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دالیل ابتال به سرطان معده و رودهشیطنت یک کاربر و جابه جا شدن نام 2 هنرمند!فقیهه سلطانى: ممنوع کار نیستم خواننده ها عقب نشستند، ریوندى آمد! ویسى پیکانى ها را  نا امید کرد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

از خواص آلبالو 
بیشتر بدانید

کشف بقایاى اسب دوره اشکانى در تپه اشرف
3

3

2

3

تخت هاى کرونایى
بیمارستان هاى تهران ُپر شد

پایان هفته اى غبارآلود 
در انتظار استان اصفهان 

کاهش 50 درصدى 
صادرات محصوالت 

نساجى اصفهان 
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سکه 
مرز 9 میلیون 
را رد کرد

یک پژوهشگر طب سنتى گفت: آلبالو سرشار از 
ویتامین هاى A، B و C است و خواص بسیارى براى 

سالمت بدن و درمان انواع بیمارى ها دارد.
بهنام یوسفیان با بیان اینکه آلبالو میوه آخر فصل بهار و 

اول تابستان است، اظهار کرد: این میوه نسبت به...

 رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه 
قیمت طال طى روزها و هفته هاى گذشته، صعود 
بسیار زیادى کرده است و همچنان در حال ادامه 
به رشد مثبت خود است و نوید قیمت هاى بسیار 
باال را مى دهد، گفت: دلیل اصلى گرانى طالى 
جهانى، تورم و نگرانى ایجاد تورم است که هنوز از 
راه نرسیده و طى روزها و هفته هاى آینده شاهد 
آن خواهیم بود. هوشنگ شیشه بران با اشاره به 

قیمت طال در...
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800800 هکتار از اراضى ناژوان در اختیار کشاورزان است  هکتار از اراضى ناژوان در اختیار کشاورزان است 
مدیر طرح ساماندهى پروژه ناژوان، آخرین وضعیت «ریه شهر اصفهان» را تشریح کردمدیر طرح ساماندهى پروژه ناژوان، آخرین وضعیت «ریه شهر اصفهان» را تشریح کرد

8

استمرار بى سابقه یافتن شواهد 2200 سال قبل در اصفهان

تجربه کرونایى لیال بلوکات

مصائب اسکوچیچ در خط حمله
 سرمربى تیم ملى با عالقه و انگیزه زیادى بازى هاى لیگ برتر فوتبال 

ایران را تماشا مى کند.
 دراگان اسکوچیچ براى اعالم لیســت تیم ملى فوتبال ایران بیشترین 
مشــکل را در خط حمله دارد چون از حاال مى تــوان حدس زد که زوج 
خط حمله تیم ملى ایران با حضور مهدى طارمى و سردار آزمون شکل 

مى گیرد.   
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در صفحه 2 بخوانید

افزایش خروجى 
زاینده رود 

براى 
کشاورزان شرق

به دوران آموزش 100 درصد سنتى برنمى گردیم
جزئیات نحوه آموزش دانش آموزان در سال تحصیلى آینده از زبان معاون وزیر آموزش و پرورش
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سرمربى گفت سرمربى گفت 
تو پنالتى بزنتو پنالتى بزن

زننده پنالتى سپاهان به گل گهر: زننده پنالتى سپاهان به گل گهر: 

دانشگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات 
و استفاده بهینه از امکانات موجود خود، خدمات مربوط به نگهداري، ســرویس و تعمیرات موتورخانه ها ، کلیه

 سیستم هاي گرمایش و سرمایش ساختمان ها و تاسیسات مکانیکی و آبرسانی دانشگاه و اماکن وابسته در خارج از 
دانشگاه را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکاران ذیصالح و واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان شرکت 
در مناقصه می توانند از تاریخ درج این آگهی حداکثر ظرف مدت ده روز جهت خرید اسناد و اطالع از شرایط شرکت 
در مناقصه به سایت اینترنتی این دانشگاه به آدرس www.iaun.ac.ir قسمت مناقصه/ مزایده مراجعه و یا به 
دبیرخانه کمیسیون معامالت این واحد دانشگاهی واقع در طبقه همکف کتابخانه مرکزي مراجعه و یا با شماره تلفن 

03142292020 تماس حاصل نمایند..
شرایط شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشد

1-     هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
2-     دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

3-     واجدین شرایط در هنگام درخواست همکاري ملزم به ارائه مدارك ثبتی شرکت، فرم تأیید صالحیت از وزارت 
کار و امور اجتماعی و رزومه کاري شرکت می باشند.

4-     ارائه ضمانت نامــه بانکی به مبلغ 000 / 000 / 500 ریال بعنوان تضمین شــرکت در مناقصه در هنگام تحویل 
پیشنهادات الزامی می باشد

Email:monaghese@iaun.ac.ir

آگهی مناقصه(نوبت اول)

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی چاپ دوم
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روزشنبه به تاریخ  99/04/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/04/22

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031

(داخلی 395 )

شماره 
محل تامین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار
(ریال )

احداث بند خاکى و عبور لوله خط انتقال فاضالب محله بهجت آبادشهر 99-2-37/2
4,942,917,248239,000,000جارىزاینده رود منطقه-لنجان (با ارزیابى کیفى)

احداث بند خاکى و عبور لوله فاضالب  در شهرهاى مبارکه و دیزیچه و 99-2-38/2
4,724,208,557232,000,000جارىزیباشهر منطقه مبارکه  (با ارزیابى کیفى)

5,167,300,425246,000,000جارىشبکه جمع آورى فاضالب شهرك برکت منطقه شاهین شهر (با ارزیابى کیفى)99-2-41

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/04/11
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وتجربه کرونایى لیال بلوکات ى ر تجربهکرونایىلیالبلوکاتر

پیروآگهى انحالل منتشره درروزنامه رسمى شماره 21487 مورخ 28 / 09 / 1397 صفحه 148 و دراجراى ماده 225 الیحه اصالحى 
قانون تجارت ازکلیه بستانکارانى که ازشرکت مذکور مطالبات یاادعایى دارند،دعوت مى نمایدکه حداکثرظرف مدت 6 ماه ازتاریخ 
انتشار اولین آگهى بادردست داشتن مدارك ومستندات مربوطه به مدیرتصفیه شرکت سیدمازیارمیر به کدملى 1819625850 به 
نشانى استان اصفهان،شهرستان اصفهان،بخش مرکزي،شهراصفهان،ملک شهر،بلواردوستان،کوچه شهرزاد،پالك 2،ساختمان 
فانوس،طبقه دوم وکدپستى 8196617344 مراجعه نمایند.بدیهى است باانقضاى مدت فوق الذکرهیچ ادعایى پذیرفته نمیشود.

آگهى دعوت ازبستانکاران شرکت خدماتى بازرگانى امداد نیرو گستر سهامى 
خاص ثبت شده به شماره 13630 و شناسه ملى 10260346440

سید مازیار میر - مدیر تصفیه شرکت خدماتى بازرگانى امداد نیرو گستر سهامى خاص در حال تصفیه

نوبت سوم

پیروآگهى انحالل منتشره درروزنامه رسمى شماره 21472 مورخ 11 / 09 / 1397 صفحه 52 و دراجراى ماده 225 الیحه اصالحى 
قانون تجارت ازکلیه بستانکارانى که ازشرکت مذکور مطالبات یاادعایى دارند،دعوت مى نمایدکه حداکثرظرف مدت 6 ماه ازتاریخ 
انتشار اولین آگهى بادردست داشتن مدارك ومستندات مربوطه به مدیرتصفیه شرکت سیدمازیارمیر به کدملى 1819625850 به 
نشانى استان اصفهان،شهرستان اصفهان،بخش مرکزي،شهراصفهان،ملک شهر،بلواردوستان،کوچه شهرزاد،پالك 2،ساختمان 
فانوس،طبقه دوم وکدپستى 8196617344 مراجعه نمایند.بدیهى است باانقضاى مدت فوق الذکرهیچ ادعایى پذیرفته نمیشود.

آگهى دعوت ازبستانکاران شرکت فراسوى خدمات و کار جى سهامى خاص 
ثبت شده به شماره 36858 و شناسه ملى 10260544306

سید مازیار میر - مدیر تصفیه شرکت فراسوى خدمات و کار جى سهامى خاص در حال تصفیه 

نوبت سوم

شهردارى کرکوند باستناد مجوز شــماره 99/107مورخ 99/02/23 شوراى محترم اسالمى در نظر دارد زمین محصور 
شده به مساحت 40000هزار متر مربع واقع درجاده فوالد بمنظور استفاده توقفگاه خودروهاى سبک و سنگین را ازطریق 
مزایده عمومى بصورت اجاره بمدت یکســال واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت مى گردد.جهت 
شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ99/04/23 به شهردارى مراجعه نمایند.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد ومدارك مزایده درج گردیده است.
هزینه درج آگهى بر عهده برنده مى باشد.

آدرس:شهرستان مبارکه، شهرکرکوند، شهردارى کرکوند             تلفکس:52382626

آگهى مزایده نوبت دوم

محمود کفعمى-شهردار کرکوند

چاپ دوم

م الف: 890487

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به بهره بردارى از زیرپله مجموعه ورزشى رسالت به صورت اجاره بها ماهیانه و 
به مدت یکسال از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز شنبه مورخ 99/04/21
گشایش پاکات: روز یکشنبه مورخ 99/04/22
محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى

 پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن: 45832010- 031
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مزایده عمومى

حسن حجتى- شهردار دولت آباد

نوبت دوم

م الف: 889788

تبال 

ترین 
زوج

شکل 

در صفحه 5 بخوانید
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى تهران از پر شدن 
تخت هاى مربوط به بیماران کرونا در بیمارســتان هاى 
دانشگاهى دانشگاه علوم پزشکى تهران خبر داد و گفت: 
اگر از بروز بیمارى پیشگیرى نکنیم، ممکن است در جایى 

تاب آورى سیستم درمانى دیگر پاسخگو نباشد.
فرشــاد عالمه با بیان اینکه اکنون تمام تخت هایى که 
براى مبتالیان کرونا در نظر گرفتیم، تقریبًا پر هســتند، 
ادامه داد: حال اگر روند به همین صورت ادامه یابد، باید از 
تخت هاى دیگرمان کم کنیم و آنها را به کرونا اختصاص 
دهیم. این انعطاف هم تا جایى وجــود دارد. اگر از بروز 
بیمارى پیشــگیرى نکنیم، این گلوله برف بزرگ شده و 

ممکن اســت در جایى تاب آورى سیستم درمانى دیگر 
پاسخگو نباشد. عالمه با بیان اینکه از 17 تا 22 اسفند ماه 
اوج بسترى بیماران کرونا را داشتیم، گفت: اگر مجدداً  به 
این آمار برسیم که با توجه به شرایط و سیر بیمارى احتمال 
آن وجود دارد و از آن رد شــویم، دیگر تاب آورى وجود 

نخواهد داشت.
وى همچنین گفت: اکنون در مرحله اى هستیم که داریم 
بخش کرونایى اضافه مى کنیم که شرایطى مانند اسفند 
ماه است. اگر این شــرایط ادامه یابد، پاسخگویى سخت 
خواهد بود و مجبوریم خدمات معمــول را مگر در موارد 

اورژانسى به تعویق اندازیم.

عضو کمیته کشورى کرونا گفت: متأسفانه برخى مردم 
رعایت این اصول را رها کرده و به مســافرت و مهمانى 
مى روند؛ به گونه اى که بر اساس آمار 60 درصد مبتالیان 

جدید افرادى بودند که اخیراً به سفر رفته اند.
دکتر مسعود مردانى، فوق تخصص بیمارى هاى عفونى 
عنوان کرد: کرونا حداقل تا پایان ســال با ما خواهد بود، 
گرچه برخى حتى معتقدند که این شرایط تا دو سال آینده 

ادامه خواهد داشت.
مردانى همچنین با تکذیب مجــدد تأثیر گرما در از بین 
رفتن ویروس کرونا، گفت: تجربه اهواز، خوزســتان و 
سیستان و  بلوچستان این مسئله را تأیید مى کند. در حال 

حاضر اگرچه اهواز یکى از گرم ترین مناطق کشور و یا 
حتى دنیاست و دمایى بین 45 تا 50 درجه دارد، ولى در 
وضعیت قرمز به سر مى برد و نه تنها ویروس در این شهر 

از بین نرفته بلکه شدت نیز پیدا کرده است.
این فوق تخصص عفونى در پاســخ به برخى اظهارات 
مبنى بر احتمال از بین رفتن خود به خود ویروس کووید- 
19، گفــت: این اظهارات صحت نــدارد. کروناویروس 
جدید از بین نمى رود، بلکه زمانى کــه 30 تا 70 درصد 
جمعیت جهان به آن مبتال شــوند به بیمارى بومى دنیا 
تبدیل مى شــود؛ مثل ســینوزیت یا گلودرد چرکى و یا 

عفونت ادرارى.

تخت هاى کرونایى
بیمارستان هاى تهران ُپر شد

60 درصد مبتالیان جدید 
کرونا مسافر بودند

سکه مرز 9 میلیون را 
رد کرد

  ایسنا| رئیــس اتحادیه طــال و جواهر 
اصفهان با بیان اینکه قیمت طــال طى روزها و 
هفته هاى گذشته، صعود بسیار زیادى کرده است 
و همچنان در حال ادامه به رشد مثبت خود است و 
نوید قیمت هاى بسیار باال را مى دهد، گفت: دلیل 
اصلى گرانى طالى جهانى، تورم و نگرانى ایجاد 
تورم است که هنوز از راه نرســیده و طى روزها و 
هفته هاى آینده شاهد آن خواهیم بود. هوشنگ 
شیشه بران با اشاره به قیمت طال در بازار اصفهان 
تا ساعت 15 دیروز اظهار کرد: هر قطعه سکه طرح 
قدیم 8 میلیون و 600 هزار تومان، سکه امامى 9 
میلیون و 40 هزار تومان، نیم سکه 4 میلیون و 550 
هزار تومان، ربع سکه 2 میلیون و 520 هزار تومان، 
سکه گرمى یک میلیون و 340 هزار تومان و هر 
گرم طالى 18 عیار 868 هزار و 400 تومان در بازار 

اصفهان قیمت گذارى شد.

مجرى اى که دستفروش بود!
مجــرى برنامه هــاى    کافه سینما |
اقتصادى صداوســیما اعالم کرد که نخســتین 
درآمــدش از محل دستفروشــى بوده اســت. 
محمد دالورى نوشــت: اولین درآمدم، اولین روز 
دستفروشیم بود، یادم نیســت چقدر سود کردم، 

آنقدر بود که غروب از کناریم یه طالبى خریدم.»

تمام کارمندان یک بانک  
کرونا گرفتند

  ایرنا | یک بانــک در شهرســتان گنبد 
کاووس بــه دلیل ابتالى همــه کارمندان آن به 
ویروس کرونا تعطیل شد. على اکبر برآبادى،  معاون 
برنامه ریزى و توســعه فرماندارى گنبدکاووس 
صحت این خبر را تأیید کرد. مدیر شبکه بهداشت 
و درمان گنبــدکاووس نیز مى گویــد: مردم این 

شهرستان کرونا را جدى نمى گیرند.

به پایان کرونا 
نزدیک هم نشده ایم

  ایسنا| «تدروس ادهانــوم»، مدیرکل 
سازمان جهانى بهداشت گفت: حدود شش ماه از 
آغاز شیوع ویروس کرونا مى گذرد و با آنکه بسیارى 
از کشورها به پیشــرفت هایى دست پیدا کرده اند، 
شــیوع این بیمارى همه گیر در سطح دنیا شدت 
گرفته است. ادهانوم افزود: همه ما مى خواهیم این 
بیمارى به پایان برسد اما واقعیت دشوار، این است 
که به اتمام این بیمارى حتى نزدیک هم نشده ایم.

کمترین تولد طى 50 سال 
بر اســاس تحقیقات شوراى عالى    مهر |
انقالب فرهنگى، از سال 1380 تا سال 1394 در 
کشور افزایش موالید در حال رخ دادن بوده است 
اما پس از سال 1394 تعداد تولدها با شیب تقریبًا 
تندى شروع به کاهش کرده و در سال 1397 میزان 
موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از 
8 درصدى مواجه شده، که در دو دهه اخیر بى سابقه 
بوده است. ضمن آنکه در شش ماهه اول سال 98 
نسبت به شش ماهه اول سال 1397 این تعداد با 13 
درصد کاهش مواجه بوده است. همچنین تخمین 
زده مى شود که در سال 1398 نرخ زاد و ولد با 14/5 
تولد به ازاى هر 1000 نفر جمعیت به کمترین حد 

خود در طى 50 سال گذشته رسیده باشد.

ورود تمساح به روستا
بهزاد دهوارى، رئیس اداره حفاظت    رکنا |
محیط زیست شهرســتان راسک گفت: یک سر 
تمساح با همکارى همیاران و دوستداران محیط 
زیست زنده گیرى و در زیستگاه مناسب رهاسازى 
شد. وى افزود: این تمســاح به دلیل وضعیت آب 
مناسب منطقه و وجود آبگیرهاى متعدد در منطقه 
حفاظت شده و همچنین طبیعت منطقه، توسط 
آبراه ها و آبگیرهاى متعدد شبانه به داخل روستاى 

پیرى دن هدایت شده بود.

فراکسیون سیر و عدس؟!
حجت االسالم علیرضا سلیمى،    آفتاب نیوز |
نماینده محالت در مجلس شــوراى اسالمى گفت: با 
تصمیم هیئت رئیسه مجلس تشــکیل فراکسیون ها 
در مجلس متوقف شده است. وى افزود: تاکنون حدود 
صد درخواست تشکیل فراکســیون به هیئت رئیسه 
مجلس واصل شده که تعداد آنها همچنان رو به افزایش 
اســت. وى اظهار کرد: تعدادى از فراکسیون ها عمًال 
در مسیر موازى با یکدیگر حرکت مى کنند و ما شاهد 
موازى کارى در تشکیل این فراکسیون ها هستیم. از 
سوى دیگر تشکیل فراکسیون هاى دیگرى همچون 
فراکسیون عدس و ســیر به هیئت رئیسه واصل شده 
که سؤال اینجاست شــأن یک فراکسیون باید در این 

حد پایین آورده شود؟

زم به اعدام محکوم شد
سخنگوى قوه قضاییه درباره آخرین    انتخاب |
وضعیت پرونده روح ا... زم گفت: مدیر کانال معاند «آمد 
نیوز» به اعدام و حبس محکوم شد. اسماعیلى افزود: 
دادگاه حکم خود را صادر کرده است؛ 13 مورد از عناوین 
ریز اتهامات زم را از مصادیق افساد فى االرض دانسته 
و حکم اعدام براى او صادر شــده است و براى مابقى 
مجازات ها حکم حبس گرفته است. البته این حکم غیر 
قطعى است و قابل فرجام خواهى در دیوان عالى کشور 
است و رأى نهایى دیوان عالى کشور سرنوشت پایانى 

این حکم را رقم مى زند.

