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ورزش هاى مناسب براى آرتروز گردن رصدخانه ملى ایران در کاشان افتتاح شدپرونده اکران «عنکبوت» به کجا رسید؟اصفهان در جمع 4 استان با کمترین مشارکت در انتخابات از سپاهان انکار از پرتغالى ها اصرار سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بالیى که
 نوشیدن آب یخ 
به سرتان مى آورد

جذابیت اصفهان براى قاچاقچیان
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کاسبى جدیدى به نام 
ایستادن درصف

افتتاح بزرگ ترین 
کارخانه مقواسازى کشور

آینده تولید 
گوشت قرمز 

با مشکل مواجه است
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همه تالش ها 
براى آنکه اصفهان 
خاموش نشود

همه ما مى دانیم که نوشیدن حداقل 8 لیوان آب در روز 
بسیار اهمیت دارد؛ با وجود این، آیا از این واقعیت آگاه 

هستید که درجه حرارت آبى که مى نوشید نیز مى تواند 
بر سالمتى شما تأثیر بگذارد؟ اکثر افراد بالفاصله 

پس از بازگشت به منزل، به خصوص در ...

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت: با 
توجه به افزایش دما در تابســتان، در صورتى که 
مردم اصفهان صرفه جویى را ادامه دهند خاموشى 

برق نخواهیم داشت.
محمدرضا نوحى گفت: مردم اســتان اصفهان 
همکارى خوبى در مدیریت مصرف برق داشته اند 
که امیدواریم در هفته هاى آتى نیز ادامه دار باشد 
تا بتوان برنامه مدیریت بار را در استان به خوبى 
اجرایى کرد به طورى که خاموشــى براى مردم 

اصفهان اعمال نشود.
4

خطر جدى بیخ گوش امامزاده درب امامخطر جدى بیخ گوش امامزاده درب امام
یک اصفهان شناس درباره ویرانى یکى از مهمترین ابنیه تاریخى اصفهان هشدار دادیک اصفهان شناس درباره ویرانى یکى از مهمترین ابنیه تاریخى اصفهان هشدار داد

3

چرایى شاهراه شدن اصفهان در عبور مواد مخدر از زبان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان

امیرحسین مدرس 
سراغ قصه هایى از شاهنامه 

مى رود

اسکوچیچ در تیم ملى ماندنى شد
رئیس فدراسیون فوتبال از ادامه همکارى با دراگان اسکوچیچ خبر داد.
شهاب الدین عزیزى خادم گفت: فدراســیون فوتبال با سرمربى تیم 
ملى تا پایان مرحله دوم مقدماتى جام جهانى به توافق مشترك رسید. 
وى افزود: قرار شد بعد از قرعه کشى مرحله دوم، برنامه ریزى مناسبى 
براى این مرحله صورت گیرد و فدراسیون فوتبال همه امکانات الزم 

براى آماده سازى تیم ملى و...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

از صرفه جویى گرفته تا ورود 
نیروگاه هاى جدید برق به شبکه

رئیسى 
بیانیه اش درباره 

اصفهان را 
محقق کند

فوالد مبارکه در ایفاى نقش تربیتى، فرهنگى و توسعه اى  
پیشتاز است

8
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 این تقابل به نفع  این تقابل به نفع 
پرسپولیس بود!پرسپولیس بود!

«زازران، شــهر مرواریدهاى سرخ» دیوارنوشته اى است 
که به همــراه تصویرى زیبــا از کوچه باغ هــاى زیباى 
زازران در ورودى این شهر توجه مسافران را به خود جلب 
مى کند. باغ شــهرى که از توابع شهرســتان فالورجان 
است و در همسایگى کالنشهر اصفهان و شهرستان هاى 
نجف آباد و خمینى شــهر واقع شــده و از طرف دیگر با 
شهرهاى قهدریجان و گلدشت هم در ارتباط است؛ یک 

موقعیت کامًال استراتژیک.
شهر زازران مســیر ارتباطى شهرستان هاى نجف آباد و 
خمینى شهر به شهرستان فالورجان و اتوبان ذوب آهن، 
از طریق بلوار شهید سردار سلیمانى است، لذا باتوجه به 
این موقعیت، ســال ها این جاده با مشکالت ترافیکى 
و عمرانى مواجه بود، که منجر بــه حادثه خیز بودن این 
جاده شده بود. بنابراین یکى از مهمترین درخواست هاى 
شهروندان و کســانى که از این جاده عبور مى کردند از 
مسئوالن شهرى این بود که اقدامات الزم را براى رفع 
آن انجام دهند و با پیگیرى مسئوالن شهرى، شهرستانى 
و استانى در اواخر خرداد ماه این جاده دو بانده شده و یک 
باند آن در حال حاضر مورد بهره بردارى قرار گرفته است. 
پروژه بزرگى که به گفته شهردار زازران به طور مشترك 
بین شهردارى زازران و بخشدارى مرکزى خمینى شهر 

انجام مى شود.
 پتانسیل هاى زازران

مهندس یدا... مؤمن زاده در بخشــى دیگر از سخنانش با 
اشاره به ویژگى هاى گردشــگرى زازران در حوزه هاى 
ســیاحتى و زیارتى گفت: زازران به نوعى دروازه ورودى 
شهرســتان فالورجان به شــمار مى آیــد. وى به وجود 
آرامگاه امامزاده یونس (ع) در زازران که مشتاقان زیادى 
را به خصوص پنج شنبه ها و جمعه ها براى زیارت به این 
شهر مى کشاند اشــاره کرد وگفت: این امامزاده از جمله 
ظرفیت هاى مهم گردشگرى این شهر محسوب مى شود.
مؤمن زاده با بیان اینکه باغ شهر بودن زازران یکى دیگر 
از پتانســیل هاى خاص این منطقه است که این موضوع 
باعث جذب گردشگر در این شــهر مى شود، اظهار کرد: 
هر سال خصوصاً در اواخر بهار و همزمان با فصل برداشت 

آلبالوها که به مرواریدهاى سرخ معروف است، افراد زیادى 
از سراســر ایران براى خریدارى این میوه باکیفیت به این 

شهر سفر مى کنند. 
وى در ادامه اضافه کــرد: عالوه بر اینها، در این شــهر، 
خانه هاى قدیمى نیز وجود دارد که با ذوق و سلیقه تعدادى 
از شــهروندان بازسازى شــده و مردم براى بازدید از این 
خانه ها هم به زازران سفر مى کنند و به نوعى این صنعت 

بوم گردى  است که این موضوع، هم کمکى به اقتصاد شهر 
است و هم اینکه در برقرارى ارتباط مردم جاى جاى ایران 

با باغ شهر زازران نقش بسزایى دارد.
یکى دیگر از نقاط گردشگرى و سیاحتى باغ شهر زازران، 
پارك «اندیشه» اســت که به گفته شهردار زازران پارك 
اصلى این شهر محسوب مى شــود و چون در مجاورت 
امامزاده یونس(ع) قرار دارد از آن به عنوان پارك امامزاده 

هم یاد مى شود. مؤمن زاده در این باره یادآور شد: این پارك 
سال گذشته و به همت نیروهاى پرتالش خدمات شهرى و 
عمرانى شهردارى زازران اجرا شد و به بهره بردارى رسیده 

و هم اکنون مورد استفاده شهروندان قرار دارد.
 تأثیر کرونا روى جشنواره آلبالو

شهردار شهر زازران، شهر مرواریدهاى سرخ گفت: آلبالو 
در انواع مختلف گیسى، مجارستانى و بومى در این شهر 
کشت مى شود و هر ساله از اواخر خرداد ماه، فصل برداشت 
آن شروع مى شود و تقریبًا تا اوایل مرداد ماه ادامه دارد. با 
توجه به این پتانسیل و براى تشویق باغداران این شهر در 
دوره پنجم شوراى اسالمى شــهر تصمیم براین شد که 
جشنواره مرواریدهاى سرخ براى شناساندن این محصول 
به مردم سراسر ایران توسط شــهردارى برگزار شود که 
طى ســال هاى 97 و98 باحضور پرشــور مردم و اجراى 
برنامه هاى فرهنگی مختلف برگزار شد.  اما از سال 99 تا 
کنون برگزارى مراسم جشن براى برداشت مروارید  سرخ، 

به نوعى اسیر شیوع ویروس کرونا شده است.
شــهردار زازران در این خصــوص ابراز امیــدوارى کرد در 
سال هاى آینده کرونا ریشه کن شود و زازران همچون گذشته 
با برگزارى جشنواره آلبالو، از عالقه مندان دعوت کند که به 
زازران سفر کنند و عالوه بر شرکت در این جشنواره، آلبالوى 

باکیفیت را با قیمتى مناسب خریدارى کنند.
وى در عین حال تأکید کرد: در حال حاضر و علیرغم اینکه 
جشــنواره آلبالو در زازران برگزار نمى شود اما بیش از 10 
مکان براى خرید و فروش بدون واســطه این محصول با 
کیفیت در این شــهر براى مردم راه اندازى شده تا بتوانند 
آلبالوى زازران را با قیمت مناســب خریدارى کنند. ذکر 
این نکته ضرورى است که ساالنه 2000 ُتن آلبالو در این 
شهر برداشت مى شود و زمینه اشتغال 500 نفر را به طور 
مســتقیم فراهم مى نماید و همچنین 80درصد باغ هاى 
آلبالو در شهرستان فالورجان مربوط به شهر زازران است.

مؤمن زاده خاطر نشــان کرد: با راه اندازى جاده ورودى 
زازران، مشــکالت حوزه جاده اى و حمل و نقل این شهر 
هم برطرف شده و مردم مى توانند بدون دغدغه به باغ شهر 

زازران سفر کنند.

گذرى بر ظرفیت هاى باغ شهر معروف استان اصفهان

مرواریدهاى سرخ زازران
 ایران را فرا مى خواند

فرشاد - سروشفرشاد - سروش
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با وجود آنکه بازار ســرمایه طى روزهاى گذشــته روند 
صعودى به خود گرفته، ارزش واقعى سهام عدالت هنوز 
به روزهاى قبل از سال جارى نرسیده است؛ به طورى که 
ارزش واقعى سهام عدالت با ارزش اولیه 492 هزار تومانى 
در روزهاى آخر اسفند سال گذشته در محدوده 9 میلیون 
تومان بود درحالى که در این روزها حدوداً هفت میلیون 
تومان قیمت دارد. البته این ارزش یکسان نیست و تحت 

تأثیر نوسانات بازار افزایشى یا کاهشى مى شود.
بر این اساس ارزش واقعى ســهام عدالت با ارزش اولیه 
492 هزار تومانى نیز در روز 20 اســفندماه سال گذشته 
9 میلیون و 210 هزار تومان قیمت داشــت. درحالى که 

قیمت این سهام در پنجم تیرماه سال جارى هفت میلیون 
و 480 هزار تومان بود.

هرچند که مشــموالن ســهام عدالت ســال گذشته 
مى توانســتند 60 درصد ســهام خود را بفروشند حدود 
هشت ماه است که به دلیل شرایط بازار و فشار عرضه، 
این امکان را ندارند اما ذکر این نکته ضرورى اســت که 
ارزش واقعى سهام عدالت همسو با نوسانات بازار صعودى 

و نزولى مى شود.
ارزش واقعى ســهام یک میلیون تومانــى در روزهاى 
ابتدایى آزادسازى سهام عدالت (اردیبهشت و خردادماه 

سال گذشته) تا 20 میلیون تومان نیز افزایش یافته بود.

سخنگوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: 
در هفته گذشته شاهد تداوم روند افزایشى در موارد سرپایى 
مثبت کرونا بوده ایم و تعداد بیماران سرپایى مثبت در کشور 
نسبت به هفته قبل تر حدود 4 درصد افزایش داشته است. 
سیما سادات الرى بیان کرد: در هفته گذشته تعداد بسترى 
شدگان بیمارى در کشور نسبت به هفته قبل تر تغییر چندانى 
نداشته و به طور کلى مى توان گفت که شیب نزولى نمودار 
بسترى شدگان بیمارى در بیمارستان ها و مراکز درمانى 
متوقف شده است. وى ادامه داد: در هفته گذشته استان هاى 
ایالم، کرمان، هرمزگان، بوشــهر و یزد داراى بیشترین 
میزان بروز موارد بســترى مثبت در کشور بوده اند. معاون 

وزیر بهداشت گفت: نمودار موارد بسترى شدگان کووید 19 
در استان سیستان و بلوچستان همچنان با شیب تندى رو به 
افزایش است، به طورى که میزان بروز موارد مثبت بسترى 
در این استان براى اولین بار طى یکسال گذشته به میزان 
متوسط کشور رسیده است. وى افزود: همچنین در هفته اى 
که گذشت، استان هاى بوشهر، سیســتان و بلوچستان و 
هرمزگان به ترتیب داراى بیشترین میزان بروز موارد مرگ 
و میر ناشى از بیمارى بوده اند. همچنین استان هاى سیستان 
و بلوچستان، مازندران،گیالن، همدان، آذربایجان غربى 
و ایالم داراى کمترین میزان رعایت دســتورالعمل هاى 

بهداشتى در کشور هستند.

قیمت این روزهاى 
سهام عدالت

افزایش 4 درصدى بیماران 
سرپایى کرونا مثبت

واکسینه شدن پیرترین زن
یک پیرزن 122 ســاله از سلماس    رکنا |
اولین دوز واکســن کرونا خــود را دریافت کرد. 
جمعى از مدافعان ســالمت شــبکه بهداشت و 
درمان آذربایجان غربى در شهر سلماس به صورت 
خودرویى به پیرترین زن ایرانى واکســن کرونا را 

تزریق کردند.

زمان اعالم نتایج امتحانات
رئیــس مرکز ســنجش وزارت    ایسنا|
آموزش و پرورش با اشاره به زمان اعالم نتایج اولیه 
امتحانات نهایى پایه دوازدهم گفت: نتایج امتحانات 
نهایى از طریق ســامانه دانش آموزى «پادا» و به 
صورت الکترونیکى در اختیــار دانش آموزان قرار 
مى گیرد. خسرو ساکى اظهار کرد: بر این اساس، 
پیش بینى اعــالم نتایج اولیه 10 تیرماه اســت و 
دانش آموزان تا پنج روز بعد از اعالم نتایج مى توانند 

اعتراضات خود را به مدیر مدرسه ارائه کنند.

کتاب نخوان ها
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمى    ایسنا|
در آیین افتتاحیه کشــورى فعالیت هاى تابستانى 
دانش آموزان سال 1400 گفت: در نظرسنجى اى 
که در ســال 1398 صورت گرفتــه ، 30 درصد 
دانش آموزان سنین 15 تا 18 سال گفته اند که کتاب 

غیردرسى مى خوانند و این آمار خوشایند نیست.

فضاى مجازى بى رحم است
مصطفى کیایى، کارگردان     خبر آنالین |
ســینما  با بیان اینکه در کل، حضــور در فضاى 
مجازى خیلى خیلى ســخت شده اســت، ادامه 
داد: براى مثال، مهــران احمدى، مادرش را براى 
واکسیناسیون برده و عکســش را در اینستاگرام 
به اشتراك گذاشته بود. به طور عجیبى، زیر پست 
ایشان، بسیارى دســت به حمله زدند و با بدترین 
واژه ها، از او و مادرش یاد کردند که فشــار زیادى 
به ایشان وارد شد. فضاى مجازى بى رحم است. 
حضور در این فضا، بســیار هزینه ساز و پر دردسر 

است.

چرا کرونا در چین کنترل شد؟
سفیر جمهورى اسالمى ایران    برترین ها |
در چین در توییتى با عنوان «چرا چین موفق شد» 
کرونا را کنترل کند؟ نوشت: «قرار است امشب در 
یک مراسم رسمى دولت چین شرکت کنم. بامداد 
تمام سفرا تست pcr داده و تا بعدازظهر در قرنطینه 
هستند. همه قبًال واکسینه شده ایم. از سه هفته قبل 
اعالم شده بود سفرا از شهر پکن خارج نشوند. در 
طول برنامه همه ماسک مى زنند. مقایسه کنید با 

اقدامات خودمان.»

افتخارى، مجرى مى شود
  مهر | علیرضا افتخارى، خواننده مطرح 
قرار اســت اجراى یک برنامه در فضاى موسیقى 
سنتى را بر عهده داشته باشد.ناصر قدیر کاشانى که 
تهیه کنندگى برنامه هاى مرتبط با مهران مدیرى 
را در ســال هاى اخیر بر عهده داشــته، به تازگى 
خبر از ساخت این برنامه جدید در حوزه موسیقى 

داده است. 

افزایش قیمت دوچرخه 
رئیس اتحادیه موتــور و دوچرخه    بهار |
مشهد با اشــاره به اینکه تولید دوچرخه در داخل 
کشور بسیار پایین است و اکثر دوچرخه هاى موجود 
وارداتى است، گفت: قیمت دوچرخه ها نسبت به 
دو سال گذشته 300 درصد و در یکسال اخیر 100 
درصد رشد داشته است.حبیب ا... زارع تصریح کرد: 
حداقل قیمت یک دوچرخه کامًال معمولى بین سه 
میلیون و 500 تومان تا چهار میلیون تومان است 
و حداکثر قیمت دوچرخه بین 10 الى 15 میلیون 

تومان است.

