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آتش نشانی، انتشار گاز سمی ادورانت برای مهار کرونا را تکذیب و آن را یک شایعه بی اساس خواند؛

شایعاِت ترسناک تر از کرونا!
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 وقتی همه خواب بودیم! 
 تفاوت قیمت ۶۵ میلیونی در کمتر از یک هفته در بازار خودرو ناشی از چیست؟
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دولت ژاپن طرح دورکاری کارمندان را تصویب کرد
نخست وزیر ژاپن از شرکت های این کشور خواست تا به کارمندان خود پیشــنهاد انجام کار  از منزل را 
بدهند.آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن روز سه شــنبه از شرکت های این کشور خواست تا در تالش برای 

جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، 
به کارمندان خود پیشنهاد دورکاری بدهند.

این طرح، که در جلسه کابینه ژاپن در روز 
سه شنبه به تصویب رســید، همچنین از 
افرادی کــه عالئم ســرماخوردگی یا تب 
دارند خواســت تا در منــزل بمانند و به 
برگزارکنندگان مراسم و رویداد ها پیشنهاد 
کرد تا به بازنگری در برنامه خود بپردازند.

در ژاپن تاکنون ۱۵۹ مورد ابتال به ویروس 
کرونا مشاهده شده که این تعداد عالوه بر 

۶۹۱ موردی است که در کشتی کروزپرنسس دایموند واقع در جنوب توکیو مشاهده شد. روز سه شنبه 
شبکه ان اچ کی چهارمین مورد مرگ در میان مسافران این کشتی را گزارش داد.

محاکمه رییس جمهور سابق ارمنستان 
سرژ سرکیسیان، رییس جمهور سابق ارمنستان به اتهام اختالس، در پایتخت این کشور محاکمه 
می شود.سرژ سرکیسیان، حدود دو سال پس از اعتراضات مردم این کشور که به عزل وی از قدرت 
انجامید، از روز سه شنبه به اتهام سوء استفاده از بودجه عمومی، در ایروان محاکمه می شود.وی که 
۶۵ سال دارد، ماه دسامبر در کیفرخواســتی به صورت رسمی به اختالس متهم و خروجش از این 

کشور ممنوع شد. او در صورت محکومیت با مجازات حداکثر هشت سال زندان روبه رو می شود.

اعتراضات در دهلی نو 7 کشته بر جا گذاشت
درگیری ها در دهلی نو بین مخالفان و موافقان قانون جنجالی اعطای تابعیت هندی به افراد غیر 
مسلمان که با دخالت نیروهای پلیس مواجه شد، 7 کشته و نزدیک به صد مجروح بر جا گذاشت.

همزمان با اســتقبال مقام های هند از دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در حیدرآباد این کشور، 
روز دوشنبه دهلی نو شاهد درگیری های خشن حامیان و مخالفان قانون جنجالی اعطای تابعیت 
هندی به افراد غیر مسلمان بود.یک مقام ارشد هندی به »رویترز« خبر داد، در جریان درگیری ها در 
دهلی نو که به دنبال تظاهرات به قانون اعطای تابعیت هندی به افراد غیرمسلمان در مناطق جامو و 
کشمیر انجام شد، حداقل پنج نفر کشته و ۹۰ تن زخمی شدند.برخی دیگر از رسانه ها از قبیل شبکه 

جهانی »بی بی سی«، از کشته شدن هفت نفر در درگیری های دهلی نو پایتخت هند خبر دادند.

آغاز دور جدید رایزنی ها با ترکیه درباره ادلب
وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد: روسیه و ترکیه دور جدید رایزنی ها در مورد اوضاع ادلب سوریه را به 
زودی آغاز می کنند.»سرگئی الوروف« در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با »سراج الدین مهرالدین« وزیر 
امور خارجه تاجیکستان در ساختمان ضیافت های وزارت امور خارجه روسیه افزود: در زمان حاضر دور 
دیگری از رایزنی ها تدارک دیده می شود که ما امیدواریم بتواند برای کسب توافق در مورد اینکه چگونه 
ادلب واقعا منطقه امن شود و در آن تروریست ها جوالن ندهند، کمک کند.وی افزود: نظامیان ترکیه ای 
در ادلب می دانند که مبارزه در منطقه امن ادلب، صرفا با تروریست ها انجام می گیرد.الوروف ادامه داد: 
هیچ کس و هیچگاه در چارچوب توافق نامه بین رؤســای جمهوری روسیه و ترکیه توافق نکرده بودیم 
که به تروریست ها درصورت تالش های آنها همانند آنچه که صورت گرفت، حمله متقابل نخواهیم کرد.

 کرونای ایران چگونه سیاسی شد؟
 با شــیوع ویروس کرونا در ایران و ورود برخی ایرانیــان مبتال به این 
ویروس به برخی کشــور های منطقه، موجی از تبلیغات رسانه ای علیه 
ایران به راه افتاده اســت. مجمــوع این وقایع موجب شــد موجی از 
تبلیغات سلبی رســانه ای علیه ایران مطرح شــود. برخی رسانه ها، با 
تیتر های جهت دار به ایــن تبلیغات دامن زدنــد. واکنش ها در برخی 
رســانه های عربی، خصوصا در لبنــان، به نحو چشــمگیری با ادبیات 

سیاسی بیان شد. 
برخی نیرو هــای لبنانی مخالف نفوذ ایران در لبنــان، از ایران به خاطر 
شیوع ویروس کرونا در کشورشان انتقاد کردند.به موازات این تبلیغات، 
محدودیت های تازه ای برای روابط خارجی ایران ایجاد شــده است.به 
گزارش فرارو، روز پنجشنبه گذشته حوالی ساعت هفت و نیم عصر، یک 
هواپیمای خطوط ماهان با ۱۴۰ مسافر ایرانی و لبنانی در بیروت فرود 
آمد. همه چیز عادی به نظر می رسید. کمتر کسی شک می کرد که این 
هواپیما حامل اولین فرد مبتال به کرونا به لبنان باشــد. مقامات لبنان، 
پرواز های مبدأ چین و چند کشور دیگر که کرونا در آن ها منتشر شده بود 
را بررسی می کردند، ایران جزو این کشور ها نبود؛ اما بعد از تایید شیوع 
کرونا در قم، مقامات لبنانی در اقدامی پیشگرانه پرواز های مبدأ ایران 
را به فهرست کشور هایی که باید مسافران شــان بررسی شوند، اضافه 
کردند.وقتی هواپیمــای ماهان در فرودگاه بیــن المللی بیروت فرود 
آمد، معاینات اولیه نشان داد که یک زن ۴۵ ساله اهل قم مشکوک به 
کروناســت. در نتیجه، برای معاینات بیشتر به بیمارستان دولتی رفیق 
حریری بیروت منتقل شد. ۱۲ ساعت بعد، نتیجه آزمایش این خانم، 
مثبــت از آب درآمد و به عنــوان اولین بیمار کرونا در لبنان ثبت شــد. 
مقامات لبنان به تمام همسفران زن قمی، دستور دادند که به مدت ۱۴ 
روز خود را در منازل شــان قرنطینه کنند. خانم قمی هم در بیمارستان 
حریری بستری شد و به گفته حمد حسن، وزیر بهداشت لبنان، وضعیت 
وخیمی ندارد.یک روز بعد از اینکه لبنان، از ورود یک مسافر ایرانی مبتال 
به کرونا خبر داد، وزارت بهداشــت امارات نیز اعالم کرد که دو ایرانی در 
بدو ورود به امارات معاینه شــدند و نتیجه آزمایــش آن ها مثبت بود. 
بیمار اول یک مرد 7۰ ساله و بیمار دوم یک زن ۶۴ ساله است که زن و 
شوهر هستند. به گفته وزارت بهداشــت امارات، حال مرد بیمار ایرانی، 
بی ثبات اســت و در بخش مراقبت های ویژه نگهداری می شود.بعد از 
ماجرای مســافران ایرانی، تعدادی از کشــور های عربی رفت و آمد ها 
به ایران را محدود یــا قطع کردند. کویت نیز، ضمــن اعالم آماده باش 
پزشکی، در حال تخلیه شهروندانش از ایران است. به گفته رسانه های 
کویتی، حدود ۹۰۰ شهروند این کشور در ایران به سر می برند که در اولین 
مرحله تخلیه آنها، ۱۳۰ شهروند کویتی از مشهد به کشورشان بازگردانده 
شــدند و در بدو ورود مورد معاینه قرار گرفتند. همچنین شــیخ باسل 
الصباح، وزیر بهداشت کویت به شهروندان کشور توصیه کرده است که 

به اماکن محل شیوع کرونا سفر نکنند مگر برای کار های بسیار ضروری.
مجموع این وقایع موجب شد موجی از تبلیغات سلبی رسانه ای علیه 
ایران مطرح شود. برخی رسانه ها، با تیتر های جهت دار به این تبلیغات 
دامن زدند. به عنوان نمونه، روزنامه کویتی الجریده، در مطلبی، ایران را 
»دومین صادرکننده بزرگ کرونا« بعد از چین دانست. همین روزنامه، در 
شبکه های اجتماعی با انتشار ویدئو های رعب انگیز نوشت: »کرونا ایران 
را لرزاند. )ایران( در تعداد مرگ و میر های ویروس )کرونا( دومین کشور 
بعد از چین است.« در عراق نیز معترضان عراقی، از ترس ورود ویروس 
کرونا به کشورشان، مرز شلمچه را بســتند. یک منبع امنیتی عراق به 
خبرگزاری بغداد الیوم گفت که تظاهرات کنندگان در بصره، از ترس ورود 
کرونا برای جلوگیری از ورود شهروندان ایرانی به عراق اقدام به بستن 
مرز شلمچه کردند. برخی رســانه های عراقی نیز ادعا می کنند که چهار 
عراقی در منطقه دولت آباد تهران به کرونا مبتال شــده اند. گفتنی است 
که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، شهر قم را در پی شیوع کرونا در این 
شهر ترک کرد. وی برای تکمیل تحصیالت دینی خود، در این شهر ساکن 
بود.واکنش ها در برخی رســانه های عربی، خصوصــا در لبنان، به نحو 
چشمگیری با ادبیات سیاسی بیان شد. برخی نیرو های لبنانی مخالف 
نفوذ ایران در لبنان، از ایران به خاطر شیوع ویروس کرونا در کشورشان 
انتقاد کردند. وبگاه شــبکه »ام تی وی« لبنان که منتقد نفوذ ایران در 
لبنان است، در گزارشی نوشــت: »گویا آنچه ایران به لبنان و لبنانی ها 
ارسال می کند کافی نیست، بنابراین ویروس کرونا را هم برای ما ارسال 
کرد.« به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، این گزارش به ارسال سالح از 

ایران به حزب ا... اشاره می کند. ام تی وی ادامه داد: »متشکریم از شما 
ایران بابت اینکه اجازه دادید یک هواپیمای حامل مبتالیان به ویروس 
کرونا به حریم هوایی ما وارد شود. آیا این شکل همکاری کشورهاست و 
آیا این همان کمکی است که به لبنان وعده داده بودید.« گفتنی است که 
اخیرا علی الریجانی، رییس مجلس ایران، طی سفری به لبنان به این 
کشور قول کمک داده بود.روزنامه النهار نیز در صفحه اول خود با انتشار 
عکسی از سه نفر در مقابل بیمارستان رفیق حریری که ماسک پوشیده 
اند، تیتر کرد: »وحشــت ویروس کرونا در لبنان و رســوایی پرواز های 
ایرانی«در همین راستا، روزنامه الجمهوریه لبنان در مطلبی تحت عنوان 
»کرونا از دروازه ایران به لبنان نفوذ کرد« با ادبیاتی سیاسی نوشت که 
این بار معادله »خود را دور کردن« فایده نداشت. چون کرونا مانند محور 
مقاومت و ممانعت، توانست به جبهه های نیرو های حاکمیتی نفوذ کند.

معادله مزبور یک معادله سیاسی است که سیاست خارجی لبنان را در 
سال های اخیر متمایز کرد. بر اساس این معادله، لبنان باید خود را از 
همه بحران ها و مشــکالت منطقه ای دور کرده و بی طرفی اختیار کند.

الجمهوریه در ادامه نوشت، به رغم اینکه برخی خواستار رد کردن هر آنچه 
از ایران می آید، هستند، اما حریم هوایی این تالش ها را ناکام گذاشت. 
خطوط هوایی ایرانی مهمان ناخوانده ای را آورد که فضای بهداشــتی را 
متزلزل و مضطرب کرد تا به ویروس های سیاسی و اقتصادی که تیشه 
به ریشه ملت و دولت می زنند، اضافه شود.منال عبدالصمد، وزیر اطالع 
رسانی لبنان، گفته نباید اختالفات سیاسی را به ماجرای کرونا ربط داد، 

اما ظاهرا رسانه های لبنانی توجهی به این درخواست نکردند.

وزارت دفاع آمریکا که به دلیــل پنهان کاری درباره 
تلفات حمله موشــکی ایران مورد انتقاد قرار گرفته 
روز دوشــنبه بار دیگــر از عملکرد خــود پس از آن 
حمله موشــکی دفاع کرد.ژنرال پاول فردریکس، 
جراح ســتاد مشــترک ارتش آمریکا بــه پایگاه 
»دیفنــس وان« گفت: »نشــانه های ضربه مغزی 
)TBI( اغلــب غیراختصاصی هســتند.«به گفته 
وی؛ این نشــانه ها موارد مختلف از سردرد گرفته تا 
سرگیجه، مشکالت حافظه، ضعف در تعامل، اشکال 
در تمرکز یا خلق تحریک پذیر را شــامل می شوند.

پاول فردریکس با اشاره به انتقادها از پنهان کاری ها 
و اطالع رسانی های قطره چکانی وزارت دفاع آمریکا 
بعد از حمله موشکی ایران به پایگاه »عین االسد« 

در عراق گفــت: »افراد زیادی گفته انــد چرا ما فورا 
همه کســانی که دچار ضربه مغزی شــده بودند را 
شناســایی نکردیم؟چون عالمت ها بعضی وقت ها 
کامال غیراختصاصی هســتند.«پایگاه دیفنس وان 
ادعا کرده با آنکه نظامیان آمریکا طبق پروتکل های 
پنتاگون مورد معاینه قــرار گرفته اند بعضی از آنها تا 
مدت ها بعد هیچ نشــانه ای نداشته اند.فردریکس 
ادامه داد: »اگر شــما ۱۸، ۱۹ یا ۲۰ سال سن داشته 
باشید و ما به شــما آموزش هم داده باشیم به چه 
چیزهایی توجه کنید، کامال ممکن اســت کســانی 
باشــند که بگویند من تازه در محــل انفجار بوده ام 
و البته ممکن اســت چنــد روزی حالــم رو به راه 
نباشد و چند روزی این وضعیت را تحمل می کنم. 

و بعد چند روز یا هفته بعــد می آیند ببینند واقعیت 
چیست.«»دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا، 
»مارک اســپر«، وزیر دفاع و »مایک پمپئو«، وزیر 
امور خارجه این کشــور به همراه شــماری دیگر از 
مقام های آمریکایی بعد از حمله موشکی ایران به 
پایگاه عین االسد مدعی شده بودند هیچ آمریکایی 
در این حمله کشته یا زخمی نشده است.وزارت دفاع 
آمریکا در چندین مرحله گفتــه که نظامیان آمریکا 

دچار ضربه مغزی شده اند.

دفاع دوباره پنتاگون از پنهان کاری درباره تلفات حمله 
موشکی ایران

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: دولت و کمیسیون تلفیق برای اصالح الیحه بودجه سال ۹۹ باید راه حل روشن و اجرایی ارائه کنند تا نمایندگان 
قانع شوند.سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی در تشریح یک پیشنهاد نمایندگان برای بررسی الیحه بودجه ۹۹، خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان 
معتقد بودند بودجه سال آینده ۳ دوازدهم تصویب شود و سپس مجلس یازدهم ادامه بودجه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد.وی افزود: با توجه به اینکه بودجه 
۳ دوازدهم از نظر زمانی در پایان خردادماه به پایان می رســد و مجلس یازدهم نیز از 7 خرداد شروع به کار می کند، این امکان وجود ندارد که مجلس یازدهم در 
حالی که هنوز فرآیند تشکیل کمیسیون ها و اعتبارنامه ها را نگذرانده، وارد بررسی بودجه سال ۹۹ شود.عباسی ادامه داد: از آنجایی که پیش بینی می شود تا اوایل 
تیرماه مجلس یازدهم به خوبی شکل نمی گیرد، همچنین کشور را نمی توان حتی یک روز بدون قانون بودجه اداره کرد، این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و 
تنها راه کنونی ما این است که الیحه بودجه را به صورت کامل به تصویب برســانیم.عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی در تشریح پیشنهاد بعدی که برای 
بررسی الیحه بودجه ۹۹ مطرح شده بود، گفت: پیشنهاد شد تا ایرادات کلیات بودجه ۹۹ را که در مجلس رد شده بود در کمیسیون تلفیق رفع کنند و سپس از روز 

یکشنبه آینده، صحن مجلس وارد بررسی کلیات بودجه سال ۹۹ شود. 

چهره روزاصالح بودجه 99 با همکاری کمیسیون تلفیق و دولت

وز عکس ر

حضور جانشین 
ابومهدی بر سر مزار 

حاج قاسم
لمحمــداوی  ا لعزیــز  عبدا
)ابوفدک(، جانشــین شهید 
لمهنــدس بر مزار  ابومهدی ا
ســپهبد شــهید حاج قاسم 

سلیمانی حضور یافت.

