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پشه ها چطور رگ هاى بدن ما را پیدا مى کنند؟خیزش گرد و غبار در اصفهان تا پایان تابستانما و این همه ناصرالدین شاه؟!پرداخت سریع هزینه هاى بیمه تکمیلى بازنشستگان ذوب آهن 4 بازى سرنوشت ساز دارد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

باورهاى اشتباه
 درباره 

سفید شدن مو

موتورسوارى بانوان در پیست بالمانع است
3

3

2
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15 استان درگیر 
تورم باالى 50 درصد

کف قیمت دوچرخه در 
بازار؛ 6 میلیون تومان!

مشاهده 3 مورد قطعى 
کروناى هندى در کاشان

با کندن موى سفید، موهاى دیگر 
سفید مى شود؟

کمبود تولید مالنین به مرور 
عامل رویش تدریجى موهاى 
سفید است و کندن یک موى...

4

مرمت گنبد شیخ لطف ا...مرمت گنبد شیخ لطف ا...
را متوقف کنیدرا متوقف کنید

تعدادى از استادکاران مرمت با انتشار نامه سرگشاده خواستار شدندتعدادى از استادکاران مرمت با انتشار نامه سرگشاده خواستار شدند

3

رئیس هیئت موتورسوارى و اتومبیلرانى از نتیجه مذاکراتش با امام جمعه اصفهان خبر داد

رضا فیاضى: 4 سریال بازى 
کردم ولى دستمزدم را 
نداده اند

رونمایى از پیشنهادات قائدى
 مهدى قائدى مهاجم اســتقالل که عملکرد بسیار خوبى در این تیم 
داشته، با پیشنهادات تازه اى روبه روست. این بازیکن دو فصل 
دیگر با آبى ها قرارداد دارد ولى شاید در تابستان امسال از جمع 
بازیکنان این تیم جدا شود.  علیرضا نیکومنش مدیر برنامه هاى 
این بازیکن درباره پیشــنهادات او و همینطور احتمال جدایى اش از استقالل 

مى گوید: «پیشنهادات زیادى براى قائدى...
3

7

در صفحه 5 بخوانید

ساخت ضریح 
امام حسین(ع) 

توسط اصفهانى ها 

مصرف سوخت CNG در اصفهان افزایش یافت
3

دست خالق شهردارى در ریخت و پاش

این روزها شده است مثل اســفند ماه که خسته از 
یک سال طاقت فرســا، در انتظار تعطیالت عید 
نوروز نشســته ایم و روزهاى آخر سال هر کدام به 
اندازه یک ماه طول مى کشــند. معلوم نیست این 
یک ماه باقیمانده تا پایان عمر مصدرنشینان شورا و 
شهردارى، باید چقدر طوالنى باشد که گذر هر روز 

آن به مثابه یک ماه است.
نه آنکه از آمدن دیگران و رفتن اینها منفعتى ببریم 
ولى واقعًا خسته شدیم از طرح هاى آبکى و بدون 
پشتوانه و سرشــار از ایراد و ابهام که معلوم نیست 
چرا اجراى آن به این ایام ســپرده شده است و هر 
کدام بیشتر از دیگرى پول و آبرو و حیثیت اصفهان 

را نشانه رفته است.
یک روز از خواب بیدار مى شویم و مى بینیم که تا 

بیخ گلوى کوچه پس کوچه هاى شهر را دیوارکشى 
کرده اند و اســم آن را رینگ دوچرخه ســوارى 
گذاشــته اند. روز دیگر طرح مســخره «شهروند 
دیپلمات» را جار مى زنند و حاال هم که پاى یک 

جشنواره بین المللى را به میان کشیده اند!
فراخوان نخستین جشنواره بین المللى صنایع دستى 
در حالى در ابتداى تیرماه ســال جــارى بر صفحه 
رسانه ها نشست که تاریخ برگزارى آن از 26 تا 29 
تیرماه همین امسال در نظر گرفته شده است. یعنى 
در حالى باید یک فســتیوال در ابعاد بین المللى در 
اصفهان برگزار شود که براى مراحل اطالع رسانى، 
داورى و مراسم اصلى آن چیزى کمتر از یک ماه زمان 

وجود دارد... و مگر چنین چیزى امکان دارد؟
 ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به 
اجاره واحدهاى تجارى ، تفریحى و ورزشــى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود چادگان  بر اساس صرفه و 

صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر 

گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع مزایده عبارت است از اجاره اماکن تجارى ، تفریحى  و ورزشى دهکده طبق جدول زیر:

2-محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ1400/04/22 است.
1-3- پیشــنهاد دهندگان براى دریافت اســناد، و مشــخصات مبلغ 500/000 ریال به     حســاب شــماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، و 

مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشــنهاددهندگان باید پیشــنهادهاى خود را تا پایان ســاعت اداري روز سه شنبه مورخ 
1400/04/22به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه 

سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23 جهت 

گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه 
مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق 

دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.   

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

آگهى تجدید مزایده 

مسعود منتظرى نجف آبادى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود
آدرس سایت سازمان:  www.ioz.ir     ایمیل سازمان: info@ioz.ir    تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مدت قراردادمبلغ کل پایه  کارشناسى (ریال)مبلغ متوسط  ماهیانه(ریال)نوع کاربرىردیف
یکسال10/000/000120/000/000نانوایى1

یکسال15/000/000180/000/000سینما 5 بعدى2 
یکسال20/000/000240/000/000پارك آبى3
یکسال80/000/000960/000/000دریفت تراك4
یکسال46/000/000552/000/000مشاور امالك 52
یکسال16/000/000192/000/000کافى شاپ ساحلى6
یکسال15/000/000180/000/000ماشین هاى شارژى7
یکسال100/000/0001/200/000/000پارکینگ پذیرش8

نوبت دوم

بدینوسیله اعالم مى گردد مهلت دریافت و ارسال اسناد مناقصه تأمین پالت چوبى 
مورد نیاز شرکت فرآورده هاى نسوز ایران تا تاریخ 1400/04/19 ساعت 15/30 تمدید 

مى گردد. 
لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ فوق جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت 
به نشانى www.irefco.ir و یا به آدرس شرکت واقع در کیلومتر 52 جاده اصفهانـ  
مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 52543740 -031داخلى 292 تماس حاصل 
فرمایند. ضمناً پیشنهاددهندگان مى بایست ظرف تاریخ مذکور نسبت به عودت اسناد 

تکمیل شده به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند.

تمدید آگهى مناقصه

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

ر 

3

  بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى در نظردارد نسبت به فروش یک پالك تجارى  واقع در طرح 
تفکیکى بانک ملت اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا 
آخر وقت ادارى مورخ 1400/04/28مراجعه وتا تاریخ 1400/04/29نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند .

آگهى مزایده (مرحله دوم)

سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد  

آدرس متراژ مدرك مالکیت عنوانردیف 
خیابان شهید بهشتى -جنب بانک ملت 73/70        عادى پالك تجارى 1       

چاپ اول   

م.الف:1158683

شهردارى دولت آباد برخوار در نظردارد نسبت به فروش پالك شماره 33،32،31،30،29،24،23،22،21،1 مجموعه 
تفکیکى محمد رفیعى (آجر حافظ )واقع در منطقه صنعتى شهر دولت آباد از طریق مزایده عمومى اقدام نماید . 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى : روز یکشنبه مورخ 1400/04/27
گشایش پاکات :روز دوشنبه مورخ 1400/04/28

www.dolatabadcity.ir  محل دریافت اسناد :دولت آباد - بلوار طالقانى - پایگاه اینترنتى
تلفن :031-45822010 

آگهى مزایده عمومى 

حسن حجتى - شهردار دولت آباد 

نوبت اول   

م.الف:1158791
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اندنداده اند ندادهاندنداد
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مىگوید: «پیشن
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بررسى جریان تورم در بین استان هاى کشور نشان دهنده 
حداقل تورم  43/1 درصدى بین استان هاست که به تهران 
اختصاص دارد، به عبارتى هزینه خانوارهاى استان تهران 
در مقایسه با سال قبل 43/1 درصد رشــد دارد ولى سایر 
استان ها از این میزان هم افزایش هزینه بیشترى داشته اند.
اما در بین 31 استان، 15 اســتان با تورم باالى 50 درصد 
دست و پنجه نرم  مى کنند که خانوارهاى ایالمى در صدر 
این رشد هزینه ها براى تأمین کاال و خدمات در مقایسه با 
پارسال قرار دارند که تورمى حدود 56/1 درصد بوده است.

در سایر استان ها نیز کهگیلویه و بویراحمد با 55/4 درصد، 
زنجان 54/6، خراسان شــمالى 53/4 ،آذربایجان غربى 

52/8،آذربایجان شــرقى 52/4 ، فارس52/2، سیستان 
و بلوچســتان 51/6، کردستان 51/1، گلســتان 51/2، 
کرمانشــاه 50/4، چهارمحال و بختیارى 52/4، لرستان 
50/4، هرمزگان 50/3، اردبیل 51 درصد تورم باالى 50 

درصد داشته اند.
این در شرایطى است که بیشترین افزایش تورم در خرداد 
نسبت به اردیبهشت ماه براى اســتان هاى قزوین با 4/1 
درصد، کهگیلویه و بویراحمد 3/5 و گیالن 3/7 و خراسان 

جنوبى 3/8  درصد ثبت شده است. 
باالترین حد تورم ســاالنه نیز به اســتان کردســتان با 

48/6درصد اختصاص دارد.

رئیس ســازمان بورس با بیان اینکه چند شــرکت در 
پرداخت سود سهام عدالت با مشکل روبه رو بوده و آخرین 
اخطار ها را به آنها داده ایم اظهار کرد: اگر این شرکت ها 
ســود را واریز نکنند، 50 درصد دوم سود سهام عدالت 

کامل پرداخت نمى شود.
محمدعلى دهقان دهنوى، در خصوص واریز مرحله دوم 
سود سهام عدالت گفت: سود ســهام عدالت تا چند روز 
آینده پرداخت مى شود. با این توضیح که بخش کوچکى 
از این ســود به دلیل اینکه شرکت هاى ســرمایه پذیر 
افزایش سرمایه داشتند، به نفع مشموالن سهام عدالت 
بود تا در افزایش سرمایه شرکت کنند و سهام ارزشمند 

آن شــرکت ها را بگیرند؛ بنابراین اجازه دادیم تا سود در 
افزایش سرمایه مصرف شود. 

وى با بیان اینکه «چند شــرکت هم در پرداخت سود با 
مشکل روبه رو بودند و آخرین اخطار ها را به آنها داده ایم»، 
افزود: اگر این شرکت ها سود را واریز کنند، دومین مرحله 
از واریز ســود به صورت کامل پرداخت مى شود، در غیر 
این صورت آن بخش از سود که واریز شده است، پرداخت 
خواهد شد. رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار تأکید 
کرد: با شــرکت هایى که ســود مدنظر را در موعد مقرر 
واریز نکرده اند طبق ضوابط ســازمان بــورس برخورد 

خواهیم کرد.

15 استان درگیر 
تورم باالى 50 درصد

سود سهام عدالت 
در فاز تهدید!

کار خوب نیکوکار تربتى
«مهدى مروج تربتى» از نیکوکاران    ایرنا |
تربت حیدریه، بورســیه تحصیلــى دارندگان 
رتبه هاى زیــر هزار  این شهرســتان در کنکور 
سراسرى را  در تمامى رشته هاى تحصیلى تعهد 
کرد. این اقدام براى سومین سال متوالى است که 
توسط این خّیر انجام مى شود و اگر این داوطلبان 
دانشگاه هاى تربت حیدریه را براى ادامه تحصیل 
انتخاب کنند بــه مدت چهار ســال تحصیلى
 (36 ماه)، بــه ازاى هر ماه 250 هــزار تومان 
جایزه تحصیلى دریافت مى کنند و اگر در دیگر 
دانشگاه هاى کشور به تحصیل بپردازند به مدت 
یکسال تحصیلى (9 ماه) مشمول دریافت ماهانه 

250 هزار تومان جایزه تحصیلى خواهند شد.

من خارج واکسن زدم
على دایى در پاسخ به این سئوال    ایسنا|
که آیا واکسن کرونا زده است؟ گفت: من خارج 
از ایران واکسن زدم. دلیلى هم ندارد که بگویم 
نزده ام. من نگران خانواده، دخترم و... هســتم. 
من کارم این اســت که در دفترم با خیلى ها در 
ارتباط باشم. حداقل به این شکل مبتال نمى شوم 
و به خانواده ام آسیبى نمى رسد. من مى توانستم 
بگویم نزده ام اما واکســن زده ام. مسافرت رفتم 
و قبل از عید واکسن زدم. کسى با واکسن نزدن 
و زدن پهلوان نمى شــود. چرا بــه دروغ بگویم 

واکسن نزده ام.

همسرم باید خانگى باشد!
لیال اوتادى در پاسخ به پرسش    ایران آرت |
یکى از مخاطبان پیجــش مالك هایش براى 
انتخاب همســر را بیان کرد. این بازیگر نوشت: 
ازدواج با مرد معروف در هر رشــته اى را اصًال 
نمى پســندم و ترجیحم این است که شریک 
زندگى اگر در آینده انتخاب کردم، ساکت و آرام و 
خانگى باشد. از جار زدن و یا به رخ کشیدن زندگى 
شــخصى بیزارم و به نظرم ضعف شــخصیتى 

بزرگى است.

مرگ و میر بى سابقه
رئیس کمیسیون بهداشت    خبر فورى|
مجلس گفت: اگر تعداد بیماران بیشــتر شود به 
مشــکل جدى مى خوریم، اما تاکنون بیمارى 
پشت در نمانده است. حسینعلى شهریارى اظهار 
کرد: به رئیس جمهور نامه نوشــتیم و رونوشت 
دادیم به وزیر بهداشــت و درمــان که مرزها را 
ببندید اما اتفاق نیافتاد و به طور جدى بسته نشده 
و هنوز هم ترددها انجام مى شود. نماینده زاهدان 
گفت: تاکنون سابقه نداشته است در سیستان و 
بلوچستان به ویژه زاهدان این میزان آمار مرگ و 

میر داشته باشیم.

ورود تیم واکنش سریع 
مســئول کمیته کشورى    عصر ایران|
واکنش سریع کووید-19 وزارت بهداشت گفت: 
تیم واکنش ســریع وزارت بهداشت نیز با هدف 
ارزیابى دقیق تر اوضاع و به اشــتراك گذارى 
تجارب قبلى در استان سیســتان و بلوچستان 
حضور پیدا کرده است. ســورى اظهار کرد: در 
بازدیدى که از سطح شــهر داشتم،  در یک نگاه 
سر انگشتى از هر 100 نفر کمتر از نیمى از افراد 

ماسک زده بودند.

45 تمبر ملى 
اجازه انتشار یافت

به گفته رئیس شوراى تمبر، در جلسه    ایرنا |
شوراى تمبر کشور و به اتفاق آراء طرح 45 تمبر 
ملى تصویب شد تا پس از تأیید وزیر ارتباطات در 
مناسبت هاى مرتبط چاپ و منتشر شود. رئیس 
شوراى تمبر گفت: براى نخستین بار است که در 
یک جلسه شــورا این تعداد تمبر با رأى اکثریت 

اعضا به تصویب مى رسد. 

محسنى اژه اى 
رئیس قوه قضاییه شد

رهبر معظم انقالب اسالمى در حکمى    ایرنا |
حجت االســالم والمسلمین محســنى اژه اى را به 
ریاست قوه قضاییه منصوب کردند. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانى دفتر مقام معظــم رهبرى، حضرت 
آیت ا... خامنه اى در این حکم با تأکید بر اهتمام جدى 
به مأموریت هاى دســتگاه قضا در قانون اساسى و 
همچنین ادامه رویکرد تحولى و اجراى سند تحول 
موجود، «گســترش فناورى هاى نوین در دستگاه 
قضایى»، «گمــاردن نیروهاى کارآمــد و جهادى 
در مســئولیت ها»، «ارج نهادن به خدمات قضات 
پاکدامن و در عین حال برخــورد قاطع با تخلفات» 
و «ارتباط با متن مردم» را از جمله انتظارات خود از 

رئیس جدید قوه قضاییه بیان کردند.

توییتر و تلگرام 
رفع فیلتر مى شوند؟

جواد نیک بین، نماینده مردم کاشــمر    برنا |
در مجلــس در رابطه بــا طرح صیانــت از فضاى 
مجازى گفت: آنچه در فضاى مجازى پخش شــده 
برداشت هاى برشــى از یک طرح ناقص است. ما 
در توســعه فرهنگى به دنبال محدود کردن فضاى 
مجازى پلت فرم هاى مجازى نیستیم. احتمال دارد 
با این طرح بعضى از فضاها قانونًا آزاد شــوند، مانند 
تلگرام و توییتر و قطعًا قرار نیســت با وى پى ان ها 

برخورد شود.