این دولت و آن دولت ندارد
سعید خطیب زاده، سخنگوى وزارت    انتخاب |
امور خارجه در نشســت هفتگى با خبرنگاران درباره 
مذاکرات وین و اینکه اگــر گفتگوها ادامه یابد نماینده 
رسمى دولت منتخب در ایران در این مذاکرات حضور 
مى یابد و یا مذاکرات در دولت بعد ادامه مى یابد گفت: 
اهمیتى ندارد در کدام بازه زمانى و دولت توافق صورت 
بگیرد. تصمیم در این موضوع به این دولت و آن دولت 
برنمى گردد. دولت ها بخشى از پروسه تصمیم گیرى و 

تصمیم سازى هستند.

زمان برگزارى  تحلیف 
نایب رئیس مجلس از برگزارى مراسم    تسنیم|
تحلیف رئیس جمهور منتخب در روز سه شنبه 12 مرداد 
در پارلمان خبرداد. على نیکزاد ادامه داد: برنامه ریزى ها 
براى برگزارى مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب در 
مجلس انجام شده است. حسینعلى حاجى دلیگانى عضو 
هیئت رئیسه مجلس نیز گفت: باید منتظر ماند تا ببینیم 
شرایط کرونا در مرداد ماه در کشور چگونه است و پس 
از آن درباره تعداد و نحوه حضور مهمانان از سوى هیئت 

رئیسه مجلس تصمیم گیرى شود.

چرا مخالفت مى کنیم؟
نماینــده مجلس یازدهــم طرح مجلس    ایلنا |
پیرامون فضاى مجازى و مجازات استفاده کنندگان از 
فیلترشکن ها را بررســى و آن را بى ثمر و بدون نتیجه 
عنوان کرد. مســعود پزشــکیان گفت: چنین طرحى 
نمى تواند در جامعه برد داشته باشد، خیلى وقت ها خیلى 
از چیزهایى را که از اول انــکار و رد مى کردیم یا تأیید 
نمى کردیم، خودبه خود آمده و ما را زیر پاى خودش له 
کرده و برده است. با رادیو، حمام،  ویدیو و هر چیز تازه اى 

مخالفت کردیم و این به هیچ جایى نمى رسد.

سلبریتى ها قهر نکردند
   خبر آنالین | مســعود ده نمکى، در نشستى 
در کالب هاوس گفت: «به نظــرم چهره هاى هنرى 
با سیاست یا انتخابات ریاست جمهورى، قهر نکردند. 
به نظرم بهتر است از واژه احتیاط استفاده کنیم. چه بسا 
بسیارى از اینها رفتند رأى دادند و فقط اعالم نکردند و 
نخواستند رفتنشــان پاى صندوق، رسانه اى شود. این 

بیشتر احتیاط است تا قهر.»

جرم اکثر زندانیان چیست؟
رئیس ســازمان زندان هــا گفت: 44    فارس|
درصد از محکومان به طور مســتقیم و 26 درصد نیز 
غیرمستقیم مربوط به جرائم مواد مخدر هستند و این 
یعنى 70 درصد آمار زندانیان کشور. محمدمهدى حاج  
محمدى گفت: در بســیارى از این پرونده ها مى توان 
از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد و حتمًا زندان 

مکان و درمان مناسبى براى معتادان نیست.

به زودى قدرتى طلوع مى کند!
محمــود احمدى نــژاد در     دیده بان ایران |
تازه ترین اظهارات جنجالى اش گفته: امروز هر انسانى 
به یک رسانه تبدیل شده اســت. پنج سال صبر کنید 
ببینید این قدرت چه مى کند. یــک قدرت بزرگى دارد 
طلوع مى کند. دولت، ســازمان و رئیس جمهور ندارد 
اما همه مردم در آن حضور دارند. این آغاز یک انقالب 

عظیم جهانى است.

جلسه مخفیانه 
روزنامه «اعتماد» از احتمال     دیده بان ایران |
بررســى مخفیانه طرح صیانت از فضــاى مجازى در 
مجلس خبر داده و نوشت: نمایندگان مجلس به دنبال 
تکرار سرنوشت طرح خانواده براى طرح فضاى مجازى 
خود هستند: بررســى دور از چشــم مردم. در صورت 
موافقت مجلس با بررسى این طرح آن هم مطابق اصل 
85 قانون اساسى، کمیسیونى متشکل از کمیسیون هاى 
مختلف مجلس مأمور رسیدگى به این طرح خواهد شد و 
مصوبات آنان، به منزله مصوبه صحن علنى خواهد بود. 

کاسبى جدیدى به نام ایستادن درصف  خبرخوان

 فروش نوبت واکسن کرونا، 800 هزار تومان!

على جزایرى، روزنامه نگار روایتى متفاوت از حریق یک دستگاه خودروى پراید در 
جاده شوشتر - دزفول را مطرح کرده است. او در رشته توییتى نوشت:

روز جمعه گذشته درجاده شوشتر - دزفول مقابل محل احداث کارخانه قند یک 
دستگاه خودروى پراید آتش مى گیرد. خانواده  چهار نفره سالم از خودرو بیرون 
آمده بودند و به شدت گریه مى کردند، مرد خانواده با حسرت جانسوز گریه مى کرد 

و فریاد مى کشید ماشینم ماشینم.
یک خودروى BMW که از آن جاده عبور مى کرد با مشاهده خودروى آتش گرفته 
متوقف مى شود و براى دلدارى صاحب خودرو به او نزدیک مى شود. با دیدن گریه 
و بى تابى شدید راننده پراید به او مى گوید ناراحت نباش و گریه نکن، خدا را شکر 

کن که خودت و خانواده ات سالم هستید، ارزش ماشینت چقدر بود؟
افراد حاضر قیمت پراید را حدود 50میلیون تخمین زدند.  راننده BMW دست چک 

را درمى آورد و مبلغ 50 میلیون تومان مى نویسد و مى رود.
مالک خودروى BMW که اجازه نداد تصویرى از وى منتشر شود خطاب به مالک 
پراید به او مى گوید که نسبت به ســالمتى خود و خانواده اش از خطر این حادثه 

شکرگزارى کند.

در پى خودکشى دانشجوى پســا دکتراى فیزیک دانشگاه فردوسى مشهد در 
خوابگاه فجر این دانشگاه، رئیس مرکز مشــاوره و توانمندسازى دانشجویان 
دانشگاه فردوسى مشهد عزل شــد و معاون فرهنگى، اجتماعى و دانشجویى 

دانشگاه نیز استعفا کرد.
محمد کافى، رئیس دانشگاه فردوسى مشهد، ضمن عذرخواهى از دانشجویان 
بخاطر اتفاق پیش آمده و قصورى که از جانب مســئوالن صورت گرفته، عزل 
ابوالفضل  غفارى، رئیس مرکز مشاوره و توانمندســازى دانشجویان دانشگاه 
فردوسى مشهد را  به علت نادیده  گرفتن شرایط حاد روحى سعید قلى بیگلو که 

منجر به خودکشى او شد، اعالم کرد. 
همچنین حمیدرضا طاهرى، معاون فرهنگى، اجتماعى و دانشجویى دانشگاه 
فردوسى مشهد تحت فشــارهاى به عمل آمده از ســمت دانشجویان بخاطر 

خودکشى دانشجوى نخبه دانشگاه، استعفاى خود را رسماً اعالم کرد. 
سعید قلى بیگلو، دانشجوى پسادکتراى فردوسى در رشته فیزیک و ساکن شهر 

قم پیش از ظهر روز 5 تیرماه خود را در خوابگاه فجر دانشگاه حلق آویز کرد.  
وى روز قبل از خودکشى نزد مشاور و روانپزشک بیمارستان ابن سینا رفت اما به 
تشخیص روانپزشک  مبنى بر عدم ضرورت بسترى در بیمارستان ترخیص شد. 
ســعید که در روزهاى اخیر دو مرتبه اقدام به خودکشى کرده بود، دوباره پس از 

خروج از بیمارستان خود را در اتاقش در خوابگاه حلق آویز مى کند.

رئیس ستاد انتخابات کشــور با تشــریح جزئیات حضور مردم استان هاى 
مختلف پاى صندوق هاى اخذ رأى در انتخابات 1400، میزان مشارکت در 

31 استان کشور را اعالم کرد.
جمال عرف اظهار کرد: استان هاى خراســان جنوبى و تهران به ترتیب با 
74/38 و 34/39 درصد بیشــترین و کمترین درصد مشارکت در انتخابات 
ریاست جمهورى را از آن خود کرده اند در حالى که در مجموع در کل کشور، 

میزان مشارکت در انتخابات  48/8 درصد بوده است. همچنین هشت استان 
نرخ مشارکت باالى 60 درصد را ثبت کرده اند.

بر اساس اعالم رئیس ستاد انتخابات کشــور، میزان مشارکت در انتخابات 
28 خرداد در استان هاى بیست و هشتم تا سى ام به ترتیب به این شرح رقم 
خورده است:  استان اصفهان 43/81 درصد، اســتان البرز 41/35 درصد و 

استان کردستان 37/37 درصد.

در برخى استان هاى ترکیه جمعیت واکسن زده به دو سوم رسیده است. وزیر 
بهداشت ترکیه تعداد واکسن هاى تزریق شده تا دیروز را 47 میلیون دوز اعالم 

کرده است.
وزیر بهداشت ترکیه اعالم کرد تا ساعت 18 روز یک شنبه 27 ژوئن 2021 ( 6 
تیر 1400) بیش از 54 درصد از جمعیت باالى 18 سال این کشور دستکم یک 

دوز واکسن کرونا دریافت کرده اند.
تاکنون بیش از سه میلیارد دوز واکسن کرونا در کشورهاى مختلف جهان تزریق 
شده که از این رقم ســهم ترکیه 47 میلیون دوز بوده است. رسانه هاى ترکیه 
وضعیت این کشور را از لحاظ سرعت واکسیناسیون کرونا در میان ده کشور برتر 

جهان مى دانند. ترکیه به لحاظ تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در جایگاه 
نهم جهان قرار دارد.

وزارت بهداشت ترکیه براى تسریع روند واکسیناســیون کرونا در این کشور 
یک «اپلیکیشن» نوبت دهى آنالین براى متقاضیان باالى 18 سال طراحى 
کرده است که داوطلبان با مراجعه به این اپلیکیشن و دریافت نوبت به مراکز 
واکسیناسیون مراجعه مى کنند. در برخى استان هاى ترکیه درصد واکسیناسیون 
جمعیت به عدد دو سوم رســیده و طبق اعالم وزیر بهداشت ترکیه در استان 
«ادیرنه» در شمال غرب ترکیه با تزریق 68 درصدى شهروندان باالى 18 سال 

بیشترین آمار واکسیناسیون کرونا محقق شده است.

مدیر اداره میراث فرهنگى شهر رى در واکنش به خبرهایى درباره تبدیل زندان 
هارون الرشید به انبار کشاورزى گفت: شایعه است، هیچ نشانه اى از انبارى نیست، 

بازدید از این اثر تاریخى براى عموم آزاد است.
نوروز تقى پور اظهــار کرد: در روزهاى اخیر شــایعاتى مبنى بــر اینکه زندان 
هارون الرشید به انبار کشاورزى تبدیل شده، پخش شده بود که براى رسیدگى 
به این موضوع به همراه بخشدار و رئیس حوزه قضایى بخش خاوران از این اثر 
بازدید کردیم. در این بازدید هیچ نشانه اى مبنى بر انبار بودن این مکان مشاهده 

نشد و فضا کامًال تمیز است و در شرایط عادى قرار دارد و سازه این بناى تاریخى 
کامًال مستحکم است. وى گفت: زندان هارون الرشید تحت حفاظت اداره میراث 

فرهنگى است و بازدید از این اثر تاریخى براى عموم آزاد است. 
تقى پور یادآور شد: زندان هارون الرشید مربوط به ســده چهارم ه. ق در بخش 
خاوران شهرســتان رى در دامنه کوه هاى مســگرآباد واقع شــده و از بناهاى 
شاخصى است که در تاریخ 11 بهمن 1334 با شماره 408 در فهرست آثار ملى 

به ثبت رسیده  است.

رسانه هاى کره شمالى اعالم کردند که مردم این کشور از کاهش وزن ناگهانى 
«کیم جونگ اون» -رهبر کره شمالى- نگران و دل شکسته شده اند.

یک شهروند کره شــمالى به تلویزیون ملى این 
کشور گفت: دیدن الغرى دبیرکل (جونگ اون) 
دل مردم را شکسته اســت. همه مى گویند اشک 
در چشمانشان جارى شده اســت. اخیراً رسانه ها 
گزارش هایى منتشر کردند که وقتى جونگ اون، 
رهبر کره شمالى، پس از یک غیبت طوالنى حدود 
یک  ماهه، در مقابل دوربین ها قرار گرفت، الغرتر 

از گذشته به نظر مى رسید.
مشخص ترین نشانه اى که الغر شدن رهبر کره 

شمالى را اثبات مى کند، ســاعت 12 هزار دالرى او بوده که همچون گذشته 
دور مچ او محکم نشده و با نگاهى به بند ساعت چرمى وى در عکس هاى این 

هفته و مقایسه آن با دســامبر 2020 و مارس 2021 مشخص مى شود که وى 
الغر شده است.

در خانواده رهبر کره شــمالى سابقه بیمارى هاى 
قلبى وجود دارد. پدر و پدربزرگ او که رهبران کره 
شــمالى بودند به دلیل ابتال به بیمارى هاى قلبى 

جان خود را از دست دادند.
 تصور مى شود که جونگ اون سه فرزند داشته باشد، 
اما فرزندان وى آنقدر بزرگ نیستند که در صورت 
مرگ رهبرى کشور را بر عهده بگیرند؛ با این حال، 
بسیارى از کارشناسان، «کیم یو جونگ»، خواهر 
وى، را رهبر احتمالى آینده کره شمالى مى دانند، اما 
مشخص نیست این زن بتواند نظر مساعد رهبران نظامى را به دست آورد و آنان 

را رهبرى کند.

روند تزریق واکسن کرونا کند است و افراد باید ساعت ها در صف انتظار بمانند. 
این انتظار گاهى به 12 ساعت هم مى رسد و برخى باید شب را در صف بخوابند. 

اما راهکارى وجود دارد، آنها مى توانند نوبت واکسن را بخرند.
صف هاى طوالنى تزریق واکسن کرونا کسب وکار جدیدى ایجاد کرده است. 
افرادى هستند که جاى ســالمندان و خانواده آنها در صف مى ایستند و براى 
ایستادن در صف واکسن پول مى گیرند؛ حدوداً ساعتى 100 هزار تومان. یکى از 
مراجعان مى گوید چند روز است که براى تزریق واکسن کروناى مادرم به یکى 
از مراکز مى روم. آنجا در صف واکسن، افرادى هستند که جاى شما در صف 

مى مانند و پول مى گیرند. کارى که حداقل در تهران رایج است.
یکى از این افراد مى گوید نوبت گرفتن از یک مرکز کار راحتى است و 400 تا 
500 هزار تومان مى گیرد. اما برخى مراکز سخت مى گیرند و مجبور مى شود دو 
شب در رفت و آمد باشد. آن وقت گران تر مى شود. مثال حدود 800 هزار تومان.

اما این اولین بارى نیست که ایستادن در صف و گرفتن نوبت به منبع درآمدزایى 
تبدیل مى شــود. پیش از این زمانى که قیمت دالر صرافى ملــى و بازار آزاد 
اختالف زیادى داشــت، برخى از افراد کارت ملى خود را اجــاره مى دادند و 
ساعت ها در صف صرافى ملى مى ایستادند تا بتوانند با کارت ملى خود براى 
فرد دیگرى سهمیه دالر بخرند. کارى که براى این افراد درآمد 200 تا 300 
هزار تومانى داشت. اما مشکل این بود که این افراد فقط یکبار چنین امکانى 
را داشتند. اما گزارش ها نشان مى داد همان زمان هم افرادى بودند که کارت 
ملى خود را اجاره نمى دادند بلکه در صف صرافــى مى ماندند و نوبت خود را 

مى فروختند.
اسفند ســال 97 هم برخى از ایســتادن در صف خرید گوشت درآمد کسب 

مى کردند. زمانى که اختالف قیمت گوشت در بازار آزاد و دولتى زیاد بود. 

آتش سوزى یک پراید و 
BMW  رفتار متفاوت راننده

اصفهان در جمع 4 استان با کمترین مشارکت در انتخابات

واکسینه شدن 54 درصد افراد باالى 18سال در ترکیه

پیامدهاى خودکشى یک دانشجو

زندان هارون الرشید، انبارى نشده است

مردم از کاهش وزن «اون» دل شکسته شده اند! 
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رصدخانه ملى ایران 
در کاشان افتتاح شد

رصدخانـه ملى ایـران روز دوشـنبه بـا حضـور ویدیو 
کنفرانسى حجت االسـالم والمسلمین حسن روحانى 
رییس جمهـورى در کاشـان بـه بهره بردارى رسـید. 
مقدمـات سـاخت ایـن رصدخانـه در قلـه «گرکش» 
اطراف شـهر «کامـو» کاشـان در سـال 1382 آغاز و 
در دولت نهم متوقف شـد که با پیگیرى هـاى فراوان 
در اواخـر دولت دهم، سـاخت آن دوباره از سـر گرفته 
شد. راه اندازى این رصدخانه به دلیل مکان نجومى آن 
مى تواند پل ارتباطى بین جزایر قنـارى، چین و هند را 
با کشور ایران به وجود آورد. پس از اندازه گیرى افزون 
بر 40 قله کوه در مناطق مختلف کشور 12 سال طول 
کشید تا منطقه «کامو» کاشان، به عنوان مناسب ترین 
قله بـراى اسـتقرار تلسـکوپ هاى حرفـه اى نجومى 
انتخاب شود. رصدخانه ملى ایران به همت دانشمندان 
و مهندسـان ایرانى طراحى  و به اجرا درآمده و تمامى 
اجزا و تجهیزات تلسکوپ و گنبد این رصدخانه ساخت 

ایران است.