کار ضد انقالب بود
  مهر | وزیر راه و شهرسازى درباره اجاره پشت 
بام ها گفت: من چنین چیزى نشنیده ام. بعید مى دانم 
صحت داشته باشد. چنین اخبار ضدانقالبى در فضاى 
مجازى زیاد دیده مى شود. از مردم مى خواهم که وقتى 
در فضاى مجازى فعالیت مى کنند، هر خبرى را بازنشر 
نکنند بلکه اصل و اصالت خبر را بررسى کنند. محمد 
اسالمى ادامه داد: در جایى دیدم که از قول من اعالم 
شده بود وزیر راه و شهرسازى اعالم کرده که قرار است 
یک خانه را به دو خانوار بدهیــم. این حرف یک دروغ 

بزرگ است. 

وداع سفیر آلمان در 
نیسان آبى 

مأموریت ســفیر آلمان در تهران    خبرفورى |
به پایان رسید. خداحافظى توییترى او جالب توجه بود. 
«میشائیل کلور-برشتولد»، سفیر جمهورى فدرال آلمان 
در ایران دیروز (سه شنبه) با انتشار تصویرى از خودش 
سوار بر خودروى نیسان از پایان مأموریتش در جمهورى 
اسالمى ایران خبر داد و نوشت: «بعد از چهار سال در 
ایران، زمان خداحافظى فرا رسید.» مشخص نیست چرا 
سفیر آلمان براى خداحافظى از نیسان آبى استفاده کرده 

است! او توضیحى درباره عکس نداده است.

احتمال کناره گیرى «ترامپ» 
شــبکه خبــرى «فاکس نیــوز» به    فارس|
نقل از منابعــى در حزب جمهوریخواه گــزارش داده 
چنانچه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به این 
نتیجه برسد که شانســى براى پیروزى در انتخابات 
ریاست جمهورى ندارد ممکن اســت از رقابت در این 
کارزار انصراف دهد.  «فاکس نیوز» که شــبکه خبرى 
محبوب دونالد ترامپ اســت این ادعا را با اســتناد به 
منابع مطلع در حــزب جمهوریخواه گــزارش کرده

است.

سونامى گرانى مسکن نداریم
  خبر فورى | نایب رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالك با اشاره به اینکه قیمت مسکن از ابتداى سال 
تا کنون سیر صعودى داشته است ادامه داد: با این حال 
رشد قیمت ها در حوزه مسکن هنور به حد تورم عمومى 
کشور نرسیده است. حسام عقبایى بیان کرد: بعضاً  اشاره 
مى کنند قمیت ها روز به روز در حال افزایش اســت؛ 
اما پیش بینى مى کنیم که قیمت ها همانند سال 98 

سونامى گونه نخواهد بود.

خبرخوان

تیراندازى هاى وحشــت آور در برگزارى مراسم تشییع 
جنازه شیخ یکى از طوایف بزرگ خوزستان در شهرستان 
شــادگان همه را شــوکه کرد. اینهمه سالح جنگى در 

دستان این افراد چه مى کند؟
در پى فوت یکى از شــیوخ طایفه بزرگ آلبوغوبیش در 
شهرستان شــادگان استان خوزســتان، مراسم تشییع 
این شــیخ با حضور چند هزار نفرى مردم خوزستان در 

شهرستان شادگان برگزار شد.
با اینکه شیوخ منطقه درخواســت کرده بودند به دلیل 
شیوع ویروس کرونا مردم در این مراسم شرکت نکنند 
اما این مراســم با حضور چندین هــزار نفرى مردمى 
صورت گرفت که از تمامى نقاط خوزســتان خود را به 
شهر شادگان رسانده بودند تا در این مراسم شرکت کنند.

در این مراسم هیچیک از پروتکل هاى بهداشتى مثل 

رعایت فاصله اجتماعى و یا زدن ماسک رعایت نمى شد 
و شــاهد بودیم که در این مراسم همه با یکدیگر دست 
مى دادند و روبوســى مى کردند و طبق عادت و رسوم 
عشایر صدها نفر با یک فنجان مشترك اقدام به خوردن 
قهوه مى کردند که قطعًا در روزهاى آینده شاهد فوران 
افزایش کرونا در مجموعه دانشکده علوم پزشکى آبادان 

خواهیم بود.
در این مراسم همچنین افراد مسلح با در دست داشتن 
انواع و اقسام سالح ها هزاران گلوله با سالح هاى جنگى 
و شکارى به سوى آسمان شلیک کردندکه جاى سئ وال 
دارد اینهمه ســالح جنگى و مهمات در دســتان افراد 
شخصى چه مى کند واگر درگیرى در این مراسم پیش 
بیاید چه ارگانى قادر است افراد مسلح را در این جمعیت 

کنترل کند؟!

بلیت فروشــى کنســرت چهار خواننده موسیقى پاپ 
که از روزهاى گذشــته با افزایش غیرمنتظره قیمت در 
سامانه هاى اینترنتى آغاز شــده بود، در پى اعتراضات 
متوقف شــد اما از جانب دیگر اعالم شد که برنامه زنده 

حسن ریوندى با بلیت هاى نجومى در راه است!
آنطور که خبرگــزارى «مهر» دیروز نوشــت، پس از 
واکنش هاى تندى که درباره میزان قیمت بلیت کنسرت 
امید حاجیلى، فرزاد فرزین، محسن ابراهیم زاده و مهدى 
احمدوند در فضاى رســانه اى و مجازى کشور صورت 
گرفت، ابتدا بلیت فروشى کنسرت امید حاجیلى به بخش 
«به زودى» سامانه انتقال یافت و  کنسرت فرزاد فرزین، 
مهدى احمدوند و محسن ابراهیم زاده نیز که در بخش 
«به زودى» سامانه قرار داشت به طور کامل حذف شد.

از نکات عجیب برگزارى اولین کنســرت هاى دوران 
کرونایى افزایش فاحش قیمت بلیت ها نسبت به سال 
قبل بود، که تا مبلــغ 265 هزار تومان نیــز ادامه پیدا 

مى کرد. 
اما همزمــان با عقب نشــینى اهالى موســیقى از این 
قیمتگذارى نامتعارف، خبرگزارى «آنا» خبر داد که در 
اتفاقى عجیب تر، بهاى بلیت اولین کنسرت خنده حسن 

ریوندى بعد از ممنوعیت در دوران کرونا از کنسرت هاى
 موسیقى هم فراتر رفته اســت. اگر تا حاال بلیت 265 
هزار تومانى براى اجراى موســیقى مورد اعتراض بود، 
حاال براى این شو که کنســرت نامیده شده، قرار است 
بلیت هایى تا ســقف «300 هزار تومــان» به فروش 
برسد! جالب اینجاســت که حتى قابلیت خرید صندلى 
براى این کنسرت که قرار است ماه آینده برپا شود، هم

 وجود دارد!

معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش و پرورش درباره 
برنامه آموزشى ســال تحصیلى آینده با توجه به شیوع 
کروناویروس که گفته مى شــود به صــورت 50 درصد 
حضورى و 50 درصد مجازى است، توضیح داد: در رابطه 
با سال تحصیلى جدید چند اصل را در دستورالعملى که 
تهیه شده مورد توجه قرار دادیم. یک موضوع که بسیار 
حائز اهمیت است، حفظ سالمتى دانش آموزان بوده که 

در هر شرایطى از اولویت هاى ماست.
رضوان حکیم زاده ادامه داد: موضوع دوم ارائه آموزش ها 
به صورت منظم و تدریس همه متون درسى است. مورد 
بعدى برگزارى همه ســاعات آموزشــى مصوب طبق 
مصوبات شوراى عالى آموزش و پرورش در مورد برنامه 

درسى ملى است.
وى در پاسخ به این ســئوال که آیا در کنار این برنامه ها، 
اقدامات دیگرى در دســتور کار قرار دارد یا خیر؟ گفت: 
بله، در کنار این آموزش هــا، آموزش هاى تلویزیونى را 

نیز خواهیم داشت.
معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش و پرورش درباره 
شرایط آموزشى در مناطق سفید گفت: در مناطق سفید، 
آموزش ها به صورت حضورى اســت که عمدتًا مناطق 
کم جمعیت، روســتایى و عشــایر ما جزو مناطق سفید 
هستند و با توجه به شرایطى که دارند مى توانیم در این 

نقاط آموزش حضورى را داشته باشیم.
حکیم زاده در پاسخ به این سئوال که آیا درباره اینکه چه 
دروسى باید به صورت حضورى و چه دروسى به شکل 
غیرحضورى تدریس شــود، تصمیم گیرى شده است؟ 
گفت: بررسى هاى الزم انجام شــده و ما سعى کردیم 
نقش هاى معلم، دانش آموزان، خانــواده و مدیران را در 

فضاى مجازى و حضورى توأمان تعریف کنیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت:  نحوه آموزش لزومًا 
به این شکل نیست که اعالم کنیم چه درسى حضورى 

و چه درســى مجازى خواهد بود، زیرا ممکن اســت؛ 
انجام تکالیف و ارائه بازخوردها در بستر فضاى مجازى 
ارائه شــود و در مقابل آن براى تمرین و تکرار، حضور 

دانش آموزان در کالس درس الزم باشد.
وى افزود: در هــر صورت مدل هــاى متفاوتى مدنظر 
ماست و با توجه به تنوع هایى که ما در پایه ها، دوره هاى 
تحصیلى و در موضوعات درسى داریم و همچنین با توجه 

به ماهیت موضوعى درسى در این زمینه تصمیم گیرى 
خواهد شد.

معــاون وزیر آموزش و پــرورش در واکنــش به اینکه 
گفته مى شود تا فروردین ســال 1400 سال تحصیلى 
به روال عادى خود برمى گــردد گفت: برنامه ریزى ما به 
صورتى است که آمادگى داریم از همه بسترهاى مجازى، 
تلویزیون و حضورى براى ادامه و تداوم جریان آموزشى 

کشور استفاده کنیم. بنابراین هر زمان که شرایط مناسب 
باشد قطعاً مى توانیم متناسب با بسترها تغییر رویه دهیم.

حکیم زاده تأکید کرد: چیزى که مسلم بوده، این است که 
حتى در صورت بهبود شرایط و از بین رفتن تهدید شیوع 
کرونا، قصد نداریم به دوران آموزش 100 درصد سنتى 
برگردیم. قطعاً  استفاده از فضاى فناورى دستاوردهایى 

مفیدى داشته است.

به دوران آموزش 100 درصد سنتى برنمى گردیم
جزئیات نحوه آموزش دانش آموزان در سال تحصیلى آینده از زبان معاون وزیر آموزش و پرورش

تیراندازى هاى وحشت آور در مراسم تشییع جنازه 

خواننده ها عقب نشستند، ریوندى آمد!

عروسى به سبک «سیندرال»!

کرباسچى: معلوم نیست کى به کى است

روزنامه «خراسان» در مطلبى، گوشه اى دیگر از اختالف 
عمیق طبقاتى در ایران را نشــان داده است. این بار یک 
تاالر عجیب و غریب عروســى در تهــران و باز هم در 

لواسان. گزارش «خراسان» را بخوانید: 
در سال هاى اخیر زیاد درباره «لواســان» شنیده ایم؛ از 
خانه ها و ویالهاى مجلل گرفته تا قبرستانى با قبرهاى 
چند صد میلیونى و حاال هم مجلل ترین تاالر عروســى 

ایران.
در این تاالر به جز مراسم عروسى، داستان «سیندرال» 
هم براى مهمانان با ایفاى نقش توســط  عروس و داماد 

بازآفرینى مى شود؛ مراسم ازدواج میلیاردى در یک شهرك 
محافظت شده، به دور از چشم و دســت اغیار. فضایى 
مدرن با طراحى داخلى به سبک فیلم و کارتون مشهور 
«سیندرال» که زندگى اشرافى طبقه خاصى در ایران را 

به تصویر مى کشد.
گفته مى شــود در این تاالر 150 خدمه به عنوان بازیگر 
براى بازآفرینى پویانمایى «ســیندرال»  حضور دارند و 
هزینه هر مهمان براى صاحب این مراســم، حدود یک 
میلیون تومان برآورد مى شود. هزینه یک مراسم ازدواج در 
این باغ مجلل، به بیش از یک میلیارد تومان هم مى رسد.

غالمحســین کرباســچى درباره آینده شــوراى عالى 
سیاستگذارى اصالح طلبان پس از استعفاى عارف اظهار 
کرد: شوراى سیاســتگذارى االن ماهیتى ندارد و معلوم 

نیست اعضاى آن چه کسانى هستند.
وى ادامه داد: تعریف اصالح طلبان روى هواست؛ یکى 
مى گوید مى خواهیم از ریشــه بزنیم و دیگرى مى گوید 
مى خواهیم اصالح کنیم و معلوم نیســت اصالح طلبان 
چه کسانى هستند و مى خواهند چه کنند. شوراى عالى 

سیاســتگذارى براى فعالیت در انتخابات ایجاد شد، اما 
وسط انتخابات گفتند در انتخابات شرکت نمى کنند.

این فعال سیاســى با بیان اینکه االن معلوم نیست کى 
به کى اســت، گفت: باید معلوم شــود چه کسانى با چه 
هدف مشترکى مى خواهند شورا ایجاد کنند. یک شورا 
در شرایطى ایجاد مى شــود که افرادى براساس اهداف 
مشترك دور هم جمع شوند. اگر نمى  خواهند در انتخابات 

شرکت کنند، ایجاد شورا هم معنایى ندارد.

بارش تگرگ به شکل ویروس کرونا در چین!
6 ماه پس از شــیوع ویروس کرونا در ووهان چین حاال 
از آسمان پکن نیز تگرگ هایى به شکل ویروس کرونا 

بارید!
ویروس کرونا موسوم به کووید-19 اواسط ماه دسامبر 
(24 آذر) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد 
و حاال تگرگ هایى به شکل و شمایل ویروس کرونا از 
آســمان چین به زمین باریده است. ســاکنان محلى با 
اشتراك گذاشــتن عکس هایى از این توده هاى یخى 

تقریبًا بزرگ تعجب بسیارى را برانگیختند.
یکى از کاربران نوشته: « چرا آنها اینقدر شبیه ویروس 
کرونا هستند؟ امسال بسیار آشفته خواهد بود...»، یکى 
دیگر نوشت: «چه ســال عجیب و غریبى است، حاال 

تگرگ ها مانند ویروس کرونا به نظر مى رسند!»
ماه گذشته نیز در مکزیک تگرگ هایى به شکل ویروس 

کرونا از آسمان بارید.

آرمان کیانى
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ماسک زدن در مترو اجبارى 
است

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: بر اساس 
مصوبه جدید ستاد ملى مقابله با شـیوع کرونا استفاده از 
ماسک در مترو اجبارى است و از سوار شدن افراد بدون 
ماسـک جلوگیرى مى شـود. احمدرضا طحانیان افزود: 
در ایستگاه هاى مترو ماسـک با قیمت مناسب در اختیار 

مسافران قرار مى گیرد.

ایمن سازى جاده سپاهان شهر 
رئیس هیئت دوچرخه سوارى استان گفت: با هماهنگى 
با پلیس راهور، شهردارى و استاندارى مقرر شد تابلوهاى 
هشـدار در مسـیرهاى پرتردد دوچرخه سـواران نصب 
شود و جاده هایى مانند سپاهانشهر مناسب سازى شود. 
جلیل عباسپور با اشاره به خطراتى که همواره در جاده ها 
دوچرخه سواران را تهدید مى کند اضافه کرد: در سه ماه 
گذشته دو تصادف جاده اى براى ورزشکاران اصفهانى 
این رشته ورزشـى به وجود آمد که هر دو دوچرخه سوار 

مصدوم شدند.

مانور گروه رادیوى مخابرات
مانور گروه رادیوى مخابرات منطقه اصفهان در راستاى 
افزایـش آمادگـى فنى برگـزار شـد. در این مانـور که با 
محوریت اداره نگهدارى سیسـتم هاى پر ظرفیت رادیو 
مخابرات استان اصفهان و با حضور نماینده اداره حراست 
و رئیس اداره مخابرات شهرستان شهرضا روز دوم تیرماه 
در منطقه قصر چم شهرضا برگزار شد، عملیات برقرارى 
ارتبـاط مجدد بین شـهرى روسـتاى قصر چـم و مرکز 
حضرت ولى عصر (عج) شهرضا در حوزه اداره نگهدارى 
سیستم هاى انتقال پر ظرفیت بررسى  و با موفقیت انجام 
شد. گفتنى است حوزه هاى سوئیچ، موبایل و دیتا از جمله 

مشارکت کنندگان در این مانور بودند.

سقوط از طبقه پنجم 
سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شهردارى اصفهان از مرگ مرد 35 ساله به علت سقوط 
از طبقه پنجم ساختمان در خیابان آبشـار سوم خبر داد. 
فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: این حادثه ساعت 13 و 
27 دقیقه روز سه شنبه (دیروز) به ستاد فرماندهى آتش 
نشانى اصفهان گزارش شده است. وى با بیان اینکه این 
حادثه در خیابان آبشار سوم اتفاق افتاده است، افزود: در 

این حادثه مرد 35 ساله جان خود را از دست داد.

روى خوش به محصوالت 
بیولوژیک

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان با اشاره 
به اختصاص 1500 هکتار از زمین هاى کشـاورزى این 
استان به کشت گوجه فرنگى گفت: در 70 هکتار از این 
زمین ها گوجه فرنگى به روش بیولوژیک و بدون استفاده 

از سموم شیمیایى کشت شده است.

اولین نشست مجمع نمایندگان 
اولین نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان با حضور 
آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس خبـرگان رهبرى و امام جمعـه موقت اصفهان، 
سـردار محمدرضا میرحیدرى، فرمانده نیروى انتظامى 
اسـتان اصفهان و دکتر طاهره چنگیز، رئیس دانشـگاه 
علوم پزشـکى اصفهان برگـزار و عضویـت نمایندگان 

استان اصفهان در شوراهاى مختلف مشخص شد.

ماهى ها روى دست 
تولیدکنندگان ماند

مدیر شیالت جهاد کشاورزى اصفهان گفت: با شیوع 
بیمارى کرونا و تعطیلى رسـتوران ها و هتل ها تولید 
ماهیان پرورشـى با عرضه هماهنگ نشـده اسـت و 
ماهى هاى پرورشى روى دست تولیدکنندگان مانده 
اسـت. محمدرضا عباسـى افـزود: میـزان کل تولید 
ماهیان پرورشى اسـتان اصفهان 10 هزار و 220 ُتن 

بوده است.

