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روش هاى خوابیدن که در برابر کرونا مقاومتان مى کند کرونا میزان حوادث را در اصفهان کاهش دادضبط «دورهمى» سرانجام بدون تماشاگر شدپیشنهاد بازگشایى مدارس از اول اردیبهشت  نه میثاقیان به میثاقى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

صبحانه 
ممنوع براى
 40 ساله ها 

اصفهان قرنطینه نمى شود
3
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امکان خرید تلفنى 
از بازارهاى کوثر  

اصفهان 
قم را پشت سر گذاشت

تبعات نسخه نوشتن 
آقاى دکتر 
طب سنتى  ناتوانى استاندارى 

در کنترل کرونا

 انتخاب هاى زیادى براى صبحانه وجود دارد، اما اگر 40 
سال به باال سن دارید، باید صبحانه هایى را براى خود 

ممنوع کنید. در این مطلب با ما همراه باشید.
وقتى جوان تر هستید، بدن شما مى تواند مطابق با برخى 

از گزینه هاى نامناسب در صبحانه نیز...

طنازى همیشگى مردم اصفهان پایان ندارد. شاید 
بخاطر همین روحیه است که افراد درگیر با کرونا 
در این شهر به سه دسته تقسیم شده اند: گروهى 
که مبتال هستند، گروهى که به باور خطرناکى این 
بیمارى رسیده و خانه نشین شده اند و گروه کثیرى 
که این اپیدمى وحشــتناك را به سخره گرفته اند 
و بدون ترس و واهمه در کوچه و خیابان پرســه 

مى زنند.
شاید همین گروه سوم هستند که مشکل رفع این 

بیمارى را تا حدود زیادى غیر ممکن کرده اند. اما 
در مقابل آن، مسئولین استان براى تشویق مردم به 

قرنطینه پیشگیرانه به چه کارى مشغولند؟
متأسفانه و بر اساس آنچه به چشم مى آید مدیران 
ارشد استان هنوز نتوانسته اند آنطور که باید و شاید 
یارى مردم را با خود همراه نموده و مانع از رشــد 
روزافزون مبتالیان شوند. دلیل آن هم آمارى است 
که هر روز منتشر مى شود و این استان را از وضعیت 
زرد و قرمز وبحران...                            ادامه در صفحه 6

4

ممانعت از ورود گردشگران به اصفهان از ممانعت از ورود گردشگران به اصفهان از 2121 اسفند اسفند
در قالب در قالب 66 ایستگاه پلیس در  ایستگاه پلیس در 66 نقطه استان صورت گرفته است  نقطه استان صورت گرفته است 

استاندار اصفهان: به شدت با کسانى که منازل خود را به مسافران اجاره دهند برخورد مى شوداستاندار اصفهان: به شدت با کسانى که منازل خود را به مسافران اجاره دهند برخورد مى شود
3

به رغم درخواست مسئوالن پزشکى و بهداشتى استان؛

کرونا چه بالیى بر سر جام مى آورد؟
لیگ برتر فوتبال ایران پس از شیوع کرونا تعطیل شد. اتفاقى 
که امروز تقریبًا همه فوتبال جهــان را درگیر خود کرده و باعث 

ایجاد یک بحران بزرگ شده است.
ســازمان لیگ و برنامه ریزان آن تالش هاى متفاوتى را براى به دست 
آوردن راهى براى ادامه مســابقات انجام مى دهند اما هنوز هیچ توافق 

قطعى در این باره رخ نداده است.
در این باره حتى کشورهاى...
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در صفحه 5 بخوانید

هم افزایى؛ حلقه مفقوده مدیریت بحران

رهاسازى بعدى آب 
براى کشاورزان،
دهه اول فروردین

همکارى شجریان و مشکاتیان از کجا آغازشد 
به بهانه انتشار آلبوم  ناشنیده «خراسانیات» 

4

در تعداد مبتالیان به کرونا؛

3

4

توصیه هاى توصیه هاى 
کرونایى کرونایى 
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وزیر راه و شهرسازى در پاسخ به این سئوال که گفته 
شــده برخى از اعضاى هیئت دولت به ویروس کرونا 
مبتال شدند، گفت: متأسفانه صحبت و شایعاتى در این 
خصوص مطرح شده است، اما تمامى اعضاى هیئت 

دولت سالم و پاى کار هستند. 
محمد اســالمى با بیان اینکه تنها زمانــى که آقاى 
حریرچى مبتال به کرونا شــد آقــاى رحمانى (وزیر 
صمت) به دلیل رزمنده شــیمیایى بودن مالحظاتى 
را براى قرنطینه شــدن در نظر گرفــت، اما من خبر 
موثقى ندارم که ایشــان به علت کرونا وارد قرنطینه 
شــد یا خیر. وى تأکید کرد: جهانگیــرى معاون اول 

رئیس جمهور و آقاى روحانى هر دو ســالم و پاى کار 
هســتند و روز جمعه دو تا ســه مرتبه از طریق تلفن 
تمامى امور را پیگیرى مى کنند و با بنده هم به صورت 
مفصل تلفنى تمامى امور را پیگیــرى مى کنند. ولى 
متأسفانه شــایعاتى مطرح مى شــود که نباید به آنها 

توجه کرد.
وزیر راه و شهرسازى در پاســخ به این سئوال که آیا 
پروازهاى چین به ایران عامــل انتقال ویروس کرونا 
به کشور بوده است، اظهار کرد: متأسفانه برخى افراد و 
برخى از رسانه هایى که خیرخواه مردم نیستند چنین 

اخبار کذبى را مطرح کرده اند.

مشــاور وزیر آموزش و پرورش درباره تأخیر در پایان 
زمان آموزش در این سال تحصیلى گفت: تا کنون یک 
ماه تعطیلى داشته ایم که ممکن است بعد از عید نوروز 

هم تداوم یابد. 
عبدالرســول عمادى افزود: اولین ســناریو، تشکیل 
کالس ها بعد از 15 فروردین است. به این ترتیب یک 
ماه وقفه اســفند ماه را داریم که بــا آموزش در فضاى 
مجازى، ارتبــاط معلمان با دانش آمــوزان و آموزش 
تلویزیونى تا حدى جبران شده است و پیش بینى شده 
پنج شنبه ها هم در صورت بازگشایى مدارس به روزهاى 
آموزش افزوده شــوند. البته پیشنهاد کردیم با توجه به 

یک ماه تعطیلى اســفند، امتحانات بــه جاى روزهاى 
ابتدایى خرداد، از 17 خرداد برگــزار و کنکور هم 15 تا 

20 روز معوق شود.
عمادى گفت: سناریوى بعدى این است که مدارس از 
اول اردیبهشت باز شــود و به همین نسبت آزمون ها با 
تأخیر برنامه ریزى مى شوند و پیشنهاد مى شود کنکور 
هم یک تا دو هفته به تعویق بیافتد و نیمه خرداد تا اواخر 
خرداد را براى آن پیش بینــى کردیم. وى افزود: اگر تا 
آخر خرداد هم نتوانیم کالس ها را تشکیل دهیم باید به 
برگزارى آزمون ها در مرداد و شهریور فکر کنیم و آزمون 

سراسرى هم در مرداد یا شهریور برگزار شود. 

روحانى و جهانگیرى
 کرونا نگرفته اند

پیشنهاد بازگشایى مدارس از 
اول اردیبهشت 

الکل 
تأثیرى روى کرونا ندارد

   فارس | رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى 
رفســنجان به مصرف الکل غیرمجاز توســط 
برخى در کشور براى جلوگیرى از ابتال به بیمارى 
کروناویروس اشاره کرد و گفت: الکل هیچ نقشى 
در ابتال یا عدم ابتال به کرونا ندارد، ویروس کرونا 
در مجارى تنفسى و ریه فرد تکثیر مى شود، در 
حالى که الکل خوراکى وارد سیســتم گوارشى 
مى شــود. على اســماعیلى ندیمى متذکر شد: 
متأســفانه در نقاطى از کشور شاهد موارد مرگ 
و میر ناشى از مصرف الکل غیرمجاز هستیم که 
موجب شده مشکالت کادر درمانى را در شرایط 

شیوع کروناویروس افزایش دهد.

فراوانى مرگ و میر کرونا
   انتخاب | کیانــوش جهانپور، رئیس مرکز 
روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت 
بامداد شنبه در حســاب توییترى خود نوشت: 
حداقل ســن ابتال به این ویروس در کشور زیر 
یکسال و حداکثر ســن ابتال نیز 98 سال بوده 
است. حداقل سن فوت ناشى از ویروس کرونا 
در ایران مربوط به کودك سه ساله اى است که 
به سرطان خون مبتال بوده و حداکثر سن نیز 91 
سال است. نسبت مرد به زن در افراد فوت شده 
4 به یک و میانگین سنى افراد فوت شده تاکنون 
67 سال بوده است. میانگین سنى ابتال هم 54 

سال است.

خبرنگار صدا و سیما
 کرونا گرفت

   فارس | ترانه تازیکه، خبرنگار صدا و سیماى 
مرکز گلستان روزهاى گذشته به بیمارى کرونا 
مبتال شد و هم اکنون در منزل با قرنطینه خانگى 
در حال طى دوران درمان است. وى از خبرنگاران 
با سابقه واحد خبر صدا و سیماى مرکز گلستان 
اســت که این روزها در بخش خبر رادیوى این 
مرکز فعال است. براســاس پیگیرى اخبار، وى 
تنها و نخستین خبرنگار مبتال شده به ویروس 

کروناست./1461

درگذشت 
چهارمین پرستار گیالنى 

   عصرایران | ناهید نوشاد، پرستار بازنشسته 
مرکز آموزش درمانى رازى و شاغل در بیمارستان 
گلسار رشت در راه خدمت رسانى به بیماران بر اثر 
ابتال به کرونا جان به جان آفرین تسلیم کرد. او 
چهارمین پرستار گیالنى است که بر اثر ابتال به 

کرونا از دنیا مى رود.

کرونا به معلم ها هم
 رحم نکرد 

   ایلنــا | تا امروز 21 معلم شاغل و بازنشسته 
کشور در اثر ابتال به کرونا، جان خود را از دست 
داده اند که بیشتر آنها ساکن استان قم بوده اند. از 
این تعداد 9 نفر در اســتان قم، پنج نفر در استان 
گیالن، سه نفر در استان قزوین، دو نفر در استان 
تهران و یک نفر در اســتان خراسان رضوى به 
همراه مســئول روابط عمومى مــدارس صدرا 

فوت کرده اند.

انجام روزانه
 6000 تست کرونا 

   ایرنا | رئیس انســتیتو پاستور ایران گفت: 
بیــش از 220 هزار کیت تشــخیصى به ایران 
اهدا و حــدود 80 هزار مورد آن مصرف شــده 
اســت. اکنون روزانه 6000 تست کرونا در 50 
آزمایشــگاه دولتى انجام و جواب نمونه ها 48 

ساعته آماده مى شود. /1460

مبلغ یارانه کرونا اعالم شد
   خبر آنالین | رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
با اشــاره به حمایت دولت از برخى خانوارها که به دلیل 
شیوع کرونا با آسیب جدى کسب و کار روبه رو شده اند 
گفت: کسانى که شغل خاصى براى تأمین درآمد ثابت 
ندارند، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى شناسایى 
شده اند و تا پایان اسفند ماه سال جارى یک بسته حمایتى 
اختصاص یافته و به آنان مبالغى پرداخت خواهیم کرد. 
محمدباقر نوبخت افزود: سه میلیون خانوار بدون درآمد 
ثابت شناسایى شده اند و بین 200 تا 600 هزار تومان به 

آنان پرداخت مى شود./1462

پیش بینى تورم 25 درصدى 
   ایرنــا | بر اســاس پیش بینى مرکز پژوهش هاى 
مجلس، تورم در سال آینده بین 20 تا 25 درصد خواهد 
بود. این مرکز اعالم کرد: باید توجه داشــت در صورتى 
که دولــت تدبیر الزم را براى تأمین کســرى بودجه از 
طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتى نیاندیشد، 
پولى شدن کسرى بودجه ســال 1399 مى تواند منجر 

به افزایش مجدد نرخ تورم در سال 1399 شود./1463

احتمال کرونایى شدن «ترامپ» 
   ایرنا | رسانه هاي آمریکایی گزارش دادند که تست 
کروناي نفر دومی که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور 
آمریکا را اخیراً در عمــارت ماراالگو مالقات کرده هم 
مثبت شده اســت. ترامپ در دو روز از نزدیک با دو نفر 

تماس داشته که تست کرونایشان مثبت بوده است.

براى کمک آماده ایم
   فارس | رئیس جمهور چین طى سه نامه جداگانه 
به رهبران ایران، ایتالیا و کره جنوبى از آمادگى این کشور 
براى هرگونه کمک در جنگ با کروناویروس خبر داد. 
دولت چین تا کنون چندین محموله پزشــکى شــامل 
کیت هاى تشخیص کرونا، ماسک و دیگر لوازم پزشکى 

را در اختیار ایران قرار داده است. /1464

رنگین خون ها!
   برترین ها | یک عضو هیئت رئیســه فراکسیون 
امید مجلس شوراى اســالمى از تعطیلى مجلس انتقاد 
کرد.  مصطفى کواکبیان، نماینــده تهران در مجلس 
شوراى اسالمى، در حساب توییترى خود نوشت: « بارها
گفته ام تعطیلى مجلس در اوضاع کرونایى به نفع کشور 
نیســت زیرا کارگران و کارمندان مى گویند چرا ما باید 
کار کنیم اما جلســات علنى در اسفندماه تعطیل باشد!؟ 
مگر خون نمایندگان رنگین تر ازخون مردم و مدافعان 

سالمت است!؟»

ابتالى مدیر سرشناس بانک 
به کرونا 

   رکنا | مدیر بانک کشاورزى استان گلستان از ابتالى 
خود به ویروس کرونا خبر داد و به مردم هشدار داد اگر 
جان خود و کارکنان بانک را دوســت دارند به بانک ها 
مراجعه نکنند. وحید صیادى افزود: هم اکنون که به شما 
مردم شریف پیام مى دهم تعداد 17 نفر از کارکنان از جمله 

خود اینجانب مبتال به این ویروس شده ایم.

افزایش مرگ الکلى در خوزستان
   ایســنا | ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى 
جندى شــاپور اهواز از مراجعات به مراکز درمانى در پى 
مسمومیت ناشــى از مصرف مشروبات الکلى تقلبى در 
خوزســتان و افزایش تعداد قربانیان به 49 نفر خبر داد. 
على احسان پور افزود: از 612 مورد مراجعه اى که تاکنون 
در اثر مسمومیت با مشــروبات الکلى تقلبى به مراکز 
درمانى خوزستان انجام شده، اکنون 33 نفر بسترى اند 
که از این تعداد، 14 نفر در بخش مراقبت هاى ویژه تحت 

درمان هستند.

خبرخوان

این روزها با طرح ادعاهــا و اظهارات برخى مدعیان طب 
سنتى  درباره  کرونا، ســخنان دو ماه پیش فرزند آیت ا... 

شاهرودى درباره  علت مرگ او یادآورى شده است.
به گزارش «انصاف نیوز»، پیگیــرى ها براى پیدا کردن 
فردى که فرزند آیت ا... هاشــمى شاهرودى به آن اشاره 
کرده اســت بى نتیجه ماند اما به نظر مى رسد او یکى از 
شناخته شــده ترین مدعیان طب اســالمى باشد که در 
روزهاى اخیر هم موضع عجیبى از او منتشر شده و مدعى 

توان درمان فرد مبتال به کروناست.
با این حال فرزند مرحــوم آیت ا... حائرى شــیرازى در 
یادداشتى تلگرامى مدعى است که پدرش و مرحوم آیت 
ا... شاهرودى از تجویزهاى حسین روازاده استفاده کرده اند. 

حســین روازاده و عباس تبریزیان مدعیان طب اسالمى 
هستند که بسیار حاشیه ساز شده اند.

حجت االسالم شهاب الدین حائرى شیرازى، فرزند آیت 
ا... حائرى شــیرازى امام جمعه  سابق شیراز در یادداشتى 
تلگرامى نوشت: «مرحوم پدر، على رغم تأکید همه اطبا بر 
ضرورت عمل جراحى و برداشتن عضو سرطانى به طبابت 
طبیب َعلَفى که آیت ا... هاشمى شاهرودى معرفى کرده 
بود گردن نهاد. این شخص کسى نبود جز همان حکیم(!) 
روازاده معروف که بعداً فرزند ارشد مرحوم آیت ا... محمود 
شاهرودى، ریاست مجمع تشخیص مصلحت با تأسف 
سبب مرگ زودهنگام پدر خویش را عمل به طبابت همین 
شخص دانست و تأخیر در عمل به دستور پزشکان جدید.»

