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آیا پیاز 
باکترى ها را 

جذب مى کند؟

رشد فزاینده همسر آزارى در اصفهان
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کشته شدن مادربزرگ 
توسط پسر 3ساله

روند باثبات کرونا
 در 25 استان

جزئیات آتش سوزى 
کارخانه کاغذسازى 

بهارستان

5

ُقرق ییالق عشایر 
قشقایى سمیرم 
شکسته شد

سال هاست از مادربزرگ ها و مادران خود شنیده ایم که 
پیاز خام مى تواند باکترى ها را جذب کند. بعضى  افراد 
معتقدند که قرار  دادن برش هاى پیاز در یخچال یا در 

محیط منزل باعث جذب باکترى ها و آلودگى ها و 
درنتیجه مانع از بیمار شدن افراد خانواده مى شود...

سرپرست اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى سمیرم 
از شکســته شــدن ُقرق کوچ بهاره عشایر ایل 

قشقایى در نهمین روز از ماه اردیبهشت خبر داد.
میثم جبارى اظهار کرد: عشایر که کوچ تدریجى 
به ییالق را از اواسط فروردین ماه آغاز کرده بودند، 
صبح روز نهم اردیبهشت با آزاد شدن قُرق وارد 

مراتع ییالقى سمیرم شدند.
به گفته وى زمان قانونى ورود عشــایر در تقویم 
کوچ بهار 25 اردیبهشت هر سال است که امسال 
16 روز زودتر وارد ییالق شــدند و باز هم شاهد 
کوچ زودهنــگام بودیم. سرپرســت اداره منابع 

طبیعى سمیرم با بیان...
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بحران سیب و پرتقال هاى روى دست ماندهبحران سیب و پرتقال هاى روى دست مانده
ضرر هنگفت محتکرانى که براى سود بیشتر، از عرضه به موقع میوه ارزان امتناع کردندضرر هنگفت محتکرانى که براى سود بیشتر، از عرضه به موقع میوه ارزان امتناع کردند

3

آمار ثبت شده در اورژانس اجتماعى بهزیستى استان نشان مى دهد 

ناصرنصیر: تا پایان سال 
در«جشن سربرون» مشغولم

سازمان لیگ بدون مماشات 
مسابقات را برگزار کند

سرمربى سپاهان اصفهان گفت: همانگونه که ســازمان لیگ براى 
برگزارى مسابقه ما در ســاوه همه توان خود را به کار گرفت و جدیت 
به خرج داد، انتظار است که بدون مالحظه و مماشات با سایر تیم ها، 

رقابت هاى لیگ برتر را نیز طبق برنامه و زمانبندى برگزار کند...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

80 هزار سالمند 
اصفهانى تا خرداد 
واکسینه مى شوند

سطح تاالب ها و دریاچه هاى کشور در حال کاهش است
2

غایب بزرگ آبى هاغایب بزرگ آبى ها
 در مصاف با ذوب آهن

دعوت کننده : هیأت مدیره شرکت دعوت کننده : هیأت مدیره شرکت 

بدینوسیله از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونى آنها در شرکت ارزش آفرینان فناورى 
پیشرو هدهد (سهامى خاص) به شماره ثبت 66922 دعوت به عمل مى آید که در جلسه 
تاریخ 1400/2/20 روز دوشنبه ساعت 13 در محل دفتر جدید شرکت واقع در اصفهان 
خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى غدیر ساختمان دانشــگاه آزاد طبقه همکف تشکیل 

مى گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه :

1 - تغییر مرکز اصلى شرکت
2 - بررسى نام هاى پیشنهادى کوتاه براى شرکت

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکتآگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت
 ارزش آفرینان فناورى پیشرو هدهد (سهامى خاص) ارزش آفرینان فناورى پیشرو هدهد (سهامى خاص)

 به شماره ثبت  به شماره ثبت 6692266922 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1400978407914009784079  

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان به مناسبت 11 اردیبهشت، روز کارگر پیامى صادر 
کرد. اسماعیل قربانى در این پیام ضمن تبریک به تمامى کارگران، به خصوص کارگران 

مخابرات منطقه اصفهان آورده است:
یازدهم اردیبهشت، «روز کار و کارگر»، روز تکریم انسان هاى شرافتمند است که توش 
و توان خود را در راه رضاى الهى و خدمت به تولید، پیشــرفت و رفاه ملت بزرگ ایران و 

آبادانى کشور قرار داده اند.
 «کار و کوشــش»، در فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، از بزرگترین عبادات و 
فریضه اى مقدس اســت، چنانچه اجر و ثواب تالش براى کســب درآمد حالل و اداره 
آبرومندانه زندگى را، برابر با جهاد در راه خدا دانســته  و پیامبر اکرم (ص) که ســرآمد 
همه انبیاء و اشرف تمامى مخلوقات عالم است، متواضعانه بوسه به دست کارگر زده و 

مى فرمایند: «این دستى است که هرگز آتش جهنم، آن را نمى سوزاند.»

روزکارگر، روز تکریم انسان هاى شرافتمند است

رتبه بندى 2021 دانشــگاه هاى جهان از ســوى نظام 
رتبه بندى بین المللى تایمز منتشــر شــد و بر اســاس 
این رتبــه بندى، دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف 
آبــاد در بیــن اثرگذارترین دانشــگاه هاى دنیــا قرار 

گرفت.
امیررضــا نقش، رییس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
نجف آباد با اعالم این خبــر عنوان کرد ویرایش 2021 
رتبه بندى تایمز با عنوان رتبه بندى تأثیرات اجتماعى و 
اقتصادى و...  دانشگاه هاى جهان منتشر شد و بر اساس 

این رتبه بندى 27 دانشگاه ایرانى در جمع 1115 دانشگاه 
موثر دنیا قرار گرفتند که دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف 

آباد نیز یکى از این دانشگاه ها است.
عضو هیات امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
ادامه داد: در نظام رتبه بندى تایمــز از چهار حوزه کلى 
شــامل پژوهش، نظارت و مباشرت، فعالیت هاى برون 
دانشگاهى و آموزش با دقت باال اســتفاده شده است. 
بر اســاس این رتبه بندى، رتبه دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد در دامنه اى بین 801 تا 1000 گزارش 

شده است. 
نقش در پایان افــزود: در جمع 27 دانشــگاهى که از 
جمهورى اسالمى ایران براى آنها در برابر اهداف توسعه 
پایدار سازمان ملل متحد، رتبه در نظر گرفته شده است، 
تنها دانشگاه  هاى آزاد اسالمى واحد نجف آباد، دانشگاه 
تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتى شریف 
و دانشگاه سیستان و بلوچستان امتیاز هدف 9 که شامل 
صنعت، نوآورى و زیرساخت است را به خود اختصاص 

داده اند.

دانشگاه نجف آباد در بین اثرگذارترین دانشگاه هاى دنیا 

به مناسبت  میالد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام 
حسن مجتبى (ع) مرحله سوم کمک هاى مومنانه آبفاى 

استان اصفهان بین  خانواده هاى نیازمند توزیع شد.
فرمانده بســیج شــرکت آبفاى استان 
اصفهان گفــت: به دنبال  فرمایشــات 
مقام معظم رهبرى مبنى برتداوم نهضت 
کمــک مومنانه  در پى شــیوع ویروس 
کرونا، بسته هاى ارزاق با عنوان همدلى 
مومنانه با مشــارکت مدیران و تعدادى 
از کارکنان شــرکت آبفا میان نیازمندان 

توزیع شد.
هاشــم امینى با اشــاره به توزیع مرحله 
سوم کمک هاى مومنانه بین خانوارهاى 
نیازمند اعالم کرد: بسیج از ابتداى شیوع 

ویروس کرونا با نهضت کمک هاى مومنانه به عنوان یک 
نهاد مردمى در کنار هم وطنان بوده است و در این مرحله  
150 بســته کمک هاى معیشتى شــامل 7 قلم کاالى 
اساســى از جمله  برنج، مرغ ، روغن، حبوبات، ماکارونى 

و رب گوجه فرنگى و خرما   بین محرومان توزیع شد.
وى افزود: هر بســته از کمک هاى معیشــتى به ارزش 
300 هزار تومان اســت که پس ازشناسایى نیازمندان با 

همکارى  خیریه هاى معتبر توسط کارکنان بسیجى آبفا 
در اختیار آنها قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان با تشکر از خیرین 
در اجراى این طرح  افزود: تا رفع این ویروس، با استفاده 

از ظرفیت سازمان بسیج  درصدد رفع برخى از مشکالت 
معیشتى نیازمندان خواهیم بود.

فرمانده پایگاه بســیج شرکت آبفا اســتان اصفهان در 
ادامه افزود: در زمان شیوع موج اول کرونا 
بسیجیان آبفا به همراه  تیم هاى بهداشتى، 
با ضد عفونى معابر وخیابان ها گامى در 
جهت  کنترل و  کاهش شــیوع ویروس 
کرونا در استان برداشتند و نیز آب ژاول در  

شرکت تولید و توزیع شد. 
شــایان ذکــر اســت: در مرحلــه دوم 
کمــک هــاى مومنانه نیز 400 بســته 
کمک هاى معیشــتى شــامل 10 کیلو 
برنج، روغن، حبوبــات، ماکارونى و رب 
گوجــه فرنگى  میــان محرومین توزیع 
شد، همچنین در سه مرحله اجراى کمک هاى مومنانه 
آبفاى اســتان اصفهان هزار و150 بســته کمک هاى 
معیشــتى به ارزش 284 میلیون تومان بین نیازمندان 

توزیع شده است.

توزیع مرحله سوم کمک هاى آبفا  بین خانوارهاى نیازمند

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در پیامى روز کارگر راتبریک گفت.
حمیدرضا عظیمیان در این پیام ضمن تبریک به کارگران و کارکنان فوالد مبارکه آورده اســت: بدون تردید بخش 
عظیمى از پیشرفت ها و دستاورد هاى صنعتى، اقتصادى و خدماتى کشور و بالتبع شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکى 
از بزرگترین قطب هاى صنعتى و اقتصادى نظام جمهورى اســالمى، مرهون کوشش و مجاهدت بى وقفه و شبانه 

روزى کارگران است.
وى افزود: عزم، همت و عرق جبین کارگران، مصداق حقیقى عبادت و بندگى خداوند متعال و دستان کارگر، دستى از 
جانب خداوند براى رهانیدن انسان از آتش دوزخ اســت. بى شک بوسه پیامبر گرامى اسالم صلى ا... علیه و آله نیز بر 

دستان کارگر، مهر تاییدى بر قداست، منزلت و کرامت کارگران شریف به شمار مى رود.
عظیمیان تصریح کرد: با وجود محدودیت هاى ناشى از بیمارى کرونا در طى بیش از یکسال اخیر نقش کارگران زحمت 
کش فوالد مبارکه در دستاوردهاى شگرف سال گذشته و رکوردهاى افتخارآمیز به دست آمده انکار ناشدنى و به مراتب 

ستودنى و قابل ارج و احترام ویژه است.

پیام مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به مناسبت روز کارگر

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشــته 4200 نیکوکار 
اصفهانى به جمع حامیان ایتام پیوســتند، گفت: دو هزار فرزند تحت حمایت در انتظار 
حامى هستند که امیدواریم در ماه مبارك رمضان و با همت مردم نیکوکار استان این 

عزیزان نیز تحت حمایت خیران نیک اندیش قرار گیرند.
کریم زارع اظهار کرد: هرســاله پایگاه هاى زیادى براى جــذب حامى در طرح اکرام 
توسط کمیته امداد در نقاط مختلف استان و به ویژه در ایام پر برکت قدر برپا مى شد که 

متأسفانه در دو سال اخیر به خاطر وضعیت حساسى که بر جامعه با وجود شیوع ویروس 
کرونا حاکم بوده تا حدودى از حجم و تعداد فعالیت ها در این زمینه کاسته شده است.

وى افزود: امسال هم در ســالروز شــهادت حضرت امام على (ع) 150 پایگاه اکرام 
ایتام و فرزندان نیازمنــد در دفاتر کمیته امداد اســتان اصفهــان، مراکز نیکوکارى 
این نهاد و محل هــاى برگزارى مراســم احیا و عــزادارى جهت ثبت نــام حامیان

 برپا مى شود.

2000 فرزند تحت حمایت کمیته امداد، در انتظار حامى

سالروز ضربت خوردن موالى متقیان حضرت امام على (ع) تسلیت باد

! گش انه خند

ه

سرمر
برگزار
به خرج
رقابت

5

ن وب ب نبورر ننب وب ب ر

4

مدر«جشنسربرون» مشغولمدر«جشنسربرون» مشغولم و ربرو ن ج



0202جهان نماجهان نما 4026یک شنبه  12 اردیبهشت  ماه   1400 سال هجدهم

ســخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا آخرین وضعیت 
بیمارى کرونا در استان هاى کشور را تشریح کرد.

علیرضا رئیسى گفت: به دنبال اقدامات انجام شده، در 25 
استان کشور به یک وضعیت با ثبات رسیدیم گرچه هنوز 
میزان بیمارى کم نیست اما روند افزایشى متوقف شده که 
نشانه خوبى است. در 15 استان روند نزولى آغاز شده و در 
10 استان تقریباً به اوج بیمارى رسیدیم و انتظار داریم طى 
این هفته و هفته آینده از میزان ورودى به بیمارستان ها 

کاسته شده و روند نزولى را طى کنیم.
رئیسى تأکید کرد: شش استان هنوز روند نزولى ندارند و 
نیاز است مراقبت بیشترى انجام دهند؛ گرچه بر اساس 

شواهد این اســتان ها به قله بیمارى نزدیک هستند که 
با رعایت مناســب پروتکل ها یک هفته پس از آن سیر 
افزایش یابنده بیمارى متوقف خواهد شد. این شش استان 
شامل استان هاى تهران، البرز، قزوین، خراسان جنوبى، 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان است که به نظر مى رسد 
طى روزهاى آینده احتماًال به اوج بیمارى برسند و بعد از 
آن باید شاهد روند نزولى بیمارى در این استان ها باشیم .

رئیســى ادامه داد: در سطح کشــور هنوز آنچنانکه باید 
رعایت پروتکل ها به ویژه در برخى اســتان ها افزایش 
نیافته است و میانگین رعایت  پروتکل ها 61 درصد است 

که عدد پایینى است .

سازمان فضایى ایران تغییر مساحت سطح آب 10 تاالب 
و دریاچه کشور را با استفاده از داده هاى ماهواره اى برآورد 
کرد که این بررسى نشان مى دهد  هامون هاى سیستان و 

بختگان در حال خشک شدن کامل هستند.
پایش ماهواره اى تغییرات سطح آب 10 دریاچه و تاالب 
کشور که توسط اداره ســنجش از دور سازمان فضایى 
ایران انجام شده است مربوط به فروردین 1400 نسبت به 

فروردین 1399 است.
این بررسى و پایش مربوط به تغییرات مساحت سطح آب 
10 تاالب و دریاچه در استان هاى اصفهان، آذربایجان، 
البرز، سیســتان و بلوچســتان، چهارمحال و بختیارى، 

مازندران و فارس با استفاده از تصاویر ماهواره اى مى شود.
سطوح استخراج شــده در این جدول صرفًا سطوح آبى 
تاالب هاســت و بررسى وضعیت مســاحت سطح آبى 
این تاالب ها نشان مى دهد که سطح تمامى تاالب ها و 
دریاچه ها به جز تاالب گاوخونى و چغاخور، در مقایسه با 

ماه مشابه سال 1399 در حال کاهش است.
داده هاى ماهواره اى حاکى از آن اســت که هامون هاى 
سیستان اصًال شرایط مناســبى ندارند و در حال خشک 
شدن کامل هستند. در همین حال وضعیت مساحت آبى 
دریاچه بختگان و ارژن در استان فارس نیز به هیچ عنوان 

خوب نیست و خشک شده اند.

روند باثبات کرونا
 در 25 استان

سطح تاالب ها و دریاچه هاى 
کشور در حال کاهش است

درخواست نماینده اصفهان
   ایســنا | عباس مقتدایى، نماینده اصفهان و 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس در نامه اى به وزیر آموزش و پرورش با اشاره 
به وضعیت فعلى شیوع کرونا گفت که با توجه به 
برگزارى کالس هاى ترم جارى به صورت مجازى 
و تجربه موفق امتحانات غیرحضورى در ترم هاى 
گذشته، برگزارى امتحانات به صورت غیرحضورى 

مى تواند مدنظر قرار گیرد.

سرنوشت «یک قهرمان»
   کافه سینما | استودیوى آمازون حقوق 
پخش فیلم «یک قهرمــان» به کارگردانى اصغر 
فرهادى را در ایــاالت متحده  خریدارى کرد. این 
کارگردان برنده دو جایزه اسکار جدیدترین فیلمش 
را در شهر شــیراز فیلمبردارى کرده و هم اکنون 
در مرحله پس از تولید قــرار دارد.«یک قهرمان» 
دومین فیلم اصغر فرهادى بعد از «فروشنده» است 
که کمپانى آمازون حق پخش آن را در آمریکا در 

اختیار گرفته است. 

خیلى توجه به فرهنگ!
   ســینماروزان | شفاف ســازى سازمان 
ســینمایى درباره عملکرد ســال 99 موزه سینما 
مشخص ساخته براى 5میلیارد ریال (500میلیون 
تومان)کار فرهنگى در این نهاد، حدود 50 میلیارد 
ریال(پنج میلیارد تومان) پول نیروى انسانى داده اند. 
مطابق آمار مالى منتشره در سایت رسمى سازمان 
سینمایى در سال 99 بیش از 60 میلیارد ریال بودجه 
به موزه سینما تعلق گرفته که نزدیک 50 میلیارد 
ریال هزینه نیروى انســانى بوده! ناگفته پیداست 
بودجه باقیمانده بــراى کل فعالیت هاى فرهنگى 
موزه سینما کمتر از پنج میلیارد ریال(کمتر از 500 

میلیون تومان) بوده!

ارج با 4 محصول مى آید
   فــارس | معاون قضایى دادستان کل کشور 
گفت: کارخانه ارج با چهار محصول خوب و با آخرین 
تکنولوژى روز به زودى شروع به کار خواهد کرد و 
مقدمات آن در حال اجراست. سعید عمرانى گفت: 

مقدمات این کار در حال اجراست.

اقدام جالب یک خانواده 
   ایســنا | با توجه به شرایط کرونایى، خانواده 
ســردار مهدى انصارى فرمانده ســابق نیروى 
انتظامى اســتان کهگیلویه و بویراحمد، مراســم 
تشــییع پدر خود را به هنــگام اذان صبح و تنها با 

حضور هفت نفر برگزار کردند.

زِن سرپرست مردان 
   ایســنا | اردوى تیــم ملــى تنیــس براى 
حضور در مسابقات دیویس کاپ از روز(شنبه) در 
مجموعه ورزشى شیرودى آغاز شده است. نکته 
مهم این است که بر خالف ســال هاى گذشته، 
سرپرســتى تیم ملى مردان ایــران بر عهده یک 
زن گذاشته شده است. پیش از این نیز براى اولین 
بار فینال جام حذفــى مردان را یــک داور خانم 

قضاوت کرد.

آب البرز شور شده!
   ایســنا | مدیر مطالعات پایه آب شــرکت 
آب منطقه اى البرز گفت: عمــق چاه هاى آب در 
مناطقى از اســتان مثل فردیس به 400 متر هم 
رسیده اســت. این موضوع کیفیت آب را کاهش 
مى دهد همانطور که در جنوب استان و مرز میان 
اشــتهارد و نظرآباد آب شور شده و اگر وضعیت به 
همین شکل پیش برود و عمق چاه هاى آب بیشتر 
شود شاهد شور شدن آب در دیگر مناطق استان هم 

خواهیم بود.