 تحریم نتوانست بر تکمیل پروژه آزاد راه تهران-شمال 
تاثیر بگذارد

رییس جمهور گفت: تحریم نتوانســت بر اراده عوامــل پروژه آزادراه تهران- شــمال برای تکمیل 
این پروژه بســیار مهم تاثیر بگذارد.حجت االســالم حســن روحانی، رییس جمهور در مراســم 
افتتاح منطقه یک آزادراه تهران- شمال طی سخنانی با اشــاره به اهمیت ماه رجب، اظهار داشت: 
فرد مومن هر کجا هســت کنارش امنیت است و هر کجا ایمان نیســت امنیت نیز زیر سوال قرار 
می گیرد.وی افزود: ایمان ما مایه امنیت ماســت این ماه رمضان رجب و شــعبان برای این است 
که خود را برای ماه پاکی یعنــی ماه رمضان آماده کنیم.روحانی با بیان اینکه به دشــمن التماس 
نخواهیم کرد، اظهار داشــت: افتتاح پروژه آزادراه تهران- شــمال خبر خوشــحال کننده ای برای 
ملت بزرگ ایران اســت و عمال ما این پروژه را در دوران تحریم ساختیم و افتخار می کنیم به اینکه 
مهندســان،کارگران، مدیران ما و همه بخش هــای مختلف مانند وزارت راه و بنیاد مســتضعفان 
تالش خود را کردند و تحریم نتوانســت بر اراده آنها برای تکمیل این پروژه بسیار مهم تاثیر بگذارد؛ 
 البته ممکن اســت تحریم با یک زمان بندی، مــا را با تاخیــر مواجه کند امــا در پروژه های مهم

 تاثیر نگذاشت. 

ورود شورای عالی امنیت ملی به اظهارات عجیب نماینده قم
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: از دادســتان کل کشور خواســتم اظهارات نماینده قم درباره 
مبتالیان و فوت شدگان کرونا در قم را صحت ســنجی و نتیجه را به مردم اعالم کند.علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی با هشــتگ #کرونا، #امنیت ملی و #حق الناس نوشت: 
» از دادستان کل کشور خواســتم که اظهارات آقای امیرآبادی نماینده مردم شریف قم در مجلس 
را در مورد تعداد مبتالیان و فوت شــدگان کرونا در قم، صحت سنجی و نتیجه را به مردم اعالم کند. 
انتشار اخبار غیرواقعی و پنهانکاری هر دو مخل امنیت ملی و زائل کننده سرمایه اجتماعی است.«

اجالسیه خبرگان رهبری به دلیل »کرونا« لغو شد
بنا بر تصمیم هیئت رییسه مجلس خبرگان در راســتای عمل به توصیه های پیشگیرانه، هشتمین 
 اجالس رســمی خبرگان که قرار بود در روزهای ۱۳ و ۱۴ اســفند ۹۸ برگزار شــود به زمان دیگری

 موکول شد.

اتهام زنی »انور قرقاش« به ایران
وزیر مشاور در امور خارجه امارات در نشستی با رد برجام، مجددا علیه ایران اتهام زنی کرد.در حالی 
که ایران بارها اعالم کرده برنامه موشــکی تهران ماهیت دفاعی دارد، یک مقام ارشد دولت امارات 
روز دوشنبه در نشستی در این کشور با دخالت در امور داخلی ایران خواستار خاتمه برنامه موشکی 
کشورمان شد.به نوشته روزنامه »گالف نیوز« چاپ امارات »انور قرقاش« وزیر مشاور در امور خارجه 
امارات در نشستی تحت عنوان امنیت خلیج )فارس( که از سوی مرکز مطالعات راهبردی امارات 
برگزار شد، گفت: »در بحبوحه تنش های آمریکا و ایران و با توجه به سیاست های توسعه طلبانه تهران، 
چالش های امنیتی خلیج ]فارس[ ادامه خواهد یافت و بنابراین باید تا زمان برقراری نظم منطقه ای، 
آنها را به درستی مدیریت کرد.«انور قرقاش در ادامه گفت: »همانطور که درگیری نظامی گزینه ای 
منطقی و عملی نیست، بازگشت به توافق هســته ای با ایران نیز بسیار دور از دسترس است.«این 
مقام دولت امارات در ادامه مدعی شد که امضاکنندگان برجام نیز به این نتیجه رسیدند نگرانی های 
مربوط به برنامه هسته ای ایران و دیگر جنبه های سیاست های منطقه ای ایران را این توافق برطرف 
نمی کند. با این حال، حل و فصل سیاسی، به عنوان بخشی از یک نقشه راه روشن برای تقویت ثبات 

منطقه گزینه قابل دوام است.

کافه سیاست

مطهری: 

اصولگرایان مذاکره 
با آمریکا و FATF را 

می پذیرند
علی مطهری،نماینده تهــران در مورد آینده 
قــدرت گیــری اصولگرایــان در مجلــس 
گفت: اینهــا در دل خودشــان می دانند که 
کشــور نمی تواند رابطه خود با دنیــا را قطع 
کند ولی می خواهند ایــن اتفاق یعنی بهبود 
روابط به وســیله خودشــان رخ دهد نه به 
وسیله رقیب شــان یا دولت آقای روحانی. 
من معتقدم بــا روی کار آمــدن یک چنین 
مجلس یکدســتی که بعد از آن هم احتماال 
یک دولت یکدســت همراه به وجود خواهد 
آمد بســیاری از این مشــکالت که عامل آن 
هم بیشــتر خودشــان بوده اند، رفع خواهد 
شــد. لذا این اتفاق را مبارک می دانم. چون 
مشکل دوستان ما این است که چرا قدرت در 
دست ما نیست؟ و وقتی که قدرت را به دست 
بگیرند و ببینند با روش هایی مثل برهم زدن 
برجام و کارشکنی در مورد FATF نمی توان 
کشور را اداره کرد، خودشان مشکالت را حل 
می کنند. در واقع مشکل، جنگ قدرت است. 
وی تصریح کرد: در این یک سال و اندی اگر 
مجلس جدید بخواهد اقدام احساســی در 
مورد دولت انجام دهد رهبری مانع می شود. 
اینکه مجلس و دولت یکدســت شوند و به 
قول خودشان انقالبی باشــند به نفع کشور 
است چون مسئول اداره کشــور خواهند بود 
و به این نقطه می رسند که با این سیاست ها 
نمی شــود کشــور را اداره کرد. دنبال احیای 
برجام، حل مشــکل اف ای تی اف و اصالح 

سیاست خارجی خواهند رفت.

بین الملل
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جهت اقدام درباره رستوران ها منتظر دستورالعمل وزارت 
بهداشت هستیم

   رییس اتحادیه چلوکبابی ها، رستوران و تاالر داران اصفهان گفت: منتظر دستورالعمل نهادهای ذی 
ربط همچون وزارت بهداشت در موضوع ویروس کرونا هستیم.امیرحسین عکاف زاده سواری ، اظهار 
کرد: پیامک هایی با محتوای آموزشــی پیرامون ویروس کرونا و بهبود مسائل بهداشتی در محیط 

کســب و کار برای صاحبــان واحدهای 
صنفی عضو در اتحادیــه چلوکبابی ها، 
رستوران و تاالر داران اصفهان ارسال شده 
اســت. وی افزود: منتظر دستورالعمل 
نهادهــای ذی ربــط همچــون وزارت 
بهداشــت در موضــوع ویــروس کرونا 
هستیم و در صورت ارائه دستورالعمل به 
واحدهای صنفی این اتحادیه، دقیقا بر 
اساس همان دستور رفتار خواهیم کرد.
رییس اتحادیه چلوکبابی ها، رستوران و 

تاالر داران اصفهان خاطر نشان کرد: نمی توانیم صحبتی در خصوص احتمال تعطیل شدن واحدهای 
صنفی در بازه زمانی کنونی داشته باشیم و اکنون تنها منتظر دستورالعمل نهادهای ذی ربط هستیم.

عکاف زاده ســواری اضافه کرد: هر آنچه که به عنوان دستورالعمل از ســوی نهادهای تصمیم ساز 
باالدستی همچون وزارت بهداشت به اتحادیه چلوکبابی ها، رستوران و تاالر داران اصفهان ابالغ شود 

به صورت رسمی و دقیق اجرا خواهد شد.

اقدامات پیشگیرانه از کرونا در دفاتر پیشخوان و اپراتورها 
انجام می شود

مدیر کل اداره ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان اصفهان گفت: با توجه به شــرایط پیش آمده و 
دستورالعمل های ابالغی از وزارتخانه، اقدامات پیشگیرانه اجرا و به ادارات زیر مجموعه نیز ابالغ شده 
است.جعفر مطلب زاده درباره اقدامات پیشگیرانه شیوع کرونا در ادارات تابعه اظهار کرد: دستورالعمل 
هایی از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دریافت و کامال به ادارات زیر مجموعه مانند دفاتر پیشخوان 
و اپراتورها ابالغ شده است.وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، تهیه مواد ضدعفونی کننده در دستور 
کار قرار گرفته که متاســفانه به علت کمبود این مواد در بازار به غیر از مقداری الکل، مواد ضد عفونی 
کننده دیگری پیدا نشده ، با این وجود تعدادی دستکش برای استفاده کادر اجرایی تهیه شده است.

کشت بهاره چغندر قند در 2 هزار هکتار از اراضی اصفهان
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با وجود خشکسالی ها، دو هزار هکتار 
از اراضی استان اصفهان به کشــت بهاره چغندرقند تخصیص می یابد.محمودرضا افالکی با اشاره 
به کشت بهاره چغندرقند در سطح دو هزارهکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: با 
توجه به وضعیت زراعت استان اصفهان و کاهش سطح زیر کشت اغلب محصوالت زراعی به دلیل 
کاهش منابع آب ناشی از خشکسالی های چندین ساله اخیر و اجرای برنامه تعادل بخشی منابع 
آب در شهرستان ها، تحقق برنامه ابالغی کشت چغندرقند بهاره در گرو همکاری دو جانبه این سازمان 
و شرکت های قند استان است. وی افزود: تامین ۳۰۰ تن کود فسفات جهت کشت بهاره و اقدامات 
الزم در خصوص اصالح و افزایش قیمت خرید تضمینی چغندر قند و همچنین پایش ۱۱۴ هکتار 
از مزارع کشت شده پاییزه در اســتان به لحاظ وضعیت تغذیه و آبیاری، مبارزه با علف های هرز به 
صورت مشترک بین کارشناسان سازمان و شرکت های قند از مهم ترین اقدامات این مدیریت در 
راستای تحقق برنامه کشت چغندر قند پاییزه و بهاره به عنوان محصول راهبردی و استراتژیک است.

تفاوت قیمت ۶۵ میلیونی در کمتر از یک هفته در بازار خودرو ناشی از چیست؟

وقتی همه خواب بودیم! 

بازار خودروی کشورمان دوباره رنگ و بوی تنش به خود 
گرفته اســت؛ موج گرانی دوباره به جــان بازار خودرو 
افتاده و تغییرات قیمتی باورنکردنی به همراه داشته و بار دیگر افزایش 
قیمت بازار خودرو را به نقل تمام بحث ها تبدیل کرده اســت؛ طی یک 
هفته گذشته قیمت خودرو ها رکورد قبلی خود را شکستند و وارد سطوح 
جدید قیمتی شــدند، از پرایــد ۱۳۱ و ۱۱۱ با افزایــش قیمت حدود ۵ 
میلیونی و سراتو اتومات با افزایش قیمت ۶۵ میلیون تومانی گرفته تا 
دنا تیپ یک با بیش از ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند. این 
چندمین بار اســت که بازار خودرو کشــور به راحتی تحت تاثیر عوامل 
مختلف قرار گرفته و جهشــی عجیب را تجربه می کند؛ بازار کم عمق و 
انحصاری به راحتی تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر می کند؛ قیمت خودرو 
مدت هاست که شیب سعودی به خود گرفته و هر روز بیشتر از روز قبل 
می شود، سیاســت پیش گرفته شــده برای ثابت نگه داشتن قیمت 
خودرو در درب کارخانه نه تنها چندان اثربخش نبوده بلکه شرایط را برای 
فعالیت دالالن و خریداران غیر مصرف کننده فراهم کرده است که برای 

سود شخصی، بازار را تحت تاثیر قرار می دهند.

بازار خودرو در ایران عمق ندارد
میالد بیگی، کارشناس حوزه خودرو درباره علت افزایش قیمت خودرو 
اظهار کرد: متاســفانه بازار خودرو در کشــور ما عمق کافــی را ندارد، به 
عبارتی ســاده تر عرضه کننده و بازار مصرف زیادی وجود ندارد و همین 
امر باعث شده تا قیمت سازی بســیار راحت تر باشد؛ با توجه به تعداد 
محدودی که از عرضه کننده ها وجود دارد، امــکان قدرت گرفتن آن ها 
به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و شرایط مناسبی برای فعالیت 
متخلفان فراهم می شود. وی با اشاره به تاثیر وجود سایت های خرید و 
فروش بر انجام این کار گفت: امروزه شرایطی فراهم شده است تا هر 
کسی حتی بدون داشتن خودرو بتواند ایجاد آگهی کرده و بازار را تحت 
تاثیر قرار دهد؛ از طرفی با توجه به این که قیمت خودرو ها با هم در ارتباط 
است، اثر گذاشــتن بر هر یک از آن ها می تواند افزایش قیمت را در کل 

بازار به همراه داشته باشد.

 جو روانی ایجاد شده در بازارها، 
FATF مخرب تر از خود

بیگی تصریح کرد: ورود کشور ما به لیست سیاه FATF، هرچند از نظر 
اقتصادی بی تاثیر باشــد، از نظر روانی مــردم می تواند امکان افزایش 
قیمت را در اذهان عمومی ایجاد کند؛ از طرفی نوســانات قیمت دالر در 
سال ۹۷ و همراه شدن آن با افزایش قیمت خودرو، مردم را نسبت به 
این موضوع شرطی کرده و باعث می شود همه این تغییرات را بپذیرند.

این کارشــناس خودرو تصریح کرد: ممکن است گسترش کرونا باعث 
ایجاد اضطراب از کاهش تولید در بین مردم شده و افزایش قیمت را به 
همراه داشته باشد. اگر چه هر ســال از اوایل بهمن تا ۱۵ اسفند با روند 
سعودی در قیمت مواجه می شویم، اما امسال تمامی این عوامل دست 
به دست هم داده تا با افزایش ناگهانی قیمت مواجه باشیم. وی بیان 
کرد: حدود یک سال و نیم اســت که قیمت به سازمان حمایت سپرده 
شده و هنوز ساختار تعیین قیمت این سازمان مشخص نیست؛ فاصله 
قیمت بازار و کارخانه بیشــتر و بیشتر شــده و تقاضا های غیر مصرفی 
را افزایش می دهد. هنــوز فرمول و راهکار قیمت گــذاری از طرف این 

سازمان مشخص نشده است.
سعید مؤتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره وضعیت بازار 
خودرو اظهار کرد: هم اکنون بازار خودرو آرام است و طی چند روز گذشته 
قیمت ها به صورت کاذب باال رفته اســت.رییس اتحادیه فروشندگان 
خــودرو در ادامه از قیمت خودرو هــای داخلی و وارداتــی در بازار خبر 
داد و گفت: اکنون پراید ۱۱۱،  ۶۴ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱، 
۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۵۱، ۶۷ میلیون تومان، ســمند ال 
ایکس، ۱۰۴ میلیون تومان، دنا تیــپ ۱، ۱۶۲ میلیون تومان، پژو ۴۰۵، 
۹۶ میلیون تومان، پژو دوگانه سوز، ۱۱۶ میلیون تومان، دنا تیپ ۱، ۱۵۰ 
میلیون تومان، دنا پالس، ۱۷۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده، ۱۰۲ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ فــول، ۱۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق دار 
فول ۱۲۹ میلیون تومان، سراتو ۴۳۲ میلیون تومان، سانتافه ۱ میلیارد 
و ۵۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸، ۴۶۸ میلیون تومان، النترا ۶۳۰ میلیون 
تومان در بازار به فروش می رسد.مؤتمنی  اظهار کرد: به نظر می رسد که 

در روزهای آینده قیمت  خودرو در بازار، روند کاهشی به خود بگیرد.
حرکــت بــازار به ســمت رکــود و ایجــاد رونــد کاهشــی در بــازار 
خــودرو چنــدان دور از انتظــار نیســت؛ اما ایــن کاهــش قیمت تا 
کجا ادامه پیــدا خواهد کــرد، آیا روند کاهشــی تفــاوت قیمت چند 
ده میلیون تومانــی خودروها را جبــران خواهد کرد؟ شــاید زمان آن 
رســیده مدیران حــوزه خــودرو قیمت گذاری دســتوری، سیســتم 
 غرق آبــی و کنتــرل با رکــود را کنــار گذاشــته و بــه فکــر راهکاری

 تازه باشند.

