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نقش سشوار در نابود کردن موهاى شما!کشف بقایاى عصر صفوى در خانه تاریخى بخردىمحسن چاوشى هم براى «هم گناه» خواندصدور مجوز استخدام  25 هزار معلم و باز هم منفى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با ماسک
چقدر از کرونا 

در امانید؟

قرار نیست به جاى حمام شیخ بهایى هتل بسازند
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کاهش 50 درصدى 
فروش پیتزا در اصفهان

زمان قطعى آغاز 
سال تحصیلى 15 شهریور است

درشکه چى هاى 
نقش جهان هم 

پروتکل بهداشتى دارند دیپلماسى کرونا 5
عامل رشد 

ارتباط  اصفهان با 
خواهر خوانده ها

نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد استفاده از ماسک 
خطر ابتال به ویروس کرونا را تا 65 درصد کاهش 

مى دهد.
به گفته کارشناسان بهداشتى، دو روش اصلى براى 

انتقال کروناویروس وجود دارد که نخستین روش از ...

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهردارى 
اصفهــان روز ســه شــنبه در گفتگــوى زنده 
اینستاگرامى با اصحاب رسانه با بیان اینکه شیوع 
ویروس کرونا مانــع برگزارى برخى رویدادهاى 
بزرگ در اصفهان شــد، گفت: همیــن تهدید و 
بحرانى که با آن مواجه شــدیم به یک مســئله 
مشــترك در حوزه دیپلماسى شــهرى تبدیل 

شد.
4

تپه اشرف بخشى از یک شهر اشکانى استتپه اشرف بخشى از یک شهر اشکانى است
بعد از پیدا شدن گورخمره ها در این تپه، حاال کشف بقایاى بعد از پیدا شدن گورخمره ها در این تپه، حاال کشف بقایاى 22 کارگاه تاریخى نشان مى دهد کارگاه تاریخى نشان مى دهد

 این نقطه تنها یک گورستان چند هزار ساله نبوده است این نقطه تنها یک گورستان چند هزار ساله نبوده است
3

شایعه تخریب قریب الوقوع اثر معروف 400 ساله در اصفهان تکذیب شد

برگزارى کنسرت 
در روزهاى کرونایى 

مسخره است

با ثبات ترین مربیان فوتبال ایران
مهدى تارتار و امیر قلعه نویى باثبات ترین مربیان شاغل در لیگ برتر 

فوتبال ایران به شمار مى روند.
در شرایطى تغییرات متعدد روى نیمکت تیم ها در لیگ نوزدهم 
به یک رکورد عجیب رسیده و حاال نزدیک به 40 مربى در 16 تیم 
لیگ برترى رفت و آمد داشته اند، دو سرمربى هستند که باید به 

دلیل ثبات روى نیمکت از آنها صحبت کرد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اجراى 160 پروژه 
آبخیزدارى در 21 

شهرستان استان اصفهان 
طى سال گذشته

پنج شنبه تابستانى و بارانى در انتظار اصفهان
هواشناسى اعالم کرد
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بنگر، شاکى از اینکه بنگر، شاکى از اینکه 
چرا عکسش نیستچرا عکسش نیست

آگهى مزایده (مرحله دوم- نوبت دوم)

حسین امیرى: مدیر امور مالى                              حبیب قاسمى: شهردار شهرضا

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه 219 مورخ 98/09/11 شوراى اسالمى شهر اجاره بهداشتى نمودن 
کانال زباله را از طریق مزایده عمومى به افراد یا شرکت هاى واجد شرایط براى مدت یکسال واگذار نماید.

لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 
53241010 داخلى 241 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.

* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 99/05/04، دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع 
در واحد حراست شهردارى مرکزى

* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یکشــنبه مورخ 99/05/05 در محل شهردارى شهرضا (حضور متقاضیان بالمانع 
مى باشد)

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 100/000/000 ریال (یکصد میلیون ریال) را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 

3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
م الف: 915459

آگهى مناقصه (مرحله اول- نوبت دوم)

حسین امیرى: مدیر امور مالى                              حبیب قاسمى: شهردار شهرضا

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم از دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ 1399/04/15 شوراى اسالمى 
شهر تعمیر و بازسازى تعداد 58 دستگاه اتوبوس هاى واحد خطوط شهرى موجود در واحد مدیریت و حمل و نقل شهردارى را از 

طریق مناقصه عمومى به افراد یا شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 

53241010 داخلى 241 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 99/05/04، دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع 

در واحد حراست شهردارى مرکزى
* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یکشــنبه مورخ 99/05/05 در محل شهردارى شهرضا (حضور متقاضیان بالمانع 

مى باشد)
* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5 ٪ مبلغ پایه مناقصه و یا مبلغ سپرده برآورد شده توسط شهردارى را ضمانت نامه بانکى 
و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.

* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
م الف: 915848* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

تعمیر و بازسازى تعداد 58 دستگاه اتوبوس هاى واحد خطوط شهرى

اجاره بهداشتى نمودن کانال زباله شهردارى

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى 
(فشرده) یک مرحله اى

((احداث مخزن و شیرخانه2000 متر مکعبى آب شاپور آباد منطقه برخوار)) 
مناقصه شماره 99-2-54

 شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشــرده)، احداث مخزن و شیرخانه2000 متر مکعبى آب
 شاپور آباد منطقه برخوار به شماره (2099001434000007) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.                                                                                      

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/24  مى باشد.

نوبت اول

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
99/05/01سه شنبه15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

99/05/11شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
99/05/12یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نام نشریه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/04/25
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معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: یک 
پنجم فوتى  هاى روزانه کشور مربوط به بیماران کرونایى 

است و این یک زنگ خطر جدى و نگران کننده است. 
ایرج حریرچى بیان کــرد: روزانه حــدود 1050 نفر در 
کشور جان خود را از دست مى دهند که بیش از 200 تن 
از آنها بیماران کرونایى هســتند. وى ادامه داد: هر چند 
بیشــتر فوتى هاى ویروس کرونا را افراد مسن و داراى 
بیمارى زمینه اى تشــکیل مى دهند اما در صورت نبود 
این ویروس این طیف از افراد تا چندین سال دیگر عمر 

مى کردند.
حریرچى درباره عوامل مؤثــر در بروز کرونا گفت: یکى 

از عوامــل ابتال به کرونا مســافرت هاســت که طبق 
بررسى هاى صورت گرفته ســاکنان استان هاى قرمز 
کرونایى براى دورى از این بیمارى بیشتر سفر مى روند. 
وى ادامه داد: این قبیل مسافرت ها به مثابه بمب ساعتى 
است چرا که این افراد بیشتر استان هاى سفید را به عنوان 

مقصد سفر انتخاب مى کنند.
 حریرچى گفت: برگــزارى مجالــس و دورهمى هاى 
خانوادگى مهمترین علت افزایش آمار مبتالیان به کرونا 
ویروس گزارش شده است به طورى که در مواردى شاهد 
ابتالى200 نفر در یک مراسم عروسى و 1000 نفر مبتال 

در یک مراسم ترحیم بوده ایم.