مشارکت به روایت «کیهان»
حســین شــریعتمدارى، مدیر    برترین ها |
مســئول روزنامه «کیهان» در یادداشــتى نوشت: 
ســایت وابســته به مؤسســه معتبر و بین المللى 
دموکراســى و همکارى هاى انتخاباتى با بررســى 
میزان مشــارکت در انتخابات 15 کشور اروپایى و 
آسیایى طى سال هاى 2020 و 2021 که دنیا درگیر 
ویروس کرونا بوده است،  متوسط میزان تأثیر کرونا 
در کاهش مشارکت را 14/40 درصد ارزیابى کرده 
است. با این حساب اگر متوسط تأثیر بیمارى کرونا 
را در انتخابات 1400 دخیل بدانیم (و نه حد اکثرهاى 
25 و 30 درصدى را) مى توان نتیجه گرفت که میزان 
مشــارکت در انتخابات ریاســت جمهورى 1400 

کشورمان 63/2 درصد بوده است.

دستگیرى 5 عضو 
شوراى نسیم شهر

  فارس| 5 عضو دوره پنجم شوراى اسالمى 
شهر نسیم شــهر در شهرستان بهارســتان استان 
تهران بازداشت شدند. از آغاز جریان برخورد با فساد 
در شهرستان بهارســتان تاکنون، در ظرف کمتر از 
سه ماه 15 نفر از افراد مختلف از جمله هشت عضو 
شوراى اسالمى شهر، پنج نفر دالل و کار چاق کن، 
شهردار و مدیر مالى شهردارى نسیم شهر به اتهام 
فساد اقتصادى دستگیر شده اند. بنا بر اخبار رسیده 
احتمال دســتگیرى هاى دیگرى نیز وجود دارد و با 
این دستگیرى ها، تعداد دستگیر شدگان در مجموعه 

شوراى شهر نسیم شهر به هشت نفر رسید.

انحالل شوراى صباشهر
  مهر | دادستان عمومى و انقالب شهریار از 
انحالل شوراى شهر دوره پنجم صباشهر در استان 
خبر داد و گفت: هفت َتن از اعضاى شــوراى شهر 
صباشهر به اتهام ارتشاء بازداشــت شده اند. حمید 
عسگرى پور گفت: با توجه به بررسى ها و تحقیقات 
صورت گرفته طى دو ماه گذشــته دو َتن از اعضاى 
شوراى شهر صباشــهر دستگیر شــدند و دو هفته 
قبل هم شــهردار این منطقه بازداشــت شده بود. 
وى عنوان کرد: هم اکنون هر هفت عضو شــوراى 
شهر دوره پنجم صباشهر، دســتگیر شده اند و این 
شورا عمًال منحل شده است. بر اساس این گزارش 
یکى از اعضاى شوراى بازداشت شده فعلى با تأیید 
صالحیت در انتخابات اخیر به عنوان عضو على البدل 

دوره ششم انتخاب شده است.

خبرخوان

...ادامه از صفحه اول
این جشنواره یا بین المللى نیســت و یا اینکه یک کار 
بارى به هر جهتى است، وگرنه شهرى که زمانى به دیار 
جشنواره ها معروف بود، به خوبى به مردمان خود آموخته 
است که براى برنامه ریزى مناسب در چنین سطحى، به 

حداقل شش ماه زمان نیاز است.     
اطالع رسانى مناسب به هنرمندان اصفهان، خود تنها به 
یک ماه زمان نیاز دارد و در عرصه ملى نیز این مدت را 
باید به حداقل دو برابر افزایش داد. با این توصیف چگونه 
قرار است فالن هنرمند صنایع دستى از یک کشور دیگر 
از چنین رویدادى مطلع شــود و فراخوان آن را دریافت 
کند؟ چگونه و در چه مدتى باید داورى شوند و تازه نحوه 
حضور میهمانان بین المللى در بیــن امواج قرمز رنگ 

کرونا چگونه است؟ 
مگر نه اینکه قرار است به هنرمندان خارجى، عالى ترین 
نشان بین المللى تحت عنوان «دست خالق» اهدا شود؛ 
در شــرایط تحریم، جوایز مذکور چگونه به دست افراد 
مذکور خواهد رسید؟ آیا شهردار اصفهان نمى داند کشور 
ما به واسطه تحریم ها، براى پرداخت حق عضویت خود 
در سازمان ملل نیز با مشکل مواجه بوده و این مشکل، 

ایران را تا مرحله حذف از این سازمان هم جلو برد؟
اخبار محدود منتشر شده توسط خبرگزارى ها حکایت 
از آن دارد که جشــنواره مورد نظر با مشــارکت وزارت 
میراث فرهنگى و شهردارى اصفهان برگزار خواهد شد. 
ولى با توجه به حضور مســتمر یکى از اعضاى شوراى 
شــهر اصفهان در جلســات مربوطه و تبلیغاتى که در 
این زمینه در جریان اســت، ظاهراً بار مالى آن بر دوش 
خزانه شهر افتاده و هزینه این میتینگ باید از جیب مردم 
اصفهان پرداخت شود. عابر بانک شدن مجدد اصفهان 
براى برنامه هاى من درآوردى تهران نشــینان به کنار، 
موضوع مهم این اســت که پاى اعتبار و آبروى جهانى 
اصفهان در میان است و هرگونه خدشه در این جشنواره، 
آوازه بلند این شــهر و هویت ملى و بین المللى آن را به 

چالش مى کشد.
شاید بهانه و دلیل شــهردارى براى سهیم شدن در این 
ولخرجى، حمایت از صنایع دســتى اصفهان باشد ولى 
سئوال این اســت که آیا هیچ راه و روش دیگرى براى 

حمایت از هنرمندان این شهر وجود نداشته است؟

در حالى که خبرگزارى صدا و ســیما به نقل از مرحوم 
«فریدون اللهیارى» مدیر کل ســابق میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان، تعداد هنرمندان فعال 
در عرصه صنایع دســتى اصفهان را 6 هزار نفر اعالم 
مى کنــد ولى خبرگــزارى ایمنا، رســانه وابســته به 
شهردارى، این تعداد را 50 هزار نفر اعالم نموده است. 
حال در شــرایطى که هنوز آمار دقیق هنرمندان صنایع 
دستى براى شهردارى مشخص نیست، آیا این ساختار 
صالحیت ورود به این عرصه و برگزارى جشنواره براى 
آن را دارد؟ آیا بهتر نبود وقت و انرژى و هزینه اى که باید 
براى این جشنواره به هدر برود، حداقل صرف سرشمارى 
هنرمندان شهر و اســتان مى شد تا اگر قرار است کارى 

صورت گیرد، مقیاس و معیار معتبر داشته باشد؟
قرار است نشان «دســت خالق» به عنوان عالى ترین 
جایزه صنایع دســتى در عرصه بین الملل به افراد برتر 
شرکت کننده اهدا شود. قاعدتًا این نشان که شاید یک 
تندیس فلزى، چوبى یا شیشه اى باشد بدون هدیه نقدى 

معنایى ندارد و در این میان شــورا و شهردار اصفهان، 
اطالع دارند که دالر در مرز 25 هزار تومان سیر مى کند 
و آیا با خود حساب کرده اند که چقدر از بودجه شهر را باید 
براى تأمین جوایز این جشــنواره صرف کنند تا متعارف 

جوایز جهانى باشد؟
مســلمًا براى یک جشــنواره بین المللى که قرار است 
معتبرترین جایزه عرصه صنایع دستى را اهدا کند، داوران 
مطرح در سطح جهان نیز در نظر گرفته شده. این داوران 
کى و چگونه قرار است به ایران بیایند و هزینه رفت و آمد 

و حقوق و دستمزد دالرى شان چقدر است؟
شوراى شــهر اصفهان که یک مهندس مکانیک را به 
عنوان نماینده خود به شــوراى عالى جشــنواره صنایع 
دســتى معرفى و مجوز صرف هزینه براى این جشنواره 
را صادر کرده اســت، آیــا براى یک لحظه هــم به این 
موارد فکر کرده است؟ آیا اعضاى شوراى شهر اصفهان 
مى دانند که این جشنواره در عرصه بین الملل چنان گمنام 
و بدون بازخورد است که وبسایت اینترنتى آن در رنکینگ 

الکسا، رتبه اى نزدیک به سه میلیون را دارد و تعداد دنبال 
کنندگان صفحه اینستاگرامى اش هزار نفر هم نیست؟

آیا طرح «اصفهان 2020» که در حوزه گردشــگرى به 
صورت میلیاردى هزینه در بر داشت، به افق ترسیم شده 
خود دست یافت، زیرساخت ها را افزایش داد و به توسعه 
ارتباط این شهر با جهان ســامان داد که االن در همان 

مسیر به عرصه صنایع دستى وارد شده است؟
البته این پرســش ها و ابهامات فــراوان در حالى قابل 
تأمل است که قرار باشد «واقعًا» یک جشنواره در سطح 
بین الملل برگزار شود. ولى اگر طرح عنوان «جهانى» 
براى آن صرفًا به منظور پر کردن عریضه و رزومه باشد 
و هدف اصلى آن تخلیه حساب هاى بانکى شهردارى 
و بدهکار کردن شــهردار بعدى، در این صورت به جاى 
نشان دست خالق در صنایع دستى، باید تندیس دست 
خالق در «ریخت و پاش» را تهیه کرد و بدون داورى، آن 
را به شهردار اصفهان هدیه داد که اثبات کرده در به باد 

دادن پول مردم این شهر بى نظیر است!

دست خالق شهردارى در ریخت و پاش

روسیه اعالم کرد که یک ناوشکن بریتانیایى را که به شبه 
جزیره کریمه نزدیک شــده بود با «شلیک هشدارآمیز» 
مجبور به ترك «آب هاى ســرزمینى» خود کرده است. 
«والدیمیر پوتین» در سخنان روز چهارشنبه خود آمریکا 
را به نقش آفرینى در این «اقدام تحریک آمیز» از ســوى 

بریتانیا متهم کرد.
بریتانیا در واکنش به ادعاى مسکو مبنى بر ورود ناوشکن 
این کشور به «آب هاى سرزمینى روسیه» تأکید کرده است 
که عبور ناوهایش از گذرگاه هاى آبى در نزدیکى شــبه 

جزیره کریمه را «حق» خود مى داند.
روســیه تهدید کرده اســت که در صورت تکرار «اقدام 
تحریک آمیز» از ســوى ناوهاى بریتانیایى آنها را هدف 

خواهد گرفت.

بسیارى از کشــورهاى جهان از جمله بریتانیا الحاق شبه 
جزیره کریمه به روسیه را به رسمیت نمى شناسند. مسکو 
در سال 2014 این شبه جزیره را به خاك خود ملحق کرد. 
لندن گفته است که شبه جزیره کریمه را بخشى از خاك 

اوکراین مى داند.
رئیس جمهورى روسیه در سخنان روز چهارشنبه خود در 
پاسخ به این پرسش که آیا جهان هنگام تنش اخیر در دریاى 
سیاه در آستانه جنگ جهانى سوم قرار داشت یا خیر؟ پاسخ 

داد: «البته که نه!»
وى افزود: «حتى اگر ما ناو را غــرق مى کردیم نیز تصور 
اینکه جهان در آستانه جنگ جهانى سوم قرار گیرد دشوار 
مى بود زیرا کسانى که [این اقدامات تحریک آمیز] را انجام 

مى دهند مى دانند پیروز چنین جنگى نخواهند بود.»

مدیرعامل صندوق بازنشســتگى کشــورى از فراهم 
شــدن امکان پرداخت 24 ســاعته هزینه هاى درمانى 
بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش بیمه تکمیلى 
این صندوق تا سقف 500 هزار تومان در مراکز استان ها 
و تا 72 ساعت در سایر شعب و نمایندگى هاى آتیه سازان 

خبر داد.
اکبر افتخــارى اظهار کرد: طبق توافقى که با شــرکت 

بیمه آتیه سازان حافظ داشتیم، مقرر شد از روز شنبه (12 
تیرمــاه 1400) هزینه هاى بیمه درمانى بازنشســتگان 
و وظیفه بگیران تحت پوشــش بیمــه تکمیلى صندوق 
بازنشستگى کشورى که مبلغ آن کمتر از پنج میلیون ریال 
(500 هزار تومان) باشد، به صورت مستقیم و یک روزه در 
مراکز استان ها و شعب اصلى و تا سه روز در سایر شعب و 

نمایندگى هاى این شرکت پرداخت شود.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت از جان باختن 
نوجوان 17 ساله اى به دلیل بیرون آوردن سر از شیشه عقب 
خودرو و برخورد با رفیوژمیانى معبــر در خیابان فداییان 

اسالم خبر داد.
سرهنگ احسان مؤمنى افزود: در ســاعت 23 و 6 دقیقه 
چهارشنبه شب پیش شب سرنشــین عقب یک دستگاه 
سوارى پراید که در حال تردد در مسیر فداییان به شمال قبل 
از خیابان غیبى بود ناگهان سر خود را از شیشه عقب خودرو 

بیرون مى آورد.  چند لحظه از این اقدام سرنشین نگذشته بود 
که سر وى با رفیوژ میانى مسیر این بزرگراه برخورد کرده و 

باعث فوت جوان 17 ساله مى شود.
سرهنگ مؤمنى با بیان اینکه به گفته شاهدان، راننده پراید 
با دیدن این صحنه از محل حادثه متوارى مى شود، گفت: با 
دریافت این خبر بالفاصله تیم کارشناسى منطقه 20 پلیس 
راهور فاتب در محل حاضر و ضمن ایمن ســازى محل 
حادثه نسبت به بررسى علل و عوامل این تصادف پرداختند.

فرمانده انتظامى شهرستان بردسیر از کشته شدن یک 
جوان هنگام شکار غیرمجاز با شــلیک یک شکارچى 
دیگر که هــر دو در کمین شــکار گراز بــوده اند، خبر 

داد.
سرهنگ جعفر غضنفرى اظهار کرد: چند شب قبل دو 
گروه شکارچى براى شــکار غیرمجاز در منطقه دهنو 
بیدخوان از توابع شهرستان بردسیر در کمین گراز بوده اند 
که متأسفانه گروه اول با مشاهده حرکت هایى البه الى 
بوته ها، به تصور ورود شکار اقدام به شلیک مى کنند اما 

گلوله آنها به شکارچى دیگرى که در همین مکان حضور 
داشته اصابت مى کند و باعث مرگ او مى شود.

وى افزود: شکارچى قاتل به همراه سایر همراهانش از 
محل متوارى مى شوند که با اطالع و پیگیرى موضوع 
توسط عوامل انتظامى و با انجام تحقیقات بعدى توسط 
پلیس آگاهى، عامل تیراندازى و چهار نفر از همراهانش 
کمتر از 12 ســاعت از وقوع حادثه شناسایى و دستگیر 
شدند و از آنها سه قبضه سالح شــکارى غیرمجاز نیز 

کشف شد.

عباس یارى، منتقد سینما، در اینستاگرامش، از آخرین 
وضعیت سالمتى حمیدرضا صدر، منتقد سینما و مفسر 

فوتبال، پس از انجام شیمى درمانى خبر داد. او نوشت:
این روزها برگزارى رقابت هاى جــام ملت هاى اروپا، 
باعث گرم شــدن تب فوتبال در اکثر نقاط دنیا، از جمله 
ایران شده و بسیارى را جلوى صفحه تلویزیون نشانده 
اســت، من اما قبل از اینکه نتایج ایــن رقابت ها برایم 
اهمیت داشته باشد، بیشتر دلتنگ همکار قدیمى و رفیق 
عزیزم دکتر حمیدرضا صدر هستم که تحلیل ها و حضور 

پرشور و حالش در چنین رویدادهایى، جذابیت خاصى به 
برنامه هاى فوتبالى تلویزیون مى داد. متأسفانه او مدتى 

است در بستر بیمارى است.
پریشب وقتى به همســرش زنگ زدم، آرزو مى کردم 
بگوید همه خوب و سرحال و قبراق هستیم و جاى هیچ 
نگرانى نیست، اما متوجه شــدم که حال حمید چندان 
روبه راه نیست، پزشکان فعًال شیمى درمانى او را متوقف 
کرده اند و امیدوارند بدن تا حدى آرامش پیدا کند تا آنها 

بتوانند درمان هاى تکمیلى را ادامه دهند.

حرف از جنگ سوم! 

پرداخت سریع هزینه هاى بیمه تکمیلى بازنشستگان  

بیرون آوردن «سر» از خودرو حادثه آفرید
صیاد در دام صیاد!

حال مفسر و منتقد  مشهور خوب نیست
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ساخت ضریح امام حسین(ع) 
توسط اصفهانى ها 

رئیس بازسـازى عتبـات اسـتان اصفهان گفـت: امروز 
فرصت بى بدیل ساخت ضریح امام حسین(ع) در سرداب 
مقدس به اصفهان تفویض شده است که ساخت آن سند 
افتخارى براى این اسـتان خواهد بود. جعفر عسکرى با 
اشاره به الگو بودن اسـتان اصفهان در ایام محرم و صفر 
گفت: بیش از 40 درب حرم اهل بیت(ع) توسط هنرمندان 
اصفهان سـاخته شـده اسـت و امروز فرصـت بى بدیل 
سـاخت ضریح امـام حسـین(ع) در سـرداب مقدس به 
اصفهان تفویض شده است که ساخت آن سند افتخارى 

براى این استان خواهد بود.