جمعه شب گذشته اسحاق جهانگیرى در کالب هاوس بود 
تا به سئواالت مخاطبان خود پاسخ دهد. اگرچه او درباره 
کاندیداتورى اش در انتخابات پاسخ روشنى نداد و همه چیز 
را به نظر جمع موکول کرد اما کیست که نداند او مدتهاست 
براى انتخابات آماده شده و چند ماهى است جلسات رایزنى 
خود براى انتخابات را آغاز کرده است؛ از این منظر حضور 
اسحاق جهانگیرى یک پیام مهم داشت؛ ورود او به انتخاب 

بسیار جدى شده است.
جهانگیرى همچون مناظره هاى انتخاباتى سال 96 مسلط 
سخن گفت و این سخنان براى بخشى از مخاطبانش قابل 
توجه بود؛ اگر به واکنش هــا در توییتر دقت کنیم، متوجه 
مى شــویم که بخش عمده اى از اصالح طلبان احساس 
رضایت داشتند و این تصور برایشــان ایجاد شده بود که 
گزینه اى قابل قبول را در انتخابات خواهند داشت که در 

ادامه خواهد توانست ورق را به نفع آنها بگرداند.
جهانگیرى در سخنان خود سه پیام عمده داشت و تالش 
کرد اوًال «فاصله خود با دولت روحانى را بیشتر کند»، ثانیًا 
«از خود در موضوع ارز 4200 تومانى و محکومیت برادرش 
رفع اتهام کند» و سوم اینکه «این نوید را بدهد که با انجام 

مذاکرات وین آینده اى بهتر در راه است». 
حقیقت آن است که اسحاق جهانگیرى گزینه ششدانگ 
اصالح طلبان براى انتخابات ریاست جمهورى به شمار 
مى رفت و  بعد از مناظرات انتخاباتى ســال 96 این تصور 
وجود داشت که او در سال 1400 آینده روشن ترى خواهد 
داشت اما شرایط آنگونه پیش نرفت که خودش و اصالح 
طلبان تصور مى کردند و در یک جمله اینگونه مى توان 
خالصه کرد که «جهانگیــرى در دولــت دوم روحانى 
سوخت»؛ بى شــک جهانگیرى و ســایر اعضاى دولت 
مى دانند که این تصور درباره همه آنها صادق اســت؛ چه 
آنکه محمدجواد ظریف نیز در فایل صوتى که از او منتشر 
شد، اذعان کرده بود که در دولت دوم روحانى محبوبیتش 

به شــدت کاهش یافته است. شــاید به همین دلیل که 
جهانگیرى براى ورود به صحنه انتخابات نیاز داشت تصویر 
جدیدترى از خود بروز بدهد؛ تصویرى که «هم ادامه دهنده 

دولت روحانى باشد، هم ادامه دهنده آن نباشد!»
در تمام این سخنان جهانگیرى تالش کرده فاصله خود با 
روحانى را بیان کند تا پیام اصلى انتخاباتى اش را بر اساس 
آن شــکل بدهد؛ با این حال، با هر جمله دیگر ناچار بود 

مناسبات دولت را حفظ کند و از روحانى دفاع کند.
جهانگیرى چه بخواهد چه نخواهد نامش با دولت روحانى 
گره خورده و از آن گریــزى ندارد اما ظاهــراً او تصمیم 

گرفته خودش انتخاب کند در کدام موارد نامش با دولت 
همپوشانى بیشترى داشته باشد و در کدام موارد راه خودش 
را جدا کند. فعًال بهترین انتخاب براى او این بوده که نامش 
در «سیاست خارجى» با دولت گره بخورد اما در «اقتصاد» 
و «اصالحات» مســیرش را جدا کند؛ مشکل بزرگ اما 
اینجاســت که «برند جهانگیرى» برند سیاست خارجى 
نیســت و او هیچگاه نخواهد توانست دستاورد مذاکرات 

را به نام خود بزند.
اســحاق جهانگیرى کمتر از دو ماه تا انتخابات ریاست 
جمهورى مهلت دارد؛ او چه بخواهد چه نخواهد به عنوان 

میراث دار روحانى شــناخته مى شود. حامیانش این گزاره 
را برجســته مى کنند که معاون اول قدرتى نــدارد و اگر 
جهانگیرى رئیس جمهور شــود، قــدرت تأثیرگذارى او 
مشخص خواهد شــد. آنها مى گویند: «یادتان نرود که 
وقتى رئیسى معاون اول قوه بود، کار خاصى نکرد اما زمانى 
که رئیس قوه شد تحوالت را اجرا کرد.» و با همین منطق 
امیدوارند بتوانند افکار عمومى را جهــت بدهند تا اقبال 
بیشترى به او شود. هشت ســال حضور در دولت روحانى 
اما بزرگ ترین مانعى است که جهانگیرى در مقابل خود 

مى بیند.

محمد غرضى که در دوره هاى اخیر  انتخابات ریاســت 
جمهورى از نامزدهاى انتخابات بوده و هر بار از گردونه 
رقابت خارج شده، امسال نیز  حضور خود را در رقابت هاى 
انتخابات ریاســت جمهورى 1400 اعالم کرده است. 
غرضى که ســابقه وزارت نیز دارد بار دیگر مدعى شده 

براى احقاق حقوق مردم به صحنه آمده است. 
محمد غرضى مى گوید: در طول عمــرم هیچ زمانى 
عضو هیچ گروه و حزبى نشدم. شــهید بهشتى از من 

دعوت کرد به حزب جمهورى اسالمى بپیوندم اما قبول 
نکردم. من نه اصولگرا و نــه اصالح طلب را خدمتگزار 
نمى دانم؛ تا امروز جیب مردم به نفع جناح هاى راست و 
چپ تخلیه شده است. 5000 نفر از فرزندان مسئوالن 
کشــور در آمریکا ســکونت دارنــد و دالرهاى مردم 
را بردند و فکــر مى کنند که زندگــى مى کنند اما من 
مطمئنم که آنها خفت دنیا و آخرت را با خود و پدرانشان

 حمل مى کنند.

غرضى: 5000 آقازاده در آمریکا ساکنند
روز جمعه هلى کوپتر مریخى ناســا براى چهارمین بار 
بر فراز سطح ســیاره پرواز کرد و مســافت 266 متر را 

طى کرد.
این هلى کوپتر طى عملیات رفت و برگشــت مسافت 
266 متر را طى کرد و مدت زمان آن 117 ثانیه بود. این 
در حالى است که ابزار مذکور در سومین پرواز مریخى 
خود مسافت 100 متر را طى کرد و مدت زمان پرواز آن 

نیز 80 ثانیه بود.
البته در هر دو پرواز ارتفاع هلى کوپتر از ســطح سیاره 5 

متر بود. اگر همه چیز طبق برنامه ریزى پیش رفته باشد، 
«نبوغ» حین پرواز با استفاده از دوربین مسیریابى خود 
60 عکس و با استفاده از دوربین 13 مگاپیکسل رنگى 

خود 5 عکس ثبت کرده است. 
ناسا در این باره نوشته اســت هلى کوپتر مریخى نبوغ 
اکنون یک مأموریت تازه دارد. اکنون که ثابت شده این 
ابزار مى تواند روى سطح مریخ پرواز کند، آزمایش نبوغ 
به زودى وارد مرحله جدیدى مى شود. مرحله جدید پس 

از تکمیل دو پرواز دیگر توسط نبوغ، آغاز مى شود.

«نبوغ» براى بار چهارم در آسمان مریخ پرواز کرد

بهت زدگى و فاجعه این روز ها سهم مردم روستاى ارجمند 
کرمان است. کلیپ لحظه تصادف «سکینه اباصادقى» 
دست به دست در فضاى مجازى مى چرخد و روستاییان با 

دیدن این فیلم هولناك ضجه مى زنند.
کلیپ منتشر شده در فضاى مجازى چند ثانیه بیشتر نیست. 
خانواده اى در حیاط خانه شان روى یک زیر انداز نشسته اند و 
خودروى پژو در کنارشان پارك شده است. یک دفعه ماشین 
به حرکت در مى آید و در کســرى از ثانیه و در چشم بر هم 
زدنى، به سمت افرادى که روى زیرانداز نشسته اند نزدیک 
مى شود و آنها را زیر مى گیرد. صحنه دردناك این تصادف 
خانگى در دوربین مدار بسته مجاور خانه ضبط شده بود و به 

سرعت در فضاى مجازى منتشر شد.
پسر برادر سکینه اباصادقى مى گوید: نوه سه ساله عمه ام 
یعنى پسر پسرعمه ام سوار ماشین شده بود. این کودك سه 
ساله که «حمیدرضا» نام دارد قبًال چند بار در کنار پدرش 

در ماشین نشسته بود و نحوه استارت زدن را یاد گرفته بود. 
آن روز سوییچ روى ماشــین بود و ماشین در حالت دنده 
عقب بود. حمیدرضا استارت زده بود و ماشین خود به خود 

به حرکت در آمده بود.
بعد از اینکه ماشــین مــادر و مادربــزرگ حمیدرضا را 
زیر گرفت، آنها خیلى ســریع راهى بیمارســتان شدند، 
اما مادربزرگ حمیدرضا جان خود را از دســت داد. مادر 
حمیدرضا هم در این تصادف آسیب دیده و یک دست و 

یک پاى او شکسته است.
عده اى از کاربران سئوال مى کردند که حاال با این طفل 
خردســال چه برخوردى خواهد شــد؟ اما اهالى روستا و 
خانواده ســکینه اباصادقى عقیده دارند که اشــتباه یک 
کودك خردســال جاى هیچ پیگیرى اى ندارد و با اینکه 
در غم از دست دادن عزیزشان سوگوارند، اما تمام ماجرا را 

یک حادثه مى دانند.

کشته شدن مادربزرگ توسط پسر 3ساله

معاون اول پرسروصدا وارد شد اما...

مانع جهانگیرى براى پیروزى در انتخابات امروز، سخنرانى رهبر انقالب 
   ایسنا | حضرت آیت  ا... سید على خامنه اى، رهبر 
معظم انقالب اسالمى، ساعت 18 امروز یک شنبه 12 
اردیبهشــت 1400 به صورت زنده از طریق شبکه هاى 
رسانه ملى با مردم سخن خواهند گفت. این سخنرانى 
همزمان از سایت Khamenei.ir، شبکه یک سیما، 

شبکه خبر و رادیو سراسرى پخش خواهد شد.

39 درصد بى مباالت
   ایرنا | حجت االســالم والمسلمین حسن روحانى 
پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد ملى کرونا با بیان اینکه 
تا پایان امسال باید پروتکل هاى بهداشتى رعایت شود، 
گفت: 39 درصد مردم دســتورالعمل هاى بهداشتى را 
رعایت نمى کنند که خطرناك است و معنایش این است 
که مى خواهیم بیشتر در این موج باقى بمانیم و دیرتر از 

آن خارج شویم.

کار بدى بود...
   دیده بان ایران | حجت االسالم والمسلمین مسیح 
مهاجرى، مدیر مسئول روزنامه «جمهورى اسالمى» 
گفت: امروز اگر انتشــار یک فایل صوتى از محمدجواد 
ظریف به جامعه شک ایجاد مى شود به این دلیل است 
که حرف هایى که باید در طول هشت سال زده مى شد، 
یکجا در یک فایل چندساعته زده شد. کار بدى بود، نه از 
این جهت که نباید این حرف ها را مى زد، بلکه چرا این 
حرف ها را زودتر، علنى و آشــکار در طول هشت سال 

گذشته نگفت.

من باباى قبل از انقالبم!
   دیده بان ایران |  فائزه هاشمى در گفتگو با روزنامه 
«آرمان ملــى» گفته: بابا بارها مى گفــت چرا هر جایى 
هستى جنجال به پا مى شه ولى یادم نمى آید با محتواى 
حرف هاى من مخالف باشد...رفتار من، ویژگى ذاتى است. 
چه کارش بکنم؟!(مى خندد)...باید بگویم من شبیه باباى 
قبل از انقالب هستم. بابا قبل از انقالب مبارزه مى کرد، 
تند و تیز بود، کوتاه نمى آمد و کار خودش را مى کرد. هر 
کدام از ما بچه ها یکى از ویژگى هاى بابا را در برهه اى از 

زمان گرفتیم؛ من را باباى قبل از انقالب در نظر بگیرید.

مزاحم و پولساز
   برترین هــا |  حسام الدین سراج، خواننده مشهور 
موسیقى سنتى در مصاحبه با برنامه  «باغ رمضان» گفت: 
مسئوالن فرهنگى موسیقى سنتى را مزاحم مى دانند! آنها 

فقط به موسیقى پولساز پاپ فکر مى کنند.
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فیس بوك قابلیت جدیدى را در داخل اینستاگرام الیو 
معرفى کرده که به کاربران اجازه مــى دهد در هنگام 
پخش، دوربین گوشى را غیرفعال کنند. همچنین فیس 
بوك گزینه قطع صدا (میــوت) در هنگام الیو را اضافه 
کرده است. این گزینه کوچک بوده اما از آن جهت معنادار 
است که فیس بوك از قابلیت کالب هاوس در اپلیکیشن 

اینستاگرام کپى بردارى کرده است.
بر اساس گزارش «انگجت»، فیس بوك سابقه طوالنى 
در کپى بردارى از قابلیت هاى اپلیکیشن هاى رقیب دارد 

که قابل توجه ترین آنها در اینستاگرام دیده مى شوند. 
به عنوان مثال استورى کپى بردارى از قابلیتى است که 
اپلیکیشن اسنپ چت را منحصر کرد. فیس بوك پس از 
اینکه اسنپ پیشنهاد خرید سه میلیارد دالرى را رد کرد، 
استورى را به اینستاگرام اضافه کرد. قابلیت «ایسنتاگرام 
ریلز» هم کپى بردارى از تیک تاك اســت. البته فیس 
بوك تنها شرکت فناورى نبوده که تالش کرده از کالب 
هاوس کپى بردارى کنــد و پیش از این توییتر، ردیت و 

دیسکورد هم اقدام مشابهى انجام داده اند.

رقابت اینستاگرام با کالب هاوس!

یک مقام مســئول گفت: ســتاد ملى کرونا بر اســاس 
مصوبه اى کوچ ماشینى عشایر را در سال جارى اجبارى 
اعالم کرد که براى اجراى آن به بیش از 65 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه ستاد ملى 
کرونا بر اســاس مصوبه اى کوچ ماشــینى عشایر را در 

سال جارى اجبارى کرده است، افزود: 213 هزار خانوار 
عشایرى در کشور داریم که اگر به هر خانوار 500 هزار 
تومان بابت کوچ ماشینى و استقرار در میانبندها کمک 
شود، به مبلغ 65 میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهیم داشت.
شــاهپور عالیى مقدم اظهار کرد: ســتاد ملى کرونا و 
ســتادهاى اســتانى براى آنکه عشــایر هنگام کوچ و 
جابه جایى دام ها به دلیل شــیوع ویــروس کرونا وارد 
محدوده هاى شهرى و روستایى نشوند، اجبار کرده اند که 
عمده کوچ در سال جارى به صورت ماشینى انجام شود.

عالیى مقدم با بیان اینکه کوچ ماشینى از سال ها پیش 
به دالیل مختلف از جمله تجاوز به ایل راه هاى عشایرى 
انجام مى شود، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار سرشمارى 
سال 87 بیش از 87 درصد خانوار عشایر در دوره کوچ از 
مناطق ییالقى به قشالقى و 16/37 درصد آنها از مناطق 
قشالقى به ییالقى از وسیله نقلیه ماشین استفاده کردند.

عشایر باید با ماشین کوچ کنند!
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40 روز، 69 قربانى 
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکى کاشـان گفـت: 69 
بیمار مبتال بـه کرونا طـى 40 روز ابتدایى امسـال در 
شهرسـتان هاى کاشـان و آران و بیـدگل قربانى این 
ویروس شدند که از این تعداد، 38 بیمار در فروردین و 
31 بیمار در 9 روز ابتداى اردیبهشـت ماه جان باختند. 
سیدعلیرضا مروجى افزود: شمار بیماران پذیرش شده 
از ابتداى امسال تاکنون نیز 1761 نفر و بسترى موقت 
بیماران در مرکزهاى ریفرال (زیرمجموعه) دانشـگاه 
علوم پزشکى کاشـان از 22 فروردین تا 9 اردیبهشت  

397 نفر است.

تمدید محدودیت ها
سـخنگوى سـتاد اسـتانى مقابله با کرونا در اصفهان 
گفت: هم اکنـون 9 شهرسـتان اسـتان اصفهـان در 
وضعیت نارنجى و 15 شهرستان در وضعیت قرمز قرار 
دارند و محدودیت هاى پنجگانه براى این شهرستان ها 
تا یک هفته دیگر تمدید شد. حجت ا... غالمى اظهار 
کرد: پایان هفتـه آینده وضعیت رنگبندى شـهرهاى 
استان مجددا ارزیابى مى شـود که امیدواریم وضعیت 
شـیوع ویروس کرونا نسـبت به هفته هـاى قبل بهتر 

شده باشد.

راه اندازى 3 حلقه چاه آب 
باتوجه بـه بحـران خشکسـالی و اسـتفاده حداکثري 
از منابـع آب زیر زمینی، سـه حلقـه از چاه هاي منطقه 
(دردشت - شاهد ظهور- جنیران) در آبفاى منطقه 3 در 
مدار بهره بردارى قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومى 
آبفا منطقه 3، این چاه ها که از زمسـتان سـال گذشته 
به دلیل مشـکالت فنی غیر قابل بهره بـرداري بودند، 
توسط اداره بهره برداري و توسعه آب آبفاى منطقه 3، 
تعمیر و تجهیز شدند و با تعویض پمپ ها، دوباره وارد 
مدار بهربرداري قرار گرفتند. مجموع آب دهى تقریبی 

این سه حلقه چاه 55 لیتر برثانیه اندازه گیري شد.

تجهیز ایستگاه پمپاژ فاضالب 
عملیـات اجرایـى سـاخت و تجهیـز ایسـتگاه پمپـاژ 
فاضالب سـده – ورنامخواسـت تا اوایل اردیبهشـت 
ماه سـال جارى بیش از 85 درصد پیشـرفت فیزیکى 
داشته اسـت. به گزارش روابط عمومى آبفاى لنجان، 
اعتبار الزم براى انجام این طرح بالغ بر 47 میلیارد ریال 
برآورد شده که ازمحل قرارداد بیع متقابل آبفاى استان 
اصفهان با مجتمع فوالد مبارکه، موسوم به طرح فوالد 
تأمین مى شود. هدف از اجراى این پروژه، بازچرخانى 
آب و انتقال پساب تصفیه شده فاضالب شهرهاى سده 
و ورنامخواست به مجتمع فوالد مبارکه جهت استفاده 

در بخش صنعت مى باشد.

شکار یک قالده خرس 
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از شکار 
شـدن یک قالده خرس قهـوه اى در منطقـه پادناى 
سـمیرم خبـر داد. منصور شیشـه فروش اظهـار کرد: 
این منطقه بـا بیش از 60 هـزار هکتار وسـعت داراى 
گونه هـاى نادر جانـورى و گیاهى اسـت. وى تصریح 
کرد: سال گذشـته هم در حادثه اى مشـابه یک قالده 

خرس تلف شد.

افزایش انگیزه تولید 
در گندمکاران 

مدیر سـازمان تعاون روستایى اسـتان اصفهان گفت: 
افزایـش نرخ خرید تضمینـى گندم از سـوى دولت به 
انگیزه تولید گندمـکاران افزود تا محصـول خود را به 
مراکز خرید تحویل دهند. محسن حاج عابدى با اشاره 
به اینکه قیمت خریـد تضمینى هر کیلوگـرم گندم از 
کشاورزان در سـال زراعى جارى 50 هزار ریال تعیین 
شد، افزود: سال گذشته خرید تضمینى گندم 25 هزار 
ریال بود که امسال به ازاى هر کیلوگرم 40 هزار ریال 
رسید و با پیگیرى هاى وزیر جهاد کشاورزى 10 هزار 
ریال هـم به عنوان جایزه تحویل گنـدم در نظر گرفته 
شـد و در مجموع به ازاى هـر کیلو گندم بـه 50 هزار 

ریال رسید.

خبر

سرپرست اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى سمیرم از شکسته 
شدن ُقرق کوچ بهاره عشایر ایل قشقایى در نهمین روز از 

ماه اردیبهشت خبر داد.
میثم جبارى اظهار داشت: عشایر که کوچ تدریجى به ییالق 
را از اواســط فروردین ماه آغاز کرده بودند، صبح روز نهم 
اردیبهشت با آزاد شدن قُرق وارد مراتع ییالقى سمیرم شدند.

به گفته وى زمان قانونى ورود عشایر در تقویم کوچ بهار 25 
اردیبهشت هر سال است که امسال 16 روز زودتر وارد ییالق 

شدند و باز هم شاهد کوچ زودهنگام بودیم.
سرپرست اداره منابع طبیعى ســمیرم با بیان اینکه تجمع 
دام ها و عشایر در مرزها را از 2 هفته قبل شاهد بودیم، ادامه 

داد: علت اصلى کوچ زودهنگام امسال همچون چند سال 
اخیر، گرماى هواى مناطق قشالقى جنوب کشور و مدیریت 

ضعیف استان هاى گرمسیرى در موضوع کوچ بود.
جبارى خاطرنشان کرد: زمانى که بیشتر خانوارهایى که در 
گرمسیر هســتند کوچ مى کنند، قشالق به یکباره خالى از 
جمعیت عشایرى مى شود و بقیه خانوارهایى هم که ماندند 
با خلوت شدن آن مناطق، دیگر در قشــالق نمى مانند و 

کوچ مى کنند.
 وى تصریح کرد: عالوه بر این، تجمع دام ها و خانوارهاى 
عشایر در مرزها با وجود شیوع ویروس کرونا اقدام پرریسک 

و خطرناکى بود.

مسوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: حدود 80 هزار سالمند باالى 80 
سال در این استان براى واکسیناسیون علیه کرونا فراخوان 
مى شوند و امید است تا خرداد همه آنها واکسن را دریافت 
کنند. رضا فدایى افزود: واکسیناســیون علیه کرونا براى 
سالمندان باالى 80 سال در استان اصفهان از چهارشنبه 
هفته گذشته آغاز شــد و تاکنون حدود چهار هزار نفر آنها 

فراخوان شدند و واکسن را دریافت کردند.
وى اظهار داشت: به تدریج و تا پایان خرداد امسال همه آنها 
توسط مراکز بهداشت براى دریافت واکسن کرونا فراخوان 
مى شــوند. فدایى با تاکید بر اینکه هیچ نیازى به مراجعه 

حضورى سالمندان به مراکز بهداشــت قبل از فراخوان 
آنها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اگر تا کنون افراد سالمند 
براى پرونده الکترونیک سالمت اقدام نکردند الزم است 
خودشــان یا یکى از اعضاى خانواده براى تشکیل آن به 

مراکز بهداشت مراجعه کنند.
وى با اشــاره به اینکه تاکنون حدود 87 هزار دوز واکسن 
کرونا در استان اصفهان تزریق شده است، اضافه کرد: این 
واکسن ها از بهمن سال گذشته تا امروز به گروه هایى مانند 
کادر درمان و بهداشت، ســالمندان مقیم خانه سالمندان، 
جانبازان مقیم آسایشگاه ها، پاکبان ها، پزشکان مطب ها و 

سالمندان باالى 80 سال تزریق شده است.

80 هزار سالمند اصفهانى تا 
خرداد واکسینه مى شوند

ُقرق ییالق عشایر قشقایى 
سمیرم شکسته شد

بنا به اظهار مسووالن ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان در حالى که تمامى سهمیه میوه طرح تنظیم بازار 
نوروز 1400 در این استان بدون التهاب و با قیمت مناسب 
توسط واحدهاى منتخب به فروش رسید میوه هاى احتکار 
شده توسط دالالن و سودجویان موجود در انبارها در حال 

فاسد شدن است.
عده اى از دالالن و واسطه ها هر ســاله با امید به افزایش 
قیمت میوه پس از عید، مقادیرى پرتقال و سیب را ذخیره 
مى کنند تا  با قیمت باالتر عرضه کنند اما با توجه به تامین 
کاالهاى اساســى و میوه به اندازه کافى، قیمت ســیب و 
پرتقال پس از عید کاهش پیدا کرد و کسانى که به دنبال 
فرصت بودند تا میوه هاى شب عید را ذخیره کرده و آن را در 
زمان باال رفتن قیمت ها عرضه کنند، امروز متحمل ضرر 

و زیان شده اند.
بررسى ها نشان مى دهد که مقدار زیادى میوه به دلیل امتناع 
دالالن از عرضه در معرض فاسد شدن است و در صورتى که 
در روزهاى آینده مورد استفاده قرار نگیرد فاسد خواهد شد. 

معاون بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
در گفت و گو بــا ایرنا با بیان اینکه مجمــوع میوه تنظیم 
بازار اســتان 2500 تن بود که همه آن توزیع شــد افزود: 
مجموع میوه تنظیم بازار اســتان و کشــور، معادل یک 
درصد مقداریست که توسط دالل ها و سودجویان احتکار 

شده است.
اسماعیل نادرى با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار مسوولیتى 
در قبال فاســد شدن میوه هاى انبار شــده توسط دالل ها 
و محتکران ندارد تصریح کرد: دالل ها در شــرایطى که 
همزمان با آذر تا بهمن ســال گذشــته مردم نیاز به میوه 
داشــتند، پرتقال را حتى با قیمت 25 هزار تومان  وارد بازار 
نکردند و نفروختند تا پیش از عید ســود بیشترى به دست 

بیاورند.

نادرى بدون اشــاره به میزان و مقدار میوه احتکار شده در 
اســتان ادامه داد: در زمان حاضر که هوا گرم شده و تقاضا 
براى میوه هاى زمستانى کاهش پیدا کرده است کسانى که 

میوه ها را احتکار کردند، متضرر شدند.
وى با بیان اینکه فاسد شدن میوه هاى انبار شده  ربطى به 
ستاد تنظیم بازار ندارد خاطرنشان کرد: سودجویان بدنبال 
این بودند که میوه را با چند برابر قیمت بفروش برسانند اما 
شیوع کرونا و بسته شدن مرزها و کاهش صادرات آنها را با 

مشکل مواجه کرد.
رییس اتحادیه میدان میوه و تره بار اصفهان نیز با بیان اینکه 
دو نمونه بار در انبارها وجود دارد اظهار داشــت:مقدارى از 
میوه هاى ستاد تنظیم بازار باقى مانده بود که در روزهاى 
اخیر به فروش رسید اما  سیب درختى موجود در سردخانه ها 
خیلى زیاد است و مقدار زیادى از میوه هاى دالل ها در انبارها 

باقیمانده که در حال فاسد شدن است.
ناصر اطرج درباره احتمال فاسد شدن میوه در انبارها افزود: 
دالل ها قصد داشتند میوه ها را در انبارها نگه دارند و با چند 
برابر قیمت بفروش برسانند تا سود کالنى را به دست آورند.

وى با بیان اینکه اطالعى از میزان میوه باقیمانده در انبارها 
ندارم و این موضوع را باید از سردخانه داران استان پرسید 
ادامه داد:باید همیشــه بر اساس نیازسنجى و بازارسنجى، 
مازاد برداشت ها در زمان مناسب وارد انبارها و سردخانه ها 

شود تا در پایان کار با کمبودى مواجه نشویم.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه یکسال 
سود و سال دیگر ضرر نصیب دالل ها مى شود اضافه کرد: 
دالل ها نباید این میوه ها را نگه مى داشتند که با این مشکل 
مواجه شوند. اطرج بیان کرد: در زمان حاضر و با گرم شدن 
هوا و کاهش مصرف میوه هاى زمســتانى، هیچ راه براى 

برون رفت از این مشکل وجود ندارد.
وى اظهار داشــت: بیشــترین بار باقیمانده در انبارهاى 

استان اصفهان سیب و پرتقال اســت و با ورود میوه هاى 
نظیر هندوانه، گرمک و طالبى مردم تمایلى به استفاده از 

میوه هایى نظیر سیب و پرتقال ندارند.
رییس اتحادیه میدان میوه و تره بار اصفهان یادآور شد: شیوع 
کرونا و برگزار نشدن مجالس مختلف شادى و عزا، مصرف 

میوه را با کاهش چشمگیرى مواجه کرد.
وى گفت: دالل ها و محتکران در شرایط کنونى راهى ندارند 
جز اینکه میوه ها را با قیمت پایین در بازار عرضه یا پس از 

فاسد شدن آنها را در بیابان ها تخلیه کنند.
از ســوى دیگر طبق برآورد مدیر یکى از ســردخانه هاى 
اصفهان، حدود 35 درصد سیب ورودى در سردخانه هاى 

استان موجود است.
امیر نصر افزود: سیب درختى سمیرم و مناطق اطراف آن 
از مهر سال گذشته وارد انبارها و سردخانه هاى استان شد 
و در شرایطى که باید از مهر تا اسفند سال گذشته به فروش 
مى رسید اما به دلیل کســادى بازار، باال بودن قیمت تمام 
شده و کاهش صادرات، در انبارها باقى ماند. به گفته وى، 
در زمان حاضر بازار داخلى سیب خیلى خراب است و هیچ 

خریدارى ندارد.
نصر افزود: پرتقال تامسون شمال و پرتقال جیرفتى از بهمن 
تا اسفند سال گذشته وارد سردخانه هاى استان اصفهان شد 
اما با توجه به وجود میوه هاى تنظیم بازارى، این میوه ها در 

انبارها باقیمانده است.
وى با بیان اینکه در زمان حاضر خریــدارى براى پرتقال 
موجود در انبار وجود ندارد خاطرنشان کرد: پرتقال تامسون 
شــمال کیلویى 12 هزار تومان خریدارى شده اما اکنون 
کیلویى پنج هزار تومان هم خریدار ندارد و در حال فاســد 
شدن است. این سردخانه دار اصفهانى گفت: زمان عرضه و 
تقاضاى پرتقال تمام شده است و صاحبان کاال با ضررهاى 

هنگفتى مواجه شده اند.

ضرر هنگفت محتکرانى که براى سود بیشتر، از عرضه به موقع میوه ارزان امتناع کردند

بحران سیب و پرتقال هاى 
روى دست مانده

کارشــناس مرکز پیش بینى هواشناســى استان از 
بارش هاى رگبارى پراکنده همراه بــا رعد و برق و 
احتمال وقوع صاعقه به ویژه در نواحى شرق و شمال 

شرق اصفهان از روز یک شنبه تا سه شنبه خبر داد.
آســیه آقایى افزود: بارش رگبارهاى بهارى همراه 
با رعد و برق و وزش باد شــدید موقت در بسیارى از 

مناطق اســتان از یک شنبه تا ســه شنبه پیش بینى 
مى شــود؛ همچنین احتمال وقــوع صاعقه و بارش 
تگرگ به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق استان 

در این مدت دور از انتظار نیست.
آقایى گفت: دماى هوا بین یک تا 2 درجه سانتیگراد 

افزایش مى یابد.

فرماندار شهرستان خمینى شهر گفت: 208 نفر براى 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شــهرها و روستاهاى 
خمینى شهر ثبت نام کرده اند که از این تعداد تاکنون 
16 نفر انصراف داده و 91 نفر نیز رد صالحیت شده اند. 
علیرضا بصیرى تعداد کل افراد ثبت نام شده را 208 
نفر اعالم و تشــریح کرد: از این تعداد تاکنون 16 نفر 
انصراف داده اند و 91 نفر رد صالحیت شده اند. 101 
نفر در انتخابات شوراهاى اسالمى شهرستان به رقابت 

خواهند پرداخت.
فرماندار خمینى شــهر افــزود: اگر در رســیدگى به 

صالحیت کاندیداهاى شهر کوشک تجدیدنظر نشود، 
کاندیداها در این شهر به حد نصاب نرسیده و انتخابات 

در این شهر برگزار نخواهد شد.
فرماندار خمینى شهر تصریح کرد: از 91 نفر، 41 نفر در 
هیات اجرایى و مابقى در هیات نظارت رد صالحیت 
شده اند. این که گفته  شود افراد در هیات اجرایى و به 
دستور فرماندار رد صالحیت شده اند درست نیست، زیرا  
فرماندار در این هیات مانند دیگر اعضا تنها یک راى 
دارد. تالش هیات اجرایى این بوده که ضمن اجراى 

قانون حقى از کسى ضایع نشود.

باران بهارى و باد از امروز

موج انصراف و رد صالحیت 

مدیر سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
بهارستان اصفهان از اطفاى آتش ســوزى گسترده در 
کارخانه کاغذسازى این شهر خبر داد و گفت: این حادثه 

هیچ مصدومى نداشت.
عباس کارپرداز اظهار داشت: ســاعت 10 و 18 دقیقه 
روز جمعه وقوع آتش ســوزى در کارخانه کاغذســازى 
خیابان ”قلعه شور“ گزارش شد که نیروهاى آتش نشانى  

شهرهاى بهارستان و اصفهان به محل اعزام شدند.
وى با بیان اینکه نیروهاى آتش نشانى بهارستان پس از 
6 دقیقه به محل حادثه رسیدند، افزود: با توجه به انباشت 
بیش از 500 ُتن کاغذ در محوطه این کارخانه, نیروهاى 
آتش نشــانى اقدام به اطفاى حریق در اســرع وقت و 

جلوگیرى از سرایت آن به سایر نقاط کردند.

کارپرداز با اشــاره به اطفاى حریق توسط هفت دستگاه 
آتش نشانى از بهارستان، سه دســتگاه از اصفهان، سه 
دســتگاه آبرسان از خدمات شــهرى بهارستان و هفت 
دستگاه کامیون در این حادثه تاکید کرد: 20 نیروى آتش 
نشــانى و هفت نیروى خدمات شهرى و فضاى سبز در 
این حادثه براى اطفاى حریق و جداسازى تالش کردند.

وى با بیــان اینکه کار جداســازى کاغذهــاى آتش 
گرفته و اطفاى آنها هنوز ادامــه دارد، توضیح داد: وقتى 
حجم زیادى کاغذ یا مقواى کارتــن آتش مى گیرد، در 
الیه هاى زیرین آن آتش وجــود دارد و هرچه آنها جابه 
جا شوند شعله ها بیشتر مى شود به همین دلیل در چنین 
حوادثى نیاز به جداسازى همه آنها و اطفاى کامل آتش 

بمنظور جلوگیرى از شعله ور شدن مجدد آن است.

کارپرداز با اشاره به اینکه دلیل وقوع این حادثه در دست 
بررسى است، گفت: آتش نشــانى بهارستان همواره به 
کارخانه ها و کارگاه هاى مستقر در محدوده شهر تاکید 
کرده است که نسبت به رعایت اصول انباردارى و تجهیز 
مکان خود به تجهیزات اطفاى حریق و منابع آب اقدام 

کنند اما  در بیشتر موارد توجهى به آن نمى شود.
وى گفت؛ تاکنون بــه برخى از واحدهــاى تولیدى و 
کارخانه هاى داراى انباردارى نامناسب چند بار تذکر داده 

شده است اما همچنان بى توجه هستند.
 مدیر سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
بهارستان اضافه کرد: با توجه به خسارت  مالى و مسائل 
بیمه اى الزم است که این قبیل واحدها به توصیه هاى 

ایمنى عمل کنند.

جزئیات آتش سوزى کارخانه کاغذسازى بهارستان

کارشــناس مســئول اورژانس اجتماعى بهزیستى 
استان اصفهان گفت: بیشــترین گزارش رسیده در 
سال 99 شامل خشونت هاى خانگى بوده که از میان 
آنها همســرآزارى رشد فزاینده اى داشــته و این در 
حالى است که کودك آزارى حدود 27 درصد، سالمند 
آزارى 20 درصد، سایر خشونت ها 18 درصد افزایش 

داشته است.
افسانه میرزائیان در گفت وگو با «ایمنا» اظهار کرد: در 
سال گذشته تقریباً 23 هزار و 552 تماس تلفنى با خط 
123 اورژانس اجتماعى گرفته شــد که این تماس ها 
از طرف همــه گروه هاى هــدف اورژانس اجتماعى 
بوده اســت. اما در تماس ها چیزى که بیشتر نمایان 
بوده و اخیراً هم مقدارى افزایش پیدا کرده باال رفتن 
میزان خشــونت ها، مخصوصًا موارد کودك آزارى و 

همسرآزارى و خشونت هاى خانگى است.
وى افزود: با توجه به شــرایط کرونا که از ســال 98 
تاکنون ایجاد شده به دلیل قرنطینه مشکالتى براى 
بازار اقتصادى ایجاد شد و بســیارى از مشاغل مانند 
گذشته فعالیت ندارند که این باعث افزایش اختالفات 
در سطح خانواده ها شــده به همین دالیل تماس ها 
نسبت به سال گذشته بیشتر شده و میزان خشونت ها 

هم افزایش یافته است.
کارشناس مسئول اورژانس اجتماعى بهزیستى استان 
اصفهان تصریح کرد: عواملى که به خشــونت هاى 
خانگى دامــن مى زند فقــر اقتصــادى، اعتیاد، فقر 
فرهنگى و عــدم مهارت هاى الزم در افراد اســت 
همچنین کاهش آســتانه تحمل مردم هم به نوعى 
خشونت را افزایش داده اســت، باال بردن تاب آورى 
باعث مقاوم شــدن افراد مى شــود و باعث مى شود 
انسان ها در شرایط دشوار بتوانند به رشد بیش از پیش 

دست پیدا کنند.
وى اظهار کرد: وجود مســئله تاب آورى در کاهش 
خشــونت هاى خانگى تأثیر بســیارى دارد فعالیت 
همه دستگاه ها مانند آموزش و پرورش و دانشگاه ها 
مى تواند براى تاب آورى در زندگى بسیار مهم باشد و 
نقش مشارکت افراد را باال برد و امیدواریم که با بهبود 
شرایط اقتصادى و کاهش تورم و واکسینه شدن افراد 

جامعه تا حدى از سطح خشونت ها کاهش یابد.
میرزائیان اظهار کرد: مرکز اورژانس اجتماعى با هدف 
کنترل و کاهش آسیب هاى اجتماعى در مواردى چون 
کودك آزارى، همسرآزارى، ســالمندآزارى، فرار از 
منزل و سایر خشونت ها فعال است و افراد مى توانند 
با اورژانــس اجتماعى در این مــوارد تماس بگیرند، 
وظیفه اورژانس اجتماعى مداخله در بحران اســت و 
کارشناسان به صورت 24 ســاعته پاسخگوى افراد 

تماس گیرنده هستند.
وى افزود: اورژانس اجتماعى با داشتن تیم هاى سیار و 
ون هایى تحت عنوان 123 در سطح شهر فعال هستند 
و با وجود تیم تخصصى داراى روانشــناس در موارد 
آسیب هاى اجتماعى بالفاصله به محل اعزام مى شوند 
و در بحران ها مداخله مى کنند. خط دیگرى با شماره 
1480 در سازمان بهزیستى در حال ارائه مشاوره است، 
افرادى که نیاز به خدمات مشاوره دارند و نمى توانند 
به صورت حضورى مراجعه کنند با خط 1480 تماس 
مى گیرند که ارائه خدمات این خط در خصوص ارتقاى 
سطح سالمت و بهداشت روانى افراد جامعه و کاهش 

آسیب هاى فردى، خانوادگى و اجتماعى است.
کارشناس مسئول اورژانس اجتماعى بهزیستى استان 
اصفهان در خصوص بیشترین موارد گزارش شده به 
اورژانس اجتماعى در ســال گذشته، گفت: بیشترین 
گزارش رسیده در ســال 99 شــامل خشونت هاى 
خانگى بوده که همســرآزارى رشد فزاینده اى داشته 
همچنین کــودك آزارى حدود 27 درصد، ســالمند 
آزارى 20 درصد، سایر خشونت ها 18 درصد افزایش 
داشته است که بیشترین میزان افزایش ها مربوط به 

همسرآزارى است.
وى در خصوص چگونگى مداخله در بحران ها اظهار 
کرد: اگر کارشناس تشــخیص دهد فردى که تماس 
گرفته ممکن است امنیت جانى نداشته باشد همکاران 
ســریعًا دســتور قضائى مى گیرند و اگر در ساعات 
ادارى نباشــد از قاضى کشیک دســتور مى گیرند و 
پس از گرفتن دستور فرد را از محل جدا مى کنند و به 
پیگیرى هاى مددکارى، روانشناسى و ارتباط با خانواده 

ادامه مى دهند.

آمار ثبت شده در اورژانس اجتماعى بهزیستى استان نشان مى دهد 

رشد فزاینده همسر آزارى در اصفهان
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حجت اشــرف زاده، خواننده کشورمان، هشــتم اردیبهشت ماه در 
کنسرت آنالین خود قطعه «آتشم باش» را به مناسبت 30 سالگى 
محک به قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان تقدیم کرد. این کنسرت 
به دلیل موج چهارم ویروس کرونا در کشور به صورت آنالین برگزار 
شد و قطعاتى، چون «ماه بى تکرار»، «آتشم باش»، «ماه و ماهى» و 

«بى خبر از تو» در آن به اجرا درآمد.
اشرف زاده در حاشــیه این کنســرت از دلیل خود براى اهداى این 
آهنگ به فرزندان محک گفت و با ذکر اهمیت نقش این ســازمان 

مردم نهاد در حمایت از کودکان مبتال به سرطان 
و خانواده هایشان افزود: امسال عشق 

زیر سقف محک 30 ساله 

شــد و من باور دارم، عشــق هر چه قدیمى تر قابل اعتمادتر. پس 
آهنگ «آتشم باش» را به یک عشق 30 ساله تقدیم کردم. عشق 30 
ساله اى زیر سقف محک به وسعت همه ایران. در 
روزگارى که درد و رنج عضو پایدار هر خانه اى 
در این جهان شــده، مردم ما کاشانه اى براى 
درد هاى غم انگیز کودکان مبتال به ســرطان 
مهیا کردند، چراغى است پر از امید که ناامیدى 
و ماتم را پس مى زند و با تکیه بر عادات و فرهنگ 

انسانى سى سال است که مى بالد. 
محک در طول ســال ها فعالیت خــود از همراهى 
گروه هاى مختلف جامعه در حمایت از کودکان مبتال 
به سرطان بهره مند بوده اســت و هنرمندان یکى از 
گروه هایى بوده است که همواره اعتبار خود را به اعتمادى 

که به این سازمان دارند، گره زده است.

