازى 
پروتکل و راهکار براى سرنوشــت لیگ ها است و این پروتکل ها 
را فعًال در حد پیشــنهاد ارائه داده و از کشورهاى عضو درخواست 

کرده اســت درباره لیگ ها با صبر و حوصله پیش بروند تا ببینیم 
در ادامه چه وضعیتى بر شــرایط دنیا حاکم خواهد شــد و اوضاع 
به چه صورت پیش خواهد رفت. بــا این حال معتقدم فیفا باید هر 
چه زودتر دستورالعمل را مشــخص کند. ممکن است فیفا بعد از 
آنکه کشــورهاى عضو شرایط را بررســى کرده و به اندازه کافى 
نیز صبر کردند، تصمیم به لغو لیگ هــا بگیرد و یا پروتکلى براى 
برگزارى بازى ها ارائه دهد. ممکن اســت تصمیــم به تغییر بازه 
زمانى پنجره نقل و انتقاالتى بگیرد و یا مجــدداً زمان برگزارى 
رقابت هاى مقدماتى جام جهانــى را تغییر دهــد. نهایتًا فیفا به 
عنوان مرجع تصمیم گیرى و قانونگــذار فوتبال در این خصوص 
تصمیم گیرى هاى الزم را انجام خواهد داد و فدراســیون ما هم 
یکى از فدراسیون هاى عضو است و طبعًا در تصمیماتى که خواهد 
گرفت، ضمن در نظر گرفتن الزامات و دستورالعمل هاى ستاد ملى 

مبارزه با کرونا ابالغ فیفا را هم لحاظ خواهد کرد.
وى در پاســخ به اینکه با توجه به خســارات مالى وارد شــده به 

باشگاه هاى فوتبال موافق کاهش دستمزد بازیکنان است یا خیر، 
گفت: با توجه به شرایطى که حاکم شــده است ما باید تمام ابعاد 
این مسئله را در نظر بگیریم. نباید در این مورد یک سویه نگاه کرد 
و نظر داد که حتمًا باید بازیکنان دستمزدشان را کاهش دهند و یا 
الزامًا با کاهش دستمزدها مخالفت کنیم، چون باالخره بازیکنان 
کار یا حرفه دیگرى به جز فوتبال ندارند و حق و حقوق تمام فعاالن 
در فوتبال از جمله مربیــان و بازیکنان حتمًا باید مدنظر باشــد. 
نمى توان یک سویه در خواست کرد بازیکنان و مربیان بخشى از 
قراردادهایشان را دریافت نکنند و یا ببخشند و یا باشگاه ها مبلغى 

متضرر شوند یا نشوند. 
محمدى افزود: البته باید دو نکته را در نظر گرفت؛ نخســت آنکه 
توصیه ها و راهکارهاى فیفا بــراى تصمیم گیرى درباره کاهش 
دستم زد بازیکنان و مربیان تأثیر بســزایى در این موضوع دارد و 
مورد دوم، تصمیم گیرى در این مورد باید در قالب توافق و همراه 

با رضایت طرفین باشد. 

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

کسر قرارداد باید با رضایت طرفین باشد

بازیکن تیم فوتبال ســپاهان مى گوید این روزهــا مربیان از راه دور 
بازیکنان تیم را کنترل مى کنند.

 رضا میرزایى، بازیکن ســرعتى تیم فوتبال سپاهان در گفتگویى در 
پاسخ به این ســئوال که مربیان ســپاهان چطور تمرینات بازیکنان 
را کنترل مى کنند، اینطور پاســخ داد: تمرینــات را در گروه براى ما 
مى فرســتند و بعد ما فیلم را براى آنها مى فرستیم، در واقع کنترل از 
راه دور وجود دارد. شــرایط االن در دنیا و کشــور خیلى سخت شده؛ 
خانه تمرین مى کنند. این فوتبالیستها همه در خانه هســتند و در
خیلى سخت مى کند و امیدوارم که هر چه سریع تر این شرایط را

بیمارى تمام شود تا مردم و فوتبالیســت ها دوباره دور هم جمع 
شوند و تیم خودشان را تشویق کنند.

صدرنشین  10 امتیاز میرزایى در رابطه با اینکه پرسپولیس با
مسابقات لیگ برتر است و برخىاز پیشکسوتان این باشگاه 
معتقدند جام را باید به این تیم بدهند، بیان کرد: همچنین 
چیزى را تا حاال نشنیده ام که تیمى را وسط لیگ قهرمان 

است. اصًال چنین چیزى نبوده اعالم کنند. در دنیا
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سپاهان تنها د

گفتگویى ذوبآهــن اصفهان در دروازه بان تیم فوتبال
فوتبال صحبت کرد. دوران حرفه اى اش در تفصیلى از

مهدى خلیل، دروازه بان تیم ملى لبنان و ذوب آهن ایران 
پس از کســب همه عناوین با العهد لبنان پــس از تنها 
خوردن چهار گل در 11 بازى براى کسب عنوان برترین 
دروازه بان قاره کهن از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا با 

رقباى قدرتمندى در سطح قاره تالش کرد.
عالقه شــما به فوتبال از کجا شروع 

شد؟
فعالیت من در سیرالئون در یک باشگاه محلى به نام جوانان 
آغاز شــد و تمرینات توسط ســرمربى لیبیایى پالو انجام 
مى شد و من به عنوان مدافع بازى مى کردم. یک روز، بالو
از من خواست که به عنوان دروازه بان بازى کنم، بنابراین
من هم با عملکرد خوبى که داشتم درون دروازه جا گرفتم.

از مدرسه خوشتان مى آمد؟
من از مدرسه بین المللى و مشهورى که پدرم بابتش کلى 
هزینه کرده بود همیشه فرار مى کردم و به همین دلیل هم 
با لباس هاى  مادرم کتک خوردم! یا وقتى دوباره چند بار از
کثیف از مدرسه به خانه برگشــتم با دمپایى مادرم مواجه 
مى شدم! از پدرم خواستم بیخیال درس خواندن من شود، 

چون نمرات من همیشه صفر بود!
فعالیت اصلى شــما در فوتبال کدام 

تیم بود؟

بیشتر وقت خود را در باشگاه ورزشى جوانان مى گذراندم و 
با خردساالن ورزش کردم و بعد از ظهر با بزرگساالن، چون 
سعى مى کردم زمان بیشــترى را در این باشگاه بگذرانم. 
عموى من حســین خلیل، فوتبالیست بود به او لقب ارتقا 

منچستر یونایتد را 
انتشار اخبارى درباره معوقات فدراسیون فوتبال کشورمان از در حد جنون مى پرستم!

فدراسیون جهانى (فیفا) باعث سردرگمى افکار عمومى در این 
باره شده است. البته عدم اطالع رسانى رسمى و جامع درباره 
جزئیات و نــکات این موضوع نیز مزید بر علت شــده تا این 

وضعیت بسط پیدا کند.
در این راستا یک منبع آگاه گفت: فدراسیون کشورمان با توجه 
به ســرفصل هاى مختلف، رقمى معادل 5/5 میلیون دالر از 
فیفا طلب دارد که هنوز موفق به دریافت نشده که دلیل آن، 
تحریم ها و کارشکنى هاى صورت گرفته توسط دشمنان قسم 

خورده این مرز و بوم است.
وى ادامه داد: در این موضوع بیش از دو میلیون دالر متعلق به 
کمک هاى ساالنه فیفاست. مابقى نیز در ذیل پروژه فوروارد 
(طرحى براى توسعه و پیشرفت فدراسیون هاى ملى در جهان) 
تعریف مى شــود. این ارقام نزد فیفا موجود است و به فوتبال 

ایران تعلق دارد.
این منبع آگاه متذکر شد: البته طراحى الزم صورت گرفته تا این 
مبالغ به شکلى در اختیار فدراسیون و فوتبال کشور قرار گیرد 
که در آینده اجرایى خواهد شد. در این بین، برخى تخلفات و 

جرائ مى صورت گرفته توسط فیفا یا موارد اینچنینى، گاهى از 
این منبع کسر مى شود.

وى خاطر نشان کرد: برخى باشــگاه ها در فیفا نیز معوقاتى 
در حدود دو میلیون دالر دارند که ذیل مطالبات فدراســیون 

قرار ندارد.
پاداش هایى براى جام جهانى نیز توســط فیفا به فدراسیون 
تعلق گرفته بوده که به اشــکال مختلف هزینه شــده است. 
هم اکنون، فدراسیون مطالبه اى در این باره ندارد و معوقات 

باشگاه ها مربوط به این بخش است.