افزایش خروجى سد 
خروجى سد زاینده رود از عصر چهارشنبه پیش افزایش 
یافته است.  معاون عمرانى استاندارى اصفهان با اشاره 
به خشکسـالى هاى پى در پى، کاهش میزان بارش ها و 
لزوم حفظ باغ ها و نجات درختان در تابستان گفت: طبق 
مصوبه کارگروه اسـتانى سـازگارى با کم آبى مقرر شد 
حجم 25 میلیون مترمکعـب آب براى مـدت 10 روز با 
افزایش خروجى سد زاینده براى آبیارى باغات اصفهان 
اختصاص داده شـود. حجـت ا... غالمى افـزود: در این 
کارگروه مقرر شد در سـه ماهه پایان سال هم به همین 
حجم آب رها شـده کنونى، آب به دیگر کشـاورزان نیز 

تخصیص داده مى شود.

افتتاح 33 میلیارد تومان 
پروژه 

مدیر عامل سـازمان میادین میوه و تره بار و سـاماندهى 
مشاغل شهرى شهردارى اصفهان گفت: روز یکشنبه در 
قالب برنامه «هر یکشنبه، یک افتتاح» بیش از 33 میلیارد 
تومان پروژه هاى این سـازمان در میدان مرکزى میوه و 
تره بار افتتاح خواهد شد. محمد مجیرى اظهار کرد: افتتاح 
تاالر 25 میدان مرکزى میوه و تره بار یکى از پروژه هاى 
آماده سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى مشاغل 

شهرى شهردارى است.

جایگزینى موتورهاى فرسوده 
با برقى

طرح بـزرگ جایگزینـى موتورسـیکلت هاى فرسـوده 
بـا موتور هاى برقـى در اصفهـان کلید خـورد. مدیرکل 
ارتباطـات و امور بیـن الملل شـهردارى اصفهان گفت: 
افرادى که موتورسیکلت فرسـوده دارند و عالقه مند به 
شرکت در این طرح هستند مى توانند براى نام نویسى به 
نشانى اینترنتى My.isfahan.ir مراجعه کنند. ایمان 
حجتى افزود:  متقاضیان براى تعویض موتورسیکلت خود 

تسهیالت بانکى دریافت مى کنند.

بازدید از آبفا خور و بیابانک
با توجه به خشکسـالى هاى اخیر و کمبود بحرانى آب 
در شهر جندق و کاهش دبى چاه هاى موجود،  معاونت 
بهـره بـردارى و توسـعه آب به همـراه مشـاور رئیس 
مجلس شوراى اسالمى در منطقه حضور یافتند. پس 
از بازدید از تاسیسات آبرسانى،  جلسه اى در شهردارى 
شـهر جندق برگـزار گردید کـه در این جلسـه رئیس 
آبفا خـور ضمن خوشـامدگویى و تشـکر از مهمانان و 
حاضریـن جلسـه در مورد مشـکالت منطقـه و موانع 

موجود صحبت کرد. 

فعالیت مروجین
 مصرف بهینه آب 

مروجیـن مصـرف بهینـه آب منطقـه 4 اصفهـان در 
اردیبهشـت و خردادماه سال جارى با گشـت زنى در 
سـطح شـهر 98 مورد تخلف و مصرف غیـر متعارف 
را مشـاهده کرده و به خاطیـان تذکر داده انـد. از این 
تعداد تخلف بررسى شده به ترتیب 14 ، 47 ، 11 ،3 و 
8 مورد مربوط به آب پاشى و شستشوى معابر ، نصب 
پمپ مسـتقیم به شبکه ، نشـت کولر ، شست و شوى 
فرش و پتو و خودرو ، مصرف غیر مجاز و سـایر موارد 

بوده است.

خبر

رئیس هیئت موتورسوارى و اتومبیلرانى استان اصفهان 
گفت: براى شرکت بانوان در رشته موتورسوارى و حضور 
در پیست مانعى وجود ندارد، لباس مخصوص این رشته 

حجاب بانوان را حفظ مى کند..
شهرام شــاه زمانى با اشــاره به صحبت هایى که با امام 
جمعه اصفهان در خصوص موتور ســوارى بانوان داشته 
اســت، گفت: با امام جمعه اصفهان در خصوص موتور 
ســوارى بانوان در پیست صحبت هایى شــده است و 
آیت ا... طباطبایى نژاد به خوبى پذیراى ما بودند و بسیار 
انتقاد پذیر هســتند. ما با آســودگى خاطر مى توانیم اگر 
مشکالتى داشته باشیم با ایشان در میان بگذاریم و در پى 

حل مشکل تالش کنیم تا بانوانمان بتوانند از هیجان این 
رشته استفاده کنند.

وى افزود: در بحث موتورسوارى بانوان بستر براى بانوان 
فراهم است و اعالم مى کنم موتورسوارى براى بانوان در 
پیست نقش جهان در محیطى ایمن و محصور براى بانوان 
آزاد اســت. بانوان مى توانند در زمان هاى اختصاصى در 
کالس ها شرکت کنند و از هیجان این رشته ورزشى لذت 
ببرند. وى ادامه داد: خیلى از بانوان نمى دانند مى توانند در 
رشته اتومبیلرانى و موتورســوارى شرکت کنند. مسئله 
اطالع رسانى بسیار مهم است تا بتوانیم از بین مشتاقان 

این رشته استعدادیابى انجام دهیم.

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
خیزش گرد و غبار، وزش باد از شرق به غرب و شرایط 
فعال شــدن کانون هاى گرد و خاك تا پایان تابستان 

امسال در استان وجود دارد.
منصور شیشــه فروش افزود: وزش باد گرم از شرق به 
غرب به ویژه از سمت انارك، اردستان، نایین و کویرهاى 
مرنجاب، یزد و سمنان تا پایان تابستان جارى در استان 
ادامه دارد که شرایط فعال شدن کانون هاى گرد و خاك 
و آلوده شــدن هواى کالنشــهر اصفهان و شهرهاى 

اطراف را فراهم مى کند.
شیشــه فروش تاکید کرد: عالوه بــر 16 کانون عمده 

گرد و غبار که تا کنون شناســایى و مطالعه شده است، 
کانون هاى نقطه اى و محلى ناشــى از کشــت نشدن 
اراضى کشاورزى به منشــاء ایجاد گرد و غبار در استان 

اصفهان اضافه شدند.
وى با بیــان اینکه حدود یکصد هــزار هکتار از اراضى 
زراعى استان اصفهان به ویژه در مناطق شرقى، شمالى 
و مرکزى زیر کشــت نرفته اســت، اضافه کرد: مقرر 
اســت اداره هاى حفاظت محیط زیست و منابع طبیعى 
اراضــى نقطه اى و محلــى که به کانون هــاى گرد و 
خاك تبدیل شده اند را شناســایى و میزان دقیق آن را 

مشخص کنند.

خیزش گرد و غبار در اصفهان 
تا پایان تابستان

موتورسوارى بانوان در 
پیست بالمانع است

معاون بهداشتى و ســخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
کاشان از شناسایى سه مورد قطعى کرونا هندى در این 

منطقه خبر داد.
مهدى دالورى افزود: سه مورد سویه مشکوك به هندى 
با استفاده از توان آزمایشــگاه بیومارکرهاى مولکولى 
دانشگاه علوم پزشکى کاشان تشخیص و بر پایه نامه 
دریافتى از مرکــز مدیریت بیماریهــاى واگیر وزارت 

بهداشت تایید شد.

وى ادامه داد: با توجه به اینکه قدرت ســویه هندى در 
انتقال به سایر افراد بیشتر از سویه انگلیسى است احتمال 
اینکه موارد بیشــترى از این ســویه در شهرستانهاى 
کاشان و آران و بیدگل وجود داشته باشد بسیار زیاد است.

به گفته وى، نــگاه کلى به وضعیــت کرونا در منطقه 
نشان مى دهد موارد سرپایى و بسترى چند روز اخیر در 
شهرستان هاى کاشــان و آران و بیدگل روند افزایشى 

دارد.

مشاهده 3 مورد قطعى کروناى هندى در کاشان 

معاون فنى و عملیاتى شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اصفهان گفت: مصرف سوخت گاز طبیعى 
خودروها یا سى ان جى ( CNG) در این استان در سه 
ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

10 درصد افزایش یافته است.
ساســان تیمورى افزود: در فصل بهار امسال با وجود 
محدودیت در سفرهاى درون و بیرون شهرى به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا، حدود 138 میلیون مترمکعب 

سوخت سى ان جى در استان مصرف شد.
وى تاکید کرد: اســتفاده از این ســوخت پاك از لحاظ 
اقتصادى به صرفه  است و ســبب کاهش آلودگى هوا و 

جلوگیرى از اتالف سرمایه هاى ملى خواهد شد.
تیمورى خاطرنشان کرد که پایش ها و بازبینى هاى الزم 
توسط کارشناسان این شرکت درباره رعایت موارد الزم 

و استاندارد ســازى جایگاه هاى عرضه سوخت سى ان 
جى (CNG) براى سوخت رسانى ایمن در جایگاه ها 

ه صورت ماهانه و مستمر انجام مى شود.
معاون فنى و عملیاتى شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اصفهــان همچنین از ثبت نــام 10 هزار 
دستگاه خودروى عمومى براى گازسوز شدن به صورت 
رایگان در استان خبر داد و گفت: تاکنون 8600 خودرو 
از آنها گاز سوز شده است. تیمورى  با بیان اینکه ثبت نام 
براى اجراى این طرح همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: در 
این طرح براى خودروهاى عمومى تاکسى و وانت هزینه 
گازسوز کردن رایگان است و براى تاکسى هاى اینترنتى 
بین 20 تا 25 درصد هزینه اخذ مى شــود. به گفته وى، 
اصفهان در اجراى طرح دوگانه سوز کردن خودروهاى 

عمومى به صورت رایگان رتبه چهارم کشور را دارد.

مصرف سوخت CNG در اصفهان افزایش یافت

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از وقوع حریق خودرو در پارکینگ 

یک آپارتمان شش طبقه خبر داد.

فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: در ســاعت 29 دقیقه 
بامداد پنجشــنبه یک مورد حریق خودرو سوارى پژو 
206 در پارکینگ مجتمع مســکونى شش طبقه در 

خیابان کاوه خیابان عادل پور به ستاد فرماندهى آتش 
نشانى اصفهان گزارش شد.

وى افزود: آتش نشــانان از ایستگاه شماره 6 به محل 
حریق اعزام شدند. متأسفانه ساکنان ساختمان 
به دلیل کارایى نداشتن سیستم اطفاى حریق 

نتوانسته بودند آتش را خاموش کنند.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات 
ایمنى شهردارى اصفهان تصریح کرد: آتش 
نشانان بالفاصله پس از حضور به موقع خود به 
دو گروه اطفاى حریق و تجسس جهت خارج 
کردن ساکنان مجتمع مسکونى تقسیم شدند 
و ضمن مهار سریع آتش ساکنان را به موقع از 

ساختمان خارج کردند.
وى گفت: در این حادثه به جز دودزدگى براى یکى از 

ساکنان مشکلى براى دیگران به وجود نیامد.

حریق خودرو در پارکینگ حادثه آفرید

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
25 اتوبوس جدید شهرى از محل 85 درصد از اوراق 
مشارکت 130 میلیارد تومانى، براى اصفهان خریدارى 
شده است.  مسعود بنده خدا ادامه داد: 85 درصد از این 
130 میلیارد تومان براى خریــد اتوبوس و 15 درصد 
باقى مانده براى ایجاد زیرســاخت هاى بى آر تى در 
مســیر منطقه کمتر برخوردار دارك تا شــیخ صدوق 

هزینه مى شود.

وى با بیان اینکه اتوبوس هاى خریدارى شده به زودى 
وارد شهر اصفهان مى شود، گفت: 15 درصد از اوراق 
مشــارکت دریافتى نیز صرف عملیات عمرانى، خرید 
تجهیزات ترافیکى، سیستم کنترل تصویرى حرکت 

اتوبوس ها و ... مى شود. 
بنده خدا اظهار کرد: مســیر جدید شامل خیابان هاى 
دارك، خیابان آیت اله غفارى، هاتف، آیت اله مجلسى، 

نشاط تا شیخ صدوق است.

25 اتوبوس جدید براى شهر اصفهان در راه است

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت استان 
اصفهان، گفت: تمام دوچرخه هاى موجود در بازار وارداتى 
هستند و همین  دوچرخه هاى وارداتى با قیمت هاى بسیار 
باال به فروش مى روند، هر وسیله اى که براى واردات به 

دالر نیاز داشته باشد در وضعیت  خوبى قرار ندارد.  
مهدى غفرانى اظهار کرد: ما دو چرخــه تولید داخلى در 
ایران نداریم. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتور 
ســیکلت اســتان اصفهان افزود: واردات دوچرخه شرط 

خاصى ندارد، فقط با دالر انجام مى شود اما احتمال قاچاق 
بودن دوچرخه هاى وارداتى زیاد اســت همچنین االن 
فروشندگان براى تکمیل موجودى فروشگاه هاى خود با 

دالر آزاد دوچرخه خریدارى مى کنند.
وى، عنوان کــرد: با توجه به بازار خــودرو، تقاضا در بازار 
دوچرخه زیاد اســت اما در این وضعیت اقتصادى حداقل 
دوچرخه هاى معمولى را باید با قیمت هاى باالیى 6 میلیون 
خریدارى کرد، همچنین چندســال پیش مى توانستیم 

موتور سیکلت را  با 10 میلیون تومان خریدارى کنیم اما 
االن با قیمت هاى باالى 20 میلیون باید موتورسیکلت را 

خریدارى کرد.
غفرانى ابراز داشت: هر وسیله اى که براى واردات به دالر 
نیاز داشته باشد در وضعیت  خوبى قرار ندارد، همه اقشار 
جامعه دوچرخه سوار نیستند و خودشــان را الزام به خرید 
دوچرخه نمى کنند، دوچرخه یک وسیله پاك و متناسب 

ترافیک است اما دیگر خرید دوچرخه معضل است.

رئیس کانون کامیونداران استان اصفهان، گفت: 40 
درصد کامیون هاى بیرون شهرى فرسوده هستند، 
رانندگان توان مالى و جســمى ندارند که بخواهند 
شــغل دیگرى  را جایگزین یا خــودروى خود را به 

روزرسانى بکند.
رضــا بابایى پور اظهــار کرد: حمایــت از رانندگان 
کامیون ها انجام مى شود اما براى جلوگیرى از تردد 
کامیون هاى ســالخورده باید راننــدگان جایگزین 
کامیون هاى خود را پیدا کنند تــا بتواند خودروهاى 
فرســوده را کنار بگذارد، رانندگان نمى توانند بیکار 

شوند.
وى، بیان کــرد: عــده اى از رانندگان هســتند که 

عمرشان را در این راه صرف کردند و االن توان مالى و 
جسمى ندارند که بخواهند شغل دیگرى را جایگزین 

یا خودروى خود را به روزرسانى کنند.
وى با اشــاره به دغدغه هاى رانندگان کامیون ها، 
گفت: قطعات ماشین ها بسیار گران است، وقتى که 
دالر افزایش پیدا کرد  قطعات و اجناس افزایش قیمت 
داشــتند و وقتى که دالر کاهش داشت، اجناس به 
همان قیمت باال ثابت ماند. الستیک هایى که وزارت 
صنعت و معدن و تجارت به رانندگان مى داد، کم یاب 
شدند و رانندگان مجبور هستند، آزاد خریدارى کنند 
و همچنین هزینه   تعمیرگاه هــا  براى کامیون ها به 

صرفه نیست.

نیمى از کامیون هاى برون شهرى فرسوده هستند

کف قیمت دوچرخه در بازار؛ 6 میلیون تومان!

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
در خصوص فیلم منتشر شــده در فضاى مجازى پیرامون 
نحوه آبیارى فضاى سبز پارك ایثارگران توضیحاتى ارائه 
کرد و گفت: در شرایط کنونى استفاده از پساب تصفیه شده 

تنها راه نجات فضاى سبز شهر است.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: شهر اصفهان به واسطه وجود 
صنایع آالینده بزرگ و کوچک، متأسفانه یکى از آلوده ترین 
شهرهاى ایران است و تعداد اندك روزهاى هواى پاك در 

این شهر گویاى این ادعا است.

وى افزود: به همین دلیل شــهردارى اصفهان على رغم 
محدودیت هاى مختلف همواره در راستاى ارتقاى کیفیت 
زیست محیطى شهر و زیست پذیر کردن آن از طریق توسعه 
و حفظ فضاى سبز پایدار شهرى تالش کرده است در این 
راستا بافت فضاى سبز شــهر اصفهان به عنوان بخشى از 
هویت این شهر همچنین سرانه باالى فضاى سبز، از جمله 
ویژگى هاى شهر اصفهان است. مدیر عامل سازمان پارك ها 
و فضاى سبز شهردارى اصفهان تصریح کرد: فراهم کردن 
آب مورد نیاز براى فضاى ســبز چهار هزار هکتارى شهر 

اصفهان از دیرباز از طریــق رودخانه زاینده رود و منابع آب 
زیرزمینى که به واسطه جارى بودن رودخانه تغذیه مى شده، 
انجام شده اســت. وى با بیان این که در چند سال اخیر با 
بروز بحران خشکسالى، محدودیت هاى منابع آب، کاهش 
نزوالت جوى و خشکى زاینده رود، باالجبار استفاده از پساب 
تصفیه شده همانند تمامى کشورهاى توسعه یافته، راه نجات 
فضاى سبز شهر بوده است، ادامه داد: بر اساس قانون هواى 
پاك، شهردارى ها موظف به توسعه فضاى سبز و افزایش 

سرانه با استفاده از منابع پایدار پساب هستند.