معاون حمل و نقــل اداره کل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان اصفهان گفــت: در خصوص 
محدودیت ســرویس های حمل ونقل یا تعطیلی 
فروش بلیط آنها هنوز دستوری از مراجع امنیتی یا 

شورای تأمین برای ما ابالغ نشده است.
علیرضا جعفــری  در خصوص لــزوم اتخاذ تدابیر 
بهداشتی در حمل و نقل جاده ای استان برای کنترل 
شیوع بیماری کرونا، با اشاره به اینکه به صنف حمل 

و نقل جاده ای و رانندگان اتوبوس ها اطالع رســانی 
الزم شــده اســت، اظهار کرد: همه اعضای صنف 
اعالم آمادگی کرده اند تا دانشــگاه علوم پزشکی و 
شبکه بهداشت برای کنترل این موضوع دستورات و 

آموزش های الزم را به آن ها بدهد.
وی تصریح کرد: درباره محدودیت ســرویس های 
حمل و نقــل یا تعطیلی فــروش بلیــط آنها هنوز 
دستوری از مراجع امنیتی یا شورای تأمین برای ما 

ابالغ نشده است.
معاون حمل و نقــل اداره کل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به تصمیمات 
جلســه ای که دیروز صبح توســط انجمن صنفی 

شــرکت های حمل و نقل جاده ای برگزار شد، اظهار 
کرد: در بخش حمل و نقل کاالیی سالن های بار کاال 
را به دلیل کم شدن تجمع رانندگان تعطیل کردیم و 
موارد بهداشتی به پایانه های بار ابالغ شد، همه نکات 

و تبادل نظرها نیز در جلسه مذکور اعالم شد.
جعفری با تاکید بر اینکه آمادگی الزم برای کســب 
آموزش روش های ضدعفونــی و کنترل بیماری را 
داریم، گفت: ضدعفونــی های عمومی و معمول در 
حال انجام است اما باید مراجع مرتبط شامل علوم 
پزشکی یا شبکه بهداشت، آموزش ها و راهکارهای 
الزم را به ایــن صنف ارائه کند که بــه همین دلیل با 

آن ها مکاتبه الزم شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

دستوری مبنی بر محدودیت سرویس های حمل ونقل 
جاده ای نداشته ایم

استقرار کارشناسان بهداشتی در فرودگاه اصفهان
اگرچه از ابتدای شــیوع ویروس کرونا در دنیــا، گروه های مقابله با بیماری هــای واگیردار وزارت 

بهداشت برای مقابله با ورود مسافران مشکوک به این ویروس در فرودگاه  بین المللی ایران مستقر 

شده اند؛اما همچنان نگرانی هایی از این بابت در بین مردم وجود دارد با این وجود مسئوالن فرودگاه 

اصفهان همواره از اجرای اقدامات بهداشــتی و ضدعفونی برای مقابله با این ویروس به مردم و به 

خصوص مسافران اطمینان می دهند.البته براســاس تصمیم گیری ستاد بحران کرونا در استان، 

محوریت پیشــگیری و کنترل کرونا در اصفهان و پاســخگویی در مورد تمام مســائل این بیماری 

به دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان واگذار شده است.سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 

گفت: اقدامات پیشگیری از جمله بررسی مسافران به لحاظ ابتال به بیماری و اقدامات ضدعفونی 

فرودگاه ها از یک ماه پیش همزمان با شیوع سراسری این بیماری در جهان، در اصفهان نیز در حال 

انجام است که طی چند روز گذشته این فعالیت ها با حساسیت بیشتر دنبال می شود.آرش نجیمی 

تصریح کرد: مراقبت های الزم در فرودگاه اصفهان با استقرار کارشناسان پایگاه مراقبت بهداشتی 

مراکز بهداشت از مسافران بازگشتی از چین و سایر کشــورها انجام می شود.وی با بیان اینکه ضد 

عفونی با مواد معمول انجام می شود، تاکید کرد: ویروس به مواد معمول ضدعفونی کامال حساس 

است و به راحتی از بین می رود. تمام مواد پایه الکل و مواد نظافتی معمولی می توانند ویروس را از 

بین ببرند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص وضعیت مواد ضدعفونی در استان 

اصفهان گفت: مشکلی در تامین مواد ضدعفونی وجود ندارد و اقدامات مربوط به ضدعفونی در سطح 

استان در حال انجام است.وی از مردم خواست به شایعات توجه نکرده و مطمئن باشند، اطالعات 

در مورد کرونا با شفافیت به مردم اطالع رسانی می شود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان

آماده باش دستگاه های اجرایی استان
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:شــهروندان کنار مسیل و رودخانه های استان 
اصفهان اقامت نکنند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری در جلسه پیشگیری از خطرات احتمالی 
سیل در شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به بارش های سه شنبه و چهارشنبه گفت: برای مقابله 
با خطرات احتمالی سیل همه دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها، پلیس راهور و راهداری ها 
آماده باش هستند. منصور شیشه فروش افزود: اهالی غرب استان هم  توصیه های ایمنی را رعایت 

کرده و از اسکان و تردد کنار آبراه ها جدا خودداری کنند.

مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان:

جمعه بازارهای بعثت و خودرو ، تعطیل است
مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان از تعطیلی جمعه بازارهای بعثت و خودرو برای پیشگیری از 
شیوع ویروس مســری کرونا تا اطالع ثانوی خبر داد.ایرج حیدری اظهار کرد: به منظور پیشگیری 
از شیوع ویروس مسری کرونا همچنین جهت حفظ ســالمت شهروندان و تاکید وزارت بهداشت، 
جمعه بازار بعثت و جمعه بازار خودرو تا اطالع ثانوی تعطیل است.وی با بیان این که بازارهای کوثر 
شهرداری اصفهان به امکانات پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا تجهیز شــده است، ادامه داد: 
جلسه ستادی بر اساس برنامه ریزی های شهرداری و دستور مدیر عامل سازمان مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی با حضور نمایندگان این سازمان در بازارها و محل های بهره برداران برگزار 
شد و اقدامات پیشــگیرانه در ارتباط با پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا تشــریح و مورد تاکید 
قرار گرفت.حیدری افزود: بهره برداران بازارهای کوثر موظف شــدند با اســتفاده از مواد ضدعفونی 
 نســبت به گندزدایی و اســترلیزه کردن تمام تجهیزاتی که مردم در بازارها با آن در ارتباط هستند، 

اقدام کنند.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: با توسعه درگاه های غیر حضوری و ارتباط با مشتریان با ارائه تمام خدمات ممکن، از ترددهای غیر ضروری شهروندان 
و مشتریان به منظور دریافت خدمات، پیشگیری کرده و نقشی مهم در عدم انتشار بیماری کرونا در سطح جامعه ایفا می کنند. سیدمجید صدری اظهار کرد: به 
منظور کاهش احتمال ابتال به ویروس کرونا الزم است استفاده مشــتریان از درگاه های غیرحضوری افزایش یابد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: با 
توسعه درگاه های غیر حضوری و ارتباط با مشتریان از جمله مخابرات من، سامانه ۲۰۰۰ و کد دستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع با ارائه تمام خدمات ممکن، از ترددهای 
غیر ضروری شهروندان و مشتریان به منظور دریافت خدمات، پیشگیری کرده و نقشی مهم در عدم انتشار بیماری کرونا در سطح جامعه ایفا می کنند. وی افزود: 
هم اکنون در تمام مراحل دریافت خدمات مخابراتی از جمله تلفن ثابت، دیتا و ... نیاز مشــتریان به مراجعه حضوری به شدت کاهش یافته است که می تواند 
نقش مهمی در کاهش تردد و ابتال به ویروس کرونا داشته باشد. صدری با اشاره به اهمیت پرداخت های غیرحضوری در کاهش تردد و آالیندگی محیط زیست 
و همچنین سرعت در پرداخت و تحقق ارتباطی فراگیر اعالم کرد: در چنین موارد بحرانی همانند انتشار بیماری ویروسی کرونا، با استقبال گسترده مشتریان از 

این پرداخت ها، سالمت جامعه و مشتریان تضمین شده و احتمال ابتال به بیماری کاهش می یابد.

لزوم استفاده از درگاه های غیرحضوری برای کاهش انتشار کرونا

گشت تعزیرات حکومتی برای 
کنترل واحد های توزیع کننده 

ماسک و مواد بهداشتی
افزایش تقاضا برای ماســک در بازار موجب 
افزایش قیمت شده است و عده ای سودجود 
به نوعی دســت به کار شــده اند تا پولی به 
جیب بزنند. این موضوع باعث شد که برای 
چندمین روز متوالی گشــت سیار تعزیرات 
حکومتی به منظور نظارت و بازرســی سراغ 
داروخانه های مشــهدی بــرود. هموطنان 
می توانند شــکایات خود را از طریق سامانه 

تلفنی ۱۳۵ به این سازمان اعالم کنند.

وز عکس ر

ماوس بی سیم

بازار

 ماوس بی سیم
211-G ای نت مدل 

قیمت: 45،000 تومان

ماوس بی سیم 
اکسون مدل 1600

قیمت: 72،000 تومان

ماوس بی سیم الجیتک 
مدل M238 طرح 
BEE BEE BLUE

قیمت: 230،000 تومان
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آگهی

مفاد آراء
12/45 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصــادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه 
ثبت ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ 
 رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شــماره 9850 مورخ  1398/08/19 آقای/ خانم سمیرا ســعادت پویا فرزند  
ماشاهلل به شماره کالسه  1466وبه شماره شناســنامه 1130116891 و به شماره ملی 
1130116891 صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 108.50مترمربع 
پالک شماره 5  فرعی از 110 اصلی واقع در کک و موش اندان بخش 14 اصفهان حوزه 
ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 12073 مورخ 98/07/09  ومالحظه نقشه ملک 

وگزارش کارشناس مالحظه و محرزگردیده است.
2- رای  شــماره  2600 مــورخ  1398/10/14 آقای/ خانم فاطمه نظری فروشــانی 
فرزند محمد علی به شماره کالسه  1106 وبه شماره شناسنامه 5103 و به شماره ملی 
1142279065 صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
166.20مترمربع پالک شــماره 55  فرعی از  114 اصلی واقع درشمس آباد بخش 14 
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 191 دفتر 709  ومالحظه 

نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
3- رای  شــماره  2601  مــورخ 1398/10/14 آقــای/ خانم علی رفیعی فروشــانی 
فرزند رمضانعلی به شــماره کالسه 1107 وبه شماره شناســنامه 979 و به شماره ملی  
1141212447 صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
166.20مترمربع پالک شــماره 55  فرعی از  114اصلی واقع در شمس آباد بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 240 دفتر 636 ومالحظه 

نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرزگردیده است.
4- رای  شــماره 4375 مورخ  1398/11/07 آقــای/ خانم ربابــه طاهریان خوزانی 
فرزند مصطفی به شماره کالسه  1942 وبه شــماره شناسنامه 10809 و به شماره ملی  
1140361058  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 155.77مترمربع 
پالک شماره 460  فرعی از 84  اصلی واقع درفتح اباد خوزان بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 23702 مورخ 50/04/25 دفتر 73 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شماره  3844 مورخ 1398/11/01 آقای/ خانم مهدی محمدی فرزند رجبعلی 
به شماره کالسه 1985وبه شماره شناسنامه 431 و به شماره ملی  1291135197 صادره 
نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 119.80مترمربع 
پالک شماره 423  فرعی از 99 اصلی واقع در  جوی آباد بخش 14 اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 428 و 544 و دفتر 420 و 251 ومالحظه نقشه 

ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شماره  3846 مورخ  1398/11/01 آقای/ خانم مینا هوازاده فرزند غالمرضا به 
شماره کالسه 1986وبه شماره شناسنامه 116و به شماره ملی 1290447446  صادره 
نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 119.80مترمربع 
پالک شماره 423 فرعی از 99 اصلی واقع در  جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 428 و 544 و دفتر 420 و 251 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شــماره 5016  مورخ  1398/11/19 آقــای / خانم محمد جواد عســگری 
فرزند مهدی به شماره کالســه  2121 وبه شماره شناســنامه 2221  و به شماره ملی   
1141190869 صادره خمینی شــهر  نسبت به شــش دانگ یکباب مغازه به مساحت 
41.36مترمربع پالک شــماره 785  فرعی از 99  اصلی واقــع درجوی آباد بخش  14 
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 154 و دفتر 47 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شماره  1332 مورخ  1398/09/25 آقای/ خانم خدیجه ستاره ورنوسفادرانی 
فرزند رضا به شماره کالســه 1756 وبه شــماره شناســنامه 2201  و به شماره ملی  
1141157799  صادره نســبت به3 دانگ مشــاع از شــش دانگ یکبــاب خانه دو 
طبقه به مســاحت 191.84مترمربع پالک شــماره 439 فرعی از 173 اصلی واقع  در 
اراضی شــمالی بخش  14 اصفهــان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در 
 صفحه 128 و دفتر 455 ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
9- رای  شماره 1334 مورخ  1398/09/25 آقای/ خانم محمود کندری فرزند احمد به 
شماره کالسه 1757وبه شماره شناسنامه 2135 و به شماره ملی 1141120917  صادره 
نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  خانه  دو طبقه به مساحت 191.84مترمربع 
پالک شماره 439  فرعی از  173  اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14 اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی شهر شــامل  ثبت در صفحه 128 و دفتر 455 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شماره   11330 مورخ  1398/09/25 آقای/ خانم محمود کندری فرزند احمد 
به شماره کالسه  1755 وبه شماره شناسنامه 2135  و به شماره ملی   1141120917 
صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 177.18مترمربع پالک 
شماره 439  فرعی از  173 اصلی واقع  در اراضی شمالی  بخش  14 اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 128 و دفتر 455 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شــماره 4719  مــورخ  1398/11/13 آقای/ خانم همایــون خان احمدی 
ورنوســفادرانی فرزند محمود به شــماره کالسه  0823 وبه شــماره شناسنامه 5  و به 
شماره ملی 1141099667  صادره خمینی شهر نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 198.04مترمربع پالک شماره 49.3  فرعی از  114  اصلی واقع 
در شمس آباد بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 135510 
 مورخ 91/12/07 دفتر 63 ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز

 گردیده است.
12- رای  شــماره  4816 مورخ  1398/11/16 آقــای/ خانم لیال حیــدری خوزانی 
فرزند صفر علی به شــماره کالســه  0822 وبه شــماره شناســنامه 197 و به شماره 
ملی 1141351218 صادره نســبت به3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به 
مســاحت 198.4مترمربع پالک شــماره 49.3 فرعی از 114 اصلی واقع در شــمس 
آباد بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 135510 مورخ 
 91/12/07 دفتر 63 ومالحظه نقشــه ملک وگــزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
13- رای  شــماره 4606 مورخ  1398/11/12 آقای/ خانم سناء آقائی فروشانی فرزند 
عباس به شماره کالسه 1712 وبه شماره شناســنامه 1130256464 و به شماره ملی 
1130256464 صادره نسبت به1/5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مساحت 216.67مترمربع پالک شماره 222 فرعی از 107  اصلی واقع  در بابا فضلگاه 
بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از غالمرضا حاجیان 
ثبت درصفحه 188 دفتر 242 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
14- رای  شــماره 4602 مــورخ 1398/11/12 آقای/ خانم فائزه حســن زاده فرزند 
علیرضا به شماره کالسه  1709 وبه شماره شناسنامه 1130575144  و به شماره ملی 
1130575144 صادره نسبت به1/5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مساحت 216.67مترمربع پالک شــماره 222 فرعی از 107 اصلی واقع  در بابا فضلگاه 

بخش  14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از غالمرضا حاجیان 
ثبت در صفحه 188 دفتر 242 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
15- رای  شماره  4608 مورخ  1398/11/12 آقای/ خانم غالمرضا حاجیان فروشانی 
فرزند  غالمحسین  به شماره کالســه  1713 وبه شماره شناســنامه 174 و به شماره 
ملی  1141559935 صادره نســبت به1/5 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه 
دو طبقه بــه مســاحت 216.67مترمربع پالک شــماره 222  فرعــی از  107 اصلی 
واقع در بابا فضلگاه بخش 14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در 
 صفحه 188 دفتر 242 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
16- رای  شــماره  4604 مــورخ  1398/11/12 آقای/ خانم لیال حاجیان فروشــانی 
فرزند علیرضا به شماره کالسه  1711 وبه شماره شناســنامه 16337 و به شماره ملی 
1142378098  صادره  نسبت به1/5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مساحت 216.67مترمربع پالک شماره 222  فرعی از 107 اصلی واقع در بابا فضلگاه 
بخش 14 اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از غالمرضا حاجیان 
ثبت در صفحه 188 دفتر 242 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
17- رای  شــماره  4703 مورخ  1398/11/13 آقای/ خانم زهــرا کدخدایی الیادرانی 
فرزند محمود به شــماره کالســه  2179 وبه شماره شناســنامه 425  و به شماره ملی  
1284845044  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب کارخانه تولیدی  به 
مساحت 4540  مترمربع پالک شماره 38  فرعی از  132 اصلی واقع در هرستان بخش  
14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17570 مورخ 51/08/10 دفتر 63 
از سید مصطفی سید قلعه احدی از وراثت سید محمد ســید قلعه ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
18- رای شماره  4705 مورخ  1398/11/13 آقای/ خانم سید مرتضی سید قلعه فرزند 
سید محمد به شماره کالســه  2178 وبه شماره شناســنامه 64205 و به شماره ملی 
1281738506  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب کارخانه تولیدی به 
مساحت 4540 مترمربع پالک شماره 38 فرعی از  132 اصلی واقع در هرستان بخش 
14 اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شــامل سند 17570 مورخ 51/08/10 دفتر 
63 از سید مصطفی سید قلعه احدی از وراثت سید محمد سید قلعه ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای شــماره  4805 مورخ  1398/11/16 آقای / خانم مهدی شــیروی خوزانی 
فرزند احمد رضا به شماره کالسه  2214  وبه شماره شناسنامه 11983 و به شماره ملی 
1140372866  صادره نســبت به5 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مســاحت 229.20مترمربع پالک شــماره 1384  فرعی از 82    اصلی واقع در سکه 
الزهر خوزان بخش  14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 221950 
مورخ 92/12/19 دفتر 73 ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
20- رای  شــماره 4803  مورخ  1398/11/16 آقای/ خانم طاهــره احمدی خوزانی 
فرزند  اکبر به شــماره کالســه  2222 وبه شماره شناســنامه 14605 و به شماره ملی  
1142360784 صادره نســبت به1 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مســاحت 229.20مترمربع پالک شــماره 1384 فرعی از  82  اصلی واقع  در سکه 
الزهر خوزان بخش 14 اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شــامل سند 221950 
مورخ 92/12/19 دفتر 73 ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
21- رای  شــماره 9264 مــورخ  1398/07/23 آقای/ خانم فاطمــه کریمیان فرزند 
قربانعلی به شــماره کالســه  1305 وبه شــماره شناســنامه 11058 و به شماره ملی  
0557779634  صادره نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172.20  مترمربع 
پالک شماره 86 فرعی از 82 اصلی واقع درسکه الزهرخوزان بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 571 دفتر 163 ومالحظه نقشه ملک 

وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شــماره 5062  مورخ  1398/11/19 آقای/ خانم معصومع پریشــانی فرزند  
غالمرضا  به شــماره کالســه  2230 وبه شماره شناســنامه 347  و به شــماره ملی 
1141669781  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 166  مترمربع 
پالک شماره 285  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان بخش 14اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 215 دفتر 536 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
23- رای  شــماره  0121 مورخ  1398/08/26 آقای/ خانم احمد باقری ورنوسفادرانی 
فرزند قنبر علی به شماره کالســه  0577 وبه شماره شناســنامه 413 و به شماره ملی  
1141019191 صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 604.64  مترمربع 
پالک شماره 30  فرعی از  157 اصلی واقع در علی اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 2419 ثبت در صفحه 50 دفتر 379 ومالحظه نقشه ملک 

وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شــماره  5358  مورخ  1398/11/23 آقای/ خانم دولت جمهوری اسالمی 
ایران – وزارت علوم – به نمایندگی دانشــگاه پیام نور مرکز اصفهان فرزند  به شماره 
کالسه  1318وبه شماره شناسنامه و به شــماره ملی  14002921527  صادره نسبت 
به شش دانگ دانشگاه پیام نور به مســاحت 24314.84  مترمربع پالک شماره 1224 
و 1225 و 1222 و 1223 و 1221 و 1714 و 12220 فرعی از  99  اصلی واقع درجوی 
آباد بخش 14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 477 دفتر 9 
و صفحه 545 دفتر 389 و صفحه 474 دفتر 9 و سند 84281 مورخ 73/12/25 دفتر 63 
و سند 81568 مورخ 73/07/04 دفتر 63 و ثبت در صفحه 66 دفتر 245 و صفحه 193 

دفتر 120 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شــماره  3586   مــورخ  1398/10/28 آقای/ خانم وحیــد حاجی حیدری 
فرزند رمضانعلی به شماره کالسه  1253 وبه شــماره شناسنامه 1990 و به شماره ملی 
1142248070  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب ســاختمان طبقاتی به مساحت 
200  مترمربع پالک شــماره 757  فرعی از 158 اصلی واقــع  در صدر اباد  بخش 14 
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  مع الواسطه از شــهر داری خمینی شهر 
ثبت در صفحه 30 دفتر 4 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
26- رای  شــماره  3574  مــورخ  1398/10/28 آقای/ خانم روح الــه آقائی خوزانی 
فرزند مصطفی به شــماره کالسه  1844 وبه شــماره شناســنامه 1587 و به شماره 
ملــی  1141286319  صادره نســبت به 3 دانگ مشــاع از  شــش دانــگ یکباب  
خانــه  به مســاحت 121.06  مترمربــع پالک شــماره 1943  فرعــی از   85  اصلی 
واقع  در خــوزان بخــش  14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در 
 صفحه 44 دفتر 162 ومالحظه نقشــه ملــک وگزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
27- رای  شــماره 3571  مورخ  1398/10/28 آقای/ خانم امیــر آقائی خوزانی فرزند 
مصطفی به شماره کالسه  1845 وبه شماره شناسنامه 1130155927 و به شماره ملی 
1130155927  صادره نسبت به3 دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
121.06 مترمربع پالک شــماره 1943 فرعی از  85  اصلی واقع  در خوزان بخش 14 
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 445 دفتر 162 ومالحظه 

نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
28- رای  شماره  5432  مورخ 1398/11/23 آقای/ خانم علی رحمتی فرزند مرتضی 
به شماره کالســه  0013 وبه شماره شناسنامه 214 و به شــماره ملی 1141170787 
صادره خمینی شهر  نســبت به5 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
212  مترمربع پالک شــماره 74.1 تبدیل به 681  فرعی از   110 اصلی واقع در کک و 
موش اندان بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12442 مورخ 
 93/07/07 دفتــر 322ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.

29- رای شــماره  5434  مورخ  1398/11/23 آقای/ خانم معصومه معتمدی خوزانی 
فرزند اصغر به شماره کالسه  0014  وبه شماره شناسنامه 1130029190  و به شماره 
ملی 1130029190 صادره نســبت به1 دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به 
مساحت 212  مترمربع پالک شماره 74.1 تبدیل به 681 فرعی از 110  اصلی واقع در 
کک و موش اندان بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12442 
 مورخ 93/07/07 دفتر 322ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
30- رای شــماره 4828 مورخ 1398/11/16 آقای/ خانم فاطمه گرجی ورنوسفادرانی 
فرزند عبداهلل به شــماره کالسه 1766 وبه شــماره شناســنامه 420 و به شماره ملی 
1141047667  صادره نسبت به شش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 176 
مترمربع پالک شماره 211 و 211.1 و 210  فرعی از 121 اصلی واقع در گارسله بخش  
14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت امراهلل عابدی 

ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
31- رای شماره  4830 مورخ 1398/11/16 آقای/ خانم فاطمه گرجی ورنوسفادرانی 
فرزند عبداهلل به شــماره کالسه 1764 وبه شــماره شناســنامه 420  و به شماره ملی 
1141047667 صادره نســبت به شــش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
179.59 مترمربع پالک شماره 211 و 211.1 و 210 فرعی از 121 اصلی واقع در گارسله 
بخش  14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت امراهلل 

عابدی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
32- رای شــماره  5347  مورخ 1398/11/23 آقای/ خانم مرضیــه روح الهی فرزند 
حیدر علی به شماره کالســه  1500 وبه شــماره شناســنامه 3368  و به شماره ملی  
1141304414  صادره خمینی شهر نســبت به 604.65 سهم مشاع از 604730498 
سهم  مساحت 604.65  مترمربع پالک شماره 104 اصلی واقع در اصغر اباد بخش 14 
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه ازمالکیت غالمرضا زمانی ثبت 
 درصفحه 238 دفتر 104 ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز

 گردیده است.
33- رای شماره  5175  مورخ 1398/11/20 آقای/ خانم محمد میرزاده فرزند سید نصیر 
به شماره کالسه  2042 وبه شماره شناسنامه 37489  و به شماره ملی  1282302345  
صادره نســبت به5 دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب باغ دارای اعیانی به مساحت 
3648.13  مترمربع پالک شــماره 335 فرعی از 92 اصلی واقع در تیرانچی بخش 14 
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 166513 مورخ 85/06/22 دفتر 73 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
34- رای شــماره  5182  مورخ  1398/11/20 آقای/ خانم ســید نادر میر زاده فرزند 
ســید نصیر به شماره کالســه  2043 وبه شــماره شناســنامه 1137 و به شماره ملی  
1284907181 صادره نسبت به1 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  باغ دارای اعیانی 
به مساحت 3648.13  مترمربع پالک شماره 335  فرعی از  92  اصلی واقع  در تیرانچی 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 166513 مورخ 85/06/22 

دفتر 72 ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
35- رای شــماره 5380  مورخ 1398/11/23 آقای/ خانم ســید باقر موسوی اندانی 
فرزند سید رضا به شماره کالسه 0230 وبه شماره شناســنامه 3562  و به شماره ملی 
1140559222  صادره خمینی شــهر  نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
157.03  مترمربع پالک شــماره 118 فرعی از 105 اصلی واقــع  در اندان بخش  14 
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر مع الواسطه از عبدالکریم موسوی ثبت در صفحه 
515 دفتر 93 و سلطان موســوی ثبت در صفحه 518 دفتر 93 و خانم موسوی ثبت در 
صفحه 521 دفتر 93 و ربابه موسوی ثبت در صفحه 524 دفتر 93 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
36- رای شماره 5511  مورخ  1398/11/27 آقای/ خانم محمد رمضانی فرزند  علی به 
شماره کالسه  0601 وبه شماره شناسنامه 2894.23  و به شماره ملی  1141122308 
صادره نسبت به1/5 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب کارخانه به مساحت 2894.23 
مترمربع پالک شماره 414 و 407 و 408 و 415 و 416   فرعی از   157 اصلی واقع  در 
علی اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 237 
دفتر 576  و صفحــه 240 دفتر 576 و صفحه 85 دفتــر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و 
صفحه 82 دفتر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و صفحه 79 دفتر 56 و صفحه 25 دفتر 136 
و صفحه 132 دفتر 468 و صفحه 58 دفتــر 56 و صفحه 194 دفتر 648 و صفحه 110 

دفتر 648  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
37- رای  شماره   5526  مورخ  1398/11/27 آقای / خانم محمد رمضانی فرزند  علی 
به شماره کالسه  2346 وبه شماره شناسنامه 2894.23  و به شماره ملی  1140208748 
صادره نسبت به1/5 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب کارخانه به مساحت 2894.23 
مترمربع پالک شــماره 414 و 407 و 408 و 415 و 416   فرعی از 157 اصلی واقع  در  
علی اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 237 
دفتر 576  و صفحــه 240 دفتر 576 و صفحه 85 دفتــر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و 
صفحه 82 دفتر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و صفحه 79 دفتر 56 و صفحه 25 دفتر 136 
و صفحه 132 دفتر 468 و صفحه 58 دفتــر 56 و صفحه 194 دفتر 648 و صفحه 110 

دفتر 648 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
38- رای شماره  5527 مورخ  1398/11/27 آقای/ خانم محمد رمضانی فرزند  علی به 
شماره کالسه  2350 وبه شماره شناسنامه 2894.23  و به شماره ملی 1141122308 
صادره نسبت به1/5 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب کارخانه به مساحت 2894.23 
مترمربع پالک شــماره 414 و 407 و 408 و 415 و 416   فرعی از  157 اصلی واقع در 
علی اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 237 
دفتر 576  و صفحــه 240 دفتر 576 و صفحه 85 دفتــر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و 
صفحه 82 دفتر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و صفحه 79 دفتر 56 و صفحه 25 دفتر 136 
و صفحه 132 دفتر 468 و صفحه 58 دفتــر 56 و صفحه 194 دفتر 648 و صفحه 110 

دفتر 648  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
39- رای شماره  5525  مورخ  1398/11/27 آقای/ خانم محمد رمضانی فرزند  علی به 
شماره کالسه  2348 وبه شماره شناسنامه 2894.23  و به شماره ملی 1141030128  
صادره نسبت به1/5 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب کارخانه به مساحت 2894.23 
مترمربع پالک شــماره 414 و 407 و 408 و 415 و 416   فرعی از  157 اصلی واقع در 
علی اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 237 
دفتر 576  و صفحــه 240 دفتر 576 و صفحه 85 دفتــر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و 
صفحه 82 دفتر 56 و صفحه 581 دفتر 641 و صفحه 79 دفتر 56 و صفحه 25 دفتر 136 
و صفحه 132 دفتر 468 و صفحه 58 دفتــر 56 و صفحه 194 دفتر 648 و صفحه 110 

دفتر 648 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای شــماره 3349 مورخ  1398/10/22 آقای/ خانم الهام کریمی اندانی فرزند 
عباس به شماره کالسه  1989 وبه شماره شناســنامه 1130219410  و به شماره ملی 
1130219410  صادره نسبت به2دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
163.40 مترمربع پالک شماره 524   فرعی از  111  اصلی واقع  در  نخود جاری اندان 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از ثبت درصفحه 
246 و 351  دفتــر 463 و 543 و ســعید بیابان نورد  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
41- رای شــماره  3347  مورخ  1398/10/22 آقای/ خانم ســعید بیابان نورد اندانی 
فرزند  غالمعلی به شــماره کالســه  1988 وبه شــماره شناســنامه 255  و به شماره 
ملی  1141351791  صادره نســبت به4دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به 
مســاحت 163.40 مترمربع پالک شــماره 524   فرعی از  111  اصلی واقع در  نخود 
جاری اندان بخش  14 اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ثبت در صفحه 
 246 و 35  دفتر 463 و 543 ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز

 گردیده است.
تاریخ انتشار اول :1398/12/07
تاریخ انتشار دوم :1298/12/22

م الف:783257  نبی اله یزدانی ریاست محترم ثبت اسناد خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
12/46 شــماره: 1479/98حل3 ، مرجع رســیدگی: شعبه ســوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 5:10 بعدازظهر روز 
یکشنبه مورخه 1399/1/17 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:علی گرجی ، نام 
پدر: اسداله ، نشانی:خمینی شهر بلوار منتظری کوچه 71  ؛ مشخصات خوانده: محبوبه 
مومنی دهقی ، خواسته و بها: مطالبه مبلغ50/000/000 ریال وجه دو فقره چک بانضمام 
 کلیه خســارات وارده اعم از هزینه دادرســی و خســارت تاخیرتادیه ، دالیل خواهان:
رونوشت چک ، رونوشت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. 
 م الــف : 780239 رئیــس شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل اختــالف 

خمینی شهر
حصر وراثت

12/47  آقــای حســینعلی صادقــی دارای شناســنامه شــماره  5499746321 به 
 شرح دادخواست به کالســه 711/98 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نعمت اله صادقی به شناسنامه 122 در تاریخ 
96/4/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
 است به: 1- حســینعلی صادقی، ش.ملی 5499746321، ت.ت 44/9/2 نسبت فرزند

 2- اکبر صادقی، ش.ملــی 5499807914 ، ت.ت 53/4/1 نســبت فرزند 3- گلبانو 
صادقی، ش.ملی 5499697639 ، ت.ت 36/8/24 نســبت فرزنــد 4-مریم صادقی، 
ش.ملی 5499713421، ت.ت 39/1/7 نســبت فرزند 5- طاهــره صادقی، ش.ملی 
549973307 ، ت.ت 42/1/5 نسبت فرزند 6- سکینه صادقی، ش.ملی 5499807922، 
 ت.ت 53/4/1 نســبت فرزنــد 7-معصومــه صادقــی، ش.ملــی 5499261407 ، 
ت.ت 56/11/1 نســبت فرزند 8-  طیبــه صادقی، ش.ملــی 5499775461 ، ت.ت 
 48/1/1 نســبت فرزند. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در
  یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی 
 صــادر خواهــد شــد. م الــف: 781658 شــعبه اول شــورای حــل اختالف

 بخش کرون 
فقدان سند مالکیت

12/48 شــماره نامه:139885602033003305-1398/11/14  نظر به اینکه سند 
مالکیت ششــدانگ عرصه و اعیان آپارتمان قطعه شــش تفکیکی پالک ثبتی شماره 
2051 فرعی از 52-  اصلی مفروز و مجزی شــده 1275 فرعی از اصلی مرقوم واقع در 
کوی گنبد باز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز به مساحت 85/53 متر مربع بانضمام انباری 
قطعه چهار به مســاحت 4/29 متر مربع واقع در همکف بانضمــام پارکینگ قطعه پنج 
تفکیکی بمساحت 12 متر مربع ذیل ثبت 17255 در صفحه 415 دفتر 184- امالک به 
نام ابراهیم فروتن دستجردی فرزند علی تحت شماره چاپی 563444 سری ه سال 91 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند رهنی 14102-1393/06/22 دفتر 13 
نطنز بمدت 156 ماه در قبال مبلغ 278/417/312 ریال بمدت 156 ماه در رهن بانک 
مسکن می باشد، سپس نامبرده بموجب درخواست وارده 139821702033007236-
1398/11/06 منضم به دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه یکتا 
139802157140000536 و رمز تصدیق 451420 شماره 9494 مورخ 1398/11/06 
که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 13 نطنز رسیده است مدعی  مفقود شدن سند مالکیت 
ششــدانگ پالک مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده است و درخواست سند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 780907 علی جوانی رئیس ثبت اسناد 

و امالک نطنز
دادخواست تجدید نظر

 12/49 تجدید نظر خواه: بهروز گوگونانی فرزند قلی شــغل آزاد به نشانی فریدونشهر 
خ مطهــری جنوبــی خ ش گوگونانــی پ 60 کدملــی 1128881926 همــراه 
09135711071، تجدیدنظر خوانده: 1- هادی هاشــمی فرزند محمدرضا شغل آزاد 
2- یحیی حبیبی فرزند خلیل شــغل آزاد هر دو به نشــانی مجهول المــکان، تجدید 
نظر خواسته: اعالم اعتراض و تجدیدنظرخواهی نســبت به دادنامه شماره 563 مورخ 
98/11/16 صادره توســط شــعبه اول حل اختالف شهرســتان فریدونشهر، دالیل و 
منضمات: فتوکپی مصدق دادنامه، کپی مدارک و اســناد و قولنامه، هر گونه تحقیق و 
استعالم.اینجانب نسبت به دادنامه صادره شماره 563 مورخ 98/11/16 صادره از شعبه 
اول حل اختالف فریدونشهر که ابالغ شده است درخواست رسیدگی مجدد می نمایم. 
ضمنًا رونوشــت دادنامه بدوی و الیحه اعتراضیه و ســایر مدارک که جمعًا 3 برگ می 
باشد پیوست دادخواست تقدیم می گردد. با عنایت بر این مطلب که بنده اقدام بر خرید 
یک دســتگاه پژو به شــماره انتظامی 18 ط 447-19 از خوانده ردیف اول نمودم و با 
عنایت بر اینکه خوانده موظف به انتقال سند می باشد و از طرف سند خودرو به نام خوانده 
ردیف دوم می باشد که با وصف طرح دعوی انتشار آگهی تاکنون منتهی بر انتقال سند 
نگردیده که با تقدیم دادخواســت تجدیدنظر با پیوست لوایح و مدارک موجود تقاضای 
دستور بررســی موضوع و صدور حکم بر محکومیت خواندگان جهت انتقال سند مورد 
استدعاست. م الف: 783247 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر

مزایده
12/50 شــماره: 98/5246 - تاریخ:1398/12/3 ، اجرای احکام مدنی شــورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالســه98/5246 له خانم فخر السادات 
میردامادی علیه آقای سیامک یعقوبی به خواســته مطالبه در نظر دارد 2عدد المپ کم 
مصرف مربوط به یخچال مستعمل ، یکدســتگاه یخچال ایستاده دو درب تک موتوره 
مســتعمل ، 2 عدد بنر کبابی و مرغی در ابعاد 1/5*1 و 1/5*3 مستعمل ، 1 عدد صرفا 
کلیدکولر مستعمل ، 36 عدد سبد مرغی زرد و آبی رنگ مستعمل ، که کارشناس رسمی 
دادگســتری به ترتیب مبالغ 300/000 ریال ، 15/000/000 ریال ، 1/000/000 ریال 
، 200/000 ریال ، 1/500/000 رســال و )جمعا مبلــغ 18/000/000 ریال( ارزیابی 
نموده ، را از طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلســه مزایده ســاعت 11 صبح روز 
 شــنبه 1398/12/24 در محل اجرای احکام مدنی شــوراهای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر واقع در منظریه بلوار پردیس ســاختمان دادگستری طبقه همکف برگزار 
 میگردد ، و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی بلوار صفائیه روبروی

 تهیه غذای رســالت بعداز انبار گل کار جنب کبابی حقیقت مراجعه و مورد مزایده را از 
نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی اســت که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار 
می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از 
کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام 
مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می 
بایست 10 درصد بهای مال مورد مزایده را طی چک تضمینی و با در دست داشتن اصل 
کارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست 
شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل 
 اجرا نماییــد. م الف: 782364  دفتراجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان 

خمینی شهر
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برخورد قانونی با محتکران ماسک و موادضدعفونی کننده
دادستان اصفهان گفت:با افرادی که با احتکار ماسک و مواد ضدعفونی کننده در استان اصفهان قصد 
سودجویی دارند برخورد قانونی می شود.علی اصفهانی با اشاره به ورود دستگاه قضا برای پیشگیری 
بیماری کرونا در اســتان گفت: با افرادی که با احتکار ماسک و مواد ضدعفونی کننده در این استان 
قصد سودجویی دارند برخورد قانونی می شود. اصفهانی افزود: همچنین دستگاه قضا پیگیراست 
که با افرادی که در فضای مجازی با انتشار شایعاتی در زمینه بیماری ویروس کرونا موجب نگرانی 
مردم شــده اند برخورد کند.وی گفت: تنها افراد متخصص در حوزه علوم پزشکی می توانند در این 
زمینه اظهار نظرکنند.علی اصفهانی اظهار امیدواری کرد با رعایت بهداشت فردی از بروز این بیماری 

پیشگیری و این دوره سخت پشت سر گذاشته می شود.

