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مهار آلزایمر با تغذیه سالمتصادف زنجیره اى مرگبار در محور کاشانماجراى انصراف لیال حاتمى از فیلم «دسته دختران»چالش هاى آبى ایران با همسایه ها سپاهان به دنبال تغییر نتیجه بازى با پیکان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نشانه هاى 
کمبود ویتامین و 

مواد معدنى در بدن

«دلتا»، استان اصفهان را تهدید مى کند
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گران شدن 110 درصدى 
داروهاى بدون نسخه

سالن مرکز همایش ها 
اوایل مرداد افتتاح مى شود

اولتیماتوم 
یک هفته اى دادستان 

به شهردار

5

بعد از 20 سال 
حرف زدن، اقدام 
مؤثر انجام شود

شناسایى عالئم کمبود ویتامین و مواد معدنى 
مى تواند به شما کمک کند، رژیم غذایى 

مناسبى را براى خود انتخاب کنید.
یک رژیم غذایى متعادل و مغذى فواید زیادى 

دارد. از طرف دیگر، رژیم غذایى داراى ...

امام جمعه اصفهان با بیــان اینکه قومیت هاى 
مختلفــى در اصفهان زندگــى مى کنند، گفت: 
مســئوالن باید براى برطرف شدن مشکل آب 
شرب مردم اصفهان که از قومیت هاى متعددى 
هســتند، اقدام جدى انجام دهند، مشکالت آب 

ناشى از نبود مدیریت صحیح در این حوزه است.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نــژاد در دیدار 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان اصفهان 
با اشــاره به وضعیت بحرانى آب شرب در استان 

اصفهان اظهار داشت...

4

امروز اوج گرما در اصفهان استامروز اوج گرما در اصفهان است
دماى هواى شهر از دماى هواى شهر از 4141 درجه باالتر مى رود درجه باالتر مى رود

3

آغاز محدودیت هاى موج پنجم کرونا در اصفهان از امروز

رزیتا غفارى: 

حسینى پس از 480 دقیقه تسلیم شد
اگرچه استقالل توانست یک پیروزى خانگى شیرین و ارزشمند مقابل 
تراکتور به دست آورد ولى سنگربان ثابت این تیم نتوانست رکورد گل 

نخوردن خود را حفظ کند.
حســین حســینى که طى هفته هاى اخیر یکى از بهترین بازیکنان 
استقالل بوده اســت از بازى این تیم مقابل ذوب آهن در جام حذفى 

دیگر گل نخورده بود و این روند...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

انتقاد امام جمعه اصفهان از نبود 
مدیریت صحیح در حوزه آب

با گندم آفت زده 
نمى توان 

نان باکیفیتى 
پخت کرد

موزه هنرهاى معاصر، 6 ماه نمایشگاه برگزار نمى کند
3

ج یر ب ج پ
سال هجدهم /شماره0

5

منطقى باشیم، پرسپولیس منطقى باشیم، پرسپولیس 
شانس بیشترى داردشانس بیشترى دارد

نویدکیا:نویدکیا:

غفارزیتا غفار ا غفارز رزیتا

ما مردم را ما مردم را 
در خانه در خانه 
نگه مى داریمنگه مى داریم
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مصرف برخى از داروهاى بدون نسخه مانند ایبوپروفن در 
دوران کرونا افزایش پیدا کرده اســت و اگر کمبود هم در 
کنار گرانى آنها قرار گیرد، رنج مضاعف بر بیماران تحمیل 
مى کند.  مهدى سلیمان جاهى، دبیر سندیکاى صاحبان 
صنایع داروهاى انســانى ایران  از وضعیت قیمت گذارى 
داروهاى بدون نسخه با توجه به شرایط حذف ارز ترجیحى 
براى آنها، عنوان کرد: «افزایش قیمــت داروهاى بدون 
نســخه  بین 20 تا 110 درصد است. شــربت هاى بدون 
نسخه را درخواست کرده ایم که افزایش قیمت 25درصدى 
داشته باشند، اما متأسفانه بیمه ها در برابر همین افزایش 
قیمت هم مقاومت مى کنند و مى گویند که افزایش قیمت 

بیش از 15 درصدى را نمى پذیرند.» جلیل ســعیدلو، دبیر 
انجمن داروسازان ایران درباره فشارى که افزایش قیمت 
داروهاى بدون نسخه به مردم وارد مى کند هم استدالل 
مى کند: قیمت دارو در ایران همیشه نسبت به همه جاى 
دنیا پایین تر بوده و با وجود افزایش قیمت هاى فعلى، باز هم 
ارزان تر است، اما باید درنظر داشت که داروهاى بدون نسخه 
جزو اقالمى نیستند که هر روز مصرف شوند و مصرف آنها 
براى دوره زمانى کوتاهى است؛ بنابراین افزایش قیمت آنها 
تأثیر چندانى بر سبد هزینه زندگى افراد نمى گذارد. شرایط 
جدیدى که براى داروهاى بدون نسخه در ایران ایجاد شده 

است، جلوى قاچاق معکوس این داروها را مى گیرد.

در نخستین روزهاى سال 1400 بود که آخرین قسمت از 
سریال «قورباغه» که در بستر یکى از سایت هاى پخش 
آنالین فیلم و سریال به نمایش درآمده بود به پایان رسید. 
سریالى پرطرفدار که نامش برگرفته از ماده مخدرى بود 
که روایت اصلى فیلمنامه این ســریال پیرامون آن شکل 

گرفته بود. 
اما رئیس پلیس مبارزه با موادمخــدر ناجا درباره اینکه آیا 
مخدرى به نام قورباغه در کشــورمان وجود دارد یا خیر؟ 
گفت: پیش ازاین نیز گفته شد که قاچاقچیان براى ایجاد 
جذابیت یا فروش مواد مخدر از شــکل ها، رنگ ها و حتى 
اســامى مختلفى براى مواد مخدر اســتفاده مى کنند. به 

عنوان مثال براى مخدر هروئین از اســامى نظیر اشــک 
تمساح، دوا، پنیر و... نیز استفاده شده و حتى گاهى با برخى 
افزودنى ها رنگ و شــکل این مواد را نیز تغییر مى دهند 
اما ماهیت آن ماده ثابت بــوده و مى توان گفت که مخدر

 جدیدى نیست.
سردار مجید کریمى با بیان اینکه تا به حال مخدرى به نام 
قورباغه در کشور نداشتیم، گفت: چنین اسامى نیز ساختگى 
هستند. وى همچنین از تبلیغ مصرف موادمخدر در برخى از 
فیلم ها و سریال هاى شبکه نمایش خانگى نیز انتقاد کرد و 
گفت: جاى تأسف دارد که در برخى از این تولیدات مصرف 

موادمخدر ترویج مى شود.

گران شدن 110 درصدى 
داروهاى بدون نسخه

پلیس: ماده  مخدر 
«قورباغه» نداریم

افزایش زنان معتاد
حســین ابراهیمــى مقدم     برترین ها |
روانشــناس به روزنامــه «ایران» گفــت: آمار 
وحشتناکى وجود دارد و آن اینکه تعداد خانم هایى 
که دچار اعتیاد مى شوند، روز به روز بیشتر مى شود. 
در گذشته در هر زمینه که فکر کنید هم از نظر اعتیاد 
به مواد مخدر و هم از نظر مصرف موادى که جامعه 
کمتر با آن برخورد مى کند مانند استفاده از سیگار و 
قلیان و مواردى از این دست آقایان پیشرو بودند.  اما 
متأسفانه آمارها نشان مى دهد خانم ها در این زمینه 

در حال نزدیک شدن به آقایان هستند.

14 هزار مراجعه در یک روز
فرمانده ســتاد عملیــات مقابله با    ایرنا |
کروناى اســتان تهــران گفــت: روز 15 تیرماه 
بیمارســتان هاى تهران 14 هــزار مراجعه بیمار 
کرونایى داشته است که از این تعداد 10 هزار نفر 
سرپایى و 4000 مورد به مراکز بهداشت مراجعه 

کردند.

گاف جدید جواد 
جواد خیابانى گزارشگر بازى     خبر آنالین |
روز سه شنبه استقالل و تراکتور، در جریان گزارش 
این مســابقه گاف جدیدى داد و گفت: «سالمى 
مى کنیم به هموطنانى که از شبکه جهانى جام جم 
بازى رو نگاه مى کنن و امیدوارم هر جاى ایران که 
هستید سالمت باشید.» این در حالى است که شبکه 
جام جام، شــبکه برون مرزى صدا و سیما براى 

ایرانیان خارج از کشور است.

2/5 میلیارد براى یک بازى!
یک بازیگــر میانه براى     سینماروزان |
بازى در فیلم تازه اش، قرارداد 2/5 میلیاردى بسته 
است. این بازیگر خراسانى تبار که اخیراً فعالیت هاى 
متعددى در شبکه خانگى با دســتمزد میلیاردى 
داشته اســت جایگزین بازیگرى ُکردتبار در این 
فیلم شده است. بازیگر ُکرد- که خودش نیز ازجمله 
میلیاردى بگیران است-در پیش تولید اولیه فیلم بنا 
بود نقش اصلى را بازى کند امــا درنهایت بازیگر 

خراسانى جاى بازیگر ُکرد را گرفت.

یک خیابان به نام دایى شد
خروجى بزرگــراه باکرى     خبر آنالین |
به اتوبان کرج تا ورودى اصلى مجموعه ورزشى 
آزادى به نام على دایى شــد. البته او در تازه ترین 
مصاحبه اش گفته بود در این باره صحبتى نشده 
است ولى مســئوالن تصمیم گرفتند این کار را 

سریعاً انجام دهند. 

مهناز افشار باز مى گردد
مهناز افشار در توییتر     سینما دیلى |
خبر داده براى رسیدگى به دو پرونده (قضایى) باز 
که در ایران دارد و همچنین دیــدار با خانواده به 
زودى ســفرى به ایران خواهد داشت. باید دید آیا 
مهناز افشار که از ســال 98 خارج از ایران زندگى 
مى کند فعالیتش را در ســینماى ایران هم از سر 
مى گیرد یا سفرش تنها به فعالیت هاى شخصى اش 

محدود است.

دغدغه مجرى دهه 60
الهه رضایى، مجرى و گوینده تلویزیون     پانا |
که ســال ها در حوزه کودك و نوجوانان مشغول 
فعالیــت بود مى گویــد: اى کاش به جــاى آنکه 
نگرانى ها به این قضیه معطوف شــود که بچه دار 
شویم، بچه هاى زیادى داشته باشیم، کشورمان ُپر 
از بچه باشد و...، مى توانستیم براى تربیت، آموزش 
و بهســازى آینده بچه ها تصمیم بگیریم آن وقت 
بچه دار شــویم. اى کاش از یک طریقى و به یک 
روش درستى از طریق دست اندرکاران به مردمى 
که ناوارد هستند، درباره این موضوع اطالع رسانى 
و آموزش داده مى شد و بعد آنها براى بچه دار شدن 

تصمیم مى گرفتند.

میزان  مشارکت در شهر اصفهان 
  مهر | سخنگوى ستاد انتخابات کشور میزان 
مشارکت در 31 شهرستان مرکز استان در کشور را به 
تفکیک اعالم کرد و گفت: باالترین میزان مشارکت 
مربوط به شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبى با 
60/1 درصد است و کمترین میزان مشارکت مربوط به 
شهرستان تهران در استان تهران با 24/1 درصد است. در 
شهر اصفهان، مرکز استان اصفهان هم میزان مشارکت 

34/6 در صد اعالم شده است.

از 12 مرداد...
حجت االسالم حسن روحانى با بیان اینکه    ایرنا |
در مسئله برق ریشه مشکالت را باید لمس کنیم، تصریح 
کرد: بدون سرمایه و با دست خالى نمى شود کارى کرد. 
مى شود شعار بدون محتوا. اگر همه دستگاه ها هماهنگ 
شوند، این کار شدنى است. امیدواریم از 12 مرداد ماه به 
بعد این هماهنگى و همسویى ایجاد شود، اگرچه عده اى 
از شغلشان مى افتند، چراکه انتقادات عجیب و غریبى 
مى کردند ولى از آن تاریخ به بعــد همه از یک جناح و 

تفکر مى شوند.

هشدار سالک به رئیسى
حجت االسالم احمد سالک نماینده سابق     پانا |
اصفهان به هشدارهاى برخى اصولگرایان به سیدابراهیم 
رئیسى، رئیس جمهورى منتخب درباره انتخاب کابینه و 
دورى از اعضاى ســتاد یا مراقبت از افراد تشنه قدرت 
اشاره کرد و گفت: این نگرانى وجود دارد افرادى که در 
لباس هاى دیگرى بودند یک دفعه تغییر ظاهر و لباس 
دهند و اصولگرا شوند؛ یعنى هرکجا که منافعشان باشند 
همانجا فرود مى آیند. باید مراقبــت کرد افرادى که تا 
دیروز با جریان اصولگرایــى مقابله مى کردند وارد این 

حرکت سیاسى نشوند.

جایگاه  پاسپورت ایران 
ژاپن بار دیگر توانسته در رتبه بندى     روزیاتو |
قوى ترین پاســپورت هاى دنیا جایگاه اول دنیا را در 
اختیار بگیرد کشورمان ایران نیز در این فهرست جایگاه 
105 جــدول را در اختیار دارد و ایرانیــان مى توانند با 
پاسپورت خود به 42 کشور دنیا سفر کنند. این کشورها 

عمدتاً در آفریقا و آمریکاى جنوبى قرار دارند.

تا مرداد خاموشى داریم
معاون اول رئیــس جمهور در     آفتاب  نیوز |
حاشیه بازدید از مرکز ملى راهبردى شبکه برق کشور 
(دیسپاچینگ) اظهار کرد: ما حداکثر تا اوایل مردادماه 
بحران خاموشــى خواهیم داشت. اسحاق جهانگیرى 
تصریح کرد: محدودیت هایى قرار است براى واحدهاى 
صنعتى در نظر گرفته شود چرا که ما دچار کمبود برق 
هستیم و این محدودیت ها در دو تا سه هفته آینده براى 

آنها اعمال خواهد شد.

نام هاى جدید 
طى چند روز گذشــته در برخى     خبرفورى |
محافل خبر انتساب على عسکرى به عنوان مسئول دفتر 
رئیس جمهور منتخب مطرح شده بود. على عسکرى 
هم اکنــون معاون اجتماعى ســتاد اجرایــى فرمان 
امام (ره) است. اما بر اساس اطالع دریافت شده انتساب 
على عسکرى منتفى شده است و به احتمال قوى مقداد 
نیلى، داماد رئیســى و یا قاضى زاده هاشمى به عنوان 

رئیس دفتر رئیس جمهور معرفى خواهند شد .

و دوباره کالنترى!
طرز نشســتن رئیس سازمان     خبرفورى |
محیط زیســت در دیدارش با ابراهیم رئیسى، رئیس 
جمهور منتخب مورد توجه کاربــران فضاى مجازى 
قرار گرفت. عیسى کالنترى که پیش تر در مقابل یک 
خبرنگار زن، به طرز نامتعارفى نشسته و در برابر انتقادات 
گفته بود: «من همیشه اینطور مى نشینم.» در دیدارش 
با رئیسى، بسیار معمولى نشست که همین موضوع مورد 

توجه کاربران فضاى مجازى قرار گرفت.

خبرخوان

روزنامه «آفتاب یزد» در یادداشتى با عنوان «آقاى رئیس 
جمهور! پاسخگو باشــید عذرخواهى نمى خواهیم» به 
ســخنان اخیر روحانى درباره بحران برق واکنش تندى 
نشان داد. این روزنامه درباره عذرخواهى رئیس جمهور 

نوشت: 
«در پاسخ به رئیس جمهور محترم باید یادآور شد اکنون 
در این شرایط عذرخواهى ایشــان به واقع دردى از درد 
این روزهاى مردم نمى کاهد. پوزش خواستن مسئوالن 
خوب است اما وظیفه اصلى هر مسئولى مدیریت و کنترل 
بحران است که این دولت و حسن روحانى نمره زیر صفر 

گرفته اند. از سوى دیگر حسن روحانى در اظهارات خود 
مدعى شده برخى کشورهاى اروپایى نیز 24 ساعت برق 
ندارند. اى کاش جناب رئیس جمهور دقیقاً از آن کشور نام 
مى بردند و اینگونه موضوع را مبهم باقى نمى گذاشتند. 
 به نظر مى رسد حضور دیرهنگام رئیس جمهور در میدان 
دلیل روشنى است بر اینکه ایشان آنچنان از حال و اوضاع 
مردم و مملکت خبر ندارند. طبیعى هم به نظر مى رسد. 
چه زمانى سواره از پیاده خبر داشته است؟ چه زمانى کسى 
که هنگام ســخنرانى زیر باد دو کولر گازى است از حال 

مردم تشنه و گرمازده خبر دارد؟»

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) تهران، با اشاره به 
اینکه پیک مرگ کرونایى شــهر تهران به شدت رو به 
افزایش است و در حالت شــیب تند رو به باال قرار دارد، 
گفت: سازمان بهشــت زهرا(س) تهران براى پنجمین 
بار در 17 ماه گذشته آرایش بحرانى به خود گرفته و در 
آماده باش کامل قرار دارد و این درحالى اســت که در 
هفته هاى گذشته در شرایط خطى و بین اعداد 30 تا 35 
ثابت بودیم اما در روزهاى گذشته عدد متوفیان کرونایى 

تهران با افزایش چشمگیر همراه بوده است.
سعید خال، تنها راه مقابله با کرونا را رعایت پروتکل ها 
و فاصله اجتماعى عنوان و از شهروندان درخواست کرد 
به توصیه هاى مسئوالن توجه کرده و با زدن ماسک و 
رعایت پروتکل ها از سالمت خود و دیگران محافظت 

کنند تا بتوانیم از پیچ کروناى دلتا عبور کنیم.