فدراسیون معوقاتش را مى گیرد

براى چندمین بار شایعه ممنوعیت جذب بازیکن و مربى خارجى توسط سرخابى ها به گوش مى رسد. 
ظاهراً بدهى هاى خارجى دو باشــگاه، وزارت ورزش را به شدت کالفه کرده و آنها راهى ساده تر از 
حل صورت مسئله پیدا نکرده اند. البته آنقدر خارجى بنجل زیاد داشته ایم که تصویب اجراى این 
قانون خیلى هم جنجالى نمى شود، اما خداوکیلى حیف نیست امثال بشار یا دیاباته جذب نشوند؟ 
همچنین به دوستان عزیزمان یادآورى مى کنیم ایرانى الکى گران هم کم نداریم. شما مثالً  میزان 
کارایى مرتضى تبریزى یا حتى داریوش شــجاعیان را با هزینه اى که صرف رضایتنامه آنها شد 
تطبیق بدهید ببینید مى ارزیده یا نه؟ یا همین یحیى گل محمدى عزیز که آخر فصل مى توانست 
بدون پول رضایتنامه به پرسپولیس بیاید، اما یک رقم عجیب و تاریخى صرف انتقال او شد. بهتر است 

وزارت ورزش به جاى برخورد بخشنامه اى، این قبیل موارد را مدیریت کند.

حیف نیست دیاباته در این لیگ نباشد؟

خشن ترین ملى پوش تاریخ فوتبال ایران
دارنده رکورد بیشترین تعداد بازى ملى، خشن ترین 

بازیکن ملى ایران از ابتدا تاکنون است.
 تیم ملى فوتبال ایــران در تاریخ حیاتش 554 
بازى رسمى و غیر رسمى دارد و در این بازى ها 
تعداد زیادى بازیکن به میدان رفته و کارت هاى 
زیادى در این بازى ها رد و بدل شده و ملى پوشان 
زیادى از ایران هم در ایــن بازى ها کارت هاى 

رنگى گرفته اند.
رکورد دریافت بیشــترین کارت هاى رنگى در 
بین همه ملى پوشان ایران از سال هاى گذشته 
تاکنون به بازیکنى تعلق مى گیرد که رکورددار 

بیشترین تعداد بازى ملى هم مى باشد.
جواد نکونام هافبک دفاعى سال هاى نه چندان 
دور تیم ملى که با 151 بازى ملى داراى بیشترین 
تعداد بازى ملى و بــا 39 گل بعد از على دایى و 
کریم باقرى سومین گلزن برتر ملى ایران است، 
با 25 اخطار و یک اخراج، پر کارت ترین بازیکن 
ملى ایران نیز مى باشد که البته با توجه به پست 
بازى نکونام و تعداد باالى بازى هاى او این تعداد 

کارت نمى تواند آمار عجیب یا حتى بدى باشد.

بعد از نکونام هم دستیار کنونى وى در تیم فوالد 
دومین بازیکن پر کارت تیم ملى است. حسین 
کعبى، مدافع راست ســابق تیم ملى که 84 بار 
پیراهن ملى را بر تن کرده، با 24 کارت زرد و یک 
کارت قرمز دومین بازیکن پر کارت و خشن تیم 
ملى است. کعبى هشتمین نفر در لیست بازیکنان 

پر کار تیم ملى است.

در رده ســوم پر کارت ترین بازیکنان ملى نیز 
یک هافبک دفاعى دیگر قرار دارد. این بازیکن 
آندرانیک تیموریان است که با 23 کارت زرد و 
یک کارت قرمز ســومین بازیکن پر کارت تیم 
ملى است . آندو در حالى این آمار را از خود به جاى 
گذاشته که با 101 بازى ملى ششمین بازیکنى 

است که بیشترین تعداد بازى ملى را دارد.
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مزایده اموال غیرمنقول(اسناد رهنى)
 : پرونــده  شــماره   139903902133000001  : آگهــى  شــماره 
139504002004000817آگهى مزایده پرونده کالســه 9700702 و 9700704 
و9700705 و    9700706 الف ) ششــدانگ یکباب کارخانــه پالك ثبتى  4 فرعى 
مجزى شــده از 179/1 اصلى به مســاحت چهار هزار و پانصد وپنجاه و یک متر و 
هفتاد دســى متر مربع واقع در بخش 12 ثبت اصفهان به آدرس : اصفهان کیلومتر 
5 جاده نجف آباد تیران منطقه صنعتى حاجى آباد خیابان اول که برابر نامه شــماره 
139785602030005314 مورخ 97/08/22 اداره ثبت اســناد و امالك نجف آباد 
سند آن در صفحه 396 دفتر جلد 3 امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 10374 با شماره 
چاپى 599526 صادر شده است با حدود و مشــخصات : شماال درب و دیواریست به 
خیابان احداثى از پالك باقیمانده بطول 61/45 شــرقًا دیــوار بدیوار پالك 179/1 
باقیمانده بطــول 75/95 متر جنوبًا بطول 48/15 متر دیواریســت به پالك 179/1 
باقیمانده دوم که شرق مجاور اســت بطول 7/90 متر دیواریست به پالك 179/1 
باقیمانده ســوم بطول 12/60 متر دیواریســت به پالك باقیمانده غربًا دیواربدیوار 
پالك 179/1 باقیمانده بطول 68/40 متر حقوق ارتفاقى ندارد. الف ) مشــخصات 

اموال غیر منقول :
مستحدثات محل مورد بازدید: 

1- ساختمان چهار طبقه ادارى واقع در جنب درب ورودى با اسکلت بتن آرمه – سقف 
ها تیرچه و بلوك که طبقه همکف تکمیل و مورد بهره بردارى قرار دارد و سه طبقه 
فوقانى بصورت صرفا دیوارهاى پیرامونى با آجر سفال و پالستر سیمان از طرف داخل 
اجرا شده است. در طبقه همکف درب و پنجره هاى فلزى – درب ورودى سکوریت ، 
سطوح دیوارها اندود گچ ، کف موزائیک ، درب هاى داخلى چوبى  (HPL)فاقد نما 

کارى و زیر بناى کل طبقات حدود ششصد و پانزده متر مربع مى باشد. 
2- ساختمان مســکونى مدیریت به مســاحت هشــتاد متر مربع با مصالح بنایى ، 
دیوارهاى باربر آجرى – ســقف هاى تیرچه و بلوك – ســطوح دیوارها اندود گچ و 

رنگ- کابینت فلزى – کف سرامیک و موزائیک – نماى سنگى
3- ساختمان سالن تولید پت با مساحت حدود دویست و سى متر مربع داراى اسکلت 
فلزى – ســقف با تیرچه و بلوك و قسمتى نیز بصورت شــیبدار با ورق هاى فلزى و 

آهکى – کف ها با سرامیک ضد اسید
4- اعیانى سه باب سالن واقع در طبقه فوقانى با مساحت حدود چهارصد و بیست متر 
مربع با اسکلت فلزى-ســقف ورق کرکره فلزى-دیوارهاى داخلى آجرى-کف ها 

موزائیک – پنجره ها فلزى – نماى آجر ماشینى 
5- ســالن اصلى تولید / و سالن تولید پنیر پیتزا با اســکلت فلزى با ارتفاع حدود پنج 
متر و دهانه هجده متر با پوشــش ســقف از ورق گالوانیزه و عایق پشم شیشه و تور 
مرغى با پوشش سقف کاذب بهداشتى (ضد اســید و بخار سود ) دیوارهاى آجرى با 
پوشش سرامیک ضد اسید تا زیر سقف – کف سازى با ســنگ گرانیت به مساحت 

حدود ششصد و هشتاد متر مربع
6- ساختمان رختکن هاى مردانه و زنانه و سرویس هاى بهداشتى با مصالح اسکلت 
فلزى با سقف تیرچه و بلوك – دیوارهاى آجرى – ســطوح دیوارها با کاشى ، کف 

سرامیک با دربهاى آلومینیومى به مساحت حدود یکصد و سى متر مربع 
7- سالن تولید دوغ با مصالح اسکلت فلزى ، دیوارهاى آجرى ، سقف با ورق گالوانیزه 
و پشم شیشه و تور مرغى با اجراى سقف کاذب بهداشتى از نوع ضد بخار سود و اسید 

/ کف سازى با سنگ گرانیت به مساحت حدود دویست و ده متر مربع 
8- سالن تاسیسات گرمایشى با مصالح اسکلت فلزى ، ســقف شیبدار یکصرفه و با 
رویه ورقهاى گالوانیزه – دیوارهاى آجرى – کف ســازى بتن مسلح و موزائیک با 