2/5درصد اصفهانى ها 
واکسینه هستند

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: تاکنـون تنها 2/5 درصـد از جمعیت 
شهرستان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان نسبت به کرونا واکسـینه شدند. رضا فدایى 
مهر با اشاره به آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا 
در شهرسـتان هاى تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم 
پزشـکى اصفهان اظهار داشـت: در حال حاضر دوز 
دوم واکسیناسـیون کرونا براى سـنین 70 سـال به 
بـاال در حـال انجام اسـت. وى بـا بیان اینکـه براى 
سـنین پایین تر هنوز دستور روشـنى از سوى وزارت 
بهداشت اعالم نشده اسـت، ادامه داد: براى این امر 
واکسنى نیز به دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تزریق

 نشده است.

خرید تضمینى
 12 هزارُتن گندم 

تاکنـون 12 هزار و 200 تـن گندم از بهره بـرداران این 
محصول استراتژیک در استان اصفهان خریدارى شده 
است. بنابر اعالم روابط عمومى اداره کل غله و خدمات 
بازرگانـى اسـتان اصفهـان، مدیـر کل غلـه وخدمات 
بازرگانى این استان گفت: این میزان گندم در قالب 2700 
محموله 1300 گندم کار این استان در شهرستان هاى 
اصفهان، کاشان، آران وبیدگل، اردستان، شاهین شهر 
ومیمه وبرخوار خریدارى شـده اسـت. محسن ضیائى 
گفت: تاکنون حدود هفت هزار تن از محموله هاى خرید 
تضمینى گندم به سیلو ها و مراکز ذخیره سازى گندم این 

استان حمل شده است.

بازدید از پروژه هاى
 آبرسانى نایین

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه نایین، با توجه به 
عدم تخصیص اعتبارات مربوط به پروژه هاي بزرگ 
شهرستان و توقف نسـبی آن ها، همت مشاور رئیس 
مجلس در بخش آب از پروژه کوهستان و بهارستان 
ناییـن بازدید کـرد. در ایـن بازدید که ناصـر اکبرى، 
معاون بهره بردارى و توسعه آب و جمعى از مسئوالن 
شـرکت آبفاى اسـتان اصفهان نیز حضور داشتند بر 
تخصیص بودجه جهـت تکمیل پروژه هـاى مذکور 

تأکید شد.

رفع افت فشار آب
رئیـس اداره توسـعه و بهره بـردارى آب آبفـا منطقه 6 
اصفهان از رفـع افت فشـار خیابان فجر خوراسـگان با 
اصالح و توسعه شبکه توزیع آب در این خیابان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 6، قاسمى با اعالم 
این خبر بیان کرد: با اجراى اصالح شـبکه آب ، مشکل 
چندین سـاله خیابان فجر خوراسـگان که با افت فشار 
در فصول سـال بویژه تابستان مواجه مى شـدند، براى 

همیشه برطرف شد.

خبر

نماینده مــردم نجف آباد و تیران و کــرون در مجلس 
شوراى اسالمى در پاسخ به این سؤال که به عنوان یکى 
از نمایندگان استان اصفهان مطالبه شما از آیت ا... رئیسى 
به عنوان رئیس جمهور چیســت، گفت: آیت ا... رئیسى 
چند روز مانده به آخر تبلیغــات یک بیانیه اى خطاب به 
مردم اصفهان صادر کرد و گفت، یک بار براى همیشه 
مشکل آب اصفهان باید حل شــود، به عنوان یکى از 
نمایندگان استان اصفهان خواسته مان آن است که این 
بیانیه را تحقق بخشند و یک بار براى همیشه مشکل آب 

اصفهان حل و براى آن تدبیرى اندیشیده شود.
ابوالفضل ابوترابى  با بیان اینکه مســائل معیشــتى و 

اقتصادى در کشــور به مرحله اورژانسى رسیده است، 
خاطرنشان کرد: مجلس به جاى اینکه کارهاى هیجانى 
مانند استیضاح وزرا و عدم کفایت رئیس جمهور را انجام 
دهد که نتیجه اى ندارد و وقت خود را تلف مى کند، نرم 
افزار دولت بعدى را که قانون باشد را براى برون رفت از 

مشکالت معیشتى تهیه کرده است.
ابوترابــى افــزود: بــراى بــرون رفت از مشــکالت 
معیشــتى کارت کوپن الکترونیک بــراى 50 میلیون 
نفر دیده شــده که در ماه 120 هزار تومــان کوپن به 
صورت کاال اســت تا مــردم مایحتاج اولیــه خود را 

تهیه کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان از ارسال 
700 هزار پیامک اطالع رسانى براى شهروندان در قالب 

طرح پارك حاشیه اى هوشمند خبر داد.
مسعود بنده خدا اظهار کرد: پس از گذشت یک سال از آغاز 
فاز نخست پروژه ساماندهى هوشمند پارك حاشیه اى در 
13 معبر شهر اصفهان، در تمامى خیابان ها اجراى طرح 
کنترل هوشمند پارك حاشیه اى، توقف هاى کوتاه مدت 

افزایش یافته و به حدود 80 درصد رسیده است.
وى افزود: این امر باعث کاهش میانگین مدت توقف یعنى 
کاهش تراکم اشغال فضاى پارك و به موجب آن سهولت 
در پیدا کردن جاى پارك براى شهروندان شده، پارك هاى 

زیر دو ســاعت با افزایش و توقف هاى باالى دو ساعت 
با کاهش همراه بوده، ســهم پارك هاى زیر نیم ساعت 

نزدیک به 80 درصد از کل پارك ها را تشکیل مى دهد.
وى  تصریح کرد: قبل از آغاز عملیات اعمال جریمه توسط 
پلیس راهور، براى تمامى مالــکان خودروهاى با بدهى 
بیش از یک میلیون ریالى پیامک حاوى میزان بدهى و 
لینک پرداخت بدهى ارسال شده و بعد از آن نیز در صورتى 
که پالك خودرویى توسط خودروهاى پالك خوان پارك 
حاشیه اى برداشت شود، بدهى داشــته باشد و در دو روز 
گذشته پیامکى ارسال نشده باشد، میزان بدهى و لینک 

پرداخت ارسال خواهد شد.

ارسال 700 هزار پیامک طرح 
پارك حاشیه اى هوشمند

رئیسى بیانیه اش درباره 
اصفهان را محقق کند

رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
طى حکمى، مهدى طغیانــى، نماینده اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى را به عنوان رئیس «کارگروه 
دیپلماسى اقتصادى و جهش صادرات» کمیسیون 

اقتصادى معرفى کرد.
در متن حکــم محمدرضاپورابراهیمــى خطاب به 
طغیانى آمده اســت: به اســتناد ماده 59 آئین نامه 

داخلى و نیز با عنایت به سوابق و تجارب، جنابعالى 
به عنوان «رئیس کارگروه دیپلماســى اقتصادى و 
جهش صادرات» این کمیسیون انتخاب مى شوید. 
امید است با اتکال به خداوند متعال در راستاى انجام 
وظایف محوله براى پیشــبرد اهداف عالى نظام و 
ماموریت هاى مجلس و کمیسیون اقتصادى موفق 

و موید باشید. 

مأموریت جدید نماینده اصفهان

رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: کارخانه مقوا 
سازى زواره بزرگترین کارخانه مقوا سازى کشور است 
که عملیات ساخت آن هفت سال طول کشیده است.

محمد باقر قالیباف، در آیین افتتاح کارخانه مقوا سازى 

شهر زواره اردستان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
این کارخانه بزرگترین کارخانه مقوا سازى در ایران 
اســت که البته به چهار کارخانه مانند کارخانه مقوا 
ســازى زواره در ایران نیاز داریم تــا واردات مقوا به 

صفر برسد.
وى افزود: مدیر این کارخانه از بروکراسى هاى ادارى 
در مسیر احداث کارخانه که هفت سال به طول کشیده 
است گله مند بود، اما در دو ســال آخر با تصمیمات 
محلى که در ســطح استان 
و استاندارى اصفهان گرفته 
شد امروز شاهد بهره بردارى 
از کارخانه مقوا سازى زواره 
هستیم که با افتتاح آن بیش 
از 1000 نفر در ســه شیفت 

مشغول به کار مى شوند.
رئیــس مجلس شــوراى 
اســالمى، تصریــح کرد: 
امیدواریم در سال رفع موانع 
تولید بتوانیم با کار جهادى 

این موانع را برطرف کنیم.
براى احداث کارخانه مقواسازى زواره اردستان یکهزار 
و 152 میلیارد تومان هزینه شده است و این کارخانه 

ظرفیت تولید 45 هزار تن مقوا را دارد.

افتتاح بزرگ ترین کارخانه مقواسازى کشور

طبق گفته رییس پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان بیشترین بار قاچاق مواد مخدر استان اصفهان از 
محورهاى جنوبى و شرقى اصفهان یعنى کرمان و یزد به 
صورت زمینى وارد مى شود که بیشتر نه براى مصرف این 

استان که براى عبور به سایر نقاط کشور است.
سرهنگ غالمحسین صفرى با اشاره به اینکه سال 99، 
حدود 50 تن کشــفیات مواد مخدر داشته ایم که نسبت 
به مدت ســال 98، 20درصد افزایش داشته است، اظهار 
داشت: علت افزایش مواد مخدر در کشور،کشت تریاك 
از افغانستان به عنوان یک کشور تولید کننده مواد مخدر 

است.
وى افزود: از تمام مبــادى ورودى اصفهان مواد مخدر 
کشف مى شود اما قاچاق مواد مخدر از افغانستان و بیشتر 
از شرق و جنوب استان (کرمان و یزد)  به صورت زمینى 

انجام مى شود.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره 
به اینکه بخش مهمى از اطالعات قاچاق را مردم که به 
انگیزه هاى مختلف به پلیس مى دهند، تصریح کرد: البته 
از دســتگاه ایکس رى و  فناورى روز در پلیس راه هاى 

استان  براى کشف استفاده مى شود.

وى با تاکید به اینکه هیچ مسیر مطمئنى براى قاچاقچیان 
در اســتان اصفهان وجود ندارد ،گفــت: هیچ ورودى در 
اصفهان نداریم که قابل کنترل نباشد و حتى در مناطق 
کویرى نیز که چندین استان درگیر هستند، توسط پلیس 
و نیروى انتظامى رصد مى شود اما نمى توان گفت که صد 

درصد کنترل مى شود.
وى درباره کشت خشــخاش در اصفهان و تولید مخدر 
صنعتى تصریح کرد: مــواد مخدر در اصفهان کشــت 
نمى شود، زیرا مقرون به صرفه نیســت و امکان کشت 
وجود ندارد و حتى سال گذشته نیز هیچ آشپزخانه تولید 

موادمخدر صنعتى نداشته ایم.
صفرى با تاکید بــه اینکه عبور و مرور و شــاهراه بودن 
اصفهــان انگیزه زیــادى بــراى قاچاقچیــان فراهم 
مى کند،افزود: بسیارى از مواد مخدر از طریق جاساز کردن 

و پنهانى به همراه بار وارد استان مى شود.
وى گفت: هیچ کس نمى توانــد بگوید حتى نقطه اى در 
جهان آلوده به مواد مخدر نیســت اما نزدیک به پایتخت 
بودن، میزان جمعیت و ترانزیتى بودن اســتان اصفهان 
موجب شده است تا براى سایر اســتان هاى کشور بازار 

مصرف خوبى از مخدر فراهم شود.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان معتقد 
است تا تقاضا هســت،قاچاق و اعتیاد ریشه کن نخواهد 
شد،زیرا هر روز نوع مواد مخدر عوض مى شود و مواد تازه 

و جدید با اسامى جذاب به بازار مى آید. 
وى افزود: ما باید تقاضا را کم  و کنترل کنیم اما روز به روز 

بخصوص در سن کمتر و زنان مصرف بیشتر مى شود.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با تاکید به 
اینکه رونق تقاضاى مواد مخدر باید ریشه یابى شود،اظهار 
داشت: اصل قضیه ســر منفعت مالى است،گاهى یک 
استان که با اصفهان فاصله اى ندارد، قیمت مواد مخدرش 
نصف قیمت  است که ســبب مى شودمواد به این منطقه 

قاچاق شود.
صفرى همچنین به خرده فروشــان محلى اشاره کرد و 
گفت: یکى از اهداف ما براى مقابله با مواد مخدر برخورد 
با خرده فروشان محلى است که به مراجع ذى ربط معرفى 

مى شوند.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان افزود: 
محالت حاشیه نشین و محروم اصفهان بیشتر گرایش به 
فروش مواد مخدر دارند،اما چالش پلیس براى دستگیرى 
با این افراد از دست دادن سرپرست و نان آور خانواده است.

چرایى شاهراه شدن اصفهان در عبور مواد مخدر از زبان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان

جذابیت اصفهان براى قاچاقچیان

یک اصفهان شــناس گفت: کســانى که مسئول حفظ 
و حراســت امامزاده درب امام هســتند در مراقبت از آن 
کوتاهى کرده اند و قطعًا باید پاسخگوى آسیب هاى وارد 
شده بر این بنا باشند. الزم و شایسته است که فکرى بشود 
تا این گنبــد و آثار مربوط به آن از ایــن ویرانى مهیب و 

خطرناك نجات پیدا کند.
محمد حســین ریاحى در گفت و گو با ایمنا، اظهار کرد: 

یکــى از مهم تریــن و موثق ترین 
امامزاده هــاى ایران که در بیشــتر 
دوره ها مورد توجه بوده و در اصفهان 
نیز جایگاه ویژه اى داشته، درب امام 
بوده اســت که مدفن امــام زادگان 
ابراهیم بطحانى و زین العابدین على 

عریضى است.
وى افزود: این دو مزار پیش از صفویه 
به ویژه در دوره جهانشاه و پس از آن 
در دوره صفویه به خصوص دوره شاه 
عباس اول بسیار مورد توجه بوده و 
جایگاهى براى سادات و اهل معنا به 

شمار مى رفت.
این اصفهان شــناس ادامه مى دهد: امامزاده درب امام 
اصفهان از نظر معنوى، هنرى و معمارى بسیار ارزشمند 
اســت و آثار متعــددى در آن به کار رفته اســت، اما در 
سال هاى اخیر کوتاهى هاى بسیارى نسبت به نگهداشت 

این بنا صورت گرفته است.
ریاحى تصریح کرد: بر اثر بى توجهى ها، قسمت بسیارى 

از شاکله اصلى امامزاده درب امام اصفهان از میان رفته 
اســت. حتى در ترمیم و مرمت هاى صــورت گرفته نیز 
اصول و ویژگى هایى که باید به کار مى رفته رعایت نشده 

است و بنا از این نظر نیز آسیب دیده است.
وى با بیان این که دو گنبد این امامزاده آســیب فراوانى 
دیده اســت گفت: نوعى تورم روى گنبد پیدا شده است، 
کاشى هاى بسیارى از این گنبد ریخته و سایر کاشى هاى 

آن نیز در حال فرو ریختن اســت. چرا هیچ پیگیرى که 
شایسته این بنا باشد صورت نمى گیرد؟

ریاحى اضافه مى کند: از طرفى برخــى از آثار این مکان 
تاریخى یا به جایى دیگر منتقل شده یا سرقت شده است. 
این بنا به دلیل اهمیت معنوى کــه دارد باید بیش از هر 

محلى در اصفهان مورد توجه باشد.

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: کمبود و گرانى علوفه و کاهش 
قیمت گوشــت قرمز آینده تولید را با چالش رو به رو 

مى کند.
حسین ایراندوست اظهار داشت: خشکسالى و کمبود 
علوفه در سراسر کشور مطرح است و تولید علوفه در 
استان اصفهان نیز متأثر از کم بارشى و خشکسالى 
نسبت به سال هاى پیش کاهش یافته ضمن اینکه 

این اســتان همواره وارد کننده علوفه از استان هاى 
دیگر بوده است.

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان با اشاره به اینکه علوفه از استان هاى 
مرزى غرب کشور قاچاق مى شود، افزود: از این رو با 
کمبود و گرانى علوفه رو به رو شــدیم و اکنون دام 
سبک ما در مراتع با کمبود علوفه و آب مواجه است. 

وى با بیان اینکه کاهش قیمت گوشت قرمز نگران 
کننده است، اضافه کرد: محصول روى دست دامدار 
مانده و خریدارى براى آن نیست و این موضوع آینده 

تولید گوشت قرمز را با مشکل مواجه مى کند.
وى با بیان اینکــه میزان قاچاق علوفــه عدد قابل 
توجهى نیست و آنچه در فضاى مجازى مطرح شده 
بیشتر درمورد کاه و کلش است، ابراز داشت: مشکلى 
که امسال پیش آمده به دلیل خشکسالى و فقر مراتع 
اســت و در اصفهان به دلیل نبود جریان زاینده رود 

کشت علوفه ذرت بشدت کاهش یافت.