 مالقات بیماران در بیمارستان های استان اصفهان
 ممنوع شد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ممنوعیت مالقات بیماران در بیمارستان های این 
استان به دلیل شــیوع بیماری کرونا خبر داد. این تصمیم به منظور کنترل و پیشگیری احتمالی 
از ویروس بیماری کرونا اتخاذ شــده و تا اطالع ثانوی به آن عمل می شود.گفتنی است، براساس 
آخرین اطالعات از وزارت بهداشت، ۲ نفر در استان اصفهان به ویروس کرونا مبتال شده اند. همچنین 
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفته اســت که تاکنون آمار مبتالیان به این ویروس در 

کشور به ۶۴ نفر رسیده است.

دلیل نبود ماسک در داروخانه ها مشخص شد
    سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص نبود ماســک و مواد ضدعفونی کننده در 
داروخانه های اصفهان توضیحاتی را ارائه داد.آرش نجیمی در خصوص چرایی نبود ماسک و مواد 
ضد عفونی کننده در داورخانه های اصفهان با توجه به شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: قرار بر این است 
که فروش ماسک ممنوع شود و وزارت خانه ماسک را برای افراد نیازمند به صورت رایگان توزیع کند 
و به همین دلیل داروخانه ها ماسک نمی فروشــند.وی تاکید کرد: وزارت بهداشت ماسک را فقط 
بین افراد نیازمند به ماسک توزیع می کند.ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص 
کمبود مواد ضدعفونی در داروخانه ها نیز اظهار کرد: برای این مواد نیز طی جلســه ای تصویب شد 
که تولید این مواد را تهسیل کنند و مجوزهای موقت از سوی سازمان غذا و دارو برای افراد متقاضی 
تولید این مواد صادر شــود.وی ادامه داد: همچنین قرار اســت در خصوص تامین مواد اولیه مورد 
نیاز برای تولید مواد ضد عفونی رایزنی های الزم از سوی دانشــگاه علوم پزشکی و دیگر نهادهای 

مسئول صورت گیرد.

تعطیلی خودجوش مدارس در اصفهان
به رغم تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر دایر بودن مدارس استان اصفهان، صبح دیروز -سه 

شنبه ششم اسفندماه - مدارس در این شهر به صورت خودجوش تعطیل شد.
شیوع گسترده بیماری کرونا در کشور تنها در یک هفته، ایران را در ردیف هفتم آمار سازمان بهداشت 
جهانی در بین کشورهای درگیر این بیماری قرار داده است؛ نگرانی از شیوع این بیماری دانشگاه ها، 
مراکز علمی، نهادهای فرهنگی، هنری و ورزشــی و تمام مقاطع تحصیلی را در چند استان از جمله 
قم، مرکزی، تهران، لرستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایالم، خراسان جنوبی و 
شمالی، زنجان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به تعطیلی 
کشاند و براساس تصمیم دانشگاه های علوم پزشــکی این استان ها تا پایان هفته جاری مدارس 

تعطیل است با این حال مدارس در اصفهان تعطیل نشد!

آتش نشانی، انتشار گاز سمی ادورانت برای مهار کرونا را تکذیب و آن را یک شایعه بی اساس خواند؛

شایعاِت ترسناک تر از کرونا!

کرونا حاال عالوه بر ترسی که به جان مردم انداخته؛ بازار شایعات را هم 
داغ کرده است اگر چه دادستان اصفهان اعالم کرده به شدت با شایعه 
پراکنی در مســئله کرونا برخــورد خواهد کرد اما حتــی این تهدید هم 
نتوانسته از آتش تند بازار شایعات کم کند. جدیدترین مورد این حرف 
و حدیث ها پیرامون کرونا و راهکارهای مهار آن شــایعه ادعای انتشار 
ادورانت توسط آتش نشــانی اصفهان برای مهار این بیماری در سطح 
شهر بوده است؛ ادعایی که بالفاصله پس ازانتشار تکذیب شد. ادورانت 
در واقع همان ماده شیمیایی است و گاز طبیعی که بدون بو و رنگ است 
را بودار می کند. ادورانت ها دســته های مختلفی دارند و در نوشابه ها، 
آبمیوه ها، ادویه هــا و خیلی از محصوالت غذایی دیگر اســتفاده می 
شــوند. معطر کننده ها همچنین در موارد هشــدارهای شیمیایی هم 

استفاده می شوند.
پس از انتشار شایعه پخش کردن این ماده سمی توسط آتش نشانی در 
هوای اصفهان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
این اقدام را تکذیب کرد.اخیرا متنی در فضای مجازی و به نقل از منبعی 
غیر رسمی که فردی از آتش نشانی اصفهان عنوان شده، منتشر شده و 

از شهروندان می خواهد سریع به منازل خود رفته و تا صبح فردا از خانه 
خارج نشوند.این متن عالوه بر تاکید بر مصرف آب و نوشیدنی فراوان، 
به وجود بوی گاز در هوای شهر به دلیل پاشیدن سم ادورانت برای مهار 

تکثیر ویروس کرونا اشاره داشته است.
منتشــر کننده این متن در فضای مجازی از مردم خواسته این متن را 
جدی بگیرند و آن را منتشر کنند.در پی انتشار این متن برخی آموزشگاه 
های خصوصی با اســتناد بر این متن جعلی کالس های روز سه شنبه 
خود را تعطیل کردند.به دنبال انتشار این متن، سخنگوی سازمان آتش 
نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: متنی که اخیرا در 
فضای مجازی مبنی بر انتشار ســم ادورانت جهت مهار تکثیر ویروس 
منتشر شده و دست به دست می شــود به طور کامل تکذیب و رد می 
کنیم.آتشــیار فرهاد کاوه آهنگران افزود:سوءاســتفاده های صورت 
گرفته در این خصــوص از طریق مراجع قضایــی و پلیس فتا قابلیت 

پیگیری دارد.
 شــایعه در مورد انتشــار ادورانت تنهــا مختص به اصفهان نیســت و 
در رشــت و برخی دیگر از شــهرها هم منتشر شده اســت نکته جالب 

اینکه متن منتشر شــده در رشت شــباهت زیادی به متنی دارد که در 
فضای مجازی در اصفهان منتشــر شــد با این مضمــون که »عزیزان 
دوســتی در آتش نشــانی خبر داده که زودتر به خانه بروید و از فضای 
داخلی خارج نشــوید چون ســم ادورانت پاشــیدن برای مهار تکثیر 
 کرونا ویروس اما این مســئله تا کنون از ســوی هیــچ مرجعی تایید

 نشده است«.
 این البته تنها شایعه پیرامون کرونا در فضای مجازی نبوده است انواع 
شایعات پیرامون این مسئله از قرنطینه پرستاران و پزشکان در برخی از 
بیمارستان ها تا برخی از موارد غذایی و حتی ادعای درمان این بیماری 
توسط برخی از افراد به منظور کالهبرداری ها باعث شده هم پلیس فتا 
و هم دادستانی وعده برخورد با این مدل از تشویش اذهان عمومی را 
بدهند. در همین زمینه رییس پلیس فتا اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: برای پیگیری انتشار پیام هایی که مرجع و منبع مشخصی ندارد 
و به شایعه سازی و تشــویش اذهان عمومی دامن می زند با مقامات 
قضایی اســتان در هماهنگی کامل  قرار داریم و مــوارد تخلف را به آنها 

معرفی می کنیم.

مدیرکل اداره دامپزشــکی اســتان اصفهان گفت: 
در حــوزه فرآورده های دامی، امنیــت مواد غذایی 
مانند، مرغ، گوشــت سفید، گوشــت قرمز، عسل، 
شیر و… توسط اداره کل دامپزشکی استان اصفهان 
تضمین می شود.شــهرام موحدی با بیــان اینکه 
کرونا ویروس ها، طیف گسترده ای از ویروس ها را 
تشکیل می دهد، اظهار کرد: تاکنون حتی یک مورد، 
ابتالی حیوانات معمول در کشور مانند سگ، گربه، 

گوسفند، مرغ، میگو، ماهی و حیواناتی از این قبیل 
به کرونا گزارش نشده است. حتی سازمان بهداشت 
جهانی نیز گزارشــی درباره ابتالی چنین حیواناتی 
در ســایر نقاط دنیا ارائه نکرده است.وی افزود: در 
حوزه فرآورده های دامی امنیت مواد غذایی مانند، 
مرغ، گوشت سفید، گوشت قرمز، عسل، شیر و … 
توسط اداره کل دامپزشکی استان اصفهان تضمین 
می شود.مدیرکل اداره دامپزشکی استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: کرونــا ویروس جدیــد تاکنون 
تنها برای انســان خطرناک بــوده و خطری برای 
حیوانات نداشته اســت. به همین دلیل اقدامات 
پیشــگیرانه خاص کرونا وجود ندارد و با آن مطابق 

ســایر بیماری ها برخورد می شــود. در حال حاضر 
حتی مشخص نیست این بیماری می تواند حیوانات 
اهلی را درگیر کند یا خیر.موحدی درباره اخبار مبنی 
بر درمان نداشتن بیماری کرونا گفت: هیچ درمانی 
برای بیماری های ویروسی مثل یک سرماخوردگی 
ســاده وجود ندارد و این سیستم ایمنی بدن است 
که باعث بهبودی می شود. حال از آن جا که کرونا نیز 
یک ویروس است بدیهی است درمان دارویی مثل 
درمان آنتی بیوتیکی نداشــته اما جای نگرانی نیز 
ندارد؛ کرونا به یک فوبیا تبدیل شده است.وی ادامه 
داد: تمامی نکات و مســائل در حوزه دامپزشکی به 
صورت پیوسته رصد، پایش و نمونه گیری می شود.

مدیرکل اداره دامپزشکی استان اصفهان:

امنیت فرآورده های دامی را تضمین می کنیم

اخیرا متنی در فضای مجازی و به نقل از منبعی غیر رسمی 
که فردی از آتش نشانی اصفهان عنوان شده، منتشر شده و 
از شهروندان می خواهد سریع به منازل خود رفته و تا صبح 
فردا از خانه خارج نشوند.این متن عالوه بر تاکید بر مصرف 
آب و نوشیدنی فراوان، به وجود بوی گاز در هوای شهر به 
دلیل پاشیدن سم ادورانت برای مهار تکثیر ویروس کرونا 

اشاره داشته است.

ورزنه، دیار فرشتگان 
سفید پوش

گرمای طاقت فرســای کویری با 
چادر های سیاه میانه  خوبی ندارد؛ 
قبل از اینکه ورزنه جلوه  شهر بگیرد، 
زنان سرزمینش چادر های سفید 
بر ســر می کردند. برخی معتقدند 
که گرمای تابســتان مســبب آن 
اســت و برخی دلیل آن را به وجود 
کشتزار های پنبه و رونق پارچه بافی 

در ورزنه نسبت می دهند. 

رییس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

طرح »کالهی برای زندگی« نجات بخش موتورسواران اصفهانی
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: با برگزاری همایش »کالهی برای زندگی« پیش از ایام 
نوروز درصدد فرهنگ سازی استفاده از کاله ایمنی و کاهش تصادفات منجر به فوت موتورسیکلت 
سواران هستیم.سرهنگ محمد رضا محمدی با اشاره به رزمایش »طرح نوروز« اظهار داشت: طرح 
آماده باش »همیاران پلیس« هرساله 
پیش از ایام نوروز با تفاهــم نامه ای با 
اداره کل آموزش و پــرورش برگزار می 
شود که در این طرح به ۳۰ درصد دانش 
آموزان در چهل روز پایان ســال آموزش 
همکاری با پلیس در ایام عید نوروز داده 
می شود.وی افزود: برنامه ای با عنوان 
»کالهی برای زندگی« در استان اصفهان 
در جهت آموزش به موتورسیکلت سواران 
در نظر گرفته شده است که در این طرح 
با مشارکت شهرداری اصفهان همایش بزرگی برگزار می شود و به راکبان موتورسیکلت کاله ایمنی 
به رایگان هدیه داده خواهد شــد.رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشــاره به اینکه ۴۵ درصد 
متوفیان در استان اصفهان راکبان موتورسیکلت هســتند، تصریح کرد: برگزاری همایش »کالهی 
برای زندگی« پیش از ایام نوروز در جهت فرهنگ سازی استفاده از کاله ایمنی و رعایت نکات ایمنی 
توسط موتورسیکلت سواران، می تواند در کاهش تصادفات منجر به فوت موثر واقع شود.وی بیان 
داشت: قرار است تعدادی خودرو و موتورســیکلت به ناوگان پلیس راهور افزوده شود که در حوزه 
پلیس قرار می گیرد تا به طور نامحسوس و به منظور پیشگیری از تخلفات و کاهش تصادفات به کار 
گرفته شود.محمدی با تاکید بر کاهش تصادفات به عنوان اولویت مهم ایام نوروز اضافه کرد: انتظام 
بخشی به کاهش ترافیک در محورهای اصلی استان اصفهان در ایام عید در جلساتی با رییس شورای 
ترافیک استان و استاندار دراستانداری برگزار می شود تا مسافران با آرامش از استان اصفهان عبور و 
بازدید کنند.وی افزود: تاکنون برای محور بیشه ناژوان در ایام عید نوروز برنامه خاصی در نظر گرفته 
نشده است؛ اما برای هسته مرکزی شــهر، بزرگراه ها و محورهای ترافیکی در ایام عید نوروز طرح 

های ترافیکی منظور خواهد شد.

دادستان عمومی و انقالب شاهین شهر و میمه خبر داد:

کشف 29 قبضه سالح در حوزه قضایی شاهین شهر
دادســتان اصفهان از کشف ۲۹ قبضه ســالح در حوزه قضایی شاهین شــهر خبرداد و گفت: یک 
خودروی سواری پژو ۴۰۵ به عنوان اسکورت و یک خودروی پژو پارس در محور مواصالتی در حال 
انتقال محموله بوده اند.نصرالدین صالحی ضمن اعالم این خبر اظهار داشــت: در پی کسب اطالع 
مبنی بر اینکه تعدادی از قاچاقچیان و فروشندگان ســالح به قصد عبور دادن محموله ای از سالح 
های گرم وارد حوزه قضایی شهرستان شاهین شهر و میمه شده اند، دستورات قضایی الزم جهت 
شناسایی و دستگیری نامبردگان صادر شد.وی افزود: پس از آن ماموران پلیس اطالعات شهرستان 
نسبت به شناســایی خودروهای حامل محموله در محور تهران-اصفهان اقدام کردند که مشخص 
می شود خودروی سواری پژو ۴۰۵ به عنوان اســکورت و خودروی پژو پارس در محور مواصالتی 
موصوف در حال انتقال محوله بوده اند.دادستان عمومی و انقالب شاهین شهر و میمه تصریح کرد: 
عوامل عملیاتی حاضر در صحنه پس از اخطار توقف و عدم توجه متهمان، با استفاده از شلیک هوایی 
و سپس شلیک به سمت الســتیک خودروها و تعقیب و گریز، در نهایت خودروی پژو پارس که به 
صورت خالف جهت به سمت میمه متواری شده بود در کنار جاده مشاهده و پس از بازرسی تعداد 
۲۹ قبضه سالح شکاری طرح وینچستر )مختص استفاده از نزاع و ایجاد ناامنی( کشف و ضبط شد.

با مسئولان

وز عکس ر

اخبار

غیبت دانش آموزان، آموزش 
را مختل کرده است

چهره روز

مدیر آمــوزش و پرورش اردســتان گفت: 
غیبت دانش آموزان به دلیل بیماری کرونا 
ویروس در چند روز گذشــته کار آموزش را 
مختل کرده است.علی اصغر مومنیان اظهار 
کرد: غیبت دانش آموزان در چند روز گذشته 
به دلیل کرونا ویروس در مدارس شهرستان 
بسیار زیاد بوده و کار آموزش را مختل کرده 
اســت. در برخی از کالس ها بیش از ۱۰ نفر 
غایب هستند و معلمان ما عمال نمی توانند 
درس بدهند.وی با بیــان اینکه علت اصلی 
نگرانی خانــواده ها جو منفــی روانی این 
بیماری اســت که در جامعه پخش شــده، 
افزود: به نظر می رسد رعایت نکات بهداشتی 
در مدارس به منظور پیشــگیری از شــیوع 
کرونا ویروس شــرط ضروری است و باید 
اطالع رسانی الزم به دانش آموزان و معلمان 
ارائه شود.مدیر آموزش و پرورش اردستان 
با بیان اینکه به خانــواده ها حق می دهیم 
نگران وضعیت فرزندان خود باشند، گفت: 
آموزش و پــرورش مقاومت زیــادی برای 
تشکیل کالس ها ندارد و تاکید دارد دانش 
آموزانی کــه عالئم بیماری دارنــد در منزل 
بمانند.مومنیان با بیــان اینکه اگر چه هنوز 
تصمیمــی در خصوص تعطیلــی مدارس 
نیست، گفت: بر اساس تصمیمی که گرفته 
شده تمام اردوهای دانش آموزی و تجمعات 
و مراسم های دانش آموزی لغو شده است.