معاون پارلمانى وزارت آموزش و پرورش از اختصاص 25 
هزار ردیف استخدامى براى سال تحصیلى جدید خبر داد.

قاسم احمدى الشــکى درباره زمان اجراى قانون تعیین 
تکلیف استخدامى معلمان حق التدریسى و آموزش یاران 
نهضت سوادآموزى مصوب مجلس دهم، تصریح کرد: این 
قانون شامل سه گروه نیرو هاى پیش دبستانى، نیرو هاى 
شــرکتى و خرید خدمات آموزشــى و نیرو هاى نهضت 
سوادآموزى مى  شــود که به تفکیک، تشریفات قانونى هر 
گروه در حال اجرایى شدن است. وى  اضافه کرد: نیرو هاى 
پیش دبستانى، نیرو هاى شرکتى و خرید خدمات آموزشى 
نیاز به آزمون نداشتند، ولى نهضتى ها آزمونى در تاریخ 20 

تیرماه دادند که نتایج آن نیز به زودى مشخص مى شود.
احمدى الشکى گفت: افرادى که مشمول بازه زمانى تعریف 
شده در قانون مى شوند باید پس از طى یک دوره آموزشى در 
دانشگاه فرهنگیان به تناوب تا سال 1400 جذب آموزش و 
پرورش شوند.  وى یادآور شد: سازمان امور استخدامى امسال 
حدود 25 هزار ردیف اســتخدامى براى این نیرو ها در نظر 
گرفته و مجموع نفراتى که مشمول قانون فوق مى شوند، 
حدود 55 هزار نفر اســت. بر این اساس مقرر شده تا پایان 
تابستان دوره هاى آموزشى براى 25 هزار معلم در دانشگاه 
فرهنگیان برگزار شود تا معلمان پس از اخذ نمره قبولى در 

سال تحصیلى جدید در کالس ها حاضر شوند.

یک پنجم فوتى هاى روزانه 
بر اثر کروناست

صدور مجوز استخدام
 25 هزار معلم

نقض یک تصور کرونایى
مدیر امور بیمارستان هاى دانشگاه    انتخاب |
علوم پزشکى شهید بهشتى گفت: بررسى مراجعات 
جدید مسئله ایجاد ایمنى دائمى در بهبودیافتگان به 
کرونا را نقض کرده  است چراکه بیمارانى که یک 
بار در اسفند و فروردین مبتال شده اند، امروز مجدداً 
با عالئم متفاوت و شاید شدیدتر به بیمارستان ها 

مراجعه مى کنند.

کودك 8 ساله قاتل شد
در جدال دو برادر هشت و 12 ساله    رکنا |
اهل فارس حادثه مرگبارى رقم خورد. مأموران 
در بررسى هاى اولیه مطلع شدند که دوشنبه شب 
کودکى هشت ساله بخاطر یک دستگاه گوشى 
موبایل با برادر خود بحــث و جدل کرده و با چاقو 
وى را از ناحیه سینه مجروح نموده و مجروح پس 
از انتقال به بیمارســتان به دلیل شدت جراحات 
وارده فوت کرده اســت. مأموران کودك هشت 

ساله را دستگیر و به مراجع قضایى معرفى کردند.

ماسک ها 
بازیافت نمى شوند

معاون بهداشــت وزیر بهداشــت    رکنا |
در واکنش به انتشــار فیلمى در فضا مجازى که 
انتشارکننده مدعى اســت در ایران است و افراد 
ماسک هاى استفاده شــده را شسته و اتو کرده و 
دوباره به چرخه فروش باز مى گردانند گفت: این 
فیلم و مشابه آن در فروردین ماه هم منتشر شد. 
همان زمان مشخص شد که متعلق به ایران نیست، 
بعد دوباره برخى گفتند که این ماسک ها را براى 
ایران آماده مى کنند. علیرضا رئیسى تأکید کرد: 

کشور ما نیازى به بازیافت ماسک ندارد.

خطر جدى 
بیمارى هاى غیرواگیر

  ایسنا| سیما ســادات الرى، سخنگوى 
وزارت بهداشــت با بیــان اینکــه 88 درصد از 
مرگ ومیرهاى ناشــى از بیمارى کووید- 19 در 
افرادى اتفاق افتاده که به یکــى از بیمارى هاى 
غیرواگیر مانند بیمارى هاى قلبى و عروقى، تنفسى، 
سرطان ها و دیابت مبتال بودند گفت: این موضوع 
اهمیت ایجاد توزان میان ارائه خدمات به بیماران 
مبتال به کووید- 19 و بیماران مبتال به بیمارى هاى 

غیرواگیر را بیش از پیش نشان مى دهد.

قیمت سمعک 5 برابر شد!
  تسنیم| مدیرعامل انجمــن دفاع از 
حقوق معلوالن ایران از حــذف ارز دولتى براى 
تهیه سمعک از سوى وزارت بهداشت خبر داد و 
گفت: با این اقدام قیمت سمعک پنج برابر افزایش 
یافته اســت و منجر به بازمانــدن دانش آموزان 
و دانشــجویان ناشــنوا از تحصیل خواهد شد. 
على همت محمودنژاد خاطرنشان کرد: قیمت این 
وسیله توانبخشى با ارز 4200 تومانى چهار تا 20 

میلیون تومان بود.

باز  هم گرانى زعفران
  مهر | قیمت زعفران رشد 15 درصدى را 
تجربه کرده است. هم اکنون قیمت هر کیلوگرم 
طالى سرخ حداقل 6/5 میلیون تومان و حداکثر 
10/5 میلیون تومان است. پیش بینى تولید زعفران 

براى سال جارى حدود 500 تن است.