استفاده از پساب، تنها راه نجات فضاى سبز است

تعدادى از استادکاران مرمت و دوستداران میراث فرهنگى 
استان اصفهان، با حضور در دفتر اتحادیه صنف صنایع دستى 
این استان، خواستار توقف مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... 

تا برگزارى کنگره نقد مرمت و رفع شبهات موجود شدند.
مرتضى فرشته نژاد و فریماه هوشــیار دو مرمتگر بناهاى 
تاریخى، هوشنگ رســام و غالمرضا عنایتى دو هنرمند 
باسابقه کاشى کارى، به همراه چند تن از دوستداران میراث 
فرهنگى اصفهان و همچنین عباس شیردل، رئیس اتحادیه 
صنایع دستى استان اصفهان، روز چهارشنبه نهم تیرماه در 
دفتر این اتحادیه دور هم جمع شدند تا براى نجات مسجد 
شــیخ لطف ا... که مرمت گنبد آن به دست همان مرمتگر 

پیشین آغاز شده، چاره اى بیندیشند.
فریماه هوشیار، کارشناس ارشد مرمت بناهاى تاریخى در 
این نشست، با مرورى بر اظهارات متناقضى که مسئوالن 
میراث فرهنگى استان اصفهان طى دو سال گذشته درباره 
مرمت این گنبد داشته اند، از اینکه هرگز به سؤاالت منتقدان 
پاسخ شفاف و منطقى اى از سوى این اداره کل داده نشده 

اظهار تأسف کرد.
در ادامه، مرتضى فرشــته نژاد، مرمتگر باســابقه بناهاى 
تاریخى اســتان اصفهان گفت: قرار بود من از گنبد بازدید 
کنم، اما گفتند داربست نیست و نمى شود. بااین همه، حتى از 
دور هم پیداست که سربندهاى گنبد مسجد شیخ لطف ا... با 

هم نمى خواند و ترك ها فاصله پیدا کرده است.
وى، با شرح خطر بزرگ ترى که کل مسجد شیخ لطف ا... را 
تهدید مى کند، ادامه داد: زمانى بازاریان گفتند ما مى خواهیم 
در مسجد شیخ لطف ا... نماز بخوانیم و چون براى بخش 

باالى مسجد بلیت فروشى انجام مى شد، تصمیم گرفتند 
پایین را به شبستان تبدیل کنند، اما آیا شاه عباس یا استاد 
محمدرضاى بنا نمى توانستند بعد از ساختن مسجد شیخ 
لطف ا... پایین آن را هم کاشى کنند و شبستان بزنند؟ معلوم 
است که مى توانستند اما نمى خواستند، چون مسجد شیخ 
لطف ا... یک مسجد کوشکى بدون صحن است و رطوبت 

آن باید از طریق همین زیرزمین رد شود.
این استادکار باســابقه مرمت تصریح کرد: متأسفانه تمام 
ناکش هایى که در این قســمت وجود داشت، کور کردند و 
دیوار کشیدند و از آن زمان مسجد شیخ لطف ا... مثل آدمى 
شــده که دم دهان و بینى او را گرفته اند؛ معلوم اســت که 
عن قریب خفه مى شود و مى میرد؛ معلوم است که سقف این 

بناى نفیس ریزش مى کند.
وى افزود: از وقتى این حرکت اشــتباه را انجام دادند مدام 
کاشى ها ترك مى خورد و روى آن را مى پوشانند. بخشى از 
این زیرزمین را هم به کافى شاپ تبدیل کرده اند و براى آن 

آب و فاضالب کشیده اند. 
فرشــته نژاد خاطرنشــان کرد: اســتاد محمدرضا معمار 
مسجد شــیخ لطف ا... از متخصصان رشته هاى مختلف 
مثل صوت شناس و کاشــى کار و ... استفاده کرده و چنین 
شاهکارى را ساخته است. چند صد سال قبل هر کس کار 
خودش را انجام مى داده، اما متأسفانه امروز صوت شناسى 

در دانشکده هاى معمارى هم تدریس نمى شود.
عباس شیردل، رئیس اتحادیه صنف صنایع دستى استان 
اصفهان نیز اظهار کــرد:  وقتى به یکى از مســئوالن در 
استاندارى اصفهان شکایت بردیم که چرا مرمت گنبد شیخ 

لطف ا... را با همان مرمتگــر آغاز کرده اند، گفت بودجه اى 
که لحاظ شده نباید برمى گشت و ما هم گفتیم اگر بودجه 
برگردد، بهتر از این اســت که نگین فیروزه جهان اسالم 

خراب شود.
وى یــادآور شــد: اولیــن و مهم تریــن درخواســت ما 
این اســت که عایق بندى زیرزمین مســجد شیخ لطف 
ا... را بردارند تا بنا به شــکل اولیه خود بازگردد، ســپس، 
یک گروه پژوهشــى قدرتمند وضعیت تمام مســجد را 
بررســى کنند و با حضــور متخصصان بــراى حفظ بنا 

چاره جویى شود.
بعد از ایراد این سخنان، متن نامه سرگشــاده اى که قرار 
است به دست مقام قضایى و نمایندگان اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى برسد، توســط حاضرین امضا شد. در این 
نامه آمده: باید قاطعانه هشدار دهیم که اگر فاز دوم پروژه 
مرمت مانند فاز اول بــا آن ایرادات فاحش انجام شــود، 
ممکن است در آینده شاهد گسســت و ریزش کاشى ها و 
مشکالت فراوان در تزیینات و سازه این گنبد یگانه باشیم 
که ترمیم و جبران آن نیاز به هزینه بسیار باال دارد و عمًال 
تضییع دوباره بیت المال است. ازاین رو از مسئولین، به ویژه 
مقامات قضایى و نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى 
خواهشمندیم تا زمان روشن شــدن پاسخ این سؤاالت و 
شفاف ســازى تمام ابعاد این پروژه، به ویژه مبادالت مالى 
آن، از ادامه کار مرمت جلوگیــرى کرده و اجازه ندهند این 
میراث ارزشــمند جهانى، با یک مرمت غلط براى همیشه 
آســیب ببیند و آبروى این استان و کشــور بیش ازپیش

 خدشه دار شود.

تعدادى از استادکاران مرمت با انتشار نامه سرگشاده خواستار شدند

مرمت گنبد شیخ لطف ا... را 
متوقف کنید
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نگاهى به 3 سریال که 
در شبکه  نمایش خانگى درحال ساخت است
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مریم امیرجاللى بازیگر شناخته شده با انتشــار ویدیویى از فضاى بهم ریخته و غارت شده خانه اش، از سرقت 
خانه اش خبر داد.

بازیگر ســریال هاى «چارخونه»، «ترش و شــیرین» و «متهم گریخت»، در توضیح ایــن ویدیو در فضاى 
مجازى نوشته اســت: جناب آقاى دزد بى وجدان چرا فکر مى کنى همه هنرمندان پولشان از پارو باال مى رود 
که به خودت اجازه مى دهى به حریم خانه آن ها تجاوز کنى؟ آمدى بردى، چرا زندگى را انقدر بهم ریختى؟ این 
را حتما اطمینان داشــته باش این پول هایى را که از راه دزدى در مى آورى خــرج دوا و دکتر خودت و عزیزانت 

مى شود.
بازیگر «خانه به دوش» در ادامه نوشته است: عجب امنیتى برقرار شــده! با هر کسى هم خصومت و دشمنى 

دارید این رسمش نیست.
پیش از این نیز آزیتا ترکاشوند، بازیگر سریال «هیوال» با انتشار تصویرى از فضاى بهم ریخته خانه اش، از دزدى 

و دستبرد به حریم خانه اش در نبودش خبر داده بود.

 وین دیزل ستاره مجموعه فیلم هاى «ســریع و خشمگین» (سریع و خشن) مدعى شد 
فیلمبردارى دو قســمت نهایى این فرنشایز سینمایى ابتداى ســال آینده میالدى آغاز 

مى شود.
نهمین قسمت «سریع و خشــمگین» هفته پیش در حالى روى پرده سینماها رفت که 

توانست به رقم فروش 70 میلیون دالر دست یابد و در دوران کرونا رکورددار شود.
دیزل که نقش دومنیک تورتو را در این مجموعه سینمایى بازى مى کند، درباره ادامه این 
فرنشایز گفت: در ماه ژانویه آینده، من در قسمت دهم بخش اول و بخش دوم «سریع و 

خشمگین» بازى خواهم کرد و این پایان بخش این حماسه سینمایى خواهد بود.
دیزل در واکنش به انتقادها به این قسمت مجموعه «سریع و خشمگین» هم گفت: فیلم 

مطمئنا نقاط نسبتا روشنى دارد، بخش «رانندگى توکیو» دست کم گرفته شده است.
این بازیگر آمریکایى البته تایید کرد قسمت پنجم این فرنشایز بهترین بخش از 9 قسمت 
«سریع و خشمگین» است. فیلمى که عنوانش «ســریع 5» بود و با لوکیشن برزیل به 

یادآورده مى شد.

بازیگر سریال «جزر و مد» گفت: شاید باورتان نشود در این 
مدت چهار کارى که قرارداد بستم و در این 
شرایط سخت بازى کردم هیچ پولى به بنده 

پرداخت نکردند. یکى از آن ها همین 
مجموعه «خوش برگ» اســت 
که متاســفانه تهیه کننده هنوز 

دستمزدى نداده است.
رضا فیاضــى پیرامون آخرین 
فعالیت هــاى خــود در عرصه 
بازیگرى گفت: بــازى من در 

ســریال «جزر و مد» به کارگردانى على عبدالعلى زاده به 
تازگى به پایان رسیده است. قصه این مجموعه متناسب با 
فضاى جنوب کشور بوده و عمده داستان در جنوب کشور 
مى گذرد.  قصه سریال «جزر و مد» درباره آدمى با 
نام لطیف که اصالتا جنوبى و بــا زن و بچه خود 
در تهران زندگى مى کند که در میان داســتان 
ســر او را کاله مى گذارند و خانه او را مى گیرند 
و وى به ناچار به اهواز و بــه خانه پدرى خود بر 
مى گردد تا دوباره به زندگى خود ســر و سامان 

بدهد.
وى در همین راستا افزود: ژانر این سریال اجتماعى 
است و خیلى خوب نوشته شده و فکر مى کنم در اجرا 
هم خوب از آب درآمده باشد. به نظرم در زمان پخش 
این سریال که چهره هاى نام آشنایى هم در 
آن بازى دارند مورد توجه مردم ما قرار 
بگیرد. به جز سریال «جزر و مد»، در 
«اســپینجر» یا «ایران 1500» به 
کارگردانى و تهیه کنندگى علیرضا 
کریــم زاده هم بازى کــرده ام و 

همچنین سریال «دادزن» به تهیه کنندگى محمد شهبازى 
و کارگردانى ســیامک خواجه وند را در دست دارم که قرار 

است پخش آن از رسانه ملى آغاز شود.
فیاضى با اشــاره به مجموعه «خوش برگ» که از شبکه 
امید در حال پخش اســت بیان کرد: اما یک مجموعه در 
حال پخش از شبکه امید هم دارم با نام «خوش برگ» که 
برنامه اى با موضوع معرفى کتاب است. این مجموعه هم 
قصه خوبى دارد و هم جذابیت تصویرى. متاســفانه تعداد 
مخاطبان این مجموعه پایین است و براى آن تبلیغى نشده 

و کسى نمى بینند.
این بازیگر پیشکسوت تلویزیون با اشــاره به آثار ماندگار 
تلویزیــون در درهه هاى اخیر ابراز کرد: قبال دو الى ســه 
شبکه تلویزیونى داشتیم که سریال هاى خاطره انگیزى از 
آنها پخش مى شد، آثار همچون «قصه هاى تا به تا»، «کاله 
قرمزى و پسر خاله» نمونه هایى از این برنامه ها هستند که 
هم دیده مى شدند و هم خاطره انگیزند. ما براى مجموعه 
«خوش برگ» خیلى زحمت کشیدیم و در حال پخش هم 
هست، ولى دیده نمى شود و مخاطبان از پخش آن بى اطالع 
هستند و امیدوارم مخاطبان این 

برنامه را ببینند.

این روزها سه سریال «جیران»، «قبله عالم» و «آهوى 
من مارال» با نگاه به زندگى ناصرالدین شاه براى پخش 

از شبکه هاى نمایش خانگى درحال ساخت هستند.
محتواى سریال هاى نام  برده شده در دوران قاجار و با 
تمرکز بر ناصرالدین شاه مى گذرد. سریال هایى تاریخى 
که امر تاریخى بودن شــان بر پرهزینــه بودن آن ها 
تاثیرگذار اســت چراکه طراحى لباس و صحنه و دیگر 

امور، همت واالیى در منابع مالى را مى طلبد.
هنوز کسى از وجود و لزوم این ســریال هاى تکرارى 
در محتوایى یکســان آگاه نیســت اما به نظر مى رسد 
مردم تاریخ را دوســت دارند، همانطور که پیش از این 
از سریال هایى همچون «شــهرزاد»، «قهوه تلخ» یا 
حتى در زمان حال از «مى خواهم زنده بمانم» استقبال 
کرده اند، پس مى توان یکى از دالیل ساخت آن ها را این 
امر دانســت. البته باید توجه کرد که این مساله در حد 

اعتدال قرار گیرد و موجب دل زدگى در جامعه نشود.
صاحبان آثار از خود بپرسند آیا مخاطب از سریال هایى 
با رنگ و لعاب تکرارى در برهه اى خاص از زمان خسته 
نمى شوند؟ و این سریال ها بر فرهنگ و نیاز فرهنگى 

جامعه چه تاثیرى خواهد گذاشت؟

«آهوى من مارال» یک عاشقانه قجرى
«آهوى من مارال» یک عاشــقانه قجرى ا ســت که 
به کارگردانى و تهیه کنندگى مشــترك سعید خندق 
آبادى و بهروز خوش رزم ســاخته مى شــود اما هنوز 
پلتفرم عرضه کننده آن مشــخص نیست. این سریال 
روایتى از دوره قاجار و عصر ناصرالدین شاه و ماجراى 
دلدادگى ناصرالدین شــاه به دخترى روستازاده را به 

تصویر مى کشد.
خوش رزم یکــى از تهیه کنندگان این ســریال درباره 

ساخت این ســریال عنوان کرده بود که این سریال در 
دو فصل تولید مى شــود. فصل اول 20 قسمت دارد و 

تصویربردارى آن تا پایان مردادماه به پایان مى رسد.
حسن معجونى در نقش ناصرالدین شاه قاجار، الهام کردا 
در نقش انیس الدوله، ترالن پروانه در نقش مارال، شبنم 
مقدمى، لیال بلوکات و علیرضا کمالى از جمله بازیگرانى 

هستند که تاکنون اسم آن ها رسانه اى شده است.
در خالصه قصه این ســریال آمده است: «ناصرالدین 
شاه، دست به ماشــه برده تا آهویى صید کند که آهو 
چشمى، چون باد از راه رسیده و چون برق مى گذرد و به 

دنبالش حال سلطان، صاحبقران مى شود.»

داستان زندگى ناصرالدین شاه و جیران
«جیران» دومین سریال تاریخى حسن فتحى پس از 
«شهرزاد» است و داستان زندگى عاشقانه ناصرالدین 

شاه و جیران را روایت مى کند که پس از مرگ امیرکبیر 
اتفاق مى افتد.

تهیه کننده این سریال اسماعیل عفیفه است و داستان 
آن را احســان جوانمرد و حســن فتحى قلم زده اند تا 
امسال به صورت اختصاصى از پلتفرم فیلیمو به نمایش 

درآید.
بهرام رادان، پرى ناز ایزدیار، امیرحســین فتحى، امیر 
جعفرى، رویــا تیموریان، مهدى پاکــدل، رعنا آزادى 
ور، کتانه افشارى نژاد، ســتاره پسیانى، غزل شاکرى، 
مرتضى اســماعیل کاشــى، هومن برق نورد، مهدى 
کوشــکى و با حضور مریال زارعى بازیگران ســریال 

تاریخى «جیران» هستند.
در خالصه داســتان این سریال آمده اســت: «زنهار 
که طراز و طریقت گم شــده و مجاز و حقیقت به هم 
آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت 

طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهى پس 
بگیرد از ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر که انتقام 
بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته است و امیرکبیر 
در گور خفته است. هر نامى آبســتن ننگ است و هر 
صلحى آبســتن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که باشد 
پناه مى خواهد. قلعه اى مى خواهد که جان پناهش باشد. 
براى اوالد آدم هیچ قلعه اى محکم تر از عشق نیست. 
بدهید همه جا جار بزنند که: ایهالناس! دیروز در حوالى 

تجریش پادشاه شما عاشق شد…»

سریال طنز دوره قاجار
«قبلــه عالم» ســریالى طنــز برآمــده از اتفاق هاى 
تاریخى دوران ناصرالدین شــاه قاجار است که حامد 
محمدى نویسندگى و کارگردانى و منوچهر محمدى 
تهیه کنندگى آن را برعهده گرفته است. در این سریال 

که به صورت اختصاصى از پلتفرم فیلیمو پخش مى شود 
ناصرالدین شاه به دنبال اکسیر حیات است.