خبر

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
از برگزارى شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللى قطعات، 
مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو با حضور شرکت هاى 

برجسته کشور در اصفهان خبر داد.
على یارمحمدیان زمان برگزارى این نمایشگاه را شانزدهم 
تا بیستم تیرماه اعالم کرد و گفت: بیش از 75 شرکت معتبر 
و فعال از اســتان هاى اصفهان، تهران، گیالن، مازندران، 
البرز، فارس، خراسان رضوى، مرکزى، آذربایجان شرقى 
و کردستان در شانزدهمین نمایشــگاه قطعات خودروى 
اصفهان حضور خواهند داشــت. وى افزود: شرکت هاى 
فعال در حوزه طراحى و تولید قطعات خودرو، فعاالن حوزه 

واردات، توزیع و فــروش قطعات خــودرو، ارائه کنندگان 
خدمات آموزشى در زمینه خودرو و تعمیرات و اپلیکیشن هاى 
خدماتى خودرو در این نمایشگاه به ارائه توانمندى هاى خود 
پرداخته اند. مدیرعامل شــرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
اســتان اصفهان، افزایش تعداد استان هاى شرکت کننده 
و تخصصى تر شدن حوزه فعالیتى شــرکت کنندگان را از 
جمله ویژگى هاى شانزدهمین نمایشگاه تخصصى قطعات 
خودرو اصفهان دانست و تصریح کرد: اضافه شدن یک روز 
به مدت زمان برگزارى نمایشگاه و گستردگى زمینه فعالیت 
مشارکت کنندگان از جمله ویژگى هاى دیگر این نمایشگاه 

به شمار مى رود.

همزمان با فرا رسیدن هفته صرفه جویی در مصرف آب 
از مشــترکان کم مصرف در بخش آب خانگی منطقه 

یک اصفهان تجلیل شد.
مدیر امور آبفا منطقه یک در این مراســم ضمن تقدیر 
از مشترکانی که با صرفه جویی در مصرف آب یاریگر 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان هستند، اظهار 
کرد: در این روزها که با گرم شدن هوا و شیوع ویروس 
کرونا مصرف آب در سطح استان با افزایش 30 الى 40 
درصدي همراه بوده اســت و با توجه به کاهش منابع 
آبی، لزوم توجه به صرفه جویی در مصرف آب در میان 

شهروندان بیش از پیش احساس می شود.

حمید اشتهاردیها تصریح کرد: امیدواریم صرفه جویی 
در مصرف آب به عنوان یک فرهنــگ در میان مردم 
نهادینه شــود تا مایه حیات را که به عنوان امانتی در 
دست ما سپرده شده اســت به خوبی به آیندگان خود 

منتقل کنیم.
مدیر امور آبفــا منطقه یــک خطاب به مشــترکان 
کم مصرف گفت: هر یک از شــما عزیــزان به همراه 
اعضاي خانواده به عنــوان حامیان و مروجان مصرف 
آب محســوب می  شــوید و شایسته اســت تا دیگر 
شهروندان را به اســتفاده بهینه در مصرف آب ترغیب

 و تشویق کنید.

تقدیر از مشترکان کم مصرف 
آبفا منطقه یک اصفهان

برپایى نمایشگاه قطعات 
خودرو اصفهان از 16 تیر

مدیرعامل شرکت تولید نیروى برق اصفهان گفت: 
افزایش مصرف برق در روزهاى اخیر باعث شــد تا 
نیروگاه گازى هسا نیز وارد مدار تولید شبکه سراسرى 

برق شود.
نیروگاه گازى ِهسا واقع در منطقه شمال اصفهان و 
شرق شاهین شهر، یکى از نیروگاه هاى زیرمجموعه 
شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان از نوع گازى با 
سه واحد 29 مگاواتى است. اســتان اصفهان داراى 
نیروگاه هاى اصفهان، شهید منتظرى، کاشان، زواره، 

جنوب اصفهان و هساست.
ســعید محســنى در گفتگو با «ایرنا» افزود: به طور 
معمول از نیروگاه هسا در فصل تابستان و با افزایش 
میزان مصرف برق و نیاز بیشــتر به انرژى اســتفاده 

مى شود که واحد شماره یک آن واحد مدار تولید شد.
مدیر بهره بردارى نیروگاه گازى هســا نیز گفت: از 
ســه واحد 29 مگاواتى این نیــروگاه، دو واحد قابل 
بهره بردارى اســت که یکى از آنها از حدود یک ماه 

پیش وارد مدار تولید شد و واحد دیگر با توجه به شدت 
مصرف برق از روز دوشنبه به مدار تولید برق پیوست.

مجید دایى کریم زاده با بیان اینکه سه واحد گازى این 
نیروگاه سال 56 از یک شرکت خارجى وارد اصفهان 
شد، افزود: این نیروگاه در سال 69 توسط متخصصان 
داخلى به بهره بردارى رســید و به شبکه برق متصل 
شــد اما به دلیل نبود برخى قطعات مورد نیاز یکى از 

واحدهاى 29 مگاواتى آن از مدار خارج شد.
وى با بیان اینکه دو واحد دیگر این نیروگاه بیشــتر 
در فصل تابســتان و هنگام پیک مصرف برق وارد 
مدار تولید مى شوند، تصریح کرد: انرژى تولیدى این 
نیروگاه بیشتر برق مناطقى مانند شاهین شهر و نواحى 

صنعتى اطراف آن را تأمین مى کند.
دایى کریم زاده با اشاره به اینکه در برخى موارد از این 
نیروگاه در فصل زمستان نیز استفاده مى شود، توضیح 
داد: نیروگاه هسا تابســتان و حدود ده روز از زمستان 

پارسال وارد مدار تولید برق کشور شد.

افزایش مصرف برق
 نیروگاه هسا را وارد مدار تولید کرد

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان از افزایش آمار 
بیماران بسترى به دلیل ابتال به کرونا در اصفهان خبر 
داد و گفت: متأسفانه با افزایش آمار بیماران بسترى 
به دلیل ابتال به ویروس کووید-19 روبه رو هستیم، 
چراکه رعایت پروتکل ها در جامعه به شدت ضعیف 
شــده و  به نظر مى رســد نوعى بى خیالى در جامعه 

نسبت به این ویروس ایجاد شده است.
کمال حیدرى اظهار کرد: انتظار داشــتیم با رعایت 
توصیه ها، شیوع ویروس در جامعه به سرعت برچیده 
شــود، منتها با این وضعیت فاصله گذارى، استفاده 
نکردن از ماسک و وسایل بهداشــتى، باز هم شاهد 

افزایش آمار بیماران هستیم.
وى توضیــح داد: روز به روز تعداد بیمــاران در حال 
افزایش اســت و به شــکل طبیعى، آمار بسترى در 

بیمارســتان ها هم افزایش مى یابد، متأسفانه آمار 
مبتالیان در کل کشــور رو به افزایش گذاشته و این 
وضعیت خوبى نیست، چون دوباره با افزایش بیش از 

حد بیماران وخیم روبه رو هستیم.
در همین حال مسئول مرکز اطالع رسانى و مشاوره 
تلفنى کرونا دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: از 
هفته گذشته تماس هاى مردم با سامانه 3113 دوباره 
روند افزایشى گرفته و درحال نزدیک شدن به روزى 

2000 تماس هستیم.
آرش زاهــد بیشــترین ســئوال مــردم را در مورد 
نشــانه هاى بیمارى کووید- 19، نشانه هاى جدید 
بیمارى، نحوه دریافت خدمات بهداشــتى و درمانى 
مربوط بــه کرونا و برخى ســئواالت دربــاره نحوه 

ضدعفونى کردن محیط و مواد غذایى برشمرد.

افزایش آمار بیماران بدحال کرونا در اصفهان

سرپرست هیئت باستان شناســى تپه اشرف اصفهان از 
کشف اسکلت یک اسب چهار ساله در کنار گورخمره هاى 
اشــکانى این تپــه خبــر داد و گفت: حیــن کاوش به 
بقایاى اســکلت یک حیوان رســیدیم که با تشخیص 
استخوان شناس، این اســکلت متعلق به جسد یک اسب 

است.
علیرضا جعفرى زند در گفتگو با «ایرنا» افزود: نوع دفن این 
اسب به گونه اى که سر به سمت بدن حیوان برگردانده شد، 
یک تدفین رسمى را نشان مى دهد که متعلق به سال هاى 
اولیه دوره اشکانى است؛ در این نوع تدفین، جسد حیوان در 

کنار صاحب آن، که فوت شده بود، دفن مى شد.
وى در ادامه با اشاره به اهمیت این شواهد تاریخى بى سابقه 
در اصفهان افزود: بعضى از گورستان هاى دوره اشکانى که 
در نواحى شمال ایران شناسایى و کاوش شد نشان مى دهد 

که اسب شخص متوفى را در کنارش دفن مى کردند و این 
به طور کامل نشان مى دهد که همین تدفین را در اصفهان 
هم داریم، کشف این نوع تدفین در تپه اشرف براى تاریخ 
اصفهان بسیار با اهمیت است چون تاکنون چنین پدیده اى 

در مرکز ایران گزارش نشده بود.
در هفته هــاى اخیر و در پى عملیات نجات بخشــى آثار 
تپه اشرف در مســیر خط لوله گذارى آب به سمت شرق 
اصفهان، دو گورخمره اشــکانى کشف شــد که شواهد 
بى سابقه از دوره تاریخى اشــکانى در اصفهان به شمار 

مى روند.
به گفته سرپرست هیئت باســتان شناسى تپه اشرف، در 
قسمتى که گور خمره، خمره هاى شکسته و استخوان ها 
یافت شــده اند احتمال وجود یک گورســتان اشــکانى 
تشخیص داده شد که حاال با کشــف جسد اسب در کنار 

تدفین انسانى به نظر مى رسد این گورستان بسیار گسترده 
است. 

آنطور که جعفرى زند گفت جسد این اسب در ضلع شرقى 
تپه اشرف، جایى که فضاى سبز شهردارى قرار دارد و در 
عمق و سطحى  که پیش تر گورخمره ها یافت شده بودند 
کشف شده است. این باستان شناس گفت: تدفین اسب و 
گورخمره ها در فاصله نزدیک و در یک سطح پیدا شده اند 
که نشــان مى دهد تدفین این اســب در رابطه با تدفین 

گورخمره ها انجام شده است.
تپه تاریخى اشرف در شرق اصفهان و در کرانه زاینده رود 
قرار دارد. یافته هاى این تپه تاریخى در شــهر اصفهان 
مربوط به دوران هخامنشــى تا قــرن دوازدهم  هجرى 
قمرى است و از این جهت این تپه باستانى اهمیت زیادى 

در روشن شدن ابعاد تاریک تاریخى شهر اصفهان دارد.

استمرار بى سابقه یافتن شواهد 2200 سال قبل در اصفهان

کشف بقایاى اسب دوره اشکانى
 در تپه اشرف

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: مدیریت 
شــهرى خروج پادگان ها و زندان اصفهان را از شهر 
دنبال مى کند هرچند که این موضوع فرایند زمانبرى 
داشته و براى اجرا نیاز به تعامل و توافق بیشترى دارد.

علیرضا نصراصفهانى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه 

مجلس شوراى اسالمى چند سال پیش براى خارج 
کردن پادگان هاى نظامى از شهرها الزام قانونى قرار 
داده است، اظهار کرد: نیاز است وضعیت پادگان هاى 
موجود در شــهر اصفهان ارزیابى و در صورت امکان 
توسط مدیریت شــهرى خریدارى شوند تا بخشى از 
آنها به تدریج در مکان هایى خارج از شهر که از لحاظ 

امنیتى مشکل ندارد جانمایى شود.
وى افزود: در اجراى این امر باید منافع شهر، مردم و 
ارگان هاى نظامى در کنار هم دیده شــده و اقدامات 
مؤثر براى انتخاب مکان مورد نیاز پادگان ها در بیرون 

از شهر انجام شود.
وى با بیان اینکه مرحله ابتدایــى توافقات مذکور در 
اصفهان انجام مى شــود اما براى اتخاذ تصمیمات 
نهایى باید نهادهاى کشورى به موضوع ورود کنند، 
ادامه داد: فضاى همدالنه اى که میان مدیریت شهرى 
و ارگان هاى نظامى به وجود آمده، فرصت مغتنمى را 

براى حل این مسئله فراهم کرده است.

خروج پادگان ها و زندان اصفهان از شهر دنبال مى شود

عضو هیئت مدیره نظام صنف کشاورزى اصفهان از افزایش خروجى 
سد زاینده رود براى تأمین نیاز آبى مزارع شرق اصفهان خبر داد.

حسین محمدرضایى اظهار کرد: با پیگیرى و مطالبه کشاورزان و 
تالش مسئوالن اجرایى، سیاسى، قضایى، انتظامى، صنف کشاورزى 
و شوراى میراب ها، سه شنبه دهم تیرماه آب براى کشت تابستانه 

شرق اصفهان افزایش پیدا کرد.
محمدرضایى با تأکید بر ضرورت کمک مسئوالن امر در راستاى به 
ثمر رسیدن کشت تابستانه کشاورزان با این آب، گفت: شرکت آب 
منطقه اى با همکارى قوه قضاییه و نیروى انتظامى و با همراهى و 
کمک صنف کشاورزى و تیم ساماندهى زاینده رود باید براى حفظ 
و حراست و جلوگیرى از برداشت هاى بى رویه و غیر قانونى براى 

رساندن آب به شرق اصفهان قاطعانه اقدام و عمل کنند.

رئیس اتحادیه صنعت نســاجى اصفهان از رکود 60 
درصدى واحد هاى تولیدى صنعت نســاجى در سال 

جدید خبرداد.
ابراهیم شیشه گر مى گوید: در حال حاضر اصلى ترین 
مشکل صنعت نساجى استان اصفهان کمبود و گرانى 
مواد اولیه واحد هــاى تولیدى این حوزه اســت و این 
مشکل باعث شده تا روند رکود این صنعت، این بار نه به 
صورت ساالنه بلکه به صورت هفتگى در حال افزایش 
باشد به طورى که این رکود در سال جدید به بیش از 60 

درصد رسیده است.
رئیس اتحادیه صنعت نساجى استان اصفهان گفت: باید 
درنظرداشت که بیش از 60 درصد از مواد اولیه واحد هاى 
تولیدى صنعت نساجى استان به صورت وارداتى است.

شیشه گر تأکید کرد: براى پیدا کردن راه حلى در مورد 
برطرف سازى موانع و مشکالت این صنعت باید هرچه 
سریع تر روابط بازرگانى و تجارى این حوزه را دوباره به 

راه انداخت.  شیشه گر ادامه داد: متأسفانه میزان صادرات 
محصوالت نســاجى اســتان اصفهان به کشور هاى 
مختلف به نسبت سال گذشته 50 درصد کاهش یافته و 
درآمدزایى حاصل از این رابطه تجارى را به کمتر از 25 

درصد رسانده است.
رئیس اتحادیه صنعت نساجى استان اصفهان یاد آور 
شد: در حال حاضر در تالش هستیم تا بتوانیم بازار هاى 
خارجى محصوالت نساجى اســتان را در کشور هایى 
همچون عراق، افغانســتان و کشور هاى حاشیه خلیج 

فارس دوباره شکوفا کنیم.
شیشــه گر افزود: با توجه به جلســات متعددى که با 
حضور مسئوالن مربوطه استان در زمینه از سرگیرى 
روابط تجارى با کشــور هاى مختلف در زمینه فروش 
محصوالت نساجى استان اصفهان برگزار شد امیدوار 
هستیم تا شاهد اقدامات مؤثرى در این حوزه در آینده 

نزدیک باشیم.

کاهش 50 درصدى صادرات محصوالت نساجى اصفهان 

افزایش خروجى زاینده رود 
براى کشاورزان شرق

سرپرست اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
گفت: خیزش گرد و خاك و کاهش کیفیت هوا در 
روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه هفته جارى به دلیل 

ناپایدارى هاى جــوى و وزش باد از 
سمت شمال شرق کشور، پدیده غالب 
بسیارى از مناطق اســتان اصفهان 

است.
فاطمه زهرا ســیدان با اشاره به بروز 
پدیده غبار صبحگاهــى و کاهش 
کیفیت هوا در مناطق مرکزى استان، 
افزود: با توجه به گذر موج ناپایدار از 
روى استان از چهارشنبه بعد از ظهر 

تا پنج شنبه شب افزایش شدت وزش باد و کاهش 
کیفیت هوا را در نیمه شمالى، شــرقى، مرکزى و 

برخى مناطق غربى استان شاهد خواهیم بود.
سیدان ادامه داد: وزش باد از سمت شمال شرق کشور 
مانند تابستان سال گذشته سبب خیزش گرد و خاك 

در جنوب استان سمنان و فعال شدن کانون هاى گرد 
و غبار داخلى استان شده است.

پایان هفته اى غبارآلود در انتظار استان اصفهان 

ویدیویى که به نام محمدرضــا اعرابى در فضاى 
مجازى منتشر شده اســت در واقع متعلق به یک 

هنرمند سیرجانى است.
به گزارش خبرگــزارى صداوســیما، در روزهاى 
گذشــته در فضاى مجازى، ویدیویــى از هنرمند 
ســیرجانى، صادق صادقى که به علــت کرونا در 
بیمارستان بســترى بود منتشر شــد که یکى از 
کاربران با شــیطنت وى را به عنــوان محمدرضا 
اعرابى خواننــده  اصفهانى قربانــى کووید- 19  

معرفى کرده بود.
به دنبال انتشار این ویدیو برخى از صفحات مجازى 
و حتى رسانه هاى معاند درخصوص فوت محمدرضا 

اعرابى حاشیه ســازى کردند. اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان اصفهان نیز با انتقاد از این 
حرکات غیراخالقى اعالم کرد، فیلم منتشر شده در 
فضاى مجازى مربوط به محمد رضا اعرابى نیست.

در این خصوص همچنین مدیــر برنامه هاى این 
هنرمند جوان از پیگیرى پرونده کاربر متخلف در 
فضاى مجازى که با انتشــار ایــن ویدیوى جعلى 
موجب برهم زدن آرامش خانواده محمدرضا اعرابى 

شده بود، توسط پلیس فتا خبر داد.
محمدرضا اعرابى متولــد 12 بهمن 1361 ، هفتم 
تیر ســال جارى در اصفهان به دلیل ابتال به کرونا 

فوت شد.

شیطنت یک کاربر و جابه جا شدن نام 2 هنرمند!

مدیــر دفتــر مهندســى رودخانه ها و ســواحل شــرکت آب 
منطقه اى از شناسایى و توقیف 50 عدد ادوات برداشت آب و پساب 
در هشت ماهه گذشته در امتداد مسیر زاینده رود خبر داد. احمدرضا 
صادقى افزود: همچنین از آبان ماه گذشته تاکنون بیش از 30 عدد 
ادوات تخلیه نخاله در جهت حفظ و حراست از رودخانه زاینده رود 
شناسایى و ضبط شده است. این مقام مسئول افزود: بیشترین موارد 
شناسایى شــده در تخلیه نخاله به مناطق شرق استان اصفهان 
اختصاص دارد و پس از آن شهرســتان فالورجــان و در مقیاس 
محدودتر در منطقه مبارکه و لنجان این تخلف انجام شده است.