اتفاق بى سابقه 
  ایسنا| به دلیل آسیب هاى ناشى از شیوع 
ویروس کرونا و آثارى که بر فعالیت کسب و کار 
داشــته، حدود 195 میلیون نفر - ساعت از حجم 
ساعت کار شاغالن و حداقل پنج ساعت از ساعت 
کارى کم شده است که اتفاقى بى سابقه به شمار 

مى رود.

اعدام شد، اعدام مى شود
  انتخاب | غالمحســین اســماعیلى از اعدام 
«رضا عسگرى»، جاسوس سیا و اجراى حکم اعدام 
«موســوى مجد» نیز در آینده خبر داد. ســخنگوى 
قوه قضاییه در پاســخ به ســئوالى مبنى بر اینکه آیا 
حکم اعدام «موســوى مجد» که در زمان حضورش 
در ســوریه، خبرهاى مربوط به محل تردد و اسکان 
سردار شهید سلیمانى و برخى فرماندهان و مستشاران 
نظامى ایران را در قبال دریافت پول، به سرویس هاى 
اطالعاتى مى داد اجرا شــده یا خیــر؟ گفت: اینگونه 
نیســت که وقتى حکــم قطعى شــد بالفاصله اجرا 
شــود اما جزو احکام قطعى الزم االجراى ماســت. 
وى افزود: ما حکم مشــابهى را هفته قبل اجرا کردیم 
در ارتبــاط با یکى دیگر از جاسوســانى کــه کارمند 
بازنشســته هوافضــاى وزارت دفــاع کشــور بود و
 سال ها در این وزارتخانه کار کرده بود و با بازنشستگى 
پیش از موعد در ســال 95 بازنشسته شــده بود و در 
ســال هاى پایانى خدمــت و بعد از بازنشســتگى به 
سرویس سیا وصل شــده بود و به علت اینکه آشنایى 
با فعالیت هاى موشــکى ما داشــت برخى از آن را به 
ســازمان ســیا فروخت و پول گرفت که شناسایى و 
بازداشــت و محاکمه و محکوم به اعدام شد و هفته 
گذشــته حکمش اجرا شــد. او آقاى رضا عسگرى

 بود.

رونمایى از 
کاندیداى پرحاشیه 

صفحه اینستاگرام منسوب     اعتماد آنالین |
به حسن عباســى با انتشــار پســتى در این شبکه

 اجتماعى به صورت تلویحى ورود این کنشگر سیاسى 
به عرصه انتخابات 1400 را رســانه اى کرد. عباسى 
به دلیــل ادعاها و اظهــارات جنجالى خــود درباره  
موضوعات مختلف مشهور است. او پیش تر از تشکیل 
وزارتخانه هاى مسجد، غذا، انرژى، کدآمایى و آسایش 

دفاع کرده بود.

بیکارترین استان کشور 
   خبر آنالین | داده هاى مرکز آمار ایران نشان 
مى دهد استان لرســتان با نرخ بیکارى 21 درصد به 
عنوان بیکارترین استان ایران در بهار امسال شناخته 
شده است. بر اساس آمار ارائه شده، این نرخ در مدت 
مشابه پارســال16/3 درصد بوده است. پس از استان 
لرستان نیز استان چهارمحال و بختیارى با نرخ 19/1 
درصد و استان هاى کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به 
ترتیب با 13/8 و13/1 درصد بیشترین نرخ بیکارى را در 
کشور داشته اند. کمترین نرخ بیکارى در بهار امسال نیز 
به ترتیب مربوط به خراسان جنوبى، اردبیل، مازندران، 

مرکزى و فارس است.

یک دروغ بزرگ است
بیژن نامدار زنگنــه، وزیر نفت     خانه ملت |
درخصوص امکان افزایش قیمــت گازوئیل، گفت: 
این یک دروغ بزرگ اســت که خارجى ها به منظور 
عصبانى و ناراحت کردن مردم ایران به راه انداخته اند. 
وى ادامه داد: هیچ برنامه، ایده، طرح و پیشنهادى در 
هیچ سطحى براى افزایش قیمت گازوئیل وجود ندارد 
و باوجود تکذیب هاى مکرر باز هم این جنگ روانى را 

علیه مردم ایران ادامه مى دهند.

ظریف 
به بغداد مى رود؟

منابع عراقى از سفر قریب الوقوع وزیر    تابناك |
امور خارجه کشورمان به بغداد خبر دادند. یک منبع آگاه 
اعالم کرد که محمد جواد ظریــف، وزیر امور خارجه 
ایران یک شــنبه هفته آینده به بغداد سفر مى کند و با 
نخســت وزیر، رئیس جمهور، رئیس پارلمان عراق و 
دیگر مقامات سیاسى این کشور دیدار و گفتگو مى کند. 
این منبع آگاه عراقى اعالم کرده اســت که ظریف در 
دیدارهایش با مقامات عراقى در مورد مسائل مشترك 
دو کشــور و مســئ له ویروس کرونا بحــث و رایزنى

 مى کند.

خبرخوان

اکبر ترکان، مشــاور پیشــین رئیس جمهور و فعال 
سیاسى اصالح طلب درباره تندروى هاى مجلس علیه 
دولت گفت: نمایندگان کنونى مخالفان رقابت هاى 
انتخاباتــى هســتند و جبهه مقابــل رئیس جمهور 
در انتخابات هاى گذشــته بودند امــا رئیس جمهور 
اســتیضاح نمــى شــود و نماینــدگان تنها حرف

 مى زنند.
ترکان افزود: در ایران رقبا یک نفس با رئیس جمهور 
پیروز مقابله مى کنند تا او را از پا بیاندازند. اقدامات این 
مجلس که مى خواهد همه نارسایى هاى مجلس را 
متوجه رئیس جمهور کند نادیده گرفتن دشمنى هاى 
ایاالت متحده است. آیا مشکالت کشور برمى گردد 

به تصمیمات رئیس جمهور و هیئــت وزیران یا به 
تحریم هاى ظالمانه  آمریکا و ترامپ؟ اثرات تحریم و 
دشمنى هاى اسرائیل، عربستان و آمریکا را نمى توان 

نادیده گرفت.
این فعــال سیاســى اصالح طلب با اشــاره به نامه 
12 رئیــس کمیســیون مجلس بــه رئیس جمهور 
عنوان کرد: در نامه اى که 12 رئیس کمیســیون به 
رئیس جمهور نوشــتند در واقع این مسائل را نادیده 
گرفتند و همه مسائل را به  رئیس جمهور برگردانده اند 
اما به دلیــل اینکــه نمایندگان مشــکل اصلى را 
نشــناخته اند قادر به حل مسائل کشــور نخواهند

 بود. 