مساحت حدود دویست و چهل متر مربع
9- مجموع سردخانه ها شامل سیستم دستگاه هاى گرم خانه و سرد خانه و راهروهاى 
ارتباطى با ســقف تیرچه و بلوك ، عایق هاى رطوبتى یونولیتــى ویژه که در کف و 
بدنه و سقف اجراى شده است- درب هاى سرخانه اى- کف سازى و سنگ گرانیت 
ضد اسید و سطوح دیوارها با سرامیک ضد اســید – جمعا به مساحت هفتصد و سى 

و پنج متر مربع
10- سالن تاسیسات سرمایشى سردخانه ها به مســاحت حدود سیصد و هشتاد متر 
مربع با اسکلت بتن آرمه – ســقف هاى تیرچه و بلوك – دیوارهاى آجرى با پوشش 

پالستر سیمان / کف سازى بتن مسلح – درب هاى فلزى 
11- ســاختمان خوابگاه کارشناسى واقع در طبقه دوم ســالن تاسیسات سرمایشى 
به مساحت دویست و شصت متر مربع ، با مصالح اســکلت بتن آرمه – سقف تیرچه 
و بلوك – داراى آشــپزخانه – حمام و ســرویس بهداشــتى – کابینت فلزى ، کف 

موزائیک – پنجره هاى فلزى
12- ساختمان آزمایشــگاه با مصالح اسکلت فلزى- ســقف تیرچه و بلوك و عایق 
برودتى یونولیت – ســقف کاذب – ســطوح داخلى دیوارها با سرامیک ضد اسید – 

مساحت حدود هفتاد و شش متر مربع
13-  ساختمان محل دریافت شیر به مساحت چهل متر مربع با مصالح بنائى – سقف 
تیرچه و بلوك – سطوح دیوارها و کف با پوشش سرامیک ضد اسید- سطح سقف با 

پالستر سیمان – درب و پنجره ها فلزى
14- ساختمان پست برق در دو طبقه جمعا به مساحت هفتاد و پنج متر مربع با مصالح 

اسکلت بتنى- سقف ها تیرچه ها و بلوك – کف سازى بتنى – نماها آجر ماشینى
15- ساختمان موتور خانه فاضالب زیر محوطه تانک ذخیره آب و فنداسیون تانک 
شصت هزار لیترى ذخیره آب مصرفى و سکوى مخازن شیر و اتاق مخصوص شستشو 
و اتاق ژنراتور و اتاق تاسیسات کمپرسورها و ســکوى نصب تانکرهاى حمل شیر و 

حوضچه کولینگ تاور جمعا به مساحت حدود دویست و پنجاه متر مربع
16- ساختمان سپتینگ فاضالب انسانى با مصالح اســکلت بتنى و پوشش سقف با 
دال بتنى براى مقاومت باال جهت تردد کامیون به مســاحت حدود یکصد و شصت 

و چهار متر مربع
17- سکوى بارگیرى با اسکلت فلزى و کف ســازى بتنى با سنگ گرانیت و نما / تا 
ارتفاع یک متر و پنجاه سانتى متر از کف با سنگ به مساحت حدود دویست متر مربع.

18- اجراى کانال هاى تاسیساتى بتنى بطول حدود ســیصد و هشتاد و پنج متر در 
سطح کارخانه.

19- اجراى دیوارکشــى جهت حصار کارخانه بطول دویست و هفتاد متر و محوطه 
سازى هاى سطح کارخانه جمعا به مبلغ بیست و هشت میلیارد و چهارصد و بیست و 

نه میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال (28/429/770/000 ریال)
ب) تجهیزات و تاسیسات

شرکت پارت لبن اسپادانا (ســهامى خاص) بر اســاس مجوز پروانه بهره بردارى از 
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکى به شماره 12/84/15/28483 پ به تاریخ 
1390/10/25 فعالیت خود را با احداث و نصب تاسیسات و تجهیزات و ملزومات مورد 
نیاز جهت تولید فراورده هاى لبنى آغاز نموده اســت. این شرکت با خرید/ و دریافت 
شیر در محل کارخانه خود از فروشــنده هاى مربوطه ، با توجه به گستردگى و تنوع 
ماشین آالت تولیدى داراى تنوع محصوالتى از قبیل فراورى و بسته بندى شیرهاى 
پاکتى، دوغ پاکتى ، خط تولید ماست و ماست و موسیر و خامه ، دوغ هاى بسته بندى 
بطرى و بشکه اى مى باشد. بنا بر اظهارات مدیر عامل آن مجموعه شرکت در سال 
1390 تولید محصوالت خود را آغاز و در سال 1391 بنا به دالیلى توقف تولید نموده 
و مجددا در سالهاى 1395 و 1396 فعالیت خود را از سر گرفته و مجددا در سال 1397 

توقف تولید داشته است.
1- تاسیســات برودتى شــامل واحد تامین آب ســرد (ICE BANK)  و انواع 

کمپرسورهاى سالنهاى سردخانه:
- دو دســتگاه ICE BANK  ســاخت کارخانه SAB COOL  هرکدام به 
ظرفیت هفتاد تن تبرید مجهز به دو دستگاه کمپرسور پانزده اسب بخار ساخت کوبلند 
و دو دستگاه فن مربوطه ، دو دستگاه الکتروپمپ ارسال آب سرد با فشار کارى شش 
بار و قدرت و پانزده کیلو وات افقى طبقه اى با لوله کشیهاى مربوطه ، تانک ذخیره آب 

به ظرفیت سه هزار لیتر برق رسانى و تابلو برق ایستاده مربوطه و کابلهاى برق تغذیه 
دستگاهها جمعا به مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون ریال (3/200/000/000 ریال)

- شش دستگاه انواع یونیت برودتى شامل کمپرسور ، اواپراتور و کندانسور سالنهاى 
سردخانه زیر صفر درجه و باالى صفر درجه جهت پنج واحد سردخانه به ظرفیتهاى 
حجمى دویست و هفتاد متر مکعب ، سیصد و پنجاه متر مکعب ، دویست متر مکعب 
، هفتاد و پنج متر مکعب و دویست و بیســت متر مکعب/ (توضیحا در دو سالن تعداد 
چهار دســتگاه یونیت هیتر با کویل بخار جهت تغییر وضعیت کاربرى ســردخانه به 
سالن پیش گرم نصب شده اســت)جمعا به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال 

(4/500/000/000 ریال)
2- تاسیسات حرارتى:

یک دستگاه دیگ بخار پنج تن در ساعت ســاخت کارخانه نیرو بویلر با توان حرارتى 
سه هزار و دویست و پنجاه کیلو وات مجهز به مشعل و شیر آالت و فشار شکن دو گانه 
(گاز و گازوئیل سوز) جهت تولید بخار مصرفى به همراه لوله کشیهاى فوالدى کلکتور 
و لوله کشیهاى مربوطه به انضمام انواع پمپهاى ارسال و برگشت ، تجهیزات و مخزن 
کندانس و منبع آب گــرم مصرفى با کویل تغذیه بخار، یــک مخزن دو هزار لیترى 
گازوئیل روزانه و دو عدد مخزن گازوئیل زیر زمینى به ظرفیت هر کدام پنجاه و پنج 
هزار لیتر جمعا به مبلغ چهار میلیارد و ششصد میلیون ریال(4/600/000/000 ریال)

3- کمپرسورخانه تامین هواى فشرده:
یک دستگاه کمپرسور سانتریفوژ به قدرت سى و هفت کیلو وات جهت تامین هواى 
فشرده هشت بار ساخت شرکت هواساز ســهند مدل تندر سى و هفت و تانک ذخیره 
پنج هزار لیترى و یک دستگاه کمپرســور رطوبت گیر درایر یک اسب بخار 4/8 آمپر 
مارك HANKISON  و لوله کشى و اتصاالت مربوطه تا مصرف کننده ها جمعا 

به مبلغ یک میلیارد ریال (1/000/000/000ریال)
) (CIP 4- خط شستشو

 سه دستگاه مخزن استیل سیستم CIP به نامهاى 9T ( مخزن سود) -10T(مخزن 
اســید)11T(مخزن آب)مجهزبه لوله هاى رفت و برگشــت ، اتصاالت و پمپهاى 
مربوطه، مخازن تک جــداره ، تانک باالنس و تابلو برق مربوطــه جمعا به مبلغ پنج 

میلیارد و سیصد میلیون ریال (5/300/000/000 ریال)
خط تولید و فراورى محصوالت لبنى و بسته بندى:  -5

لوله کشى هاى اســتیل از حد فاصل درب ورودى کارخانه (اجرا در کانال زمینى)تا 
محل دو دستگاه مخزن ذخیره دو جداره استیل 1T و3T به ظرفیت هرکدام ده تن 
مجهز به پمپهاى دریافت و انتقال به خط تولید ، سیســتم کنتــرل برقى و تابلو برق 

