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تأثیر زعفران در درمان اختالل حافظهتوزیع شکر با قیمت مصوبحسام نواب صفوى به کرونا مبتال شدناسا یک قدم به ماه نزدیک تر شد سوشا همچنان کابوس پرسپولیس سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مضرات مصرف 
زیاد عسل
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فرضیه قتل
 آزاده نامدارى رد شد

اعزام مبلغ به مناطق زرد و 
آبى کرونایى اصفهان

اصفهان
 به 2 هفته تعطیلى

 نیاز دارد
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تأثیر آقاى «ز» در 
نتیجه انتخابات 
چقدر است؟

عسل فواید درمانى زیادى دارد. این ماده حاوى آنتى 
اکسیدان و برخى مواد معدنى مهم مى باشد پس در 
حقیقت عسل به عنوان جایگزینى سالم براى قند به 
بازار عرضه مى گردد. اما اخیراً انتقاداتى علیه عسل 

صورت گرفته است در حالیکه طرفداران عسل آن را ...

ماجراى فایــل صوتى امیراحمد زنــدآور، عضو 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان که چندى پیش 
در شبکه هاى مجازى منتشر شده است همچنان 
خبرســاز اســت. زندآور در این فایل صوتى به 
مواردى پیرامون ارتباطات شــهردارى اصفهان 
و همچنین اعضاى شــوراى شهر مى پردازد که 
از آن برداشت «اختالف و اظهارنظر منفى علیه 
شهردارى» شده اســت. این عضو هیئت رئیسه 
شوراى شهر اصفهان، در نخستین روزهاى کارى 

بعد از تعطیالت نوروزى...
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آنچه سال آنچه سال 9999 بر سر هواى اصفهان آمد بر سر هواى اصفهان آمد
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى تشریح کردمدیرکل مدیریت بحران استاندارى تشریح کرد
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دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر: 10 درصد معتادان اصفهان از خانم ها هستند

فیلم سینمایى «شهرك» 
با ساعد سهیلى کلید 
خورد

رکوردهاى سپاهان؟ بدون قهرمانى 
ارزشى ندارد

هافبک تیم سپاهان در مورد رسیدن این تیم به شش پیروزى متوالى صحبت 
کرد. محمد کریمى گفت: به نظرم این رکوردها اهمیتى ندارد، مهم قهرمانى 
و هدف ما است. هدف ما این است به خوبى وظایف خودمان را در زمین 
انجام بدهیم و به پیروزى برســیم.  بازیکن تیم فوتبال ســپاهان، در 

خصوص آقاى گلى شهباززاده و نقش هافبک هاى ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افشاى یک فایل صوتى، عضو شوراى 
شهر اصفهان را وادار به عذرخواهى کرد

جنجال ورزش 
کردن در یکى از 
مساجد خمینى شهر 

چرا در کنترل بیمارى کرونا موفق نیستیم
2

کورس آقاى گلى لیگ برتر کورس آقاى گلى لیگ برتر 

پرواز شهباز

 در اجراى ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت تعاونى مرغدارى ساحل (در 

حال تصفیه)به شماره ثبت 523 و شناسه ملى  10260105375 که آگهى انحالل آن در تاریخ 
1381/10/30  به شماره 2/9/158 مورخ 1381/1/30 ثبت گردیده، دعوت به عمل مى آورد 

تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهى نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعاى خود 
به محل تصفیه شــرکت واقع در نجف آباد خیابان شیخ بهایى جنوبى-کوى شهید محمود 
شریفى-پالك 16 مراجعه نمایند. بدیهى است که شرکت در مورد هرگونه ادعاى احتمالى که 

خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتى نخواهد داشت.

آگهى دعوت از بستانکاران شرکت تعاونى مرغدارى ساحل 
(درحال تصفیه)به شماره ثبت 523 و 

شناسه ملى10260105375-مرحله دوم

هیئت تصفیه شرکت تعاونى مرغدارى ساحل (درحال تصفیه)  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاري مناقصه عمومی آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید .

نام روزنامه:روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1400/01/21

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

400-1-44
عملیات مدیریت بهره بردارى شبکه فاضالب و نگهدارى تصفیه خانه 
21,494,667,422734,840,000جارىفاضالب قهدریجان ، مینادشت و پمپاژ جعفرآباد منطقه فالورجان

400-1-45
عملیات بهره بردارى و تعمیر و نگهدارى 

8,729,093,870351,872,000جارىتصفیه خانه ها و ایستگاه هاى پمپاژ فاضالب مبارکه (ارزیابى کیفى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1400/02/04
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/02/05

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
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 384  )

نوبت دوم

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

آگهى مناقصه مرحله دومآگهى مناقصه مرحله دوم
 HFW5442EP-Z  شهردارى خورزوق در نظر دارد به استناد  موافقتنامه شماره 490771 مورخ 99/09/05 تملک دارایى هاى سرمایه اى، نسبت به اعالم قیمت پیشنهادى جهت خرید 50 عدد دوربین
با اعتبار -/3/250/000/000 ریال به صورت اسناد خزانه اسالمى با سر  رسید 1401/06/21و مبلغ -/1/298/000/000 ریال به صورت نقدى  از محل اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى به شرح ذیل از طریق انجام 
مناقصه عمومى اقدام نماید. شرکت هاى واجد صالحیت مى توانند تا پایان مهلت اعتبار ذکر شده شرکت نمایند.شایسته است با رعایت صرفه و صالح شهردارى،مناسب ترین و آخرین قیمت پیشنهادى خود 

را بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده اعالم نمائید.

نوبت اول

1-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.مناقصه گران محترم مى توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

3- مهلت دریافت پیشنهادات تا مورخ 1400/01/31 تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى 1400/02/11 مى باشد که پیشنهادات دهنده مى بایست در مهلت تعیین شده پیشنهادات خود محتوى ضمانتنامه 

بانکى و یا فیش واریزى نقدى معادل -/227/400/000 ریال واریز بشماره حساب 3100000819003 نزد بانک ملى بنام شهردارى خورزوق بابت 5٪ سپرده شرکت در مناقصه ، مدارك و اسناد ثبتى شرکت و 
آخرین تغییرات آن و برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد وحروف نوشته شود.

4-هیچگونه مبلغى بابت تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمى گیرد و کلیه کسورات قانونى(مطابق قوانین شهردارى) بعهده برنده آگهى مناقصه مى باشد.

5-شهردارى هیچگونه تعهدى در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

6-هنگام امضاء قرارداد طرف قرارداد براى تضمین حسن انجام کار خود باید به میزان 10٪ از مبلغ برآوردى قرارداد را بصورت سپرده وجه نقد واریزى به حساب شماره 3100000819003 نزد بانک ملى یا ضمانت 

نامه مورد قبول کارفرما ارائه نماید.
7-پیشنهادات رسیده در ساعت 15 مورخ 1400/02/11 باز و قرائت مى گردد.ضمنا برنده مناقصه پس از بررسى هاى الزم و تشخیص کمیسیون با در نظر گرفتن رعایت صرفه و صالح شهردارى و همچنین 

رعایت ضوابط تعیین و اعالم مى گردد.
8- جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالى شهردارى مراجعه نموده و یا با شماره 45463041-031 تماس حاصل نمایند.

قیمت یک واحدتعدادشرح استعالمردیف
عدد(به عدد)

قیمت یک عدد (به 
حروف)

1

IPC-دوربین مداربسته آى پى داهوا
HFW5442EP-ZE-0832  مدل
1-نوع دوربین مدار بسته :بولت

2-تکنولوژى: آى پى

  progresive CMOS :3-حسگر تصویر

4-سایز حسگر تصویر: 1,18 اینچى

5-کیفیت تصویر: 4 مگاپیکسل

6-دید در شب:با برد 50 متر

motorized – 7-لنز دوربین مداربسته:8 تا 32 میلیمترى

H  &   265.H:264 :8-فشرده سازى

hlc  9-تکنولوژى هاى بهبود کیفیت تصاویر

WDR(140db).DAY/NIGHT(ICR).3DNR.AWB.AGC.BLC 

IP67   .  IK10:10- استاندار محافظتى

11-قابلیتPOE :دارد

عدد50

م.الف:1120806
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وخوردخخوردخورد
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ثابت راسخ - شهردار چرمهین

  شــهردارى چرمهین براســاس مصوبــه شــماره 5/331/ش مــورخ 1399/12/03 شــوراى 

محترم اســالمى شــهر و به موجــب مــاده 13 آییــن نامــه مالى شــهردارى هــا در نظر 
دارد نســبت بــه واگــذارى بهــره بــردارى و نگهداشــت جایــگاه (CNG) نوع شــهر با 
(تجهیزات از نوع DRESSER) یک دســتگاه کمپرســور با ظرفیت 1500 با 3 دیسپنسر 2 نازله و 
72 عدد مخزن به صورت اجاره یکساله (شــبانه روزى) و بر اساس قیمت پایه کارشناسى (کارشناس 

رســمى دادگســترى) ماهیانه به مبلغ 140/000/000 (صد و چهل میلیون ریال) به اشخاص حقیقى 
یا حقوقى واجد شــرایط از طریق مزایده با شــرایط آگهى، انعقاد قرارداد نمایــد، لذا متقاضیان 
مى توانند ازتاریخ انتشــار این آگهى تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مــورخ 1400/01/28 به واحد 
درآمد شهردارى مراجعه و اسناد شــرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادى خود را تا پایان 
وقت ادارى روز یک شــنبه مورخ 1400/01/29 به دبیرخانه محرمانه (حراســت) شــهردارى ارائه 
نمایند، شرکت کنندگان جهت کســب اطالعات بیشتر مى توانند به ســایت شهردارى چرمهین 

به آدرس: www.Chermahin.ir مراجعه و یا با شماره 52552444- 031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم چاپ دوم

م الف: 1117438
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استان اصفهان 100 هزار نفر معتاد قطعى دارد

رکورد

هافبک تیم سپا
کرد. محمدک
و هدف ما
انجام بد
خصوص



0202جهان نماجهان نما
4007شنبه  21 فروردین  ماه   1400 سال هجدهم

عضو کمیته علمى ســتاد ملى مقابله بــا کرونا گفت: 
تعطیلى حداقل 10 روزه براى مدیریت کرونا و عبور از 
وضعیت نگران کننده و وخیم کنونى ضرورى است، این 
پیشنهاد به ستاد مقابله با کرونا ارسال شده و امیدواریم 

براى حفظ جان مردم به آن عمل شود.
مسعود مردانى روز چهارشنبه در یک گفتگوى رادیویى 
افزود: در جلسه کمیته علمى ســتاد ملى مقابله با کرونا 
مطرح شد که اکنون کشورهاى اسپانیا، ایتالیا، فرانسه 
و آلمان، براى مدیریت کرونا، قرنطینه و تعطیل کامل 
اعالم کرده اند، در حالى که اقتصاد این کشورها بسیار 
پویا و بــزرگ تر از ایران اســت و متأســفانه وضعیت 

کرونا در ایران بســیار بدتر و خراب تر از این کشــورها
 است.

وى ادامه داد: این کشــورها قبل از ایران تعطیلى کامل 
اعالم کرده اند، در حالى که میزان رعایت پروتکل هاى

 بهداشــتى در این کشــورها از ایران بیشــتر است، با 
بررســى این مســائل همه اعضاى کمیته علمى ستاد 
ملى کرونــا اتفاق نظرشــان این بود که بایــد 10 روز 
تعطیلى کامل در مناطق قرمز اعالم شــود و حتى یک 
نفر مخالــف هم نداشــتیم، بنابراین یــک متن دقیق 
نوشته شد و پیشــنهاد تعطیلى را به ســتاد ملى کرونا 

فرستادیم.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، 
با اشاره به اوج گیرى کرونا در کشور، در مورد اینکه چرا 

در کنترل بیمارى موفق نیستیم، نکاتى را متذکر شد.
پیام طبرســى تصریح کرد: در حال حاضر کرونا در تمام 
دنیا دوباره اوج گرفته و این مسئله نشان داد این ویروس، 
ویروســى نیســت که با حرف و بدون عمل بتوان با آن 

مقابله کرد.
وى ادامه داد: کشورهایى که همزمان در چند جبهه براى 
مبارزه با کرونا عمل مى کنند مى توانند موفق شوند که 
یکى از نمونه هاى آن، کشور انگلیس است که به صورت 
همزمان در حال واکسیناسیون و اعمال محدودیت است 

و با این اقدامات در حال حاضر میــزان مرگ و میر را از 
1500 نفر به صفر رسانده است.

طبرسى یادآور شد: این در حالى است که ما نه محدودیت 
اعمال مى کنیم و نه واکسیناســیون را انجام مى دهیم، 
پس نباید انتظار داشته باشــیم که بیمارى خود به خود 

کنترل شود.
وى با اشاره به موج شدید بیمارى و مرگ و میر در ترکیه، 
گفت: در حال حاضر واریانت انگلیسى در کشور ما غالب 
است و اگر واریانت آفریقایى و برزیلى از طریق سفر در 
کشور ما غالب شود، واکسن هاى فعلى نیز دیگر براى آنها 

مؤثر نخواهد بود.

پیشنهاد تعطیلى 10روزه 
در استان هاى قرمز 

چرا در کنترل بیمارى کرونا 
موفق نیستیم

ویروس را کنترل کنید 
نه مردم را

رئیس جامعــه تورگردانان ایران    ایسنا|
با انتقاد از برخوردى که با صنعت گردشــگرى 
شده است، گفت: بهتر نیســت به جاى کنترل 
مردم، ویــروس را کنترل و درمــان آن را وارد 
کنید؟ ابراهیم پورفرج گفت: ســئوال ما از وزیر 
بهداشت این است، چرا به جاى کنترل بیمارى 
و انتقال راه درمان به کشور، مدام به فکر کنترل 
آدم ها هستید؟ از حرفه خود دور نشده اید؟ وزارت 
بهداشت باید ویروس را کنترل کند، راه درمان 
آن را بیابد، نه اینکه به مردم التماس کند ســفر 

نروند.

پرستاران مى روند
محمد میرزابیگى، رئیس کل    برترین ها |
سازمان نظام پرستارى کشــور اعالم کرده آمار 
مهاجرت پرستاران نسبت به سال هاى قبل، روند 
صعودى داشته و به صورت میانگین، ماهیانه صد 
نفر مهاجرت مى کنند و کشور هاى دیگر به شدت 

از پرستاران ایرانى، استقبال مى کنند.

تراکتور خیلى گران شد!
شرکت تراکتورسازى ایران     آفتاب  نیوز |
که عمــده تراکتور مصرفى کشــاورزان را تولید 
مى کند به یکباره نرخ مصوب فروش محصوالت 
خود را 30 درصد افزایــش داد. آخرین بار قیمت 
تراکتور مهر ماه سال گذشته افزایش 25 درصدى 
را تجربه کرده بود. اما در حالى که قیمت مصوب 
این محصوالت 30 درصد افزایش یافته است نرخ 
این محصوالت مانند خودروسازان به دلیل عرضه 
کم به بازار تا دو برابــر قیمت مصوب در بازار آزاد 

خرید و فروش مى شود.

آمار عجیب در غرب اهواز 
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز    تابناك |
با اشاره به مثبت شدن روزانه 300 تست مناطق 
غرب اهواز گفت: این وضعیت نشان مى دهد که 
روزانه 300 نفر معادل 300 خانواده در غرب اهواز 

به کرونا مبتال مى شوند.

خرید مانتوى
 11 میلیون تومانى!

خرید مانتو از یک فروشنده در فضاى    رکنا|
مجازى براى خریدار 11 میلیون تومان تمام شد. 
بعد از تعطیالت نوروزى یکى از غرفه داران جزیره 
کیش در یکى از ســایت هاى تبلیغاتى با آگهى 
تحت عنوان ارسال مانتو به سراسر کشور روبه رو 
شد و پس از ارتباط با فرد ثبت کننده آگهى براى 
خرید مانتو و لباس 11 میلیــون تومان به عنوان 
بیعانه به حساب فروشنده واریز کرد اما پس از آن 
تمام راه هاى ارتباطى فروشنده به شکل ناگهانى 
مسدود شد، پس از این شکایت، کارشناسان پلیس 
فتا با اقدامات فنى و پلیسى روى آگهى ارائه شده 
موفق به شناسایى فرد کالهبردار و معرفى او به 

مرجع قضایى شدند.

مشاهده ملخ  مراکشى 
در چند استان

معاون کنترل آفات ســازمان حفظ    ایلنا|
نباتات کشــور درباره آخرین وضعیت آفت ملخ 
بومى و مهاجم صحرایى در کشور اظهار کرد: در 
حال حاضر در برخى شهرهاى خراسان رضوى، 
شمالى و جنوبى به صورت لکه اى و پراکنده پوره 
ملخ هاى بومى از جمله ملخ مراکشى مشاهده شده 
است. مسعود لطیفیان ادامه داد: در استان اردبیل 
که کانون اصلى ملخ مراکشى است تا امروز پوره 
مشاهده نشده است و در استان تهران نیز ملخ هاى 
بومى از جمله مراکشى مشاهده شده و در مرزهاى 
مشترك سه استان زنجان، قزوین و گیالن؛ تراکم 

پوره ملخ مراکشى بسیار باالست.

پاسخ قاطع به «اشرف غنى»
مرتضى محمودوند، رئیس کمیته امنیت    فارس|

آب مجلس شوراى اســالمى در واکنش به اظهارات 
رئیس جمهور افغانستان در مراســم افتتاح سد کمال 
خان گفت: اظهارات اخیر «اشرف غنى» مبنى بر دادن 
نفت در مقابل آب، اظهاراتى خام، باج خواهانه و شیطنت 
آمیز بود. وى افزود: جمهورى اسالمى ایران هیچگاه 
به هیچ کشــورى و حتى قدرت هاى فرامنطقه اى باج 
نداده است. رئیس جمهور افغانستان با علم به شرایط 
کنونى افغانستان، نقش پر رنگ بازیگران منطقه اى و 
فرامنطقه اى در مناسبات دولت این کشور و آگاهى از 
قدرت بال معارض ایران در منطقه  مثًال حقابه را به یک 

اهرم فشار علیه ایران بدل گرداند.