تبعات نسخه نوشتن آقاى دکتر طب سنتى 

پایگاه اطالع رســانى «خبرآنالین» روز گذشته گزارش 
جالبى از وضعیت این روزهاى بهشت زهرا(س) در تهران 
منتشر کرد و با کسانى به گفتگو پرداخت که در قبرستان 
پایتخت در حال کار هستند. اظهار نظر دو نفر از این افراد 

درباره روزهاى کرونایى این قبرستان خواندنى است. 
  «رحیم»، کارگر بخش تدفین اســت که 25 سال پیش 
داوطلبانه به بهشــت زهرا(س) رفت و براى دفن اموات 
ثبت نام کرد و حاال یکى از قدیمى هاى این شغل به حساب 
مى آید. او ماهانه حدود شش میلیون تومان حقوق مى گیرد:
«در همین هفته ها بیش از صد نفر را کــه بر اثر ابتال به 
ویروس کرونا فوت کرده بودند، دفن کردیم. من در این 
25 سال، هیچ وقت با چنین شرایطى مواجه نشده بودم. در 
بین پیکرها از جوان 30 ساله تا فرد 80 ساله وجود داشته 
اما بیشترشان مسن بوده اند. ما بیشتر پیکرهاى مبتال به 
کرونا را در طبقات آخر قبرها، در عمق 3 مترى زمین خاك 
مى کنیم. سپس حدود سه کیسه حاوى 10 تا 15 کیلوگرم 
آهک روى ســنگ لحد مى ریزیم. بعد از خاکسپارى هم 
به دفترمان در همان بهشــت زهرا(س) مى رویم و تمام 

وســایلمان از جمله بیل و کلنگ را با الــکل و وایتکس 
ضدعفونى مى کنیم. لباس هاى مخصوص، دســتکش 
و ماســکمان را هم بعد از هر بار دفن پیکرهاى مبتال به 

کرونا، مى سوزانیم.» 
  «على»، راننده آمبوالنس حمل میت است. حقوق او 
در ماه سه میلیون تومان است و حدود 10 سال است که به 

این شغل روى آورده:
«پیکرها داخل کاور اســت. ما آنها را با برانکارد به داخل 
ماشــین منتقل مى کنیم و سپس به ســردخانه بهشت 
زهرا(س) مى بریــم و تحویل مــى دهیم. مــا در این 
هفته ها پیکرهایى هم بردیم که بر اثر مشکالت تنفسى 
فوت کرده بودند اما در گواهى شان چیزى از کرونا نوشته 
نشده بود. به خانه که مى رسم، دست هایم را باال مى گیرم، 
شبیه افرادى که قرار اســت آنها را بگردند؛ سپس پسرم 
لباس هایم را از بدنم درمى آورد. موبایل و کلید و... را هم 
مى گیرد. بعد سریع به حمام مى روم. وظیفه ما همین است. 
باید کارمان را انجام بدهیم. من حتى وصیتنامه ام را هم 
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کرونا از نگاه کارگر تدفین و راننده آمبوالنس حمل میت

امیرعلى اعالیى، فیلمســاز و مستندسازى که بیش از ده 
سال است در ایتالیا زندگى مى کند، در گفتگو با «ایلنا»، با 
اشاره به وضعیت قرنطینه اى که در این کشور اعمال شده، 
گفت: ایتالیا یک کشور توریستى است که بخش زیادى از 
اقتصاد و درآمد آن بر گردشگرى و صنعت توریسم متکى 
است و در این میان چینى ها نقش پررنگى در تأمین منافع 
این صنعت در ایتالیا دارند و بزرگ ترین اقلیتى هستند که 

در این کشور حضور دارند.
اعالیى ادامه داد: کرونا در ایتالیا ابتدا توسط یک ایتالیایى 
که از چین بازمى گشت در استان میالن و شهر لومباردیا 
دیده و پخش شد. گســترش این ویروس ابتدا از شمال 
ایتالیا آغاز شد. مسئوالن این کشور ابتدا 9 شهر را قرنطینه 
کردند تا رفت و آمد در آن کمتر انجام شود. در آن زمان اگر 
کسى مى خواست از شهرى به شهر دیگرى مسافرت کند 
باید برگه تردد و سالمت مى گرفت تا اجازه مسافرت داشته 
باشد. دولت راه هاى اصلى را بسته بود و تردد با حمل و نقل 
عمومى هم بسیار سخت بود. گرچه درنهایت گروهى از 
ایتالیایى ها به صورت غیرمجاز با تاکســى از جاده هاى 
فرعى مســافرت هاى خود را دور از چشــم پلیس انجام 
مى دادند و همین مســئله هم باعث شد تا ویروس کرونا 

بیشتر گسترش پیدا کند.
اعالیى ادامه داد: یکى از مشکالت کشور ایتالیا این است 
که میانگین ســنى در این کشور زیاد اســت و از آنجا که 
کهنساالن بیشتر در معرض ابتال به این بیمارى هستند، 
آمار مرگ بر اثر بیمارى کرونا در ایتالیا افزایش پیدا کرد. 
به همین دلیل هم هفته گذشته ابتدا مدارس و دانشگاه ها 
تعطیل شــد و وقتى این تدبیر نیز مثمرثمر واقع نشــد، 
«کونته»  (نخست وزیر ایتالیا) دستور قرنطینه کل کشور 

را صادر کرد.

به گفته این فیلمســاز؛ یکى از عادات معمول مردم ایتالیا 
اعم از مرد و زن این است که به محض دیدن همدیگر با 
هم دست مى دهند و روبوسى مى کنند، شاید چیزى شبیه 
کشور خودمان. آنها در این روزها به رغم هشدارهاى داده 
شده هنوز به این عادت پایبند هســتند و به هشدارهاى 
بهداشتى توجهى نمى کنند. همچنین از ماسک، دستکش 
و مواد ضدعفونى کننده بسیار کم استفاده مى کنند البته باید 
متذکر شوم که ماسک و الکل بعد از اعالم قرنطینه بسیار 

کمیاب شده است.
اعالیى با اشاره به اینکه با اعالم قرنطینه کشور، مقررات 
بسیار سختى در کل کشور اعمال شد گفت: تردد در جاده ها 
و حمل و نقل عمومى و شــهرى به شدت توسط پلیس 
کنترل مى شود. کلیه مراکز فرهنگى، مدارس، دانشگاه ها، 
رستوران ها و مسابقات ورزشى تا سوم آوریل تعطیل هستند 

و فقط مغازه هــاى فروش مواد غذایى به صورت بســیار 
محدود و داروخانه ها مى توانند فعالیت کنند.

این مستندساز ساکن ایتالیا افزود: فعالیت فروشگاه هاى 
مواد غذایى و داروخانه ها مدام توسط پلیس کنترل مى شود. 
در هر فروشــگاه مواد غذایى نباید پنج نفر بیشتر حضور 
داشته باشــند و اگر فردى ببیند پنج نفر داخل یک مغازه 
هســتند، باید بیرون بایســتد تا یکى از آنها خارج شود و 
سپس او به مغازه وارد شود. در داروخانه ها نیز فقط دو نفر 
مى توانند همزمان حضور داشته باشند و تا آنها خارج نشوند، 
فرد جدیدى نمى تواند وارد شود. همچنین فروشگاه ها و 
داروخانه ها با کشیدن یک خط زرد به افراد مى گویند باید 
پشت خط زرد و در فاصله یک مترى از دیگران بایستند. 
در اتوبوس نیز مسافران باید حداقل یک متر و نیم از راننده 

فاصله بگیرند.

وى ادامه داد: کســانى که مى خواهند در شهر تردد کنند 
باید یک برگه تردد به صورت اینترنتــى تکمیل کنند و 
همراه خود داشته باشــند. این برگه تردد نشان مى دهد 
که فرد سالم است و با چه هدفى در شهر تردد مى کند. هر 
وقت پلیس جلوى این فرد را بگیــرد، باید آن را ارائه کند. 
در این فضا اگر پلیس جلوى فردى را بگیرد و آن فرد برگه 
تردد نداشته باشد یا فرد در مسیرى تردد کند که در برگه 
آن مسیر ذکر نکرده باشد، پلیس مى تواند او را 206 یورو 

جریمه یا سه ماه به زندان محکوم کند.
وى دربــاره اینکه چرا مردم ایتالیا ایــن ویروس را جدى 
نگرفته اند و گسترش آن در این کشور بیش از کشورهاى 
اروپایى دیگر بوده اســت، گفت: مردم ایتالیــا ابتدا فکر 
مى کردند که این مسئله یک بازى سیاسى است و دولت 
بیش از اندازه آن را بزرگ مى کند به همین دلیل خیلى به 
هشدارهاى دولت توجه نکردند البته خود دولت نیز ابتدا 
خیلى سخت گیرى نکرد این درحالى بود که کشورهاى 
دیگر همچون آلمان از همان ابتدا به شدت در این مسئله 

سخت گیرى کردند.
وى با اشاره به اینکه تا قبل از افزایش شمار مبتالشدگان 
به کرونا در ایتالیا، ایران در صدر اخبار کرونا در این کشور 
بود، گفت: یکى از ویژگى هاى مشــترك مــا ایرانى ها و 
ایتالیایى ها این است که با مسائل مختلف شوخى مى کنیم. 
در ابتدا که کرونا وارد ایتالیا شد، مردم این کشور نیز همانند 
ما ایرانى ها براى آن جوك و لطیفه مى ســاختند مثًال در 
اعیاد مخصوصشــان مى گویند که خدا قرار نیست دیگر 
پیش ما بیاید بلکه ما مى خواهیم پیش او برویم همچنین 
ویدیوهاى طنزى که درباره شــیوه هاى جدید ســالم و 
احوالپرسى در ایران ســاخته شــده بود، در ایتالیا بسیار 
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روایت یک فیلمساز ایرانى از نحوه قرنطینه مردم ایتالیا

ایتالیایى ها هم براى کرونا جوك مى ساختند!

خبرهاى ضد و نقیضى درباره قرنطینه شدن یا نشدن پایتخت 
منتشر مى شود. گمانه زنى در این باره وقتى قوت گرفت که 
روز گذشته توییتى درباره ممانعت از ورود به تهران و خروج 
از آن منتشر شد. خبر این اقدام که به نوعى قرنطینه اعالم 
نشده بود، بالفاصله واکنش مدیرکل روابط عمومى و امور 

بین الملل استاندارى تهران را باعث شد. 
امین بابایى قرنطینه پایتخت را قاطعانه تکذیب و تصریح کرد: 
«قطعاً اخبار مربوط درباره تصمیمات ستاد مبارزه با ویروس 
کرونا در تهران نیز از طریق رسانه هاى رسمى کشور اعالم 
مى شود ضمن اینکه شخصى که اقدام به اعالم خبر اشاره 
شده کرده است هیچ مســئولیتى در ارتباط با اطالع رسانى 

درباره ویروس کرونا ندارد.»
شخصى که بابایى از او نام مى برد، دبیر شوراى اطالع رسانى 
استان تهران است که در توییتر نوشــته بود تمام راه هاى 
ورودى تهران بسته شده و نیروهاى انتظامى و سپاه شدیداً از 

ورود و خروج مسافران جلوگیرى مى کنند. 
مدیرکل روابط عمومى و امور بین الملل اســتاندارى تهران 
مى گوید: «به هیچ وجه، دبیر شوراى اطالع رسانى استان 

تهران حق اظهارنظر در این زمینه را ندارد و ایشان هم تاکنون 
در این زمینه صحبتى نکرده است. در نتیجه انتشار خبرى با 

موضوع قرنطینه تهران کذب محض است.»
این همه در حالى اســت که عضو شوراى شــهر تهران از 
پیشنهاد بررسى طرح دو فوریت قرنطینه پایتخت در جلسه 
امروز شوراى شهر پایتخت خبر داد. شهربانو امانى در صفحه 
شخصى خود در توییتر نوشت: «هنوز پیک بیمارى کرونا را 
رد نکرده ایم و بسیارى از متخصصان معتقدند در هفته هاى 
آینده شــرایط دشوارى را پشت ســر خواهیم گذاشت، من 
پیشــنهاد مى کنم براى عبورى مطمئن تر از این دوران، در 
جلسه آینده شوراى شهر، قرنطینه تهران با قید دو فوریت به 
تصویب برسد.» توییت این عضو شوراى شهر تهران، باعث 
انتقاد خبرگزارى اصولگراى «تسنیم» شد. این خبرگزارى 
نوشت: «مســئوالن باید پیش از اعالم هر خبرى پیوست 
رسانه اى آن را هم در نظر بگیرند و با شفافیت کامل شرایط 
را توضیح دهند تا مانع از فعالیت شایعه  سازان در رسانه هاى 
معاند و فضاى مجازى شود. قرنطینه تهران هم در صورت 
لزوم اجراى آن، شرایط خاص خود را خواهد داشت و به معناى 

عدم دسترسى مردم به مایحتاج زندگى نیست.»

تهران قرنطینه شد، مى شود، نمى شود؟! 

آیا ادعاى برخى رسانه ها مبنى بر ســفر خانوادگى مهدى 
تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال به سواحل زیباى اسپانیا 
حقیقت دارد؟ اگر پاسخ مثبت است باید پرسید رئیس مستعفى 
فدراسیون فوتبال که مشکل قلبى داشــته، چگونه با پرواز 
غیرمستقیم و طوالنى آن هم در این اوضاع و احوال وخیم 

بیمارى کشور را ترك کرده است؟
خبرهاى رسیده حکایت از آن دارد که 
مهدى تاج مدتى است همراه با خانواده 
به سواحل الیکانته در نزدیکى مایورکا 
رفته است و معلوم نیست چه زمانى به 
کشــور بازمى گردد. پیش از این هم 
اخبارى مبنى بر سفر تاج به فرانکفورت 
آلمان منتشر شده بود که تکذیب نشد و 
به نظر مى رسد در این اوضاع و احوال 

اقتصادى و گرانى ارز، مهدى تــاج اینقدر پول و دالر و یورو 
داشته است که به سفر گرانقیمت و الکچرى اروپایى برود.

نکته دیگر برنامه ریزى این ســفر از مدتها قبل است. شاید 
خود تاج به واسطه ســفرهاى پیاپى کارى ویزاى بلندمدت 
اروپایى داشته اســت، اما خانواده او قطعاً از مدتى قبل یعنى 
حداقل یک ماه پیش، درخواست ویزا کرده بودند و از مراحل 

سخت و طوالنى و پرهزینه گرفتن ویزاى شنگن عبور کرده 
بودند یا اینکه تاج قبًال در این سواحل زیبا، ملکى خریدارى 
کرده بوده و خانواده اش را از این طریق یا شیوه هاى دیگر 

صاحب اقامت کرده است!
به هر حال ســفر اروپایى مهدى تاج حواشى زیادى ایجاد 
کرده اســت چراکه عده اى هنوز 
نمى توانند باور کنند امضاى قرارداد 
هفت یا هشــت میلیون یورویى با 
یک مربى معمولــى و بیکار به نام 
«مارك ویلموتس»، طبیعى و سالم 
بوده باشد. تاج دقیقاً در جواب همین 
ابهامات در استورى اینستاگرامش با 
حمله به منتقدان قرارداد ویلموتس، 
آنها را تهدید به افشاگرى کرد ولى 
براى همه سئوال اســت چرا او قول داده در آینده پاسخگو 

خواهد بود، نه حاال؟ 
اوضاع اقتصادى خانواده تاج از گذشــته هم بــد نبوده اما
 گزارش هاى جالبى وجود دارد که حاکى از افزایش ثروت او 
طى سالیان اخیر است و این مورد فراتر از تمکن مالى سابق 

تاج بوده است.

سفر الکچرى تاج و خانواده به اروپا!

آرمان کیانى
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باد و باران 
مهمان اصفهان است

کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان از پیش 
بینى وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و بارش هاى رگبارى 
و تگرگ در استان خبر داد. ابراهیم هنرمند در گفت و گو 
با ایسـنا، اظهار کرد: فعالیت این سامانه که از روز شنبه 
در بیشتر مناطق استان به شکل افزایش ابر و وزش باد 
نسبتًا شدید تا شـدید آغاز شـده تا اواخر وقت یکشنبه 
(امروز) در سـطح اسـتان ادامه خواهد داشـت. هنرمند 
خاطرنشان کرد: روز یکشنبه 25 اسفند آسمان در بیشتر 
مناطق اسـتان، ابرى، همراه با وزش بـاد و بارش هاى 
رگبارى و گاهى همراه با رعد و برق و تگرگ خواهد بود.

نشست با فرزندان شاهد 
بمناسبت 22 اسفند روز بزرگداشت مقام شهید،  مدیرکل 
راه وشهرسازي طی نشستی صمیمی با فرزندان شاهد 
شاغل در این اداره کل دیدار داشت. علیرضا قاري قرآن 
گفت: هـر یـک از فرزندان شـهدا موتـور محرکه یک 
مجموعه اي از نیرو هاي آن محسـوب می شـوند که 
افراد میـزان کارایی و عملکرد آن هـا را رصد می کنند 
و از آن ها به عنوان الگو اسـتفاده می کنند. وى خطاب 
به فرزندان شـاهد گفت: شما پشـتوانه هاي مستحکم 
انقالب اسـالمی و حامیان حاضر در همه صحنه هاي 

نظام مقدس جمهوري اسالمی هستید.

تولید ماسک با همت 
دانشگاه علمى کاربردى 

سرپرست دانشگاه علمى کاربردى اصفهان گفت: کمبود 
شدید ماسک و شیوع ویروس کرونا در استان اصفهان، 
فعاالن بخش خصوصى و دانشـگاه ها را بر آن داشـت 
براى تولید انبوه ماسـک بـا همدیگر همـکارى کنند. 
بهزاد رضایى اظهار داشت: سـه مرکز علمى کاربردى 
ایران سپهر، جامعه اسـالمى کارگران و آران و بیدگل 
که متولى رشـته هاى طراحى دوخت هستند در زمینه 
تولید ماسک ورود کرده اند. وى گفت: کار تولید و تأمین 
مواد اولیه این نوع ماسک به طور کامل در داخل استان 

اصفهان انجام مى شود.

آغاز به کار نقاهتگاه 
باغ ابریشم 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از آغاز به 
کار نقاهتگاه در اردوگاه باغ ابریشم در غرب اصفهان از 
دیروز شنبه خبر داد و گفت:  بیمارانى که بهبود یافته اند 
در این مرکز پذیرش مى شوند تا دوران قرنطینه خود را 
که حدود 10 تا 14 روز است در آن مکان با مراقبت هاى 
الزم بگذرانند. کلیدى با اشـاره به اینکه این دانشـگاه 
حدود چهار مرکز را براى نقاهتگاه در نظر گرفته است،  
خاطرنشـان کرد: اردوگاه باغ ابریشـم حدود یک هزار 

تخت ظرفیت دارد.

هواى 95 روز اصفهان 
ناسالم بود

مدیرکل مدیریت بحـران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
95 روز امسـال این کالنشـهر، غلظـت آالینده ها باال 
و شـاخص کیفى هـوا وضعیـت ناسـالم بـود. منصور 
شیشه فروش افزود: اسـتقرار صنایع متعدد در منطقه، 
خودروهاى فراوان سبک و سـنگین دودزا و تعداد زیاد 
مشـترکین و مصرف باالى گاز خانگى سبب شده که 
اصفهان در زمره آلوده ترین شهرهاى کشور قرار بگیرد.

تعطیل شدن 
برنامه هاى تخت فوالد 

مدیر مجموعه فرهنگى و مذهبى تخت فوالد اصفهان 
از تعطیلى برنامه هاى نوروزى مجموعه عظیم تاریخى 
تخت فوالد اصفهان خبر داد. سیدعلى معرك نژاد گفت: 
با توجه به فراگیر شدن بیمارى کرونا و در راستاى مبارزه 
با گسـترش این بیمارى، تمامـى برنامه هاى فرهنگى 
مجموعه تخت فوالد که در اختیار شهردارى اصفهان 
است متوقف شده و درعین حال بقاع تاریخى و مذهبى 

مجموعه نیز پذیراى زائران نخواهد بود.