جمعابه مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال(2/200/000/000 ریال)
مخازن سه جداره استیل گرم کن شیر به نامهاى 4Tو5Tو6T هرکدام به ظرفیت سه 
تن و یک دستگاه مخزن استیل ذخیره7T به ظرفیت یک تن و یک دستگاه مخزن 
استیل ذخیره8T به ظرفیت پانصد کیلوگرم ابتداى سالن تولید به انضمام لوله کشى 
ها و شیرآالت و الکتروپمپهاى استیل مربوطه جهت ارسال به قسمت پاستوریزاسیون 

جمعا به مبلغ سه میلیاردو سیصدمیلیون ریال(3/300/000/000 ریال)
سه دستگاه مخزن اســتیل ذخیره ماست به ظرفیت هر دســتگاه یکهزارلیتر مجهز 
به پمپهاى ارســال و همزن با لوله و اتصاالت مربوطه از جنس استیل جمعا به مبلغ 

هفتصد و پنجاه میلیون ریال(750/000/000 ریال)
خطوط اتوماتیک بسته بندى ماست شامل یک دســتگاه خط 8 نازله و یک دستگاه 
خط 5 نازله و یک دستگاه خط 4 نازله و یک دســتگاه خط 2 نازله همگى مجهز به 
سیستم نوار نقاله ،تجهیزات انتقال زنجیرى،الکتروموتور و تابلو فرمان،فویل و اتو و 
درب پرسى جمعا به مبلغ پنج میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال(5/950/000/000 

ریال)
دو دستگاه خط اتوماتیک با نازل پر کن شــیر و دوغ پاکتى مجهز به دوخت عمودى 
و افقى وبرش بــه همراه تابلــو فرمان جمعا به مبلــغ دو میلیارد و ســیصد میلیون 

ریال(2/300/000/000 ریال)
یک دستگاه هموژنایزر به ظرفیت سه تن ساخت شرکت ALFA-LAVAL به 
همراه تجهیزات جانبى وابسته شامل لوله و اتصاالت ،پمپهاى ارسال و دریافت با تابلو 

کنترل مربوطه جمعا به مبلغ هفتصد میلیون ریال (700/000/000 ریال)
یک دستگاه هموژنایزربه ظرفیت یک تن ســاخت شرکت تک ساز ماشین به همراه 
تجهیزات جانبى وابسته شامل لوله واتصاالت،پمپهاى ارسال و دریافت با تابلو کنترل 

مربوطه به مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال(320/000/000 ریال)
سیستم دستگاه پاستوریزاسیون ساخت شرکت ALFA-LAVAL شامل واحد 
پلیت و پمپهاى ارسال و دریافت ،مخازن باالنس ،تابلو کنترل و لوله کشى و اتصاالت 
مربوطه استیل جمعابه مبلغ ســه میلیارد و هفتصد میلیون ریال(3/700/000/000 

ریال)
یک دستگاه سانتریفوژ ( ســپراتور) به ظرفیت ده تن در ساعت مجهزبه پمپ شارژ ، 
سیستم سانتریفوژ ، تجهیزات کنترل plc همراه لوله و اتصاالت ورود و خروج ساخت 
شرکت ALFA-LAVAL  و یک دستگاه سانتریفوژ ذخیره به ظرفیت پنج تن در 
ساعت ساخت داخل جمعا به مبلغ دو میلیارد و نهصد ریال(2/900/000/000 ریال)

سیستم کالریفایرو دگازور شامل مخازن اســتیل ذخیره شیر13Tو 14Tو15T به 
ظرفیت کل 15 تن داراى همزن و گیربکس و الکتروموتور و پمپهاى استیل به همراه 
لوله کشیها و اتصاالت از جنس اســتیل جمعا به مبلغ چهار میلیارد و ششصد میلیون 

ریال(4/600/000/000 ریال)
مخازن بزرگ استیل تک جداره ذخیره محصوالت لبنى (4 مخزن استیل به ظرفیت 
کل 40 تن) داراى همزن ،گیربکس ســاخت شــرکت آتیه صنعت جمعا به مبلغ سه 

میلیارد و یکصد میلیون ریال(3/100/000/000 ریال)
تانک اســتیل داراى گیربکس و همزن بــه ظرفیت یک تن جهت تولید ماســت و 
موســیر مجهز به لوله و اتصاالت اســتیل جمعا بــه مبلغ ششــصد و پنجاه میلیون 

ریال(650/000/000 ریال)
خط پر کن BLOK 3 شــامل پرکن بطرى دوغ شــل 24 تایى ،سیستم شستشو، 
کانوایر انتقال به خط جت پرینتر LINXآلمانى و یک دســتگاه شــرینک بســته 
بندى شــل 6 تایى دوغ ســاخت اصفهان پک جمعا بــه مبلغ شــش میلیارد ریال 

(6/000/000/000 ریال) 
یک دستگاه شرینک بســته بندى 12 و 24 و 36 عددى ماست ساخت اصفهان پک 

جمعا به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال(450/000/000 ریال)
6- تجهیزات آزمایشگاه کیفیت و تست مواد اولیه و محصول:

دســتگاه PH متر- کوره دســتى – آون- اتوکالو (3 دســتگاه) – بــن مارى – 
دیســکاتور- انکوباتور(2 دستگاه) – هود آزمایشــگاهى- ترازوى دیجیتال و لوازم 

آزمایشگاهى جمعا به مبلغ چهار صد و پنجاه میلیون ریال (450/000/000 ریال)
7- تجهیزات IT  و ادارى:

تجهیزات رایانه اى- UPS- سیســتم دوربین مداربســته – شــبکه کابل کشى 
اینترنت- تجهیزات مخابراتــى و پیجینگ-تجهیــزات ادارى و دفترى و نرم افزار 
هاى کنترلى PLC و سیســتمها جمعا به مبلــغ دو میلیارد و پانصــد میلیون ریال 

(2/500/000/000 ریال)
انشعابات (برق،آب، گاز) و مخازن ذخیره:

8- انشعابات برق : یک دستگاه ترانس پســت اصلى برق شبکه به انضمام تابلو برق 
ورودى مجهز به انواع خازن و کلید فشــار قوى و تابلوى توزیــع اصلى و تابلوهاى 
تجهیزات به همراه کلیه کابلکشیها و سینى گذاریها در داخل کانال محوطه و داخل 
سالنهاى تولید و امتیاز حق انشــعاب 630 کیلو وات برق صنعتى به شماره قرار داد 
7354-1387/10/09 و برق رسانیهاى روشنایى محوطه و سالنها جمعا به مبلغ هفت 

میلیارد ریال(7/000/000/000 ریال)
انشعاب آب :حق امتیاز انشعاب آب 2 اینچ از شرکت آب و فاضالب منطقه – مخزن 
ذخیره آب هوایى به ظرفیت 40000لیتر منصــوب روى خرپا در ارتفاع 12 مترى با 
سازه اســکلت فلزى تیرآهن 14 دوبل مجهز به پمپ ارســال به انضمام کلیه لوله 

کشــیهاى سیســتم توزیع آب تا محل مصرف کننده ها ، یک دســتگاه تصفیه آب 
شامل ســختى گیررزینى،فیلترهاى اولیه و ثانویه و فیلترهاى ممبران با الکترو پمپ 
طبقاتى ایستاده و تابلو برق مربوطه و دو دستگاه مخزن پلى اتیلنى عمودى هرکدام 
به ظرفیت 3500لیتر جهت ذخیره آب مصرفى جمعا به مبلغ هشت میلیارد و سیصد 

میلیون ریال (8/300/000/000 ریال)
انشعاب گاز: حق امتیاز انشعاب گاز با فشــار 2 پوند بر اینچ مربع به ظرفیت 160 متر 
مکعب بر ساعت با رگوالتور کاهنده فشار تبدیل2 پوند به 1 و 1/4 پوند (خط دو پوند 
جهت مصرفى دیگ بخار و خط 1 و 1/4 پوند مصرف ادارى) داراى لوله کشى بطول 
کل 200 متر در سایزهاى متفاوت 4 اینچ- 2 اینچ- 1- اینچ- 3/4 اینچ و 1/2 اینچ 
مطابق نقشه as built مورد تایید شرکت گازرسانى اســتان جمعا به مبلغ سیصد 

میلیون ریال (300/000/000 ریال)
مجموع ارزیابى ماشین آالت و تجهیزات وتاسیسات شرکت پارت لبن اسپادانا به مبلغ 