آینده تولید گوشت قرمز با مشکل مواجه است

مدیرکل دفتر ارزیابى زیســت محیطى ســازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: پروژه انتقال آب ونک- 
ســولگان هنوز هیچ مجوز زیست محیطى دریافت 
نکرده است و طرح جدید آن اکنون در مرحله بررسى 

است.
حمید جاللوندى اظهار داشــت: پــروژه انتقال آب 
ونک- سولگان (سمیرم به رفسنجان) طرحى نیست 
که صدور مجوز براى آن در حیطه اختیارات ادارات 
کل محیط زیست استان ها باشد، ونک- سولگان از 
طرح هاى انتقال آب بین حوضه اى است که سازمان 
حفاظت محیط زیست درباره آن تصمیم مى گیرد و 
تنها از استان ها براى چنین طرح هایى نظر خواهى 

مى کنیم.
وى ادامه داد: سازمان در یک مقطعى با لحاظ کردن 
شــروطى به اســتعالم وزارت نیرو درباره این طرح 
پاسخ داده بود که آن شروط محقق نشد و بر همین 
اساس ســازمان حفاظت محیط زیســت نیز مجوز 

ونک- سولگان را لغو کرد.
مدیرکل دفتر ارزیابى زیســت محیطى ســازمان 
حفاظت محیط زیســت افزود: پــس از لغو مجوز، 
مشاوران این پروژه، سیماى طرح را تغییر دادند که 
براساس آن برخى شروط سازمان نیز انجام مى شد و 

سازمان مجدد این پیشنهاد جدید را بررسى مى کند.

مجوز طرح
 ونک-سولگان هنوز 
صادرنشده است

خطر جدى بیخ گوش امامزاده درب امام

ســخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت: با 
توجه به افزایش دما در تابستان، در صورتى که مردم 
اصفهان صرفه جویى را ادامه دهند خاموشــى برق 

نخواهیم داشت.
محمدرضا نوحى گفت: مردم استان اصفهان همکارى 
خوبى در مدیریت مصرف برق داشته اند که امیدواریم 
در هفته هاى آتى نیز ادامه دار باشــد تا بتوان برنامه 
مدیریت بار را در استان به خوبى اجرایى کرد به طورى 

که خاموشى براى مردم اصفهان اعمال نشود.
او افزود: در سال هاى قبل، از ابتداى تیرماه موضوع 
کاهش مصرف براى عبور نکردن از پیک مصرف در 
کشور و استان مطرح مى شــد و اواخر تیرماه و اوایل 
مرداد ماه از پیک مصرف عبور مى کردیم، اما امسال 
به دلیل گرمــاى زودرس، این اتفــاق از خردادماه 

شروع شد.
سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: پیش از این، نیروگاه هایــى که براى تعمیرات 
اساسى از مدار خارج مى شــدند تیرماه به مدار وارد 
مى شدند، پیگیرى هایى در خردادماه انجام شد که این 

نیروگاه ها زودتر وارد مدار شوند، اخیراً در دو هفته قبل 
نیز در استان اصفهان خاموشى نداشته ایم و اکنون نیز 
نیروگاه هایى که از مــدار خارج بودند، اعالم آمادگى 

کرده و وارد شبکه شده اند.
نوحى اظهار کرد: میزان تولید برق در استان اصفهان 
حدود 3725 مگاوات و مصرف برق در استان، حدود 
5229 مگاوات است بنابراین 1504 مگاوات برق از 
شبکه سراسرى به استان اصفهان وارد مى شود. در 
اســتان اصفهان به دلیل صنعتى بودن مصارف برق 

بیشتر از میزان تولید است.
او ادامه داد: با توجه به افزایش دما در تابســتان و در 
صورتى که مردم اصفهان صرفه جویى را ادامه دهند، 
خاموشى برق نخواهیم داشت، از طرفى با همکارى 
خوب صنایع کوچک و بزرگ در اســتان که شیفت 
کارى خود را تغییر داده و برخى از آن ها حتى یک روز 
از هفته را تعطیل کــرده و جمعه را به روز هاى کارى 
اضافه کرده اند، ادارات نیز تا 50 درصد کاهش مصرف 
داشته اند؛ این موارد در کنار هم باعث مى شود، براى 

مردم اصفهان اعمال خاموشى نداشته باشیم.

همه تالش ها براى آنکه اصفهان خاموش نشود
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تهیه کننده «کلبه عمو پورنگ» گفت: 100 قســمت جدید 
در حال تولید اســت، «کلبه عمو پورنگ» به هر حال براى 
مردم تنوع و تازگى دارد. گریم هاى فانتزى، نور، دکور، رنگ 
و موسیقى در کنار هم مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم در 

ادامه این میزان استقبال بیشتر شود.
مسلم آقاجان زاده پیرامون تغییرات سرى جدید «کلبه عمو 
پورنگ» گفت: در ســرى جدید «کلبه عمو پورنگ» ســه 
لوکیشن جدید به این مجموعه اضافه شده است. تا اینجا در 
حدود شش شخصیت با بازیگران جدید به کار اضافه شده اند 
و قطعا این تعداد بازیگران و لوکیشن هاى جدید کار را متحول 
مى کند. دکور دامپزشکى، آرایشــگاه، لبنیاتى و النه سگ از 
جمله دکور هاى اضافه شده به مجموعه «کلبه عمو پورنگ» 
است که بازیگران جدید در این لوکیشن ها ایفاى نقش دارند.

وى با اشاره به استقبال بى نظیر مردم از «کلبه عموپورنگ» 
بیان کرد: در 40 قسمت ابتدایى که در عید نوروز و ماه مبارك 
رمضان «کلبه عمو پورنگ» پخش شــد فیدبک هاى خیلى 
خوبى گرفتیم و تشــویق شــدیم کار را متنوع تر و با کیفیت 

باالترى ادامه بدهیم. هنوز نظرسنجى دقیقى 
در ارتباط با 40 قسمت ابتدایى 

«کلبه عمو پورنگ» از 
سوى صدا و سیما 
صــورت نگرفته، 
اما مى تــوان در 

فضاى مجازى متوجه میزان توجه مخاطبین شد.
این تهیه کننده تلویزیون در همین راســتا ادامه داد: تقریبا 
13 میلیــون و 700 هزار نفــر بازدیدکننده از 40 قســمت 
ابتدایــى «کلبه عمو پورنــگ» در تلوبیون نشــان از حجم 
باالى استقبال به این مجموعه است. این قسمت ها با توجه 
به اســتقبال مخاطبین مرتب و منظم بارگزارى و دیده شده 
اســت. این در حالى است که در بقیه شــبکه هاى اجتماعى 
دیگر هم مخاطبین بســیارى قســمت ها را دیده اند.  تعداد 
آمار بازدیدکننده بى نظیر اســت و مى توان گفت «کلبه عمو 
پورنگ» از پربیننده ترین سریال ها هم پیشى گرفته و 10 برابر 

آن ها مخاطب داشته است. 
آقاجا ن زاده پیرامون عالقه بچه ها بــه مجموعه هاى مورد 
عالقه شــان اظهار کرد: یکى از عادات بچه ها این است که 
وقتى جذب مجموعه و فیلمى مى شوند بار ها آن را مى بینند و 
خسته نمى شوند و به همین خاطر آمار مخاطب این مجموعه 
باال رفته اســت، براى پخش «کلبه عمو پورنگ» در نوروز 
فرصت کمى داشتیم و تقریبا 3 ماه پیش تولید کار بود که براى 
تولید اینچنین برنامه اى مدت کوتاهى است. مثال گریم در این 
مجموعه سنگین و زمان بر است و تقریبا طراحى هر کدام از 

کاراکتر ها از قالب ریزى و اجرا و طراحى لباس و ...10 تا 15 روز 
زمان مى برد. به مرور زمان با تکمیل شدن گریم و لوکیشن ها 
ســعى کردیم کم کم بازیگران جدیدى را هم اضافه کنیم. 
قطعا تنوع لوکیشن و شــخصیت ها در ادامه بسیار مهم است 

و با صرف وقت بیشتر سعى کردیم کیفیت آن را باال ببریم.
این تهیه کننده تلویزیون بیان کرد: با توجه به شخصیت هاى 
بامزه اى که اضافه شــدند کــه نقش هاى آن ها را ســپیده 
خداوردى، امیــر غفارمنش، ســارا منجزى پور و افشــین 
ســنگ چاپ بر عهده دارند قطعا مخاطب بیشــترى جذب 
«کلبه عمو پورنگ» مى شوند. مثال امیر غفارمنش که نقش 
سگى را با نام قلچماق بازى مى کند خیلى بامزه است و خیلى 
شیرین و زیبا این نقش را در آورده همچنین افشین سنگ چاپ 
با شخصیت آرایشگر و ســپیده خداوردى در نقش گوسفند و 
همچنین بقیه دوستان نقششان عالى درآمده؛ امیدوارى زیادى 
براى ارتباط هرچه بیشتر مخاطبین با سرى جدید «کلبه عمو 

پورنگ» داریم.
وى با اشاره به اضافه شدن سپند امیرسلیمانى در ماه هاى آتى 
ابراز کرد: سپند امیرسلیمانى نیز نقش کرم را خیلى خوب بازى 
کرد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. ولى متاسفانه در سرى 
جدید به علت اینکه کرونا گرفت و عمل جراحى هم داشــت 
الاقل دو ماهى نمى توانیم او را در کنار خود داشــته باشــیم. 
امیدورم هرچه زودتر حال سپند امیرسلیمانى عزیز بهتر شود و 

بتواند در کنار دوستان باشد.

حضور چهره هاى متفاوت در فصل جدید

«عمو پورنگ» و دوستان
 100 قسمت دیگر هم هستند

باالترى ادامه بدهیم. هنوز نظرسنجى دقیقى 
40 قسمت ابتدایى  در ارتباط با

«کلبه عمو پورنگ» از 
سوى صدا و سیما 
صــورت نگرفته، 
اما مى تــوان در

تولید اینچنین برنامه اى مدت کوتاهى است. مثال گریم در این 
مجموعه سنگین و زمان بر است و تقریبا طراحى هر کدام از 

ابراز کرد: سپند امیرسلیمانى نیز نقش کرم را خیلى خوب بازى 
کرد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. ولى متاسفانه در سرى 
جدید به علت اینکه کرونا گرفت و عمل جراحى هم داشــت 
الاقل دو ماهى نمى توانیم او را در کنار خود داشــته باشــیم. 
امیدورم هرچه زودتر حال سپند امیرسلیمانى عزیز بهتر شود و 

بتواند در کنار دوستان باشد.

سام قریبیان پس از گذشت سال ها پرده از راز جالبى برداشت.
فرامرز قریبیان بازیگر پیشکسوت سینماى ایران است. پسرش سام قریبیان هم جزء بازیگران 
نام آشناى سینما وتلویزیون است. این روزها یک نکته جالب از  زندگى فرامرز قریبیان و یکى از 
معروف ترین بازیگران پیشکسوت سینما وتلویزیون ایران که چهره درخاك کشیده است برمال 

شده. فرامرز قریبیان با این بازیگر پیشکسوت پسرخاله است.
ســام قریبیان بازیگر و کارگردان نام آشــناى ســینما و 
تلویزیون ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونى وقتى 
حرف از مرتضى احمدى به میان آمد به نکته اى جالبى 

اشاره کرد.
سام قریبیان گفت: پدرم و مرتضى احمدى یک رابطه 
فامیلى خیلى نزدیک با هم دارند. آنها فقط یک بار به 
این موضوع اشــاره کردند اما امروز به صورت رسمى 
اعالم مى کنیم پدرم و استاد مرتضى احمدى پسرخاله 

هستند.

معروف ترین بازیگران پیشکسوت سینما وتلویزیون ایران که چهره درخاك کشیده است برمال
شده. فرامرز قریبیان با این بازیگر پیشکسوت پسرخاله است.

ســام قریبیان بازیگر و کارگردان نام آشــناى ســینما و
در یک برنامه تلویزیونى وقتى با حضور تلویزیون ایران
حرف از مرتضى احمدى به میان آمد به نکته اى جالبى

اشاره کرد.
سام قریبیان گفت: پدرم و مرتضى احمدى یک رابطه
فامیلى خیلى نزدیک با هم دارند. آنها فقط یک بار به
این موضوع اشــاره کردند اما امروز به صورت رسمى
و استاد مرتضى احمدىپسرخاله اعالم مى کنیم پدرم

هستند.

هانیه توسلى در اســتورى صفحه اینستاگرام 
شــخصى خود، خبــر حضورش در ســریال 
«دکســتر» ایرانى به کارگردانى امیرحسین 

ترابى را تکذیب کرد.
این هفته یکى از صفحات اینستاگرامى به نقل 
از روزنامه هفت صبح، از حضور هانیه توسلى 
به عنوان نقش اصلى زن این سریال خبر داده 
بود که موجب شد این بازیگر با انتشار متنى در 
استورى اینســتاگرامش این خبر را تکذیب و 

براى این گروه آرزوى موفقیت کند.
هانیه توســلى که این روزها مشــغول ایفاى 
نقش در ســریال «زخم کارى» به کارگردانى 

محمدحسین مهدویان است.
ســریالى که قرار اســت امیرحســین ترابى 
کارگردانى کند درباره یک سلسه قتل زنجیره اى 
است که یک پلیس مامور پیگیرى آنها مى شود. 
این پلیس دوستى در پزشکى قانونى دارد که 
مسئول کالبدشکافى اجساد است و براى بخش 
جنایى پلیس به عنوان کارشناس کار مى کند. 
کمى که قصه پیش مى رود مشخص مى شود 

که خود او، قاتل زنجیره اى است.
از امیر آقایى به عنوان بازیگر اصلى این سریال 

نام برده مى شود.

هانیه توسلى 
حضورش در 

«دکستر» ایرانى را 
تکذیب کرد

الناز شاکردوست بازیگر ســینماى ایران که 7 
تیرماه 37 ساله  شد، یک روز زودتر تولد خود را در 

دریاى خزر جشن گرفت.
شاکردوســت پس از برگزارى ســى و نهمین 
جشــنواره فیلم فجر که زمستان 1399 برگزار 
شد،   به سفرهاى داخلى و خارجى متعددى رفته 

و چند هفته  را در شمال کشور گذرانده است.
شاکردوست در فجر 39 با دو فیلم "تى تى" و 
"ابلق" مورد توجه قرار گرفت. او پیشتر سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر زن را براى بازى در فیلم 

"شبى که ماه کامل شد" کسب کرده است.
این بازیگر در روز تولدش نوشت: من در آفرینش 
جدید قرار دارم، عادت هاى شرطى شده گذشته 
را رها کرده ام، ریشــه هایم در زمین عمیق تر 

گشته …شکر

الناز شاکردوست 
تولدش را در دریا 

جشن گرفت

پسرخاله فرامرز قریبیان کیست؟ 

بازیگر سریال «جشن ســربرون» گفت: پیش از این در 
زمستان سرد در سولقان، دشت عقیل بودیم. آنجا آنقدر هوا 
سرد بود که شب ها مى لرزیدیم، لپه زنک هم دست کمى از 

سولقان ندارد منتها اینجا گرما بیداد مى کند.
مهدى فقیه درباره نقش خود در سریال «جشن سربرون» 
گفت: در این سریال نقش پیروز از بزرگان و ریش سفیدهاى 
ایل عشایر را بازى مى کنم. پیروز حتى در جاهایى مخالف 
کدخدا است و از مخالفت هاى خود به خاطر ایل صرف نظر 
مى کند. پیروز به خاطر ایل از این مخالفت ها چشم پوشى 
مى کند و به دنبال صلح در میان ایل است و هواى جوانان 
را هم دارد. او به دیگران احترام مى گذارد و ســعى مى کند 

کدورت ها را برطرف کند.
وى با اشــاره به اینکــه اکنــون در لپه زنک مشــغول 
فیلمبــردارى کار هســتند بیان کــرد: پیــش از این در 
زمستان ســرد در ســولقان، دشــت عقیل بودیم. آنجا 
آنقدر هوا ســرد بود که شــب ها مى لرزیدیــم و دیالوگ 
مى گفتیم. در دشــت عقیل به گروه خیلى سخت گذشت 
و سرماى تقریبا استخوان ســوزى را تحمل کردیم. لپه 
زنک هم دست کمى از ســولقان ندارد منتها اینجا گرما

 بیداد مى کند.  
این بازیگر پیشکسوت ضمن تاکید بر سختى هاى عرصه 
بازیگرى ابراز داشت: از بیرون کار ما آسان به نظر مى رسد، 

اما اینطور نیســت. درونش وجود خودمان را ســوزانده و 
بیرونش دیگران را، با این شرایط االن چهار پنج ماهى است 
که از سریال «جشن ســربرون» مى گذرد و ما هیچ پولى 
هم نگرفتیم و با این حال در شــرایط سخت با عشق کار 
مى کنیم. مزد کارگر ساختمان را شب ندهند صبح سرکار 

نمى آید، اما ما کار مى کنیم. 
مهدى فقیه خاطرنشان کرد: هنوز فکر مى کنم «جشن سر 
برون» شش هفت ماه دیگر زمان مى برد. با توجه به کمبود 
بودجه تصویربردارى کندتر انجام مى شود و لوکیشن ها هم 
دیرتر آماده مى شود. امیدوارم مدیران فرهنگى بودجه مورد 

نیاز را در اختیار پروژه قرار دهند تا کار به اتمام برسد. 

