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براى جلوگیرى از پرخورى چه بخوریم؟مشموالن بیمه بیکارى به 60 هزار نفر رسیدتغییر ظاهر نقاشى  «بنکسى»سرعت اینترنت موبایل ایران در رتبه 79 جهان ورود هواداران سابقه دار به ورزشگاه ممنوع  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هرگز گوشت تازه 
را بالفاصله پس از 
ذبح مصرف نکنید

مورد عجیب آقاى سخنگوى اصفهانى
2

3
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پیکر کوهنورد مفقود 
بعد از 3 ماه پیدا شد

سحر قریشى 
زیر تیغ منتقدین

4 هزار آرایشگر مردان 
در اصفهان  

هیچ درآمدى ندارند
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از تظاهر به 
روزه خوارى 
خوددارى شود

با نگهدارى گوشت تازه ذبح شده در 
یخچال باکترى هاى مختلفى از جمله تب 
کریمه کنگو غیر فعال مى شود و ضریب 

ایمنى این ماده غذایى باال مى رود.
عباس عباسى، مدیر سابق دفتر نظارت...

نیروى انتظامى در اطالعیــه اى بر توجه عموم 
مردم در جهت حفظ حرمت ماه مبارك رمضان 

تأکید کرد.
در اطالعیه نیروى انتظامى آمــده: روزه داران 
گرامى، در جهت تقویت خویشتندارى و گسترش 
ارزش هــاى اخالقى و همچنیــن اجراى طرح 
فاصله گذارى هوشمند اجتماعى و به منظور قطع 
زنجیره انتقال بیمارى کرونا و رعایت حرمت این 
ماه عزیز از هرگونه تظاهر به روزه خوارى و سرو 
غذاى سرد یا گرم در پارك ها، تفرجگاه ها، معابر 
عمومــى و... اکیداً خوددارى کننــد. در صورت 

صدور مجوز فعالیت...

5050  منطقه کرونایى اصفهان  منطقه کرونایى اصفهان
تردد بیماران مبتال به کرونا در کدام خیابان هاى شهر  بیشتر استتردد بیماران مبتال به کرونا در کدام خیابان هاى شهر  بیشتر است

3

پشت پرده اختالفات کیانوش جهانپور و اصالح طلبان بر سر آمار کرونا و انتخابات 88

سپاهان چند فیلم دیگر رو کرد
در جلسه استیناف در روز پنج شنبه؛

معاون حقوقى باشگاه سپاهان بار دیگر بر اتفاقاتى تأکید کرد که مانع رسیدن به موقع اتوبوس سپاهان 
به ورزشگاه نقش جهان شده است و مى گوید باید رأى بدوى نقض شود.

حالجى مدیر حقوقى باشــگاه ســپاهان یکى از افرادى بود که پس از پایان جلسه پنجشنبه کمیته 
استیناف با خبرنگاران صحبت کرد و در این مورد که آیا سپاهانى ها امیدوار به تجدید بازى یا تغییر 

رأى هستند یا خیر، بیان کرد: این بازى در نتیجه لیگ مؤثر است، تیم سپاهان...
2
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

چرا بانک ها 
مجبور به تمکین از 
سود 15 درصدى 

شدند؟

دانش آموزان مدارس غیردولتى باید شهریه بپردازند
مقام ارشد آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به تعطیلى مدارس در شرایط کرونایى: 

3

5

تمجید اسطوره فوتبال تمجید اسطوره فوتبال 
ایتالیا از سردار آزمونایتالیا از سردار آزمون

 حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)آگهى مزایده عمومى (نوبت اول) چاپ اول

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2787/ش مورخ 98/11/23 شوراى محترم اسالمى شهر قصد 
واگذارى مراکز ذیل را با قیمت کارشناس رسمى دادگسترى بصورت مال االجاره به مدت سه سال به اشخاص 

حقیقى و حقوقى واجد شرایط دارد.
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ســاعات ادارى به واحد امالك 
شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روزسه شنبه مورخ 99/02/23 به دبیرخانه 

حراست تحویل نمایند.شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

 م الف: 823461

اجاره ماهیانهموضوعردیف
(ریال)

سالن سردخانه قدیم واقع در آرامستان بهشت معصومه به مساحت 43 مترمربع با 1
14,000,000امکانات مخصوص انتقال متوفیات

سالن شماره یک به مساحت 345 مترمربع و سالن شماره 2 به مساحت 280 متر 2
53,000,000مربع واقع در آرامستان جهت خدمات پذیرایى و برگزارى مراسم ترحیم

تعداد 5 غرفه در محل سالن معراج واقع در آرامستان بهشت معصومه جهت انجام 3
22,000,000فعالیت هاى مربوط به مراسم خاکسپارى و ترحیم

داود بحیرایى-شهردار بهارستان داود بحیرایى-شهردار بهارستان 

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى
شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه 98/1519 شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان از طریق برگزارى مناقصه 

عمومى انتخاب  پیمانکار نماید.

1-متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى توانند از روز شنبه مورخ 99/01/30 تا روز شنبه مورخ 99/02/13 
همه روزه به جز روزهاى تعطیل به واحد امور قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه سوابق اجرایى و اصل مدارك 

شرکت  معرفى نامه کتبى شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2-پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/02/20 به واحد دبیرخانه محرمانه شهردارى 

بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند.
3-پیشنهادهاى رسیده ساعت 14 بعدازظهر روز یکشــنبه مورخ 99/02/21 در کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى 

بهارستان تشکیل مى گردد.
4- شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

5-هر گاه برندگان اول،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد 
و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.

6- هزینه چاپ آگهى روزنامه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
 م الف: 817582

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)مدت اجرابرآورد اولیه(ریال)موضوع

تأمین 14 دستگاه خودرو جهت سرویس مأموریت هاى 
360/000/000یکسال7/200/000/000ادارى داخل و خارج از شهر بهارستان و استان اصفهان

عادت به عادت به 
سینما رفتن سینما رفتن 

با اکران آنالین با اکران آنالین 
از بین نخواهد رفتاز بین نخواهد رفت

مجید مظفرى:
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حلول ماه مبارك رمضان را به عموم  مؤمنان روزه دار تبریک مى گوییم

ب 
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نیروى انتظامى در اطالعیه اى بر توجه عموم مردم در جهت 
حفظ حرمت ماه مبارك رمضان تأکید کرد.

در اطالعیه نیروى انتظامى آمــده: روزه داران گرامى، در 
جهت تقویت خویشتندارى و گسترش ارزش هاى اخالقى 
و همچنین اجراى طرح فاصله گذارى هوشمند اجتماعى و 
به منظور قطع زنجیره انتقال بیمارى کرونا و رعایت حرمت 
این ماه عزیز از هرگونه تظاهر به روزه خوارى و سرو غذاى 
سرد یا گرم در پارك ها، تفرجگاه ها، معابر عمومى و... اکیداً 
خوددارى کنند. در صورت صدور مجوز فعالیت مراکز اقامتى 
و پذیرایى و سایر کسب و کارهاى پر ریسک (پرخطر) برابر 
پروتکل هاى بهداشتى ابالغى از ستاد ملى مبارزه با بیمارى 

کرونا، متصدیــان مراکز پذیرایى بیــن راهى، پایانه هاى 
مسافربرى، فرودگاه ها، ایستگاه هاى راه آهن و بیمارستان ها 
مى توانند به منظور ارائه خدمات به مسافران و افرادى که 
داراى عذر شرعى هســتند، با رعایت موازین بهداشتى و 
فاصله گــذارى اجتماعى و اخذ مجــوز از مراجع ذیربط و 
حفظ شئون اسالمى، ضمن استتار مکان به گونه اى که در 

مأل عام تظاهر به روزه خوارى نشود، فعالیت کنند.
نیروى انتظامى از رانندگان وسایل نقلیه عمومى خواسته با 
رعایت نکات بهداشتى و ضد عفونى کردن مداوم خودروها، 
از تظاهر به روزه خوارى و استعمال دخانیات در داخل خودرو 

و ایجاد آلودگى صوتى پرهیز کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتى گفت: اکنون که نرخ واقعى سود 
سپرده ها منفى است،  اخذ مالیات بر سود سپرده هاى بانکى 
موضوعیت ندارد. امید على پارســا توضیح داد: سیستم 
بانکى به هر دلیل سودهاى سپرده بیشتر از 15 درصد را 
پرداخت و دریافت مى کردند که سازمان امور مالیاتى براى 
تأمین هدف شوراى پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتى 
براى اعمال قانون، سود سپرده هاى باالتر از 15 درصد که 
بانک ها دریافت کرده بودند را به عنوان هزینه قبول مالیاتى 

نپذیرفت و نخواهد پذیرفت.
به گفته رئیس کل ســازمان امور مالیاتى، سیستم بانکى 
داشت هزینه اى را براى سود سپرده هاى بانکى مى پرداخت 

که ســازمان مالیاتى آن را به عنوان هزینه قانون قبول 
مالیاتى نمى دانســت و سیســتم بانکى را مجبور کرد تا 
از قانون تمکین کند و ســودى باالتر از 15 درصد براى 

سپرده هاى بانکى دریافت نکند.
وى افزود: زمانى که نرخ واقعى سود سپرده بانکى از میزان 
تورم بیشتر باشد، نه تنها چیزى عاید سپرده گذاران نمى شود 
بلکه مبلغى هــم پرداخت مى کنند. اخذ مالیات بر ســود 
سپرده هاى بانکى زمانى موضوعیت دارد که سود سپرده ها 
مثبت باشد. اما وقتى که اکنون نرخ واقعى سود سپرده ها 
منفى است، مالیات بر سود سپرده هاى بانکى موضوعیت 

ندارد و این سازمان برنامه اى در این زمینه ندارد.

از تظاهر به روزه خوارى 
خوددارى شود

چرا بانک ها مجبور به تمکین 
از سود 15 درصدى شدند؟

هیچ استانى
قرمز نیست 

معاون وزیر بهداشــت، درمان    انتخاب|
و آموزش پزشــکى با بیان اینکه روند ابتال به 
ویروس کرونا در کشور سیر نزولى دارد، گفت: 
هیچ اســتانى در کشــور وضعیت قرمز ندارد. 
ایرج حریرچى با اشاره به غربالگرى مجدد در 
استان هاى کشــور بیان کرد: غربالگرى براى 
شناســایى عالیم بالینى مثل تب، ســرفه و... 
اســت که باید در دوره هاى مکرر انجام شود؛ 
تکرار غربالگرى به دلیل این اســت که ممکن 
است برخى مواقع تست آزمایشگاه هیچگونه 
عالیمى نداشته باشند و با گذشت دو هفته ایجاد 
شود یا در مرحله اول، آزمایش منفى نشان دهد 

و در مرحله بعد مثبت باشد./1685

هجوم گنج یاب ها 
به ایذه 

فرامرز خوشــاب، فعال میراث    چمدان |
فرهنگى ایذه با اشاره به حفارى هاى غیر مجاز 
در دوران کرونــا و جــوالن قاچاقچیان اموال 
فرهنگى ایران گفت: اینک در نزدیکى روستایى 
در 5 کیلومترى شهر این اتفاق رخ داده و اهالى 
خبردار شــدند. با توجه به عمــق حفارى که 
بیشتر از 10 متر اســت و همچنین با توجه به 
گستردگى حفارى در ســطح شهرستان ایذه 
احتمال قاچاق سازمان یافته بسیار زیاد است. 
این اتفاقات به طرز مشکوکى در دوران کرونا 
در جاى جاى شهرســتان ایــذه افزایش یافته

 است. /1686

ضوابط بازگشایى 
سینماها

  ایسنا| دفتر نظارت بر عرضه و نمایش 
سازمان سینمایى ضوابط 15 بندى را تهیه و در 
سایت رسمى این سازمان منتشر کرده که قرار 
است ابتداى هفته جارى در جلسه اى با بررسى 
نهایى نظر کارشناسان این حوزه به جمع بندى 
برسد. این ضوابط با نظر تعدادى از کارشناسان 
سینما و با بررســى و مقایسه پروتکل هایى که 
براى بازگشایى ســینماها در کشورهاى دیگر 
تهیه شده، تنظیم شده و موارد سختگیرانه اى 
در آن به چشــم مى خورد. از جمله این موارد، 
مجاز بــودن ظرفیت فروش بلیــت براى هر 
سالن تا سقف 40 درصد است و اینکه چیدمان 
تماشــاچیان بر روى صندلى ها به شکل دو در 
میان و نسبت به ردیف بعدى حالت ضربدرى 

داشته باشد./1687

ابهام در 
زمان برگزارى کنکور

  باشگاه خبرنگاران جوان | 
ابراهیــم خدایى، رئیس ســازمان ســنجش 
آموزش کشــور دربــاره آخریــن تصمیمات 
ســازمان ســنجش براى برگــزارى کنکور 
سراســرى گفت: کنکور سراسرى 20 روز بعد 
از امتحانــات نهایى برگزار خواهد شــد. وى 
گفت: هنوز نمى توان زمــان برگزارى کنکور 
سراسرى را اعالم کرد به این دلیل که آموزش 
و پرورش تقویم آموزشــى خود را اعالم نکرده

 است. /1688

مرگ الکلى
 3 عضو خانواده 

  رکنا | جانشــین انتظامى استان البرز 
از مرگ ســه عضو یک خانواده بر اثر مصرف 
الکل خبر داد. سردار سید جعفر حسینى اظهار 
کرد: در پى مرگ این ســه نفر، مأموران پلیس 
امنیت عمومى شهرستان کرج با انجام اقدامات 
پلیسى، موفق شدند محل اختفاى عامل توزیع 
را شناسایى کرده و نامبرده را طى یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر کنند .

وزیر بهداشت ایران
 کرونا گرفت؟

  رکنا | یک منبع آگاه تأیید کرده سعید نمکى، 
وزیر بهداشت ایران مبتال به کروناویروس شده است. این 
خبر توسط مشاور وزیر بهداشت تکذیب شد و او استناد 
کرد نمکى در جلسه مهمى شــرکت داشته است. این 
درحالى است که صداى منبع آگاه که از مسئوالن است 

در «رکنا» موجود است.

فرق ما با ویتنام
مسعود رضایى، نماینده شــیراز و عضو    بهار |
کمیسیون اجتماعى مجلس اظهار کرد: کشور ویتنام با 
جمعیت 90 میلیون نفرى و 1400 کیلومتر مرز مشترك با 
چین به گونه اى پیشگیرى کرده که تاکنون حتى یک نفر 
هم بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست نداده است؛ 
چون از همان روز اول تمامى ارتباط خود با چین را قطع 
کرد. اما ما با این همه تمدن و قدمت نتوانستیم از ورود 
این ویروس جلوگیرى کنیم و به نظر من سر کالف این 
مشکل از دستمان در رفته است بر همین اساس برخى 
اوقات ناچار مى شویم از شعار درمانى استفاده مى کنیم. اگر 
از همان روز اول ارتباط خود با چین را قطع کرده بودیم، از 

ورود این ویروس به کشور جلوگیرى مى شد.

زمین دیگر تحمل «ترامپ» را 
ندارد

  ایرنا | «جو بایدن»، نامــزد دموکرات و رقیب 
«دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهورى 2020 
آمریکا گفت زمین نمى تواند چهار سال دیگر ترامپ را 
تحمل کند. وى در حساب شخصى توییتر خود با انتشار 
پیامى اینگونه از عملکردهاى چهار ساله ریاست جمهورى 

ترامپ انتقاد کرد./1684

46 نفر در شهردارى تهران 
کرونایى شدند

  رکنا | معاون شهردار تهران با بیان اینکه 46 نفر 
از کارگران و کارمندان شهردارى به کرونا مبتال هستند، 
گفت: طرح غربالگرى بیمــارى کرونا تاکنون براى 53 
هزار نفر در شهردارى اجرا شده است. حامد مظاهریان 
با اعالم اینکه تاکنون 53 هزار نیروى شهردارى تهران 
مورد غربالگرى کرونا قرار گرفته اند، افزود: آمارها نشان 
مى دهد 78 درصد ســالم و فاقد عالئم کرونا بودند. 22 
درصد از آنان ارجاع آزمایشگاهى داشته اند که از این تعداد 
733 نفر ارجاع سیتى اسکن ریه داشته اند و 78 نفر از آنان 
عالی م مشاهده شده است. همچنین 32 نفر از کارکنان 
شهردارى تهران نیز داراى بیمارى زمینه اى ریه شناسایى 

شده اند که باید براى درمان اقدام کنند.
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این روزها کیانوش جهانپور، سخنگوى وزارت بهداشت 
یکى از خبرسازترین مردان ایران محسوب مى شود.

18 فروردین ماه گذشــته بود که انتقاد تند ســخنگوى 
وزارت بهداشــت ایران از عملکرد دولت چین در انتشار 
آمار علمى درباره همه گیرى ویــروس کروناى جدید با 
واکنش سفیر چین در تهران و ســخنگوى وزارت امور 
خارجه ایران همراه شد و خشــم رسانه هاى اصولگراى 

کشور را برانگیخت.
این انتقادات در روزهاى بعد هم به شدت ادامه پیدا کرد 
و باعث شد تا کیانوش جهانپور تغییر روش جدى را براى 
ادامه کارش در وزارت بهداشت در پیش بگیرد تا به نوعى 
ضمن دلجویى از کشور چین، هم اصولگرایان را راضى 
نگه دارد، هم برکنار نشــود و هم اصالح طلبان همراه 

دیروزش را از خودش دور کند.
اما این تغییر روش آقاى سخنگو پایان ماجرا نبود چرا که 
کمى بعدتر و پس از اظهارات دو عضو شوراى شهر تهران 
از آمارهاى مربوط به جانباختگان ویروس کرونا در تهران 
«ماجراى کیانوش» وارد فاز تازه اى شــد. محمدجواد 
حق شــناس، ناهید خداکرمى و چندین عضو شــوراى 
تهران طى روزهاى گذشته در اظهارنظرهاى جداگانه اى 
گفتند که روزانه در تهران بین 70 تا صد نفر براثر کرونا 
جان خود را از دست مى دهند و به همین دلیل آمار رسمى 
وزارت بهداشت محل تردید است. اظهاراتى که محسن 
هاشمى هم در جلسه شوراى شهر تهران آن را به نوعى 

دیگر تکرار کرد.
این سخنان رئیس شوراى شهر با واکنش جهان پور همراه 
شد و او در گفتگویى که با ســایت «رکنا» انجام داد در 
خصوص این اظهارات گفت: «ما مسئول این نیستیم که 
آمارها را به کسى اثبات کنیم. در دوره انتخابات هم بعضى 
از آمارها را قبول نداشــتند. درباره علت فوت، هیچ کدام 
از این عزیزان تخصص ندارنــد. براى کنجکاوى خودم 
درباره تخصص این افراد جســتجو کردم و دیدم سابقه 
شمارش و آمار دارند و درباره انتخابات اظهارنظر داشتند!»