این روزها در بازار ارز نکاتى به چشــم مى خورد که در 
روزهاى قبل برجسته نبود. یکى از این اتفاق ها حضور 

همسایگان افغان براى فروش ارز در بازار است.
حضور مهاجران افغان در بازار و عرضه ارز کمى از رکود 
بازار کاسته است. پرس و جو از معامله گران درباره پررنگ 
شــدن این حضور با دو گمانه همراه اســت. اول جنگ 
افغانســتان و پیشروى طالبان باعث شــده تا مهاجرت 

مهاجران افغانستانى به ایران زیاد شود آنها براى نیازهاى 
روزانه خود نیــاز دارند دالر را تبدیل بــه ریال کنند. اما 
گروهى دیگر اشاره مى کنند که ارز تبادل از سوى اکثر 
مهاجران کرون سوئد است و این مسئله مى تواند بخاطر 
تعطیلى سوئد در روزهاى کنونى باشد و از این رو برخى 
مهاجران که از ســوئد به ایران براى دیدن اقوامشــان 
مهاجرت کرده اند در حال تبدیل این ارز به ریال هستند.

در اقدامى انســان دوستانه و در راســتاى تکریم ارباب 
رجوع، دادیار شعبه اول دادســراى عمومى شهرستان 
بیرجند، به منظور اخذ اظهارات شاکى بیمار، در منزل وى

 حاضر شد. 
در این برنامه اظهارات شــاکى پرونــده اى که به علت 
بیمارى اعصاب و شکســتگى پا امکان حضور در جلسه 

رسیدگى به دادگاه را نداشــت و امکان برگزارى دادگاه 
آنالین وى نیز مقدور نبود، دادیار شــعبه اول دادسراى 
بیرجند با حضور در منزل وى اظهارات شاکى را اخذ کرد. 
سرقت اموال شاکى، عنوان اتهامى این پرونده بود که در 
همین زمینه، فرد سارق شناسایى و به جرم سرقت اموال 

منزل شاکى پرونده اعتراف کرد.

محمود دولت آبادى نویسنده شهیر ایرانى در یک گفتگوى 
مجازى به بیان ناگفته هایى درباره زندگى خود در دهه هاى 

گذشته پرداخت.
او در پاسخ به یکى از حاضرین درباره معیشت نویسنده به 
بیان بخشى از تجربیات خود پرداخت و گفت: سال 65 یا 
66 بود که در دانشگاه کارهایى به من محول مى شد که 
از عهده من خارج بود، بنابراین عذر خواستم، از کار بیرون 
آمدم، به عبارتى خودم را اخراج کردم و در خانه نشستم. 
دست بر قضا در همان ایام جلوى چاپ همه آثار من براى 

بار دوم یا سوم گرفته شد. 
دولت آبادى با بیان ایکه نمى دانم آن روزها با وجود خانواده 
و بچه هاى کوچک چگونه زندگى را به سر بردم؟ تعریف 
کرد:  خاطرم هست یک ماشین لنســر داشتم و یک روز 
برادرزاده من به سراغ من آمد و از من خواست که آن را به او 
بسپارم تا روزها کار کند و غروب براى من پولى بیاورد؛ اما 

خوشبختانه کار به آنجا نکشید.
او ادامه داد: همان ایام یکى از دوستان من که اولین نامه را 

بعد از انتشار «کلیدر» براى من نوشته بود و بعد آشنا شدیم، 
به خانه ما آمد و گفت االن حدود چهار ســال است که از 
کار بیرون آمده اى و جلوى آثارت را گرفتند، پس چطور 
زندگى مى کنى؟ پیشنهاد  داد با یکى از دوستانش ماهى 
300 هزار تومان به عنوان قرض الحسنه بدهند که قبول 
کردم و یکسالى هم این مبلغ قرض الحسنه بود تا دولت 

عوض شد و به آثار من اجازه انتشار دادند.

دبیر مالى و اقتصادى کمیته ملى ســدهاى بزرگ درباره 
فعالیت کشورهاى همسایه بر حوضه آب هاى مشترك و 
مرزى و تأثیر آن بر ورودى ها به ایران اظهار کرد: در مورد 
آب هاى مرزى باید موضوع قــدرت و هژمونى را در نظر 
داشته باشیم، هژمونى از مشتقات قدرت است. اینکه یک 
کشور از نظر مکان جغرافیایى منبع آِب کجا باشد (باالدست 
یا پایین دست)، چه پتانسیلى براى استفاده از زیرساخت هاى 
موجود دارد و یا اینکه کشور مبدأ چقدر قدرت دارد، براى 
آن کشور هیدروهژمونى به وجود مى آورد، بى توجهى به 

این مسئله باعث مى شود نتوانیم درست تصمیم بگیریم. 
محمدابراهیم رئیســى افزود: باید باور کنیــم آنکه در 
باالدست آب را کنترل مى کند قدرت دارد، باید روش هاى 
مختلفى را بــراى مدیریت و پذیرش ایــن قدرت انجام

دهیم. 
وى گفت: ابتدا باید جایگاهمان را نســبت به کشورهاى 
باالدست در حوزه آب از جمله ترکیه و افغانستان مشخص 
کنیم، از لحاظ جغرافیایى هر دو این کشورها در باالدست 
هســتند. یعنى منشــأ دجله و فرات، ترکیه و هیرمند در 
افغانستان است، با این تفاســیر باید مباحث آب را نه در 
اقتصاد که در چارچوب اقتصاد سیاســى مطرح کنیم و با 
استفاده از ابزار اقتصاد سیاســى در مورد آب هاى مرزى 

صحبت کنیم.
وى خاطرنشان کرد: ما در حوضه هاى دجله و فرات یکى 
از بدترین مباحث تعامالتى، نهادى، مالى و سیاســى را 
شاهدیم که نمى تواند یک همکارى شــکل بگیرد، در 
تجربیات موفق در جهان این قضایــا را با همکارى حل 
کرده اند و به جاى اینکه شــروع به تقســیم آب کنند به 
این فکر مى کنند که چگونه منافع آب را بین هم تقسیم 
کنند، به فرض کشورى آب دارد با کشورى که تکنولوژى 
تولید برق از آب را ندارد تعامل مى کند و کار مشترك که 
منافع هر دو کشور را در برگیرد، انجام مى دهند، همانند 
کار مشــترکى که ایران با جمهورى آذربایجان در حوزه 
سدهاى خداآفرین و قیزقلعه ســى دارد بر این اساس که 
سرمایه گذارى مشترك تعریف شده و منافع آن از مسیر 

تولید آب در بخش کشاورزى و برق تأمین مى شود.
دبیر مالى و اقتصادى کمیته ملى سدهاى بزرگ با بیان 
اینکه بیشترین تأثیر طرح هاى توسعه ترکیه روى عراق 
و سوریه و به طور غیرمســتقیم بر ایران است، گفت: اگر 
پروژه گاپ ترکیه برروى دجله و فرات اجرایى شود ورودى 
آب به عراق و ســوریه تا 50 درصد کاهش مى یابد و این 
بدان معناست که ایران نیز به طور غیرمستقیم با توجه به 
تأثیرى که بر هورالعظیم دارد، متأثر مى شود. عدم ورود آب 
کافى به هورالعظیم بروز ریزگردها در کنار کاهش خدمات 

اکوسیســتمى این تاالب را به دنبال دارد که زیان هاى 
اقتصادى عظیمى را به ما تحمیل مى کند.

این کارشناس اقتصاد مدیریت منابع آب در ادامه گفت: در 
حال حاضر حقابه ما از ارس 50-50 است که طى قرارداد 
با شوروى سابق تعیین شده است اما براى برداشت باید 
تأسیساتى وجود داشته باشــد که به نظر مى رسد طرف 
آذربایجان و ارمنستان آب بیشــترى برداشت مى کنند، 
ما نیز در ســال هاى اخیر ســعى کردیم خــأل را جبران 
کنیم و سهم مان را برداریم، اما در این حوضه هم ترکیه 

فعالیت هایى را آغاز کرده که موجب کاهش آب ورودى به 
ارس خواهد شــد نمونه آن بهره بردارى از سد کارکورت 

برروى ارس است که براى ما مشکل ساز خواهد شد.
وى همچنین بیان کرد: اکنون افغانستان هم تالش زیادى 
براى مهار هیرمند مى کند، ما باید با این کشور وارد یک 
تعامل منطقى شویم تا بتوانیم حقابه مان را دریافت کنیم، 
مسئله ما توسعه اقتصادى سیستان و هامون نیز است، غیر 
از آب، پتانســیل هاى دیگر داریم که مى توانیم در تعامل 

مشترك با افغانستان اهدافمان را عملیاتى کنیم.

چالش هاى آبى ایران با همسایه ها

زیر باد کولر از حال مردم خبر دارید؟

 مرگ هاى کرونایى تهران 
به شدت رو به افزایش است

رمز و راز انتقال ارز توسط افغان ها  

برگ زارى دادگاه در منزل شاکى

ناگفته  اى از زندگى نویسنده «کلیدر» در دهه 60
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موسوى الرگانى
 رئیس شد

در انتخابات مجمع نمایندگان استان اصفهان، رییس و 
اعضاى جدید این مجمع انتخاب شد. با رأى نمایندگان 
اسـتان اصفهان، حجت االسـالم سـید ناصر موسوى 
الرگانـى نماینـده فالورجان بـه عنـوان رئیس مجمع 
در دومین سـال مجلس یازدهم انتخاب شـدند. حجت 
االسالم سید صادق طباطبایى نژاد، نماینده اردستان به 
عنوان نایب رئیس و الهام آزاد، نماینده نائین نیز به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب شدند.

ناژوان تعطیل شد
مدیر طرح ساماندهى ناژوان گفت: پیرو مصوبه ستاد 
مدیریت بیمـارى کرونا شـهردارى اصفهـان، تمام 
راه هاى ورودى به این مجموعه بسـته شده و مراکز 
گردشگرى ناژوان تا اطالع ثانوى تعطیل خواهد بود. 
سید رسـول هاشـمیان اظهار کرد: بر اساس مصوبه 
سـتاد کرونا در اسـتان، کنارگذر پارك میرزا کوچک 
خان تـا اطالع ثانوى بسـته اسـت و پـارك هرگونه 
وسـیله نقلیه در حاشـیه پارك هـاى نـاژوان ممنوع 
شده است. وى تاکید کرد: از شهروندان تقاضا داریم 
از حضور در بوسـتان ها و فضاهاى تفریحى شهر به 

خصوص ناژوان خوددارى کنند.

رفع گرفتگی رسوب لوله 
با توجه به اعالم کاهش فشـار آب در یکی از مناطق 
روستاي نیسـتانک، اکیپ حوادث آبفا نایین با حضور 
در محل حادثه اقـدام به رفع حادثه کـرد. به گزارش 
روابـط عمومى آبفـا منطقـه نایین، پس از بررسـی و 
کارشناسـی هـاى انجـام شـده در محل ایـن حادثه 
مشخص شد مسیري از روستا با لوله 160 پلی اتیلن 
داراي گرفتگی اسـت و در سـریع ترین زمان مشکل 

مرتفع شد.

دیدار مدیر آبفا با 
امام جمعه نجف آباد

به مناسبت هفته صرفه جویى در مصرف آب، مدیر آبفا 
نجف آباد با حضور در دفتر حجت االسـالم والمسلمین 
حسناتى نماینده ولى فقیه در شهرستان و امام جمعه شهر 
نجف آباد بـا وى دیدار کرد. در این دیـدار جواد کاظمى 
گزارشى از وضعیت منابع آب اسـتان و شهرستان ارائه 
کرد و در ادامه حجت االسـالم حسـناتى بر اسـتفاده از 
ظرفیت روحانیت در ترویج فرهنگ سازگارى با کم آبى 

و مصرف بهینه آب تاکید کرد.

رشد 22 درصدى 
آزادى زندانیان 

رئیـس کل دادگسـترى اسـتان اصفهـان از رشـد 22 
درصدى میزان آزادى زندانیان اسـتان در سه ماهه اول 
سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. 
محمدرضا حبیبى اظهار کرد: با تالش ستاد دیه استان، 
افراد نیکوکار و شوراى حل اختالف مستقر در زندان در 
سـه ماهه اول سـال جارى 180 نفر از محکومان مالى 
و جرایم غیرعمد (شـامل 6 نفـر زن و 174 نفـر مرد) با 
بدهى حدود 65 میلیارد تومان از زندان آزاد شـدند. وى 
افزود: طلبکاران حدود 40 میلیارد تومان از طلب خود را 

گذشت کردند.

عذرخواهى از مردم
در پى تداوم خاموشى  هاى بى برنامه، معاون هماهنگى 
شرکت برق منطقه اى اصفهان از مردم عذرخواهى کرد. 
سید محمدرضا نوحى در مورد علت خاموشى هاى بدون 
اطالع گفت: خاموشى هاى بدون برنامه ناشى از کمبود 
تولید برق در کشور اسـت و این خاموشـى ها به وسیله 
رله هاى حفاظتى و فرکانسى براى جلوگیرى از فروپاشى 
شبکه اتفاق افتاده است. وى با بیان اینکه سعى کردیم 
در این مدت کمترین خاموشـى خارج از برنامه را داشته 
باشیم، گفت: چون این خاموشـى ها به دلیل فشار زیاد 
روى تاسیسات صورت مى گیرد، باز هم امکان قطع برق 

خارج از برنامه وجود دارد.

خبر

معاون عمران شــهرى شــهردار اصفهان با بیان اینکه از 
ســال 90 تاکنون 450 میلیارد تومان بــراى اجراى پروژه 
مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان (غیر از هزینه هاى 
آزادسازى) هزینه شده است، گفت: تا اوایل مردادماه سال 

جارى سالن اصلى این پروژه به بهره بردارى مى رسد.
ایرج مظفر با اشــاره به مصوبات جلســه بررسى پیشرفت 
پروژه هاى عمرانى شــهر که در محل مرکز همایش هاى 
بین المللى اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه در 
ارتباط با آزادسازى مسیرهاى باقى مانده حدفاصل کیلومتر 
چهارم تا هفتم حلقه حفاظتى شهر تصمیماتى اتخاذ شد تا 
به همت مدیر منطقه 15 شــهردارى این اقدامات در زمان 

مقرر انجام شود. وى افزود: در این جلسه همچنین قرار شد 
زیر گذر قهجاورســتان و خیابان هاى منتهى به آن تا اوایل 
مردادماه تکمیــل و به بهره بردارى برســد. معاون عمران 
شهرى شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر 
شد عملیات اجرایى کیلومتر 2700 تا چهارم رینگ حفاظتى 
شهر همچنین کیلومتر 600 تا 1000 رینگ چهارم آغاز و 
آزادسازى هاى مربوطه توسط شهردارى منطقه انجام شود. 
وى با اشاره به پروژه مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان، 
افزود: در این پروژه 90 هزار مترمربع خیابان سازى انجام، 
هشــت ویال و 24 دفتر ادارى احداث، موتورخانه تجهیز و 

محوطه سازى و روشنایى پروژه انجام شده است.

مدیر موزه هنرهــاى معاصر اصفهان گفــت که به دلیل 
عملیات مرمت و بازسازى این بنا، تا 6 ماه آینده در این مکان 

نمایشگاهى برگزار نمى شود.
مهدى تمیزى درباره پروژه مرمت و بازســازى این بناى 
تاریخى که از 27 خرداد ماه شروع شده است، توضیح داد: 
هنوز در فاز اول مرمت و بازســازى موزه هنرهاى معاصر 
اصفهان هستیم. برنامه من این بود که در پایان این دوره 
چهار ساله مدیریت خود باتوجه به اینکه استحکام موزه که 
یک بناى تاریخى است بسیار ضعیف شده است، بودجه اى را 
مصوب کنم که تا پایان این دوره مرمت موزه صورت گیرد.

او ادامه داد: باوجــود همه گیرى ویــروس کرونا و اینکه 

نمایشگاه ها و گالرى ها مدام تعطیل مى شدند، بهترین زمان 
براى بازسازى موزه هنرهاى معاصر اصفهان فراهم شد.

مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان بیــان کرد: از طرف 
شــهردارى اصفهان مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون تومان 
براى این عملیات بازسازى درنظر گرفته شده است و موزه 
هنرهاى معاصر اصفهات از 27 خرداد ماه به مدت 6 ماه در 

دست بهسازى قرار دارد.
او گفت: موزه هنرهاى معاصر اصفهان درحال حاضر تعطیل 
است اما برنامه هاى کوچکى را در فضاهایى که هنوز تخریب 
نشده اند برگزار کردیم اما با توجه به شرایط موجود برنامه 

برگزارى نمایشگاه نخواهیم داشت.

موزه هنرهاى معاصر، 6 ماه 
نمایشگاه برگزار نمى کند

سالن مرکز همایش ها 
اوایل مرداد افتتاح مى شود

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان از ماندگارى هــواى گرم در اســتان تا روز 
پنجشنبه خبر داد و گفت: گرماى هواى اصفهان در روز 
پنجشنبه (امروز) به اوج مى رسد، اما از روز جمعه کاهش 

دما از شمال شرق استان آغاز مى شود.
حجت ا... على عســگریان با بیان اینکه نقشــه هاى 
هواشناسى بیانگر استقرار جوى پایدار طى دو روز آینده 
بر روى استان است، اظهار کرد: براین اساس در بیشتر 
مناطق استان آسمان صاف، در ســاعات بعد از ظهر 
قســمتى ابرى و گاهى وزش باد پیش بینى مى شود. 
وى با اشاره به اینکه حداکثر دماى هواى دیروز در شهر 
اصفهان به 41 درجه سانتیگراد رسید، گفت: کمینه روز 

پنجشنبه صبح 23 درجه سانتیگراد پیش بینى شد.