رونمایى از وزیر خارجه جدید
  نامه نیوز| امیررضــا واعظ آشــتیانى، فعال 
سیاســى اصولگرا درباره احتمال کاندیداتورى سعید 
جلیلى گفت: تحلیل من این اســت که اگر احیاناً آقاى 
جلیلى کاندیدا نشود، احتماًال دستگاه دیپلماسى را به او 
خواهند سپرد. ضمن اینکه اگر او کاندیدا شود و گزینه 
اصلح ترى باشد نیز همینطور خواهد شد. به هرحال او 
در دولت احمدى نژاد در شوراى عالى امنیت ملى بوده، 
مسائل برجام را رصد مى کرده و در دولت هاى یازدهم 
و دوازدهم نیز منتقد دســتگاه دیپلماسى کشور بوده و 

دیدگاه هاى خودش را دارد. 

فقر در ایران 
معنادار شده است

یک عضــو مجمع تشــخیص مصلحت    بهار |
گفت: 60 درصد جمعیت ایران زیر خط «فقر فرضى» 
قرار دارند. احمد توکلى گفت: گرسنگى و فقر در ایران 
معنادار» شده است. وقتى مجلس تصمیم گرفت یارانه 
بدهد اعالم کرد به 60 میلیون نفر تعلق مى گیرد که این 
میزان حدود 72 درصد جمعیت کشور را شامل مى شود، 
یعنى مــا مى پذیریم 72 درصد مردم ایران مســتحق 

اعانه هستند. 

ردپاى آقازاده ها 
در صنعت خودرو!

یک کارشــناس خودرو مدعى    خبر فورى|

شــد: در صنعت خودرو 10 هزار نفر را فقط از مجلس 
و فقط بخاطر آقازاده بودن اســتخدام کــرده و به آنها 
مزایاى خاص مى دهند. مرتضى مصطفوى بیان کرد: 
درصدى از این نیروها شایستگى ندارند و طبق برآوردها 
هزار میلیارد هزینه به صنعت خودرو تحمیل کرده اند 
که پولش از جیب مردم تأمین مى شــود. او ادامه داد: 
آقازاده هایى داریم با ســن 25سالگى که صرفاً بخاطر 

عقبه هاى فامیلى شان مسئولیت هاى مهمى دارند.

میلیاردرها 
کجا زندگى مى کنند؟

  ایسنا| پکن براى نخستین بار به بزرگ ترین 
میزبان میلیاردرهاى جهان تبدیل شد. یک چهارم 2755 
میلیاردر جهان در سال گذشته تنها در 10 شهر سکونت 
داشته اند که از این تعداد نیز 10 درصد آنها ساکن چهار 
شهر چین بوده اند. براى نخستین بار از زمان رده بندى 
شهرهاى با بیشترین میلیاردر، شهر پکن در چین موفق 

شد تا جایگاه نخست را از آن خود کند.  

انتقاد زیرپوستى
   خبر آنالین | مدیرکل سازمان جهانى بهداشت 

با بیان اینکه تولید و توزیع عادالنه واکسن ها مهمترین 
چالش پیش رو براى پایان دادن به مرحله حاد همه گیرى 
کروناست، در یک سخنرانى به وضعیت ایران هم اشاره 
کرد و گفت: اگرچه واکسیناسیون کرونا در ایران با کندى 
پیش مى رود و تاکنون بیش از 250 هزار نفر واکسینه 
شده اند، در عین حال همه چشــم به راه محموله هاى 
جدید واکسن و آماده شــدن واکسن هاى تولید داخل 
هستند تا این قطره ها بتوانند حداقل زندگى را قدرى به 

شرایط عادى برگردانند.

خبرخوان

مهر ماه سال 1400 برج آزادى مى بایست پنجاهمین سال 
بهره بردارى اش را جشن بگیرد. برجى که زمانى به عنوان 
دروازه ورود به پایتخت ایران شناخته مى شد و هنوز هم 
بعد از 50 سال یکى از نمادهاى ایران و تهران است. اما 

با تفاوت هاى بسیار. 
همین چند روز پیش بود که در گزارشــى عنوان شد در 
روز ســال تحویل، نیروى انتظامى مراســم رژه برگزار 
کرد و هلى کوپترى را در کنار برج به زمین نشاند و چند 
ساعت بعد، ارتش جمهورى اسالمى ایران، مراسم آغاز 
سال تحویل را با شــلیک 8 توپ مشقى نظامى جشن 
گرفت.  توپ هایى که ارتعاش و صداى آن موجب شده 
بود وقتــى کارکنان مجموعه بــرج آزادى به محل کار 
خود رفته بودند، شاهد به هم خوردگى وسایل روى میز 
و دیوارهایشان شوند و خبرنگاران حوزه میراث فرهنگى 
نیز به طبقه باالى برج آزادى بروند و ببینند که چند ترك 
در آخرین طبقه برج  و شکاف هایى روى دیوارها به وجود 

آمده است. 
این برج تاریخى ثبت شــده در فهرســت میراث ملى 
گزندهاى بسیارى را در ســال هاى اخیر دیده است. از 
زمانى که اتومبیل ها از کنارش عبور کردند تا گذرگاهى که 
آن پایین زده شد و کنسرت ها و شلیک توپ هایى که در 
کنارش زدند. از داخل هم فروپاشى آن کم نبود. زمانى که 
یکى یکى کاشى هاى آن ریخت و کسى نبود که فکرى 

به حال نم زدگى هاى آن کند.
چند روز پیش یکى از بازدیدکنندگان به دیدن طبقات برج 
آزادى رفت و به خانواده اش با افتخار نشان مى داد که جاى 
اسمش روى دیوار برج قرار گرفته است! یکى از راهنمایان 
از او پرسید: در این طبقه از برج، جایى که شما آن را سوراخ 
کرده اید، خیلى سخت مى شود رفت، چطور و با چه ابزارى 
این کار را کردید آیا عذاب وجدان ندارید که روى یک اثر 

تاریخى، به اصطالح یادگارى نوشته اید؟
او گفته بود که براى مدتى ما قــرار بود از آن محافظت 
کنیم فرصت داشــتیم تا با میخ و چکش نام مان را روى 
دیوارهایش بنویســیم همین االن هم مى توانم به آنجا 
بروم. مى دانستم که دسترسى به این بخش از دیوار کار 

آسانى نیست و براى همیشه ماندگار مى ماند. چه عذاب 
وجدانى؟ اگر این کار درست نیست چرا شما االن به افراد 

اجازه مى دهید جلوى چشمتان یادگارى بنویسند؟
آن مرد درست مى گفت. همین االن هم در جاى جاى این 
برج تاریخى در حالى کــه دوربین ها و راهنمایان زیادى 
حضور دارند، باز هم مى توان رد یادگارى نویسى را روى 
دیوارها مشــاهده کرد چه از زمان قدیم و چه به تازگى. 
یکى دیگر از راهنمایان این بــرج مى گفت که برخى از 
افراد از ما کلیدى، ماژیکى چیزى مى خواهند تا یادگارى 
روى در و پنجره یا دیوار بنویسند این دیگر شاهکار است!

شاهکار اما به مدیریت برج هم بر مى گردد و به اتفاقاتى 

که پیرامون آن مى افتد. بناى برج آزادى در اختیار بنیاد 
رودکى است اما فضاى ســبز اطراف برج آزادى تحت 
اختیار شهردارى اســت و به همین دلیل مدیران برج، 
خبرى از اتفاقاتى که پیرامــون آن رخ مى دهد، ندارند. 
به عنوان مثال کنســرت برگزار مى شود و توپ شلیک 
مى کنند، گاهى چمن میــدان را بــر مى دارند و گاهى 
آنچنان اطرافش را آبیارى مى کنند که از هر گوشه برج 

آب مى چکد. 
در داخــل بــرج هم آســیب کم نیســت. غیــر از آن 
دیوارنویســى ها که در همه بناهــاى تاریخى هم دیده 
مى شــود، باید به بازدیدکنندگان گفت که مراقب چکه 

کردن آب از سقف و چه بســا ریزش بخشى از کاشى یا 
سقف هم باشــند چون نم زدگى در بسیارى از نقاط این 

برج تاریخى دیده مى شود.
این برج زمانى محل نمایــش مهمترین آثار تاریخى، از 
جمله سنگى از کره ماه، منشور کورش و لوح زرین بوده 
است اما االن مى توان مشاهده کرد که غرفه هایى براى 
نمایش و فروش سنگ هاى زینتى در آن ایجاد شده است. 
قرار بود برج آزادى دروازه اى براى ورود به ایران باشد اما 
االن دروازه اى براى تهران هم نیســت. چون مدیریت 
شهرى مى خواهد برج میالد را جایگزین این برج تاریخى 

به عنوان نماد پایتخت کند.

برج آزادى در اسارت مدیریت ناکارآمد

در پى موفقیت دومین «آزمایش ســقوط» فضاپیماى 
اوریون، ناسا یک قدم به فرستادن اولین زن و یک مرد 

دیگر به ماه نزدیک تر شد.
«آزمایش سقوط» آزمایشى مربوط به صنعت هوایى است 
که در آن یک فضاپیما یا هواپیما تا ارتفاع مشخصى باال 
برده مى شود و سپس رها مى شود. آژانس فضایى آمریکا 
دومین آزمایش خود را در تأسیســات مرکز تحقیقاتى 
النگلى در ویرجینیا انجام داد و کپسول اوریون را از ارتفاع 

2مترى به سمت استخر آب بزرگى انداخت.
این فضاپیماى 6350 کیلوگرمى مجهز به 500 حسگر 
بود تا اطالعات را از لحظه  رها شدن تا زمان برخورد به 

آب جمع آورى کند.
این کپسول قرار اســت خدمه  پرواز آرتمیس3 را به ماه 

ببرد و بازگرداند و آزمایشــى که هفته گذشته انجام شد 
براى شبیه سازى لحظه  فرود فضانوردان پس از بازگشت 

به زمین بود.
با این حال لحظه اى که همه  مردم منتظر آن هستند یعنى 
پرواز آرتمیس 3 در سال 2024 رخ مى دهد. اوریون براى 
حمل حداکثر شــش نفر طراحى شده است و مى تواند تا 
21 روز جدا از فضاپیماى مادر و شــش ماه متصل به آن 

در فضا کار کند.
اوریون بر روى موشک «سامانه پرتاب فضایى» ناسا قرار 
خواهد گرفت و با آن به فضا پرتاب مى شود. ناسا مى گوید: 
این موشــک با قــدرت و توانایى هــاى فوق العاده اش 
تنها موشکى اســت که مى تواند اوریون، فضانوردان و 

محموله ها را در یک مأموریت به ماه بفرستد.

 

معرفى رادیوآوا به عنوان پرمخاطب ترین شبکه رادیویى 
رسانه ملى بیش از هر چیز نشــانه اى است از نیاز باالى 
مخاطب ایرانى به شــبکه هاى رادیویــى و تلویزیونى 

مختص موسیقى.
على طلوعى رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما در خالل 
ارائه آمار مخاطبان رادیو و تلویزیون از رادیوآوا در زمره 
پرمخاطب ترین شبکه هاى رادیویى نام برد. على طلوعى 
گفت: رادیو آوا، رادیو جوان و رادیو پیام بیشترین میزان 

شنونده را داشته اند.
اینکــه رادیــو آوا که فقط موســیقى پخــش مى کند 
پرمخاطب ترین شــبکه رادیویى بوده یک نتیجه مهم 
را پیش رو مى گذارد و آن هم  نیاز مخاطب روزگار ما به 
موسیقى و اگر برمبناى همین آمار بخواهند سازوکارى 
براى افزایش مخاطــب تلویزیون طراحــى کنند باید 
شبکه اى تلویزیونى مختص موسیقى راه بیاندازند با این 

حال راه اندازى شبکه تلویزیونى که هیچ، حتى از پخش 
ساز در تلویزیون ممانعت مى ورزند.

اگر بخواهیم براســاس هزینه اى که صرف شبکه هاى 
مختلف مى شــود مقایســه کنیم باید رادیــوآوا را جزو 
کم هزینه ترین شبکه ها بدانیم چون بخش عمده ساعات 
این رادیو با قطعاتى  پر مى شــود که طى سالیان دراز در 

آرشیو رادیو گردآورى شده اند.
در رادیوآوا ممیزى هاى مرسوم تلویزیون هم وجود ندارد. 
رادیوآوا، رادیویى اســت که به غیر از خوانندگان بعد از 
انقالب، قطعات برخى هنرمندان شاخص پیش از انقالب 

هم به کرات از آن پخش مى شود.
از عبدالوهاب شهیدى گرفته تا آرتوش و عباس مهرپویا و 
از افشین مقدم و مازیار گرفته تا کورش یغمایى و... در این 
رادیو حضور دارند و قطعات شان با حداقل سانسور روى 
آنتن مى رود و همین تنوع نسبى در بها دادن به هنرمندان 

است که براى این رادیو، مخاطب جمع کرده.

یکى از مدیران تولید شناخته شده سینماى ایران درباره 
میزان دریافتى بازیگران در آثار شبکه نمایش خانگى به 

روزنامه «فرهیختگان» گفته است:  
« برخالف آثار سینمایى که هر بازیگرى مى تواند رقمى 
را به تهیه کننده پیشنهاد کند، در شبکه نمایش خانگى، 
تقریبًا نمودار منظمى براى دستمزد بازیگران وجود دارد. 
به این ترتیب که بازیگران خیلــى چهره و موردعالقه 
مردم که تعدادشان به عدد انگشتان دست هم نمى رسد، 

هر ماه 350 تا 500 میلیون تومــان مى گیرند. آنهایى 
که سلبریتى هاى شناخته شــده هستند و جزو آن دسته 
اول قرار نمى گیرند، هر ماه 200 تا 300 میلیون تومان 
دستمزد مى گیرند. بازیگران چهره اى که در رده اول و 
دوم قرار ندارند، هر ماه 100 تــا 180 میلیون تومان و 
دیگر بازیگران نیز بسته به میزان نقش و محبوبیتى که 
میان مردم دارند، هر ماه زیر 100 میلیون تومان دستمزد 

مى گیرند.»

دادســتان کهگیلویه در اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
پس از اطالع از برگزارى مراسم جشن عروسى در این 
شهرستان، عالوه بر عروس و داماد، برادر خود را نیز که 

از طایفه عروس بود بازداشت کرد.
عبدا...ســعادتیان بــا اشــاره بــه رعایــت نکــردن 
دســتورالعمل هاى ســتاد کرونا در این جشن عروسى 
گفت: قبل از برگزارى مراســم طرفین را به دادســرا 
آوردیم و از آنها تعهد گرفتیم که اقدام به برگزارى جشن 

نکنند ولى بعد از اینکه خانواده داماد تصمیم به برگزارى 
جشن در جاى دیگرى داشتند متوجه شدم برادر خودم در 

برگزارى این جشن نقش داشته است.
سعادتیان با بیان اینکه دستور بازداشت برادر خودم را که 
از طایفه عروس بود صادر کردم و وى اکنون بازداشت 
است، خاطرنشان کرد: در رعایت قانون و حفظ سالمت 
مردم هیچ چیز مهمتر از قانون نیست و با هر کسى که 

هنجار شکنى کند برخورد خواهم کرد.

ســردار لطفى، رئیس پلیس آگاهى تهران در خصوص 
پرونده مرگ آزاده نامدارى گفت: در همان دقایق اولیه 
کارشناسان اداره جنایى و سرقت به خانه آزاده نامدارى 

اعزام شدند بررسى ها نشان داد هیچ آثارى مبنى بر ورود 
به عنف و سرقت وجود نداشته و هیچ آثار بدنى حتى فشار 
به بدن در بررسى ها به دست نیامده است. پزشک قانونى 
نیز در صحنه کشف جسد آزاده نامدارى پس از بررسى 

دقیق فشار روى بدن و آثارى مبنى بر قتل را تأیید نکرد.
وى افزود: پلیــس آگاهى در بحث قتل بررســى هاى 
تخصصى انجام داده است و قاطعانه اعالم مى کنیم هیچ 
قتلى رخ نداده است. سردار لطفى گفت: در صحنه مرگ 
آزاده نامدارى هیچ دستنوشــته اى که مستقیماً مبنى بر 
خودکشى باشد وجود نداشــت اما یادداشت هایى براى 

دخترش نوشته بود.
وى در پایان گفت: نتیجه آزمایشات سم شناسى به مقام 
قضایى ارجاع مى شــود. پلیس آگاهى فقط به بررسى 
فرضیه قتل پرداخته و بــه این نتیجه رســید که آزاده 
نامدارى به هیچ عنوان به قتل نرسیده و از خانه اش هیچ 

سرقتى رخ نداده است.

فرضیه قتل آزاده نامدارى رد شد 

یک شبکه رادیویى متفاوت 

حقوق ماهانه، 500 میلیون!

دادستان کهگیلویه، برادر خودش  را بازداشت کرد

ناسا یک قدم به ماه نزدیک تر شد

  ساناز پورغفور / سینماروزان |

  فاطیما کریمى / خبرگزارى مهر |
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آغاز برداشت گل محمدى 
مدیـر جهاد کشـاورزى کاشـان گفت: برداشـت گل 
محمـدى در 2600 هکتـار از گلسـتان هاى ایـن 
شهرسـتان آغاز شـد. رضـا مظلومى بـا بیـان اینکه 
برداشت گل محمدى تا سه ماه در کاشان ادامه دارد، 
افزود: کشـت گل محمـدى در این شهرسـتان رتبه 
نخست کشـور به لحاظ میزان تولید در واحد سطح و 
نخست استان اصفهان به لحاظ سطح زیر کشت دارد. 
به گفته وى، در صورت رخ ندادن حوادث غیرمترقبه 
و خسـارت هاى ناشـى از آن براى بخش کشاورزى، 
امسـال افـزون بـر 10 تـن گل محمدى در کاشـان 

برداشت مى شود.

توزیع شکر با قیمت مصوب 
شکر در سامانه رهتاب اصفهان با قیمت مصوب 8700 
تومان توزیع مى شـود. معاون امور بازرگانى و توسعه 
تجارت سـازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با 
بیان اینکه قیمت مصوب شکرنسبت به پارسال تغییر 
نکرده اسـت گفت: نرخ مصوب هر کیلوگرم ، 8700 
تومان بـراى مصرف کننده اسـت. اسـماعیل نادرى 
افزود: مشکلى در تأمین شـکر وجود ندارد و به اندازه 

کافى از طریق سامانه رهتاب عرضه مى شود..