وى گفت:  بیشترین تخلف ادوات برداشت آب و پساب هم مربوط 
به مناطق شرق استان اصفهان است و  شهرستان هاى مبارکه و 

لنجان و فالورجان در جایگاه هاى بعدى این تخلف قرار دارند.

توقیف ادوات برداشت از
 زاینده رود
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فقیهه سلطانى با اشاره به شایعه ممنوع کار شدنش افزود: من به هیچ وجه ممنوع کار نبودم، اصًال دلیلى 
براى این اتفاق وجود نداشته است، اتفاقاً با وجود مراقبت از فرزندم تا حد امکان فعالیت داشتم، اما برخى در 

این میان شایعه ساختند که من ممنوع کار شدم که به هیچ وجه درست نیست. 
این بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر با اشاره به وجود مافیاى بزرگ سینما ادامه داد: نقش هاى خوب سینما 
به افراد خاص و عده محدودى مى رسد، سینما دست آقازاده هاى هنرى افتاده است، افرادى که در خفا از 
آقازاده بودن دیگران گالیه دارند اما خودشــان آقازاده سینمایى شده اند. به همین دلیل نقش هاى مهم و 

جذاب به من و یا امثال من نمى رسد تا بتوانیم بار دیگر توانایى خودمان را محک بزنیم. 
بازیگر سریال «تبریز در مه» درباره کم کار شدن خود در عرصه بازیگرى سینما و تلویزیون تصریح کرد: 
شاید از قاب دوربین دور شده باشم اما در عرصه تئاتر مدام در حال فعالیت بوده ام، نقش هاى کوتاهى هم 
در آثار سینمایى بازى کردم، در کل یکى از دالیل دورى من از ســینما فرزند خردسالم بود، حال که وى 

بزرگ تر شده قصد دارم بار دیگر با قدرت به این عرصه برگردم. 
این بازیگر سینما و تئاتر با اشاره به عالقه شخصى به کارگردانى خاطرنشان کرد: ورود من به سینما و تئاتر 
به عشق کارگردانى بود، همیشه دغدغه کارگردانى را داشته و دارم و امیدوارم در ادامه راه بتوانم به خوبى 

این اتفاق را پیش ببرم، کارگردانى در تئاتر هم مقدمات این نگاه من به سینماست.

فقیهه سلطانى: 
ممنوع کار نیستم 

صابر ابر، بازیگر سینما و تئاتر بر ضرورت استفاده از ماسک 
به دلیل شــیوع کرونا تأکید کرده و گفته است: «هر یک 
نفر مى تواند صدها نفر را از آمار ابتــال حذف کند فقط با 

ماسک!»
در متنى که این بازیگر تحت عنوان «غم نســازیم!» در 
فضاى مجازى منتشر کرده آورده است: «آموزش فرهنگ 
لزوماً کار فرهنگى کردن نیست، نوشتن و خواندن و ساختن 
و غیره، گاهى زندگى در شرایط خاص و رعایت یک اصول 

مشخص نهایت ترویج فرهنگ است.
همان اوایلى که خبر شــیوع کرونا بیش از پیش شد و در 
ایران و تهران باقى شــهرها هر روز آمارها افزایش پیدا 
مى کرد، به این فکر مى کردم که یک ویروس کوچک نا 

اهل تمام شهر را به هم زده! 

شروع کردم زندگى را با او و وسواس هایش همراه کردن، 
مدتى قرنطینه کامل، بعدتر و دیرتر تقسیم خانه و لباس ها 

و الکل و مواد ضدعفونى کننده...
و بعد از مدتى کمى آسان گرفتن دوباره و از چندى پیش 

همه چیز از نو با همان وسواس و رعایت قبلى.
ماسک و کرونا و شرایطى که ساخته برایم شبیه به خیلى 
چیزهاست، نزدن ماسک و دلیل هاى عجیب مثل اینکه، 
نفسم مى گیرد! هوا گرم است! نفسم بر مى گردد و احساس 

خوبى ندارم!
و کمى خصوصى  کردنش مثل...

دارم میرم فالنجا! با فالنى قرار دارم با ماسک برم آخه و... 
هیچ فرقى با خیانــت و ورود به زندگى و حریم خصوصى 

دیگران ندارد!

در جهان معاصر ُغر به نشــدن ها و اذیت ها و خشونت ها 
و نداشــتن ها و هر چیزى که از خویش فاصله مى گیرد 
راحت اســت و همانقدر توجیه هر چیزى که از خودمان 

هم هست راحت!
چه چیزى در ما وجود دارد که ما را از استفاده همین تکه 

پارچه بر روى صورت باز مى دارد؟
متأسفانه باید بگویم: عدم تهدید و توبیخ و اجبار!

چرا همه چیز باید تبدیل به اجبار شــود تا ما آن را انجام 
دهیم؟ منظورم فقط این کشور نیست، نگاه کنید به شهرها 
و کشورهاى مدرن جهان، انسان معاصر کم فهم همه جا 

هست.
ما نسبت به هم مسئولیم و باید از هم مراقبت کنیم.

درك مى کنم که همه ما باید کار کنیم و با علم بر وجود این 

جرثومه تباهى زیست کنیم، حتماً همینطور است، اما با تمام 
رعایتى که مى توانیم، که این یک بخش بسیار ساده است.

ماسک بزنیم.
خواهش مى کنم از ماسک استفاده کنید.

خواهش مى کنم.
متأسفانه خبرها و اطالعات خوبى ندارم، اعالم هایى وجود 

دارد که شاید ما آنها را دقیق مطالعه نمى کنیم!
ضرورت استفاده از ماسک در این روزها و در مکان هاى 
عمومى بدون رعایت پروتکل هاى بهداشتى یک جنایت 

به تمام معناست.
این جمله را بارها بخوانید: هر یک نفر مى تواند یک نفر از 
آمار ابتال را کم کند اما بــا مرگ ولى هر یک نفر مى تواند 

صدها نفر را از آمار ابتال حذف کند فقط با ماسک!» 

درخواست تأثیرگذار صابر ابر 
از مردم

 ماسک بزنیم؛ 
غم نسازیم

تصویربردارى سریال «سلمان فارسى» به کارگردانى داوود 
میرباقرى که در سال جدید به دلیل کرونا هنوز آغاز نشده 

است به زودى شروع خواهد شد.
تصویربردارى این ســریال احتماًال از شاهرود آغاز خواهد 
شد و بخش عمده اى از لوکیشن هاى سریال در همین شهر 
ضبط و تصویربردارى خواهد شد. طبق برنامه ریزى اى که 
براى این سریال در نظر گرفته شده است، بخش عمده اى 
از صحنه هاى مربوط به بیابان هاى دمشــق در شــاهرود 

تصویربردارى خواهد شد.
همچنین صحنه هــاى مربوط به بیت المقــدس از دیگر 
بخش هاى داســتان اســت که قرار اســت در شــاهرود 

تصویربردارى شود.
بخش دیگرى از لوکیشــن هاى سریال «سلمان فارسى» 
در شــهرك نور در جاده قم تهران تصویربردارى مى شود؛ 
شــهرك نور یا شــهرك ســینمایى پیامبر اعظم (ص) 
بزرگ ترین شهرك ســینمایى ایران اســت که اولین بار 
براى فیلم «محمد رسول ا... (ص)» ساخته مجید مجیدى 
مورد استفاده قرار گرفت. همچنین بخشى از صحنه هاى 
مربوط به دمشق نیز در شــهرك غزالى به تصویربردارى 

خواهد رسید.
سریال «سلمان فارسى» پروژه اى در سطح الف فاخر است 

که به کارگردانى داوود میرباقرى و تهیه کنندگى حســین 
طاهرى ساخته مى شود و بخشى از فیلمنامه آن توسط امرا...  

احمدجو به نگارش در آمده است.
تصویربردارى این سریال از زمستان سال گذشته در شهداد 
کرمان آغاز شد و سپس در جزیره قشم ادامه یافت. سریال 
«سلمان فارســى» به سفارش صداوســیماى جمهورى 

اسالمى ایران تحت نظر مرکز سیما فیلم از جمله بزرگ ترین 
اثر نمایشى تاریخ کشور محسوب مى شود.

طبق آخریــن خبرهاى رســمى در این ســریال علیرضا 
شجاع نورى نقش سلمان را بازى مى کند و بازیگران دیگرى 
چون فرهاد اصالنى، محمدرضا هدایتى و على دهکردى از 

جمله بازیگران این پروژه عظیم هستند.

لیال بلوکات کــه از چهره هاى معروف ایرانــى مبتال به کروناســت از تجربه هاى 
وحشتناکش پس از ابتال به این بیمارى سخن گفت.

بلوکات یکى از هزاران تنى اســت که تا اینجاى کار به بیمارى کووید- 19 مبتال 
شده اند. او پس از بیمار شدن از مردم درخواست کرد که ویروس بسیار مسرى کرونا 
را جدى بگیرند: «بیمارى کرونا را دســتکم نگیرید. عاجزانه مى خواهم که رعایت 

کنید.»
او حاال در گفتگویى جدید با «رادیو تهران» درباره تجربه وحشتناکش در روزهاى 

مبارزه با بیمارى صحبت کرده است. بلوکات مى گوید: «تا آخرین لحظه به 
خودم مى گفتم که امکان ندارد کرونا باشد، حتمًا سرماخوردگى است. 

روزى که زنگ زدند و به من گفتند که کروناى شــما مثبت است، 
باورم نمى شد، اما نترسیدم. زمانى ترسیدم که بینایى ام را از دست 

دادم. من هنوز هم حالم خیلى مطلوب نیست.»
ســرفه هاى پیاپى که امان بلوکات را بریده بود، از عوارض 
این بیمارى است. او یکبار پس از سرفه هاى شدید به مدت 

کوتاهى بینایى اش را از دست مى دهد!
بلوکات در این باره گفت: «یک هفتــه بود که بیمار بودم 

اما خبر را عمومى نکردم. زیر نظــر دکتر بودم در خانه. 
اول فکر مى کــردم نباید اطالع دهم. یــک روز آنقدر 
ســرفه کردم که ناگهان دیدم دیگر نمى بینم و جلوى 
چشمم تار است. آنجا بود که ترسیدم و به گریه افتادم. 
به خودم مى گفتم که امشب را به صبح نمى رسانم. اما 

بعد از حدود دو ساعت آرام آرام بینایى ام برگشت. در آن دو 
ساعت جهنم را از سر گذراندم.» 

جزئیات تازه از لوکیشن هاى «سلمان»

بازسازى بیت المقدس و بیابان هاى دمشق در شاهرود
تجربه کرونایى لیال بلوکات

  عطیه مؤذن/ خبرگزارى مهر |

«شــب بخیر کوچولو» عنوان قدیمى ترین برنامه 
شبانگاهى «رادیو ایران» است که پس از گذشت 
ســه دهه همچنان با صداى مریم نشیبى از این 

شبکه رادیویى پخش مى شود. 
دوشــنبه 9 تیر ماه ســالگرد تولد برنامه رادیویى 
«شــب بخیر کوچولو» بود و مریم نشیبى، صداى 
ماندگارى که چندین ســال است کودکان زیادى 
را به خواب بــرده از خاطراتى دربــاره  این برنامه 
مى گوید که پیش تر کمتر درباره آن صحبت شده 

است.
این گوینده باسابقه تاریخچه «شب بخیر کوچولو» 

را اینگونه شرح داد: سال 1369 آقاى ساعد باقرى 
از 11 نفر تست گرفته بودند و من هم نفر دوازدهم 
بودم و پذیرفته شدم. نهم تیر ماه 1369 اولین قصه 

ما پخش شد. 
او ادامه داد: «شب بخیر کوچولو» عمرى 30 ساله 
دارد اما وقفه اى کوتاه براى پخش پیش آمد که با 

درایت، برنامه مجدداً ادامه پیدا کرد.
این گوینده با یادآورى خاطره اى از اولین روزهاى 
تولید و پخش این برنامه گفت: آقاى ساعد باقرى 
روزهاى اول پخش برنامه براى اینکه مطمئن شوند 
این برنامه در جهت خواب بچه ها مؤثر است، یک 
روز دختر آقاى مهندس پرتو را که االن بزرگ شده 

و دکترا دارد، آوردند در اتاق فرمان و روى صندلى 
نشاندند و من شــروع کردم به اجراى «شب بخیر 
کوچولــو». و وقتى قصه تمام شــد و آمدم بیرون 
دیدم دختر عزیزمان خوابیده اســت. آقاى باقرى 
خوشحال شدند که برنامه مى تواند در خواب بهتر 

بچه ها مؤثر باشد.
نشــیبى با بیان اینکه برنامه «شب بخیر کوچولو» 
مورد توجه بزرگ ترها هم قرار گرفته اســت ادامه 
داد: بزرگ ترها هم به این برنامــه توجه دارند و با 
وجود اینکه برنامه هاى زیادى در رادیو و تلویزیون 
داشته ام من را بیشتر با برنامه «شب بخیر کوچولو» 

مى شناسند.
او در پاسخ به این ســئوال که کرونا چه تأثیرى در 
روند قصه گویى این برنامه و محتواى آن گذاشته 
اســت، عنوان کرد: قصد نداریم کرونــا را بزرگ 
کنیم که بچه ها اذیت بشوند اما گاهى در مقدمه و 
مؤخره با بچه ها  با همان لحن خودمانى و صمیمانه 
درباره اش صحبت مى کنم و از آنها مى خواهم که 
مراقب خودشان باشند و به حرف پدر و مادرهایشان 

گوش دهند.
نشیبى در توصیف عشــق و عالقه اش به بچه ها 
گفت: اوایل فکــر مى کردم بنــرى از بچه ها باید 
مقابلم باشد تا احساس کنم روبه رویم نشسته اند و 
از آنها انرژى بگیرم اما بعد دیدم احتیاجى نیست من 
بچه ها را در ذهنم دارم و فکر مى کنم که مثل سوژه 
قصه ها در کوه و کمر و آب و خانه دنبالشان هستم.

با آغاز «شــب بخیر کوچولو»، برنامه  هاى کودك 
و نوجوان رادیو در دهه 60 به چهار برنامه رســید. 
برنامه ســاعت 6/5 صبح که مخصوص مدرســه 
رفتن بچه ها بود، برنامه ساعت 10 صبح که برنامه 
خردساالن بود و یک برنامه نوجوان که عصر و بعد 
از پایان مدارس پخش مى شد. در ادامه گروه کودك 
ساعتى را پیشنهاد کرد که شب در اختیار این گروه 

قرار بگیرد. یعنى ساعت یک ربع به 9 تا 9 شب.
«گنجشــک الال... مهتــاب الال...» بــا صداى 
«پرو شــات پیروزکار» هشت ســاله و ترانه اى از 
مصطفى رحماندوست نخســتین بار در ساعت 9 

شب 1369 در رادیو اجرا شد.
این برنامه نوستالوژیک در نخستین جشنواره  رادیو 
به عنوان برنامــه برتر انتخاب شــده و در دومین 
جشنواره رادیو گوینده اش عنوان برتر را کسب کرد.

ناگفته هایى از «شب بخیر کوچولو» 
پس از 30 سال

زمان پخش سریال «عاشقانه 2/گیسو» 

«رابرت دنیرو» در نقش یک پدربزرگ جنگجو

هاى معروف ایرانــى مبتال به کروناســت از تجربه هاى 
 ین بیمارىسخن گفت.

9اســت که تا اینجاى کار به بیمارى کووید- 19 مبتال 
ن از مردم درخواست کرد که ویروس بسیار مسرى کرونا 
رونا را دســتکم نگیرید. عاجزانه مى خواهم که رعایت

 «رادیو تهران» درباره تجربه وحشتناکش در روزهاى 
رده است. بلوکات مى گوید: «تا آخرین لحظه به 

باشد، حتمًا سرماخوردگى است.  ارد کرونا
ن گفتند که کروناى شــما مثبت است، 
زمانى ترسیدم که بینایى ام را از دست 

ى مطلوب نیست.»
بریده بود، از عوارض ن بلوکات را
 پساز سرفه هاى شدید به مدت 

ت مى دهد!
یک هفتــه بود که بیمار بودم 

یر نظــر دکتر بودم در خانه. 
طالع دهم. یــک روز آنقدر 
یدم دیگر نمى بینم و جلوى 
ه ترسیدم و به گریه افتادم. 
ب را به صبح نمى رسانم. اما 

رام بینایى ام برگشت. در آن دو 
دم.» 

کرونایىلیال بلوکات

تهیه کننده سریال «گیسو» مى گوید زمان شروع 
پخش این سریال در مهرماه پیش بینى شده است.

هومن کبیرى با اشــاره به بازیگــران فصل دوم 
این ســریال گفت: سریال «گیســو» ملودرامى 
معمایى-جنایى اســت که اکثریت بازیگران آن 
همان بازیگران فصل اول ســریال «عاشــقانه» 
هستند، محمدرضاگلزار، ساره بیات، حسین یارى و 

هومن سیدى در این سریال حضور دارند.
کبیرى درباره موضــوع فصل دوم این ســریال 
خاطرنشــان کرد: «گیســو» درامــى معمایى با 
رویکردهاى اجتماعى از جمله پولشــویى است و 
با توجه به ساخت ســریال هاى مختلفى که روابط 
رومانتیک در آنها محور اصلى بوده، در این فصل 
براى ارتباط با مخاطب، تحولى اساسى در داستان 

انجام شده است.
وى درباره مجوز پخش این سریال از شبکه خانگى 
عنوان کرد: درباره عدم صدور مجوزهاى جدید در 
شبکه نمایش خانگى نمى توانم ابراز نظر کنم زیرا 
براى پروژه «گیسو» در ســال 98 مجوز دریافت 

کردم که خارج از قوانین جدید بوده است.
وى همچنین با اشــاره به زمان انتشــار ســریال 
«گیسو» گفت: زمانبندى شروع پخش براى این 
ســریال در جدول ما مهرماه پیش بینى شده زیرا 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در شرایط جدید 
روند تولید را کند کرده  و هزینه تولید کمى افزایش 

داده شده است.

فیلم جدید «رابــرت دنیرو» با عنــوان «جنگ با 
پدربزرگ» سپتامبر امسال اکران مى شود.

«جنگ با پدربزرگ» فیلمى کمدى با بازى رابرت 
دنیرو 18 سپتامبر (28 شــهریور) راهى سینماها 

مى شود. این فیلم را «تیم هیل» کارگردانى کرده و 
آن را برمبناى رمانى براى کودکان نوشته «رابرت 
کیمل اسمیت» ساخته است. این فیلم درباره پسرى 
اســت که با آمدن پدربزرگش به خانه آنها مجبور 

مى شود اتاق خوابش را به وى بدهد.
نقش این پسر را «اوکس فگلى» بازى کرده است. 
او با دوستانش تصمیم مى گیرند یک مجموعه کار 
عجیب و غریب بکنند تا پدربزرگ را مجبور به رفتن 
کنند. این اوضاع در نهایت به یک جنگ همه جانبه 

بدل مى شود.
عالوه بر دنیرو و فگلى، «کریستوفر واکن»، «اوما 
تورمن»، «جین ســیمور»، «راب ریگل»، «لورا 
مارانو»، «چــچ مارین» و «کالین فــورد» در این 
فیلم بازى کرده اند. واکن و مارین نقش دو  دوست 
دنیرو، تورمن نقش دختر او و ریگل نقش داماد او 

را بازى مى کنند.
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هافبک تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: رسیدن به صدر کارسختى است اما هنوز نا امید 
نیستیم.