خبر

شهردار اصفهان با اشــاره به افزایش ســاعات کارى 
فروشــگاه هاى کوثر براى جلوگیرى از شــکل گیرى 
تجمع در فروشگاه ها اظهار کرد: ساعت کارى بازار کوثر 
از 8 تا 23 یکسره خواهد بود تا امکانات رفاهى بیشترى 
براى مردم فراهم و از تجمعات جلوگیرى شود. همچنین 
به زودى پیامکى براى شــهروندان ارســال مى شود تا 
خریدها به گونه اى تنظیم شود که در فروشگاه ها تجمع 

نشود.  
قدرت اله نوروزى  افزود: طبــق هماهنگى با مخابرات 
تلفن چهاررقمى 3553 براى ســفارش تلفنى مشتریان 
به بازارهاى کوثر در نظر گرفته شــده تا با ارسال پیام از 

سوى مردم کاالهاى درخواســتى آنها با پیک در منازل 
مشتریان تحویل شــود و البته این امکان را براى کادر 
درمانى درگیر کرونا پیش بینى کردیم تا کاالهاى مورد 
درخواست در منازل به آنها تحویل داده شود و 6 ماه بعد 

وجه را پرداخت کنند.   
نوروزى در خصوص تعطیلى برخى مراکز افزود: ما همه 
مکان هاى تجمع افراد مثل تله کابین، تله سیژ و ناژوان 

را براى حفظ سالمت مردم تعطیل کردیم.
وى با بیان اینکه مترو تا اطالع ثانوى در راستاى حمایت 
از سالمت مردم تعطیل شــد، افزود: این تصمیم براى 

کاهش احتمال شیوع کرونا گرفته شده است. 

بنا بر اعالم دفتر بنیاد جهانى MIKE در ایران فوالد مبارکه 
اصفهان موفق به دریافت ”جایزه جهانى MIKE : برترین 

سازمان هاى دانشى نوآور“ در سال 2019 گردید.
این ارزیابى جهانى در 8 محور یکپارچه با پوشش سطوح 
مختلف سازمان در 3 حوزه ساختار، منابع انسانى و ارتباطات 
و با تمرکز بر ارزش آفرینى سازمان مبتنى بر 3 مؤلفه دانش، 
نوآورى و سرمایه فکرى و در 4 مرحله ارزیابى توسط کمیته 
بین المللى داوران از کشورهاى سوئد، آلمان، انگلستان و 
رومانى انجام گرفته است. از دیگر برندگان جایزه جهانى 
MIKE در ســال 2019 مى توان به Cinopec از کشــور 

چین (بزرگ ترین شرکت پاالیش نفت، گاز و پتروشیمى 

جهان)، Ernst & Young از کشــور انگلستان (یکى از 4 
شرکت بزرگ خدمات حرفه اى مالى و حسابدارى جهان)، 
Tata chemicals از کشــور هند (عضو گروه TATA و از 

 Cognizant بزرگ ترین شرکت هاى شیمیایى جهان) و
از کشور آمریکا (یکى از بزرگ ترین شرکت هاى فناورى 

اطالعات دنیا) اشاره نمود.
الزم به ذکر است فوالد مبارکه از ســال 1390 در فرآیند 
ارزیابى ســازمان هاى دانش محور شرکت نموده و پس از 
موفقیت در 4 دوره به عنوان برندگان سازمان دانشى برتر 
ایران و 2 دوره برندگان سازمان دانشى برتر آسیا موفق به 
حضور در جمع برندگان سطح جهانى جایزه MIKE گردید.

دریافت جایزه بین المللى 
توسط فوالد مبارکه

امکان خرید تلفنى 
از بازارهاى کوثر  

با پایان یافتن سومین هفته شیوع کرونا در استان اصفهان، 
مسئوالن شبکه بهداشت و درمان بر این باورند که چون در 
شکستن زنجیره انتقال این بیمارى موفق نبوده ایم، باید 
از هفته جارى قرنطینه عمومى با شــرایط و برنامه ریزى 

مناسب، آغاز شود.
پس از درخواست اعضاى شوراى اسالمى شهر و جمعى 
از شــهروندان اصفهان براى تعطیلــى کامل و قرنطینه 
عمومى شهر در روزهاى اخیر، کارشناس مسئول آنفلوانزا 
و IHR معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در 
گفت وگو با  «ایسنا» درباره نیاز شهر به قرنطینه عمومى، 
اظهارکرد: قرنطینه عمومى به این معناســت که زنجیره 
انتقال ویروس را قطع کنیم؛ یعنــى باید ویروس را بدون 
میزبان رها کنیم تا بیمارى کنترل شــود و این رها شدن 
و قطع زنجیره انتقال ممکن نیســت مگر این که ارتباط 
انســان ها محدود شــود تا ویروس بدون میزبان بماند، 
متاسفانه اکنون فقط زبانى مى گوییم مردم از خانه بیرون 
نیایند و در جاهاى شلوغ تجمع یا رفت و آمد نکنند، اما در 
عمل در جامعه مى بینید که بخش زیادى این توصیه ها را 

رعایت نمى کنند.
مهدى فارسى که جلوگیرى از شیوع بیشتر ویروس کرونا 
در اصفهان را نیازمند رعایت نکات و توصیه هاى بهداشتى 
از سوى صد در صد افراد جامعه دانست، گفت: وقتى مردم 
قرنطینه خانگى رعایت نمى کنند بــه ناچار باید اجبارى 
پشت قرنطینه باشد، همانگونه که مدارس، مساجد، نماز 
جمعه و... تعطیل شــد، قطعا باید اجبار شود هیچ مراسم 
مذهبى، عروسى و عزا برگزار نشود و نیز مغازه ها در بخشى 

از ساعات روز تعطیل شود تا این اجتماعات قطع شوند.
وى اعمال قرنطینه عمومى در هفته پیش رو را ضرورى 
خواند و گفت: در غیر این صورت، همچنان پیک بیمارى 
باال مى رود و در نتیجه موارد بیمارى، بسترى هم بیشتر 
مى شود و مشکالتمان بیشتر مى شود، بنابراین قرنطینه 

عمومى حتما باید اتفاق بیفتد.
فارسى درباره شیب تند شــیوع کرونا در اصفهان، افزود: 
وقتى در نقشــه نگاه مى کنیم، استان اصفهان نسبت به 
جمعیتش جزو استان هایى است که میزان شیوع کرونا در 

آن باالست، چون ما با وجود همه تالش هایمان در زمینه 
جلوگیرى از انتقال نتوانسته ایم موفق شویم.

ظرفیت بیمارستان ها در حال تکمیل است
رییس مرکز بهداشت استان اصفهان هم معتقد است: اگر 
مردم باور کنند که رعایت توصیه هاى بهداشــتى بهتر از 
این است که 14 روز یک گوشه بیفتیم، تب و تنگى نفس 
داشته باشیم، مى توانیم حلقه انتقال را بشکنیم و به راحتى 
و بدون هیچ تنش و مشکلى مدیریت کنیم، وگرنه بیخود و 
بى جهت خودمان را مریض مى کنیم و نتیجه اش افزایش 

نیازهاى درمانى، دارویى، بیمارستانى مى شود که تأمین 
آن بسیار مشکل مى شود.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به 
اینکه در همه جاى دنیا وقتى مى بینند بیمارستان ها یکى 
یکى پر مى شود، سراغ قرنطینه مى روند، گفت: متاسفانه 
وقتى در حال آماده کردن ورزشــگاه هــا براى قرنطینه 
هســتیم، با برخوردهاى هیجان زده و اغراق آمیزى در 
فضاى مجازى روبرو مى شویم که به نظر مى رسد برخى 
در این شرایط تالش مى کنند اقدامات را طورى براى افکار 
عمومى جلوه دهند که مردم وحشت کنند. برخى حتى به 

ایجاد این قرنطینه ها در دل محالت اعتراض کردند، در 
حالى که بیمارستان ها هم در دل محالت هستند اما دور و 

بر همه بیمارستان ها، اهالى کرونا نگرفته اند!
حیدرى در پاسخ به این پرســش که آیا در روزهاى آینده 
اصفهان به قرنطینه عمومى مى رسد؟ گفت: صد در صد، 
به بدتر از قرنطینه هم مى رســیم، چون تا به حال خیلى 
بى خیال با موضــوع برخورد کرده ایــم و نه اینکه خیال 
کنید منتظر یکى دوماه دیگر هســتیم! هفته آینده اینجا 
هستیم و خواهیم دید چه اتفاقى مى افتد. وقتى مى گوییم 
سرعت ابتال به ویروس به شدت باال مى رود یعنى تعداد 

مبتالیان به اندازه اى افزایش مى یابد که نمى توانیم آن 
را جمع کنیم! پس بدون تعارف و رودربایستى باید بگویم 
اگر همین طور ادامه یابد به اینجا هم مى رسیم که بیماران 
پشت در بیمارستان مى روند، اما به دلیل پر بودن ظرفیت 

آنها پذیرش نخواهند شد.

 قرنطینه خانگى مّد نظر ماست
اما با همه این احواالت،  آیا برنامه اى براى قرنطینه استان 

یا کالنشهر اصفهان وجود دارد؟ 
سخنگوى ستاد مدیریت و مقابله با کرونا استان اصفهان 
مى گوید:  قرنطینه استان و یا کالنشهر اصفهان را مد نظر 
نداریم و در دستور ستاد استان و حتى در ستاد ملى مدیریت 

کرونا نیست.
حجت ا... غالمى در گفتگو با «صاحب نیوز» اظهار کرد: 
قرنطینه خانگى مّد نظر ماســت و توصیه این اســت که 
مردم در خانه ها بمانند و خریدهاى خود را مدیریت کنند. 
سخنگوى ستاد مدیریت و مقابله با کرونا استان اصفهان 
گفت: بهتر است شــهروندان خرید و مایحتاج خود را به 
صورت تلفنى و یا اینترنتى تهیه کنند و یا براى خرید یکى 
از اعضاى خانواده و با برنامه ریزى خاص خریدهاى الزم 

انجام شود.
وى افزود: این اقدامات در حد قرنطینه خانگى اســت که 
خود خانوارها باید انجام دهند؛ عالوه بر انجام فعالیت هاى 
ضدعفونى در سطح شهرها، مبادى ورودى استان را در 14 

نقطه کنترل مى کنیم.
غالمى بیان کرد: کنترل ها به این صورت است که همه 
دســتگاه هاى ذیربط اعم از نیروهاى بهداشت و درمان، 
هالل احمر، راهدارى و حمل و نقل جاده اى را در نقاطى 
که عموماً پلیس راه ها هستند، استقرار پیدا کردند و فعالیت 
غربال گرى بر روى خودروهایى که به صورت خانواده و با 

پالك هاى غیر بومى هستند، انجام مى شود.
وى اضافه کرد: اگر فردى بیمارى و عالئم کرونا را داشته 
باشد فرم هاى مشــخصى را تکمیل و وارد سامانه سیب 
مى شــوند و اگر نیاز باشــد به محل هاى مشخص شده 

هدایت مى شوند.

به رغم درخواست مسئوالن پزشکى و بهداشتى استان ؛

اصفهان قرنطینه نمى شود

صبح روزگذشته، استاندار اصفهان به صراحت گفت: «به 
اصفهان سفر نکنید» و معاون گردشگرى و سرمایه گذارى 
اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
نیز از استقرار پرسنل فعال این اداره کل در پلیس راه هاى 
استان، براى راهنمایى و ممانعت از ورود گردشگران به این 

شهر خبر داد.
24 اسفندماه، نشست ســتادهاى اجرایى خدمات سفر و 
مبارزه با بیمارى کرونا به ریاست استاندار اصفهان برگزار 
شد و عباس رضایى در این نشست گفت: در نوروز 1399، 
اصفهان مقصد مناسبى براى ســفر نیست. وى ادامه داد: 
متأسفانه با توجه به فراگیر شدن ویروس کرونا نمى توانیم 
در نوروز پیش رو، میزبان مناســبى براى هم وطنانمان در 

اقصى نقاط استان اصفهان باشیم.
رضایى تأکید کرد: شرمنده مردم هستیم و از گردشگران 
معذرت خواهــى مى کنیم، زیرا مردم اســتان اصفهان به 
میهمان نوازى شهرت دارند، اما براى حفظ سالمت توأمان 
شهروندان و گردشگران، امســال هیچ یک از تأسیسات 
گردشگرى اســتان خدماتى به گردشگران ارائه نخواهند 

کرد.
ســیدعلى صالــح درخشــان، معــاون گردشــگرى و 
ســرمایه گذارى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و 

صنایع دستى استان اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: 
از روز چهارشنبه 21 اسفندماه و به منظور کنترل ورودى هاى 
اصفهان، شش ایستگاه پلیس شامل پلیس راه شاهین شهر، 
ســجزى، مبارکه، فوالدشــهر، نجف آباد و دامنه، براى 
اعمال محدودیت سفر مشخص شده و از ورود مسافران و 

گردشگران ممانعت به عمل مى آید.
وى توضیــح داد: پرســنل اداره کل میــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان، با استقرار در این 
ایستگاه ها و با همکارى پلیس راه، ضمن راهنمایى مسافران 
و جلوگیرى از ورود آن ها به شهر، گردشگران مشکوك به 

بیمارى کرونا را به مراکز قرنطینه منتقل مى کنند.
اما عباس رضایى، اســتاندار اصفهان در نشســت خبرى 
دیروز خود هم  اظهار کرد: امسال اصفهان پذیرش مهمان 
ندارد و طبق تصمیمات صورت گرفته هیچ مدرسه اى حق 
ایجاد کمپ هاى نوروزى را ندارد و همچنین مسافرین نیز 
اجازه ندارند در پارك ها اسکان داشــته باشند؛ همچنین 
همشــهریان اصفهانى حق ارائه منازل خود به مسافران 
را ندارند و در صورت مشاهده، به شــدت با افراد متخلف 
برخورد خواهد شــد. یکى از مجازات این اقدام، حضور و 
خدمت رسانى در بیمارستان هاى مرجع کرونا، بدون هیچ 

تجهیزات پزشکى است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: فعًال در خصوص 
محدودیت هاى ترافیکى و کاهش ترددها دســتورالعمل 
خاصى اعالم نشــده، اما در ورودى شــهر، پلیس راهور 

کنترل هایى را انجام مى دهد.
سرهنگ محمدرضا محمدى با تاکید بر ضرورت جلوگیرى 
از ترددهاى غیرضرورى در ســطح شهر، اظهار کرد: در دو 
هفته ابتدایى شیوع ویروس کرونا با همکارى مردم ترافیک 
کاهش خوبى داشــت، اما در هفته اى که گذشت، حجم 
ترافیک باال رفته و حضور مردم در ســطح شهر زیاد شده 
است. رئیس پلیس راهور استان اصفهان با رد شایعه جریمه 
خودروها توسط دوربین هاى کنترل ترافیک در صورت دو 
بار عبور از جلوى آن، تصریح کرد: این مورد پیامى است که 
در فضاى مجازى دست به دست مى شود، اما به نقل از پلیس 
راه استان نیست و تاکنون چنین طرحى را اجرایى نکرده ایم.

رهاسازى بعدى آب براى کشاورزان، دهه اول فروردینممانعت از ورود گردشگران به اصفهان از 21 اسفند

اصفهان قم را پشت سر گذاشت 

کرونا میزان حوادث را در اصفهان کاهش داد

دریافت کنندگان پول در نانوایى ها حق تحویل نان را ندارند

دستورالعملى براى محدودیت هاى ترافیکى 
اعالم نشده است

دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزان استان اصفهان با 
ابراز امیدوارى از وقوع بارش ها در روزهاى آینده، گفت: 
مرحله بعدى رهاســازى آب براى کشاورزان، دهه اول 

فروردین ماه خواهد بود.
اســفندیار امینى اظهار کرد: کشــت پاییزه امســال 
کشاورزان شرق و غرب اصفهان نسبت به سال گذشته 
در زمان مناسب ترى انجام و یک دوره آبیارى نیز انجام 

شده است.
دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزان اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: وقتى بارندگى مى شود نیاز آبى همه 

اراضى در یک زمان تأمین مى شــود و دوباره همزمان 
با هم به آب نیاز پیدا مى کنند و به اصطالح کشــاورزان 
زمین تشنه مى شود، اما وقتى آب از رودخانه بازگشایى 
مى شود همه زمین ها همان روز اول آبیارى نمى شود از 
این رو نمى توان تا وقتى که همه زمین ها نیاز به آبیارى 

دارد براى رهاسازى آب صبر کرد.
امینى ادامه داد: اگر متوسط آبیارى 18 روز باشد، وقتى 
آب از سد رهاسازى مى شود زمینى که پایان دوره آبیارى 
شود محصولش نابود مى شــود، براى مثال اگر آب 10 
فروردین رهاسازى شــود آخرین اراضى کشاورزى 28 

فروردین آبیارى مى شــود که خسارت شدیدى خواهد 
دید، از این رو رهاســازى آب باید به گونه اى مدیریت 
شود که محصوالت کشــاورزى آخرین اراضى، دچار 

خسارت نشود.
امینى با اشاره به افزایش خروجى سد زاینده رود به منظور 
تأمین آب موردنیاز کشت پاییزه دوم کشاورزان غرب و 
شرق اصفهان از یکم اسفندماه، گفت: این رهاسازى بر 
اساس برنامه ریزى ها 18 روز براى کشاورزان تعیین شده 
بود و خروجى سد از 19 اسفندماه کاهش یافت؛ آبى که 

در بستر رودخانه وجود دارد به مرور کم مى شود.

براســاس آخرین آمار اعالم شــده از ســوى وزارت 
بهداشــت تا ظهر دیروز، 155 مورد جدید ابتال به کرونا 
در اســتان اصفهان (مجموع علوم پزشکى اصفهان و 
کاشــان) در 24 ســاعت منتهى به روز شنبه ثبت شده 

است. 

به این ترتیب تعداد کل مبتالیان در اســتان اصفهان 
با شناســایى 155 نمونه جدید به 1057 نفر رسید. حاال 
استان اصفهان که تا ظهر چهارشنبه در رتبه چهارم تعداد 
مبتالیان در ایران قرار داشــت، با پشــت سر گذاشتن 

استان قم به رده سوم صعود کرد.

