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6 راهکار ساده 
براى تقویت ریه ها 

و دستگاه تنفسى

کرونا در اصفهان هم قربانى گرفت
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بالیى که خواستگار جوان 
سر دختر اصفهانى آورد

هجوم مردم اصفهان
 به بیمارستان ها

افشاى راز مرگ عجیب 
20هزار پرنده مهاجر 

در میانکاله
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دستگیرى 
کالهبردار تحت 
تعقیب 5 استان

 در اصفهان 
رئیــس پلیس آگاهــى فرماندهى 
انتظامى اســتان از عملیات پیچیده دستگیرى 
یکــى از کالهبرداران حرفه اى کــه بالغ بر 20 
میلیارد ریال در پنج اســتان کشور کالهبردارى 

کرده بود، خبر داد. 
سرهنگ حســین ترکیان در گفتگو با خبرنگار 
پایگاه خبرى پلیــس اظهار کــرد: کارآگاهان 
پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
در پى شکایت یکى از شــهروندان مبنى بر 

کالهبردارى...
4

برگزارى مراسم  ازدواج و عزادارى در تاالرهاى اصفهان ممنوع شدبرگزارى مراسم  ازدواج و عزادارى در تاالرهاى اصفهان ممنوع شد
به دلیل جلوگیرى از شیوع کرونا؛به دلیل جلوگیرى از شیوع کرونا؛

6

آخرین تحوالت مربوط به شیوع ویروس خطرناك در استان

چه خبر از پارسا خائف؟

تراکتور و سپاهان با اسم رمز مشترك 
به ما حمله مى کنند

مدیرعامل پرسپولیس نســبت به صحبت هاى مالک باشگاه تراکتور واکنش 
نشان داد. محمدحســن انصارى فرد درباره مصاحبه اخیر محمدرضا زنوزى، 
مالک باشــگاه تراکتور که عنوان کرده پرســپولیس تیم حکومتى بوده و نام 

«پرسپولیس» یونانى است، ابراز کرد: آقاى زنوزى...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تشکر صمیمانه 
رهبرى از 

وزیر بهداشت و 
پزشکان

کشف 2 میلیون ماسک و دستکش در اصفهان
فرمانده انتظامى استان اصفهان خبر داد
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کالهب
تعقیب
 دررر
رئیـ
انتظامى اســتان
یکــى از کالهبر
میلیارد ریال در پ
کرده بود، خبر دا
سرهنگ حســی
پایگاه خبرى پلی
پلیس آگاهى فرم
ررددددردددددر پى شکایت
کککککککککککککککککالهبردار

نباید به بازیکنى معمولى نباید به بازیکنى معمولى 
تبدیل شوىتبدیل شوى
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اکثر افراد براى داشتن سبک زندگى سالم و 
برخوردارى از سالمت به فکر داشتن رژیم هاى غذایى 

سالم و وزن ایده آل، ورزش کردن و برخوردارى از 
سالمت قلبى و عروقى هستند اما کمتر کسى به فکر 

سالمت سیستم تنفسى و ریه هاى خود است...

ترا

مدیرعام
دا نشان
مالک با
«پرسپول

ه 
 

ت و 

انصارى فرد:
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عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شوراى 
اسالمى گفت: باید تاکنون قم را قرنطینه مى کردند، اما 

در حال حاضر زمان از دست رفته است.
امیرحسین قاضى زاده هاشــمى به خبرگزارى دانشجو 
گفت: البته ما باید از چینى ها براى اینکه 19 میلیون نفر را 
قرنطینه کردند، تشکر کنیم. وى افزود: اینکه ما بتوانیم 
شهرى را قرنطینه کنیم باید بدانیم که باید کل یک شهر 
را در قرنطینه نگاه داریم؛ بنابراین اگر قرار بود این اتفاق 

بیافتد باید از روز اول کل شهر قم قرنطینه مى شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: 
اینکه قرنطینــه قم چقدر امکان عملى داشــت به یک 

تصمیم حاکمیتى محکمى نیاز داشت که دولت ما توان 
گرفتن چنین تصمیماتى ندارد و البته مردم ما هم عادت 
به اینگونه زندگى ندارند، یعنى زندگى اى که چهار الى 
پنج میلیون نفر را در خانه خودشــان قرنطینه کرده و به 
مدت دو هفته به آنها اجــازه خروج ندهى- به خصوص 
آنهایى که مشــاغل روزمزد دارند به مشکالت زیادى 
برمى خوردند؛ بنابراین این تصمیم، تصمیم سختى است.

این نماینده مجلس بیان کرد: مهار کرونا غیر از قرنطینه 
تدبیر دیگرى نداشــته و خرده کارى هــاى دیگر خیلى 
ارزشــى ندارد چراکه کرونا دارو ندارد و فقط جداسازى 

کار ساز است.

حضرت آیت ا... خامنــه اى صبح روز پنج شــنبه در دیدار 
رئیس فرهنگســتان علوم پزشــکى، از وزیر بهداشت و 
همکاران، پزشکان، پرستاران و کادرهاى درمانى و مجموعه 
دست اندرکاران پزشکى در مواجهه و مبارزه با بیمارى کرونا 

صمیمانه تشکر کردند. 
ایشــان فرمودند: بنده مى خواهم صمیمانه تشکر کنم از 
پزشکان و پرســتاران و مجموعه  دست اندرکاران پزشکى 
در مواجهه و مبارزه  با این بیمارى اى که اخیراً در کشــور به 
وجود آمده. همچنین تشکر کنم از وزارت بهداشت و درمان 
و مجموعه  همکاران آقاى وزیر بهداشت در این مجموعه 
بخاطر تالش هایى که مى کنند و زحمتى که مى کشند. من 

برنامه  امروز را فقط ترتیب دادم براى همین که این تشکر را 
بکنم در حضور آقاى دکتر مرندى، رئیس محترم فرهنگستان 
علوم پزشکى. دوست داشتم که این تشکر قلبى خودم را به 
همه  برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهاى 
درمانى عرض بکنم. ان شاءا... که موفق باشید. کارتان بسیار 
با ارزش اســت. هم ارزش جامعه  پزشکى و پرستارى را در 
جامعه باال مى برد که برده، هم مهمتر از این، ثواب الهى است 
که خداى متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد 
و امیدواریم که ان شاءا... این کار برجسته و سنگین خیلى هم 
طوالنى نشود و ان شاءا... زودتر کلک این ویروس منحوس 
گرفته بشود ان شاءا... ان شاءا... همه تان موفق باشید./1352

قم باید
 قرنطینه مى شد

تشکر صمیمانه رهبرى از 
وزیر بهداشت و پزشکان

ورود به عربستان
 معلق شد

   ایســنا | عربســتان اعالم کــرد که براى 
جلوگیرى از شــیوع ویروس کرونا، ورود زائران 
به این کشــور براى انجام عمره مفــرده و زیارت 
مسجدالنبى را موقتاً به حالت تعلیق در آورده است. 
وزارت خارجه عربســتان با صدور بیانیه اى اعالم 
کرد که تمام تالش خود را براى جلوگیرى از شیوع 
ویروس کرونا با همکارى نهادهاى بین المللى از 
جمله سازمان جهانى بهداشت به کار مى گیرد و در 

این راستا اقداماتى را اتخاذ کرده است.

2 کامیون زنجبیل قاچاق 
کشف شد!

   ایرنا | معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران از کشف دو کامیون 
حامل زنجبیل قاچاق در پایتخت خبر داد. عزیزا... 
افضلى گفت: شــیوع کرونا ویــروس و افزایش 
تقاضاى شــهروندان براى خرید سیر، زنجبیل و 
لیموترش نرخ این کاالها را در میدان مرکزى میوه 
و میادین استان به شــدت افزایش داده و برخى 

سودجویان را به طمع انداخته است.

انگلیس به کرونایى ها 
حقوق مى دهد

   ایرنا | وزیر بهداشت انگلیس تأیید کرد که هر 
کس به دلیل مبتال شدن به ویروس کرونا خود را 
در خانه قرنطینه کند، لندن حقوق و مزایاى وى در 
دوران مرخصى را پرداخت خواهد کرد. به گزارش 
روزنامه «دیلــى میل»، «مــت هانکوك» طى 
سخنانى در مجلس عوام گفت: افراد در قرنطینه 
باید به عنــوان دوران بیمارى در زمان اشــتغال 

تلقى شوند. 

عجیب ترین قاچاق سال!
   ایسنا | فرمانده پلیس راه آهن کشور از کشف 
و توقیف کاالى قاچاق در قالب محموله پستى به 
ارزش هفت میلیارد و 600 میلیــون ریال در انبار 
توشه ایســتگاه راه آهن تهران خبر داد. سرهنگ 
حشــمت ا... ملکى افزود: این محموله پســتى 
شــامل 54 دستگاه لوازم آشــپزخانه، 804 جفت 
کفش کتانى، 29 دستگاه تلویزیون ال اى دى، 32 
دستگاه رادیو پخش خودرو، 1517 عدد تجهیزات 
جانبى موبایل، 14دستگاه ماینر(بیت کوین) با پاور 
مربوطه، 19 دستگاه تبلت بازى کودکان و 9 عدد 
چمدان فاقد هرگونه مدارك مثبته گمرکى بود که 

با انجام تشریفات قانونى ضبط شدند.

حکم کسانى که دیگران را 
به کرونا مبتال مى کنند

   خبر گــزارى حــوزه | رئیس انجمن فقه و 
حقوق حوزه علمیه قم، حکم فقهى و حقوقى کسبه 
و افرادى که با حضور در اجتماعات منجر به انتقال 
ویروس کرونا به دیگران و فوت آنها مى شــوند را 
تشریح کرد. آیت ا... علیدوست مطرح کرد: کسى که 
مبتال به ویروس کرونا، ایدز یا هر ویروس دیگر باشد 
و مى داند که اگر با تماس با کسى، فرد مقابل مبتال 
شده و فوت مى کند، تمامى کارشناسان مى گویند که 
در اینجا عامل دیگر نقشى نداشته و از نظر فقهى و 

حقوقى باید دیه قتل عمد را بپردازد./1349

پیاز رکورد شکست
   جام جــم آنالین | متوســط قیمت اقالم 
خوراکى مناطق شهرى در بهمن نشان مى دهد پیاز 
رکورد بیشترین افزایش قیمت ساالنه را شکست. 
بیشــترین رکورد افزایش قیمت نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل براى اقالم مانند پیاز با 99/7 
درصد، چاى 87/9 درصد و پس از آن برنج و شکر 

به ثبت رسید./1350

روح تازه اى به نام قالیباف
   خبر آنالیــن | روزنامه «کیهان» در سرمقاله خود 
نوشــت: «پیروزى قاطع طرفداران مقاومت و از جمله، 
محمدباقر قالیباف، براى مردم منطقه یک پیام مهمى نیز 
به همراه آورد و آن، اینکه یک شخصیت همسو با شهید 
قاسم سلیمانى در انتخابات ایران به بیشترین آراء دست 
پیدا کرده است. البته نمى خواهیم درباره قالیباف اغراق 
کنیم و ایشان را در تراز سردار سلیمانى قرار دهیم. پیام 
پیروزى طرفداران مقاومت، به خصوص پس از شهادت 
مظلومانه سردار سلیمانى به دست آمریکا که یک نوعى 
افســردگى را در منطقه پدید آورده بود، روح تازه اى به 
حساب مى آمد که در کالبد نظام دمیده شده است./1346

ربطى به طالب چینى ندارد
   خبر گزارى حوزه | مدیر حوزه هاى علمیه تأکید 
کرد انتشار ویروس کرونا در ایران و قم ربطى به طالب 
چینى این شهر ندارد. آیت  ا... علیرضا اعرافى با اشاره به 
شیوع ویروس کرونا در قم گفت: از جامعه المصطفى در 
دو ماه اخیر دو نفر از چین پذیرش شده که روال قرنطینه 
را طى کرده اند و قطعاً ورود کرونا ربطى به طالب چینى 

جامعه المصطفى ندارد.

دلیل افت مشارکت در انتخابات
   رویداد24 | عضو فراکســیون نمایندگان والیى 
مجلس درباره علت کاهش مشارکت مردم در یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شوراى اســالمى، اظهار کرد: 
بى عرضگى و ناکارآمدى برخى از دولتمردان و نمایندگان 
مجلس باعث کاهش مشارکت مردم در این انتخابات 
شد. حجت االسالم سیدجواد حسینى کیا تصریح کرد: از 
سوى دیگر گرفتار شدن برخى از مسئوالن به اختالس، 
فساد اقتصادى و رانت خوارى مردم را ناامید کرده است 
و این مسئله هم در کاهش مشارکت مردم در انتخابات 

تأثیرگذار بود.

نگرانى نماینده ها از کرونا
   ایلنا | ابوالفضل حسن بیگى، عضو کمیسیون امنیت 
ملى مجلس گفته است: باالخره چند تن از نمایندگان 
مجلس آلوده به ویروس کرونا شــدند. آقاى امیرآبادى 
[نماینده قم] حالش بسیار بد اســت. این فرد وقتى به 
مجلس مى آید و تنفس کرده و نوشیدنى و چاى مصرف 
مى کند، اینها خطر ایجاد مى کند. روز اول با اعتراضى که 
نمایندگان و مخصوصًا پزشکان نماینده کردند ایشان 
رفتند. آقاى جمالى خیلى ناراحــت بود و اعالم مى کرد 
که این مریضى سخت و بدى اســت و دلیلى ندارد که 
شخصى که مریض شده به صحن بیاید. آقاى صادقى 
مشکوك به این بیمارى بود و بعضى دیگر از نمایندگان 

حال بد داشتند.../1347

سامورایى که به مجلس 
نفرستادیم!

   نامه نیوز | پرویز سرورى، دبیر اجرایى شوراى 
ائتالف نیروهاى انقالب اسالمى درباره این تحلیل 
که  از همین االن نمایندگان مجلس آینده شمشیر را 
براى دولت از رو بســته اند گفت: فکر نمى کنم قرار 
بود یکسرى جنگجو به مجلس بفرستیم. با شنیدن 
تعبیر «شمشیر را از رو بستند»، احساس کردم مجلس 
آینده، مجلس سامورایى ها خواهد بود. مجلس آینده 
مجلس خدمت اســت. قطعًا خدمت با تقابل شکل 

نمى گیرد./1348

کرونا از ایران به چین رفت!
   عصرایــران | شــبکه تلویزیونــى جهانى چین 
(CGTN) خبــر داده کــه در منطقــه خودمختــار 
«نینگ شیا» در شــمال غرب چین که تا امروز از کرونا 
پاك مانده بود، مورد مثبت کرونا پیدا شــده است. فرد 
مبتال از ایران به این منطقه سفر کرده است! حاال مقامات 
بهداشت و درمان منطقه رفتند دنبال کسانى که با این 

فرد تماس داشتند.

خبرخوان

2 مقبره واقع در بناى تاج محل در هند به مناسبت ورود «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور 
آمریکا به این کشور شستشو داده شدند. بناى اصلى تاج محل تا کنون پنج بار تمیز 
شده است، با این حال این براى نخستین بار در بیش از 300 سال گذشته است که این 

مقبره ها شستشو داده مى شوند.
این دو مقبره متعلق به شــاه جهان پنجمین امپراتور سلســله گورکانیان و همسر 
ایرانى تبارش «ارجمند بانو بیگم» مشهور به «ممتاز محل» هستند که در اتاقکى در 

داخل این بنا قرار دارند.
هرچند مقبره ها به مناســبت ورود دونالد ترامپ شستشــو داده شــدند، با این حال 
رئیس جمهور آمریکا آنها را از نزدیک ندید چرا که ورودى اتاقک تنها یک متر و نیم 
ارتفاع دارد و تیم امنیتى ترامپ گفته  بودند وى براى دیدن مقبره  اى تعظیم نخواهد 

کرد ولو آنکه آنها مربوط به قرن 17 باشند!
مقبره مؤسس بناى تاج محل هر سال تنها به وقت مراسم سالگرد درگذشت وى و تنها 

براى سه روز به روى عموم باز مى شود.
همزمان مقامات هند گفته اند براى به جا آوردن تشریفات سفر رئیس جمهور آمریکا، 

17 میلیون لیتر آب وارد رودخانه «یامونا» که در پشت بنا جارى است، کرده اند.

ســریال «موســى(ع)» از آن ســریال هایى اســت که 
سال هاست درباره تولید آن براى تلویزیون حرف و حدیث 
وجود دارد ولى همچنان هیچ اتفاق مشهودى پیرامونش رخ 
نداده. این سریالى است که فرج ا... سلحشور به دنبال ساخت 
آن بود ولى عمرش کفاف نداد و بعــد از فوتش هم بنا بود 
جمال شورجه آن را بسازد ولى حمایتى صورت نگرفت تا 

شورجه هم گرفتار عوارض سکته مغزى شود و...
حاال بصیر سلحشور، فرزند فرج ا... سلحشور در چهارمین 
سال درگذشــت این کارگردان به روزنامه «جوان» گفته 
است: سریال «موسى (ع)» ماحصل چندین سال پژوهش 
و بررسى منابع گوناگون توسط متخصصان و یهودشناسانى 
مانند مهدى طائب است. هر چند پدر چند سالى مجبور شد 
کار روى پروژه «موسى (ع)» را تعطیل کند که علت آن هم 
صحبت برخى افراد در این رابطه بود که معتقد بودند مرحوم 
پدرم توانایى الزم براى ساخت آن را ندارد، اما باالخره پدر 
پس از چندین سال فیلمنامه آن را تهیه کردند و به صدا و 
سیما فروختند و پس از کش و قوس هاى زیاد به دلیل احاطه 
محتوایى و فنى قرار شد خود ایشان کار را بسازد که به دلیل 

تعلل مسئوالن مربوطه این اتفاق نیافتاد.
بصیر سلحشور در مورد برآورد هزینه پروژه «موسى (ع)» 
مى گوید: آن زمان برآوردى که پدرم به صدا و ســیما داده 
بود حدود 120 میلیارد بود، اما حاال و با توجه به گران شدن 
هزینه تولید احتماًال این رقم تا ســه یا چهار برابر افزایش 
پیدا کرده است. واقعیت این است که محتواى این سریال 
قصه هایى دارد که مى تواند دنیا را تکان بدهد و من معتقدم 
سریال «موسى (ع)» مى تواند از صد ها موشک شهاب 3 
اثرگذارتر باشد و علت آن هم این است که امروزه مى توان با 
تولید یک اثر سینمایى نگرش و طرز فکر جوامع مختلف را 

تغییر داد یا اصالح کرد.