وی همچنین از دانش آموزان خواســت تا 
حتما در صورت کوچک ترین نشانه بیماری 
به مراقبان سالمت مدارس مراجعه کنند و یا 
به مدیر و والدین خود اطالع دهند تا از وقوع 

هر بیماری پیشگیری شود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان گفت: باتوجه به هشدار هواشناسی مبنی بر وقوع سیل در لرستان، نیروها و امکانات پنج استان معین اصفهان، همدان، 
کردستان، هرمزگان و مرکزی به لرستان اعزام شد.صارم رضایی ادامه داد: تمامی امدادگران و داوطلبان به همراه تیم های واکنش سریع لرستان در حالت آماده 
باش قرار دارند و تجهیزات برای مقابله با سیالب نیز فراهم شده است.وی ادامه داد: بیش از یک هزار نیروی داوطلب آمادگی دارند تا در صورت نیاز به یاری آسیب 
دیدگان بشتابند.رضایی بیان کرد: انبارهای امدادی نیز به اقالم مورد نیاز تجهیز شــده و در صورت نیاز از سایر استان ها نیز وارد خواهیم کرد.مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر لرستان گفت: ۲ فروند بالگرد جمعیت هالل احمر، یک بالگرد ارتش و یک بالگرد اورژانس در استان مستقر شده اند.کارشناس اداره کل هواشناسی 
لرستان نیز  گفت: براساس نقشه های هواشناسی بارش های هفته جاری استان، به اندازه بارش های فروردین ماه گذشته است.زینب اکبری با اشاره به فعالیت 
سامانه بارشی قوی تا ظهر و بعدازظهر امروز افزود: فعالیت این سامانه برای تمام نقاط استان موجب بارندگی، کاهش دما، وزش باد های لحظه ای شدید شده 
و برای مناطق مستعد احتمال رخداد صاعقه و تگرگ پیش بینی می شود.وی ادامه داد: به دنبال فعالیت این ســامانه بارشی ،برای مناطق سردسیر استان و 

ارتفاعات بارش برف را خواهیم داشت.

تجهیزات و امکانات پنج استان معین به لرستان اعزام شد



 امیر قلعه نویی در نشســت خبری قبل از بازی با پرســپولیس، در مورد میــزان عقب افتادگی فوتبال ایــران از قطر در 

بحث امکانات، دو تخمین جداگانه انجام داده اســت. ســرمربی ســپاهان یــک جا گفته ما 350 ســال از قطر عقب 

هســتیم و جای دیگر این میزان را 700 ســال ارزیابی کرده. بدیهی اســت تجلیل باشگاه الســد از قلعه نویی به خاطر 

ســابقه حضور او در این تیم هــم در نوع ارزیابی هــای امیر بی تاثیر نبوده اســت. چه بســا اگر مراســم تقدیر را کمی 

چرب تر برگــزار می کردند، میــزان عقب افتادگی ما از قطر به دو هزار ســال هم می رســید! البته خارج از شــوخی هر 

نگاه منصفی می توانــد تایید کند که مــا مخصوصا در ســخت افزار خیلی از این کشــور پس افتاده ایــم، اما مثال 700 

 ســال هم واقعا اغراق اســت. الاقل یک چیزی بگو که انگیزه برای جبران باقــی بماند، با 700 ســال عقب افتادگی چه

 می شود کرد رفیق؟

با 700 سال عقب افتادگی چه کنیم!
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کشور میزبان دیدار پرسپولیس - التعاون مشخص شد
دیدار تیم های پرسپولیس و التعاون در ورزشگاه باشگاه الوصل دبی برگزار می شود.به نقل از سایت 
باشگاه پرســپولیس و بنا بر اعالم امیر علی حســینی، مدیر روابط بین الملل باشگاه پرسپولیس 
تاییدیه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره برگزاری دیدار پرسپولیس و التعاون عربستان واصل 
شد. این بازی طبق برنامه ریزی و اقدام باشگاه پرسپولیس به عنوان میزبان در ورزشگاه باشگاه 

الوصل دبی برگزار می شود. ساعت شروع مسابقه اعالم خواهد شد.

شکایت قلعه نویی مهم نیست!
حسین قدوســی، مدیر روابط عمومی باشــگاه پرســپولیس درباره شــکایت امیرقلعه نویی از 
محمدحســن انصاری فرد گفت: از شکایت قلعه نویی از محمدحســن انصاری فرد اطالعی ندارم. 
البته ایشان زیاد شکایت می کنند و این خیلی غیرمنتظره نیست! با این وجود فکر می کنم در حال 
حاضر موضوع شکایت اصال مهم نیست. تنها چیزی که االن برای باشگاه پرسپولیس و هوادارانش 
اهمیت دارد خود بازی و تصمیم کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال خواهد بود. منتظریم تا رای 

فدراسیون در این مورد اعالم شود.

تلویزیون به صدای »مزدک« هم رحم نکرد!
برنامه فوتبال برتر که در واقع جایگزین نوِد عادل بوده، دوشــنبه شــب در بهترین شرایطش قرار 
داشت و تقریبا تکلیف نتیجه بازی نافرجام سپاهان و پرسپولیس را روشن کرد. اما در همین شب 
درخشان، اتفاقی افتاد که به مذاق کاربران شبکه های اجتماعی خوش نیامد. جایی از برنامه و  مرور 
بازی خاطره انگیز پرسپولیس - الدحیل، صدای مزدک روی گل منشا سانسور شد! رسانه ملی دیگر 

حتی صدای مزدک را هم تاب نمی آورد.

سکوت آزادی به نفع »یحیی«
تیم پرسپولیس فردا در شرایطی باید یکی از حســاس ترین بازی های هفته بیست ویکم را مقابل 

شهرخودرو برگزار کند که به احتمال قوی این بازی هم بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.
این اتفاق شاید تا حد زیادی به نفع سرمربی این روزهای پرسپولیس باشد. یحیی گل محمدی به 
هر شکل هم که از شهرخودرو جدا شده باشد باز هم مردم مشهد هنوز از او دلگیر هستند. مخصوصا 
حاال که نماینده مشهد در لیگ قهرمانان هم اصال خوب نتیجه نگرفته. بدون شک اگر بازی پنجشنبه 
دو تیم با حضور تماشاگران برگزار می شد، حضور طرفداران شهرخودرو در ورزشگاه آزادی و تقابل 

آنها با یحیی می توانست با حواشی زیادی همراه باشد. 

آذری: فوتبال به چه قیمتی؟
مدیرعامل فوالد خوزستان به ادامه بازی های لیگ برتر واکنش نشان داد.

 طبق اعالم سازمان لیگ برتر و مسئولین فدراسیون پزشکی ورزشی بازی های لیگ برتر لغو نشده و 
انجام خواهند شد، این در حالی است که تمامی مسابقات در رشته های مختلف در تمامی رده های 

لغو شده است. 
سعید آذری مدیرعامل فوالدخوزستان در این خصوص واکنش نشــان داد و  با انتشار عکسی در 
اینستاگرام خود که رزمندگان دوران دفاع مقدس و پرســنل بیمارستان مسیح دانشوری تهران را 
نشان می داد، نوشت: مبارزان در دو سنگر، همیشه گروهی جان فشانی می کنند تا ما آسیب نبینیم، 

فوتبال به چه قیمتی؟

وقتی ورزش دنیا در چنگال ویروس مرگبار گرفتار می شود؛

کابوس »کرونا« روی سر فوتبال

ویروس لعنتی به یکباره سر و کله اش پیدا  رها صدر
شــد و حاال تمام جهان را درگیر خود کرده 
است. از شرق تا غرب عالم این روزها با ترس از ویروس کشنده ای به 
نام »کرونا« دســت و پنجه نرم مــی کنند. کرونا بر تمــام حوزه ها اثر 

گذاشته است،از اقتصاد بگیرید تا ورزش و هنر و سیاست. 
وقتی به دنیا آمد کسی فکر نمی کرد، شهرتش جهانی شود. شهرتی به 
همراه ترس که حاال بیش از 20 کشور را درگیر خود کرده است. ایران نیز 
از تازه ترین مقاصد کروناست. همین ویروس مرگبار باعث شد تا این 
هفته دیدار حساس سپاهان-پرسپولیس برگزار نشود و حاال ویروس 
کرونا به منطقه غرب آسیا هم رســیده و بر بازی های هفته سوم لیگ 

قهرمانان آسیا تاثیر گذاشته است. 
ورود این ویروس به ورزش به شهرتش کمک زیادی کرد؛ اما شوخی 
بردار نیست و باید مبارزه با آن در دســتور کار سازمان های بین المللی 

ورزش نیز قرار بگیرد.
اولین گام در زمینه ورزش بین الملل را جانــی اینفانتینو، رییس فیفا 
برداشته است. رییس ایتالیایی مهم ترین سازمان ورزشی دنیا تصمیم 
گرفته در جلسه آینده فیفا به میزبانی پاراگوئه، حضور فیزیکی نداشته 

باشد و از طریق اینترنت تصویری با هیئت رییسه ارتباط برقرار کند.
این ترس رییس فیفا از کرونا می تواند در تمام بازی های بین المللی 
فوتبال تاثیر بگذارد. شیخ سلمان، رییس کنفدراسیون آسیا بعد از شیوع 
این ویروس در چین تصمیم گرفتند تا تمام دیدارهای نمایندگان این 
کشور در لیگ قهرمانان در مرحله گروهی با تیم های دیگر لغو و به زمان 

دیگری موکول شود.
اکنون با رسیدن کرونا به کشورمان، امارات، بحرین، عراق و کویت بازی 
های مرحله گروهی در هفته ســوم لیگ قهرمانان نیز تحت تاثیر این 

ویروس خطرناک قرار گرفته است.
هنوز AFC موضع رسمی خود را درباره برگزاری یا لغو بازی های هفته 
سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا 2020 در منطقه غرب نگرفته 
ولی کمیته ای برای مبارزه با کرونا با هماهنگی وزارت جهانی بهداشت 

ایجاد شده است.
پرسپولیس، استقالل، شهرخودرو و سپاهان نمایندگان ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا هستند. در هفته ســوم به ترتیب پرسپولیس در تاریخ 
12 اسفند باید مقابل التعاون عربســتان در کویت بازی کند. شاگردان 

مجیدی باید 12 اسفند در امارات به مصاف الوحده بروند.

شهرخودرو باید در هفته سوم در تاریخ 13 اسفند مقابل شباب االهلی 
در دبی بازی کند، سپاهان نیز باید در تاریخ 13 اسفند با النصر عربستان 

در بحرین بازی کند.
تمام کشورهای غرب آسیا به خاطر کرونا به حالت آماده باش درآمده 
اند و برخی کشورها پروازهای خود به ایران را هم به تعلیق درآورده اند. 

در برخی کشــورها هم تصمیم گرفته انــد تا اطالع ثانوی مســابقات 
باشــگاهی خود را به حالت تعلیق دربیاورند و در ایران تمام مسابقات 
ورزشی لغو شده است. در خبرها داشــتیم که سایت رسمی مسابقات 
باشگاهی فوتبال کره جنوبی هم خبرداد که به دلیل گسترش ویروس 
کرونا، مسابقات باشــگاهی این کشــور به تعویق افتاد. قرار بود فصل 

جدید این رقابت ها از تاریخ 29 فوریه آغاز شود.
با توجه به فراگیرشــدن کرونا در ایتالیا خبر می رسد که احتماال تمامی 
مسابقات ورزشی در این کشور هم لغو شود و این تصمیمی است که به 
احتمال زیاد ظرف روزهای آینده در سایر کشورهایی که با این ویروس 
دست و پنجه نرم می کنند هم اتخاذ خواهدشد. فعال کرونا فوتبال را در 
چنگ خود گرفته و ترس را به جان تمام مردم انداخته است. باید منتظر 

ماند و دعا کرد این کابوس سیاه هرچه زودتر تمام شود. 

دبیر کل فدراســیون فوتبال عربستان با بیان اینکه 
تاکنون بحثــی از تعطیلی لیگ قهرمانان آســیا به 
خاطر شــیوع ویروس کرونا مطرح نشده است، به 
دو راهکار AFC برای بازی با نماینــدگان ایران در 

آسیا اشاره کرد.
در هفته ســوم لیگ قهرمانان آســیا روز دوشــنبه 
هفته آینده پرسپولیس باید به مصاف تیم التعاون 
عربستان برود و سپاهان هم با تیم النصر عربستان 

دیدار می کند.
البته تیم های عربســتانی بــا ارســال نامه ای به 
کنفدراسیون فوتبال آســیا به خاطر شیوع ویروس 
کرونا خواهان به تعویق افتــادن بازی با نمایندگان 

ایران شده اند.

»ابراهیم القاســم« دبیــر کل فدراســیون فوتبال 
عربســتان توضیحاتی درباره احتمــاالت پیش رو 
برای بازی های لیگ قهرمانان آسیا داد و به راهکار 

تعطیلی مسابقات هم واکنش نشان داد.
القاسم در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: تاکنون هیچ 
بحثی مبنی بر تعطیلی مســابقات لیگ قهرمانان 

آسیا مطرح نشده است.
وی افزود: بعد از مواردی کــه در ارتباط با ویروس 
کرونا در ایران کشف شد، شرایط بسیار سخت است. 
پس از تماس هایی که با کنفدراسیون فوتبال آسیا 
برقرار شد، بازی تیم های النصر و التعاون )به ترتیب 
با سپاهان و پرسپولیس ایران( یا تا اواسط ماه می 
به تعویق می افتد و یا مســابقات در زمین بی طرف 

دیگری برگزار می شود.
دبیر کل فدراســیون فوتبال عربســتان یادآور شد: 
التعاون و النصر خواهــان تعویق در بازی های خود 
با نمایندگان ایران شده اند و ما در این زمینه از آنها 

حمایت می کنیم.

دو راهکار AFC برای بازی پرسپولیس و سپاهان

شروع مارکوپولویی 
»اسکوچیچ« در تیم ملی 

ایران!

چهره روز

گزینه مشترک بارسلونا و اینترمیالن
 پیرامریک اوبامیانــگ توپچی ها مورد توجه اینتر و بارســا قرار گرفته است.باشــگاه های بزرگی 
برای جذب پیرامریک اوبامیانگ آماده 
شــده اند که مهم ترین آن ها بارسلونا و 
اینتر هســتند.روزنامه »توتو اسپورت« 
مدعــی شــد، پیرامریــک اوبامیانگ 
کاپیتان آرسنال در ماه ژانویه قصد ترک 
توپچی ها را داشت، اما باشگاه او را حفظ 
کرد. با این حال قرارداد او سال 2021 به 
پایان خواهد رســید و اگر تمدید نشود، 
برای کسب درآمد اوبامیانگ را به فروش 
خواهند رساند. فعال توافقی بین طرفین 
صورت نگرفته و از طرفی اوبامیانگ که 30 ســاله است دوســت ندارد فرصت حضور در تیم بزرگ 

دیگری را از دست بدهد.

تماشاگران ضد کرونا
دیدار تیم های ویسل کوبه و یوکوهاما در جی لیگ ژاپن در حالی برگزار شد که تماشاگران با ماسک 
در ورزشگاه حاضر شدند. دولت ژاپن توصیه کرده به دلیل شــیوع ویروس کرونا، مردم از ازدحام 
غیرضروری پرهیز کنند؛ اما بازی های فوتبال را بدون تماشاگر برگزار نکرد. به همین دلیل هواداران 
ویسل کوبه با ماسک های مخصوص بازی تیم شــان را از نزدیک دیدند. در کشور ژاپن 1۴۶ نفر به 

ویروس کرونا مبتال شده اند که تنها یک نفر فوت کرده است.

»کاوانی« به درد می خورد
رابین فن پرسی، ستاره سابق یونایتد معتقد است ادینسون کاوانی به درد این تیم می خورد.

در ماه های اخیر اخبار زیادی در مورد جدایی ادینسون کاوانی به گوش می رسد. قرارداد این مهاجم 
اروگوئه ای در تابســتان پیش رو به پایان می رســد و نام های زیادی به عنوان مقصد بعدی این 
بازیکن مطرح شده است. رابین فن پرسی به تمجید از کاوانی پرداخته و ابراز امیدواری کرد او راهی 
اولدترافورد شود. رابین فن پرســی گفت: »من بودم قطعا برای جذب ادینسون کاوانی تالش می 
کردم. او بسیار آماده و یک گلزن اثبات شده است. کاوانی یک ماشین گلزنی بوده و این توانایی را 

در ناپولی، پاری سن ژرمن و اروگوئه ثابت کرده است.«

تماشاگران اینتر، جدیدترین قربانی ویروس کرونا!
دیدار دو تیم اینتر و لودوگورتس به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایتالیا بدون تماشاگر برگزار خواهد 
شد.ویروس کرونا به یکی از بزرگ ترین مشکالت در دنیا تبدیل شده و روزانه تعداد زیادی از افراد 

در سرتاسر جهان به دلیل مبتال شدن به این ویروس جان خود را از دست می دهند.
طی روزهای گذشته بود که مشــخص شــد پای ویروس کرونا به اروپا و به خصوص کشور ایتالیا 
نیز باز شده است. موضوعی که اتفاقات ورزشی این کشــور را تحت تاثیر قرار داد که مهم ترین آن 
نیز به لغو بازی دو تیم اینتر و ســمپدوریا که قرار بود روز یکشنبه برگزار شود، مربوط می شد.حاال و 
با افزایش شمار مبتالیان به کرونا در کشــور ایتالیا، این ویروس یک بار دیگر گریبان باشگاه اینتر 
و این بار هوادارانش را گرفت چرا که مشــخص شد که بازی برگشــت نراتزوری برابر لودوگورتس 
 در لیگ اروپا که پنجشــنبه در ورزشــگاه ســن ســیرو برگزار می شــود، بدون حضور تماشاگران 

خواهد بود.