 تهران و مازندران با 3323 و 1206 مبتال در رده هاى 
اول و دوم هستند. استان قم مجموعاً 920 بیمار مبتال به 

کرونا را ثبت کرده است. 
 اولین نمونه مثبت کرونا در اصفهان روز دوشنبه پنجم 

اسفند اعالم شد.

برآیند آمار روزانه حوادث اعالم شده از سوى مدیریت 
حوادث و فوریت هاى پزشکى و ســازمان آتش نشانى 
و خدمــات ایمنى شــهردارى اصفهــان در روزهاى 
شیوع ویروس کرونا نشــان مى دهد که میزان حوادث 
مختلف به ویژه رانندگى در این اســتان کاهش یافته

 است.
هر روز در استان اصفهان شاهد حوادث مختلفى شامل 
آتش سوزى، تصادفات رانندگى، ریزش چاه، سقوط از 
ارتفاع، مسمومیت با منوکسیدکربن هستیم اما در این 
روزهاى پایانى ســال و در حالى که ویــروس کرونا در 

اصفهان شیوع یافته است حوادثى که به صورت روزمره 
از 125 و 115 اعالم مى شــود حکایت از میزان کاهش 
این موارد دارد.به طورى که در روزهاى اخیر تنها ســه 
حادثه ویژه با یک کشته و یک مصدوم در اصفهان رخ 

داده است.

رییس اتاق اصناف اصفهان گفــت: نانوایى ها موظفند 
یک نفر را بطور اختصاصى به عنــوان کارگزار دریافت 
پول تعیین کنند و این شخص دیگر حق تحویل نان به 
مشترى را ندارد. رسول جهانگیرى اظهار داشت: همه 
نانوایى هاى اســتان تاییدیه بهداشــت را براى فضاى 
فیزیکى خود دارند اما مهمترین موضوع امروز لزوم انجام 

اقدامات بهداشتى و پیشگیرانه براى جلوگیرى از انتقال 
ویروس  کروناست. وى افزود: نان پس از خارج شدن از 

تنور، باید بطور مستقیم به مشترى تحویل داده شود.
رییس اتاق اصناف اصفهان با تاکید براینکه شــخصى 
که پول را در نانوایى تحویــل مى گیرد حق تحویل نان 
به مشترى را ندارد، ادامه داد: در فرایند پرداخت هزینه، 

یا خود مشــترى باید کارت بکشد یا مســوول نانوایى 
موظف اســت تا یک نفر را براى دریافت کارت و پول 

مشخص کند.
جهانگیرى تصریح کرد: مــردم از آگاهى الزم در این 
زمینه برخوردارند و امروزه دیگر کارد و چاقو براى تکه 
کردن یا میز براى پهن کردن نان، جمع آورى شده است.
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انتشار آلبوم  موسیقى «خراسانیات» نور امیدى در روزهایى است که سراسرش 
را اخبار بد فراگرفته است. این اثر حاصل همکارى مشترك خسروى آواز ایران 
است که این روزها بار دیگر در بســتر بیمارى است و زنده یاد پرویز مشکاتیان؛ 
«خراسانیات» بر اساس اشعارى از باباطاهر عریان و ملک الشعراى بهار است و 
در سال 1365 ضبط شده است. این اثر که برگرفته از موسیقى مقامى خراسان 
است، توسط گروه عارف اجرا شده و ساز و آوازى در آن آمده که حاصل اجراى 
شجریان و مشکاتیان در سال 1989 میالدى است. اما «خراسانیات» تنها یک 

اثر از مجموعه  بى نظیرى است که این دو هنرمند با یکدیگر کار کرده اند.
آشنایى مشکاتیان با شــجریان در جشِن هنر شــیراز اتفاق افتاد. مشکاتیان 
براى دیدن برنامه اى در ایل بختیارى، به سیاه چادر دعوت مى شود و همانجا 
محمدرضا شجریان را مى بیند و با او گفتگو مى کند و همین سرآغاز آشنایى اى 
شده که منجر به خلق آثارى چون «چاووش 6»، «چاووش 7»، «آذرستون»، 
«بیداد»، «آستان جانان»، «سر عشق»، «نوا»، «دود عود»، «دستان» و «گنبد 

مینا» مى شود.
مشکاتیان و شجریان هردو جزو اساتید موسیقى ســنتى ایران هستند. لطفى 
مى گفت: «شــجریان در کار خود و پرویز مشکاتیان در کار آهنگسازى و اینکه 
چگونه و به چه شکل شعر مناسب را انتخاب کند مهارت هاى خاصى داشتند.»  

عالوه بر قدرت و مهارت مشــکاتیان، اما آواز پرقدرت و مســلط شجریان از 
مهمترین دالیلى اســت که این آثار تا این اندازه ماندگار شــده اند. محمدرضا 
شجریان  در سوگ مشکاتیان نوشت: «من مرگ هنرمندى چنین را باور ندارم. 

پرویز مشکاتیان در قلب و ذهن ما زنده است.»
اولین کار سازمان یافته   این دو هنرمند کار باارزش بیداد همایون است. مشکاتیان 

آثار این مجموعه را یکسال پس از انقالب ســاخت، گروه عارف آن را تمرین 
و در اســتودیو «بل» ضبط کرد. یکى از مهمترین ویژگى هــاى اثر نوازندگى 
غالم حسین بیگچه خانى است. محمدرضا لطفى خاطره  جالبى از این اثر دارد، او 
تعریف کرده: «با بچه هاى عارف و شیدا، براى گردش به اوشون و فشم رفتیم. 
چند ماشین پشت سر هم در حرکت بودیم که من کاست چهارمضراب این اثر را 
در ضبط صوت ماشین گذاشتم و بلند آن را پخش کردم تا چند ماشین دیگر نیز 
آن را بشنوند. این کار و نغمات آن، چنان منطبق با شعف ما بود که همه ُپراحساس 

سرهایمان را از پنجره درآورده بودیم و هورا مى کشیدیم.»
به نظر مى رسد شروع نزدیکى محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان همین اثر 
بود. اثرى که لطفى آن را میکس کرد و ایرج حقیقى ضبط آن را در استودیو بل 
انجام داد.  بیداد که در زمان خود (و همچنان نیز) با استقبال بسیارى روبه رو شد، 
در زمان انتشار گرفتارى هایى را براى خالقان آن به وجود آورد. شجریان تعریف 

کرده که او را براى یک شب بازداشت هم کرده اند.
همکارى این دو استاد برجسته موسیقى پس از انتشار آلبوم «قاصدك» متوقف 
شد و مشــکاتیان درباره اش گفت: «اگر من تغییر کرده ام، شجریان هم تغییر 
کرده است. یعنى نمى شود گفت که این وسط فقط یک نفر تغییر کرده است. اگر 
صادقانه بین دهه هاى 50، 60 و 70 اتفاقاتى بین مشکاتیان و شجریان افتاده که 
کارهایشان تأثیرگذار بوده، باید آن را در ریشه هاى اجتماعى و تاریخى جستجو 
کرد. باز هم تأکید مى کنم که مسائل شخصى در آن زمان که شما با یک جامعه 
هنرى سروکاردارید، نمى تواند به گونه اى جدى و پررنگ باشد که اساس مؤلفه ها 
را تغییر دهد. به قولى که مى گویند: «خاکى بیخته/ نم آبى بر آن ریخته/ نه کف 

پاى را از آن دردى/ نه پشت پاى را از آن گردى.»/1454

به بهانه انتشار آلبوم  ناشنیده «خراسانیات» 

همکارى شجریان و مشکاتیان 
از کجا آغازشد 

ریحانه پارســا، بازیگر ســریال «پدر» و فیلم 
«خوب، بد، جلــف: ارتش ســرى» با مهدى 
کوشکى، هنرمند تئاتر و سینما ازدواج کرد. او 
که 11 ماه پیش با انتشار حلقه نامزدى خود خبر 
از ازدواجش با روزبه حصارى داده بود بعد از چند 

روز اعالم کرد دروغ 13 فروردین بوده است.
اما ریحانه پارســا حاال براى بار دوم 23 اسفند 
ماه 98 با انتشار عکس مشترك خود با مهدى 

کوشکى (بازیگر) نوشــت: «عهدمان در این 
قرنطینگى!» این دو بازیگر با انتشار پست هایى 
مشابه در اینستاگرام، خبر ازدواج خود را تأیید 

کردند. 
ریحانه پارســا اخیراً در نمایــش «اولئانا» به 

کارگردانى مهدى کوشکى روى صحنه رفت.
ریحانه پارسا 21 ساله و مهدى کوشکى 38 ساله 

است./1455

فیلمبردارى مجموعه تلویزیونى «سلمان فارسى» به 
کارگردانى داوود میرباقرى که در مرکز «سیمافیلم» 
تهیه مى شود، به روز هاى پایانى در جزیره قشم رسید.

داوود میرباقرى، کارگردان باسابقه و موفق در عرصه 
ساخت سریال هاى تاریخى مشغول فیلمبردارى فصل 
بیزانس مجموعه «ســلمان فارســى» است. در این 
فصل اعراب لخمى و سپاهیان روم رودروى یکدیگر 
قرار مى گیرند. این فصل یکى از فصل هایى است که 
پیچیدگى هاى خاصى دارد و به واسطه رویارویى اعراب 
با سپاهیان روم عالوه بر بازیگران ایرانى از بازیگران 

خارجى نیز استفاده مى شود.
داستان سریال «سلمان فارســى» از تولد تا ماجراى 
فتح ایران است. پیش بینى شــده این سریال در 40 
قسمت ساخته شود البته شاید به واسطه پیچیدگى هاى 

داستانى، قسمت هاى سریال افزایش پیدا کند.
سریال «سلمان فارسى» جزو کار هاى الف ویژه مرکز 
سیما فیلم اســت که فیلمبردارى آن پنج سال طول 
خواهد کشید و در داخل و خارج از کشور فیلمبردارى 
مى شود. گروه تولید پس از پایان فیلمبردارى بخشى 
از مجموعه در ایران به ترکیه مى روند و بعد از بازگشت 
در لوکیشن هایى همچون تیسفون و جى کار را از سر 
خواهند گرفت. همچنین پس از فیلمبردارى در یک 
کلیسا، گروه در شهرك غزالى و احتماًال لوکیشنى در 

ورامین مستقر خواهند شد.
فرهاد اصالنى نقش تاجرى را در مجموعه «سلمان 
فارســى» بازى مى کند. همچنین على دهکردى و 
محمدرضا هدایتى نیز در این ســریال به ایفاى نقش 
مى پردازند. سریال «ســلمان فارسى» به کارگردانى 
داوود میرباقرى همانند سریال «مختارنامه» یکى از 
بزرگ ترین پروژه هاى بین المللى جمهورى اسالمى 
ایران در حوزه فرهنگ است که سال ها براى ساخت 

آن تالش شده است.

هنرمندان جوان زیادى بر اثر بیمارى یا ســانحه در 
جوانى درگذشتند و تنها یاد و خاطراتشان با آثارشان 
ماندگار شد. این مطلب شما را با هنرمندان جوانمرگ 

سینما بیشتر آشنا مى کند.
  على طباطبایى، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان 
یکى از جوان ترین هنرمندانى بود که هشتم شهریور 
ماه سال 94 بر اثر ایست قلبى درگذشت. این هنرمند 
فقید پسر سیدکمال طباطبایى، تهیه کننده کشورمان 
بود که دوم آبان ماه سال 62 متولد شد و هنگام مرگ 

31 سال سن داشت.
  پوپک گلــدره، بازیگــر تئاتر، ســینما و تلویزیون 
کشورمان یکى دیگر از هنرمندان جوانمرگ سینماى 
ایران است که 27 فروردین 1385 در سن 34 سالگى 
پس از هشت ماه به سر بردن در حالت اغما درگذشت. 
پوپک گلدره را اغلب مخاطبان تلویزیون با نقش «دریا» 
در مجموعه نوستالژیک «دنیاى شیرین دریا» و بازى 

در نقش «نرگس» در سریال «نرگس» مى شناسند.
  درگذشــت ناگهانى عســل بدیعى، بازیگر سینما 
و تلویزیون کشــورمان یکى دیگر از اتفاقات تلخ در 
جامعه هنرى را رقم زد. عســل بدیعى 11 فروردین 
ماه سال 92 به کما رفت و روز بعد بر اثر ایست قلبى، 
مرگ مغزى و... درگذشت. سریال هاى «تا صبح» و 
«ششمین نفر» از جمله ســریال هاى ماندگار عسل 

بدیعى در تلویزیون بود.
  نیمــا نهاوندیان، مجــرى برنامه هاى ورزشــى 
تلویزیون یکى دیگر از هنرمنــدان جوان دنیاى هنر 
است که ســال 59 متولد شد و ســوم دى ماه 1391 
درگذشــت. «ورزش از نگاه دو»، «دورخیز»، «توپ 
طال» و ... از جمله برنامه هایى بود که نیما نهاوندیان 
اجراى آن را برعهده داشــت. نیمــا نهاوندیان بر اثر 

اصابت سر به میز و خونریزى مغزى درگذشت.
  حســن جوهرچى، بازیگــر ســینما و تلویزیون 
کشــورمان را همه مخاطبــان تلویزیــون با نقش 
«محمــد» در ســریال نوســتالژیک «در پناه تو» 
مى شناسند. این هنرمند کشورمان سال 1347 متولد 
شد و 15 بهمن 1395 بر اثر عفونت ریه و ایست قلبى 
درگذشت. این هنرمند فقید کشورمان بازیگرى را از 

حدود سال 68 در سینما و سپس تلویزیون آغاز کرد.
  داوود اســدى یکى دیگر از بازیگــران جوانمرگ 
دنیاى هنر است که سال 48 متولد شد و سوم فروردین 
ماه سال 87 در سن 38 سالگى درگذشت. این بازیگر 
کشــورمان با بازى در مجموعه «ساعت خوش» به 
شهرت رسید و در ســریال هایى چون «نوروز 72»، 

«پرواز 57»، «گل هاى 77»، «نرگس» و... به ایفاى 
نقش پرداخت.

  مجید بهرامى، بازیگر تئاتر یکى دیگر از هنرمندانى 
بود که در جوانى درگذشــت. این بازیگر تئاتر در 24 
آبان ماه سال 93 در سن 37 ســالگى بر اثر سرطان 
درگذشــت. مجید بهرامى را اغلب به عنوان بازیگر 
تئاتر مى شناسند اما این هنرمند در فیلم هایى چون 
«بدرود بغداد»، «دانه هــاى ریز برف»، «گیالنه» و 
سریال هایى چون «یادداشت هاى کودکى» به ایفاى 

نقش پرداخته است.
  ساناز کیهان، بازیگر سینما و تلویزیون یکى دیگر 
از هنرمندان جوانمرگ سینماست که 25 دى ماه سال 
90 در سن 29 سالگى بر اثر تصادف درگذشت. بازى 
در ســریال «خط قرمز» و در نقش «نگار» یکى از 

ماندگارترین نقش هاى ساناز کیهان بود.
  یکى از چهره هــاى محبوب دنیــاى هنر که در 
جوانى درگذشــت ناصر عبداللهى، خواننده پاپ بود 
که در ســن 35 ســالگى جان به جان آفرین تسلیم 
کرد. ناصر عبداللهى درحالى که بــه عنوان یکى از 
محبوب ترین خواننده هاى پاپ شناخته مى شد بر اثر 
اتفاقى شبهه برانگیز درگذشت و با صدایش در میان 

مردم ماندگار شد.
  مرتضى پاشــایى، خواننــده پاپ یکــى دیگر از 
هنرمندانى بود که در ســن جوانى درگذشــت. این 
خواننده پرطرفدار موســیقى پاپ سال 63 متولد شد 
و 23 آبان ماه ســال 93 بر اثر بیمارى سرطان معده 
درگذشت. مراسم تدفین مرتضى پاشایى یکى از شلوغ 
ترین مراسم تدفین هنرمندان بود که به دلیل ازدحام 
جمعیت پیکر او با تأخیر برگزار شــد و وى به صورت 

شبانه به خاك سپرده شد.
  یکــى دیگر از خواننــده هاى جوانمــرگ دنیاى 
موسیقى پاپ بهنام صفوى بود که خیلى زود و درحالى 
که تنها 35 سال داشت بر اثر تومور مغزى از دنیا رفت. 
بهنام صفوى که از او به عنوان پسر مؤدب موسیقى 
ایران یاد مى شــد اولین آلبوم رسمى اش را سال 88 
روانه بازار موســیقى کرد و به یکى از پرطرفدارترین 

خواننده هاى پاپ تبدیل شد.
  نیما وارســته، تنظیم کننده و نوازنده سرشــناس 
موســیقى پاپ بود که سال 93 در ســن جوانى و بر 
اثر ایست قلبى در منزلش درگذشــت. نیما وارسته، 
رهبرى ارکستر بنیامین و حمید عسکرى و بسیارى 
از خواننده هاى پاپ و تنظیم و نوازندگى براى آنها را 

برعهده داشت.

اگر از مخاطبان فیلم هاى سینمایى هستید و فرصت تماشاى فیلم «مشت آخر» را در سینماها نداشتید مى توانید 
تماشاگر این فیلم در شبکه نمایش خانگى باشید.

«مشت آخر» به کارگردانى مهدى فخیم زاده و تهیه کنندگى سیدحامد حسینى از اواخر آذر ماه در سینماهاى کشور 
اکران شد و به فروشى بیش از 220 میلیون تومان دست یافت. مهدى فخیم زاده عالوه بر کارگردانى در این فیلم به 

عنوان بازیگر نقش اصلى حضور داشت و از روز 22 اسفندماه با این فیلم به شبکه نمایش خانگى آمد.
مهدى فخیم زاده، گوهر خیراندیش، احمد نجفى، رامین راســتاد، گلناز خالصى، حمیدرضا قلى خانى، ســیاوش 

معمارزاده، آتنا مهیارى و... در فیلم سینمایى «مشت آخر» به ایفاى نقش مى پردازند.
«مشت آخر» تجربه اى از مهدى فخیم زاده بعد از حدود 15 سال دورى از کارگردانى سینماست که داستانى اکشن 

را با موقعیتى طنزآلود به تصویر مى کشد./1452

«مشت آخر» به نمایش خانگى رسید
شبکه «تماشا» یکى از سریال هاى تولید شده در سال 1364 را با کیفیتى جدید و اصالح رنگ تصاویر پخش مى کند.