برنامه «خندوانه» در حالى که رامبــد جوان اعالم کرد تا کنترل 
شــدن پیک کرونا، ضبط جدیدى ندارند با تشدید پروتکل ها با 

ادابازى بازیگران خانم، به آنتن برگشت!
چندى پیش رامبد جوان مجرى و کارگردان برنامه «خندوانه» در 
صفحه مجازى  خودش اعالم کرد که براى حفظ سالمتى عوامل 
و تماشاگرها تا کنترل شدن پیک کرونا، خندوانه ضبط جدیدى 
ندارد. اما با پیگیرى هاى انجام شده و پست جدید رامبد جوان در 

صفحه مجازى خودش «خندوانه»  به آنتن برگشت.
او در صفحه اینستاگرامى  خودش نوشــت: «مى خواستیم تا کم 
شدن کرونا برنامه نسازیم، اما دلمون نیومد ازتون دور بمونیم...»

ســیدعلى احمدى تهیه کننده این برنامــه تلویزیونى هم گفت: 
تصمیم گرفتیم برگردیم، چون مخاطبى که باید براى کمک به 
آرام شدن وضعیت کرونا، بیشتر در خانه بماند، به این سرگرمى نیاز 
دارد. از این جهت ضبط برنامه را دنبال کردیم؛ مى خواســتیم در 
هواى آزاد این اتفاق بیفتد و زیرساخت این شرایط تصویربردارى را 
آماده کردیم  به خاطر شرایط جّوى که در این روزهاى اخیر شاهد 

بودیم محقق نشد.
وى با اشاره به کم کردن عوامل و ضبط سه قسمت جدید، تأکید 
کرد: پروتکل هاى بهداشــتى را با جدّیت بیشترى دنبال کردیم، 
حتى از کل گروه تســت گرفتیم و با نیمــى از عوامل مان به کار 
ادامه دادیم. سه قسمت جدید ضبط شد که شاهد رقابت خانم ها 
در ادابازى جدید بودیم و یک قسمت دیگر هم بعد از شب هاى قدر 

روى آنتن خواهد رفت.
احمدى درباره ادامه ضبط و پخش برنامه «خندوانه» گفت: فعًال 
این چند قسمت جدید را ضبط کرده ایم، منتظریم ببینیم وضعیت 
به کجا خواهد رسید باید یک مقدار جلوتر برویم تا ان شاءا... کرونا 

قدرى آرام تر شود. 
فصل هفتم برنامه تلویزیونــى «خندوانه» بعد از مدت ها غیبت، 

اسفندماه همزمان با عید مبعث روى آنتن رفت. 

رامین ناصرنصیر پیرامون فعالیت هاى خــود در عرصه بازیگرى گفت: این روزها 
مشغول بازى در سریال «جشن سربرون» به کارگردانى «مجتبى راعى» هستم و 
فیلمبردارى این اثر بار دیگر آغاز شده است. این سریال یکى از بزرگترین پروژه هاى 

تلویزیونى بوده که همچنان تا شش ماه آینده فیلمبردارى اش ادامه دارد.
وى در همین راســتا ادامه داد: عالوه بر سریال جشن ســربرون مشغول بازى 
در مجموعه تلویزیونى «بچه محل» هســتم که از شبکه دوم سیما مشغول به 

پخش است.
وى درباره کیفیت سریال «جشن سربرون» افزود: به شدت از پروسه ساخت این 
سریال راضى هستم، زیرا این سریال فیلمنامه بسیار خوبى دارد و مجتبى راعى 
هم به خوبى و با وسواس اثر را به جلو مى برد، شخص بنده به موفقیت این سریال 

نزد مخاطبان تلویزیون بسیار امیدوارم. 

یک کارگردان ســوئدى به همراه یک فیلمساز مصرى، مستند زندگى 
عمر شریف بازیگر بزرگ سینماى جهان را ساخته اند. زندگى عمر شریف 
ســتاره فیلم هاى «دکتر ژیواگو» و «لورنس عربستان» در مستندى 
با عنوان «زندگى و زمانه عمر شــریف» به کارگردانى اکسل پترسون 
سوئدى و نویسندگى مارك لطفى  مصرى و پترسون ساخته شده است.

این دو نفر به جســتجو و پژوهش درباره زندگى پرماجراى عمر شریف 
بازیگر فقید مصرى پرداخته اند و حاال ماحصل این تحقیقات تبدیل به 

یک مستند از زندگى این اسطوره سینماى عرب شده است.
این مســتند به دوران جمال عبدالناصر رییس جمهورى سابق مصر و 

شرایط سیاسى آن دوران که شریف به عنوان بازیگر اصلى سینماى مصر 
شناخته شد و همینطور به تغییر نام و تغییر دین این بازیگر پرداخته است. 
عمر شریف در یک خانواده کاتولیک با تبار لبنانى به دنیا آمده بود، او بعدها 
با ازدواج با فاتن حمامه ستاره زن سینماى مصر در سال 1955 مسلمان 
شد. به گفته سازنده این مستند، آنها قصد داشته اند زندگى عمر شریف 
را به یک تجربه سینمایى تبدیل کنند و از صحبت کردن مستقیم درباره 

این هنرمند اجتناب کرده اند.
مستند زندگى عمر شــریف در حال حاضر در فســتیوالى در کپنهاگ 

دانمارك به نمایش در آمده است.

از «عروس» تا همین امروز که مشغول بازى در «دسته دختران» 
منیر قیدى است، یکى از سینماگران زنى است که در سینماى ایران 
همواره جزو گزینه هاى مهم و تاثیرگذار بوده است. نیکى کریمى 
که روزگارى طوالنى سوپراستار گیشه ها بوده، نقش هایى ماندگار 
در سینماى دفاع مقدس بازى کرده، در سینماى معناگراى اوج 
گرفتِه اواخر دهه 70 به بعد حضورى چشمگیر داشته و حضور در 
جشنواره هاى بزرگ سینماى جهان را در مقام کارگردان، بازیگر 
و داور در کارنامه خود دارد، حاال چند سالى است که تهیه کنندگى 

فیلم ها را تجربه مى کند.
  «آتاباى» شــاخص ترین کار ســینمایى نیکى کریمى در مقام 
کارگردان و تهیه کننده اما یکى از فیلم هایى  است که اسیر سونامى 
کرونا شده تا در نوبت اکران بماند. عاشقانه ساده اى که اگرچه در 
جشنواره فجر مورد کم لطفى قرار گرفت، اما تحسین مخاطبان و 
البته منتقدان را براى کریمى به همراه آورد. راستى نیکى کریمى 

چه برنامه اى براى «آتاباى» دارد؟ 
موافقید از «آتاباى» شروع کنیم؟ از شانس بد، 
فیلم خوب تان خورد به روزهاى سخت کرونا. 
بیشتر از یک  سال از موفقیت چشم گیرش در 
جشنواره فجر گذشته. باالخره چه تصمیمى 
برایش دارید؟ اکران آنالین یا انتظار براى 

پایان کرونا؟
این موضوع براى همه فیلم هاى سال پیش اتفاق افتاد. سینماها 
تعطیل بودند و نتوانستیم فیلم هایمان را اکران کنیم. خودم هم 
خیلى به این موضوع فکر مى کنم و واقعا تصمیم گیرى راجع به آن 
سخت است. خیلى دوست دارم «آتاباى» در سینما اکران شود و 
امیدوارم که شرایط درست شود. به هرحال تا یک جایى مى توانم 
مقاومت کنم و از آن جا به بعد را نمى دانم. اگر شرایط به صورتى 
پیش برود که اآلن شاهدش هستیم، شاید مجبور شوم فیلم را 
آنالین اکران کنم. ولى در حال حاضر تصمیمى ندارم و ترجیحم 
این است که در سینما اکران شود تا مردم بتوانند فیلم را روى 

پرده ببینند چون به نظرم «آتاباى» فیلمى است که باید 
روى پرده دیده شود.

  نکته اى که «آتاباى» دارد و احتماال 

به شما کمک مى کند این است که زمان ندارد 
و فیلمى نیست که تاریخ مصرفش منقضى 
شود. این موضوع به شما کمک مى کند که 

بتوانید فیلم را نگه دارید. درست است؟
  دقیقا همین طور است. یکى از نکات مهم دیگر هم این است که 

خودم تهیه کننده آن هستم.
  یعنى زیر فشار ســرمایه گذار و تهیه کننده 

نیستید...
کمک دقیقا، به هرحال مســئولیت فیلم با خودم اســت و 

مى کند که چنین تصمیم گیرى هایى را در 
شرایط بهترى انجام دهیم. چون اآلن 

کسى سینما نمى رود. اما «آتاباى» 
را باید با تمرکز و تمام وجود دید و 
براى همین نیاز به فضاى سینما 
دارد. این روزهــا در حادترین 
شــرایط کرونا هستیم و فکر 
مى کنم تصمیم درست این 

اســت کــه اکرانش را 
یــم  ر ا بگذ

ن  مــا ز
بهترى 

که 

امکان حضور مردم در سینما فراهم شود.
  چشــم انداز خوبى هم وجود ندارد. خیلى ها 

مى گویند اصال پایان کرونا معلوم نیست.
  دقیقا. به خاطر همین مى گویم تا جایى که بتوانم مقاومت مى کنم 
که اکــران آنالین نکنم ولى اگر مجبور شــوم و ببینم شــرایط 

این طورى پیش مى رود شاید مثل بقیه مجبور شوم اکران کنم.
  ترسى هم که وجود دارد، گروهى از فعاالن 
فرهنگى معتقدند ســینما بعد از کرونا یک 
صنعت ورشکسته مى شود و مى گویند بعید 
است مردم بعد از کرونا هم مثل قبل به سالن 

سینما برگردند.
  بله واقعا به نظرم داریم وارد یک دوران جدید مى شویم. 
البته من هم مثل بقیه امیدوار هســتم به شرایط سابق 
برگردیم و مردم به سینما بروند. چون به نظرم جادوى 
ســینما را مدیوم دیگرى ندارد و خــود من هم هنوز 
دوست دارم مانند سابق فیلمى را انتخاب کنم و بروم 

روى پرده سینما ببینم.
  در این مدت و پس از «آتاباى» قرار بود به 
تهیه کنندگى ادامه دهید و در اسفندماه یک 
مجوز ساخت فیلم گرفتید. اآلن با این شرایط 

امکان ساخت دارید؟
  بله. فیلم «تا فردا» را تهیه کردم و االن هم 
مشغول بازى در فیلم «دسته دختران» 
خانم منیر قیدى هســتم. مى دانم که 
فیلم هاى کمى در حال ساخت هستند 
ولى اگر شرایطش باشــد حتما تهیه 
مى کنم. چون فیلم سینمایى با سریال 
فرق دارد و دو ســبک با مخاطبان 
متفاوت هســتند. خب آدم یک روز 
دوست دارد سریال ببیند و یک روز 
فیلم ســینمایى ولــى ارزش فیلم 
سینمایى قطعا چیز دیگرى است 
و اگر فیلمنامه ارزشمند باشد حتما 

این تجربه را ادامه خواهم داد.

  خودتان نمى خواهید فیلم جدیدى به عنوان 
کارگردان بسازید؟
  چرا، دارم روى طرحى کار مى کنم.

   ساخت سریال شما را وسوسه نکرده است؟ 
 (VOD) االن دوره، دوره شبکه نمایش خانگى

است.
چرا پیشنهاد براى تهیه و کارگردانى زیاد دارم.
  تصمیمى براى کار نگرفتید؟

  اتفاقا دارم روى یکى از طرح ها کار مى کنم که اگر بشود جلو برویم 
و ببینیم چه مى شود.

این مدیوم جدید را خودتان تجربه کردید. 
تجربه اش چگونه بود؟

خب چه در ایران و چه جهــان در حال حاضر ارتبــاط زیادى با 
سریال ها برقرار شده است. کال مردم با شبکه خانگى راحت ترند 
چون مى توانند از ســر کار هم که مى آیند لپ تاپ یا تلویزیون را 
روشن کنند و چیزى ببینند و سرگرم کننده است. اآلن هم آن قدر 
همه گیر شــده که ما بازیگران هم نمى توانیم از آن دور باشیم و 

درگیر آن مى شویم و به سمتش کشیده شده ایم. 
البته این تب هجوم چهره هاى سینمایى براى 
کار در شبکه نمایش خانگى و کاهش کیفیت 
بعضى از کارها این ترس را ایجاد کرده که 
مخاطب این بستر نمایشى هم بریزد و مردم 

انگیزه شان را از دست بدهند.
نه من همچین حسى ندارم. ماجرا این است که سریالى دو سه ماه 
در مارکت مى ماند و بعد تمام مى شود و مردم مشتاق هستند کار 
بعدى را ببینند. من با توجه به تنوع موضوع ها و بازیگران این را  که 
سریال ها کسل کننده شوند، بعید مى دانم. چون همه مشتاق اند که 

داستان و قصه جدید با بازیگران جدید را جستجو کنند و ببینند.
یعنى قصه اى باشد که کشش داشته باشد 

مى گیرد؟
  به نظر من همین طور است.

حاال اهواز هستید، شرایط چطور است؟ در 
پیک کرونا هم آنجا هستید...

بله ما از اواخر آذر و براى فیلم «دسته دختران» به کارگردانى خانم 

قیدى در آبادان بودیم و االن هم اهواز هستیم. اتفاقا خارج از کرونا 
و مسائل و مصائب آن سر صحنه این فیلم همان اوایل فیلمبردارى 
اتفاقى افتاد که به گردن و کمرم خیلى آسیب رسید و از پشت سر 
به شدت پرتاب شدم روى زمین، که اتفاق خطرناکى بود ولى خدا را 
شکر به خیر گذشت. قصه فیلم را خیلى دوست دارم و نقش سختى 
است. کار خوبى است و زحمت زیادى براى ساخت آن کشیده شده. 

به امید خدا نتیجه خوبى هم خواهد داشت.
فکر کنم بعد از حدود 25 ســال براى بازى 
در یک کار سینمایى به خوزستان برگشتید. 
خوزستان که 30 ســال بعد از پایان جنگ 
هنوز هم مشــکالت زیادى دارد. از حس و 
حالى که دیدید، مى گوییــد؟ اهواز و آبادان 
چقدر از فضاى جنگ خارج شده اند؟ آن هم 

در روزهاى سخت کرونایى.
واقعیتش من سال ها پیش براى فیلم «برج مینو» در آبادان چند 
ماهى فیلم بردارى داشتم؛ یکى دو جشنواره از طرف خانه سینما 
هم شــرکت کرده بودم و حاال بعد از ســال ها به اینجا برگشتم. 
خیلى دلم مى خواست ببینم شهر چه پیشرفت هایى کرده است. 
خود مردم خوزستان یک اصطالحى دارند و مى گویند: «آبادان 
موزه دائمى جنگ است.» متاسفانه من هم وقتى این شهر را بعد از 
دو دهه دوباره مى بینم همین حس را دارم. نمى دانم علت چیست 
 که براى این شهر زیبا اصال کارى انجام نشده و  مثل زمان «برج 
مینو»ى بیست و چند سال پیش است و هیچ تغییرى در بازسازى 
شهر نمى بینى. نه بازسازى شهرى نه ورزشگاه، نه مدارس و بازار 
جدیدى. محل زندگى مردم هم تغییرى نکرده و مثل زمان جنگ 
مانده است. آدم نمى داند علتش چیســت. مردم اینجا روى نفت 
زندگى مى کنند، ولى ســهم مردمى که کل هزینه ساالنه کشور 
را تامین مى کنند از این نفت چرا فقط بوى تندش اســت؟ چطور 
ممکن است به این شهرها هیچ رســیدگى نشده باشد؟ در همه 
این سال ها به شهرســتان هاى مختلفى رفته ام. در این دو دهه 
وضع شان خیلى بهتر شده و معلوم است رسیدگى مى شود. این جا 
هم مردم روحیه خوبى دارند و شاد و خوشحال هستند ولى نمى دانم 
چرا هیچ امکاناتى به آن ها داده نمى شود. کشورى که ثروت دارد، 

آدم توقع دیگرى دارد. 

نیکى کریمى: 

«آتاباى» باید روى پرده دیده شود، فعًال  تسلیم اکران آنالین نشده ام
    فرهاد عشوندى / خبرآنالین |

شمگیر داشته و حضور در 
در مقام کارگردان، بازیگر 
ى است که تهیه کنندگى 

یى نیکى کریمى در مقام 
یى  است که اسیر سونامى
قانه ساده اىکه اگرچه در

ت، اما تحسین مخاطبان و 
ورد. راستى نیکى کریمى 

ع کنیم؟ از شانس بد، 
وزهاى سخت کرونا. 
قیت چشم گیرش در 
االخره چه تصمیمى 
الین یا انتظار براى

یش اتفاق افتاد. سینماها 
خودم هم را اکران کنیم.
 تصمیم گیرى راجع به آن

ى» در سینما اکران شود و 
حال تا یک جایى مى توانم 
م. اگر شرایط به صورتى 
شاید مجبور شوم فیلم را 
میمى ندارم و ترجیحم 
دم بتوانند فیلم را روى 

مىاست که باید 

د و احتماال 

یعنى زیر فشار ســرمایه گذار و تهیه کننده 
نیستید...

کمکدقیقا، به هرحال مســئولیت فیلم با خودم اســت و 
مى کند که چنین تصمیم گیرى هایى را در 

شرایط بهترى انجام دهیم. چون اآلن 
سینما نمى رود. اما «آتاباى»  کسى

را باید با تمرکز و تمام وجود دید و 
براى همین نیاز به فضاى سینما 
دارد. این روزهــا در حادترین 
شــرایط کرونا هستیم و فکر 
مى کنم تصمیم درست این 

اســت کــه اکرانش را 
یــم  ر ا بگذ

ن مــا ز
بهترى 

که 

ترسى هم که وجود دارد، گروهى از فعاالن 
فرهنگى معتقدند ســینما بعد از کرونا یک 
صنعت ورشکسته مى شود و مى گویند بعید 
است مردم بعد از کرونا هم مثل قبل به سالن 

سینما برگردند.
وارد یکدوران جدید مى شویم. واقعا به نظرم داریم بله
البته من هم مثل بقیه امیدوار هســتم به شرایط سابق

برگردیم و مردم به سینما بروند. چون به نظرم جادوى 
ســینما را مدیوم دیگرى ندارد و خــود من هم هنوز 
دوست دارم مانند سابق فیلمى را انتخاب کنم و بروم 

روى پرده سینما ببینم.
در این مدت و پس از «آتاباى» قرار بود به 
تهیه کنندگى ادامه دهید و در اسفندماه یک 
مجوز ساخت فیلم گرفتید. اآلن با این شرایط 

امکان ساخت دارید؟
بله. فیلم «تا فردا» را تهیه کردم و االن هم 
مشغول بازى در فیلم «دسته دختران» 
قیدى هســتم. مى دانم که  خانم منیر
فیلم هاى کمى در حال ساخت هستند 
ولى اگر شرایطش باشــد حتما تهیه 
مى کنم. چون فیلم سینمایى با سریال 
فرق دارد و دو ســبک با مخاطبان 
متفاوت هســتند. خب آدم یک روز 
دوست دارد سریال ببیند و یکروز 
فیلم ســینمایى ولــى ارزش فیلم 
سینمایى قطعا چیز دیگرىاست 
و اگر فیلمنامه ارزشمند باشد حتما 

این تجربه را ادامه خواهم داد.

پیشنه چرا

اتفاقا دارم
و ببینیم چ

خب چه د
سریال ها
چون مىت
روشن کن
ش همه گیر
درگیرآن

نه من هم
در مارکت
بعدى را بب
سریال ها
داستان و

بهنظر من

بلهما از او

رسول نجفیان بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون اظهار کرد: خوشبختانه 
برنامه نوروزى «محاکات» که در آن به عنوان کارشناس حضور دارم با 
استقبال مخاطبان مواجه شد. این کار در ایام نوروز بعد از اخبار سراسرى 
شبکه دو روى آنتن رفت و در ماه رمضان نیز پخش آن ادامه پیدا کرده 

است.
این بازیگر تاکید کرد: در این برنامه موضوعاتى مطرح مى شــود که به 
نظرم براى جامعه مى تواند تاثیرگذارى مثبتى داشته باشد، زیرا الگوهایى 
که مطرح مى شود بسیار پندآموز هستند . در این برنامه من به عنوان یکى 

از کارشناســان حضور دارم و با خواندن ابیاتى از شاعران بزرگ نکات 
پندآموز را بیان مى کنم.