نکته قابل توجه سریال «قبله عالم» لوکیشن آن است 
که  در خانــه طباطبایى هاى کاشــان، یکى از بناهاى 
مربوط به نیمه  دوم ســده 13 هجــرى فیلمبردارى 

مى شود.
تا امروز حامد کمیلى در نقش ناصرالدین شــاه، شقایق 
دهقان در نقش مهــد علیا، هــادى کاظمى در نقش 
ظل الدوله و سوگل خلیق در نقش انیس الدوله جلوى 

دوربین رفته اند.
در خالصه داستان این سریال آمده است: ناصر الدین 
شاه ملقب به قبله عالم در آرزوى دست یافتن به اکسیر 
آب حیات است. اکسیر توسط طبیب مخصوص تهیه 
مى شــود، اما با نوشــیدن آن حوادثى پدید مى آید که 

دستمایه سریال کمدى- فانتزى قبله عالم است.

ما و این همه 
ناصرالدین شاه؟!

فیلمبردارى فیلم سینمایى «مهمانى از کارائیب» به کارگردانى 
بهزاد فراهانى و تهیه کنندگى شهرام گیل آبادى با اضافه 
شــدن بازیگران جدید و کامل شــدن گروه، از نیمه 

گذشت.
با اضافه شــدن کامران تفتى، رامین ناصرنصیر، 
مهناز غمخــوار، فهیمه رحیم نیــا، على میالنى، 
مهدى میامى، رامین پورایمان و نوشین تبریزى به 
جمع بازیگران فیلم سینمایى «مهمانى از کارائیب» 
به کارگردانى بهزاد فراهانى و تهیه کنندگى شهرام 
گیل آبادى گروه بازیگران این قصه عاشقانه تکمیل شد.

فیلمبردارى «مهمانى از کارائیب» به نیمه رسیده و این روزها 
گروه در لوکیشنى در حاشیه شهر تهران مشغول فیلمبردارى هستند.

رضا بابک، بیوك میرزایى، شقایق فراهانى، کامران تفتى،  رامین ناصرنصیر، مهناز غمخوار، فهیمه رحیم نیا، 
آذرخش فراهانى، على میالنى، مهدى میامى، رامین پورایمان و شیرین تبریزى بازیگرانى هستند که در 

این فیلم مقابل دوربین رفته اند.
 در خالصه داستان «مهمانى از کارائیب» آمده است: «خیاطى کارکشته عاشق بانویى شده که همسرش 
را اعدام کرده اند. خیاط به دلیل دلبستگى به رفاقت با دوستش، شجاعت بیان این عاشقانگى را ندارد و بانو 
نیز به دلیل وفادارى به شوى رفته اش دهان مى بندد و دل را لجام مى زند. این عشق پنهان داستان ناتمام 

بسیارى از مردان و زنان شرقى است؛ عشق هایى که سرانجامش را باید در فلسفه شرق جست.»

با نبود فیروز کریمى در فصل جدید «ستاره ساز»، شاهد حضور 
وحید شمسایى در جمع داوران این برنامه خواهیم بود.

 ضبط فصل سوم مسابقه «ستاره ساز» از اواخر تیرماه 
آغار مى شود. در این فصل به دلیل مربیگرى فیروز 
کریمى در تیم تراکتورسازى، وحید شمسایى به تیم 

داوران اضافه شد.
در فصل جدید شــاهد حضور خــداداد عزیزى، 
ســیروس دین محمدى و رضا شاهرودى و وحید 

شمسایى به عنوان داور خواهیم بود.
فصل سوم مسابقه «ستاره ســاز» در 45 قسمت تولید 
مى شود. مســابقه استعدادیابى «ستاره ســاز» به کارگردانى 
سعید شمس، تهیه کنندگى جواد فرحانى و اجراى  حسین اسدى و گزارشگرى عباس قانع موضوع کشف 

استعدادهاى فوتبال به شناسایى ستاره هاى آینده ایران در سراسر کشور مى پردازد.

ستاره اسکندرى بازیگر مشهور کشــورمان در جدیدترین تجربه کارى 
خود به جمع بازیگران سریال «میدان ســرخ» ساخته ابراهیم 

ابراهیمان پیوست.
سریال میدان سرخ اولین ســاخته ابراهیم ابراهیمان به 
تهیه کنندگى جواد نوروز بیگى براى پخش در شبکه 
نمایش خانگى است که فیلمبردارى آن با اضافه شدن 

ستاره اسکندرى به جمع ستاره هاى سینما ادامه دارد.
ابراهیم ابراهیمیان کارگردان فیلم هاى «ارسال آگهى 
تسلیت براى روزنامه»، «آااادت نمى کنیم»، «پیلوت» 
و «دابلند» در اولین تجربه ساخت سریال ، داستانى را در ژانر 
هیجان انگیز و اکشن روایت خواهد کرد. ستاره اسکندرى بازیگر 
جدید این سریال با گریمى متفاوت مقابل دوربین قرار گرفته و شخصیت 
ثریا را ایفا مى کند. دیگر بازیگران سریال میدان سرخ عبارتند از: حمید فرخ 
نژاد، امیرحسین آرمان، آرمین رحیمیان، کاظم سیاحى، امید روحانى، مسعود کرامتى، مهتاب کرامتى، على 
مصفا، بهرام افشارى و... سارا سلطانى و على مسعودى نیا نویسندگان این سریال جدید نمایش خانگى هستند.
 سریال میدان سرخ پس از پایان انتشار فصل اول سریال «مى خواهم زنده بمانم» از طریق پلتفرم فیلیمو در 

شبکه نمایش خانگى منتشر مى شود.

«کیانو ریوز» با گل سر 
در پشت صحنه 

«جان ویک4» !

کیانو ریوز در مراســم هاى فرش قرمز به 
مانند هر ستاره هالیوودى دیگرى است. اما 
در تصاویرى که از او سر صحنه فیلمبردارى 
"جان ویک 4"  در آلمان منتشــر شده این 

هنرپیشه 56 ساله ظاهر دیگرى پیدا کرده 
است.

این تصاویر که در باغى در شهر برلین ثبت 
شده اند ریوز را در حالى نشان مى دهند که 
به موهاى بلند خود گل سر زده است! این 
ستاره مشهور یک تیشرت سیاه رنگ به تن 
دارد و در حال صحبت با عوامل فیلم است 
که بعضى از آن ها ماسک به صورت دارند.

ریوز همچنیــن در این تصاویر با ریشــى 
که با دقت اصالح شــده دیده مى شود. از 
چهره خندان او به نظر مى آیــد که از کار 

راضى است.
کیانو در فیلم "جان ویک 4" در نقشــى به 
همین اسم حضور دارد. کار ساخت قسمت 
بعدى فرانشایز اکشــن جان ویک، کمى 
پس از اکران فیلم سوم آن در سال 2019 

آغاز شد.
آوریل ســال گذشــته، چاد استاهلسکى، 
کارگــردان مجموعه فیلم جــان ویک در 
مصاحبــه اى گفت گروه ســاخت فیلم از 
همان ابتدا اســتانداردهاى بسیار باالترى 

براى قسمت بعدى تعیین کردند.
او در اینبــاره گفــت: ایــده اى مطــرح 
کرده ایم که واقعًا بزرگ اســت. به همین 
دلیل داریم درباره  ایــن صحبت مى کنیم 
که کار بیشترى در مورد جان ویک 4 انجام 

دهیم و سعى داریم آن را عملى کنیم.
این کارگــردان همچنین اظهــار کرد تیم 
تولید، داستان کامل ترى براى فیلم بعدى 
در ذهن داشتند و از اینکه نوع نقشه راه در 

اختیار دارند خوشحال هستند.

گروه بازیگران «مهمانى از کارائیب» تکمیل شد

چرا فیروز کریمى از «ستاره ساز» رفت؟

ستاره اسکندرى به «میدان سرخ» رفت

رضا فیاضى: 4 سریال بازى کردم ولى دستمزدم را نداده اند

شرایط سخت بازى کردم هیچ پولى به بنده 
پرداخت نکردند. یکى از آن ها همین 

«خوش برگ» اســت  مجموعه
که متاســفانه تهیه کننده هنوز 

دستمزدى نداده است.
رضا فیاضــى پیرامون آخرین

فعالیت هــاى خــود در عرصه 
بازیگرى گفت: بــازى من در 

فضاى جنوب کشور بوده و عمده داستان در جنوب کشور 
مى گذرد.  قصه سریال «جزر و مد» درباره آدمى با 
خود بچه و بــا زن و نام لطیف که اصالتا جنوبى

در تهران زندگى مى کند که در میان داســتان 
ســر او را کاله مى گذارند و خانه او را مى گیرند 
و وى به ناچار به اهواز و بــه خانه پدرى خود بر 
مى گردد تا دوباره به زندگى خود ســر و سامان 

بدهد.
وى در همین راستا افزود: ژانر این سریال اجتماعى 
است و خیلى خوب نوشته شده و فکر مى کنم در اجرا 
هم خوب از آب درآمده باشد. به نظرم در زمان پخش 
این سریال که چهره هاى نام آشنایى هم در 
آن بازى دارند مورد توجه مردم ما قرار 
بگیرد. به جز سریال «جزر و مد»، در 
«اســپینجر» یا «ایران 1500» به 
کارگردانى و تهیه کنندگى علیرضا 
کریــم زاده هم بازى کــرده ام و 

است پخش آن از رسانه ملى آغاز
فیاضى با اشــاره به مجموعه «خ
امید در حال پخش اســت بیان
حال پخش از شبکه امید هم دارم
برنامه اى با موضوع معرفى کتاب
قصه خوبى دارد و همجذابیت تص
مخاطبان این مجموعه پایین است

و کسى نمى بینند.
این بازیگر پیشکسوت تلویزیون
تلویزیــون در درهه هاى اخیر ابر
شبکه تلویزیونى داشتیم که سری
آنها پخش مى شد، آثار همچون «
ا قرمزى و پسر خاله» نمونه هایى
دیده مى شدند و هم خاطره ان هم
«خوش برگ» خیلى زحمت کش
هست، ولى دیده نمىشود و مخاط
هستند
بر

ه 
ا 
ى

 گله مریم امیرجاللى از جناب آقاى دزد!

تاریخ تولید 2 قسمت نهایى «سریع و خشمگین» فاش شد
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ذوب آهن باز هم باخت تا آژیر قرمز در اردوگاه سبزپوشان 
اصفهانى به صدا درآید. سبزپوشان در یکى از مهم ترین 
دیدارهاى هفته بیســت و پنجم مقابل تراکتور به میدان 
رفته و با وجود بازى خوبى که به نمایش گذاشتند، مقابل 
شاگردان کریمى شکست را پذیرا شــدند تا شرایط این 
تیم در 5 هفته مانده به پایــان رقابت ها بحرانى تر از قبل 

شود.
شاگردان حسینى با احتساب شکست مقابل تراکتور، براى 
یازدهمین بار است که در طول این فصل بازنده زمین را 
ترك مى کننــد و همین امر در کنار فاصلــه 11 امتیازى 
سبزپوشان اصفهانى با قعر جدول، اوضاع ذوب آهن را به 

شدت بحرانى کرده است.
ذوبى ها در حالى راهى تبریز شده بودند که هفته گذشته 
مقابل آلومینیوم اراك تن به تساوى خانگى داده و محکوم 
به شکســت تراکتور بودند؛ اما در عمل این اتفاق رخ نداد 
تا روند ناکامى هاى آنها همچنان ادامه داشته باشد. با این 
نتیجه ذوب آهن 22 امتیازى باقى ماند و با کسب 4 برد، 10 
تساوى و 11 شکست، در رده پانزدهم جدول جاى دارد؛ 
تراکتورى ها نیز با کسب این پیروزى، 36 امتیازى شده و 

به رده چهارم جدول صعود کردند.
ذوب آهن شــرایط بــدى دارد؛ سبزپوشــان اصفهانى 
در 4 هفته اخیــر هیچ بردى نداشــته و همراه با 

ماشین سازى اصلى ترین گزینه هاى سقوط لیگ بیستم 
به شمار مى روند. اگرچه تیم حسینى با سایپا تنها 3 امتیاز 
اختالف دارد، اما کسب 3 شکســت و یک تساوى در 4 
هفته گذشته فشار روحى و روانى زیادى را به کادرفنى و 
بازیکنان ذوب آهن وارد کرده و همین مسئله باعث شده 
تا ضریب اشــتباهات فردى بازیکنان این تیم به شــکل 
چشــم گیرى افزایش پیدا کند. اتفاقى که در بازى مقابل 
تراکتور نیز رخ داد و ذوبى ها با وجــود بازى خوبى که به 
نمایش گذاشتند، روى یک اشــتباه بچگانه نتیجه بازى 

را واگذار کردند.
ذوب آهن مقابل تراکتور بازى هجومى به نمایش گذاشت 
و بازیکنان این تیم با وجود عدم کســب نتیجه عملکرد 
قابل قبولى داشتند اما شیوه بازى 2 تیم مشخص مى کند 
که تراکتورى ها آنالیز دقیقى از شیوه بازى ذوبى ها داشته 
و در طول بازى تمــام راه هاى نفوذ این تیم را بســته و 
نیروى هجومى ذوبى هــا را به خوبى کنتــرل کردند. از 
طرف دیگر مشــکل همیشــگى ذوبى ها یعنى نداشتن 
مهاجم شــش دانگ و فرصت طلب بــراى مواقع لزوم و 
گره خــوردن کار، در این بازى باز هم نمــود پیدا کرده و 
سبزپوشــان اصفهانى با وجود موقعیت هاى پرشــمارى 
که ساختند، نتوانســتند از آنها بهره کافى ببرند. نگاهى 
به آمار بازى نشــان مى دهد که شــاگردان حسینى در 
تعداد موقعیت هاى گلزنى بهتر عمل کــرده و با به ثبت 
رساندن 23 شوت و 8 شوت درون چهارچوب، امید به گل 
بیشترى نسبت به شــاگردان کریمى خلق کردند؛ با این 
وجود کمبود یک مهاجم کامل و چهارچوب شناس بالى 
جان ذوب آهن شده و مانع از گلزنى سبزپوشان اصفهانى

 شد.
دلیل اصلى ضعف ذوب آهن در چند بازى اخیر را مى توان 

فشار باالى روانى و استرس ســنگین بازیکنان این تیم 
دانست. ذوبى ها از شکست مى ترسند و همین نکته این 
تیم را تحت فشار زیادى قرار داشت که منجر به کاهش 
تمرکز بازیکنان و سردرگمى آنها در انجام وظایف محوله 

شده است.
ذوب آهن مقابل تراکتور همان گونه بازى کرد که شاگردان 
کریمى به دنبال آن بودند. فشار روانى ناشى از ناکامى هاى 
اخیر و اســترس حاکم بر بازیکنان ذوب آهن موجب شد 
شــاگردان حســینى از همان دقایق ابتدایى بازى رو به 
بازى احساسى آورده و با حمالت پردامنه سعى به رسیدن 
به گل داشــته باشــند؛ اتفاقى که مطابق میل بازیکنان 
تراکتور بوده و شــاگردان کریمى با جمع شدن در زمین 
خودى و پرســینگ شــدید سبزپوشــان، مانع از گلزنى 
ذوبى ها شــده و با حمالت سریع و ارســال هاى عمقى، 
از ضعف مفرط خط دفاعى ذوب آهن نهایت اســتفاده را 

کردند.
سبزپوشــان اصفهانى در این بازى عــالوه بر نبود یک 
بازیکن لیدر و فرصت ســوزى مهاجمان، دقیقًا از جایى 
ضربه خوردند که بارها توســط منتقدان و در تحلیل هاى 
مختلف به عنوان پاشنه آشــیل تیم مطرح شده و هشدار 
داده شده بود که در صورت رفع نشدن این نقطه ضعف، 

براى این تیم مشکل ساز مى شود.
همان طور که بارها اشاره شده، یکى از بزرگ ترین نقاط 
ضعف ذوب آهن اشــتباهات فردى مرگبــار مدافعان و 
از هم پاشــیدگى ســریع خط دفاعى این تیم در زمانى 
است که شــدیداً تحت فشــار قرار گرفته باشند؛ ضعف 
بزرگى که نمایانگر عدم آمادگى روانى و نداشتن تمرکز 
کافى بازیکنان این تیم در لحظات ســخت و پرفشــار

 است.

دالیل باخت ذوب آهن 
در مصاف با تراکتور

 دو صحنه جنجالى در محوطه جریمه پرسپولیس و گل گهر، تنها 
صحنه هاى داورى روز اول هفته بیست و پنجم لیگ برتر نبودند 
و ساعتى پیش از شروع آن بازى، یک پنالتى عجیب و جنجالى هم 
در ورزشگاه بنیان دیزل رخ داد. در این صحنه پس از ارسال کرنر، 

داور نقطه پنالتى را نشان داد تا اعتراض ذوبى ها برانگیخته شود.
مجتبى حسینى که فصل گذشته تبریز را با خاطره تلخ از دست دادن 
صعود به لیگ برتر ترك کرد، اعتراض شدیدى به داور انجام داد و 
کادرفنى ذوب آهن نیز با نمایش تصویر لحظه پنالتى به داور قصد 

داشتند که او را مجاب کنند از تصمیمش صرف نظر کند.
ابتدا تصور مى شد که داور خطاى هند گرفته اما پیگیرى ها حاکى 
از آن است که یاسر همرنگ برخورد مجتبى حقدوست با بازیکن 
تراکتور را پنالتى گرفته و در واقع خطــاى هند را مدنظر قرار نداده 
است. این در حالى است که برخورد حق دوست نیز به شکلى کامال 

مشکوك انجام شد.
ذوب آهن از همان دقیقه 10 بازى را از دست داد و یک گام دیگر 
به سقوط نزدیک تر شــد. یکى از اعضاى کادرفنى تیم ذوب آهن 
که این فصل با مشکالت داورى دســت و پنجه نرم کرده، در این 
خصوص گفت: «کمیته داوران بیاید و توضیح بدهد که چرا اینقدر 
اشتباهات داورى باید علیه یک تیم در طول یک فصل رخ بدهد.»