او در ادامــه این گفتگو هم اضافه کــرد: «درباره همین 

تخصص شــمارش آراء انتخاباتى هم، مثًال جایى گفته 
بودند ما آمار را قبول نداریم یا قبــول داریم یا کم و زیاد 
است. دیگران را هم به واســطه همین حرف به اشتباه 

انداختند و خانه نشین کرده اند.» 
مقصود جهانپور انتخابات 88 بود که واکنش تند بسیارى 

از اصالح طلبان را در پى داشت.

کیانوش جهانپور کیست؟
کیانوش جهانپور، متولد 1356 در نطنز اصفهان و پزشک 
است. وى در سال 94  به عنوان یکى از نامزدهاى اصلى 
اصالح طلب براى حضور در کرســى نامزدى انتخابات 

مجلس دهم شوراى اسالمى نطنز و بخش قمصر معرفى 
شد که در نهایت تصمیم به عدم شــرکت در انتخابات 
گرفت و یکســال بعد در 7 مهر 95 به عنوان مدیر روابط 

عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان انتخاب شد.
یکســال بعد در 29 آبان 1396 با حکم دکتر اصغرى به 
مدیرکلى روابط عمومى و سخنگوى سازمان غذا و دارو 
منصوب شد و بعد از سرپرستى ســعید نمکى در وزارت 
بهداشت، این هم استانى جهانپور (نمکى متولد کاشان 
اســت) در حکمى جهانپور را در 16 دى 97 به مدیریت 
روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت منصوب 
کرد. به این ترتیب کیانوش جهانپور هر سال یک درجه 

ارتقاى پست گرفته است تا اینکه با ماجراى شیوع کرونا 
در کشــور به مرد شماره یک اطالع رســانى درباره این 

بیمارى در کشور به مردم شناخته شد.
با این حال طى روزهاى گذشــته یک خبرنگار اصالح 
طلب ماجراى تغییر موضع عجیب ســخنگوى وزارت 
بهداشت را به اختالف شــخصى او با یک عضو شوراى 
شــهر تهران که گفته مى شــود همسر ســابق او بوده 
اســت (ناهید خداکرمى) ربــط داده و انتخابات مجلس 
دهم که گویا در نهایت جهانپور نتوانســته است حمایت 
قاطع اصالح طلبان بــراى ورود به مجلس را کســب

 کند .

پشت پرده اختالفات کیانوش جهانپور و اصالح طلبان بر سر آمار کرونا و انتخابات 88

مورد عجیب آقاى سخنگوى اصفهانى

در ماه ژانویه سال 2020، اینترنت موبایل ایران با متوسط 
ســرعت دانلود 27/53 مگابیت برثانیه در رتبه 70 قرار 
داشــت، همچنین در بخش اینترنت پهن باند ثابت نیز 
ایران با متوسط ســرعت دانلود 18/41 مگابیت برثانیه، 

جایگاه 122 جهانى را کسب کرده بود.
متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 22/72 
مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، 
10/97 مگابیت برثانیه اســت که رتبه ایران را به 79 از 
میان 141 کشور رسانده و در مقایسه با رتبه 70 در ژانویه 

سال جارى میالدى، حاکى از افت 9 رتبه اى است. طبق 
این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از باهاماس 

و الئوس کندتر و از تونس و آنگوال سریع تر است.
همچنین در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود 
در ایران، 10/10 مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود 
5/68  مگابیت برثانیه اســت که رتبه ایران را به 153 از 
میان 176 کشور رسانده و در مقایسه با ژانویه سال جارى 
میالدى که اینترنت ثابت ایران در رتبه 122 قرار داشت، 

سقوطى 31 پله اى را تجربه کرده است./1683

حسین شریعتمدارى طى یادداشتى در روزنامه «کیهان» 
به اصطالح جدیــدى که روحانى در هیئــت دولت به آن 
اشاره کرد پرداخت و نوشــت: «رئیس جمهور محترم در 
جلســه هیئت دولت از واژه جدیدى با عنوان "کاســبان 
کرونا"! رونمایى کردند ولى در توضیــح این واژه و آدرس 
افراد و جریاناتى که زیر این تابلو قابل شناســایى هستند، 

به اشتباه افتادند! 
آقاى رئیس جمهور مى گویند "بگذریم از یک گروه کوچکى 
که کاسب اند و روز تحریم، کاسب تحریم  و روز کرونا، کاسب 
کرونا هستند"! تکلیف کاســب تحریم در فرهنگ جناب 
روحانى روشن است. ایشان مدت هاست که منتقدان برجام 

را کاسب تحریم مى نامند ولى "کاسب کرونا"! براى اولین بار 
است که مطرح مى شود و البته ، باز هم از زبان رئیس جمهور! 
و از سوى دیگر در آدرسى که از این واژه جدید ارائه مى دهند، 

کاسبان کرونا، همان کاسبان تحریم هستند!
اگر منظــور آقاى روحانــى از اتهام "کاســبان تحریم"، 
منتقدان برجام باشد -که متأسفانه هست- منتقدان برجام 
تقدیر کنندگان و حامیان اقدامات نظام و مردم در مقابله با 
کرونا هستند و اگر منظور ایشان از واژه جدید، یعنى "کاسبان 
کرونا"! شبهه افکناِن همسو با دشمنان تابلو دار مردم و نظام 
باشد که ظاهراً هست، بیشترین آنها را باید در میان مدعیان 

حمایت از دولت جستجو کنند.» /1682

پیکر جواد رحیمیان، کوهنورد شیرازى که قصد داشت به 
تنهایى به علم کوه در شمال ایران صعود کند باالخره بعد 

از سه ماه پیدا شد.
پیکر این کوهنورد که در بهمن ماه ســال گذشته پس 
از صعود به قله علم کوه مفقود شــده بود روز چهارشنبه 
هفته گذشته  توسط یکى از کوهنوردان مازندرانى اهل 
چالوس به همراه چند اسکى باز در مسیر برگشت از منطقه 
خرمدشت پیدا شد. پیکر جواد رحیمیان  در داخل رودخانه 
در منطقه کل بزان به فاصله یک ساعتى تا ونداربن پیدا 

شــد. احتماًال این کوهنورد در هنگام برگشت به مسیر 
کف رودخانه منحرف شده و در شکاف هاى برفى منطقه 
گرفتار شده و به علت خستگى جان خود را از دست داده 

است.
13 بهمن ماه سال گذشته رئیس امداد و نجات فدراسیون 
کوهنوردى از مفقود شدن یک کوهنورد شیرازى که به 
تنهایى در حال صعود به قله علم کوه بود، خبر داده بود. 
براى یافتن این کوهنورد بار ها بالگرد اعزام شده بود  ولى 

نتیجه اى نداشت.

سرعت اینترنت موبایل ایران در رتبه 79 جهان واکنش حسین شریعتمداري به واژه سازى 
حسن روحانی

پیکر کوهنورد مفقود بعد از 3 ماه پیدا شد

محمدباقر قالیباف، شــهردار و فرمانده نظامى و انتظامى 
اســبق و نماینده تهران در مجلس یازدهم، سال هاست 
که لقب خلبان را هم به دوش مى کشــد. او در انتخابات 
ریاست جمهورى ســال 1384 نامزد شــد و در تبلیغات 
انتخاباتى خود و در پوســترى از عنــوان خلبان قالیباف 
استفاده کرده بود. اما محمدباقر قالیباف چه زمانى رسمًا 
خلبان هواپیماى مسافربرى شده است؟ دو خلبان به این 

سئوال پاسخ داده اند.
کاپیتان شــهریار روزبیانى درباره اینکــه آیا محمدباقر 
قالیباف خلبان یا کمک خلبان است مى گوید: مدتى قبل 
آقاى قالیباف کمک خلبان بودند اما در حال حاضر ایشان 
خلبان هستند. حدود 8 الى 9 سالى است که کار خلبانى را 

انجام مى دهند.

کاپیتان روزبیانى در پاسخ به سئوالى در اینباره که قالیباف با 
کدام شرکت هاى پروازى بیشتر کار مى کند گفت: قبًال در 
ایران ایر مى پریدند اما در حال حاضر فکر مى کنم با معراج 

که وابسته به سازمان نیروهاى مسلح است کار مى کنند.
کاپیتان هوشنگ شــهبازى هم درباره خلبانى یا کمک 
خلبانى شهردار سابق تهران گفت: محمدباقر قالیباف 2 
الى 3 سال است که خلبان هواپیما هستند. چندسالى که 
آقاى قالیباف در هما پرواز مى کردند، چندین بار پروازشان 
را انجام ندادند و من به جاى ایشــان رفتــم. این خلبان 
درباره اینکه آیا قالیباف هــر دو گواهینامه خلبان جنگى 
و مسافربرى را دارد یا خیر گفت: آقاى قالیباف گواهینامه  
پرواز جنگــى ندارند؛ یک مدتى فرمانده  هوانیروز ســپاه 
بودند، تا زمان 20 ســالگى در جبهه و جنگ بودند و بعد 

فرمانده  نیروى هوایى ســپاه که در آن ایام یک قسمت 
کوچکى در فرودگاه بود شدند. در همان دوران فرماندهى، 
دوره هاى خلبانى مسافربرى را آموزش دیدند؛ دیگر اینکه 
با آن همه مشغله چطور کالس ها را شرکت کردند و چگونه 
گواهینامه گرفتند و چگونه کمک خلبان شدند را نمى دانم. 
مدت هاى مدیدى ایشان کمک خلبان بودند؛ با ایرباس 
مى پریدند و هفته اى یکبار چهارشنبه ها پرواز داشتند؛ چون 
فرمانده  نیروى انتظامى بودند و پس از آن مدتى شهردار 
بودند و فرصتى براى پرواز و...  نداشــتند. ولى به هرحال 
گواهینامه ها را گرفتند و من شنیده ام که دو سه  سال پیش 
خلبان شدند ولى اینکه در حال حاضر پرواز مى کنند یا نه 
و اینکه با معلم پرواز مى کنند یا خودشــان تنها را اطالع

 ندارم.

سردار قالیباف چه زمانى کاپیتان قالیباف شد؟
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امتحانات علمى کاربردى
 از 19 مرداد

رئیس دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان از تمدید 
ترم بهمن تا 17 مرداد ماه خبر داد و گفت: امتحانات این 
ترم از 19 مرداد ماه برگزار خواهد شـد. بهـزاد رضائى با 
بیان اینکه در این دوران آموزش ها بیشتر دروس تئورى 
را تحت پوشش قرار داده اسـت، تصریح کرد: براى ارائه 
دروس عملى، ترم بهمن ماه تا 17 مرداد تمدید شد تا بعد 
از ارائـه آموزش هاى تئـورى و مجازى فرصتى داشـته 
باشیم آموزش هاى عملى را به صورت فشرده و حضورى 
اجرا کـرده و امتحانات هم از 19 مرداد برگزار مى شـود. 
وى همچنین گفت: با توجه به شـرایط امکان برگزارى 

ترم تابستان را نخواهیم داشت.

پدیده غالب، باد است 
نقشـه هاى  اداره کل هواشناسـى اصفهان بیانگر جوى 
ناپایدار تا فردا یکشنبه بر روى استان است. بر این اساس 
در بیشتر مناطق استان گاهى وزش باد شدید تا شدید و در 
مناطق شرق و شمال همراه با گردو خاك محلى و احتمال 
وقوع توفان لحظه اى پیش بینى مى شود و روز یکشنبه 
عالوه بر وزش باد شدید و توفان لحظه اى شرایط براى 

رگبار و رعد و برق در بیشتر مناطق استان مهیاست.

اعطاى تسهیالت تعمیر و 
احداث مسکن 

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى نجف آباد گفت: در یک 
سال اخیر 179 فقره تسهیالت تعمیرى مسکن و 43 فقره 
تسهیالت احداثى مربوط به خسارات آبگرفتگى و سیالب 
در این شهرسـتان به متقاضیـان اعطا شـد. محمدرضا 
عمادى جمع اعتبار حوزه تعمیرى را بالـغ بر 21 میلیارد 
و 300 میلیون ریال و حوزه احداثى را  17 میلیارد و 400 
میلیون ریال اعالم کرد و افزود:  9 میلیارد و 740 میلیون 
ریال نیز بصورت تسـهیالت بالعـوض در این خطه در 

اختیار متقاضیان قرار گرفت.

کمک 9 میلیارد تومانى 
پاالیشگاه 

پاالیشگاه اصفهان، براى پیشگیرى و مقابله با ویروس 
کرونا، تاکنون 9 میلیارد تومان کمک مالى کرده اسـت. 
مدیر عامل شـرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: از این 
میزان کمک مالى، شـش میلیارد تومان به شـهردارى 
اصفهان و سه میلیارد تومان به دانشـگاه علوم پزشکى 
اصفهان داده شـده اسـت. مرتضـى ابراهیمـى تولید و 
توزیع حدود 120 هزار لیتر مـاده ضدعفونى کننده براى 
سازمان ها و ادارات متقاضى اصفهان را از دیگر اقدامات 
شرکت در راستاى اجراى مسئولیت هاى اجتماعى ، براى 

مبارزه با ویروس کرونا بیان کرد. 

نیاز خمینى شهر
 به آرامستان واحد 

شهردار خمینى شـهر گفت: وجود 17 گورستان محلى 
مشکالتى را در شـهر به وجود آورده است.  على اصغر 
حاج حیـدرى بـا تاکید بـر نیاز شـهر بـه داشـتن یک 
گورسـتان واحد، گفت: این شروعى اسـت تا به سمت 
آرامستان واحد برویم. باغ فرودس زیربناى این طرح را 
دارد و باعث مى شود از شرایط آلودگى و مسائل روحى 
گورستان هاى محلى نجات پیدا کنیم. شوراى شهر و 
شـهردارى نیز آمادگى خـود را براى همـکارى در این 

زمینه اعالم مى کنند.

احداث پارکینگ طبقاتى 
گلپایگان 

شـهردار گلپایگان گفت: با حضـور معاون وزیر کشـور 
پروژه پارکینـگ طبقاتى بـازار ایـن شـهر در زمینى به 
مسـاحت شـش هـزار و 800 مترمربع بـا ظرفیت 220 
خودرو کلنگ زنى شد. پیمان شکرزاده در مراسم افتتاح 
و کلنگ زنى پروژه هاى شهردارى گلپایگان، اظهار کرد: 
پارکینگ طبقاتى بازار شهر نخستین پروژه سرمایه گذارى 
شهردارى این شـهر است که با مشـارکت سرمایه گذار 

اجرا مى شود.

خبر

50 منطقه پرخطر براســاس تردد بیماران مبتال به کرونا در 
کالنشهر اصفهان اعالم شــد. براساس اطالعات به دست 
آمده از سامانه «اطالع رســانى، خودارزیابى و ثبت بیماران 
کرونایى»، خیابان هاى امام خمینــى(ره)، چهار باغ باال و 
عباسى، بزرگمهر و کاوه از جمله پرخطرترین محله ها براساس 
بیشــترین میزان تردد بیماران کرونایى در اصفهان اعالم 
شده اند. این محله ها مواردى هستند که افراد مبتال به کرونا 
در ایام قبل از بسترى تردد بیشترى داشته اند و این میزان تردد 
رو به افزایش اســت. این اطالعات از آخرین به روزرسانى 
سامانه «اطالع رسانى، خودارزیابى و ثبت بیماران کرونایى» 
در روز 27 فروردین ماه امسال استخراج شده است.  بر این 

اساس، 50 محله و خیابان پرخطر اصفهان به ترتیب به شرح 
زیر اســت: امام خمینى(ره)، بزرگمهر، کاوه، چهارباغ باال، 
چهارباغ عباسى، سپاهان شــهر، رباط، جى، هشت بهشت 
شرقى، پروین، خانه اصفهان، ملک شهر، زینبیه، شیخ طوسى 
غربى، حسین آباد، برازنده، احمدآباد، ارتش، کشاورز، رهنان، 
قایمیه، آل محمد، خوراسگان، مدرس، هشت بهشت، بعثت، 
روستاى کرارج، سروش، آتشــگاه، حکیم نظامى، فروغى، 
زینبیه شمالى، عبدالرزاق، عالمه مجلسى، امیر کبیر، ولى 
عصر، ابن سینا، چمران، شیخ بهایى، بلوار کشاورز، سپهساالر، 
جابر انصارى، سلمان فارسى، توحید، رباط سوم، 22 بهمن، 

طالقانى، فرسان، آیت ا... کاشانى و هزارجریب.

احمد سعیدبخش، معاون اجراى پروژه هاى فوالد مبارکه در 
تشریح برنامه هاى این معاونت در سال جارى اظهار کرد: در 
سال 99 که از سوى مقام معظم رهبرى سال «جهش تولید» 
نامگذارى شده است، مصمم به تکمیل پروژه ها بر اساس 
آخرین برنامه زمانبندى و بودجه از پیش تعیین شــده ایم. 
ازجمله پروژه هایى که در ســال جدیــد در داخل فنس به 

بهره بردارى خواهند رسید، مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش ظرفیت ذخیره سازى آهک؛ توسعه پارك انباشت 
و برداشــت واحد آهن ســازى؛ افزایش ظرفیت درایرهاى 
گاز سیل؛ توســعه انبار تختال واحد 28 پالن A2؛ احداث 
مخزن 50 هزار مترمکعبى و خط اتصال؛ تکمیل و اجراى 

تأسیسات فاضالب مبارکه و لنجان؛ طرح تصفیه تکمیلى 
پساب شهرى؛ تکمیل و اجراى تأسیسات فاضالب دیزیچه 
و زیباشهر؛ عملیات اجراى انتقال پساب از تصفیه خانه هاى 
زرین شهر و ورنامخواست؛ اجراى اســمز معکوس ثانویه 
فوالد مبارکه؛ توسعه پست M2؛ استخر سوم ذخیره پساب؛ 
جرثقیل هاى اســلب؛ بازیافت حرارت از نیــروگاه گازى با 
افزودن ریکاورى بویلر (HRSG)؛ پروژه MIS2 مربوط 
به پســت 400؛ تکمیل پروژه توسعه زیر سقف سبا؛ اجراى 
اسمز معکوس ثانویه سبا. ســعیدبخش همچنین از اتمام 
پروژه هاى فرآورى سنگان و فوالدسازى و ریخته گرى مداوم 

سفیددشت تا اواخر سال جارى خبر داد.