ســخنگوى وزارت خارجه چیــن در کنفرانس خبرى 
روزانه اش تأکید کرد این کشور به توسعه روابط دوستانه 
با ســایر کشــورها از جمله ایران اهمیت مى دهد. یک 
خبرنگار از سخنگوى وزارت خارجه چین درباره جزئیات 
ادعایى منتشرشده از ســند همکارى پکن-تهران در 
روزنامه آمریکایى نیویورك  تایمز پرسید و گفت که آیا او 
مى تواند جزئیات منتشرشده در این روزنامه درباره سند 

مذکور را تأیید کند یا خیر.
«چان یونگ» گفت: «چین به توسعه روابط دوستانه و 
مبتنى با همکارى با کشورهاى دیگر اهمیت مى دهد. 
ایران، کشور دوست اســت که از مبادالت و همکارى 

نرمال با چین برخوردار است. درباره سئوال خاص شما 
اطالعاتى ندارم.»

پیش از این، برخــى تحلیلگران سیاســى گفته بودند 
مباحث مطرح شده درباره توافق 25ساله ایران و چین، 
صرفًا خواست یکسویه ایران است و بعید به نظر مى رسد 
چینى ها با آن همراهــى کنند. عباس عبــدى در این 
رابطه گفت: «این قرارداد خواست ایران است، نه چین؛ 

چینى ها 9 ماه است جواب آن را نداده اند.»
احمد زیدآبادى هم اظهار کرد: «چینى ها با چه انگیزه اى 
قرار است تن به قراردادى دهند که ساالنه میلیاردها دالر 

هزینه به آنها تحمیل مى کند؟» 

نزاع مرگبار اتباع خارجى که از جشن عروسى در یکى از 
تاالرهاى مشهد آغاز و به بیرون از تاالر کشیده شد، به 
قتل نوجوان 17 ساله مهمان انجامید. این حادثه زمانى 
رخ داد که در شب هاى وحشتناك کرونایى و در شرایطى 
که مشــهد در وضعیت قرمز قرار دارد، جشــن عروسى 
در یکى از تاالرهاى اطراف منطقه التیمور برگزار شــد. 
عقربه هاى ساعت دقایق اولیه بامداد را نشان مى داد که 
دو جوان در حالت «چشم تو چشم!» قرار گرفتند. همین 
نگاه معنى دار منجر به مشــاجره لفظى بین سه برادر از 

یک سو و چند هموطن دیگرشان از طرف دیگر شد.
به گزارش روزنامه «خراسان»، متصدى تاالر، آنها را که 
طبق برخى اظهارنظرها، حالت طبیعى نیز نداشــتند، به 

بیرون از تاالر راهنمایى کرد تا درون تاالر نزاعى رخ ندهد 
اما این مشاجره به دلیل غرور چند جوان پایانى نداشت و 
بدین ترتیب درگیرى به بیرون از باغ تاالر کشید. در اثناى 
این درگیرى ناگهان تیغه چاقو در فضا درخشید و بر قلب 
نوجوان 17 ســاله اى به نام «حفیظ ا...» نشست. چند 
دقیقه بعد، نوجوان مجروح به بیمارستان شهید هاشمى 
نژاد مشهد انتقال یافت اما بر اثر عوارض ناشى از اصابت 

ضربه کارد به قفسه سینه جان خود را از دست داد. 
نیروهاى انتظامى موفق شــدند «عارف»  نوجوان 16 
ساله متهم به قتل را پس از یکسرى عملیات اطالعاتى 
دستگیر کنند که در نهایت دو برادر وى نیز روز بعد خود را 

تسلیم قانون کردند. 

ترکان: روحانى استیضاح نمى  شود

واکنش سرد چین به اخبار توافق 25ساله با ایران

عروسى خونبار در مشهد!

گرچه پیش از این اعالم شده بود زمان آغاز سال تحصیلى 
15 شهریور ماه است اما پس از آن و به دنبال شدت گرفتن 
شیوع کرونا در کشور این گمانه مطرح شد که ممکن است 
بار دیگر این زمان تغییر کند. اما محسن حاجى میرزایى، 
وزیر آموزش و پرورش در این باره گفت: قطعاً شروع سال 
تحصیلى 15 شهریور ماه است اما اینکه در 15 شهریور آغاز 
سال تحصیلى را چگونه برگزار کنیم، بستگى به شرایط 
دارد. شرایطى که امروز نه وزارت بهداشت و نه هیچکس 

در هیچ جاى دنیا نمى تواند آن را پیش بینى کند.
وى افزود: ما سه سناریو را طراحى کرده ایم و با هر وضعیتى 
که پیش بیاید این سناریوها را از 15 شهریور پیاده مى کنیم. 
یکى از این سناریوها این است که شرایط سفید باشد که 
تقریبًا غیرمحتمل ترین شرایطى اســت که قابل پیش 
بینى اســت اما در این صورت ســال تحصیلى با حضور 
دانش آموزان در مدارس آغاز مى شود. سناریوى دوم که 
محتمل تر است این است که با شرایط زرد روبه رو شویم که 
در این صورت مى توانیم حضور دانش آموزان در مدارس 
را داشته باشیم اما با رعایت پروتکل هاى دقیق بهداشتى 
و تعداد کنترل شده دانش آموزان در کالس هاى درس و 
رعایت کامل فاصله فیزیکى. از همین رو تعطیلى پنج  شنبه 
را لغو کردیم تا بتوانیم مدارس را در این شرایط به صورت 
زوج و فرد میان تعداد دانش آموزان کالس تقسیم کنیم. 
دانش آموزانى هم که روزهــاى زوج در مدارس حضور 
دارند در روزهاى فــرد مى توانند به صورت غیر حضورى 
به تکالیفشان برســند و یا از آموزش هاى غیر حضورى 

بهره بگیرند.
وى با اشاره به سناریوى سوم گفت: در شرایطى که ما اجازه 
نداشته باشیم در مقاطعى از سال تحصیلى، حضور دانش 

آموزان سر کالس را داشته باشــیم، سناریوى سوم را اجرا 
مى کنیم که آموزش کامًال مجازى است. حال ممکن است 

این مقاطع یک ماه یا یک هفته باشد و یا در برخى مناطق این 
محدودیت گذاشته شود و در منطقه دیگر محدودیتى نباشد.