فرزند فرج ا... سلحشور:

سریال «موسى (ع)» 
مى تواند از صد ها موشک 
شهاب 3 اثرگذارتر باشد

«ترامپ» به همسر ایرانى شاه جهان 
تعظیم نکرد!

بیش از یک ماه از مرگ پرندگان در میانکاله مى گذرد و همچنان آمار تلفات پرندگان 
در این منطقه مشهود است. در این بین بیانیه شکارچیان مبنى بر انتشار سم در جزیره 

توسط آنها براى تسویه حساب با محیط زیست، همه ما را مبهوت ساخته است.
از یک ماه گذشــته تاکنون، 20 هزار پرنده  مهاجر که براى زمستان گذرانى، تاالب 
میانکاله در شرق استان مازندران را انتخاب کرده بودند، تلف شده اند و این در حالى 
است که بررسى و نمونه گیرى از الشه پرندگان بیانگر وجود سم بوتولیسم به عنوان 

علت اصلى این مرگ و میرهاى دسته جمعى بوده است.
انتشار سم در میانکاله که از ابتدا توسط منابع محلى و دوستداران محیط زیست بارها 
اعالم شده بود، با اعالم رسمى شــکارچیان، درست از آب در آمد. در صورت درست 

بودن مسئله، نمى توان به راحتى از این فاجعه زیست محیطى عبور کرد.
شکارچیان در این پیام به صراحت اعالم کرده اند که با وجود دارا بودن پروانه شکار، 
اجازه شکار توسط محیط زیست داده نشده و این یک هشدار جدى است و اگر توجه 

نشود تبعات بیشترى به همراه خواهد داشت.

افشاى راز مرگ عجیب 20هزار پرنده 
مهاجر در میانکاله

الهه منصوریان، قهرمان سمیرمى ووشوى زنان جهان 
که با پنج مدال طالى ووشــوى جهان یکى از بانوان 
پرافتخار ورزش ایران به شــمار مى رود لژیونر باشگاه 
«فیست وان شانگهاى» چین است. او از ابتداى شیوع 
ویروس کرونا در چین حضور داشت اما پس از اطالع از 
وخامت اوضاع با اولین پرواز به ایران آمد تا از خطر این 

بیمارى در امان باشد. 
منصوریان، اما در صفحه اینستاگرام خود مطلبى را در 
خصوص چگونگى بازگشــتش از چین منتشر کرد که 
بازتاب زیادى را در فضاى مجازى به دنبال داشت. عضو 
تیم ملى ووشوى بانوان مدعى است بى توجهى نسبت 
به ورود مســافران چینى به ایران، موجب شده تا این 

ویروس مرگبار به کل کشور سرایت کند.
این ورزشکار مشهور در گفتگویى که روزنامه «شرق» 
آن را منتشر کرده اســت، بیشــتر دراین باره توضیح 
مى دهد: «ویــروس کرونا 23 ژانویه در چین شــروع 
شد که من سه روز بعد تصمیم گرفتم به ایران بیایم... 
وقتى وارد هواپیما شدم، دیدم تعداد زیادى از مسافران 
چینى در هواپیما نشســته اند و هیچ کدام هم ماسک به 

صورتشان نیست. حتى خدمه و مهمانداران ماهان هم 
که ایرانى بودند ماســک نداشــتند. این موضوع آنقدر 
برایم عجیب بود که از مهمانداران پرسیدم چرا ماسک 
نزده اید، گفتند بخاطر ظاهر و نوع پوششى که برایشان 
تعریف کرده اند، اجازه ندارند ماســک بزنند. زمانى که 
به فرودگاه امــام خمینى(ره) رســیدم، فکر مى کردم، 
چون از چین آمده ایم حتمًا مــا را قرنطینه مى کنند، اما 
وقتى رســیدم، دیدم هیچکس، حتى مسافران چینى 
هم ماسک به صورتشان ندارند. چینى ها وقتى رسیده 
بودند به ایران اینقدر خوشحال بودند که انگار از قفس 
آزاد شده بودند، چون مى دیدند هیچ کشورى جز ایران 
راهشــان نمى دهد. خیلى از مرد ها در فرودگاه من را 
بخاطر ماسک زدنم مســخره مى کردند و مى گفتند در 
ایران اصًال خبرى نیســت. من با وضعــى که در چین 
دیدم احتمالش را مى دادم که مبتال شــده باشم، براى 
همین وقتى به تهران رسیدم، به کیش رفتم و مدتى در 
آنجا در قرنطینه بودم تا ببینم عالیم کرونا را دارم یا نه. 
چون مى ترسیدم خانواده ام را مبتال کنم که خدا را شکر 

اینطور نبود.»

ماجراى جنجال برانگیزى که  الهه منصوریان درباره 
کرونا نقل کرده است

هیچ کشورى چینى ها را 
راه نمى داد به جز ایران!

«تدروس ادهانوم»، دبیرکل سازمان بهداشت جهانى گفت: افزایش ناگهانى مرگ و 
موارد ابتال به ویروس جدید کرونا در ایتالیا، ایران و کره جنوبى «عمیقاً نگران کننده» 
است ولى هنوز مى توان گسترش این ویروس را کنترل کرد و وضعیت فعلى به معناى 

همه گیر شدن نیست.
به گزارش خبرگزارى «رویترز» در روزهاى اخیر مــواردى از ابتال به ویروس کرونا 
در کشورهاى بحرین، عراق، کویت، لبنان و عمان شناسایى شده که منشأ همه آنها 
ایران بوده است. همزمان مواردى از ابتال به این بیمارى در الجزایر، اتریش، کرواسى، 
آلمان، اسپانیا و سوییس نیز شناسایى شده اند که به گفته دبیرکل سازمان بهداشت 
جهانى منشأ آنها ایتالیا بوده است. طبق گفته هاى دبیرکل سازمان بهداشت جهانى و 
آمارهایى که سخنگوى این سازمان ارائه داد، در روز سه شنبه هفته پیش براى اولین 
بار از زمان شیوع ویروس کرونا، تعداد موارد ابتال در این روز در خارج از چین بیشتر از 

خود چین گزارش شده است.

عمیقاً نگرانیم

طى پیگیرى هاى خبرنگار پایگاه اطالع رســانى «انصاف نیوز» مشخص شده که دکتر 
على اکبر والیتى، فوق تخصص بیمارى هاى عفونى کودکان و حسن قاضى زاده هاشمى، 
متخصص چشم در زمان مشخص شده اى که دانشگاه براى حضور و فعالیت در بیمارستان 

در اختیار آنها گذاشته، حضور ندارند.
رئیس اورژانس بیمارستان سینا، دکتر حســین کرمانپور در مورد حضور و یا نبود کسانى 
همچون والیتى و هاشــمى قاضى زاده در بیمارســتان ضمن اینکه از این شخصیت ها 
به عنوان پدران حرفه  پزشــکى یاد کرد، گفت: «نظام دانشگاهى ما مثل ارتش است، ما 
براى چنین شخصیت هایى حرمت قائل هستیم و حتى نام این افراد براى یک مجموعه 
کافى است.» این درحالى است که محمدعلى باقرى کارشناس دادگسترى حوزه  سالمت 
مى گوید استادان و پزشکان عضو هیئت علمى که مســئولیت یک مجموعه را برعهده 
دارند باید حضور فیزیکى و علمى کافى را در مجموعه داشته باشند زیرا در برابر این سمت 
منافع و سودى به آنها مى رســد. طبق اطالعات موجود، قاضى زاده هاشمى، وزیر سابق 
بهداشت فقط روزهاى دوشنبه در بیمارستان حضور دارد که کار درمان هم انجام نمى دهد، 
همینطور بعد از تماس با دانشگاه شهید بهشتى و بیمارستان مسیح دانشورى گفته شد: 
«دکتر على اکبر والیتى مشخص نیست چند روز بیمارستان مى آید ولى معموًال دو تا سه 
روز در بیمارستان حضور دارد» و دانشگاه هم زمان دقیق حضور والیتى در بیمارستان را 
اعالم نکرد و گفت باید از خود بیمارستان پرس و جو کنید. آنچه در لیست پزشکان هر دو 

بیمارستان مشخص بود، اسم این فرد در لیست پزشکان وجود ندارد.

والیتى و قاضى زاده هاشمى زمان کافى 
براى سیستم درمان مى گذارند؟
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لباس نو بر تن شهر اصفهان
جانشین ستاد تسهیالت سفر شهردارى اصفهان گفت: 
در تمام مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان اکیپ هاى 
رنگ آمیزى در حال فعالیت هسـتند و تا 15 اسفند ماه 
لباس نو بر تن شـهر خواهد شد. حسـین امیرى گفت: 
رنگ آمیزى بیـش از 1140 کیلومتر جـدول، 20 هزار 
پایه تابلو، 84 هزار متر طول نرده خیابانى و گاردریل و 31 
هزار متر طول نرده پارکى با بیش از 250 تن رنگ شروع 
شده است و تا 15 اسفند ماه تکمیل خواهد شد. جانشین 
ستاد تسهیالت سفر شهردارى اصفهان افزود: با توجه به 
عدم رنگ آمیزى نرده هاى BRT تاکنون، این رنگ 
آمیزى ها در دستور کار قرار گرفته و اجرایى خواهد شد.

معارفه رئیس جدید دانشگاه 
خمینى شهر

فرید نعیمى به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسالمى 
خمینى شهر معرفى شد. مسـلم زاده، فرماندار خمینى 
شهر در جلسه معارفه رئیس جدید این دانشگاه خشونت 
درخانواده، خودکشـى و اعتیـاد را مهمترین معضالت 
اجتماعى این شهرستان بیان کرد و خواستار تحقیقات و 
پژوهش به منظور ایجاد اطلس فرهنگى اجتماعى براى 

حل اینگونه معضالت شد. 

داستان خوانى
 جایگزین پیک نوروزى 

معـاون آمـوزش ابتدایـى اداره کل آمـوزش و پرورش 
اصفهان گفت: عید نوروز امسـال همانند سال گذشته 
داستان خوانى و داستان نویسى جایگزین تکالیف و پیک 
نوروزى دانش آموزان مى شود. شهین جوانى افزود: بر 
این اسـاس اگر مدرسـه یا معلمى هر تکلیفى باعنوان 
عیدانه چاپ کند و بابت آن هزینه از خانواده اخذ شـود 

غیرقانونى است و با آن برخورد مى شود.

آغاز توسعه فاضالب
 جنوب شرق 

به گزارش روابـط عمومـی و آمـوزش آب و فاضالب 
منطقه یک، در ادامه عملیات توسـعه شـبکه فاضالب 
جنوب شرق اصفهان و درخواست هاي مردمی، عملیات 
حفاري و لوله گذاري جهت فاضالب منازل مسـکونی 
واقع در خیابان مشـتاق دوم ، جنب کانال آب جی شیر، 
کوچه آبشار طالیی، به طول 850 متر و قطر 250 توسط 
واحد فنی و مهندسـی آبفا منطقه یک، طـی قرارداد 9 

ماهه آغاز شد.

سیل، 2 خودرو را واژگون کرد 
رئیس هالل احمر نایین در شرق استان اصفهان گفت: 
جارى شدن سـیالب در جاده چوپانان به انارك، سبب 
تخریب جاده اصلى و واژگونى یک دستگاه تریلر و یک 
وانت نیسان شـد. محمد زمانى افزود: چهارشنبه شب 
هفته پیـش در پى بارش شـدید باران و وقوع سـیالب 
در محور چوپانان انارك (35 کیلومتـر مانده به انارك) 
نرسـیده به گردنه زنجیرگاه، سـیل بخشـى از جاده را 
تخریب کرد. این سیالب منجر به واژگونى یک دستگاه 
تریلر و یک دستگاه نیسان شـد که با تالش نیروهاى 
جمعیت هالل احمـر و شـهردارى انارك سرنشـینان 
نجات یافتند. وى  همچنین از امداد رسـانى به بیش از 
صد دستگاه خودرو گرفتار در سیل و آبگرفتگى در محور 

چوپانان به انارك خبرداد.

مشکل شکر در اصفهان 
چیست؟

رئیـس انجمـن حمایـت از مصرف کننـدگان اسـتان 
اصفهان گفت: مشـکل عرضه شـکر به دلیل طوالنى 
بـودن فرایند تخصیص ایـن قلم کاال در حـوزه صنف 
و صنعت اسـت وگرنه کمبودى در تولید آن در کشـور 
وجود ندارد. ابراهیم جلیلى افـزود: وزیر صنعت، معدن 
و تجارت تأکید کرده این فرایند کوتاه شـود تا شکر به 
صنعت و صنـف تخصیص یابد. وى خاطرنشـان کرد: 
شکر به میزان بسیار زیاد ذخیره سازى شده و در سطح 

کشور به اندازه مورد نیاز توزیع خواهد شد.

خبر

تــرس از کرونــا، موجــب هجوم مــردم اصفهــان به 
بیمارستان ها شده است.

رئیس مرکز آموزشى، درمانى خورشید اصفهان گفت: کرونا 
پایان زندگى نیست و مانند شیوع بسیارى از ویروس ها با 
پیشگیرى و رعایت موارد بهداشتى قابل کنترل و مهار است.

رامین سامى با بیان اینکه هم اکنون تمامى بیمارستان ها و 
مراکز درمانى استان  آمادگى کامل براى پذیرش بیماران 
را دارند، افزود: متأســفانه در روزهاى اخیر شــاهد هجوم 
شهروندانى به مراکز درمانى استان هستیم که از استرس 
مبتال شدن به بیمارى کرونا موجب اخالل در روند عادى 

کادر درمانى مراکز بهداشتى نیز شده اند.

وى اســترس ابتال به بیمارى را عامل مراجعه بیش از 90 
درصد شهروندان به مراکز درمانى اعالم کرد و افزود: کرونا 
بیمارى  با عالیمى همراه با تب شدید، سرفه و تنگى نفس 
اســت که در اکثر مواقع متأسفانه شهروندان دلیل مراجعه 
خود به مراکز درمانى را تنها احساس گلو درد یا تب خفیف 

اعالم مى کنند.
رامین سامى با اشاره به اینکه بهترین راه پیشگیرى و مهار 
بیمارى کرونا شستن مکرر دســت ها، خوددارى از حضور 
در تجمعات و ضد عفونى کردن وسایل شخصى است به 
شهروندان توصیه کرد: اخبار مربوط به این بیمارى را تنها از 

طریق رسانه هاى معتبر دریافت کنند.

یک میلیون و 600 هزار عدد ماســک احتکار شده در 
استان اصفهان کشف و جمع آورى شد.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان اظهار کرد: مأموران 
پلیس امنیت عمومــى فرماندهى انتظامى اســتان با 
اشراف اطالعاتى خود موفق شدند دو انبار احتکار کاال 
در شهرستان هاى اصفهان و خمینى شهر را شناسایى 
و در بازرسى از آن یک میلیون و 600 هزار عدد ماسک 
و 300 هزار دستکش بهداشتى را کشف و جمع آورى 

کنند.
سردار مهدى معصوم بیگى ارزش این میزان دستکش 
را بیش از ده میلیارد ریال اعالم کــرد و افزود: در این 

بازرسى ها همچنین 10 ُتن مواد اولیه تولید ماسک هاى 
بهداشتى احتکار شده  نیز کشف و ضبط شد. وى گفت: 
در این رابطه ده نفر دستگیر شدند و پرونده آنان براى 

بررسى بیشتر به مراجع قضایى ارسال شد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان احتــکار کاالهاى 
ضرورى مردم در شــرایط حســاس کنونى را جرمى 
بســیار ســنگین عنوان کــرد و ادامــه داد: نیروى 
انتظامى برابــر قانون با افــرادى که با سوءاســتفاده 
از شــرایط خاص جامعه دســت به ســودجویى زده و 
امنیت و ســالمت مــردم را به مخاطره مــى اندازند، 

برخورد مى کند.