پس از پایان بازى کادر فنى ذوب آهن به شدت نسبت به عملکرد 
داورى و سوتى که به نشانه پنالتى زد، اعتراض داشتند و در زمانى که 
تیم داورى در میانه زمین قصد خروج از زمین را داشت، چند نفرى 
از کادر فنى سبزپوشان به سمت او رفتند و براى دقایقى استادیوم 
بنیال دیزل تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته بود. آنها در این چند 
ثانیه با نشان دادن موبایلى صحنه اى که منجر به پنالتى شد، به داور 

مسابقه مى گفتند که در تصمیمش دچار اشتباه شده است.

6 بازیکن پرسپولیس در پایان این فصل آزاد مى شوند و مى توانند تیم 
جدیدى را براى خود انتخاب کنند. باشگاه مى گوید هر 6 بازیکن ابراز 
تمایل کرده اند که قراردادشان را با پرسپولیس تمدید کنند، هرچند 
هنوز تکلیف لژیونر شدن حســن کنعانى زادگان و احمد نوراللهى 

مشخص نیست.
البته بازیکنان این شرط را هم گذاشته اند که اول تکلیف 40 درصد 
طلب و پاداش هاى این فصل شان روشن شود تا با خیالى آسوده پاى 

میز مذاکره با باشگاه پرسپولیس بنشینند. 
برخى مى گویند کار انتقال کنعانى زادگان به لیگ ستارگان قطر تمام 

شده ولى باشگاه شانس حفظ نوراللهى را دارد.

مراسم قرعه کشــى مرحله پایانى انتخابى جام جهانى 2022 قطر 
در کواالالمپور مالزى به صورت مجازى برگزار شد و بدین ترتیب 
حریفان شاگردان دراگان اسکوچیچ در مرحله نهایى این رقابت ها 

مشخص شدند.
گروه A: ایران، کره جنوبى، امارات، عراق، سوریه، لبنان
گروه B: ژاپن، استرالیا، عربستان، ویتنام، عمان، چین

رقابت هاى مرحله پایانى انتخابى جام جهانى 2022 قطر، شهریور 
ماه امسال آغاز خواهد شد.

تیم هاى اول و دوم هر گروه (4 تیم) به صورت مستقیم به جام جهانى 
2022 صعود مى کنند و تیم هاى ســوم گروه A و B پس از بازى با 
یکدیگر و مشخص شدن تیم برتر، به مصاف نماینده اقیانوسیه یا 

آمریکاى جنوبى مى روند.

 مهدى قائدى مهاجم استقالل که عملکرد بسیار خوبى در این تیم 
داشته، با پیشــنهادات تازه اى روبه روست. این بازیکن دو فصل 
دیگر با آبى ها قرارداد دارد ولى شــاید در تابستان امسال از جمع 

بازیکنان این تیم جدا شود. 
علیرضــا نیکومنش مدیــر برنامه هــاى این بازیکــن درباره 
پیشــنهادات او و همینطــور احتمــال جدایى اش از اســتقالل 
مى گوید: «پیشنهادات زیادى براى قایدى به دست ما رسیده. صد 
البته تصمیم نهایى را در این زمینه با هماهنگى باشگاه استقالل 
مى گیریم چون این بازیکن دو فصل دیگر با باشگاه قرارداد دارد.» 
او درباره پیشــنهادات مهدى توضیح مى دهــد: «این بازیکن از 
لیگ هاى مختلفى از جمله بلژیک، 
یونــان، روســیه و پرتغــال 
پیشــنهاد دارد. همچنین از 
قطر هم پیشنهاداتى رسیده 

است.»

بر اساس اعالم سایت فوتبال دیتابیس، تیم فوتبال سپاهان، با 1502 
امتیاز، در رتبه ســوم ایران قرار دارد. طالیى پوشان با دو پله صعود 
نســبت به هفته قبل، در رتبه 286 جهان قرار دارند. سپاهان بدون 

تغییر نسبت به رده بندى پیشین در رتبه 17 قاره کهن باقى ماند.
ذوب آهن، دیگر تیم اســتان اصفهان با 1363 امتیاز هفتمین تیم 
ایران است و در رده 79 آسیا و 857 دنیا جاى دارد. این در حالى است 
که در لیگ بیستم و در فاصله شش هفته مانده به پایان این رقابت ها 
خطر سقوط به لیگ یک این تیم پرافتخار اصفهان را تهدید مى کند.

در این رده بندى، پرسپولیس مانند هفته قبل در رتبه سوم تیم هاى 
آسیایى قرار دارد. سرخپوشان پایتخت در رده بندى جهانى با 1620 
امتیاز و با 2 پله صعود نسبت به هفته گذشته، در رتبه 96 و باالتر از 

تیم هاى مطرح بشیکتاش ترکیه و برایتون انگلیس قرار گرفتند.
تیم اســتقالل با 1535 امتیاز، مانند رده بندى پیشین در رتبه دوم 
فوتبال باشــگاهى ایران قرار گرفته اســت. آبى پوشان پایتخت با 
10 پله صعود نســبت به هفته قبل، در رده 216 جهان جاى دارند. 
استقاللى ها در قاره آسیا نیز با 3 پله صعود نسبت رده بندى پیشین 

به رتبه دهم رسیده اند.
بایرن مونیخ، منچستر سیتى و اینتر میالن، برترین تیم هاى جهان 

اند.

وى اى آر موبایلى 
در تبریز کار نکرد 

خواسته سنگین 6 ستاره 
پرسپولیس براى ماندن

ایران باز هم به کره خورد

رونمایى از پیشنهادات قائدى

سپاهان، همچنان 
سومین تیم  برتر ایران

ذوب آهن 4 بازى سرنوشت ساز دارد

 استرس باال، اشتباهات فردى و نبود یک مهاجم چهارچوب شناس

پیراهن شماره 10 تیم فوتبال آ.اك یونان به کریم انصارى فرد مهاجم ایرانى این تیم رسید.
تیم فوتبال آ. اك یونان که در اردوى آماده سازى اتریش حضور دارد، روز گذشته در دیدارى تدارکاتى به 

مصاف تیم ویتس هلند رفت و با نتیجه 3 بر یک پیروز شد.
کریم انصارى فرد مهاجم ایرانى آ. اك در نیمه نخست براى این تیم به میدان رفت. 

نکته قابل توجه این مسابقه، تغییر شــماره پیراهن مهاجم ایرانى تیم آ. اك بود. انصارى فرد فصل گذشته 
پیراهن شماره 11 را بر تن مى کرد ولى این فصل شــماره 10 را انتخاب کرده است و با این پیراهن در بازى 

دوستانه به میدان رفت.

پیراهن شماره 10 تیم آ.اك به کریم رسید

شدت
ذوبى ه
مقابل

به شکس
تا روند
نتیجه
تساوى
تراکتو
به رده
ذوب آه

جمله بلژیک، لیگ هاى مختلفى از
یونــان، روســیه و پرتغــال 
پیشــنهاد دارد. همچنین از 
هم پیشنهاداتى رسیده  قطر

است.»

پی

نک
پی
د

تعداد موقع
3رساندن 3

بیشترى نس
وجود کمبو
ذوب جان

 شد.
دلیل اصلى

 کارشــناس فوتبال گفت: نبود قاســم حدادى فر براى 
ذوب آهن یک معضل بســیار  بزرگى شــده چون قاسم 
خودش یک تیم اســت و مى توانســت عملکرد بهترى 
براى ذوب آهن داشــته باشــد کــه متاســفانه حضور

 ندارد.
حمیدرضا بابایى در خصوص عملکرد سرمربى ذوب آهن 
تصریح کــرد: ذوب آهن و هر تیم دیگــرى در نیم فصل 
نمى تواند تغییرات زیادى را ایجاد کند یا اگر هم بخواهد 
تغییرات زیادى را ایجــاد کند بازیکنــان تاثیرگذارى را 
نمى تواند جذب کند، با آمدن حســینى تغییرات نمود کرد 

و چند بازى را برنده شدند و چند مساوى گرفتند که االن 
این امتیاز را دارند. بابایى ادامه داد: مجتبى به عنوان یک 
استاد کار ساختمان است در حالى که مصالح همان مصالح 
است و فقط مهندس ساخت عوض شده که شاید سریع تر 
ساخته شود همانطور که حسینى توانست امتیاز جمع کند 
ولى مصالح همان اســت و تغییراتى ایجاد نشد که بتوان 

ساختمان را سریع تر به عمل برسانیم.
وى افزود: ذوب آهن 4 بازى سرنوشت ســاز دارد که یکى 
هم با سپاهانى اســت که در کورس قهرمانى مى جنگد 
و دو بازى دیگر هم با تیم هاى مســتقیم اســت؛ به هر 

حال شرایط بســیار حادى اســت و نام ذوب آهن در این 
جایــگاه نباید باشــد، کادر فنى و مدیریــت تالش خود 
را کرده ولــى از اول بناى این ســاختمان بد گذاشــته 

شد.
بابایى در پایان گفت: تمام شــانس ذوب آهــن در ادامه 
نساجى و سایپا اســت که ذوب آهن شانس بیشترى دارد 
به این دلیل که با هر دو رقیب در خانه خودش بازى دارد 
و مى تواند از این فرصت اســتفاده کند، بازى مقابل سایپا 
سرنوشت ســاز اســت و اگر ذوب آهن نتیجه  نگیرد خطر 

ساز مى شود.



0606آگهىآگهى 4075 سال هجدهمشنبه  12 تیر  ماه   1400

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

برابر راى شماره 140060302026002819 مورخ 1400/03/02 هیات چهار آقاى 
ابراهیم جمالیان خوراسگانى به شناسنامه شماره 116 کدملى 1291315365 صادره 
اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 250,70 مترمربع 
پالك شماره 11255 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى میباشد. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/12 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/04/27 - م الف: 1158158 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال 

اصفهان /4/213

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 1009مورخه  1400/02/22 آقاى محمد فخرائى فرزند قربانعلى نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه سفتکارى شده  به مســاحت 140/80 مترمربع مجزى شده از 
پالك شــماره 502 اصلى  واقع در قطعه 6 از بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضیان از طریق انتقال قطعى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/12- تاریخ انتشار دوم: 1400/04/27 - 1157188 / م الف - مهدى 

صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /4/215

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

راى شماره 140060302026005050 مورخ 1400/04/07 هیات چهار آقاى مرتضى 
بنى چقائى به شناسنامه شماره 1332 کدملى 1285756967 صادره اصفهان فرزند قنبر 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 75,78 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 
مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى اسداله طوطیان. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/12 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/04/27 - م الف: 1158133 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال 

اصفهان /4/217

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003607 مورخ 1400/03/17 اعظم کاله دوزان 
فرزند مصطفى بشماره شناسنامه 66573 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281764884 
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 202/36 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى 
از مالک رسمى شاپور ایروانى فرزند محمدعلى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27 - م الف: 1157519 - مهدى شبان - رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/219

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027002954 مــورخ 1400/03/03 محمــد مهدى 

خراسانى فرزند مجید بشماره شناسنامه صادره از اصفهان بشماره ملى 1271597871 
در ششــدانگ یکباب انبار احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 14 فرعى از 
اصلى 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 662/15 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى عبدالرحیم حسینى زاده. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27 - م الف: 1157381 - مهدى 

شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/221

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

برابر راى شــماره 140060302026004499 مــورخ 1400/03/27 هیات دو آقاى 
مهدى جاللى ماربینى به شناسنامه شماره 885 کدملى 1189206331 صادره اردستان 
فرزند رضا نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 32,16 
مترمربع از پالك شــماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالکیت محمود نشاسته گر
و راى شــماره 140060302026004498 مورخ 1400/03/27 هیات دو خانم منیره 
ماندنى ماربینى به شناسنامه و کدملى 1180017730 صادره اردستان فرزند مرتضى 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32,16 مترمربع از پالك 
شماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت محمود نشاسته 
گر. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
 توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27 - م الف: 1157369 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/223

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

برابر راى شماره 139960302026024263 مورخ 1399/11/30 هیات خانم طاهره 
مشتاقیان به شناسنامه شماره 17 کدملى 1291076387 صادره اصفهان فرزند کاظم 
بصورت ششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 119 مترمربع از پالك شماره 15189 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت ناصر سهیلیان خوابجانى. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/12 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/04/27 - م الف: 1157508 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال 

اصفهان /4/225

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

برابر راى شــماره 140060302026001935 مورخ 1400/02/13 هیات یک خانم 
پروانه یزدانى کچوئى به شناسنامه شــماره 26 کدملى 1170995853 صادره لنجان 
فرزند على رضا بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 61,32 مترمربع از پالك 
شماره 18 فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/27 - م الف: 1157151 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان 

4/227/

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

برابر راى شــماره 140060302026001749 مــورخ 1400/02/07 هیات دو آقاى 
خانم آزاده کالنترى دهقى به شناسنامه شماره 56961 کدملى 1280994207 صادره 
اصفهان فرزند فرج بصورت ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 230 مترمربع از 
پالك شــماره 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق قرارداد واگذارى وکالتنامه متعدد و موافقت شهردارى با کسر 
از سند شهردارى. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27 - م الف: 1157411 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/229

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008001077 - تاریخ ارســال نامه: 1400/04/05 نظر 
به اینکه سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 17/3011 
فرعى از یک اصلى که به شــماره 9669 تبدیل گردیده و در دفتــر 51 صفحه 195 
بنام فاطمه ســلطان ممیز ثبت و ســند صادر گردیده اینک آقــاى ناصر عموهادى 

وکالتًا از طرف ورثه فاطمه ســلطان ممیز با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 
140021702008004664- 1400/3/29 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 20360- 1400/3/25 به گواهى دفترخانه شماره 
292 شهرضا رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
1158474- مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى /4/231

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008001057 - تاریخ ارسال نامه: 1400/04/03 نظر به 
اینکه سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالك ثبتى شماره: 17/3011 
فرعى از یک اصلى که به شماره 9669 تبدیل گردیده و در دفتر 191 صفحه 454 بنام 
زهرا آقاسى ثبت و ســند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 140021702008004663- 1400/3/29 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 20362- 1400/3/25 به گواهى دفترخانه 
شماره 292 شهرضا رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
1158468- مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى /4/232

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008001060 - تاریخ ارسال نامه: 1400/04/03 نظر به 
اینکه سند مالکیت تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالك ثبتى شماره: 
17/3011 فرعى از یک اصلى که به شماره 9669 تبدیل گردیده و در دفتر 191 صفحه 
451 بنام ناصر عموهادى ثبت و ســند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده: 140021702008004662- 1400/3/29 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 20361- 1400/3/25 به گواهى 
دفترخانه شماره 292 شهرضا رسیده است مدعى اســت که سند مالکیت آن به علت 
جابجایى مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 
نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1158476- مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از 

طرف محمدحسن صمصامى /4/233

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008001076 - تاریخ ارســال نامه: 1400/04/05 نظر 
به اینکه ســند مالکیت دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه پالك ثبتى شماره: 
2774 فرعــى از 2- اصلى کــه در دفتر 76 صفحــه 374 بنام یداله آقاســى ثبت و 
ســند صادر گردیده اینک ورثــه نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 
140021702008004661- 1400/3/29 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 20359- 1400/3/25 به گواهى دفترخانه شماره 
292 شهرضا رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
1158478- مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى /4/234

آگهى تحدید حدود صادره از سوى هیأت موضوع بند 2 ماده 
1 قانون الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمایت از تولید و 

عرضه مسکن مسقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تیران 
و کرون 

پیرو آگهى ابالغ مفاد آراء مــورخ 1400/03/17 و 1400/02/04 و 1400/04/08 به 
موجب ماده 10 آیین نامه اجرایى قانون الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن تحدید حدود امالك واقع در شهر تیران و رضوانشهر و روستاى 
ورپشت براى یک نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه کسى نسبت به آنها اعتراضى داشته 
باشد از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت 30 روز اعتراض خود را به 
صورت مکتوب به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان تیران و کرون تسلیم و پس از 

تاریخ تسلیم اعتراض، ظرف یک ماه دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهى 
تقدیم دادخواســت را به این واحد ثبتى ارائه نماید بدیهى است در صورت عدم وصول 
اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهى عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و 

امالك، عملیات ثبتى با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد. 
فروعات ذیل واقع در شهر تیران - 1 اصلى بخش 12 اصفهان: 

1ـ پالك 8737 فرعى مجزى شده از 1 اصلى ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
16/16 مترمربع به نام خانم لیال قارى فرزند رضا 

2ـ پالك 8740 فرعى مجزى شده از 1 اصلى ششــدانگ قسمتى از یک باب خانه به 
مساحت 28/68 مترمربع به نام خانم رقیه دادخواه فرزند محمد على 

3ـ پالك 8738 فرعى مجزى شده از 1 اصلى ششــدانگ قسمتى از یک باب خانه به 
مساحت 28/38 مترمربع به نام آقاى محمد آذر هوش فرزند على 

4ـ پالك 8680 فرعى مجزى شده از 1 اصلى ششــدانگ قسمتى از یک باب خانه به 
مساحت 136/35 مترمربع به نام آقاى محمد فرقانى فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ 

مشاع و خانم عزت معتمدى فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع. 
5ـ پالك 2857 فرعى مجزى شده از 1 اصلى ششــدانگ قسمتى از یک باب خانه به 
مســاحت 240/62 مترمربع به نام آقاى على اصغر جهانبخــش تهرانى فرزند عباس 
نسبت به 144 سهم مشاع از 504 سهم آقاى على اکبر جهانبخش تیرانى فرزند عباس 
نسبت به 144 سهم از 504 سهم و خانم شــهربانو جهانبخش فرزند عباس نسبت 72 
سهم مشاع از 504 ســهم و خانم فاطمه جهانبخش تیرانى فرزند عباس نسبت به 72 
سهم مشاع از 504 ســهم و خانم پروین جهانبخش فرزند عباس نسبت به 72 سهم 

مشاع از 504 سهم. 
6ـ پالك 8425 فرعى مجزى شده از 1 اصلى ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

143/05 مترمربع به نام آقاى داود شاه وردى ورپشتى فرزند محمدرضا. 
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براى روز یکشنبه 1400/05/03
شهر رضوانشهر 2- اصلى 

1ـ پالك 4598 فرعى از 2 اصلى ششدانگ یکباب خانه به مساحت 372/08 مترمربع 
به نام خانم طیبه سادات مطلبى فرزند سید محمود. 