پلمب 2 کارگاه تولید 
ماسک تقلبى 

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اسـتان اصفهان 
از پلمـب 2 کارگاه زیرزمینى تولید ماسـک در شـهر 
اصفهان و کشـف 210 هـزار عدد ماسـک تقلبى در 
عملیات مأموران پلیس امنیت عمومى این فرماندهى 
خبـر داد. سـرهنگ جهانگیـر کریمـى اظهـار کرد: 
مأموران 210 هزار عدد ماسـک تقلبى تولید شـده و 
آماده توزیع به همراه 130 رول پارچه ماسـک و مواد 

اولیه مربوط به تولید ماسک را کشف کردند.

مهرو موم یک تاالر 
یـک تـاالر برگـزارى جشـن عروسـى در کاشـان 
مهرو موم شـد. دادسـتان عمومى و انقالب اسالمى 
کاشـان گفت: این تـاالر پذیرایى به خاطـر برگزارى 
بدون مجوز مراسـم و رعایت نکردن شیوه نامه هاى 
بهداشـتى مهرو موم شـد. روح ا... دهقانـى افزود: در 
جشن عروسى که در این تاالر برگزار شده بود حدود 
400 نفر بدون رعایت دسـتورالعمل هاى بهداشـتى 

تجمع کرده بودند.

توسعه مخابراتى 
در دولت آباد

در راسـتاى ارتقـاى تجهیـزات مخابراتـى، عملیات 
بهینه سازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتى در 
محدوده مراکز دولت آباد صنعتى -شاپورآباد – حبیب 
آباد از توابع دولت آباد برخوار صورت خواهد پذیرفت. 
در اثر این دان تایم ترافیکهاى سوئیچ – دیتا – موبایل 
دولت آباد صنعتـى - شـاپورآباد – حبیب آبـاد (توابع 
دولت آبـاد برخوار) از سـاعت 9 الـى 11 و 13 الى 16 
در تاریخ یکشنبه 22 /01 /1400 به مدت 5 ساعت با 

قطعى و اختالل مواجه خواهند شد.

اصالح شبکه فاضالب بافران
شبکه فاضالب شـهر بافران به صورت امانی توسط 
نیروهـاي اکیپ منطقـه انجام شـد. ایـن عملیات با 
تعویض لوله 250 پلی اتیلن به طول 30 متر و اعتباري 

بالغ بر 40 میلیون ریال به اتمام رسید.

اصالح شبکه آب 
بیش از70 مترعملیات اصالح شـبکه آب توسـط واحد 
توسـعه و بهره برداري آب، منطقه 2 انجام شد. عملیات 
اصالح شبکه آب به طول73 متراز جنس لوله پلی اتیلن 
به قطر 110 میلیمتر و به عمق 1/2متـر واقع در خیابان 
نیکبخت و خیابـان امینـی نژاد توسـط واحد توسـعه و 

بهره برداري آب ، آبفا منطقه دو انجام شده است. 

خبر

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان از اجراى 69 هزار و 800 مترمربع فضاى ســبز 
در پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمســطح شهید 

سلیمانى شامل چهار لوپ و یک رفیوژ خبر داد.
فروغ مرتضایى نژاد  افزود: گونه هاى گیاهى استفاده شده 
در فضاى این پروژه از نوع مقاوم به شرایط خشکى هستند 
که از جمله آنها مى توان به سرو خزنده، زرشک قرمز، سرو 

نوش و درخت عرعر اشاره کرد.
وى گفت: هدف سازمان پارك ها این بوده که عالوه بر 
اســتفاده از گیاهان با نیاز آبى کم، بر اساس مالحظات 

ترافیکى نیز طراحى الزم را انجام دهد.

مرتضایى نژاد با بیان این که در حال حاضر کاشت گیاهان 
و درختان در دو لــوپ پروژه مجموعــه پل ها و تقاطع 
غیرهمسطح شهید ســلیمانى تکمیل شده، خاطرنشان 
کرد: دو لوپ دیگر پروژه در مرحله خاکریزى اســت و 
گیاهان و درختان آن تا پایان هفته جارى کاشته مى شود.
وى ادامه داد: قســمت رفیوژ میانى نیــز که به صورت 
شرقى_غربى به پروژه اضافه شد، در مرحله خاکریزى 
و اجراى سیستم هاى آبیارى و کاشت است؛ در همه این 
لوپ ها عملیات سیستم آبیارى تحت فشار، لوله گذارى ها 
به صورت تحت فشار انجام شــده و کاشت گونه ها به 

تدریج انجام مى شود.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: در 
ســال99، چهار روز هواى پاك، 235 روز سالم، 94 روز 
ناسالم براى گروه هاى حســاس و 33 روز ناسالم براى 

عموم ثبت شد و هواى بسیار ناسالم نداشتیم.
منصور شیشه فروش بیان کرد: در پاییز و زمستان و بیشتر 
در آذر و دى ماه سال گذشته بیشترین آلودگى هوا را در 

استان داشتیم. 
وى تصریح کرد: محیط زیست در هر جایى که مشکل 
ایجاد آلودگى بود، برخورد کرد و بیش از 500 مورد اخطار 

و تعطیلى شامل حال صنایعى شد که رعایت نکردند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان ادامه داد: 

یک ماه توده ســرد ســنگین جوى را در استان در سال 
گذشته داشتیم که بى سابقه بود؛ این توده سنگین در پاییز 
و زمستان، کاهش جدى دماى هوا و کاهش میدان دید، 
ابرناکى، مه آلودگى را به دنبال داشــت و آلودگى هوا را 

تشدید مى کرد در این زمینه مطالعاتى انجام شد.
وى با بیان اینکه امسال با درس آموزى از پدیده هاى جوى 
سال گذشته جلساتى برگزار شــد، گفت: به هواشناسى 
اعالم کرده ایم به همراه دانشگاه ها بررسى هاى ویژه اى 
را در زمینه چگونگى شرایط پاییز زمستان سال گذشته و 
امسال قبل از اینکه به پاییز برسیم، داشته باشند و سیستم 

هشدار را آماده کنند. 

آنچه سال 99 
بر سر هواى اصفهان آمد

اجراى 69 هزار مترمربع 
فضاى سبز 

ماجراى فایــل صوتى امیراحمد زندآور، عضو شــوراى 
اسالمى شــهر اصفهان که چندى پیش در شبکه هاى 
مجازى منتشر شده است همچنان خبرساز است. زندآور در 
این فایل صوتى به مواردى پیرامون ارتباطات شهردارى 
اصفهان و همچنین اعضاى شوراى شهر مى پردازد که از 
آن برداشت «اختالف و اظهارنظر منفى علیه شهردارى» 

شده است.
این عضو هیئت رئیسه شوراى شهر اصفهان، در نخستین 
روزهاى کارى بعد از تعطیالت نــوروزى، فایل صوتى 
مزبور را «تقطیع شده از جلسات خصوصى که مربوط به 
دو سال پیش بوده است» دانسته و انتشار آن را در شرایط 
کنونى به انتخابات قریب الوقوع شــوراى شهر مربوط 

دانسته است.
زندآور در نخستین جلسه شوراى شهر اصفهان در سال 
جدید، هدف از انتشار این فایل را «تخریب» و آن را «غیر 
قانونى، غیر اخالقى، غیر منطقى و یک خیانت و خباثت» 

توصیف کرده بود.
اما چرا زند آور تا این حد نسبت به انتشار این فایل برآشفته 
شده است؟ پاسخ در یک اتفاق سیاسى نهفته است. همه 
13 عضو پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان که 

سال 1396 برگزیده شــدند، از خط مشى اصالح طلبى 
پیروى کرده و قدرت ا...نوروزى، شــهردار اصالح طلب 
فعلى اصفهان نیز برآمده از آراء همین اعضاى شــورا در 
سال 96 بوده است. بدیهى است در این مدت همه تالش 
شورا و شــهردارى این بوده که عملکرد این دو دستگاه 
را کامًال منطبق و همراستا  نشــان دهند اما انتشار فایل 

صوتى زندآور خالف این موضوع را ثابت مى کند.

عذرخواهى و اطالعات جدید
در حالى که به نظر مى رسد توضیحات امیراحمد زندآور در 
جلسه علنى شوراى شهر براى آرام کردن فضا آن هم در 
آستانه انتخاباتى که اصالح طلبان امید چندانى به پیروزى 
در آن ندارند، کافى نبوده است، روز پنج شنبه خبرگزارى 
«ایمنا» ارگان رسمى شهردارى اصفهان توضیحات جدید 

زندآور را که حاکى از عذرخواهى از اظهاراتش در آن فایل 
بود منتشــر کرد. او در اظهارات جدیدش عالوه بر اینکه 
معتقد است هدف از انتشار این فایل، «تخریب و تضعیف 
پایگاه اجتماعى اصالح طلبان» است، در عین حال نکات 

جدیدى را هم مطرح مى کند:
«فردى به نام آقاى "ز" در کمال بداخالقى و زیرپاگذاشتن 
قوانین حریم خصوصى نسبت به ضبط جلسات بنده اقدام 
نموده و با تقطیع و سوء استفاده، آن را در اختیار دیگران 
قرار داده تا به اهداف شوم خود برسد. از ایشان و کسانى 
که این فایل هــا را در فضاى مجازى بــا هدف تخریب 
مدیریت شــهرى و اختالف افکنى میان اصالح طلبان 
منتشر کرده اند در مراجع قضایى شکایت کرده ام و از همه 
کسانى که از این شیادى رسانه اى خاطرشان مکدر شده 
اســت عذرخواهى مى کنم. هیچ قراردادى در شهردارى 
فالورجان با آقاى نوروزى (شهردار اصفهان) بابت وکالت 
پرونده ها بسته نشده و هیچ مبلغى هم به ایشان پرداخت 
نشده است. بنده در یک جلسه محدود و خصوصى روایتى 
را از گذشته مطرح نمودم که قرار بوده است یک پرونده 
سنگین شهردارى به ایشان واگذار شــود اما این اتفاق 
نیافتاده است اما در کمال بى انصافى فایل منتشر شده به 
گونه اى تقطیع و تنظیم شده است تا با سیاه نمایى نشان 
دهند فعلى مجرمانه به وقوع پیوسته است. درخصوص 
آقاى مهندس معین (عضو شوراى شــهر اصفهان) نیز 
وضعیت همینگونه است. بنده در آنجا مى گویم یک پروژه 
به شــرکتى که آقاى معین عضو هیئت مدیره آن است 
واگذار شده است نه شخص آقاى معین. آن شرکت هم 
یک شرکت عظیم سهامى عام با چند هزار سهامدار است 
که در کل کشور قراردادهاى ســنگین منعقد مى نماید. 
فرایند واگذارى پروژها و پرداخت ها کامًال مشــخص و 
قابل بررسى است. مگر مى شود با وجود دستگاه نظارتى 
فعال و پیگیر 17 میلیارد به یک شخص واگذار شود و آب 
از آب تکان نخورد؟ من یک عذرخواهى به آقاى مهندس 
معین بابت به کاربردن یک واژه نامتعارف بدهکارم که از 

ایشان عذرخواهى و طلب حاللیت مى کنم.»
گره کار واقعاً کجاست؟

زندآور در توضیحات جدید خود ضمن دلجویى از همکاران 
اصالح طلبش در شورا و شهردارى، در ضمِن توجیه علت 
بر زبان آوردن ایــن اظهارات، پــرده از اختالفات میان 

خودشان هم بر مى دارد. او مى گوید:
«اختالف نظر در میان طرفداران یک جریان امرى طبیعى 
اســت. همانطورى که میان اعضاى یــک خانواده هم 
اختالف به وجود مى آید. صحبت هاى ضبط شده و منتشر 
شده مربوط به زمانى است که پاره اى اختالفات میان ما 
وجود داشت و احتماًال در شــرایط ناراحتى و عصبانیت 
حرفى زده شده است اما االن هیچ اختالفى میان ما وجود 
ندارد و این اقدامات هم تأثیرى در ایجاد اختالف افکنى 

نخواهد داشت.»
بیشــترین نگرانى اصالح طلبان اصفهان از این اســت 
که کرسى هاى شــوراى یکدســت فعلى  را کًال تقدیم 
اصولگرایان کنند. اظهــارات زند آور و اشــارات مکرر 
او بــه انتخابات از همیــن زاویه قابل ارزیابى اســت. او 
مى گوید: «عده اى پیــش از انتخابات خردادماه با هدف 
تخریب و تضعیف پایگاه اجتماعى اصالح طلبان سعى در 
جنجال هاى رسانه اى دارند اما با هوشمندى که مردم دارند 
این اقدامات مذبوحانه نتیجه عکس خواهد داد. فردى که 
با زیرپاگذاشتن اخالق و انسانیت سخنان من را ضبط و 
منتشر کرد بى اعتمادى و ناامنى را به مدیران و مسئوالن 
تزریق کرد. امیدوارم دستگاه قضایى با تنبیه و محاکمه 

جدى این افراد درس عبرتى براى دیگران شود.»
زند آور راســت مى گوید؛ از این قبیــل اتفاقات پیش از 
برگزارى هر انتخاباتى کم ندیده ایم اما اینکه اقدام آقاى 
«ز» تا چه حد در ریزش آراء اعضاى شورا تأثیر دارد حرف 
دیگرى است. زندآور اعتقاد دارد مؤثر است اما دیگرانى 
هم هستند که کارنامه اصالح طلبان در چهارسال گذشته 
را عامل شکســت احتمالى آنهــا در انتخابات پیش رو 
مى دانند. اینها که از قضا  داخل خود طیف اصالح طلب 
هم به چشم مى خورند، به اشکال مختلف این موضوع 
را مطرح کرده اند. اینجاست که رفتار آقاى «ز» اهمیت 
چندانى پیدا نکــرده و گره کار جاى دیگرى جســتجو 

مى شود.

افشاى یک فایل صوتى، عضو شوراى شهر اصفهان را وادار به عذرخواهى کرد

تأثیر آقاى «ز» 
در نتیجه انتخابات چقدر است؟

  سهیل سنایى|

استان اصفهان100 هزار نفر معتاد قطعى دارد 

اصفهان به 2 هفته تعطیلى نیاز دارد

اعزام مبلغ به مناطق زرد و آبى کرونایى اصفهان

دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه با مــواد مخدر 
اصفهان گفت: اســتان اصفهان بر اساس آمارها 
و مراجعه معتادان به مراکــز MMT حدود 100 
هزار نفر معتاد قطعى دارد که بین 5 تا 8 درصد آنها 

تقریباً متجاهر هستند.
محسن یارمحمدیان در گفت وگو با «ایمنا»، اظهار 
کرد: آمار معتادان استان طبق سرشمارى سال 95 
نصف میانگین کشورى است آمار کشورى 5/2 

درصد است و آمار استانى 2/2درصد است.
وى افزود: اســتان اصفهان بر اســاس آمارها و 
مراجعه معتادان به مراکز MMT حدود 100 هزار 
نفر معتــاد قطعى دارد که 10 درصــد معتادان از 
خانم ها هســتند و بین 5 تا 8 درصــد آنها تقریبًا 
متجاهر هســتند اما به دلیل اینکه آمار دقیقى از 
این موضوع نداریم معموًال گفته مى شود 5 درصد 
معتاد متجاهر در استان وجود دارد که حدود پنج 
هزار نفر مى شود و معموًال آمار معتادان متجاهر 
اســتان اصفهان کمتر از این تعــداد و بین 2 تا 3 

هزار نفر است.
دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه با مــواد مخدر 

اصفهان با بیان این که بسته به شرایط کشورها 
حدود 5 درصــد معتادان هر کشــورى متجاهر 
هستند، افزود: دو مرکز معتادان متجاهر در استان 
با داشتن ظرفیت بین 400 تا 450 نفر در شرایط 
عادى داریم که در شرایط کرونا تعداد افراد در این 

مراکز به یک دوم کاهش یافته است.
یارمحمدیان افزود: در ســال گذشته سه مرتبه 
جمع آورى معتادان متجاهر در استان انجام شد و 
به کمپ ها و مراکز معتادان ارجاع داده شدند. وى 
خاطرنشان کرد: سه کمپ مختص پذیرش زنان 
معتاد متجاهر زنان در استان اصفهان فعال است 
که مجموع ظرفیت این مراکز تقریباً حدود 100 نفر 
است، زنان معتاد متجاهر شهر اصفهان به سامان 

سراى خورشید منتقل مى شوند.
دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه با مــواد مخدر 
اصفهــان در خصوص نوع مصــرف مواد مخدر 
گفت: بیشــترین میزان مصرف مــواد مخدر در 
کشور ما هنوز مواد مخدر سنتى است و امکان دارد 
سال هاى آینده مصرف مواد مخدر صنعتى نسبت 

به سنتى سبقت بگیرد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
کالنشــهر اصفهان با توجه به شــرایط بحرانى 
همه گیرى بیمارى کووید 19 نیاز مبرم به 2 هفته 

تعطیلى دارد تا موج چهارم کرونا فروکش کند.
آرش نجیمى افزود: آمار ابتال و بســترى بیماران 
کرونایى در استان بویژه کالنشــهر اصفهان به 
صورت انفجارى در حال افزایش است و امیدواریم 
براى تعطیلــى واقعى 2 هفتــه اى اقدامات الزم 
انجام شود. وى با بیان اینکه تعداد بیماران جدید 
بسترى شده در استان اصفهان به بیش از 350 نفر 
در روز رسیده است، خاطرنشان کرد: این شاخص 
در آبان پارسال که با موج سوم کرونا مواجه بودیم 
حدود 400 نفر بود و ما در سال جارى در مدت زمان 

کمترى به این رقم باال رسیدیم.
نجیمى تاکید کرد: موج ســوم کرونا در اســتان 
اصفهان در فاصله زمانى سه ماه از شهریور تا آبان 
پارسال اتفاق افتاد اما امسال در کمتر از سه هفته 
تعداد بیماران جدید بسترى شده از کمتر از یکصد 

به بیش از 350 نفر رسید.
وى با اشــاره به افزایش آمار مرگ و میر ناشى از 
کرونا نیز توضیح داد: میزان فوتى ها در هفته پایانى 
سال 99 بین 6 تا 9 نفر بود اما اکنون به 20 تا 25 

نفر رسیده و بیش از سه برابر افزایش یافته است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 

اینکه هم اینک حدود یکهزار و 400 بیمار داراى 
عالئم کرونا در بیمارســتان هاى استان بسترى 
هســتند، تصریح کرد:در زمان حاضر حدود 400 
بیمار کرونایى در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان 
بسترى هســتند که معادل 50 درصد ظرفیت آن 
است و پیش بینى مى شــود تا اواسط هفته جارى 

کل ظرفیت این مرکز تکمیل شود.
به گفته وى اگر رونــد ابتال و بســترى بیماران 
کرونایى در استان اصفهان به همین منوال پیش 
رود تا پایان فروردین به 2 هزار و 500 تا سه هزار 
بسترى برسیم درحالیکه ظرفیت اسمى مراکز ما 
براى بخش کرونایى تا 2 هزار و 400 بیمار است در 
حالى که در موج سوم کرونا بیشترین تعداد بیماران 
بسترى در اســتان اصفهان 2 هزار و 200 نفر در 

آبان ماه 99 بود.
وى به رکورد تست هاى کرونا و شناسایى بیماران 
در اصفهان نیز اشاره و اضافه کرد: هفدهم فروردین 
امسال تعداد تست هاى کرونا در استان به رقم بى 
سابقه پنج هزار رسید که از میان آنها نتیجه دو هزار 

تست مثبت بود.
نجیمى افزود: بطور رســمى رنگ ســیاه براى 
رنگ بندى بیمارى کووید 19 تعریف نشــده اما 
اگر وجود داشت بدون شک براى اصفهان صدق 

مى کرد.