 تیم فوتبال سپاهان در اولین بازى پس از شــروع مجدد لیگ برتر با نتیجه 2 بر صفر مقابل 
گل گهر به پیروزى رسید. در این پیروزى محمد کریمى هافبک جوان زردپوشان عالوه بر 
عملکرد خوبى که در زمین داشت، یک گل هم از روى نقطه پنالتى به ثمر رساند تا نقش 

پررنگى در کسب 3 امتیاز خانگى شاگردان قلعه نویى داشته باشد.
محمد کریمى در گفت وگویى، در خصوص پیروزى مقابل گل گهر اظهار داشت: در نیمه 
اول خیلى خوب بازى کردیم. بیشتر مالکیت توپ هم در اختیار ما بود و خیلى زود در دقیقه 
9 به گل رسیدیم. در نیمه دوم به خاطر دو گلى که زده بودیم، کمى عقب کشیدیم و البته 

طبیعى هم بود.
وى در مورد انجام مســابقه پس از چند ماه تعطیلى عنوان کرد: بازى پس از 100 روز 
تعطیلى، کار خیلى سختى است. داشتن شرایط بدنى خوب هم شرط اول است. البته، 
غیبت تماشاگران به سختى کار ما اضافه مى کرد؛ اما در تیم همه بچه ها از نظر بدنى 
آمادگى خوبى داشتند و مشکلى نبود. از نظر فنى و تاکتیکى هم فکر مى کنم خیلى 

خوب کار کردیم.
هافبک سپاهان در مورد کیفیت گل گهر تصریح کرد: گل گهر با هر تیمى بازى 
کرده، آن تیم را اذیت کرده اما ما اجازه این کار را به آن ها ندادیم. بیشتر از 

آن ها حمله کردیم و مالکیت توپ و زمین را در اختیار داشتیم.
کریمى در مورد اینکه سرمربى سپاهان او را براى زدن ضربه پنالتى 
انتخاب کرد، گفت:  در ابتدا سجاد شهباززاده و سیدمحمدرضا حسینى 
مى خواستند پنالتى را بزنند اما قلعه نویى اعالم کرد که من پنالتى را 
بزنم. از او تشکر مى کنم که به من اعتماد کرد و خوشحالم توانستم 

جواب اعتمادش را بدهم.
وى در خصوص انجام بازى بدون حضور تماشاگران اظهار داشت: 
این دیدار مثل مسابقه دوســتانه بود. بازى بدون تماشاگر حس و حال 
بازى رسمى ندارد و بدون شــور و شوق است اما سعى 
مى کنیم مسابقات را ببریم و دل هواداران را که در 
بازى ها کنار ما نیستند، شــاد کنیم. امیدوارم این 
بیمارى هرچه زودتر ریشه کن شود تا همه چیز به 
روال عادى برگردد و ما هم از حضور هوادارانمان 

محروم نباشیم.
هافبک سپاهان در مورد بازگشت به پله دوم و احتمال 
رسیدن به صدرجدول، گفت:  کار بسیار سختى است اما هنوز 
شانس داریم و ناامید نیستیم. احتمال امتیاز از دســت دادن پرسپولیس هم وجود دارد و باید 

تالش کنیم تمام بازى هاى آینده را ببریم. 
کریمى در خصوص اینکه آیا براى دعوت به تیم ملــى، امید دارد، عنوان کرد: صددرصد. هر 
بازیکنى دوست دارد در تیم خودش خوب بازى کند تا به تیم ملى دعوت شود. من هم از این 
قاعده مستثنى نیستم. باید تالش کنم و عملکرد خوبى داشه باشم تا مربى تیم ملى نگاهى 

هم به من داشته باشد.

زننده پنالتى سپاهان به گل گهر: 

سرمربى گفت تو پنالتى بزن

زردپوشان اولین دیدار رسمى خود پس از سه ماه تعطیلى لیگ را 
با برد پشت سر گذاشتند.

طالیى پوشان دیار زاینده رود براى کسب عنوان نایب قهرمانى، 
محکوم به آن هستند تا در جدال هاى باقیمانده شان در 

لیگ نوزدهم پیروز از میدان خارج شوند.
آن ها در نقش جهــان خالى از تماشــاگر، از خان 
اول با موفقیت و کســب پیروزى در برابر آقا معلم 
عبور کردنــد؛ برتــرى دو گله اى کــه در تمامى 
فاکتورهاى آمارى هم به سود شاگردان ژنرال واضح

 است.
بهترین بازیکن میدان هم محمدرضا حسینى بود که از 
دیدگاه سایت یازده  توانست نمره عالى 8,3 را دریافت 
کند؛ او که توانست خیلى زود تیمش را با ضربه سر از 
حریف پیش بیندازد و در ادامه هم نقش درخشانى 

در ترکیب سپاهان داشت.
در ترکیب گل گهر هم احمدرضا زنده روح بهترین 
بازیکن ارنج جاللى بود و توانســت از دید سایت 
تحلیلى-آمــارى یازده نمره 7,1 را کســب 

کند.

رسول نویدکیا برخالف بازى هاى دوستانه در دیدارهاى رسمى جایى در ترکیب سپاهان پیدا 
نمى کند.

در لیگ هجدهم رسول نویدکیا از میانه هاى فصل در دسترس قلعه نویى قرار گرفت ولى فقط 
دقایقى در بازى پایانى فصل فرصت به او رسید و سپاهان کارش را با نائب قهرمانى تمام کرد.

در فصل جدید نویدکیا انتظار بازى بیشترى داشت ولى درخشش نورافکن از همان هفته هاى 
ابتدایى، حتى فرصت را از محمد کریمى و والدیمیــر کومان هم گرفت تا او و کیانى زوج خط 
میانى تیم باشند و با اضافه شدن سروش رفیعى در  پنجره زمستانى کار براى هافبک هاى دیگر 

نظیر محسن مسلمان سخت تر هم شده است.
نویدکیا در این فصل تنها چهار  مرتبه با پیراهن سپاهان بازى کرده که البته در روزهاى سختى 
هم نظیر دیدار برابر اســتقالل و تراکتور این حضور رقم خورده ولى به نظر مى رسد در هشت 
دیدار باقى مانده کاپیتان اول سپاهانى ها کار سختى براى رسیدن به ترکیب اصلى داشته باشد.

نویدکیا روى سکوها

زردپوشان اولین دیدار ر
گذاشتند با برد پشت سر
طالیى پوشان دیار زایند
محکوم به آن

لیگنوزدهم
آن ها در نقش
اول با موفق
عبور کردنــ
فاکتورهاى آ

 است.
بهترین بازیکن
دیدگاه سایت
کند؛ او که تو
حریف پیش
در ترکیب س
در ترکیب
بازیکن ار
تحلیل
کند

عالى بودى حسینى 

 عبدا... ویسى در روزهایى که پیکان در مسیر سقوط قرار داشت 
از سوى مدیران این تیم به عنوان جانشین حسین فرکى انتخاب 
شــد. جایى که انتظار مى رفت او موفق شــود تیمى که در نقل و 
انتقاالت زمستانى نیز تیم هاى دیگر چشم به ستاره هایش داشتند 

را به جایگاه بهترى برساند.
در نقل و انتقاالت زمســتانى فوتبال ایران که تقریبًا ستاره قابل 
اعتنایى براى انتقال نداشت، پیکان به عنوان تیمى که چند چهره 
قابل توجه براى انتقال داشــت مورد توجه قرار داشت و البته در 
نهایت مدیران و حســین فرکى در آن مقطع با توجه به شــرایط 
تیم با این انتقال ها مخالفت کردند. جایى که حتى عبدا... ویسى 
نیز بعد از قبول نیمکت این تیم با این جمله به آن اشــاره داشت: 
«حاال فهمیدم چرا دیگر مربیــان براى حضور در این تیم کورس 

گذاشته بودند!»
ویسى اما در مدت حضورش در این تیم نتوانسته تا به امروز تیم را 
از مسیر سقوط نجات دهد و در حالیکه حسین فرکى بعد از شکست 
مقابل شاهین از نیمکت این تیم کنار رفت، او طى چهار دیدارى که 
به عنوان سرمربى حضور یافته، به دو تساوى و دو شکست رسیده 

تا رتبه آنها نیز از چهاردهم به شانزدهم نزول یابد.
ویسى که بعد از وقفه چهارماهه لیگ برتر در شرایطى در نشست 
خبرى پیش از بازى حضور یافته بــود که ادعاهایى جالب مطرح 
کرده بود، هرگز نتوانســت در جدال با پرســپولیس که به گواه 
کارشناسان و حتى خودش در نشست بعد از بازى، کیفیت سابق را 

نیز نداشت با عملکرد مناسبى کار را دنبال کند.
سرمربى پیکان در نشســت خبرى قبل از بازى گفته بود: اکنون 
شرایط همه تیم ها بعد از این تعطیلى یکسان است و نه ما قعرنشین 
هستیم و نه پرسپولیس صدرنشین چرا که ما جدول را پاك کردیم 
و با این انگیزه وارد ادامه مسابقات شده ایم.ما با 10 تیم دیگر براى 
جنگ بقا خواهیم جنگید. صدرنشینى پرسپولیس نشانه برترى آنها 
مقابل ما نیســت. در بازى هاى تدارکاتى (7 بازى) به نتایج خوبى 
رسیدیم و به هدفى که نباختن، گل نخوردن و پیروزى بود در آنها 
دست یافتیم. خط دفاعى پیکان ضعیف نیست و فقط شکل دفاعى 

تیم مشکل داشت که در این مدت آن را ترمیم کردیم.
این ها ادعایى بود که ویسى پیش از بازى مقابل پرسپولیس مطرح 
کرده بود و البته در طول 90 دقیقه در اســتادیومى که به عنوان 

میزبان به میدان رفته بود، خالف آن به اثبات رسید.
پیکان همچنان پراشتباه، در خط دفاعى و یا به قول ویسى در فاز 
دفاع تیمى آشفته و ناهماهنگ و پراشــتباه ظاهر شد و اشتهاى 
دریافت گل از ســوى آنها نیز هنوز فروکش نکرده تا با سه گلى 
که پرســپولیس زد و 3 گلى که نزد همچنان بدترین خط دفاعى 
لیگ لقب گیرند. البته همانطور که ویسى گفته بود آنها در جدال 
با دیگر مدعیان سقوط هم روز بدى را پشت سر گذاشتند. نساجى 
به یک برد ارزشــمند رســید تا حد زیادى سرنوشت به سمت بقا 
براى آنها پیش برود. شاهین هم امتیاز گرفت و امتیازات را با نفت 
مسجدسلیمان  تقســیم کرد و البته آنها خوش شانس بودند که 
ذوب آهن و پارس جنوبى باختند. با این حــال اختالف امتیازى 
پیکان با دیگر تیم ها همچنان آنها را مدعى اصلى ســقوط نشان 

مى دهد.
ویســى که بعد از حضور در جمع مدعیان مربیگــرى در فوتبال 
ایران و البته قهرمانى با استقالل خوزستان به عنوان گوآردیوالى 
فوتبال ایران معروف شده، طى سالیان اخیر به جز صعود با شاهین 
بوشهر دستاورد بزرگى نداشــته و عموما در موضوع شکست قرار 
داشته است. جایى که باید در انتظار این بود تا در صورت تداوم این 
شکست و سقوط با پیکان مســلما لقب گوآردیوال هم از او دور و 

دورتر خواهد شد.
اکنون هشــت دیــدار دیگر باالتــر از فینــال بــراى پیکان و 
عبدا... ویسى باقى مانده است؛ دیدار با ذوب آهن، گل گهر و سایپا 
مسلما تاریخى ترین دیدارها براى ویسى و پیکان محسوب خواهند 
شد تا در تقابل با دیگر مدعیان سقوط برابر فرار از سقوط شانس 
خود را افزایش دهند و در ادامه در مســیر دیدارهاى سخت خود 
مقابل سپاهان، نفت آبادان، استقالل، شــهرخودرو قرار خواهند 
گرفت که امتیاز گرفتن از آنها کامال سخت خواهد بود. در صورتى 
که بعد از پشت سر گذاشتن این هفت بازى آنها همچنان شانس 
بقا را داشته باشــند، در هفته پایانى در حساس ترین بازى مقابل 
پارس جنوبى حاضر خواهند شد تا بار دیگر تجربه سقوط را نداشته 
باشند و باید دید ویســى از این ماموریت سربلند خارج خواهد شد

 یا خیر.

ویسى پیکانى ها را 
نا امید کرد

هیئت هاى مدیره باشگاه هاى پرسپولیس و استقالل تهران به 
احتمال فراوان تا پایان هفته دچار تغییر مى شوند.

مشکالت مدیریتى و تیمدارى در باشگاه هاى استقالل تهران 
و پرسپولیس مدتهاست که صداى اعتراض هواداران و برخى 

پیشکسوتان این دو باشگاه را درآورده است.
از این رو وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولى ســرخابى ها 
تصمیم به ترمیم هیئت مدیره هر دو باشگاه گرفته است تا بتواند 
در راستاى خصوصى سازى اقدام مناسبى را براى فراهم کردن 

امور ادارى و اجرایى دو باشگاه پرطرفدار انجام دهد.

ســلطانى فر وزیــر ورزش و جوانان بــه احتمال فــراوان تا 
پایان هفته جــارى اعضاى جدیــد هیئت مدیــره را معرفى 

مى کند.
وى قصد دارد تکلیف مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس را پس از 
استعفاى حدود شش ماه پیش محمدحسن انصاریفرد با اعالم دو 
عضو جدید هیئت مدیره مشخص کند. سرخ ها که در حال حاضر 
مهدى رسول پناه، مهرداد هاشــمى و على رغبتى را به عنوان 
عضو هیئت مدیره دارند در طول شش ماه گذشته توسط مهدى 
رســول پناه سرپرستى مى شــود که عملکرد وى حاشیه هاى 

فراوانى را نیز به همراه داشته است.
همچنین ســلطانى فر تصمیم دارد دو نفر جدید را وارد هیئت 
مدیره باشگاه اســتقالل تهران کند. هیئت مدیره اى که پس 
از اســتعفاى میرشــاد ماجدى با احمد ســعادتمند، اسماعیل 
خلیل زاده، حجت نظــرى و کامران منزوى بــه کارش ادامه 

مى دهد.
حل مشــکالت اقتصادى و درآمدزایى قابل اتکا در راســتاى 
خصوصى سازى سرخابى ها از اهداف سلطانى فر براى تعیین 

اعضاى جدید هیئت مدیره این دو باشگاه است.

تغییرات در 
هیئت هاى مدیره

 ســرمربى تیم ملى بــا عالقه و 
انگیزه زیــادى بازى هاى لیگ 
برتر فوتبال ایران را تماشا مى کند.
 دراگان اســکوچیچ براى اعالم 
لیســت تیم ملى فوتبــال ایران 
بیشترین مشکل را در خط حمله 
دارد چون از حاال مى توان حدس 
زد که زوج خط حملــه تیم ملى 
ایران با حضــور مهدى طارمى و 

سردار آزمون شکل مى گیرد.   
ســایر مهاجمــان در صــورت 
دعوت شــدن باید بازى ها را از 
روى نیمکت ذخیره هــا ببینند. 
در همین راستا شــنیده مى شود 
شاید اسکوچیچ قید دعوت از چند 
مهاجم سرشــناس را حداقل در 

اولین لیست خود بزند.
او باید نتایج ضعیفى که مارك 
ویلموتــس گرفتــه را جبران 
کند و چاره اى جز غلبه بر هر 
چهار حریف تیم ملى ندارد. 
به همین خاطر قدرت ریسک 
باالیى هم نخواهد داشــت 
و حداقــل در خط حمله زوج 
تهاجمى او مشخص است. 
تیم ملى ایران مهــر و آبان 
99 بــا هنگ کنگ، کامبوج، 
بحرین و عراق بازى مى کند 
تا تکلیفش بــراى صعود به 
مرحله بعــدى انتخابى جام 

جهانى مشخص شود. 

 کارى به حاشیه هاى اخیر پیش 
آمده بــراى رامیــن رضاییان 
نداریم. با اینکه افراد شناخته شده 
باید بیشــتر از دیگران مراقب 
رفتارهایشان باشند، اما باز خوب 
نیســت به زندگــى خصوصى 
آدم ها سرك بکشیم. آنچه اما در 
مورد رامین به شکل بى رحمانه 
باید نقد شود، خبر تمدید قرارداد 
او با الشحانیه است؛ خبرى که 
اگر درســت باشــد، سال هاى 
دهه چهارم زندگى رامین را هم 
به تاراج خواهد بــرد. رضاییان 
هم اکنون 31ســاله اســت و 
این تصمیم همچنــان او را در 
لیگ قطر و تیم الشــحانیه نگه 
خواهد داشت. کاراکتر اجتماعى 
رضاییان به کنار، اما او در 
پســت خودش واقعًا 
بازیکن خوبى است 
و توانایى هاى فنى 
زیادى دارد. رامین 
در  مى توانســت 
اروپا بازى کند، اما 
انتخابش این نبود. او 
حتى در پرسپولیس هم 
نماند، شاید چون نگاهش 
به زندگى و فوتبال جور دیگرى 
ً چه حســرت ها که  است. بعدا

نخواهى خورد.