کشف 2 میلیون ماسک و 
دستکش در اصفهان

هجوم مردم اصفهان به 
بیمارستان ها

جواب رد به خواســتگار، مزاحمت اینترنتى براى دختر 
جوان را در پى داشت که توســط پلیس اصفهان به دام 

افتاد.
رئیــس پلیس فتا اصفهــان گفت: فردى کــه با ایجاد 
پروفایلى در یکى از شبکه هاى اجتماعى موبایلى اقدام 
به انتشار تصاویر شخصى و خصوصى یکى از شهروندان 
کرده بود و موجبات هتک حیثیت و آبروریزى او را فراهم 

آورده بود، شناسایى و دستگیر شد.
ســرهنگ مرتضوى گفت: در پى شکایت خانمى جوان 
مبنى بر هتک حیثیت او در فضاى مجازى بررسى پرونده 
در دستور کار این پلیس قرار گرفت. شاکى در اظهارات 
خود عنوان کرد، فرد ناشناســى در یکى از شبکه هاى 
اجتماعى اقدام به ایجاد پروفایلى به نام وى و قرار دادن 

تصاویر شخصى او به همراه مطالب کذب و توهین آمیز 
علیه او کرده اســت. وى ادامه داد: در تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شــد فردى اخیراً از شاکى خواستگارى 
کرده و به دلیل منفى بودن جــواب وى او را چندین بار 

تهدید به انتشار تصاویرش کرده است.
سرهنگ مرتضوى گفت: با اظهارات شاکى و جمع آورى 
ادله دیجیتالى الزم در این زمینه متهم ظرف 24 ساعت 
دســتگیر و در تحقیقات صورت گرفته عنوان کرد که با 
شاکى قرار گذاشته بودم که به خواستگارى وى بروم ولى 
او به یکباره از تصمیم خود منصرف و پیشنهاد ازدواج من 
را رد کرد و من به قصد انتقام جویى از او تصاویرش را با 
ایجاد پروفایلى به نام او در یکى از شبکه هاى اجتماعى 

مجازى منتشر کردم.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از ابتالى هشت 
نفر در این اســتان به ویروس کرونا و فوت یکى از آنها بر 
اثر این بیمارى تا ظهر روز پنجشنبه هشتم اسفند خبر داد.

آرش نجیمى روز پنجشــنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 
فردى که بــر اثر ابتال بــه ویروس کرونا فــوت کرد، از 
ســالمندان و با بیمارى زمینه اى در شــهر اصفهان بود. 
وى با بیان اینکه در چند روز گذشته دو نفر مبتال به کرونا 
در استان شناسایى شده بود، اظهار داشت: در جدیدترین 
آمار وزارت بهداشت، شش مورد تایید شده دیگر در ابتال به 

کرونا از استان اصفهان شناسایى شد.
نجیمى ادامه داد: در مجموع، از هشــت نفر مبتال به این 
بیمارى در استان اصفهان تا پنجشنبه هشتم اسفند، یک 
نفر فوت کرد، سه نفر از بیمارستان ترخیص شدند و چهار 
نفر همچنان بسترى هستند. وى با تاکید بر اینکه تا کنون 
در بین مبتالیان در استان اصفهان هیچ کودکى به چشم 
نمى خورد، خاطرنشــان کرد: یکى از افراد مبتال به کرونا 

در شهرضا است.
گفتنى اســت اولین نمونه مثبت کرونــا در اصفهان روز 

دوشنبه پنجم اسفند اعالم شد.
در همین حال سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
از راه اندازى خط تمــاس فورى (هاتالین) بــراى ارائه 
خدمات مشاوره و راهنمایى به افراد داراى عالیم بیمارى و 

مشکوك به کرونا در این استان خبر داد.
نجیمى افزود: خط تلفن تماس فورى به شماره 3113 از 
ظهر روز پنج شنبه آماده ارائه خدمات مشاوره و پاسخگویى 
به افرادى است که احســاس مى کنند عالیم مشکوکى 
درباره بیمارى کرونا دارند تا آنها بدانند که آیا باید به مراکز 

درمانى مراجعه کنند یا نه.
نجیمى یکى از اهداف راه اندازى این ســامانه را کاهش 
بار مراجعه مردم به بیمارســتان هاى اســتان به منظور 
پیشــگیرى هرچه بیشتر از شــیوع ویروس کرونا خواند 
و اظهار کرد: این ســامانه به صورت برخــط (آنالین) 

پاسخگوى مردم است.
وى بــه راه اندازى یــک وب ســایت نیز بــراى ارائه 
محتواى آموزشــى و مشــاوره اى در اینترنت به نشانى

 Corona.mui.ac.ir  اشــاره و خاطرنشان کرد: از 
اوایل هفته جارى یک قابلیت جدید به این سایت براى خود 
ارزیابى مردم اضافه مى شــود به این صورت که کاربران 

مى توانند با پاســخ دادن به ســئوال هایى درباره عالیم 
بیمــارى کرونــا درباره وضعیت خود نســبت بــه آن و 

اقدام هایى که باید انجام دهند، آگاه شوند.
وى با بیان اینکه حــدود 150 تا 200 بیمار داراى عفونت 
حاد تنفسى در استان اصفهان داریم، تصریح کرد: نمونه 
آزمایشگاهى تعدادى از آنها که مشکوك به کرونا هستند 

در حال بررسى است.
نجیمى با اشاره به اینکه ممکن است نتایج قطعى ابتالى 
افراد دیگرى در اســتان اصفهان در روزهاى آینده اعالم 
شــود، درباره برخى اخبار در فضاى مجازى درباره مرگ 
و میر در بیمارستان هاى مختلف، توضیح داد: ما در همه 
بیمارســتان ها مرگ و میر داریم اما عده اى برخى از آنها 
را به کرونا نسبت مى دهند درحالى که تا زمانى که نتایج 
آزمایش بر روى آنها به ما اعالم نشود، نمى توانیم به طور 

قطعى آن را ناشى از کرونا بدانیم.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه 

کیت هاى مخصوص آزمایش ویروس کرونا دوشــنبه 
هفته پیش به اصفهان رسید، اضافه کرد: چند روز مشغول 
طى کردن فرایندهاى کنترل کیفى و اســتاندارد کردن 
دســتگاه ها بودیم و از روز پنج شنبه گذشته کار آزمایش 
کرونا با استفاده از آن انجام مى شود. وى زمان آماده شدن 
پاسخ آزمایش ها را حدود 12 ســاعت اعالم کرد و ادامه 
داد: با وجود انجام آزمایش ها در خــود اصفهان، نتیجه 
نهایى تأییدها و موارد قطعى توسط وزارت بهداشت اعالم 

خواهد شد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه 
خرید و فروش ماســک پزشکى از سیســتم داروخانه ها 
برداشته شد، اضافه کرد: همه ماسک ها و تجهیزات مرتبط 
با کرونا توســط وزارت بهداشــت خریدارى شده و بدین 
طریق در اختیار بیمارستان ها و مراکز و خانه هاى بهداشتى 
قرار مى گیرد و ما منتظر دستور سازمان غذا و دارو براى 

نحوه توزیع این اقالم هستیم.

نجیمى با تأکید بر اینکه مصرف مواد ضدعفونى کننده و 
ماسک پزشکى در چند روز اخیر در بیمارستان ها و مراکز 
درمانى استان چند برابر شده است، اظهار کرد: این موضوع 
بار مالى زیادى به دانشگاه وارد کرده و نیاز به منابع مالى 
جدید براى تأمین آن داریم. وى اظهار امیدوارى کرد که 
به زودى مواد ضد عفونى کننده و الکل از طریق معاونت 
غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان براى رفع نیاز 

مردم وارد بازار شود.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه 
در کالنشهر اصفهان بیمارستان هاى عیسى بن مریم(ع) 
و خورشید و در شهرستان خمینى شهر بیمارستان شهید 
اشرفى، نجف آباد بیمارستان فاطمه زهرا(س)، فالورجان 
بیمارستان شفا و شهرضا بیمارستان صاحب الزمان(عج) 
براى کنترل و مقابله با بیمارى کرونا تخصیص داده شد، 
افزود: در سایر شهرستان ها دستکم یک بخش براى این 

کار اختصاص یافت.

آخرین تحوالت مربوط به شیوع ویروس خطرناك در استان

کرونا در اصفهان هم قربانى گرفت رئیــس انجمن صنفــى راهنمایان گردشــگرى 
اســتان اصفهان گفت: اکثر تورهــاى گروهى تا 
اردیبهشت ماه سال 1399 لغو شده و امید ما بیشتر به 
گردشگران انفرادى بود اما با شیوع ویروس کرونا، 
تعداد گردشگران انفرادى نیز انگشت شمار شده که 
البته در دیگر کشورهاى درگیر ویروس نیز وضع به 

همین شکل است.
مریم هدائیان در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: در 
حال حاضر اغلب گردشگران خارجى تورهاى خود 
را کنسل کرده اند و گردشگران داخلى نیز به علت 
پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا انگشت شمارند. 
وى ادامه داد: تا این لحظه ابالغیه اى براى تعطیلى 
فعالیت راهنمایان گردشگرى صادر نشده و آنها بنا 
به میل خود به همان تعداد انگشت شمار گردشگر 
حاضر، با رعایت تمام نکات بهداشتى خدمت رسانى 

مى کنند و گردشگران را سردرگم رها نمى کنند.
رئیس انجمن صنفى راهنمایان گردشگرى استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: ما خود اقدام به برگزارى 
کالس هایى براى آموزش راهنمایان گردشگرى 
کرده ایم تا اطالعــات الزم را در خصوص راه هاى 
پیشگیرى و... داشته باشــند و این اطالع رسانى ها 

به صورت مداوم در قالب هاى مختلف ادامه دارد.
هدائیان با اشاره به اینکه اکثر گردشگران خارجى 
تورهاى خود را تا اردیبهشت ماه 1399 لغو کرده اند، 
گفت: امید ما به تورهاى انفرادى بود که آن نیز به 
دلیل شیوع ویروس کرونا فعًال امکا نپذیر نخواهد 
بود تا شــرایط به حالت عادى برگردد. وى با بیان 
اینکه این شرایط تقریبًا در تمام کشورهاى درگیر 
ویروس کرونا حاکم است، ابراز امیدوارى کرد که هر 
چه زودتر، شیوع این ویروس توقف پیدا کند تا مردم 
به آرامش، شادى، سالمتى برســند و بتوانند براى 
تعطیالت عید نوروز برنامه ریزى کنند و به صنعت 

گردشگرى رونق ببخشند.

بیشتر تورهاى گروهى تا 
اردیبهشت 99 لغو شد

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى فرماندارى اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت اصفهان براى مقابله با ویروس 
کرونا اظهار کرد: بــراى مقابله با ایــن ویروس بخش 
خصوصى نیز باید با بخش دولتى همکارى کند که این 

همکارى سبب کاهش آسیب هاى اجتماعى و هزینه ها 
در امور مى شود. از خیران خواسته ایم که براى تهیه مواد 
ضد عفونى به منظور مقابله با کرونا وارد عمل شوند و در 
این باره هم کمک زیادى به سیســتم اجرایى اصفهان و 

شهروندان کنند.
فریبرز امیرى در پاســخ به اینکه آیا مواد ضد عفونى در 
دسترس همگان هســت که خیران بتوانند ورود کنند، 
گفت: ســاخت محلول ضد عفونى کار سختى نیست و 
خیران به راحتى مى توانند این مــواد را تهیه کنند و در 
اختیار مردم قرار دهند. در کارگروه سالمت استان در این 
خصوص صحبت شــد و براى تهیه محلول ضد عفونى 
نیاز به ترکیب چهار ماده است که دانشگاه علوم پزشکى 

دستور ساخت آن را دارد.

بالیى که خواستگار جوان سر دختر اصفهانى آورد خیران براى تهیه مواد ضد عفونى وارد عمل  شوند

رشــد 86 درصدى بودجــه ســال 98 منطقه 6 
شهردارى اصفهان نسبت به بودجه سال 97، باعث 
اجراى بیش از صد پروژه عمرانى، فرهنگى، ورزشى 
و خدماتى در این منطقه شــده است و این بودجه 
معادل 11 درصد بودجه کل شــهردارى اصفهان 

در سال 98 بود.
مدیــر منطقــه 6 شــهردارى اصفهــان مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان را یک ابر پروژه 
دانست و گفت: این پروژه از سال 96 رو به تعطیلى 
رفته بود که با دستور شهردار اصفهان وظیفه تکمیل 
و تأمین کل بودجه آن به منطقه 6 شهردارى محول 
شد و با تخصیص اعتبارى بالغ بر 1430 میلیارد ریال 
و پرداخت تمام بدهى هــا، این پروژه جانى دوباره 
گرفت و امروز شــاهد پیشــرفت 78/5 درصدى 
ابرپروژه مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان 
هستیم و در نیمه نخست سال 99 شاهد تکمیل و 

بهره بردارى از این ابر پروژه خواهیم بود.
محمدرضــا برکت دیگر پروژه شــاخص منطقه 
6 شــهردارى اصفهان را ساخت سالن اجتماعات 
گلستان شهدا عنوان کرد و گفت: طراحى و اجراى 
سالن اجتماعات گلستان شــهدا در ضلع جنوب 
شرقى گلستان شهداى اصفهان گامى است براى 
تکریم خانواده هاى معظم شهدا و از ابتداى سال 
جارى تا کنون این پروژه 67 درصد پیشرفت داشته 
است و بالغ بر 190 میلیارد ریال بودجه براى اجرا و 

تکمیل آن تخصیص یافته است.
برکت از ساخت و تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح 
واقع در بلوار شهید روح االمین خبر داد و گفت: هم 
اکنون پروژه تقاطع غیر همسطح بلوار شهید روح 
االمین، مقابل مرکز همایش هاى بین المللى آماده 
افتتاح و بهره بردارى است و براى اجراى این پروژه 

70 میلیارد ریال هزینه شده است.
 برکت از اجراى پروژه فرش گل میدان شهید الوى 
با شن هاى رنگى در بهمن ماه خبر داد و گفت: این 
فرش گل که بزرگ ترین فرش گل با شــن هاى 
رنگى است در زمینى به مساحت 2800 متر مربع و 
با هزینه اى بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال 
طى دو ماه در میدان شهید الوى طراحى و اجرا شد.

ساخت مرکز همایش هاى 
بین المللى اصفهان در چه 

مرحله اى است؟

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه در بعضى اماکن مثل ایستگاه مترو 
درخت فدا مى شــود تا خط مترو ایجاد شود، گفت: براى 
احداث ایستگاه مترو که درخت در مسیر آن قرار گرفته، 

باید بین مترو و درخت یکى را انتخاب کرد.
فروغ مرتضایى نــژاد در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با 
قطع درختــان به دلیل احداث ایســتگاه مترو در خیابان 
طیب مقابل ســاختمان ارگ جهان نمــا، اظهار کرد: هر 
گونه عملیات عمرانى در شهر مثل عملیات احداث خط 
عوارضى دارد، مثل مشکالتى که براى درختان به وجود 

آمده است.
وى با اشاره به درخواستى که به سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى اصفهان رسیده و حدود سه ماه است که 
در کمیسیون حفظ و گسترش فضاى سبز سنجیده شده 
تا در صورت امکان ایســتگاه مترو در خیابان الله جابجا 
شــود، افزود: در خیابان طیب نیز طبق بررسى هایى که 

در کمیسیون ماده 7 انجام شد و نماینده شوراى شهر نیز 
در این کمیسیون حضور داشت، امکان جابجایى ایستگاه 

مترو وجود نداشت.
وى با بیان اینکــه پس از انجام بررســى هاى الزم اگر 
ناچار به جابجایى درختان به دلیــل عملیات عمرانى در 
شهر باشــیم، در صورتى که درختى بســیار بزرگ باشد 
به شکلى که مجبور به قطع آن باشیم، این کار را عملى 
مى کنیم. البته خوشبختانه در ایستگاه مقابل ارگ جهان نما 
درختچه هایى وجود داشت که کامًال قابل جابجایى بود و 
پس از عملیات جابجایى، به پارك پشت بیمارستان شهید 

بهشتى منتقل شد.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه بعد از احداث ایســتگاه هاى مترو، 
درختان دیگرى در این محل کاشته مى شود گفت: براى 
احداث خطوط متــرو به عنوان وســیله نقلیه عمومى  و 
پاك در شــهر به ناچار باید بعضى درختان جابجا شوند و 

همه این عملیات ها در فصل پاییز و زمستان یعنى زمان 
خواب درختان انجام مى شود، این درحالى است که پس 
از اتمام عملیات عمرانى درخت یا چمن دوباره در محل 
کاشته شود. مرتضایى نژاد با اشاره به اینکه درختانى که 
ریشه هاى عمیق داشته باشــند قابل جابجایى نیستند، 
افزود: تالش مى کنیم که درختان را تا جایى که امکان دارد 
جابجا کنیم، اما گاهى این کار شدنى نیست و درخت از بین 
مى رود. براى مثال از بین 44 رأس درختى که در چهارباغ 
جابجا شدند، 3 یا 4 رأس از آن ها دچار مشکل شد. مشکل 
زمانى ایجاد مى شــود که درختان جابجا نشوند، یا اینکه 
درخت قطع شــده، اما به جاى آن درخت دیگرى کاشته 
نشــود، درحالى که اگر درختان جایگزین شود، مشکلى 

ایجاد نخواهد شد.
وى در ادامه با بیان اینکه بنظر مى رسد در محل ایستگاه 
مترو خیابان طیــب درختان تا جایى که امکان داشــته 
جابجا شــدند، اما درختان دیگر که بزرگ بودند به ناچار 

قطع شدند، افزود: براى احداث ایستگاه مترو که درخت 
در مســیر آن قرار گرفته، باید بین مترو و درخت یکى را 

انتخاب کرد.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه در بعضى اماکن مثل ایستگاه مترو 
درخت فدا مى شــود تا خط مترو ایجاد شود، افزود: براى 
داشتن هواى پاك به درخت نیاز داریم، اما اگر قرار باشد 
براى داشتن هواى بهتر،  وسیله نقلیه عمومى ایجاد کنیم، 
درخت مجبور به نابودى است، زیرا در مسیر خط مترو قرار 

گرفته و مانع شده است.
مرتضایى نژاد بیان کرد:  البته اگر به عنوان یک شهروند 
در 20 سال قبل مى توانستم نظر دهم جلوى ایجاد مترو 
را مى گرفتم و فکر دیگرى مى کردم، اما مســئوالن آن 
زمان چنین تدبیر کرده اند و امروز خط یک ایجاد شده و در 
مواردى مقدمات خط دوم در حال شکل گیرى است، پس 

تنها راه ادامه همین مسیر است.