2ـ پالك 4601 فرعى از 2 اصلى ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233/74 مترمربع 
به نام خانم اعظم سلیمانى فر فرزند قدرت اهللا. 

3ـ پالك 4577 فرعى از 2 اصلى ششدانگ یک باب خانه به مساحت 348/63 مترمربع 
به نام آقاى ابراهیم مختارى فرزند اکبر.

براى روز یکشنبه 1400/05/03
روستاى ورپشت 13- اصلى 

1ـ پالك 195 فرعى از 13 اصلى ششدانگ یک باب خانه به مساحت 163/19 مترمربع 
به نام خانم فاطمه مویدى فرزند على نسبت به سه دانگ مشاع و خانم زهرا خدائى نسبت 

به یک دانگ مشاع و آقاى على خدائى نسبت به دو دانگ مشاع. 
2ـ پالك 1279 فرعى از 13 اصلى ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع 

به نام خانم بهناز حیدریان فرزند جلیل 
3ـ پالك 763 فرعى از 13 اصلى ششدانگ یک باب خانه به مساحت 193/10 مترمربع 

به نام خانم ماهرخ قاسمى فرزند على.
براى روز یکشنبه 1400/05/03

تاریخ انتشار: 1400/04/12- م الف: 1158483- سید محمدحسن مصطفوى - رئیس 
اداره ثبت اسناد شهرستان تیران و کرون /4/235

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003698 مــورخ 1400/03/18 مهــدى جانى 
پوربروجنى فرزند آقاجان بشــماره شناســنامه 8472 صادره از بروجن بشــماره ملى 
4650084751 در ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 130 فرعى از اصلى 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/32 
مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى على ترکیان کردآبادى 
فرزند حســنعلى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/27 - م الف: 1157277 -مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/246

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

برابر راى شــماره 139860302026022209 مورخ 1398/12/19 و راى اصالحى 
شــماره 139960302026007972 مورخ 1399/04/19 هیات یک آقاى محمود 
ترك مورنانى به شناســنامه شــماره 1445 کدملى 1285529944 صادره اصفهان 
فرزند رضا به صورت ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 13,40 مترمربع از پالك 
شــماره 13306 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى میباشــد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/27 - م الف: 1157448 - اداره ثبت اســناد و امالك منطقه شمال

 اصفهان /4/244

آگهى تغییرات
 شرکت پارســا طب سپنتا ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 54664 و شناســه ملى 
14005185523 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/11/26 موسســه حسابرسى امین 
تدبیر بصیر (حسابداران رسمى) به شماره ثبت 
22018 و شناسه ملى 10103512680 به 
سمت بازرس اصلى و الناز پازاج به شماره ملى 
1270739794 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1158620)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سپهر آزمون مهر آیین درتاریخ 1400/04/05 به شماره ثبت 68167 به شناسه ملى 14010121482 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خدمات مهندسى 
(طراحى ، نظارت ، اجرا ) در زمینه برق و ابزار دقیق و مکانیک و عمران مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمى و فوالد و ســیمان ، تولید ، انتقال و توزیع برق ، تعمیر و نگهدارى وتست و راه اندازى صنایع مذکور ، ارائه خدمات بازرگانى وتامین قطعات صنایع 
فوق ، ارائه مشاوره در زمینه خدمات مهندسى برق وازار دقیق و مکانیک و عمران – تولید، تهیه و توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - شرکت در مناقصات ومزایدات ارگان هاى دولتى و خصوصى – انعقاد قرارداد با اشخاص 
حقیقى و حقوقى- اخذ وام و تسهیالت واعتبارات از بانک هاى دولت و خصوصى در جهت تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى نمایندگى و ایجاد شعب در سراسر کشور- شرکت در نمایشگاههاى داخلى وخارجى – مشارکت در امر تولید کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى – تامین نیروى انسانى مورد نیاز اشخاص حقیقى و حقوقى به صورت موقت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، محله باغ زیار ، کوچه حمام فرهنگ [119- 14] ، بلوار کشاورز ، پالك 539 ، پالك قدیمى 537 ، طبقه اول ، واحد غربى کدپستى 8177795361 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1308/28 مورخ 1400/03/23 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارباغ باال اصفهان با کد 1308 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى امین اصفهانى زاده به شماره ملى 0077963512 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى فدائى خواه تهرانى به شماره ملى 1289230463 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
اسماعیل صاحبى اصفهانى به شماره ملى 1292728711 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سامان نجاریان به شماره ملى 1288285809 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 سال خانم الهام فرقانى به شماره ملى 1292012439 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1158613)
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تابستان پیش روى ما قرار داشته و فصل پشه نیز 
فرا رسیده است. به نظر مى رسد یک قرارداد مخفى 
بین پشه ها و مگس ها در تابستان وجود دارد که 
یکى از آن هــا در طول روز مــا را کالفه کرده و 

دیگرى شب ها به سراغ ما بیاید. 
از ســوى دیگر همزمان با تخم ریزى پشــه ها، 
نوع ماده این حشــره نیازمند مکیدن خون سایر 
موجودات براى تغذیه تخم هاى خود است و حاال 
ممکن است این سوال پیش آید که پشه ها چگونه 

رگ هاى بدن ما را پیدا مى کنند. 
بررسى هاى حشره شناسان نشان مى دهد به دنبال 
دى اکســید کربن که در نفس ، بوى بدن و درجه 
حرارت ما آزاد مى شود ، پشه ها در جستجوى خون 

به انسان و سایر مهره داران جذب مى شوند.
هنگامى که یک پشــه منبع خون خود را ردیابى 
کرد، دو لوله ویژه مکنده خرطومى شــکل خود را 
به پوســت قربانى وارد مى کند. این حشره از یک 

لوله براى تزریق آنزیمى جهت جلوگیرى از لخته 
شدن خون استفاده کرده و با کمک  لوله دیگر نیز 
خون را مى مکد. دلیل ایجاد حس خارش و ملتهب 
شدن محل گزش پشه ها نیز همین تزریق آنزیم 

پیشگیرى کننده از لخته شدن خون است.
باید توجه داشــت که پشــه ها خون را به عنوان 
منبع انرژى براى خود نمى مکند. آنها مواد غذایى 
خود را از قندهاى گیاهى تأمین مى کنند. در واقع 
پشه هاى ماده از خونى که مى مکند براى تغذیه 
فرزندانشان اســتفاده کرده و تخم هاى خود را با 

خون من و شما سیراب مى کنند.
بررســى هــاى انجام شــده نشــان مــى دهد 
پشــه ها براى پیدا کردن رگ هاى قربانى، ابتدا 
شاخک هاى خرطومى خود را به داخل پوست وارد 
کرده و به دنبال مویرگ ها مى گردند. آن ها قابلیت 
خوبى براى تشخیص دماى بدن داشته و همچنین 
به بدن هاى گرم تر، عالقه بیشترى دارند. توصیه 

مى شود در هنگام مواجه با پشه ها به پوست خود 
آبلیمو مالیده یا از پمادها و اسپرى هاى دور کننده 

حشرات استفاده کنید.
 در حقیقــت پشــه هــا از طریق گیرنــده هاى 
حرارتى و دنبــال کردن بوى دى اکســید کربن 
بدن شــما، رگ هایتان را پیدا مى کنند و با از بین 
بردن این عوامل مى توانیــد آن ها را گمراه کنید. 
یکى دیگر از موارد دور کننده پشــه ها، پوشیدن 
لباس هایى با رنگ روشن اســت زیرا پشه ها به 
طور طبیعــى به رنگ هاى تیره تمایل بیشــترى

 دارند.
 در آخر خبر خوبى که باید در این رابطه به شــما 
بدهیم، این اســت که به طور معمول پشــه ها به 
دنبال نیش زدن انســان نبوده و انســان ها منبع 
خون ایده آلى براى آن ها محسوب نشده و معموًال 
پشه ها ترجیح مى دهند اسب ها ، گاوها و پرندگان 

را هدف قرار دهند.

پشه ها چطور رگ هاى بدن ما 
را پیدا مى کنند؟

یک فوق تخصص بیمارى هاى غدد و متابولیســم گفــت: عوامل ژنتیکى و 
محیطى از دالیل تعریق بیش از حد بدن افراد هستند.

پوپک اسدى گفت: عرق کردن مکانیسم طبیعى براى خنک نگه داشتن بدن 
است، هنگامى که تعریق بیشتر از حد باشــد به آن هایپرهیدروز مى گویند که 
پاتولوژیک است خصوصا اگر بدون ارتباط به گرماى هوا یا فعالیت ورزشى باشد. 
هایپرهیدروز یا تعریق بیش از حد مى توانــد در کل بدن رخ دهد یا موضعى در 

ناحیه زیر بغل یا کف دست باشد.
او گفت: در مواردى که این تعریق با کاهش وزن یا درد قفســه سینه یا تهوع 
و سرگیجه، سبکى ســر همراه باشد حتما بیمار در اســرع وقت باید به پزشک 

مراجعه کند.
این فوق تخصص بیمارى هاى غدد و متابولیسم افزود: عوامل ژنتیکى و عوامل 
محیطى، بیمارى هاى زمینه اى شــامل افزایش قند خــون (دیابت) یا کاهش 
قند خون، یائســگى، اختالالت بیمارى هاى تیروئید و پــارا تیروئید، برخى از 
سرطان ها، حمله قلبى، عفونت، اختالالت سیستم عصبى، فئوکروموسیتوم و 
بعضى از دارو ها مثل داروى ترك اعتیــاد، از اصلى ترین دالیل تعریق بیش از 

حد بدن هستند.
اسدى اظهار کرد: عالوه بر نگرانى ناشــى از بیمارى هاى زمینه اى، فردى که 
زیاد عرق مى کند، مستعد عفونت بیشتر (خصوصا قارچى) است و ممکن است 
دچار انزوا طلبى شود. تشخیص و درمان توسط معاینات پزشکى و تست هاى 

آزمایشگاهى (بررسى غده تیروئید و قند خون...) است.
این فوق تخصص بیمارى هاى غدد و متابولیســم گفت: از درمان هاى دیگر 
تعریق بیش از حد، تزریق بوتاکس (سم بوتولونیم) است که خصوصا در درمان 
تعریق موضعى براى کف دست یا زیر بغل استفاده مى شود و این درمان موقتى 
بوده و به طور متوسط حدود 6 ماه زمان مى برد. در نهایت روش هاى تهاجمى تر 
درمان تعریق زیاد شامل جراحى (برداشتن غدد 
تعریق) یا جراحى عصب (سمپاتکتومى) 

است.
 

نان جو داراى خواص و مزایاى بسیار خوبى است، از خواص مصرف نان جو مى توان 
به مبارزه با یبوست، تقویت استخوان ها و درمان برخى بیمارى ها اشاره کرد.

نان جو از نظر بهداشتى و سالمتى از ارزش ویژه اى برخوردار است و از این جهت 
این نان مورد توجه بیشتر قرار گرفته است و آن را اکسیر سالمت نیز مى نامند.

مصرف نان جو حس خستگى را از بین مى برد و به بدن انرژى روزانه را مى دهد اگر 
خیلى احساس خستگى مى کنید حتى اگر هیچ فعالیت فیزیکى نکرده اید، ممکن 
است کمبود مواد مغذى داشته باشید به عالوه، این بیمارى از غش و بیمارى هاى 

تنفسى جلوگیرى مى کند.
نان جو در گستره وسیعى از مواد مغذى ضرورى به گزینه اى جالب تبدیل مى شود 
به عنوان مثال، این منبع ایده آل از پروتیین است در حالى که به خاطر نوعى نان 
غنى از کربوهیدرات پیچیده، معروف است. از سوى دیگر، هم چنین به طور عمده 
ویتامین هاى ب را تامین مى کند، در حالى که در میان مواد معدنى، آهن و کلسیم 

مورد استفاده قرار مى گیرد.
 با توجه به کربوهیدرات هاى بسیار پیچیده، نان جو براى صبحانه انتخاب ایده آلى 
اســت و انرژى مورد نیاز را تامین مى کند و سبوس موجود در آن از سفید شدن مو 

جلوگیرى و حافظه را تقویت مى کند.
همه ما مى دانیم که کلســترول باال یکى از بزرگ ترین دشمنان سالمتى است و 
وقتى سطح آن در بدن بســیار باال مى رود بسیار مهم اســت آن را کاهش دهیم 
بنابراین اگر مى خواهید از سالمت خود مراقبت کنید و کلسترول را پایین بیاورید 

نان جو مصرف کنید.
به دلیل محتواى فیبر آن، نان جو براى مبارزه با یبوست بسیار عالى است و کمک 
مى کند به طور مرتب شکم کار کند چیزى که براى سالمتى بسیار مهم است و در 

بسیارى از اوقات ما به آن اهمیت نمى دهیم.
 امالح و مواد معدنى نان جو به تقویت و استحکام استخوان کمک مى کند بنابراین 

با مصرف آن نرمى استخوان کودکان را رفع کنید.

درمان تعریق زیاد شامل جراحى (برداشتن غدد 
تعریق) یا جراحى عصب (سمپاتکتومى) 

است.

علت تعریق زیاد

خوردن نان جو مؤثر در تقویت و 
استحکام استخوان ها

با کندن موى سفید، موهاى دیگر سفید مى شود؟
کمبود تولید مالنین به مرور عامل رویش تدریجى موهاى سفید است و کندن یک 
موى سفید باعث سفید شدن بقیه موها نمى شود پس این یک باور نادرست و از 

نظر علمى ثابت نشده است.
رشد موهاى سفید بیشتر است؟

بررسى ها نشان داده سرعت رشد موها تفاوتى ندارد و فازهاى رشد مو در موهاى 
سفید و رنگى یکسان است اما تحقیقاتى صورت گرفته که ثابت مى کند، سرعت 

رشد موهاى سفید بیش از موهاى رنگى است.
موهاى سفید از موهاى رنگى ضخیم تر هستند؟

از نظر علمى ثابت نشده که با سفید شدن مو قطر آن بیشتر مى شود اما در برخى 
افراد موهاى سفید سالم تر و میزان سستى آن کمتر است پس این باور تا حدودى 
درست است. ممکن است انعکاس نور، موى سفید را پرپشت تر و تار آن را قطورتر 

نشان دهد.
موهاى سفید در واقع خاکسترى اند؟

جالب است بدانید موى انســان بدون کراتین و مالنین زردرنگ است اما با توجه 
به جنس مو این زردى مى تواند روشن تر شود و به سفیدى گرایش پیدا کند پس 
موهاى سفید خاکسترى نیستند و ترکیب موى ســیاه کنار سفید این توهم را در 

بینایى ایجاد مى کند.
مصرف دخانیات مو را سفید مى کند؟

سفید شدن مو ژنتیکى و ارثى است. تحقیقات نشان داده است که مصرف دخانیات 
مى تواند باعث پیرى زودرس و سفید شدن پیش از موعد موها شود پس این باور 

تا حدودى درست است.
موهاى سفید را نمى توان رنگ کرد؟

این باور غلط است و به جز رنگ هاى شیمیایى مى توان موها را با برخى گیاهان 
دارویى و حنا نیز رنگ کرد.

موهاى سفید مى توانند دوباره به رنگ قبل بازگردند؟
موى سفید در حالت طبیعى به رنگ قبل از خود باز نمى گردد و نمى توان موى سفید 
را بدون مصرف دارو، یک رژیم غذایى خاص یا رنگ کردن مو به رنگ قبل خود 

بازگرداند پس این باور غلط است.
آفتاب موها را سفید مى کند؟

تاکنون هیچ تحقیقى نشان نداده اشــعه فرابنفش مى تواند باعث پیرى مو و بروز 
موهاى سفید شود اما آفتاب مى تواند باعث روشن شدن مو و تغییر رنگ قهوه اى 

روشن یا سرخ شدن مو شود.روشن یا سرخ شدن مو شود.