پروژه هاى فوالد مبارکه در 
سال جهش تولید

50 منطقه 
کرونایى اصفهان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
گفت: از تاریخ 24 اسفند 98 تا ابتداى اردیبهشت ماه 
65 هزار نفر در سامانه بیمه بیکارى ثبت نام کرده اند 
که از این تعداد 59 هزار نفر احراز هویت و مشــمول 
بیمه بیکارى بودند و شرایط پرداخت مقررى به آنها در 

دست بررسى است.
محسن نیرومند در گفتگو با «فارس» افزود: مقرر شده 
مبلغ 5000 میلیارد تومان براى بحث بیمه بیکارى در 

کل کشور اختصاص یابد که به محض دریافت براى 
متقاضیان مشمول بیمه بیکارى واریز خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان در 
رابطه با وضعیت کارگران استان اصفهان تصریح کرد: 
طبق آمار تأمین اجتماعى در سال 97 بیش از 715 هزار 
نفر کارگر فعال در استان اصفهان مشغول به کار بودند 
که این عدد با 5/5 درصد افزایش در سال 98 به بیش 

از 754 هزار نفر رسیده است.

مشموالن بیمه بیکارى به 60 هزار نفر رسید

رئیس اتحادیه تولید و فروش مبل اصفهان اظهار کرد: 
تولیدکنندگان و فروشندگان مبل نیز مانند بقیه اصناف 

و مردم از شیوع بیمارى کرونا متضرر شدند.
حجت اله حقانى پور تصریح کــرد: تمام واحدهاى 
صنفى ما کاال را آماده کرده بودند که در بازار شب عید 

به فروش برسانند.
حقانى پور در ادامه گفت: اگر این شــرایط تا چند ماه 

آینده ادامه یابد حداقل 60 درصد فعاالن در این رشته 
ورشکست مى شوند؛ اتحادیه امالك، اتاق اصناف، 
دولت و صنعت معدن تجارت هیچکدام فکرى براى 

مشکالت ما نکردند.
وى افزود: نامــه نگارى هاى متعــدد انجام دادیم و 
خواســتیم که این صنف را در این شــرایط ببینند، از 
15 بهمن تا کنون فروش ما انگشت شمار بوده است.

60 درصد فعاالن بازار مبل
 در آستانه ورشکستگى اند

نایب رییس اتحادیه آرایشــگران آقایان اصفهان گفت: 
تاکنون حمایتى از آرایشگاه ها پس از تعطیلى آنها به دلیل 
شیوع بیمارى کرونا نشد در حالى که آنها با مشکالت مالى 

و معیشتى مواجه هستند.
ســید مصطفى ســلمانى در گفت و گو با «ایرنا» افزود: 
آرایشگاه ها با توجه به مصوبه ستاد ملى مقابله با کرونا به 

دلیل قرار گرفتن در زمره واحدهاى صنفى پر خطر، تعطیل 
شدند و مجاز به فعالیت نیستند که همین امر در شب عید 

و ماه فروردین باعث صفر شدن درآمد آنها شده است.
وى با بیان این که حدود 80 درصد از آرایشگاه ها به صورت 
اســتیجارى و درآمد آنها روزانه اســت، اظهارداشت: بر 
اساس گزارش هاى رسیده متاسفانه مالکان با آرایشگران 
براى بخشیدن یا به تعویق انداختن کرایه مغازه همکارى 
چندانى نکردند و همین امر مشــکالت آرایشگران را دو 
برابر کرده است. سلمانى بیشتر فعاالن صنف آرایشگرى 
را جوان ذکر و خاطرنشــان کرد: آرایشــگران همکارى 
خوبى با نهادهاى نظارتــى در تعطیلى واحدهاى صنفى 
پس از مصوبه ستاد ملى مقابله با کرونا داشتند اما از طرفى 
هیچ بسته حمایتى براى آنها در نظر گرفته نشد و فعاالن 
این صنف حتى امکان ثبت نام در بخش بیمه بیکارى را 
نداشتند. وى تصریح کرد: تعطیلى آرایشگاه ها و طوالنى 
شدن آن باعث شــد که برخى از آرایشــگران به منزل 

مشتریان خود رفته و به صورت خصوصى کار کنند که این 
کار از نظر اتحادیه به دلیل مسائل بهداشتى و امنیت شغلى 
مورد تایید نیســت. تعداد معدودى از آرایشگران نیز دِر 
آرایشگاه را بسته و کار مى کنند که این اقدام، تخلف است 

و در صورت مشاهده یا گزارش با آن برخورد مى شود.
وى گفت: اتحادیه آرایشــگران در نامه اى به مسووالن، 
پیشنهاد بازگشایى آرایشــگاه ها را با رعایت دستورهاى 

بهداشتى و نظارت و بازرسى مستمر مطرح کرده است.
سلمانى اضافه کرد: این کار عالوه بر رفع مشکالت مالى 
آرایشگاه ها باعث مى شود تا جلوى تخلف تعداد محدودى 
از آرایشگران که در زمان حاضر به روش هاى نامتعارف 

کار مى کنند، گرفته شود.
وى با اشاره به فعالیت حدود 2 هزار آرایشگاه در شهرستان 
اصفهان، اظهار داشت: دســت کم چهار هزار نفر در این 
واحدها کار مى کنند و در روزهاى گذشته، هیچ درآمدى 

نداشتند.

4 هزار آرایشگر مردان در اصفهان  هیچ درآمدى ندارند

 رییس مدارس و مراکز غیردولتى و مشارکت هاى مردمى 
اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: با توجه به تداوم 
خدمات آموزشــى مدارس غیردولتى در شرایط تعطیلى 
ناشى از شــیوع ویروس کرونا، اولیاى دانش آموزان این 

مدارس هم باید شهریه فرزندان خود را بپردازند.
وحید محمودى در گفتگو با «ایرنــا» افزود: معاون وزیر 
آموزش و پرورش و رییس ســازمان مــدارس و مراکز 
غیردولتى کشور، این مهم را مورد تاکید قرار دادند که این 
مدارس در شــرایط بحران کرونا موظف به ارائه خدمات 
آموزشى به صورت آنالین و آفالین هستند و بر این اساس 

شهریه ثابت نیز باید توسط اولیا پرداخت شود.
وى اظهار داشت: در باره پرداخت شــهریه فوق برنامه 
غیردرسى، این موضوع منوط به تصمیم گیرى کمیته اى 
در شوراى نظارت مرکزى استان است که نتیجه آن نیز 

بزودى اعالم مى شود.
محمودى با اشاره به مشــکالت عدیده  پیش آمده براى 
مدارس غیردولتى گفت: این مساله در وزارتخانه در حال 
پیگیرى است تا در باره اختصاص تسهیالت ویژه به این 

مدارس اقدام الزم صورت گیرد.
وى به اولیاى دانش آموزان توصیه و تاکید کرد که با درك 
متقابل شرایط همدیگر و رعایت حال طرفین نسبت به 
پرداخت شهریه ثابت فرزندان دانش آموز خود اقدام کنند.

رییس مدارس و مراکز غیردولتى و مشارکت هاى مردمى 
اداره کل آموزش و پرورش اصفهان، آخرین آمار مدارس 
غیردولتى استان را 2 هزار و 720 مدرسه، پیش دبستانى 
مســتقل و ضمیمه عنوان کرد و یادآور شد: اکنون دست 
کم 16 هزار نفر در مدارس غیردولتى استان مشغول به 

کار هستند.
وى نسبت آمار دانش آموزان مدارس غیردولتى با دولتى 
استان را در سال تحصیلى جارى 17،8 درصد عنوان کرد 
و گفت: هم اکنون 679 هزار و 452 دانش آموز در مدارس 
دولتى و 120 هزار و 904 دانش آموز در مدارس غیردولتى 

به تحصیل مشغول هستند
محمودى یادآور شد: بیشترین تعداد مدارس غیردولتى 
در استان در ناحیه سه شهرســتان اصفهان با 313 باب 
مدرسه و پیش دبستانى متمرکز و کمترین تعداد مدارس 

غیردولتى در منطقــه جرقویه علیا با تنهــا چهار پیش 
دبستانى وجود دارد.

وى با تاکید بــر تقویت مــدارس غیردولتــى با هدف 
توانمندسازى نیروى انسانى در راستاى اهداف سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش گفت: توزیع مدارس غیردولتى و 
صدور مجوز براى توسعه این مدارس با عنایت به نیازهاى 
جدید و کمبــود فضاهاى آموزشــى در نواحى و مناطق 

آموزشى استان صورت مى گیرد.
به گفته وى، شــرایط و الگوى تعیین شــهریه مدارس 
غیردولتى به اســتناد قانــون مربوطه با توجــه به دوره 
تحصیلى، ســطح آموزشــى و پرورشــى، برنامه سال 
تحصیلــى، فعالیت هاى فوق  برنامــه، فضاى فیزیکى، 
تجهیزات و شــرایط منطقه اى و نرخ تورم رسمى کشور 
توسط شــوراى سیاســتگذارى، برنامه ریزى و نظارت 

مرکزى تهیه مى شود.
این مقام مسوول یادآور شد: در سال تحصیلى 98، 99 با 
توجه به مالحظات یاد شــده، شهریه مدارس غیردولتى 

استان از 6 تا 29 درصد افزایش داشته است.

مقام ارشد آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به تعطیلى مدارس در شرایط کرونایى: 

دانش آموزان مدارس غیردولتى 
باید شهریه بپردازند

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان از کشــف ســه انبار و کارگاه غیرقانونى 
نگهدارى و تولید و حدود 44 ُتن چوب بلوط و دو ُتن زغال در شهرستان هاى خمینى شهر و مبارکه این استان خبر 
داد. سرهنگ علیرضا طاهرى اظهارداشت: در این ارتباط سه نفر بازداشت و تحویل مراجع قضایى و تجهیزات 

و وسایل این افراد سودجو کشف و ضبط شدند.
وى برآورد اولیه ارزش این میزان چــوب و زغال را افزون بر دو میلیارد ریال اعالم کــرد و ادامه داد: عملیات 
شناسایى و دستگیرى افرادى که در استان هاى جنگلى زاگرسى مانند چهارمحال و بختیارى به قطع و انتقال 

درختان اقدام و به اصفهان منتقل کردند تا حصول نتیجه ادامه مى یابد.

براى نخستین بار در استان اصفهان شهردارى شاهین 
شهر در راستاى تسریع در پاســخگویى مراجعان و هم 
افزایى در ارائه خدمات در حوزه ســاخت و ساز شهرى، 
با نظام مهندسى ساختمان اســتان اصفهان تفاهمنامه 

همکارى منعقد کرد.
حمیدرضا فرهنگ، شهردار شاهین شهر در این جلسه 
گفت: تفاهمنامه همکارى بین شهردارى شاهین شهر 
و سازمان نظام مهندسى ســاختمان استان اصفهان در 
راستاى ارائه خدمات بســیار مطلوب شهردارى شاهین 
شهر در حوزه ساخت و ساز شهرى به شهروندان عزیز، 
براى نخستین بار در استان اصفهان انعقاد مى شود. وى 

در ادامه تصریح کرد: شهردارى و سازمان نظام مهندسى 
دو ارگان تأثیرگذار در ســاخت و ساز شهرى هستند که 
همکارى و هم افزایى آنها در حوزه ساخت و ساز در ارتقا 
و سطح کیفى ساختمان ها و نیز موجب تسهیل در ارائه 
خدمات به متقاضیان و در نتیجه افزایش ایمنى، امنیت و 
آسایش بهره برداران مى شود. فرهنگ به انتخاب شاهین 
شهر به عنوان پایلوت سیستم توسعه هوشمند شهرى در 
کشور اشاره کرد و افزود: نخستین گام در این خصوص 
راه اندازى سامانه شهروندسپارى بود که ان شاء ا... 47 گام 
دیگر در زمانبندى هاى مشخص شده رونمایى و تقدیم 

شهروندان فهیم شهر خواهد شد.

امضاى تفاهمنامه بین شهردارى شاهین شهر و 
سازمان نظام مهندسى اصفهان

همزمان بــا روز جهانــى زمین پاك، شــهردارى 
اصفهان موفــق به دریافت دو جایــزه ملى انرژى از 
کمیته برگزارکننده جایزه ملى پنجمین جشنواره ملى 
مدیریت انرژى متشــکل از معاونت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان 
مدیریت صنعتى کشور، سازمان ملى استاندارد کشور 
و ســازمان ملى انرژى هاى تجدیدپذیر و بهره ورى 

انرژى کشور شد.   

تندیس نقره اى تدوین فرآیند ساخت، بهره بردارى 
و ایجاد بستر الزم از انرژى هاى تجدیدپذیر و توسعه 
ساختمان هاى سبز و رتبه برتر و لوح تقدیر در بخش 
کاهش مصرف انرژى الکتریکى در بخش موتورآالت 
آبرســانى جوایزى بودند که از سوى برگزارکنندگان 
جایزه به شــهردارى اصفهان تعلق گرفت. همچنین 
در این رویداد شهردارى اصفهان به عنوان شهردارى 

پیشرو در حوزه بهینه سازى مصرف شناخته شد.

دو جایزه ملى انرژى براى شهردارى اصفهان

کشف 44 ُتن چوب بلوط قاچاق 

برنامه هاى هفته فرهنگى اصفهان از سوم اردیبهشت 
ماه با افتتاحیه اى متفاوت در فضاى مجازى آغاز شد. 
امسال کرونا اجازه نداد رســم نوروز را مانند هر سال 
به جا بیاوریم و حاال در نخستین روزهاى اردیبهشت 
بهشتى اصفهان حال و هواى متفاوتى را براى شهر و 
دیارمان رقم زده اســت اما برنامه هاى هفته فرهنگى 
اصفهان امســال هم به رسم ســا ل هاى قبل از روز 
گذشته و مصادف با ســوم اردیبهشت ماه کلید خورد، 

اما در قالبى متفاوت.
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 
با مدنظر قرار دادن لزوم رعایت فاصله گذارى فیزیکى، 
95 عنوان برنامه بــراى این هفته تــدارك دیده که تا 

نهم اردیبهشــت ماه و با شــعار "اصفهان، شهرى که 
دوســتش دارم" در بســتر فضاى مجازى برگزار و در 
صفحه و وب ســایت فرهنگســراى مجازى ســازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان پخش و 
منتشر خواهد شــد. مهمان افتتاحیه مجازى این رویداد 
که به صورت زنده از صفحه اینســتاگرام و وب ســایت 
فرهنگسراى مجازى پخش شــد، شهردار اصفهان بود. 
براى تماشاى این برنامه ها مى توانید به صفحه و وب سایت 
فرهنگسراى مجازى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان بــه نشــانىvcci.ir و صفحه

 instagram.com/isfahanfarhang مراجعه 
کنید.

یک هفته به افتخار اصفهان
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انتقادها از رفتار سحر قریشى با یک پاکبان شدت گرفته 
است. فیلم منتشر شده سحر قریشى و ماجراى برخورد او با 
یکى از پاکبان هاى شهر تهران از چهارشنبه هفته گذشته 
واکنش  هاى مختلفى را باعث شده به طورى که از شکایت 
عضو شوراى شهر تهران گرفته تا دلجویى برخى مسئوالن 
از این پاکبان و نیز واکنش هــاى دیگر هنرمندان به این 

اتفاق را در رسانه ها و فضاى مجازى مى بینیم. 
روز چهارشنبه حمید موسوى، شهردار منطقه یک تهران با 
حضور در بوستان نیاوران از پاکبانى که از سوى این بازیگر 
زن، مورد رفتار نامناســب قرار گرفته بود، دلجویى کرد و 
در این دیدار خطاب به این پاکبان گفت: «خوشــحالیم 
همکارانى مثل شــما داریم که براى سالمتى مردم جان 
خود را به خطر مى  اندازند. جایگاه شــما بــراى ما رفیع 
اســت و ارزش کارتان را مى دانیم. اینکه در این برخورد 
به دلیل حفظ جان و سالمتى این شهروند فاصله گذارى 
را رعایت کردید نشان مى دهد که در کار خود مسئولیت 

پذیر هستید.»
امین ســلطانى، پاکبان هم در این دیدار در پاسخ به این 
پرســش که چرا با این هنرپیشه معروف عکس یادگارى 
نگرفتید و از او خواســتید که برود، گفت: «چون به ما یاد 
دادند که براى منتقل نشدن کرونا و حفظ سالمتى مردم 

باید فاصله خود را با آنها حفظ کنیم.»
پایگاه اطالع رســانى «برترین ها»  با اشــاره به همین 
اظهارات امین سلطانى نوشت: «توهین قریشى به پاکبان 
عزیز، در حین خدمت دل هر بیننده  با وجدان را به درد آورد. 
از وى سئوال شد چرا با قریشى عکس نگرفتى؟ مى گوید 
فاصله رو حفظ کردم بخاطر کرونا! مجسمه ایشون رو باید 
به عنوان نماد شعور اجتماعى نصب کرد جلوى در منزل 
سحر قریشى تا یادش باشد که بدون این عزیزان زندگى 

معنا ندارد.»
در همین حال یکى از تندتریــن واکنش ها به این ماجرا 
مربوط به پرویز پرستویى بود. این بازیگر مطرح سینماى 
ایران در اینستاگرام خود درباره ویدیوى منتشر شده از رفتار 
سحر قریشى با یک پاکبان نوشت: «واقعاً متأسفم! راستش 
وقتى این صحنه رو از خانم قریشــى دیدم خیلى حالم بد 

شد، چرا که مردم عادى هم هیچوقت با این مرد شریف 
و زحمتکش چنین برخوردى نمى کنند! نمى دونم ایشان 
تو این لحظه فکر نکردن اگه این فیلم تو دنیاى مجازى 
منتشر بشــه و خانواده اون پاکبان عزیز ببینند، چه حالى 
خواهند داشت؟ به نظرم  ایشان باید به اون منطقه مراجعه 
کنه و رسماً پاى این پاکبان عزیز رو ببوسه وحتى باید حکم 
کنند، این خانم یک روز کامل جاى این پاکبان کار کنه، تا 
دیگه عبرت بشه و براى مزاح کردن راه دیگه اى پیدا کنه.»
این در حالى است که نوشته سام درخشانى که در صفحه 
اینستاگرام او منتشر شــد حاوى کلماتى به مراتب تندتر 
از نوشته پرویز پرستویى بود. درخشانى، سحر قریشى را 
«هنربند»ى که با «زد و بند» بــاال آمده توصیف کرد و 
نوشت که او را «توهم هنرمند بودن» برداشته است. انتهاى 
مطلب درخشانى، اوج حمله به سحر قریشى است: «هنرمند 
خسرو شــکیبایى بود، هنرمند پنج تن ســینماى ایران 
(انتظامى، مشایخى، رشیدى، کشاورز و نصیریان) و کسایى 
هستن که راهشــونو ادامه مى دن و خودشون رو از مردم 
مى دونن نه آدمایى که تا ابد لباس هنرمندى واسشــون 
گشاده و به تنشــون زار مى زنه... به امید روزى که هنر از 
ننگ اسم آدمایى که دل مردم رو مى شکونن پاك بشه... 
نصف فحش هایى که جامعه هنرى مى خوره از سر ندونم 

کارى و اشتباهات امثال شماست خانم نسبتاً محترم.»
اما بعد از اعتراض عمومى به رفتار این بازیگر پرحاشــیه، 
حاال پاى رسانه هاى سیاســى هم به میان کشیده شده 
است. روزنامه «کیهان» در شــماره روز پنج شنبه خود با 
اشاره به انتشار کلیپ برخورد سحر قریشى با این پاکبان، او 

را بازیگرى کم مایه و با سطح پایین سواد خواند. 
این روزنامه نوشت:  «وقتى یک بازیگر کم مایه و با سطح 
پایین سواد، بدون هیچ دلیلى دستمزد آنچنانى مى گیرد، 
نتیجه اش نــگاه تحقیرآمیز به قشــر زحمتکش جامعه 
اســت! رفتار متکبرانه و دور از اخالق این بازیگر با یک 
کارگر، نتیجه مستقیم پرداخت دستمزدهاى بى حساب و 
کتابى است که در فضاى سینما به برخى از بازیگران داده 
مى شود. قطعًا پاکبانى که در این ویدیو مورد اهانت قرار 
گرفته از این بازیگر مفیدتر است. چون این پاکبان براى 
نظافت و بهداشت شهر کوشش مى کند، اما این بازیگر و 

سلبریتى هایى امثال او، دستمزدهاى آنچنانى مى گیرند و 
فرهنگ و اخالق را در جامعه به ابتذال مى کشند!»