باید بین مترو و درخت یکى را انتخاب کرد!
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«تام هنکــس» از دهه  70 به نامى آشــنا براى همه تبدیل شــده 
و انتخاب بهتریــن فیلم از بیــن کار هاى او، کار چندان ســاده اى 
نیســت. او در فیلم هاى فراموش نشــدنى زیادى بازى کرده، که 
«بى خواب در سیاتل»، «فارست گامپ»، «دورافتاده»، «بزرگ»، 
«داستان اسباب بازى» و «نجات سرباز رایان» تنها تعدادى از آنها 

هستند.
عجیب نیست که او نزدیک به 400 میلیون دالر ثروت دارد و یکى 
از مهربان ترین افراد هالیوود هم هســت. استعداد و محبوبیت او به 
حرفه اش کمک کرده و فیلم هاى او در سراسر دنیا بیشتر از 9 بیلیون 
دالر فروش داشته اســت. این ســتاره با این همه ثروت، مى تواند 

بهترین زندگى را داشته باشد و دارد. 

خانه اى در مالیبو
وقتى پاى افراد مشهور به میان مى آید، یکى از مواردى که حتمًا پول 
زیادى را خرج آن مى کنند، خانه اى گرانقیمت اســت و تام هنکس 
هم در این مورد، مثل بقیه است. او و همســرش، «ریتا ویلسون» 
در سال 2016 خانه اى در مالیبو خریدند که 26 میلیون دالر قیمت 
داشت؛ یعنى بیشتر از پولى که بیشتر ما در طول زندگى مان مى بینیم. 
مساحت این ملک 14500 فوت مربع (نزدیک 1347 متر مربع) بود 
و به سبک مزرعه اى ساخته شده بود. آنها این خانه را در سال 2017 
فروختند، اما قیمت فروش را فاش نکردند. در مورد شــکل ظاهرى 
داخل خانه و دکوراسیون آن هم اطالعات زیادى در دست نیست، اما 

در مورد قیمت آن، مطمئنیم که رقم عجیب و غریب است.

کلکسیون ساعت
اگر کســى بخواهد به تام هنکس هدیه اى بدهد، باید به فکر یک 
ساعت لوکس باشــد. این بازیگر عاشق ساعت است و در طول این 
چند دهه، شاهد ساعت هاى بسیار گرانقیمت او بوده ایم. یکى از آنها 
رولکس اکسپلورر است که بخاطر مقاوم بودنش معروف است و به 
راحتى آســیب نمى بیند. قیمت آن تقریبًا 6390 دالر است. هنکس 
یک رولکس سى دوئلِر هم دارد که براى غواصى در آب هاى عمیق 

طراحى شده و 12000 دالر قیمت دارد. 

 ماشین تحریر
مردم زیادى به جمع آورى چیز هاى مختلف، مثل صفحه  گرامافون، 
آثار هنرى، کتاب هاى کمیــاب و... عالقه دارند. تــام هنکس به 
کلکسیون ماشین تحریرهایش بسیار عالقه مند است و پول زیادى 
براى آن خرج کرده است. او تهیه  این کلکسیون را وقتى که فقط19 

سال داشت، شــروع کرد و حاال صد ها ماشــین تحریر دارد. 
به سختى مى توان تصور کرد که او چطور مى توانسته همه  آنها 

را در یک اتاق نگهدارى کند. به هــر حال، تعدادى از آنها 
را بخشیده و به نظر مى رسد حاال «فقط» 120 ماشین 

تحریر دارد.

هواپیما هاى خصوصى
این بازیگر ســال هاى زیــادى را صرف ســفر به 

کشــور هاى مختلف براى تبلیغ فیلم هایش کرده 

و مســافرت در تعطیالت را هم خیلى دوســت دارد. اما بعید است 
که ما او را در صف کنترل بلیــت فرودگاه ها ببینیم، چون او اغلب با 

جت هاى شــخصى پرواز مى کند. البته زمانى که این سفر ها کارى 
باشــند، اســتودیو ها هزینه  آن را مى پردازند، ولى اگر مسافرت ها 
براى تعطیالت باشند، خودش باید بپردازد. در هر حال، همانطور که 

مى دانیم، پول براى او مسئله اى نیست.
 

قایق هاى اجاره اى
وقتى صحبت از تعطیالت باشــد، تام هنکس کم نمــى آورد. او با 
این همه پول مى تواند بهترین زندگى را داشــته باشــد، پس چرا از 
آن لذت نبرد؟ در ســال 2004، او و ریتا بزرگ تریــن قایق بادبانى 
دنیا را اجــاره کردند و روى این قایق 75 مترى در ســواحل ترکیه، 
روز هاى فوق العاده اى را گذراندند. این قایق جاى کافى براى 12 نفر 
داشت و حتى یک سالن ورزش هم داشت تا در طول تعطیالت، 
مســافران همچنان روى فرم باقى بمانند. قیمتى که 
براى اجاره  این قایق پرداخت کردند، 
روشن نیســت، اما مطمئنیم 
که بــه چند هــزار دالر 

مى رسد.

خیریه
تام هنکس قســمتى 
از ثروتــش را صــرف 
جنبش هایى که به آنها عقیده دارد 
و نیز خیریه مى کند. هرچنــد او در این مورد صحبتى نمى کند، 

برخى منابع اعالم کرده اند که او در طول این سال ها، به حدود 30 
نهاد کمک کرده است.

سرآشپز شخصى
ستاره  «داستان اسباب بازى 4» ارزش زیادى براى غذاى خوب قائل 
است. ثروتمند بودن به او اجازه مى دهد براى خود امکانات تجمالتى 
داشته باشد، مثل داشتن یک سرآشپز مخصوص. یکى از آنها «گرى 
رودز» بود که در سال 2019 فوت کرد. او براى خانواده  سلطنتى هم 
آشــپزى مى کرد، پس مى توان حدس زد که قیمتش پایین نبوده. 
از دیگر سرآشــپز هایى که بــراى هنکــس کار کرده اند، اطالعى

 نداریم.

رستوران ها
تام هنکس مشــکلى با رفتن به رســتوران هاى فســت فود ندارد. 
با ایــن حــال، از شــام هاى مجلل هم لــذت مى بــرد. او یکى از 
مشــترى هاى رســتوران «بلو داك َتِورن» اســت. این رستوران 
پاتوق افراد مشــهور اســت. چند ســال پیش، «بــاراك اوباما» و 
«میشــل اوباما» در همین محل هفدهمین ســالگرد ازدواجشان 
را جشــن گرفتند. هنکس از غذا خوردن در «کاندا ماتســویا» هم 
لذت مى برد، آنجا یک رستوران قدیمى ژاپنى است که فقط هشت 
میز دارد. در آتالنتا هم از «ساوت ســیتى کیچن» خوشش مى آید، 
«بن افلک»، «کیم کارداشــیان» و دیگران هم به این رســتوران

مى روند./1354

ست و در طول این 
وده ایم. یکى از آنها 
 معروف است و به 
دالر است. هنکس
 در آب هاى عمیق 

صفحه  گرامافون،
د. تــام هنکس به 
ست و پول زیادى 
را وقتى که فقط19

تحریر دارد. 
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د براى تعطیالت باشند، خودش باید بپردازد.
مى دانیم، پول براى او مسئله اى نیست.

قایق هاى اجاره اى
وقتى صحبت از تعطیالت باشــد، تام هنک
این همه پول مى تواند بهترین زندگى را داش
و ریتا بزر 4آن لذت نبرد؟ در ســال2004، او
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همه  الکچرى بازى هاى آقاى «تام هنکس»!همه  الکچرى بازى هاى آقاى «تام هنکس»!

چه خبر از پارسا خائف؟
پارسا خائف، نوجوان 14 ساله یکى از پرحاشیه ترین و البته مشهورترین 
شرکت کنندگان فصل اول برنامه استعدادیابى «عصر جدید» بود که 
بخشى اعظم این حاشیه ها نه به خودش بلکه به واکنش ها نسبت به 

حضور این نوجوان آذرى و استعداد او در خوانندگى مرتبط بود.
پارسا نوجوانى بود که پیش از «عصر جدید» هم توانمندى خود را در 
جشنواره هاى تخصصى موسیقى به نمایش گذاشته بود و از کودکى در 
حرفه موسیقى مشغول به کار شده است. این هنرمند اردبیلى سال 97 
در رشته آواز بخاطر اجراى تصنیف «در میان گل ها» زنده یاد همایون 
خرم به عنوان نفر برگزیده کشــورى جشنواره نواى خرم معرفى شد. 
خائف همچنین نفر برگزیده و نفر اول جشنواره ملى موسیقى جوان در 
رشته آواز ایرانى شده بود و همه اینها حضور و ورود استعدادى تازه به 

عرصه موسیقى و خوانندگى را نوید مى داد.
ورود پارســا به «عصر جدید» نیز از همان 

اجراهاى ابتدایــى با واکنش هــاى مثبت 
داوران و حتى مردم همراه شد. مردمى که شاید 

همیشه تصور مى شد بیشتر به اجراها و قطعات پاپ 
عالقه مند اســت اتفاقًا اجراهاى سنتى پارسا را دنبال 

مى کرد و نسبت به آنها فیدبک هاى مثبتى نشان مى داد. 
این میزان از توجه به خائف اما براى برخى از کارشناسان و 

موسیقیدانان و بزرگان این عرصه با نگرانى هایى هم همراه 
شــد و انتقاد کردند که او چون در ابتداى راه اســت بیش از اینها 

باید مراقبش بود تا بتواند به ســالمت از این مســیر پرمخاطره در 
پیشرفت هاى موسیقایى خود عبور کند.

خائف این روزها یکى از پرکارترین هنرمندان و استعدادهاى «عصر 
جدید» اســت. او در اولین رویداد رسمى توانســت تیتراژ یک برنامه 
تلویزیونى را بخواند و با خوانندگى در مسابقه «میدون» که از شبکه 3 
سیما روى آنتن مى رود به عنوان خواننده جوان تیتراژهاى تلویزیونى 

نیز نام خود را ثبت کرد.
با این حال نگرانى ها درباره فعالیت و مســیر آینــده خائف هنوز هم 
ادامه دارد او این روزها در برخى از مراسم هاى افتتاحیه و رونمایى ها 
شــرکت مى کند و با دریافت مبالغ میلیونى آن هــم از طرف مدیران 
برنامه هایش (!) به خوانندگى مى پردازد. اتفاقــى که مى تواند او را از 
مســیر اصلى حرفه خود بازدارد و به ســمت اتفاقات تجارى هدایت

 کند./1353

هومن سیدى عالوه بر کارگردانى در بخش هایى از سریال «قورباغه»  جلوى دوربین هم مى رود. این سریال یکى از 
محصوالت در دست ساخت شبکه نمایش خانگى است که قرار است سال آینده عرضه شود.

در این ســریال که بخش هایى از آن در تایلند فیلمبردارى شده و این روزها گروه ســاخت در تهران به کار خود ادامه 
مى دهند، نوید محمدزاده، صابر ابر، فرشته حسینى و... ایفاى نقش مى کنند و هومن سیدى کارگردان آن است. 

این تصویر را از گریم هومن سیدى که در بخش هایى از سریال جلوى دوربین هم رفته است، ببینید./1356

رضا صادقى که این روزها حسابى جنجال ساز شده اســت با انتشار عکسى در صفحه شخصى اش از از دست رفتن 
سگش خبر داد.

بدون شک زندگى شخصى رضا صادقى را مى توان یکى از پر رمز و رازترین سرنوشت ها در بین چهره هاى سرشناس 
کشورمان نامید. این خواننده مشهور با انتشار عکسى در صفحه شخصى اش از از دست رفتن سگش خبر داد و با او به 

طرز دردناکى خداحافظى کرد. او اکنون عزادار سگ با وفاى خود است! 
رضا صادقى نوشت: «ممنون که سال ها باهام بودى بى توقع... ممنون که از خانواده ام مراقبت کردى... ممنون که 
دوستم داشتى بى دریغ... براى همه چیز ممنون "یل". خوب بخوابى رفیق... ما حتماً بازم همو مى بینیم... خداحافظ 

با وفاى با معرفت.» 

بازیگر ســریال «نون. خ» گفت: به تازگى بازى ام در این سریال به 
کارگردانى سعید آقاخانى به پایان رسید.

مجید یاســر با بیان توضیحاتى درباره نقش خود نیز ادامه داد: در این 
سریال نقشى تقریباً کوتاه اما تأثیرگذار را بازى کردم. شخصیتى را بازى 
کردم که در عین ســادگى پیچیدگى هاى خاصى هم دارد که همین 
موضوع ایفاى نقش در این قالب را برایم سخت کرده بود، اما خداراشکر 

با کمک آقاى آقاخانى توانستم به خوبى از عهده این مسئولیت برآیم.
بازیگر سریال «صاحبدالن» افزود: این شخصیت از ابتداى قسمت وارد 
مى شود و خانواده «خانزاده» را درگیر ماجرایى مى کند و این درگیرى ها 
تا قسمت 6 ادامه خواهد داشت. در کل از جمله نقش هایى بود که در 

کارنامه کاریم دوستش داشتم.
علیرغم اینکه «نون.خ» یکى از گزینه هاى پخش در ماه مبارك رمضان 
است، اما در داستان آن فضاى مشترکى با ماه رمضان دیده نمى شود. 
عالوه بر فضاى داستانى، فضاهاى بصرى نیز شاهد چنین مطلبى است 
چراکه این سریال در زمستان برفى کرمانشاه مقابل دوربین رفته است و 

ماه رمضان در بهار آغاز مى شود. 
همچنین با توجه به اینکه فصل اول این سریال بخاطر پخش در نوروز 
98 فضایى کمدى داشت، فصل دوم نیز از چنین فضایى بهره مى برد. 

میرطاهر مظلومى و مجید یاسر از بازیگران جدید این فصل از سریال 
هستند. سعید آقاخانى، حمیدرضا آذرنگ، فریده سپاه منصور، سیروس 
میمنت، صبا ایزدپناه و  هدیه بازوند از بازیگران این سریال هستند که 

در دو فصل حضور دارند.

بحران شیوع ویروس کرونا چهره هاى مطرح هنرى جهان را از شرق 
تا غرب درگیر خود کرده است. مسئله شیوع ویروس کرونا آنقدر جدى 
و بحرانى شده اســت که چهره هاى مطرح جهان براى حل آن وسط 
میدان آمده اند. در همین رابطه «جکى چان» بازیگر رزمیکار شرق آسیا 
وعده داده است به شخصى که واکســن ویروس کرونا را کشف کند، 

یک میلیون یوان معادل 197 هزار دالر بپردازد!
این بازیگر معتقد است که این جایزه مى تواند عامل تسریع در کشف 
دارو باشد، او افزود براى تهیه لباس هاى محافظ و ماسک هاى پزشکى 

نیز کمک مالى کرده  است.
جکى چان گفته: «دانشمندان و تکنولوژى  دو کلید غلبه بر این ویروس 
هستند. و من اعتقاد دارم بســیارى از مردم نیز چنین تفکرى دارند و 
امیدوارم به زودى واکسن این ویروس کشف شود. حاال من یک ایده 
ساده اى دارم و هر شخص یا شــرکتى که این واکسن را کشف کنند 

مى خواهم یک میلیون یوآن به آنها هدیه بدهم.»
چان تصریح کرد کــه  اعالمیــه او درباره پول نیســت بلکه  دلش 
نمى خواهد شــاهد مبارزه هموطنانش با این ویروس باشد تا زمانى 

که به کام مرگ بروند آن  هم وقتى که مى توانند از زندگى لذت ببرند.

گریم خاص هومن سیدى در سریال «قورباغه»

ایفاى نقش خاص مجید یاسر رضا صادقى بخاطر سگش عزادار شد!
در سریال ماه رمضانى

«جکى چان» براى  مبارزه علیه 
کرونا دست به جیب شد

ز پارسا خائف؟
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فصل اول سریال «دل» به ایستگاه پایانى رسید و آخرین قسمت این فصل در شبکه نمایش خانگى توزیع شد.
«دل» به کارگردانى منوچهر هادى و تهیه کنندگى جواد فرحانى از سیزدهم آذر به نمایش خانگى آمد و فصل 
اول این سریال به پایان رسید. آخرین قســمت فصل اول سریال «دل» 7 اسفند 98 در شبکه نمایش خانگى 

توزیع شد و پرونده این سریال در فصل اول بسته شد.
فصل اول سریال «دل» در 13 قسمت تدارك دیده شده بود و با توزیع این قسمت باید منتظر آغاز پخش فصل 

دوم این سریال باشیم.
«دل» دومین سریال منوچهر هادى بعد از «عاشقانه» در نمایش خانگى است که روایتى از عشق بى سرانجام 
«رستا» و «آرش» و به هم خوردن عروسى شان را به تصویر مى کشد و داستان هایى را بعد از این ماجرا روایت 

مى کند.
بهرام افشارى، بیژن امکانیان، افسانه بایگان، حامد بهداد، ساره بیات، کورش تهامى، سعید راد، لیال زارع، على 
سخنگو، مهراوه شریفى نیا، تینو صالحى، مهدى کوشکى، نسرین مقانلو و یکتا ناصر بازیگران سریال «دل» 

را تشکیل مى دهند./1345

پایان فصل اول سریال «دل»
«استیون اسپیلبرگ»، کارگردان مشهور سینما تصمیم گرفته کارگردانى فیلم «ایندیانا 
جونز 5» را به یک فیلمساز دیگر بسپرد، این اتفاق براى اولین بار در طى تاریخ 39 ساله 

این مجموعه فیلم ها رخ مى دهد.
عوامل این فیلم گفته اند، «جیمــز منگولد»، کارگردان فیلم «فــورد علیه فرارى» در 
حال مذاکره براى کارگردانى این قسمت اســت، هرچند که هنوز قراردادى امضا نشده

 است.
منگولد با پیوستن به فرنشایز سینمایى بیگانه نیســت، او پیش تر در چنین موقعیتى در 
مجموعه فیلم هاى «مردان ایکس» قرار گرفــت و فیلم هاى «ولورین» و «لوگان» را 
ساخت. «لوگان» در گیشه بین المللى 619 میلیون دالر کسب کرد و براى منگولد نامزدى 

جایزه اسکار فیلمنامه را به همراه داشت.
استیون اسپیلبرگ، کارگردان چهار قسمت قبلى «ایندیانا جونز» قرار است به عنوان تهیه 
کننده همچنان در پروژه «ایندى 5» حضور داشــته باشد. بنا به گفته نزدیکان به پروژه، 
تصمیم کنار رفتن اسپیلبرگ از پروژه کامًال توسط خود اسپیلبرگ گرفته شده است، این 

کارگردان تمایل داشته شالق «دکتر ایندیانا جونز» را به نسل جدید بدهد.
با وجود کنار رفتن اسپیلبرگ، «هریسون فورد» ستاره نقش «ایندیانا جونز» همچنان با 

این پروژه همراه است.
فیلم «ایندیانا جونز 5» قرار است 9 جوالى 2021 راهى سینماها شود. پیش تر «دیزنى» 

دو بار تاریخ اکران این فیلم را جابه  جا کرده بود./1355

اسپیلبرگ
«ایندیانا جونز 5» را نمى سازد
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مدیرعامل پرسپولیس نســبت به صحبت هاى مالک باشگاه 
تراکتور واکنش نشان داد.