استقالل حاال حواسش به 
جام حذفى است

استقالل لیگ را بعد از تعطیلى طوالنى مدت به خاطر شیوع ویروس کرونا به شکلى کابوس 
وار آغاز کرده است.  این تیم در بازى با فوالد که اتفاق هاى عجیبى در آن رخ داد شکست خورد 
تا شانس رسیدن آبى ها به قهرمانى به حداقل برسد. آبى ها اما با یک لشگر محروم و مصدوم 
به مصاف سایپایى رفتند که در این فصل نتایج خوبى کســب نکرده است و هرچند استقالل 
مشکالت زیادى در این بازى داشت اما نمایش ضعیف آبى ها و ناتوانى در خلق موقعیت باعث 
شد این تیم نتواند به نتیجه اى بهتر از تساوى دســت پیدا کند تا این بازى در نهایت با تساوى 

یک بر یک به پایان برسد.
استقالل با این نتیجه به رتبه پنجم جدول رده بندى ســقوط کرد و حاال آبى ها نه تنها دیگر 
شانسى براى قهرمانى ندارند بلکه کسب سهمیه آسیایى این تیم هم در هاله اى از ابهام قرار 
گرفته است. فرهاد مجیدى که این روزها تحت تاثیر نتایج ضعیف استقالل و مصدومان پرتعداد 
تحت فشار زیادى قرار گرفته است،  در پیروزى برابر سایپا ناکام بود تا حاال مجبور باشد فشار 
بیشترى را از سوى اهالى فوتبال تحمل کند. اســتقالل حاال فقط یک جام حذفى را پیش رو 
دارد که شــاید مجیدى بتواند با قهرمانى در آن ثابت کند انتخابش به عنوان سرمربى این تیم 

اشتباه نبوده است.
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ابالغ اجرائیه
شــماره پرونده: 139704002003004922/1 شــماره بایگانى پرونده: 9706910/1 
شــماره آگهى ابالغیه:  139903802003000117 تاریخ صدور: 1399/04/07 ابالغ 
اجرائیه قرارداد بانکى- بدین وســیله به آقاى على رحیمى فرزند نعمت اله به شناسنامه 
شماره 4 صادره از مسجد سلیمان و کدملى 2002852723 ساکن اصفهان خیابان کهندژ 
خیابان 92 غفارى کوى احمد بن بست گلبرگ، ابالغ مى شود که بانک ملى ایران شعبه 
میدان امام حسین اصفهان به استناد قرارداد بانکى شــماره 6603429254006 مورخ 
1395/06/16 جهت وصول مبلغ 123/897/100 ریال بابت اصل و مبلغ 20/390/198 
ریال بابت سود و مبلغ 7/782/217 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/09/13 
بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 81/772 ریال از تاریخ 1397/09/13 تا روز وصول 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9706910 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/11/03 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 896713 زهرا یعقوبى- رئیس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/118
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت 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. 

1) رأى شماره 0212 مورخ 99/02/13 هیأت : آقاى سمیع اله آکنده فرزند نعمت اله شماره 
شناسنامه 712 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 105,4 مترمربع شماره پالك 3233 فرعى 
از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حــوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از 

مالک رسمى على مینایى
2) رأى شــماره 625 مورخ 99/03/31 هیــأت : خانم الهه رحمن فرزند محمد شــماره 
شناسنامه 943 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74,50 مترمربع شماره پالك 3234 فرعى 
مفروز و مجزى شده از 504 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى کیوان گلى بیدگلى
3) رأى شماره 650و651 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى محمدرضا گرم آبى فرزند اسمعیل 
شماره شناسنامه 45 و خانم زهرا سالمى فرد بیدگلى فرزند رضا شماره شناسنامه 7357 
(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75 مترمربع شماره پالك 3235 فرعى مفروز 
و مجزى شده از 489 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بیدگل . مالکین رسمى
4) رأى شماره 635 مورخ 99/03/31 هیأت : خانم توران مجیدى بیدگلى فرزند آقاعلى 
شماره شناسنامه 187 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 151 مترمربع شماره پالك 3236 
فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى 

از مالکین رسمى عیسى اربابى و حسن مجیدى
5) رأى شماره 636 مورخ 99/03/31 هیأت : موقوفه مسجد صادقیه به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه به شناسه ملى 14003505268 با نمایندگى آقاى احمد رهنما آرانى نسبت 
به ششدانگ یکباب مسجد بمســاحت 710 مترمربع شماره پالك 3237 فرعى مفروز و 
مجزى از 1 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آبــاد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى عباس ایمانى و مرتضى جندقیان
6) رأى شــماره 560و561 مورخ 99/03/24 هیأت: آقاى ســجاد یاهو فرزند ابوالفضل 
شــماره شناســنامه 0014376342 و خانم نرگس صادقیان ویدوجى فرزند ابوالفضل 
شماره شناســنامه 1250449685 (بالمناصفه) ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 160 
مترمربع شــماره پالك 1003 فرعى مفروز و مجزى از 102 فرعــى از پالك 6 اصلى 
واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رســمى

 رحمت اله وفادار
7) رأى شــماره 559و562 مــورخ 99/03/24 هیأت: آقاى جواد رمضــان زاده بیدگلى 
فرزند ماشااهللا شماره شناسنامه 6330 و خانم صدیقه عقیقى بیدگلى فرزند حسین شماره 
شناسنامه 144 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمساحت 188 مترمربع شماره پالك 
1004 فرعى مفروز و مجزى از 106 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حســین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى مشاعى حسین آباد بیدگل
8) رأى شماره 558 مورخ 99/03/24 هیأت: آقاى ابراهیم مبینى بیدگلى فرزند مانده على 
شماره شناسنامه 2371 ششدانگ قطعه زمین محصور با اعیان احداثى بمساحت 411,60 
مترمربع شماره پالك 1005 فرعى مفروز و مجزى از 106 فرعى از پالك 6 اصلى واقع 
در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى (محمد 

و رضا و مهدى) همگى کیهان
9) رأى شماره 557 مورخ 99/03/24 هیأت: خانم مریم رمضانى بیدگلى فرزند حسین على 
شماره شناسنامه 6190002218 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 160 مترمربع شماره 
پالك 1006 فرعى مفروز و مجزى از 102 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حســین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى نصراله داعى
10) رأى شــماره 640 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى حسین مساح منفرد بیدگلى فرزند 
محمد شماره شناسنامه 279 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111 مترمربع شماره پالك 
20 فرعى مفروز و مجزى شده از 1 فرعى از پالك 549 اصلى و شماره پالك 22 فرعى 
مفروز و مجزى شده از 971 فرعى از پالك 893 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى 
آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى آقاى محمد حامدآبادى و خانم فاطمه منعمیان

11) رأى شــماره 620و621 مــورخ 99/03/29 هیــأت : آقاى محمــد اصغرى فرزند 
محمدحسین شماره شناسنامه 234 و خانم صدیقه گل پیرا فرزند حسن شماره شناسنامه 
105 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصل به آن بمساحت 242 مترمربع شماره 
پالك 7 فرعى از پالك 1142 اصلى واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . 

مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى محمد اصغرى
12) رأى شماره 637و638 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى حسین جعفرآقازاده آرانى فرزند 
عبدالکریم شماره شناسنامه 388 و خانم جمیله بشیرى فرزند ناصر شماره شناسنامه 18 
(بالمناصفه) ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه بمساحت 107,50 مترمربع شماره پالك 
14 فرعى مفروز و مجزى شده از 8و9 فرعى و قسمتى از مشاعات از پالك 1290 اصلى 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . مالکین رسمى
13) رأى شماره 553 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى امید دهنوى آرانى فرزند ابوالفضل 
شماره شناسنامه 1037 ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 38 مترمربع شماره پالك 15 
فرعى مفروز و مجزى شده از 6 فرعى و مشاعات تابعه از پالك 1675 اصلى واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى مجید حداد
14) رأى شــماره 628 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى محمد صفاجو فرزند احمد شماره 
شناسنامه 94 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 398,27 مترمربع شماره پالك 2 فرعى مفروز 
و مجزى از 1 فرعى از پالك 2179 اصلى و شماره پالك 12 فرعى مفروز و مجزى از 1 إلى 
11 فرعى و مشاعات پالك 2182 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل 

. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى مهرداد آزادپور
15) رأى شماره 551و552 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى سیف اله غالمرضازاده آرانى 
فرزند على شماره شناســنامه 31 و خانم صدیقه ســرکارآرانى فرزند محمدتقى شماره 
شناسنامه 419 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمساحت 246 مترمربع شماره پالك 
114 فرعى مفروز و مجزى شده از 4 فرعى از پالك 2257 اصلى واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بیدگل . مالکین رسمى
16) رأى شماره 554 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى منصور خاکى آرانى فرزند سیف اله 
شماره شناسنامه 277 ششدانگ یکباب انبارى بمساحت 199,50 مترمربع شماره پالك 
10000 فرعى مفروز و مجزى شده از 66 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعودآباد 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
17) رأى شــماره 564 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى رجب على فتاح پــور آرانى فرزند 
ماشاءاله شماره شناسنامه 208 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 175 مترمربع شماره پالك 
3434 فرعى از پالك 2638 اصلى واقــع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . 

ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
18) رأى شــماره 629و630 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى مجید صفاجو فرزند محمد 
شماره شناســنامه 11829 و خانم ام البنین شــبان قمصرى آرانى فرزند نصراله شماره 

شناسنامه 66 (بالمناصفه) ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 180 مترمربع شماره پالك 
3436 فرعى از پالك 2638 اصلى واقــع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . 

ابتیاعى از مالک رسمى عباس بصره
19) رأى شــماره 631 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى محمد کدیشى آرانى فرزند نوراله 
شماره شناســنامه 6190045936 ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 136,75 مترمربع 
شماره پالك 3437 فرعى مفروز و مجزى شــده از 26 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع 

در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى نوراله کدیشى
20) رأى شماره 622 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى مجتبى میرزائى فرزند حسین شماره 
شناسنامه 771 ششدانگ یکباب انبارى مشتمل بر دوباب اتاق بمساحت 325,50 مترمربع 
شماره پالك 3438 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى جواد سعیدى
21) رأى شــماره 633 مورخ 99/03/31 هیــأت : خانم طیبه معظمــى بیدگلى فرزند 
على محمد شماره شناســنامه 189 ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 190,80 مترمربع 
شماره پالك 3439 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى جواد سعیدى
22) رأى شماره 574و575 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى مهدى منصورى آرانى فرزند 
کریم شماره شناسنامه 10252 و خانم زهره دالوریان آرانى فرزند على شماره شناسنامه 
11801 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمساحت 127,15 مترمربع شماره پالك 2026 
فرعى مفروز و مجزى شده از 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى مشاعى مزرعه آراندشت
23) رأى شماره 573 مورخ 99/03/24 هیأت : خانم فهیمه شکارى آرانى فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 607 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 160 مترمربع شماره پالك 2027 
فرعى مفروز و مجزى شده از 139 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش 
3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رســمى آقاى على اکبر نادرى صفا و خانم 

اکرم سربند آرانى
24) رأى شماره 568 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى رمضانعلى مهرآبادى آرانى فرزند آقا 
شماره شناسنامه 221 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 375 مترمربع شماره پالك 2028 
فرعى مفروز و مجزى شده از 348 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى آقاى آقا مهرآبادى
25) رأى شماره 566 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى محمد قنائى آرانى فرزند جواد شماره 
شناسنامه 305 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 16,90 مترمربع شماره پالك 2029 
فرعى مفروز و مجزى شده از 287 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش 3 
حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى آقاى حسن قنائى و فاطمه خانم تنهائى

26) رأى شــماره 623و624 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى امیر احسن زاده آرانى فرزند 
رمضانعلى شماره شناسنامه 6190035361 نسبت به چهار دانگ و خانم محدثه سادات 
ساجدین آرانى فرزند سیداصغر شماره شناسنامه 6190104703 نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 58,85 مترمربع شــماره پالك 2036 فرعى مفروز و 
مجزى شده از 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى محمدتقى باقالکار
27) رأى شماره 632و634 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى ســجاد مشرقى آرانى فرزند 
على محمد شماره شناسنامه 846 و خانم محبوبه ناظرحضرتى آرانى فرزند مرتضى شماره 
شناســنامه 6190004253 (بالمناصفه) ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 76 مترمربع 
شماره پالك 2037 فرعى مفروز و مجزى شده از 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع 
در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى مزرعه آراندشت

28) رأى شــماره 627 مورخ 99/03/31 هیأت : خانم نرگس آبادیان فرزند ابوالقاســم 
شماره شناسنامه 10189 ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 277 مترمربع شماره پالك 
2038 فرعى مفروز و مجزى شده از 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت 
بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى آقاى ابوالقاسم آبادیان و بانو 

ایران فخرى
29) رأى شماره 641 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى یاســر قدیرزاده آرانى فرزند عباس 
شماره شناســنامه 6190003176 ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 84 مترمربع 
شماره پالك 2039 فرعى مفروز و مجزى شده از 278 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع 

در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى عباس عظیمى
30) رأى شــماره 639 مورخ 99/03/31 هیأت : خانم فاطمه داروغه گى فرزند ابوالفضل 

شماره شناســنامه 6190063586 ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 136,15 مترمربع 
شماره پالك 2040 فرعى مفروز و مجزى شده از 128و132 فرعى از پالك 2640 اصلى 
واقع در آراندشــت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى 

آران و بیدگل
31) رأى شماره 569و570 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى ماشااله منصورى آرانى فرزند 
حسین شماره شناسنامه 295 و خانم فرزانه منصورى آرانى فرزند حسین شماره شناسنامه 
395 (بالمناصفه) ششــدانگ یکباب کارگاه موزائیک سازى بمساحت 369,50 مترمربع 
شــماره پالك 412 فرعى از پالك 2645 اصلى واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى وراث عطیه مقنى
32) رأى شماره 701 مورخ 99/04/04 هیأت : موقوفه على سلطانى به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه به شناسه ملى 14003505268 با نمایندگى آقاى احمد رهنما آرانى نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى بمســاحت 3410,50 مترمربع شماره پالك 145 
فرعى از پالك 2701 اصلى واقع در مزرعــه مجدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . 

ابتیاعى از مالک رسمى على سلطانى
33) رأى شماره 555و556 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى هادى حمیدپناه فرزند عباس 
شماره شناسنامه 278 و خانم فاطمه کاظم زاده راوندى فرزند عباس شماره شناسنامه 2170 
(بالمناصفه) ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 300 مترمربع شماره پالك 402 فرعى 
مفروز و مجزى شده از 252و393 فرعى از پالك 2704 اصلى واقع در دستجرد و غیاثیه 
بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى هادى حمیدپناه

34) رأى شــماره 565و567 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى محســن لقب دوست آرانى 
فرزند ماشااله شماره شناسنامه 11027 و خانم محدثه رضائیان آرانى فرزند احمد شماره 
شناسنامه 359 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 159,50 مترمربع شماره 
پالك 6482 فرعى مفروز و مجزى شده از 5627 از پالك 2840 اصلى واقع در ریگستان 
دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسن غیاثیان آرانى

35) رأى شــماره 654 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى علیرضــا رمضانى بیدگلى فرزند 
مصطفى شماره شناسنامه 8564 ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 142 مترمربع شماره 
پالك 3238 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل و شماره پالك 6488 فرعى 
مفروز و مجزى شــده از 10 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار آران 
بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى ورثه سیدمحمود میرحسینى 

بیدگلى و مالکین مشاعى معین آباد بیدگل
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/26

م الف :  896611
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- عباس عباس زادگان/4/119

فقدان سند مالکیت
 شماره: 139985602030003943      آقاى محمد صفى خانى فرزند صفر على باستناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 898 فرعى مجزى شده از شماره 5 اصلى  واقع در قطعه 4 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 258 دفتر 275 امالك ذیل ثبت 70282 بنام لطف 
اله افشارى فرزند قدمعلى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند رسمى شماره 
118791 مورخه 1384/4/23 دفترخانه 88 نجف آباد به او انتقال شــده سپس بموجب نامه 
شماره 951741- 1395/7/24 دادستان دادســراى عمومى نجف آباد بازداشت مى یاشد و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/4/11، 
896441/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى 

نجف آبادى/4/121

آگهى تغییرات
شرکت آسان نصب پیشتازان سپنتا سهامى 
خاص به شماره ثبت 58852 و شناسه ملى 
14006925273 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/01/25 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: طبــق اختیار 
تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/02/23 در خصوص افزایش 
سرمایه به هیئت مدیره، ســرمایه شرکت 
از طریق واریز نقدى و صدور ســهام جدید 
(طى گواهى بانک شــماره 9223/5 مورخ 
1399/01/24 بانک ملت شعبه فوالدشهر) 
از مبلــغ 1000000000 ریــال بــه مبلغ 
10000000000 ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه 
شرکت مبلغ 10000000000 ریال نقدى 
است منقسم به 1000 سهم 10000000 
ریالى با نام عادى که تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (895511)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى نوع دوســت وزوان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 180 و 
شناســه ملــى 10260046232 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1399/02/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - راضیه حاتمى به شماره 
ملى 6229984652، بتــول بیابانى به 
شماره ملى 6229869551 و عباسعلى 
حاتمى به شــماره ملى 6229860287 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - حسین مدبر به 
شــماره ملى 1755317093 به عنوان 
بازرس اصلى و مهدى احقاقیان به شماره 
ملــى 6229899302 به عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى میمه (895516)

آگهى تغییرات 
شرکت فناوران آرمان نوین کوثر اصفهان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
52307 و شناسه ملى 14004168312 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1398/08/27 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : خانم هانیه روزبهانى کد ملى 
1273039904 و آقاى سجاد روزبهانى 
کد ملــى 1272044467 و خانم پرى گل 
قاسمى ازناوله کد ملى 6219259912 به 
عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. آقاى محمد پارسا 
شــفیعى کد ملى 5100058188 بسمت 
بازرس اصلى و خانم نسرین شفیعى کد ملى 
6609955700 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(895519)

آگهى تغییرات 
شــرکت فناوران آرمان نویــن کوثر 
اصفهان شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 52307 و شناســه ملى 
14004168312 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیره مــورخ 1398/08/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى سجاد 
روزبهانــى1272044467 بعنــوان 
مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره و خانم 
هانیه روزبهانى1273039904 بعنوان 
رئیــس هیئت مدیره و خانــم پرى گل 
قاسمى ازناوله6219259912 بعنوان 
نایب رئیس هیئت مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر 
است. مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهــد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (895532)

آگهى تغییرات 
شــرکت طنین پژواك مهرشــاد شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 49264 
و شناســه ملــى 10980271030 بــه 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1399/04/03 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : احمد حســن زاده به کدملى 
1817214756 و مریم حســن زاده به 
کدملى 3490447182 و دیانا ذوالفقارى 
به کدملى 1818197707 بعنوان اعضاى 
اصلى هیــات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. سیدابوالفضل شیخانى 
شمس آبادى به کدملى 1281880450 
و سیدحســن شــیخانى بــه کدملــى 
1270207792 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند.روزنامه کثیر االنتشارنصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (895530)