مهدى فقیه: 5 ماه است دستمزد نگرفته  ایم

فیلم سینمایى «عنکبوت» که پس از کش و قوس هایى پروانه نمایش گرفته است، آماده 
اکران در اواخر تابستان است.

در حالى که فیلم هاى مختلف خود را براى اکران در روزهاى بازگشت رونق به سینماها 
آماده مى کنند به نظر مى رسد نمایش فیلم هایى که در سال هاى گذشته به دالیلى اکران 
آنها با مانع رو به رو شده است نیز مى توانند گزینه هاى مناسبى براى رفتن روى پرده باشند.
در این میان فیلم «عنکبوت» ســاخته ابراهیم ایرج زاد که به دلیل سوژه حساس آن در 
جشنواره ملى فیلم فجر نیز مورد بى مهرى قرار گرفت، مى تواند به عنوان گزینه برنامه 
آینده اکران سینماها باشد. «عنکبوت» که چندى پیش پروانه نمایش هم گرفته است، 
داســتانى جنایى با رگه هاى پررنگ اجتماعى دارد و روایت مردى است که مى خواست 

ریشه فساد را بخشکاند.
«عنکبوت» درباره ســعید حنایى یکى از قاتالن زنجیره اى دهه هفتاد است که در شهر 
مشهد چندین زن خیابانى را به قتل رساند. حنایى کارگرى ساده بود که همراه خانواده اش 

در خانه اى در منطقه فقیرنشین مشهد زندگى مى کرد.
محسن تنابنده، ساره بیات، شیرین یزدان بخش، ماهور الوند، گلنوش قهرمانى، على باقرى، 
مهدى حسینى نیا، حمیدرضا هدایتى راد، جواد یحیوى، آتیه جاوید، مهدخت موالیى، سحر 
عبدالهى، نیوشا علیپور، یوسف خسروى، حمید حاجى محمدزاده، میثم دامن زه، داود ذاکرى 

و با حضور فرید سجادى حسینى از جمله بازیگران «عنکبوت» هستند.
این فیلم به نویسندگى اکتاى براهنى و کارگردانى ابراهیم ایرج زاد و تهیه کنندگى جواد 

نوروزبیگى است.

مهران رجبى، بازیگر نقش پدربزرگ «شهید شهریارى» در سریال «صبح آخرین روز» در 
نشست رسانه اى این سریال که به صورت آنالین برگزار شدگفت: در یکى از سکانس ها 
این قدر حالم به خاطر ابتال به کرونا بد بود که به جاى دســت بازیگر نقش کودکى مجید 

شهریارى، آستین او را گرفتم تا ویروس منتقل نشود.
این بازیگر سینما و تلویزیون گفت: زمانى که به زنجان رفتیم، در اولین روز فیلمبردارى، چون 
مبتال به کرونا شده بودم، حالم ناخوش بود. از خانمى که گلیم مى فروخت اجازه گرفتم و حدود 
سه ساعت و نیم روى گلیمش خوابیدم. در یکى از سکانس ها اینقدر حالم بد بود که به جاى 
دست بازیگر نقش کودکى مجید شهریارى، آستین او را گرفتم تا یک وقت اگر ویروسى هم 

وجود دارد، او از من نگیرد. درحالى که هیچ پدربزرگى آستین نوه اش را نمى گیرد.
وى با یادآورى این خاطره که 15 روز در بیمارستان بسترى بوده توضیح داد: از بیمارستان 
مرخصى گرفتم و سر صحنه گفتم یک نفر را به جاى من جایگزین کنید. چون من ناى کار 
کردن ندارم. زمان تسویه حساب و گرفتن دستمزد هم گفتم؛ چون من کارى نکردم، شما 

شرعا به من بدهکار نیستید. ولى قانونا بدهکار هستید.
صبح آخرین روز با موضوع داستان زندگى شهید مجید شــهریارى استاد دانشگاه شهید 
بهشتى و از دانشمندان هسته اى ایران که هشتم آذر 1389 در یک عملیات تروریستى به 
شهادت رسید، در 30 قسمت 50 دقیقه اى در صداوسیماى مرکز زنجان به سفارش مرکز 
سیماى استان ها تولید شده است. داستان این سریال که در 450 لوکیشن تصویربردارى 
شده است، از صبح روز ترور شهید مجید شهریارى آغاز مى شود و به گذشته برمى گردد و 46 

سال زندگى او را روایت مى کند.

مخاطبان رادیو صبا حکایت ها و داستان هاى شیرین و آموزنده اى از کتاب «شاهنامه» را در برنامه 
«قند پارسى» با اجراى امیرحسین مدرس مى شنوند. 

«قند پارسى» از روز چهارشنبه نهم تیر بعد از پایان مرزبان نامه به سراغ داستان ها و حکایت هاى 
شیرین شاهنامه مى رود. قدیمى ترین داستان هاى پیدا شده در دنیا، داستان هاى اساطیرى است که 

مادر داستان هاى حماسى و سپس تاریخى مى شود.
تنوع و گستردگى قصه هاى شاهنامه بیانگر تنوع فرهنگى ایران باستان است و نتیجه داستان هاى 
شاهنامه آرزوهاى ایرانیان براى پاسداشت از حریم خاك 
خود، نابودى دشمنانى چون افراسیاب، رهایى بردگان 
از چنگال ضحاك، به سالمت رستن بى گناهانى چون 
سیاوش از آتش هوسرانان است. امیرحسین مدرس 
راوى حکایت هاى کهن «قند پارسى» است که این 
بار داستان هاى پندآموز شاهنامه را براى مخاطبان 

روایت مى کند.
برنامه «قندپارســى» با هدف پاسداشت زبان و 
ادبیات فارسى و روایت داســتان هایى پندآموز از 
متون کهن، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 و 30 
دقیقه با اجرا و کارشناسى امیرحسین مدرس و تهیه 
کنندگى ساریا چهرى از رادیو صبا 

پخش مى شود.

امیرحسین مدرس سراغ قصه هایى از 
شاهنامه مى رود

پرونده اکران 
«عنکبوت» به کجا رسید؟

مهران رجبى: از ترس کرونا 
آستین بازیگر را گرفتم

مادر داستان هاى حماسى و سپس تاریخى مى شود.
تنوع و گستردگى قصه هاى شاهنامه بیانگر تنوع فرهنگى ایران باستان است و نتیجه داستان ها
شاهنامه آرزوهاى ایرانیان براى پاسداشت از حریم خا
خود، نابودى دشمنانى چون افراسیاب، رهایى بردگ
از چنگال ضحاك، به سالمت رستن بى گناهانى چو

سیاوش از آتش هوسرانان است. امیرحسین مدرس
ا ررررررررارررراراراووى حکایت هاى کهن «قند پارسى» است که
بار داستان هاى پندآموز شاهنامه را براى مخاطب

روایت مى کند.
برنامه «قندپارســى» با هدف پاسداشت زبان
ادبیات فارسى و روایت داســتان هایى پندآموز
3متون کهن، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 و
دقیقه با اجرا و کارشناسى امیرحسین مدرس و ته
کنندگى ساریا چهرى از رادیو ص

پخش مى شود.
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آخرین بازى هفته بیست و چهارم رقابت هاى لیگ برتر سپاهان و فوالد به تساوى 
بدون گل رسیدند تا پرسپولیس در صدر بماند.

سپاهان براى بازگشت به صدر به سدى فوالدى برخورد تا تیم یحیى گل محمدى 
باشــد که با گل جنجالى مهدى عبدى به صدر برسد و به نوعى ارزش 3 امتیازى که 
پرسپولیس از مس گرفت دو چندان شــود. بازى در چند دقیقه ابتدایى در فوالد آره نا 
متعادل آغاز شد و سپس موج حمالت متعدد سپاهانى ها شدت گرفت تا احسان مرادیان 

دروازه بان فوالد باشد که خودنمایى کرده و اجازه گل زنى به شاگردان نویدکیا را ندهد.
در نیمه دوم سپاهان براى پس گرفتن صدر تالش زیادى کرد و چند بار تا آستانه گل زنى 
پیش رفت اما در نهایت موفق نشد گلى بزند. در این نیمه فوالد نیز دست و پا بسته نبود و چند 
موقعیت مناسب به دست آورد. اتفاق ویژه این بازى عالوه بر به صدر رفتن پرسپولیس، جدال 
هم تیمى هاى سابق بود که در نهایت به سود سرخ ها خاتمه یافت. فرشاد احمدزاده و سروش 
رفیعى که در زمان برانکو دو هافبک مورد عالقه مرد کروات را تشکیل داده بودند و حتى براى 
فیکس شدن در بازى ها رقابتى نیز داشتند این بار رو به روى هم قرار گرفتند و جدال آن ها تیم 

سابق شان را در صدر نگه داشت.
احمدزاده هافبک فوالد در این بازى 90 دقیقه در زمین بــود و 22 پاس با دقت 67 درصدى 
به شــاگردان نکونام داد. او در کارهاى دفاعى در زمانى که فشار حمالت سپاهان زیاد بود نیز 
خوب عمل کرد و چهار قطع توپ و سه تکل موفق داشت. سروش رفیعى که در شرایط سخت 
مغز متفکر تیم محرم نویدکیا با ارسال هایش مى شــد در این بازى کارى از پیش نبرد و براى 
بازى سازى 34پاس با دقت بیش از 70درصد را به هم تیمى هایش داد. جدال رفقاى سابق در 

میانه میدان فوالد آره نا در نوع خود جالب بود.
احمدزاده و سروش در یک فصل و توسط دو سرمربى متفاوت از لیست مدافع عنوان قهرمانى 
خط خوردند. رفیعى را کالدرون نمى خواست و احمدزاده مورد توجه یحیى گل محمدى نبود. 
البته در این بازى وحیدحیدریه دفاع چپ فوالد و ساسان انصارى نیز سابقه حضور در پرسپولیس 
را دارند اما رفیعى و احمدزاده در دوران اوج سرخ ها با این تیم به قهرمانى دست یافتند و در آسیا 
موفق ظاهر شدند. باید دید رفیعى در انتهاى فصل بار دیگر دستش به جام قهرمانى خواهد رسید 

و یا اینکه جشن قهرمانى هم تیمى هاى سابقش را تماشا مى کند.
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فرشاد - سروش

 این تقابل به نفع 
پرسپولیس بود!

با وجود تکذیب خبر توافق پیام نیازمند با پرتغالى ها 
از سوى باشگاه سپاهان، روزنامه معتبر پرتغالى از 
حضور قطعى دروازه بان سپاهان در تیم پورتیموننزه 

در فصل آینده خبر داد.
از چند هفته پیش صحبت حضور «پیام نیازمند»، 
دروازه بان باشگاه ســپاهان در لیگ پرتغال مطرح 
شده بود و بسیارى از رســانه هاى پرتغالى عنوان 
کردند که دروازه بان ایرانى بــا تیم پورتیموننزه به 

مدت سه سال قرارداد بسته است.
البته این خبر با واکنش سران سپاهان روبه رو شد و 
آنها مدعى شدند که چنین اتفاقى رخ نداده و نیازمند 

توافقى با پرتغال نداشته است.
با این حال  روزنامه «رکورد» گزارشى در خصوص 
باشگاه پورتیموننزه نوشت و از حضور قطعى نیازمند 
در درون دروازه این تیم نوشــت. «رکورد» مدعى 
شد که برخى بازیکنان به جمع پورتیموننزه اضافه 
شدند که یکى از آنها حضور «پیام نیازمند» در درون 

دروازه است.

امیر عابدزاده، گلر ملى پــوش ایران احتماًال فصل 
آینده در اللیگا اسپانیا به میدان برود.

اگر چه چند روز قبــل روزنامه رکــورد پرتغال در 
گزارشى از احتمال ماندن عابدزاده در ماریتیمو خبر 
داد اما یک صفحه توئیترى معتبر که اخبار فوتبال 
ایران را به زبان انگلیسى پوشش مى دهد، به نقل از 
منابع خارجى اعالم کرد که باشگاه مایورکاى اسپانیا 

مشترى دروازه بان ماریتیمو است.
مایورکا که فصل گذشته در دسته دوم فوتبال اسپانیا 

حضور داشت، در پایان فصل به اللیگا صعود کرد.
بازى در اللیگا مى تواند تجربه جالبى براى عابدزاده 
باشد و این گلر 28 ساله را تبدیل به اولین دروازه بان 
ایرانى کند که در یکى از معتبرترین لیگ هاى فوتبال 

جهان دروازه بانى مى کند. 
باید دید ظــرف روزها و 
هفته هاى آینده چه خبر 
جدیدى درباره عابدزاده 

منتشر خواهد شد.

ذوب آهن نزدیک بود با یک ضربه پنالتى به برترى مقابل آلومینیوم برسد، اما 
یک تکل مانع از این اتفاق شد.

ذوب آهن پس از سه شکســت متوالى مقابل گل گهر ســیرجان، استقالل و 
پرسپولیس در دیدار این هفته نیز با یک گل از آلومینیوم اراك عقب افتاد و در 
آستانه یک باخت خانگى قرار داشــت که در دقیقه 80 توانست گل مساوى را 
توسط بیدوف به ثمر رساند ولى آنها در لحظات پایانى هم یک شانس گلزنى به 

دست آوردند که حاصلى نداشت.
در ثانیه هاى پایانى میالد جهانى که پاس گل اول را داده بود، یک پاس در 

عمق زیبا به محوطه جریمه آلومینیوم فرستاد 
که رامتین ســلیمان زاده، مدافــع باتجربه 
اراکى ها با یک تکل دیدنى مانع از رســیدن 
توپ به دارکو بیدوف شــد و نگذاشــت این 

مهاجم دومین گل خود را به ثمر رساند.
پس از دفع توپ توسط سلیمان زاده، ذوبى ها اعتقاد به خطاى پنالتى روى 

بییدوف داشتند که تصویر منتشر شده از این صحنه نشان مى دهد برخوردى 
بین کاپیتان آلومینیوم و مهاجــم ذوب آهن صورت نگرفته و مدافع اراکى ها 

جلوتر از او توپ را دفع کرده است. 
ذوب آهن در صورت پیروزى در مسابقه خانگى مقابل آلومینیوم نیز همچنان 
در جایگاه پانزدهم جدول مى ماند، اما برترى در این دیدار مى توانســت آنها را 
به یک امتیازى نساجى مازندران و سایپا که در رده هاى سیزدهم و چهاردهم 

هستند، برساند.

سرمربى سپاهان حق دارد به مربیان استقاللى شاغل در لیگ آلرژى پیدا کند.
سپاهان تنها در صورتى مى توانست در پایان هفته بیست و چهارم به صدر جدول 
برگردد که فوالد را در اهواز شکســت مى داد منتهى بردن فوالد در ورزشگاه 
خانگى اش، تقریبًا تبدیل به اتفاقى محال شده و سپاهان با تساوى مقابل تیم 

جواد نکونام، فرصت بازگشت به صدر جدول را از دست داد.
این براى دومین بار در این فصل اســت که یک مربى اســتقاللى، در بازى با 
سپاهان به ســود پرسپولیس کار مى کند و مانع صدرنشــینى شاگردان محرم 

نویدکیا مى شود.
23 فروردین و در دیدارى که مربوط به هفته بیستم لیگ بود، سپاهان براى کسب 
هشتمین پیروزى متوالى اش در لیگ و جام حذفى مقابل نفت مسجدسلیمان قرار 
گرفت اما محمود فکرى که در نیم فصل اول و با استقالل به تیم محرم باخته بود، 
در اولین بازى اش به عنوان سرمربى نفت مسجدسلیمان، سپاهان را در نقش 

جهان متوقف کرد تا پرسپولیس کماکان در صدر جدول باقى بماند.
بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که آخرین باخت سپاهان در لیگ بیستم نیز 

مقابل پدیده اى بود که هدایتش را مهدى رحمتى به عهده دارد. 
با این حساب باید به سرمربى سپاهان حق داد که به مربیان استقاللى شاغل در 

لیگ آلرژى پیدا کند.

احسان مرادیان، دروازه بان تیم فوالد خوزستان  که به دلیل محرومیت محسن 
فروزان، حفاظت از سنگر خوزســتانى ها را در مصاف فوالد با سپاهان برعهده 
داشت عملکرد درخشانى در این بازى از خود نشان داد و موفق شد با سیوهاى 
متوالى دروازه تیمش را نجات دهد و یک امتیاز ارزشمند را براى فوالدى ها به 

ارمغان بیاورد. 
 در نیمه اول او سه سیو متوالى را از خود نشان داد و در نیمه دوم هم عملکرد فوق 
العاده اى داشت و باید یک امتیاز مصاف فوالدى ها با شاگردان نویدکیا را به نام 

این گلر نوشت.

در پایان هفته بیســت و چهارم رقابتهاى لیگ برتر ذوب آهن 
رســمًا یکى از دو تیم انتهاى جدول شد تا سبزپوشان اصفهان 

جدى تر از همیشه خطر سقوط را احساس کنند.
در حالــى رقابتهاى فصل بیســتم از لیگ برتر بــه هفته هاى 
پایانى اش نزدیک مى شود که دو تیم ماشین سازى و ذوب آهن 
در انتهاى جدول قرار گرفته و بیشتر از سایر تیم ها خطر سقوط 

به لیگ یک را احساس مى کنند.
با بررســى تاریخ برگزارى همه ادوار لیگ برتر در 20 ســال 
گذشته، مشخص مى شود ذوب آهن یکى از 5 تیمى است که به 
همراه استقالل، پرسپولیس، سپاهان و سایپا در تمام ادوار این 
مسابقات حضور داشته اند و چنانچه آنها در پایان فصل به دسته 

اول سقوط کنند، این اتفاق اولین بار براى این باشگاه به وقوع 
پیوسته و همچنین فصل بیست و یکم نیز اولین فصلى در لیگ 
برتر است که اصفهان با یک نماینده در آن حضور خواهد داشت.