«پاییز صحرا» سریال مشهورى بود که براى اولین بار در سال 65 از تلویزیون پخش شد.
اســدا... نیک نژاد کارگردانى این مجموعه تلویزیونى را به عهده داشت و مهرداد فخیمى نیز مدیر فیلمبردارى این 
سریال بود. جمشید مشایخى، شهال میربختیار (صحرا)، جمیله شیخى (مادر ساسان)، داریوش مؤدبیان (ساسان)، 

اسماعیل داورفر، مهرى ودادیان و رضا هوشمند نیز بازیگران «پاییز صحرا» بودند.
این سریال در زمان خود از میزان مخاطبان باالیى برخوردار بود و حاال شبکه تماشا تصمیم گرفته نسخه اصالح رنگ 

شده این مجموعه تلویزیونى را در ایام نوروز روى آنتن ببرد.
در سریال «پاییز صحرا» مرحوم جمیله شیخى نقش منفى ماندگارى را بازى کرد و شهال میربختیار با نقش «صحرا» 

در یاد ها ماند./1453

پخش نسخه با کیفیت سریال «پاییز صحرا» 

هنرمندان جوانمرگ سینما و موسیقى ایران

«بچه محل» برنامه نوروزى «عمو پورنگ» است که 
بدون تماشاچى ضبط مى شود.

خبر بازگشت «عمو پورنگ» به برنامه هاى تلویزیون 
در ایام نوروز، خبر خوبى بود. برنامه اى که هم بخش 
نمایشى دارد و هم استودیویى! این خبر را شبکه 2 سیما 
هم تأیید کرد که به صورت نمایشى و استودیویى با 
حضور کودکان و نوجوانان تولید مى شود و نوروز 1399 

روى آنتن خواهد رفت. 
مسلم آقاجانزاده اعالم کرد که هنوز ضبط برنامه «بچه 
محل» را شــروع نکرده اند و در حال دکورسازى اند. 
دنبال شروع ضبط در هفته جارى اند و البته این اتفاق 
بدون تماشاگر خواهد افتاد. او مى گوید: برنامه داشتیم 
با حضور کودکان و نوجوانان، «بچه محل» را ضبط 
کنیم اما با شرایط موجود، دیگر تماشاگرى را به برنامه 

نمى آوریم. 
تهیه کننده این برنامــه تلویزیونى، تأکید کرد: «بچه 
محل» را داریــوش فرضیایى (عمــو پورنگ) اجرا 
خواهد کرد و براساس تماشاچى برنامه ریزى شده بود 
که شیوع «کرونا» اجازه نمى دهد و حضور تماشاچى 
منتفى اســت. «بچه محل» کارى متفاوت از دیگر 
کارهاى تلویزیون است که ان شاءا... به شرط صحت 
و سالمت عوامل کار، هفته جارى ضبط کار را شروع 

کنیم و به آنتن نوروزى برسیم. 
وى در خصوص جزئیات دیگر این برنامه تلویزیونى، 
گفت: دکور این برنامه را قبل از 22 بهمن آغاز کرده ایم 
و این روزها با کمبود وسایل و کارگر و... مواجهیم اما 
به عشق مردم ایران که دوست داریم در این روزهاى 
سخت، شاد باشند و بهترین ها را از تلویزیون ببینند، 
در ایام نوروز کنارشــان باشــیم. عالوه بر داریوش 
فرضیایى، نعیمه نظام دوســت، نادر سلیمانى، ملیکا 
شریفى نیا،  امیرمحمد متقیان، ابراهیم شفیعى، دنبال 
بازیگران جدیدیم که البته بســتگى به زمان دارد تا 
ببینیم چه اتفاقاتى براى این برنامه تلویزیونى خواهد 
افتاد؛ تالشمان براى رسیدن به آنتن نوروزى است و 

امیدواریم این اتفاق محقق شود.

«عمو پورنگ» هم بدون 
تماشاچى ضبط مى شود

طراحى فصل بیزانس در 
جزیره قشم

رضا رویگرى، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
با اشــاره به شــیوع بیمــارى کرونا اظهــار کرد: 
متأســفانه این بیمارى نزدیک به یک ماه است که 
مهمان خانه هاى ما شــده است، بهترین کار براى 
عبور از این بحران رعایت واقعى اصول بهداشــتى 
و اهمیت دادن به تذکراتى است که همواره از سوى 

مراجع اصلى و موثق ارائه مى شود. 
بازیگر سریال «مختارنامه» در همین راستا تأکید 
کرد: از مردم مى خواهم که این بیمارى را شــوخى 
نگیرند، در خانه بمانند، هر چند این در خانه ماندن 
سخت است اما در حال حاضر براى ریشه کن کردن 
بیمارى باید بر این سختى غلبه کرد، نباید بگذاریم 

که این وضعیت همواره با ما همراه باشد.
وى با اشاره به لزوم در خانه ماندن افزود: این روزها 
بهتر است در خانه بمانیم و فیلم ببینیم، واقعیت امر 

شرایط به شدت خطرناك 
است، صالح نیست که 
بخاطر دید و بازدید 
جان هموطنانمان را 

به خطر بیاندازیم. 

توصیه هاى کرونایى 
بازیگر «مختارنامه» 

ریحانه پارسا باز هم ازدواج کرد!

کیان باباییان، تهیه کننده سینما، درباره آخرین 
وضعیت تولید فیلم سینمایى «مورچه خوار»، 
گفت: مراحل فنى این اثر به پایان رسید و آماده 
نمایش شده اســت. او افزود: نسخه اى از آن را 
به شوراى پروانه نمایش دادیم و منتظر جواب 
هســتیم تا پس از آن برنامه ریزى هاى اکران 

انجام شود.
این اثر بــه کارگردانى شــاهد احمدلو و تهیه 

کنندگى کیان باباییان است.
نسرین مقانلو، مهدى کوشکى، رضا شفیعى جم، 
مارال فرجاد، لیندا کیانى، نیما شاهرخ شاهى، 
شهین تسلیمى، ایمان اشراقى، سارا منجزى 
پور، خاطره حاتمى، مجید شــهریارى، مجید 
علیزاده، على اصغر طبســى، کسرى شعبانى، 
پژواك ایمانى، ارشیا خلیلیان، حامد مصباحى، 
شهریار حیدرى، شیما شهامتى و سمیرا فالح در 

این فیلم نقش آفرینى مى کنند.
در خالصه داســتان «مورچه خــوار» آمده: 

«احمق ها را معروف نکنیم...!»

لیندا کیانى با «مورچه خوار» به سینماها مى آید

شــیوع ویروس کرونا در ایران، بسیارى از 
فعالیت هاى هنرى را که مستلزم جمع شدن 
مردم بوده، لغو کرده است. با این حال، اصرار 
مدیران صداوســیما به ضبــط برنامه هاى 
ترکیبى چون «دورهمــى» با حضور صدها 
تماشاگر، انتقادهاى زیادى را به دنبال داشته 

است.
اینک و پس از سه هفته بى توجهى به انتقادها، 
مهران مدیرى ســرانجام در صفحه رسمى 
برنامه «دورهمى» اعالم کرد که از شــنبه 
(24 اســفند)، این برنامه هــم بدون حضور 
تماشاگران ضبط خواهد شد. او که این روزها 
در حال ضبط «دورهمى» براى نوروز است، 

در این باره نوشت:
«با وجود رعایت تمامى این موارد، به علت 
حفظ ســالمت مردم و تیم سازنده، تصمیم 
گرفتم از روز شنبه (24 اسفند) ضبط برنامه 
بدون حضــور تماشــاگر انجام شــود و با 

تمهیدات فنى تدوین، حضور تماشاگران به 
مجموعه اضافه شود.

سالمت برایتان آرزو مى کنم...»
در حالى که ســازندگان برنامه «دورهمى» 
پس از گذشت سه هفته از آغاز بحران کرونا 
در کشــور تصمیم به ضبــط برنامه بدون 
تماشــاگر گرفتند، برخى از مشــهورترین 
مجریان برنامه هاى گفتگومحور در آمریکا 
در نخستین روزهاى شیوع این ویروس در 
کشورشان، از حضور تماشاگران در استودیوى 

برنامه جلوگیرى کردند./1456

ضبط «دورهمى» سرانجام بدون تماشاگر شد

ک

ح

ک

ر ب
 صالح نیست که 
ر دید و بازدید

هموطنانمان را 
طر بیاندازیم. 
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لیگ برتر فوتبال ایران پس از شیوع کرونا تعطیل شد. اتفاقى که 
امروز تقریبًا همه فوتبال جهــان را درگیر خود کرده و باعث ایجاد 

یک بحران بزرگ شده است.
ســازمان لیگ و برنامه ریزان آن تالش هاى متفاوتى را براى به 
دست آوردن راهى براى ادامه مســابقات انجام مى دهند اما هنوز 

هیچ توافق قطعى در این باره رخ نداده است.
در این باره حتى کشورهاى اروپایى نیز به نتیجه خاصى نرسیده اند 
و بعد از رفتار کج دار و مریز با ویروس کرونا، در نهایت حاال نظر بر 

این است که مسابقات فعًال به تعلیق بیافتد تا در صورت کنترل این 
ویروس در اروپا، رقابت ها از نو دنبال شوند.

با این حال مســابقات عظیمى مثل لیگ هاى بوندسلیگا، اللیگا، 
ســرى A، لیگ برتر انگلیس و... به تعویق افتادند تا شاید در این 
فاصله زمانى اتفاقى در مسیر گسترش روز افزون این بیمارى بیافتد.

جالب اینکه در ایران نیز موضوع به همین شــکل پیش رفته؛ در 
ابتدا ســازمان لیگ برتر اقدام به برگزارى مسابقات بدون حضور 
تماشاگر کرد و اما بعد از مدتى با شیوع بیشتر ویروس، مسابقات را 
تعطیل کرد. این در شرایطى است که برخى از تیم ها تا به حاال با 

حضور تمامى نفرات مشغول به تمرین بودند تا در صورت آغاز مجدد 
رقابت ها در آمادگى نسبى باشند؛ با این حال، بعد از چند برنامه ریزى 
کج دار و مریز در نهایت در حال حاضر مسلم است که در ایران تا 

اردیبهشت مسابقه اى برگزار نخواهد شد.
با این وصــف راه هاى مختلفى پیش روى برنامــه ریزان فوتبال 
ایران قرار دارد. یکى آغاز مجدد مسابقات از اردیبهشت (در صورت 
کنترل ویروس)، تعویق مجدد بازى ها از اردیبهشت به زمان دیگر 
(در صورت عدم کنترل ویروس)، توقف کلى مسابقات بدون معرفى 

قهرمان یا معرفى پرسپولیس به عنوان قهرمان این فصل لیگ.

کرونا چه بالیى بر سر جام مى آورد؟

احمد خلیلى

رئیس هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان گفت: رفتار 
دراگان اسکوچیچ، سرمربى تیم ملى فوتبال ایران در قبال 

مکاتبات و ایمیل هاى ما حرفه اى نبود.
حسن نصراصفهانى در گفتگویى با اشاره به پیگیرى شکایت 
از دراگان اسکوچیچ به فدراسیون جهانى فوتبال (فیفا) گفت: 
اسکوچیچ در توافقنامه اى که با صنعت نفت امضا کرد، باید 
براى حضور در تیم ملى 140 هزار دالر به باشگاه ما بدهد 
اما بعد از این اتفاق، پاسخ ایمیل هاى ما را نداد. ما هم به فیفا 

شکایت کردیم.

وى ادامه داد: باشگاه صنعت نفت مهلتى را براى اسکوچیچ 
تعیین کرده بود که این فرصت تمام شــد. یک مدت هم 
منتظر ماندیم تا اسکوچیچ از سفر و دیدار با لژیونرها به ایران 
برگردد که بازهم اتفاقى رخ نداد. وقتى دیدیم به هیچکدام 
از ایمیل هاى ما پاسخى نداد، شــکایت به فیفا را پیگیرى 
کردیم. فرهنگ حرفه اى اینطور است که اسکوچیچ حداقل 

باید جواب ایمیل ها را بدهد.
رئیس هیئت مدیره باشــگاه صنعت نفت در پاسخ به این 
سئوال که آیا این باشگاه برنده این پرونده در فیفا مى شود؟ 

تصریح کرد: همه چیز در توافقنامه ما با اســکوچیچ شفاف 
است.

نصراصفهانى در ادامه صحبت هایش در خصوص مشکالت 
مالى باشگاه صنعت نفت گفت: اسپانسرها هنوز نتوانسته اند 
باشــگاه را از نظر مالى تغذیه کنند و بــراى این هفته قول 
همکارى داده انــد. امیدواریم بتوانیم پولــى به بازیکنان و 
اعضاى تیم بدهیم تا شرمنده آنها نشویم. پنج ماه است که 
پولى به اعضاى تیم نداده ایم و پرداختى ما در مجموع 30 

درصد بوده است.

وى درباره نامشــخص بودن زمان از سرگیرى مسابقات 
لیگ برتر اظهــار کرد: بازیکنان را ترخیــص کرده ایم. از 
سازمان لیگ و فدراســیون فوتبال هم خواستیم تا در یک 
بازه زمانى مشخص پیش از آغاز مجدد لیگ، اطالع بدهند 
تا بتوانیم تمرینات را شــروع کنیم. ما قبًال هم بخاطر این 
وضعیت از فدراســیون به صورت مکتوب خواسته بودیم 
لیگ را براى حفظ سالمت بازیکنان و مربیان تعطیل کنند. 
االن هم تابع وزارت بهداشت و تصمیمات ستاد مبارزه با 

کرونا هستیم.

140 هزار دالر روى اعصاب آبادانى ها

مدیران استقالل در تالش هستند عضو مســتعفى هیئت مدیره این باشگاه را به کار 
برگردانند.  عبدالرضا موسوى، عضو هیئت مدیره استقالل اســت که در مدت کوتاه 
حضور خود مشکالت پروازى آبى ها را به طور کامل برطرف کرد و البته در چند مقطع با 

کمک هاى مالى خود مشکالت باشگاه را حل کرد.
با این حال موســوى به دلیل اختالف با خلیل زاده، سرپرست وقت باشگاه استقالل 
از ســمت خود اســتعفا کرد و البته درگیرى لفظى او با على فتح ا... زاده در یک برنامه 

تلویزیونى شرایط را براى بازگشت او پیچیده کرد.
البته در این بین با توجه به مشکالت مالى عدیده باشگاه استقالل و البته سررسیدن زمان 
پرداخت قرارداد بازیکنان خارجى این باشگاه اعضاى هیئت مدیره استقالل در تالش 
هستند تا موسوى را راضى به بازگشــت کنند. در روزهایى که وزارت ورزش و جوانان 
واکنشى به استعفاى موسوى نداشته است مدیران استقالل در تالش هستند او را راضى 

به بازگشت کنند تا کارهاى مدیریتى این باشگاه با روال سابق پیش برود.

برگرد به تیمت

اکبر میثاقیان مى گوید بخاطر توصیه هاى وزارت بهداشت حضور در یک برنامه 
تلویزیونى را رد کرده است. 

 او در این باره ادامه مى دهد: توصیه هاى وزارت بهداشــت براى من هم هست و 
اینطور نیست که کرونا براى دیگران باشد. به همین دلیل وقتى یکى از برنامه هاى 
تلویزیونى و آقاى میثاقى از من دعوت کرد تا در برنامه حاضر شوم عذرخواهى کردم 
و گفتم بهتر است براى کمک به خودم و دیگران در خانه بمانم. چند روز در خانه 
ماندن براى هیچکس مشــکل ایجاد نمى کند اما بیرون آمدن هم براى خودمان 
مشکل ایجاد مى کند و هم براى دیگران. آنهم مشکلى که شاید دیگر براى هیچ 
یک از ماها جبران پذیر نباشد. به نوبه خودم از مردم خوبم مى خواهم در خانه بمانند 

تا زنجیره انتقال این بیمارى قطع شود. 
اکبر میثاقیان حرف هایش را اینطور ادامه داد: من در ماه هاى اخیر به دلیل جراحى 
روى پا خانه نشــین بودم و تداوم این وضعیت برایم خیلى سخت است اما به طور 
حتم باز هم در خانه مى مانم تا سالمت خودم حفظ شود و به سالمت دیگران هم 
کمک کنم. شاید باورش کمى سخت باشد. در روزهاى اخیر چند پیشنهاد کارى 
هم دریافت کردم اما ترجیح من بر این است این روزها در خانه بمانم تا با فروکش 
کردن این بیمارى در ماه هاى آینده دوباره مشغول بکار شوم. کار همیشه هست 

اما اگر ســالمتى به خطر بیافتد بهترین شرایط کارى هم 
براى ما به وجود بیاید قادر به آنجام آن نخواهیم بود. 
باور کنیم در خانه ماندن اول به سود ماست. به هر 
صورت امیدوارم همه مردم ایران به توصیه هاى 

وزارت بهداشت گوش کنند و در سایه سالمتى 
که بهترین نعمت است سال جدید را آغاز کنند.

بخاطر کرونا

نه میثاقیان به میثاقى

با گذشت دو سال از قهرمانى تیم ملى فوتسال بانوان در جام ملت هاى آسیا هنوز پاداش ریالى بازیکنان این تیم به آنها پرداخت نشده 
است.  بعد از قهرمانى تیم ملى فوتسال بانوان ایران در جام ملت هاى آسیا که براى دومین بار رخ مى داد هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال براى بازیکنان این تیم پاداش 22 میلیون تومانى در نظر گرفت؛ در حالى که به دور جدید این مسابقات نزدیک 

مى شویم این پاداش هنوز به بازیکنان تیم ملى فوتسال بانوان ایران پرداخت نشده است. 
در گذشته هم شاهد اعتراض برخى از بازیکنان تیم ملى فوتسال بانوان به این موضوع بودیم که این اعتراض 
موجب خط خوردن آنها از تیم ملى شد.  نسیمه غالمى،کاپیتان تیم ملى فوتسال بانوان ایران در خصوص عدم 
پرداخت پاداش بازیکنان از سوى فدراسیون فوتبال مى گوید: «از یک ماه پیش فدراسیون شماره حساب 
بازیکنان را دریافت کرد تا در عرض یک هفته نصف پاداش ها را پرداخت کند اما به لطف فدراســیون 
دریافتى نداشته ایم و هنوز این اتفاق رخ نداده است. کل مبلغ پاداش هایمان 22 میلیون تومان است.»