در ماه مبارك رمضان ، مبلغ به مناطق زرد و آبى 
کرونایى استان اصفهان اعزام مى شود.

مدیرکل فرهنگى تبلیغى دفتر تبلیغات اســالمى 
اصفهان گفت: با درخواســت اعــزام مبلغ در ماه 
مبارك رمضان دراین مناطــق ، مبلغ به صورت 
حضورى اعــزام مى شــود و در مناطــق قرمز، 
فعالیت هاى تبلیغى از طریــق فضاى مجازى و 

شبکه هاى اجتماعى صورت مى گیرد.
حجت االســالم حامد اهتمام افزود: در مناطقى 
که در وضعیت قرمز کرونایى اســت مبلغانى که 

گواهى تبلیغ در فضاى مجازى را دریافت کرده اند 
مى توانند در فضاى مجــازى بصورت تهیه فیلم، 
صوت، عکس نوشته، رادیو اینترنتى (پادکست)، 
داستان و قطعه هاى ادبى با محتواى دینى فعالیت 

کنند.
وى گفت: این مبلغان بــا ایجاد کانال یا صفحه با 
نام و تصویر خودشــان یا به عنوان معین در دیگر 
کانال هــا و گروه هاى فضاى مجــازى، از جمله 
کانون هاى فرهنگــى هنرى مســاجد، و دیگر 

کانال ها تبلیغ کنند.

دبیر ســتاد امر به معــروف و نهى از منکر شهرســتان 
خمینى شــهر گفــت: ورزش صبحگاهــى در یکى از 
مسجدهاى خمینى شهر با بد سلیقگى و مدیریت ضعیف 

اجرا شد.
به گزارش «ایرنا»، فیلم هایــى از ورزش صبحگاهى در 
یکى از مسجدهاى خمینى شهر و در جوار قبور شهدا در 

شبکه هاى اجتماعى در چند روز اخیر منتشر شد.
حمید عموشاهى افزود: ورزش صبحگاهى و همگانى که 
در یکى از مسجدهاى خمینى شهر انجام شد از چند جنبه 

مورد توجه قرار گرفت که یکى از آنها حرمت مسجد و قبور 
مطهر شهدا به عنوان یک مکان مذهبى و فرهنگى بود و 
مردم و خانواده شهدا به دلیل رعایت نشدن شان و جایگاه 

آن نسبت به این موضوع شاکى شدند.
وى گفت: با صحبت انجام شــده با افــراد مرتبط با این 
موضوع مشخص شد که این کار عامدانه نبوده بلکه با بد 

سلیقگى اجرا شده است.
وى ادامــه داد: در انتخاب موســیقى بــراى این برنامه 
بدسلیقگى شــده بود و برخى حرکات نیز خارج از اصول 

ورزشى و عرف مکان بود که در کنار هم قرار گرفتن این 
مسائل منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم محل و 

خانواده هاى شهدا شد.
وى با اشاره به اینکه این ورزش همگانى روز جمعه ششم 
فروردین در یکى از مســجدهاى بزرگ خمینى شهر که 
گلزار شهدا نیز در کنار آن قرار دارد، اجرا شد، خاطرنشان 
کرد: هماهنگى هایــى براى جلوگیــرى از تکرار چنین 
مسائلى انجام شــد و وقتى مى توان با گفت و گو و امر به 

معروف مساله اى را حل کرد نیازى به شکایت نیست.

جنجال ورزش کردن در یکى از مساجد خمینى شهر 
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 15 فروردین 1400، فریده سپاه منصور، بازیگر شناخته شده 

تئاتر، سینما و تلویزیون 74 ساله شد. گامى از پس گامى 
دیگر در مسیرى که از 51 ســال پیش با بازى در نمایش 
«پرومته در زنجیر» قدم در آن گذاشت و خود به باال رفتن 
از صخره با بدنى که به مرور مجروح مى شــود تشبیه اش 
مى کند، صخره نوردى اى که به گفته خودش تنها عشــق 

است که میسرش ساخته است.  
فریده سپاه منصور 23 ساله از فریده سپاه منصور 

74 ساله راضى است؟  

او در پاسخ به این ســوال که اکنون که 
به گذشــته نگاه مى کند مسیرى را که 
طى کرده است چگونه مى بیند، گفت: 
«تصور کنید از صخره اى در حال باال 
رفتنید و در هر گوشه از مسیر، زخمى بر 
تن تان مى نشیند اما چون کارى را که 
انجام مى دهید، دوست دارید همه چیز 

را به جان مى خرید.»
ســپاه منصور کــه بــا مه لقاخانِم 
«نون.خ» براى چندمین بار نشــان 
داد چه بر صحنه تئاتر باشــد، چه بر 
پرده سینما و چه در قاب تلویزیون، 
همچنان مى درخشــد ادامــه داد: 
«برخالف عقیده کسانى که تصور 
مى کنند بازى کردن آســان است، 
کارمان را دشوار مى دانم. دشوارى اى 
که در کنارش باید مشــکالتى که 
همه اعضاى جامعه با آن دست به 

گریبانند را نیز در نظر گرفت. براى کارم ســختى بســیار کشــیده ام اما 
دوستش دارم و از نقطه اى که اکنون در آن ایســتاده ام، راضى ام و جاى 

بدى نمى دانمش.»
او که تابستان 99 با «آخر خط» در شــبکه دوم و با «شاهرگ» در شبکه 
سوم حضور داشت در مورد این هم زمانى پخش آثارش، گفت: «تابستان 
98 در نمایش «تراس» به کارگردانى مسعود کرامتى بازى کردم و پاییز 

همان سال در «شاهرگ»، بعد از آن دیگر پیشنهادى را قبول نکردم چون 
کرونا آمد و یا جــاى او بود و یا جاى من  و او که جاگیر شــد، من در خانه 
نشستم. فیلمبردارى «آخر خط» هم خیلى قبل تر، هم زمان با ضبط فصل 

اول «نون.خ» در سال 97 انجام شده بود.»
بازیگر نقش مش مریم «مهمان مامان» داریوش مهرجویى در پاسخ به 
این که گالیه هاى به حقى را که هرازگاهى از بازیگران پیشکسوت در مورد 
بیکارى و نبودن پیشنهاد بازى مى شــنویم، چگونه مى بیند، گفت: «این 
براى همه ما پیش مى آید. یکهو به خودتان مى آیید و مى بینید یک سال 
است هیچ پیشنهادى نداشته اید و با خود مى گویید نکند فراموشم کرده اند؟ 
نکند یادشان رفته که من هم هســتم؟ نکند از دور خارج شده ام؟ در بین 
این نکند، نکندها، مدتى بعد، کوتاه یا بلند، انگار گره باز مى شود، تلفن تان 
مرتب زنگ مى خورد و پیشنهاد است که پشت پیشنهاد مى آید. وقتى این 
اتفاق براى بازیگران جوان هم رخ مى دهد، براى هم سن و سال هاى من، 

عادى است.»  
بازیگر فیلم «ســاحره» به کارگردانى داوود میرباقرى بــا بیان این که 
گمان مى کند سینما براى جوان هاســت، ادامه داد: «سینما براى هم سن 
و سال هاى من، نقشــى ندارد و در تئاتر و تلویزیون است که پیشنهاد کار 
داریم. تاکید مى کنم که این برداشت من از پیشنهادهایى است که مى گیرم 

و ممکن است براى دیگر همکارانم این طور نباشد.»
او با اشاره به نقش هاى شبیه مجسمه، افزود: «عالوه بر این، بخش عمده 
پیشنهادهاى تلویزیونى به هم سن و ســال هاى من، پیرزن یا پیرمردى 
است که شبیه به مجسمه یا گوشه اى نشسته یا روى تختى خوابیده است 

که من و خیلى هاى دیگر به عنوان نقش قبولش نداریم و نمى پذیریمش 
چون نمى خواهیم رزومه ُپر کنیم و آمار بدهیم که در فالن تعداد کار بازى 

کرده ایم.»
سپاه منصور که در سریال «شاهرگ» براى اولین و آخرین بار با زنده یاد 
سیروس گرجستانى هم بازى شد در پاسخ به این سوال که چه خاطره اى 
از همکارى با این بازیگر هم نســل خود در ذهن دارد، گفت: «سریال 
«شاهرگ» اولین تجربه همکارى من با سیروس گرجستانى بود و آن چه 

توجه ام را جلب کرد توانایى اش در بداهه گویى بود طورى که اگر کات 
نمى دادند آن قدر حضور ذهن داشت که بتواند تا فردا صبح همین طور 
برایتان بگوید و شــما را دنبال خود بدواند. مى توانم بگویم جزو معدود 
بازیگران هم ســن من بود که متن را کامل از بَــر مى کرد.  دفترچه اى 
داشــت که همه دیالوگ هایش را در آن مى نوشــت و بــا خود تکرار 
مى کرد و اصال چیزى از یادش نمى رفت تا الزم باشد دیالوگى را به او

 برسانند.»
او که در اولین فصل از سریال «نون.خ» به کارگردانى سعید آقاخانى نقش 
مه لقاخانم، مادرزن نورالدین خانزاده را بازى مى کرد در مورد فصل سوم این 
مجموعه که نوروز 1400 روى آنتن شبکه یک سیما رفت، گفت: «خنداندن 
تماشاگر مخصوصا در ایران، کار سختى است. چرا که بازیگران مان موظف 
به رعایت بسیارى از نکاتى هستند که دست بازیگران آثار کمدى دنیا براى 
استفاده از آن ها باز است. با این شــرایط اگر کارگردان یا بازیگرى بتواند 
مردم را بخنداند باید دستش را صمیمانه فشرد و سعید آقاخانى از جمله این 

کارگردانان و بازیگران است.»
ســپاه منصور در پایان با بیان این که هر نقشى را طورى بازى مى کند که 
انگار آخرین بار اســت که چنین فرصتى در اختیارش گذاشته شده است، 
گفت: «هر نقشى براى من، حکم آخرین نقشم را دارد و فکر مى کنم اگر 
بپرسند این که بود که ُمرد؟ و جواب بشنوند همان که داشت فالن نقش 
را بازى مى کرد، آن «فالن نقش» مى شــود مالك کارم و باید بهترین 

من باشد.»

گفتگو با فریده سپاه منصور

«مه لقاخانم» 51 سال است صخره نوردى مى کند
0 فروردین1400، فریده 15
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حسام نواب صفوى بازیگر سینما و تلویزیون به کرونا مبتال شد. در حال 
حاضر این بازیگر در بخش آى سى یو یکى از بیمارستان هاى تهران 
بسترى است. نواب صفوى با انتشار پستى در صفحه مجازى خود، از 
ابتالیش به این بیمارى خبر داده است. او نوشته: متاسفانه على رغم 
رعایت تمامى پروتکل ها خیلى غیر منتظره و ناگهانى دچار کرونا شدم. 

باورکردنى نبود که حال خوب و بدم تنها چند ساعت فاصله داشت.

حسام نواب صفوى 
به کرونا مبتال شد

فیلم سینمایى «کوزوو» به کارگردانى میثم هاشمى طبا و تهیه کنندگى 
حسن کالمى با حضور فرهاد آییش در مقابل دوربین، کلید زده شد.

«کوزوو» بر اســاس فیلمنامه اى از میثم هاشــمى طبا در ژانر کمدى 
ساخته مى شود. دیگر بازیگران این فیلم که از چهره هاى شناخته شده 
سینما هستند به زودى معرفى مى شوند.هادى زمردیان مجرى طرح و 

سرمایه گذار این پروژه است.

گریم متفاوت فرهاد آییش 
در«کوزوو»

تلویزیــون درحالى با 4 ســریال وارد رقابت ماه رمضان مى شــود 
که از یکشنبه ســریال "ترش و شــیرین" رضا عطاران و سریال 

"صاحبدالن" محمدحسین لطیفى روى آنتن خواهند رفت.

شبکه هاى تلویزیونى امسال سریال هاى رمضانى را انتخاب کرده اند 
که جاى فضاى کمدى در "سیما" احساس مى شود. جاى خالى که 
در سال هاى گذشته با حضور کارگردان هاى کمدى کاربلدى 
مثل رضا عطاران، سعید آقاخانى و حتى در برهه اى رامبد 

جوان ُپر مى کردند. 
اما آى فیلم هرچند با ســریال هایى مثــل "پریا" و چند 
قســمت باقیمانده "گاندو" یا "نوار زرد" و حتى سریال 
قدیمى "روزگار خوش حبیــب آقا" با هنرمندى مرحوم 
سیروس گرجســتانى وارد رقابت نوروزى شد و چندان 
موفق نبود امــا براى رقابت رمضانى آماده آماده اســت. 
چرا که در چیدماِن کنداکتــوِر رمضانى اش به همه ژانرها 
و گونه ها کامــًال توجه کرده و حتى به ســراِغ کارهاى چند 

بار پخش شده رضا عطاران هم نرفته و این بار با "ترش و شیرین"، 
"صاحبدالن"، "ماه و پلنگ"، "مسافرى از هند" و "از سرنوشت" 

وارد این ماراتن شده است. 
  سریال تلویزیونى «صاحبدالن» ساخته محمدحسین لطیفى، از 
یکشنبه 22 فروردین آغاز مى شود. این سریال 15 سال پیش در ماه 
مبارك رمضان از شبکه یک ســیما پخش شد و  طرفداران بسیارى 
را پاى تلویزیون نشاند. "صاحبدالن" هر روز ساعت 16 روى آنتن 

آى فیلم مى رود. 
  مجموعه تلویزیونى "مسافرى از هند" ساخته قاسم جعفرى نیز 
از روز سه شنبه 24 فروردین روى آنتن آى فیلم فارسى مى رود. این 
سریال در سال 1381 از شبکه سه ســیما پخش شد و با 96 درصد 
بیننده، پربیننده ترین سریال پس از انقالب در تلویزیون ایران بوده 
است. "مسافرى از هند" از سه شنبه 24 فروردین، هر روز ساعت 17 

روى آنتن مى رود. 
ســریال «ماه و پلنگ» به کارگردانى احمد امینى و با نقش آفرینى 

داریوش ارجمند نیز از روز یکشنبه 29 فروردین روى آنتن 
آى فیلم مى رود. «ماه و پلنگ» محصول سال 1395 است 

و هر شب ساعت 20 پخش مى شود.
  ســریال کمدى «ترش و شــیرین» رضا عطاران نیز از 

یکشنبه 22 فروردین پخش مى شــود. «ترش و شیرین» در سال 
1386 از شبکه سه سیماى جمهورى اســالمى به نمایش گذاشته 

شد. این سریال طنز از یکشــنبه 22 فروردین، هر شب ساعت 21 
روى آنتن مى رود.

  فصل نخست سریال "از سرنوشت" به کارگردانى 
محمدرضــا خردمندان و علیرضا بذرافشــان 

شــب هاى ماه مبارك رمضــان مهمان 
آى فیلمى ها مى شود.  ســریال "از 

سرنوشــت 1" از سه شــنبه 24 
فروردین، هر شب ساعت 22 

روى آنتن مى رود.

رضا عطاران و محمدحسین لطیفى هم وارد رقابت رمضانى شدند
9 روز یکشنبه 29 فروردین روى آنتن 
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خش مى شود.
ترش و شــیرین» رضا عطاران نیز از 
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فیلم سینمایى «شهرك» به کارگردانى على حضرتى با حضور بازیگران مطرحى مانندساعد سهیلى و شاهرخ فروتنیان به همراه هنرمندان دیگر 
کلید خورد.

على حضرتى که پیش از این کارگردانى فیلم سازهاى ناکوك را بر عهده داشت در فیلم جدید خود با بازیگران مطرح عرصه هنر همکارى مى کند. 
ساعد سهیلى و مهتاب ثروتى نقشهاى اصلى فیلم شهرك را بر عهده دارند. شاهرخ فروتنیان، کاظم سیاحى و رویا جاویدنیا بازیگران دیگر این فیلم 

مى باشند.
ساعد سهیلى بازیگر جوان سینما و تلویزیون که با فیلم گشت ارشاد مشهور شد در سالهاى اخیر فیلم هاى موفقى را در کارنامه هنرى خود تجربه 
کرده است. اتاق تاریک، ماهورا، گشت ارشاد 1،2،3، 50 کیلو آلبالو، چند متر مکعب عشق،چارچنگولى و متروپل نام برخى از فیلمهایى است که ساعد 

سهیلى در آنها حضور داشته است.
مهتاب ثروتى یکى از بازیگران جوان و با استعدادکشورمان است که در بیش از ده فیلم و سریال نقش آفرینى کرده است. این بازیگر فعالیت حرفه اى 
خود ر ا با سریال کیمیا آغاز کرده و سریال در جستجوى آرامش و پرستاران از دیگر مجموعه هاى تلویزیونى او مى باشد. فیلم سینمایى پاستاریونى 

مشهورترین فیلم مهتاب ثروتى  است.

وتنیان به همراه هنرمندان دیگر 

حعرصه هنر همکارىمى کند. 
جاویدنیا بازیگران دیگر این فیلم 

 را در کارنامه هنرى خود تجربه 
رخى از فیلمهایى است که ساعد 

ست. این بازیگر فعالیت حرفه اى 
 باشد. فیلم سینمایى پاستاریونى 

فیلم سینمایى «شهرك» با ساعد سهیلى کلید خورد

بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقى نوشت: چهره هاى جدید موسیقى ایران 
در رویداد پر ستاره «آواى جادویى» متولد مى شوند.