خبرگزارى اصولگراى دانشجو متعلق به بسیج دانشجویى 
نیز به همین بهانه، گریزى به «بازیگردانان پشت صحنه» 
جنجال آفرینى سلبریتى ها زده و در جایى از این مطلب، 

سهم مخاطبان آنها را نیز کم نمى داند:
«اگر در دوران ستاره هاى پرشکوه و بى نقص جز ستایش 
کارى از دســتمان ســاخته نبود، حاال خود ما بازیگردان 
صحنه آشــفته و پرهیاهوى ســلبریتى ها هســتیم. به 
ساده لوحى هایشان مى خندیم، برایشان تأسف مى خوریم 
که مجبورند مثل عروسک خیمه شــب بازى در خدمت 
صنعت سرگرمى و تبلیغات باشند، مشکالت فرهنگى و 
سیاســى را گردن آنها مى اندازیم و به عنوان نماد هایى از 
فرهنگ، جامعه یا دولت به هر بهانه اى آنها را به باد ناسزا 
مى گیریم. سلبریتى ها را از مؤثرترین عوامل فراگیر شدن 
مصرف گرایى مى دانند. اما، در این فرهنگ، خود آنها نیز 
چیزى بیش از کاالیى مصرفى نیســتند که بعد از مدتى 

جذابیتشان را از دست مى دهند و دور انداخته مى شوند.» 
اما واکنش خود سحر قریشــى به این ماجرا چیست؟ این 
بازیگر در واکنش به انتقادات از برخوردش با یک پاکبان 
با اشاره تلویحى به جریمه اى که پرویز پرستویى براى او 
معین کرده نوشت: «با افتخار اعالم مى کنم در خانواده اى 
به دنیا اومدم که از همین قشر بودیم و هیچ وقت گذشته 
خودمو فراموش نمى کنم. من چند وقتیه به کلمه "برو" 
حساس شدم! به همین سادگى اونم بخاطر اینکه خیلى 
وقته دوستام و اطرافیانم دارن بهم توصیه مى کنن که از 
ایران برو. وقتى اون پاکبان شریف هم به من گفت "برو"، 
انگار پیامى بود از طبیعت که اونم داشــت بهم مى گفت 
"برو". اون پاکبان عزیز اصًال من رو نشــناخت و قسم 
مى خورم هرگز قصد اهانت به ایشــون رو نداشتم و این 
اتفاقات چیزى جز  یک سوءتفاهم کوچیک نیست. در آخر 
اینکه چه چیزى از این جالب تر که من هم یک روز لباس 
شریف پاکبانى رو به تن کنم و کنار این قشر با غیرت، یک 
حس هیجان انگیز رو تجربه کنم اتفاقًا پوشــیدن لباس 
پاکبانى اسمش تنبیه یا حکم دادگاه نیست، به نظر من هم 

یه افتخار بزرگه، هم نماد نجابت و غیرته.»/1691

همزمــان بــا دوران همه گیــرى ویــروس کرونــا، 
نقاشــى دیوارى اثــر «بنکســى» به نــام «دخترى 
با گوش سوراخ شــده» حــاال با یک ماســک بزرگ 
روى صورتش دیده مى شــود.  این گرافیتــى بر دیوار 
کنارى یک ســاختمان در بریســتول نقاشــى شــده 

است. 
گفته مى شود کشیدن ماسک بر صورت پرتره، کار خود 

بنکسى است که در حال انجام این کار یکى از ساکنان 
بریســتول او را دیده اســت، اما به طور قطع نمى توان 
مطمئن بود. «دخترى با گوش سوراخ شــده»  در اکتبر 

2014 بر این دیوار ظاهر شد. 
هویت واقعى بنکسى مشخص نیست و سال هاست که 
در این باره گمانه زنى مى شود، اما باور عام بر این است 

که او اهل شهر بریستول است.

تغییر ظاهر نقاشى  
«بنکسى»

مجید مظفرى، بازیگر باســابقه ســینما و تلویزیون 
پیرامون اکران آنالین آثار سینمایى گفت: اگر فیلم ها 
بتوانند به میزان فروشى دست پیدا کنند که هزینه ها 
را بازگرداند قطعًا اکران آنالین حرکتى مثبت خواهد 
بود. بسیار مهم است سرمایه فیلم ها بازگردد و اکران 
اینترنتى یکى از راه هایى است که در شرایط غیرعادى 
فعلى مى تواند تا حدى خســارت و ضرر هایى که به 

سازندگان آثار سینمایى وارد شده را جبران کنند.
مظفرى افزود: این روز ها مردم به ناچار بیشتر در خانه 
مى مانند و جز صاحبان مشــاغل حساس و ضرورى 
اغلب ترجیح مى دهند از خانه خارج نشوند. در چنین 
شرایطى مى توان فیلم هاى روز را به صورت آنالین 

در کنار خانواده تماشا کرد.
بازیگر فیلــم «تقاطع» گفت: در کشــور هاى دیگر 
فیلم ها به صورت آنالین اکران مى شوند و تجربه اى 
موفق بوده است. اما توجه داشته باشید که این فیلم ها 
بــه صورتى گســترده و در تمام دنیــا آنالین اکران 
مى شوند و مخاطبانشان بســیار زیاد است. اگر ما نیز 
بتوانیم شرایطى را مهیا کنیم که اکران آنالین محدود 

به کشورمان نشود احتمال موفقیت این طرح افزایش 
پیدا خواهد کرد.

مظفرى با اشــاره به اینکه درصورتى که شرایط 
خوب براى اکــران آنالین مهیا شــود مى توان 
این نوع اکران را ادامه داد گفت: اکران آنالین 
مى تواند امکان تماشاى فیلم هایى که تابه حال 
امکان اکران براى شان فراهم نشده را نیز مهیا 

کند.
بازیگر فیلم «کفش هایم کو؟» افزود: سینما 
همیشــه تماشــاگران خودش را خواهد 
داشــت. وقتى پاى تلویزیون به خانه ها 
باز شده عده اى این نگرانى را داشتند که 
سینما ها دیگر بى مخاطب خواهند شد اما 
این مدیوم هرگز حذف نشد و حتى حاال و 
با گسترش شبکه هاى اجتماعى و اکران 
آنالین نیز سینما ها جایگاه خود را در بین 
سینما دوســتان حفظ کرده اند؛ بنابراین به 

 نظر من اکران آنالین عادت به سینما رفتن را 
تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
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به کشورمان نشود احتمال موفقیت این طرح افزایش 
پیدا خواهد کرد.

مظفرى با اشــاره به اینکه درصورتى که شرایط 
مى توان خوب براى اکــران آنالین مهیا شــود
این نوع اکران را ادامه داد گفت: اکران آنالین 
مى تواند امکان تماشاى فیلم هایى که تابه حال 
امکان اکران براى شان فراهم نشده را نیز مهیا 

کند.
بازیگر فیلم «کفش هایم کو؟» افزود: سینما 
همیشــه تماشــاگران خودش را خواهد 
تلویزیون به خانه ها  پاى داشــت. وقتى
باز شده عده اى این نگرانى را داشتند که 
سینما ها دیگر بى مخاطب خواهند شد اما 
این مدیوم هرگز حذف نشد و حتى حاال و 
با گسترش شبکه هاى اجتماعى و اکران 
آنالین نیز سینما ها جایگاه خود را در بین 
سینما دوســتان حفظ کرده اند؛ بنابراین به 

نظر من اکران آنالین عادت به سینما رفتن را 
تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

مجید مظفرى:

عادت به سینما رفتن با اکران آنالین 
از بین نخواهد رفت

پس از شروع به کار شبکه «شاد»، دانش آموزان و معلمان 
زیادى نســبت به اشــکاالت و کمبودهاى این نرم افزار 
در فضاى مجازى واکنش نشــان دادند. در این خصوص 
محمدرضا شیرخانلو، بازیگر نوجوان سینما و تلویزیون درباره 
وضعیت آموزش مجازى خود گفت: مدرسه که به علت کرونا 

تعطیل شد، آموزش مجازى آغاز شد. من و همکالسى هایم 
با معلم خودمان در گروه واتس آپى دروس را ادامه دادیم و 
تنها فرقى که با مدرسه داشت این بود که خانه بودیم. حتى 

امتحان هم در این شرایط معلم ها از ما گرفتند.
وى درباره اینکه شــبکه «شــاد» براى آموزش تاکنون 

شرایط مناسبى را داشته اســت و او و همکالسى هایش 
بدون مشکل از این شبکه استفاده مى کنند یا خیر؟ گفت: 
من و همکالسى هایم نرم افزار «شاد» را نصب کرده ایم 
اما مدرســه هنوز آموزش از طریق این نرم افزار را شروع 

نکرده است.
شیرخانلو با تأکید بر اینکه گوشى من آیفون است و شبکه 
«شاد» براى سیستم عامل گوشى هاى اپل نسخه اى ارائه 
نداده است افزود: مى گویند باید شبیه ساز روى گوشى هاى 
اپل نصب کنید اما هیچکسى نمى داند شبیه ساز چیست! و 

این نرم افزار پشتیبانى درستى ندارد.
این بازیگر نوجوان با بیان اینکه بخاطر اینکه نمى توان روى 
گوشى اپل شبکه «شاد» را نصب کرد من و برادرم باید هر دو 
از یک گوشى استفاده کنیم گفت: این مشکل بزرگى است 
چرا که من نرم افزار را در گوشى برادرم نصب کرده ام که 
او هم باید براى آموزش خود از «شاد» استفاده کند و وقتى 
تداخل ساعت مدرسه ایجاد مى شود یکى از ما باید درس 
نخواند که آن یکى بتواند وارد شبکه «شاد»  شود و در کالس 

درس حاضر شود./1692

انتقاد بازیگر نوجوان سینما به شبکه «شاد»:
بین من و برادرم یکى مى تواند درس بخواند 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

آگهى مناقصه آگهى مناقصه  نوبت اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید :
موضوع مناقصه : پیاده رو سازى معابر سطح شهر

-مبلغ اولیه اعتبار :10،000،000،000  ریال
-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 500،000،000 ریال

-محل تأمین اعتبارات :اعتبارات شهردارى
-مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه : پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/2/22 

-محل دریافت اسناد : امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
-محل ارائه پیشنهادات : دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 

-تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/2/23
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 99/3/3

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها  انجام نمى شود.

اداره کل ثبت احوال استان اصفهان م الف: 823879

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اىفراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
 به شماره  به شماره 20990033610000012099003361000001

واگذارى فعالیت هاى پشتیبانى و خدماتى اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
اداره کل ثبت احوال اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى واگذارى فعالیت هاى پشتیبانى و خدماتى( نظافت 
ساختمان اداره کل و برخى ادارات تابعه به شرح مندرج در سامانه) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/2/3 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12 روز چهارشنبه تاریخ 99/2/3

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 99/2/18
زمانى بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 99/2/20

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: آدرس:  
اصفهان -خیابان بزرگمهر - خیابان 22 بهمن - مجتمع ادارى امیرکبیر - اداره کل ثبت احوال استان اصفهان - اداره منابع 

انسانى و پشتیبانى - تلفن: 031-32674210
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768
 م الف: 823406

سحر قریشى 
زیر تیغ 
منتقدین

آرمان کیانى

باال گرفتن  ماجراى برخورد تحقیرآمیز هنرپیشه سینما 
با پاکبان تهرانى  
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مسئول فرهنگى باشگاه سپاهان اصفهان گفت: اگر 
تصمیم به برگزارى ادامه مسابقات لیگ برتر گرفته 
شود تنها نگران چگونگى ادامه فروش بلیت در نقش 

جهان خواهیم بود.
 محسن شــکل آبادى مســئول فرهنگى باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان در گفتگویى درباره اقداماتى 
که در طول تعطیــالت لیگ برتر بــراى مبارزه با 
شــیوع ویروس کرونا توســط این باشگاه صورت 
گرفته است گفت: مهم ترین اقدامى که در این برهه 
زمانى نیاز بود تا به آن رسیدگى کنیم آگاهى بخشى 
به هموطنــان عزیز و همچنین تأمین بســته هاى 

بهداشتى براى همشهریان خود بوده است.
وى درباره برنامه هاى فرهنگى این باشــگاه براى 
جلوگیرى از هرگونه ناهنجارى در بین تماشاگران 
حاضر در بازى هاى خانگى این تیم در نقش جهان 
اصفهان تاکیــد کرد: آخرین بارى کــه اتفاقات نه 
چندان خــوب در نقش جهان رقم خــورد به بازى 
نیمه نهایى جام حذفى مربوط شد. پس از این بازى 
شاهد هیچ گونه مشکلى در بین هواداران نبودیم. با 
این حال ایراداتى که در نظم و ساماندهى هواداران 
داشتیم را با کمک کانون هواداران شناسایى کردیم. 
واقعًا مشکلى در ارتباط با ایجاد آرامش در هیجانات 

طبیعى تماشاگران سپاهان نداریم.
شــکل آبادى تصریح کرد: از بین همیار هواداران 
سپاهان، انتظامات را انتخاب کردیم و نمى خواهیم 
دیگر شــاهد حضور تماشاگرانى شــویم که ایجاد 

مشکل مى کنند.
مســئول فرهنگــى باشــگاه ســپاهان افــزود: 
برنامه ریزى هاى خوبــى در طول تعطیالت لیگ 
برتر کرده ایم. قصد داریم مانع از ورود هوادارانى که 
سوء سابقه دارند به ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
شویم. کالس هاى توجیهى مناســبى را هم براى 
لیدرهایمان تعیین کرده ایــم تا به آنها آموزش هاى 
مدرن را براى ایجاد فضاى شــاد و ســالم بدهیم. 
متأسفانه بیمارى کرونا مانع از برگزارى این کالس ها 
شده است اما از همین تعطیالت لیگ برتر بهره بردیم 
تا بتوانیم دستورالعمل هاى خود براى میزبانى هرچه 
بهتر از تماشاگران در نقش جهان را بهبود ببخشیم.

شــکل آبادى با اشــاره به مشــکالت مربوط به 
ورود هواداران به ورزشــگاه نقش جهان اصفهان 
تصریح کرد: اصلى ترین ابهام و مشــکل فعلى را 
در راســتاى فروش بلیت داریم. هنوز هواداران تیم 
سردرگم هستند. نمى توانند خرید به موقع از سایت 
فروش بلیت بازى ها داشــته باشــند. به طور مثال 
اطالع رسانى دقیقى درباره نحوه برگشت وجه بابت 
فروش بلیت بازى سپاهان با پرسپولیس که برگزار 

هم نشد صورت نگرفته است. 

 یک رسانه قطرى درگزارشى این کشور را بهترین 
گزینه براى میزبانى از مسابقات لیگ قهرمانان در 

منطقه غرب آسیا معرفى کرد.
 «استاد الدوحه» قطر در چاپ اخیر درباره اظهارات  
داتو، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارشى را 
تهیه کرد و اعالم کرد قطــر بهترین گزینه براى 
AFC براى برگزارى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 

به صورت متمرکز است.
 نشریه نوشــت: دبیرکل AFC اعالم کرد که یک 
کشور در غرب آسیا کاندیداى میزبانى از مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا 2020 به صورت متمرکز شده 
است. قرار است گروه هاى چهار گانه غرب در این 
کشور مسابقات خود را برگزار کنند. اما داتو نام این 
کشــور را فاش نکرد. با این وجود ورزشگاه هاى 
قطر مى تواند بهترین انتخاب براى AFC باشد. 
مخصوصا اینکه این بازى ها قرار است در هفته اول 
ماه آگوســت(11 تا 17 مرداد) برگزار شود و تا آن 
زمان شیوع کرونا در این کشــور به صورت کامل 

مهار مى شود.
این رسانه قطرى ادامه داد: همچنین از لحاظ دماى  
هوا نیز قطر با وجود داشــتن ورزشگاه هاى مجهز 
مى تواند نسبت به ایران، عربستان، عراق و امارات 
که در این برهه از سال دماى هوا بسیار زیاد و گرم 
 AFC است، بهترین گزینه باشــد. از طرف دیگر
از همان ابتدا قطر و ازبکســتان را براى میزبانى از 
بازى هاى غرب آسیا به عنوان کاندیدا اعالم کرده 
بود و مالزى و فیلیپین را براى میزبانى از بازى هاى 

شرق آسیا معرفى کرده بود.