آگهى تغییرات
شرکت طنین پژواك مهرشاد شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 49264 و شناسه ملى 10980271030 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مریم حسن 
زاده به کدملى 3490447182 بعنوان رئیس هیات 
مدیره و دیانا ذوالفقارى بــه کدملى 1818197707 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره و احمد حسن زاده 
به کدملى 1817214756 بســمت مدیرعامل براى 
مدت دو سال انتخاب شــدندکلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر است . مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (895524)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى ســتاره زیباى اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 35087 و شناسه ملى 
14004280650 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1398/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد 
ثبتى بوشــهر به نشانى استان بوشــهر ، شهرستان 
بوشهر ، بخش مرکزى ، شــهر بوشهر، محله جبرى ، 
کوچه هامور 64 ، بلوار طالقانى ، پالك 5 ، ســاختمان 
صدف ، طبقه سوم ، واحد 9 کدپستى 7514683947 
تغییر یافت و ماده مربوطه اساســنامه به شرح فوق 
اصالح گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (895526)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پیشرو ایده پردازان سلیم درتاریخ 1399/04/04 به شــماره ثبت 64921 به شناسه ملى 14009232661 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس، راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان 
خدمات دولت و بخش عمومى غیردولتى یا دفتر خدمات ارتباطات و فناورى اطالعات (ICT) روستایى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، 
محله عطار ، کوچه فرعى شرقى 8 ، کوچه اول جنوبى[دوم شمالى] ، پالك 37 ، ساختمان سلیمان 1 ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستى 8318643896 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 99/232 مورخ 1399/03/25 نزد بانک پاسارگاد شعبه شاهین شهر با کد 1310 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره خانم زهرا سلیمانى به شماره ملى 3390294643 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سلیم سلیمانى به شماره ملى 
3430029041 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم سمیه سلیمانى به شماره ملى 3440840867 
و به سمت نایب 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 همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى داود نقویها به شماره ملى 1270345869 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى کاوه کاویانى به شماره ملى 4610100355 به 
سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 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 (895517)
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پیش از وقوع حملــه قلبى بدن انســان عالئمى از خود 
نشــان مى  دهد که با توجه به آنها مى توان از این عارضه 

پیشگیرى کرد.
اعضاى بدن براى زنده ماندن و ادامه حیات به اکسیژن نیاز 
دارند و در صورت کاهش آن باید انتظار حمله قلبى را داشته 
باشیم. در واقع حمله قلبى یکى از مشکالت رایج در میان 
افراد است و مسدود شــدن رگ هاى خونى قلب مى تواند 
باعث مانع گــردش خون در قلب و لخته شــدن خون در 

شرائین شده و احتمال حمله قلبى را افزایش دهد.
معموًال اســتفاده از مواد دخانیاتى مانند ســیگار و قلیان، 
فشار خون باال، کلسترول باال، اضافه وزن و رژیم غذایى 

نامناسب خطر حمله قلبى را افزایش خواهد داد.
افزایش سن و سابقه خانوادگى از دیگر عالئم بروز حمله 
قلبى است که باید به آن توجه شود و فرد تحت نظر پزشک 

قرار گیرد.
 سوزش سر دل، درد در قسمت چپ بدن، خستگى سریع، 
سرفه توقف ناپذیر، تعریق غیر معمول، درد فک و گلو درد، 
سرگیجه، تورم اندام ها، افزایش ضربان قلب و خروپف از 

عالئم مهم حمله قلبى هستند.
متأسفانه برخى از افراد هنگام بروز عالئم حمله قلبى هیچ 
واکنشى از خود نشــان نمى دهند و سالمت خود را نادیده 
مى گیرند، امــا باید بدانید که در صــورت عدم مراجعه به 
پزشک آسیب جدى به ماهیچه هاى قلبى خود وارد خواهید 

کرد. به گفته پزشکان فشار تحمل ناپذیر، احساس سیرى، 
فشردگى و درد در قفسه  سینه بیش از چند دقیقه از عالئم 
بروز حمله قلبى در افراد هســتند که در یک روز بروز پیدا 

خواهند کرد. 
 اگر در زمان فعالیت بدنى یا ورزش کردن، درد قفسه سینه 
اذیت تان مى کند باید هرچه ســریع تر به پزشک مراجعه 
کنید؛ زیرا یکى از ابتدایى ترین عالئم حمله قلبى، انسداد 
شرائین قلبى بوده، ممکن اســت این درد ارتباط جدى با 
حمله قلبى داشته باشد و طبق گفته متخصصان بیشتر این 

عوامل منجر به سکته قلبى در افراد خواهد شد.
هیچ تستى وجود ندارد که 100 درصد درد قفسه سینه را 
از عالئم ناراحتى هاى قلبى بداند، اما درد بسیار تند و شدید 
ممکن است از عالئم بروز حمله قلبى در شما باشد که در 

این صورت مراجعه به پزشک را فراموش نکنید.
بیشتر بانوان حتى در زمانى که عالئم بیمارى یا عارضه قلبى 
در آنها تشخیص داده شود به علت نگهدارى از فرزندان، 
همســران یا والدین به درمان یا بهبود بیمارى قلبى خود 
و عالئم حمله آن توجه نشان نمى دهند، اما باید بدانید که 
تأخیر در درمان به راحتى باعث ســکته قلبى و در نهایت 

مرگ خواهد شد.
بانوان باید همیشه فشار خون، قند خون و میزان کلسترول 
خود را اندازه گیرى کرده و در صورت نرمال نبودن اعداد 

حتماً به پزشک مربوطه مراجعه کنند.

یک پژوهشــگر طب ســنتى گفــت: آلبالو سرشــار از 
ویتامین هاى A، B و C اســت و خواص بسیارى براى 

سالمت بدن و درمان انواع بیمارى ها دارد.
بهنام یوســفیان با بیان اینکه آلبالو میوه آخر فصل بهار و 
اول تابستان است، اظهار کرد: این میوه نسبت به زردآلو و 
انگور، سردتر و خشک تر است؛ این میوه براى تصفیه خون، 
درمان فشار خون و خارش پوستى مفید بوده و همچنین 
اشتها آور، دفع کننده حرارت بدن و عطش است. وى افزود: 
براى درمان بیمارى روماتیسم آلبالو را فقط صبح ها و براى 
درمان غلظت خون باید این میوه شگفت انگیز را صبح ها و 
عصرها مصرف کنید. بهتر است افراد براى درمان چاقى و 

غذایى خود را الغر شدن به عنوان صبحانه یک وعده 
به خوردن آلبالو اختصاص دهند.

یوسفیان با اشاره به اینکه مصرف 
شــربت آلبالو همراه با عســل، 

شستشو دهنده مجارى ادرار 
است، خاطرنشــان کرد: از 
آلبالو براى درمان ســنگ 

مثانه نیز بهره گرفته 
مى شود، به این 

صــورت که 
پــودر دانه 
آن بایــد با 
کمى رازیانه 

بــه صــورت 
مخلوط اســتفاده 

شــود؛ مصرف رازیانه و 

دانه آلبالو به طور مساوى، براى دفع سنگ کلیه هم مناسب 
است و بهتر است صبح ها بعد از صبحانه مصرف شود؛ البته 
دانه آلبالو سمى است و باید در استفاده از آن احتیاط شود. 
وى با اشاره به اینکه مصرف یک فنجان آلبالو قبل از غذا، 
براى درمان بیمارى قند مؤثر است، تصریح کرد: همچنین 
از آلبالو براى ماسک زیبایى، درمان سوء هاضمه و تصلب 
شرائین نیز استفاده مى شود و اگر یک ساعت بعد از غذاى 
اصلى خورده شود، صفرا بر، ضد کلسترول و درمان کننده 
نقرس است. در صورتى که افراد بعد از مصرف آلبالو، یک 
فنجان آب گرم و سپس بعد از چند دقیقه آلبالو میل نکنند، 

این میوه به درمان ورم کلیه کمک مى کند.
این پژوهشگر طب سنتى با تأکید بر اینکه آلبالو سرشار 
از ویتامین هاى A، B و C اســت و موادى چون 
کلسیم، آهن، منیزیم، سدیم، پتاسیم، 
روى و فســفر دارد، اضافه کرد: 
صمغ آلبالو، نرم کننده ســینه 
اســت و مکیــدن آن رنگ 
صورت را باز کــرده و قلب 
را جال مى دهــد، اما آلبالو 
نباید فوراً بعد از غذا خورده 
شود. وى توضیح داد: آلبالو، 
خون را رقیق مــى کند و باعث 
شفافیت پوســت مى شود و در 
فــرآورده هاى غذایــى کاربرد 
زیادى دارد. روغن هســته آلبالو 
داراى خاصیت لک برى، تقویت پوست 

و از بین بردن جاى جوش است.

کمپین «#من_ماســک_مى زنم» قرار است از هفته 
آینده در ایران برگزار شــود و طبق آن قرار است زدن 
ماســک در محیط هاى عمومى اجبارى شــود. اما چرا 
کشورهاى دنیا تا این اندازه به زدن ماسک تأکید دارند؟

1. گسترده ترین بازبینى انجام شده بر مطالعاتى از سراسر 
جهان در ژورنال پزشکى «لنست» حاکى از تأثیر قابل 
توجه فاصله گیرى فیزیکى، استفاده از ماسک و عینک 
محافظ بر روند انتقال ویروس کروناى جدید اســت، تا 
جایى که برخى از پژوهشــگران تأکید دارند استفاده از 
ماســک هاى N95 مى تواند تا 90 درصد مانع از ورود 

ویروس جدید به سیستم تنفسى افراد شود.
2. پژوهش هاى «لنست» استفاده عمومى از ماسک ها 
یا پوشــش هاى صورت را به همگان توصیه مى کند. 
پوشش ها یا ماسک هاى چندالیه و ضد آب (از جمله اگر 
خانگى و به صورت دستى تهیه مى شوند) تأثیر بیشترى 

نشان داده اند تا پوشش ها یا ماسک هاى تک الیه.
3.ویروس کرونا به راحتى از راه صحبت، عطسه و سرفه 
کردن منتقل مى شود و تنها وسیله راحت و در دسترس 

براى جلوگیرى از انتشار و ابتال به آن ماسک است.
4. آنطور که محققان چینى گــزارش داده اند، حتى در 
خانه نیز زدن ماسک عاملى بازدارنده در ابتال به بیمارى 
کوویدـ  19 محسوب مى شود. البته این توصیه مربوط 
به کســانى اســت که در خانه خود یک بیمار مبتال به 
کویید- 19 دارند. طبق این پژوهش ها اگر شــخص 
مبتال باشد و ســایرین در خانه ماســک بزنند شانس 
آلوده شدن به ویروس براى افراد غیر مبتال 79 درصد 

پایین مى آید.
5. یک بررسى مطالعاتى دیگر در چین و آمریکا که نتایج 
آن در مجله علمى «ســاینس» منتشر شده به تأثیرات 
زدن ماسک پرداخته و بر کارایى اســتفاده از آن تأکید 
مى کند. در این بررســى طبق داده هاى اپیدمیولوژى 
معلوم مى شــود کشــورهایى که خیلى زود استفاده از 
ماســک را اجبارى کردند مانند تایوان، سنگاپور یا کره 
جنوبى خیلى بهتر توانستند جلوى شیوع کرونا را بگیرند. 
به عالوه، این کشورها کارى کردند تا تهیه ماسک براى 

شهروندان کم خرج باشــد و بتوانند از راه هاى مطمئن 
ماسک تهیه کنند.

6. عالوه بر این موارد، براى روشــن کــردن اهمیت 
ماسک در جلوگیرى از سرایت ویروس، باید به گزارشى 
از چین اشاره کرد که فردى آلوده به ویروس کرونا در 
یک روز سوار دو اتوبوس شد، اولى بى ماسک و دومى 
با ماسک. پس از اینکه بیمارى اش تشخیص داده شد 
تمام مسافران دو اتوبوس بررسى شدند. در اتوبوس اول 
پنج نفر آلوده شــدند درحالى که در اتوبوس دوم کسى 

مبتال نشد.
7. همچنین ماســک وارد حوزه رفتار شناسى نیز شده 
است. بعضى ها استدالل مى کنند که استفاده از ماسک 
صورت مى تواند یادآور روشــنى براى خطرات ویروس 

باشد و یک «تلنگر رفتارى» براى همه تا بهداشت فردى 
را بهتر رعایت کنند. «دونالد لو»، اقتصاددان رفتارى و 
پروفسور دانشــگاه علم و صنعت هنگ کنگ مى گوید: 
«هر روز ماســک زدن قبل از بیرون رفتن از خانه یک 
عادت است، مثل یونیفورم پوشیدن. در عادات رفتارى 
شما احســاس مى کنید باید آن چیزى را که یونیفورم 
نشانگر آن اســت انجام دهید. در این مورد یعنى رفتار 
بهداشتى، مثًال دست نزدن به صورت یا اجتناب از اماکن 

شلوغ و رعایت فاصله ایمن. »
8. نکته مهم دیگر درباره افراد بدون عالمت اســت. در 
واقع ممکن است شما فردى بدون عالمت باشید اما اگر 
ماسک نزنید و بهداشت فردى را رعایت نکنید، عاملى 
براى انتشار ویروس شــوید. یک تحقیق تازه در چین 

نشــان مى دهد که «مبتالیان شناسایى نشده» یا افراد 
بدون عالئم یا با عالئم خفیف، بسیار ناقل ویروس اند و 

احتماًال مسئول ابتالى 80درصد موارد مثبت.
9. در حال حاضر هیچ دارو یا مواد غذایى خاصى وجود 
ندارد که به صورت مستقیم مانع از انتقال ویروس کرونا 
شود و یکى از راه هاى بسیار تأثیرگذار براى جلوگیرى از 

دریافت و انتشار ویروس، استفاده از ماسک است.
10. براساس یک بررسى علمى در آمریکا ماسک هاى 
N95 بیش از سایر ماســک ها مانع از دریافت و انتشار 
ویروس مى شــود. اما این به معناى آن نیست که دیگر 
ماسک ها اثرگذار نباشند. براســاس بررسى ها تا حدود 
80 درصد و بیشتر، احتمال اینکه یک ماسک معمولى 

پزشکى جلوى انتشار را بگیرد، وجود دارد.

10 دلیل قانع کننده براى آنکه ماسک بزنید

رئیس انجمن رادیوتراپى آنکولوژى ایران با اشاره به 
اینکه  نوشــیدن مایعات داغ همچون چاى و کمبود 
ویتامین هــاى C و A در بروز ســرطان مرى نقش 
دارد، گفت: مصرف فست فودها و غذاهاى نمک سود 

احتمال ابتال به سرطان معده را افزایش مى دهد.
محمدرضا قوام نصیرى با اشاره به اینکه سرطان دستگاه  
گوارش فوقانى شــامل مرى و معده و سرطان هاى 
دستگاه گوارش تحتانى شامل روده بزرگ و انتهاى روده 
است گفت:  ســرطان معده جزو شایع ترین سرطان ها 
در میان زنان و مردان به شــمار مى رود، البته در زنان 

سرطان سینه شایع تر از سرطان معده است.
رئیس انجمن رادیوتراپى آنکولوژى ایران گفت:  عالئم 
ســرطان معده دیر تظاهر مى یابند و در بیش از نیمى 
از موارد در مرحله پیشــرفته خود را نشان مى دهد، لذا 

جواب درمان و پیش آگاهى بیمار خوب نخواهد بود.
قوام نصیرى بیان کرد:  براساس تحقیقات انجام شده 
مشخص شده است که سرطان معده با رژیم غذایى در 
ارتباط بوده و غذاها بــا نگهدارنده بنیان هاى نیتریت 
درصورت تبدیل شــدن به نیتروزامین، سرطان معده 
و مرى را ایجاد مى کند که نیتریــت نگهدارنده مواد 

گوشتى همچون کالباس و سوسیس است.
وى خاطرنشــان کرد:  طبخ غذا نیز در افزایش تعداد 
بیماران مبتال به ســرطان معده نقش دارد و غذاهاى 

نمک سود در این زمینه خطرآفرین هستند.
وى در مورد سرطان مرى گفت: این سرطان ضایعه 
بدخیمى است که در ایران شــیوع زیادى داشته و در 
مناطق خاصى همچون ترکمن صحرا،  خراسان شمالى، 
آذربایجان غربى و شرقى بیشــتر بوده و در واقع این 

مناطق به کمربند افغانستان، چین، تبت و مغولستان به 
لحاظ شیوع سرطان مرى متصل مى شوند.

رئیس انجمن رادیوتراپى آنکولوژى ایران اضافه کرد: 
براساس تحقیقاتى که دانشــگاه کمبریج انجام داده 
مشــخص شــده که خاك و باد ناقل تبلوراتى به نام 
سلیکاســت که در اندازه هاى 120 تا 140 میکرون 

براى مرى سرطان زا هستند.
قوام نصیرى عنوان کرد:  مصرف مایعات داغ همچون 
چاى و کمبود ویتامین هاى C و A در بروز سرطان 
مرى نقش داشته، البته گاهى کمبود ویتامین D نیز 
مؤثر اســت و عوامل ژنتیکى نیز از دیگر دالیل بروز 
این بیمارى به شمار مى رود، به طورى که افراد داراى 
این سرطان در نسل هاى قبلى خانواده خود، احتمال 

بیشترى براى ابتال شدن به این بیمارى دارند.

دالیل ابتال به سرطان معده و روده

درمان خانگى پایه براى بهبود نیش پشه ها استفاده از یک بسته یخ یا هر 
کمپرس سرد دیگر، مانند یک کیسه نخود فرنگى منجمد است.

پشه ها مهمانانى ناخوانده و یکى از بخش هاى آزاردهنده فصل تابستان 
محسوب مى شــوند. درمان هاى بدون نسخه بســیارى وجود دارند که 
مى توانند به شما در خالص شــدن از نیش پشه ها کمک کنند. به عنوان 

مثال، کرم هیدروکورتیزون یا لوسیون کاالمین مى توانند به توقف 
خارش و بهبود سریع تر نیش پشه کمک کنند.

 اما اگر این قبیل محصوالت را در اختیار ندارید و امکان خرید 
آنها نیز براى شما وجود ندارد، برخى درمان هاى طبیعى موجود 

در خانه نیز مى توانند براى مقابله با نیش پشه ها مفید باشند.
کمپرس سرد

درمان خانگى پایه براى بهبود نیش پشه ها استفاده از یک بسته یخ یا هر 
کمپرس سرد دیگر، مانند یک کیسه نخود فرنگى منجمد است.

زمانى که پشه شما را نیش مى زند، بزاق خود را در جریان خونتان تزریق 
مى کند. این بزاق سیستم ایمنى را براى ارسال هیستامین ها به محل نیش 
خوردگى تحریک مى کند و به بروز یک واکنش التهابى منجر مى شود که 

با شکل گیرى یک توده قرمز، متورم و خارش دار همراه است.
یخ مى تواند محل نیش پشه را بى حس کند که به کاهش خارش و تسکین 
پوست کمک مى کند. اســتفاده از کمپرس سرد براى پنج تا ده دقیقه باید 
براى تسکین ناراحتى، حداقل به صورت موقت، ناشى از نیش پشه کافى 

باشد.
یخ مى تواند التهاب و تورم ناشى از واکنش بدن به ماده خارجى تزریق شده 

توسط پشه را نیز کاهش دهد.
آلوئه ورا

آلوئه ورا هزاران سال است که به عنوان دارو مورد استفاده قرار مى گیرد و 
قدمت استفاده از آن به مصر باستان باز مى گردد. ژل موجود درون برگ هاى 
ضخیم آلوئه ورا براى درمان بسیارى از بیمارى هاى پوستى استفاده مى شود 

و مى تواند به تسکین آفتاب سوختگى یا نیش پشه ها کمک کند.
استفاده از ژل آلوئه ورا روى محل نیش پشه به دلیل دارا بودن یک اثر خنک 
کننده خفیف روى پوست احتماًال تسکین فورى را به همراه خواهد داشت.