وى با بیان اینکه به تازگى بازى در فصل جدید سریال «روزگار جوانى» 
را پشت سر گذاشته است، بیان کرد: چندى پیش در فصل جدید سریال 
«روزگار جوانى» که ســال ها پیش ســاخته و با اســتقبال نیز مواجه 
شــد، بازى کردم. حضورم در این کار تنها به دو قســمت از مجموعه 
مختص مى شــود. الزم به ذکر اســت تنها بیوك میرزایــى بازیگرى 
است که هم در فصل نخست حضور داشــته و هم در سرى جدید بازى

 دارد.
نجفیان گفت: مدت هاســت در رادیو در حال اجراى 
برنامه ادبى هستم. این برنامه ساعت 10 صبح الى 14 
جمعه ها روى آنتن مى رود و در آن اشعار موالنا، فردوسى 

و دیگر شاعران بزرگ خوانده مى شــود. استقبالى که از 
این برنامه به عمل آمده بســیار خیره کننده بود. این امر 

نشــان مى دهد تا چه اندازه مخاطب ما تشنه فرهنگ اصیل 
ایرانى است.

این روزهاى 
رسول نجفیان

تقدیمى حجت اشرف زاده به کودکان محک  «خندوانه» برگشت! 

ناصرنصیر: تا پایان سال در«جشن سربرون» مشغولم  ساخت روایتى سینمایى از زندگى اسطوره  عرب

ودیممحققنشد.
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داد، انتظار است که بدون مالحظه و مماشات با سایر تیم ها، رقابت هاى لیگ برتر را نیز طبق برنامه و زمانبندى برگزار کند.سرمربى سپاهان اصفهان گفت: همانگونه که سازمان لیگ براى برگزارى مسابقه ما در ساوه همه توان خود را به کار گرفت و جدیت به خرج 
محرم نویدکیا در واکنش به اینکه پرسپولیسى ها نسبت به تعداد کمتر بازى هاى استقالل در آستانه دربى معترض هستند، گفت: من هرگز 
عادت ندارم در مورد مسائل سایر تیم ها اظهار نظر کنم اما در بازى رفت ما مقابل تراکتور وقتى شاهد بارش برف در تبریز و تعویق یک روزه 
دیدار بودیم اما سازمان لیگ درخواست ما را براى یک روز استراحت بیشتر براى بازى مقابل سایپا نپذیرفت و ما ناچار شدیم به فاصله چهار 

روز دو مسابقه انجام دهیم.
وى افزود: دنبال بهانه جویى نیستم و معتقدم همانگونه که سازمان لیگ همه تالش خود را براى انجام بازى ما با خوشه طالیى در ساوه به 
کار گرفت، قصد دارد که مطابق برنامه، ادامه مسابقات را برگزار کند و اگر به خواسته برخى تیم ها عمل کند شاید نتواند به موقع لیگ را به 

پایان برساند.
سرمربى سپاهان اصفهان گفت: این نکته را هم باید مدنظر داشت که با آغاز مرحله بعد جام باشگاه هاى آسیا و حضور تیم هاى ایرانى در 
این رقابت ها، چنانچه سازمان لیگ بخواهد در برنامه بازى هاى لیگ برتر تغییراتى ایجاد کند قطعاً با معضل و بى نظمى مواجه خواهد شد.

من با اینکه تمایل دارم نگاهى معمولى به بازى داشته باشم اما باز هم منکر حساسیت باالى آن نمى شوم.وى در مورد دیدار تیمش مقابل پرسپولیس در لیگ برتر گفت: واقعیت آن است که این مسابقه از حساس ترین رقابت هاى فصل است و 
آخر رقابت کنیم و شانس خود را براى قهرمانى حفظ کنیم.سایر تیم ها ما هم مدعى به شمار مى رویم. ما سعى مى کنیم در کنار سه چهار مدعى دیگر قهرمانى تا روز که سپاهان را مدعى اصلى قهرمانى مى دانند، خاطر نشان کرد: ما تنها مدعى اصلى که نیستیم بلکه در کنار باقى مى ماند که هر کدام از آنها مى تواند در تعیین قهرمان این فصل تعیین کننده باشد. وى در این خصوص برویم هرچند معتقدم که بازنده این دیدار هرگز شانس قهرمانى را از دست نمى دهد زیرا در ادامه هشت مسابقه دیگر نویدکیا اظهار کرد: 3 امتیاز این مسابقه بسیار مهم و حیاتى است و قصد داریم با برنامه اى منظم و هدفمند به دیدار پرسپولیس 

انتظار است که بدون مالحظه و مماشاتسرمربى سپاهاناصفهان گفت: همانگونهک واکنش به اینکه پرسپولیسداد، دیدار بودیم اما سازمانلیگدرخواستماعادت ندارم در مورد مسائل سایر تیم ها اظمحرم نویدکیا در
معتقروز دو مسابقه انجام دهیم. اوىافزود: دنبال بهانه جویىنیستم و قصد دارد کهمطابق برنامه، کار گرفت،

دیدار تیمش مقابل پرسپواین رقابت ها، چنانچهسازمان لیگ بخواسرمربىسپاهان اصفهان گفت: این نکتپایان برساند. اینکه تمایلدارم نگاهى موىدر مورد 3نویدکیا اظهار کرد:3امتیامن با
برویم هرچند معتق
باقى مى ماند
که سپاهان
سایر تیم

آخر رقابت

سازمان لیگ واکنش نویدکیا به اعتراض پرسپولیسى ها:
بدون مماشات 

مسابقات را برگزار کند

ه خاطر نشان کر روزنند، ما سعى مى کنیم در کنار سه چهار مدعى دیگر قهرمانى تا م.
رمانى حفظ کنیم.

وضعیت محمد نادرى براى حضور در رقابت هاى لیگ برتر مبهم است و این بازیکن بازى بعدى استقالل 
برابر ذوب آهن را هم از دست داده است.

مدافع چپ اســتقالل در دیدار تیمش مقابل الدحیل قطر از ناحیه همسترینگ دچار کشیدگى شد و به 
همین دلیل نتوانست تیمش را همراهى کند. محمد نادرى مقابل االهلى عربستان هم غایب بود و دیدار 

با الشرطه عراق را نیز از دست داد.
با این تفاسیر اما نگرانى هایى درباره مصدومیت نادرى وجود دارد. ظاهراً کشیدگى همسترینگ نادرى 

به حدى است که شاید مصدومیتش طوالنى شود.
از آنجایى که استقالل در بازگشت به تهران بعد از مسابقات لیگ قهرمانان، باید در لیگ برتر به میدان 

برود، خبر رسیده که محمد نادرى با ذوب آهن در هفته بیست و دوم لیگ برتر را هم از دست داده است.
قرار است در بازگشت اعضاى استقالل به تهران معاینات و مراحل درمانى روى پاى نادرى بیشتر شود 
تااین ســتاره آبى ها وضعیت نهایى خودش را بداند اما طبق خبرهاى رسیده نادرى به بازى هفته آینده 

استقالل مقابل ذوب آهن نمى رسد.

غایب بزرگ آبى ها در مصاف با ذوب آهن

سجاد شهباززاده که در ســه بازى متوالى لیگ برتر موفق به 
گلزنى نشده بود، سرانجام در ســاوه پایش به گلزنى باز شد تا 
هواداران سپاهان با امیدوارى بیشترى نمایش این بازیکن را در 

دیدار بعدى مقابل پرسپولیس تماشا کنند.
تعویض هاى محرم در دیدار برابر خوشه طالیى از دقیقه 45 با 
حضور یاسین سلمانى به جاى سروش رفیعى آغاز شد و سپس 
در ادامه جالل على محمدى و سجاد شهباززاده نیز تا دقیقه 70 

براى تغییر جریان بازى وارد زمین شدند.
این تعویض ها امــا در 90 دقیقه خیلى کارســاز نشــد و در 
وقت هاى اضافى بود که تیم ســپاهان نمایش بهترى نسبت 
به میزبان سخت کوشــش ارائه کرد و سرانجام در دقیقه 115 
بود که حمالت آنها نتیجه داد و روى پاس بسیار دقیق و خیره 
کننده سجاد شهباززاده، محمد محبى با خزائى فرد گلر خوشه 
طالیى تک به تک شد  و با دریبل این دروازه بان گل اول بازى 

را ثبت کرد.
چند دقیقه بعدتر هم روى کار بســیار خوب و تکنیکى یاسین 
سلمانى یکى دیگر از تعویضى هاى تیم محرم نویدکیا گل دوم 
مسابقه با پاس به عقبى که این بازیکن براى سجاد شهباززاده 
فراهم کرد، به ثمر رسید تا ســپاهان با نقش آفرینى مستقیم 
تعویضى هاى نویدکیا و به خصوص ســجاد که گره بازى را با 
یک پاس دیدنى باز کرد، برنده یک دیدار سخت لقب بگیرد و به 

جمع هشت تیم پایانى جام حذفى راه پیدا کرد.
نکته دیگر اینکه شهباززاده در سه بازى متوالى لیگ برتر موفق 
به گلزنى نشده بود و آمار گل هاى او روى عدد 16 متوقف شده 
بود. سرانجام اما پاى سجاد به گلزنى در ساوه باز شد تا هواداران 
سپاهان با امیدوارى بیشــترى نمایش این بازیکن را در دیدار 

بعدى مقابل پرسپولیس تماشا کنند.

پزشک تیم فوتبال ذوب آهن توضیحاتى را در خصوص دو بازیکن مصدوم این تیم ارائه کرد.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با توجه به وقفه 22 روزه اى که به علت حضور استقالل و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا در برنامه این 

تیم به وجود آمد با نظر کادرفنى برنامه هاى آماده سازى را با انجام چند دیدار دوستانه پشت سر مى گذارد.
شاگردان مجتبى حسینى پس از اینکه در مصاف با تیم برق شیراز به برترى 7 بر صفر دست پیدا کردند، روز گذشته مقابل امیدهاى 
ذوب آهن قرار گرفتند و با دو گل على خدادادى در این بازى به پیروزى رسیدند. آنها امروز نیز در یک بازى دوستانه دیگر به مصاف 
صنعت ابریشم در ورزشگاه فوالد شهرخواهند رفت تا مهیاى دیدار هفته بیســت و دوم لیگ برتر در روز هفدهم اردیبهشت مقابل 

استقالل شوند.
قاسم حدادى فر و دارکو بیدوف دو بازیکن مصدوم ذوب  آهن هستند که  تحت نظر کادرپزشکى قرار دارند. امیرحسین شریفیان پزشک 
ذوب آهن در خصوص وضعیت این دو بازیکن گفت: زانوى قاسم حدادى فر مشــکل دارد و فعًال روى آن کار مى کنیم تا هرچه 

زودتر به شرایط خوب برسد.
وى در مورد وضعیت دارکو بیدوف، مهاجم صربستانى ذوب آهن تصریح کرد: دوره درمان دارکو پس از جراحى که روزى 
زانو داشت، تقریبًا تمام شده و او تمرینات انفرادى و بدنسازى را پشت سر مى گذارد. سعى مى کنیم در ده دوازده روز 

آینده به تمرینات گروهى اضافه شود.
وى در مورد اینکه آیا بیدوف به بازى با استقالل مى رسد، گفت: احتمال بازى کردن او ضعیف است و بعید است 
که به بازى روز هفدهم اردیبهشت مقابل استقالل برسد اما امیدواریم که براى بازى هاى بعدى آمادگى الزم 

براى حضور در مسابقات را پیدا کند.

مهاجم صرب به بازى استقالل نمى رسد؟

مربى تیم فوتبال سپاهان گفت: ما سعى مى کنیم در هر دو جام مدعى جدى باشیم و تا آخرین نفس براى این 
اهداف مبارزه مى کنیم.

علیرضا مرزبان در ارتباط با پیروزى سپاهان برابر خوشه طالیى ساوه در جام حذفى گفت: اول 
از همه باید بگویم که ما روزها درگیر این مســئله بودیم که زمین چمن ورزشگاه ساوه 

کیفیت خوب و نور خوبى ندارد، ما مرتب با سازمان لیگ در تماس بودیم که بازى را در 
زمین دیگرى برگزار کند، چون نه تنها سالمتى بازیکنان ما بلکه سالمتى بازیکنان 
حریف هم برایمان مهم بود. در نهایت تصمیم آخر این بود که ما باید در ساوه بازى 
کنیم براى همین مجبور شــدیم به علت پروتکل هاى بهداشتى به هتلى برویم 
که در نزدیکى فرودگاه امام خمینى(ره) اســت. یک ساعت و نیم طول کشید تا 
به استادیوم برویم و این مسائل اســترس بزرگى براى ما داشت، شروع جریان 
این طور بود و بعد از بازى هم زمانى به اصفهان رســیدیم که 6 صبح بود. ما به 

سختى خوابیدیم و باید چند روز به خوبى ریکاورى کنیم.
مرزبان افزود: جام حذفى قواعد خاص خودش را دارد و مهم نیســت که شما در 
چه لیگى بازى مى کنید. بازى در زمین حریف مشــکل است و خیلى از تیم هاى 
لیگ برترى ایران برابر تیم هاى لیگ دسته اول حذف شدند. ما باید به علت مبارزه 
بزرگى که بازیکنان سپاهان کردند به آنها تبریک بگوییم چون تمام وجودشان را 

در این بازى گذاشتند. مهم این بود که به دور بعد صعود کنیم و خوشحالم که یک 
مرحله جلوتر هستیم. امیدوارم در ادامه قرعه خوبى به ما بخورد و در نهایت به هدفى 

که در ذهن داشتیم برسیم. ما سعى مى کنیم در هر دو جام مدعى جدى باشیم و تا آخرین 
نفس براى این اهداف مبارزه مى کنیم.

وى با اشاره به بازى بعدى سپاهان برابر پرسپولیس و اینکه برخى معتقدند نتیجه این بازى سرنوشت 
قهرمانى در این فصل را رقم خواهد زد، گفت: من چنین چیزى را قبول ندارم و بازى پرسپولیس 
و سپاهان نقش صددرصدى در تعیین تیم قهرمان نخواهد داشت. تمام بازى ها براى رسیدن به 
قهرمانى مهم هستند و بازى با پرسپولیس هم یکى از آنها است. ما بازى به بازى جلو مى رویم و 

براى رسیدن به قهرمانى تالش مى کنیم، در این راه همه بازى ها براى ما مهم و حساس هستند.
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روشن شدن موتور 
گلزنى شهباززاده پیش از 

الکالسیکو

مربى سپاهان: سعى مى کنیم در هر 2 جام مدعى جدى باشیم

در پایان بازى استقالل و الشرطه، شیخ دیاباته خوشحال ترین فرد اردوى آبى بود چرا که تیم با گل 
او به مرحله یک هشتم نهایى صعود کرد و از ســویى ضربه پنالتى که از دست داد موجب ناراحتى 

استقاللى ها نشد.
استقالل با گل شیخ دیاباته از روى نقطه پنالتى تیم الشرطه عراق را شکست داد و به مرحله یک 

هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد.
دقایق پایانى این بازى پراسترس براى آبى ها دنبال مى شد به این دلیل که اگر الشرطه در یکى از 
حمالت به گل مى رسید آن وقت استقالل از صعود بازمى ماند. بدون شک اگر شیخ دیاباته ضربه 

پنالتى دوم را گل مى کرد دقایق پایانى بازى پر استرس براى آبى ها دنبال نمى شد.
در پایان بازى شیخ دیاباته خوشــحال ترین فرد اردوى آبى بود چرا که تیم با گل او به مرحله یک 

هشتم نهایى صعود کرد و از سویى ضربه پنالتى که از دست داد موجب ناراحتى استقاللى ها نشد.
شیخ دیاباته که از نظر اخالقى یکى از خوب هاى استقالل به حساب مى آید در پایان بازى از ضربه 
پنالتى که از دست داد ناراحت بود و حتى از کادر فنى و همچنین هم تیمى هایش عذرخواهى کرد. اما 
همه غرق در شادى بخاطر صعود بودند و خیلى به عذرخواهى شیخ دیاباته اهمیتى ندادند اما فرهاد 

مجیدى به او دلدارى داد و اذعان کرد باز هم مى تواند زننده ضربه پنالتى براى استقاللى ها باشد.
 این جزو معدود دفعاتى بود که شــیخ دیاباته ضربه پنالتى خود را به دست دروازه بان مى زند. دقیقًا 
کسى در فوتبال ایران به یاد ندارد که شیخ دیاباته پنالتى را هدر داده باشد. یکى از دالیل هم خستگى 
شیخ دیاباته به علت پشت سر گذاشتن شش بازى فشرده در بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا بود. اگر 
بحث کرونا نبود و بازى ها در شرایط عادى برگزار مى شــد همه تیم ها از جمله استقالل با شرایط 

بدنى بهترى در بازى ها حاضر مى شدند.

دلیل ناراحتى شدید دیاباته

کهکروابط عمومى شرکت فوالدمبارکه مبارا الدال رواابطط عمومى ششرککت فوف

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهانآگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کد آگهى: 1400-051 

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اســناد و کسب اطالعات بیشتر به نشــانى   www.msc.ir لینک مناقصات و مزایدات 
بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نســبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با 

تأمین کنندگان (SRM) اقدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.
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مدارك
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حمل جاده اى مواد اولیه از منطقه 48528590فراخوان عمومى1
قراردادهاى خرید1400/2/18سنگان به فوالد مبارکه

حمل جاده اى مواد اولیه از منطقه 48528589فراخوان عمومى2
قراردادهاى خرید1400/2/18سیرجان به فوالد مبارکه

حمل جاده اى مواد اولیه از منطقه یزد به 48528593فراخوان عمومى3
قراردادهاى خرید1400/2/18فوالد مبارکه

حمل جاده اى مواد اولیه از منطقه 48528646فراخوان عمومى4
قراردادهاى خرید1400/2/18سپید دشت  به فوالد مبارکه

حمل جاده اى مواد اولیه از منطقه 48528802فراخوان عمومى5
قراردادهاى خرید1400/2/18همدان به فوالد مبارکه
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139860302027005624 مورخ 1398/05/23 حمیدرضا کشاورزى پور 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 92975 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281925330 در 
ششدانگ یکباب انبار لوله و ابزار ساختمانى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 282 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
2- راي شماره 139960302027006187 مورخ 1399/04/14 ماهتاب نیک خواه فرزند 
محمدکاظم بشماره شناسنامه 248 صادره از لردگان بشماره ملی 6329814041 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 15305 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 240 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
3- راي شماره 139960302027011904 مورخ 1399/06/05 آزاده اکبري خوراسگانی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 1270603027 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270603027 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7210 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 114,20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
4- راي شماره 139960302027015759 مورخ 1399/08/29 على منعمیان فرزند محمد 
حسن بشماره شناسنامه 744 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1285458958 در سه و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 215/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
5- راي شماره 139960302027015761 مورخ 1399/08/29 محمود نصراصفهانی فرزند 
محمدحسن بشماره شناسنامه 780 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285493613 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 215/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
6- راي شماره 139960302027015762 مورخ 1399/08/29 صدیقه یراقی  فرزند جواد 
بشماره شناسنامه 1785 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285658280 در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 215/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
7- راي شــماره 139960302027015775 مورخ 1399/08/29 عباسعلی عنایتی کرد 
آبادي فرزند رضا بشماره شناســنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291306511 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10086 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 279/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی عباس خدادادى کردآبادى.
8- راي شماره 139960302027017430 مورخ 1399/10/18 زهره فقیه زاده شوشتري 
فرزند احمد بشماره شناســنامه 32144  صادره از اصفهان بشماره ملی 1282248642  در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1784و1785 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 233/69 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
9- راي شــماره 139960302027017469 مورخ 1399/10/18 حمیدرضا رفیعى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1271276453 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271276453 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 176/44 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
10- راي شماره 139960302027017560 مورخ 1399/10/20 ابراهیم قیصري حسن 
ابادي فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1338 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288120036 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی از اصلی 
15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 23/82 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

11- راي شــماره 139960302027017682 مورخ 1399/10/22 علی زارعین گشیري 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 207 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1284002306 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 401/78 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی صادق نجفى.
12- راي شــماره 139960302027017817 مورخ 1399/10/24 ســیاوش واحد فرزند 
علیمحمد بشماره شناسنامه 1125 صادره از شــهرکرد بشماره ملی 4621502352 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
10887 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
13- راي شماره 139960302027017819 مورخ 1399/10/24 فاطمه جعفریان فرزند 
قیصر بشماره شناسنامه 573 صادره از شــهرکرد بشماره ملی 4621574884 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10887 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
14- راي شــماره 139960302027017821 مورخ 1399/10/24 مینا شریف مهرآبادى 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 1 صادره از نائین بشماره ملی 1249766400 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 110/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حیدرعلى 