ورود هواداران 
سابقه دار به ورزشگاه 

ممنوع 

قرار همه ما در قطر

 مربى تیم ذوب آهن در خصوص شــرایط این تیم 
در تعطیلى رقابت ها و همچنین خاطرات گذشــته 

صحبت کرد.
محمد صلصالى در گفتگویى در خصوص شــرایط 
ذوب آهن در دوران تعطیلى مســابقات و تمرینات 
اظهار داشــت: مربى بدنســاز ما در حال حاضر در 
برزیل اســت و برنامه تمرینى به بچه ها داده که در 
اختیارشان گذاشتیم و مرتب با آنها در تماس هستیم  
و برنامه هایشان را کنترل مى کنیم و از طرفى به آقاى 

رادولوویچ هم گزارش کار ارائه مى دهیم.
وى در مورد اینکه تطعیلى مسابقات در شرایط خوب 
ذوب آهن اتفاق افتاد هم گفت: بله تیم ما بعد از تغییر 
سرمربى مدتى طول کشید تا با تفکرات جدید خودش 
را وفق دهد و کم کم در حال پیشرفت و بهتر شدن 

بودیم که مسابقات تعطیل شد ولى با آمادگى که در 
تیم سراغ دارم هر زمان بازى ها مجدداً شروع شود با 

همان شرایط خوب ادامه مى دهیم.
مربى ذوب آهن در مورد فاصله گرفتن ذوب آهن در 
روزهاى اوجش هم توضیح داد: من خودم ســال ها 
در ذوب آهن بودم و روزهــاى اوج این تیم را دیدم. 
نایب قهرمانى لیگ و قهرمانــى جام حذفى و نایب 
قهرمانى آسیا. متاسفانه از آن دوران فاصله گرفتیم 
ولى مطمئنم مى توانیم به شــرایط خوب برگردیم. 
همین فصل گذشته هم با علیرضا منصوریان شرایط 
خوبى ایجاد کردیم ولى در فصل جدید شرایط فراهم 
نشد. همینجا از منصوریان بابت زحماتش براى ذوب 
آهن تشکر مى کنم و درگذشت پدرش را هم تسلیت 

مى گویم.
صلصالى در رابطه با بحثى که ایــن روزها در مورد 
قهرمان استقالل در سال 88 شکل گرفته و شکست 
ذوب آهن در بازى با فوالد گفت: من هم دیدم دوباره 
بحث آن سال راه افتاده است. بازى ما با فوالد بازى 
عجیبى بود و یک روز خاص بــراى همه ما بود. ما 
بد بازى کردیم و گل هاى بدى هــم خوردیم ولى 
نمى توانم بگویم عیسى اندوى عمداً گل مى خورد یا 
تبانى کرده بود و از این مسائل خبر ندارم و نمى توانم 
اتهام بزنم. بحث هایى مطرح شده بود که من شنیدم 
و خود آقاى آذرى هم در این مورد با من صحبت کرد. 
به هر حال اتفاقات مربوط به گذشــته است و االن 

صحبت کردن در موردش جالب نیست.

با باالگرفتــن توجه عمومــى به آرات حســینى 
پسرخردسال و مســتعد ایرانى بد نیست یادى هم 
از پدیده مشابهى شــود که به مسى ایرانى معروف 

شده بود.
 در پاییز سال 92 فیلم هاى کوتاهى از نمایش خیره 
کننده امیرحسین حاجى زاده پسربچه  9ساله اردبیلى 
منتشر و خیلى زود به مســى ایرانى معروف شد. او 
حتى به برنامه نود آمد و بعد از آن این خبر منتشــر 
شد که پرسپولیس قراردادى ده ســاله با او بسته و 
یا این پسر بااستعداد به رئال مادرید مى رود. اتفاقى 
که رخ نداد  و امروز خیلى ها سرنوشت این پسر را با 
آرات حسینى دیگر استعداد خردسال ایرانى مقایسه 
مى کنند. عیسى عظیمى نویسنده و مترجم اردبیلى 
به بهانه توجه زیادى که این روزها به آرات جلب شده 
داستانى از آنچه براى امیرحسین حاجى زاده رخ داد 

را روایت مى کند:
على دایى کاردش مى زدى خونش نمى آمد. خلوت 
شبانه اش را در اردوى پرسپولیس در سرعین به هم 
زده بودند و توى رودرواسى معرفتى با همشهرى ها، 
لپتاپى گذاشــته بودند جلویش تا هایالیتى از بازى 

«مسى اردبیل» را ببیند.  
امیرحســین حاجى زاده، پدیده 9 ســاله اى بود که 
تازه گل کرده بود و مى گفتند ســتاره آینده فوتبال 
ایران از اردبیل مى آید. کلیپ دو سه دقیقه اى هنوز 
داشت پخش مى شد و امیرحســین داشت دریبل 
مى زد که دایى لپ تاپ را بســت و بــا اکراه گفت: 
«حواستون بهش باشــه؛ بذارین درسش رو بخونه 
و بازى کنــه». این توى ذوق آن هایــى خورد که 
دنبال بلیت براى امیرحسین بودند تا دایى ببردش 

پرسپولیس و با دلخورى رفتند.
 آن کلیپ یک ماه بعــد از نود پخش شــد. بچه را 
رســاندیم به جلد و تیتر یک و روزنامه آ.اس اسپانیا 
از تمایل رئال مادرید براى قرارداد با مســى اردبیل 

نوشت. بعد هم که خودش رفت نود، تازه یکى مثل 
رویانیان دست هایش را به هم مالید و گفت به به چه 
هلوى پوست کنده اى! موج آن قدرها بلند شده بود که 
فرصت طلب ها سوارش شوند. آقاى مدیرعامل هفته 
بعد اردبیل بود و تیتر قرارداد پرسپولیس با اعجوبه، 

سرخط خبرها.
تب تنــد، این بــار هــم، زود به عرق نشســت. 
ماهى گیرهاى حرفه اى رفتند و دیگر خبرى ازشان 
نشــد. امیرحسین ماند و ســرماى اردبیل. چیلیک 
چیلیک برق فالش ها تمام شده بود و بچه دیگر آن 
بچه سابق نبود. یک سال با افسردگى گذشت و پدِر 
پدر و مربى اش درآمد تا دوباره او را از روى زمین بلند 
کنند. قبل از نوشــتن این متن زنگ زدم به مهدى 
شیخلووند، مربى امیرحســین که خبرش را بگیرم. 
گفت چند سالى مى شود که رفته آکادمى کیا و آن جا، 
خوش بختانه روى روال درستى، دارد تمرین و بازى 
مى کند. مثل یک متهم ردیف چندم تبرئه شــده، 
خوشحال شدم که باالخره در بهترین جاى ممکن 

قرار گرفته است.
اســتعداد را به ما خورانــده اند آقاجــان. گران هم 
خورانده  اند. موفقیت در ســایه اســتعداد، برخالف 
تصور، پدیده نادرى است. این را عموم ناموفق ها و 
معمولى ها توى بوق کرده اند که شاید توجیهى براى 
نکوشیدن باشد. تازه اگر فوتبالیست، بازیگر،خواننده 
شــدن را موفقیت بدانیم. در واقع به نظر مى رســد 
شبکه هاى اجتماعى دارند جنس تقلبِى «دیده شدن» 
را به نام موفقیت به ما مى فروشــند و ما مشــتاقانه 
خریدار آنیم. راه هاى میان بر، عمومًا بیراهه تر از آن 
هستند که مقصد دلنشینى آخرشان باشد و استعداد، 
آن چنان ربطى به موفقیت نــدارد که کار و تالش 
و عرق ریختن. هــر وقت به این شــک کردید، به 
بازیکن شماره 24 ســابق بایرن مونیخ فکر کنید؛ 

به على دایى.

علیرضا نیکبخت واحدى، بازیکن سابق سرخابى ها 
در مورد اینکه اخیراً اختالفى بین دو پیشکســوت 
اســتقالل و پرســپولیس، (قلعه نویى و پیروانى) به 
وجود آمده، عنوان کرد: به خدا خبر ندارم. من امروز 
از شمال رسیدم. این دو قبال با هم کار کرده اند و این 
اتفاق قشــنگ نیســت چون ما را با فوتبال سرگرم 

کرده اند و حاال فوتبال نیســت متاسفانه همه به هم 
کمى بى احترامى مى کنند. باید حرمت پیشکسوت را 
حفظ کنیم. خود من هم گاهى اوقات تند رفته ام و به 
بزرگتر خودم بى احترامى کردم. البته بى منظور بوده 
و عذرخواهى هم کرده ام. ولــى فکر مى کنم چون 
فوتبال نیست و مردم هم سرگرمى ندارند مجبورند....

معاون حقوقى باشــگاه ســپاهان بار دیگر بر اتفاقاتى 
تاکید کرد که مانع رسیدن به موقع اتوبوس سپاهان به 
ورزشگاه نقش جهان شده اســت و مى گوید باید راى 

بدوى نقض شود.
حالجى مدیر حقوقى باشگاه ســپاهان یکى از افرادى 
بود که پس از پایان جلسه پنجشــنبه کمیته استیناف با 
خبرنگاران صحبت کرد و در این مورد که آیا سپاهانى ها 
امیدوار به تجدید بازى یا تغییر راى هستند یا خیر، بیان 
کرد: این بازى در نتیجه لیگ مؤثر اســت، تیم سپاهان 
تمام توانش را براى دفاع انجام داده است. امیدواریم راى 

بدوى نقض شود و بازى مجدد تکرار شود.
او در پاسخ به این ســوال که ادله اى وجود دارد یا خیر، 
عنوان کرد: ادله کامل وجود دارد. فیلم هاى جدیدى در 

جلسه ارائه شد و باید صبر کنیم تا نتیجه را اعالم کنند. 
مدیر حقوقى باشگاه ســپاهان در پاسخ به این سوال که 
پرسپولیســى ها گفته اند، هیچ مدرك جدید ارائه نشده 
است، گفت: فیلم هاى جدید به نمایش گذاشته شد و حاال 

باید راجع به آن قضاوت شود.

سوال بعدى از حالجى این بود که سرپرست سپاهان گفته 
سازمان لیگ اراده اى براى برگزارى بازى نداشته. او در 
واکنش به این سوال اضافه کرد: ما در مورد تیم خودمان 
صحبت مى کنیم. بحث قوه قاهــره و اضطرارى بودن 
شرایط به ما تحمیل شده است و بعد از رفع قوه قاهره ما 
خودمان را به ورزشگاه رساندیم و حاضر به انجام مسابقه 
بودیم.  اعتقاد داریم که وقت را بایــد تمدید مى کردند 
و اجازه بازى صادر مى شــد. شــرایط ماده 12 آئین نامه 

برگزارى مسابقات کامل رعایت نشده است.
در نهایت سوال پایانى از مدیر حقوقى سپاهان این بود که 
اگر این پرونده در کمیته استیناف به نتیجه نرسد، آیا آنها 
به نهادهاى بین المللى شکایت خواهند کرد که حالجى 
اینطور پاســخ داد: امیدواریم همین جا راى صادر شود و 
راى مورد اضطرار در همین جا نقض شود و باید منتظر 

باشیم تا راى صادر شود.

 مستندات آنها؟ همان قبلى ها بود
معاون حقوقى باشگاه پرســپولیس هم از جلسه برگزار 

شده با اعضاى کمیته اســتیناف و باشگاه سپاهان ابراز 
خرسندى کرد.

خواجه وند معاون حقوقى باشــگاه پرســپولیس پس از 
پایان جلسه با اعضاى کمیته استیناف و باشگاه سپاهان، 
در جمع خبرنگاران اینطور در مورد محتواى این جلسه 
صحبت کرد: کمیته استیناف تشکیل جلسه داد و جلسه 
خوبى بود. دوستان توضیحات خودشان را ارائه دادند و ما 
هم مستندات را ارائه دادیم. در مجموع جلسه خوبى بود.

او در مورد زمان اعالم راى هم عنوان کرد: به ســرعت 
گفته اند تصمیم مى گیریم.

معاون حقوقى باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال 
که آیا باشگاه سپاهان مدارك جدیدى ارائه کرده یا خیر، 
گفت: نه همان مستنداتى بود که از قبل ارائه داده بودند 
و توضیحاتى ارائه کردند.او در پاسخ به این سوال که اگر 
کمیته استیناف رایى برخالف راى کمیته انضباطى منتشر 
کند، آیا آنها به مراجع بین المللى اعتراض خواهند کرد یا 
خیر، عنوان کرد: هنوز که با چیزى مواجه نشدیم و جلسه 

خوبى برگزار شد.

در جلسه استیناف در رو ز پنج شنبه؛

محمد صلصالى: سپاهان چند فیلم دیگر رو کرد
دیگر صحبت کردن در موردش جالب نیست

هیاهوى بزرگى که به جایى نرسید

نیکبخت : اتفاق بین پیروانى و قلعه نویى 
قشنگ نیست

ماســیمو کاررا، مهاجم تیم ملى فوتبال ایران را شایسته حضور در سرى آ 
ایتالیا مى داند.

در شــرایطى که صحبت هایــى در خصوص احتمال انتقال ســردار 
آزمون،مهاجم ایرانى باشگاه زنیت روسیه به لیگ فوتبال ایتالیا شنیده 
مى شود،بازیکن ســابق تیم ملى فوتبال ایتالیا به تعریف و تمجید از 

آزمون پرداخت.
ماسیمو کاررا سرمربى پیشین تیم دینامو مسکو که هم اکنون هدایت 
تیم آاِك یونان را بر عهده دارد در این خصوص گفت: براى من سردار 
آزمون به طور کامل آماده بازى در فوتبال ایتالیا است. من بازى او را 
در خط حمله در سیستم 2 - 5 - 3 دیده ام. سردار آزمون مهاجمى 
است که گل مى زند. سرعتى و قدرتمند است. او خیلى مرا تحت 

تاثیر بازى هایش قرار داد.
ماسیمو کاررا درباره مقایسه ســردار آزمون و آندره آ بلوتى، 
مهاجم تیم تورینو گفت: آنها از نظر عملکرد مشابه هستند 

اما از نظر فنى مهاجم ایرانى توانمندى بیشترى دارد.
پیش از این رسانه هاى روسى و ایتالیایى اعالم کردند 
باشگاه ناپولى به دنبال عقد قرارداد 5 ساله با سردار 
آزمون است. از سویى باشگاه زنیت روسیه مصمم 
به کسب درآمد 50 میلیون یورویى از فروش 

این مهاجم است.

تمجید اسطوره فوتبال ایتالیا از 
سردار آزمون

پیش بینى مى شــود با تصمیمى که نســبت به از 
ســرگیرى فعالیت هاى فوتبال در سریعترین زمان 
ممکن وجود دارد این احتمال هســت که فیفا یک 

پنجره نقل و انتقاالتى تازه را بگشاید.
احتماالت و اخبارى که منتشر شده حاکى است که 
یک نقل و انتقاالت سوم نیز از اول ماه ژوئیه( از 10 
تیر تا 10 مرداد) بازخواهد شد. البته این پنجره فقط 
مربوط به بازیکنانى اســت که قراردادشان در تاریخ 
30 ژوئن(10 تیرماه) منقضى مى شــود در حالى که 
بازیکنانى که قراردادهایشان در این تاریخ به پایان 

نمى رسد بدون هیچ تغییرى ادامه خواهند یافت.
منابــع نزدیک بــه فیفا تاییــد مى  کند کــه اکثر 
قراردادهاى منتهــى به پایان فصــل در تاریخ 30 
ژوئن خواهد بود و نه 30 مى(10 خرداد) و  از همین 

رو انتظار مى رود که دوره نقل و انتقاالت 
تابستانى براى فصل جدید از اوایل 

سپتامبر (اواسط شهریورماه) 
آغاز شــود  چرا که این 

احتمال وجود دارد 

برگزارى  که 
بازى هــاى این 

فصل تا مردادماه 
طول بکشد.

فیفا چند روز قبل فاش کرده بود که به دلیل بحران 
کرونا قصد دارد یک دوره نقل و انتقاالت فوق العاده 
برگزار کند؛ چرا که نقل و انتقــاالت بازیکنان تا 
االن دو دوره  است: اولین پنجره نقل و انتقاالت 

بین دو فصل است و نمى تواند بیش از دوازده هفته 
باشد، دیگرى هم در اواسط فصل(ماه ژانویه) است که 
نمى تواند بیشــتر از یک زمان یکماهه باشد ضمن 
اینکه هر فدراســیون زمان نقل و انتقاالتش اعم از 
تابستانى و زمستانى را تعیین و به تایید فیفا مى رساند.
جیمز کیتچینگ، مدیر هیئت تنظیم مقررات فیفا در 
گفت و گو با شبکه  IRD آلمان گفت: "آنچه اکنون 
و در این بحران وجود دارد این اســت که یک دوره 
انتقال ســوم مى تواند  براى فدراسیون هاى عضو 
امکان پذیر باشد هرچند این زمان نمى تواند بیشتر 

16 هفته باشد.“
قرار است پنجره نقل و انتقاالت سوم به صورت فوق 
العاده و براى زمان مشخص و تا پایان فصل جارى باز 
شود که این موضوع توسط فیفا مشخص خواهد شد.

پنجره هاى فوق العاده 
 علیرضا نورمحمدى بازیکن ســابق پرسپولیس جواب در راه است 

آنهایى که مى گویند لیگ بایــد بدون معرفى قهرمان 
تعطیل شــود را داده است. او گفته اســت: «یعنى چه 
جدول پاك شود؟ مگر هفت سنگ است که مى گویند 
جدول لیگ پاك شــود و لیگ بعدى شروع شود؟ پس 
تکلیــف این همه هزینــه و حق و حقــوق بازیکنان و 
کادر فنى چه مى شود؟ پرســپولیس زحمت کشیده که 
االن با 10 امتیاز صدرنشــین است. رقباى پرسپولیس 
زورشــان در زمین نمى رسد و خودشــان مى دانند که 
نمى توانند قهرمان شــوند به همین دلیل دوست دارند 
لیگ را تعطیل کنند. با توجه به قدرت 
پرســپولیس و نتایج این تیم که 
باعث اختــالف 10 امتیازى 
با تیم دوم شــده، پرسپولیس 
شانس اول قهرمانى است و بعید 
مى دانم تیم هاى دیگر تا 
آخر فصل بتوانند آن 

را جبران کنند. ضمن اینکه پرسپولیس هم تیمى نیست 
که به همین راحتى بى خیال صدر جدول و قهرمانى شود 
و آنقدر امتیاز از دســت دهد که بقیه تیم ها به او برسند. 
از نظر من پرســپولیس با اختالف و با شایستگى جام را 

مى گیرد.