باورهاى اشتباه
دیابت نوع 2 مى تواند سال ها بدون اینکه عالمتى  درباره سفید شدن مو

داشته باشد هر یک از ما را تحت تأثیر قرار دهد.
دیابت فقط در مواردى که سطح قند خون به طور 
مداوم باال باشد خودنمایى مى کند و وقتى این اتفاق 
مى افتد، تعدادى از عالئــم غیرمعمول در پا ظاهر 
مى شوند. به این دلیل که گلوکز خون باال که به آن 
قند خون نیز گفته مى شود، مى تواند به رشته هاى 
عصبى پا آسیب برساند. همچنین این اتفاق مى تواند 
بر گردش خــون تأثیر بگــذارد و منجر به کاهش 

جریان خون در پا شود.
بدون خون رسانى خوب، ممکن است فرد در بهبود 
زخم مشکل داشته باشــد، همچنین ممکن است 
گرفتگى و درد در ســاق ها یا پا ها ایجاد شــود. در 
صورت عدم درمان، این مشکالت مى تواند منجر 

به زخم پا، عفونــت و در بدترین حالت قطع 
عضو شود.

طبق گزارش انجمــن دیابت آمریکا 
(ADA)، آسیب عصبى مى تواند به 
افتادگى یک طرفه پــا و کوتاهى آن 
منجر شود. این بیمارى در اثر آسیب به 

عصب پروونئال پا در اثر فشار یا بیمارى 
عروقــى رخ مى دهد. عصــب پرونئال 
شــاخه اى از عصب ســیاتیک است که 

حرکت و احساس را در ساق پا و انگشتان 
فراهم مى کند.

ســایر عالئم غیر معمول افزایش قند خون در 
پا عبارتند از: خشکى و ترك خوردگى پوست، 
کاهش احســاس لمس در پا، بى ثباتى، وجود 

ناهنجارى در انگشــتان پا، زخم شدن 
پوست و گانگرن پا.

عالئمى در پا که نشان دهنده افزایش قند خون است

بر اساس نتایج مطالعه جدید دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا، بیمارانى که دندان عقل 
خود را کشیده اند، در واقع توانایى چشایى خود را چندین دهه پس از عمل جراحى 
بهبود مى بخشند. یافته هاى تحقیق، این تصور را به چالش مى کشند که درآوردن 
دندان هاى عقل که به عنوان دندان هاى آسیاى سوم شناخته مى شوند، فقط عامل 

بالقوه تاثیرات منفى بر چشایى هستند.
محقق ارشد، دکتر ریچارد ال. دوتى، مدیر مرکز حس چشایى و بویایى در دانشگاه 
پنسیلوانیا گفت: «نتایج مطالعات قبلى فقط بر اثرات سوء کشیدن دندان بر چشایى 
اشاره کردند و به طور کلى اعتقاد بر این بوده است که این اثرات با گذشت زمان از 
بین مى روند. مطالعه جدید به ما نشان مى دهد که عملکرد چشایى مى تواند بین 
زمان جراحى بیماران و تا 20 ســال بعد کمى بهبودى ایجاد کند. این یک یافته 
شگفت انگیز اما جذاب است که براى درك بهتر علت این بهبودى و این که از نظر 

بالینى چه معنایى دارد باید تحقیقات بیشترى انجام شود.»
این مطالعه براى اولین بار نشــان مى دهد افرادى که در گذشته هاى دور تجربه 
کشیدن دندان عقل داشــته اند، به طور متوســط (به طور معمول 3 تا 10 درصد 
بهبود) افزایش در توانایى چشــایى دارند. این مطالعه به طور قوى نشان مى دهد 
که درآوردن دندان آســیاى ســوم در درازمدت، تاثیر مثبت و اندکى بر عملکرد 

مسیرهاى چشایى زبانى برخى افراد دارد.
به گفته محققان، دو احتمال مى تواند این پیشــرفت را توضیح دهد. ابتدا آسیب 
کشیدن دندان به اعصابى که جوانه هاى چشــایى جلوى دهان را عصب رسانى 
مى کنند مى تواند باعث مهار اعصابى شود که جوانه هاى چشایى عقب دهان را 

تامین مى کنند و حساسیت کل دهان را افزایش دهند.
دوم، حساسیت زیاد پس از آسیب عصب محیطى ناشى از جراحى مانند کشیدن 
دندان ثابت شده است. براى مثال، شــواهدى از مطالعات حیوانى وجود دارد که 
نشان مى دهد ساییدگى خفیف مکرر که ممکن است هنگام جویدن رخ دهد، به 
تدریج بر پاسخ هاى عصبى از بافت تحریک شده متمرکز  مى شود و مى تواند منجر 
به افزایش حساســیت طوالنى مدت شــود. البته این که آیا این مورد براى حس 

چشایى اتفاق مى افتد هنوز مشخص نیست.

تأثیر عجیب کشیدن دندان عقل بر 
بهتر شدن حس چشایى

اگر سیستم ایمنى بدن به درستى کار نکند، مفاصل 
مى توانند ملتهب شوند، بیمارى اى که به عنوان 

روماتیسم مفصلى شناخته مى شود.
ابتال به این نوع آرتروز، با درد و ســفتى مفاصل 
همراه اســت. اما برخى از نشــانه هاى اولیه این 
وضعیت ناتوان کننده وجــود دارد که نباید نادیده 
گرفته شود. هرچه ســریع تر براى درمان آرتریت 
روماتوئید (روماتیسم مفصلى) اقدام شود، احتمال 
بیشــترى براى کاهش دردهــاى ناگهانى آن 

وجود دارد.
نشانه هاى اولیه این بیمارى به شرح زیر 

است:
1. احساس خستگى و کوفتگى

نشــانه اولیه این بیمــارى مى تواند 
احساس خســتگى و کوفتگى باشد. 
اگر هنگام صبح براى بیدار شدن از خواب 
تالش مى کنید یا اگر بعد از خواب شــبانه کامل 

هنوز احســاس خســتگى مى کنید، این مى تواند 
نشانه  این بیمارى باشد. احساس خستگى مفرط 
مى تواند ناشــى از واکنش بدن به التهاب مفاصل 

باشد.
2. تب خفیف

بسیارى از بیمارى ها، از جمله روماتیسم مفصلى، 
با افزایش دماى بدن آغاز مى شوند. کسانى که از 
این بیمارى رنج مى برند اغلب در مراحل اولیه آن 

تب مى کنند.
3. کاهش وزن

کاهــش وزن مى تواند مقــدم بر هرگونــه تأثیر 
محسوسى بر روى مفاصل باشد. بسیارى از افراد به 
دلیل این بیمارى احساس تب و خستگى مى کنند، 
این مسئله با کاهش اشتها همراه است که مى تواند 

منجر به کاهش وزن شود.
4. سفتى و سختى مفاصل

سفتى مکرر مفاصل ممکن است در ابتدا فقط در 

یک یا دو مفصل کوچک ظاهر شود. از آنجایى که 
این حالت گاهى اوقات به آهستگى بروز مى کند و 
فقط براى چند روز ادامه دارد ممکن است نادیده 
گرفته شود، اما این یکى از عالئم اولیه روماتیسم 

مفصلى است.
5. حساسیت مفصلى

یکى دیگر از عالئــم اولیه روماتیســم مفصلى 
حساسیت به لمس در دست و پا است. ممکن است 
در مفاصل در وسط و پایه انگشتان حساسیت ایجاد 
شــود، در حالى که در پا، هنگام راه رفتن مفاصل 

انگشت پا ممکن است حساس باشد.
6. ورم مفاصل

اگر مفاصل متورم باشد، نشــانه اولیه روماتیسم 
مفصلى اســت. اغلب در دســت ها رخ مى دهد، 
سپس ورم رشد کرده و تبدیل به روماتیسم مفصلى 

مى شود.
7. قرمز شدن پوست

پوست اطراف مفاصل ملتهب ممکن است از نظر 
ظاهرى قرمز باشــد، این حالت اغلب از مفاصل 

اطراف دست و پا شروع مى شود.
8. گرماى باال مفصل

یکى دیگر از عالئــم اولیه روماتیســم مفصلى، 
گرماى مفصلى است که به علت التهاب ناشى از 

این بیمارى ایجاد مى شود.
9. کاهش حرکت

کاهش دامنه حرکــت در زمان خم کردن مفاصل 
مى تواند نشــانه اولیه بیمارى روماتیسم مفصلى 
باشد. در حال حاضر هیچ درمانى براى روماتیسم 
مفصلى وجود ندارد، اما تشخیص به موقع و درمان 
ســریع مى تواند در هنگام بروز حمله هاى درد، به 

تسکین درد کمک کند.

عالئم اولیه بیمارى روماتیسم مفصلى را بشناسید

رین حالت قطع 

ت آمریکا 
ى تواند به 
تاهى آن 
آسیب به 

 یا بیمارى 
ب پرونئال 
ک است که 

 پا و انگشتان 

زایش قند خون در 
 خوردگى پوست، 
ا، بىثباتى، وجود

ناهنجارى در انگشــتان پا، زخم شدن 
پوست و گانگرن پا.

و ی ز
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هر آینه، اگــر مى دیدیــد آنچــه مردگانتان پــس از مرگ دیــده اند، 
بیتابى مى کردید و وحشت بر شما چیره مى شد. (و آنچه را ناشنیده 
مى گرفتید، مى شنیدید) و ســر به فرمان خدا مى آوردید. ولى آنچه 
مردگانتان پس از مرگ دیده اند، اکنون از چشــم شــما پنهان اســت و 
به زودى پرده ها باال خواهد رفت. آن حقایق را به شما نیز نشان دادند، 
ولى دیدن نخواستید و به گوش شما رسانیدند، ولى شنیدن نخواستید. 

موال على (ع)شما را راه نمودند، ولى ره یافتن نخواستید.
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تفاهمنامه همکارى  مشترك میان شرکت آب و فاضالب 
و صدا و سیماى مرکز اصفهان منعقد شد. این تفاهمنامه 
در قالب مشارکت و همکارى در تولید و پخش برنامه هاى 
رادیویى و تلویزیونى بــا موضوع مدیریت مصرف بهینه 
آب و ســازگارى با کم آبى به امضاى  مدیران ارشــد دو 

سازمان رسید.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
این مراســم  گفت: نهادینه کردن مصرف بهینه آب در 
جامعه تنها مختص به یک دســتگاه نیست  و مسئله اى 

فرابخشى است.
هاشم امینى ارتقاى سواد آبى در جامعه را یکى از دالیل 
همکارى بیش از پیش با صدا و ســیماى مرکز اصفهان 
دانست و تصریح کرد: با انســجام بخشى و ساماندهى 
برنامــه هاى فرهنگــى در زمینه ســازگارى با کم آبى 

مى توان سواد آبى  در جامعه را ارتقاء بخشید.
وى افزود:ترسیم  نقشــه راه مدیریت مصرف بهینه آب 
در جامعه،  با تعامل و همکارى رسانه ها ، بهتر و موثر تر 

تحقق مى یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
این که اصفهان کمترین میزان  مصرف ســرانه آب در 
کشور را دارد ، اعالم کرد: در چند سال اخیر آبفاى اصفهان 
با فرهنگ سازى مصرف بهینه در جامعه موفق شد سرانه 
مصرف آب در اصفهان را  از 189 به 157 لیتر در شبانه روز 

کاهش دهدکه این میزان ، کمترین رقم در کشور است.
در ادامه این مراسم مدیرکل صدا و سیماى مرکز اصفهان 
گفت: میزان مصرف سرانه آب شرب در اصفهان بیانگر 
موفقیت آبفاى اصفهان در فرهنگ سازى مصرف بهینه 

آب در جامعه است.
بهرام عبدالحسینى گفت: براى این که آثار ناشى از تبعات 
پدیده خشکسالى در اصفهان به حداقل کاهش یابد رسانه 
ملى نهایت تالش خود را  در خصــوص ترویج مصرف 
درســت آب در بخش هاى مختلف به ویژه آب شرب در 

دستور کار قرار داده است.

مدیرکل صدا و ســیماى مرکز اصفهان افــزود: تامین 
آب شرب در شرایط ســخت کم آبى کار بسیار دشوارى 
است که مسئوالن آبفا با تالش شبانه روزى و به صورت 
جهادى این امر خطیر را بــه خوبى انجام مى دهند و آب 
شرب  پایدارمردم در سطح شهر ها و روستاهاى استان  را 

به خوبى تامین کرده اند.

شــایان ذکر اســت این تفاهم نامه در 6 ماده و 21 بند 
درخصوص تولید و پخش برنامه هاى مشترك رادیو -با 
موضوعات  تلویزیونى  ضــرورت  مدیریت مصرف آب ،  
حساس ســازى افکار عمومى نسبت به موضوع کاهش 
میزان بارندگى ها، وقوع  خشکسالى هاى مستمر و شرایط 

سخت تأمین آب شرب و بهداشت منعقد شد.

مدیرعامل آبفا در مراسم امضاى تفاهمنامه میان شرکت آب و فاضالب و صدا و سیما تأکید کرد

تحقق نقشه راه مدیریت مصرف بهینه آب 
با تعامل و همکارى رسانه ها 

مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان اصفهان 
گفت: ارتقاء شایستگى هاى حرفه اى و بهبود محیط 

کار در صنایع ، از عوامل مهم جهش تولید است.
آرش اخوان طبســى اعالم نمود: اداره کل آموزش 
فنى و حرفه اى استان اصفهان، سیستم صالحیت 
حرفه اى شاغلین صنایع  را در راستاى تحقق شعار 
تولید، پشــتیبانى ها، مانع زدایى ها، سیاست هاى 
اقتصاد مقاومتى ، ایجاد اشــتغال پایدار، کاهش نرخ 
بیکارى و افزایش رشــد اقتصــادى طراحى و پیاده 

سازى  نموده است.
وى گفت: زمانى کــه دولت تســهیل گر و بخش 
خصوصى آموزش دهنده باشــد، آموزش ها مبتنى 
بر نیاز بازار کار همراه با تنوع مشــاغل در محیط کار 
واقعى انجام مى گیرد که این امر از کارآمدى باالیى 
برخوردار است و این در حالى است که اگر فقط دولت 
آموزش دهنده باشد، تمرکز بر آموزش قبل از اشتغال 

از کارآمدى پایینى برخوردار است.
اخــوان طبســى تصریــح کــرد: صالحیــت 
حرفــه اى شــاغلین صنایــع بــراى گســترش و 
ارتقــاء شایســتگى هــاى حرفــه اى و ارزیابــى 
توانمندى هاى سرمایه هاى انسانى جهت پیشرفت 
مستمر فرد در ســطوح مختلف، حصول اطمینان از 
وجود شــاغلین ماهر و مجرب مورد نیاز مشاغل خط 
تولید (نگهدارى، تعمیرات، بهره بردارى و پشتیبانى)، 
شناســایى نفرات خبره و ماهر در هر شغل به منظور 
برنامه ریزى هاى مورد نظر از جمله ارتقاء، اســتفاده 
در آموزش هاى حین کار، جانشــین پرورى و ...، به 
روز رســانى و نگهداشــت مهارت ها و دانش مورد 
نیاز افراد و شناســایى کمبودهاى آموزشــى واقعى 
بر اســاس نتایج ارزیابى هاى انجام شــده و برنامه 
ریزى جهت ایجاد و ارتقاء شایســتگى هاى مورد نیاز 

حائز اهمیت است.

ارتقاى شایستگى هاى حرفه اى در صنایع
 از عوامل مهم جهش تولید است

واحد احیا مستقیم فوالد سفیددشت با ثبت سومین 
رکورد متوالى تولید ماهیانه، بهار 1400 را پشت سر 

گذاشت.
مدیر عملیات این شرکت با اعالم این خبر افزود: با 
تولید 82145 تن آهن اسفنجى در سومین ماه سال، 
رکورد تولید این محصول در واحد احیا مستقیم فوالد 
سفیددشت ارتقا یافت که این میزان نسبت به رکورد 
اردیبهشــت ماه، 1045 تن افزایش تولید را نشــان 

مى دهد.
 ایمان ســلیمانى تصریح کرد: با تولیــد این میزان 
محصول در خردادماه، عالوه بر ثبت سومین رکورد 

متوالى در تولیــد ماهیانه، تولید تجمعى ســه ماهه 
نخست سال 1400 نیز به میزان 12 درصد مازاد بر 

برنامه محقق شد.
 وى همچنین با اشــاره به عملکــرد موفقیت آمیز 
بزرگ ترین واحد صنعتى اســتان در ارزیابى سالیانه 
مجمع امور شرکت هاى گروه فوالد مبارکه، کسب 
این گونه موفقیت ها را مرهون تالش شــبانه روزى 
کارکنان، پیمانکاران، تأمین کنندگان و سایر شرکاى 

کسب وکار شرکت دانست.
سلیمانى ابراز امیدوارى کرد تا پایان سال جارى تولید 
تختال در واحد فوالدسازى و ریخته گرى میسر گردد.

ثبت سومین رکورد متوالى تولید ماهیانه 
در فوالد سفیددشت
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