زمان قطعى آغاز سال تحصیلى
 15 شهریور است

  آزاده سهرابى/ خبرگزارى مهر |

 
رئیس اتحادیه نان سنتى گفت: برخى مسئوالن معتقدند 
چون گندم گران نشده نان هم گران نمى شود در حالى 
که باید گفت آرد حدود 25 تا 30 درصد هزینه تمام شده 
نان را تشــکیل مى دهد و آن 75 درصــد دیگر قیمت 
تمام شده مربوط به ســایر هزینه هاى آب، برق، گاز و 
دستمزد کارگر است که هرســال نیز افزایش مى یابد. 
یعنى اگر قرار باشــد در تمام بخش هــا افزایش قیمت 
رخ دهد، طبیعتًا نــان نیز نباید از این قاعده مســتثنى

 باشد.
بیژن نوروز مقدم در پاســخ به این ســئوال که آیا نان 
گران مى شود، گفت: سال گذشــته بعد از پنج سال که 
نرخ نان اعالم نشــده بود و نانواها در تنگنا قرار گرفته 
بودند دولت با تشکیل جلسات متعدد به خواسته  اتحادیه  
نان ســنتى رســیدگى کرد. در حقیقت خواسته ما این 
بود که بعد از پنج ســال و با توجه به افزایش هزینه ها 
یعنى آب، بــرق و گاز قیمت نان تقریبًا دو برابر شــود 
اما در نهایت توافقى صــورت گرفت و قیمتى نیز اعالم

 شد.
وى اضافه کــرد: درخواســت افزایش نرخ نــان را به 
همه ســازمان ها ارســال کردیم زیرا معتقدیم با توجه 
به افزایش هزینــه ها و تورم، بســیارى از هزینه هاى 
نانوایــان پــاس نمــى شــود. از  مســئوالن هــم 
درخواســت کردیــم که هرچه ســریع تــر فکرى به 
حال این صنــف کنند و اجــازه دهند نانوایــان مانند 
ســایر  اصنــاف بتوانند هزینه هــاى خــود را تأ مین 

کنند.

درخواست نانوایان براى گران شدن نان
  سپیده رشید پورایى / خبرگزارى ایسنا |
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آخرین آمار ابتال به کرونا 
در اصفهان 

آرش نجیمى، سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
با تاکید به ابتال و بسـترى 108 بیمار جدید مشکوك به 
کووید 19 در بیمارستان هاى استان به جز شهرستان هاى 
کاشـان و آران و بیـدگل در 24 سـاعت منتهى بـه روز 
چهارشـنبه خاطرنشـان کرد: اکنون تعداد کل بیمارانى 
که در شهرستان هاى استان به جز کاشـان و آران و بید 
گل با تشخیص کرونا بسترى هستند 717 نفر است که 
از این تعداد 128 نفر وضعیت وخیم ترى دارند و در بخش 
مراقبت هاى ویژه و آى سى یو هاى مراکز درمانى در حال 

دریافت خدمات درمانى هستند.

ورود ریل ذوب آهن 
به بورس کاال

معاون بازاریابى و فروش شرکت ذوب آهن از حضور ریل 
تولیدى شرکت ذوب آهن اصفهان براى اولین بار در سال 
جهش تولید در بورس کاال خبـر داد. بهزاد کرمى گفت: 
شرکت ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده ریل کشور 
براى اولین بار و داوطلبانه این محصول را در بورس کاال 
عرضه مى کند. وى اظهار کرد: با توجه به سیاست هاى 
دولت نیاز کشور به ریل براى توسعه خطوط ریلى بین 90 
تا 100 هزار تن  در سال پیش بینى مى شود و ذوب آهن 
براى تولید 120 هزار تن ریل با توجه به سفارش مشترى 

برنامه ریزى کرده است.

همایش با موضوع 
مواجهه با کرونا 

رئیس دانشگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آباد از برگزارى 
همایش ملى «تولید دانش سالمتى در مواجهه با کرونا و 
حکمرانى در جهان پساکرونا» با 10 محور در این دانشگاه 
خبر داد. امیررضا نقش اظهار کرد: این همایش به همت 
مرکز تحقیقات توسـعه علـوم پرسـتارى و مامایى این 
دانشـگاه، آبان سـال جارى به صورت تلفیقى مجازى و 

حضورى برگزار مى شود.  

روابط عمومى 
دانشگاه صنعتى اول شد

در جشـنواره روابط عمومى هاى برتر دانشگاه ها، مراکز 
پژوهشى و پارك هاى علم و فناورى کشور، روابط عمومى 
دانشگاه صنعتى اصفهان با کسب عنوان نخست کشور 
در دو شاخص از سه شاخص عمومى دانشگاه هاى الف، 
در صدر روابط عمومى هاى برتر وزارت علوم، تحقیقات 

وفناورى قرار گرفت. 

5 تن علوفه سوخت
فرمانـده انتظامی شهرسـتان اصفهـان از آتش گرفتن 
یک زمین کشـاورزى و سـوختن بیش از پنج تن علوفه 
پرس شده داد.  سرهنگ محمدرضا خدادوست گفت: در 
بررسـى هـاى اولیه مشـخص شـد آتـش یـک زمین 
کشاورزى توسط باد به زمین کنارى سرایت کرده است و 
باعث آتش سوزى شده است. سرهنگ خدادوست ادامه 
داد: این حادثه تلفات جانى نداشـت ولى 5/5 تن علوفه 

پرس شده در آتش سوخت.

دیدار با 
مدیرکل بنیاد مسکن استان

رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شهر نصرآباد با مدیرکل 
بنیاد مسکن استان اصفهان پیرامون بررسى و رفع برخى 
مسائل مرتبط با فعالیت هاى بنیاد مسکن تشکیل جلسه 
دادند. در این جلسـه که قـوى بیان، معاون بازسـازى و 
فقیهى نیـا، مدیر بنیادمسـکن شهرسـتان اصفهان نیز 
حضور داشتند در رابطه با واگذارى زمین به افراد نیازمند، 
شرایط و ضوابط واگذارى  زمین هاى مورد نظر، طراحى 
نقشه هاى ساختمانى با متراژ کم و با حداقل هزینه، صدور 
پروانه ساختمانى، نحوه نظارت بر ساخت و سازها و میزان 
تسهیالت مسکن به متقاضیان، بحث و تبادل نظر گردید. 
در پایان از زحمات و پیگیرى هاى خانى، مدیرکل و فقیهى 
نیا مدیر بنیادمسـکن شهرسـتان اصفهان تقدیر بعمل

 آمد.