ذوب آهن در حالى در انتهاى جدول بــراى بقا تالش مى کند 
که سپاهان دیگر تیم اصفهانى در باالى جدول براى قهرمانى 
رقابت فشرده اى را با پرسپولیس دارد و یکى از شانس هاى مهم 

قهرمانى در این فصل است.
سبزپوشان اصفهان که فصل را با رحمان رضایى آغاز کردند و 
در همان نیم فصل نخست دست به تغییر زده و مجتبى حسینى 
را براى هدایت تیم شان انتخاب کردند، 
نه تنها شرایط بهترى پیدا نکردند 

که حاال رسمًا یکى از دو تیم انتهاى جدول هستند.
ذوب آهن با 25 امتیاز و 3 امتیاز فاصله نسبت به نساجى که یک 
رده باالتر از این تیم قرار دارد در رده پانزدهم جدول ایستاده است 
و در هفته بیســت و پنجم هم دیدارى دشوار مقابل تراکتور در 
تبریز دارد که پیروزى در این دیدار حداقل روى کاغذ براى آنها 

کار ساده اى نیست. 
شاگردان حسینى اگر بخواهند اولین سقوط ذوب آهن در لیگ 
برتر به نامشان ثبت نشــود، باید از آخرین فرصت هایى که در 
اختیارشان قرار دارد بهترین اســتفاده را ببرند، وگرنه در تاریخ 
ثبت خواهد شد که ذوب آهن براى اولین بار بعد از 20 سال در 

سال 1400 به لیگ دسته اول سقوط کرد.

آیا گاندوها تاریخ ساز مى شوند؟ تکل کاپیتان آلومینیوم
مانع دبل مهاجم ذوب

آلرژى نویدکیا به مربیان استقاللى

هت تریک یک امتیازى گلر فوالد

رئیس فدراســیون فوتبال از ادامه همــکارى با دراگان 
اسکوچیچ خبر داد.

شــهاب الدین عزیزى خادم گفت: فدراسیون فوتبال 
با ســرمربى تیم ملى تا پایان مرحله دوم مقدماتى جام 

جهانى به توافق مشترك رسید. وى افزود: قرار شد بعد 
از قرعه کشى مرحله دوم، برنامه ریزى 

مناسبى براى این مرحله صورت گیرد 
و فدراســیون فوتبال همه امکانات 
الزم براى آماده ســازى تیم ملى 
و حضور پرقــدرت در مرحله دوم 

را در دستور کار قرار خواهد داد. 
مراسم قرعه کشى مرحله نهایى 
انتخابى جام جهانى 2022 قطر 
روز دهم تیرماه در کواالالمپور 
مالزى برگزار مى شــود و تیم 
ملى فوتبال ایــران یکى از 12 

تیم حاضر در این مرحله است.

سردار آزمون به حضور خود در تیم زنیت ادامه خواهد داد.
باشگاه زنیت در تالش براى جذب مهاجم تیم ملى فوتبل لهستان 
است. یاکوب اشویرچوك، مهاجم 28 ساله اى که در یورو براى تیم 
ملى لهستان به میدان آمد. هنوز این نقل و انتقال نهایى نشده است 
اما به خدمت گیرى این مهاجم به معنى جدایى سردار آزمون از تیم 

زنیت نیست.
بر اساس اعالم باشگاه زنیت هدف از عقد قرارداد همکارى با این 
مهاجم لهستانى تقویت خط حمله تیم است چرا که سماك سرمربى 
تیم از سوى رییس باشگاه ملزم شده این فصل تیم قوى ترى براى 
حضور در لیگ برتر روسیه و هم چنین لیگ قهرمانان اروپا آماده کند. 
چندى پیش در نشست رییس باشگاه و هم چنین سرمربى تاکید شد 
تیم باید در فصل پیش رو در لیگ قهرمانان اروپا بهتر نتیجه بگیرد.

با این حال هیچ خبر موثقى از جدایى ســردار آزمون از تیم زنیت 

مخابره نشده است و به نظر مى رسد مهاجم تیم ملى فوتبال ایران 
به حضور خود در تیم قهرمان لیگ برتر روسیه ادامه خواهد داد. چه 
بسا در روزهاى آتى شاهد تمدید قرارداد وى با این باشگاه روسى 
هم باشیم به این خاطر که قرارداد سردار آزمون با تیم زنیت تنها در 

فصل آتى اعتبار دارد.
به نوشته روزنامه هاى روسى مهاجم تیم ملى فوتبال ایران دستمزد 
خوبى از تیم زنیت دریافت مى کند؛ میزان درآمد این بازیکن ایرانى 
از تیم روسى فصلى 3 میلیون یورو است. سردار آزمون نزدیک به 
7 سال است که در تیم هاى روسى فوتبال بازى مى کند و با توجه 
به رویه اى که از مدت ها قبل در پیش گرفته بعید است تصمیم به 

ترك روسیه بگیرد. 
او فصل گذشته با به ثمر رســاندن 19 گل دومین گلزن لیگ برتر 

روسیه بعد از همبازى خود یعنى آرتم لقب گرفت.

در شرایطى که این روز ها شایعه رفتن علیرضا بیرانوند به 
استقالل مطرح و از سوى این گلر هم تکذیب شده، ابعاد 

جدیدى از این خبر به بیرون درز کرده است.
علیرضا بیرانوند مى خواهد به استقالل برود؛ این خبرى است 
که روز یک شنبه روزنامه «گل» به صورت اختصاصى روى 
جلد برد. اگرچه شایعه شده بود بیرانوند در صورت بازگشت 

ســپاهان به ایــران راهى باشــگاه 

مى شود، ولى این روزنامه نوشته بود که بیرانوند به یکى از 
پیشکسوتان سرخابى گفته در صورت بازگشت به ایران این 

بار استقالل را انتخاب مى کند.
سرعت انتشار این شایعه آنقدر سریع بود که با واکنش تند 
بیرانوند روبرو شد. او در گفتگو با «خبر ورزشى» با بى ارزش 
خواندن چنین شایعاتى آن را از بیخ و بن تکذیب کرد. با وجود 
این، اما روز دوشنبه، روزنامه «گل»، منبعى که خبر انتقال 
بیرانوند به اســتقالل را کار کرده، برگ جدیدى رو 
کرده است و با نوشــتن این تیتر که «بیرانوند 
– استقالل، قسمت دوم» به جزئیات بیشترى 
از این انتقال احتمالى جنجالى پرداخته اســت. 
در این گزارش اشــاره اى به رقم توافق بیرانوند با 
استقالل هم شده و آمده که بیرانوند قرار است در استقالل 
5 تا 7 میلیارد تومان بیشتر از پولى که از پرسپولیس گرفته 

را به جیب بزند!
علیرضا بیرانوند دروازه بان شماره یک تیم ملى، همچنان 
با باشگاه آنتورپ بلژیک قرارداد دارد، ولى عنوان کرده اگر 
فرصت بازى به عنوان بازیکن فیکس را به دست نیاورد از 

آنتورپ جدا خواهد شد.

از سپاهان انکار از 
پرتغالى ها اصرار

اولین گلر ایرانى
 در راه اسپانیا

جهان دروازه بانى مى کند.
باید دید ظــرف روزها و 
هفته هاى آینده چه خبر 
درباره عابدزاده  جدیدى

منتشر خواهد شد.
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فقدان سند مالکیت 
  آقاى محمد میرزا صالحى دهقى فرزند غالمعلى به وکالت از طرف خانم ایران خســروى 
دهقى فرزنــد غالمعلى ،  باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که  تحت شــماره 3934-

1400/03/25 به تایید دفترخانه 24 دهق رسیده است ، مدعى است که سند مالکیت یک 
سهم مشاع از پنج سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 2835 فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 146 دفتر 78 امالك ذیل ثبت 15328 بنام 
ایران نامبرده  ثبت و سند صادر گردیده و معامله دیگرى  نیز بر روى آن  انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/04/08 - 1155015/م الف - سرپرست اسناد و امالك 

مهردشت - محمد على ناظمى /4/146
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 140060302026002410 مورخ 1400/02/26 هیات سه آقاى مهدى 
کمالى به شناسنامه شماره 5013 کدملى 1287218792 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 240 مترمربع پالك شــماره 4 و 5 و 6 فرعى از 
15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 
متقاضى مالک رسمى میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 1155932 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال 

اصفهان /4/159
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 140060302026001933 مورخ 1400/02/13 هیات یک آقاى اصغر 
فریدون پور به شناسنامه شماره 5 کدملى 6219814975 صادره فریدن فرزند حسن بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149,92 مترمربع از پالك 14765 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع 
الواسطه از مالکیت عبدالعلى و حســنعلى امیدیان. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 1155941 - اداره ثبت اسناد 

و امالك منطقه شمال اصفهان /4/161
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 140060302026001269 مورخ 1400/01/29 هیات چهار آقاى خانم 
بتول پهلوانى به شناسنامه شــماره 937 کدملى 1286940206 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201,08 مترمربع پالك شماره 79 
فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى خانم بیگم اغا امین الرعایائى 
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 تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 1155953 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /4/163

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 140060302026002763 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى روح اله 
قاسمى اسکندرى به شناسنامه شماره 5740 کدملى 1159006709 صادره فریدن فرزند 
اسفندیار نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161,77 مترمربع 
پالك شماره 55 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى مسعود احمدى
و راى شماره 140060302026002764 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى انوشیروان 
قاسمى به شناسنامه شــماره 2044 کدملى 1159324591 صادره فریدن فرزند اسفندیار 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161,77 مترمربع پالك 
شماره 55 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى مسعود احمدى
و راى شــماره 140060302026002765 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى مهدى 
سلمانى به شناسنامه شماره 2296 کدملى 1159327106 صادره فریدن فرزند مسلم نسبت 
به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161,77 مترمربع پالك شماره 
55 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى مسعود احمدى. 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 باشــند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 

1155994 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/165
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 شماره 140060302027003151 مورخ 1400/03/06 عباسعلى قاسمى ارداجى 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291307117 در ششدانگ 
یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 8822 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 276/52 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 1156008 

- مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/167
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 140060302026002400 مورخ 1400/02/26 هیات سه آقاى مصطفى 
شیاسى به شناسنامه شماره 28 کدملى 5499463166 صادره تیران فرزند قاسم نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 122,50 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه 
عادى از مالکیت مالک رسمى اشرف مسعود. 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 شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 1156111 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/173
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صــادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان  هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 

و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.  لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 به 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. 
ردیف 1ـ برابر رأى شماره 140060302023000265 مورخ 1400/03/18 خانم آزیتا کیانى 
دهنوى به شماره شناسنامه 1028 کدملى 6339504353 صادره از ناغان فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 43/06 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3443- اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که مع الواسطه از طرف انجمن مددکارى به متقاضى واگذار 

گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/23 - م الف: 1156072 - ابوالفضل ریحانى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /4/175
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008001062 - تاریخ ارسال نامه: 1400/04/03 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت 6864 سهم مشاع از 283500 ســهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 
1109 فرعى از 2- اصلى که طبق دفتر الکترونیکى شــماره 139920302008004966 
بنام سمیه حیدرى شهرضا ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده: 140021702008004971 - 1400/4/1 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 20389- 1400/3/30 به گواهى دفترخانه شماره 
292 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده 
است و درخواست 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 کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً 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 شــد. م الف: 1156240 - مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /4/183
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 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 شماره 139960302027015760 مورخ 1399/08/29 زهره کردگارى کردآبادى 
فرزند جواد بشماره شناســنامه 1229 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1283987899 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 107 فرعى از اصلى 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/20 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
بصورت عادى از مالک رسمى حیدر. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 1156158 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /4/184
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 140060302026000903 مورخ 1400/01/22 هیات سه خانم مرضیه 
ابدار به شناسنامه شماره 52294 کدملى 1280950226 صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت 
به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120,88 مترمربع پالك شماره 
13825 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
و راى شــماره 140060302026000904 مورخ 1400/01/22 هیات سه آقاى حسن نم 

نباتى به شناسنامه شماره 58611 کدملى 1281683515 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120,88 مترمربع پالك شماره 
13825 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 
متقاضى مالک رسمى میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 1156139 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال 

اصفهان /4/186
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 140060302026002446 مورخ 1400/02/27 هیات سه خانم طاهره 
استکى چادگانى به شناسنامه شماره 106 کدملى 5759660187 صادره فریدن فرزند صفر 
على نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 128مترمربع پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد 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 باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/23 - م الف: 1156228 - اداره 

ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/188
فقدان سند مالکیت

 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ زمین پالك ثبتى شــماره : 11047فرعى از 1 اصلى 
واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 20881 در صفحه 509دفتر 270 امالك به نام محمد 
صادق کبریائى زاده کچو رســتاقى صادر و تسلیم گردیده اســت و متعاقب آن ذیل سند 
86158 - 91/12/28 دفترخانه 51 اردســتان در قبال مبلغ 255.979.803 ریال نزد بانک 
مسکن اردستان در رهن قرار گرفته ، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده : 
32001642 -1400/3/31 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل 
شماره : 4237 - 1400/3/24 به گواهى دفترخانه 19 اردستان رسیده است مدعى است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند 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 میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا 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: 1156221 - ذبیح 

اله فدائى اردستانى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /4/190
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت یک حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ مزرعه بلو پالك 
ثبتى شــماره : 0 فرعى از 33 اصلى علیا واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2755 در 
صفحه 169 دفتر 35 امالك به نام ماه سلطان شفیعى صادر و تسلیم گردیده است ، سپس 
امیر عباس شفیعى احدى از ورثه با واسطه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
: 32001619-1400/3/30 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن 
ذیل شماره: 20819 - 1400/3/30 به گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى 
است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد 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 میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید 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 نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1156218 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک 

اردستان /4/197

آگهى تغییرات
 شرکت راه و ســاختمان راه آراى وحید 
سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
41514 و شناسه ملى 10260592364 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/04/01 و طبق اختیارات حاصله 
تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 
1400/03/30 سرمایه شرکت از محل 
واریز نقدى (به اســتناد گواهى شماره 
2449/65 مورخ 1400/03/31 بانک 
صادرات شعبه میدان آزادى) و باال بردن 
مبلغ اسمى از مبلغ 500000000 ریال به 
مبلغ 1500000000 ریال افزایش یافت 
و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد 
: سرمایه شرکت مبلغ 1500000000 
ریال نقدى اســت که به 100 ســهم 
15000000 ریالى بانام عادى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شــده اســت. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1155878)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص صانع درنا پناه درتاریخ 1400/04/03 به شماره ثبت 68157 به شناسه ملى 
14010118660 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، فرش ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى 
، محصوالت کشاورزى و دامپرورى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى 
اعم از تامین نیروى انســانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ 
وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق 
اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى. 
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 ، شــهر اصفهان، محله مالصدرا ، 
کوچه 12 مترى اســتاد شــهریار ، خیابان مالصدرا ، پالك 58 ، پالك قدیم 246 ، طبقه اول کدپستى 
8199848893 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 505/1400/32 مورخ 1400/03/27 نزد بانک صادرات شعبه میدان قدس 
با کد 1900505 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
خانم سهیال توکلى به شماره ملى 1270745255 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى محمد توکلى به شماره ملى 1270745263 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
مهشید صباغ تبریزى به شماره ملى 1272000249 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 اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
اعضاى هیئت مدیره هر کدام به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى سیدمحمدرضا جعفریان ورنوسفادرانى به شماره ملى 1270327763 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى ایمان مسائلى به شماره ملى 1271466392 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 (1155874)