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
افزود: طى این مدت گرم ترین نقطه اســتان چوپانان 
و خور و بیابانک با 46 درجه ســانتیگراد و خنک ترین 
نقطه استان بوئین میاندشت با 9 درجه سانتیگراد پیش 

بینى مى شود.
وى با اشاره به آغاز افزایش دماى هوا در اصفهان از روز 
سه شنبه، گفت: ماندگارى هواى گرم در استان تا روز 
پنجشنبه ادامه دارد و روز پنجشنبه دماى هوا چند درجه 
بیشتر خواهد شد. از روز جمعه دماى هوا از شمال شرق 
استان کاهش پیدا مى کند و افت محسوس 5 تا 6 درجه 
سانتیگراد دماى هوا در شمال و شمال شرق استان را 
خواهیم داشــت که به تبع دماى هوا در مرکز و غرب 

استان نیز یکى دو درجه خنک تر مى شود.

امروز اوج گرما در اصفهان است

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه قومیت هاى مختلفى در 
اصفهان زندگى مى کنند، گفت: مسئوالن باید براى برطرف 
شدن مشکل آب شرب مردم اصفهان که از قومیت هاى 
متعددى هســتند، اقدام جدى انجام دهند مشکالت آب 

ناشى از نبود مدیریت صحیح در این حوزه است.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار مدیرعامل 
شرکت آب منطقه اى استان اصفهان با اشاره به وضعیت 
بحرانى آب شرب در استان اصفهان اظهار داشت: آب شرب 
مردم شهر اصفهان و شهرهاى اطراف از یک سامانه تأمین 
مى شود و نیاز است تا ســامانه  دیگر آبرسانى براى جبران 

کمبود آب شرب فعال شود.
وى افزود: متأســفانه برخى از مســئوالن در استان هاى 
حوزه آبریز زاینده رود، صحبت هایى را بدون آگاهى مطرح 
مى کنند و موضوع آب را به موضوعى اســتانى و قومیتى 
تبدیل کرده انــد درحالى که همه مى داننــد قومیت هاى 
مختلفى در اســتان اصفهان زندگى مى کنند و تأمین آب 

شرب با کیفیت براى آنان الزم و ضرورى است.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: آب جــزء «انفال» و در 

اختیار حکومت و دولت اســت و مربوط به استان خاصى 
نیست و دولت با برنامه ریزى صحیح باید بتواند مردم همه 
اســتان هاى حوزه آبریز زاینده رود را فراهم کند، مشکل 

امروز، مشکل نبود مدیریت صحیح در این حوزه است.
وى بیان کرد: مسئوالن استان اصفهان 20 سال است که 
حرف مى زنند و جلسه برگزار مى کنند و امروز الزم است 
اقدام مؤثر و جدى انجام دهند و متأثر از فشارهاى سیاسى 

و اجتماعى نباشند.
آیت ا... طباطبایى نژاد با اشــاره به خشک شدن بسیارى 
از باغــات و زمین هاى کشــاورزى در اســتان اصفهان، 
خاطرنشــان کرد: با ساماندهى وضعیت بســتر رودخانه 
زاینــده رود و مدیریت صحیح آب مى تــوان حق آبه هاى 
کشاورزان را تأمین کرد؛ نه اینکه در احقاق حقوق کشاورزان 
تبعیض قائل شد، بدون شک این گونه مدیریت کردن به 

جز افزایش نارضایتى مردم و کشاورزان، نتیجه اى ندارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اســتان اصفهان هم در 
این دیدار با اشاره به اظهارنظرهاى غیرکارشناسى برخى از 
مسئوالن در استان هاى هم جوار گفت: متأسفانه شرایط به 

گونه اى است که اجراى برخى از پروژه ها متأثر از شرایط 
سیاســى و اجتماعى قرار مى گیرد؛ اینکه گفته مى شــود 
اصفهان مى خواهد با تونل 2 گالب رودخانه زاینده رود را 

بخشکاند، حقیقت ندارد.
حسن ساســانى افزود: ظرفیت تصفیه خانه باباشیخ على 
حدود 10/4 مترمکعب بر ثانیه است و در پیک مصرف در 
مردادماه که 15 مترمکعب بر ثانیه است؛ مردم دچار مشکل 
کمبود و قطعى آب هســتند؛ البته در ســال هاى گذشته 
شــرکت آب و فاضالب از چاه هاى فلمن بــراى جبران 
کمبود آب استفاده مى کرد که متأسفانه با جارى نبود آب در 

زاینده رود، این چاه ها خشک شده اند.  
وى با اشــاره به مشــکل کمبود و قطعى آب در بیشــتر 
مناطق اصفهان و شــهرهایى همچون شاهین شهر بیان 
کرد: حتى اگر آب بیشــتر از میزان کنونــى، براى تصفیه 
رهاســازى شــود؛ ظرفیت تصفیه خانه جوابگو نیســت؛ 
همچنین در صورت ایجاد مشــکل و بر اســاس پدافند 
غیرعامل، تکمیل ســامانه دوم آب شرب اصفهان الزم و

 ضرورى است.

انتقاد امام جمعه اصفهان از نبود مدیریت صحیح در حوزه آب

بعد از 20 سال حرف زدن 
اقدام مؤثر انجام شود

شهرستان  اردســتان در شــمال اســتان اصفهان بر پایه 
رنگ بندى جدید شهرهاى ایران از سوى سامانه ماسک در 
وضعیت فراتر از قرمز کرونایى قرار گرفته و محدودیت هاى 

مرتبط با این نوع رنگ بندى در آن لحاظ مى شود.
نقشه جدید سامانه ماســک نشان از پیشروى موج 
پنجم کرونا در اســتان اصفهان دارد، به طورى که 
اکنون سه شهرستان  اصفهان، کاشان و اردستان در 
شرایط قرمز و فراتر از قرمز، 12 شهرستان در شرایط 
نارنجى و پرخطر و 9 شهرستان در شرایط زرد و خطر 

متوسط قرار دارند.

تهدید کرونایى استان
در همین حال رییس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: مــوج جدید«کووید دلتا» نــوع هندى به 
اصفهان رسیده و شهرستان هاى اردستان، اصفهان 
و کاشان به وضعیت قرمز درآمده و خطر انتشار این 
نوع ویروس سایر مناطق استان را نیز تهدید مى کند.

طاهره چنگیز عصر سه شــنبه در نود ودومین جلسه ستاد 
استانى کرونا اظهار داشت: ما شــاهد بیشترین میزان بروز 
کرونا در 100 هزار نفر جمعیت در اصفهان و بیشترین میزان 
بسترى به همان میزان درشهرستان اردستان هستیم. وى با 
اشاره به اینکه اغلب شهرستان هاى استان اصفهان در شرایط 
نارنجى است، افزود: بر اساس افزایش تست مثبت در بیشتر 
شهرستان ها، در آینده شاهد خواهیم بود که در دیگر مناطق 

پرجمعیت نیز تغییر رنگ ایجاد شود.
چنگیز ادامه داد: مراعات نکردن دســتور العمل ها مى تواند 
موجب تشدید شیوع ویروس و افزایش مرگ ومیر شود. وى 

گفت: مجموع بسترى شدگان 22 شهرستان که تا 2 هفته 
پیش زیر هزار نفر بود، باالى هزار نفر رسیده است.

وى افزود: توصیه ما به خانواده ها این اســت که اگر مراسم 
مختلف اعم از جشن و ازدواج را برنامه ریزى کرده اند به طور 

جدى لغو کنند زیرا شــرایط فعلى تجمع حتى در فضاى باز 
هم مجاز نیست.

شرایط سخت در پذیرش بیمار
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان هم 
با بیان اینکه شرایط سختى از نظر تأمین فضاى بیمارستانى 
داریم، گفت: حدود 900 بیمار در اســتان اصفهان به دلیل 
ابتال به کرونا ویروس در بیمارستان بسترى هستند، ظرفیت 
بیمارستان امین که یکى از بیمارستان هاى مرجع کرونا است 

اشباع شده است و شرایط خوبى پیش رو نداریم.
رضا فدایى با اشاره به ورود به موج پنجم کرونا، ادامه داد: با 

توجه به این که همکاران براى تأمین امکانات بیمارستانى 
مناسب و کافى در شرایط بحرانى تالش مى کنند، اما احتمال 
مى دهیم شرایط ســختى از نظر تأمین فضاى بیمارستانى 
داشته باشیم بنابراین الزم است پروتکل هاى بهداشتى به 
طور جدى رعایت شود تا بتوانیم روند شیوع بیمارى 

در موج پنجم را تا حدودى کند کنیم.

آغاز دوباره محدودیت ها
اما در همین باره سخنگوى ســتاد استانى مقابله با 
کرونا در اصفهان گفت: براساس مصوبه جلسه ستاد 
استانى، کلیه محدودیت هاى طرح جامع هوشمند 
که شامل 5 مرحله براى مشاغل بود مجدداً و براى 
مدت زمان دو هفته در اصفهان، کاشان و اردستان 

اجرایى مى شود.
حجت ا... غالمى در جمع خبرنگاران  ادامه داد: هم 
اکنون رونــد نزولى بیمــاران کرونایى در اصفهان 
متوقف و اصفهان وارد پیک پنجم شده است، در این راستا 
و براساس مصوبه جلسه ستاد استانى، کلیه محدودیت هاى 
طرح جامع هوشمند که شــامل 5 مرحله براى مشاغل بود 
مجدداً از روز پنج شنبه و براى مدت زمان 2 هفته در اصفهان، 
کاشان و اردستان اجرایى مى شــود. الزم به ذکر است که 
مشــاغل گروه 2 در کالنشــهر اصفهان و شهرستان هاى 
اردستان و کاشان تعطیل شده و تنها فروشگاه ها و مشاغلى 
که مایحتاج ضرورى مردم را توزیع مى کنند مجاز به فعالیت 
هستند، این در حالى است که تمامى اماکن ورزشى و آموزشى 
تعطیل و رســتوران ها نیز تنها مجاز به فروش غذاى بیرون 

بر هستند.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان گفت: 
با گندم آفت زده نمــى توان نان ایــده آل و باکیفیتى 
پخت کرد، اما دولت مى تواند به جاى ورود ذرت، گندم 
باکیفیت را از خارج وارد کشور کند و گندم هاى آفت زده 

را براى خوراك دام به دامدارى ها تحویل دهد.
محمدرضا خواجه در خصوص پیشنهاد افزایش قیمت 
نان در حالى که ســال به ســال از کیفیت نان کاسته 
مى شود، اظهار کرد: تغییر نکردن و ثبات نرخ نان طى 
چند سال گذشــته، موجب تخریب کیفیت نان و فرار 

کارگران نانوایى شده است.
وى درباره کیفیت پایین نان، توضیــح داد: 50 درصد 
دلیل کیفیت نان به کیفیت گندم، 30 درصد به مهارت 
و تخصص نانوا و 20 درصد به تنور و تجهیزات نانوایى 

برمى گردد.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان افزود: 
اگر کیفیت نان کاهش مى یابد در درجه نخست به دلیل 

نوسان کیفى گندم در کشور است.
وى تصریح کرد: تنها ســه استان گلستان، خوزستان و 
فارس گندم خوب و با کیفیت تولید مى کنند و گندم سایر 
استان ها کیفیت خوبى ندارند، به همین دلیل نانوایان 

ناچارند با امکانات موجود، پخت نان کنند.
خواجه با تاکید بر اینکه با گندم آفت و ِسن زده نمى توان 
نان ایده آل و باکیفیتى تولید کرد، گفت: در این شرایط 
نه رئیس اداره غله مسئول است و نه استاندار، اما دولت 
مى تواند به جــاى ورود ذرت، گندم باکیفیت را از خارج 
وارد کشور کند و گندم هاى آفت زده را براى خوراك دام 

به دامدارى ها تحویل دهد.
وى با بیان اینکه ســاالنه حدود 4 میلیــون تن گندم 
وارد کشور مى شود، گفت: به نظر مى رسد سال جدید 
واردات گندم بیشتر شود، چراکه کشور درگیر خشکسالى 
شده اســت، از ســوى دیگر به دلیل پایین بودن نرخ 
تضمینى گندم، کشاورزان تمایل دارند گندم خود را به 
دامدارى ها بفروشند. نایب رئیس انجمن علوم و فنون 
غالت اصفهان با اشــاره به کیفیت خــوب گندم هاى 
وارداتى به دلیل خواب ســه ماهه آنها، تاکید کرد: اگر 
گندم هاى داخلى نیز در سیلوها خواب سه ماهه داشتند، 
کیفیت آنها بهتر مى شد. وى تاکید کرد: فقدان خواب 
گندم موجب کاهش گلوتن گندم مى شود که کاهش آن 
موجب کم شدن چسبندگى خمیر، متالشى شدن خمیر 

و در نهایت منجر به تولید نان ضایع مى شود.

با گندم آفت زده نمى توان نان باکیفیتى پخت کرد

دادســتان عمومى و انقالب اصفهان طى نامه اى به 
شــهردار اصفهان نســبت به عدم درج نام شهدا در 
نامگذارى تابلوهاى شهرى تذکر و دستور به اصالح 

موارد ظرف یک هفته داد.
على اصفهانى با عنوان این مطلب که سابق بر این 
راجع به اعمال دقت در این خصوص به شــهردارى 
اصفهان تذکر داده شده بود افزود: على رغم مصاحبه 
و اعالم موضع عضو شوراى شهر اصفهان مبنى بر 
رعایت ادبیات مقاومت در نامگذارى معابر و میادین 

شهر، مشاهدات میدانى حاکى از عدم اصالح و درج 
عبارت «شهید» در موارد متعددى از تابلوهاى شهرى 
من جمله خیابان «شهید» نیکبخت شرقى، شهرك 
و اتوبان «شهید» کشــورى، اتوبان و پل «شهید» 
چمران، بیمارســتان «شــهید» چمران، تابلوهاى 
اعالن مسیر خیابان «شهید» صمدیه لباف، اعالن 
مســیر بزرگراه «شهید» اقارب پرســت و عدم ذکر 
عبارت «امام» در تابلوى اعالن مســیر خیابان امام 

سجاد(علیه السالم) دارد.

اولتیماتوم یک هفته اى دادستان به شهردار

آغاز محدودیت هاى موج پنجم کرونا در اصفهان از امروز

«دلتا»، استان اصفهان را تهدید مى کند

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از تصادف زنجیــره اى اتوبوس، کامیــون، تریلى و 
خودروى سوارى لیفان در آزادراه اصفهان به کاشان 
و فوت 5 سرنشــین خودروى لیفان در این تصادف 

خبر داد.
ســرهنگ اصغر زارع اظهار کرد: در این تصادف که 
صبح روز چهارشنبه 16 تیرماه در آزاد راه اصفهان به 
کاشان اتفاق افتاد 4 دستگاه خودرو شامل اتوبوس، 
کامیون، تریلى و ســوارى لیفان با یکدیگر برخورد 
کردنــد. وى با بیــان اینکه علت ایــن حادثه هنوز 
مشخص نیســت و در دست بررســى است، گفت: 
متاسفانه در این تصادف 5 نفر سرنشین سوارى لیفان 

در محل حادثه فوت کردند.
مدیر روابط عمومى مدیریت حــوادث و فوریتهاى 
پزشکى اســتان اصفهان هم گفت: ساعت 9 و 28 
دقیقه صبح روز چهارشنبه طى تماس با اتاق فرمان 
اورژانس نطنز مبنــى بر تصادف تریلــى، اتوبوس 
مسافربرى و خودرو ســوارى لیفان در کیلومتر 35 
آزادراه نطنز-کاشــان، بالفاصلــه 4 واحد امدادى 

اورژانــس شهرســتان نطنــز و بالگــرد اورژانس 
هوایى اســتان اصفهان بــه همــراه 2 آمبوالنس 
هالل احمــر و 2 خــودرو نجات هــالل احمر به 
محــل حادثه اعزام شــدند. عباس عابــدى اظهار 
کرد: پــس از انجام عملیات رهاســازى مصدومان 
و بررســى هاى اولیه مشخص شــد که متاسفانه 5 
سرنشین ســوارى لیفان به علت شدت جراحات در 

دم جان باختند.
وى افزود: در این حادثه اتوبوس مســافربرى که در 
اثر برخورد با تریلى از مسیر خود منحرف شده بود به 
خودروى لیفان برخورد کرد و متاسفانه باعث مرگ 
5 نفر سرنشین لیفان شد. این اتوبوس از امیدیه اهواز 
عازم مشهد بوده و 44 مسافر داشته که در این حادثه 
8 نفر از آنها دچار مصدومیت هاى سطحى شده بودند 
و پس از دریافت خدمات فوریتهاى پزشــکى توسط 
آمبوالنس هاى اورژانس 115 به بیمارستان فاطمیه 

بادرود انتقال یافتند.
در این حادثه یک مــرد، دو زن و دو کودك به دلیل 

شدت جراحات در دم جان باختند.

تصادف زنجیره اى مرگبار در محور کاشان 
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خانواده سوزنچى، خانواده مشتاق و قالیشویى، چیزى را به 
یاد نمى آورند، جز سریال «دودکش». سریالى که فصل دوم 
آن این روزها روى آنتن شبکه یک سیما مى رود. کمى بعد از 
فصل اول این سریال، «پادرى» ساخته شد و چون داستان 
و بازیگرها با «دودکش» یکى بودند، همه بیننده ها به این 
موضوع فکر کردند که «پــادرى»، فصل دوم «دودکش» 
اســت، اما زینب تقوایى که تهیه کننده سریال است، پس 
از پنج سال اعالم کرد که «پادرى» را مى توانیم به عنوان 

اسپین اف «دودکش» در نظر بگیریم نه فصل دوم سریال.