افزون بر این، آلوئه ورا نشان داده است که در کاهش اریتما - قرمزى همراه 
با تحریک پوست - چه از نیش پشــه یا آفتاب سوختگى ناشى شده باشد، 

کمک مى کند.
جوش شیرین

براى درمان خارش و تقویت روند بهبودى، جوش شیرین را با مقدارى آب 
ترکیب کنید و خمیر حاصل شده را روى محل نیش پشه قرار دهید. نیازى 
نیست نگران مقدار آب و جوش شیرین مورد استفاده باشید و این خمیر را 
مى توانید با یک قاشق چایخورى جوش شیرین و افزودن مقدارى آب به 

آن تهیه کنید.

جوش شیرین یا بى کربنات سدیم به مقابله با اسیدیته ناشى از واکنش بین 
بدن و بزاق پشه کمک مى کند. این ماده به بدن در خنثى کردن واکنش و 

جلوگیرى از گسترش آن و تحریک بیشتر کمک مى کند.
جوش شــیرین مى تواند به عنوان یک درمان خانگى براى مقابله با آبله 
مرغان یا اگزما نیز استفاده شود. اغلب، محصوالتى که براى درمان اگزما 
در بازار وجود دارند، به بهبود نیش پشه ها نیز کمک مى کنند زیرا به عالئم 

مشابه التهاب و تحریک پوست رسیدگى مى کنند.
حمام جو دوسر

همانند جوش شیرین، جو دوســر یک ماده دیگر موجود در 
آشپزخانه است که سال هاســت براى تسکین خارش از 

آن استفاده مى شود.
رایج ترین روش حمام جو دوسر است. براى حمام جو 
دوسر شما مى توانید این محصول را در وان آب گرم 
ریخته ســپس براى ده دقیقه در وان قــرار بگیرید. 
مطالعه اى در سال 2012 نشــان داد که جو دوسر 
مى تواند به شــکل گیرى یک ســد محافظ روى 

پوست و تسکین تحریک کمک کند.
عسل خام

این روش در شــرایطى که مقدارى چســبناك است 
اما فواید مختلفى دارد. عســل همانند بســیارى دیگر از 
درمان هاى خانگى داراى خواص ضد التهاب است که به 

درمان نیش پشه کمک خواهد کرد.
نتایج یک بررسى نشان داد که عسل خام به از بین بردن بافت مرده پوست 
و بقایاى مواد خارجى کمک مى کند. در اصل، عسل مایع را از بافت اطراف 
زخم به سمت آن مى کشد که به پاکسازى زخم و تخلیه هرگونه محرك 

کمک مى کند.
اگر جاى نیش پشه باز شــده اســت، به عنوان مثال در نتیجه خاراندن 
زیاد و شدید، شــما مى توانید مقدارى عسل روى آن قرار دهید و موضع 
را با یک باند بپوشــانید تا از تماس عســل با هر چیز دیگر پیشــگیرى

 شود.
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عالئم بروز حمله قلبى در بزرگساالن

از خواص آلبالو بیشتر بدانید

ســویا براى افرادى که شــرایط تیروئید دارند مى تواند 
مشکل ساز باشد. سویا حاوى گیتروژن است که مى تواند 
جذب ید را کاهش دهد و بدون ید کافى به بدتر شدن کم 
کارى تیروئید منجر مى شود. کمبود ید مى تواند منجر به 

عالئمى مانند تیروئید بزرگ شده و احتماًال 
عدم توانایى تفکر واضح شــود. بنابراین 
افرادى که داراى شــرایط شدید تیروئید 
هستند باید از مصرف سویا خوددارى کنند.

پیرامون اینکه کودکان باید سویا مصرف 
کنند یا نه، اختالف نظر وجود دارد. میزان 
ایزوفالون ها در کودکانى که سویا مصرف 
مى کنند دو تــا دو و نیم برابر بیشــتر از 
کودکانى ا ست که سویا مصرف نمى کنند 
و احتمال ابتال به بیمارى کاوازاکى در این 
کودکان بیشتر اســت. بیمارى کاوازاکى 

باعث ایجاد التهاب در شریان ها و غدد لنفاوى مى شود 
که در کودکان بیشتر از بزرگساالن شایع است.

با این حال و طبق تحقیقــات ایزوفالون هاى موجود در 

ســویا اثرات منفى بر روى بلوغ ندارند، البته، تحقیقات 
انجام شده محدود هستند.

اینکه سویا براى ســالمتى خوب است یا بد، به وضعیت 
سالمتى خاص بدن، نوع محصول سویا و کل رژیم غذایى 

شخص بستگى دارد. البته توصیه هاى رژیم غذایى باید 
فردى باشــد، زیرا غذاهاى خاصى وجود دارد که براى 

بعضى از افراد مفید است اما براى دیگران مضر است.

چه کسانى باید از مصرف سویا اجتناب کنند؟

خوردن آلبالواختصاص دهند.
سفیان با اشاره به اینکه مصرف 
ـربت آلبالو همراه با عســل، 
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آگاه باشــید! همانــا این قــرآن پنددهنــده اى اســت که نمــى فریبد و 
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نخواهد بود. پس درمان خود را از قرآن بخواهید و در ســختى ها از 
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حسین نظام زاده اژیه- شهردار اژیه 

آگهى مزایده عمومى مرحله دومچاپ اول
شهردارى اژیه به استناد مصوبه شوراى اسالمى شــهر اژیه، در نظر دارد تعداد 8 پالك از 
زمین هاى متعلق به خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش برساند؛ لذا 
متقاضیان مى توانند از تاریخ 1399/04/19 لغایت پایان روز 1399/04/28، پیشنهادات خود 

را به شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
* - ضمناً سایر اطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج است.

م الف: 898668

قیمت پایه 
هر مترمربع 

(ریال)
متراژ پالك 
(مترمربع)

موقعیت 
پالك

شماره 
قیمت پایه هر ردیفپالك

مترمربع (ریال)
متراژ پالك 
(مترمربع)

موقعیت 
پالك

شماره 
ردیفپالك

فاز 2 مسکن 1/700/000180/5
فاز 2 مسکن 39151/400/000171مهر

3831مهر

فاز 2 مسکن 1/400/000171
فاز 2 مسکن 39261/400/000162مهر

3882مهر

فاز 2 مسکن 1/400/000171
فاز 2 مسکن 39371/400/000171مهر

3893مهر

فاز 2 مسکن 1/400/000162
فاز 2 مسکن 39481/700/000180/5مهر

3904مهر

معاون منابع انسانى و پشتیبانى

آگهى مزایده اجاره شماره هاى (5- 4- 3- 99)
جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد مکان هاى زیر را از طریق برگزارى مزایده عمومى به صورت اجاره 
به مدت دو سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. عالقمندان به شرکت در مزایده مى توانند ضمن بازدید از 
محل حداکثر تا تاریخ 99/4/18 جهت دریافت  اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزى به مبلغ 100/000 ریال 
به حساب جام شماره 12244112/91 با شناسه 9900680164127 بانک ملت کلیه شعب سراسر کشور به نام جمعیت 

هالل احمر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان واقع در بلوار آیینه خانه مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/04/25
جمعیت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هزینه درج آگهى و کارشناسى مربوطه به عهده برندگان مزایده مى باشد.

قیمت پایه کارشناسى اجاره ماهیانهمکان اجارهردیف
54/000/000 ریالساختمان مسکونى- کوچه غرب بیمارستان کاشانى1
98/500/000 ریالساختمان مدرسه جنب مجتمع فرهنگى ادارى کاشانى2

190/000/000یک باب مغازه واقع در خیابان آپادانا اول3

م الف: 898811

مدیر طرح ساماندهى پروژه ناژوان دیروز در نشست خبرى با اصحاب رسانه 
به تشریح وضعیت ناژوان در سال جارى پرداخت.

سید رسول هاشمیان با اشــاره به اینکه ناژوان در حریم شهر اصفهان با 
یک هزار و 163 هکتار وسعت قرار دارد گفت: ناژوان با این وسعت داراى 

کاربرى هاى خاص حفاظتى و فضاى سبز است.
وى در همین راســتا با اشــاره به اینکه در ناژوان برخى اراضى در حریم 
رودخانه با کاربرى خاص و مابقى با کاربرى کشــاورزى است بیان کرد: 
تاکنون 200 هکتار از اراضى کشاورزى ناژوان تملک و به بیشه زار و درخت 

زار تبدیل شده است.
هاشمیان ادامه داد: حدود 800 هکتار از اراضى ناژوان در اختیار کشاورزان 
است که به باغات خصوصى تبدیل شده و یا در این اراضى صیفى کارى، 

برنج کارى و کاشت درختان مثمر انجام شده است.
مدیر طرح ساماندهى پروژه ناژوان با اشاره تأمین منابع آبى مورد نیاز در 
ناژوان تصریح کرد: اقدامات شهردارى در این دوره احداث مخازن آب است 

و تا کنون چند مخزن آب در ناژوان احداث شده است.
هاشمیان در همین راستا افزود: از جمله اقدامات انجام شده براى تأمین 
منابع آبى در نظر گرفتن کلکتور شمال ناژوان به طول هشت کیلومتر و 

مخزن بتنى در حال احداث است.
وى در ارتباط با اینکه کلکتور آب فضاى سبز ناژوان به شبکه آب اصفهان 
وصل خواهد شد خاطرنشان کرد: در ناژوان 52 کیلومتر مادى وجود دارد که 

از ناژوان سرچشمه مى گیرد و خوشبختانه تمام آن ها آبگیرى شده است.
مدیر طرح ساماندهى پروژه ناژوان در همین راستا ادامه داد: پس از گذشت 
20 سال در مادى رهنان آب جارى شد و در حال حاضر با تمهیداتى که در 

نظر گرفته ایم مشکل کم آبى نداریم.
هاشمیان با اشاره به اینکه در دوره هاى مختلف تالش هاى زیادى براى 
مجموعه ناژوان صورت گرفته تا ریه شهر حفظ شود اظهار داشت: ناژوان 
ریه شهر اصفهان است و با همت شــوراى پنجم در بودجه امسال ردیف 

پایدار تولید اکسیژن براى نگهدارى، توسعه و تملک فضاى سبز تعریف 
شده است.

مدیرطرح ساماندهى پروژه ناژوان با اشــاره به قطع درختان خطرآفرین 
توضیح داد: پوکى درختان با استفاده از دستگاه توموگراف انجام مى گیرد 
و درختان خطرآفرین قطع و کنده این درختــان به چیپس چوب تبدیل 

مى شود و در چال کود و زرى اسکیپ مورد استفاده قرار مى گیرد.
وى با بیان اینکه ســاالنه 30 هزار تن برگ از درختان ناژوان جمع آورى 
مى شود بیان کرد: برگ درختان به منظور تولید خاك برگ به سیلوهاى 
مخصوص انتقال مى یابد تا پس از انجام فرایند فرآورى براى سال هاى 

بعد جهت کوددهى و چال کود استفاده شود.
مدیر طرح ســاماندهى پروژه ناژوان با بیان اینکه حدود سه هزار درخت 
مقاوم به خشکى در حاشــیه مادى هاى ناژوان کاشته شده است تصریح 

کرد: بیش از 170 هزار اصله درخت در ناژوان در اختیار شهردارى است.
هاشمیان با بیان اینکه در 15 ماه گذشته 36 هزار اصله درخت در ناژوان 
کاشته شده است گفت: تعویض خاك بســتر درختان با حفر چهار هزار 
گودچال، کاشــت درختان شــکوفه دار، احداث گذرهاى شکوفه و احیا 

مادى ها از جمله اقدامات انجام شده در ناژوان به شمار مى آید.
وى با بیان اینکه شــهروندان به ناژوان نوعى احساس تعلق دارند و این 
حس تعلق سرمایه اصلى ناژوان است گفت: در بحث سرمایه گذارى اگر 
سرمایه گذارى با رویکرد کشاورزى و طبیعت گردى باشد از سرمایه گذاران 

استقبال مى کنیم.
هاشمیان در همین راســتا تأکید کرد: در ناژوان براى ساخت سازه هاى 
سخت برنامه اى نداریم و چنانچه قرار باشد شهردارى فعالیتى انجام دهد  

اقدامات بر اساس کاربرى فضاى سبز خواهد بود.
مدیر طرح ساماندهى پروژه ناژوان در ارتباط با احداث ایستگاه آتش نشانى 
در ناژوان گفت: این امر در دستور کار قرار گرفته و زمینى به وسعت دو هزار 
و 500 مترمربع براى انجام این پروژه در نظر گرفته شده که از این دو هزار 

و  500متر مربع یک هزار متر ساختمان و بقیه فضاى سبز خواهد بود.

هاشمیان در همین راستا ادامه داد: به سازمان طراحى شهردارى تأکید شده 
که سازه ایستگاه آتش نشانى ناژوان "سازه سبز" باشد.

هاشمیان با بیان اینکه "جاده سالمت 3" ویژه دوچرخه سواران در ناژوان 
احداث مى شود اظهار کرد: در حال حاضر هفت پارکینگ در ناژوان وجود 
دارد که شهروندان مى توانند خودروهاى خود را در آنها پارك و بقیه مسیر 

را پیاده روى کنند.
وى در همین راستا ادامه داد: بر اســاس برنامه ریزى انجام شده در محل 

پارکینگ هاى موجود دو پارکینگ طبقاتى احداث خواهد شد.
مدیر طرح ساماندهى پروژه ناژوان در ارتباط با اقدامات انجام شده در ناژوان 
براى مقابله با کرونا خاطر نشان کرد: نخستین مجموعه اى که درخواست 
تعطیلى مراکز فرهنگــى و تفریحى خود را به منظــور مقابله با کرونا به 
مدیریت شهرى اعالم کرد ناژوان بود و این موضوع را روز پنجم اسفند ماه 

در کمیته خدمات شهرى شوراى شهر مطرح کردیم.
هاشمیان در همین راستا با اشــاره به اینکه تعطیلى مراکز گردشگرى و 
تفریحى ناژوان ضربه زیادى به این مراکز وارد کرد تاکید کرد: سالمتى 

کارکنان و شهروندان از اهمیت زیادى برخوردار است.
وى با بیان اینکه در طول یک سال تنها چهار روز مراکز گردشگرى ناژوان 
تعطیل اســت افزود: درآمد مراکز تفریحى و گردشگرى ناژوان در مقابل 

هزینه هاى سرسام آور نگهدارى فضاى سبز بسیار ناچیز است.
مدیر طرح ســاماندهى پروژه ناژوان با بیان اینکه میدان سالمت ناژوان 
را مى توان به فرهنگســراى بزرگ تبدیل کرد از شهروندان درخواست 
کرد: براى مراجعه به ناژوان حتماً از ماسک استفاده کرده و فاصله گذارى 

اجتماعى را رعایت کنند.
هاشمیان با بیان اینکه براى ساماندهى پارك میرزاکوچک خان پیمانکار 
مربوطه انتخاب شده اســت بیان کرد: پروژه ساماندهى و مناسب سازى 
پارك میرزا کوچک خان با هزینه اى بالغ بر 9 میلیارد و 500 میلیون ریال 

اجرا مى شود.
وى در همین راستا تاکید کرد: پروژه ســاماندهى و مناسب سازى پارك 

میرزا کوچک خان در طول پنج ماه و بنا بر درخواست هاى مکرر شهروندان 
انجام خواهد شد.

مدیر طرح ساماندهى پروژه ناژوان در ارتباط با ترافیک سنگین آخر هفته 
در خیابان باغ فردوس توضیح داد: در بخش نصرآباد به دنبال ایجاد تعریض 
کوچه زاینده رود قبل از باغ پرندگان هستیم تا ترافیک کاهش یابد اما براى 

تعریض خیابان ها در محدوده ناژوان با محدودیت هایى مواجه هستیم.
وى در همین راستا افزود: در جلسه اى با مدیران مناطق 9 و 13 شهردارى 
مقرر شــد طرح ترافیک براى خیابان هاى محدوده نــاژوان جهت رفع 
مشکالت ترافیکى تهیه شود تا شــاهد پس زدگى ترافیک آخر هفته به 

خیابان هاى باغ فردوس نباشیم.
هاشــمیان تعامل ناژوان با نیروى انتظامى را خــوب ارزیابى کرد و خبر 
داد: در آینده نزدیک پلیس دوچرخه سوار براى برقرارى امنیت بیشتر به 

ناژوان مى آید.
مدیر طرح ساماندهى پروژه ناژوان با اشاره به  تعامل مدیریت ساماندهى 
ناژوان با سازمان جهاد کشــاورزى گفت: با جهاد کشاورزى توافق شده 
تا کشــاورزانى که قصد احیاى باغات خود را دارند توسط ناژوان به جهاد 
کشاورزى معرفى شوند و خوشــبختانه در ناژوان مشکلى با کشاورزان 

نداریم.
هاشمیان با بیان اینکه در سال جارى براى نخستین بار عوارض ویژه اى 
براى فضاى سبز به ویژه در منطقه ناژوان در نظر گرفته شده است تصریح 
کرد: این درآمد براى توسعه، نگهدارى و گسترش زیرساخت هاى ناژوان 

استفاده شود.
وى افزود: از ابتداى سال جارى سه درصد مبلغ تراکم تمامى پروانه هاى 
ساختمانى به حساب مجزایى واریز مى شــود تا براى توسعه و نگهدارى 

فضاى سبز ناژوان هزینه شود.
مدیر طرح ساماندهى پروژه ناژوان با تاکید بر اینکه براى آبیارى ناژوان به 
هیچ عنوان از آب زاینده رود استفاده نمى شود تصریح کرد: براى توسعه 
فضاى سبز و درختان ناژوان، کاشت و بهبود درختان احداث مخزن آب در 

دستور کار قرار گرفته است.
مدیر طرح ساماندهى ناژوان ادامه داد: ســال گذشته بیش از 30 میلیارد 

تومان براى نگهدارى ناژوان هزینه شده است.
وى با تأکید بر اینکه در ناژوان ساخت و ساز خالف نداریم تصریح کرد: با 
توجه به فعالیت سیستم کنترل و نظارت به هیچ وجه در ناژوان ساخت و ساز 

خالفى انجام نمى شود.
مدیر طرح ساماندهى پروژه ناژوان با اشــاره به موضوع قطع درختان در 
ناژوان تاکید کرد: قطع درختان جرم سنگینى دارد و افراد خاطى به حبس و 

جریمه محکوم خواهند شد.

مدیر طرح ساماندهى پروژه ناژوان، آخرین وضعیت «ریه شهر اصفهان» را تشریح کرد

800 هکتار از اراضى ناژوان در اختیار کشاورزان است 
محیا حمزه