خبر

در پى انتشار شایعاتى در فضاى مجازى مبنى بر تخریب 
حمام تاریخى شیخ بهایى به منظور ساختن هتل، فریدون 
الهیارى مدیرکل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان با رد این شایعه گفت: هیچ 
انســان عاقلى این خبر را باور نمى کند و به صراحت آن 

را تکذیب مى کنم.
او ادامه داد: حمام شــیخ بهایى در دســت مرمت است، 
مرمت این اثر تاریخى به دو مرحله تقسیم مى شود. مرحله 
اول مرمت این حمام در اردیبهشت سال 98 به پایان رسید 
و منتظر هستیم تا پس از ابالغ اعتبارات سال 99 مرحله 

دوم مرمت را آغاز کنیم.

الهیارى بیان کرد: این حمام با توجه به اینکه 400 سال 
فعال بوده است به شدت آسیب دیده است، نیرو هاى ما 
تمام الیه هایى که طى این 400 سال در سقف، دیوار ها 
و کف حمام ایجاد شــده را بر مى دارند تا به الیه اصلى 
صفوى برســند تا وقتى به الیه اصلى در دوران صفوى 

رسیدند مرمت هاى اصلى را انجام دهند.
الهیارى افزود: در مرحله دوم مرمت اقداماتى مثل مرمت 
ستون ها، سقف، آبراهه ها، کاشى ها و استحکام بخشى 
قسمت هایى که نیاز به استحکام دارد انجام مى شود. اگر 
اعتبارات و ردیف مالى سال 99 ابالغ شود کمتر از شش 

ماه مرمت این اثر به پایان مى رسد.

معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان با بیان اینکه تابســتان امسال مصرف آب در 
اصفهان نسبت به شرایط نرمال (فروردین 1398) بیش 
از 40 درصد افزایش خواهد داشــت، اظهار کرد: بر پایه 
آمار موجود سال هاى قبل، مصرف آب در فصل تابستان 
30 درصد افزایش دارد از ســوى دیگر امســال شیوع 
بیمارى کرونا نیز بر مصرف آب 18 درصد افزوده است 
از این رو پیش بینى مى کنیم در تابستان امسال نسبت 
به شرایط نرمال بیش از 40 تا 45 درصد افزایش مصرف 

داشته باشیم.
ناصر اکبرى گفت: در حال حاضــر 90 درصد نیاز آبى 

ســامانه اصفهان بزرگ از تصفیه خانه آب بابا شیخعلى 
و 10 درصد از چاه هاى فلمن و چاه هاى متفرقه تأمین 

مى شود.
وى اضافه کرد: نزدیک بــه یکصد حلقه چاه متفرقه در 
سطح شــهرهاى مختلف وجود دارد که بسیارى از آنها 

حدود چهار تا پنج لیتر بر ثانیه ظرفیت تولید آب دارند.
اکبرى گفــت: حدود یک مــاه تــا 40 روز آینده پیک 
گرما را خواهیم داشــت که اگر مردم همراهى کنند و 
شــرکت آبفا در مدیریت فشــار و توزیع نهایت دقت را 
داشته باشد تابستان امسال از بحران آب عبور خواهیم

 کرد.

10 درصد آب شرب اصفهان از 
چاه تأمین مى شود

قرار نیست به جاى 
حمام شیخ بهایى هتل بسازند

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
روز سه شنبه در گفتگوى زنده اینستاگرامى با اصحاب 
رسانه با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا مانع برگزارى 
برخى رویدادهاى بزرگ در اصفهان شد، گفت: همین 
تهدید و بحرانى که با آن مواجه شــدیم به یک مسئله 

مشترك در حوزه دیپلماسى شهرى تبدیل شد.
ایمان حجتى در ادامه با اشاره به اســتفاده اصفهان از 
تجربیات شهرهاى خواهرخوانده در ایام شیوع ویروس 
کرونا، اظهار کرد: کرونا امروز یک درد مشترك در جهان 
است، در شرایط کنونى سایه تحریم هاى ظالمانه نیز بر 
کشور ســنگینى مى کند و به همین منظور مکاتباتى با 

شهرهاى خواهرخوانده داشته ایم.
وى در ادامه افزود: این مکاتبات در راستاى باز تعریف 
دیپلماسى بحران با 13 شهر خواهر خوانده انجام شده 
و در ضمن آن آگاه سازى از وضعیت شهرهاى دیگر و 

اصفهان صورت گرفته است.
حجتى بــه خواهرخواندگــى اصفهان با 13 شــهر و 
عضویت در 9 شبکه شــهرى و ســازمان بین المللى 
اشــاره کرد و گفت: پلتفرمى در اصفهان طراحى شده 
است تا پیشــنهادات، ابتکارات و بسترهاى الزم براى 
انتقال تجربیات در قالب دیپلماســى شــهرى فراهم 

گردد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
بحران شــیوع ویروس کرونا را عامل رشــد ارتباطات 
اصفهان با شهرهاى خواهر خوانده برشمرد و اظهار کرد: 
ظرفیت هاى ارتباط مستمر با شهرهایى نظیر بارسلونا 
در اسپانیا و فلورانس ایتالیا در سایه بحران شیوع کرونا 

پدید آمده است.
وى با بیان اینکه در روزهاى بحرانى شــیوع کرونا در 
اصفهان شهر «شیان» در کشــور چین از روى انسان 
دوســتى و مودت کمک هایى را راهى شــهر اصفهان 
کرد، افزود: شهردار اصفهان گفتگویى برخط با شهردار 
شهر شیان چین داشت و شــهردارى اصفهان به خوبى 
توانست در راستاى انتقال تجربیات و راهکارهاى مقابله 
با کرونا از ظرفیت هاى تعامل با شهرهاى خواهرخوانده 

استفاده کند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: در عرصه دیپلماسى بحران نشستى 
تخصصى با شــهر «ســن پترزبورگ» یکــى دیگر از 
شهرهاى خواهر خوانده اصفهان برگزار شد، همچنین 
براى نخستین بار در قالب کارگروهى تخصصى با حضور 
شهردارى، دانشگاه علوم پزشکى و نماینده وزارت امور 
خارجه در اصفهان برگزار شد که محوریت آن «کرونا» 

و انتقال دانش و تجربه ها در این زمینه بود.
حجتى از میزبانى اصفهان از شــهرداران عضو سازمان 

بین المللى اکو در شهریورماه خبر داد و تصریح کرد: در 
تالش هستیم تا با توسعه دیپلماسى شهرى از طریق این 
نشست از بحران کرونا عبور کنیم، همچنین در تالش 
هستیم براى توســعه دادن خواهرخواندگى اصفهان و 
اقداماتى در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است.