شنیده ها حاکى است محمد اصفهانى، رضا صادقى، احسان خواجه امیرى، 
رضا یزدانى، علیرضــا افکارى و فــرزاد فرزین، مربى - داوران مســابقه 
استعدادیابى موسیقى «آواى جادویى» هستند که به زودى در شبکه نمایش 

خانگى عرضه خواهد شد.
عالقه مندان به حضور در مسابقه اســتعدادیابى موسیقى «آواى جادویى» 
مى توانند پس از اعالم فراخوان، در این برنامه شــرکت کنند تا تحت نظر 
و حمایت مربیان سرشناس این مســابقه که همگى از ستاره هاى موسیقى 
ایران هستند، عالوه بر تعلیم و آموزش، در رقابتى سالم مورد قضاوت داوران 

و مردم قرار بگیرند.
محمد تهرانى تهیه کننده این برنامه است و اطالعات تکمیلى از روند تولید و 

انتشار فراخوان آن به زودى منتشر مى شود.

ساخت شوى بزرگ استعدادیابى 
موسیقى در ایران

جنیفر جیسون لى بازیگر نامزد جایزه اسکار فیلم «هشت نفرت انگیز» 
ساخته کوئنتین تارانتینو به صورت رسمى قراردادى براى بازى در نقش 
محورى فصل دوم سریال «شکارچیان» محصول آینده آمازون امضا 
کرد. جنیفر جیسون لى قرار است نقش جدیدى را در این سریال با نام 

«چاوا» که یک شکارچى نازى بلندمرتبه است، ایفا کند.

هنوز مشخص نیست آل پاچینو ستاره نامدار هالیوود، جزو بازیگران فصل 
دوم سریال اســت یا نه، این موضوع از این جهت مطرح مى شودکه در 
اپیزود آخر فصل قبلى این سریال کاراکتر لرمن با یافتن هویت شخصیت 
آل پاچینو به او شلیک کرد و معلوم نیست که آیا کاراکتر پاچینو در این 
فصل به مجموعه برمى گردد یا نه. سریال «شــکارچیان» با الهام از 
رخدادهاى واقعى از یک گروه موسوم به شکارچیان در نیویورك در سال 
1977 ساخته شده است که تصمیم دارند چند تا از افسران رده باال نازى 

را که قصد ایجاد رایش چهارم دارند، از بین ببرند. فصل اول این سریال 
21 فوریه 2020 منتشر شد.

بازیگر فیلم «تارانتینو» 
در فصل دوم «شکارچیان»

رابعه اسکویى: خوشحالم در 
وطن خودم سریال بازى مى کنم

  نرگس کیانى / خبرآنالین |

رابعه اسکویى بازیگر ســریال «نوروز رنگى» گفت: هر کســى در زندگى اش ممکن است مثل من دچار 
اشتباهاتى شود، خیلى خوشحالم که به ایران بازگشتم و در وطن خودم بازى مى کنم.

اسکویى با بیان این مطلب که خنداندن مردم در شرایط فعلى کار سختى است اظهار داشت: در شرایطى قرار 
داریم که مردم گرفتار هستند و مریض دارند در مجموع جو زمانه ما خوب نیست. وقتى همه گرفتاریم سخت 
مى خندیم. من افتخار مى کنم بازیگر طنز هستم و وظیفه دارم مردم را بخندانم. برایم مهم نیست سریالم از 

کدام شبکه پخش مى شود. تا به حال در همه شبکه ها کار کردم.
وى فیلمنامه سریال«نوروز رنگى»  را بسیار قوى دانست و افزود: وقتى این فیلمنامه را مى خواندیم، همه 
مى خندیدیم. من نقش مادرى را بازى مى کردم که تعداد زیادى فرزند داشــت و براى رسیدن به نقش از 

تجربیات على مسعودى استفاده کردم.
اسکویى درباره تجربه بازى در یک سریال مناسبتى گفت: در شرایط کرونا که مردم مجبورند در منزل بمانند، 

سریال هاى مناسبتى هم بیشتر دیده مى شود. خواسته قلبى ما این بود که لبخند بر لب مردم بیاوریم.
او با تمجید از بازى حمیدرضا حافظ شجرى گفت: حمیدرضا پسر باهوشى است و به راحتى جلوى بازیگرهاى 
دیگر بازى مى کند. اعتماد به نفسى که او دارد، باعث مى شود درخشان باشد و به نظر من آینده بسیار خوبى 

دارد. حمیدرضا دیالوگ هاى بداهه من را به راحتى جواب مى داد.
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سوشا همچنان کابوس پرسپولیس

لیگ برتر ایران در حالى به هفته هاى پایانى خود نزدیک 
مى شود که کورس جالبى نیز در صدر جدول گلزنان شکل 

گرفته است.
 در شرایطى که تیم فوتبال سپاهان به صدر جدول لیگ 
بیستم رسیده، در رتبه نخست بهترین گلزنان لیگ ایران 
هم نام مهاجم این تیم، ســجاد شهباززاده دیده مى شود. 
شهباززاده که در تمام بازى هاى سپاهان حضور داشته، 
16 گل براى محرم نویدکیا زده و نقش پررنگى در موفقیت 

طالیى پوشان داشته است.
پایین تر از شــهباززاده، نام گادوین منشا دیده مى شود و 
سپس محمد عباس زاده و امین قاسمى نژاد حضور دارند 

کــه جدى ترین تهدید 
براى کفــش طالیى 

مهاجم سپاهان به حســاب مى آیند. حال در آستانه آغاز 
هفته بیستم، بررسى آمارى داشــته ایم از تفاوت آمار این 
چهار مهاجم در بخش نخســت و بخش دوم لیگ برتر 

خلیج فارس:

 منشا؛ آقاى گلى با میانگین 100 دقیقه اى
در 10 هفته نخســت لیگ برتر، منشا و سجاد شهباززاده 
در تمام بازى هاى تیمشــان حضور داشــتند. شهباززاده 
828 دقیقه بازى کرد و 8 گل به ثمر رساند و نمره 7,35 را 

از "یازده"  گرفت. منشــا 72 دقیقه بیشتر از او بازى کرد و 
یک گل هم به ثمر رســاند تا صدرنشین جدول گلزنان و 

جدى ترین گزینه آقاى گلى لقب گیرد.
محمد عباس زاده مهاجم تیم تراکتور که شــروع خوبى 

در لیگ برتــر نداشــت و کار را از روى نیمکت آغاز کرد، 
در 456 دقیقه 5 گل به ثمر رساند تا میانگین گلزنى اش 
بهتر از عباس زاده باشــد. امین قاســمى نژاد نیز در 589 
دقیقه همین تعداد گل را زد. بهترین نمره به گادوین منشا 
(7,52) اختصاص دارد و پس از او به ترتیب شــهباززاده 

(7,35)، قاســمى نژاد (7,1) و عباس زاده (7,05) نمرات 

بعدى را گرفتند.

 توقف منشا، سبقت سجاد، افت قاسمى نژاد 
و عباس زاده

در بخش دوم لیگ برتر، سجاد شهباززاده روند قبلى را ادامه 
داد و این بار در 785 دقیقه توانست همین تعداد گل را به ثمر 
برساند و نمره بهترى نیز از "یازده" بگیرد. به عبارت دیگر 

هر 98 دقیقه یک گل زد تا بهترین آمار را در بین مهاجمان 
لیگ برتر ایران داشته باشد. گادوین منشا که با محرومیت 
نسبتا کوتاهى هم روبرو شد، سه بازى را از دست داد و در 6 

مسابقه دیگر تنها یک بار موفق به گلزنى شد.
عباس زاده باوجود این که 300 دقیقه بازى بیشترى نسبت 
به 10 هفته نخست داشــت اما یک گل کمتر زد و همین 
موضوع باعث افت تراکتور در نتایج نیز شد. امین قاسمى 
نژاد 19 دقیقه کمتر بازى کرد و یک گل کمتر هم به ثمر 
رساند و حاال باید دید که در پانزدهمین بازى، موفق به زدن 

دهمین گل فصل خواهد شد یا خیر.
 با بررسى این آمار به نظر شــما در سومین بخش از لیگ 
بیســتم، کدام مهاجم گوى ســبقت را مى رباید و کفش 

طالى این فصل را به دست خواهد آورد؟

کورس آقاى گلى لیگ برتر 

پرواز 
شهباز

هافبک تیم سپاهان در مورد رسیدن این تیم به شش پیروزى متوالى صحبت 
کرد.

محمد کریمى گفت: به نظرم این رکوردها اهمیتى ندارد، مهم قهرمانى و 
هدف ما است. هدف ما این است به خوبى وظایف خودمان را در زمین 

انجام بدهیم و به پیروزى برسیم. 
بازیکن تیم فوتبال سپاهان، در خصوص آقاى گلى شهباززاده و 
نقش هافبک هاى سپاهان عنوان کرد: براى شهباززاده خیلى 
خوشحالم و از اینکه توانسته توانایى هایش را نشان بدهد کل 
تیم شاد مى شوند امیدوارم در انتهاى فصل هم در صدر جدول 
گلزنان باشد؛ اما اینکه گفته شود فقط نقش هافبک ها بوده یا 
مهاجمان یا مدافع قبول ندارم. کل تیم ما به صورت هماهنگ 

براى رسیدن به پیروزى و گلزنى تالش مى کنند. 
کریمى درباره اینکه اسکوچیچ در لیست تیم 
ملى سهمیه زیادى براى سپاهان قائل نشده 
است، گفت: با اســکوچیچ در باشگاه خونه 
به خونه ســابقه همکارى دارم. هم از نظر 

از نظر فنى خیلى خوب عمل مى کنند. طبیعتًا اخالقى، هم 
هرکسى سرمربى تیم ملى شود تفکرات و تاکتیک هاى خاص خودش را دارد و بر 
همان اســاس بازیکنان مد نظرش را به اردوى تیم ملى دعوت مى کند. به نظرات 

سرمربى تیم ملى احترام قائل هستم.
وى افزود: چه کسى هست که از دعوت به تیم ملى خوشحال نشود؟ قطعاً اگر دعوت 
شوم سعى مى کنم قابلیت هایم را نشان بدهم. تا آن روز براى دعوت شدن به تیم ملى 

تالش مى کنم و سعى مى کنم بهترین بازیهایم را نشان بدهم.

بازیکنــان تیم ذوب آهــن با نظــر کادرفنى از هفتــه پیش  اردویى تشــکیل 
دادند.

 تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که پس از حضور مجتبى حسینى روند رو به رشد 
خود را ادامه مى دهد و نتایج مطلوبى تاکنون کسب نموده است براى آمادگى بیشتر 

تیم ، از روز پنجشنبه اردوى خود را در اصفهان برپا کرد.
با توجه به تعویق دیدار تیم هاى ذوب آهن و پدیده خراسان و فرصت 12 روزه این 
تیم تا برگزارى این دیدار با نظر سید مجتبى حسینى سرمربى ذوب آهن ، گاندوها 

اردوى خود را در شهر اصفهان برپا کردند.
در این اردو بازیکنان در دو نوبت صبح و بعداز ظهر تمرینات پرفشارى را زیر نظر 

کادر فنى انجام دادند.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به مدت ســه روز در اردو حاضر بود و  امروز  بیست 
و یکم فروردین ساعت 20 در ورزشــگاه فوالدشهر اصفهان به مصاف تیم دسته 
سومى ون پارس اصفهان خواهد رفت. تیم ون پارس از تیم هاى خوب لیگ دسته 
سوم کشور است که شانس زیادى براى صعود به مسابقات لیگ دست دوم کشور 

را دارد.

چند روز پس از این که باشــگاه زووله اعالم کرد تمایلى بــه تمدید قرارداد رضا 
قوچان نژاد ندارد، خبر پیشنهاد باشــگاه اینتر میامى آمریکا به این بازیکن، روى 

خروجى چند رسانه هلندى قرار گرفت.
باشــگاه زووله چند روز پیش اعالم کرد که قرارداد رضا قوچان نژاد و 8 بازیکن 
دیگرش را تمدید نمى کند تا به این شکل جدایى مهاجم ایرانى از این تیم هلندى 
پس از دو سال قطعى شود. همین موضوع گمانه زنى هاى زیادى را در پى داشت و 
طبیعتا شایعات حضور او در لیگ برتر ایران هم خیلى زود آغاز شدند اما حاال خبرى 

جالب مخابره شده است.
به گفته یــک صفحه توییترى باشــگاه زووله و به نقل از رســانه هاى هلندى، 
باشگاه اینتر میامى ایاالت متحده عالقه اش نســبت به جذب رضا قوچان نژاد 
را اعالم کرده اســت: «گزارش ها حاکى از آن اســت که رضا قوچان نژاد هدف 
باشــگاه اینتر میامى در ام.ال.اس و باشــگاه کامبور صدرنشین لیگ یک هلند 
در نقل و انتقاالت تابســتانى خواهد بود؛ زمانى که قــراردادش با زووله به اتمام 

مى رسد.
گوچى که ســال ها در بیش از 10 تیم فوتبال هلند بازى کرده، در حالى با عالقه 
باشگاه کامبور مواجه مى شود که این تیم شــانس اول صعود به لیگ اردیویسه 
محسوب مى شود و در صورت پیوستن قوچان نژاد به این تیم، او دوباره در سطح 
اول لیگ هلند بازى خواهد کرد اما با این حال نمى توان به سادگى از پیشنهاد اینتر 

میامى نیز گذشت.
اینتر میامى که مالکیتش با دیوید بکام اســطوره فوتبال انگلستان و ستاره سابق 
رئال مادرید و منچستریونایتد است، از سال 2020 در لیگ ام.ال.اس حضور دارد 
و فصل گذشــته در پلى آف مرحله دوم، به جایگاه نوزدهمى بسنده کرد. این تیم 
ســتارگانى چون کیرن گیبس را در فصل جدید از لیــگ جزیره خریده و تالش 

مى کند تا فصل جدید را با قدرت آغاز کند.
این تیم که معروف ترین تیم ایالت فلوریداست، از نظر مالى هم در شرایط ویژه اى 
به سر مى برد اما مشخص نیست که با چه مبلغى به سراغ مهاجم ایرانى خواهد آمد.

دیوید بکام که سابقه حضور در لس آنجلس گلکسى به عنوان بازیکن را دارد، با 
حضور در اینتر میامى، توجه هاى زیادى را به این تیم جلب کرده و آن ها طرفداران 

نسبتا زیادى را هم در لیگ آمریکا دارند. 
حال باید دید که در تابستان چه اتفاقى رخ مى دهد و اساسا آیا باشگاه اینتر میامى 
به سراغ گوچى مى آید یا خیر و همچنین پاسخ مهاجم ایرانى به باشگاه آمریکایى 

چه خواهد بود.

به نظر مى رسد مدیران باشگاه ســپاهان در تکاپوى 
رســیدن به توافق زودهنگام براى تشکیل تیم فوتبال 

زنان خود براى فصل آینده هستند.
 هنوز برنامه فصل جدید رقابت هاى لیگ برتر فوتبال 
زنان نهایى نشده و از حوالى سازمان لیگ خبر مى رسد 
که در خوش بینانه ترین حالت رقابت هاى فصل جدید از 
شهریورماه برگزار مى شود اما باشگاه سپاهان به سرعت 
کارش را براى تشکیل تیم خود براى فصل آینده آغاز 
کرده و مى خواهد به اولیــن قهرمانى اش در لیگ برتر 

فوتبال زنان برسد.
مدیران سپاهان که به دنبال تشکیل تیمى قدرتمند براى 
حضور در رقابت هاى فصل آتى هستند، در اولین گام و 
پس از پایان همکارى با مهناز امیرشقاقى سرمربى فصل 

گذشته طالیى پوشان در تکاپو براى انتخاب سرمربى 
جدید هستند و سپس براســاس درخواست هاى او 

مى خواهند وارد کارزار نقل و انتقاالت شوند.
پیش از نام مریم ایراندوســت، ســمیه شهبازى و 
نیلوفــر اردالن در حوالى باشــگاه اصفهانى مطرح 
شده بود؛ ایراندوست که فصل گذشته هم مذاکراتى 
با ســپاهانى ها براى پذیرش این سمت داشت، فعال 
پیشنهادى را به صورت رسمى از سوى باشگاه سپاهان 
دریافت نکرده و به نظر مى رسد شانس کمترى براى 

پذیرش این سمت دارد.
اما سمیه شهبازى که سابقه مربیگرى در تیم ملى و 
باشگاه سپاهان را هم دارد، یکى از گزینه هاى جدى 

مدیران سپاهان به شمار مى رود و مذاکرات با او در این 
زمینه انجام شده است؛ هر چند مدیران اصفهانى به جز 
مذاکره با سمیه شهبازى، جلسه اى را هم با نیلوفر اردالن 
برگزار کرده اند تا با برنامه هاى او هم آشنا شوند و سپس 

انتخاب نهایى را انجام دهند.
با توجه به جلسات برگزار شده از سوى مسئوالن باشگاه 
سپاهان با سمیه شهبازى و نیلوفر اردالن به نظر مى رسد 
این دو مربى موفق ســال هاى گذشته فوتبال زنان که 
ســابقه مربیگرى در تیم ملى را هم دارند، گزینه هاى 
اصلى براى تصدى پست ســرمربیگرى تیم فوتبال 
زنان ســپاهان در فصل پیش روى خواهند بود و باید 
دید انتخاب نهایى مدیران باشگاه اصفهانى  چه کسى 

خواهد بود.

رکوردهاى سپاهان؟ بدون 
قهرمانى ارزشى ندارد

گاندوها در اردو

گوچى هلند را به آمریکا 
ترجیح مى دهد؟

باشگاه پرسپولیس نسبت به صدور حکم کمیته استیناف علیه 
خود در پرونده طلب سوشا مکانى معترض است.

 باشگاه پرســپولیس هنوز موفق به پرداخت طلب بازیکنان 
پیشــین داخلى خود نظیر سوشــا مکانى و شــایان مصلح 
نشده است. این در حالى است که هر دو نفر حکم قطعى از 
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال دریافت کرده اند و باشگاه 

پرسپولیس طبق تعهدى که به سازمان لیگ داده است باید 
بدهى خود را تا چند روز آینده با طلبکاران داخلى تسویه کند.

با این حال بخش حقوقى پرسپولیس نسبت به حکم کمیته 
اســتیناف در پرونده سوشــا مکانى اعتراض داشته و قصد 
تنظیم الیحــه دفاعى جدید در خصــوص طلب دروازه بان 

پیشین خود دارد. 