محمدحســن انصارى فرد درباره مصاحبه اخیر 
محمدرضا زنوزى، مالک باشــگاه تراکتور 
که عنوان کرده پرســپولیس تیم حکومتى 
بوده و نام «پرسپولیس» یونانى است، ابراز 
کرد: آقاى زنوزى چندین بار این جسارت 
را راجع به باشگاه پرســپولیس داشته و ما 
واقعًا دوست نداشــتیم جوابى گفته شود. 
به هر حــال فضاى فوتبــال، باید فضاى 
آرامش باشد ولى ایشان دوباره این مسئله 
را تکــرار مى کنند و ما مجبور هســتیم 
بخاطر خواســته هوادارانمان، به ایشان 

جواب بدهیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس یادآور شد: 
خدمت آقاى زنوزى مى گوییم که اگر 
کوچک ترین مطالعه اى راجع به تاریخ 
کشور و فوتبال ایران داشته باشید، نام 
پرسپولیس بسیار مقدس است و ریشه 

در تاریخ کشور و فوتبال ایران دارد.
انصارى فرد اضافه کرد: آقایان پروین، 
حسین کالنى، صفر ایرانپاك، همایون 
بهزادى، حمید شیرزادگان، جاسمیان، 
کریم باقرى، احمدرضا عابدزاده، مهدى 
مهدوى کیا، افشین پیروانى، حمید استیلى، 

على دایى، فرشــاد پیوس، مجتبى محرمى، ضیاء عربشاهى، بهروز 
ســلطانى، حمید درخشان، نادر باقرى، ســید جالل حسینى، شجاع 
خلیل زاده، علیرضا بیرانوند و... بازیکنانى بوده و هستند که از پرسپولیس 
به تیم ملى راه پیدا کردند و اگر بخواهیم همه آنها را نام ببریم، فرصت 
نیست. ضمن اینکه آقایان على دایى، على کریمى، مهدى مهدوى کیا 
و... از پرسپولیس مرد سال آسیا شدند و بیرانوند دو سال پیاپى حقش 

براى این جایزه خورده شد.
او ادامه داد: اگر بخواهیم راجع به اسامى و بزرگان پرسپولیس صحبت 
کنیم، یک برنامه مفصل مى خواهد، بنابر این درمورد پرسپولیس باید 
محترمانه برخورد شود. ما هیچ وقت جسارت نکردیم درمورد تراکتور 
صحبت کنیم چون ریشــه در فوتبال ایران دارد، هرچند افتخاراتش 
خیلى کمتر از پرسپولیس است اما همیشــه با احترام درمورد این تیم 

صحبت کردیم.
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس تصریح کرد: درباره آقایان مسعود 
شجاعى، اشکان دژآگه، احســان حاج صفى و... که بازیکن تراکتور 
هستند و براى فوتبال این کشــور افتخارآفرینى مى کنند، محترمانه 
صحبت مى کنیم و انتظار داریم آقاى زنوزى نســبت به این مسائل 

دقیق تر باشند و محترمانه صحبت کنند.
انصارى فرد درخصوص اینکه زنوزى عنوان کرده پرسپولیس دردانه 
پایتخت است، عنوان کرد: آیا واقعاً اینطور است؟ چه موقعى توانستیم 
یک ریال از دولت کمک بگیریم؟ روزى که بنده معارفه مى شدم، آقاى 
سلطانى فر وزیر ورزش به من گفت قانوناً نمى توانیم یک ریال به شما 
کمک کنیم و باید خودتان درآمدزایى کنید. آن وقت ما شدیم عزیز و 

دردانه پایتخت؟
او ادامه داد: شما باید به میدان مسابقه بیایید و مرد و مردانه بجنگید. 

شــمایى که این همه هزینه کردید و این همه مدیرعامل، سرمربى، 
بازیکنان و... را بــا هزینه گزاف آوردید و این همــه پرونده در کمیته 

انضباطى دارید، صحبت از استوکِس تنها را مى کنید؟
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس یادآور شد: بازیکنانى را آوردید که یک 
دقیقه هم بازى نکردند، اما هزاران دالر باید به فیفا و بازیکنان خارجى 
خود پرداخت کنید؛ آن وقت اسم از بازیکن ما مى آورید؟ به جاى این 
فرافکنى ها که اسم رمزتان هم «نتایج مهندسى شده» است و شما و 
سپاهان همیشه آن را مى گویید، بیایید در میدان مبارزه و مرد و مردانه 

بجنگید.
انصارى فرد تأکید کرد: اگر پرسپولیس در حال قهرمان شدن دوباره 
 AFC است، بخاطر بازیکنان، کادر فنى خوب و هوادارانش است که
عنوان کرده پنج بازى ُپرتماشاگر را هواداران پرسپولیس تشکیل دادند. 
آن وقت شما مى آیید و این همه بى محابا فرافکنى، جسارت و توهین 

مى کنید؟
او اظهار کرد: ما دردانه پایتخت هستیم که شجاع خلیل زاده، بیرانوند 
و تماشــاگرانمان را محروم کردند؟ آنقدر که ما خسارت دیدیم، شما 
ندیدید، آن وقت ما دردانه پایتخت مى شــویم؟ آقاى زنوزى به جاى 
فرافکنى، توهین و طعنه، برود و تیمش را خوب مدیریت کند که با این 
همه هزینه نتوانســته حتى یک جام به دست بیاورد. بنابر این، چنین 

حرف هایى پشتوانه و ثمره اى جز ضربه زدن به فوتبال ایران ندارد.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: مردم آذربایجان شرقى که 
باغیرت هستند و نسبت به تیمشان تعصب دارند، اما با وجود این همه 
هزینه باشگاه تراکتور، هنوز نتوانستند یک جام به دست بیاورند؛  بنابر 
این، باید مبارزه را به داخل زمین بیاورنــد و جوانمردانه کار کنند تا در 

آنجا نتایج رقم بخورد.

تراکتور و سپاهان با اسم رمز مشترك 
به ما حمله مى کنند

انصارى فرد: 

فدراسیون جهانى فوتبال (فیفا) با تغییر محل برگزارى دیدار تیم هاى ملى 
فوتبال هنگ کنگ مقابل عراق مخالفت کرد.

به گزارش شبکه خبرى «الکأس قطر»، فدراسیون جهانى فوتبال (فیفا) 
به فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد که دیدار تیم ملى فوتبال این کشور 

مقابل هنگ کنگ، در زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
پیش تر فدراسیون فوتبال عراق به برگزارى دیدار این تیم برابر هنگ کنگ 
در خاك این کشور، در هفته دوم دور برگشت انتخابى جام جهانى 2022 
قطر و جام ملت هاى 2023 آسیا به دلیل شیوع ویروس کرونا، اعتراض 
کرده بود. فیفا با این موضوع مخالفت کرد و به این ترتیب، دیدار دو تیم روز 
31 مارس سال 2020 (12 فروردین سال 99) در ورزشگاه مونگ کوك 

هنگ کنگ برگزار خواهد شد.
ایــران در گروه C مرحلــه مقدماتى جــام جهانى 2022، بــا تیم هاى 

هنگ کنگ، عراق، بحرین و کامبوج همگروه است.

اگرچه لیونل مســى و کریستیانو رونالدو، دو ســتاره فوتبال در اسپانیا با 
یکدیگر رقابت داشتند اما به نظر مى رسد که بتوانند در یک تیم همبازى 
شوند! دیوید بکهام مى گوید تیم فوتبال اینترمیامى «فرصتى عالى» براى 
جذب لیونل مسى و کریستیانو رونالدو به عنوان دو ابَرستاره فوتبال جهان 
دارد چراکه این باشگاه رؤیاهاى بزرگى را در لیگ حرفه اى فوتبال آمریکا 
دنبال مى کند. مهاجم یوونتوس و کاپیتان تیم بارسلونا اکنون با ابراز عالقه 
شدید کاپیتان سابق تیم ملى فوتبال انگلیس به انتقال لیگ حرفه اى فوتبال 
آمریکا نزدیک شده اند و حدس و گمان هایى وجود دارد این باشگاه جدید، 
که قرار است فعالیتش در لیگ را با بازى روز یک شنبه مقابل لس آنجلس 

اف سى آغاز کند، دو ستاره تکرار نشدنى فوتبال را به خدمت بگیرد.
بکام، مالک باشــگاه اینترمیامى در گفتگوى تلویزیونى برنامه «جیمى 
فالن» آرزو کرد دو دارنده توپ طال را در تیمش داشــته باشد. بکهام در 
حالى که لبخند بر لب داشــت، گفت: «خوب مى دانیــد که ما در میامى 
فرصت هاى خوبى کسب کردیم. ما با بازیکنان زیادى در ارتباط بودیم. 
مانند هر مالک، شما بهترین بازیکنان را مى خواهید و اگر فرصتى براى 

البته بازیکنان جذب بازیکنانى مثل کریستیانو یا لئو داشته باشیم، که 
د مانند آن را هم تحسین مى کنم، این عالى خواهد  بو

که آنها را جذب کنیم. امــا در حال حاضر، ما 
یک لیست عالى داریم. بازیکنان جوان، یک 
زوج از بازیکنان باتجربه اما تعداد زیادى از 
بازیکنان جوان که تازه آماده بازى هستند را 

هم در اختیار داریم.» 

 فیفا زیر بار نرفت

بکهام خوش اشتها

یکى از مدیران مشهور فوتبال باشگاهى 
روسیه مطالبى درباره سردار آزمون، مهاجم زنیت سن پترزبورگ بیان کرد.

یورى بلوس گفت: سردار آزمون نیاز به انگیزه مداومى دارد تا به یک بازیکن معمولى در 
زنیت تبدیل نشود. بازیکنى همانند او که در هر تیمى در جهان مى تواند بازى کند اگر 

دچار وقفه شود به بازیکن معمولى تبدیل خواهد شد.
این مدیر پیشین باشــگاه روســتوف ادامه داد: همه به خاطر داریم که سردار آزمون 
در نخســتین بازى اش براى زنیت چقدر مهیج ظاهر شــد. حمله هاى پرســرعت و 

گذاشت. امتیاز کســب کرد و هماهنگى پروازهایش را به نمایش 
زوج خود در خط حمله زنیت یعنى آرتم بسیار خوبى با دیگر 
همان زوج الکساندر کژاکوف و آندره جیوبا داشــت. این 
بدون سردار آزمون تصور قهرمانى آرشــاوین اســت. 

زنیــت 
در فصل گذشــته امکانپذیر ن بــود، البته در 

نیم فصل نخست فصل جارى لیگ برتر روسیه کمى در سایه قرار گرفت و افت کرد. به 
نظر مى رسد در بازى هاى تیم ملى فوتبال ایران خودش را نشان داده که این خصوصیت 

یک مهاجم گلزن و رهبر است.
یورى ســمین افزود: تغییر اوضاع زنیت مانع پیشرفت سردار آزمون نخواهد شد و این 
چالش جدیدى براى او است. ســردار آزمون باید خودش را براى حضور در لیگ هاى 
مهم اروپا آماده کند، البته با انتقال قرضى کوکورین از زنیت به سوچى فروش آزمون 
در زمستان منتفى شد. در فصل تابســتان با توجه به بازگشت کوکورین انتقال آزمون 

محتمل است.

ازیکنى معمولى تبدیل شوى
نباید به ب

مدیرعامل پرسپولیس نســبت به صحبت ه
تراکتور واکنش نشانداد.

محمدحســن انصارى فرد در
محمدرضا زنوزى، مالک
که عنوان کرده پرســپول
بوده و نام «پرسپولیس»

کرد: آقاى زنوزى چندین
را راجع به باشگاه پرســ
واقعًا دوست نداشــتیم
به هر حــال فضاى فوت
آرامش باشد ولى ایشان
را تکــرار مى کنند و م
بخاطر خواســته هواد

جواب بدهیم.
مدیرعامل باشگاه پرس
خدمت آقاى زنوزى
کوچک ترین مطالعه
کشور و فوتبال ایران
پرسپولیس بسیار مق
در تاریخ کشورو فوت
انصارى فرد اضافه ک
حسین کالنى، صفر
بهزادى، حمید شیرز
کریم باقرى، احمدرض
مهدوى کیا، افشین پیروان

تراکتور

فیفا در نامه خود به فدراسیون فوتبال صراحتًا اعالم کرده وزیر 
ورزش نباید در انتخابات ریاست این فدراسیون حق رأى داشته 

باشد.
اتفاقات اخیر درباره سرنوشت انتخابات فوتبال کشور در شرایطى 
عجیب و حیرت انگیز بوده که حاال بــا ورود فیفا به این پرونده، 
معادالت پیچیده تر از قبل شده است. در نامه فیفا به فدراسیون 
فوتبال آمده که حضور و حق رأى وزیر ورزش و معاونش در مجمع 
برخالف منشور المپیک و اساسنامه فیفاست و انتخابات باید با 

آیین نامه جدید برگزار تا عدالت برقرار شود.
مدیران فوتبال و وزارت ورزش چند هفته اى مى شود به صراحت 
از برگزارى انتخابات فدراسیون در تاریخ 25 اسفند حرف مى زنند. 
البته تا به امروز نه تنها شفاف سازى قانع کننده درباره مکانیزم 
برگزارى انتخابات و سیستم بررسى صالحیت و مدارك نامزد ها 
نداشته اند، بلکه نامه رسمى فدراسیون جهانى فوتبال را هم به 

شکلى باورنکردنى جدى نگرفته اند.
فیفا در تازه ترین نامه خود، این پیام واضــح را به ایران داده که 
انتخابات فدراســیون به هیچ عنوان نباید با اساســنامه قدیمى 
مصوب 1390 برگزار شود. از طرف دیگر براى انتخابات و فوتبال 

کشور باید هاى بسیار مهمى را در نظر گرفته است.
بررسى مفاد نامه ارسال شــده به خوبى مشخص مى کند خط و 
نشــان هاى فیفا به قدرى صریح و شفاف است که تخطى و بى 
توجهى نسبت به آن مى تواند خطراتى جدى براى فوتبال کشور 

به دنبال داشته باشد.