چرا پس از پنج ســال که فصل دوم 
«دودکش» با نام «پادرى» ســاخته 
شــد تصمیم گرفتید تا فصل ســوم 

«دودکش» را بسازید؟
موضوعى که وجود دارد این است که «دودکش2» فصل 
دوم «دودکش1» اســت. هر چند که مــن فکر مى کنم 
«پادرى» هم کار قشــنگى بود، اما همه اعضاى ســریال 
«دودکش» در آن حاضــر نبودند و با نگاه «دودکشــى» 

ساخته نشده بود.
شــما گفتید که نمى توان «پادرى» را 
فصل دوم سریال «دودکش» به حساب 
آورد، در حالى کــه آن زمان، همه این 
سریال را فصل دوم سریال «دودکش» 
مى دانســتند اما به نکته اى اشــاره 
کردید آن هم ساخته نشــدن با نگاه 
«دودکشــى» بود مگر «دودکش» چه 
تفاوت نگاهى با دیگر سریال ها دارد؟

ماجرا این است که نویســنده کار در سریال حضور نداشت 

و خالق یک ســریال، صاحب آن اســت. یک اثــر و تمام 
سریال هایى که به فصل هاى بعدى مى رسند معموًال یک 
خالقى دارند، خالق آن  ایده پرداز ســریال شناخته مى شود 
نکته اى که در «پــادرى» مورد توجه قــرار مى گیرد، این 
است که صاحب اثر اصًال حضور نداشته و صرفًا بازیگران 

«دودکش» در آن سریال بودند.
ابتدا قــرار بود چند نفــر از بازیگران 
«دودکش» در آن سریال حضور داشته 
باشند که بعد همه آنها دعوت شدند، 
این ماجرا یک تصمیم از جانب گروهى 
بوده که سریال را براى خودشان ساخته 
بودند موضوعى که وجود دارد این است 
که آیا ساخته شدن «پادرى» به ساخت 
فصل دوم «دودکش» آسیب وارد کرد؟

ماجرا این اســت که بهتر بود از ابتدا «دودکش2» ساخته 
مى شد چون اینگونه کار تمیزترى از آب در مى آمد. ولى در 
مجموع فکر مى کنم که سریال «دودکش» جذابیت هایى 
دارد که مى تواند دوباره مخاطبان را پاى تلویزیون بنشاند. 
از لحاظ ساختار هم تالش کردیم که فصل دوم را نزدیک 

به فصل اول بسازیم.
پس بــه همین دلیل اســت که تعداد 
فرزندان در «پادرى» و «دودکش 2» 

متفاوت است؟
بله، ما فصل دوم این ســریال را با نگاه به فصل اول آن 
ساختیم و هیچ نگاهى به «پادرى» نداشتیم، این موضوع 
در سریال هاى خارجى هم دیده مى شود که از یک سریالى 
که مورد استقبال قرار گرفته، اســپینافى تولید مى کنند. 
در واقع مى تــوان گفت «پادرى» اســپین آف فصل اول 

«دودکش» بود همین موضوع هم مخاطبان را به اشتباه 
انداخت و آنها فکر کردند که «پادرى» فصل دوم سریال 

است.
«دودکش 1» ســال 1392 روى آنتن 
تلویزیــون رفت، چرا بعد از 7 ســال 
تصمیم گرفتید فصل دوم ســریال را 

بسازید؟
از همان ابتدا، تقاضاهایى براى ســاخته شــدن فصل دوم 
«دودکــش» وجود داشــت، اما هم خود مــن و هم دیگر 
عوامل «دودکش»، نگاهمان این بود، کــه کارهاى تازه 
و خالقانه اى تولیــد کنیم. من عمومــا، خیلى به فصل دو 
در کارها اعتقادى نداشــتم، ولى به قدرى مردم مشــتاق 
شــخصیت هاى «دودکش« بودند و آن ها را مى خواستند 
که نتوانستیم مقاومت کنیم و در برابر در خواست ها تسلیم 
شدیم. دائم این را مى شــنیدیم که چرا کارهاى دیگر مانند 
«پایتخت»  و «نون. خ» به فصل هاى بعدى مى رســد اما 
شــما هیچ اقدامى نمى کنید ما هم با اصرار مردم شروع به 

ساخت فصل دوم سریال  کردیم.
مى توانیــم بگوییــم بعــد از دیدن 
موفقیت هاى «نــون. خ» و «پایتخت» 
شما در رقابت با این دو سریال تصمیم 
گرفتیــد فصــل دوم «دودکش» را 

بسازید؟
نه، اصال اینگونه نیســت، چون «پایتخــت» از ابتدا وجود 
داشت. اگر بحث رقابت مطرح بود، باید پیش از این ها اقدام 
مى کردیم. رقابتى وجود ندارد، آن ها نیز دوستان ما هستند 
و از اینکه مى بینیم سریال هاى خوبى مى سازند، خوشحال 

مى شویم.

5 سال بعد از پخش از تلویزیون مطرح شد

«پادرى»، «دودکش2» نبود!
کارگردان فیلــم "ویالیى ها" این روزهــا درگیر مونتاژ و 
صداگذارى "دسته دختران" اســت که براى اولین بار در 

جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید.
باز هم منیر قیدى سختى را به جان خریده و لوکیشن هایش 
را به خرمشهر، آبادان، اهواز و تهران برده است. در گرماى 
باالى 40 درجه و شرایط سخت کرونایى که بسیارى ترجیح 
مى دهند با بازسازى به شهرهاى دیگرى مثل تهران بروند 
و مجموعه صحنه هایشــان را فیلمبــردارى کنند اما این 
کارگردان در "ویالیى ها" هم ثابت کــرد از هیچ فضایى 

نمى گذرد تا به مفهوم واقعى روایتش برسد. 
شاید یکى از حاشیه هاى این فیلم، انصراف لیال حاتمى از 
حضور در "دسته دختران" باشد. در حالى که خبرهایى آمد 
که این بازیگر شناخته شده ســینما، قرار است در فیلم دوم 
منیر قیدى ایفاى نقش کند اما بــا انصراف، جاى خودش 
را به نیکى کریمى داد. فضایــى که براى «نیکى کریمى» 
فضایى آشنا به شمار مى آید و او پیش تر در فیلم هایى مانند 
"برج مینو" و "بوى پیراهن یوسف" در این گونه سینمایى 
فعالیت کرده است. به جز این بازیگر، پانته آ پناهى ها، فرشته 
حســینى، هدى زین العابدین، صدف عســگرى، حسین 
سلیمانى، یاسین مســعودى و مهدى حسینى نیا بازیگران 

این فیلم سینمایى اند.
منیر قیدى در پاسخ به سؤالى درباره انصراف لیال حاتمى، 
گفت: لیال خیلى منطقى و دوستانه نگران کرونا بود و باألخره 
دو تا بچه هم داشت و از این جهت نتوانستیم ایشان را در فیلم 
داشته باشیم. البته خوشبختانه هیچ کدام از بازیگران و عوامل 
اصلى کار کرونا نگرفتند و کار در آن شرایط سخت هوایى و 

کرونایى اهواز به خوبى پیش رفت. 

ماجراى انصراف لیال حاتمى 
از فیلم «دسته دختران» 

رضا توکلى بازیگر سینما و تلویزیون که به تازگى در سریال 
مناسبتى ماه رمضان با نام «احضار» به کارگردانى علیرضا 
افخمى حضور داشته است، درباره فعالیت هاى اخیر خود 
گفت: در این روزها نزدیک به 12 پیشنهاد بازى در فیلم و 
سریال  را رد کردم که علت نپذیرفتن آن ها در مرحله اول 
کیفیت پایین فیلمنامه و یا کاراکتر پیشــنهاد شده است و 
پس از آن وضعیت فعلى کشور و شــرایط بیمارى کرونا 
است که به همین دلیل تمام تالشــم را مى کنم تا در این 

دوره کم کار باشم.

وى افزود: البته بــه تازگى در یک فیلم ســینمایى با نام 
«تداخل» به کارگردانى محمدرضا وثوقى حضور داشته ام 
که علت پذیرفتن آن هم تعداد بازیگران کم این پروژه بود 

و از نظر مسائل بهداشتى در شرایط خوبى قرار داشت.
ایــن بازیگر کــه پیش از ایــن ســریال و فیلم هم 
کارگردانى کرده است در پاسخ به این پرسش که آیا 
عالقه اى به ادامه فعالیت در مقام کارگردان را دارد یا 
خیر، بیان کرد: اتفاقًا مدتى است که درحال بررسى 

ســاخت یک فیلم هســتم که درنهایت نتیجه 
آن به بعد از این روزهاى کرونایى 

مى رسد. درحال حاضر دو طرح 
را در ذهن دارم که مشــغول 
بررسى آن ها هستم و پروژه 

آینده اى کــه کارگردانى 
مى کنــم از میان این 2 

طرح است.
توکلى در پایان درباره فعالیت در ســینما در جایگاه یک 
کارگــردان عنــوان کرد: شــرایط 
کارگردانى در سینما بسیار سخت 
و دشوار است و من با این مسائل و 
مشکالت پیرامون آن در فیلم اولم 
به خوبى مواجه شدم. به دلیل همه 
این دشــوارى ها نیز مدت ها انتظار 
کشیدم تا بتوانم در وضعیتى مطلوب 
فیلم دوم خود را جلوى دوربین ببرم 
که البته فکر مى کنم پس از 
این همــه مدت صبر و 
بررســى تمام جوانب 
کار، این خواســته به 

زودى محقق شود.

رضا توکلى:

بازى در 12 پروژه را
رد کردم

م ور ى و و ر ى
بود تعداد بازیگران کم این پروژه هم

تى در شرایط خوبى قرار داشت.
ش از ایــن ســریال و فیلم هم
 در پاسخ به این پرسش که آیا 
ت در مقامکارگردان را دارد یا 
مدتى است که درحال بررسى 

ســتم که درنهایت نتیجه 
اى کرونایى 

 دو طرح 
شــغول 
 پروژه
نى 
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ی ر ی ر رب ن ی پ ر ى و
کارگــردان عنــو
س کارگردانى در
و دشوار است و
مشکالت پیرام
به خوبى مواجه
این دشــوارى ه
کشیدم تا بتوانم د
فیلم دوم خود را
که البته
اینه
برر
کار
زو

پخش آخرین قسمت از سریال «مى خواهم زنده بمانم» که به دلیل قطعى مکرر برق با 
تاخیر انجام شد، حاوى خبر ادامه ساخت این مجموعه هم بود.

سریال «مى خواهم زنده بمانم» به کارگردانى شهرام شاه حسینى و تهیه کنندگى محمد 
شایسته دوشنبه ها پخش مى شد و قرار اســت فصل دوم این سریال بهار 1401 آماده 
پخش شود. در سکانس پایانى این سریال هم جمله «این عاشقانه ادامه دارد»، حاکى از 

ادامه ساخت این مجموعه شبکه خانگى بود.
حامد بهداد (در نقش امیر شایگان)، سحر دولت شــاهى (هما)،  على شادمان (کاوه) و 
آناهیتا درگاهى (شیوا مستور) از جمله شخصیت هایى هستند که در قسمت پایانى سریال 
«مى خواهم زنده بمانم»، زنده ماندند و احتمال حضور آنها در ســرى جدید پررنگ تر 
است. همچنین پدرام شریفى (در نقش نادر سرمد)، مهران احمدى (بهمن دشتى) و آزاده 
صمدى (زهره افشار) در قسمت پایانى این مجموعه کشته شدند تا حضور آنها به طور 

قطع در ادامه این سریال منتفى باشد.

براى ساخت در سرى جدید؛ 

کدام کاراکترهاى
 «مى خواهم زنده بمانم» زنده ماندند؟

32 سال پیش «ارسالن کامکار» تنها 25 سال داشت که 
«على حاتمى» ساخت موسیقى فیلم مادر را به او پیشنهاد داد 
و او در عنفوان جوانى، سربلند از این آزمون سخت بیرون آمد 
و نه تنها یکى از برترین آثار خویش که یکى از ماندگارترین 

موسیقى فیلم ها را در ایران ساخت.
 او همان تیتراژ آغازین با موسیقى اى پر از حس، روِح ایرانى 
حاکم بر فیلم را به تصویر مى کشــد؛ کافى است بار دیگر 
صحنه   آمدن مادر به خانه را به یــاد بیاورید. آن بازى هاى 
درخشــان و آن تصاویر گیرا، بدون موســیقى ناب ایرانى 
«ارسالن» حتما چیز مهمى کم داشت. مى شود صدها بار 
آن صحنه را دید و هر بار از دیدن آن و شنیدن «بیات ترك» 
غرق لذت شد؛ همان طور که شــنیدن آن ریزهاى سنتور 

زمان آب پاشى یا آن چهارگاه زمان صبح فیلم.
«ارسالن» در این فیلم نیز مثل همیشه، به موسیقى کردى 
اداى دین کرد و در تیتراژ پایانى از الالیى فولکلور بهره برد. 
او همواره نســبت به زنده یاد «على حاتمى» با احترام یاد 
مى کند و مى گوید: «او حتى یــک کلمه نگفت که من چه 
مى خواهم و چه نمى خواهم. تنها چیزى که گفت این بود که 
موسیقى ایرانى باشد؛ اما اینکه چه موسیقى به این مى خورد و 
چه نمى خورد، اصال. به من گفت هرچه خودت فکر مى کنى 
نظر من هم همان است. من واقعا احساس راحتى مى کردم. 
در غیر این صورت تو به عنوان آهنگ ســاز دست و پایت 
بسته است و باید طبق الگوهایى که در ذهن آن کارگردان 

هست کارکنى.»
او البته به دشوارى هاى ســاختن این اثر هم اشاره اى دارد: 
«براى ساختن این اثر نه دیالوگى وجود داشت و نه افکت، 
فقط تصویر بود و دستیار على حاتمى هنگام نمایش تصاویر 
براى من هم توضیح مى داد که االن بازیگران در حال گفتن 
چه دیالوگى هستند و این کار ســاختن موسیقى را سخت 
مى کرد اما در آن زمان با ذوقى که داشتم این کار را ساختم.»

جمعه اى که گذشت، «ارسالن کامکار» این اثر و هم چنین 
موسیقى فیلم «دل شدگان» را با رهبرى خود و با همراهى 

«ارکستر ملى» به اجرا درآورد.

بیوك میرزایى پیرامــون فصل جدید ســریال «روزگار 
جوانى» گفت: ســریال «روزگار جوانــى» در زمان خود 
مورد توجه بسیارى از مردم قرار گرفته بود و شخصیت ها 
و داستان فیلم را دوست داشــتند. حتى در بازپخش هاى 
این سریال که مربوط به سالیان گذشته بود هم مردم پاى 

تلویزیون مى نشستند و این مجموعه را تماشا مى کردند.
وى در همین راستا اضافه کرد: مردم عزیزمان باور هایى 
نسبت به سریال «روزگار جوانى» دارند که خود این موضوع 
بازتاب آن را وسیع مى کند و منتظر هستند تا فصل جدید 
این سریال را تماشا کنند در زمان پخش فصل اول سریال 
«روزگار جوانى» که به سالهاى دور بر مى گردد جوانان و 
پدر و مادر ها با شخصیت هاى داستان فیلم همذات پندارى 
مى کردند، زیرا مشــکالت و معضالتى که مطرح مى شد 

مسائل روز جامعه آن زمان بود.
این بازیگر تلویزیون با اشاره به اینکه ساختار اصلى سریال 
«روزگار جوانى» حفظ شــده عنوان کــرد: در فصل جدید 

«روزگار جوانــى» هم موضوعات اجتماعى و مشــکالت 
جوانان و دانشجویان وجود دارد، اما از بازیگران قدیم فقط 
من هستم و بازیگران نقش اصلى چهره هاى جدید و مستعد 
تئاترى هستند. البته بازیگران مهمان شناخته شده هم دارد. 
من فکر مى کنم این فصل «روزگار جوانى» نیز با توجه به 
داستان جذاب آن، کارگردانى اصغر توسلى و تالش دوستان 
مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. امیدوارم با دیده شدن و مورد 
توجه قرار گرفتن این سریال بازیگران تئاترى با استعداد که 
در آن بازى دارند فصل جدیدى در بازیگرى خود را آغاز کنند.

وى پیرامون نقش خود در فصل جدید ســریال «روزگار 
جوانى» بیان کرد: اگر خاطرتان باشد در فصل قبل من در 
نقش عباس آقا بازى مى کــردم که در فصل جدید هم در 
همین نقش بازى مى کنم و آژانس مسکن دارم که جوانان 
در مسکن من اتراق مى کنند و اتفاقاتى رخ مى دهد. هر یکى 
دو قسمت اتفاقى براى دانشجویى مى افتد که به هر کدام از 

آن ها پرداخته مى شود.

میرزایى با اشــاره به توقف تصویربردارى ســریال 
«روزگار جوانى» به دلیل شــیوع کرونا بیان کرد: 
تصویربردارى این سریال به دلیل کرونا و وضعیت 
کرونایى و حاد این روز ها تعطیل شده است. االن 
اکثر پروژه ها تعطیل شــدند. ســریال «جشن 
سربرون» هم به همین دلیل تعطیل شده است. 
با توجه بــه آنکه قرار اســت «روزگار جوانى» 
مردادماه پخش شود باید هرچه زودتر تکلیف 

آن مشخص شود.
وى در همین راستا بیان کرد: این سریال قرار 
بود در 30 قسمت پخش شود که تا کنون 25 
الى 26 قســمت آن فیلمبردارى شده و معلوم 

نیست با توجه به وضعیت پیش آمده کار کامل 
مى شود یا به همین قسمت ها بسنده مى  شود. تکلیف 

قســمت هاى آینده در همین یکى دو هفته مشــخص 
مى شود.