تاسیس 
شرکت با مســئولیت محدود فرآیند دانش هور درتاریخ 1400/03/24 به شماره ثبت 68065 به شناســه ملى 14010093699 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کاشت، داشت، برداشت، تولید و توزیع کلیه محصوالت 
کشاورزى (اعم از عادى و استراتژیک)، چوب، گیاهان دارویى و زینتى، سبزى و صیفى و سایر گونه هاى گیاهى در مزرعه، باغ، گلخانه و سایر سیستم 
هاى تولید گیاهى. شناسایى و راهنمایى متقاضیان احداث واحدهاى گلخانه اى، مشاوره، مدیریت، مشارکت و نظارت بر ساخت و تولید، توزیع و فروش 
محصوالت کشاورزى، صنعتى و خدماتى. تسهیل در انجام امور و ارائه خدمات فنى-مهندسى کشاورزى به اعضاى تحت پوشش شرکت. تولید، تأمین، 
توزیع و عرضه انواع نهاده هاى تولید کشاورزى و گلخانه اى اعم از نشاء، نهال، کود، سم، آفت کش، قارچ کش، بسترهاى کشت هیدروپونیک ساماندهى 
شبکه جمع آورى محصول و بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى، بازار رسانى و فروش انواع تولیدات گلخانه اى و کشاورزى. انجام مطالعات راهبردى 
(استراتژیک)، طرح هاى تحقیقاتى و جامع. اخذ تسهیالت از تمامى بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى جهت شرکت خرید و فروش، 
واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک ها اخذ و اعطاى نمایندگى 
هاى مجاز بازرگانى در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى و بین المللى تخصصى و غیر تخصصى. مشاوره و ارزیابى طرح هاى 
کسب و کار خالقانه در حوزه سالمت، زیست فناورى، کشاورزى، صنایع تبدیلى، گلخانه و صنایع مرتبط با کشاورزى و محیط زیست. تاسیس آزمایشگاه 
هاى تخصصى در حوزه هاى فعالیت شرکت. ارائه خدمات مشاوره، کارآفرینى و مربیگرى براى توسعه و رشد شرکت ها، استارتاپ ها و واحدهاى تولیدى، 
خدماتى، کشاورزى و فناورى اطالعات. مشارکت در تأسیس و راه اندازى شرکت هاى داخلى و خارجى. شرکت در مناقصات و مزایدات . عقد قرارداد 
با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت. طراحى نرم افزارهاى تحت وب،تحت ویندوز، اندروید، لینوکس و سایر 
سیستم عامل هاى موجود، وب سایت و سیستم هاى هوشمند ادارى، اتوماسیون، انباردارى، پایش و مانیتورینگ 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 ارغوانیه ، بلوار دانشگاه ، خیابان ((دانشگاه)) ، پالك 5 ، ساختمان دانشگاه آزاد اسالمى خوراسگان ، طبقه همکف کدپستى 8155139998 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فریبا خلیلى به شماره ملى 0651883768 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه چپریان به شماره ملى 1272284972 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
فریبا خلیلى به شماره ملى 0651883768 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه چپریان به شماره ملى 1272284972 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک،سفته،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
میباشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (1155897)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص فنى و مهندسى رایا الکترونیک غدیر درتاریخ 1400/04/02 به شماره ثبت 68146 به شناسه ملى 14010116770 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : انجام کلیه فعالیتهاى تجارى و بازرگانى مجاز خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى ، انجام کلیه پروژه هاى تحقیقاتى و صنعتى به همراه ساخت و تولید و مونتاژ تجهیزات و کلیه مراحل مشاوره و مطالعات و طراحى و نظارت و اجرا و انجام تمامى خدمات خرید و تهیه و تامین و تولید و مونتاژ و واردات و صادرات انواع تجهیزات و قطعات برقى و مکانیکى و الکتریکى و الکترونیکى و اپتیکى انجام کلیه پروژه هاى تحقیقاتى و 
صنعتى به همراه ساخت و تولید و مونتاژ تجهیزات و کلیه مراحل مشاوره و مطالعات و طراحى و نظارت و اجرا و انجام تمامى خدمات خرید و تهیه و تامین و تولید و مونتاژ و واردات و صادرات انواع PCB ها و انواع بردهاى الکتریکى و الکترونیکى انجام کلیه پروژه هاى تحقیقاتى و صنعتى به همراه ساخت و تولید و مونتاژ تجهیزات و کلیه مراحل مشاوره و 
مطالعات و طراحى و نظارت و اجرا و انجام تمامى خدمات خرید و تهیه و تامین و تولید و مونتاژ و واردات و صادرات انواع لنز و انواع لنزهاى اپتیکى اخذ و اعطاى نمایندگى کمپانیهاى معتبر داخلى و خارجى ، گشایش اعتبارات اسنادى و( L/C) براى شرکت نزد بانکها ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى 
داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، برپایى غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههاى بین المللى اعم از داخلى و خارجى ، شرکت در کلیه مناقصات و مزیدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى. 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 مسجد مصلى ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، خیابان کاخ سعادت آباد شرقى ، پالك 0 ، ساختمان کیان ، طبقه چهارم ، واحد 9 کدپستى 8164766777 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 10000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با 
نام عادى مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1307/ص00/225 مورخ 1400/03/05 نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آبادى اصفهان با کد 1307 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى فرشچى به شماره ملى 0071756671 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم حمیده نیک نام به شماره ملى 0081626517 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سیده مهشید اسماعیلى فر به شماره ملى 1292948337 و به سمت رئیس 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 با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه شفیعیان آذرخوارانى به شماره ملى 1271655969 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم زبیده حسینى رامشه به شماره ملى 1287723901 به سمت بازرس على البدل 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 (1155902)
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فقدان مدارك
برگ سبز خودرو ســوارى – هاچ بک 
سیســتم رنو تیپ CAPTUR مدل 
2017 بنزینــى بــه شــماره موتور 
H5FD403D129460 و شــماره 
 VF12R451EHW524387 شاسى
به شماره پالك 67 – 367 د 41 متعلق 
به مهشــید معصومى به شــماره ملى 
1290706662 فرزنــد عباس مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

همه ما مى دانیم که نوشیدن حداقل 8 لیوان آب در روز بسیار اهمیت 
دارد. با این وجود، آیا از این واقعیت آگاه هستید که درجه حرارت آبى 
که مى نوشید نیز مى تواند بر سالمتى شما تأثیر بگذارد؟ اکثر افراد 
بالفاصله پس از بازگشــت به منزل، به خصوص در روز هاى گرم 
تابستانى، یک لیوان آب ســرد مى نوشند تا عطش خود را برطرف 
و خستگى را از بدن خود دور کنند. اما نوشیدن آب خنک مى تواند 

صدمات زیادى براى سالمتى ما به همراه داشته باشد.
آب یخ و حتى نوشیدنى هاى سرد دیگر مى توانند موجب منقبض 
شدن رگ هاى خونى شوند و بر همین اساس اثرى منفى بر گوارش 
داشته باشند. همچنین، نوشــیدن آب یخ مى تواند فرایند طبیعى 
جذب مواد مغذى از غذاى مصرفى را در مسیر گوارش مختل کند. با 
نوشیدن آب یخ، تمرکز بدن از گوارش بر تنظیم دماى بدن معطوف 
مى شــود که مى تواند موجب از دســت رفتن آب بدن و احساس 
تشنگى شود. دماى عادى بدن 37 درجه سانتى گراد است و زمانى 
که ماده غذایى با دماى بســیار کم مانند آب یخ یا بستنى مصرف 
مى کنید، بدن تالش مى کند با صرف انرژى بیشتر دما را تنظیم کند. 
این میزان انرژى اضافه براى تنظیم دما در اصل باید در روند گوارش 
و جذب مواد مغذى صرف شود. بر همین اساس است که همواره 
نوشیدن آب در دماى اتاق توصیه مى شود. همچنین نوشیدن آب 

یخ به دلیل کاهش دماى بدن باعث کاهش ضربان قلب مى شود.
یکى از دالیل اصلى براى پرهیز از نوشــیدن آب سرد، پیامد هاى 
جدى آن بر هضم غذا در بدن اســت. خــوردن آب خنک و برخى 
نوشیدنى هاى سرد، عروق خونى را منقبض کرده و گردش خون 

داخل آن ها را با محدودیت روبرو مى کنند. به عالوه مصرف آب سرد 
فرآیند طبیعى جذب مواد مغذى هنگام گوارش را محدود مى کند.

دلیل این امر هدایت تمرکز بدن از هضم غذا به سمت تنظیم دماى 
بخش هاى مختلف است. بدن شما براى تنظیم دماى بدن هنگام 
مصرف هر ماده غذایى که داراى درجه حرارتى بسیار پایین باشد، 
باید انرژى بیشترى مصرف کند. در واقع براى هضم مناسب و جذب 

مواد مغذى، انرژى اضافى باید اختصاص داده شود.
یکى دیگر از صدمات نوشیدن آب خنک، کاهش ضربان قلب است. 
مطالعات نشان داده است که نوشیدن آب خنک نه تنها ضربان قلب 
را کاهش مى دهد بلکه باعث تحریک عصب واگ نیز خواهد شد. 
عصبى که عملکرد هاى غیر ارادى بدن را کنترل مى کند و مستقیمًا 
تحت تأثیر دماى پایین آب قــرار دارد. این عصــب در نهایت با 
تاثیرپذیرى از نوشیدن آب سرد، باعث کاهش ضربان قلب مى شود.

باید از نوشیدن آب خنک شــده بعد از یک فعالیت بدنى سخت به 
شدت جلوگیرى کرد. بســیارى از افراد بعد از یک فعالیت سخت 
ورزشى با خرید آب معدنى خنک و نوشیدن آن، تشنگى خود را بر 
طرف مى کنند. با این حال، کارشناسان ورزشى توصیه مى کنند بعد 

از ورزش، آب گرم بنوشید.
بدن شما هنگام فعالیت هاى ورزشى گرماى زیادى تولید مى کند. 
اگر آب خنک بنوشید، عدم تطابق دمایى، بر سالمتى فرایند گوارش 
بدن شــما تأثیر مى گذارد. همچنین جذب آب سرد پس از انجام 
حرکات ورزشى براى بدن کار سختى است و ممکن است منجر به 

درد مزمن معده شود.

نوشــیدن آب خنک بالفاصله بعد از صرف غذا باعث اختالل در 
توانایى بدن در تجزیه چربى ها مى شود. دماى پایین آب، چربى هاى 
موجود در غذا ها را محکم و یکپارچه مى کند و در نتیجه تجزیه شدن 
چربى هاى ناخواسته براى بدن مشکل مى شود. حتى اگر آب ولرم 
مى نوشید، اطمینان حاصل کنید که 30 دقیقه از زمان میل کردن 
غذا گذشته باشد تا از مشــکالت و مضرات مصرف آن جلوگیرى 

شود
نوشیدن آب با دماى اتاق براى فرایند هضم الزم است، اما نوشیدن 
آب سرد مى تواند منجر به یبوست شود. دلیل این امر همان طور 
که گفته شد، سفت شدن مواد غذایى هنگام عبور از روده در فرایند 
هضم است. همچنین آب خنک مى تواند رود ه  را منقبض کند که 

از مهمترین دالیل یبوست به شمار مى رود.
بر خالف آنچه که تصور مى شود، نوشیدن آب یخ به جاى آن که 
روند هیدراتاسیون بدن شــما را تسریع کند، سرعت آن را کاهش 
مى دهد. هیدراتاســیون در واقع فرایند آب رسانى به بدن انسان 
است. دلیل کاهش سرعت این فرایند با مصرف آب خنک، تالش 
بدن براى رساندن دماى آب به میزان صحیح آن است. تنها استثنا 
در این مورد، دونده هاى حرفه اى مسافت هاى طوالنى هستند که 
در طوالنى مدت از مکانیسم تاخیر در پاسخ براى حفظ سطح آب 

بهره مند مى شوند.
در حالى که نوشیدن آب یخ مى تواند باعث افزایش احساس طراوت 
و تحریک شما در کوتاه مدت شــود، اما در طوالنى مدت بدن را با 
کاهش انرژى روبرو مى کند. این امر به این دلیل است که بدن شما 

باید از انرژى اضافى براى متعادل کردن آب سرد استفاده کرده و آن 
را تا دماى محیط کاهش دهد.

همانطور که یک روز سرد زمستانى مى تواند شما را به آب ریزش 
بینى دچار کند و سینوس هاى شما را تحریک نماید، آب خنک نیز 
همان واکنش جسمى را ایجاد مى کند. به عبارت دیگر، بدن شما با 
ایجاد مخاط به عنوان یک مرطوب کننده طبیعى براى گرم کردن 
هوا یا یک مایع ســرد عمل مى کند. با این تفاوت که در مورد آب 
یخ، این واکنش بدنى بى عارضه است و باعث تجمع مخاط بیشتر 

در مجارى تنفسى مى شود و به این ترتیب گلوى 
شما درد مى گیرد

احتماال تا به حال احســاس سردرد شدید بعد 
از خوردن بســتنى خنک را تجربه کرده اید. 
نوشیدن آب یخ نیز مى تواند همین تجربه را 
به همراه داشته باشد. در واقع با مصرف آب 

سرد، بسیارى از اعصاب حساس 
در ستون فقرات متوقف 

مى شــود و آن ها 
بالفــــــاصـله 
پیام هایــى را به 
مغز شــما منتقل 
کــه  مى کننــد 
باعــث ســردرد 

مى شوند.

بالیى که نوشیدن آب یخ به سرتان مى آورد

رئیس گروه مدیریت بیمارى هاى قابل انتقال بین انسان و حیوان 
گفت: دلیل اصلى بــروز مرگ متعاقب عقــرب  گزیدگى تاخیر در 
مراجعه مصدوم به مراکز بهداشتى درمانى و تاخیر در شروع درمان 

اختصاصى با سرم پادزهر عقرب است.
دکتر بهزاد امیرى عقرب زدگى را از معضالت بهداشــتى درمانى 
بسیارى از مناطق دنیا از جمله ایران معرفى کرد و گفت: مسمومیت 
با سم عقرب یکى از فوریت هاى پزشکى تهدید کننده حیات، بویژه 
در کودکان کمتر از شش سال است. عقرب  ها در شب فعال هستند و 
به همین علت بیشتر عقرب زدگى ها نیز در شب اتفاق مى افتد. بیش 
از 1500 گونه عقرب در دنیا شناسایى شده اند که فقط 25 گونه  آنها 

از لحاظ سالمت عمومى اهمیت دارند.
وى عالئم عقرب  زدگى را بسیار متنوع معرفى کرد و افزود: عالئم 
به نوع عقرب و نوع زهر آن، میزان زهر وارد شده به بدن، زمان نیش 
خوردن (شب یا روز)، ســن و جثه فرد عقرب زده شده و مدت زمان 
طول کشیده شده از زمان نیش خوردن تا مراجعه به مرکز بهداشتى 
درمانى و شروع درمان بستگى دارد. عالئم عقرب  زدگى به دو دسته 

عالئم موضعى و عالئم عمومى تقسیم مى شوند.
عالئم موضعى شــامل درد محل نیش، التهاب، تــورم، قرمزى و 
کبودى اســت. عالئم عمومى بر حســب نوع و میزان زهر عقرب 
بسیار متنوع و متفاوت است و شــامل تنگى نفس، افزایش ترشح 

بزاق یا خشکى دهان، اشک  ریزش، آبریزش از بینى، تعریق، تنگى 
یا گشادى مردمک چشم ها، افزایش ضربان قلب، کاهش یا افزایش 
فشار خون، نارســایى کلیوى، وجود خون در ادرار، کاهش سطح 

هوشیارى و تشنج است.
به گفته وى، دلیل اصلى بروز مرگ متعاقب عقرب  گزیدگى تاخیر در 
مراجعه مصدوم به مراکز بهداشتى درمانى و تاخیر در شروع درمان 

اختصاصى با سرم پادزهر عقرب است.
رئیس گروه مدیریت بیمارى  هاى قابل انتقال بین انسان و حیوان 
مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، گفت: اکثرا افراد 
گزیده شده توسط نوعى عقرب به نام گادیم به دلیل نداشتن درد و 
یا درد خفیف، عقرب  گزیدگى را بى اهمیت مى پندارند و در مراجعه 
به موقع به مراکز بهداشتى درمانى سهل انگارى مى کنند و زمانى 
به درمانگاه مى روند که زهر عقرب اثر خود را بر روى اعضاى حیاتى 
بدن مانند کلیه گذاشــته اســت و درمان در چنین شرایطى بسیار 

دشوار است.
به همین دلیل توصیه مى شود فرد عقرب زده فورا به مراکز بهداشتى 
درمانــى انتقال یابد و پادزهــر دریافت کند. خوشــبختانه پادزهر 
اختصاصى گونه هاى خطرناك عقرب در کشــور تولید مى شود و 
در تمامى مراکز بهداشــتى درمانى منتخب درمان گزش جانوران 

زهرآگین و بیمارستان ها در سطح کشور توزیع شده و وجود دارد.

براى کاهش درد آرتروز گــردن ورزش هایى که در مطلب 
ذیل آمده انجام دهید.

با تقویت عضالت فشــار کمترى به مهره هاى گردن وارد 
مى شود و عالئم آرتروز گردن و درد تخفیف پیدا مى کند. در 
حال حاضر با انجام چند تمرین ورزشى گردن مى توانیم درد 

ناشى از آرتروز گردن را کاهش دهیم.
1) کشش گردن: بدن خود را صاف نگه دارید و چانه خود را 

به سمت جلو هل دهید تا گلوى شما کشیده شود. به آرامى 
عضالت گردن خود را بکشــید و به مــدت 5 ثانیه در این 
وضعیت باقى بمانید. سپس سر خود را به مرکز برگردانید و 
آن را به سمت عقب هل دهید و چانه خود را باال نگه دارید و 
به مدت پنج دقیقه در این وضعیت باقى بمانید. این حرکت 

را پنج مرتبه تکرار کنید.
2) خم کــردن گردن: ســر خــود را به طــرف پایین خم 

کنید تا چانه شــما به روى ســینه تان قرار بگیرد. ســپس 
به آرامى عضــالت گردن خود را بکشــید و بــه مدت 5 
ثانیه در ایــن وضعیت باقــى بمانید. بــه وضعیت طبیعى 
خــود برگردید و ایــن حرکــت را نیــز 5 مرتبــه تکرار 

کنید.
3) چرخش گردن: سرخود را به یک طرف بچرخانید، بدون 
آنکه چانه خود را پایین یا باال ببرید، سر خود را آرام بچرخانید 

که احساس گردن درد نکنید. به آرامى عضالت گردن خود 
را بکشید و به مدت 5 ثانیه در این وضعیت باقى بمانید. بار 
دیگر ســر خود را به مرکز برگردانید. سپس این حرکت را 
براى سمت دیگر گردن تکرار کنید و به مدت 5 ثانیه در این 
وضعیت قرار بگیرید. این حرکت را در هر ســمت 5 مرتبه 

تکرار کنید.
4) خم کردن گردن: ســر خود را به سمت شــانه خم کنید 

( گوش تان به سمت شانه متمایل شــود) سپس به آرامى 
عضالت گردن خود را بکشــید و به مــدت 5 ثانیه در این 
وضعیت باقى بمانید. ســر خود را به مرکز برگردانید و این 
حرکت را براى سمت مخالف تکرار کنید. این حرکت را نیز 

در هر سمت 5 مرتبه تکرار کنید.
کشش را در این تمرینات ورزش آرتروز گردن تا جایى ادامه 

دهید که باعث گردن درد نشود.