به طور مثال مقامات فیفا حضور وزیــر ورزش و معاون ورزش 
قهرمانى وزارت ورزش در مجمع فدراسیون و داشتن حق رأى 
داشتن آنها را مخالف با منشــور المپیک و اساسنامه فدراسیون 
جهانى دانسته اند و تأکید دارند مقامات دولتى نباید در امور فوتبال 
دخالت داشته باشند. ولى این موضوع را در ایران مسکوت نگه 

داشته اند.
فیفا حتى براى تعویق انتخابات و تصویب اساسنامه جدید فوتبال 
ایران از فعل «باید» استفاده کرده، اما فدراسیون مى گوید هیچ 
تهدید و مشکلى در کار نیست و اصالح اساسنامه و تصویب آن را 
مطابق با نظرات فیفا، بعد از انتخابات پیش رو در یک بازه زمانى 
کوتاه انجام خواهد داد. بررسى جزییات نامه فیفا، اما همه حقایق 
را براى فوتبال ایران روشن مى کند. آن چیزى که فیفا مى خواهد و 
روى آن تأکید دارد، با چیزى که در ایران در جریان است از تهران 

تا سوییس فاصله دارد.
بررسى نامه رسمى فیفا همه حقایق را براى ما روشن مى کند:

دبیرکل محترم
ما دریافت مکاتبات شــما در رابطه با مجمع عمومى انتخابات 
فدراســیون فوتبال در تاریخ 9 فوریه 2020 که محتواى آن به 
درستى مورد توجه قرار گرفته است را تصدیق مى کنیم. در این 
زمینه، یادآور مى شویم که فیفا و AFC فرایند اصالح اساسنامه 
فدراسیون فوتبال ایران به همراه عوامل اجرایى فدراسیون فوتبال 

ایران را در تاریخ 12 و 13 آگوست 2019 بر عهده گرفته است.
در ادامه این اصالح، عوامل اجرایى فیفا و AFC در تاریخ 30 

آگوست 2019، پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال و آیین 
نامه اجرایى انتخابات و نظام نامه مجمع عمومى را به فدراسیون 

فوتبال جمهورى اسالمى فرستاده است.
فدراسیون فوتبال جمهورى اســالمى به فیفا و AFC اطالع 
داد که براى به پایان رساندن و جمع بندى پیش نویس به زمان 
بیشترى نیاز دارد؛ اما بعد از چندین تذکر و یادآورى (در تاریخ 7 و 
18 اکتبر، 11 دسامبر 2019 و 16 ژانویه 2020) این فدراسیون 
موفق به ارائه بازخورد درباره پیش نویس ها نشد و اعالم کرد که 
تأییدیه و تصویب مى بایســت بعد از مجمع عمومى انتخابات 

فدراسیون فوتبال ایران انجام شود.
در این مورد باید تأکیدکنیم که نسخه فعلى اساسنامه فدراسیون 
فوتبال ایران دربردارنده چندین ماده مشکل ساز نظیر ماده 22.1 
و 22.2 اســت که پیش بینى کرده است «وزیر ورزش و جوانان 
به عنوان عضو مجمع عمومى فدراسیون حق نظر و رأى دادن 
دارد بدون آنکه انتخاب شود» و «معاون قهرمانى وزارت ورزش 
و جوانان هم به عنوان عضو مجمع عمومى حق نظر و رأى دادن 

بدون انتخاب شدن را دارد».
باید یادآور شویم که عضویت مستقیم مقامات دولتى با حق رأى 
در مجامع فدراسیون هاى ورزشى مغایر با اصول اساسى استقالل 
ورزش که در منشــور المپیک تنظیم شده و همچنین بر خالف 
الزاماتى است که بر عهده فدراسیون هاى عضو فیفا مطابق مواد 

14 و 19 اساسنامه فیفا گذاشته شده است.
عالوه بر این، ما به شــدت توصیه مى کنیم که فدراسیون هاى 

عضو فیفا براى پیش بردن رونــد انتخاباتى آزاد و عادالنه، آیین 
نامه اجرایى انتخابات را تصویب کنند و کمیته بدوى انتخابات 
و کمیته استیناف انتخابات که توسط مجمع عمومى فدراسیون 

انتخاب و یا تأیید شده است به کار بگیرد.
در نهایت، موضع فیفا و AFC این اســت که مجمع عمومى 
انتخابات فدراسیون فوتبال جمهورى اســالمى که قرار است 
در تاریخ 15 مارس 2020 در تهران برگزار شــود باید به تعویق 
بیافتد. تا زمانى که این فدراسیون بتواند پیش نویس اساسنامه و 
آیین نامه اجرایى انتخابات را نهایى و به تأیید مجمع فدراسیون 

فوتبال برساند.
متعاقبًا مجمع عمومى فدراســیون فوتبال ایران اعضاى هر دو 
کمیته انتخابات (بدوى و اســتیناف) را انتخاب مى کند و فرایند 
انتخاب کمیته اجرایى جدید این فدراسیون بر اساس آیین نامه 
جدید پذیرفته شده صورت مى گیرد؛ به طورى که آزاد و عادالنه 

بودن انتخابات را تضمین نماید.
از توجه و همکارى شــما در این زمینه متشــکریم و از شــما 
مى خواهیم تا یک نقشــه راه مطابق با پــالن فوق (تصویب 
اساسنامه جدید و برگزارى مجمع فدراسیون براى تعیین هیئت 
 AFC رئیسه جدید) حداکثر تا تاریخ 1 مارس 2020 براى فیفا و

 تهیه نمایید.
ارادتمند

ورون موسنگا اومبا
رئیس دپارتمان فدراسیون هاى عضو

البته بازیکنان جذب بازیکنانى مثل کریستیانو یا لئو داشته باشیم، که 
د مانند آن را هم تحسین مى کنم، این عالى خواهد  بو

آنها را جذب کنیم. امــا در حال حاضر، ما  که
یک لیست عالى داریم. بازیکنان جوان، یک

زوج از بازیکنان باتجربه اما تعداد زیادى از 
بازیکنان جوان که تازه آماده بازى هستند را 

هم در اختیار داریم.» 

یکى از مدیران مشهور فوتبال باشگاهى 
روسیه مطالبى درباره سردار آزمون، مهاجم زنیت سن پترزبورگ بیان کرد.

یورى بلوس گفت: سردار آزمون نیاز به انگیزه مداومى دارد تا به یک بازیکن معمولى در 
که در هر تیمى در جهان مى تواند بازىکند اگر زنیت تبدیلنشود. بازیکنى همانند او

دچار وقفه شود به بازیکن معمولى تبدیل خواهد شد.
این مدیر پیشین باشــگاه روســتوف ادامه داد: همه به خاطر داریم که سردار آزمون 
در نخســتین بازى اش براى زنیت چقدر مهیج ظاهر شــد. حمله هاى پرســرعت و 

گىگذاشت. امتیاز کســب کرد و هماهنگى پروازهایش را به نمایش 
ت یعنى آرتم زوج خود در خط حمله زنیت یعنىبسیار خوبى با دیگر 
ندر کژاکوف و آندره همان زوج الکساندر کژاجیوبا داشــت. این 
ردار آزمون تصور قهرمانى بدون سردار آزآرشــاوین اســت. 

د به بازیکنى معمولىت
نبای

د به بازیکنى معمولىت
نبای

کشور باید هاى بسیار مهمى را در نظر گرفته است.
بررسى مفاد نامه ارسال شــده به خوبى مشخص مى کند خط و 
نشــان هاى فیفا به قدرى صریحو شفاف است که تخطى و بى

توجهى نسبت به آن مى تواند خطراتى جدى براى فوتبال کشور 
به دنبال داشته باشد.

درستى مورد توجه
زمینه، یادآور مى ش
فدراسیون فوتبالا
2ایران را در تاریخ 2
ادامه این اصال در

هشدارهاى فیفا به ایران انتخابات فدراسیون را به تعویق مى اندازد

حق رأى وزیر؟ شرمنده!

کرونا توجیه شده 
که در طول بازى 

سرایت نکند! مدیر روابــط عمومى باشــگاه 
پرســپولیس گفت: با صحبت هاى شایان 

مصلح درباره عزم ســپاهانى ها براى بازى نکردن 
مقابل پرسپولیس دیگر همه چیز مشخص است.

حسین قدوسى با اشاره به صحبت هاى شایان مصلح اظهار 
کرد: مستندات زیادى وجود داشت. آقاى تابش صراحتاً گفت 
که تا ساعت 15:30 دنبال لغو بازى بودیم. داوران هم تا ساعت 
17:20 در ورزشگاه بودند، ولى 

ســپاهانى ها با وجود اینکه 16:20 به ورزشگاه رسیده بودند 
لیستى به ناظر بازى ارائه نکردند. ادعاهاى زیادى مطرح شد 
که کذب بود و تناقضات زیادى داشت. وى ادامه داد: حاال 
شایان مصلح در الیو اینستاگرام خود گفته که بخاطر 
اعتراض هواداران به جمع بندى رسیدیم به ورزشگاه 
نرویم. بعد از آنکه تصمیم گرفته شد به استادیوم برویم 
یگان ویژه راه را باز کرد. بعــد از آن بخاطر اتفاقاتى که افتاد 
هم قسم شدیم که بازى نکنیم. اکنون دیگر همه چیز روشن 
است. سپاهان قبل از بازى برخالف دیگر تیم ها به برگزارى 
بازى بدون تماشــاگر اعتراض کرد و حتى اتهاماتى تند به 
پرسپولیس زده شد و هنوز هم این اتهامات واهى و تند تکرار 
مى شود . قدوســى گفت: آیا بررسى مى شود این 

ادعاها تا چه حد منجر به تحریک تماشاگران سپاهان شد ه 
است؟ آیا با این اتهام زنى ها که چنین جوى ایجاد کرد، نباید 
برخورد شود؟ همچنین آیا بررسى مى شود که اعضاى تیم و 
کادر فنى سپاهان روز بازى تالش کردند که هواداران خود را 
متقاعد کنند تا تیم بازى کند یا خیر. آیا باشگاه سپاهان نباید 
اعالم مى کرد این تصمیم کالن بخاطر جلوگیرى از شیوع 
کرونا براى دیگر تیم هاى ایرانى هم اتخاذ شده و در اروپا هم  

بازى هاى زیادى بدون تماشاگر برگزار شده است؟
مدیر روابط عمومى باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: حال 
با این اظهارات صریح مصلح، کــذب بودن ادعاهاى برخى 
مسئ والن و مربیان ســپاهان آشکار شــد که مى گفتند ما 
مى خواســتیم بازى کنیم در حالى که مصلح گفته است بعد 
از ورود یگان ویژه و باز شدن مسیر هم هم قسم شدیم بازى 

نکنیم. 

الیو غیر حرفه اى شایان و ضربه بزرگ به سپاهان
شده 

ازى 

 در ایران فدراسیون پزشکى ورزشى ایران اعالم کرده که کلیه رقابت هاى 
ورزشى در این ده روز باید تعطیل شود اما فدراســیون فوتبال و سازمان 
لیگ به دلیل فشــردگى برنامه مســابقات و نبود فرصت کافى همچنان 
مقاومت مى کنند و قصد لغو بازى ها را ندارنــد و مى خواهند این بازى ها را 
بدون تماشاگر برگزار کنند. اما کم کم صداى ورزشــکاران هم درآمده و 
آنها هم خواهان لغو بازى ها شــده اند. مثًال فرهاد مجیدى گفته: «آیا حتماً 
باید یکى از ما جان خودمان را از دست بدهیم تا مسئولین به فکر سالمتى 
بازیکنان و مربیان باشــند؟ ما ضد ویروس هستیم؟» جواد نکونام هم قبل 
از مجیدى مشــابه همین حرف ها را زده بود. البته  احتمال شیوع کرونا در 
بازى هاى بدون تماشاگر خیلى کمتر از بازى هاى با تماشاگر است اما وقتى 
هیچ راهکارى براى جلوگیرى از شیوع وجود ندارد واقعاً چه فرقى مى کند؟ 
فعًال خالقانه ترین راه براى جلوگیرى از شیوع کرونا در بازى هاى لیگ برتر 
این است که در مراســم آغازین بازى ها، بازیکنان دو تیم با یکدیگر و تیم 
داورى دست نمى دهند! اما وقتى بین بازیکنان، انواع و اقسام برخوردها و 
تماس ها در طول بازى وجود دارد واقعاً دست ندادن در ابتداى بازى چقدر 
به پیشگیرى از شیوع کرونا کمک مى کند؟ در طول 90 دقیقه بازیکنان بعد 
از گلزنى همدیگر را در آغوش مى گیرند و دست مى دهند و مى بوسند و حتى 
وقتى روى بازیکن حریف خطا مى کنند دست او را مى گیرند تا از زمین بلند 
کنند! انگار ویروس کرونا فقط در مراسم آغازین بازى ها در کمین بازیکنان 
نشسته و بعد از سوت آغاز بازى با ناامیدى استادیوم ها را ترك مى کند! کرونا 

توجیه شده که در طول بازى سرایت نکند!
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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 شهرستان 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 سند 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 رســید ، 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 شماره 139860302007012979 مورخ 98/10/11 زهرا نصر اصفهانى فرزند 
محمدعلى نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 37,57 مترمربع پالك شماره 
939 فرعى از یک اصلى واقــع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

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

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

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

خریدارى شده از مالک رسمى حبیب اله و رحمت اله اسماعیل زاده فرزندان نعمت اله.
5 - راى شماره 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 الواســطه 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 الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى امیرقلى سبحانى فرزند حسین.
7 – راى شــماره 139860302007016620 مورخ 98/11/17 محسن 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 شــماره 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 شــماره 139860302007016622 مورخ 98/11/17 خســرو حیدرى فرزند 
ناصرقلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 88,94 مترمربع پالك شماره 14 
اصلى واقع در موســیان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

مصطفى کیانى فرزند عبداله.
10 - راى شــماره 139860302007016506 مورخ 98/11/16 ماهان عامرى ومکانى 
فرزند مجید نسبت به ششدانگ باسکول به مساحت 501,16 مترمربع پالك شماره 405 
اصلى واقع در گارماســه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

کریم یزدانى گارماسه فرزند محمد.
11 - راى شــماره 139860302007016624 مورخ 98/11/17 ماهان عامرى ومکانى 
فرزند مجید نسبت به ششدانگ کارگاه به مساحت 2007,06 مترمربع پالك شماره 405 
اصلى واقع در گارماســه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 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 شــرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مسیح 

میرلوحى فرزند محمدباقر.
13 - راى شــماره 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 خونســارك 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 الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسن و حسین یزدانى فرزندان رمضان.
15 - راى شماره 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 الواســطه 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 مســاحت 848 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 53 
اصلى واقع در اراضى کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 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 الواســطه 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 مساحت 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 مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
21 - راى شماره 139860302007016544 مورخ 98/11/17 مریم قاسمى فالورجانى 
فرزند قاسمعلى نسبت به چهاردانگ مشــاع از ششدانگ 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 شماره 139860302007016545 مورخ 98/11/17 سرور عباسى فرزند على 
حسین نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,95 مترمربع پالك 
شــماره 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 ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 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 شماره 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 کرســگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى کاوه همایون و مهین مهربان.
25 - راى شــماره 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 گارماسه(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 رسمى عبدالرسول شــیرزادى فرزند حبیب اله. تاریخ انتشار نوبت اول :  روز 
شنبه مـــورخ 1398/12/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یک شنبه مورخ 1398/12/25 
م الف:787441 حســین زمانى علویجه-  رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان 

فالورجان/12/181
مفاد آرا

 هیات موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى- آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شماره 139860302035000276 
– 1398/11/13 هیات اول 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 و بال منارع متقاضى آقاى ولى اهللا ابدالى حاجى آبادى  فرزند محمود بشــماره 
شناســنامه 9 صادره از برخوار درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 837/87 متر مربع 
مفروزى ازپالك 301 واقع در بخش 16 به آدرس شــاهین شهر حاجى آباد خ فتح المبین 
کوچه شهید محمد تقى ابدالى آخرین منزل غربى  خریدارى از مالک رسمى آقاى محمود 
ابدالى حاجى آبادى   محرز گردیده اســت 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 ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 24 / 11/ 98 
و تاریخ انتشار نوبت دوم 12/10 /98 م الف: 770094  عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/ 11/334 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960969 ج/5 له آقاى بهمن یوســفى علیه آقاى على محمودى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 842/973/000 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى که در اجراى تبصره ماده 3 ق نحوه محکومیتهاى مالى آقاى عباس آرام ملک خود را 
جهت وثیقه اعسار از محکوم به معرفى نموده و پس از رد اعسار ظرف مهلت قانونى محکوم 
علیه معرفى نشده و دستور وصول محکوم به و حق االجرا از محل وثیقه صادر شده است 
در تاریخ 98/12/26 ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 6/193 حبه مشــاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك 
ثبتى 81 فرعى از 141 اصلى بخش 14 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیًال درج شــده اســت ملکى آقاى عباس آرام و اکنون در تصرف مالکانه/ استیجارى 
شخص ثالث مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده و 

نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه 
داشتن 10 ٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک 
ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
در خصوص ارزیابى زمین پالك شماره 141/81 بخش 14 ثبت اصفهان با حضور خواهان 
آقاى بهمن یوســفى به آدرس اصفهان خیابان امام خمینى شهرك رسالت انتهاى خیابان 
کیانپارس مراجعه و پس از بررسى و اندازه گیرى الزم نتیجه کارشناسى به شرح ذیل اعالم 
مى گردد. شرح و مشخصات: ملک مذکور بصورت زمین غیر محصور است و چون مختصات 
و مشخصات ملک براى این هیات مشــخص نبود لذا طى درخواست این هیات و دستور 
دادورز محترم کارشناس ثبتى آقاى مهندس حمید شیران طى گزارش شماره 684/ح مورخ 
98/8/9 نسبت به تعیین حدود ثبتى پالك 141/81 معرفى شده توسط خواهان اقدام و ثبت 
در پرونده شده است. بر این اساس ملک مذکور شماًال بطول 14 متر به گل انداز قنات عاشق 
آباد (خیابان) شرقًا بطول 34 متر به پالك 141/82 جنوبًا خط مستقیم مفروض بطول 13/5 
متر و به پالك 92 فرعى غرباً دیوارى است به پالك 75 اصلى و به مساحت کل 477/81  
مترمربع به نام آقاى عباس آرام فرزند محمدعلى، ملک مذکور داراى 4 فقره بازداشتى مى 
باشد. نتیجه کارشناسى: با توجه به بازدید و بررســى انجام شده و موارد ذکر شده فوق و با 
عنایت به گزارش کارشناس محترم ثبتى و توجه به جمیع جهات موثر و عرصه و تقاضاى 
روز در زمان ارزیابى، ارزش شش دانگ پالك 141/81 به مساحت کل 477/81 مترمربع 
9/800/000/000 (نه میلیارد و هشتصد میلیون) ریال ارزیابى و برآورد مى گردد. در نتیجه 
291 حبه مشاع 

1000 ارزش 6/193 حبه مشاع آن به مبلغ 842973000 ریال ارزیابى که مقدار 
آن به مبلغ 39713000 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 5/902 حبه مشــاع آن به 
مبلغ 803260000 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 773712 مدیر 

و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان/11/413
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- ایران متین دادخواستى به مبلغ ضمیمه 
(70/000/000) ریال بطرفیت رضوان على نقى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 98/ 1678 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 99/1/25 ساعت 10 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 786349 شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/176
اخطار اجرایى

شماره 295/98 به موجب راى شماره 955 تاریخ 98/10/16 حوزه گلدشت شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- امیر حسین مومنى  
کاظم 2- جابر پور اردبیلى رضا به نشانى هر دومجهول المکان محکوم است به خواندگان 
متقاضًا محکوم به پرداخت مبلــغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و پرداخت مبلــغ 1/500/000 ریال 
بابت نشرآگهى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چک 98/2/30 لغایت 
اجراى حکم در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا.محکوم له: آرمان قاسمى هیبت اله 
به نشانى: گلدشت بلوار ابوذر ك نســترن پالك 34 ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 783816/م الف- شــوراى حل اختالف نجف 

آباد /12/168

بیش از 13 هــزار ُتن خامه پاســتوریزه و اســتریل با 
نظارت هاى بهداشتى دامپزشکى از استان اصفهان به 

کشور روسیه صادر شده است.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان در 
نشست هم اندیشى و برنامه ریزى ممیزى کارخانه هاى 
صادرکننده فرآورده هاى لبنى استان گفت: این میزان 
صادرات خامه از ابتداى سال تاکنون با بیش از 700 برگ 

گواهى بهداشتى و قرنطینه اى صادراتى بوده است.
محمد کشــتکار افزود: روســیه که جزو کشــورهاى 
اوراسیاست سختگیرى هاى بهداشتى زیادى در واردات 
محصوالت به ویژه مواد غذایى دارد. وى در ادامه به تولید 

روزانه بیش از 3300 تن شــیر خام در اســتان اصفهان 
معادل 10 درصد تولید کل کشور اشــاره و اضافه کرد: 
بیش از 70 درصد شــیر خام تولیــدى از گاودارى هاى 
صنعتى به دست مى آید که این موضوع اهمیت بیش از 

پیش صادرات را نمایان مى کند. 
کشــتکار در پایــان به قوانیــن تجارت بیــن الملل و 
اعتماد شــکل گرفته از سوى کشــورهاى وارده کننده 
فرآورده هاى لبنى از کشــورمان اشــاره کرد و هدف از 
تشکیل این نشست را هم اندیشى و هم افزایى در راستاى 
حضور کارشناسان ممیزى کشور روسیه در سه ماهه اول 

سال آینده بیان کرد.