و این هم افاضات جناب نورمحمدى 
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مفاد آرا
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شــماره 139860302177000894 مورخه 1398/09/30هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسن 
شفیعى علویجه فرزند حیدربشماره شناسنامه 5588 نجف آباد و شماره ملى 1090512953 
در ششدانگ یکباب خانه  قسمتى از پالك 4708 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 395/77 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى حسین زمانى علویجه 

محرز گردیده است.
2.برابر راى شماره 139860302177001259 مورخه 1398/12/05 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا 
کریمى علویجه  فرزند تقى بشماره شناســنامه 74  نجف آباد و شماره ملى 1092023763  
در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 4949  فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 238/80 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى محمد رضا کریمى 

علویجه محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 139860302177000895 مورخه 1398/09/30 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى غالمرضا 
نعمت الهى  فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 189  اصفهان و شماره ملى 1284987280  
در ششدانگ یک درب باغ ششــدانگ  پالك 900  فرعى واقع درهسنیجه 2 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 2300 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى احمد کالنترى 

دهقى  محرز گردیده است.
4-برابر راى شماره 139860302177001200 مورخه 1398/11/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على رضا 
شفیعى علویجه   فرزند نادعلى بشماره شناسنامه 54  نجف آباد و شماره ملى 1092014772  
در ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله قســمتى از پالك  762  فرعى واقع درعلویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 100/05 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

منوچهر رشیدى علویجه محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره 139860302177001201 مورخه 98/11/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على رضا 
شفیعى علویجه   فرزند نادعلى بشماره شناسنامه 54  نجف آباد و شماره ملى 1092014772  
در ششدانگ یکباب خانه قســمتى از پالك 762  فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 207/15 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى منوچهر رشیدى 

علویجه  محرز گردیده است.
6- برابــر راى شــماره 139860302177001203 مورخــه 1398/11/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
حمید شــفیعى علویجه   فرزند محمد آقا بشــماره شناســنامه 77  نجف آباد و شماره ملى 
1092030700  در ششدانگ یکباب خانه قســمتى از پالك 3167  فرعى واقع درعلویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 325/30 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

على شفیعى علویجه محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره 139860302177001204 مورخه 1398/11/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا 
کریمى علویجه  فرزند جعفر بشماره شناسنامه 29  نجف آباد و شماره ملى 1091982589  
در ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله قسمتى از پالك 785  فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 299/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم فاطمه 

شفیعى علویجه محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 139860302177001261 مورخه 1398/12/06 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
سلطانعلى  فرزند مهدى بشماره شناســنامه 1822  تهران و شماره ملى 0043944876  در 
ششدانگ یکبابخانه قســمتى از پالك 285  فرعى و ششــدانگ پالك 286 فرعى  واقع 
درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 336/92 مترمربع انتقالى از مالکین 
رسمى محمد عزیزى علویجه و خانم معصومه زمانى و خانم ام نسا میرزایى علویجه و على 

عزیزى علویجه محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1399/02/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1399/02/22 - 818610/م الف کفیل اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت -سید روح اله موسوى/2/102
 مزایده اموال غیر منقول(اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000012 تاریخ آگهى: 1399/01/31 شــماره پرونده 
: 139604001013000487 آگهــى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى : 9600763 
ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان پالك 10900 فرعى از 14874 اصلى مفروز و مجزا شده 
از 2187 فرعى قطعه 4 واقع در بخش5 ثبت اصفهان به مساحت 78/47 متر مربع بانضمام 
ششدانگ پارکینگ شــماره7 به مســاحت 10/3 متر مربع واقع در طبقه همکف بانضمام 
ششدانگ انبارى شماره 4 بمساحت 13/ 1 متر مربع واقع در طبقه همکف به آدرس : اصفهان 
- خیابان گلستان - میدان حج- خیابان شهید احمدى - کوى استاد شهریار -کوچه شقایق4 
-نبش بن بست شقایق 6 مجتمع مسکونى یلدا با کد پستى 8196991948 مجتمع 6 طبقه 
10 واحدى طبقه دوم که ســند مالکیت آن در صفحه 75 دفتر 451 امالك به شماره ثبتى 
88187 و با شماره چاپى 621542 سرى د سال 91 به نام محمد حسن عمادى اندانى فرزند 
محمد على به شماره ملى 1282433334 ثبت و صادر شده است با حدود : شماال: در دوازدهم 
قسمت که قســمتهاى دوم و نهم و یازدهم  آن شرقى قسمتهاى چهارم و ششم و هفتم آن 
غربى است بطولهاى 1/94 متر و 0/71 متر و1/88 متر و 1/27متر و 1/48 متر  و 0/30 متر 
0/14 متر و 1/20 متر 1/60متر و 1/95 متر و 0/98متر و 2/57متر ، اول تا چهارم دیواریست 
مشترك پنجم  تاهفتم دیواریست، هشتم درب و دیواراست نهم تا دوازدهم دیواریست، اول تا 
چهارم به آپارتمان قطعه 3 پنجم و ششم به داکت هفتم به آپارتمان قطعه 3 هشتم تا دوازدهم 
به راه پله و آسانسور مشاعى شرقا : بطول 4/87 متر دیواریست ، به فضاى ملک مجاور شماره 
2186 فرعى از شماره 14874 اصلى جنوبا : در چهار قسمت که قسمت اول آن شرقى است 
بطول هاى 1/60 متر  و 2/03 متر و 6/85 متر و 1/20 متر اول دیواریست بصورت پخ ، دوم 
نیم دیوار جلوى بالکن ، سوم دیوار و پنجره است ، چهارم  دیواریست پیشرفتگى اول تا سوم به 
فضاى حیاط مشاعى چهارم به فضاى معبر مجاور غربا : بطول 7/59 متر دیوار و پنجره است 
به فضاى  معبر مجاور **انبارى به مســاحت 1/13 به حدود اربعه : شماال بطول 0/90 متر 
دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعى  شرقا بطول 1/25 متر دیواریست مشترك به انبارى 
زیر پله قطعه 3 جنوبا :بطول 0/90 متر درب و دیوار اســت به محوطه پارکینگ غربا بطول 
1/25 متر دیواریست مشترك به انبارى قطعه 5 ** و پارکینگ به مساحت 10/3به حدود 
اربعه : شــماال:بطول 2/06 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است شرقا بطول 5/00 متر 
خط فرضى به محوطه مشاعى است جنوبا بطول 2/06 متر خط فرضى به محوطه مشاعى 
اســت غربا بطول 5/00 متر خط فرضى به محوطه مشاعى اســت به طبق نظر کارشناس 
رســمى پالك فوق بصورت یک دستگاه آپارتمان مســکونى در طبقه دوم مجتمع مذکور 
بمساحت78/47 متر مربع با اسکلت بتون و ســقف تیرچه و بلوك نماى آجر و سنگ داراى 
آسانسور بانضمام پارکینگ و انبارى در طبقه همکف دربهاى داخلى چوبى پنجره ها آلومینیوم 
کف سرامیک کابینت آشپزخانه  mdf سیســتم گرمایش پکیچ و شوفاژ سیستم سرمایش 
کولر آبى  داراى انشعابات خدماتى الزم با قدر السهم از عرصه مشاعى و مشاعات با  قدمت 
حدود 7 سال و پروانه ساخت  17/9508 مورخ 87/2/3 قابل سکونت مى باشد بازدید و معاینه 
بعمل آمد ملکى آقاى محمد حســن عمادى  اندانى که طبق اسناد رهنى شماره 110157 
مورخ1392/12/28 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 200تهران در رهن بانک ملت 
واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز 
چهارشنبه مورخ 1399/02/24در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 

بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه سه میلیارد ریال ( 3/000/000/000 ریال ) شروع 
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 باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا  این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 1399/02/06 درج و منتشر مى گردد و در صورت  تعطیلى روز مزایده به 
روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد مبلغ پایه مزایده 
را پس از دریافت شماره حساب و شناســه واریز از حسابدارى اداره اجرا در وجه حساب اداره 
ثبت اسناد و امالك اصفهان واریز نماید. الزم بذکر است  ارائه فیش واریز مربوطه به همراه 
تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید باقیمانده 
مبلغ خرید را ظرف پنج روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 
نمایددر غیر این صورت مبلغ على الحساب دریافتى به نفع دولت ضبط خواهد شد . م الف: 

820575 یعقوبى - سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/109 
مزایده اتومبیل

شــماره آگهــى: 139903902003000005 تاریــخ آگهى:1399/02/03 شــماره 
پرونــده: 139704002003006165 آگهــى مزایــده پرونــده اجرایــى شــماره 
139704002003006165/1 به شــماره بایگانى: 9708619 یک دســتگاه اتومبیل 
سیستم پژو تیپ پارس مدل 1390 به رنگ سفید و به شــماره انتظامى ایران 13- 142 
ل 55 به شماره موتور 12490034770 و شماره شاسى 496531 رنگ سفید  به آدرس: 
اصفهان- پارکینگ شاهد واقع در اتوبان فرودگاه متوقف مى باشد که طبق نظر کارشناس 
رسمى دادگسترى سوارى پژو تیپ پارس مدل 1390 به رنگ سفید و شماره انتظامى ایران 
13- 142 ل 55 به شماره موتور 12490034770 و شماره شاسى 496531 اسناد و مدارك 
رویت نشده مى باشد با اظهار خواهان خودرو داراى بیمه نامه شخص ثالث مى باشد. خودرو 
روشن شد، شیشه جلو شکسته قسمت جلو داراى آثار بازسازى شده ناشى از تصادف مى 
باشد چهار حلقه الستیک 40٪ متعلق به آقاى على حقایق اصفهانى که بموجب مهریه 
مندرج در سند ازدواج شماره 15253-1391/08/18 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 10 
اصفهان در قبال قسمتى از طلب خانم الهه آذرحزین و حقوق دولتى متعلقه به موجب نامه 
شماره 84312/55696390-1398/01/17 پلیس راهنمائى و رانندگى اصفهان توقیف 
گردیده از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 99/02/20 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان بزرگمهر- خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه شهید صداقتى-ابتداى 
خیابان الهور-اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان طبقه چهارم به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ پایه 510/000/000 ریال( پانصد و ده میلیون ریال) شــروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى نقداً فروخته مى شود. این آگهى یک مرتبه 
در روزنامه نصف جهان در تاریخ 99/02/06 چاپ و منتشر مى گرددکه خریداران جهت 
شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طى فیش سپرده به شماره حساب: 
IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد 
و امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد بانک 
مرکزى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند.برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و 
در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شــد، الزم به ذکر است کلیه 
هزینه هاى قانونى اعم از بدهى و عوارض مالیاتى،شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و در صورت 
وجود مازاد،وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 99/02/06 م الف:822998  یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/02/123

ابالغ اجراییه
شماره پرونده :  139804002003003462/1   شماره بایگانى پرونده : 9804851/1 شماره 
آگهى ابالغیه : 139903802003000016 تاریخ صدور : 1399/01/24 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه :9804851 بدینوســیله به آقاى اکبر بخشى دســتجردى نام پدر: تقى تاریخ تولد : 
1332/04/01 شماره ملى : 1288625766 شماره شناسنامه : 40 ساکن دستجرده خیار کوى 
مهندس پالك چهل و سه برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده است ابالغ 
مى گردد که برابر سند 6325 مورخ 54/04/18 دفتر ازدواج 14 استان اصفهان جهت وصول 
تمام صداق مندرج در سند ازدواج  به شرح (مبلغ سیصد هزار ریال رواج ایران بعنوان هدیه قرآن 
و مهر السنه و بهاى طالى ساخته و زمین و خانه که تماما برذمه زوج دین است عند المطالبه 
برساند و رسید معتبر دریافت نماید  .) مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس از  تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شــماره 139804181830000015  در این اداره مطرح مى 
باشد. لذا طبق ماده 18  آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار 
این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان درج و منتشر میگردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در 
غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد . م الف:822004 یعقوبى - رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/124  
اخطار اجرایى

شــماره 581/98 به موجب راى شــماره 840 تاریخ 98/10/28 حوزه چهارم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- اکبر عالى پور میر 
اسدى 2- علیرضا میرزایى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف دوم 
آقاى علیرضا میرزایى به تنظیم سند رسمى خودرو بشماره 832 ج 43 ایران 43 و خواندگان 
مشترکًا به پرداخت 1/200/000 ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له اجرایى.محکوم له: 
بیژن گوروئى به نشانى: یزدانشهر بل یک پ 195 کد پستى 43611-58196 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 استیفاء 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 نماید823020/م الف-شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/125
اخطار اجرایى

 شماره 673/98 به موجب راى شماره 793 تاریخ 98/9/4 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حسن رجبى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به خوانده محکوم به حضور در دفترخانه رسمى و انتقال سند خودرو به 
شماره انتظامى 248 ن 78 - ایران 53 و پرداخت مبلغ صدو سى و چهار هزار و پانصد تومان 
134500 تومان  هزینه دادرسى در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى محکوم له: خانم 
نسرین چترایى به نشانى: نجف آباد خ شــریعتى کوى تجدید منبع آب بن بست الله پ 17 
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 استیفاء 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 نماید823295/م الف-شعبه یازدهم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/126
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى مرتضى میر محمد حسینى خواهان شرکت 
مدوالرفریم ســهامى خاص بانمایندگى مدیریت عاملى احمدرضا خلیلیان دادخواستى به 
خواسته واخواهى الزام به انتقال سند به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 99 
/ 5 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 12 / 3 / 99 ساعت 5 عصر  تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود 
، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 821979/م الف - مدیر 

دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/127

مؤسســات تحقیقاتى و پزشــکى نقاط مختلــف دنیا در 
گزارش هاى مختلف اعالم کردند که احتمال فراگیر شدن 
موج دوم ویروس کرونا وجود دارد و نمى توان پایانى بر شیوع 

کووید-19 متصور بود. 
محققان معتقدند موج دوم شیوع بیمارى کووید-19 مى تواند 
بدتر از موج نخست آن باشد و جان هزاران نفر از مردم جهان 
را بگیرد. همچنین این موج مى تواند به آرامى پیش برود و 
بسیارى از مردم بدون داشــتن عالئم بیمارى آلوده شوند. 
«پیتر مارکز»، مدیر مرکز ارزیابــى و تحقیقات بیولوژیک 
سازمان غذا و داروى آمریکا گفت: متأسفانه تا وقتى واکسن 
کروناویروس ساخته نشود، بعید نیست که شاهد موج دوم 

و حتى سوم شیوع این ویروس باشیم. کووید-19 ازجمله 
بیمارى هاى جدیدى است که هیچ گونه اطالعات کاملى 
از ایمنى بدن بازماندگان این بیمارى در دست نیست، ولى 
با توجه به شباهت هاى آن با ویروس هاى سارس و مرس، 
انتظار مى رود که بدن را تا حدى ایمن کند. محققان مى گویند 
دانستن این موضوع که چند درصد از جمعیت از ابتال مصون 
هستند، غیرممکن است. محققان آمریکایى گفته اند موج 
نخست این ویروس که هم اکنون دنیا آن را تجربه مى کند، 
به این دلیل بسیار سخت بود که هیچکس ایمنى الزم را براى 
مواجهه با این بیمارى نداشت، ولى سرانجام مى تواند مانند 

آنفلوآنزا در یک الگوى سالیانه تکرارى قرار بگیرد.

سازمان ملل هشــدار داد تعداد افرادى که از پیامدهاى 
اقتصادى شیوع کرونا مى میرند، به احتمال زیاد بیش از 
شمار افرادى خواهد شد که بر اثر ابتال به خود این ویروس 
فوت مى کنند. این هشدار از سوى «دیوید بیزلى»، مدیر 
اجرایى برنامه جهانى غذا اعالم شد. او تأکید کرد که بر 
اساس بررسى ها، پیامدهاى اقتصادى شیوع بیمارى همه 
گیر «کووید- 19» باعث مى شــود که 130 میلیون نفر 

دیگر تا پایان سال در آستانه گرسنگى قرار بگیرند.
بنا به اعالم این نهــاد، کارگران فقیر بــه دلیل کاهش 
گردشگرى و صادرات در سطح جهان، کاهش قیمت نفت 
و حذف کمک هاى خارجى بیشترین آسیب را خواهند دید.

خطر گرسنگى، کودکانى را که به دلیل اجراى قرنطینه 
سراسرى در بســیارى از کشــورها از حضور در مدارس 
محروم شده اند بیشتر از دیگران تهدید مى کند. بسیارى 
از این کودکان مهمترین وعده غذایــى روزانه خود را در 

مدارس صرف مى کردند.
او با تأکید بر اینکه سازمان ملل متحد و کشورهاى عضو 
فرصت اندکى بــراى جلوگیرى از تلف شــدن «صدها 
هزار نفر» بر اثر گرسنگى ناشــى از شیوع ویروس کرونا 
دارند گفت که بشــر به دلیل «همه گیرى گرســنگى» 
در آســتانه «بدترین بحران انسانى پس از جنگ جهانى 

دوم» قرار دارد.

موج دوم کرونا 
بدتر از موج اول است

تأثیرات اقتصادى کرونا 
مرگبارتر از خود کرونا

کرونا تا مدت ها 
با ما خواهد بود

   ایلنـا | دبیـرکل سـازمان بهداشـت جهانى گفت 
«نشـانه هاى نگران  کننـده اى» دال بر شـیوع اپیدمى 
کرونا در آفریقا و آمریکاى جنوبى وجود دارد. «تدروس 
آدهانوم» هشدار داد برداشتن محدودیت هاى مسافرتى 
باید به تدریج انجام شـود تا مانع شـیوع دوباره اپیدمى 
شـود. آدهانوم گفت: «بسـیارى از کشـورها همچنان 
در مراحل اولیه این اپیدمى هسـتند. اشـتباه نباید کرد. 
هنوز راه درازى در پیـش داریم. این ویروس تا مدت ها 

با ما خواهد بود.»