زارعى هفدانى فرزند شکراله .
15- راي شماره 139960302027017822 مورخ 1399/10/24 مرتضى شکوهى دوست 
فرزند اسماعیل بشماره شناســنامه 244 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283924358 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 95 فرعی از اصلی 7725 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 237/75 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
16- راي شماره 139960302027017823 مورخ 1399/10/25 جواد زمانى پزوه فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 10929 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283811162 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 197/33 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی قاسم 

امینى پزوه فرزند على .
17- راي شــماره 139960302027017837 مورخ 1399/10/25 شهال امینى خوزانى 
فرزند فتحعلى بشماره شناسنامه 1012 صادره از خمینى شهر بشماره ملی 1141713462 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5 فرعی از اصلی 
11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 228/56 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
18- راي شــماره 139960302027017845 مورخ 1399/10/25 محمد علی شاه زیدي 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 246 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287586864 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 285/47 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
19- راي شماره 139960302027017849 مورخ 1399/10/25 ترنج موسوي دولت فرزند 
محمدشریف بشماره شناسنامه 10886 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283810735 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 306 فرعی از اصلی 7725 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 367/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
20- راي شــماره 139960302027017854 مورخ 1399/10/25 فرزانه فالحتی فرزند 

شکراله بشماره شناســنامه 1270331868 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270331868 
در 341/85 سهم مشــاع از 4903 سهم شش دانگ یکباب ســاختمان مخروبه احداثی بر 
روي قسمتی از قطعه زمین پالك 498 فرعی از اصلی 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 4903 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
21- راي شماره 139960302027017855 مورخ 1399/10/25  فرحناز فالحتی فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 7242 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293295078 در 341/85 
سهم مشاع از 4903 سهم شــش دانگ یکباب گاودارى مخروبه احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 4903 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
22- راي شماره 139960302027017860 مورخ 1399/10/25 سید منصور حسینی فرزند 
سید رحیم بشماره شناسنامه 79 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622462591 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 43996 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/05 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
23- راي شماره 139960302027017863 مورخ 1399/10/25 حسنعلی تذروي ورزنه  
فرزند عباس بشماره شناسنامه 3452 صادره از کوهپایه بشــماره ملی 5659320775 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13012 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 161/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
24- راي شــماره 139960302027017951 مورخ 1399/10/29 صالح طغیانى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 156 صادره از کربال بشــماره ملی 4723553290 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 9598 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 215/06 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی بمانعلى حاج هادیان فرزند غالمحسین.
25- راي شــماره 139960302027018039 مــورخ 1399/11/01 محمد درى فرزند 
محمدعلی بشماره شناســنامه 7605 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293441074 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 251 فرعی از اصلی 7725 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 386/15 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
26- راي شــماره 139960302027018041 مورخ 1399/11/01 عباس رضایى فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 827 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284789489 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 فرعی 
از اصلی 13197 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 59/95 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
27- راي شماره 139960302027018043 مورخ 1399/11/01 حسین جعفري زاده  فرزند 
على بشماره شناسنامه 15 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649896542 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 فرعی از اصلی 
13197 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 59/95 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
28- راي شماره 139960302027018056 مورخ 1399/11/01 ناصر زمانی فرزند نصراله 
بشماره شناســنامه 1 صادره از کوهپایه بشــماره ملی 5659527582 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 4 فرعی از اصلی 
13197 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 59/95 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

29- راي شماره 139960302027018058 مورخ 1399/11/01 محمدعلی جیهانی نژاد 
خوراسگانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 783 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291583432 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12710 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
30- راي شــماره 139960302027018061 مورخ 1399/11/01 ناصر مولوى هارونى 
فرزند على مراد بشماره شناســنامه 7 صادره از شهرکرد بشــماره ملی 4621996541 در 
ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاى ثمنیه اعیانى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 1و2و4و5 فرعی از اصلی 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/68 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
31- راي شماره 139960302027018066 مورخ 1399/11/01  قاسمعلی کرمی فرزند 
حبیب اله بشماره شناسنامه 537 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291385878 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 263 فرعی از اصلی 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242/45 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
32- راي شــماره 139960302027018068 مورخ 1399/11/01 علی شاه زیدي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 26983 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282197053 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 263 فرعی از اصلی 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
33- راي شــماره 139960302027018069 مورخ 1399/11/01 روح اله خلیلى فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 3435 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1289642524 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 173/60 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
34- راي شــماره 139960302027018332 مورخ 1399/11/04 زهره زارعی سنابادي 
فرزند رستم بشماره شناسنامه 2898 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287255582 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 98/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی شاپور ایروانى فرزند محمد على .
35- راي شــماره 139960302027018333 مورخ 1399/11/04 مهدي رجبی ماربینی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1386 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287240488 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 98/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی شاپور ایروانى فرزند محمد على .
36- راي شماره 139960302027018734 مورخ 1399/11/12 زهرا روغنى ابرى فرزند 
براتعلى بشماره شناسنامه 50383 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282424920 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12544 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
37- راي شماره 139960302027018738 مورخ 1399/11/12 سعید فروغى ابرى فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 50383 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291412336 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12544 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
38- راي شــماره 139960302027019075 مورخ 1399/11/16 علی ســخائی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 12703089246 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270308246 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 67 فرعی از اصلی 
15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
39- راي شماره 139960302027019092 مورخ 139960302027012765 اسماعیل 
صادقى فرزند علی بشماره شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291354468 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6233 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 82/35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
40- راي شماره 139960302027019104 مورخ 1399/11/18 محمدرضا قناعتی فرزند 
مرتضى بشماره شناسنامه 1627 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288267835 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 57 فرعی از اصلی 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/90 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
41- راي شــماره 139960302027019153 مــورخ 1399/11/19 عبدالعظیــم عرب 
زاده فرزند کرم بشماره شناســنامه 12512 صادره از گناوه بشماره ملی 3539314164 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15202 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 120/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی ابراهیم قربانیان.
42- راي شــماره 139960302027019168 مورخ 1399/11/19 محمدرضا ابراهیمی 
خاتون آبادي فرزند قدمعلى بشــماره شناســنامه 12 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 

1293364797 در ششــدانگ یکباب زمین کشــاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 698/56 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین ابراهیمى خاتون آبادى فرزند قدمعلى .
43- راي شــماره 139960302027019260 مــورخ 1399/11/21 مهــدى قضاوي 
خوراســگانی فرزند محمدعلی بشــماره شناســنامه 770 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291512381 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
فرعی از اصلی 7039 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/35 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
44- راي شماره 139960302027019262 مورخ 1399/11/21 عبدالکریم سلطانى فرزند 
تقى بشماره شناسنامه 3 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199599905 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12508 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 198/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
45- راي شماره 139960302027019295 مورخ 1399/11/25 سکینه واعظ فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 181 صادره از تیران و کرون بشــماره ملی 5499317259 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 154/12 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى 

مهدى نیلى احمدآبادى فرزند عبدالرحیم .
46- راي شماره 139960302027019310 مورخ 1399/11/25 بلقیس شمسی سوالري 
فرزند امیدعلی بشماره شناسنامه 19 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199555861 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی 
از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 137 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
47- راي شماره 139960302027019311 مورخ 1399/11/25 عباس شمسی سوالري 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 5 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199574635 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از 
اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی صدیقه مسائلى  فرزند حسین .
48- راي شــماره 139960302027019312 مورخ 1399/11/25 علیرضا مهترى فرزند 
قدمعلى بشماره شناسنامه 2598 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283693186 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 354 فرعی از اصلی 7725 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/19 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی عباس گارى سمسورى فرزند اسماعیل.
49- راي شماره 139960302027019475 مورخ 1399/11/25 زهره قضاوي خوراسگانی 
فرزند على بشماره شناسنامه 169 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291459601 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 13150 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 129/35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
50- راي شــماره 139960302027019492 مــورخ 1399/11/26 وجیهه بنائیان مفرد 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 1999 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287136028 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/14 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
51- راي شــماره 139960302027019493 مورخ 1399/11/26 هادي طبالی برسیانی 
فرزند عباسعلى بشماره شناســنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291906411 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 114/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی حسین زارعى فرزند یداله .
52- راي شماره 139960302027019495 مورخ 1399/11/26 یوسف سلیمانی برسیانی  
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 11 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291914390 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 114/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی حسین زارعى فرزند یداله .
53- راي شماره 139960302027019503 مورخ 1399/11/26 حمیدرضا ملکیان جبلی 
فرزند على اصغر بشماره شناسنامه 2267 صادره از اصفهان بشماره ملی 5658959527 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12616 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 138/97 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی خانم مهرى کاظمى ابرى فرزند حسن .
54- راي شماره 139960302027019514 مورخ 1399/11/26 فاطمه رئیسی سرتشنیزي 
فرزند شیرآقا بشماره شناسنامه 1001 صادره از کیار بشماره ملی 6339468586 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 88/60 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین 

زارعى هفدانى .
55- راي شماره 139960302027019539 مورخ 1399/11/27 محسن حیدري  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 13589 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283837641 در ششدانگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9005 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 262/19 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
56- راي شــماره 139960302027019565 مــورخ 1399/11/27 فاطمــه دهقانــى 
خوراسگانى فرزند حســن بشــماره شناســنامه 7652 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1283778319 در ششدانگ یکباب مغازه تجارى و ادارى احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 1 فرعی از اصلی 6163 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 41 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
57- راي شماره 139960302027019585 مورخ 1399/11/27 تاج نساء رفیعی قهساره  
فرزند حسن بشماره شناسنامه 27 صادره از اردستان بشماره ملی 1189742640 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1592 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 329/10 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
58- راي شماره 139960302027019588 مورخ 1399/11/27 عباسعلی اکبري قهساره 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 11 صادره از اردستان بشماره ملی 1189695200 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1592 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 329/10 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
59- راي شماره 139960302027019734 مورخ 1399/11/28 ابوالقاسم نیک خواه حبیب 
آبادي فرزند حسین بشماره شناسنامه 5156 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609382549 
در ششدانگ یکباب واحد دامدارى با کاربرى کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 3 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 51686 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی آقاى حسین نیک خواه حبیب آبادى فرزند على.
60- راي شــماره 139960302027019744 مورخ 1399/11/29 زهرا زارعی خوابجانی 
فرزند سید اصغر بشماره شناســنامه 189 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283930137 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 726 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

آقاى رجبعلى کمشه ارزنانى فرزند على اکبر .
61- راي شــماره 139960302027019896 مورخ 1399/12/02 مهرداد زیبا نژاد فرزند 
هوشنگ بشماره شناســنامه 9883 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292627492 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از مشاع از ششدانگ یکباب یکدرب باغ مشجر با ساختمان 
احداثى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12144 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 503/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین 

زیبا نژاد .
62- راي شــماره 139960302027019908 مورخ 1399/12/02 مهتاب زیبانژاد  فرزند 
هوشنگ بشماره شناسنامه 1029 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288041802 در دو دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب یکدرب باغ احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12144 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 503/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی حسین زیبا نژاد .
63- راي شماره 139960302027019994 مورخ 1399/12/04 مهین کیانی ابري  فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 48 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291318801 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12983 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 189/73 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
64- راي شماره 139960302027019996 مورخ 1399/12/04 حسن فروغی ابري فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1003 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283638861 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 12575 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 135/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
65- راي شــماره 139960302027020002 مورخ 1399/12/04 قاســم یزدانی فرزند 
حسینعلى بشماره شناسنامه 4400 صادره از آباده بشماره ملی 2410451977 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 12685 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 106/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حسن فروغى ابرى فرزند مرحوم کاظم.
66- راي شماره 139960302027020003 مورخ 1399/12/04  المیرا زارعی فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 1272128954 صادره از اصفهان بشماره ملی 1272128954 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10887 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 149/86 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
67- راي شــماره 139960302027020012 مورخ 1399/12/04 علیرضا خســرویان 
هونجانی فرزند فرامرز بشماره شناسنامه 115 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199786497 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى.
68- راي شماره 139960302027020013 مورخ 1399/12/04 لیال حیدري وینچه فرزند 
على راز بشماره شناسنامه 3222 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287007449 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى.
69- راي شماره 139960302027020206 مورخ 1399/12/09  محمد خشه فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 49210 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280917695 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 263 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 76/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
70- راي شماره 139960302027020221 مورخ 1399/12/09 اصغر لطیفی خوراسگانی 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 11476 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283814633 در چهار 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9588 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
71- راي شماره 139960302027020222 مورخ 1399/12/09 زهره قضاوي خوراسگانی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 477 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291487271 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9588 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
72- راي شماره 139960302027020224 مورخ 1399/12/10 مهدى خطابخش فرزند 
على بشماره شناسنامه 1975 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292913363 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 108 فرعی از اصلی 10353 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی اداره کل اموال و امالك بنیاد مستضعفان اصفهان.
73- راي شماره 139960302027020225 مورخ 1399/12/10  ایرج کیانی فرزند على 
بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622855135 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
118/73 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی یداله زارعى هفدانى.

74- راي شماره 139960302027020289 مورخ 1399/12/10 عاطفه عباس نیا  فرزند 
خسرو بشماره شناسنامه 866 صادره از کرمانشاه بشماره ملی 3255825059 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از اصلی 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی اکبر ابرقوئى فرزند مهدى .
75- راي شــماره 139960302027020380 مورخ 1399/12/12 حسن حیدري فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 48 صادره از نطنز بشماره ملی 1239885415 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمی احمدرضا مرى فرزند على و حسن حیدرى فرزند غالمحسین .
76- راي شماره 139960302027020394 مورخ 1399/12/12 احمدرضا مرى فرزند على 
بشماره شناسنامه 727 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129153908 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمی احمدرضا مرى فرزند على و حسن حیدرى فرزند غالمحسین .
77- راي شماره 139960302027020430 مورخ 1399/12/13  ناصر امینی خوراسگانی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 16948 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283870754 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9541 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
78- راي شماره 139960302027020431 مورخ 1399/12/13 طاهره عبداللهیان فرزند 
غالمعلى بشماره شناسنامه 1736 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291498869 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9541 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
79- راي شماره 139960302027020485 مورخ 1399/12/16 حسین ابوالحسنی کلمه 
خوارانی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291391509 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 204/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی آقاى حسین برزمهرى فرزند غالم .
80- راي شــماره 139960302027020503 مورخ 1399/12/17 بتول آقابابائی محمد 
آبادي  فرزند محمد اسمعیل بشماره شناسنامه 3 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649629961 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 189 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/92 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی بانوان حمیده و طلعت ( هرندى زاده) فرزندان على .
81- راي شــماره 139960302027020510 مورخ 1399/12/17 طلعت حسینی مارانى 
فرزند عباسعلى بشماره شناســنامه 7 صادره از شهرضا بشــماره ملی 1199510734 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6305 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 303/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد..
82- راي شــماره 139960302027020511 مورخ 1399/12/17 ربابه محسنى فرزند 
بمانعلى بشماره شناسنامه 146 صادره از خوراسگان بشماره ملی 1291304916 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 فرعی از اصلی 6395-6435 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 208/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی آقاى هاشم آقابابائى فرزند محمود و  براتعلى قضاوى مطلق.
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سال ها است از مادربزرگ ها و مادران خود شنیده ایم که پیاز خام 
مى تواند باکترى ها را جذب کند. بعضــى  افراد معتقدند که قرار  
دادن برش هاى پیاز در یخچال یــا در محیط منزل باعث جذب 
باکترى ها و آلودگى ها و درنتیجه مانع از بیمار شدن افراد خانواده 
مى شود. بعضى ها مى گویند پیاز به علت خاصیت جذب باکترى، 
آلوده مى شود؛ بنابراین بالفاصله پس از برش باید مصرف شود و 

نگه دارى از آن در یخچال، اشتباه است.
اما این ادعا تا چه حد صحت دارد؟ آیا باید خانه  خود را با برش هاى 

پیاز تزئین تا از سرماخوردگى و آنفوالنزا جلوگیرى کنیم؟ 
آیا اینکه تکه هــاى اضافه  پیاز را پــس از برش داخل 

ظرفى در یخچال نگه دارى کنیم، اشــتباه 
اســت؟ در نهایت، آیا پیــاز باکترى ها را 

جذب مى کند؟
پیازها انواع مختلفى دارند که هر کدام از نظر 

رنگ، طعم، عطر و مزه با بقیه تفاوت 
دارد. رایج تریــن نــوع پیاز، 

پیازهاى زرد، سفید و قرمز 
هستند که براى مصارف 
مختلفى مثل آشپزى و 
اهداف درمانى استفاده 
مى  شــوند. در حــال  
حاضر پیــاز همچنان 

نقش مهمى در رژیم غذایى و مصــارف دارویى ما دارد. ترکیب 
معدنى پیاز شامل کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سلنیوم و فسفر است. 
یکى از ارزشــمند ترین عناصر موجود در پیاز، گوگرد است که 

خواص ضد التهاب دارد. 
جذب کردن باکترى با اما ابتدا باید متذکر شــویم که 

ضــد  باکتــرى بودن 
متفاوت اســت؛ براى 
درك بهتر اگر پیاز ضد 

باکترى باشــد پس خوردن آن به از بین  بردن باکترى ها کمک 
مى کند؛ اما اگر پیاز باکترى هاى محیطى را به خود جذب کند و 
پرورش دهد، منبع آلودگى خواهد بود. در ادامه متوجه خواهید شد 

که ادعاى جذب باکترى توسط پیاز  اساس علمى ندارد.
پیاز داراى انواع ترکیبات گوگردى است که فعالیت ضد  باکترى 
دارند؛ البته این بدان معنا نیســت که پیاز مى تواند از ما در برابر 
ابتال به آنفوالنزا که یک بیمارى ویروسى است محافظت کند. با 
بریدن پیاز، آنزیم هایى از آن ترشح مى شود. این آنزیم ها طى یک 
واکنش شیمیایى باعث تولید پروپن سولفونیک اسید مى شود و 
در نتیجه  تجزیه  آن، اسید سولفوریک تولید مى شود که مى تواند از 

جلوگیرى مى کند. (اسید رشد باکترى ها 
سولفوریک همان عاملى 
است که هنگام خرد 
کــردن پیــاز باعث 
تحریــک چشــم و 
ســرازیر شدن اشک 

مى شود.)
سطح پیاز بریده شده به سرعت 
خشک مى شود و رطوبت مورد 
نیــاز بــراى تکثیــر 
باکترى ها را کاهش 
مى دهد؛ البته براى 

تکثیر باکترى ها در وهلــه  اول به منبع باکترى نیاز اســت؛ اما 
باکترى ها از کجا مى آیند؟ باکترى ها خود به خود تولید نمى شوند 
و براى تکثیر باید به نحوى در نقطه اى خاص حضور داشته باشند. 
براى مثال تخته هاى برش و دســت هاى کثیف مى توانند منبع 
احتمالى باکترى ها باشــند؛ اما باکترى هاى ناشى از فاسدشدن 
مواد غذایى به هوا منتقل نمى شوند و براى انتقال باید به نحوى 
تماس ایجاد شود؛ بنابراین پیش از برش پیاز دست هاى خود را 
بشویید و از تمیز بودن تخته  برش اطمینان حاصل کنید تا بتوانید 
با خیال راحت و بدون نگرانى در مــورد وجود باکترى، پیازهاى 
خردشده را در یک کیسه  فریزر یا ظرف نگهدارنده، داخل یخچال 

نگه دارى کنید.
باکترى ها بیشتر روى غذاهاى سرشار از پروتئین تکثیر مى شوند؛ 
اما پیاز فاقــد پروتئین اســت؛ بنابراین این اصطــالح که پیاز 
آهن رباى باکتریایى اســت، معنى ندارد. هیچ غذایى باکترى ها 
را به خود جذب نمى کنــد اگرچه برخى از غذاهــا پس از آلوده 
شدن بستر مناسبى براى تکثیر باکترى یا آلودگى ویروسى مهیا 
مى کنند ؛ مانند هر ماده  غذایى، کنترل نامناسب مى تواند باعث 
ایجاد مشکالت جدى شود. براى مثال چند سال پیش پیازچه  خام 
عامل شیوع هپاتیت آ در یک فســت فود در آمریکا شناخته شد. 
نهایتًا منبع ویروســى که باعث ایجاد این بیمارى شده بود را در 
پیازهایى که از مکزیک تهیه شده بود، پیدا کردند و اعالم کردند 
که احتماًال در آبى که این پیازها با آن آبیارى مى شــدند کثیفى 

وجود داشته یا شــاید کارگران مزرعه با دست هاى کثیف باعث 
انتقال آلودگى به پیازها شده اند.