مدیر عامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان گفت: پانزدهمین 
فروشگاه کوثر شهردارى فروردین ماه سال آینده در منطقه 

پر تراکم شهرك زاینده رود (پینارت) افتتاح مى شود.
محمد مجیرى اظهارکرد:  پس از افتتاح کوثر شــماره 15 
ادامه عملیات احداث فروشــگاه کوثر شماره 16 در منطقه 
شهید کشورى از سر گرفته مى شــود و تا پایان سال آینده 
احداث و در اختیار شــهروندان قرار مى گیرد. وى با اشاره 
به شرایط فعلى بازار کوثر شــماره 2 گفت: باتوجه به اینکه 
فضاى فروشگاه کوثر شماره 2 در سپاهان شهر به وسعت 
900 مترمربع به دلیل مراجعات زیاد شهروندان محدود بود، 

زمینى به وسعت 2000 مترمربع در مجاورت این فروشگاه 
با همکارى شهردارى منطقه 5 تملک شد و از فروردین ماه 
سال آینده بازار جدید کوثر در فضاى تملک شده احداث و 
فضاى قبلى فروشگاه در اختیار منطقه 5 قرار مى گیرد تا به 

فضایى براى ورزش بانوان در سپاهان شهر تبدیل شود.
مدیر عامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: در راستاى 
اجراى طرح پوست اندازى بازارهاى کوثر، اغلب فروشگاه ها 
از نظر زیبایى، نور، تهویه، سرمایش و گرمایش متحول شدند 
که انجام این اقدامات مى تواند در افزایش جذب مشتریان 

مؤثر باشد.

صادرات 13 هزار ُتن خامه از 
اصفهان به روسیه

بهره بردارى از کوثر 15 در 
فروردین 

ضد عفونى پایانه هاى بار و 
مسافر استان اصفهان

پایانه هاى مســافربرى و باربرى هم زیر پوشــش 
محلول هاى ضدعفونى رفتند.

مدیر کل حمل و نقل پایانه هاى اســتان با اشاره به 
ضد عفونى همه پایانه هاى استان دو مرتبه در روز 
گفت: پایانه هاى حمل مسافر و بار هر روز در دو نوبت 
صبح و شب با محلول هاى ضدعفونى شست و شو 

مى شوند.
مهدى خضرى با اشــاره به اینکه پایانه هاى مسافر 
برى یکى از مکان هاى پرتردد اســت افزود: مردم 

بهداشت فردى رادر اماکن پرتردد رعایت کنند.

توقف ثبت نام مراسم اعتکاف 
مدیرکل تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان گفت: 
اعتکاف یک امر مســتحب اســت و اگر در شرایط 
کنونى برگزارى این مراســم ســالمتى مردم را به 
مخاطره بینــدازد، قطعًا اولویت ما ســالمتى مردم 
است. حجت االسالم رحمت ا... اروجى تصریح کرد: 
درحال حاضر به مراکز اعتکاف استان اعالم کرده ایم 
که ثبت نام از متقاضیان شــرکت در آیین اعتکاف را 
متوقف کنند و دســت اندرکاران مراسم اعتکاف نیز 
اعالم کرده اند که سالمتى مردم بسیار اهمیت دارد 
و ما تابع دیدگاه متولیان امور سالمت استان در این 
باره هستیم. وى خاطر نشــان کرد: چنانچه شرایط 
و تمهیداتى براى برگزارى اعالم شــود، مطابق آن 

اعتکاف برگزار خواهد شد.

خبر

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان از عملیات 
پیچیده دستگیرى یکى از کالهبرداران حرفه اى که بالغ 
بر 20 میلیارد ریال در پنج استان کشور کالهبردارى کرده 

بود، خبر داد. 
سرهنگ حسین ترکیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبرى 
پلیس اظهار کرد: کارآگاهان پلیــس آگاهى فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان در پى شکایت یکى از شهروندان 
مبنى بر کالهبردارى یکى از مشــاوران امالك از وى، 
موضوع را در دســتور کار خود قرار دادنــد. با تحقیقات 
ویژه اى که کارآگاهان در این زمینه انجام دادند، مشخص 
شد فردى با راه اندازى دفتر مشاور امالك قالبى در چندین 

استان کشور از شهروندان کالهبردارى مى کرده است.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان در خصوص شیوه 
کالهبردارى این فرد، گفت: وى پــس از روبه رو کردن 
خریدار و فروشنده و تنظیم قولنامه، چک خریدار را از وى 
گرفته و عنوان مى کرده که تا زمان تنظیم سند به صورت 
امانت نزد خود نگه مى دارد اما فرداى آن روز دفترش را 

تعطیل مى کرده و متوارى مى شده است.
سرهنگ ترکیان گفت: متهم عالوه بر این با درج آگهى 
فروش خودروهاى مدل باال در ســایت دیــوار آنها را به 
صورت صورى به خریداران نشان داده و با جلب اعتماد 
مشترى نصف مبلغ فروش را قبل از تنظیم سند دریافت 
مى کرده و دیگر پاسخگوى تماس تلفنى خود نمى شده 

است. این مقام انتظامى خاطر نشــان کرد: سرانجام با 
پى جویى هاى علمى و تخصصى کارآگاهان، مخفیگاه 
متهم در یکى از محله هاى شــهر اصفهان شناسایى و 
وى در یک عملیات ویژه طى هماهنگى با مقام قضایى 

دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان با بیان اینکه متهم از 
کالهبرداران حرفه اى و سابقه دار و تحت تعقیب مراجع 
قضایى پنج استان کشور اســت، گفت: وى در تحقیقات 

صورت گرفته به بیش از 20 میلیارد ریال کالهبردارى از 
15 نفر اقرار کرده است.

ســرهنگ ترکیان با بیان اینکه تحقیقــات تکمیلى در 
خصوص پرونده مذکــور ادامــه دارد و احتمال افزایش 
مالباختگان و میزان کالهبــردارى هاى صورت گرفته 
نیز وجــود دارد، عنوان کرد: به مــردم توصیه مى کنیم 
هنگام مراجعه به دفاتر مشــاور امالك از مجوزدار بودن 

آنان مطمئن شوند.

دستگیرى کالهبردار تحت تعقیب
رییس اتحادیه رستوران و تاالرداران اصفهان از ابالغ  5 استان در اصفهان 

دستورالعمل مرکز بهداشت استان اصفهان مبنى بر 
ممنوعیت برگزارى هرگونه مراسم ازدواج و عزادارى 

در تاالرهاى پذیرایى سطح استان اصفهان خبر داد.
امیرحســین عکاف زاده، در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: بر اساس این ابالغ به منظور پیشگیرى و مقابله 
با ویروس کرونا، از برگزارى هرگونه مراسم جشن و 
عزادارى و تجمع افراد در مکان هاى سرپوشیده و روباز 

جلوگیرى مى شود.
وى ادامه داد: این ابالغ روز سه شــنبه ابالغ شد و از 
چهارشنبه در تمام تاالرهاى پذیرایى به مرحله اجرا 

درآمد. رییس اتحادیه رستوران و تاالرداران اصفهان 
تصریح کرد: قرارداد تاالرهاى پذیرایى براى برگزارى 
مراسم هاى مختلف، مباحث حقوقى دارد که در شرایط 
عادى بر اساس تعرفه خاص موجود در قرارداد به ازاى 
لغو مراسم  نســبت به زمان و شــرایط آن، مبلغى از 

قرارداد کم مى شود.
عکاف زاده تصریــح کرد: عــروس و دامادهایى که 
مراســم آنها در این مدت لغو مى شــود مى توانند با 
تاالرداران مذاکره و با توافق دوطرفه مراســم خود را 
معلق نگه داشته و در تاریخ دیگر، برگزار و یا بطورکلى 

آن را لغو کنند.

برگزارى مراسم ازدواج و عزادارى در تاالرهاى 
اصفهان ممنوع شد

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: ماهیان زینتى اشتغال بیش از 2200 

نفر را در اصفهان فراهم کرده است.
محمدرضا عباسى در گفت و گو با مهر اظهار داشت: 
استان اصفهان به عنوان یکى از مهمترین قطب هاى 
تکثیر و پرورش ماهیان زینتى در ایران محســوب 
مى شــود. با توجه به قرار گرفتن در منطقه خشک 
کشــور، اصفهان توانست مقام نخســت را در بین

 استان هایى که حتى آب فراوان دارند کسب کند.
وى افزود: ماهیان زینتى اشتغال بیش از 2200 نفررا 
فراهم کرده و بــا تولید بیــش از 67 میلیون عدد از 
انواع مختلف ایــن ماهیان، با بیــش از 120 گونه و 

در حدود 800 مزرعه کوچــک وبزرگ در 50 درصد 
از شهرستانهاى استان اصفهان، تولید اشتغال کرده 

است.

اشتغال2200 اصفهانى با پرورش ماهیان زینتى
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 حصروراثت 
عبداله بهارلوئى یاســه چاهى داراى شناسنامه شماره 715 به شــرح دادخواست به کالسه 
1763/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علیرضا بهارلوئى یاسه چاهى بشناسنامه 359 در تاریخ 98/10/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ثریا بهارلوئى یاسه چاهى ش 
ش 4 ، 2. رباب بهارلوئى  ش ش 1 ، 3. عبداله بهارلوئى یاسه چاهى ش ش 715 ، 4. کرمعلى 
بهارلوئى یاسه چاهى ش ش 602 ، 5. صدیقه بهارلوئى  ش ش 567 (فرزندان متوفى)، 6. 
صفیه کریمى خوزانى ش ش 48 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 785512/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /12/169
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030014593      آقاى غالمحسین و حسینعلى و عبدالحسین و على 
شهرت هر چهار نفر على یار نجف آبادى فرزندان عباس چهار نفر از ورثه مرحوم گوهر حجتى 
نجف آبادى فرزند محمد ابراهیم اصالتًا با تســلیم  یک برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى  مفقود شدن سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 262/5 واقع در قطعه یازده نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان شده اند که 
سند آن بشماره چاپى 207563درصفحه 199 دفتر 586 امالك بنام فاطمه سلطان حسناتى 
نجف آبادى فرزند جعفر بمیزان سه دانگ مشاع  صادر و تسلیم گردیده سپس بموجب سند 
انتقال شماره 63701-1359/3/11  دفتر 23 نجف آباد تمامت سه دانگ پالك ثبتى مذکور 
از طرف نامبرده به گوهر حجتى نجف آبادى فرزند محمد ابراهیم (نسبت به یک دانگ مشاع 
)و عباس على یار نجف آبادى فرزند حسینعلى (نسبت به دو دانگ مشاع )انتقال قطعى شده 
است و بنام عباس سند صادر شده است ، سپس بموجب گواهى حصر وراثت شماره 5889-
1386/9/4 شعبه دهم شوراى حل اختالف نجف آباد گوهر حجتى نجف آبادى فرزند محمد 
ابراهیم فوت نموده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 

انتشار 1398/12/10، 785247/م الف مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف 
آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى /12/170

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 139885602030014592      آقاى غالمحسین و حسینعلى و عبدالحسین و على 
شهرت هر چهار نفر على یار نجف آبادى فرزندان عباس چهار نفر از ورثه مرحوم عباس على 
یار نجف آبادى فرزند حسینعلى اصالتاً با تسلیم  یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى  مفقود شدن سند مالکیت دودانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى شــماره 262/5 واقع در قطعه یازده نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان شده اند که سند 
آن بشماره چاپى 546572 درصفحه 529 دفتر 200 امالك بنام عباس على یار نجف آبادى 
فرزند حسینعلى بمیزان دو دانگ مشاع  صادر و تسلیم گردیده سپس بموجب گواهى حصر 
وراثت شماره 713- 1383/12/24  شعبه اول دادگاه عمومى نجف آباد نامبرده فوت نموده 
است همچنین بموجب گواهى حصر وراثت شــماره 5889-1386/9/4 شعبه دهم شوراى 
حل اختالف نجف آباد گوهر حجتى نجف آبادى فرزند محمد ابراهیم احد از ورثه عباس فوت 
نموده است و متقاضیان فوق از ورثه نامبردگان مى باشند و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/12/10، 785258/م الف مهدى 
صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 12/171

ابالغ رأى
 راى شورا- شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 98-677 دادنامه 
870/98-98/12/4مرجع رسیدگى شعبه ششم شــوراى حل اختالف ویالشهر خواهان: 
محمد حرى نشانى فردوسى شمالى مغازه لوازم خانگى قائم وکیل : اکبر داورى نشانى نجف 
آباد خ امام ابتداى خ 22 بهمن جنوبى دفتر وکالــت  خواندگان : 1- منیر فرامرز نیا 2- فائزه 
فرامرز نیا   نشانى: ویالشهر خ ولى عصر خ رجایى پ 60، به خواسته: مطالبه  گردشکار: پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
خواهان محمد حرى با وکالت اکبر داورى به طرفیت  خواندگان  1- منیر فرامرز نیا 2- فائزه 
فرامرز نیا  به خواســته مطالبه   مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره ســفته به نحو 

تضامنى بانضمام مطلق خسارات دادرسى و  خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
لغایت اجراى حکم از توجه به محتویات پرونده و نظر به سفته پیوستى به شماره خزانه دارى 
213913 (سرى ژ – ا) که محضنى به امضاى خوانده ردیف اول و امضاى خوانده ردیف دوم 
به عنوان ضامن رسیده و نظر به بقا  اصل سند  در ید خواهان که داللت بر مدیونیت خواندگان 
دارد و اینکه خواندگان درکى مبنى بر برى الذمه بودنشان ارائه ننموده اند لذا دعواى مطروحه  
را ثابت تشخیص و و مستنداً به مواد 198 515 و 519 قانون آ. د .م و مواد 310و311و 313 
از قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به  پرداخت 1- مبلغ یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- پرداخت خسارات تاخیر و تادیه بند 1 از  تاریخ اقامه دعوى 
(98/9/18) لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد 3- پرداخت حق 
الوکاله وکیل 4- پرداخت مبلغ 181/000 تومان (صد و هشتاد و یک هزار ریال ) به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب را در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همى شعبه و پس  
از انقضاء این مهلت ظرف مهلت ظرف مدت بیست روز  قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد.785347/م الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد 

شعبه ششم /12/179
 حصروراثت 

فرشته آذرى داراى شناسنامه شماره 1080255974 به شرح دادخواست به کالسه 1826/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مژگان 
افیونى بشناسنامه 8014 در تاریخ 92/2/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فرشته آذرى ش ش 1080255974 ، 2. فاطمه 
آذرى ش ش 1080291806 (فرزندان متوفى)، 3. شهناز انارى ش ش 513 (مادر متوفى 
)، 4. مجید آذرى ش ش 223 ، (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 787409/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/180
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 :1398/12/25 م الف: 787680 مظاهر نصرالهى- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان مبارکه/12/183 
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: 788278  تاریخ انتشار نوبت اول : 10/ 12 / 98 و تاریخ انتشار نوبت دوم: 

25 /12 /98 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر 12/184 

پیشــگیرى از ویروس کرونا یکى از مهمترین 
دغدغه هاى این روزهاست. به گفته پزشکان و 
متخصصان در سراسر جهان با رعایت بهداشت 
در محیط هــاى مختلف و به حداقل رســاندن 
برخوردهاى اجتماعى مى تــوان از ابتال به این 
ویروس پیشگیرى کرد. مراقبت هاى بهداشتى 
عالوه بر محیط هاى عمومى در منزل هم ضرورى 

هستند.
زهــره امیــن زاده، متخصــص بیمارى هاى 
عفونــى در رابطه با نیاز بــه ضدعفونى کردن 
لباس ها پــس از ورود به خانــه گفت: افرادى 
که با بیماران مبتال همنشــین هســتند، باید 
لباس هاى خود را خارج از منزل ضدعفونى کنند. 