فوتبال جهان

دراگان اسکوچیچ کار خودش را در شرایطی در 
تیم ملی ایران شروع کرده که طی هفته های 
اخیر ســفرهای زیادی به کشــورهای دیگر 
برای تماشای بازی لژیونرهای ایرانی انجام 
داده است.شــاید طی هفته های اخیر هیچ 
چیز اندازه خبر انتخاب دراگان اســکوچیچ 
اهالی فوتبال در ایران را شــگفت زده نکرده 
باشد؛ اما برنامه ای که اسکو در همین هفته 
های ابتدایی پیش گرفته هم در نوع خودش 
جالب است. اسکوچیچ کار در تیم ملی را هنوز 
به طور فیزیکی آغاز نکرده؛ در واقع بازیکنان 
تیم ملی ایران هنوز تمرینی را با ســرمربی 
جدید پشت سر نگذاشتند اما سرمربی سابق 
صنعت نفت آبادان و سرمربی فعلی تیم ملی 
به صورت حضوری با چند بازیکن تا به امروز 
دیدار داشــته و این در نوع خــودش از نگاه 
خیلی ها جالب است. اسکوچیچ تا به امروز 
با لژیونرهای زیادی دیدار داشته، او این روزها 
به سبک مارکوپولو سفر به کشورهای مختلف 
را پشت سر می گذارد و هر چند روز یک بار با 
تماشای بازی های تیم های اروپایی عملکرد 
ایرانی ها را هم زیر نظــر می گیرد. این اتفاق 
بدون شک می تواند رابطه اسکوچیچ با برخی 
از لژیونرها را گرم کند. مخصوصا بازیکنانی که 
در تیم ملی حضور ثابتی دارند و رابطه شــان 

کارلــوس کــی بــا مربــی مثل 
بــوده روش خیلــی  خــوب 

است.

با توجه به فراگیرشدن کرونا در ایتالیا خبر می رسد که 
احتماال تمامی مسابقات ورزشی در این کشور هم لغو شود 
و این تصمیمی است که به احتمال زیاد ظرف روزهای 
آینده در سایر کشورهایی که با این ویروس دست و پنجه 
نرم می کنند هم اتخاذ خواهدشد. فعال کرونا فوتبال را در 

چنگ خود گرفته و ترس را به جان تمام مردم انداخته . 

در حاشیه

وز عکس ر

رونالدوی خندان 
در کنار 4 فرزندش

کریستیانو رونالدو که همراه با 
یوونتوس برای دیدار حساس 
بــا المپیــک لیــون در لیگ 
قهرمانان اروپا آماده می شود، 
در جدیدترین فعالیت خود در 
اینستاگرام با انتشار تصویری 

در کنار ۴ فرزندش، نوشت:
 لحظــه خنــده دار و فــان با 

بچه هایم.



چهارشنبه 7 اسفند  1398 / 2 رجب 1441/ 26 فوریه 2020/ شماره 2923
به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا؛

آزمون های رانندگی تا آخر هفته در اصفهان لغو شد
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: برای پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا، آزمون کتبی 
و شــفاهی آئین نامه رانندگی و تمام آموزش های نظری تا پایان هفته  جــاری در اصفهان برگزار 
نمی شود.ســرهنگ محمدرضا محمدی با اعالم این خبر، اظهار کرد : ایــن تصمیم به منظور حفظ 

سالمت متقاضیان دریافت گواهی نامه 
و در راستای تدابیر ابالغی پلیس راهور 
ناجا، بــه منظور پیشــگیری از شــیوع 
ویروس کرونا و خطــرات احتمالی آن 
صورت گرفته اســت. وی افــزود: تمام 
آموزشگاه های تابعه اســتان مکلف به 
لغو فعالیت های آموزش تا اطالع بعدی 
هستند. در خصوص اخذ آزمون در هفته 

آینده متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از 

مردم  درخواست کرد؛ تا آخر هفته برای کالس های آموزشــی رانندگی و آزمون های مربوط به آن 
مراجعه نکنند. آموزش های نظری به صورت برگزاری کالس درس در مراکز برگزار می شود، بنابراین 

برای پیشگیری از شیوع کرونا در جامعه، لغو این برنامه اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه روزانه بیــش از ۳۰۰ نفر به صورت تجمیع و خصوصــی در آزمون های رانندگی در 
اصفهان شرکت می کنند، خاطرنشــان کرد: درحال حاضر منتظر بهبود شرایط هستیم و در صورت 

از سرگیری مجدد آموزش و آزمون ها، مراتب به نحو مقتضی به هنرجویان اطالع رسانی می شود.

لشکر۱۴ امام حسین )علیه السالم( اعالم کرد

سی وسومین سالگرد شهادت حاج حسین خرازی این هفته 
برگزار نمی گردد

 سی وسومین سالگرد شهادت حاج حسین خرازی که بنا بود پنج شنبه این هفته برگزار گردد لغو شد
به گــزارش خبرگــزاری بســیج،به نقــل از روابــط عمومی لشــکر ۱۴ امام حســین مراســم 
 ســی  وســومین ســالگرد شــهادت ســردار حاج حســین خرازی این هفته برگزار نمی گردد.

لشکر ۱۴ امام حسین )علیه السالم( ضمن گرامیداشت سالگرد فرمانده رشید این یگان سردار حاج 
حسین خرازی اعالم کرد بنا به درخواست خانواده محترم شهید خرازی وبرخی از مسئولین مبنی 
 بر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مراسم سالگرد این شهید واال مقام این هفته برگزار نمی گردد

الزم به ذکر است بنا بود پنج شنبه این هفته مراسم سالگرد شهید حاج حسین خرازی در گلستان 
شهدا برگزار گردد.

یک فوتی و سه مصدوم بر اثر تصادف زنجیره ای در اتوبان 
خرازی اصفهان

رییس پلیس راهور شهرســتان اصفهان گفت: تصادف زنجیره ای در اتوبان خرازی اصفهان ســه 
مصدوم و یک کشته برجای گذاشت .

ســرهنگ ابوالقاســم چلمقانی رییس پلیس راهور شهرســتان اصفهان گفت: صبح  دیروز بر اثر 
انحراف سواری پژو به ســمت کامیون کشــنده در اتوبان خرازی و انحراف کامیون به باند مخالف 
اتوبان و برخورد آن با یک عابر پیاده و دو سواری در حال حرکت، عابر در دم جان باخت و سه نفرنیز 

مصدوم شدند.

مدیر کل راه آهن اصفهان:

ضدعفونی ۶ نوبته ایستگاه راه آهن اصفهان

مدیر کل راه آهن اصفهــان با بیان اینکه اصفهان به طور مســتقیم 
قطار به مقصد قم ندارد مســیر حرکت به سمت تهران است و از صد 
درصد مسافران، شاید یک درصد آنها در ایستگاه نزدیک قم تخلیه 
می شوند، گفت: در پی شــیوع ویروس کرونا در کشور ایستگاه راه 
آهن اصفهان و سالن مسافری آن روزانه ۶ نوبت با مواد ضدعفونی 
شستشوی کامل می شود.سیدرضا ســادات حسینی در خصوص 
شیوع ویروس کرونا و تمهیدات بهداشتی برای مقابله با این بیماری 
در راه آهن اصفهان، اظهار کرد: تمام واگن های حمل مسافر بعد از 
هر سرویس و قبل از مسافرگیری و زمان تخلیه مسافر به طور کامل 

ضدعفونی می شود.
وی افزود: در پی شــیوع ویروس کرونا در کشــور ایستگاه راه آهن 
اصفهان و ســالن مســافری آن روزانه ۶ نوبت با مــواد ضدعفونی 

شستشوی کامل می شود.
مدیــر کل راه آهن اصفهان تاکیــد کرد: اقدامات پیشــگیرانه برای 
مقابله با ویروس کرونا از ۱۷ بهمن ماه تاکنون در حال انجام است، 
همچنین یک پزشک متخصص بهداشت محیط، نکات مورد نیاز را 
بعد از بازدید از ایستگاه راه آهن، سکوها، واگن ها و محیط اداری آن 

گوشزد و موارد ایراد رفع شد.

وی با اشاره به نوع محلول برای ضدعفونی ایستگاه های راه آهن و 
قطارها، گفت: بهترین محلول بنا بر توصیه وزارت بهداشت، محلول 
رقیق شده وایتکس اســت که با آن کل محیط شستشو می شود.

سادات حسینی در خصوص تردد مسافران از اصفهان در ایستگاه قم 
و برعکس نیز، توضیح داد: اصفهان به طور مستقیم قطار به مقصد 
قم ندارد مسیر حرکت به سمت تهران است و از صد درصد مسافران، 
شــاید یک درصد آنها در ایســتگاه نزدیک قم تخلیه می شوند.وی 
تاکید کرد: طی چند روز گذشته در پی شــیوع ویروس کرونا در قم 
هیچ موردی در این خصوص نداشــته ایم و خروجی مســافران به 

سمت قم و بیشتر در مسیر تهران بوده است.
مدیر کل راه آهن اصفهان با بیان اینکه در شهر قم ایستگاه خروجی 
راه آهن نداریم، گفت: مســافران قم در ایســتگاه محمدیه در ۲۵ 
کیلومتر این شهر پیاده می شوند.وی تاکید کرد: تمام ایستگاه های 
مسافربری و باری راه آهن از سوی کارشناسان راه آهن مورد بررسی 
قرار می گیرد، همچنین پاکســازی و ضدعفونی انجام می شــود.

سادات حسینی در خصوص تردد مســافران خارجی از جمله چین 
از طریق راه آهن اصفهان، گفت: اصفهان در این مدت به هیچ عنوان 

تردد مسافر چینی و خارجی نداشته است.

رئیس اتاق اصنــاف اصفهان با تاکید بــر اینکه هنوز 
دســتورالعمل محدودیت صنفی از جملــه چایخانه 
داران و قلیانی ها بــرای مقابله با کرونا ابالغ نشــده 
اســت، گفت: اتــاق اصنــاف متخصــص مقابله با 
بیماری ها نیســت و نمی تواند بــا تعطیلی صنفی، 
 جو عمومی جامعه را با بــی اطالعی و بدون تخصص

 برهم بزند.
رسول جهانگیری در خصوص اعتقاد برخی کارشناسان 
مبنی بر ضــرورت تعطیلی برخی اصنــاف همچون 
رستوران ها و یا چایخانه داران و قلیانی ها جهت مقابله 
با ویروس کرونا، اظهار کرد: روز دوشنبه اتاق اصناف در 
این خصوص نامه ای خطاب به معاونت بهداشــت و 
درمان استان اصفهان تنظیم و ارسال کرد.وی درباره 

تصمیم برای تعطیلی صنــف چایخانه داران و قلیانی 
ها به دلیل ضرورت رعایت بهداشت برای مقابله با این 
ویروس و با توجه به همگیری این ویروس، تصریح 
کرد: در این خصوص توصیه های الزم را به این اتحادیه 
و واحدهای صنفی آن کــرده ایم، اما این مســتلزم 
ابالغ دستورالعمل های بهداشــتی از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی اســت و ما نمی توانیم خودسرانه جو و 
آرامش و امنیت عمومی جامعه را برهم بزنیم.رئیس 
اتاق اصناف اصفهــان با تاکید بر اینکــه اتاق اصناف 
متخصص مقابله با بیماری ها نیســت و نمی تواند با 
تعطیلی صنفی، جو عمومی جامعــه را با بی اطالعی 
و بــدون تخصص برهم بزنــد، گفت: بــرای مقابله و 
کنترل ویروس کرونا، وزیر بهداشت در کشور تصمیم 
می گیرد و در اصفهان نیز دانشــگاه علوم پزشــکی و 
دستگاه های متولی سالمت و بهداشت استان مرجع 
تصمیم گیری هستند.وی تاکید کرد: به طور قطع این 

نامه در کمیته ای که بحث ســالمت مردم مطرح می 
شود و هر تصمیمی گرفته شود اتاق اصناف، اتحادیه 
ها و واحدهــای صنفی آماده همــکاری برای مقابله 
با این ویــروس هســتند.جهانگیری با بیــان اینکه 
اتاق اصناف نمی تواند با برخورد ســلیقه ای، دستور 
تعطیلی رستوران ها، کافی شاپ ها، چایخانه ها و ... 
را دهد، اظهار کرد: اگر مقابله با این ویروس به آستانه 
امنیت رسید و نیاز به مدیریت خاصی داشت، به طور 
قطع دانشگاه علوم پزشــکی تعطیلی و یا محدودیت 
فعالیت واحدهای صنفی را به اتاق اصناف و به دنبال 
آن اتحادیه هــا ابالغ می کند.وی تصریــح کرد: اتاق 
اصناف در رابطه با تمام صنوف اعالم آمادگی کرده، اما 
متولیان بهداشت استان در رابطه با این ویروس اگر 
احساس خطر کردند می توانند به ما اطالع رسانی کنند 
که تاکنون در این خصوص دستورالعمل یا اطالعیه ای 

صادر نشده است.

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

هنوز دستورالعمل محدودیت صنفی برای مقابله با کرونا 
ابالغ نشده است مدیر مجموعه شهر زیرزمینی نوش آباد:

مکان های گردشگری نوش آباد تعطیل شد
مدیر مجموعه باستانی شــهر زیرزمینی نوش آباد گفت: با توجه به اهمیت حفظ سالمت و آرامش 
روانی شهروندان جامعه و مقابله با ویروس کرونا مکان های گردشــگری نوش آباد به طور موقت 
تعطیل اســت.امیر کدخدایی اظهار کرد: استقبال گسترده گردشــگران از مجموعه باستانی شهر 
زیرزمینی نوش آباد و ضرورت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس، تعطیلی مکان های گردشگری به 
مراجع صاحب صالحیت پیشنهاد شد.وی افزود: مکان های گردشگری نوش آباد با موافقت شورای 
اسالمی و شهرداری نوش آباد، پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی و اداره میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشگری شهرستان آران و بیدگل از روز گذشته تعطیل شد و  بازگشایی مجدد آن اطالع رسانی 
خواهد شد.مدیر مجموعه باستانی شهر زیرزمینی نوش آباد، تصریح کرد: با توجه به اینکه کرونا دوره 
نهفتگی دارد و امکان تشخیص بیماری وجود ندارد، ممکن است برخی بازدیدکنندگان حامل این 
ویروس ناشناخته باشند که در تماس با دیگران این ویروس منتقل شود.کدخدایی گفت: هر چند 
که تعطیلی آثار تاریخی فقط شش روز است، اما حفظ امنیت روانی و کاهش هیجان ناشی از انتشار 
خبرهای نادرست و جلوگیری از انتشار شایعه در برخی شبکه های اجتماعی وظیفه همگانی است.

رییس اداره هواشناسی کاشان خبر داد:

حاکم شدن جِو ناپایدار بر دشت کاشان
رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر جوی ناپایدار در روزهای آخر 
هفته در دشت کاشان است.عباس ارغوانی اظهار کرد: بر اساس داده های هواشناسی، پدیده غالب جوی 
به صورت بارش رگباری باران و برف همراه با وزش باد نسبتًا شدید تا پنجشنبه خواهد بود که در برخی 
ساعت های روزهای جمعه و شــنبه آینده بارش پراکنده برف و باران پیش بینی می شود.وی افزود: با 
توجه به پیش بینی بارش های مؤثر، کشاورزان از انجام آبیاری های غیرضروری در روزهای آتی خودداری 
کرده و گلخانه داران نیز از استحکام سازه و پوشش گلخانه اطمینان حاصل کنند.رییس اداره هواشناسی 
کاشان، تصریح کرد: با توجه به پیش بینی وزش باد نسبتًا شدید توصیه می شود که نهال کاران نسبت به 
نصب َقِیم برای نهال های تازه کشت شده اقدام و تا ایجاد شرایط مساعد آب و هوایی از هرگونه جابجایی 
پاجوش و نهال خــودداری کنند.ارغوانی تأکید کرد: پیش بینی کاهش دما و بــروز یخبندان در مناطق 
کوهستانی، هشداری است برای بهره برداران تا نسبت به تخلیه آب موجود در دستگاه های انتقال آب 
اقدام کرده و جهت پیشگیری از سرمازدگی نهال های تازه کشت شده نسبت به پوشش نهال اقدام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

ماسک به انداز کافی ذخیره شده است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشــان گفت: مردم باید آرامش خود را حفظ کنند و با رعایت 
اصول بهداشت عمومی، از ابتال به ویروس کرونا پیشگیری کنند تا از بار روانی شیوع این ویروس در 
جامعه کاسته شود.محمدحاج جعفری در نشست خبری، اظهار کرد: مردم با عمل به آموزش هایی 
که از رسانه های رسمی ارائه می شود نباید نگران ابتال به ویروس کرونا باشند و جامعه را دچار هیجان 
کنند. بدون شک رســانه های عمومی، برای جلوگیری از رواج شــایعه و کاهش دلهره و اضطراب 
مردم نقش مهمی دارند.وی افزود: در کاشــان به اندازه کافی ماسک ذخیره شده بود، اما به علت 
درخواست های بیش از معمول توسط شهروندان، با کاهش غیرعادی ماسک روبرو شدیم که این 

کمبودها به سرعت در حال برطرف شدن است.
به گزارش ایسنا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشــان، تصریح کرد: اثر محافظتی ماسک 
برای بیماران و همراهان آن ها ضروری اســت تا این ویروس را به دیگــران منتقل نکنند، اما برای 
شهروندان عادی ضرورت ندارد. اگر ماسک در دسترس نبود، از حوله یا دستمال برای جلوگیری از 

انتشار ویروس استفاده شود.