باشگاه پرســپولیس در حالى قصد اعتراض به حکم قطعى 
علیه خــود را دارد که سوشــا مکانى بابت طلــب خود از 
پرسپولیس بارها پســت هاى جنجالى در اینستاگرام علیه 
مدیران فعلى پرسپولیس نظیر ابراهیم شکورى منتشر کرده 
است و تهدید به افشــاگرى علیه معاون اجرایى این باشگاه 

کرده است.

بر اساس اعالم باشگاه پرسپولیس و طبق آن چه که تصمیم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا عنوان شده، لیگ قهرمانان آسیا 

پشت درهاى بسته انجام مى شود. 
مرحله گروهى فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا  از این هفته 
آغاز خواهد شــد. در آستانه شــروع این رقابت ها، باشگاه 
پرســپولیس از دریافت نامه اى مبنى بر برگزارى مسابقات 

پشت درهاى بسته بر اســاس تصمیم کنفدراسیون فوتبال 
آسیا خبر داد.

بنا بر اعالم کمیته امور بین الملل باشــگاه، کنفدراســیون 
فوتبال آسیا روز سه شــنبه در راســتاى آماده سازى براى 
برگزارى مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا که به صورت 
متمرکز برگزار مى شود، در نامه اى به فدراسیون هاى میزبان 

اعالم کرد به منظور حفظ سالمت اعضاى تیم هاى حاضر و 
همچنین مقام هاى رسمى در برگزارى مسابقات، رقابت ها 
پشت درهاى بسته انجام خواهد شــد و هیچ تماشاگرى در 

ورزشگاه ها حضور پیدا نمى کند.
به این ترتیب ماده ســوم از پروتکل هــاى ابالغى مربوط 
به مقابله با کوویــد19، اجرایى خواهد بود. کنفدراســیون 

فوتبال آســیا در پایان تاکید کرد؛ آماده پاسخ گویى به تمام 
ســواالت و شــبهات،  دریافت نقطه نظرات باشــگاه ها و 
فدراســیون هاى حاضر در رقابت ها اســت.  نامه مذکور به 
صورت جداگانه براى هــر یک از گروه هــا از جمله گروه 
پنج که پرسپولیس در آن حضور دارد، تنظیم و ارسال شده 

است.

خبرى از تماشاگران در آسیا نیست

انتخاب چالشى سپاهان براى فوتبال زنان

سپس محمد عباس زاده و امین قاسمى نژاد حضور دارند 
کــه جدى ترین تهدید 
براى کفــش طالیى 

یک گل هم به ثمر رســاند ت
جدى ترینگزینه آقاى گلى لق
محمد عباس زاده مهاجم تیم

هافبک تیم سپاهان در مورد رسیدن اینت
کرد.

محمد کریمى گفت: به نظرم این رک
هدف ما است. هدف ما ایناست
انجام بدهیم و به پیروزى برس
بازیکن تیم فوتبال سپاهان
نقشهافبک هاى سپاها
خوشحالم و از اینکه توانس
ااد امیدوار تیم شاد مى شون
گلزنان باشد؛ اما اینکه گف
مهاجمان یا مدافع قبول ند
براى رسیدن به
کریمى در
ملى سهم
است، گف
خونه به

از نظر فنىاخالقى، هم 
هرکسى سرمربى تیم ملى شود تفکرات و تاکت
همان اســاس بازیکنان مد نظرش را به اردوى

سرمربى تیم ملى احترام قائل هستم.
وى افزود: چه کسى هست که از دعوت به تیم مل
شوم سعى مى کنم قابلیت هایم را نشان بدهم. تا
تالش مى کنم و سعى مى کنم بهترین بازیهایم

رکوردهاى سپا
قهرمانى ارزش

ا ى خب
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر در ثبت شرق 

اصفهان 
شماره: 1400/2027000762 تاریخ:  1400/01/16 دراجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل 
که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

1- راي شماره 139960302027019500 مورخ 1399/11/26فاطمه بدیعی گورتی فرزند 

تقى بشماره شناسنامه 18848 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283891913 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 7240 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/79 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
2- راي شماره 139960302027019672 مورخ 1399/11/28نازنین شیخ صادقی فرزند 

مرتضى بشماره شناسنامه 737 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284887162 در یک و نیم 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 202/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
3- راي شماره 139960302027019661 مورخ 1399/11/28فرشته رحیم زاده  فرزند 

احمد بشماره شناسنامه 567 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286405297 در یک و نیم 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 202/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
4- راي شماره 139960302027019653 مورخ 1399/11/28نیروانا شیخ صادقی فرزند 

مرتضى بشماره شناسنامه 400 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290612269 در یک و نیم 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 202/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
5- راي شماره 139960302027019660 مورخ 1399/11/28پیام شیخ صادقی فرزند 

مرتضى بشماره شناسنامه 4046 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285171977 در یک و نیم 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 202/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
6- راي شماره 139960302027018528 مورخ 1399/11/07نسیم نساج پور اصفهانی 

فرزند احمد بشــماره شناسنامه 6189 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293284548 در 
ششدانگ یکباب مغازه ( تعمیرگاه) احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 371 فرعی 
از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 41/85 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی محى الدین کاشفى.
7- راي شــماره 139960302027018655 مورخ 1399/11/11پریسا سلیمانى طادى 

فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 475 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288256302 در 
ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3و2و1 فرعی از اصلی 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 413/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی رحمت اله عنایتى دولت آبادى .
8- راي شــماره 139960302027016978 مــورخ 1399/10/08علیرضــا دهنــوى 

خوراســگانى فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 9922 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283801094 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 

5669 واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/11 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی خانم شمسى جان زمانى خوراسگانى .
9- راي شــماره 139960302027020684 مورخ 1399/12/24حسین کماجیان  فرزند 

کاظم بشماره شناسنامه 44471 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282367447 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 44129 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/22 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
10- راي شماره 139960302027020446 مورخ 1399/12/14علی انصاري امین فرزند 

رضا بشماره شناسنامه 40980 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282335081 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12685 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 99/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حسن فروغى ابرى فرزند کاظم .
11- راي شماره 139960302027018070 مورخ 1399/11/01عباسعلی ملکیان جبلی 

فرزند اسماعیل بشماره شناســنامه 57 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659526365 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3749 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 138/60 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
12- راي شــماره 139960302027020429 مورخ 1399/12/13مصطفی فغانی فرزند 

عباس بشماره شناسنامه 173 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291430271 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 271/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حاج محمد على فزوه فرزند محمد حسن.
13- راي شــماره 139960302027020521 مورخ 1399/12/18سید محمد حسینی 

کمال آبادي فرزند سید على بشــماره شناســنامه 20 صادره از جرقویه علیا بشماره ملی 
5649848841 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 

15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی احمد آبشاهى.
14- راي شــماره 139960302027017489 مــورخ 1399/10/20ســعید گیاهچین 

خوراســگانی فرزند رمضانعلى بشــماره شناســنامه 474 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291441948 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6072 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
عادي از مالک رسمی رمضانعلى گیاه چین خوراسگانى .

15- راي شماره 139960302027017491 مورخ 1399/10/20راضیه جوکار سمسوري 

فرزند حسین بشماره شناسنامه 1373 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291518398 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6072 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 200/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

رمضانعلى گیاه چین خوراسگانى .
16- راي شماره 139960302027019245 مورخ 1399/11/20علی یار سرلکی فرزند 

غالم بشماره شناسنامه 5576 صادره از داران بشــماره ملی 1159005079 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 25/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى حاج 

میرزا محمد برادران توتونچى .
17- راي شــماره 139960302027020486 مورخ 1399/12/16مرتضى قادرى فرزند 

عبدالرحمن بشماره شناســنامه 12798 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283829789 در 
سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 

9077 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 46 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

18- راي شماره 139960302027020487 مورخ 1399/12/16عبدالرسول قادري فرزند 

عبدالرحمن بشماره شناسنامه 636 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291424083 در سه 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 9077 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 46 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
19- راي شماره 139860302027006645 مورخ 1398/06/13 فخري عرب زاده قلع 

ریز فرزند محمد بشماره شناســنامه 1113 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283965747 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 155 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/64 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی مریم خانم مطبوعى فرزند محمد.
20- راي شــماره 139960302027018654 مــورخ 1399/11/11ســعید امینى پزوه 

فرزند حسین بشماره شناسنامه 15904 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283860112 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5372 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 30/34 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی آقایان جواد و محمود و حسن ربانى .
21- راي شــماره 139960302027018835 مــورخ 1399/11/14نرگس قادري زفره 

فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 29 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659573371 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9971 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 177/02 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
22- راي شماره 139960302027018836 مورخ 1399/11/14آیت اله قادري زفره ئی  

فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 44 صادره از زفره بشماره ملی 5659584004 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9971 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 177/02 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
23- راي شــماره 139960302027020003 مــورخ 1399/12/04المیرا زارعی فرزند 

اکبر بشماره شناسنامه 1272128954 صادره از اصفهان بشماره ملی 1272128954 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10887 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/86 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
24- راي شــماره 139960302027018037 مــورخ 1399/11/01ابوالفضــل زارعی 

محمودآبادي فرزنــد غالمرضا بشــماره شناســنامه 2182 صادره از یزد بشــماره ملی 
4489938527 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/60 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
25- راي شماره 139960302027019138 مورخ 1399/11/19صفیه مستقیم ارخوري 

فرزند عباس بشماره شناسنامه 914 صادره از مشهد بشماره ملی 0936414235 در 50/53 
سهم مشاع از 166/45 سهم یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 166/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
26- راي شــماره 139960302027019137 مورخ 1399/11/19سید مجتبی اقادادي 

فرزند مرتضى بشماره شناسنامه 75187 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281845736 در 
115/92 سهم مشاع از 166/45 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از 

قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 166/45 مترمربع. خریداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .

27- راي شماره 139960302027019256 مورخ 1399/11/21حسین قاسمی سرشت 

فرزند محمود بشماره شناســنامه 48 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291400893 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 فرعی از اصلی 10279 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/78 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
28- راي شماره 139960302027019508 مورخ 1399/11/26رضا حیدري شریف ابادي 

فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 3593 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5658873584 در دو 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12687 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 150/50 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
29- راي شــماره 139960302027019511 مورخ 1399/11/26مسلم حیدري شریف 

ابادي فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659712452 در 
چهار دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12687 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/50 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
30- راي شماره 139960302027017654 مورخ 1399/10/22زهره درخشنده نیا فرزند 

محمد بشماره شناسنامه 37536 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282302817 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 70 فرعی از اصلی 15192 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 41/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
31- راي شماره 139960302027017861 مورخ 1399/5/11بتول رحیمی فرزند رحیم 

بشماره شناسنامه 2560 صادره از خوراسگان بشــماره ملی 1283693585 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 156/50 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
32- راي شــماره 140060302027000041 مورخ 1400/01/08علیرضا بیگی ورزنه  

فرزند حسن بشماره شناسنامه 1270506129 صادره از کوهپایه بشماره ملی 1270506129 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/09 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
33- راي شماره 139960302027020493 مورخ 1399/12/16جمشید رضا کرمی فرزند 

رحمان بشماره شناسنامه 8 صادره از بروجن بشماره ملی 6299785632 در سه دانگ یکباب 
مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 54/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی آقاى عباس شاهزیدى .
34- راي شماره 139960302027020492 مورخ 1399/12/16محمد رضا رضا کرمی 

فرزند جمشید بشماره شناسنامه 920 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289486204 در سه 
دانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 54/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی آقاى عباس شاهزیدى .
35- راي شماره 139960302027017462 مورخ 1399/10/18احمد حمامى خوراسگانى 

فرزند محمدحسین بشــماره شناســنامه 1270244949 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1270244949 در یک و نیــم دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین 

پالك 48 فرعی از اصلی 15192 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 213/93 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی  آقاى محمد حسین حمامى 

خوراسگانى.
36- راي شماره 139960302027019113 مورخ 1399/11/18محمدرضا طالبی فرزند 

فتح اله بشماره شناسنامه 1642 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287769594 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 336/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

محمدرضا سید هندى.
37- راي شــماره 139960302027019112 مورخ 1399/11/18حسین علی عسگري 

فرزند خیراله بشماره شناسنامه 938 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287682987 در سه 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 336/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی محمدرضا سید هندى.
38- راي شماره 139960302027019528 مورخ 1399/11/26سعید آئین خواه فرزند 

حسن بشماره شناسنامه 31 صادره از فریمان بشــماره ملی 0849451371 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7741 باقیمانده  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 68/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی محمود غالمى فرزند حسین.
39- راي شــماره 139960302027018850 مــورخ 1399/11/14رحمت اله غفوري 

جبلی فرزند شکراله بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659525891 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 128/21 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی  

عبدالرحیم کشاورز فرزند محمدرضا.
40- راي شــماره 139960302027019486 مــورخ 1399/11/26رضا قضاوي فرزند 

رمضان بشماره شناسنامه 7538 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283777177 در ششدانگ 
یکباب ساختمان باستثناء بهاى ربعیه اعیانى آن احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
5987 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 49/18 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

41- راي شماره 139960302027020217 مورخ 1399/12/09مهدي حاتمیان  فرزند 

مصطفى  بشماره شناســنامه 4692 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1288295472 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی از اصلی 10354 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
42- راي شــماره 139960302027019497 مورخ 1399/11/26مرضیه نظري  فرزند 

احمد آقا بشــماره شناســنامه 9722 صادره از الیگودرز بشــماره ملی 4170087399 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5 فرعی از اصلی
 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 192/38 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
43- راي شــماره 139960302027019488 مورخ 1399/11/26سعید فراز پور فرزند 

محمدرضا بشماره شناســنامه 1761 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291499121 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 
9063 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 57/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی عباس صناعى خوراسگانى فرزند محمود .
44- راي شماره 139960302027020447 مورخ 1399/12/14شهناز کیانى ابرى فرزند 

حسن بشماره شناسنامه 36 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291366393 در ششدانگ 
یکباب قطعه زمین مزورعى با کاربرى کشــاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 12863 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1311/57 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
45- راي شــماره 139960302027016268 مورخ 1399/9/25علیرضا علیزاده فرزند 

محمدعلی بشماره شناســنامه 563 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291442839 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8917 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 197/00 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی آقاى قدرت اله قاسمى ارداجى .
46- راي شــماره 139960302027017803 مورخ 1399/10/23امید صدیقى مورنانى 

فرزند سعید بشماره شناسنامه 1271659662 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271659662 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 333 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
47- راي شــماره 139960302027020397 مــورخ 1399/12/12علیرضا طباطبایی 

کیش فرزند حسین بشماره شناسنامه 555 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291463461 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7196 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 224/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
48- راي شــماره 139960302027020004 مورخ 1399/12/04مجتبى شــاه زیدى 

فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1107 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288150172 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11516 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 1144/73 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی على اکبرى فرزند حسین.
49- راي شــماره 139960302027019581 مــورخ 1399/11/27مهــدي کریمــی 

خوراســگانی  فرزند على بشــماره شناســنامه 9143 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1283793301 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6104 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/42 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
50- راي شماره 139960302027020288 مورخ 1399/12/10سید مصطفی طباطبایی 

فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 2379 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291599258 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10780 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 112/08 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی بى بى خانم مجردیان .
51- راي شماره 139960302027020211 مورخ 1399/12/09مرتضی اکبري  فرزند 

ابراهیم بشماره شناســنامه 300 صادره از نائین بشماره ملی 1249339601 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 231/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
52- راي شماره 139960302027020491 مورخ 1399/12/16مهدي فضیله  فرزند على 

بشماره شناسنامه 844 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290765693 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 259 فرعی از اصلی 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/97 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
53- راي شماره 139960302027017853 مورخ 1399/10/25اشرف اسماعیلى فرزند 

براتعلى بشماره شناسنامه 865 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287861695 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 172/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
54- راي شــماره 139960302027017852 مــورخ 1399/10/25منوچهــر قفقازي 

خوراســگانی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 7794 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1283779730 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 

1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 172/30 مترمربع. خریداري طی ســند 
رسمی.