موسیقى فیلم «مادر» 
چگونه ساخته شد

تهیه کننده مسابقه «ایران» درباره سرى جدید این برنامه توضیحاتى را ارائه کرد و گفت: در 
نظر داشتیم اولین قسمت از سرى جدید به مناسبت عید سعید قربان روى آنتن رود که با توجه 
به مشکالت پیش روى ســاخت دکور به دلیل قطع مکرر برق، احتمال دارد پخش مقدارى 

دیرتر آغاز شود.
هاشم رضایت با اشاره به تغییرات فصل سوم این برنامه تلویزیونى گفت: در دو فصل گذشته 
دکور و 50 درصد بازى هاى مسابقه برگرفته از یک نمونه خوب خارجى بود. ما نیز در اتاق فکر 
برنامه تمام بازى ها و روند مسابقه را ایرانیزه کرده بودیم. با توجه به اینکه این روزها مسابقه هاى 
بسیارى از شبکه هاى مختلف پخش مى شوند و همه نیز کپى خوب و بد از نمونه هاى خارجى 
هستند، با سفارش مدیر محترم شبکه و گروه اجتماعى شبکه یک مصمم شدیم در سرى جدید 

مسابقه «ایران» به سراغ طرحى برویم که صفر تا صد آن با طراحى ایرانى باشد.
وى افزود: در حال حاضر ساخت دکور بر عهده آقاى مهدى هاشمى قرار دارد و تاکنون کارهاى 
مربوط به محتواى مسابقه و روند و چگونگى اجراى آن را در اتاق فکر مسابقه پیش بردیم. 
خوشبختانه دکور مسابقه نسبت به مسابقه هاى پیشین تلویزیون فضایى متفاوت دارد. تنها 
مشکل اصلى ساخت دکور که مقدارى زمان بندى پخش را نیز به تأخیر انداخته، قطعى مکرر 
برق است. استودیوى برنامه در منطقه اى قرار دارد که در هفته سه روز و از ساعت 11 تا 18 
برق منطقه قطع مى شود و همین امر روند ساخت دکور را مقدارى با مشکل مواجه کرده است. 

قطع برق 
گریبان مسابقه «ایران» را هم گرفت 

رزیتا غفارى از بازیگران بى حاشیه سینما و تلویزیون است. او که این روزها با نقشى کامًال 
متفاوت نســبت به دیگر نقش هایش در «کلبه اى در مه»  بازگشته است درباره ویژگى 
«نازبانو» مى گوید: بعد از مدت ها دورى از تلویزیون، «نازبانو» ویژگى هاى بسیارى داشت 
و با دیگر نقش هایم متفاوت بود و آن را پذیرفتم؛ شخصیت پردازى این نقش خیلى برایم 

جاى کار داشت.
وى افزود: فیلمنامه یکى از معیارهایم بود، براى نزدیک شدن به یک شخصیت خیلى از 
جوانب را باید در نظر گرفت، موقعیت فرهنگى و خانوادگى، اقلیم و لهجه آن شخصیت، 
ولى درباره این ویژگى ها خیلى در فیلمنامه توضیح داده نمى شــود. طراحى یک نقش 
خیلى گسترده و پیچیده است ولى مسلماً تجربیات فردى، کارى و اجتماعى دخیل است و 
مجبوریم تجربیات متفاوتى داشته باشیم و دیدمان را به افراد مختلف باز کنیم و فکر مى کنم 
خیلى معیارها دست به دست هم مى دهد تا به یک شخصیت در فیلم نامه نزدیک شویم. 
وقتى به آن شخصیت نزدیک شدیم، آن را در موقعیت هاى 
مختلف قرار مى دهیم که ببینیم در آن لحظه واکنش و 
بازتاب اش به کارى که انجام مى شود، چه خواهد بود.

رزیتا غفارى درباره کار در شرایط کرونایى هم گفت: 
مدت کوتاهى در خــارج از پایتخت فیلم بردارى 
داشتیم، ولى واقعیت این است که ما بازیگران در 
کنار یکدیگر نمى توانستیم ماسک بزنیم، خیلى 
از همکاران بازیگر مســن ما واکســن زده اند، 
ولى ما هنوز فرصت پیدا نکرده ایم که 
واکسن بزنیم. شما فکر مى کنید یک 
بازیگر باید چــه کارى انجام دهد؟ 
در خانه بنشیند؟ چند سال؟ درآمد 
ما باید از کجا تامین شود؟ مسلم 
اســت که ما هم مانند بقیه افراد 
جامعه باید زندگى کنیم و براى 
امرار معاش بایــد کار کنیم. اگر 
بخواهیم واکسن بزنیم، یک عده 
از مردم ممکن اســت معترض 
شوند که چرا تمایز قائل شدید 
در صورتى کــه متوجه واقعیت 
نیستند. ما با ساخت سریال ها مردم 
را در خانه نگه مــى داریم پس باید از 

سوى مسئوالن حمایت شویم.

رزیتا غفارى: 

ما مردم را در خانه نگه مى داریم

مراحل ساخت «روزگار جوانى» و «جشن سربرون» متوقف شد

 باید پیشاز این ها اقدام 
دوستان ما هستند  ها نیز
بى مى سازند، خوشحال

ربردارى ســریال 
 کرونا بیان کرد: 
 کرونا و وضعیت 
شده است. االن 
ـریال «جشن 
یل شده است. 
زگار جوانى» 
ودتر تکلیف 

سریال قرار 
5ا کنون 25

شده و معلوم 
مده کار کامل 

شه مى شود. تکلیف 
ى دو هفته مشــخص 

وقتى به آن شخصیت نزدیک شدیم، آ
مختلف قرار مى دهیم که ببینیم د
بازتاب اش به کارى که انجام مى
رزیتا غفارى درباره کار در شرای
مدت کوتاهى در خــارج از
داشتیم، ولى واقعیت این اس
کنار یکدیگر نمى توانستیم
از همکاران بازیگر مســن
ولى ما هنوز فرص
واکسن بزنیم.
بازیگر باید چـ
خانه بنشی در
ما باید از کج
م اســت که
جامعه باید
امرار معاش
بخواهیمو
از مردم مم
چ شوند که
صورتى در
نیستند. ما باس
را در خانه نگه مـ
سوى مسئوالن ح

شد
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اولین بازى هفته بیست و ششم لیگ برتر با جنجالى عجیب 
همراه شــد. در همان لحظات آغازین فرار بازیکن سایپا از 
پشت مدافعان ذوب آهن و عبور از شهاب گردان، با خطاى 
دروازه بان ذوب آهن همراه شــد و داور کــه چند مترى با 
صحنه فاصله داشت، در ســوت خود دمید و دستش را به 

سمت جیبش برد.
این در حالى بود که یک پاس چند ده مترى از زمین سایپا به 
زمین ذوب آهن و فرار سریع مهاجم تیم مهمان، سبب شد تا 
داور، نتواند به صحنه نزدیک باشد که البته باتوجه به شرایط، 
احتماال ناظر بازى نیز این اتفاق را ناگزیر دانسته و ایرادى بر 

على صفایى نگرفته باشد.
صفایى در لحظاتى که با قدم هاى بلند و سرعت باال سعى 
مى کرد تا به صحنه برسد و کارت قرمز را نشان دهد، تالش 
داشــت تا نظر کمک هایش را جویا شــود اما متوجه شد 
که سیســتم رادیویى از کار افتاده و صدا به درستى منتقل 

نمى شود.

او حتى در محوطه جریمه ذوب آهن نیز لحظاتى ایستاد اما 
خبرى از بهبود کیفیت صدا نبود و صفایى متوجه نشد که 
نظر کمک هایش که زاویه بهترى براى تشخیص صحنه 

داشتند، کارت قرمز است.
به همین خاطر داور وسط مجبور شد که براى اطالع از نظر 
کمک چهارم که از دید او زاویه و موقعیت بهترى داشت، به 
کنار زمین برود و جلسه اى کوتاه را برگزار کند و پس از آن 
به شهاب گردان کارت قرمز نشان دهد؛ موضوعى که خشم 
عجیب و غریب گلر ذوب آهن را به همراه داشــت و براى 

لحظاتى بازى را تحت تاثیر قرار داد.
این در حالى است که طبق قانون مشورت داوران بایکدیگر 
نه تنها منعى ندارد بلکه یک پنجم امتیاز هر مسابقه نیز به 
کار تیمى آنها تعلق مى گیرد که البته معموال با هدست انجام 
مى شود اما این بار به دلیل قطع سیستم رادیویى چنین اتفاقى 
رخ نداد و صفایى مجبور شد پس از جلسه مشورتى حضورى، 

تصمیمش را تغییر دهد.

نکته جالب اینکه سیستم رادیویى اســتفاده شده در بازى 
ذوب آهن - سایپا، از هدست هاى تازه خریدارى شده توسط 
فدراسیون فوتبال است که اهالى فوتبال امیدوار بودند پس از 
ترخیص آنها از گمرك، مشکل ارتباط داوران باهم حل شود 

اما به نظر مى رسد چنین چیزى رخ نداده است.
در بــازى قبلى که علــى صفایى داور وســط بــود، او و 
کمک هایش مجبور شدند به خاطر قطع سیستم رادیویى، از 
ایرپاد اپل براى ارتباط گیرى استفاده کنند و شاید اگر در این 
بازى هم از وضعیت هدست هاى جدید مطلع بودند، چنین 

کارى مى کردند.
با این حال پس از این جنجال، ادامه مسابقه بدون اعتراض 
خاصى به عملکرد داوران سپرى کرد و در 85 دقیقه بعدى، 
در حالى که تصور مى شد بازى ملتهب و پرتنش پیش برود، 
تنها یک کارت زرد از جیب داور بیــرون آمد که آن هم به 
خاطر خوشــحالى پس از گل وحید محمد زاده و درآوردن 

پیراهن بود.

دروازه بان تازه وارد ذوب آهن با بیان اینکه ما اصفهانى ها 
بدمان مى آید که کســى بخواهد یکى از سهمیه هاى 
اصفهان را بگیــرد تأکید مى کند: اصفهان همیشــه دو 

سهمیه داشته و خواهد داشت.
مهدى امینى قبًال به مدت دو سال در پیکان بازى مى کرد 
ولى در نیم فصل به دلیل اینکه خیلى فرصت بازى به او 
نمى رسید، تصمیم به جدایى گرفت. او که سابقه بازى در 
تیم همشهرى ذوب آهن را نیز دارد، بعد از مدت دو سال 

دوباره به اصفهان برگشته است.
گلر ذخیره تیم فوتبال ذوب آهن در بازى این تیم برابر سایپا 
خیلى زود وارد زمین شد و جاى شهاب گردان را گرفت که 

با کارت قرمز مستقیم داور از زمین مسابقه اخراج شد.
مهدى امینى که عملکرد قابل قبولى در مصاف با سایپا 
پس از ورود به زمین داشــت و  براى اولین بار براى ذوب 
آهن به میدان رفت در این خصــوص ادامه داد: «هفته 
گذشته با ذوب آهن قرارداد بســتم و این اولین بارى بود 
که براى تیم بازى کردم و خیلى خوشــحال هســتم. ما 
اصفهانى ها بدمــان مى آید که کســى  بخواهد یکى از 
سهمیه هاى اصفهان را بگیرد. اصفهان همیشه دو سهمیه 

داشته و خواهد داشت. ما تمام تالشــمان را مى کنیم و 
ان شاءا... که اتفاقات خوب رقم بخورد.»

امینى در مورد عملکرد خود نیز توضیح داد: «من از قبل 
احتمال مى دادم به خاطر شرایط سختى که در اواخر این 
دوره به وجود مى آید و فشارهایى که هست ممکن است 
فرصت بازى پیدا کنم و کامًال این حضور ذهن را به خودم 
داده بودم که به هر حال ممکن است در درون دروازه قرار 

بگیرم و به این فکر مى کردم که بهترین عملکرد را داشته 
باشم. خدا را شکر که توانســتم هم به ذوب آهن و هم به 
اصفهان و همبازیان خوبم کمک کنم تا بتوانیم حداقل 

امتیاز را بگیریم. خدا را صد هزار مرتبه شکر.»
امینى در پایان در مورد اخراج شهاب گردان هم حرف زد 
و گفت: «فکر مى کنم دلیل اصلى عصبانیت شهاب یک 
بازى و یک اشتباه نبود؛ شما نگاه کنید نزدیک 15 هفته 
واقعًا در حق ذوب آهن اجحاف شــده و خیلى اشتباهات 
پى درپى داورى صورت گرفته اســت. وقتى یک تیمى 
در طول هفته اینقدر زحمت مى کشــد؛ حریفان را آنالیز 
مى کند؛ صبح و بعد از ظهر تمریــن مى کند و آن وقت 
مسائل غیرفنى مثل داورى تیم را از هدفش دور مى کند، 
روى رفتار بازیکن تاثیرگذار است. مگر بازیکن تا چه حد 
مى تواند خودش را کنترل کند؟ اشتباهات داورى از حد 
و مرزش گذشته و همیشه کنترل بازیکن دست خودش 
نیســت چون یک بازیکن فوتبال یک بازیکن حرفه اى 
است و در خانه نمى نشــیند و  هفته اى یکبار بازى کند 
و برود. وقتى چنین اتفاقاتى مى افتــد خود به خود روى 

بازیکن تاثیر مى گذارد.»

هدست هاى نمایشى 
عامل جنجال بزرگ اصفهان!

 باشگاه سپاهان به حضور مدافع تیم پیکان در بازى سه شنبه شب 
اعتراض کرد.

تیم فوتبال سپاهان در هفته بیست و ششم رقابت هاى لیگ برتر در 
تهران مهمان پیکان بود. بعد از این بازى بود که خبر رسید سامان 
فالح، مدافع تیم پیکان از این بــازى محروم بوده و حضورش در 

زمین غیر قانونى بوده است.
این خبر دقایقى بعد تکذیب شــد و اعالم شــد تعداد کارت هاى 
فالح به شــکلى نبوده که از این بازى محروم باشد؛ با این حال، 
مسئوالن باشگاه ســپاهان اعتراض خود را به مسئوالن سازمان 
لیگ و فدراسیون فوتبال اعالم کرده و قصد دارند به صورت کتبى 
هم آن را ارسال کنند. باید دید این موضوع در نهایت به چه شکلى 

رقم خواهد خورد.
واکنش فورى باشگاه پیکان 

مدیر رسانه اى تیم فوتبال پیکان به شایعه محرومیت سامان فالح 
بازیکن این تیم در مصاف با سپاهان واکنش نشان داد و تأکید کرد 

که این بازیکن محروم نبوده است.
امیرصادقى پناه گفت: سامان فالح قطعا محروم نبوده است. این 
بازیکن در هفته چهاردهم مقابل ماشین سازى در تبریز 2 کارت 
زرد از داور مسابقه دریافت کرد و از زمین مسابقه اخراج شد. طبق 
قوانین محرومیت، 2 اخطارى که منجر به کارت قرمز مى شــود 
دیگر محاسبه نمى شــود. فالح در بازى هاى دور برگشت مقابل 
سایپا و نســاجى دو کارت زرد دیگر گرفته و در مقابل سپاهان 2 
کارته بوده است. پس از اخراج مقابل ماشین سازى هم از حضور 

مقابل پرسپولیس محروم بوده است.
وى اضافه کرد: حتى در لیست اخطارى هاى هر بازى که در جلسه 
هماهنگى هر بازى از ســوى ناظر بازى و نماینده فدراسیون به 
تیم ها داده مى شود، تنها محروم ما اســماعیل بابائى بود. ضمن 
اینکه در لیست اخطارى هاى ما در ســازمان لیگ هم ثبت شده 
که 2 اخطار ســامان فالح در مصاف با ماشین سازى در محاسبه 
محرومیت لحاظ نمى شود، چون در یک بازى منجر به اخراجش 

شده است.

سرمربى سپاهان پس از تســاوى یک بر یک سپاهان مقابل پیکان 
در مورد عقب ماندن از پرسپولیس با این تساوى عنوان کرد: واقعیت 
این است که رقابت ســختى است. با این شــرایط و مساوى که ما 
کسب کردیم پرسپولیس شانس بیشترى دارد که به صدر برود و از 
قهرمانى اش محافظت کند و باید منطقى باشــیم که عقب افتادیم. 
همیشه مى گویم وقتى ما خوب نباشیم نباید انتظار داشته باشیم آنها 

هم خوب نباشند.
محرم نویدکیا در مورد بازیکنانش اظهار کرد: من به همه بازیکنان 
احتیاج دارم. وقتى نباشند درست است که تأثیرگذار است اما زیاد به این 
موضوعات فکر نمى کنم. سعى مى کنم از همه نفرات استفاده کنیم و 

همه آنها برایم ارزشمند هستند.
وى افزود: هفته گذشته هم گفتم من احتیاجى به بازیکنان دیگر ندارم. 
وقتى هر کدام از بازیکنان نخواهند در مجموعه ما کار کنند آن وقت 
تصمیم مى گیریم. عالقه به تغییرات نــدارم و دلم نمى خواهد هیچ 

بازیکن خارجى هم اضافه کنم چون آنهایى که دارم خوب هستند. 
سرمربى ســپاهان عنوان کرد: اینطور نیســت که بازیکن شانسى 
بیاوریم و در اینجا امتحان کنیم. اگر بیاوریم و نتوانند با فرهنگ ایران 

کننــد. کنار بیایند فکر نمى کنم  کمکــى 
با فرهنــگ ما ترجیح مى دهم وقتى 
اگرچه آشنا شدند و آن را یاد  گرفتند 
اشکالى هزینه زیــادى هم  کنیم 
بیاوریم و هزینه ندارد. اما اینکه شانسى 

خــوب  نیست.کنیــم 

مهرداد قنبرى مدافع چپ تیم فوتبال ذوب آهن در مورد ضربه خوردن 
ذوب آهن از داورى هااظهار کرد: نمى دانیم مشکل چیست. باالى 
شانزده هفده امتیاز را داورى از ما گرفته است، وگرنه باید االن براى 
سهمیه مى جنگیدیم. از پنالتى هفته اول بگیر تا پنالتى هفته پیش. 

امیدواریم این چهار بازى حداقل درست داورى کنند.
مدافع چپ ذوب آهن در رابطه با دیدار برابر نفت مسجد سلیمان گفت: 
بازى سختى است ولى ما محکوم به نتیجه گرفتن هستیم. ذوب آهن 

اینقدر ریشه دار است که این شرایط را پشت سر مى گذاریم.
او در مورد پاس گل بسیار مهمى هم که براى وحید محمدزاده ارسال 
کرد، گفت: این یک بازى 6 امتیازى بود که خدا کمک کرد و من هم 
پاس گل دادم. شرایط خیلى سخت بود. این لطف خدا بود و زحمت 

بچه ها.