مدیر تربیت بدنى دانشگاه علوم پزشــکى خراسان شمالى گفت: 
براى استفاده از تردمیل باید به نکات الزم مربوط به درست دویدن 

و پیاده روى توجه کرد.
ایرج بیگلرى، مدیر تربیت بدنى دانشــگاه علوم پزشکى خراسان 
شمالى گفت: تردمیل یک وســیله ورزشى است که به نام هاى دو 
برقى، دو درجا یا دو ثابت هم شــهرت یافته و امکان دویدن را در 

فضاى بسته فراهم مى کند.
او با اشــاره به این که تردمیل براى تمرینات قهرمانى باشگاهى، 
حرفه اى و خانگى اســتفاده مى شــود، گفت: براى استفاده از این 
وســیله ورزشــى باید به نکات الزم مربوط به درســت دویدن و 

پیاده روى توجه کرد.

بیگلرى عنوان کرد: اگر از روش درســت و اصولى از این وســیله 
اســتفاده نکنید ممکن اســت در درازمدت موجب آسیب به بدن

 شود.
او با بیان این که قبل از تردمیل حتما ورزش هاى کششــى انجام 
شود، افزود: گرم و سرد کردن بدن خیلى مهم است چون گرم نکردن 
صحیح بدن باعث آسیب دیدگى زانو مى شود بنابراین 5 دقیقه قبل 

و بعد از کار بر روى تردمیل آرام بدوید.
بیگلرى خاطرنشــان کرد: نــگاه کردن به پاى خــود، قوز کردن 
به جلــو، گرفتن دســتگیره هــا، پوشــیدن کفش نامناســب، 
برداشــتن گام هاى بلند از جمله اشــتباهات اســتفاده از تردمیل 

است.

اولین عالمت بیمارى 
کووید 19 شدید چیست؟

ورزش هاى 
مناسب براى 
آرتروز گردن 

استفاده از تردمیل با سرعت  باال، ممنوع

نشانه هاى عقرب  زدگى

درست اســت که روماتیســم مفصلى در مفاصل ایجاد مى شود اما 
محققان اعالم کرده اند نشانه هایى از این بیمارى در چشم ها ایجاد 
مى شود که پزشکان با بررســى آنها قادرند این بیمارى را تشخیص 

دهند.
التهاب روماتیسمى مفاصل باعث بروز درد و التهاب در مفاصل بیمار 
مى شود. اما مطالعات نشان مى دهد که التهاب ایجاد شده در مفاصل 
همچنین مى تواند قسمت هاى مختلفى از بدن از جمله چشم ها را 

نیز درگیر کند.
آرتروز بیش از 10 میلیون نفر از مردم انگلیس را درگیر کرده اســت. 
این بیمارى درمان قطعى ندارد اما درمان هاى موقتى متعددى براى 
کاهش عالئم آن وجود دارد که مى تواند کیفیت زندگى بیماران را تا 

حد زیادى افزایش دهد.

عالئم این بیمارى بسته به نوع این بیمارى، متفاوت است اما معموال 
با عالئم درد مفاصل، التهاب در داخل و اطــراف مفاصل و محدود 
شدن حرکات مفاصل مشاهده مى شــود اما این بیمارى همچنین 

روى چشم ها هم تأثیر مى گذارد.
معموال هــر التهابى مانند آرتــروز که روى کالژن تأثیــر بگذارد، 
روى سفید چشم و قرنیه چشــم که به طور کامل از کالژن تشکیل 

شده اند، اثر مى گذارد.
سندروم خشکى چشم یکى از مشکالت چشمى مرتبط با آرتروز است. 
عالئم این مشکل خشکى، تارى دید، احساس جسم خارجى در چشم 

است. این عالئم باعث عفونت و زخم شدن قرنیه مى شود.
یکى دیگر از بیمارى هاى جشــمى مرتبط با آرتروز، زمانى است که 
چشــم به دالیلى چون مصرف برخى داروها یا آسیب به غدد تولید 

اشک نمى تواند غشاى سالمى از اشک را حفظ کند.
این غشا نه تنها چشــم را مرطوب نگه مى دارد، بلکه از ورود اجسام 

خارجى حفظ مى کند که به داشتن دید مناسب کمک مى کند.
سندروم چشــم خشک شایع ترین مشکل چشــمى در مبتالیان به 
التهاب مفاصل است و زنان 9 برابر بیشــتر از مردان به این مشکل 

دچار مى شوند.
در التهاب روماتیسم مفصل سیستم ایمنى بدن، مفاصل آسیب دیده 

را هدف قرار مى دهد که باعث بروز درد و تورم مى شود.
در این بیمارى معموال پوشــش خارجى مفاصل درگیر مى شود که 
بعد از مدتى به کل مفصل گســترده شــده و عالوه بر تورم، باعث 
تغییر شکل مفاصل و در ادامه باعث شکستگى استخوان و غضروف

 مى شود.

اگر چشمتان ملتهب شده
 شاید روماتیسم مفصل دارید

براســاس نتایج این مطالعــه، بیمــاران داراى گیجى و 
سردرگمى ذهنى ســه برابر بیشــتر از بیماران فاقد چنین 

عالئمى دچار بیمارى شدید مى شوند.
محققان در این مطالعه، پرونده الکترونیک سالمت بیش از 
36000 بیمار کرونایى را در پنج بیمارستان فلوریدا تجزیه 
و تحلیل کردند. از این تعداد، 12درصد به کووید 19 شدید 
مبتال شده بودند. براساس نتایج این مطالعه، بیماران داراى 
گیجى و سردرگمى ذهنى ســه برابر بیشتر از بیماران فاقد 

چنین عالئمى دچار بیمارى شدید مى شوند.
«دیوید مارا»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه فلوریدا، در 
این باره مى گوید: «یکى از موارد اصلى در درمان کووید 19، 
یافتن عالئمى است که نشــان مى دهد ممکن است دچار 

بیمارى تهاجمى یا شدید شده باشید.»
مارا در ادامه افزود: «آنچه ما دریافتیــم این بود که برخى 
عالئم مغزى، به ویژه شرایطى که تحت عنوان انسفالوپاتى 
شناخته مى شود، ممکن است نشــانه اولیه بیمارى کووید 

19 باشد.»
انسفالوپاتى با گمراهى و گیجى عمومى مشخص مى شود و 

شخص به درستى نمى بیند.
وى گفت: «آنها ممکن است ندانند کجا هستند یا در مورد 
افراد اطراف خود گیج شوند. ممکن است از تاریخ یا وقایع 
اخیر اطالع نداشته باشند. اگر سردرگمى زیادى وجود داشته 
باشد که براى آن فرد غیرمعمول باشد، این نوعى اختالل 

عملکرد حاد مغزى را نشان مى دهد.»
این مطالعه نشان داد که عالئم انسفالوپاتى معموًال چند روز 
قبل یا همزمان با پیشرفت کووید 19 در یک مرحله جدى که 
نیاز به درمان فشرده مانند بسترى در بخش مراقبتهاى ویژه 

یا اتصال به دستگاه تنفسى ونتیالتور دارد، ظاهر مى شوند.
به گفته محققان، توجه به عالئم انســفالوپاتى در بیماران 
مبتال به کووید 19 مى تواند به پزشکان کمک کند درمان را 
خیلى زودتر آغاز کنند و به طور بالقوه از بروز بیمارى شدید 

جلوگیرى کنند.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

به خورشید و ماه و درخت و آب و سنگ بنگر و آمد و شد این شب و روز و روان 
گشــتن این دریاها و بســیارى این کوه هــا و بلندى ایــن قله هــا و پراکندگى این 
لغت ها و زبان هاى گوناگون. واى بر کســانى که آفریننده و مدبِّر آنها را انکار 
کنند و چنان پندارند که گیاهانى هستند که هیچ برزگرى آنها را کشت نکرده و 
این اشکال گونه گون را صانعى نیست. آنان براى ادعاى خود حجتى نیاوردند و 

موال على (ع)در آنچه باور داشتند، تحقیق نداشتند. 
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روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزارى مناقصات و 

آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز پنج شنبه 1400/04/24 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود 
را به نشانى: اصفهان، سروش، حدفاصل خ آل خجند و حکیم شفایى، کوچه شهداد، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه 

2ـ  دفتر امور برق منطقه 4، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 32299087 اداره مالى و ادارى امور برق منطقه 4 و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 32299001 اداره مهندسى و نظارت تماس حاصل فرمایید. 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934ـ021، دفتر ثبت نام: 88969737ـ021 و 85193768ـ021 تماس 
حاصل فرمایید. 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 
* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به 
نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس 

حاصل فرمایید). 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود 

محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیراینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده 

مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاددهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى
مبلغ تضمین

400140392000093905000005

انتقال نیرو و 
برقرسانى (تجهیز 

پست زمینى 
و نیرورسانى 
و بهینه سازى 

شبکه هاى 
فرسوده) در 

محدوده امور برق 
منطقه 4(شرق)ـ  

بسته یک

1400/04/081400/04/141400/04/241400/04/26640,000,000

هیأت مدیره 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه (نوبت دوم)
شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد (سهامى خاص) 

شماره ثبت: 9690-شناسه ملى 10260307730 
دوره مالى منتهى به 1399/12/30

با توجه به اینکه نوبت اول مجمع عمومى ســالیانه شرکت ساعت 8 صبح روز 
پنجشنبه مورخ 1400/4/5 در محل ســالن کنفرانس ساختمان مرکزى برگزار 
گردید و به حد نصاب الزم نرسید لذا بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم 
شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد (سهامى خاص) به شماره ثبت 9690 
دعوت مى گردد در جلسه نوبت دوم مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت که در 
روز پنجشنبه مورخ 1400/4/24 از ساعت 9 صبح در محل سالن شهروندـ  خیابان 

جىـ  نبش اتوبان آقابابایىـ  تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

1. گزارش هیأت مدیره و بازرس 
2. بررسى و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 

1399/12/30
3. بررسى و تصویب خط مشى پیشنهادى هیأت مدیره براى سال آینده 

4. انتخاب هیأت مدیره 
5. انتخابات بازرس قانونى 

6. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
7. سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى مى باشد. 

فوالد مبارکه در جامعه ســه نقش تربیتــى، فرهنگى و 
توســعه اى را در کنار بخش اصلــى فعالیت خود، بخش 
اقتصادى، ایفا مى کند. هر جا صحبت از توسعه در استان 
اصفهان مطرح بوده، فوالد مبارکه و مدیرعامل آن پیشتاز 

بوده است.
مسعود گلشیرازى در دومین نشست هم اندیشى مدیران 
روابط عمومى عضو اتاق بازرگانى استان اصفهان که به 

میزبانى شرکت فوالد مبارکه با حضور 40 تن از مدیران 
صنعتى عضو این اتاق برگزار شد، با بیان این که برگزارى 
چنین جلســاتى باید منتج به یک اتفاق فرهنگ ســاز در 
اقتصاد ما شود، اظهار کرد: به طور کلى اتاق هاى بازرگانى 
به 3 نســل تقسیم مى شوند؛ اتاق نســل اول اتاقى است 
که به البى گــرى مى پرداخت، اتاق نســل دوم که روى 
شبکه پردازى اعضا و توانمندسازى آن ها تمرکز داشت و 

اتاق نسل سوم اتاقى است که حوزه اجتماع، رفاه مردم و به 
طور مشخص مسئولیت هاى اجتماعى را دستور کار دارد.

   روابط عمومى ابزار فرهنگ ســاز در حوزه 
سرمایه اجتماعى است

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى استان 
اصفهان افزود: دومین نشست در راستاى توانمندسازى 
اعضا، تبدیل انرژى به سینرژى و ایجاد ارتباط بین اعضاى 
اتاق بازرگانى اســت. وظیفه روابط عمومى، عالم کردن 
جامعه به رخدادها، امیدآفرینى و ایجاد انگیزه در راستاى 
تقویت سرمایه اجتماعى است و این تعریف روابط عمومى 

هدف گرا است.
وى با بیان اینکه بزرگترین ذى نفعان یک سازمان مردم 
هستند، گفت: در این صورت مى توانیم امید داشته باشیم 
که شاخص سرمایه اجتماعى در استان اصفهان و سپس در 
کشور افزایش یابد. بر اساس داده هاى موجود مقایسه آمار 
زمستان 97 و زمستان 99 حکایت از رشد 14 پله اى استان 
اصفهان در شاخص محیط کسب و کار (از رتبه 26 به 12) 
است. اما وضعیت اصفهان در حوزه سرمایه اجتماعى خوب 
نیست. بهبود این مسئله نیاز به فرهنگ سازى دارد که ابزار 
آن واحدهاى روابط عمومى سازمان ها و شرکت ها هستند.
   اقدامات فوالد مبارکه در توسعه پروژه هاى 

زیربنایى براى جامعه ملموس است
گلشیرازى با اشاره به نقش کلیدى شرکت فوالد مبارکه 
در جامعه گفت: این شــرکت در جامعه سه نقش تربیتى، 
فرهنگى و توسعه اى را در کنار بخش اصلى فعالیت خود 
یعنى بخش اقتصادى، ایفا مى کنــد. یکى از نتایج نقش 
تربیتى این شرکت، کارشناســان خبره اى است که این 
صنعت تربیت کرده و حضور موثر آنان در صنایع مختلف 

در جاى جاى کشور ما نمایان است.
وى با اشاره به پیشــتازى فوالد مبارکه و مدیرعامل آن، 

مهندس حمیدرضا عظمیان، در توسعه استان، اظهار کرد: 
پیشتازى مدیرعامل این شــرکت در امر توسعه استان به 
تقویت نقش فرهنگى، اقتصادى و تربیتى این مجموعه 
کمک مى کنــد. پروژه هاى زیربنایى ماننــد پروژه هاى 
قطار بین شهرى، خط انتقال آب از خلیج فارس و دهکده 
لجســتیک که با همکارى شــرکت فوالد مبارکه انجام 
شده، از جمله پروژه هایى اســت که اثر آن بیشتر مربوط 
به جامعه اســت تا فوالد مبارکه بنابراین روابط عمومى 
ســازمان ها نباید تنها به فکر معرفى سازمان خود باشند. 
چنین نشست هایى باید منجر به اتفاقات مثبت و امیدآفرین 
شود. باید توجه داشت که کار روابط عمومى ایجاد انگیزه 

و تکرار نقاط مثبت است.
   «باشــگاه روابــط عمومــى هــا» در 
تصمیم ســازى هاى صنعت کشــور نقش 

تاثیرگذارى خواهد داشت
حمیدرضــا عظیمیان مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
در ادامه این نشســت اظهار کرد: کســانى که درگیر کار 
عملیاتى روابط عمومى هســتند با همــه توصیفاتى که 
درخصوص روابط عمومى و اهمیت کار آن مطرح مى شود 
به خوبى آشنایى دارند. اگر سنگ بناى راه اندازى باشگاه 
روابط عمومى اســتان را با اتاق بازرگانى اصفهان قطعى 
کنیم و اتاق بازرگانى اصفهان محور این دست از اقدامات 

باشد، نتایج خوبى به همراه خواهد داشت.
عظیمیان ادامه داد: به این صورت که باشــگاهى را براى 
روابــط عمومى در نظــر بگیریم تا با شــکل گیرى این 
تشکیالت و همکارى و تعامل بین مدیران روابط عمومى، 

شاهد هم افزایى در این بخش باشیم.
وى افزود: روابط عمومى ها در این باشــگاه براى انتشار 
اخبار شرکتها و آگاهى بخشى به جامعه گام بردارند و در 
مقابل نیز شرکتها در جهت حمایت از بخش روابط عمومى 

قدم برخواهند داشت و به نفع طرفین خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه افزود: اگر این باشگاه 
راه اندازى شده و فعالیتش به طور مداوم انجام شود، در 5 
سال آینده باشگاه روابط عمومى مى تواند در عرصه ملى 
حضور پررنگ داشته در دولت بعدى از ظرفیت هاى این 
باشگاه استفاده گردد و نظرات و پیشنهادات آنها در تسهیل 

قوانین مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته وى، شــرکت فوالدمبارکه براى ایجاد باشــگاه 
روابط عمومى آمادگى خود را اعالم مى کند و امید مى رود 

که این باشگاه به صورت رسمى ثبت شود.
وى ادامه داد: در دنیا تمامى اتفاقات و تصمیم گیرى هاى 
اصلــى در باشــگاه ها و دورهمى هــا و شــرایط آرام 
گرفته مى شــوند. بنابراین مى توان از هــم افزایى میان 
روابط عمومى و شرکتها براى پیشبرد اهداف استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى استان اصفهان: 

فوالد مبارکه در ایفاى نقش تربیتى، فرهنگى و توسعه اى  پیشتاز است