تیم ملى فوتسال بانوان این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا تمرین نمى کند اما بازیکنان این تیم 
به صورت انفرادى در حال تمرین هستند تا از شرایط آرمانى خود فاصله نگیرند. در ماه هاى آینده 
تیم ملى فوتسال بانوان ایران براى سومین قهرمانى اش در جام ملت هاى آسیا تالش هاى خود 

را آغاز خواهد کرد.

با گذشت دو سال ازقهرمانىتی
قهرمانىتیمملى است.  بعد از
فوتبال براى بازیکنا
مى شویم این پا
در گذشته ه
موجب خ

پرداخت
بازیک
در
ت

ر

بعد از 2 سال؛

عاجز از پرداخت 22 میلیون تومان!

رئیس کمیته حقوقى و تدوین مقررات فدراســیون 
فوتبال مأمور اصالحات اساسنامه شده است.

 پروسه اصالح اساســنامه فدراسیون فوتبال کلید 
خورده و مسئوالن کنونى حتى مسئول این اقدامات 
را هم انتخاب کرده اند. با اینکه اساسنامه فدراسیون 
فوتبال باید با جمع آورى پیشنهادها در مجمع فوق 
العاده آغاز شــود اما مســئوالن کنونى فدراسیون 

فوتبال شخصاً براى اصالح آن اقدام کردند.
بر این اساس احمدرضا براتى به عنوان رئیس کمیته 
تدوین مقررات فدراســیون فوتبال بحث اصالح 

اساس نامه را در دست گرفته است.
ابراهیم شکورى، سرپرســت دبیرکلى فدراسیون 
فوتبال در این خصوص گفته اســت: «فدراسیون 
فوتبال کمیته اى به نام تدوین مقررات دارد که بار 
اصلى اصالح اساسنامه روى دوش این کمیته است. 
البته باید دید هیئت رئیســه و سرپرست فدراسیون 
تشــخیص مى دهند چه افرادى مى توانند کنار این 
کمیته قرار بگیرند و به کمیته تدوین مقررات کمک 
کنند. در اساســنامه ما به صورت واضح ذکر شده 
کمیته حقوقى و تدوین مقررات به ریاست احمدرضا 

براتى بحث اصالح اساسنامه را دنبال مى کند.»

پرچم اصالحات در 
دستان براتى!

براتى بحث اصالح اساسنامه را دنبال مى کند.»

ســالمتى به خطر بیافتد بهترین شرایط کارى هم 
به وجود بیاید قادر به آنجام آن نخواهیم بود. 
م در خانه ماندن اول به سود ماست. به هر 
 امیدوارم همه مردم ایران به توصیه هاى 
هداشت گوش کنند و در سایه سالمتى
ین نعمت است سال جدید را آغاز کنند.

 پازل اشتباهات مدیران ورزش کشور و فدراسیون فوتبال در حال 
کامل شدن است. از اساسنامه اى که این روزها به موضوعى براى 
دعوا، اختالف و از خجالت هم درآمدن دست اندرکاران فوتبال 
ایران تبدیل شده تا مشکالت عدیده دیگر که فوتبال را به چهار 
میخ بى تدبیرى و بى توجهى کشیده اســت. حال و روز فوتبال 
ایران عین حال و روز مردمى است که در بیم و امید آینده به سر 

مى برند که آیا راه نجاتى هست یا خیر؟
دخالت و اعمال نفوذ مدیران وزارت ورزش در سال هاى گذشته 
و ادامه  این موضوع تا امروز بالیى ســر ورزش جذاب و دیدنى 
فوتبال آورده که باید وزیر ورزش از فیفــا و رئیس آن خواهش 
و التماس کند که اجازه دهد کما فى الســابق با همان اساسنامه  
نیم بند انتخابات ریاست فدراســیون فوتبال برگزار شود چون 
شرایط کشور به دلیل شیوع بیمارى کرونا چندان مساعد نیست 
و براى انجام بررسى و مطالعه بیشتر فرصت چندانى وجود ندارد. 
موضوع دخالت دولت از طریق وزارت ورزش در فوتبال که قرار 
بود تشکیالتى مجزا و مستقل از وزارت ورزش داشته باشد باعث 

شده که فدراسیون فوتبال براى کوچک ترین تصمیم گیرى ها 
هم با وزیر ورزش هماهنگ باشد. حرف و حدیث هاى زیادى که 
امروز در اطراف برخى از تیم هاى فوتبال لیگ برترى وجود دارد 
و عدم پاسخگویى صادقانه فدراسیون فوتبال به این مسئله همه 
و همه نشأت گرفته از دخالت غیر ضرورى و غیر قانونى دولت در 

امور اجرایى فوتبال است.
در روزهــاى اخیــر نصیرزاده 
در هر برنامه اى حاضر شــده 
با مهمان دیگــر همان برنامه 
بر ســر موضوع اساســنامه 
فدراسیون فوتبال به اختالف 
خورده است. حتى با افرادى که 
به صورت تلفنى هم با برنامه 
تلویزیونــى و رادیویى تماس 
گرفته هم اوضــاع بر همین 
اساس بوده، نصیرزاده به عنوان 
کارشــناس و کاتب اساسنامه 

فدراسیون فوتبال مى خواهد به دیگران بقبوالند که این اساسنامه 
ایرادى ندارد و آنهایى که آن را مشــکل دار مى پندارند شناخت 
چندانى از مقررات و قوانین بین المللى فوتبال ندارند. آخرین کسى 
که با نصیرزاده به جنگ و جدل پرداخت سعید آذرى، مدیرعامل 
فوالد خوزستان بود. البته نصیرزاده، آذرى را به موج سوارى روى 
بیانیه فیفا متهم کرد و از او ســئوال کرد تا دیروز کجا بودى که 

امروز مدعى شده  است. به هر حال نصیرزاده باید به جاى عصبى 
شدن و دعوا کردن، خیلى راحت بپذیرد که اشتباه کرده و او مرد 

همه چیزدان فوتبال ایران نیست.
موضوع بعدى براى فدراســیون پر حاشــیه  فوتبال چگونگى 
انتخاب سرمربى تیم ملى فوتبال است. وقتى ویلموتس بلژیکى 
با شکست از هدایت تیم ملى ســرباز زد مهدى تاج رئیس وقت 
فدراســیون فوتبال با قاطعیت 
از انتخــاب یک مربــى داخلى 
براى هدایت ملى پوشان ایران 
گفت، حتى مذاکراتى هم با چند 
گزینه داخلى صورت گرفت، باال 
گرفتن بیمارى قلبى تاج او را از 
ادامه  راه در فدراســیون فوتبال 
باز داشت و کار به حیدر بهاروند 
به عنوان سرپرست فدراسیون 
فوتبال رســید، ایشــان هم از 
امیر قلعه نویى و دایى به عنوان 
گزینه هاى سرمربیگرى تیم ملى فوتبال ایران نام برد بعدها دایى 
از سوى وزارت ورزش رد شد و قلعه نویى از تعهداتش به سپاهان 
اصفهان گفت تا دست فدراسیون فوتبال در پوست گردو بماند. 
ولى هیچکس باور نمى کرد که فدراسیون پنج ستاره  فوتبال ایران 
از کى روش پرتغالى به دراگان اسکوچیچ کروات برسد به هرحال 
بازهم یک رفتار عجیب دیگر از فدراسیون فوتبال رقم خورد تا 

بدانیم در روى همان پاشنه مى چرخد که سابقًا مى چرخید. البته 
آقایان براى حفظ حمایت هواداران از تیم ملى دست روى کریم 
باقرى گذاشته اند تا او به عنوان دستیار کنار اسکوچیچ باشد حتى 
قرار اســت براى تعادل موازنه آبى و قرمز سهراب بختیارى زاده 
هم به جمع دستیاران اسکوچیچ اضافه شــود. در فوتبال ایران 
رفع تکلیف و دغدغه هاى هواداران استقالل و پرسپولیس خیلى 
مهمتر از آینده و افق روشــن براى فوتبال ایران اســت. طلوع 
پشت طلوع اتفاق مى افتد تا فوتبال ایران در تارك فوتبال جهان 

بدرخشد مبارکمان باشد.
در این وانفساى مشــکالت خبر بدهکارى مالیاتى فدراسیون 
فوتبال گل بود به سبزه هم آراسته شــد. تمامى این اتفاقات و 
حوادث یک دلیل مشخص دارد و آن بى توجهى به مشکالت 
ریشه اى و پاك کردن صورت مسئله است. مدیران فدراسیون 
فوتبال در تمام این سال ها هرگاه مورد نقد قرار گرفتند منتقدان 
را به تخریب و دشمنى متهم کردند هرگز اجازه ندادند آدم هاى 
دلسوز و کاردان به فدراسیون نزدیک شوند حتى براى مشاوره 
و راهنمایى هایى شفاهى، جمع کردن افرادى به ظاهر دوست 
و همراه که شــناخت دقیقى از مســائل مهم و فراموش شده 
در مدیریت فوتبال ایران نداشــتند کار را به جایى رسانده که 
فدراسیون فوتبال به یک جزیره صعب العبور براى اهالى فوتبال 
تبدیل شود. کاش مى شد براى یکبار هم شده دوستانى که در 
این اتفاقات مقصر اصلى هســتند به میز محاکمه فراخوانده 

شوند.

در روزهایى که استقالل و پرسپولیس با 
مشکالت عدیده مالى مواجه هستند بار 
دیگر صحبت از خصوصى سازى این دو 

باشگاه به میان آمده است.
 استقالل و پرسپولیس براى خصوصى 
شدن تنها شــش ماه فرصت دارند؛ این 
را رئیس هیئت مدیره استقالل که روى 

خط شبکه خبر آمده بود گفت.
اســماعیل خلیل زاده در این رابطه گفت: «این دو باشــگاه مشکالت اقتصادى 
عدیده اى دارند و این نیازمند این اســت که ما از سوى مسئوالن دعوت شویم و 

برویم بگوییم چه اتفاقاتى در فوتبال رخ مى دهد.»
او افزود: «روز به روز به مشکالت اضافه مى شــوند؛ هم حسابرس و هم کارگزار 
سازمان خصوصى سازى معرفى شده و در حال انجام کارهاى کارشناسى هستند 
و باید تا اردیبهشت و خرداد سال آینده این اتفاق رخ دهد و این دو باشگاه به بخش 

خصوصى و یا بخش تعاون واگذار شوند.»
خلیل زاده همچنیــن گفت: «براى انجام این کار تنها شــش ماه فرصت داریم و 
اگر واگذارى انجام نشود این دو باشگاه ورشکست خواهند شد چرا که هیچ درآمد 

دولتى ندارند.»

سرخابى ها تا خرداد به بخش خصوصى واگذارمى شوند؟

لطیفه اى که چند ماه یکبار
 تکرار مى شود

یک فدراسیون با این همه معضل و سنگالخ؟

جزیره صعب العبور در 
معناى واقعى

فدراســیون بین المللى فوتبال (فیفا) توصیه کرد 
که بخاطر جلوگیرى از شــیوع ویروس کرونا همه 
بازى هاى ملى و دوستانه در دو ماه مارس و آوریل 
برگزار نشوند. در بیانیه رسمى فیفا آمده است: کرونا 
به سرعت در حال انتشــار در جهان است و بیشتر 
کشورها قانون ممنوعیت سفر وضع کرده اند. فیفا 
به خوبى مى داند که برگــزارى هر رقابتى خطرى 
بزرگ به شمار مى آید. بخاطر جلوگیرى از هرگونه 

تهدید براى سالمتى بازیکنان توصیه مى کنیم که 
همه بازى هاى ملى در دو ماه مارس و آوریل به 
تأخیر افتند. با وجود این توصیه فیفا هنوز اتحادیه 

فوتبال اروپا تصمیم به تأخیر بازى ها در انتخابى 
یورو 2020 نگرفته اما به احتمــال زیاد، با توجه به 
سرعت انتشــار ویروس در کشورهاى اروپایى این 

رقابت ها هم به تأخیر مى افتند.

کرونا فرق بین دوستانه 
و رسمى را نمى داند!

سعید سرفرازیان

محمد مؤمنى
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

دادگاه نخواهد بود .
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان

رأى شماره 139860302009004206 مورخ 1398/11/28 آقاى مهرداد فرهمند حسن 
آبادى فرزند نعمت اله ، در ششدانگ یک واحد مرغدارى به  مساحت 9939/41مترمربع واقع 
در مبارکه مجزا شده از پالك 221 – اصلى به مساحت بخش 8 انتقالى بموجب قباله عادى از 
مالک رسمى  على محمد فرهمند حسن آبادى تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/10  تاریخ 
انتشار نوبت دوم :1398/12/25م الف: 787681 مظاهر نصرالهى- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان مبارکه/12/175 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و رویداد امروز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139860302007012979 مورخ 98/10/11 زهرا نصر اصفهانى فرزند 
محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 37,57 مترمربع پالك شماره 939 
فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى 

است.
2 - راى شــماره 139860302007016514 مورخ 98/11/16 محســن عطاردى فرزند 
مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 2707 فرعى 
از 667 اصلى واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.

3 - راى شماره 139860302007016614 مورخ 98/11/17 مهدى رفیع زاده قهدریجانى 
فرزند فرج اله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 316,30 مترمربع پالك شماره 
385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى محمدرحیم رفیع زاده فرزند محمداسماعیل.
4 - راى شماره 139860302007016617 مورخ 98/11/17 عبداله اسماعیلى قهدریجانى 
فرزند على محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 257,40 مترمربع پالك شماره 
485 فرعى از 387 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى 

شده از مالک رسمى حبیب اله و رحمت اله اسماعیل زاده فرزندان نعمت اله.
5 - راى شــماره 139860302007016613 مورخ 98/11/17 حمید باقرى مطلق فرزند 
مجید نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197,11 مترمربع پالك شماره 411 اصلى 

واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى دکتر مهدى 
کیانى فرزند محمداسماعیل.

6 - راى شــماره 139860302007016619 مورخ 98/11/17 فاطمه دهقان نژاد فرزند 
میرزاعلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى به مساحت 150,89 مترمربع 
پالك شــماره 6 فرعى از 6 اصلى واقع در کرســگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى امیرقلى سبحانى فرزند حسین.
7 – راى شــماره 139860302007016620 مورخ 98/11/17 محســن لطفى اجگردى 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 216,35 مترمربع پالك شماره 97 
و 99 فرعى از 33 اصلى واقع در اجگرد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى عبدالحسین سمسار و محمدحسن و محمدحسین و محمدمهدى مقاره عابد.
8 - راى شماره 139860302007016621 مورخ 98/11/17 بهرام شفیعى فالورجانى فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 413 اصلى 
واقع در ششدر بلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى صفرعلى شمس فرزند جعفر.
9 - راى شماره 139860302007016622 مورخ 98/11/17 خسرو حیدرى فرزند ناصرقلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 88,94 مترمربع پالك شماره 14 اصلى واقع در 
موسیان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى کیانى 

فرزند عبداله.
10 - راى شماره 139860302007016506 مورخ 98/11/16 ماهان عامرى ومکانى فرزند 
مجید نسبت به ششدانگ باسکول به مســاحت 501,16 مترمربع پالك شماره 405 اصلى 
واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى کریم 

یزدانى گارماسه فرزند محمد.
11 - راى شماره 139860302007016624 مورخ 98/11/17 ماهان عامرى ومکانى فرزند 
مجید نسبت به ششدانگ کارگاه به مســاحت 2007,06 مترمربع پالك شماره 405 اصلى 
واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا و 

على رئیسى فرزندان باقر.
12 - راى شماره 139860302007016507 مورخ 98/11/16 داودعلى ابراهیم وند فرزند 
نوشاد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 81,84 مترمربع پالك شماره 411 اصلى 
واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى مسیح 

میرلوحى فرزند محمدباقر.
13 - راى شماره 139860302007016509 مورخ 98/11/16 بهروز ابراهیمى لنجى فرزند 
نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146,61 مترمربع پالك شماره 516 
اصلى واقع در خونسارك بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حاج اسفندیار احمدى فرزند عبدالمجید.
14 - راى شماره 139860302007016511 مورخ 98/11/16 فرهاد شیرزادى گارماسه 
فرزند قدیرعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201,82 مترمربع پالك شماره 
405 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسن و حسین یزدانى فرزندان رمضان.
15 - راى شــماره 139860302007016512 مورخ 98/11/16 مجید شیرزادى گارماسه 
فرزند قدیرعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,38 مترمربع پالك شماره 
405 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسن و حسین یزدانى فرزندان رمضان.
 16 - راى شماره 139860302007016513 مورخ 98/11/16 محمد پناهى فرزند جعفر 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 848 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 53 اصلى 
واقع در اراضى کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

على محمد فتوحى فرزند حسن.
17 - راى شماره 139860302007016543 مورخ 98/11/16 محسن رحیمى کلیشادى 
فرزند براتعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه قدیمى به مساحت 288,34 مترمربع پالك 
شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى عزیزاله رحیمى فرزند باقر.
18 - راى شماره 139860302007016508 مورخ 98/11/16 خلیل قاسمى فالورجانى 

فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111,17 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

اسداله رهنما فرزند عبداله.
19 - راى شماره 139860302007016546 مورخ 98/11/17 پرویز دهقان نرگانى فرزند 
غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 192,17 مترمربع پالك شماره 6 
فرعى از 6 اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى امیرقلى سبحانى فرزند حسین.
20 - راى شماره 139860302007016623 مورخ 98/11/17 ابراهیم کیانى ریزى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 195,63 مترمربع پالك شماره 
359 فرعى از 581 اصلى واقع در مینادشــت بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
21 - راى شــماره 139860302007016544 مورخ 98/11/17 مریم قاسمى فالورجانى 
فرزند قاسمعلى نسبت به چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 145,95 
مترمربع پالك شــماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى محمدرهنما فرزند محمود.
22 - راى شــماره 139860302007016545 مورخ 98/11/17 سرور عباسى فرزند على 
حسین نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,95 مترمربع پالك 
شماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى محمدرهنما فرزند محمود.
23 - راى شماره 139860302007018625 مورخ 98/12/01 هرمز کریمى بابا احمدى 
فرزند خیراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 167,50 مترمربع پالك شماره 
19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