انجمن ملى پیاز آمریکا (NOA) در پاسخ به این شایعه گفته است 
مایعى که هنگام بریدن پیاز از آن خارج مى شود باعث از بین رفتن 
و جلوگیرى  از رشد چندین نوع میکروارگانیسم از جمله آن هایى 
که باعث ایجاد مســمومیت غذایى هســتند، مى شود. سازمان 
جهانى سالمت (WHO) نیز تأیید کرده است که پیاز برش  خورده 
مى تواند پاتوژن هاى مربوط به مسمومیت غذایى را از بین ببرد؛ 
در نتیجه ادعاهایى نظیر اینکه پیاز ســموم و باکترى هاى هوا را 
جذب مى کند مبناى علمى ندارند. هیــچ دلیلى وجود ندارد که 
نشان دهد مصرف پیاز به هر طریقى نسبت به سایر مواد غذایى 
خطر بیشترى دارد. امتناع از مصرف پیاز نه تنها غیر ضرورى بلکه 
نادرست است؛ زیرا پیاز حاوى ترکیبات مختلفى است که براى 

سالمتى ما اهمیت دارد.
به توصیه  NOA شما مى توانید پس از برش پیازها در یک محیط 
تمیز و با دست هاى شسته شــده، باقیمانده  آن را در  یک ظرف 
دربسته به مدت هفت روز داخل یخچال نگه دارى کنید و در مورد 
آلوده شدن آن نگرانى نداشته باشید. خواص ضد باکترى پیاز نیز 
تا حدودى اثبات شــده؛ اما همچنان به تحقیقات بیشترى نیاز 
است. در آخر مى توان گفت که پیاز، باکترى ها را جذب نمى کند، 
بلکه بــا برخى از آن  هــا مقابله مى کند و خــواص ضد باکترى

 دارد.

قرمزى چشم یک عارضه است که بسیارى از افراد در 
طول زندگى به طور موقت آن را تجربه مى کنند. با این 
حال، برخى افراد به طور دائمى از قرمزى چشــم خود 
رنج مى برند. قرمزى چشــم مى تواند ناشى از عوامل 

مختلف باشد. 
1- حساسیت (آلرژى)

اگر در فصول گرده افشــانى (به ویژه اوایل بهار) دچار 
قرمزى چشم شــده اید، این موضوع احتماًال ناشى از 
حساســیت به گرده اســت. در این موارد فرد احتماًال 
همزمان احســاس خارش، ریزش اشــک و احساس 
سوزش در چشم مى کند. در این موارد مراجعه به پزشک 
توصیه نمى شــود، اما اگر این امر باعث اختالل جدى 
در روند زندگى شما شــده بهتر است به چشم پزشک 
مراجعه کنید. اســتفاده از دارو هــاى ضدآلرژى (آنتى 
هیستامین)، اسپرى هاى تنفسى و قطره چشم در این 

موارد تجویز مى شود.
2- آسیب به رگ هاى خونى

آسیب به رگ هاى خونى ممکن اســت از سوى فرد 
تشخیص داده نشــود، اما اطرافیان مى توانند تغییرات 
در چشم بیمار را به ســرعت درك کنند. این موضوع 
احتمال دارد با یک کبودى کوچک در چشم بروز کند. 
این موضوع بــه جاى آنکه با مرور زمــان بهبود یابد، 
تشدید مى شود. در صورتى که فرد از درد و اختالل در 

بینایى رنج مى برد، باید در اسرع وقت به چشم پزشک 
مراجعه کند.

3- خشکى چشم
در کنار قرمزى، بیمارانى که از خشــکى چشــم رنج 
مى برند احساس مى کنند در چشمان شان شن وجود 
دارد. این احســاس به ویژه در هنگام شــب تشدید 
مى شود. در صورتى که پس از اســتفاده از قطره هاى 
نرم کننده چشم، عالئم بیمارى از بین نرفت، مراجعه به 
چشم پزشک ضرورى است. قطره هاى نرم کننده چشم 
و اشک مصنوعى از رایج ترین مواردى است که در این 

زمینه تجویز مى شود.
4- التهاب ملتحمه

التهاب ملتحمه به التهاب غشــاى نازك و شــفافى 
که روى سفیدى چشم را پوشــانده اطالق مى شود. 
اصلى ترین نشانه التهاب ملتحمه، صورتى شدن چشم 
است. در این حالت فرد در چشمان خود احساس سوزش 
یا خارش مى کند. به طور قطع توصیه مى شــود افراد 
مبتال به التهاب ملتحمه به پزشــک مراجعه کنند. اگر 
ریشه بیمارى ویروسى باشد، پزشک تا زمانى که عالئم 
بیمارى از بین نرفته باشد، اقدام به درمان فرد مى کند. 
اگر دلیل التهاب ملتحمه باکتریایى باشد پزشک عالوه 
بر دارو هاى دیگر، آنتى بیوتیک را نیز براى فرد تجویز 

مى کند.

نتایج یک مطالعه جدید نشــان مــى دهد که تنهایى و احســاس بى کس 
بودن ممکن است خطر ابتال به ســرطان را در مردان میانسال افزایش دهد. 

کارشناسان در تالش هستند دلیل این رابطه را درك کنند.
پیش از این مطالعــات متعددى در زمینه تاثیر شــرایط روحى، تنها ماندن و 
احساس بى کسى بر سالمت جسمى انسان انجام شده بود اما به تازگى نتایج 
یک مطالعه جدید که توسط محققان دانشگاه فنالند شرقى انجام شده است، 

خطر دیگرى براى سالمتى مرتبط با تنهایى را شناسایى کرده است.
بر اســاس یافته هاى این تیم تحقیقاتى،  تنهایى بــا افزایش خطر ابتال به 

سرطان در مردان میانسال ارتباط دارد.
سیرى لیسى کراو  از پژوهشگران این تیم تحقیقاتى در رابطه با موضوع فوق 
گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در سال هاى اخیر تخمین زده شده است 
که تنهایى به اندازه سیگار کشیدن یا اضافه وزن ممکن است براى سالمتى 
خطرناك باشد. یافته هاى ما این ایده را مورد توجه قرار مى دهد که باید به این 

موضوع توجه بیشترى شود. 
در این پژوهش چندین فاکتور موثر بر خطر سرطان از جمله کیفیت خواب ، 
شاخص توده بدن (BMI) و سن مورد بررسى قرار گرفت. در میان یافته ها ، این 
تیم دریافت که تنهایى و احساس بى کسى در مردان و به ویژه گروه میانسال، 

خطر ابتال به سرطان را بیش از ده درصد افزایش مى دهد.
محققان همچنین در مطالعات خود دریافتند که وضعیت تاهل در این موارد 
ابتال به سرطان، نقش به ســزایى دارد. کسانى که طالق گرفته، همسرشان 
را از دســت داده و یا کال ازدواج نکرده بودند بیشــترین احتمال مرگ و میر 
ناشى از سرطان را نسبت به ســایر بیماران حاضر دراین مطالعه داشتند. به 
عالوه ، کســانى که در زمان تشخیص ســرطان ازدواج نکرده و یا شریک 
عاطفى در زندگى خود نداشــتند، احتماًال نتایج سالمتى ضعیف ترى نسبت 
به کســانى که متاهل بوده یا درگیر یک رابطه عاشــقانه هســتند را نشان 

مى دهند.

سرگیجه عارضه شایعى است که مى تواند از عوامل مختلفى ناشى شود. 
یک متخصص گوش و حلق و بینى و جراح سر و گردن در آمریکا در این باره 
گفت: بسیارى از بیمارى ها مى توانند عامل ایجاد سرگیجه باشند و اولین قدم در 

درمان این عارضه، شناسایى علت آن است.
دکتر مینا لــى افزود: مایع گوش میانــى، بلورهاى جدا 
شده در گوش داخلى، بیمارى منییر، نوریت دهلیزى و 

میگرن دهلیزى همه مى توانند باعث سرگیجه شوند. 
درصورتیکه ســرگیجه فرد از مایع گوش میانى 

باشد، احتماال فرد در شنوایى مشکل پیدا 
مى کند و ممکن است احساسى شبیه 

این داشته باشد که زیر آب است.
به گفته ایــن متخصص گوش 
و حلق و بینى، ممکن اســت در 
گوشــى که دچار عارضه شــده 

درد یا فشار احســاس شود. معموال 
این مشکل پس از سرماخوردگى شروع 

مى شود. پزشک براى تشخیص این عارضه مى تواند الله گوش را معاینه کند. 
در صورت وجود عفونت حاد، مصرف آنتى بیوتیک و اگر مزمن باشد داروهاى 

ضد احتقان و بادکش توصیه مى شود.
اگر سرگیجه هر بار چند ثانیه طول بکشد و اگر با چرخاندن سر یا حرکت کردن در 
رختخواب ایجاد شود به احتمال زیاد فرد به عارضه سرگیجه موضعى پاروکسیسم 
که در آن کریســتال هاى کربنات کلســیم در مایع گوش داخلى جا به جا 

مى شوند، دچار شده است.
در صورت ابتال به این عارضه، روش درمانى موســوم به مانور Epley به 
کار گرفته مى شود که در آن سر از یک طرف به طرف دیگر چرخانده 

مى شود تا بلورهاى گوش داخلى تنظیم شود.
مواردى از سرگیجه که در کارهاى روزمره تداخل ایجاد 
مى کند، ممکن است نشــان دهنده بیمارى منییر 

باشد.
بیمارى منییر با موارد مشخصى از سرگیجه چرخشى 
شــناخته مى شــود که معموال با حالت تهوع و استفراغ، 
صداى همهمه، احســاس پرى در گوش و کاهش شــنوایى 

همراه است. درمان این عارضه نیز با رژیم کم نمک، کاهش مصرف کافئین و 
قرص هاى ادرار آور براى از بین بردن فشار گوش داخلى آغاز مى شود. میگرن 
یک تشخیص همزمان با این عارضه است که مبتالیان به منییر باید در مدیریت 

بیمارى به آن توجه کنند.
نوریت دهلیزى- التهاب عصب در گوش داخلى- بیمارى دیگرى اســت که 
مى تواند باعث سرگیجه شود. نوریت دهلیزى موجب مى شود که فرد به دلیل 
سرگیجه شدید، حالت تهوع و استفراغ امکان حرکت کردن نداشته باشد اما در 
عرض چند روز بهبود مى یابد و این عارضه در عرض چند هفته از بین مى رود. 
این بیمارى بیشتر در نتیجه عفونت ویروسى است و بنابراین درمان آن، استراحت 

و گذشت زمان است.
به گفته این متخصص اگر سرگیجه از عارضه هاى ذکر شده نباشد و براى چند 
دقیقه تا چند روز طول بکشد اما بارها و بارها تکرار شود به احتمال زیاد از میگرن 
دهلیزى ناشى شده است. اولین اقدام شناســایى و حذف عوامل شایع میگرن 
مانند استرس، کم خوابى، ترکیبهاى خوراکى همچون مواد نگهدارنده و کافئین 
است. چنانچه رعایت این موارد تاثیرگذار نبود ممکن است مصرف دارو براى 

پیشگیرى توصیه شود.

ى ها و آلودگى ها و درنتیجه مانع از بیمار شدن افراد خانواده
د. بعضى ها مى گویند پیاز به علت خاصیت جذب باکترى،
مى شود؛ بنابراین بالفاصله پس از برش باید مصرف شود و

رى از آن در یخچال، اشتباه است.
 ادعا تا چه حد صحت دارد؟ آیا باید خانه  خود را با برش هاى

سرماخوردگى و آنفوالنزا جلوگیرى کنیم؟ ئین تا از
لاخل که تکه هــاى اضافه  پیاز را پــس از برش د

 در یخچال نگه دارى کنیم، اشــتباه 
ت؟ در نهایت، آیا پیــاز باکترى ها را 

 مىکند؟
انواع مختلفى دارند که هر کدام از نظر 

 طعم، عطر و مزه با بقیه تفاوت 
رایج تریــن نــوع پیاز، 

ى زرد، سفید و قرمز 
د که براى مصارف 
مثل آشپزى و  ى
ف درمانى استفاده 
ــوند. در حــال 

 پیــاز همچنان 

خواص ضد التهاب دارد. 
جذب کردن باکترى با اما ابتدا باید متذکر شــویم که 

ضــد  باکتــرى بودن 
اســت؛ براى متفاوت

درك بهتر اگر پیاز ضد 

که ادعاى جذب باکترى توسط پیاز  اساس علمى ندارد.
ب پیاز داراى انواع ترکیبات گوگردى است که فعالیت ضد 
دارند؛ البته این بدان معنا نیســت که پیاز مى تواند از ما
ابتال به آنفوالنزا که یک بیمارى ویروسى است محافظت
بریدن پیاز، آنزیم هایى از آن ترشح مى شود. این آنزیم ها ط
واکنش شیمیایى باعث تولید پروپن سولفونیک اسید مى
در نتیجه  تجزیه  آن، اسید سولفوریک تولید مى شود که مى

جلوگیرى مى کندرشد باکترى ها 
سولفوریک همان
است که هنگا
کــردن پیــاز
تحریــک چش
ســرازیر شدن

مى شود.)
سطح پیاز بریده شده به

خشک مى شود و رطوبت
ت نیــاز بــراى
باکترى ها را
مى دهد؛ البت

همراه است. درمان این عارضه نیز با رژیم کم نممى شود. پزشک براى تشخیص این عارضه مى تواند الله گوش را معاینه کند. ایعى است که مى تواند از عوامل مختلفى ناشى شود. 

آیا پیاز باکترى ها را جذب مى کند؟آیا پیاز باکترى ها را جذب مى کند؟

4 دلیل اصلى قرمزى چشم

1- حساس
اگر در فصول
قرمزى چشم
حساســیت
همزمان احس
سوزش در چش
توصیه نمى ش
در روند زندگ
مراجعه کنید
هیستامین)،
موارد تجویز
2- آسیبب
آسیب به رگ
تشخیص داد
در چشم بیما
احتمال دارد
ب این موضوع
تشدید مى ش

 کیفیت خواب ، 
ن یافته ها ، این 
 گروه میانسال، 

ل در این موارد 
فته، همسرشان 
مال مرگ و میر 
طالعه داشتند. به

رده و یا شریک 
یف ترى نسبت 
ســتند را نشان 

پیشگیرى توصیه شود. شــنوایى 

تنهایى براى مردان کشنده است

علت آن است.
ش میانــى، بلورهاى جدا
وووى و  منییر، نوریت دهلیز
د باعث سرگیجه شوند. 

ز مایع گوش میانى 
 مشکل پیدا 

ى شبیه 
ت.
شش
 در
ـده

معموال 
دگى شروع 

اگر سرگیجه هر بار چند ثانیه طول بکشد و اگر با چرخاندن سر یا حرک
رختخواب ایجاد شود به احتمال زیاد فرد به عارضه سرگیجه موضعى
که در آن کریســتال هاى کربنات کلســیم در مایع گوش داخ

مى شوند، دچار شده است.
در صورت ابتال به این عارضه، روش درمانى موســوم به مانو
کار گرفته مى شود که در آن سر از یک طرف به طرف دی

مى شود تا بلورهاى گوش داخلى تنظیم شود.
ت مواردى از سرگیجه که در کارهاى روزمره
مىکند، ممکن است نشــان دهنده بی

باشد.
بیمارى منییر با موارد مشخصى از سرگیج
شــناخته مى شــود که معموال با حالت تهوع
صداى همهمه، احســاس پرى در گوش و کاهش

چند بیمارى عامل سرگیجه

...ادامه از صفحه 6
83- راي شماره 139960302027020526 مورخ 1399/12/18 بتول عابدى فرزند رجبعلى 
بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291266917 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9535 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
136/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی میرزا عبدالعلى فاطمى 

خوراسگانى فرزند محمد صادق.
84- راي شــماره 139960302027020615 مــورخ 1399/12/18  منیــژه کیانــی 
هاشمی اصفهانی فرزند عباس بشماره شناســنامه 29064 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1282218174 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 67/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی غالمرضا محمدى سنجوانمره  فرزند اسماعیل.
85- راي شماره 139960302027020682 مورخ 1399/12/23 اصغر کنگازیان کنگازي 
فرزند صمد بشماره شناسنامه 267 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283999171 در ششدانگ 
یکباب قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9894 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 3138/46 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 
رسمی آقاى حسین نیلفروشان دردشتى فرزند حاج میرزا ابوالقاسم و صمد کنگازیان کنگازى .

86- راي شماره 140060302027000014 مورخ 1400/01/08 حمید ترابى فرزند بشیر 
بشماره شناسنامه 1791 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283644150 در ششدانگ یکباب 
ساختمان در حال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
87- راي شماره 140060302027000050 مورخ 1400/01/14  محمدرضا خندان نیک 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1281 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283641682 در 
ششدانگ یکباب قطعه زمین مزروعى ( که قســمتى از آن در مسیر گذر و با کاربرى فضاى 
سبز مى باشد) احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12786 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 6135/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

میرزا تقى بنکدار پور .
88- راي شماره 140060302027000124 مورخ 1400/01/16 قدمعلی ابراهیمی خاتون 

آبادي فرزند حسین بشماره شناســنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291291423 در 
ششدانگ یکباب قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 35 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 9976/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی آقاى مصطفى بدیعى گورتى فرزند محمد .
89- راي شماره 140060302027000210 مورخ 1400/1/17 هادى زارعى فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1070 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291562788 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

262/85 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
90- راي شماره 140060302027000218 مورخ 1400/1/17 حسین هاشمی محمدآبادي 
فرزند ابوطالب بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291683631 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 129 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/33 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
91- راي شــماره 140060302027000219 مورخ 1400/1/17 زهرا مصور فرزند تیمور 
بشماره شناسنامه 10705 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283808927 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 9622 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 309/28 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی به مصطفى کنگازیان فرزند جواد.
92- راي شماره 140060302027000220 مورخ 1400/1/17 سید مرتضی پورطباطبایی  
فرزند سید على بشماره شناسنامه 109 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291338381 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9622 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 309/28 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی به مصطفى کنگازیان فرزند جواد.
93- راي شــماره 140060302027000254 مــورخ 1400/01/18 فاطمــه چنگانــی 
خوراسگانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 436 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291410724 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6250 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 213/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى مى باشد.

94- راي شــماره 140060302027000260 مــورخ 1400/01/19 میثــم ترکیــان 
کردابادي فرزند مرتضى بشماره شناســنامه 1270162391 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1270162391 در ششــدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی معصومه قربانیان کردآبادى فرزند حسین .
95- راي شــماره 140060302027000330 مورخ 1400/01/21 حسین اتحادي ابري  
فرزند رحیم بشــماره شناســنامه 391 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291384413 در 
101/40 سهم مشاع از 1500 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر 
روي قسمتی از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .
96- راي شــماره 140060302027000333 مورخ 1400/01/21 محمود اتحادي ابري  
فرزند رحیم بشماره شناســنامه 4657 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1280891289 در 
101/40 سهم مشاع از 1500 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر 
روي قسمتی از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .
97- راي شماره 140060302027000334 مورخ 1400/01/21 زهرا اتحادي ابري فرزند 
رحیم بشماره شناسنامه 1279 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283641666 در 847/20 
سهم مشاع از 1500 سهم مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .

98- راي شماره 140060302027000335 مورخ 1400/01/21 پري اتحادي ابري فرزند 
رحیم بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291401563 در 50/70 سهم 
مشاع از 1500سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .
99- راي شماره 140060302027000336 مورخ 1400/01/21 فخري اتحادي ابري فرزند 
رحیم بشماره شناسنامه 1188 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283640732 در 847/20 

سهم مشاع از 1500 سهم مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .

100- راي شماره 140060302027000337 مورخ 1400/01/21 رضوان اتحادي ابري 
فرزند رحیم بشماره شناسنامه 58508 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1281684554 در 
50/70 سهم مشاع از 1500 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر 
روي قسمتی از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .

101- راي شــماره 140060302027000340 مورخ 1400/01/21  احمد اتحادي ابري 
فرزند رحیم  بشماره شناســنامه 688 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291511563 در 
101/40 سهم مشاع از 1500 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر 
روي قسمتی از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .

102- راي اصالحــى شــماره 139960302027020015 مــورخ 1399/12/04  جواد 
رضائیان خوراسگانی فرزند صفر علی بشماره شناسنامه 10653 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1283808404 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
6178 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 115 مترمربع. خریداري مع الواســطه 
بصورت عادي از مالک رسمی بتول جوکار سمســورى  صحیح مى باشد که در راى شماره 
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دنیاى حرام چونان مار است، که پوســتى نرم و زهرى کشنده دارد؛ پس از 
جاذبه هاى فریبنده آن روى گردان، زیرا زمان کوتاهى در آن خواهى ماند و 
اندوه آن را از سر بیرون کن، زیرا که یقین به جدایى و دگرگونى حاالت آن 
را دارى و آنگاه که به دنیا خو گرفته اى بیشتر بترس، زیرا که دنیاپرست 
تا به خوشگذرانى اطمینان کرد زود او را به تلخ کامى کشاند و هرگاه که به 

دنیا انس گرفت و آسوده شد، ناگاه به وحشت دچار مى شود.
موال على (ع)

دعاى روز نوزدهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم وفّْر فیِه َحّظى من بََرکاتِِه وَسّهْل َسبیلى الى َخْیراتِِه وال تَْحِرْمنى َقبوَل َحَسناتِِه 

یا هادیًا الى الَحّق الُمبین. 
خدایا! زیاد گردان در این روز بهره مرا از برکاتش وآســان کن راه مرا به ســوى 
خیرهایش ومحــروم نکن مرا از پذیرفتن نیکىهایش، اى راهنماى به ســوى حـــق 

آشکار.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

در نشست خبرى که به مناسبت ســفر استانى ریاست 
و نایب رئیس اتحادیه سراســرى کانــون هاى وکالى 
دادگسترى اصفهان در محل کانون وکالى دادگسترى 
برگزار شــد، نائب رئیس اتحادیــه کانون هاى وکالى 
دادگسترى در پاسخ به سوالى مبنى بر طرح هاى مرتبط 
با وکالت گفت: برخى از طرح هایى که در مجلس مطرح 
مى شود در راســتاى تقویت نهاد وکالت نیست، چرا که 
این طرح ها توســط اقتصاددان ها مطرح شده و پشتوانه 

حقوقى ندارد.
ابراهیم کیانى افزود: هم دولت و هم قوه قضائیه با بحث 
کسب و کار دانســتن وکالت مخالف هستند، اما مجلس 
همچنان بر این موضوع اصرار دارد. طراحان این موضوع، 
هدف حقوقى را دنبال نمى کنند؛ یعنى مى خواهند قواعد 

اقتصاد و بازار را در سیستم حقوقى پیاده کنند.
کیانى در پاسخ به سوال یک خبرنگار، در خصوص تأخیر 
در آزمون وکالت، تصریح کرد: سه مرجع براى برگزارى 
این آزمون تعیین تکلیف مى کنند که اتحادیه کانون هاى 
وکال به عنوان مرجع درخواســت دهنده آزمون هر سال 
طبق قانون، موظف است درخواست برگزارى آزمون را به 
سازمان سنجش بدهد و پس از طرح درخواست، وظیفه 
کانون تمام مى شود و مرجع بعدى سازمان سنجش است 
که باید این آزمون را برگزار کند و در حال حاضر ستاد ملى 
کرونا باید اظهار نظر کند، اما سازمان سنجش و ستاد کرونا 
بى تدبیرى انجام دادند و داوطلبان را تاکنون در بالتکلیفى 
قرار دادند. چرا در آذرمــاه آزمون وکالت قوه قضائیه و در 
اســفند ماه آزمون دکترا با داوطلبین بیشترى نسبت به 
آزمون وکالت برگزار شــد، اما آزمون وکالت را در اسفند 
ماه،  48 ساعت قبل و در فروردین ماه، 12 ساعت قبل از 

برگزارى، لغو کردند؟! 
وى افزود:  ما در اتحادیه کانون هاى وکال در واکنش به 
این اقدام، مراتب نارضایتى و اعتراض خود را اعالم کردیم 
اما این بى نظمى ها ربطى به اتحادیه کانون هاى وکالى 
کشور ندارد و امیدواریم تا پایان خرداد ماه در تاریخى که 

مشخص مى شود این آزمون برگزار شود. 
■■■

در ادامه این نشست، شــهرام محقق عضو هیئت مدیره 
کانون وکالى دادگسترى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
ساالنه حدود 85 هزار نفر در آزمون ورودى وکالت سراسر 
کشور شرکت مى کنند که حدود 5 هزار نفر از آنها پذیرفته 

مى شوند، از ابتداى تصویب الیحه استقالل کانون هاى 
وکال تا امروز که 70 سال از عمر آن مى گذرد، حدود 50 
هزار وکیل داریم، چرا که امکانات و نیاز جامعه ما هم بیش 
از این نبوده است، حال چگونه مى توان انتظار داشت در 

یک سال این تعداد وکیل پروانه بگیرند؟! 
وى در خصوص لــزوم ترویج فرهنــگ وکالت گفت: 
ترویج فرهنگ وکالــت بر عهده نهادهــاى فرهنگى 
اســت و کوتاهى نهادهاى فرهنگى، ربطى به نهادهاى 
وکالتى ندارد. قرار نیســت همه فارغ التحصیالن رشته 
حقوق وارد وکالت شوند. مشــاغلى همچون قضاوت، 
سردفترى دفاتر ازدواج و طالق، مشاور حقوقى ادارات 

و شــرکت هاى خصوصى هم وجود دارد. همه نیروى 
کار نباید در یک قســمت متمرکز شوند. اگر برخى واقعًا 
به دنبــال طرح هاى جــذب فــارغ التحصیالن حقوق 
هســتند، باید در دیگر مشــاغل به دنبــال آن بگردند. 
شرکت هاى خصوصى یا کارخانجات و مشاوران امالك 
مى توانند درصد بســیارى از فارغ التحصیالن حقوق را 
وارد کار کنند  اما این موضوعــات در جامعه ما اجرایى

 نمى شود. 
■■■

مرضیــه متانت فر، معاون مؤسســه معاضــدت کانون 
وکالى دادگســترى اســتان اصفهان هم در خصوص 
فعالیت هاى موسسه معاضدت کانون اصفهان اظهار کرد: 
تفاهم نامه هایى براى ارائه خدمات مشــاوره اى با برخى 
نهادها مانند زندان مرکزى، زندان نسوان، کانون اصالح 
و تربیت، بهزیستى، کمیته امداد، امور بانوان استاندارى 
اصفهان برقرار شــده که هر هفته تعدادى از مستشاران 
کانون وکالى اصفهان به این مکان ها براى مشــاوره 
رایگان مى روند و حتى براى مــوارد ضرورى و مهم این 

دستگاه ها همکارى الزم انجام مى شود. 
وى افزود: تفاهم نامه هایى با شوراى حل اختالف استان 
نیز برقرار شده که مستشاران کانون وکال به مراجعان این 
نهاد هم مشاوره هاى رایگان را ارائه مى دهند. همچنین 
در طبقه همکف دادگســترى اصفهان حدود 20 نفر از 
مستشاران در تمام ایام هفته مشــاوره هاى حضورى و 
تلفنى به مراجعان ارائه مى دهند، افراد نیازمند مى توانند 
براى دریافت خدمات مشاوره اى به مؤسسه معاضدت در 
خیابان نیکبخت روبروى دادگسترى اصفهان از شنبه تا 

پنجشنبه مراجعه کنند.

نایب رئیس اتحادیه کانون هاى وکالى دادگسترى درباره بحث کسب و کار دانستن وکالت:

برخى طرح هاى مجلس در راستاى تقویت 
نهاد وکالت نیست

نخســتین کتاب پژوهش و فناورى شرکت پاالیش نفت 
 APPLIED RESEARCH IN اصفهان با عنوان

 ESFAHAN OIL REFININING
COMPONY در ســطح بین المللى، توسط 
ناشر هلندى SCHOLARS PRESS و به 
-8-613-978 :ISBN زبان انگلیسى با شماره

95214-5 انتشار یافت .
این کتاب که با همکارى اداره پژوهش و فناورى و 
تعدادى از کارشناسان محترم شرکت پاالیش نفت 
اصفهان و با رویکرد تحکیم رابطه دانشگاه وصنعت 
در 157 صفحه به نگارش در آمده است، پروژه هاى 

دانشجویى اجرا شده در شرکت را تشریح مى کند.
گفتنى است نگارش، ویرایش و تدوین این کتاب در شرکت 

پاالیش نفت اصفهان و به همت کارکنان پاالیشگاه انجام 
شده اســت. عالقه مندان مى توانند در ســایت انتشارات 

SCHOLARS PRESS این کتاب را مطالعه کنند.

انتشار کتاب پژوهش و فناورى شرکت پاالیش نفت در 
سطح بین المللى

مدیر برق منطقه 8  شرکت توزیع برق اصفهان گفت: 
مانور سراســرى اصالح و باز آرایى فیدرهاى فشــار 
متوسط و مدیریت بار تابستان به منظور سنجش آمادگى 
پرسنل شاغل در صنعت برق و توجه ویژه به مدیریت بار 
تابستان همزمان با سراسر کشور در شهر اصفهان و در 

منطقه صنعتى سجزى انجام شد. 
مجتبى باطنى گفت: باز آرایى و تعدیل بار فیدرهاى فشار 
متوسط؛ شناسایى و اصالح نقاط اتصاالت سست؛ ایجاد 
نقاط مانور و اتوماسیون توزیع ؛ شناسایى و جمع آورى 
دستگاههاى کشف رمز ارزغیر مجاز ؛ تعدیل روشنایى 
معابر ؛ اصالح آرایش یک در میان و زیگزاگ و شــبکه 

معابر از اهداف اصلى این مانور بوده است.
وى گفت : 12 اکیپ شــامل نیروهاى فنى و مهندسى 
و کارشناس و نیروهاى پشــتیبان در این مانور شرکت 
کردند و در ایــن مانور خط گرم آمادگــى الزم را براى 

اصالح جمپر؛ اتصال جمپر سکســیونر و اتو ماســیون 
هوایى  ریگالژ و نصب بر عهده داشــت ودر حوزه خط 
سرد نیز با نصب سکسیونر هوایى ؛ احداث شبکه فشار 
متوسط هوایى ؛ تعویض پایه فرسوده  این مانور صورت 
گرفت و گروههاى بهره بردارى نیز به اصالح سربندى 

معابر پرداختند.
وى خاطر نشــان کرد تســت کنتور و کشف رمز ارزها 
مهم ترین اقدام این مانور بوده  و  محوریت مانور بر این 

اساس قرار گرفته است. 
باطنى تاکید کرد اســتخراج رمز ارزها غیــر مجاز  با 
توجه به پایین بودن نرخ برق در کشــورمان و افزایش 
بیش از حد قیمــت رمز ارزها جذابیــت زیادى را براى 
استخراج کنندگان آن داشته اســت و چالشى را براى 
صنعت برق به خصوص در روزهاى پیک تابستان رقم 

زده است.

اولین اقدام فراگیر سال 1400  براى  عبور از پیک برق 
تابستان 

در ویژه برنامه "صحنه پژوهان" که به مناســبت هفته 
فرهنگى اصفهان از ســوى دفتر تخصصى نمایش در 
موزه هنرهاى معاصر به انجام رســید، از ناصر کوشان 
براى تألیف اثر "تاریــخ تئاتر اصفهان"، مریم موحدیان 
اثر"نمایشنامه نویسان معاصر ایران(2 جلد)" و علیرضا 
ارواحى اثر "نامتناهى ســازى سیاســت در آیین هاى 
نمایشى" به عنوان پژوهشگران اصفهانى عرصه تئاتر، 

تقدیر به عمل آمد.
رضا ُسرور، منتقد تئاتر که مهمان ویژه این مراسم بود، به 
تاریخچه پژوهش تئاتر در دنیا از گذشته هاى دور تاکنون 
اشاره مفصلى داشت و در ادامه گفت: از بخت یارى ما بوده 
که پژوهش تئاتر در ایران از همان اولین بارقه هایش هرگز 

موضعى خنثى یا بى طرف نداشته  است.
وى افزود: شاید تقارن آغاز تئاتر مدرن ایرانى با نهضت 
مشروطیت باعث شده که پژوهشگران تئاتر ایران عالوه بر 
تالش براى شناخت تکنیک تئاتر؛ وجه اخالقى، اجتماعى 

و سیاسى آن را نیز مد نظر داشته باشند. 
ســرور، اولین دلیل تزلــزل جایگاه پژوهــش در تئاتر 
ایران را فقدان پژوهشــکده  هاى تئاتــر نامید و گفت: 
وجود پژوهشــکده هایى که با ســازوکار مناسب بتوانند 
دستاوردهاى پیشین را آرشــیو کنند، به مطالعات تئاتر 
سمت و سویى ببخشند و نهایتاً با بودجه اى مکفى بتوانند 

پژوهشــگران را از دغدغه هاى معیشــتى بازدارند، یک 
ضرورت است اما در کشور ما چون رویا مى ماند.

این منتقد تئاتر با بیان اینکه دایرة پژوهشگران تئاتر ایران 
تنها محدود به پایتخت نیســت، یادآور شد: حیرت انگیز 
است که پژوهشــگرانى در اقصى نقاط ایران در غیاب 
پژوهشکده، فقدان امکانات و فقر منابع با تالشى ستودنى 
«تئاتر مردمى» شهرهاى خویش را به دقت ثبت و بررسى 

مى کنند. 
سرور با طرح این موضوع که توازنى میان پژوهش هاى 
نظرى و عملى وجود ندارد، گفت: پژوهش هاى متن محور 
و تاریخ نگارى تئاتر رشدى یک ســویه داشته اند و هنوز 

خبرى از پژوهش هاى چشمگیر اجرایى نیست. 
■■■

پیشکسوت تئاتر اصفهان نیز در این مراسم پژوهشگران 
تئاتر را در اقلیت دانست و برگزارى چنین برنامه هایى را 
ارزشــمند قلمداد کرد. ناصر کوشان با اشاره به تجربیات 
گذشــته خود گفت: در آن مقطعى که از کارگاه نمایشى 
تهران بــه اصفهان بازگشــتم، تئاتر علمــى در مقابل 
نمایش سنتى بود و از هر مسیرى مى رفتیم، به بن بست 
مى خوردیم، تئاتر علمى همواره در ســایه بود و شرایط 

زیستى اصفهان به گونه اى بود که ما را نمى دیدند.
وى افزود: براى اجراى تئاتر علمى در اصفهان امکاناتى در 

اختیار نداشتیم و به دشوارى سالنى را در اختیار گرفتیم اما 
با این حال دوام آوردیم، هر چند که تماشاگر تئاتر سنتى 
اصفهان در هر اجرا، 800، 900 نفر بودند اما تماشاگر تئاتر 
ما بیشتر از 20 نفر نبود که البته اســاتید مطرح ادبیات و 

فلسفه در میان این تعداد محدود حضور داشتند.
این منتقد تئاتر با اشاره به تالش هایش براى سوق دادن 
تئاتر اصفهان به ســمت تئاتر علمى بیان داشت: در آن 
زمان به دلیل اینکه خودمان نمایشنامه نویس نداشتیم، از 
نمایشنامه هاى ترجمه استفاده مى کردیم و در زمان سفر 
اوژن یونسکو به اصفهان، نمایشــنامه اى از او را به روى 

صحنه بردیم که مورد تاییدش قرار گرفت.
کوشــان به بیان خاطره اى از حضور اوژن یونســکو در 
اصفهان پرداخت و گفت: یونســکو طى صحبتى که با 
هم داشتیم، تاکید داشت در مورد زندگى مردم کوچه بازار 
تحقیق کنید و از زندگى آنها بنویسید که از آن زمان مصمم 

به پژوهش در تاریخ تئاتر و نمایش اصفهان شدم.
وى با تقدیر از مســئوالن تاالر هنر و معاونت فرهنگى 
شهردارى اصفهان براى برپایى مراسم صحنه پژوهان 
به تالیفاتش در حوزه تئاتر اشاره کرد و گفت: در جلد اول 
کتاب "تاریخ تئاتر اصفهان" مراحل تحول و دگرگونى 
هنر نمایش از زمان صفویه تا پیروزى انقالب بررســى 

مى شود.

صحنه پژوهان از تئاتر اصفهان گفتند
یک اصفهان شــناس و مــدرس تاریخ، 
اصفهانى بودن را یک مسئولیت دانست 
و تأکید کرد همه ما باید به جاى بحث هاى 
بیهوده سیاسى اهمیت و مسئولیت ایرانى 

و اصفهانى بودن را به جوانان بیاموزیم.
عمارت هنرمند وابسته به سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان به 
مناسبت هفته فرهنگى اصفهان و در یک 
سخنرانى مجازى با حضور دکتر مهدى 
کیوان به مباحثى در باب تاریخ اصفهان 

پرداخت.
این اصفهان شــناس و مدرس دانشگاه 
ســخنرانى خود را با این جمله آغاز کرد 
که هر شهرى باید براى خود بزرگداشت 
داشته باشد لذا وظیفه داریم که اصفهان 

را معرفى کنیم.
کیوان گفت: شــهر اصفهــان به دلیل 
وضعیت خاص اقتصادى و استراتژیک، 
مرکزیت ایران و جریان داشتن رودخانه 
زاینده رود نسبت به سایر شهرهاى ایران 
دوام بیشــترى پیدا کرده در حالى که نام 
برخى شهرها تنها در کتاب ها باقى مانده 

است.
وى تأکید کرد که اصفهان در دوره هاى 
آل بویه، ســلجوقیان و صفویه که ایران 
کشورى ثروتمند شــد به شهرى سرآمد 
تبدیل گردید که مســجد حکیم، مسجد 
جامع و میدان نقش جهان نمونه هایى از 

یادگارهاى این سه دوره است.
کیوان انقالب مشروطیت در سال 1285 
شمســى را یکى از نقاط عطــف تاریخ 
اصفهان دانســت و درباره زایش و بالش 
مدنیت مــدرن در اصفهــان از 1285 تا 
1357 گفت: الیه و قشــرى که در دوره 
مشــروطیت به منورالفکر معروف بودند 
که در دوره رضاشــاه به آنها روشن فکر 
گفته مى شــد، باید در جامعه صاحب اثر 
باشند چون مردم به راهنمایى نیاز دارند. 
قشرى به نام منورالفکر و روشن فکر متولد 
شــد که مدنیتى را قبول دارند که پس از 
شکست ایران در ترکمنچاى با آن برخورد 
مى کنیم، چون آن زمان متوجه شدیم که 

تاریخ اروپا ورق خورده و ما عقب مانده ایم.
وى بیان کرد: این سوال که چرا دیگران 
پیشرفت کرده اند و ما به جایى نمى رسیم، 
آغاز مدنیت مدرن در ایران است. از زمان 
شکســت در ترکمنچاى که یک ســوم 
خاك ایران از دســت رفت و در ادامه نیز 
جدایى هرات و بحرین بــه فکر افتادیم 
که مدنیتى که تا به حال داشتیم جوابگو 
نیســت. پس براى وارد کردن مدنیت به 
سرزمین خود عده اى محصل را به خارج از 

کشور فرستادیم. 
این مدرس تاریخ بــا بیان اینکه تجدد به 
معناى آسفالت کردن خیابان ها، برج سازى 
و ساخت مترو نیست، اضافه کرد: تجدد 
طبقه خــاص معنا و مفهوم مشــخصى 
دارد. مدنیت بیشــتر به معناى نواندیشى 
در ذهن است. کسى باید باشد که مدنیت 
تجددخواه را رهبرى کند اما متأســفانه 

اولین گروه دانشجویانى که به اروپا رفتند 
تحت تأثیر عظمت اروپا قــرار گرفته و از 
موضع انفعال با آن برخورد کردند، یعنى 
غرب را نشــناخته، یا بــا آن درافتادیم یا 

شیفته آن شدیم.
کیوان با بیان اینکه پس از حمله محمود 
افغان به ایران و به خصوص اصفهان این 
شهر ویران مى شود، تصریح کرد: در آن 
زمان کوچه هاى اصفهان پر از اجســاد 
مردم مى شــود و این وضعیــت بر مردم 
اصفهان اثــر مى گــذارد. از زمان حمله 
محمود افغان تا زمان انقالب مشروطیت 
در اصفهان هیچ امنیتى وجود نداشــته 
اســت، به طورى که ظل السلطان حاکم 
اصفهان در نامه هاى خود گالیه مى کند 
شــهرى خرابه را به او تحویل داده اند. در 
این فضا جایى براى مدنیت مدرن وجود 
نــدارد و با وجود تالش هایــى که انجام 

مى شد، خسته مى شدند.  وى با بیان اینکه 
تجدد در فکر و اندیشه تبلور مى کند، گفت: 
در این بخش اصفهــان، تبریز و تهران 
مســئولیت دارند کما اینکه این سه شهر 
بودند که در انقالب مشروطیت و انقالب 
اسالمى بیشترین نقش را داشتند. عبور از 
سنت به معناى کنار گذاشتن سنت نیست 
بلکه باید سنت ها را شناخت و تکریم کرد 
و هرگز نباید آنها را دور انداخت و تنها آنچه 
که براى زندگى امروز موثر نیست را باید 

در موزه ها نگهدارى کرد.
این اصفهان شــناس ادامه داد: اصفهان 
در حدود 200 ســال قبل ویرانه اى بوده 
و امکاناتــى که امــروز در اختیار جوانان 
اصفهانى قرار دارد حتى در نسل من وجود 
نداشــت. از نظر فرهنگى اصفهان شهر 
تک ستاره ها است که زود طلوع و زود هم 

غروب مى کنند و تداوم ندارند. 

اصفهانى بودن یک مسئولیت است