55- راي شــماره 139960302027020094 مــورخ 1399/12/05اصغر فرزین فرزند 

محمدعلی بشماره شناســنامه 1672 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287938671 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 88/13 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

رضا کشاورز هفدانى.
56- راي شماره 139960302027018635 مورخ 1399/11/09ملیحه چنکوك فرزند 

حسین بشماره شناسنامه 1497 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286868122 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 97/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
57- راي شــماره 139960302027020514 مورخ 1399/12/17پریسا بختیاري رنانی 

فرزند مجید بشماره شناسنامه 1272042545 صادره از اصفهان بشماره ملی 1272042545 
در 0/625 سهم مشاع از 2/5 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 1 فرعی از اصلی 5928 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 260/34 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى میباشد.
58- راي شماره 139960302027019296 مورخ 1399/11/25کریم اسالمی پور فرزند 

عبدالرضا بشماره شناسنامه 1 صادره از نائین بشــماره ملی 1249681731 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 267 فرعی از اصلی 15234 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/45 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
59- راي شماره 139960302027020690 مورخ 1399/12/24محمدعلی عراقی خوزانی 

فرزند عباس بشماره شناســنامه 49 صادره از خمینى شهر بشماره ملی 1141518767 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 7417 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/78 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
60- راي شماره 139960302027018795 مورخ 1399/11/13رضوان علی محمدي 

فرزند مجتبى بشماره شناسنامه 1552 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286694329 در 8 
حبه مشاع از 72 یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12543 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 424/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی آقاى مجتبى على محمدى و بانو زهرا زینلى خوندابى .
61- راي شماره 139960302027018794 مورخ 1399/11/13ذبیح اله علی محمدي 

فرزند مجتبى بشماره شناسنامه 702 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286654815 در 16 
حبه مشاع از 72 یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12543 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 424/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی آقاى مجتبى على محمدى و بانو زهرا زینلى خوندابى .
62- راي شــماره 139960302027018792 مورخ 1399/11/13مسعود علی محمدي 

فرزند مجتبى بشماره شناسنامه 1150 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287933459 در 16 

حبه مشاع از 72 یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12543 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 424/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی آقاى مجتبى على محمدى و بانو زهرا زینلى خوندابى .
63- راي شماره 139960302027018791 مورخ 1399/11/13حمیدرضا علی محمدي 

فرزند مجتبى بشماره شناسنامه 956 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286750563 در 16 
حبه مشاع از 72 یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12543 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 424/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی آقاى مجتبى على محمدى و بانو زهرا زینلى خوندابى .
64- راي شماره 139960302027018778 مورخ 1399/11/13حبیب اله علی محمدي 

فرزند مجتبى بشماره شناسنامه 58996 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281684678 در 
16 حبه مشاع از 72 حبه یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12543 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 424/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
عادي از مالک رسمی آقاى مجتبى على محمدى و بانو زهرا زینلى خوندابى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/01/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/05 م الف: 1119845 مهدى 

شبان- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /1/114 

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک   پالك  شماره 933  واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سجاد رادى   فرزند مظاهر در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه 
مورخ 1400/2/16 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 1400/1/21 -   1119068/ م الف رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد  – مهدى صادقى وصفى/1/113   

 فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602030000122      خانم مهین شیعه  فرزند رجبعلى  باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 1177/3 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان شــده است که دردفتر شــماره 139920302030003752 الکترونیک 

امالك  امالك بنام نامبرده ثبت و سند چاپى شماره 786524 سرى ج 98 بنام نامبرده صادر 
و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. 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 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 1400/01/21، 1120774/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف 

آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/1/118

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 140085602030000093      آقاى محمود قلعه ســفیدى  فرزند اسداله  باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 428/21 فرعى مجزى شده از 428 اصلى واقع  در 
قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان شده است که درصفحه 593  دفتر 318 امالك  
ذیل ثبت 60581 بنام اسفندیار نصیران نجف آبادى  فرزند خدا رحم  صادر و تسلیم گردیده  
و بموجب سند انتقال 36833 مورخه 1380/12/6 دفترخانه 16 نجف آباد  به نامبرده انتقال 
گردیده و بعداً بعلت تکرارى بودن پالك ثبتى مذکور به پالك ثبتى 428/70 اصالح شده 
است 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 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 تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1400/01/21، 1120770/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف محسن نساج نجف آبادى/1/119

 فقدان سند مالکیت 
شــماره: 139985602030018732      خانم عظیمه یکپائى نجف آبادى  فرزند جمشید 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت دو دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 1725 واقع در قطعه هفت 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان شده است  که سند مالکیت آن در صفحه 164 دفتر 485 
امالك ذیل ثبت 114283 بنام نامبرده ثبت و سند به شماره چاپى 805772 صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب 
کشى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ 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 
1400/01/21، 1120768/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف محسن نساج نجف آبادى/1/120

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 139985602030017034      آقاى ابراهیم مرادى  فرزند قریب باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 1270 فرعى مجزى شده از 1081 از 861 و 860 واقع در قطعه 
هشت نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که سند مالکیت آن در صفحه 2 دفتر 443 امالك 
بنام محمد باقر قاهرى فرزند مصطفى ثبت و سند بشــماره چاپى 086404 صادر و تسلیم 
گردیده و بقموجب ســند انتقال 17053 مورخه 1394/6/22 دفترخانه 275 نجف آباد به 
نامبرده انتقال گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ 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 1400/01/21، 1120735/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف 

آباد از طرف آفرین میر عباسى/1/121
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زمان مناسب اندازه گیرى
فشار خون

مضرات مصرف زیاد عسل
اایادعسل مصرفز مضرات

عسل فواید درمانى زیادى دارد. این ماده حاوى آنتى اکسیدان و برخى مواد 
معدنى مهم مى باشد پس در حقیقت عسل به عنوان جایگزینى سالم براى 
قند به بازار عرضه مى گردد. اما اخیرا انتقاداتى علیه عسل صورت گرفته 
است در حالیکه طرفداران عسل آن را ماده اى مغذى مى دانند، منتقدین 

احساس دیگرى راجع به عسل دارند. 

1. افزایش وزن
یک قاشق غذاخورى عسل حاوى 64 کالرى اســت که این مقدار نسبتا 
زیاد است. اگر چه ممکن اســت خیلى زیاد بنظر نرسد اما بعضى افراد این 
مقدار عسل را روزانه استفاده مى کنند. به عسل، شکر نیز اضافه مى شود و 

این همانى است که طى فرآورى به بعضى غذاها و نوشیدنى ها افزوده 
خواهد شد. مصرف مکرر قند اضافى با افزایش وزن ارتباط دارد. طبق 
گفته سازمان جهانى بهداشت مصرف روزانه قند باید 10 درصد از کل 

کالرى هایى که در روز مصرف مى کنیم ، کمتر باشد.

2. ایجاد حساسیت
اگر چه حساسیت هایى که عسل منشا آن است کمیاب 
هستند اما افزایش مصرف غذاهاى حاوى عسل 
به عنوان یک ماده اصلى ممکن اســت باعث 
ایجاد حساسیت نیز شود. افرادى که به گرده 
گل حساس هستند ممکن است به عسل 
نیز حساسیت داشته باشند. حساسیت به 
عسل ممکن است منجر به آنافیالکسى 
شــود که یک بیمارى تهدید کننده 
زندگى مى باشد. این بیمارى با بثورات 
پوستى، تورم صورت، تهوع، استفراغ 
و شوك همراه اســت. اعتقاد براین 
است که این حساسیت ناشى از موم 
عسل مى باشد، موم ماده اى است که 
زنبورها هنگام ســاخت النه زنبورى 

خود مورد استفاده قرار مى دهند.

3. ایجاد بوتولیسم در نوزادان
بوتولیسم در نوزادان زمانى اتفاق میافتد که 
یک اسپورباکترى که دربدن باعث تولید سم 
مى شــود را مصرف کند. این امر به دلیل وجود 
بوتولین C در عسل که یک سویه باکتریایى است 
رخ مى دهد. بوتولیسم نوزاد ممکن است منجر 
به اختالل در عملکرد هــاى حرکتى و 
اتونومیک او شــود. عالئم این بیمارى 
شامل یبوســت، فالپى، افتادگى پلک، 
ازبین رفتن حالت صورت، عدم کنترل در 
نگهدارى سروگردن، گریه هاى مکرر و نارسایى 
تنفسى او شــود. به همین دلیل اکیدا توصیه مى شود که از 

دادن عسل و محتویات آن به کودکان زیر یک سال خوددارى کنید.

4. باالرفتن سطح قند خون
اگر چه عسل مى تواند جایگزین مناســبى براى شکر باشد اما با این حال 

حاوى شکر است. مطالعات نشــان مى دهد که مبتالیان به دیابت عسل 
را با احتیاط مصرف کنند. مصرف طوالنى مدت عســل مى تواند سطح 
هموگلوبین A1C ( هموگلوبین محدود به گلوکز) را در خون افزایش دهد. 
مقادیر زیاد هموگلوبین محدود به گلوکز مى تواند به معناى خطرى بدتر از 
دیابت باشد. عسل ممکن است اثراتى شبیه به شکر و شربت ذرت با فروکتوز 
باال(یک افزودنى مضر) داشته باشد. در یک تحقیق نشان داده شده است 
که هر ســه ماده باعث افزایش ترى گلیسرید و اختالل در پاسخ به گلوکز 
خواهند شد. با این حال برخى از مطالعات اثرات ضددیابتى عسل را نیز بیان 
مى کنند. عسل ممکن اســت براى افراد دیابتى مضر نباشد اما بهتر است 

قبل از استفاده با پزشک مشورت کنند.

5. اسهال
عسل مى تواند باعث اسهال شــود زیرا حاوى فروکتوز و به مقدار زیادى 
گلوکز است. این گلوکز باعث جذب ناقص فروکتوز در بدن مى شود و اسهال 

را به دنبال خواهد داشت.

6. بروز مسمومیت غذایى
عسل بطور طبیعى حاوى میکروب اســت که شامل باکترى ها، مخمرها 
و قارچ ها مى باشــد که از طریق گرد و غبار، هوا، خاك و گرده گل بوجود 
مى آیند اما از آنجا که عسل خاصیت ضد میکروبى دارد پس دلیلى براى 
نگرانى نیست .با این وجود احتمال دارد که عسل حاوى آلودگى ثانویه باشد 
که ناشى از پردازش آن توسط انسان است. اگر چه امکان بروز این موارد 
صحیح بنظر نمى رسد اما اگر سابقه مســمومیت غذایى دارید در مصرف 

عسل خالص محتاط تر باشید.

7. پوسیدگى دندان
عسل حاوى شکر است و خاصیت چسبندگى دارد. اگر بعد از مصرف عسل 
دندان هایتان را به خوبى شستشو ندهید آنها دچار پوسیدگى مى شوند. عسل 
باعث پوسیدگى در دندان هاى کودکانى که از پستانک هاى آغشته به عسل 
استفاده مى کنند نیز خواهد شد. قند موجود در عسل مى تواند باعث حضور 
باکترى ها شود و رشد آن ها را تکثیر دهد. برخى معتقدند قندهاى طبیعى 
درعسل ممکن است داراى اثرات مشابهى مانند قندهاى تصفیه شده باشد 

اما وجود این امر اثبات نشده است.

8. ایجاد خونریزى
عسل مى تواند تاثیرى بر مهارکنندگى انعقاد خون داشته باشد. اگرچه هنوز 
دلیلى براى اثبات این ادعا وجود ندارد اما در صورت بروز هرگونه خونریزى 

با مصرف عسل، به پزشک مراجعه کنید.

یک متخصص بیمارى هاى عفونى و گرمسیرى در 
پاسخ به این ســوال که در شرایط فعلى و با توجه به 
آغاز موج چهارم کرونا توصیه مى کنید افراد با داشتن 
چه عالئمى به مراکز درمانى مراجعه کنند؟، گفت: 
عالئم ابتال به کووید 19 نســبت به گذشته فرقى 
نکرده اســت، اما در حال حاضر توصیه بر این است 
که هر فردى که دچار نشانه هاى این بیمارى حتى 
کوچکترین عالئم شد، حتما به مراکز درمانى مراجعه 
کند و این در حالى است که در گذشته توصیه مى شد 

در بسیارى از موارد نیازى به مراجعه نیست.
حمید عمــادى ادامه داد: هم اکنــون تعداد زیادى 
از موارد ابتال به کرونا از نــوع ویروس جهش یافته 
انگلیسى است و این ویروس بسیار سریع پیشرفت 
مى کند و بیمــار را دچار عالئم شــدید این بیمارى 
مى کند و به همین دلیل توصیه ما این است که افراد 
با مشاهده هر نوع عالئمى هر چند خفیف به پزشک 

مراجعه کنند.
این متخصص بیمارى هاى عفونى و گرمســیرى 
در پاسخ به این ســوال که پیک چهارم تا چه زمانى 
طول مى کشد؟ توضیح داد: این موضوع تا حد زیادى 
به خود ما بســتگى دارد، همه ما قبــل از ایام نوروز 
مى دانســتیم که با توجه به برخوردى که مسئولین 
نسبت به این بیمارى دارند، بعد از عید پیک چهارم 

کرونا آغاز مى شود.
وى افزود: اگر در حال حاضر مانند بسیارى از کشور ها 
و همچنین مثل اقدامى که خودمان در آذر ماه سال 
گذشــته انجام دادیم براى مدتى یک تعطیلى همه 
جانبه داشته باشیم، مى توانیم به بهبود اوضاع و پایان 
این پیک طى 4 هفته آینده امیدوار باشــیم، اما در 
صورتى که نسبت به اوضاع بى تفاوت باشیم حدود 2 
تا 3 ماه دیگر درگیر این پیک هستیم و این موضوع 

تا حد زیادى به عملکرد دولت و مردم بستگى دارد.

با هر عالمت کوچکى به 
پزشک مراجعه کنید

مصرف خرما به عنــوان ماده غذایى مهــم و انرژى زا بودن یکــى از مهم ترین
 اولویت هاى هر خانواده ایرانى در سفره افطار است. خرما طعم شیرین و اشتها آورى 
دارد اما میانه روى در مصرف آن بسیار مهم است زیرا مصرف بیش از حد آن مى تواند 
منجر به افزایش وزن شود، ولى اگر به مصرف دو یا سه دانه از آن در روز بسنده کنید، 

مى توانید از حداکثر فواید خرما با معده اى سالم بهره مند شوید.
بیشــترین کالرى موجود در خرما از کربوهیدرات ها تأمین مى شود و 

حاوى برخى ویتامین ها و مواد معدنى مهم اســت و عالوه بر 
مقدار زیادى فیبر، آنتى اکسیدان زیادى نیز دارد.

خرما حــاوى مقادیر کافى ویتامین C، کلســیم، 
منیزیم، فسفر، آهن و منگنز است که تمامى 

آن ها به بهبود ســالمت اســتخوان شما 
کمک مى کنند.

حفظ ســالمت اســتخوان ها براى 
جلوگیرى از اختالالت مرتبط با آن 
مانند پوکى استخوان که ناشى از 
کمبود ویتامین D و کلسیم است، 

ضرورى است.
از جملــه مزایاى خرمــا براى 
پوست این است که مقدار زیادى 
ویتامین C دارد که مى تواند تولید 
کالژن را افزایش دهد و همچنین 

به دلیل دارا بــودن فالونوئید ها از 
آفتاب سوختگى جلوگیرى مى کند.

آیا کودك یک تا دو ساله مى تواند خرما 
را بدون مشــکل بخــورد و هضم کند؟ 

این سوالى است که مرکز بهداشت کودك 
آمریکا به آن پاســخ داده و مشــروط بر اینکه 

کودك یک دانه کامل خرما را نخورد، این کار را تایید کرده اســت؛ زیرا خوردن 
دانه کامل باعث خفگى مى شــود، اما با تقطیع یا له کردن آن و زیرنظر داشــتن 
کودك هنگام خوردن آن مصرف خرما براى کودك بالمانع اســت. این هشدار 

انواع میوه هاى خشک که باعث احتمال خفگى در در مــورد 
کودکان خردسال مى شود نیز 

داده مى شود. کر
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داده مى شود.

گل سرسبد سفره افطار 

نتایج یک پژوهش در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نشان مى دهد کروسین که ماده موثره 
زعفران است باعث بهبود اختالل حافظه فضایى و اجتنابى در حیوانات مبتال به اختالل حافظه 

مى شود.
التهاب مغزى و استرس اکسیداتیو نقش مهمى در ایجاد و پیشرفت بیمارى هاى تحلیل برنده 

سیستم عصبى همچون بیمارى آلزایمر ایفا مى کنند. محققان در پژوهشى تاثیر مصرف 
کروسین را بر اختالل حافظه بیماران مبتال به آلزایمر مورد بررسى قرار داده اند.

بنا بر اعالم پایگاه نتایج پژوهش هاى سالمت کشور، تزریق محیطى لیپوپلى ساکارید 
موجب القاى التهاب مغزى و آسیب عملکردهاى حافظه و یادگیرى مى گردد. گزارش 
شده است که کروسین، جزء فعال اصلى گیاه  زعفران، داراى خواص آنتى اکسیدانى، 

ضد التهابى و ضدآپوپتوز مى باشد.
پژوهشــگران هدف از انجام این مطالعه را بررســى اثر محافظت نورونى 
کروسین بر التهاب مغزى و اختالل حافظه القا شده توسط لیپوپلى ساکارید 

اعالم کردند. نتایج تحقیق نشــان داد، مصرف کروسین مى تواند بصورت 
یک مکمل در بهبود اختالل حافظــه در بیماران مبتال به آلزایمر مورداســتفاده 

قرار گیرد.

در ســال هاى اخیر فضاى مجازى به جوالنگاه برخى ســودجویان تبدیل شده و 
توانسته اند بسیارى از باورهاى غلط را در ذهن مردم ایجاد کنند.

متاسفانه در مورد نمک خوراکى تبلیغات سـودجویـانه  متعددى وجود دارد؛ از فروش 
نمک هاى تصفیه نشــده تحت عنوان نمک دریاى تصفیه نشده و انواع نمک هاى 
رنگى(صورتى، آبى و...) گرفته تا صحبت هاى نادرست و غیرعلمى در مورد عوارض 
مصرف نمک هاى یددار و از همه بدتر، اطالعات نادرستى که در مورد فواید مصرف 

این نمک ها بر سالمت براى مصرف کنندگان مطرح مى شود.
نمک هایى که در حال حاضر در دکان هر عطارى(همــان صفحه هاى اینترنتى 
متعدد در فضاى مجازى و حتى مغازه هاى سطح شهر) پیدا مى شود و مصرف کننده 

با فهرست بلندباالیى از فواید سالمتى بخش آن روبه رو مى شود؛ فهرست هایى 
که متخصصان پزشکى، تغذیه و صنایع غذایى مى دانند بدون هیچ 

پشتوانه علمى و فقط با اهداف سودجویانه و گمراه کننده 
تهیه  شده اند و بررسى هر یک از آنها به سال ها مطالعه 

بالینى براى اثبات درستى ادعا نیاز دارد.
استفاده از عبارت تصفیه نشــده روى بسته بندى این 

محصوالت افتخارى براى تولیدکنندگان این محصوالت به شمار مى رود! گویى در 
فرآیند تصفیه نمک، انواع و اقسام ترکیبات شیمیایى به نمک هاى خوراکى افزوده 
مى شود و در این محصوالت خبرى از 

این ترکیبات نیست!

گول نمک  هاى تقلبى را نخـوریدتأثیر زعفران در درمان اختالل حافظه
د کروسین که ماده موثره 
ت مبتال به اختالل حافظه 

یمارى هاى تحلیل برنده 
وهشى تاثیر مصرف

رار داده اند.
ى لیپوپلى ساکارید 
مى گردد. گزارش 
صآنتىاکسیدانى،

 نورونى 
ساکارید 

بصورت 
مورداســتفاده 

 در درمان اختالل حافظه
برخى ســودجویان تبدیل شده و  گاه

نمردم ایجاد کنند.
دجویـانه  متعددى وجود دارد؛ از فروش 
دریاى تصفیه نشده و انواع نمک هاى 
ى نادرست و غیرعلمى در مورد عوارض 
ات نادرستى که در مورد فواید مصرف 

نمطرح مىشود.
طارى(همــان صفحه هاى اینترنتى 
طح شهر) پیدا مى شود و مصرف کننده 

ىیىایىایىایى  آن روبه رو مى شود؛ فهرست ه
چچچیچیچهیچهیچ یى مى دانند بدون 

ههدهدهنده گمراه کن
هلعه ها مطا

این  بندى

محصوالت افتخارى براى تولیدکنندگان این محصوالت به شمار مى رود! گویى در 
فرآیند تصفیه نمک، انواع و اقسام ترکیبات شیمیایى به نمک هاى خوراکى افزوده 
مى شود و در این محصوالت خبرى از 

این ترکیبات نیست!