یداله اکبرى فرزند محمد.
24 - راى شــماره 139860302007016615 مورخ 98/11/17 پروین زند کریمى فرزند 
محمدصدیق نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 1020,11 مترمربع پالك شماره 6 
فرعى از 6 اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى کاوه همایون و مهین مهربان.
25 - راى شماره 139860302007018868 مورخ 98/12/06 محمدمهدى حسن پور امینه 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى به مساحت 189,45 مترمربع 
پالك شماره 488 فرعى از یک اصلى واقع در اصفهان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
26 - راى شماره 139860302007017558 مورخ 98/11/24 زهرا موید زفره فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240,77 مترمربع پالك شماره 426 اصلى واقع 

در زفره بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى امیرآقا موید.
راى اصالحى - راى شــماره 139860302007016245 مورخ 98/11/12 سید سهراب 
صالحى فرزند سیدعلى جمعه نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135,60 مترمربع 
پالك شماره 3 فرعى از 407 اصلى واقع در گارماســه(محله انصار) بخش 9 ثبت اصفهان 
بانضمام یکباب اتاق احداثى در ضلع غربى به مساحت 7,77 متر مربع مع الواسطه خریدارى 
شده از مالک رســمى عبدالرسول شــیرزادى فرزند حبیب اله. تاریخ انتشار نوبت اول :  روز 
شنبه مـــورخ 1398/12/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یک شــنبه مورخ 1398/12/25 
م الف:787442 حســین زمانى علویجه-  رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان 

فالورجان/12/182
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000172 – 7 /1398/9 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم 
طاهره ملکى آوارسین فرزند عباس بشماره شناسنامه 490  صادره از اهر درششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 95 / 103  متر مربع  مفروز و مجزى شده از پالك 301 اصلى  واقع شده 
در بخش 16 خریدارى شده مع الواسطه از مالک رســمى اقاى حاجى عباس ابدالى حاجى 

آبادى به آدرس شاهین شــهر حاجى آباد خ والیت فرعى 5 غربى پالك 34  محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد . م الف: 788303  تاریخ انتشار نوبت اول : 10/ 12 / 98 و تاریخ انتشار نوبت دوم: 

25 /12 /98 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 12/185 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602210006399 تاریخ ارسال نامه: 1398/12/21 سند مالکیت شش 
دانگ پالك ثبتى 128 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان که ذیل دفتر 22 
صفحه 142 شماره ثبت 1791 به سند دفترچه اى شماره 206100 و دفتر 56 صفحه 369 
شماره ثبت 7905 به شماره ســند دفترچه اى 468491 بالسویه بصورت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ هر دو بنام شرکت ساختمانى مجتمع هاى صنعتى و مسکونى سابقه ثبت و صدور 
داشته که مالک با ارائه درخواست کتبى بانضمام دو برگ است شهادیه که امضاء شهود آن ذیل 
شماره هاى 37884 و شناسه یکتاى 139802155710000837 و رمز تصدیق 836902 
مورخه 1398/12/06 و شماره 7460 و شناســه یکتاى 139802150334000648 و رمز 
تصدیق 201442 مورخ 1398/12/06 به گواهى دفترخانه هاى 8 و 233 اصفهان رســیده 
مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده اســت و درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
ملک فوق را نموده است، لذا مراتب باســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. لذا مقتضى است در 
صورت ارائه سند مالکیت مزبور از انجام معامله خوددارى و آنرا اخذ و جهت درج انتقال فوق/

ابطال به این اداره تحویل نمایید. بعد از آن، انجام هر نوع اقدام موکول به استعالم قبلى از این 
اداره میباشد. ضمنا بموجب سند 1387/07/02- 149772 دفترخانه 15 اصفهان رهن بانک 
اقتصاد نوین مى باشد. م الف: 802760 ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان از طرف ام البنین آقالر /12/284
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602210005993 تاریخ ارســال نامه: 1398/12/03 تمامت 700 
سهم مشاع از 335000 سهم شــش دانگ پالك 2182/5 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
در صفحه 488 دفتر 92 ذیل ثبت 29196 به نام ناصر بیات فرزند عزیز ســابقه ثبت و سند 
مالکیت دفترچه اى به شماره مسلسل 252871- الف دارد سپس طبق سند انتقال اجرایى 
22202 مورخ 1387/10/14 دفترخانه 133 اصفهان تمامت 350 ســهم مشاع از مالکیت 
ناصر بیات به سید قاسم نجفى اورگانى فرزند سید هاشم انتقال اجرایى گردیده است سپس 
نامبرده (ناصر بیات) بارائه درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن 
ذیل شماره 63937 و شناسه یکتاى 1398021558557000812 و رمز تصدیق  952238 
مورخ 1398/10/28 گواهى دفترخانه 98 اصفهان رســیده است و مالک مدعى است  سند 
مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده 
است لذا مراتب باســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 803171 ناصر صیادى 
صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف هما یزدانى بابوکانى 

12/285/

...ادامه از صفحه اول
عبور داده و اندك اندك بــه عنوان کانون کرونا معرفى 

مى کند.
ظاهراً ســتاد اســتانى پیشــگیرى و مقابله با کرونا در 
اصفهان به مدیریت مقام ارشــد استان فعال است و هر 
روز هم جلسه تشکیل مى دهد. جلساتى که البته معلوم 
نیست چرا خروجى آن بسیار ناچیز بوده و چندان مشهود 

و مؤثر نیست.
شاید عمده دلیل عدم موفقیت این ستاد در آن باشد که 
هنوز نتوانسته است همگرایى خاصى را در استان ایجاد 
نموده و با هم افزایى تمام پتانسیل هاى موجود به قلب 

دشمن جارى در کوچه پس کوچه ها بزند.
شاید مدیریت اســتان و اعضاى حاضر در این ستاد با 
موضوع جارى هم به مثابه ســایر موارد ادارى برخورد 
نموده و فکر مى کنند با دور هم نشستن و حرف زدن و 
مصوبه دادن، مى توانند ویروس زبان نفهم را هم اسیر 

بروکراسى ادارى نموده و تسلیم کنند.
در اصفهان وقتى هوا آلوده اســت مســئولین اســتان 
چشم انتظار باد مى شوند تا وزیدن آغاز نموده و مشکل 
را حل کند. یا وقتى با کمبود آب مواجه مى شویم سرها 
به سوى آسمان مى رود تا بلکه باران ببارد و خشکى بر 
طرف شود. معلوم نیست در شــرایط فعلى چشم و نگاه 
مدیران ارشد اصفهان به کدام ســو مى چرخد تا بلکه 
فرجى حاصل شود؟ غافل از آنکه وضعیت بحرانى حاضر 
بیشتر از پشت میز نشســتن و حرف زدن، به مدیریتى 
جهادى نیاز دارد تا عامل اصلى نشــر بیمارى که همانا 
حلقه ارتباطات مردمى اســت، قطع شــده و مشکل بر 

طرف شود.
اصفهان در حــال حاضر نزدیک به چهــل نفر نیروى 
پارلمانى دارد که متعلق به مجلس هاى دهم و یازدهم 
هستند. این چهل نفر، اگر توسط مدیریت ارشد استان 
بسیج مى شدند، هر یک مى توانستند در یک گوشه شهر 
همچون بلندگوى ســتاد کرونا مردم را به خانه نشینى 
تشــویق کنند. این جماعت را مى شد با جمع کردن به 
دور یک میز بر آن داشــت تا راه بیافتند و براى نجات 
اصفهان سینه چاك بدهند. متأسفانه تا کنون تنها اقدام 

نه چندان مؤثر وکالى مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى، ارســال نامه «تمنا»ى حمید رضا فوالدگر به 
رئیس جمهور اســت تا بلکه رئیس دولت، اعتبارات و 
اختیارات بیشترى به استاندار اصفهان بدهد. حال آنکه 
هم افزایى در بین مجموعه فعاالن و کانون هاى مؤثر در 

استان نیاز به مجوز و مصوبه دولت ندارد.
کافى بود تا استاندار اصفهان از تمام نمایندگان پارلمان 
نشین بخواهد که مردم را به خانه نشینى تشویق کنند. 
همین موضوع را هم به ائمه جمعه و جماعات اســتان 
گفته و از آنان مى خواست که در این مسیر، زبان رساى 
مسئولین و محرك مردم در مقابله با بیمارى جارى شوند 
و به صورت مؤثر و مستمر هشدارهاى شان را از طلوع 

تا غروب تکرار کنند.
وقتى چاره کار در خانه نشینى مردم است و تخطى از آن 
معضل عمومى است، پس چه بهتر از اینکه تمام پتانسیل 
استان در این زمینه همگرا و هم افزا شده و پشتیبان هم 

قلمداد شوند.
در وجــه دیگر و به صــورت روزانه، حجــم انبوهى از 
پیامک هاى ادارات و سازمان هاى استان به تلفن همراه 
مردم روانه مى شوند و حکایت از آن دارند که مثًال آقاى 
رئیس ارشد اداره، فالن و بهمان کرده و چنین و چنان 
گفته است. حال آنکه مدیریت اســتان مى توانست به 
تمام مجامــع زیرمجموعه خود تکلیف کنــد که انبوه 
پیامک ها را به سوى هشدار پیرامون پیامدهاى ناگوار 
بى توجهى به خطرات کرونا ســوق دهنــد تا آنان که 
همچنان این اپیدمى را باور ندارند، در اثر تکرار موضوع، 

احساس خطر کنند.
آیا چنین موضوعى نیاز به مجوز رئیس دولت دارد؟

تداوم ناتوانى مدیریت استان در استفاده از ظرفیت اطالع 
رسانى موجود را مى توان حتى به استفاده از تاکسى ها 
و اتوبوس ها و خودروهاى دولتى هم سوق داد. چه بسا 
مى شــد آنها را مکلف نمود که با نصــب تراکت ها و 
پوســترهاى هشــدارآمیز، مردم حاضر در خیابان ها را 

هوشیار کنند. 
از سوى دیگر شــهردارى اصفهان نیز که در هر زمینه 
و به هر مناسبتى شــهر را آکنده از پارچه هاى تبلیغاتى 

مى کند، متأســفانه ظرفیت اطالع رسانى خود را مشاع 
نکرد تا حداقل نقش بارزترى در انجام رســالت فطرى 

خود داشته باشد. 
رسانه هاى این نهاد عمومى که با ارتزاق غیرمستقیم از 
جیب مردم، در هر مناسبتى خود را به رخ دیگر نشریات 
مکتوب و مجازى مى کشند، عالوه بر قرنطینه،  ظاهراً 
در کما هم فرو رفتــه اند تا مبادا رنجــى از این دوران 
متوجه شان شــود و مدیر تمام آنها که از قضا شهردار 
اصفهان هم هست، اوج هنرش به درختکارى در حیاط 

بیمارستان خورشید خالصه مى شود. غافل از آنکه یک 
رأس جبهه مقابله با کرونا، باید سکاندار این شهر باشد و 
حضور مؤثر او در عمق بحران، مى تواند شوراى شهرى 
که اعضاى آن، تدبیر خاصى را تکلیــف نکرده اند، به 

میدان بیاورد و بسیج کند.
اســتفاده از ظرفیت شوراى اسالمى شــهرها و ارتباط 
گسترده اعضاى آن با مردم و کانون هاى اخذ رأى نیز 
از جمله دیگر غفلت هاى استاندار اصفهان در افزایش 
پتانسیل جبهه مقابله با کروناســت. این جمع گسترده 

اگر فراخوانده و توجیه مى شــدند، مى توانستند براى 
روشنگرى اذهان عمومى و نشر پیام هاى هشدار دهنده 

نقش بارزى بر عهده بگیرند.
مگر نه اینکه قرار اســت از این پس ستاد کل نیروهاى 
مسلح به میدان بیاید و روال خلوت کردن فروشگاه ها، 
خیابان ها و جاده هــا را در پیش بگیرد؟ آیــا بهتر نبود 
مدیریت ارشد اســتان با هم افزایى ظرفیت هاى گفته 
شــده و اســتفاده از پتانســیل بالفعل و بالقوه موجود، 
الگویى مؤثــر از مدیریت جهادى را به کشــور عرضه 

مى کرد؟ 
بســیج نیروها و تمام اقدامات مذکور، مواردى است که 
تنها نیاز به یک جلسه ستاد مقابله با کرونا داشت. یک 
بار و یک روز باید مى نشستند و تمام این موارد را ردیف 
نموده و به قلب میدان مى زدند. واقعًا چه معنى دارد که 
هر روز مى نشــینند و حرف مى زنند تا عاقبت، آمارى 
که از مبتالیان منتشر مى شود، واقعیتى دیگر را نشان 

بدهد؟
متأسفانه مدیریت ستاد کروناى اصفهان چنان در حرف 
و جلســه چنبره زده اســت که تازه براى خود سخنگو 
انتخاب کرده اســت! این ســتاد، ســخنگو براى چه 
مى خواهد؟ کارکرد سخنگو به جز براى اطالع رسانى و 
نشر اخبار در رسانه هاست؟ آیا اصًال استاندارى اصفهان 
تا کنون ارتباط مختصرى با رســانه ها داشته است؟ آیا 
شخص مقام ارشد استان از خود پرسیده است که باید در 
وهله اول رسانه هاى استان را با خود و با ستاد تحت امر 
خود همراه مى کرد تا پیام هاى خبرى و اطالعیه هاى 
عمومى به نحوى مناســب و مؤثر باز نشر داده شوند؟ 
آیا اســتاندار اصفهان نمى داند که با بسیج رسانه هاى 
استان و براى اطالع رســانى در زمینه عواقب مسامحه 
با کرونا مى توانست راه چند ماهه را طى یک شب طى 

کند؟
ده روزنامه و چندین و چند خبرگزارى و پایگاه خبرى و 
هفته نامه و ماهنامه، ظرفیت مؤثرى است که در کمال 
تأسف تاکنون در مدیریت بحران اصفهان نادیده گرفته 
شده و هر روز که مى گذرد، عواقب عدم استفاده از آنها 
بیش از پیش نمایان مى شود. شاید همین رسانه هاى 

استان که هر یک داراى فعالیت گسترده در شبکه هاى 
مجازى بوده و از توان اطالع رســانى زاید الوصفى به 
شــهروندان برخوردارند، اگر در همان ابتداى تشکیل 
ســتاد مقابله با کرونا به همراهى فراخوانده مى شدند، 
نتایج ملموس آن، امروز به عنوان توانمندى قابل توجه 

مدیریت استان قلمداد مى شد.
عدم استفاده از پتانســیل کانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد استان که در تعداد و پراکندگى گسترده، ارتباط 
نزدیک و مطلوبى با اقشــار مختلف مــردم دارند نیز از 
جمله غفلت هاى بــزرگ این ایام به شــمار مى رود. 
چه بسا با استفاده از ظرفیت اعضاى چندین و چند هزار 
نفرى آنان به همراه پایگاه هاى مقاومت بسیج، مى شد 
چنان کرد که جهانیان از توان نصف جهان شگفت زده 

شوند.
ولى افسوس! افسوس که تمام این موارد نادیده انگاشته 
شــد تا اصفهان با عبور از مرز بحران به کانونى تبدیل 
شود که با افزایش آمار اســفناك و زجرآور شیوع کرونا، 
هر روز بیشتر از روز قبل در چنبره غم و اندوه نمایان شدن 

حجله هاى عزا بر سر هر کوى و معبر فرو رود.
نمى دانم آیندگان در مورد نوع عملکرد این ایام مدیران 
اســتان چگونه قضاوت خواهند کرد ولى در دیارى که 
با انبوهى از ظرفیــت هاى عمومــى و مردمى همراه 
است، مى شد نه تنها در کســرى از زمان سپرى شده، 
جماعت حاضر در خیابان ها را خانه نشــین کرد، بلکه 
با استفاده از ظرفیت انبوه خیران حوزه سالمت و همراه 
نمــودن مدیران مجتمــع هاى بــزرگ صنعتى نظیر 
فوالد مبارکه، ذوب آهن و باشــگاه هاى تابعه، مى شد 
به جاى آب، مواد ضدعفونى کننده در بستر زاینده رود 

جارى کرد. 
... و باز هم افســوس که مدیریت ارشــد اســتان قدر 
ظرفیت هاى موجود را ندانســت تا بتوانــد تهدید را به 
فرصت بروز جهانى توانمنــدى هاى مدیریت جهادى 
در اصفهان تبدیل نموده و چنان کند که شایسته مردم 
این دیار است. همان مردمى که یک روز سیصد شهید 
را تشییع کردند و به غروب نرســیده، هزاران نفر را به 

جبهه هاى جنگ فرستادند. 

هم افزایى؛ حلقه مفقوده مدیریت بحران

ناتوانى استاندارى در کنترل کرونا
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 انتخاب هاى زیادى براى صبحانه وجود دارد، اما اگر 40 
سال به باال ســن دارید، باید صبحانه هایى را براى خود 

ممنوع کنید. در این مطلب با ما همراه باشید.
وقتى جوان تر هستید، بدن شما مى تواند مطابق با برخى 
از گزینه هاى نامناســب در صبحانه نیز تنظیم شــود، 
اما وقتى پا به میانســالى مى گذارید، انتخاب هاى شما 
براى صبحانه محدود مى شــود. زمانى که ســن شما از 
40 سال مى گذرد و تمام قندها، کلســترول و غذاهاى 
فــراورى شــده را از برنامه هــاى غذایى خــود حذف 
مى کنید، آن وقت است که احساس مى کنید نصف سن 

فعلى هستید.

جو دوسر طعم دار
تهیه یک بسته جو دوســر طعم دار خیلى وسوسه انگیز 
است، آن هم وقتى که فقط در عرض چند ثانیه مى توانید 
در مایکروویــو آن را گرم کنید. اما خیلى بهتر اســت که 
خودتان دست به کار شوید و آن را درست کنید. این نوع از 
خوراکى ها غالباً به همراه شکر اضافى فقط باعث مى شود 

تا شما در طول روز بیشتر گرسنه باشید.

اسموتى میوه اى
اســموتى یک انتخاب عالى براى صبحانه اســت. البته 
اگر شما در کنار میوه از ســبزیجات هم استفاده کنید. در 

غیر این صورت این اســموتى قند خون شــما را به طور 
قابل مالحظه اى باال مى برد. بهتر اســت که اســموتى 
شــما را تنها میوه ها تشــکیل ندهند و شــما از ترکیبى 
متعادل تر از میوه و ســبزیجات، مانند اســفناج و کلم را 

استفاده کنید.