74/070/000/000 ریال (هفتاد و چهار میلیارد و هفتاد میلیون ریال)
که طبق اسناد رهنى شماره 149122-1387/04/08 و 150071-1387/08/15 و 
151133- 1387/12/20 و 151134- 1387/12/20 و 1387/08/15-150073 
و 156609-1390/01/09و 156610- 1390/10/09 تنظیمى در دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 15 اصفهان در رهن بانک ملى ایران شعبه میدان انقالب اصفهان مى 
باشد طبق اعالم بانک بســتانکار مورد وثیقه تا تاریخ 1400/01/20 تحت پوشش 
بیمه نوین مى باشــد. از ساعت 9 الى 12 روز سه شــنبه 99/02/16 در واحد اجراى 
اسناد رســمى نجف آبادواقع در خیابان منتظرى شــمالى به مزایده گذارده مى شود 
مزایده از مبلغ پایه 28/429/770/000 ریال جهت ششــدانگ پالك ثبتى 179/4 
مجزى شــده از پالك شــماره 179/1 واقع در بخش دوازده اصفهان و متعلقات و 
الحاقات عرف و مبلغ 74/070/000/000 ریال جهت کلیه ماشین آالت ، تجهیزات 
، تاسیسات صنعتى و انشعابات موجود شــروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده است ضمن اینکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ 
نجف آباد مورخ 99/01/30 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روزمزایده به 
روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه 
مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد 
بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى 
اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى 

فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید.
م الف: 814416 محمود صالحى مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/1/131

حصروراثت
 سیدحسین کاظمى شیخ شبانى داراى شناسنامه شماره 808 به شرح دادخواست به 
کالسه 3/99 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید رمضان کاظمى شیخ شــبانى بشناسنامه 682 در تاریخ 98/10/6 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1. سید محمد کاظمى شیخ شبانى ش ش 145 ، 2. سید حسین کاظمى شیخ شبانى 
ش ش 808 ، 3. سیده فاطمه کاظمى شیخ شــبانى ش ش 16 ، 4. مرضیه کاظمى 
شیخ شبانى ش ش 522 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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. 811590/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/1/132

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان مهرداد لطفى جالل آبادى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده انتقال سند 
یک دستگاه خودرو به شماره انتظامى 567 ن 45 ایران 33 به طرفیت خوانده جعفر 
اسکندرى کندکدوکى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 1068/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
99/3/6 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت 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 رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 816857/ م الف شعبه 

11 شوراى حل اختالف نجف آباد/1/136

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان محســن براهیمى به وکالت مجید محمدى  دادخواســتى به خواسته الزام 
خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمى انتقال به طرفیت خوانده محمد رضا 
رحیمى به شوراى حل اختالف شــعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شــماره 1043/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 99/3/6 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى 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 دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 816829/ م الف شعبه 11 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/1/137

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان ســهراب آذرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه مبلغ شش 
میلیون تومــان به طرفیت خوانده محمود حجازى به شــوراى حل اختالف شــعبه 
دوم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 242/98 ثبت 
گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 99/3/10 ســاعت 9 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 شــود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواســته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 816880/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/1/138

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان زهره باستانى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه خسارت 

به طرفیت خوانده عبدالرضا اســدپور به شــوراى حل اختالف شــعبه 8 شهرستان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 970/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرســى به تاریخ 99/3/12 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده علیهــذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضــاى خواهان به 
دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواســته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شــد. 816787/ م الف شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/1/139

فقدان سند مالکیت 
شماره: 139985602030000081     آقاى محمود ارسطوئى فرزند مصطفى باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت 750 سهم مشاع از 3500 سهم  ششدانگ پالك ثبتى شماره 994/2 
واقع در قطعه 7 نجف آبــاد بخش یازده  ثبت اصفهان کــه درصفحه 67 دفتر 129 
امالك ذیل ثبت 19934/3266 بنام مصطفى ارسطوئى نجف آبادى فرزند حسینعلى 
ثبت و سند بشماره چاپى 5943960 صادر و تسلیم گردیده و بعداً بموجب سند انتقال 
شماره 58122 مورخ 1357/03/13 دفترخانه 23 نجف آباد تمامت ششدانگ از طرف 
مصطفى به محمد على (نسبت به دو هزار سهم مشاع)و مرتضى و متقاضى نامبرده 
شهرت هر سه نفر ارسطوئى (نسبت به یک هزار و پانصد سهم مشاع بالسویه )صلح 
قطعى گردیده است و ســند اختصاص به  محمود داده شده است و بنام محمد على و 
مرتضى سند صادر شده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشــد 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 نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1399/01/30، 816853/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک 

نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/1/140

اخطار اجرایى
 شماره 768/98 به موجب راى شــماره 951 تاریخ 98/10/21 حوزه 5 شوراى حل 
اختالف شهرستان امیرآبادکه قطعیت یافته اســت. محکوم علیه یوسف صادقى  به 
نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به مبلغ یک میلیون و هفتصدو هشتاد هزار 
تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یکصد و چهل دو هزار تومان بابت هزینه 
هاى دادرســى وخســارت تاخیردرتادیه از مورخ 96/9/20 لغایت اجراى حکم و در 
حق محکوم له اجرایى و پرداخت نیم عشر هزینه دولتى درحق صندوق دادگسترى 
محکوم مى باشد.محکوم له: اسماعیل حبیب الهى با وکالت سید حسین شریعتى به 
نشــانى: نجف آباد خ قدس مرکزى جنب دفتر هواپیمایى هما با وکالت سید حسین 
شــریعتى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. 816579/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/1/151

اخطار اجرایى
 شماره 772/98 به موجب راى شــماره 952 تاریخ 98/10/21 حوزه 5 شوراى حل 
اختالف شهرســتان امیرآبادکه قطعیت یافته اســت. محکوم علیه احمد کرمى  به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به مبلغ هشت میلیون تومان بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ سیصد و بیســت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى 
و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 98/7/8 لغایت اجراى حکم و پرداخت حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له اجرایى و پرداخت نیم عشــر هزینــه دولتى درحق صندوق 
دادگسترى محکوم مى باشد.محکوم له: مهران کاظمى به نشانى: نجف آباد خ قدس 
مرکزى جنب دفتر هواپیمایى هما با وکالت سید حسین شریعتى ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 816580/م 

الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/152

ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1022/98 دادنامه 1258-

12/10/ 98تاریخ رســیدگى 98/12/5 مرجع رسیدگى شــعبه دوم حقوقى شوراى 
حل اختالف نجف آبادخواهان: عبداهللا نجف آبادى نشــانى: نجف آباد میدان میوه و 
تربار نجف آباد غرفه 52 محل کار خوانده: پریســا ابول پور نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى آقاى عبداهللا نجف آبادى به طرفیت 
خوانده خانم پریسا ابول پور مبنى بر تقاضاى صدور حکم مطالبه على الحساب مبلغ 
19/700/000 میلیون تومان (بابــت ضمانت بانکى) به انضمــام کلیه هزینه هاى 
دادرسى و تمبر و اوراق و  خسارت تاخیر تادیه وبدوا صدور تامین قرار تامین خواسته و 
توقیف اموال خوانده شورا با توجه به استعالم انجام شده از صندوق قرض الحسنه ولى 
عصر تسهیالت متعلق به خانم پریسا ابول پور که بابت ضمانت کتبى این تسهیالت 
تاکنون مجموعًا مبلغ ده میلیون و چهل و سه هزار تومان از حساب آقاى عبداهللا نجف 
آبادى اخذ گردیده و از توجه به عدم پرداخت توسط وام گیرنده با توجه به مستندات 
ضمیمه شده که عبارت است از پرینت و استعالم انجام شده که خواهان ارائه ننموده 
و نشان از طلبکار بدون خواهان است به عالوه اینکه خوانده على رغم نشر آگهى در 
جلسه حضور نداشته و هیچ گونه دلیلى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده لذا شورا از توجه 
به میزان خواسته مستنداً به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و چهل 
و سه هزار تومان  بابت اصل خواسته و هزینه دادرســى و اخذ محکوم به و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواســت مورخ 98/9/4 لغایت وصول محکوم به 
صادرو اعالم مى نماید و نسبت به مازاد خواسته به لحاظ عدم احراز حقانیت خواهان 
مستنداً به ماده 1257 قانون مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید  
. راى صادره بخش اول غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى در همین شعبه 
و ظرف مدت مشــابه قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف 
آباد مى باشد.و بخش دوم ظرف 20روز از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومى 
حقوقى نجف آباد مى باشــد 814375/م الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد  