رفت تا 6 ماه دیگر! 
   انتخـاب | کارشناسـان و تحلیلگـران فعـال در 
 (IATA) سازمان بین المللى حمل و نقل هوایى یاتا
بـه تازگـى در نظرسـنجى و تحقیقات جدیـد صورت 
گرفتـه دریافـت و اعـالم کردنـد کـه حـدود نیمى از 
مسـافران در کشـورهاى مختلـف جهـان، تصمیـم 
گرفتـه اند پـرواز و سـفرهاى هوایـى خـود را حداقل 
به مدت شـش ماه یا بیشـتر به تعویـق بیاندازنـد تا از 
شیوع گسـترده ویروس خطرناك و مرگبار کرونا گذر 
کنند. این در حالى اسـت که 60 درصد از مسافران در 
کشورهاى مختلف جهان انتظار دارند که یک تا دو ماه 
آینده شـیوع و همه گیرى ویروس کرونا تحت کنترل 
قرار گیرد و آنها قادر باشند پرواز و سفرهاى هوایى خود 

را از سر بگیرند./1693

روى موج کووید-19

رئیس جمهورى آمریکا اطمینان داد که اگر 
ویروس کرونا در فصل پاییز بازگردد، دیگر 
به شدت االن به آمریکا لطمه نخواهد زد و 
اشــاره کرد که این بیمارى که جان ده ها 
هزار آمریکایى را گرفته ممکن اســت به 

هیچ وجه بازنگردد.
این اظهــارات «دونالد ترامــپ»، رئیس 
جمهورى آمریــکا به عنوان بخشــى از 
انتقادات تند گسترده علیه یکى از عناوین 
خبرى روزنامه «واشنگتن پست» مطرح 
شد. ترامپ معتقد است که با هشدار مرکز 
کنترل و پیشــگیرى از بیمــارى مبنى بر 
اینکه موج دوم ویروس کرونا ممکن است 
همزمان با فصل آنفلوآنزا باشد، ناعادالنه 

برخورد شده است.
اما تأکید ترامپ بر اینکه ویروس کرونا در 
فصل پاییز یا ضعیف مى شــود یا به هیچ 
وجه باز نمى گردد با اظهارات کارشناسان 
پزشــکى مغایرت دارد؛ کارشناســانى که 
هشــدار داده اند ویروس کرونا در ماه ها یا 
حتى سال هاى آتى در زندگى آمریکایى ها 

وجود خواهد داشت.
ترامپ در جریان یکى از نشست هاى کاخ 
ســفید به خبرنگاران گفت: ممکن است 
ویروس کرونا به هیچ وجه باز نگردد. در آن 

خبِر روزنامه «واشنگتن پست»، نویسنده 
درباره بدترین ســناریوى ممکن صحبت 
مى کند زمانى که شما یک آنفلوآنزاى بزرگ 
و ویروس کرونا را دارید. حتى اگر ویروس 
کرونا بازگردد، به شدت حال حاضر نخواهد 
بود. ما در حال حاضر از برنامه هاى کنترل 

و مهار بهترى برخوردار هستیم.
وى افزود: ویــروس کرونا مى رود و خیلى 

ســریع هم خواهد رفت. ما شاهد رفتن و 
تمام شدن این ویروس خواهیم بود. اما این 
احتمال نیز وجــود دارد که این ویروس به 

هیچ وجه مجدداً بازنگردد.
ترامپ در پاســخ به اینکه چطور مطمئن 
اســت که این ویــروس در فصــل پاییز 
بازنمى گردد، گفت: من نگفتم باز نمى گردد. 
گفتم اگــر بازگردد هرگز به شــدت حال 

حاضر نخواهد بــود. اما اگر مــا غبارى از 
کرونا به همراه آنفلوآنزا را داشــته باشیم، 
خیلى خوشایند نخواهد بود. در هر صورت 
بازگشــت ویروس کرونا به هیچ وجه به 
شــکل و اندازه آنچه در حال حاضر از سر 

مى گذرانیم، نخواهد بود.
ترامپ در میانه سخنانش از «دبورا برکس»، 
هماهنگ کننــده واکنش کاخ ســفید به 

ویروس کرونا درباره اینکه آیا ممکن است 
این بیمارى تا فصل پاییــز به طور کامل 

ناپدید شود یا خیر سئوال پرسید.
برکس پاسخ داد: ما نه تنها براى امروز و فردا 
آماده هســتیم بلکه از االن براى شش ماه 
آینده نیز آماده شده ایم. ترامپ پرسید: آیا 
منظورتان این است که این شانس وجود 
دارد کــه ویروس کرونا اصــًال بازنگردد؟ 
برکس در پاسخ گفت: ما نمى دانیم. موضوع 
مهم این است که ما قادر خواهیم بود آن را از 

قبل پیش بینى کنیم.
این احتمــال وجــود دارد که اگر شــمار 
مبتالیــان افزایش یابــد، دموکرات ها از 
اظهارات ترامپ که بازگشت ویروس کرونا 
در فصل پاییز را کم اهمیت جلوه مى دهد، 

استفاده کنند.
کارشناسان بخش بهداشت عمومى از جمله 
افرادى که در کنار ترامپ در نشست هاى 
کاخ سفید حضور دارند، هشدار داده اند که 
تا زمانى که واکسن ویروس کرونا کشف 
نشود، آمریکایى ها نمى توانند بدون رعایت 
فاصلــه اجتماعى به زندگــى عادى خود 
بازگردند. اما آنها به مردم اطمینان داده اند 
که براى مبارزه با موج دوم بالقوه ویروس 

کرونا از آمادگى بهترى برخوردار هستند.

مشاور وزیر بهداشت و رابط 
علمى کشــور با دولت ها و 
مراکــز علمــى درگیر در 
زمینه مبارزه با کووید- 19 
با اشاره به علل غافلگیرى 
اغلب دولت ها و کشــورها 
در مواجهه با بحران کرونا، 
تصریح کــرد: اوًال بحران، 

بحران بزرگى بود و دومًا ویروس ناشــناخته بوده و تجربه 
مشابهى وجود نداشت. سوماً امکانات موجود مانند تخت هاى 
بسترى، نیروى پرستارى و در کل کادر درمان، تجهیزات و 
سایر امکانات، در بسیارى از کشــورها براى مقابله با چنین 

بحران بزرگ و حجیمى کافى نبود.
محمد آسایى اردکانى با اشاره به وضعیت سایر کشورها در 
مقابله با بحران کرونا، اظهار کرد: در کشــورهاى آمریکا، 
فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و بســیارى دیگر از کشورها نیز آمار 
مبتالیان و قربانیان باالست و همه این اتفاقات در مدت زمان 
کوتاهى اتفاق افتاد. در کشور ما نیز وضعیت بیمارى و شیوع 
آن باال بود. همین قدرت سرایت باالى ویروس اصلى ترین 
عامل غافلگیرى دولت ها بود. وى بــا بیان اینکه حدود 30 
درصد مبتالیان بى عالمت بوده و 55 درصد عالئم بســیار 
خفیفى دارند، یادآور شــد: تنها 10 درصد مبتالیان عالئم 
شــدید و نیاز به بســترى دارند و 5 درصد وضعیت وخیمى 
پیدا مى کنند که باید در بخش مراقبت هاى ویژه بســترى 
شــوند. بنابراین اغلب مرگ ها در این 5 درصد رخ مى دهد 
که باید تحت کنترل و مورد توجه بیمارستان ها و بخش هاى 

مراقبت هاى ویژه باشد.

وقتى رئیس جمهور آمریکا در جایگاه پزشک مى نشیند

«ترامپ»: ممکن است کرونا  به هیچ وجه بازنگردد!
دالیل غافلگیرى دولت ها در 

برابر بحران کرونا
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ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خواهان کرامت میربک دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت خوانده بیژن اله یارى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 99/ 9 
ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 19 / 3 / 99 ساعت 4/45 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى 
شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 821820 /م الف. 

مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/128 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به کمیل مهدى زاده دادخواستى به خواسته مطالبه 
به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 99 / 4 ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 25/ 3 / 99ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده ردیف اول و دوم به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 815030 /م الف - مدیر دفتر شعبه 

8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/129  
اخطار اجرایى

محکوم علیه فریدون صادقى مجهول المکان و محکوم له محسن محبى فرزند اسماعیل 
به آدرس شاهین شهر پردیس فرعى 6 شرقى پ 187به موجب راى شماره 514 تاریخ 27 
/ 9 / 98 حوزه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 000 / 400 / 27 ریال شامل خســارت وارده به بدنه وانت قیمت 
خودرو مذکور و اجرت المثل و ســایر هزینه هاى کارشناسى و مبلغ 500 / 467 / 1 ریال 
هزینه دادرسى و الصاق تمبر و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام از تاریخ دادخواست 10 
/ 7 / 98 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له نیز به عهده محکوم علیه است ماده 34 قانون 
اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   821874 /م الف.  مجتبى رضوانى  

-  قاضى شعبه 5  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/130 
اخطار اجرایى

محکوم علیه عارف ستیه مجهول المکان و محکوم له مریم طاهرى فرزند محمد شاهین 
شهر خ عطار فرعى 7 شرقى مجتمع اورانوس واحد 7 به موجب راى شماره 381 تاریخ 28 / 
11 / 98 حوزه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم 

است به پرداخت مبلغ 000 / 260 / 123 ریال شامل نفقه معوقه زوجه از تاریخ 21 / 5 / 97 
لغایت 5 / 11 / 98 و از آن تاریخ به بعد با حفظ شرایط فعلى ماهیانه مبلغ 000 / 200 /7 ریال 
نفقه مستمر بابت اصل خواسته که در ابتداى هرسال شمسى طبق شاخص تورم اضافه مى 
گردد مبلغ 000 / 1/380 ریال هزینه دادرسى و 000 / 000 / 2 ریال هزینه کارشناسى در 
حق خواهان محکوم مى نماید اجراى احام مدنى مکلف است ماوالتفاوت هزینه دادرسى را 
براساس میزان محکومیت خوانده از محکوم له کسر و به حساب مربوطه واریز نماید ضمنا 
هزینه پرداخت نیم عشــر دولتى به عهده محکوم علیه مى باشد .  ماده 34 قانون اجراى 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   821872 /م الف.  محمود باقرى  -  قاضى شعبه 

اول  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/2/131 
ابالغ راى 

راى شورا- شماره پرونده : 319/98 ش 8 ح  شماره دادنامه 19/1/1399-1درخصوص 
دادخواست آقاى احمد صادقى فرزند حسین بنشانى علویجه خیابان امام خمینى میدان 
امام حسین پ 186 به طرفیت 1 - حسن نقیان فرزند عبدالرحیم بنشانى شاهین شهر 
گلدیس کوچه سوم پ 54 و محسن مارى نژاد فرزند حسین  مجهول المکان  به خواسته 
الزام به انتقال سند قطعى خودروى سوارى تند ال نود سفید شیرى مدل 1388 به شماره 
انتظامى 83 ن 981 ایران 53 شــورا با توجه به محتویات پرونده و مدارك ارائه شده از 
سوى خواهان نظر به اینکه ســند مالکیت خودرو مذکور از سوى خوانده ردیف اول در 
اداره راهنمایى و رانندگى به خواهان منتقل شدهو خودرو در ید وى مى باشد و خوانده 
ردیف اول نیز خواسته خواهان را قبول نموده اســت و اعالم داشته سند قطعى خودرو 
موصوف به نام وى نبوده و در دفترخانه اســناد رسمى شــماره 26 شاهین شهر به نام 
آقاى محسن مکارى نژاد خوانده ردیف دوم است با توجه به اینکه خواند ردیف دوم با 
وصف ابالغ قانونى در جلسه مورخ 9 / 1 / 99 شورا حضور نداشته و از خود دفاعى بعمل 
نیاورده است لذا خواسته  خواهان را مقرون به صحت تشــخیص داده به استناد مواد 
198 و 197قانون آیین دادرســى مدنى و 219 و 220 و 223 و 225 قانون مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به انتقال قطعى سند رسمى قطعى وسیله نقیله موصوف در صدر 
دادنامه به نام خواهان صادر و اعالم مى نماید . راى صادره در خصوص خوانده ردیف 
اول حضورى و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر و 
نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین 
شــعبه وظرف همین مدت قابل تجدید نظر درمحاکم حقوقى دادگسترى شهرستان 
شاهین شهر مى باشد821562/م الف . قاضى  شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف  

شاهین شهر - محمود باقرى/2/132 

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000011 تاریخ آگهى: 1399/01/31 شماره پرونده: 
139704002004000615 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى:  9705504- 
شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به شماره پالك 4 فرعى از 4645 اصلى 
قطعه 2 تفکیکى مفروز و مجزى شده از شماره یک فرعى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 
به مساحت 100/54 مترمربع واقع در زیرزمین منهاى شصت که 4/18 مترمربع آن بالکن 
اســت طبق قانون تملک آپارتمانها، به انضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکى به مساحت 
11/04 مترمربع واقع در زیرزمین منهاى شصت، حقوق ارتفاق له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن مى باشد به آدرس: اصفهان خیابان چهارباغ پائین نرسیده 
به فلکه شهدا روبروى بانک صادرات کوچه شــماره 35 (صانعى پور) پالك 9 و کدپستى 
8148638915 که سند مالکیت آن در دفتر 207 صفحه 447 ذیل ثبت 77702 و شماره 
چاپى 082139 ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان شماًال: در 6 قسمت که دوم و سوم 
و پنجم آن شرقى است اول دیوار و پنجره است به طول 3,99 متر به معبر دوم: دیواریست 
به طول 40 سانتى متر به فضاى بام زیرزمین اول پالك 3 فرعى سوم: دیواریست به طول 
3,80 به راه پله مشاعى چهارم: درب و دیواریســت به طول 3,62 متر به راه پله مشاعى 
پنجم: دیواریست به طول یک متر به محوطه پالك 4718 جنوباً: در هشت قسمت که دوم 
و چهارم شرقى است و ششم مربى است اول: دیوار به دیوار است به طول 50. 3 متر به ملک 
مجاور شماره 3624 اصلى دوم: دیوار به دیوار است به طول 10 سانتى متر به ملک مجاور 
4624 اصلى سوم: دیواریست به طول 3,65 به تورگیر مشاعى  چهارم: دیوار است به طول 
86. 1 متر به نورگیر مشاعى پنجم: دیوار به دیوار است به طول 45. 1 به ملک مجاور پالك 
4644 اصلى ششم: دیوار به دیوار اســت به طول 82. 0 متر هفتم: دیوار به دیوار است به 
طول 1,2 هشتم: دیوار به دیوار است به طول 4098 ششم تا هشتم به ملک مجاور شماره 
2 فرعى غربًا: در 5 قسمت که دوم شمالى و چهارم آن جنوبى است اول دیوار به دیوار است 
به طول 83. 2 به ملک مجاور شماره یک فرعى از شماره 4648 اصلى دوم  دیوار و پنجره 
است به طول 92. 0 متر سوم دیوار و پنجره است به طول 49. 7 متر به ملک مجاور شماره 
1/4648 حدود پارکینگ: پارکنیگ قطعه اول تفکیکى، به مســاحت (11/04) مترمربع، 
واقع در زیرزمین منهاى شصت شماًال: خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول دو متر و 
سى سانتى متر شرقًا: خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول چهار متر و هشتاد سانتى 
متر جنوبًا: خط فرضى به محوطه مشاعى اســت بطول دو متر و سى سانتى متر غربًا: خط 
فرضى به محوطه مشاعى است بطول چهار متر و هشتاد سانتیمتر که طبق نظر کارشناس 
رسمى پالك فوق در یک مجموعه آپارتمانى مســکونى جنوبى (در به ساخت) با قدمت 
حدود 18 سال و در دو طبقه روى پارکینگ یک طبقه منهاى شصت و یک زیرزمین که در 
حال حاضر مسکونى است و نماى مجموعه آجر سه سانتى و بخشى سنگ شده و اسکلت 
آن بتنى است و مساحت زمین کل مجموعه 150 مترمربع است. و مشخصات واحد: واحد 
مورد ارزیابى در طبقه منهاى شــصت آن قرار دارد و به مساحت 100/54 مترمربع، کف 

هال آن کفپوش دیوارها و سقف آن گچ و رنگ دیوارها و کف آشپزخانه سرامیک کامل یا 
کابینت فلزى قدیمى درها و پنجره ها آهنى درهاى داخل چوبى و گرمایش گاز و سرمایش 
کولر داراى یک پارکینگ 11 مترمربعى بوده است ملکى آقاى جمشید صفرى نصرآبادى 
که طبق سند رهنى شماره 89348- 96/5/22 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 129 
اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشــد و طبق اعالم وکیل بانک مورد وثیقه 
فاقد بیمه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 99/2/24 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول شهید صداقتى 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى  شود. مزایده از مبلغ پایه 
3/300/000/000 ریال معادل سیصد و ســى میلیون تومان شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 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 باشــد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 99/2/6 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً  شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده 
است. برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر،  مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م 

الف:  823877 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/133 

آگهى تغییرات
شرکت گوشت پرور صفاهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 15182 
و شناســه ملى 10260361595 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/11/30 بهزاد کریمى فر کدملى 1292813611 به سمت 
مدیرعامل و عضوهیئت مدیره ، بهنام کریمى فر کدملى 1291147551 
به سمت رئیس هیئت مدیره شــرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته ، بروات 
،قراردادها و عقود اسالمى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (823535)

دروغگویى در کودکان امرى طبیعى و نشــانه رشد 
شناختى آنهاســت؛ به عبارت دیگر هر چقدر فرزند 
شما در سن پایین ترى بتواند دروغ بگوید نشانگر رشد 
شناختى او است و از اینکه او اتیستیک، کم توان ذهنى 

و... نیست، مى توانید مطمئن شوید.
ســعید حســن زاده، روانشــناس کودك و نوجوان 
اظهار کرد: والدین باید به این نکتــه توجه کنند که 
دروغگویى هاى کودکان بسیار خردسال دلیل بر آن 
نیست که در بزرگسالى دروغگو هاى حرفه اى شوند؛ تا 
وقتى کودك نتواند دروغ بگوید نمى تواند دروغگویى 

فرد دیگرى را نیز تشخیص دهد.

این روانشــناس کــودك و نوجــوان ادامــه داد: 
پژوهش هاى انجام شــده در حیطه روانشناسى رشد 
حاکى از آن است که فارغ از ویژگى هایى مانند کشور 
و محل زندگى، مذهب و صداقت والدین، 30 درصد 
کودکان از دو سالگى دروغ مى گویند؛ همچنین در سه 
سالگى 50 درصد و در چهار سالگى بیش از 80 درصد 

و پس از آن اکثریت کودکان دروغ مى گویند.
حسن زاده بیان کرد: والدین زمانى مى توانند نگران 
دروغگویى کودك باشــند که در رفتــار غالب و در 
ارتباطات روزمره او نمایان باشــد و یا اینکه کودك 

نتواند بین دروغ و واقعیت تمایز قائل شود.

او افزود: کودکان کم ســن و ســال تر کــه توانایى 
ذهن خوانى و خویشــتندارى باالترى دارند؛ زودتر 
از بقیــه دروغ مى گویند و دروغگو هــاى خبره ترى 
هم هســتند؛ در این حالت کودك به تدریج متوجه 
مى شــود که حاالت ذهنى دیگران مانند فکر کردن 
در آنها مى تواند با فکر او و حتى بــا واقعیت متفاوت

 باشد.
این روانشــناس کودك گفت: تشخیص دروغگویى 
کودك کار ساده اى نیست؛ پژوهش ها نشان مى دهد 
که تشــخیص راســت و دروغ کودکان بسیار دشوار 
است؛ به عبارت دیگر آنها دروغگو هاى بسیار حرفه اى 

هستند.
حسن زاده بیان کرد: بررســى حالت چهره و صورت 
کودکان نشان مى دهد که وقتى آنها دروغ مى گویند، 
در قالب موارد حالت چهره شان عادى است؛ اگرچه 
در وراى این حالت عادى چهره، احساساتى مانند گناه، 
شرم، ترس و لذت را تجربه مى کنند؛ اما این هیجانات 
یا به سرعت از بین مى روند و یا بسیار مخفى هستند و 

فردى نمى تواند متوجه آنها شود.
او در پایان گفت: اگر والدین از این پس شاهد اولین 
دروغ فرزندشان بودند؛ خوشحال شــوند، زیرا او به 

لحاظ رشد ذهنى خوب عمل کرده است.