سپاهان به دنبال تغییر 
نتیجه بازى با پیکان

منطقى باشیم، پرسپولیس 
شانس بیشترى دارد

نویدکیا:

مدافع ذوب آهن: 

 شانزده هفده امتیاز را داورى 
از ما گرفته است

سپاهان با اشتباه داور در کورس قهرمانى ماند؟

گلر تازه وارد ذوب آهن:

اصفهان 2 سهمیه داشته و خواهد داشت

دو صحنه جنجالى در بازى سپاهان و پیکان، بار دیگر 
فضاى فوتبال ایران را تحت تأثیر قرار داده است.

صحنه نخست در دقیقه 36 اتفاق افتاد. جایى که ارسال 
احسان حاج صفى به صورت مستقیم وارد دروازه شد اما 
در لحظه سانتر، سه بازیکن سپاهان جلوتر از خط آفساید 
پیکان بودند که اگرچه برخوردى با توپ نداشــتند اما 
حضورشان سبب شد تا شائبه آفساید بودن پیش بیاید. 
صحنه دوم اما در نیمه دوم رخ داد. جایى که شوت امین 
درویشى پس از برخورد به دست مدافع سپاهان دچار 
تغییر مسیر شد و باعث شد تا نظرات متفاوتى درباره این 
صحنه ارائه کنند. نظرات چند کارشناس داورى فوتبال 

ایران را در این خصوص در ادامه مى خوانید:
صحنه منجر به گل مشکوك به آفساید 

سپاهان:
نوید مظفرى: در این صحنه دو بازیکن سپاهان در مسیر 

توپ قرار دارند و گل مردود است.
حسین عســگرى: به نظر من این صحنه آفساید است 
چون اگرچــه بازیکن ضربه نزده اما در مســیر حضور 

داشته و حتى یکى تالش کرد که به توپ ضربه بزند.
رسول فروغى: در این صحنه ســه بازیکن در منطقه 
آفساید قرار دارند و دو تا مى توانند در توپ اثر بگذارند 
که یکى تالش مى کند به توپ ضربه بزند و آفســاید 

است.
بابک داورى: بازیکن ســپاهان که گل را به ثمر رساند 
موقع ضربه به توپ توسط همدسته در وضعیت آفساید 

بوده و گل مردود مى باشد.
نوذر رودنیل: گل کامًال آفساید است و داور باید این گل 

را مردود اعالم مى کرد.
حیدر سلیمانى: بازیکن سپاهان کامًال جلوتر از آخرین 

بازیکن پیکان بود و این مصداق آفساید است.

صحنه برخورد توپ به دســت بازیکن 
سپاهان:

نوید مظفرى: پنالتى نیســت چون بازیکن آگاهانه به 
توپ ضربه نمى زند و دست در مسیر توپ است.

حسین عسگرى: صحنه به هیچ وجه واضح نیست.
رســول فروغى: من آن صحنه هند را که از این زاویه 
مى بینم، واضح نیســت اما به نظرم بازیکن آبى شوت 
مى زند و دست بازیکن در راستاى بدنش است و وقتى 

برخورد مى کند توپ پرتاب مى شود عقب.
بابــک داورى: در این صحنه چیزى که مهم هســت 
اینکه بازیکن مدافع دســتش موقع اصابت توپ جمع 
مى کند یا باز مى کند که از این کلیپ واقعًا مشــخص

 نیست.
نوذر رو دنیل: صحنه واقعًا مشخص نیست و به تصمیم 

داور احترام مى گذارم.

اگرچه استقالل توانســت یک پیروزى خانگى شیرین و ارزشمند 
مقابل تراکتور به دست آورد ولى سنگربان ثابت این تیم نتوانست 

رکورد گل نخوردن خود را حفظ کند.
حسین حســینى که طى هفته هاى اخیر یکى از بهترین بازیکنان 
استقالل بوده است از بازى این تیم مقابل ذوب آهن در جام حذفى 
دیگر گل نخورده بود و این روند را تا دقیقه 93 تقابل با تراکتور هم 
حفظ کرد ولى سرانجام این طلسم توسط امین اسدى شکسته شد 

تا دروازه استقالل باز شود. 
گلى که البته در سرنوشت بازى نقش چندانى ایفا نکرد و استقالل 

هر 3 امتیاز مسابقه را به حساب خودش واریز کرد.

حسینى پس از 480 دقیقه 
تسلیم شد

در بازى  شده
ى شده توسط 
ربودند پس از 
اهم حل شود 

طبــود، او و 
تمرادیویى، از 

ب مى کرد تا
داشــت ت
که سیســ
نمى شود.

دروازه ب
م بدمان
اصفهان
سهمیه
مهدىا
ولى در
نمى رس
تیم همش
دوباره به
گلر ذخی
خیلى زو
با کارت
مهدى
و پس از
آهن به
گذشته
که براى
اصفهانى
سهمیه

احتیاج دارم. وقتى نباشند درست است که تأثیرگذار است اما زیاد به این 
موضوعات فکر نمىکنم. سعى مى کنم از همه نفرات استفاده کنیم و

همه آنها برایم ارزشمند هستند.
وى افزود: هفته گذشته هم گفتم من احتیاجى به بازیکنان دیگر ندارم. 
وقتى هر کدام از بازیکنان نخواهند در مجموعه ما کار کنند آنوقت 
تصمیم مى گیریم. عالقه به تغییرات نــدارم و دلم نمى خواهد هیچ 

بازیکن خارجى هم اضافه کنم چون آنهایى که دارم خوب هستند. 
سرمربى ســپاهان عنوان کرد: اینطور نیســت که بازیکن شانسى 
بیاوریم و در اینجا امتحان کنیم. اگر بیاوریم و نتوانند با فرهنگ ایران 

کننــد. کنار بیایند فکر نمى کنم  کمکــى 
با فرهنــگ ما ترجیح مى دهم وقتى 
اگرچهآشنا شدند و آن را یاد  گرفتند 
اشکالى هزینه زیــادى هم  کنیم 
بیاوریمو هزینه ندارد. اما اینکه شانسى

خــوب  نیست.کنیــم 

دو صح
فضاى
صحنه
احسان
در لحظ
پیکان

حضورش
صحنه
درویش

تغییر مس
صحنه
ایران ر
ص
سپاها
نوید مظ



0606آگهىآگهى 4080 سال هجدهمپنج شنبه  17 تیر  ماه   1400

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 140060302026000894 مورخ 1400/01/22 هیات سه آقاى محمد 
فتحى به شناسنامه شماره 1132 کدملى 1285951360 صادره اصفهان فرزند احمدآقا 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 220,56 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى اسداله طوطیان اصفهانى. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152323 - اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان /3/162
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى 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 اشــخاصى 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.
1ـ راى شــماره 140060302027003731 مورخ 1400/03/19 امیر ایروانى فرزند 
شاپور بشماره شناسنامه 1270480650 صادره از اصفهان بشماره ملى 1270480650 
در ششدانگ یکباب ساختمان و محوطه متصله احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 1999/75 مترمربع. خریدارى 
طى سند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/17 - م الف: 1152426 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /3/164
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شــماره 140060302026004224 مورخ 1400/03/22 هیات چهار آقاى 
احمد ولید مغربى به شناسنامه شــماره 5260 کدملى 1288400551 صادره اصفهان 
فرزند اکبر نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 194,60 
مترمربع پالك شماره 812 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت مالک 

رسمى حیدر روحانى اصفهانى
و راى شماره 140060302026004225 مورخ 1400/03/22 هیات چهار خانم سمیه 
ولید مغربى به شناسنامه شــماره 1985 کدملى 1288226233 صادره اصفهان فرزند 
اکبر نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 194,60 مترمربع 
پالك شماره 812 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمى حیدر روحانى اصفهانى. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 

1152894 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/169
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شــماره 140060302026004223 مورخ 1400/03/22 هیات چهار خانم 
طوبى مرادى غریب  وند به شناسنامه شماره 268 کدملى 4679823811 صادره فارسان 
فرزند شیرعلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 243,51 مترمربع پالك 
شــماره 76 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت مالک رسمى 
خدیجه ابراهیمى افارانى لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152889 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/171
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 140060302026003069 مورخ 1400/03/05 هیات دو خانم عاطفه 
قمشى به شناسنامه شماره 1271748665 کدملى 1271748665 صادره اصفهان فرزند 
امیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 63,90 مترمربع از پالك شماره 595 
فرعى از 15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت مالک رسمى محمدرضا امیدیان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152842 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /3/173
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شــماره 139960302026022995 مورخ 1399/11/06 هیات آقاى رضا 
بورونى کوپائى به شناسنامه شــماره 23 کدملى 5659526020 صادره کوهپایه فرزند 
حسین به صورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,49 مترمربع از پالك 15180 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 
مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت مصطفى محسنى هماگرایى. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 
- م الف: 1152604 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/175

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 140060302026000103 مورخ 1400/01/08 هیات دو آقاى على 
اوسط موسائى به شناسنامه شماره 35 کدملى 6219797620 صادره فریدن فرزند اکبر 
به صورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 157,50 مترمربع از پالك شماره 59 
فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت شرکت گروه پزشکى یزدان. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152993 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /3/177
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شــماره 140060302026001124 مورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى 
حسن تقى زاده کجانى به شناسنامه شماره 1233 کدملى 1249299314 صادره نائین 
فرزند عباس نسبت به 12,24 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى 
و دو باب مغازه متصله به مساحت 114,25 مترمربع پالك شماره 48 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد 
و راى شــماره 140060302026001123 مورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى رضا 
محمدى مارچوبه به شناسنامه شماره 7 کدملى 1189771373 صادره اردستان فرزند 
حسن نسبت به 9,04 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى و دوباب 
مغازه متصله به مساحت 114,25 مترمربع پالك شماره 48 فرعى از 14874 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد 
و راى شماره 140060302026001122 مورخ 1400/01/25 هیات چهار خانم خدیجه 
مریخ به شناسنامه شماره 2600 کدملى 1819081230 صادره آبادان فرزند حاجى نسبت 
به 25,36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى و دوباب مغازه متصله 
به مساحت 114,25 مترمربع پالك شماره 48 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

و راى شماره 140060302026001121 مورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى بهرام 
رجبى ارزنانى به شناسنامه شماره 2755 کدملى 1287195202 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلى نسبت به 25,36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى 
و دوباب مغازه متصله به مساحت 114,25 مترمربع پالك شماره 48 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1153002 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /3/179
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شــماره 139960302026024877 مورخ 1399/12/14 هیات چهار آقاى 
على رضا حاجى نقدى به شناسنامه شــماره 116 کدملى 1249444144 صادره نائین 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 132,52 
مترمربع پالك شماره 91 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک 

رسمى ابراهیم طالکوب 
و راى شماره 139960302026024878 مورخ 1399/12/14 هیات چهار خانم فاطمه 
صالحى جشوقانى به شناسنامه شماره 7 کدملى 5659561195 صادره حوزه 23 اصفهان 
فرزند على اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132,52 
مترمربع پالك شماره 91 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک 
رسمى ابراهیم طالکوب. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1153011 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/181
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى 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 اشــخاصى 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.
1ـ راى شماره 140060302027002266 مورخ 1400/02/25 محمود توکلى دارگانى 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 139 صادره از اصفهان بشماره ملى 1289478392 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9957 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 101/15 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت عادى از 
مالک رسمى حاج آقا صدر فاطمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152912 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان /3/183
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 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 دادخواســت 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.
1ـ راى شــماره 140060302027002354 مورخ 1400/02/26 عبدالحســین عبدى 
خیادانى فرزند بمانعلى بشماره شناسنامه 817 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283917262 
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7949 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 263/38 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2ـ راى شــماره 139960302027020687 مورخ 1399/12/24 اصغر عبدى خیادانى 
فرزند بمانعلى بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291339779 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7949 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 295/42 مترمربع. مع الواسطه به صورت عادى از مالک رسمى 

بمانعلى عبدى خیادانى فرزند رضا. 
3ـ راى شماره 139960302027020383 مورخ 1399/12/12 اکبر عبدى خیادانى فرزند 
بمانعلى بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291314059 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 7949 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 309/70 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/02 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152922 - مهدى 

شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /3/185
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابــر راى شــماره 140060302026002251 مــورخ 1400/02/21 هیات دو آقاى 
مهراب غفارى گوشه به شناسنامه شــماره 448 کدملى 4679292253 صادره فارسان 
فرزند مسیب به صورت ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 270 مترمربع از پالك 
شماره 13227 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 

1153035 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/187
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 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 دادخواســت 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.
1ـ راى شماره 140060302027003692 مورخ 1399/10/03 سعید اتحادى ابرى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291377298 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 16 فرعى از اصلى 15192 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 341/70 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 

1152928 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /3/189
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 140060302026002275 مورخ 1400/02/22 هیات دو آقاى سیامک 
مشرف به شناسنامه شماره 1656 کدملى 0051083523 صادره تهران فرزند فرهاد به 
صورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 87,15 مترمربع از پالك شماره 1 فرعى از 
15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 
متقاضى مالک رسمى میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152973 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/191
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 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 دادخواســت 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.
1ـ راى شماره 140060302027004040 مورخ 1400/03/26 رسول بارورززاده فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 325 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286551587 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 252/44 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1153193 - مهدى 

شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /3/195
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 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 دادخواســت 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.

1ـ راى شــماره 140060302027004138 مــورخ 1400/03/30 لیلــى 
محمدى فرزند ســیف اله بشــماره شناســنامه 6741 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1282815571 در ششــدانگ یک واحــد گاودارى احداثى بر روى قســمتى از قطعه 
زمین پــالك 24 فرعى از اصلــى 43 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 
7751 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رســمى مشاعى مى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/04/17 
- م الــف: 1153139 - مهــدى شــبان - رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امالك 

شرق اصفهان /3/193
ابالغ اخطاریه ماده 87

پرونــده شــماره: 139904002138000024/3 در خصوص پرونده اجرایى کالســه 
9900135 واحد اجراى اسناد رسمى اردســتان موضوع سند ازدواج شماره 2350 مورخ 
1381/8/14 دفترخانه ازدواج شماره 65 شهر زواره استان اصفهان و پیرو اجراییه صادره 
بدینوسیله به خانم سکینه کوه کن بقمى فرزند محمد شماره شناسنامه 5 صادره اردستان 
به آدرس اعالمى بستانکار: تهران - کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج شهرك آزادى بلوار 
محمد رسول اهللا خ امام سجاد پالك 22 که بنا بر گواهى مامور اداره پست ابالغ واقعى 
اخطاریه به دلیل عدم حضور در آدرس اعالمى به شــما امکان پذیر نگردیده، اعالم مى 
گردد پنج سهم مشاع از پانصد و چهار سهم ششدانگ پالك 55 اصلى علیا و ششدانگ 
پالك 1090 فرعى از 1 اصلى گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان متعلق به آقاى محمد کوه 
کن بقمى در قبال طلب بستانکار و حقوق دولتى متعلقه بازداشت گردیده لذا طبق ماده 
87 آیین نامه اجرا مراتب به شما اخطار مى گردد ضمنا هر گونه نقل و انتقالى از طرف شما 
نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود. این آگهى یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان مورخ 1400/4/17 چاپ و منتشر مى گردد. ضمنا شما موظفید وفق 
ماده 10 آیین نامه اجرا نسبت به ثبت نام و دریافت حساب کاربرى ثنا اقدام نمایید. م الف: 
1160471 - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى اردستان - ذبیح اله فدائى اردستانى /4/252

آگهى ارزیابى بهاء ثمنیه اعیانى
بهاء ثمنیه اعیانى هجده سهم و پنج هشتم سهم مشاع از هزار و چهارصد و چهل سهم 
ششدانگ مزرعه حسن آباد آ محمدعلى پالك ثبتى 83 اصلى ناحیه گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان که متعلق به خانم ها طاهره و زهرا هردو شــهرت طالئى زواره فرزندان 
سیدفتح اله مى باشد طبق نظریه شــماره 1400/51/2 مورخ 1400/03/12 کارشناس 
رسمى دادگسترى فاقد هر گونه اعیانى تشخیص داده شده لذا چنانچه نسبت به نظریه 
مذکور اعتراض دارید ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهى به دادگاه صالحه مراجعه و 
طرح دعوى نموده و گواهى آن را به این اداره ارائه نمایید در غیر اینصورت باستثناء بهاء 
ثمنیه اعیانى آن حذف مى گردد. م الف: 1160477 - خیراله عصارى - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک زواره /4/253
راى شورا

شماره پرونده : 99 / 261 ش  شــماره دادنامه 368 - 99/11/1 تاریخ رسیدگى : 1 / 11 
/99 درخصوص دادخواســت دعوى خواهان :  حسن شاه رجبى ف على بنشانى گرگاب 
خ مطهرى فرعى 13 پ 69 به طرفیت خوانــده مجید جزى ف ابراهیم مجهول المکان 
بخ خواسته : مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال به استناد یک فقره چک عهده بانک ملى به 
شــماره 189038 / 9815 - 07 مورخ 25 / 3 / 99 نظر با احتساب خسارت تاخیر تادیه و 
هزینه دادرسى  گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر 
حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نمایدنظر 
به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل  فقره چک و گواهى عدم پرداخت بانک 
و عدم دفاعیات و عدم ارایه الیحه دفاعیه و دلیل قانع کننده خوانده  که همگى حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا 
به مواد 198 - 519 - 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و ماده 3 و 22 قانون صدور چک مصــوب 1382 حکم به محکومیت خواندگان بصورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد 
و نودهزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید 25 / 3 / 99لغایت زمان اجراى حکم 
در حق خواهان را صــادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر 
خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر محاکم حقوقى شاهین شهر  مى باشد. 1160952 /م 
الف - قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر - غالمرضا شکوهى /4/254

اخطار اجرایى
محکوم علیه یاسرزمان پور مجهول المکان و محکوم له حسن شاه رجبى نشانى گرگاب خ 
مطهرى فرعى 13 پ 69 به موجب راى غیابى شماره 200 تاریخ 16 / 6 / 99 حوزه هفتم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ بیست و دو میلیون پانصد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/ 1/281 ریال بابت 
هزینه دادرسى با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچک 10 /10 / 96 لغایت 
زمان پرداخت در حق محکوم له ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید   1160961 /م الف - غالمرضاشکوهى  -  قاضى شعبه هفتم  حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر /4/255
اخطار اجرایى

محکوم علیه ریحانه یزدخواستى مجهول المکان و محکوم له حسن شاه رجبى نشانى 
گرگاب خ مطهرى فرعى 13 پ 69 به موجب راى غیابى شماره 117تاریخ 18/ 4 / 99 
حوزه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 15ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 500 / 187 /1 ریال 
بابت هزینه دادرسى با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچک 2  / 3 / 98 لغایت 
زمان پرداخت در حق محکوم له ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید   1160955 /م الف.  غالمرضاشکوهى  -  قاضى شعبه هفتم  حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر /4/256
اخطار اجرایى

محکوم علیه قربانعلى رضا رحیمى فراموشجانى مجهول المکان و محکوم له حسن شاه 
رجبى نشانى گرگاب خ مطهرى فرعى 13 پ 69 به موجب راى غیابى شماره 199تاریخ 
16 / 6 / 99 حوزه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 150 / 26 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 326 
ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچک 30  / 10 / 96 
لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 
صریحا اعالم نماید   1160957 /م الف - غالمرضاشکوهى  -  قاضى شعبه هفتم  حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر /4/257
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معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان تهران از مردم خواست تخم مرغ 
نگهدارى شده در یخچال را خریدارى کنند.