وى دوستى  و معرفى اصفهان به دیگر شهروندان دنیا را 
از ویژگى هاى خواهرخواندگى توصیف کرد و گفت: به 
زودى سندى چهارساله در راستاى توسعه زیرساخت ها 
میان شهرهاى اصفهان و سن پترزبورگ روسیه به امضا 
خواهد رســید که گامى مهم در عرصه دیپلماسى بین 

شهرى است.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
از تالش براى نهایى شدن خواهر خواندگى اصفهان با 
دو شــهر جدید خبرداد و اظهار کرد: شهر «کراکوف» 
در لهســتان که مانند اصفهان یکى از شهرهاى خالق 
در فهرست ســازمان جهانى یونسکو اســت از جمله 
شــهرهایى اســت که به دنبال خواهرخواندگى با آن 

هستیم.
حجتى ادامه داد: همچنین شــهر «حیدرآباد» در کشور 
هند نیز از جمله شهرهایى است که ویژگى هاى مشترك 
بســیارى با اصفهان دارد و در لیست خواهرخواندگى با 
اصفهان قرار گرفته است و این موضوع در آینده نزدیک 

نهایى خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان تأکید کرد  

دیپلماسى کرونا، عامل رشد 
ارتباط اصفهان با خواهرخوانده ها 

رئیس اتحادیه پیتزا فروشان اصفهان گفت: با توجه به 
شیوع کرونا، فروش پیتزا بین 40 تا 50 درصد کاهش 

پیدا کرده است.  
سید مصطفى موسوى با اشاره به وام هایى که براى 
کمک به این شــرایط براى این واحدهاى صنفى در 
نظر گرفته شــده اســت، گفت: نظارت بر واحدهاى 
این صنف بــراى رعایت پروتکل هاى بهداشــتى 

به جد انجام مى شــود و از اتحادیه، اتــاق اصناف، 
بهداشــت و اماکن در این باره مورد بازرســى قرار 

مى گیرند. 
وى در مورد طرح هایى کــه برخى واحدهاى صنفى 
انجام مى دهند، افزود: واحدهاى صنفى که مشترى 
طرح هاى خاص را دارند، این کار را انجام مى دهند و 

این نیاز به مجوز ندارد.

 در خانه تاریخى بخردى 12 تکه ســفال و 7 قطعه 
استخوان کشف شد.

باستان شناس مستقر در این خانه گفت: این قطعات 
در الیه هــاى گوناگون در حین رطوبــت زدایى در 
بیرون خانه کشف شد. عقیل عقیلى افزود: سفال ها به 
صورت لعابى نقشینه و ساده هستند که نشان دهنده 

دوران صفویه و قبل از آن هستند.
وى گفت: این خانــه از جمله خانه هاى نفیس مرکز 
اصفهان است که قدمت آن به دوره آل بویه مى رسد.
باستان شــناس این خانه افزود: استخوان پیدا شده 
ممکن است مربوط به انسان باشد به دلیل اینکه این 

منطقه در آن زمان قبرستان بوده است.

کاهش 50 درصدى فروش پیتزا 
در اصفهان

کشف بقایاى عصر صفوى در خانه تاریخى بخردى

پنج شنبه تابستانى  و بارانى در انتظار اصفهان

درشکه چى هاى نقش جهان هم پروتکل بهداشتى دارند 

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: ما یک 
ماه زودتر از تصمیمات کشورى به موضوع مسکن 
ورود کردیم و از همین ظرفیتى که در شهرســتان 
وجود داشت استفاده شــد تا در این مسئله خطیر به 

مردم کمک کنیم.
اســفندیار تاجمیرى در جلسه کنترل قیمت مسکن 
که با حضور مسئولین شهرســتان و اتاق اصناف در 
محل فرماندارى شــاهین شــهر برگزار شد افزود: 
از نیمه اردیبهشت جلســات متعددى با مسئوالن 
برگزار شد که نتیجه این جلســات، مصوبه شوراى 
تامین در تاریخ 30 اردیبهشت سال جارى بود که به 
اداره صمت ابالغ گردید، که متأسفانه طى گزارش 
مســئوالن مربوطه که در همین جلسه عنوان شد 

هیچگونه دستاورد و گزارشى نداشته است.
وى گفت: یک تصمیم در کشــور در این شــرایط 
بحرانى گرفته شــد ولى حتى مســئوالن اتحادیه 
مشــاوران امالك هــم مصوبه 15 درصد ســقف 
اجــاره بها را بــه واحد هــاى صنفى خــود اعالم

 نکردند.
تاجمیرى گفت: تیمى از طریق فرماندارى و تعزیرات 
تشــکیل خواهد شــد و تمامى واحد هایى صنفى 
مشاوران امالك رصد مى شوند و در صورتى که واحد 
صنفى بدون مجوز فعالیت نمایــد به مراجع قانونى 
معرفى مى گردد و همه واحد هاى صنفى باید براى 
اطالع مالکین و مستأجرین میزان سقف اجاره بها را 

در معرض دید قرار دهند. 