اما براى افراد عادى نه وزارت بهداشت 
و نه ســازمان بهداشت جهانى 

این توصیه را نمى کند. 
ضدعفونــى کردن 
و  منزل  ســطوح 
نیز  دســتگیره ها 
مى تواند خطر ابتال 

به ویــروس کرونا 
را کاهــش دهــد که 

البته در صورت شستشــوى 
مــداوم دســت ها ایــن کار 

ضرورتى ندارد.
او گفت: عالیم این ویــروس نیز مثل هر 

بیمارى تنفسى دیگر است. افرادى که مبتال به 
هرگونه ویروس از سرماخوردگى گرفته تا کرونا 
هستند باید از ماسک اســتفاده کرده و اصول 
بهداشتى را رعایت کنند تا ویروس را به افراد 

دیگر انتقال ندهند.
عالیم کرونا در ابتدا تفــاوت چندانى با عالیم 
سرماخوردگى ندارد و ممکن است در برخى افراد 
این ویروس در حد همان سرماخوردگى تأثیر 
داشته باشد و او را به بیمارستان نکشاند. اما اگر 
عالیم سرماخورگى یا آنفلوآ نزا دارید تا بهبودى 
کامل در خانه بمانید و بعد از مراجعه به پزشک 
عمومى با مصرف مایعات و اســتراحت به روند 

بهبودى کمک کنید.

احتمال انتقال ویروس کرونا  از کدام خوراکى ها بیشتر است؟
رئیس اداره بهداشــت مواد غذایى و بهســازى اماکن 
عمومــى وزارت بهداشــت درباره روش هــاى انتقال 
ویروس کرونا از طریق میوه و سبزیجات و مواد غذایى و 
مراقبت هاى الزم و ضرورى در این رابطه گفت: در حال 
حاضر با توجه به شــیوع ویروس کرونا، اولویت با خرید 
میوه جات و سبزیجات بسته بندى شده است اما با توجه 
به اینکه عرضه میوه و سبزى در اکثر مناطق ایران فله اى 
و باز است، مراحل سالم سازى میوه و سبزى مهم است 

و کفایت مى کند.
سیدرضا غالمى با بیان اینکه سالم سازى میوه و سبزى 
شامل چهار مرحله است افزود: مرحله اول ِگل زدایى و 
جدا کردن و پاکسازى ضایعات اضافى از میوه و سبزى و 
مرحله دوم شامل انگل زدایى از میوه و سبزیجات است 
که در این مرحله بر اساس دستورالعمل یک الى سه قطره 
از مایع ظرفشــویى آن هم به مدت دو الى پنج دقیقه در 
یک لیتر آب باید ریخته شود و سپس میوه و سبزى در این 

محلول قرار گیرد.
وى ادامه داد: مرحله ســوم، مرحله گندزدایى است که 
مردم مى توانند محلــول گنــدزداى داراى مجوز را از 
داروخانه تهیه کنند و براساس دســتورالعملى که روى 
جعبه آن وجود دارد، میوه و سبزیجات را پس از آبکشى در 
این محلول قرار دهند. سپس با توجه به زمان مشخصى 
که روى بسته بندى محلول ذکر شده، میوه و سبزى را از 
محلول گندزدا بیرون آورده و در مرحله آخر دوباره آبکشى 
مجدد و شستشوى نهایى را با آب تمیز انجام داده و میوه 

و سبزى را مصرف کنند.
رئیس اداره بهداشــت مواد غذایى و بهســازى اماکن 
عمومى وزارت بهداشت گفت: ترجیحاً مردم گوشت را از 
مراکز معتبر و داراى مجوز و بسته بندى شده خریدارى 
کنند. البته انواع گوشت نیز باید به خوبى پخته شود و به 

هیچ عنوان نپخته و نیم پز استفاده نشود.
او در این رابطه اضافه کرد: مردم بهتر اســت سوسیس، 
کالباس،آجیل، تخمه، تنقالت و خشکبار را بسته بندى 
نشده استفاده نکنند چون این مواد غذایى در معرض هوا 
قرار مى گیرند و با دست برخورد دارند و احتمال این وجود 
دارد که آلوده باشند. همچنین لبنیات روباز و سنتى مانند 
کره، پنیر و ماست را فعًال مردم خریدارى نکنند و حتماً از 

لبنیات روبسته و پاستوریزه استفاده کنند.
غالمى با اشاره به اینکه مردم مانند همیشه مى توانند از 
مراکز خرید در محالت خود خرید کنند، خاطرنشان کرد: 
البته مردم شهرهایى که وزارت بهداشت اعالم کرده اند 
که بیشتر درگیر ویروس کرونا شده اند در خرید روباز و 
فله اى و از دستفروش هاى دوره گرد کمى بیشتر احتیاط 

کنند و حساسیت داشته باشند.
وى گفت: مــردم تحت هیچ شــرایطى وقتى وارد یک 
مرکز تهیه و توزیع مواد غذایى شدند، مواد غذایى بسته 
بندى نشده را خودشان با دست برندارند مثًال مشترى ها 
براى خرید حبوبات، از فروشنده و کارگر او بخواهند که با 
وسیله مشخصى که دارند مواد غذایى را در بسته یا کیسه 
پالستیکى بگذارند زیرا دســت زدن مکرر مشترى به 

مواد غذایى روباز مى تواند باعث آلوده شدن به ویروس 
کرونا شود.

این مســئول وزارت بهداشــت تأکید کرد: هیچ منبعى 
تا االن انتقال گوارشــى ویروس کرونا را به طور قطعى 
گزارش نداده است اما احتمال ضعیفى هم داده اند که این 
ویروس بر سیستم گوارشى هم بى تأثیر نیست پس بهتر 

است که غذا خوب حرارت ببیند و پخته شود.
او در این خصوص اظهار کرد : چــون در ویروس کرونا 
سیستم تنفسى درگیر مى شود، اگر غذا آب پز و بخارپز 
باشد بهتر از سرخ کردن است چون حتى در حالت یک 
سرماخوردگى عادى هم از خوردن غذاهاى سرخ کردنى 

پرهیز مى کنیم.
غالمى نکته مهمى را هم در رابطه با ماشین هاى سیار 
توزیع و فروش غذا عنوان کرد: ماشین هاى سیارى که 
در برخى معابر عمومى به مردم غذاى روباز عرضه مى 
کنند بســیار خطرناك بوده و مى تواننــد ناقل ویروس 
کرونا باشند چون میکروب از طریق هوا روى این غذا و 
دست فروشنده اى که غذا را عرضه مى کند مى نشیند 
و با گرفتن غذا از دست فرد آلوده امکان انتقال ویروس 

هست.
وى در خصــوص تأثیر فرآورى غذاها بــر از بین رفتن 
ویروس کرونا هم افزود: اگر غذاها آلوده شده باشد و یک 
فرآورى اى روى آن انجام دهیم یعنى آن را بپزیم، فریز 
کنیم و نمک ســود کنیم، ویروس هایى چون ویروس 

کرونا از بین مى رود.

اکثر افراد براى داشتن سبک زندگى سالم و برخوردارى از سالمت 
به فکر داشتن رژیم هاى غذایى سالم و وزن ایده آل، ورزش کردن 
و برخوردارى از سالمت قلبى و عروقى هستند اما کمتر کسى به 
فکر سالمت سیستم تنفســى و ریه هاى خود است در حالى که 

حفظ سالمت این ارگان هاى حیاتى اهمیت بسیارى دارد.
دستگاه تنفسى که از مجارى هوایى، ریه ها و عضالت و رگ هاى 
خونى متصل به آنها تشکیل شده است، اکسیژن را در سراسر بدن 
ما حمل مى کند که این کار انجام تمام فعالیت ها و عملکردهاى 
دیگر بدن را ممکن مى سازد. بنابراین وقتى مشکلى در سیستم 
تنفســى فرد رخ مى دهد، تمام بدن او با مشکل و اختالل مواجه 

مى شود.
راهکارهاى زیادى براى تقویت سیســتم تنفســى بدن و حفظ 
ســالمت آن وجود دارد که در ادامه به شــش مورد از آنها اشاره 

مى کنیم:

1) فضاى سبز را به خانه بیاورید:
گل و گیاهان طبیعى و نه مصنوعــى را در فضاى داخلى خانه خود نگهدارى 
کنید. نگهدارى از گیاهان در خانه به دلیل توانایى هاى طبیعى گیاهان براى از 
بین بردن برخى سموم از هوا، تأمین اکسیژن و کیفیت هوا را در محل زندگى 
ما افزایش مى دهد. این امر خصوصاً در ماه هاى زمستان اهمیت بیشترى دارد، 
چرا که در ماه هاى سرد سال، ما بیشتِر وقِت خود را به دلیل شرایط سخت آب 

و هوایى داخل خانه مى گذرانیم.

2) تناسب اندام و فعالیت کافى داشته باشید:
ورزش کردن براى ریه ها بسیار مفید است. ورزش باعث بهبود گردش خون 
و تقویت عضالت ما مى شــود؛ دو امر مهم که ریه هاى سالم براى انجام کار 
خود به آن نیاز دارند. به همین دلیل ورزش کردن به کارآمدتر شــدن ریه ها 

کمک مى کند.

3) از رژیم غذایى سالم پیروى کنید:
رژیم غذایى سالم و متناسب همان گونه که براى اعضا و ارگان هاى مختلف 

بدن مفید است، براى سالمت ریه ها نیز اهمیت بسیارى  دارد.
در واقع طبق تحقیقات مرکز پزشکى دانشگاه مریلند، مقادیر پایین و کمبود برخى 
از مواد مغذى خاص با بروز تعدادى از بیمارى هاى ریوى مرتبط است. خوردن 
غذاهاى سرشار از ویتامین هاى A ،C و E و مواد معدنى شامل روى، پتاسیم، 

سلنیوم و منیزیم همگى به حفظ سالمتى سیستم تنفسى شما کمک مى کند.

4) مقادیر زیادى آب بنوشید:
همه مى دانند که نوشــیدن مقادیر زیاد و کافى آب براى حفظ ســالمتى از 

اهمیت باالیى برخوردار اســت. تأمین آب بــدن نقش مهمى در 
حفظ سالمت ریه ها دارد. همچنین نوشــیدن آب به رقیق شدن 
ترشــحات مخاطى که به طور طبیعى هر روز در ریه هاى شــما 
تجمع مى یابند، کمک مى کند که این امر به تسهیل تنفس منجر 

مى شود.

5) دست هاى خود را بشویید:
شاید دور از ذهن به نظر برسد اما شستشوى «صحیح و مناسب» 
دست ها و به طور کلى رعایت اصول اولیه به ویژه در فصل آنفلوآنزا 
و هم اکنون با شــیوع کروناویروس اهمیت ویــژه اى براى حفظ 

سالمت ریه ها دارد.
شستشوى صحیح و مرتب دست ها باعث مى شود تا میکروب ها، 
ویروس ها و باکترى هایى که مى توانند به شدت به ریه هاى شما 
آسیب برسانند، از جمله آنهایى که باعث سرماخوردگى، آنفلوآنزا و 
ذات الریه مى شوند، از بدن شما دور بمانند. همچنین فراموش نکنید 
که براى دور نگهداشتن آن دسته از میکروب هاى مضر از سیستم 
تنفسى بدنتان، حتماً تلفن هاى همراه و هندزفرى و هدفون هاى خود را به طور 

مرتب ضدعفونى کنید.

6) از استعمال دخانیات جداً خوددارى کنید:
این نکته را مطمئناً بارها شنیده اید که استعمال دخانیات اعم از کشیدن سیگار، 
قلیان و محصوالت مشابه مانند استفاده از آدامس هاى تنباکو براى سالمت 

ریه ها و سالمت کلى بدن مضر است.
دالیل علمى بســیارى وجــود دارد که براســاس آنها تمامى پزشــکان و 
متخصصاِن سازمان بهداشت و درمان بارها و بارها تأکید داشته اند که ترك 
اســتعمال دخانیات، مؤ ثرترین روش براى حفظ ســالمت و تقویت سیستم 

تنفسى است.

6 راهکار ساده براى تقویت ریه ها و دستگاه تنفسى الزم است لباس  ها را ضد عفونى کنیم؟

ن مبتال همنشــین هســتند، باید 
ود را خارج از منزل ضدعفونى کنند. 

د عادى نه وزارت بهداشت 
ان بهداشت جهانى 

را نمى کند. 
ى کردن 
و  منزل 
نیز   ها 
طر ابتال 

س کرونا 
 دهــد که 

رت شستشــوى
ســت ها ایــنکار

رد.
یم این ویــروس نیز مثل هر 

عمومى با مصرف مایعات و اســتراحت به روند 
سـبهبودى کمک کنید.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دل از دنیا برگیریــد و چون کنیزکان براى آنچه از دنیا از دســت مى دهید 
گریه نکنید و با صبر و اســتقامت بر اطاعت پروردگار و حفظ و نگهدارى 
فرامین کتاب خدا، نعمت هاى پروردگار را نســبت بــه خویش کامل کنید. 
آگاه باشــید، آنچــه بــراى حفــظ دیــن از دســت مــى دهیــد زیانى به شــما 
نخواهد رســاند! آگاه باشید، آنچه را با تباه ســاختن دین به دست مى آورید 
ســودى به حالتان نخواهد داشــت. خداوند دل هاى ما و شــما را به سوى حق 

موال على (ع)متوجه سازد و صبر و استقامت عطا فرماید.
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بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى 
فوق العاده که در ساعت 8:00 مورخ 1398/12/25 در نشانى اصفهان- خیابان نیکبخت 
شرقى- جنب بانک ملى- روبروى بانک صادرات کدپستى: 8173976137 تشکیل 

مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
انحالل شرکت

آگهى دعوت سهامداران شرکت یادمان اندیشه سالمت اصفهان 
(سهامى خاص) ثبت شده به شماره 32575 و شناسه ملى: 
10260531119 جهت تشکیل مجمع عمومى فوق العاده

دعوت کننده: هیئت مدیره

بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت فوق دعوت مى شــود تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده که در ســاعت 8:00 مورخ 1398/12/24 در نشانى 
اصفهان- خیابان نیکبخت شرقى- جنب بانک ملى- روبروى بانک صادرات کدپستى: 

8173976137 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
تصویب تراز

آگهى دعوت سهامداران شرکت یادمان اندیشه سالمت اصفهان
 (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 32575 و شناسه ملى: 

10260531119 جهت تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

دعوت کننده: هیئت مدیره

شرکت تعاونى هشت بهشت ساعى بنا در نظر دارد قطعه عرصه و اعیانى 
واقع در شهرك صنعتى محمودآباد را از طریق برگزارى مزایده عمومى به 
فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده 
تا تاریخ 98/12/17 به دفتر شرکت تعاونى هشت بهشت ساعى بنا واقع در 
خیابان باغ گلدسته مجتمع گلدیس ورودى سوم طبقه سوم واحد 336 

مراجعه نمایند. تلفن: 32247255

آگهى مزایده عمومى

شرکت تعاونى هشت بهشت ساعى بنا به شماره ثبت 8492

نوبت اول

شهردارى شاهین شهر باستناد مجوزهاى شــماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى 
محترم اسالمى شــهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث پارك و جاده سالمت را با 

اعتبار اولیه 48/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز سه شنبه مورخ 98/12/20 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

م الف: 779089حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه هاى شماره 5/215/ش مورخ 1398/06/20، 5/323/ش مورخ 98/09/20 و 5/286/ش مورخ 1398/08/30 شوراى 
اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها، در نظر دارد تعداد ى پالك زمین خود واقع در شهر چرمهین به اشخاص حقیقى یا حقوقى 
واجد شرایط از طریق مزایده طبق نظر کارشناسى (کارشناس رسمى دادگسترى) با قیمت پایه به شــرح جدول ذیل به فروش برساند. لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز شنبه مورخ 1398/12/03 به واحد درآمد شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخ 1398/12/12 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند 
به سایت شهردارى چرمهین به آدرس: ww.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 5- 52552444- 031 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر 

است هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده نوبت دوم

م الف: 779706ثابت راسخ- شهردار چرمهین

چاپ دوم

شماره ردیف
پالك

مساحت پالك 
بهاى پایه هر کاربرى(مترمربع)

مترمربع (ریال)
قیمت کل پایه پالك 

آدرس(ریال)

چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/800/000450/000/000مسکونى1120250
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/800/000450/000/000مسکونى2122250
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/900/000475/000/000مسکونى3135250
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/900/000475/000/000مسکونى4136250
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت3/500/0001/209/775/000مسکونى580345/65
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/900/000579/386/000مسکونى686304/94
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/900/000611/420/000مسکونى787321/8
چرمهین- بلوار بسیج- شهرك والیت1/900/000672/315/000مسکونى888353/85

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

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

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

(داخلی 334  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

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

تاریخ انتشار: 98/12/10

شماره 
محل تأمین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار
(ریال )

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

نوبت دوم

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه هفتم از جلسه شماره 201 مورخ 98/07/09 شوراى اسالمى شهر تهیه قیر، توزیع، پخش و اجراى عملیات آسفالت حفاظتى (میکروسرفیسینگ) 
را از طریق مناقصه عمومى به افراد یا شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلى 241 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 98/12/21 دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى

* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 98/12/24 در محل شهردارى شهرضا
* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 400/000/000 ریال (چهارصد میلیون ریال) را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 تهیه قیر، توزیع، پخش و اجراى 
عملیات آسفالت حفاظتى 

حبیب قاسمى- شهردار شهرضا(میکروسرفیسینگ) م الف: 788563حسین امیرى: مدیر امور مالى 

آگهى مناقصه
 (مرحله اول- نوبت دوم)