نان تست و کره
اگر شــما از طرفداران نان تست هســتید نیازى نیست 
این نان را از صبحانه حذف کنید فقط باید در نحوه تهیه 
آن دقت کنید. اگر روال کار شــما اســتفاده از برش نان 
تست به همراه مقدارى کره و دارچین است بهتر آن را کنار 
بگذارید و درعوض، یک تکه نان سبوس دار با پروتئین 
دلچســب مانند کره بادام زمینى یا آووکادو را جایگزین 
کنید که تا زمان ناهار شــما را به طور کامل ســیر نگه 

مى دارد.

کلوچه و پنکیک
متأسفانه، پنکیک و کلوچه نیز در این لیست و در کنار وافل 
قرار دارند. مگر اینکه آن را با مواد سالم تر تهیه کنید، اما در 
اینجا نیز این مسئله مطرح مى شود که مواد اولیه تمام این 
خوراکى ها را آرد سفید و شکر تشکیل مى دهد، بنابراین 
مهمترین ضررى که براى شما دارد این است که خستگى 

را در بدن شما باقى مى گذارد.

املت
املت یــک گزینه 

کالســیک براى صبحانه است، 
اما قطعــًا بهترین گزینــه براى 
سالمتى شما نیست، به خصوص 
وقتى پا به ســن مــى گذارید. از 

آنجا که فقط قرار است روزانه 300 
میلى گرم کلســترول مصــرف کنید، 

خوردن حتى یک تخم مرغ در حال حاضر 
213 میلى گرم کلســترول براى شما به ارمغان 

مى آورد. بنابراین به جرأت مى توان گفت که تهیه املت 
که به بیشــتر از یک عدد تخم مرغ نیــاز دارد، بهترین 
انتخاب نیست، به خصوص به این دلیل که در آنها معموًال 
گوشــت بیکن و یا پنیر فرآورى شــده پیتزا نیز استفاده 

مى شود.

در روز هــاى 
اپیدمــى کرونا 
رعایت بهداشت فردى 
و عمومى بسیار توصیه شده 
است که مى توانیم در پیشگیرى و درمان آن مؤثر 
باشیم. از مهمترین نکاتى که براى وسایل شخصى باید 

رعایت شود مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. گوشى همراه خود را در مکان هاى عمومى، از جیب 

خود خارج نکنید.
2. عینک و ساعت مچى خود را در خارج خانه از جلوى 
چشم خود بر ندارید و از مچ دست خودتان خارج نسازید.

3. چنانچه حلقه یا انگشــتر در دســت دارید در هر بار 
شستن دســت با دقت انگشــتر را نیز با آب و صابون 

شستشو دهید.
4. دســته کلید را صرفًا هنگام نیاز (زمان رسیدن به در 
ورودى منزل یا محل کار) از جیــب و کیف خود خارج 

سازید.
5. هر بار بعد از بازگشت به منزل در ابتدا دست هاى خود 
را شستشو دهید و وسایل شخصى مانند گوشى موبایل، 
عینک، انگشتر، ساعت، کیف و دست کلید را با یک تکه 

پنبه آغشته شده به مواد ضدعفونى کننده تمیز کنید.
6. چنانچه در محل کار یا منزل از وسایلى مانند لپ تاپ، 
کامپیوتر و تبلت به صورت پرتکرار استفاده مى کنید هر 
روز آنها را یکبار قبل از اســتفاده و یکبار بعد از استفاده 
با یک تکه پنبه آغشته شــده به ماده ضدعفونى کننده 

تمیز کنید.

7. در صورتى که کیف پول و کیف دستى را همراه خود 
از منزل خارج مى کنید، حد االمکان بر روى زمین و یا 
سطوحى که به نظرتان در معرض لمس عمومى است 

قرار ندهید.
براى ضدعفونى کردن وسایل همراهتان که در موارد 
باال ذکر شد مى توانید از الکل رقیق شده تا 70 درصد و یا 

وایتکس رقیق شده استفاده کنید.
باید توجه داشــته باشــید که بعد از ضدعفونى کردن 

وسایل، دست هاى خود را حتماً  با آب 
و صابون شستشو دهید.

ابالغ رأى
شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونــده 13/97 ش ح 6 دادنامه 
68/97-97/2/5 مرجع رسیدگى شعبه ششم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
سیف اهللا محمد بلند دهقى نشانى: فوالد شــهر- مسکن مهر محل E 3 ساختمان رازى 
طبقه دوم واحد 7 خوانده: مهدى استاد رضا  نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 772582/49/ 1660 (96/12/15)جمعا به مبلغ یکصد میلیون 
ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى ســیف اهللا محمد بلند دهقى به طرفیت مهدى اســتاد رضا به خواسته به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در 
ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه را دارد، نظر به اینکه خوانــدگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعــوى اقامه و ابراز 
نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه 
را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعــواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیــون ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ دو میلیون و ســیصد هزار ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررســید 96/12/25 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه 

و وصول مى گردد، درحــق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد804040/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

ششم/ 12/286
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139885602030014301      آقاى مهرداد جعفر پوریانى  فرزند حسین باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت دو دانگ و یک – ششم دانگ  مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 3625 فرعى 
از 391 اصلى واقع در بخش نه ثبت اصفهان که درصفحه 347 دفتر 30 امالك ذیل ثبت 
8691 بنام نامبرده  ثبت و سند بشــماره چاپى 515465 سرى الف / 16 سال 88  صادر و 
تسلیم گردیده که در سند مالکیت اشــتباهًا صفحه 344 و نام پدر حسن قید شده است و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/12/25، 804275/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف آفرین میر عباسى/ 12/287

املت
ک نهلت گز ک

صبحانه ممنوع براى 40 ساله ها 

دکتر خســرو صادق نیت، 
رئیــس مرکــز تحقیقات 
اختالالت خواب و اســتاد 
دانشــگاه علوم پزشــکى 
تهران در خصــوص تأثیر 
بهداشــت خواب بــر عدم 
ابتال و درمان ویروس کرونا 
مى گوید: یافته هاى علمى 
ثابــت کرده اســت که باال 
بودن ایمنى بــدن در عدم 
ابتال به بیمارى کرونا کمک 
کننده اســت و اگر وضعیت 
ایمنى بدن مطلوب باشــد، 
شدت و دوره این بیمارى در 
کسانى که مبتال مى شوند، 

کاهش مى یابد.
صادق نیت ضمن بیان اینکــه از عوامل مؤثر بر قدرت 
ایمنى بدن، اســترس، تغذیه خوب و خواب مناســب 
اســت، اضافه کرد: در خصوص خواب مناســب چند 
عامل را باید مدنظر قرار دهیم؛ یکى مدت خواب است 
که باید حداقل هفت تا هشــت ساعت باشــد تا نیاز به 
خواب تأمین شده و خســتگى بدن رفع شود اما کیفیت 
خواب نیز مهم اســت؛ یعنى در مدت مناسب خواب، به 
اندازه کافى خواب عمیــق و مراحل یک خواب طبیعى 
را طى کنیم. یکى از عوامل مؤثر بر کیفیت خواب این 
است که بتوانیم خوابمان را در شــب تأمین کنیم. زیرا 
کسانى که شب را نمى خوابند یا دیر مى خوابند و عمًال 

قســمتى از خوابشــان به روز موکول مى شود کیفیت 
خواب خوبى ندارند.

رئیس مرکز تحقیقــات اختالالت خواب بهترین زمان 
خواب را بین 9 تا 11 شب عنوان کرد و ادامه داد: نکته 
بعدى در خصوص کیفیت خواب، نظم در خواب است 
یعنى نباید اینطور باشــد که یک شب 11 بخوابیم یک 
شب 12 بلکه باید براى یک ســاعت مشخص برنامه 

ریزى کنیم که در آن ساعت بخوابیم.
او گفت: براى ایجاد نظم در خــواب باید از قبل برنامه 
ریزى داشته باشیم یعنى مثًال اگر قرار است ساعت 11 
شب بخوابیم باید از ساعت 8 شب به بعد فعالیت هاى 
سنگین نداشته باشیم، شام سبک بخوریم و از خوردن 
مواد محرك مثل ترکیبات کاکائو، چاى، نوشابه و قهوه 

پرهیز کنیم.
همچنیــن ایــن متخصص 
طب کار و فلوشیپ پزشکى 
خواب خاطر نشــان کرد: در 
واقع از حدود یک ساعت قبل 
از خواب، بدنمان را در حالت 
آرامش بخش قرار دهیم یعنى 
هم به لحاظ جسمى در یک 
وضعیت آرامى باشــیم و هم 
به لحاظ روحــى از هیجانات 
مثبت و منفى دورى کنیم و 

آماده خواب شویم.
صادق نیت در رابطه با شرایط 
مطلوب محیط خــواب هم 
 گفت: یک ساعت قبل خواب، 
نور محیط اتاق را کاهش دهیم، ســر و صدا در حداقل 
ممکن و دماى اتاق در حدود 22 درجه و متعادل باشد تا 
ترشح هورمون خواب صورت گیرد و بتوانیم یک ساعت 

بعد به خواب برویم.
رئیس مرکز تحقیقات اخالالت خــواب گفت: توصیه 
مى شود یک ساعت قبل از خواب از استفاده از موبایل، 
لب تاپ، تبلــت، کامپیوتــر و در کل مانیتــور پرهیز 
شــود و اگر تلویزیون هم نــگاه مى کنند دو تا ســه 
متر از تلویزیون فاصله داشــته باشــند چــون نورى 
کــه از وســایل دیجیتــال ســاطع مى شــود مانع 
ترشــح هورمون خواب شــده و خواب را بــه تعویق 

مى اندازد.

روش هاى خوابیدن که در برابر کرونا مقاومتان مى کند  چه کنیم عینک و ساعت مچى مان به کرونا آلوده نشوند؟

آگهى تغییرات 
شرکت تاکسى تلفنى حماسه دوستان سپاهان 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
13387 و شناســه ملى 10260344035 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397/04/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : ماده 5 اصالحى : مدت شرکت از تاریخ
 10 / 04 / 1397 بمدت پنج سال تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (803751)

آگهى تغییرات
شرکت تاکســى تلفنى حماسه دوســتان سپاهان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13387 و 
شناسه ملى 10260344035 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1398/06/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اشــرف امینى جونى به 
کدملــى 1280321822 دارنــده 400000 ریال 
ســهم الشــرکه با پرداخت مبلغ 400000 ریال به 
صندوق شرکت، ســهم الشــرکه خود را به میزان 
800000 ریال افزایش داد. ومجتبى خراســانى به 
کدملى 1271863022 دارنده 100000 ریال سهم 
الشــرکه با پرداخت مبلغ 100000 ریال به صندوق 
شرکت، سهم الشرکه خود را به میزان 200000 ریال 
افزایش داد. و سرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 
ریال نقدى به 1500000 ریال افزایش یافت و ماده 
4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: ماده 4 اصالحى : 
سرمایه شرکت مبلغ 1500000 نقدى است که تماما 
به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار 
گرفت. لیست شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه 
هر یک بدین شرح مى باشد مجتبى خراسانى دارنده 
200000 ریال سهم الشــرکه واشرف امینى جونى 
دارنده 800000 ریال سهم الشرکه و مائده خراسانى 
دارنده 100000 ریال سهم الشرکه ووراث مرحوم 
محمدعلى خراســانى دارنده 400000 ریال سهم 
الشــرکه (طبق گواهى حصر وراثت بشماره 2012 
مورخ 21 / 04 / 1395 ) اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (803750)

آگهى تغییرات
موسســه مددکارى حضرت قائم عج دهق به 
شماره ثبت 50 و شناسه ملى 10260015409 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/09/20 و نامه شماره 1465/14/516/1 
مــورخ 1398/11/28 صــادره از فرماندهى 
انتظامى نجف آبــاد عباســعلى امینى دهقى 
کدملى 1091952469 بســمت رئیس هیات 
مدیــره ، اســماعیل علیخانى دهقــى کدملى 
1091944075 بســمت نایب رئیس هیات 
مدیره ، اســماعیل خســروى دهقــى کدملى 
1091961638 بســمت مدیرعامل ، علیرضا 
کالنتــرى دهقــى کدملــى 1091998051 
بســمت خزانه دار ، محمد مرشــدى کدملى 
1091961727 بســمت منشى هیات مدیره 
، احمد احمدى دهقى کدملى 1091999910 
و عبدالحســین خســروى دهقــى کدملــى 
1090565445 بســمت اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاى 
مدیرعامل و خزانه دار ، یــا رئیس هیات مدیره 
یا نائب رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با 
مهر موسسه معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى نجف آباد (803752)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى مســکن کارکنان ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان به شــماره ثبت 3891 و 
شناسه ملى 10260250327 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 1398/04/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - صورتهاى مالى منتهى 
به پایان سال 1397 مشتمل بر ترازنامه و سود و زیان 
به تصویب مجمع رسید. - شــاهین زائرى فوالدى 
به شــماره ملى 1289316325، محمدرضا عابدى 
خوراسگانى به شماره ملى 1291381414، عبدالرضا 
اعمى نجف آبادى به شــماره ملى 1091068178، 
بابک برادران به شــماره ملــى 4620677043، 
سیروس فرهمند به شــماره ملى 1818754568 
بســمت اعضاى اصلى هیئت مدیره، احمد سلیمانى 
پور به شماره ملى 1199760951، منصور عابدیان 
به شــماره ملى 1285520009 و على مکتوبیان به 
شــماره ملى 1141912880 بعنوان اعضاى على 
البدل هیئت مدیره براى مدت سه سال انتخاب شدند. 
- ناهید حسین خانى به شماره ملى 1285795911، 
علیرضا پور کبیریان به شماره ملى 1284689425، 
سید ابوالقاسم رضوى به شماره ملى 4171982863 
بسمت بازرسان اصلى و ولى اله اسکندرى به شماره 
ملى 1754724612 بسمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (803756)

آگهى تغییرات 
شــرکت تعاونى روســتایى دهخدا دهاقان به شماره 
ثبت 1 و شناســه ملى 10260000000 به اســتناد 
نامــه شــماره 205/3/184/741/602 مــورخ 
1396/12/15 اداره تعاون روســتائى شهرســتان 
شــهرضا و صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1396/10/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
شرکت به نشانى استان اصفهان-شهرستان دهاقان 
-بخش مرکــزى- شــهردهاقان-انقالب- خیابان 
شهید بهشتى بلوارانقالب-پالك 523.001 کدپستى 
8641614500 تعیین گردید و ماده 2 اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دهاقان 

(803753)

آگهى تغییرات 
موسسه پویا تمیم نواندیش به شماره ثبت 6053 و 
شناسه ملى 14008922174 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1398/12/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح 
ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید: ثبت موضوع فعالیت بــه منزله اخذ وصدور 
پروانه فعالیت نمیباشد شرکت در مسابقات فوتبال 
و فوتســال (آقایان و بانوان) تحــت نظارت هیات 
مربوطه در صورت لزوم با کســب مجوز از مراجع 
ذیصالح اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(803754)

آگهى انحالل 
شــرکت دامیاران هفت اقلیم ســپاهان شــرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 47199 و شناسه ملى 
10260652913 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1398/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : شرکت فوق منحل اعالم گردیدوسعید صفوى پور 
به کدملى 1293020613 به سمت مدیر تصفیه انتخاب 
گردید. نشانى محل تصفیه، استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، محله برازنده، 
بلوار بهشت، بن بست فرعى 11، پالك 128، طبقه اول، 
کدپستى 8193977597 مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (803755)

آگهى تغییرات  
شرکت ایده نوین تالشگران سپاهان شرکت 
با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 41153 
و شناســه ملى 10260588629 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء سید نوید نورى 
به عنوان رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (803757)

آگهى تغییرات  
شــرکت تعاونى مسکن کارکنان ســازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان به شماره ثبت 3891 و 
شناسه ملى 10260250327 به استناد نامه شماره 
64696 مــورخ 1398/07/01 اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى شهرســتان اصفهان و صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1398/04/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت شرکت براى 
مدت 5 سال دیگر تمدید گردید و ماده 6 اساسنامه 
اصالح گردید.. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (803758)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى مسکن کارکنان سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان به شماره ثبت 3891 و شناسه ملى 10260250327 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/04/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - شــاهین زائرى فوالدى به کدملى 1289316325 به ســمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا عابدى خوراســگانى به کدملى 
1291381414 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیروس فرهمند حسن آبادى به کدملى 1818754568 به سمت منشــى هیئت مدیره، عبدالرضا اعمى نجف آبادى به 
کدملى 1091068178، بابک برادران به کدملى 4620677043 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره و مصطفى ورد به کدملى 1284521842 به سمت مدیرعامل (خارج از 
اعضا) براى مدت سه سال انتخاب شدند. - کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره، با امضاى مدیرعامل و شاهین 
زائرى فوالدى (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب شاهین زائرى فوالدى (رئیس هیئت مدیره) با امضاى محمدرضا عابدى خوراسگانى (نایب رئیس هیئت مدیره) و با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود و اوراق عادى با امضاى مصطفى ورد (مدیرعامل) و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (803759)

که در ل همراهتان
از الکلرقیق شده تا 70 درصد 0نید

س رقیق شده استفاده کنید.
توجه داشــته باشــید که بعد از ضدعفونى کردن باید

وسایل، دست هاى خود را حتماً  با آب 
 صابون شستشو دهید.

کن
ایمنى

آگهى تغییرات
ى مســکن

د
اپید

است



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بدانید که هیچیک از شــما نباید از خویشــاوندى، که گرفتار فقر و 
بینوایى اســت روى یارى برتابد. باید که یاریش دهد، به مالى که اگر 
انفاقش نکند، بر دارایى اش نیافزاید و اگر انفاقش کند، ســبب نقصان 
در مال او نشود. هر کس که دست یارى از عشیره خود فرو بندد، یک 
دست از یارى آنان کاسته شده، ولى او از یارى دست هاى بسیارى خود 
را محروم داشــته. هرکس که با اطرافیان خود بــه مدارا رفتار کند 

همواره دوستى و مودت آنان را نصیب خود ساخته است .
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