شعبه دوم/1/153
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دردهاى مزمن با علت ناشناخته معموًال به عنوان دردهایى تعریف 
مى شوند که حداقل هفته اى یک بار در طول سه ماه بدون تشخیص 
بیمارى یا آسیب خاصى ایجاد شــوند. از میان این دردها، دردهاى 
اســکلتى-عضالنى با شــیوع حدوداً 4 درصدى در یک قسمت یا 
قسمت هاى مختلف بدن افراد، داراى باالترین شیوع هستند و در بین 

خود این دردها نیز، درد گردن و شانه بیشترین شیوع را دارند.
میانگین شیوع عمومى درد گردن برابر با حدود 56 درصد گزارش شده 
است که معموًال در زنان بیش از مردان است. طبق آمارهاى موجود، 
درد گردن در کشورهاى توسعه یافته حدود 26 درصد و در کشورهاى 
کمتر توسعه یافته حدود 18 درصد شیوع دارد و این شیوع در مناطق 

شهرى باالتر از مناطق روستایى است.
طبق گفته متخصصان، در اجتماعات صنعتى، جایى که تجهیزات 
و وسایل الکتریکى براى اهداف ارتباطى ساخته شده و به کار گرفته 
مى شوند، دانشــجویان به عنوان یکى از اقشــار مهم جامعه براى 

ساعت هاى طوالنى در یک حالت ایستا به فعالیت مى پردازند.
در این فعالیت ها، وضعیت بدنى نامناســب و حرکات تکرارى بسیار 
معمول هستند. به طور معمول، دانشجویان نســبت به سایر اقشار 
جامعه، بیشتر مطالعه مى کنند و بدین منظور، هر یک از آنها، با توجه به 
عادات، الگوى نشستن مخصوص به خود براى مطالعه طوالنى مدت را 
اتخاذ مى کنند که اغلب این وضعیت ها، آنها را دچار مشکالت اسکلتى 

عضالنى مى کند.
این موضوع مهم، توجه گروهى از محققان کشور از دانشگاه تهران را 
به خود جلب کرده است و آنها را به انجام یک مطالعه پژوهشى در این 
خصوص، رهنمون شده است. نتایج بررسى هاى این پژوهش نشان 

داد که عادات غلط، مانند وضعیت هاى نامناسب مطالعه دانشجویان 
ایرانى، در طوالنى مــدت مى توانند باعث بــروز الگوهاى ضعیف 
اســکلتى- عضالنى شــده و درنهایت به دردهایى مثل درد گردن 

به عنوان یکى از شایع ترین دردهاى اسکلتى- عضالنى ختم شوند.
به گفته رضا رجبى، استاد و پژوهشگر گروه بهداشت و طب ورزشى 
دانشکده تربیت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه تهران و سایر همکارانش 
در این تحقیق، یافته هاى تحقیق ما به طورکلى تأیید کرد که عادات 
مختلف مطالعه بر درد گردن در دانشجویان دختر و پسر تأثیر خاصى 

دارد.
بیشترین شاخص درد گردن دانشــجویان دختر مربوط به حالتى از 
مطالعه بود که در آن، دانشجو به حالت چهارزانو نشسته و براى مطالعه، 

به روى کتابى که روى زمین قرار دارد، خم شده است.
در پســران نیز، همین وضعیت به عالوه حالتى که در آن دانشجو به 
پشت دراز کشــیده و کتاب را به موازات بدن خود روبه روى صورت 
نگه داشته است، بیشترین تأثیر را در بروز دردهاى اسکلتى عضالنى 

دارد».
این محققان مى افزایند: «همچنین بر اســاس نتایج به دست آمده، 
وضعیتى که کمترین فشار را به دانشجویان چه دختر و چه پسر وارد 
مى آورد، وضعیت مطالعه پشت میز با رعایت فاصله مناسب از کتاب و 

وضعیت مناسب دست ها و پاهاست».
بر این اساس، اگر افراد با وضعیت بدنى مناسب مطالعه سازگار شوند، 
عادات صحیح به مرور در آنان تثبیت مى شود و سالمت جسمى آنها 
کمتر به خطر مى افتد و بالعکس، عادات غلط در طوالنى مدت منجر 

به الگوهاى بدنى ضعیف مى شوند.

راهى براى رهایى از 
درد گردن 

زهرا زرگــر متخصص مغــز و اعصاب دربــاره تورم 
رگ هاى مغزى اظهار کرد: آنوریسم مغزى یک تورم 
بادکنک شکل بوده که بر اثرپاره شدن رگ هاى خونى 
مغز ایجاد مى شــود. اگر پارگى در رگ ها به وســیله 
آنوریسم مغزى اتفاق بیافتد مى تواند موجب خونریزى 

شده و فرد را دچار سکته مغزى کند.
او افزود: آنوریســم مغزى بر اثر فشــار زیاد عروق اتفاق 
مى افتد که معموًال استعمال تنباکو و مصرف سیگار خطر 

ابتال به آن و باال رفتن فشار خون را نیز افزایش مى دهد.
متخصص مغز و اعصاب بیان کرد: پارگى عروق حتى 
موجب قرار گرفتن فرد در معرض خطر مرگ مى شوند. 
اکثر آنوریسم هاى مغزى مشکالت سالمتى یا عالئم 
خاصى ندارند به همین دلیل اغلب آنوریســم ها طى 
آزمایش هایى که براى سایر شرایط و بیمارى ها انجام 
مى شود، تشخیص داده مى شوند. در واقع درمان هایى 
که براى این مشکل انجام مى شود از پارگى رگ ها در 
آینده نیز جلوگیرى خواهند کرد. نوع و شدت خطرات 

ناشى از پارگى این عارضه به محل آن بستگى دارد.
زرگر بیان کرد: معموًال آنوریسم مادرزادى است به این 
معنى که اختالل در ساختمان جدار عروق از همان ابتدا 
تولد وجود داشته و در 35 ســالگى به بعد احتمال پاره 
شدن رگ ها افزایش پیدا مى کند. گاهى رگ ها پاره 
نمى شوند، فقط هنگامى که آنوریسم بزرگ شود و روى 
ساختمان هاى عصبى اطراف خود فشار وارد کند موجب 
مشکالتى خواهد شد؛ البته این عارضه بر اثر فشارخون 

و دیابت نیز ایجاد شود.
او درباره عالئم آنوریســم هاى مغــزى اظهار کرد: 
آنوریســم مغــزى (کالف عروقى مغــز) عارضه اى 
شایع است. با توجه به نتایج کالبدشکافى هاى انجام 
شــده، بیش از یک درصد از افراد دچار آنوریسم هایى 
مى شوند که هرگز عالئم یا نشانه هایى دیده نمى شود. 
معموًال آنوریسم ها کوچک باقیمانده و هرگز تشخیص 

داده نمى شوند.
متخصص مغز و اعصاب افزود: برخى از آنها به تدریج 
بزرگ تر شــده و به بافت ها، عصب هاى اطراف خود 
فشار وارد مى کنند که چنین آنوریسم هایى معموًال به 
دلیل ایجاد برخى عالئم شبیه به سکته مغزى تشخیص 
داده مى شوند. معموًال عالئم آن سردرد، بى حسى یا 
ضعف یک طرف صورت، گشاد شدن مردمک چشم و 

اختالالت بینایى هستند.

متخصصان عفونى توصیه مى کنند که تا حد امکان از خانه خارج 
نشــویم، اما در صورت لزوم براى تهیه مواد غذایى خریدارى 
شده حتماً از دستکش و ماسک استفاده کنیم و پس از رسیدن 

به منزل کاال هاى خریدارى شده را ضدعفونى کنیم.

اما بحث میوه جات و ســبزیجات کمى متفاوت است؛ امروزه با توجه به 
افزایش بسیار زیاد انواع باکترى ها، ویروس ها و آلودگى ها در میوه ها و 
سبزیجات یکى از الزامى ترین کار ها شستشوى کامل آنهاست؛ چرا که 
ویروس روى سبزیجات به علت اینکه نمى توان پوست آنها را کند باید 
تمیزتر شسته شود. براى شستن و ضدعفونى کردن سبزیجات نباید فقط 

به مواد طبیعى مثل سرکه، نمک و آبلیمو اکتفا کرد. 
متخصصان تغذیه و رژیم درمانى توصیه مى کنند بعد از خرید 
تمامى کاال ها را حتماً به مدت 24 ساعت در بیرون خانه قرار 
دهید تا پس از ورود به خانه ناقل ویروس نباشــند و براى 

اطمینان بیشتر آنها را با مواد شوینده، ضدعفونى کنید.