با مسئولان

خبر ویژهشهرستان

برای مقابله با ویروس کرونا؛

چایخانه داران و قلیانی 
های اصفهان از امروز 

تعطیل می شوند
رئیس اتحادیه چایخانه داران شهرســتان 
اصفهان گفت: براساس ابالغیه این اتحادیه 
از امروز صبح )چهارشــنبه-۷ بهمن ماه( تا 
اطالع ثانوی تمام واحدهای چایخانه و قلیان 
شهرســتان اصفهان برای مقابله با ویروس 

کرونا تعطیل خواهند شد.
امیر آبدار در گفت وگو با ایســنا، در خصوص 
فعالیــت واحدهای صنفــی چایخانه، قهوه 
خانه داران و قلیان به دنبال شیوع ویروس 
کرونا در کشــور، اظهار کرد: با توجه به همه 
گیری ایــن ویــروس و بنا بــر تصمیم این 
اتحادیه و اعضای هیئت رئیســه آن، از بعد 
از ظهر دیروز، تعطیلــی واحدهای صنفی به 
آنها ابالغ شــد. وی تاکید کرد: براساس این 
ابالغیه از امروز صبح )چهارشــنبه-۷ بهمن 
ماه( تا اطالع ثانوی تمام واحدهای چایخانه 
و قلیان شهرســتان اصفهان تعطیل خواهد 
بود.رئیس اتحادیه چایخانه داران شهرستان 
اصفهان با اشاره به فعالیت برخی واحدهای 
صنفی چایخانــه غیرمجاز در اصفهان، گفت: 
متاسفانه این واحدها در َمرغ، کبوترآباد و ... 
به صورت غیرمجــاز فعالیت دارند و اتحادیه 
هیچ نظارتی بر آنها نداشته و نظارت بر عملکرد 
آنها بر عهده پلیس امنیت است.وی با بیان 
اینکه حدود ۳۰۰ واحد صنفی دارای مجوز زیر 
نظر این اتحادیه فعالیت مــی کنند، افزود: 
واحدهای دارای مجوز از امروز صبح تا زمان 
کنترل کامل این ویروس تعطیل خواهند بود.

آبدار گفت: در صورتی که براساس این ابالغیه 
واحدی تعطیل نکرد، براساس ماده ۲۸ قانون 
صنفی با واحد متخلف برخورد و سریعا پلمب 
خواهد شد و پروانه صنفی آن ابطال می شود.

وی تاکید کرد: واحدهایی که بعد از این مدت 
برحسب وظیفه انسانی خود برای مقابله یا 
شیوع کرونا تعطیل کنند، اجرای طرح های 
تشــویقی برای ادامه اشــتغال آنها در آینده 

پیش بینی شده است.

بدینوسیله به اطالع میرساند نمایندگی اوقاف و امور خيريه بخش امامزاده)بادرود( و هیات امناء آستان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد 
علیهماالسالم در نظر دارند فرش های مازاد بر نیاز آستان مقدس را از طریق آگهی مزایده به فروش برسانند:

    فرش دستباف و ماشینی: تعداد 75 تخته فرش ماشینی و دستباف 12، 9، 6 و .... متری،  به قیمت پایه کارشناسی 638/500/000 ریال 

شروط و تعهدات
۱( پيشنهاد دهندگان مي توانند تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۱۳9۸/۱۲/۲۴  تقاضاي خود را به دبیرخانه نمایندگی اوقاف و امور خیریه تحویل و رسید دریافت نمایند.

۲( مزايده راس ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۳9۸/۱۲/۲۵  در محل نمایندگی اوقاف و امورخيريه برگزار خواهد شد.
۳( کلیه هزینه های مزایده از قبیل دستمزد کارشناس، چاپ آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.

۴(   اين مزايده غیرحضوري بوده و حضور شخص متقاضي در روز و ساعت جلسه بالمانع مي باشد.
۵(متقاضیان می توانند با هماهنگی این نمایندگی و یا مدیر اجرائی آستان مقدس در ســاعات اداری از مورد مزایده بازدید و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن ۸-۵۴۳۴۷۷۷۷ و یا ۵۴۳۴۲۲۴۴ تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده                                     
 اوقاف و امور خيريه

 بخش امامزاده)بادرود(

نمایندگی اوقاف و امورخيريه - بخش امامزاده)بادرود(

روابط عمومی شهرداری گز برخوارم الف:78۶389

آگهی مزایده عمومی
شهرداری گز برخوار در نظر دارد یک دستگاه کامیونت جاروب ایسوزو ۶ تن مدل ۱۳9۰ و تیپ NPR۷۰L را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده، تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳9۸/۱۲/۲۴ به دبیرخانه شهرداری گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلی مزایده 
فوق از طریق وب سایت شهرداری به نشانی www.gazborkhar.ir در دسترس می باشد. همچنین  امور مالی شهرداری با شماره تلفن ۴۵۷۲۱9۶۱-۰۳۱ داخلی 

۱۲۰ در ساعات اداری آماده پاسخ گویی به سواالت احتمالی می باشد.

نوبت اول

دادســتان عمومی و انقالب اســتان اصفهــان گفت: ترس و 
اضطراب ناشی از این بیماری از خود این بیماری خطرناک تر 
اســت و مردم بهتر اســت ضمن رعایت بهداشــت فردی به 
شایعات توجهی نداشته باشند؛ دادستانی نیز در زمینه ایجاد 
شــایعه و ایجاد دلهره در بین مردم پیگیری های الزم را انجام 
خواهد داد.علی اصفهانی با اشاره به آخرین وضعیت تعطیلی 
مدارس اســتان در پی شــیوع بیماری کرونا اظهار داشت: در 
روزهای گذشته تصمیم گیری در خصوص فعالیت مدارس بر 
عهده استانداری ها بوده، اما اکنون تصمیم درباره ادامه فعالیت 

مدارس برعهده ستادملی پیشگیری از بیماری کرونا است.
دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان ادامه داد: بر همین 
اساس رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان و  استاندار 
اصفهان برای بررســی ابعاد و پیگیری بیشــتر این موضوع 
هم اکنون در تهــران حضور دارند تا دربــاره وضعیت ادامه کار 
مدارس استان با مسئوالن متولی این مسأله رایزنی کرده و در 
این باره از آن ها کسب تکلیف کنند.وی تصریح کرد: اگر بنا بر 
تعطیلی مدارس در روزهای آتی بود باید به مردم اطالع رسانی 
شود و اگر بنابر عدم تعطیلی مدارس نیز گرفته شد، باید علت 
عدم تعطیلی به استحضار مردم برسد.اصفهانی درباره احتکار 
اقالم بهداشتی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع کرونا، ادامه 
داد: از نهادهای متولی خواسته شــده تا به این موضوع ورود 
پیدا کنند و با افرادی که گران فروشی و احتکار می کنند، برخورد 
شود؛ همچنین تصمیم گرفته شده که ماسک و مواد ضدعفونی 
کننده در سطح گسترده  توزیع شود تا مردم در این زمینه دچار 
مشکل نباشند.دادســتان عمومی و انقالب استان اصفهان با 
اشاره به موضوع ایجاد شایعه در فضای مجازی توسط برخی 
افراد در زمینه بیماری کرونا خاطرنشان کرد: ترس و اضطراب 
ناشــی از این بیماری از خود این بیماری خطرناک تر اســت 
و مردم بهتر است ضمن رعایت بهداشــت فردی به شایعات 
توجهی نداشته باشند؛ دادستانی نیز در زمینه ایجاد شایعه و 
ایجاد دلهره در بین مردم پیگیری های الزم را انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: احتکار لوازم بهداشــتی در انبارها و داروخانه ها 
عالوه بر اینکه غیراخالقی است، جرم محسوب می شود و اگر 
مواردی از احتکار یا توزیع خارج از عرف را پیدا کنیم قطعًا با آن 
برخورد خواهیم کرد، این افراد بدانند مردم آن ها را نمی بخشند 

و مقامات قضائی نیز با آن ها برخورد می کنند. 

 دادستان اصفهان با اشاره به فضایی که در رابطه با 
کرونا شکل گرفته است: 

  با شایعه پراکنان برخورد 
قاطع می کنیم

   تاریخ : ۱۳9۸/۱۲/۰۶
  شماره : 9۸/۱۲۱۲۴۸۷ 

هیات امناء آستان مقدس - امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد علیهماالسالم   

م الف: 78۶010
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گز طهماسبی بلداجی اصلی
دارنده ی اولین گارگاه دیجیتال آنالین 

در سراسر کشور

طرح »هم پیوندی« کالن شهرها با شهرهای استان 
سیستان و بلوچستان به پیشنهاد شهرداری اصفهان، 
در سی و هشتمین نشست کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی کالن شهرها به تصویب رسید.  به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، پس 
از آنکه دکتر نوروزی، شــهردار اصفهان شــخصا به 
شهرهای درگیر سیل استان سیستان و بلوچستان، 
ســفر کرد، در نامــه ای خطاب به رییــس مجمع 
شهرداران کالن شهرهای ایران نوشــت: با توجه به 
مشاهدات عینی در سفر به مناطق سیل زده سیستان 

و بلوچستان، پیشنهاد می شود مجمع کالن شــهرها با تشکیل کارگروهی ویژه 
برای انجام فعالیت های الزم در این منطقه در سه سطح کوتاه، میان مدت و بلند 
مدت وارد عمل شــود. چراکه اعتقاد داریم اگر مجمع شهرداران کالن شهرهای 
ایران در اجرای طرح »هم پیوندی« با شهرهای بلوچستان هم ساز و هماهنگ 
شــوند، می توان 18 نقطه تعریف شــده را با ظرفیت های موجود به سطحی از 
تاب آوری رساند تا ضمن کاهش آسیب های ناشی از محرومیت های متعدد در 
این استان، بتوانیم پایگاه های میان فرهنگی را شکل داده که این امر خود باعث 
و بانی محرک توسعه در دیگر نقاط محروم این منطقه خواهد بود و اثرات آن تنها 
به زمان سیل محدود نخواهد شد.حال، کمال مرادی، دبیر کل مجمع شهرداران 
کالن شهرهای ایران از اجرای طرح »هم پیوندی« کالن شهرها با شهرهای استان 
سیستان و بلوچستان بر اساس پیشنهاد شهردار اصفهان در آینده نزدیک خبر 
داده است. کمال مرادی اعالم کرد: طرح »هم پیوندی« کالن شهرها با شهرهای 
استان سیستان و بلوچستان به پیشنهاد شهرداری اصفهان، در سی و هشتمین 
نشست کمیســیون فرهنگی و اجتماعی کالن شــهرها به تصویب رسید و پس 
از موافقت شــهرداران، این طرح به منظور محرومیت زدایی از شهرهای استان 
سیستان و بلوچستان به ویژه در مناطق آسیب دیده از سیل اخیر در موضوعات 
فرهنگــی، اجتماعی، عمرانی، شــهری و… اجرایی می شــود. دبیر کل مجمع 
شهرداران کالن شهرها افزود: انجام اقداماتی همچون ایجاد فرهنگ سراها، مراکز 
تفریحی و مراکز کارآفرینی، بازسازی خسارات تحمیلی به امکانات زیرساختی 
از جمله معابر و خطوط مواصالتی و اقدامــات اصالحی برای ایجاد پل ها و… و 
همکاری در بخش های دیگری مانند برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی از 

جمله اقدامات مورد نظر در طرح هم پیوندی است.  

هم پیوندی اصفهان با » بنت«  

در این زمینــه رییس کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی مجمع شــهرداران کالن شــهرهای 
ایران و معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: 
اصفهان شهر »بنت« را برای هم پیوندی با خود 
انتخاب کرده تا این شــهر را به سطحی از تاب 
آوری و پایداری برساند تا به صورت شبکه ای، 
زیستگاه های انسانی و کانون های جمعیتی 
اطراف آن را نیز بهره منــد کند. محمد عیدی، 
اعالم کرد: بــه دلیل اثراتی که ســیل بر مردم 
بلوچستان وارد کرده بود و پس از بازدیدی که 
به اتفاق شهردار اصفهان از این مناطق داشتیم، طرح »هم پیوندی« را پیشنهاد 
دادیم. از آنجا که هموطنان سیل زده این اســتان با وجود ظرفیت های بسیار 
زیاد طبیعی و فرهنگی و گردشگری، در منطقه ای محروم زندگی می کنند، این 
طرح بسیار حائز اهمیت است. وی افزود: واژه »هم پیوندی« الهام گرفته از این 
مفهوم شعر سعدی اســت که همه ما عضو یک پیکر هستیم. چراکه فرزندان 
بلوچستان فرزندان وطن هستند و این شــهر به لحاظ داشتن صنایع دستی 
و فرهنگ بسیار غنی، اســتعداد آن را دارد که گردشــگری طبیعی و فرهنگی 
قدرتمندی داشته باشد.  وی تصریح کرد: طرح »هم پیوندی« در کالمی ساده 
بیانگر آن است که شهر اصفهان در مسیر توسعه پایدار دست دیگران را بگیرد و 
آنها را در این مسیر به لحاظ اجتماعی، فضاهای کالبدی و تاب آور شدن، همگام 
کند. رییس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کالن شهرهای 
ایران تصریح کرد: باعث افتخار است که طرح »هم پیوندی« نه تنها در مجمع 

کالن شهرها بلکه مورد استقبال مردم بلوچستان نیز قرارگرفته است.

نامه مقامات شهری و سر طایفه های شهر »بنت« به شهردار اصفهان   
وی گفت: روز گذشته نامه ای از طرف شهردار، رییس شورای شهر، امام جمعه 
شیعه و سنتی، چهار طایفه بزرگ و مردم شــهر »بنت« برای شهردار اصفهان 
ارســال و از اینکه این شــهر به عنوان هم پیوند اصفهان انتخاب شــده، ابراز 
خرسندی کردند و به طور رسمی از شهردار اصفهان برای سفر به شهر بنت دعوت 
به عمل آوردند. در این زمینه اصفهان آمادگی دارد همراه با تشــکل های مردم 
نهاد فعال در حوزه های اجتماعی، خدماتی همچنین ساختارهای رسمی فعال 
در شهرداری اصفهان به کمک مردم شهر بنت شتافته و الگویی از توسعه پایدار 
را مبتنی بر اقتضائات زیست بومی آن منطقه ارائه کند تا از توسعه پایداری که 

ایجاد می شود همه کشور متنعم شوند. 

مدیرعامل ســازمان ساماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده  های کشاورزی 
شهرداری اصفهان گفت: با توجه به ضدعفونی کردن فروشگاه های کوثر طی چند 

مرحله در روز، فعالیت این مراکز در شهر اصفهان همچنان ادامه دارد.  
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمد مجیری با اشاره 
به اینکه فعالیت فروشگاه های کوثر اصفهان به دلیل انجام اقدامات ضدعفونی 
و رعایت موارد بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا همچنان در شهر اصفهان 
ادامه دارد، اظهار کرد: در همین زمینه تصمیماتی برای ضدعفونی کردن فروشگاه 
ها در چند مرحله از روز گرفته شده و این تصمیمات اجرایی شده و ادامه دارد.      
وی ادامه داد: ضدعفونی کردن ســطوح و قراردادن اسپری در اختیار مشتریان 

هم اکنون در فروشگاه های کوثر انجام می شود.     
مدیرعامل ســازمان ساماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده  های کشاورزی 

شهرداری اصفهان افزود: با توجه به رعایت موارد بهداشتی و ایمنی در فروشگاه 
ها، آمار مراجعات مردمی تغییری نســبت به روزهای دیگر نداشــته است و با 
توجه به کاهش تراکم فروشگاه در صبح ها، بهتر است مردم خریدهای خود را 
به ابتدای صبح موکول کنند تا از تشکیل صف در صندوق ها هم جلوگیری شود.      
وی از افزایش تعداد صندوق ها در فروشگاه های کوثر اصفهان خبر داد و گفت: 
این اقدام هم از تشکیل صف جلوگیری خواهد کرد. همچنین ترولی های مورد 
استفاده در فروشگاه ها بعد از هر بار مصرف از سوی مردم ضدعفونی می شود.

مجیری در پاســخ به ســوالی در مورد احتمال تعطیلی فروشگاه های کوثر در 
روزهای آتی اظهار کرد: این تصمیم و دستورالعمل از سوی مدیریت بحران استان 
و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که متولی تخصصی سالمت است، گرفته خواهد 

شد و تاکنون چنین ابالغی به شهرداری نشده است.  

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رییس جمهور ، دوشنبه 5 اسفند ماه در 
بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه توانایی های فنی مهندسی ایران با 
محوریت رونق تولید با دستاوردهای این شرکت آشنا شد .وی با ابراز خرسندی از 
تولید ریل ملی به عنوان یک افتخار بزرگ ، گفت :  تولید این محصول استراتژیک 
با طراحی و پیچیدگی های خاصی که دارد ، کار بسیار بزرگی است که کارشناسان 

و متخصصین کشورمان توانستند برای اولین بار آن را تولید کنند .
ستاری از مجاهدت و همکاری همه تالشگران جبهه صنعت در ذوب آهن اصفهان 

که توانسته اند در راستای بومی سازی و تولید دانش گام بردارند قدردانی کرده 
و اظهار امیدواری کرد که این حرکت های جهادی با جدیت بیشتر دنبال شود .

معاون علمی و فناوری رییس جمهور به طور ویــژه از غرفه ذوب آهن اصفهان 
و نمونه ریل تولید شده در این شرکت بازدید کرد و مرتضی شیرین پرور؛ مدیر 
تحقیق و توسعه در خصوص چگونگی تولید و توانمندی های ذوب آهن اصفهان 
در راســتای تولید انواع ریل و به کارگیری آن در خطوط ریلی کشــور مطالبی را 

ارائه داد .

پیشنهاد شهردار اصفهان مورد استقبال مجمع شهرداران کالن شهرها و مردم بلوچستان قرار گرفت؛
» هم پیوندی« اصفهان با شهر » بنت«  

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده  های کشاورزی شهرداری:

فروشگاه های کوثر فعال است

معاون علمی و فناوری رییس جمهور :

تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان ، افتخاری بزرگ برای کشور است
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