مهدى ســلوکانه با اشاره به مشخصات تخم مرغ ســالم افزود: پوسته آن 
بدون ترك و شــکنندگى اســت هم چنین بوى تعفن و عالئم فساد را نیز 
ندارد. دماى نگهدارى آن، 4 درجه سانتى گراد و بسته بندى آن نیز با درج 
کامل مشخصات است همچنین تخم مرغ تازه، داراى اتاقک هوایى کوچک 
و سفیده آن غلیظ است. ســفیده غلیظ و رقیق آن از یکدیگر قابل تفکیک 
است. زرده آن کروى، داراى رنگ روشــن، بدون لکه و در مرکز تخم مرغ 

قرار دارد. سفیده آن نیز ظاهرى ابرى و غیر شفاف دارد.
سلوکانه با اشاره به مشخصات تخم مرغ کهنه نیز گفت: در این تخم مرغ 
نسبت ســفیده غلیظ به رقیق کاهش یافته، ضخامت غشا کم است. زرده 
خاصیت کروى ندارد. پهن است. اتاقک هوایى بزرگ و سفیده شفاف است. 
پوسته خارجى نیز کدر و بد رنگ اســت. همچنین درباره تخم مرغ فاسد، 
سفیده آن به دلیل فساد ناشــى از باکترى، صورتى تا رنگین کمانى است. 
بیشــترین باکترى هاى ایجاد کننده فساد، سودوموناس ها هستند. پوسته 
خارجى در این نوع کامًال کدر و بر رنگ اســت و ســفیده و زرده آن با هم 

مخلوط شده است. محتویات داخلى نیز بوى تعفن مى دهد. عوامل ناشى از 
کپک زدگى نیز به صورت لکه  هاى قارچى با رنگ هاى سیاه و سبز ممکن 

است دیده شوند.
این مقام مسئول درباره اینکه آیا شستن تخم مرغ براى نگهدارى در یخچال 
کار درستى است؟، گفت: شستشوى براى نگهدارى تخم مرغ، در منازل، 
کار صحیحى نیست چرا که سبب مرطوب شدن سطح تخم مرغ شده و در 
نتیجه رطوبت الزم براى انتقال عوامل بیمارى زا از سطح به داخل تخم مرغ 

فراهم مى شود. اما در هنگام استفاده از تخم مرغ شستن آن هیچ 
مانعى نخواهد داشت.

سلوکانه درباره اینکه مصرف کنندگان به هنگام خرید تخم مرغ به چه 
نکاتى باید توجه کنند؟، افزود: شرایط نگهدارى تخم مرغ مهم مى باشد و 

با توجه به فسادى پذیرى تخم مرغ حفظ زنجیره سرد این فرآورده از اهمیت 
باالیى برخوردار مى باشد. اینکه داخل یخچال است یا در بیرون آن نگهدارى 
شده اســت؟ در این زمینه باید توزیع کننده تخم مرغ را در دماى 8 الى 12 
درجه ســانتى گراد نگهدارى کند. بنابراین از خرید تخم مرغ هاى بیرون 
یخچال تا حد امکان باید خوددارى نمــود. نکته مهم دیگر توجه به تاریخ 

تولید و انقضا تخم مرغ است. باید دانست که عمر ماندگارى تخم مرغ هاى 
بسته بندى شده براى منازل از زمان تولید تا انقضا در دماى 12 درجه سانتى 
گراد، یک ماه است. از خرید تخم مرغ هاى بدون نام و نشان خاص نیز باید 

جلوگیرى نمود.
 

شناســایى عالئم کمبود ویتامین و مواد معدنى مى تواند 
به شــما کمک کند، رژیم غذایى مناســبى را براى خود 

انتخاب کنید.
یک رژیم غذایى متعادل و مغذى فواید زیادى دارد. از طرف 
دیگر، رژیم غذایى داراى کمبود مواد مغذى ممکن است 
باعث ایجاد عالئم مختلف و ناخوشایند شود. این عالئم 
در واقع نشانه هاى کمبود ویتامین و مواد معدنى هستند 
که بدن  با آن مواجه است و شناختن آن ها مى تواند به شما 

کمک کند رژیم مناسبى را براى خود انتخاب کنید.
این گزارش 5 نشانه رایج کمبود ویتامین و مواد معدنى و 
نحوه رفع آنها را بررسى مى کند. اگر هریک از این نشانه ها 
را تجربه کرده اید، احتماًال با کمبود ویتامین در بدن  مواجه 

هستید.
1. جوش هاى قرمز بزرگ روى پوست در کنار 

ریزش مو
این نشانه حاکى از آن است که شما در رژیم  غذایى  خود 
ویتامین B بیشــترى نیاز دارید. اگر به شامپو هاى موجود 
در فروشگاه ها دقت کرده باشید، بسیارى از آن ها حاوى 
بیوتین یا ویتامین B7 هستند. این ماده به تحریک رشد مو 
و ناخن کمک مى کند و براى تولید آمینواسید با آنزیم هاى 

درون سلولى واکنش مى دهد.
از آنجایى که بافت مو بیشــتر از کراتین (نوعى پروتئین) 
تشکیل شده است مصرف خوراکى هاى سرشار از بیوتین به 
رشد بهتر مو کمک مى کند. خوراکى هاى سرشار از بیوتین 
شــامل مغز ها و دانه ها، آووکادو، حبوبات، موز، تمشک، 

توت فرنگى و گریپ فروت هستند.
در صورتى که جوش هاى قرمزى روى پوست  دارید، این 
احتمال نیز وجود دارد که کمبود نیاســین داشته باشید. 
 DNA این ماده  مغذى به عملکرد بهتــر اندام ها و ترمیم
کمک مى کند. خوراکى هاى سرشار از نیاسین شامل موز، 
بادام زمینى، آووکادو، و کدو حلوایى یا تخمه آفتابگردان 

هستند.
2. خشکى گوشه لب ها و زبان دردناك

در صورتى که عارضه زبان دردناك را نیز تجربه کرده اید، 
این مى تواند نشانه  کمبود آهن، زینک، و ویتامین B باشد. 
اگر مقدار زیادى میوه، سبزیجات، یا غالت کامل مصرف 
نمى کنید، سعى کنید میزان بیش ترى از این خوراکى ها را 
در رژیم غذایى  بگنجانید. به ویژه سعى کنید موز، سبزیجات 
برگى تیره (به ویژه پالک (اسفناج)، نخودفرنگى، عدس، 
مغزها، دانه ها، و سیب زمینى مصرف کنید. این مواد غذایى 

نیز برترین منابع زینک یا روى هستند.
3. سطح انرژى  شما زیادى پایین است

حالت سستى یا افســردگى مکرر مى تواند از نشانه هاى 
کمبود ویتامین باشد. بسیارى از آدم ها که از افسردگى رنج 
مى برند، مواد مغذى توصیه شده را، به ویژه ویتامین D و 

ویتامین B، از رژیم غذایى روزانه  خود دریافت نمى کنند. 
آهن، منیزیم، ویتامین B12 و فولیک اسید مى توانند به بدن  
انرژى بدهند، بنابراین اگر  احساس خستگى مى کنید، شاید 

با کمبود این مواد مغذى مواجه هستید.
خوراکى هاى سرشار از آهن شــامل بادام، خرما، لوبیاها، 
عدس و به ویژه سبزیجات برگى تیره هستند. براى منیزیم 
مى توانید سبزى هاى برگى تیره، مغزها، آووکادو، لوبیاها، 
موز، غالت کامل و حتى شــکالت مصرف کنید. هرچند 
ویتامین B12 به طور طبیعى فقط در محصوالت حیوانى 
 B12 یافت مى شــوند، مى توانید خوراکى هاى سرشار از
مانند شیر و ماســت هاى گیاهى را انتخاب کنید. در آخر، 
خوراکى هاى سرشار از فولیک اسید شامل بروکلى، چغندر، 

مارچوبه و سبزى هاى تیره هستند.
4. دست و پاى  شما بى حس یا مورمور مى شوند

این مورد با مشکالت سیســتم عصبى مرتبط است که 
با ویتامین B برطرف مى شــود. اگر این حالت را تجربه 
 B کرده اید، باید مصرف خوراکى هاى سرشار از ویتامین
را باال ببرید، که قبال از آنها نام برده ایم. بى حسى دست ها 
و پا ها معموال با نوســانات خلقى و ناتوانى در تفکر واضح 
همراه است. همه این ها به سیستم عصبى مربوط مى شود، 
بنابراین براى حفظ عملکرد درست این سیستم، گیاه هاى 
کامل خام بیش ترى بخورید، یا اگر مصرف همه  مواد مغذى 
ضرورى براى  شما دشوار اســت، ویتامین B کمپلکس 

دریافت کنید.
5. دچار گرفتگى عضالت، به ویژه در ســاق و 

پنجه  پا مى شوید
گرفتگى عضالت به معنى کمبود منیزیم، کمبود کلسیم و 
به ویژه پتاسیم است. بسیارى از آدم ها که تمرین هاى بدنى 
سخت انجام مى دهند آن را تجربه مى کنند، چون نسبت 
به سایر آدم ها ویتامین  و مواد معدنى بیش ترى را همراه با 
تعریق از دست مى دهند. به ویژه اگر مرتب تمرین و ورزش 
مى کنید، باید مطمئن شــوید میزان منیزیم، کلســیم، و 
پتاسیم از دست رفته را جبران مى کنید، تا با کمبود ویتامین 

مواجه نشوید.
پیش از این تعدادى از منابع منیزیم را در مورد 3 نام بردیم، 
اما براى تامین کلسیم مى توانید منابع حاوى کلسیم را در 
برنامه غذایى خود بگنجانید. براى پتاســیم، موز بهترین 
منبع و کدو، سیب زمینى، آووکادو، گوجه فرنگى، لوبیا قرمز، 

سیب و شیر هاى گیاهى منابع دیگر آن هستند.
در صورتى کــه مى خواهید همه  مواد مغــذى و معدنى 
ضرورى را براى بدن  خود تامین کنید، بکوشید همیشه به 
منابع خوراکى آن ها رجوع کنید. یعنى اول سعى کنید همه 
موادى مغذى را از خوراکى هاى گیاهى دریافت کنید و در 
صورت نیاز به ویتامین ها و مواد معدنى دیگر از منابع غنى 

شده استفاده کنید.

نشانه هاى کمبود ویتامین 
و مواد معدنى در بدن

ضربان قلب، تنگى نفس، سردرد، دل درد، استرس مطمئناً مى تواند 
بر بدن تاثیر بگذارد. در اینجا یک عالمت دیگر براى اضافه 
کردن به آن لیســت وجود دارد: کهیر. این جوش هاى 
برجســته مى توانند در صورت اســترس، در سطح 

پوست ظاهر شوند.
کهیر واکنش پوستى مربوط به سیستم ایمنى بدن 
است. عوامل محرك بالقوه زیادى وجود دارد: غذا، 
دارو، ورزش، تغییرات دما، گزش یا نیش حشــره یا 
حتى عفونت ویروسى، باکتریایى یا انگلى. کهیر انواع 
مختلفى دارد. مى توانند در اثر واکنــش آلرژیک، خود به 
خودى، خودایمنى، جسمى یا حتى لمس آرام روى پوست ایجاد 

شوند.
کهیر نواحى خارش دار، قرمز و متورم پوست است که در اثر ترشح هیستامین ایجاد مى شود. درحالیکه موارد 
مختلفى مى تواند باعث کهیر شود، بســیارى از افراد ارتباط بین این جوش هاى قرمز مشخص و استرس را 

گزارش مى دهند.
استرس قطعاً مى تواند در هر بیمارى پوستى، از جمله کهیر نقش داشته باشد. استرس واقعاً هرگز چیزى را بهتر 

نمى کند و مى تواند در بعضى موارد منجر به بدتر شدن کهیر شود.
اگرچه علم، پیوند بین کهیر و استرس را پیشنهاد کرده است، اما اینکه استرس باعث ایجاد کهیر مى شود کمتر 

مشخص است. 
به عنوان مثال، ممکن است بگویید بین ورزش در سنین باالتر و طول عمر رابطه وجود دارد. اما آیا این بدان 
معناست که ورزش باعث مى شود افراد مسن عمر طوالنى ترى داشته باشند؟ استدالل مشابه در مورد استرس 

و کهیر نیز صدق مى کند.
 تا زمانى که تحقیقات خالف این را ثابت کند، نمى توان گفت که پاسخ استرس بدن ما مستقیماً منجر به کهیر 
مى شود. اگرچه استرس مى تواند همه مشکالت پوستى را بدتر کند، اما شناخته شده نیست که علت مستقیم 
کهیر است. استرس براى پوست مضر است و به خوبى شناخته شده است که مشکالت پوستى با کاهش استرس 
بهبود مى یابد. توصیه مى شود فعالیت هاى کاهش استرس، مانند افزایش ورزش، وقت گذاشتن براى خود، 

مدیتیشن بى سر و صدا و کاهش فعالیت هاى مربوط به تلفن یا کار در خارج از دفتر کار انجام دهید. 

متخصص تغذیه گفت: تغذیه سالم نقش کلیدى در پیشگیرى از 
بروز آلزایمر در میانســالى دارد و مبحثى که در این بیمارى 
مطرح است، ذخایر آهن بوده که با مراکز حافظه و عمل 
فکر کردن در ارتباط هســتند و افزایش آهن باعث 

فشردگى این مناطق در مغز مى شود.
مهدى رمضانى با اشاره به اینکه عمده این آسیب 
و خطرها در بافت ها و سلول ها مشاهده مى شود، 
اظهار داشــت: غلظت آهن معمــوال در نواحى که 
بیمارى آلزایمر در پاتولوژى دیده مى شود، آشکار شده 
و همچنین تولید بیش از حد انواع رادیکال هاى آزاد در این 

نواحى را موجب مى شود.
رمضانى افزود: کمبود ویتامین B نیز در بروز آلزایمر نقش دارد، توصیه مى شود، میوه و سبزیجات، نان ها و 
دیگر مواد تهیه شده از غالت، سیب زمینى، حبوبات و دیگر دانه ها و روغن زیتون که از منابع اصلى تامین کننده 
چربى است استفاده شود. این متخصص تغذیه با بیان اینکه موادى مانند توت فرنگى، و بادام زمینى خطر ابتال 
به آلزایمر را کاهش مى دهد،گفت: الزم است در هفته چهار عدد تخم مرغ استفاده و گوشت قرمز به میزان کم 
مصرف شود، مواد غذایى سرشار از آنتى اکسیدان ها، رادیکال هاى آزاد را خنثى مى کنند که این مواد غذایى 

سرشار از ویتامین هاى C و  E هستند.

قبل از خوردن غذا چشــیدن کمى نمک طبیعى در هضم غذا، به معده 
کمک مى کند.

امروزه به دلیل اینکه انواع نوشیدنى ها کنار غذا مصرف 
مى شود، اغلب مردم در ایران دچار رطوبت و سردى 

معده هستند که ریشه بسیارى از بیمارى هاست.
طبیعت نمک گرم و خشک اســت به همین دلیل 
مى تواند رطوبت و سردى معده را از بین ببرد. از آنجا 
که غلبه  سردى و ترى یا بلغم، سستى و کم تحرکى 
را به دنبال خود دارد، هر چه معده به ســمت سردى 
و رطوبت برود، تنبل تر شــده و در هضم غذا و نیز ارسال 
احساس ســیرى به مغز کندتر عمل مى کند؛ در نتیجه بعد از 
خوردن غذا احساس سنگینى و گاهى نفخ شدید در فرد عارض مى شود.
خوردن کمى نمک پیش از صرف غذا باعث مى شود معده قبل از غذا گرم 
و فعال شده و نیز رطوبت و سنگینى آن از بین برود و آماده هضم کامل غذا شود که این امر از ترش کردن 
و احساس سوزش ســر دل بعد از خوردن غذا جلوگیرى کرده و فرد را در حفظ سالمت و بهداشت معده 

یارى میکند.
در اینجا منظور از نمک، نمک طبیعى است. نمکى که در معرض هوا قرار بگیرد و کمى رطوبت را به خود 

جذب کند، نمک طبیعى است.