وری بىر ى ول

موجب عوارضى مانند سکته هاى فشار خون باال چون بى عالمت اســت مورد غفلت قرار مى گیرد و فقط زمانیکه 
مغزى و قلبى، خون ریزى در چشم و بینى و بیمارى هاى کلیوى شود، فرد متوجه فشار خون باالى خود مى شود. به همین 
دلیل این بیمارى را با نام کشنده بى صدا مى شناسند. به همین دلیل افراد زیادى دستگاه فشار سنج تهیه مى کنند تا فشار 

خون روزانه شان را اندازه گیرى کنند، بنابراین باید بهترین زمان براى اندازه گیرى فشارخون را بدانند.
دکترمحمدرضا محمدحسنى، متخصص قلب و عروق درباره گرفتگى عروق و بهترین زمان اندازه گیرى فشار خون 
مى گوید: فشارخون قبل از صبحانه یا عصر اندازه گیرى شود. فشار خون باال بیمارى شایع، رایج و بى عالمت است که در 

جامعه مورد غفلت قرار گرفته است. این بیمارى حدود 20 درصد مردان و 25 درصد زنان را درگیر مى کند. 
الزم است براى پیشگیرى از گرفتگى عروق کرونر، مصرف قند و چربى را کاهش دهیم، به طور مداوم ورزش و از استرس 

دورى کنیم تا بتوانیم از این بیمارى دور بمانیم.
توصیه پزشکان این است که همه مردم هر پنج سال یک بار فشار خون خود را اندازه گیرى کنند. اگر فشار خون در حد 
نرمال 12 روى 7 باشد، هر پنج سال، اگر کمى باالتر از نرمال باشد، هر ســه سال یک بار و اگر باال باشد، هر سال باید 
بررسى شود و بیمار از دارو استفاده کند. این متخصص درباره نحوه اندازه گیرى فشار خون گفت: بهتر است فشار خون 
قبل از صبحانه یا عصرها اندازه گیرى شود. اگر فشــار خون در فرد بالغى که غذا نخورده باشد، هیجان نداشته باشد و 
حداقل 10 دقیقه استراحت کرده و سیگار نکشیده باشد باالتر از 12 روى 8 باشــد، فشار خون نرمال تلقى نمى شود؛ 

همچنین اگر 14 روى 9 باشد فشار خون باال محسوب مى شود و نیاز به درمان دارد.

ناسب اندازه گیرى
خون

سکه موجب عوارضى مانند
ش

استرس مانع اصلى در کنترل سطح قند خون فرد 
است. هورمون هاى استرس در بدن ممکن است 
به طور مستقیم بر سطح قند خون تاثیر بگذارند. اگر 
شما تحت تاثیر استرس قرار گرفتید، بدن شما به 
این موضوع پاســخ مى دهد. براى این پاسخ بدن 
شــما هورمون هاى کورتیزول و آدرنالین ترشح 

مى کند. 
اگر شما دیابت داشته باشید، بدن شما قادر به کنترل 
میزان باالى گلوکز آزاد شــده نیست و چنان چه 
نتوانید گلوکز را به انــرژى تبدیل کنید، در جریان 
خون شما ذخیره و باعث مى شــود که سطح قند 

خون شما افزایش یابد. 
اســترس مى تواند بر افراد مختلف تاثیر متفاوتى 
داشته باشد و بر مبتالیان به انواع دیابت هم تاثیرات 
متفاوتى دارد. افرادى که دیابت نوع 2 دارند، زمانى 
که تحت فشار اســترس ذهنى قرار مى گیرند، به 
طور کلى سطح قند خون شان افزایش مى یابد و 
افرادى هم که دیابت نوع یک  دارند، ممکن است 
پاسخ هاى متفاوتى داشته باشند و به این معناست 
که ممکن است این افراد بر اثر استرس زیاد، سطح 
قند خون شــان افزایش یا برعکس کاهش یابد.

همان طور که اشاره شد ، بر  اثر استرس سطح قند 
خون افزایش مى یابد و اگر بیمار یا مصدوم باشید، 
این موضوع درباره شما و مبتالیان به دیابت نوع 1 

و 2 هم صدق مى کند.

چگونه استرس 
بر دیابت تأثیرمى گذارد؟
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مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در اولین جلسه 
شوراى معاونین این شــرکت بر مانع زدایى در زمینه 
ارائه خدمات پایدار آبفا در شــهرها و روســتاها تاکید 

کرد.
هاشــم امینى با بیان اینکه رهبر  انقالب در ادامه شعار 
ســال 99 که جهش تولید نام داشــت، امسال را سال 
«تولید، پشــتیبانى ها و مانع زدایى هــا» نام گذارى 
کردند، عنوان کرد: در ســال 1400 تمام تالش ها در 
جهت ارتقا و توسعه خدمات آبفا در سطح استان انجام 

مى شود. 
وى اعالم کرد:  با توجه به کم آب بودن کشور و تکرار 
خشکسالى، براى سازگارى و کاهش اثرات مخاطرات 
پیش رو، باید برنامه ریزى داشت و مدیریت منابع آب 
از اقدامات عملى براى دستیابى به این مهم محسوب 

مى شود.
رئیس هیات مدیره شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره 
به اهمیت مدیریت مصرف آب در کاربرى هاى مختلف 
عنوان کرد: شــاخص هاى بارندگى ســال آبى جارى 
نشان مى دهند که  منابع آبى کشور وضعیت مطلوبى 
ندارند و بنابراین براى برون رفت از آثار ناشى از پدیده 
خشکسالى باید مصرف آب در تمام زمینه ها به خوبى 

مدیریت شود. 
وى با اشــاره به اینکه متاســفانه هنوز برخى از مردم 
موضوع کم آبى را جــدى نگرفته اند، ادامــه داد: در 
چند سال اخیر شــرکت آبفا استان اصفهان با آموزش، 
فرهنگ  ســازى، در اختیار گذاشــتن لوازم کاهنده و 
سیاست گذارى هاى مناسب،  مشترکین خود را ترغیب 
به کاهش مصرف نمود و گواه این مطلب کاهش سرانه 
مصرف آب شرب از 186 لیتر در سال 1389 به 150 لیتر 

در شبانه روز در سال 1399 است. 
امینى  با بیان اینکه استان اصفهان یکى از استان هاى 
اسیر خشکســالى اســت که به علت  کاهش نزوالت 
جــوى و در نتیجه کاهش میزان آب هاى ســطحى و 
زیرزمینى با مشکالت بسیار زیادى دست و پنجه نرم 
مى کند تصریح کرد: در دهه اخیر با هدف تامین پایدار 
آب شرب مشترکین، اقدامات متنوعى در دستور کار قرار 
گرفته است که از جمله مهم ترین آنها مى توان به حفر 
چاه ها، راه اندازى آب شیرین کن، بهره مندى از سیستم 
تله مترى و تله کنترل، سامانه پایش فشار شبکه، کشف 
انشــعابات غیر مجاز ، توجیه مشــترکین پرمصرف و 

فعالیت هاى فرهنگى نام برد.  
وى با تاکید بر اینکه بهره ورى منابع آبى باید افزایش 

یابد اضافه کــرد:  با توجه به اهمیتى که آب شــرب و 
بهداشت مردم دارد، شــرکت آب و فاضالب استان به 
گونه اى عمل کرد که امروز میزان هدررفت شبکه هاى 
استان اصفهان کمترین میزان در کشور است و از 34 به 
16 درصد در سال 99 رسیده است. وى علت تحقق این 

مهم را اصالح و نوسازى شبکه هاى آبرسانى و همکارى 
خوب مردم اصفهان بیان کرد. 

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان بر فرهنگ سازى 
مناســب در زمینه مصرف آب تاکید کــرد و ادامه داد: 
براى رفع مشکالت آب نیاز به هم گرایى و هم اندیشى  
در بسیارى از بخش ها و دســتگاه ها است  و بر همین 
اساس از سال 1397 تا کنون،  کارگروه سازگارى با کم 

آبى در این شرکت تشکیل شده است . 
وى توجه به مســائل آموزشى و اســتفاده از ظرفیت 
تشکل ها را یک ضرورت دانست و خاطرنشان کرد: هم 
اکنون شرکت آبفا استان اصفهان با بیش از 18 سازمان 
مردم نهاد در زمینه نهادینه کردن مصرف بهینه آب در 

جامعه همکارى دارد. 
وى خواستار ادامه همکارى خوب رسانه ها در زمینه رفع 
مشکالت  کم آبى شد و بیان داشت: تاکنون رسانه ها 
در زمینه فرهنگ سازى مصرف صحیح آب همکارى 
بسیار مطلوبى با شرکت آبفا داشتند و از این به بعد نیز  
رســانه ها نقش مهمى  در  آمــوزش فرهنگ صحیح 
مصرف در جامعه ایفا  خواهند کرد.  امینى گفت: راهى 
جز سازگارى با کم آبى نیست و به همین دلیل باید شیوه 

مصرف اصالح شود .
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان افزود: 
همانند سال هاى گذشته شرکت آبفا استان اصفهان  با 
توجه به رویکرد ارائه خدمات آبفا به مردم در شهرها و 
روستاها شعار "حفظ ارزش آب، ارتقاى دانش سازمانى، 
خدمات نویــن و پایدار" را به عنوان ســرلوحه کار در 

سال1400 قرار داده است. 
وى با اشاره به اینکه دردهه گذشته  فعاالن صنعت آبفا 
در استان اصفهان به دلیل وقوع خشکسالى هاى پیاپى 
تالش هاى بسیارى را به منظور تامین پایدار آب شرب 
مردم در سطح استان در دســتور کار قرار دادند، عنوان 
کرد: در ســال 1400 به دلیل بارندگــى هاى محدود 
شرایط ســختى از لحاظ تامین پایدار آب شرب مردم 
در ســطح اســتان پیش رو داریم اما همچون گذشته 
با مدیریت مصرف بهینه آب مى تــوان بر این چالش 

غلبه نمود.

مدیرعامل  شرکت آبفا استان اصفهان تأکید کرد

رفع موانع ارائه خدمات پایدار آبفا 
در شهرها و روستاها

مراســم رســمى واگذارى مدیریت و راهبرى معادن زغال سنگ 
ســوادکوه ( البرز مرکزى ) به ذوب آهن اصفهان با حضور جمعى 
از مســئولین این مجتمع عظیم صنعتى، شهرســتان سوادکوه و 
شرکت پیشــرو معادن ســوادکوه ذوب آهن 18 فروردین ماه در 
سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان سوادکوه 

برگزار شد.
مرتضى یزدخواستى، عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان در این 
مراسم گفت: این شرکت به عنوان مادر صنعت فوالد کشور، پیشگام 
اکتشاف معادن کشور بود و معادن البرز مرکزى هم توسط این شرکت 
راه اندازى شد. مالکیت این معادن بر اساس سیاست هاى گذشته به 
بخش خصوصى واگذار شد اما پس از این که ذوب آهن اصفهان نیز 
وارد بورس شد، این شرکت به منظور تامین پایدار مواد اولیه ، مجدداً 
به امر اکتشاف و توسعه معادن ورود کرده و مدیریت و بهره بردارى 
ازمعادن زغال سنگ سواد کوه در البرز مرکزى را از طریق تأسیس 

شرکت پیشرو معادن سوادکوه در اختیار گرفته است .
وى افزود: ذوب آهن اصفهان تجربه موفقى نیــز در امر مدیریت 

و راهبرى معادن زغال سنگ در البرز شــرقى دارد که از آن تجربه 
مى توان در معادن ســوادکوه بهره برد و امیدوارم شاهد توسعه این 

معادن و بهره بردارى از تمام ظرفیت تولیدى این معادن باشیم.
طالبى فرماندار شهرســتان ســواد کوه نیز در این مراســم گفت: 
ذوب آهن اصفهان از دهه 50 در این معادن حضور داشــته و رفاه و 

توسعه اقتصادى را براى منطقه به همراه آورد.
وى افزود: در دوره اى که بهره بردارى از معادن زغال سنگ سواد 
کوه توسط ذوب آهن اصفهان انجام مى شــد، دوران طالیى این 
معادن بود که براى 7 هزار نفر اشــتغال ایجاد کــرد اما پس از آن 
متاســفانه با واگذارى این معادن به بخش خصوصى، شاهد رکود 

آن ها بودیم.
وى گفت: احیا و توسعه معادن، افزایش تولید، اشتغال زایى و توسعه 
اقتصادى، توجه به صنایع تبدیلــى، آموزش تخصصى و ... از جمله 
مواردى است که امیدوارم با بازگشت ذوب آهن اصفهان و مدیریت 
دوباره این معادن، مورد توجه قرار گیرد و دوباره شاهد دوران طالیى 

البرز مرکزى باشیم.

محمدجعفر صالحى معاون خرید ذوب آهن اصفهان نیز در نشست 
خبرى پیش از این مراســم گفت: هم اکنون در کشور یک میلیون 
و 700  هزارتن زغال سنگ تولید مى شــود در حالى که نیاز کشور 
حدود 3 میلیون تن و نیاز ذوب آهن حدود یک میلیون و 800 هزار 
تن کنسانتره زغال سنگ است و لذا باید یک میلیون و 300 هزار تن 
زغال سنگ وارد کرد. البته زغال داخلى کیفیت الزم را ندارد و الزامًا 

باید 20 تا 30 درصد زغال مصرفى از واردات تامین شود.
وى افزود: هم اکنون تولید معادن زغال ســنگ سواد کوه در سال 
حدود 100هزار تن کنسانتره زغال سنگ است در حالى که ظرفیت 
تولید 300 هزارتنى دارد بنابراین توســعه استخراج بسیار ضرورى 

است.
معاون خرید ذوب آهن گفت: زغال این معــادن از کیفیت خوبى 
برخوردار اســت و مى تواند میزان واردات را کاهــش دهد. البته 
هدف ما دســتیابى به حداکثر اســتخراج در ســریع ترین زمان 
ممکن است که اشتغال زایى و توســعه اقتصادى براى این منطقه 

به همراه دارد.

در مراسم رسمى واگذارى مدیریت و راهبرى معادن زغال سنگ سوادکوه به ذوب آهن اصفهان عنوان شد؛

ذوب آهن معادن زغال سنگ البرز مرکزى را توسعه مى دهد

تفاهمنامه همکارى کمیته امداد و ســازمان تعاون روستایى اســتان اصفهان به منظور توسعه زمینه 
همکارى هاى مشترك، بهره مندى از ظرفیت هاى موجود و افزایش تعامالت دوجانبه امضا شد.

کریم زارع اظهار داشــت: امضاى تفاهــم نامه همکارى کمیته امداد و ســازمان تعاون روســتایى 
اســتان اصفهان با هدف اتخاذ تدابیر و انجــام اقدامات مؤثر و کارآمد در جهــت ترویج فرهنگ خیر 
و احسان و نشر سنت هاى حسنه اســالمى، کاهش فقر و نابرابرى، توســعه کمى و کیفى خدمات به 
گروه هاى هدف و توانمند ســازى مادى و معنوى و افزایش مهارت حرفه اى و امکان ایجاد اشــتغال

 مى باشد.
وى افزود: اســتفاده از ظرفیت طرفین تفاهم نامه به منظور همکارى مشترك و هم افزایى ظرفیت ها 
جهت تحقق اهداف تفاهم نامه ، با استفاده از امکانات موجود در طول سه سال از موضوعات این تفاهم 
نامه مى باشــد. زارع با تاکید بر اینکه افزایش نرخ اشتغال مهمترین و مطمئن ترین راه حل بسیارى از 
مسایل موجود است که با تالش و دلسوزى مسوولین و خود مردم و خانواده ها امکان پذیر است، افزود: 
افراد متقاضى اشتغال تحت حمایت کمیته امداد عضو شبکه زیر مجموعه سازمان تعاون روستایى در 

استفاده از طرح ها و بسته هاى تشویقى کمیته امداد، در اولویت قرار دارند.

امضاى تفاهمنامه بین کمیته امداد 
امام(ره) و سازمان تعاون روستایى 

مدیرعامل شــرکت تولیــد نیروى بــرق اصفهــان گفت: بــا توجه به 
خشکســالى هاى  اخیر و  اینکه نیروگاه اصفهان از نوع بخار مى باشــد، 
متخصصین در صدد کاهش مصرف آب در این واحد برآمده و احداث  تصفیه 

خانه فاضالب شهرى و استحصال آب صنعتى در دستور کار قرار گرفت.
محسنى افزود: این تصفیه خانه با هزینه اى بالغ بر یک هزار میلیارد ریال 
براى استحصال آب صنعتى با ظرفیت 150لیتر بر ثانیه و سالیانه پنج میلیون 
متر مکعب احداث شده است و  طى چند مرحله فاضالب خام را تبدیل به 

آب صنعتى قابل استفاده در تولید برق مى کند.
وى افزود: احداث خط انتقال فاضالب به نیروگاه توســط شــرکت آب و 

فاضالب در دست انجام مى باشد و هزینه توسعه شبکه جمع آورى فاضالب 
خام شهرســتان درچه و انتقال آن به تصفیه خانه توسط نیروگاه  پرداخت 

شده است.
محســنى  ادامه داد: میزان آب صرفه جویى شــده قریب پنج میلیون متر 
مکعب مى باشد و معادل مصرف یک شهرك 100هزارنفرى در سال است.     
  مدیرعامل شرکت تولید نیروى برق اصفهان در ادامه افزود: براى جانمایى 
این تصفیه خانه تمام مجوزهاى مورد نیاز از اســتاندارى، مجوز زیســت 
محیطى و ... از سازمانهاى مربوطه دریافت شد و پس از آن احداث این پروژه 
آغاز گردیده است. این تصفیه خانه مجهز به  سیستم کنترل بو مى باشد و 
انتظار مى رود با عملکرد مناسب آن بوى نامطبوعى در محیط منتشر نشود. 
بنا براین گزارش برخــى از مقامات محلى از جمله امــام جمعه،  فرماندار 
، شهردار و اعضاى شــوراى اسالمى شــهر درچه طى  بازدید خود از این 

تاسیسات با روند احداث و نحوه کار آن آشنا شده اند.

نیروگاه اصفهان در یک قدمى 
صرفه جویى در مصرف آب 