استفاده از عکس کودکان 3 تا 4 ساله

حرفه اى ترین دروغگو ها چه کسانى هستند؟

با نگهدارى گوشت تازه ذبح شده در یخچال باکترى هاى مختلفى 
از جمله تب کریمه کنگو غیر فعال مى شود و ضریب ایمنى این ماده 

غذایى باال مى رود.
عباس عباســى، مدیر ســابق دفتر نظارت بر بهداشت عمومى و 
مواد غذایى سازمان دامپزشکى کشور با اشــاره به لزوم نگهدارى 
گوشت هاى ذبح شده تا 24 ساعت در دماى  یخچالى اظهار کرد: این 
اقدام براى افزایش ضریب ایمنى گوشت هاى ذبح شده باید صورت 
بگیرد تا بیمارى ها و باکترى هاى مشترك بین انسان و دام همچنین 

ویروس هاى  دامى در اثر واکنش هاى سرد شدن از بین برود.
وى یادآور شد: باید گوشت گوسفند را به مدت 24 ساعت و گوشت 
گاو را به مدت 72 ســاعت پس از ذبح در یخچال نگهدارى کرده تا 

بیمارى هاى مختلف آن از بین رود.
وى با بیان اینکه نگهدارى گوشت هاى تازه ذبح شده سبب عقیم 
شــدن باکترى هاى آن مى شــود افزود: در دماى پایین باکترى ها 
فعالیتشان از بین رفته و فرایند ترد شدن گوشت بهتر انجام مى شود.

عباسى یادآور شد: نگهدارى گوشت هاى تازه ذبح شده در یخچال 
سبب شــده باکترى کشــنده تب کریمه کنگو که بین انسان و دام 
مشــترك بوده و از لحاظ تشخیص و بالینى دامپزشــکان را دچار 
مشــکل مى کند، در دماى پایین محیط از بین رفته و به اصطالح 

عقیم مى شود.
وى گفت: ما به مردم توصیه مى کنیم در موقع کشتار طیور از ناظران 
بهداشت سازمان دامپزشکى کشــور براى باال رفتن ضریب ایمنى 

گوشت ذبح شده استفاده کنند.
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شما در
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و... نیس
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ح

براى بســیارى از ما پیش آمده اســت که بعد از 
بیدارشــدن از خواب، دهانمان تلخ و بدمزه است. 
چنین حالتى در آغاز روز باعث تحریک اعصاب و 
بى اشتهایى مى شود به طورى که رغبتى به میل 
صبحانه نخواهیم داشــت. تلخى و بد مزه بودن 
دهان هر چند به دلیل شــایع بودن چندان جدى 
گرفته نمى شود اما نباید نسبت به تلخى دهان و بد 
مزه بودن دهان در هنگام صبح بى توجه بود زیرا 
این مسئله نشــان مى دهد که بدن دچار اختاللى 

شده است و باید علت آن را ریشه یابى کنید.
التهاب مرى

زمانى که مرى به علت اسیدى شدن التهاب پیدا 
کند، فرایند گــوارش غذا کاهش مــى یابد و غذا 
دیرتر هضم خواهد شد. این اسیدیته موجب تغذیه 

باکترى هایى که روى زبان مى شــود و دهان بد 
مزه مى شود.

یرقان و زردى
در صورت عدم توانایى بدن براى ســوخت و ساز 
بیلى روبین یرقان یا زردى بــروز مى کند. ابتال به 
یرقان، سبب زرد شدن پوســت و به خطر افتادن 
ســالمت گلبول هاى قرمز و تلخ شدن دهان در 

هنگام صبح مى شود.
مشکالت کبدى

کبد یکى از مهمترین عضوهاى بدن است که به 
پاکسازى بدن از ســموم و مواد زائد مى پردازد و 
در متابولیسم آنزیم ها نقش دارد. در صورت ایجاد 
مشکل در کبد، دهان تلخ مى شود، در این هنگام 

کبد نیاز به پاکسازى دارد.
رعایت نکردن بهداشت دهان

بروز مشکالت لثه و دندان مانند ژنژیویت به علت 
بهداشــت ضعیف دهان ســبب طعم بد در دهان 

مى شود.
عفونت دستگاه تنفسى فوقانى

سرماخوردگى، آلرژى و ســینوزیت سبب احتقان 
مسیر بینى و کاهش حس بویایى و کاهش توانایى 

چشیدن طعم ها مى شود.
باردارى

برخى از زنان در بــاردارى طعم بــدى در دهان 
احساس مى کنند.

تجمع باکترى ها روى زبان
باکترى هاى ایجاد کننده بوى بد دهان روى زبان 
نیز وجود دارد که علت تلخى، ترش بودن دهان نیز 

هستند. این باکترى هاى بى هوازى که زیر زبان 
وجود دارند موجب بــوى نامطلوب دهان نیز مى 
شود. در شب که ترشــح بزاق کمتر از روز است، 
میکروب هــا روى زبان تجمع پیــدا مى کنند و 
دهان بدمزه مى شــود اما با افزایش ترشح بزاق 
در طول روز باکترى ها از بیــن رفته و باعث مى 
شــود تلخى و بدمزگــى دهان در طــول روز از

 بین برود.
برخى بیمارى ها

برخى از افراد مبتال به بیمارى هایى مانند دیابت یا 
بیمارى تیروئید، کبد یا کلیه، ام اس، فلج صورت یا 
سکته مغزى، بیمارى ریفالکس مرى به معده در 

دهان احساس بدمزگى کنند.
شیمى درمانى

برخى درمان ها و داروهاى سرطان سبب مى شوند 
فرد طعم عجیبى در دهان حس کند.

استعمال دخانیات
استعمال دخانیات مانند سیگار بر غده هاى چشایى 

تأثیر منفى مى گذارد.
برخى داروها

مصرف بعضى از داروهاى درمان آلــرژى، آلزایمر، 
آنمى (کم خونى)، آســم، فشــار خون، گلوکوم (آب 
سیاه چشم)، پارکینسون، نقرس، آرتروز روماتیسمى، 
اسکیزوفرنى و مشکالت تیروئید و آنتى بیوتیک ها 
(مانند مترونیدازول)، ضد قارچ ها، کورتیکواستروئیدها، 

دیورتیک ها سبب ایجاد طعم بد در دهان مى شود.
ابتال به سینوزیت

در صورت ابتال به ســینوزیت، مخاط بینى حساس 
مى شود و فرد دچار آبریزش بینى مى شود. باکترى هاى 
بى هوازى در دهان افراد مبتال به ســینوزیت افزایش 
مــى یابند زیــرا مخــاط بینــى حــاوى پروتئین 
اســت و غذاى خوبــى براى رشــد باکتــرى ها و 
افزایــش آنهاســت. تجمــع باکترى ها عــالوه بر 
بدمزگــى دهان ســبب ایجاد بــوى بــد در دهان

 مى شود.

چرا صبح ها دهانمان تلخ و بد مزه است؟ هرگز گوشت تازه را بالفاصله 
زمانى کــه مى خواهیــد وزن کم کنید و یا شــیوه پس از ذبح مصرف نکنید

زندگى سالم ترى داشته باشید، اغلب به شما توصیه 
مى شود از خوردن زیاد قند، چربى و نمک خوددارى 
و جایگزین هاى سالم را انتخاب کنید. در این مطلب 
لیستى از غذاهاى مغذى تهیه شده که با خوردن آنها 

مدت زمان بیشترى احساس سیرى کنید. 
1. موز

یک موز، میان وعده کامل و سالم است. موز همچنین 
باعث تقویت عملکرد قلب مى شــود و مقدار زیادى 
پتاسیم براى بدن شما تأمین مى کند. موز همچنین 
حاوى مقدار زیادى ویتامین B6 و سرشــار از فیبر 

است.
2. تخم مرغ

تخم مرغ در واقع یک غذاى فوق العاده و سرشــار از 
مواد مغذى، انواع ویتامین ها و پروتئین است. پروتئین 

سیرى طوالنى مدت شما را تضمین مى کند.
3. بادام

وقتى مى خواهیــد وزن کم کنید، بــراى جلوگیرى 
از پرخورى کردن بــادام را مى توانید به صورت خام 
یا بو داده بخورید. بادام پــر از ویتامین E، منیزیم و 
چربى هاى اشباع نشده است. با مصرف بادام، 10 تا 
15 درصد چربى توسط بدن جذب نمى شود، در نتیجه 
کالرى کمترى مصرف مى کنید. همچنین بادام سرشار 

از پروتئین و فیبر اســت و باعث 
مى شود زمان بیشترى احساس 
سیرى کنید و کمتر مواد غذایى 

ناسالم بخورید.
4. آووکادو

اگرچه یک آووکادو کامل حاوى حدود 322 کالرى 
اســت؛ اما با وجود این، به شــما در کاهش وزن و 
جلوگیرى از پرخورى کــردن کمک زیادى مى کند. 
آووکادو اشتهاى شما را کم مى کند و متابولیسم بدن 
را تسریع مى بخشد. دلیل این امر این است که آووکادو 

مملو از چربى ها و فیبرهاى سالم است.
5. جو دوسر

جو دوســر مقوى و ارزان اســت و بــا آن مى توانید 
صبحانه اى عالى براى خود آماده کنید. از آنجا که جو 
دوسر حاوى فیبر محلول زیادى است، نوعى اسفنج 
ایجاد مى کند و معده را بــراى مدت طوالنى پر نگه 
مى دارد. عالوه بر این، کربوهیدرات هاى موجود در 
جو دوسر به آرامى جذب مى شوند، در نتیجه افزایش 
سریع قند خون رخ نمى دهد و انرژى به آرامى به خون 

منتقل مى شود.
6. سیب

سیب فواید بسیارى براى سالمتى ما دارد. به عنوان 
مثال ســیب پر از ویتامین C و فیبر اســت. افزودن 
یک ســیب به میان وعده هاى روزانه، نه تنها سبب 
مى شود میوه و سبزیجات کافى دریافت کنید؛ بلکه به 
علت وجود فیبر، باعث ایجاد احساس 
ســیرى و جلوگیرى 
از پرخورى کردن 

مى شود.

یج ر و ى ب نج ب و چربى ر
کالرى کمترى مصرف مى کنید. همچنین بادام سرشار 

ز پروتئین و فیبر اســت و باعث 
مى شود زمان بیشترى احساس 
کمتر مواد غذایى سیرى کنید و

ب ب ی ری ى بزیج و یو و ى
علتوجود فیبر، باعث ایجاد احساس 
ســیرى و جلوگیرى 
از پرخورى کردن 

مى شود.

براى جلوگیرى از پرخورى چه بخوریم؟



کســى کــه خــدا بــه او مــال و خواســته اى ارزانــى داشــته ، بایــد کــه 
بــه خویشــاوندان برســاند و مهمانــى هــاى نیکــو دهــد و اســیران و 
گرفتــاران را از بنــد برهانــد و بــه فقیــران و وامــداران چیــزى 
عطا کند. و تا ثوابى حاصل کند، خود شکیبایى ورزد و حقوقى را که به گردن 
دارد، ادا کند و با سختى ها بسازد. دست یافتن به این خصلت ها، در دنیا سبب 

موال على (ع)شرف و بزرگى و درك فضایل آخرت شود. 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز اّول ماه مبارك رمضان:
 اَللّـُهمَّ اْجَعْل ِصیامى فیِه ِصیاَم الّصآئِمیَن َوِقیامى فیِه قیاَم الْقآئِمیَن َونَبِّْهنى 

فیِه َعْن نَْوَمِه الْغاِفلیَن َوَهْب لى ُجْرمى فیِه یا اِلـَه الْعالَمیَن، َواْعُف َعنّى 
یا عاِفیًا َعِن الُْمْجِرمیَن

خدایا! قرار ده روزه ام را در این روز، روزه روزه داران واقعى و شب زنده داریم 
را نیز همانند شــب زنده داران و بیدارم کن در آن از خواب بیخبران و جنایتم را 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىبر من ببخش، اى معبودجهانیان! و درگذر از من اى درگذرنده از جنایتکاران.

آگهى تجدید مزایده عمومىآگهى تجدید مزایده عمومى نوبت دوم

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین واقع در منطقه صنعتى شهر دولت آباد  از طریق 
برگزارى تجدید مزایده عمومى اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى :روز یکشنبه مورخ 99/2/14
گشایش پاکات : روز دوشنبه مورخ 99/2/15

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد : دولت آباد – بلوار طالقانى – پایگاه اینترنتى
م الف :818631 تلفن :45822010 -031

عبدالرضا سپیانى- شهردار بویین میاندشتعبدالرضا سپیانى- شهردار بویین میاندشت

آگهى مناقصه (نوبت اول)آگهى مناقصه (نوبت اول)

 م الف: 823999

حسن حجتى - شهردار دولت آباد

شهردارى بویین میاندشت در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه آسفالت معابر و پیاده روسازى با بلوك فرش و سنگ فرش سطح شهر 
از محل اعتبارات شهردارى و استانى از طریق آگهى طبق شرایط ذیل اقدام نماید:

1-شرکت در مناقصه ردیف اول نیاز به صالحیت فنى و یا رتبه ى حداقل پنج راه و باند و شرکت ثبت شده مى باشد.
2-شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله ى کارکنان دولت را بنمایند.

3-پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنى پروژه به شهردارى مراجعه و اسناد شرکت درمناقصه را خریدارى 
نمایند. 

4-پیشنهاد دهندگان باید معادل پنج درصد اعتبار پروژه را به عنوان سپرده ى  شرکت در مناقصه به حساب سپرده شهردارى بویین 
میاندشت به شماره 0107318328000 واریز و یا ضمانتنامه بانکى ارائه نمایند.

5-متقاضیان الزم است از توان مالى کافى برخوردار باشند.
6-متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/02/16 در 2 پاکت شامل: پاکت الف) 
فیش واریزى سپرده یا ضمانتنامه – پاکت ب) پیشنهاد قیمت به صورت سربسته و الك و مهر شده به دبیرخانه محرمانه شهردارى 

تسلیم و رسید دریافت نمایند.
7-به پیشنهادات قلم خورده ،مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-کلیه کسورات قانونى طبق مقررات بر عهده پیمانکار خواهد بود.
9-شهردارى به استناد ماده 5 آئین نامه هاى مالى شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

10-کلیه هزینه هاى چاپ آگهى در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
11-سپرده نفرات اول تا سوم، تا انجام تشریفات قانونى مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه هریک از برندگان حاضر 

به عقد قرارداد در موعد مقرر نشوند، سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
12-کلیه پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 1399/02/17 راس ساعت 14:30 در دفترشهردار باز و قرائت خواهد شد.

آدرس: اصفهان - شهرستان بویین میاندشت - بلوار امام حسین(ع) - خیابان بهارستان - ساختمان شهردارى بویین میاندشت
کدپستى: 8565161477   تلفن هاى تماس: 03157522440 - 03157522250   فاکس: 03157523744

www.bouinmiandasht.ir :وب سایت
 @sh     bouinmiyandasht     :تلگرام           sapp.ir/sh  bouinmiyandasht :کانال هاى اطالع رسانى: سروش

محل تأمین اعتبارمبلغ مناقصهمحل اجرا عنوان مناقصهردیف

دولتى- شهردارى10/000/000/000ریالمعابر سطح شهرآسفالت معابر شهرى1

شهردارى2/000/000/000ریالمعابر سطح شهرلکه گیرى و ترمیم آسفالت معابرشهرى2

دولتى-شهردارى1/500/000/000ریالپیاده رو بلوار امام حسین(ع)پیاده رو سازى با بلوك فرش سیمانى3

دولتى-شهردارى2/000/000/000 ریالپیاده رو بلوار امام حسین(ع)پیاده رو سازى با سنگ فرش4

معاون خدمات مشترکین و درآمد شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
مصرف بهینه آب هیچ تعارضى با رعایت بهداشــت فردى ندارد و هر شهروند این 
استان ضمن شستشوى مداوم دست ها و خود مراقبتى از هدررفت آن جلوگیرى کند.

رضا رضایى افزود: با وجود این که هنوز روزهاى گرم آغاز نشــده اما به دلیل شیوه 
ویروس کرونا در سراسر کشور از جمله اصفهان شاهد افزایش مصرف آب هستیم 

که استفاده هوشمندانه و با رعایت انصاف ضرورى است.
وى اضافه کرد: از آغاز همه گیرى بیمارى کووید-19 تاکنون میزان استفاده از آب 
18 تا 25 درصد بیشتر شده و باید بهینه مصرف کردن جزو برنامه هاى هم استانى ها 
باشد، در غیر این صورت در روزهاى گرم پیش رو با مشکالت جدى روبه رو خواهیم 

شد.
وى بیان کرد: ســاده ترین راهى که مى توان پیشــنهاد کرد بستن شیر آب هنگام 
شستشوى 20 ثانیه اى دست هاســت که این روزها همگان به آن تاکید مى کنند، 
خیلى از مردم عادت به این کار ندارند و متاســفانه مقدار قابل توجهى آب در طول 

شبانه روز تنها به همین یک عامل از بین مى رود.
رضایى خاطرنشان کرد: چنانچه هر شخصى کمبودهاى منابع آبى و مصرف بهینه 
آب را به یاد داشته باشد بطور حتم استفاده صحیح از این نعمت الهى را الزم مى داند و 

امیدواریم همگان بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مرکز ایران از جمله اصفهان 
این اصل را مد نظر قرار دهند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد: 
این میزان افزایش تا قبل از ماه خرداد و فصل تابستان با توجه به اینکه کولرهاى آب 
هنوز راه اندازى نشده اند قابل توجه و البته توام با اخطار است، یک کولر آبى سالم در 
طول شبانه روز معادل دو نفر آب مصرف مى کند و در صورتى که شناور آن معیوب 

باشد مصرف در آن به اندازه سه نفر افزایش مى یابد.
رضایى به اهمیت بررسى صحت کارکرد کولرهاى آبى پیش از آغاز روزهاى گرم 
اشاره کرد و تصریح کرد: نصب سایبان روى کولر، بررسى فنى این وسیله، تعمیر و 
رفع عیب احتمالى، تعویض پوشال، تعویض شناور در صورت خرابى و مواردى از این 

دست براى بهبود عملکرد کولر و کاهش مصرف آب بطور جدى توصیه مى شود.
وى با بیان اینکه توزیع اقالم کاهنده مصرف آب از سوى این نهاد انجام مى شود، 
خاطرنشان کرد: مشترکان مى توانند با شماره گیرى تلفن 1522 و بیان درخواست 
خود تجهیزاتى شامل آبفشان(پرالتور) روپیچ و توپیچ قابل استفاده در آشپزخانه و 
دستشویى و سردوش متحرك را دریافت و نصب کنند و هزینه آن بصورت اقساط 

در قبوض متقاضیان محاسبه خواهد شد.

شهروندان اصفهانى از هدر رفت آب 
در شرایط کرونایى جلوگیرى کنند

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