آیا استرس مى تواند کهیر ایجاد کند؟

مهار آلزایمر با تغذیه سالم

سالمت معده خود را تضمین کنید

اضافه کــردن برخى از مواد غذایى به لیســت رژیم 
روزانه مى تواند شما را براى تسکین اغلب سردرد ها 

کمک کند. این توصیه هاى غذایى عبارتند از:

شیر کم چرب
کم آب شدن بدن یکى از علل شروع سردرد است. در 
این میان مصرف الکل و یا غذا هاى با میزان ســدیم 
باال منجر به کاهش آب بدن و شروع سردرد مى شود. 
در عوض شیر نه تنها یک مایع جبران کننده آب بدن 
است بلکه سرشار از مواد معدنى حیاتى نظیر پتاسیم 
و کلسیم است که اثرات سدیم باالى موجود در رژیم 

غذایى را جبران مى کند.
ماهى هاى روغنى

این ماهى ها سرشــار از اســید هاى چرب امگا 3 با 
خاصیت ضدالتهابى است. بدین معنى که اضافه کردن 
آن به رژیم غذایى شما داراى اهمیتى مضاعف براى 

کمک به درمان سردرد ها است.
طالبى

چون میوه ها غنى از آب و پتاســیم هســتند، موجب 
متعادل شدن سردرد هاى ناشى از میزان باالى سدیم 
و از دست دادن آب بدن مى شوند. یک طالبى متوسط 
داراى 66 میلى گرم پتاسیم یا حدود 16 درصد میزان 
روزانه توصیه شده پتاسیم در رژیم غذایى شما است. 
مصرف این میوه مى تواند سطح انسولین را در بیماران 
غیردیابتى تثبیت کند و از آنجایى که میزان پایین قند 
خون یک آغازگر بزرگ سردرد است، منیزیوم بیشتر 

مى تواند به تنظیم قند خون شما کمک کند و هر گونه 
سردرد احتمالى را تسکین دهد.

لوبیا سفید
یک فنجان لوبیا ســفید 25 درصد نیاز روزانه شــما 
به منیزیــوم را تامین مى کند. منیزیــوم مى تواند به 
علت علت نقش آن در انقبــاض ماهیچه ها، از جمله 
ماهیچه هاى رگ هاى خونى که مســبب ســردرد 
هستند، به تســکین ســردرد کمک کند. سایر مواد 
غذایى غنى از منیزیوم شــامل موز، بادام، آووکادو، 

اسفناج و زردآلو هستند.
سیب زمینى

همانند طالبى، ســیب زمینى نیز سرشــار از پتاسیم 
است که در صورت از دست دادن آب بدن به درمان 
سردرد شــما کمک مى کند. یک سیب زمینى حاوى 
25 درصد نیاز روزانه توصیه شــده پتاسیم براى شما

 است.
گیالس

خوردن هر نوع میوه اى، چون به گونه اى بخشى از آب 
بدن را جبران مى کند، مى تواند به رفع سردرد کمک 
کند. با این وجود گیالس ها حاوى ترکیباتى هستند 
که در خون به نیتریک اکساید تبدیل شده و مى تواند 

در برابر سردرد اثر حفاظتى داشته باشد.
آب 

حفظ آب بدن یکى از مهم ترین موضوعاتى اســت 
که مى تواند از بروز ســردرد جلوگیرى کرده و آن را 

درمان کند.

متخصصان تغذیه مى گویند بسیارى از خوراکى هایى 
که روزانه مصرف مى کنیــم، میزان قند باالیى را در 

خود پنهان کرده اند.
در حالى که متخصصان تغذیه اظهــار مى دارند که 
زنان فقــط باید 24 گرم قنــد در روز مصرف کنند و 
مردان تا 36 گرم مجاز هستند اما بسیارى از ما ممکن 
است تعجب کنیم که ما بسیار بیشتر از این مقدار در 

روز مصرف مى کنیم.
اگرچه برخى از غذا ها یا نوشــیدنى ها مانند نوشابه 
حاوى مقادیر زیادى قند هســتند اما بســیارى از ما 
نمى دانیم که براى مثال یک قوطى کنســرو گوجه 
فرنگى مى تواند تا 20 گرم قند داشته باشد و بسیارى 
از مواد غذایى دیگر ممکن است مقدار زیادى از این 

سم سفید را در داخل خود پنهان کنند.
بســیارى از افراد تصور مى کنند که کنســرو گوجه 
فرنگى سالم است، اما این درست نیست. مقدار قند 
موجود در یک قوطى از آن مى تواند مقدار مورد نیاز 
روزانه را پوشش دهد، خصوصًا در سس هاى گوجه 
فرنگى که از شکر براى تعادل اسیدیته آن ها استفاده 

مى شود.
گرچه ممکن است غذا هاى کم چربى کسانى را که به 
دنبال یک سبک زندگى سالم هستند وسوسه کنند، 
همه آن ها اینگونه نیستند، به خصوص وقتى صحبت 
از ماست مى شود. یک بسته ماست پرچرب حاوى 
4/7 گرم قند است، در حالى که یک بسته ماست 
یونانى کم چربى مى تواند بین 6 تا 12 گرم قند 

داشته باشد.
شکر اضافه شــده به خوراکى هاى کم چرب براى 
جبران از بین رفتن طعم و قوام ناشى از چربى استفاده 
مى شود و بسیارى از ماست هاى با طعم و کم چربى 
نیز حاوى انواع شیرین کننده هاى ناسالم مانند شکر 

یا شربت ذرت با فروکتوز باال هستند.

عالوه بر این، ســس هاى ســاالد رژیمى که داراى 
چربى و کالرى کمترى هستند حاوى مقادیر بیشترى 
قند هستند و حتى دو قاشــق غذاخورى از آن سس 
مى تواند حدود 7 تا 10 گرم چربى اضافه شده را در خود 
ذخیره کند. به همین دلیل متخصصان توصیه مى کنند 
براى اطمینان از عدم افزودن قند یا مواد نگهدارنده، 

سس ساالد خود را در خانه تهیه کنید.
در مورد ســس گوجه فرنگى که حاوى مخلوطى از 
طعم هاى شیرین و ترش است، یک قاشق غذاخورى 
از آن برابر اســت با قرار دادن یک مکعب قند کامل 
در دهان زیرا بیشــتر بطرى هاى سس گوجه فرنگى 
حاوى تقریبا 4 گــرم قند در هر قاشــق غذاخورى، 
عالوه بر مقدار زیادى شــربت ذرت با فروکتوز باال 
هستند که اغلب با چاقى و بیمارى هاى قلبى مرتبط

 است.
کره طبیعى بادام زمینى حاوى مقدار زیادى قند نیست 
اما بســیارى دیگر از آن ها پر از روغن هاى ناسالم و 
قند هاى اضافه شده هســتند؛ بنابراین متخصصان 
تغذیه توصیه مى کنند برچســب مواد تشکیل دهنده 
کره بادام زمینــى را بخوانید و ببینیــد که کدام یک 

طبیعى تر و سالم تر هستند.
چیپس هــا همچنین حــاوى 3 تا 5 درصد شــکر 
هســتند، به خصوص آن هایى که بــا کباب، چیلى، 
عســل یا دانه هاى ذرت شــیرین طعم دار شده اند. 
آن ها همچنین داراى کربوهیدرات زیادى هســتند، 
که بدن آن هــا را به شــکلى بــه نام قنــد تبدیل 

مى کند.
برخى فکر مى کنند میوه ممکن است یک میان وعده 
سالم را ایجاد کند. در صورت خشک شدن آب آن از 
دست مى رود و تمام قند ها را در داخل فشرده مى کند 
و باعث مى شــود که از نظر قند هاى طبیعى بســیار 

غنى باشد.

خوراکى  هایى که بیش از تصور شما 
حاوى قند هستند

فقط تخم مرغ نگهدارى شده در یخچال را خریدارى کنید
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گناهان را زینت و جلوه مى دهد تا بر او تسلط یابد، انسان را در انتظار 
توبه نگه مى دارد که آن را تأخیر اندازد و تا زمان فرارسیدن مرگ 
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مدیر دیسپاچینگ و فوریت هاى برق شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: به دلیل 
خشکسالی بی سابقه که باعث کاهش قابل توجه ذخائر آب سدها و در نتیجه کاهش 
تولید نیروگاههاي برق آبی کشور شده است و همچنین رشد کم سابقه مصرف انرژى 
الکتریکى، مدیریت شــبکه برق توانیر به منظور ثبات و پایداري شبکه برق کشور 
مجبور به اعمال مدیریت اضطراري بار در زمان افت فرکانس ودر زمان افزایش بى 

رویه مصرف انرژى برق، در مناطق مختلف کشور مى شود. 
حسین شکرالهى افزود: این خاموشی ها تابع نیاز شبکه بوده و زمان دقیق و مشخصی 

را نمی توان براي آن متصور بود. 
وى ادامه داد: از جمله فعالیت هاى دیسپاچینگ در مدیریت اضطرارى بار، هماهنگى 
امور برق شهرستانها نسبت به توافق با صنایع براى استفاده از طرح هاى کاهش بار 
90 درصدى در یک روز از ساعت 12 تا 17، کاهش بار 50 درصدى در دو روز از ساعت 
12 تا 17، کاهش بار 20 درصدى در پنج روز از ســاعت 12 تا 17 و اعمال مدیریت 

اضطرارى بار مطابق جدول از ساعت 12تا17 مى باشد.
وى برنامه ریزى دقیق در گروه بندى مشــترکین عمومى به گروه هاى گرمسیرى 
و غیر گرمســیرى و عدم اعمال مدیریت اضطرارى بار در ســاعت هاى بعدازظهر 
به مشــترکین گرمســیرى ، همچنین هماهنگى برنامه قطــع کنتورهاى فهام 
کشاورزى،بلوك 80 و فیدرهاى کشــاورزى براى عدم اعمال خاموشى متعدد به 
مشترکین کشاورزى و هماهنگى با مشترکین ادارى غیر ساختمانى براى کاهش بار 

مواقع مورد نیاز را از دیگر فعالیت هاى دیسپاچینگ شرکت برشمرد.
شکرالهى در پایان گفت : دیسپاچینگ شرکت در راستاى کاهش مشکالت مدیریت 
بار عالوه بر ارائه زمانبندي خاموشــیهاي کمبود نیرو برروي وب ســایت خود به 
آدرس www.epedc.ir و اپلیکیشن برق من, نســبت به ارسال پیامک هاى 
اطالع رسانى بروز خاموشــى اضطرارى براى مشــترکین دیماندى و حساس نیز

 اقدام مى نماید.

مدیر دیسپاچینگ و فوریت هاى برق شرکت توزیع برق استان اصفهان تشریح کرد

فعالیت هاى دیسپاچینگ در 
مدیریت اضطرارى بار

در نشست صمیمانه اى از سقاى افتخارى استان اصفهان 
تجلیل شــد. در این نشســت با اهداى لوح تقدیرى از 
تالش هاى حاج عباس کربالیــى در جهت تأمین آب 
شرب پایدار اهالى شهر الیبید، قدردانى و ملقب به سقاى 

افتخارى استان اصفهان شد.
عباس کربالیى که اهل شهر نیم ور از توابع شهرستان 
محالت استان مرکزى است با صرف هزینه اى بالغ بر 60 
میلیارد ریال اقدام به ساخت یک باب مخزن بتونى آب با 
ظرفیت یکهزار متر مکعب درشهر الیبید کرده که تاکنون 

75 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.
مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان در نشست تجلیل از 
نیکوکار محالتى گفت: ورود خیرین به موضوع تأمین آب 
بسیار با ارزش است زیرا آبرسانى به مردم از جمله کارهایى 
است که در دین و فرهنگ ما نســبت به انجام آن تأکید 

فراوان شده است.
هاشم امینى با اشاره به اینکه گذشــتگان ما براى رفاه 
حال همنوعان خویش اقدام به ساخت سقاخانه در معابر 
مى کردند گفت: امروز مشــارکت در کارهایى همچون 
احداث مخزن ذخیره و یا اجراى خطوط انتقال و شــبکه 
توزیع آب به منزله ساخت سقاخانه است و به همین دلیل 
افرادى مثل حاج عباس کربالیى سقاى افتخارى استان 

اصفهان به شمار مى روند.
وى با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
آمــاده هرگونه همکارى بــا خیرین در جهــت اجراى 
طرح هاى عمرانى اســت گفــت: مجاهدت بــا مال، 
سخت تر از مجاهدت با جان است و به همین دلیل باید 
سرمایه گذاران نیکوکار را ارج نهاد زیرا خداوند به واسطه 

آن ها رزق و روزى بندگانش را تأمین مى کند.
عباس کربالیى نیز گفت: برکت زندگى من، ناشــى از 

کارهاى خیرى اســت که تاکنون انجــام داده ام.  وى 
با اشــاره به فعالیت هاى عام المنفعــه و خیرى که در

 استان هاى مرکزى، لرستان، گیالن و چند استان دیگر 
انجام داده اســت گفت: هرچند من اهل نیم ور محالت 
هستم اما 38 ســال از عمر خود را در شهر الیبید سپرى 
کرده ام و به همین دلیل تالش نمودم با اجراى طرح هایى 
نظیر مخزن آب، محل فرود بالگرد، ویالهاى گردشگرى 

و خانه سالمندان به ارزش نزدیک به 400 میلیارد ریال، در 
جهت توسعه این شهر و رفاه حال شهروندان آن بکوشم.

وى به فعالیت معادن ســنگ در شهر الیبید اشاره کرد و 
گفت: اگر زیرساخت هاى این شهر درست شود مى توان 

الیبید را به عنوان قطب سنگ کشور معرفى کرد.
حســین کریمى، رئیس شوراى اســالمى و مسعودى، 
شــهردار الیبید نیز در ســخنان جداگانه اى به تشریح 

خدمات حاج عباس کربالیى در توسعه زیرساخت هاى 
شهر الیبید پرداختند.

اضافه مى شــود شــهر الیبیــد از توابع شهرســتان 
شاهین شهر و میمه در 150 کیلومترى شمال اصفهان 
واقع شــده اســت و به دلیل فعالیت ده ها معدن سنگ 
گرانیت، چینى و تراورتن در آن یکى از مراکز اصلى تولید 

سنگ در کشور به شمار مى رود.

نیکوکار محالتى
سقاى افتخارى استان اصفهان شد

طرح کابل گذارى فیبرنورى حدفاصل مراکز انتقال نفت 
شماره هاى 5 و 6 مارون به اصفهان تاکنون 60 درصد 

پیشرفت فیزیکى داشته است.
معاون مخابرات شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایرانـ  منطقه اصفهــان گفت: این طرح از شــهریور 
پارســال از کیلومتر 205 (گردنه تلف گیر) در مسیرى 
صعب العبور به طول حــدود 45 کیلومتر آغاز و تاکنون 
در حدود 37 هزار متر حفــارى از کیلومتر 205 الى 222 
(روستاى قیصرى) در حریم خط لوله نفت و از کیلومتر 
209 تا مرکز انتقال نفت شماره 6 در مجاور خط لوله گاز 

اجرا شده است.
علیرضا عطار افزود: حفارى، کابل گذارى، اجراى خاك 
ســرندى زیر و روى کابل به متراژ 36 هــزار متر، لوله 
گذارى در آبراه هاى دائمى و فصلى، 10 عدد کراس با لوله 

نفت و گاز، اسلب گذارى و بتن ریزى، عبور از جاده هاى 
اصلى و دسترسى روستایى در مسیر کانال از دیگر مراحل 

اجراى این طرح است.

پیشرفت فیزیکى 60 درصدى اجراى طرح فیبرنورى در 
منطقه اصفهان

معاون ورزشى و تفریحى ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان از برگزارى المپیاد ساحلى در 
15 رشته ورزشى بانوان و 6 رشته ورزشى آقایان خبر داد.

حبیب اله ناظریان اظهار کــرد: با توجه به تجربه موفق 
مســابقات رزمى ســاحلى در سال گذشــته در زمین 
ماسه اى باغ بانوان و زمین ســاحلى ناژوان، امسال نیز 
رقابت هاى ساحلى تحت عنوان "جام موالى عرشیان و 

بانوى  قدسیان" برگزار شود.
به گفته وى، المپیاد ســاحلى در 15 رشته ورزشى براى 
بانوان پیش بینى شــده که کبدى، هندبال، بدمینتون، 
داژبال، ســپک تاکرا، والیبال، فوتبال، طناب کشــى، 
قوى ترین زنان، آمادگى جســمانى، حلقه هوال هوپ، 

دارت و ورزش هاى رزمى را در بر مى گیرد.
وى ادامــه داد: مســابقات بخش آقایان نیــز عالوه بر 
رشته هاى رزمى کاراته، کونگ فو و تکواندو در رشته هاى 

والیبال، هندبال و فوتبال نیز برگزار خواهد شد.

معاون ورزشى و تفریحى ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان تصریح کرد: المپیاد ساحلى 
به طور رســمى از 23 تیرماه آغاز مى شود و مسابقات 
رشته هاى مختلف بر اساس زمان بندى انجام و با توجه 
به تجربه دوره قبل، انتظار مى رود استقبال قابل توجهى 

از این رویداد صورت گیرد.
ناظریان به برنامه ریزى براى اجراى برنامه هاى ورزشى 
و تفریحى در بخش اوقات فراغت نیز اشاره کرد و گفت: 
برنامه هاى متنوعى پیش بینى شده و تالش کرده ایم 
شهروندان در سطح مناطق 15 گانه شهردارى به مراکز 

اجراى برنامه ها دسترسى داشته باشند.
وى با اشــاره بــه اضافــه شــدن رشــته تاییچى به 
ایســتگاه هاى ورزش صبحگاهى در سطح شهر افزود: 
ایستگاه هاى ورزشــى منحصر به ورزش صبحگاهى 
نیست و با امکاناتى که براى این ایستگاه ها فراهم شده، 

شهروندان مى توانند در طول روز از آنها استفاده کنند. 

برگزارى المپیاد ساحلى در اصفهان 

با صرفه جویی با صرفه جویی 
در مصرف آب در مصرف آب 

آبادانی را  بیشتر آبادانی را  بیشتر 
کنیمکنیم