به عقیده این متخصصان مصرف میوه جات و سبزیجات تازه در این روز ها 
به منظور تقویت سیستم ایمنى بدن بسیار توصیه مى شود، اما باید حداقل 
دو واحد میوه و سه واحد سبزى در طول روز مصرف شود تا بدن مقاومت 

خود را در برابر آلودگى باال ببرد.
به طور جدى ارگانیســم هاى بســیار زیاد و مقاومى بر روى میوه ها و 
ســبزیجات وجود دارند که در صورت ورود به بدن انسان منجر به ایجاد 
اختالل و بیمارى در افراد مى شوند. شستشــوى میوه جات با آب خالى 
مى تواند باعث از بین رفتن خاك شود و طبق مطالعات جدید ترکیب جوش 
شیرین با آب بهترین راه مقابله براى از بین بردن ویروس هاى روى میوه 

جات و سبزیجات است.

تعداد محدودى از بیماران آلوده به کروناویروس به ذات الریه بیمارى مهلکى اســت که موجب ورم ریه ها مى شود. تنها از پیامدهــاى ابتال به بیمارى کووید-19 اســت. ذات الریه آبى شدن رنگ لب ها نشانه هشداردهنده ذات الریه و یکى است فرد در معرض خطر ابتال به بیمارى کووید-19 باشد.اســت اما در صورتى که لب ها به رنگ آبى درآید هم ممکن شایع ترین نشانه کروناویروس تب باال و سرفه هاى مداوم وجود دارد که احتماًال مى تواند به دلیل کمبود اکسیژن باشد.دلیلى تغییر پیدا کند احتمال ابتالى فرد به بیمارى کووید-19 در این ادعا مطرح شــده در صورتى که رنگ لب بدون هیچ شدن آنها نیز مى تواند از دیگر نشانه ابتال به این بیمارى باشد.متخصصان در انگلیس مى گویند که تغییر رنگ لب ها و کبود ناشى از کروناویروس به حساب مى آید به تازگى گروهى از و سرفه خشــک از شــایع ترین عالئم بیمارى کووید-19 میلیون ها نفر در جهان به آن آلوده شــده اند. درحالى که تب که در میان عموم مردم به سرعت شیوع پیدا کرده و تاکنون کرونا عامل عفونتى بسیار مسرى و در عین حال کشنده است نشانه دیگرى از خطر ابتال به بیمارى کووید-19 باشد.متخصصان انگلیسى معتقدند که تغییر رنگ لب ها نیز مى تواند 
دچار مى شوند.
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 نامناسب مطالعه دانشجویان
عثبــروز الگوهاى ضعیف 
ت به دردهایى مثل درد گردن 

کلتى- عضالنى ختم شوند.
ط و طبب ورزشى گگروهه بهداشت
شگاه تهران و سایر همکارانش

طورکلى تأیید کرد که عادات 
یان دختر و پسر تأثیر خاصى

یان دختر مربوط به حالتى از 
هارزانو نشسته و براى مطالعه، 

خمشده است.
ه حالتى که در آن دانشجو به 
 بدن خود روبه روى صورت 
ز دردهاى اسکلتى عضالنى

دسه دست آمت آمده،ده، سســاســاسنت نتایجبیج ب
یان چه دختر و چه پسر وارد 
یت فاصله مناسب از کتاب و

ناسب مطالعه سازگار شوند، 
شود و سالمت جسمى آنها
غلط در طوالنى مدت منجر

ى از 
تغییر رنگ لب  مى تواند 
نشانه ابتال به کرونا باشد؟

عارضه اى بدون عالمت که 
چگونه سبزیجات را شستشو دهیم؟سکته مغزى را به دنبال دارد

یک فلوشیپ کنترل عفونت هاى بیمارستانى درباره استفاده از دستکش پارچه اى 
در روزهاى کرونایى توضیح داد.

محبوبه علیزاده گفت: یک نکته مهم در پیشگیرى از انتقال بیمارى هاى مسرى 
به ویژه در محیط هاى وابسته به مراکز درمانى، استفاده از وسایل محافظت فردى 
مانند دستکش و ماسک است. این وسایل باید یک بار مصرف باشند و بالفاصله 

بعد از آلوده شدن به روش بهداشتى دفع شوند.
این فلوشــیپ کنترل عفونت هاى بیمارستانى افزود: در ســایر محیط ها مانند 
محیط هاى اجتماعى در فضاى باز، اگر تهویه طبیعى وجود داشته باشد و فاصله 

حدود 2 مترى بین افراد رعایت شود، استفاده از ماسک توصیه نمى شود.
علیزاده تأکید کرد: اگر افراد به دستکش و ماسک یک بار مصرف و با کیفیت مناسب 
دسترسى ندارند، بهترین توصیه رعایت دقیق بهداشت دست و آداب سرفه و عطسه 

است. او افزود: استفاده از دستکش پارچه اى، به دالیل زیر توصیه نمى شود:
دستکش هاى پارچه اى بعد از آلوده شدن، بالفاصله دور انداخته نمى شوند؛ افراد 
پس از استفاده آنها را در جیب یا کیف خود قرار مى دهند و این ممکن است آلودگى 

را به سایر وسایلشان منتقل کند.

جنس اغلب آنها به گونه اى اســت که نمى تواند مانع ورود و خروج 
ویروس شود؛ بنابراین اســتفاده از آنها با ایجاد اطمینان کاذب، سبب 

کاهش دفعات شستشوى دست ها شــده و باعث انتشار بیشتر 
ویروس مى شوند.

علیزاده اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشــت که استفاده 
از دســتکش یک بار مصرف نیز در مقابل ویروس کرونا براى فرد 

مصونیت کامل ایجاد نمى کند. بسته به جنس دستکش (التکس، نیتربل، 
وینیل یا پالستکى) ویروس مى تواند به درجات مختلف از دستکش عبور کرده و 
دست ها را به ویروس آلوده کند؛ بنابراین الزم است بالفاصله پس از ورود به خانه 

و خارج کردن و دور انداختن دستکش ها، دستان خود را با آب و صابون بشویید.
او در پایان گفت: هنگام شستشوى دست ها همه بخش هاى آن، از جمله مچ ها 
و بین انگشتان که اغلب در شستشو نادیده گرفته مى شوند، باید به خوبى شسته 
شــوند. ویروس کرونا مى تواند از طریق دســت هاى آلوده، طى تماس دست با 
صورت حتى با وجود استفاده از دستکش، به دهان و بینى انتقال یافته و فرد را به 

ویروس آلوده کند.

آیا دستکش پارچه اى
 براى جلوگیرى از ابتال به کرونا مؤثر است؟

آناناس به دلیل دارا بودن فیتونوترینت ها (ترکیب هاى موجود در برخى گیاهان که براى 
سالمت بدن مفیدند و از ابتال به بیمارى ها پیشگیرى مى کنند) به بهبود قدرت بارورى 

کمک کرده، از التهاب مى کاهد و مانع از ابتال به بیمارى هاى قلبى-عروقى مى شود.
آناناس از جمله میوه هاى گرمسیرى است که بهبود قدرت بارورى و کمک به کاهش وزن 

بخشى از فواید آن به حساب مى آید.
تحقیقاتى که در گذشته انجام شده حاکى از آن اســت که بروملین به تسریع روند 
درمان زخم کمک کرده و از متاســتاز تومورهاى ســرطانى ریه پیشگیرى کرده و 
گرفتگى و ورم ماهیچه ها را تســکین مى دهد. از دیگر خواص آنزیم بروملین مى 
توان به تأثیر آن در درمان بیمــارى آرتریت، بیمارى هاى خــود ایمنى و عفونت 

سینوس ها اشاره کرد.
موارد ذکر شده تنها بخشى از خواص این میوه گرمسیرى است. آنزیم بروملین در آناناس 
از فاکتورهاى مهم در خواص درمانى بى شمار این میوه به حساب مى آید. از دیگر خواص 

این میوه مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
مقابله با سرطان: تحقیقاتى که در گذشته انجام گرفته نشان مى دهند آنزیم بروملین 
خواص ضد ســرطانى دارد. این آنزیم مى تواند عامل محرك فرایند آپوپتوز باشــد که 

سلول هاى سرطان زا را از بین برده و به حفظ سلول هاى سالم کمک مى کند.
پیشگیرى از آسم: آناناس حاوى ترکیب بتا کاروتن است که با کاهش خطر ابتال به 
بیمارى آسم ارتباط دارد. این میوه از طریق سم زدایى و مقابله با التهاب وضعیت عمومى 

جسمى را بهبود مى دهد.
 ،C ایــن میوه به دلیل دارا بودن مقادیــر قابل توجهى ویتامین :C غنى از ویتامین
خاصیت درمانى براى مقابله با عفونت هاى ویروســى و باکتریایى را دارد. همچنین از 
 C آناناس مى توان براى درمان برخى مشکالت پوستى اســتفاده کرد، چون ویتامین
موجود در این میوه به بهبود سریع تر آفتاب سوختگى و خشکى و تحریک پذیرى پوست 

کمک مى کند.
بهبود هضم غذا: افزودن آناناس به رژیم غذایى به تجزیه پروتئین ها و تبدیل آن به 
پپتیدها و آمینو اسیدها کمک کرده و بهبود هضم غذا را به همراه دارد. این میوه فیبر و آب 

بدن را تأمین مى کند و رفالکس معده و کولیت زخمى را بهبود مى دهد.
کمک به بهبود سالمت روان: آناناس عالوه بر کمک به هضم غذا خلق و خو را هم 
بهبود مى دهد. همچنین گزارش هایى وجود دارد که حاکى از تأثیر این میوه در مقابله با 

افسردگى و اضطراب است.

خواص درمانى بى شمار آناناس

ن ش ینپژو ى ى یجبرر ون ر ووص ى ی ى ىب و ب

متخصصان عفونى توصیه مى کنند که تا حد امکان از خانه خارج
نشــویم، اما در صورت لزوم براىتهیه مواد غذایىخریدارى
شده حتماً از دستکش و ماسک استفاده کنیم و پس از رسیدن

به منزلکاال هاى خریدارىشده را ضدعفونى کنیم.

اما بحث میوه جات و
افزایش بسیار زیاد انو
سبزیجات یکى از الز
ویروس روى سبزیج
تمیزتر شسته شود. بر
به موادطبیعى مثل س
متخصصان
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نینان اطم

چگونه سبز

ى 
ب
ن 

 :
ى 
م 
ى 
.
ص 

 

آنانا
سال
کم
آنانا
بخش
تح
درم
گر
توا
سین
موا
از ف
این
مقا
خو

ی ى و وی و ب ر ه ر بزیجنبی و ج

خروج 
ب، سبب 

ر 

ه 
فرد

س، نیتربل، 
کش عبور کرده و 
س از ورود به خانه 

 صابون بشویید.
آن، از جمله مچ ها 
ید به خوبى شسته 
طى تماس دست با 
ل یافته و فرد را به 

آناناس شمار ب خواصدرمان

ن
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دعا کنید که دعا شنیده شــود. اکنون زمان آرامش اســت و قلم ها به نوشتن 
اعمال روان اند. به اعمال و طاعات بشتابید. در برابر عمرى که از جوانى 
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برباید. مرگ ویرانگر لذت هاى شماست . تیره کننده خواهش هاى نفسانى 
شماست . دورکننده شما از هر مقصد و مقصود است. دیدار کننده اى است که 
کس دوســتش ندارد. هماوردى است که هزیمت نشناسد. کینه جویى است 
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شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه : تأمین 100 دستگاه انواع خودروهاى سوارى و وانت با سوخت و راننده جهت ادارات گازاستان 
اصفهان همچنین تأمین 2 دستگاه اتوبوس و 17 دستگاه مینى بوس جهت خدمات ایاب و ذهاب کارکنان مستقر 

در شهر اصفهان و انجام خدمات  رانندگى و اپراتورهاى ماشین آالت سنگین :
میزان تضمین :877/513/000/ 3 ریال( سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سیزده هزار ریال )

کد فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکى  دولت :2099091138000002
کد فراخوان در  پایگاه ملى مناقصات : 3233322

نام و نشانى دستگاه مناقصه  گزار : اصفهان ، خیابان چهارباغ باال،شرکت گازاستان اصفهان 
مهلت اعالم آمادگى : حداکثر تا تاریخ 99/01/28 

مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گازاستان اصفهان 
به آدرس www.iets.mporg.ir ،  www.nigc-isfahan.ir  یا با شماره تلفن 38132-031 داخلى 2586 

تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى-  شماره مجوز(1399،228)

روابط عمومى شرکت گازاستان اصفهان

نوبت دوم

سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان به 
منظور تحلیل تبعات فرهنگى و اجتماعى کرونا ویروس 
به تدوین"جامعه شناسى کرونا" پرداخته که تمرکز آن 

بر مفهوم شهروندى فرهنگى و شهروند سالم است.
مشــاور معاون فرهنگى شــهردار اصفهان با اشاره به 
تدوین پروپوزال "جامعه شناسى کرونا" گفت: به زعم 
ما در ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى 
اصفهان، کرونا تمــام خصوصیات یک پدیده اجتماعى 
را داراســت، هم خارجى بوده و در خارج از موجودیت یا 
شخصیت فردى انسان بوجود آمده، هم جبرى است و 
همه شهروندان را موظف به اجراى قواعد خود کرده و هم 

عمومیت دارد و آداب و سنن و دیگر تشریفات اجتماعى 
خاص خود را به جامعه تحمیل و حتى شیوه مصافحه و 

دست و روبوسى مردم را عوض کرده است. 
امان الــه باطنى افــزود: کرونــا  به نحوى در دســته 
پدیده هــاى مربوط به مرفولــوژى اجتماعى، به نوعى 
در گروه پدیده هاى مربوط بــه فیزیولوژى اجتماعى و 
همچنین در دسته پدیده هاى مربوط به رفتار گروهى و 
جمعى قرار گرفته و طبقه بندى مى شود که از این حیث 

غالب خصوصیات پدیده هاى اجتماعى را داراست.
وى ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشــى شــهردارى اصفهان، نقش و ابزارهاى بسیار 

موثرى براى  فرهنگ ســازى و توزیع امر فرهنگى و 
اجتماعى دارد، نیاز بود تا به این پدیده اجتماعى ورود و 
آن را تحلیل و ابعاد و تبعات فرهنگى و اجتماعى اش را 

تدقیق کند.
این پژوهشــگر اجتماعى گفت: جامعه شناســى کرونا 
در واقع براى تحلیل تبعات فرهنگى و اجتماعى کرونا 
ویروس تدوین شــده و تمرکز آن بر مفهوم شهروندى 

فرهنگى و شهروند سالم است.
باطنى تصریح کرد: دو ســال پیش ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشــى شــهردارى اصفهــان،  نگارش و 
اجراى ســندى به نام "شــهروندى فرهنگى"را آغاز 
کرد، شهروندى فرهنگى بر ســه المان زیست پذیرى، 
معناگرایى و مردم گرایى، متمرکز و شــش زیر مولفه 
شــهروند هویت مدار، شهروند سالم، شــهروند پویا و 
مشارکت جو، شــهروند مطالبه گر، شــهروند خالق و 
شهروند اخالق گرا را در بر مى گرفت که امروز  با تحلیل 
بحران کرونا،  تحقق یک  مولفه شــهروندى فرهنگى 

یعنى شهروند سالم، ضرورت پیدا کرده است.
وى افزود: دو سال پیش ما در سند شهروندى فرهنگى 
و حول مقوله شهروند سالم 56 مســئله را در سه دسته 
سالمت روانى، ســالمت اجتماعى و سالمت جسمانى 
شناسایى و تحلیل کردیم که امروز و در کشاکش بحران 
کرونا ضرورت حل این مسائل براى افزایش تاب آورى 
فرهنگى و اجتماعــى جامعه  بیش از پیش احســاس 

مى شود.
مشــاور حوزه معاونت فرهنگى افزود: "جامعه شناسى 
کرونا" در هفــت بخش  کرونــا  به مثابــه  پدیده اى 

اجتماعــى، تاملى بر تاریــخ اپیدمى هــا،  خصوصیات 
اجتماعــى اپیدمى هــا، جامعه شناســى پزشــکى و 
نظریه  ســرایت اجتماعــى،  تهدیدهــا و فرصت هاى 
کرونا،  شــهروندى فرهنگى، شهروند ســالم و کرونا 
و در نهایت بخــش پایانى جمع بنــدى و نتیجه گیرى

 شده است.
باطنى خاطرنشان کرد: درکشــاکش بحران کرونا، به 
نوعى تاب آورى ســند شــهروندى فرهنگى در مقابل 
بحران هاى فرهنگى اجتماعى به خوبى عیان و نشان 
داده شد که سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 

اصفهان راه درستى را انتخاب کرده چه آنکه تنها تحقق 
دو مولفه شــهروندى فرهنگى یعنى شــهروند هویت 
مدار و شهروند سالم کافى اســت تا در آینده و به شرط 
اجراى درست برنامه ها، تبعات فرهنگى و اجتماعى این

 بحران ها در شهر به حداقل برسد.

«جامعه شناسى کرونا» و مأموریت هاى فرهنگى و اجتماعى شهردارى اصفهان

کرونا تمام خصوصیات یک پدیده اجتماعى را داراست