بعد از آنکه در عملیات نجات بخشــى آثار تپه اشرف 
اصفهان در مســیر لوله گــذارى آب، گورخمره ها و 
شواهد یک گورستان اشــکانى به دست آمد، هیئت 
باستان شناسى این تپه در گمانه پنجاهم این عملیات 
به سازه هاى دوکارگاه اشکانى رســیدند که به دلیل 
قرارگیرى وســعت این آثار در فضاى سبز شهردارى 
و زیر خیابان مشــتاق فقط بخش هایــى از آن قابل 

پاکسازى است.
سرپرست هیئت باستان شناســى تپه اشرف در این 
باره گفت: در گمانه پنجاهم عملیات نجات بخشــى 
آثار تاریخى تپه اشرف به یک کارگاه و کوره ذوب فلز 
رسیدیم، در اطراف دیواره هاى این سازه اشکانى آثار 
سوختگى شدید، جوش کوره و قطعات فلز وجود دارد 
و در یکى از جداره هاى این کوره یک سکه کالکویى 

اشکانى به دست آمده است.
علیرضا جفعرى زند به «ایرنا» گفت: سکه هاى نقره اى 
بیشتر در مرزها و خارج از امپراتورى ها  ساخته مى شد 
اما سکه هاى مسى محلى هستند، سکه پیدا شده در 

کوره ذوب فلز تپه اشرف یک سکه مسى اشکانى  است 
که بر روى آن حروف یونانى کامل مشخص است. 

آن طور که جعفرى زند مى گویــد: کارگاه ذوب فلز 
یافت شده تنها بخشى از یک کارگاه بزرگ است که به 
فاصله 10 مترى آن یک کارگاه اشکانى تولید عصاره 
انگور به دست آمد و این ساختارها کامل نشان مى دهد 
که در تپه اشرف اصفهان با یک بخش شهرى متعلق 

به دوره اشکانى رو به رو هستیم.
این باســتان شــناس تأکید کرد: در تپه اشرف فقط 
یک قلعه نظامــى یا یک خانه اشــرافى نداریم بلکه 
در این مکان با یک بخش شهرى رو به رو هستیم و 
کارگاه هاى  به دســت آمده در روزهــاى اخیر این 

موضوع را به خوبى نشان مى دهد.
وى خاطرنشــان کرد: گور خمره هاى به دست آمده 
در عملیات نجات بخشــى آثار تپه اشرف و همچنین 
کارگاه هایى که به تازگى به دست آمده است همگى 
متعلق به دوره اشــکانى اســت که این براى تاریخ 

اصفهان بسیار اهمیت دارد.

مشاوران امالك شاهین شهر  رصد مى شوند 

تپه اشرف 
بخشى از یک شهر اشکانى است

کارشــناس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
علت بارش هاى پراکنده در روزهاى تابستانى را افزایش 
ابر و رطوبت جو دانست و گفت: روز پنج شنبه بارش هاى 
پراکنده در مناطق شمالى و غربى پیش بینى مى شود و 
حتى احتمال بارش در کالنشهر اصفهان نیز وجود دارد.

مژگان امیرامجدى اظهار کرد: نقشــه هاى هواشناسى 
بیانگر فعالیت جوى به نســبت ناپایدار روى اســتان 

اصفهان تا دو روز آینده است براین اساس افزایش ابر، 
وزش باد شدید و گرد و خاك به ویژه در مناطق شرق، 

شمال و مرکز استان پیش بینى مى شود.
وى افزود: بارش باران در اغلب مناطق استان اصفهان 
از بعد از ظهر چهارشــنبه(امروز) و روز پنج شنبه دور از 

انتظار نیست.
کارشــناس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 

علت بارش هاى پراکنده در روزهــاى اخیر را رطوبت 
هوا دانســت و گفت: افزایش ابر را در دو هفته گذشته 
شاهد بودیم و ابرناکى جو شرایط را براى بارش فراهم 
مى کند از ایــن رو بــراى روز پنج شــنبه بارش هاى 
پراکنده در مناطق شــمالى و غربى پیش بینى مى شود 
و حتى احتمال بارش در کالنشــهر اصفهان نیز وجود 

دارد.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
اینکه تدوین پروتکل هاى بهداشــتى براى یکسرى از 
فعالیت ها و ادارات و سازمان ها و اصناف از قبل تعریف 
شده است، گفت: یکسرى موارد جدید به صورت موردى 
مطرح مى شــود، مثل درشــکه چى هاى میدان نقش 
جهان که پس از درخواســتى که دادند، همکاران من با 
بررسى محیط، نسبت به تدوین پروتکل هاى بهداشتى 
براى آنها اقدام کردند، به طورى که هم اکنون درشکه 

چى ها هم پروتکل بهداشتى دارند.
کمال حیدرى با تأکیــد براینکه عالوه بر اســتفاده از 
ماســک باید فاصله اجتماعى را رعایت کرده و مرتب 

دست هایمان را بشــوییم، اظهار کرد: نباید فکر کنیم 
چون ماسک داریم مصون هستیم، درحالى که با رعایت 
همین توصیه هاى بهداشــتى بتوانیم شــدت و حدت 

بیمارى را در جامعه کم کنیم.
رئیس مرکز بهداشت اســتان تصریح کرد: به هرحال 
تعداد زیادى از جامعه این ویــروس را خواهند گرفت؛ 
چه بــه صورت شــدید، چه خفیــف و یا حتــى بدون 
عالمت که اصًال متوجه نشــوند ولى بــا رعایت تدابیر 
و توصیه هــاى بهداشــتى این اتفــاق در مدت زمان 
طوالنى مى افتد و جامعه و کادر درمانى آسیب کمترى 

مى بیند.

محیا حمزه
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حمید عسگرى، خواننده پاپ معتقد است مشکل اصلى موسیقى به تهیه کنندگان 
بازمى گردد زیرا آنها خوانندگان را در خط تولید موســیقى تکرارى با محتوا و ریتم 

کسل کننده قرار مى دهند.
او درباره برگزارى کنســرت در ایام کرونــا گفت: به نظرم برگزارى کنســرت در 
این ایام کار مسخره اى است. به نظرشــما حاال که کرونا اوج گرفته اگر بخواهیم 
چندین نفر را به سالن ها براى تماشاى کنسرت بکشانیم از نظر شما کارى منطقى

 است؟
وى همچنین درباره استقبال مردم از کنســرت ها در ایام کرونایى عنوان کرد: فکر 
نمى کنم استقبال از کنسرت ها خوب باشــد زیرا مردم مى ترسند به جایى بیایند که 
جریان هوا آن هم در مکانى که دیگران نیز در آن نفس مى کشند بسته و ثابت باشد 

زیرا قرار گرفتن در چنین فضایى خطرناك است.
وى ادامه داد: تنها راهى که اکنون مردم تمام جهان براى امرار معاش دارند حمایت 
دولت هایشان است، بســیارى از نوازندگانى که ســاکن تهران بوده اند و اینجا کار 
مى کردند در این مدت مجبور شدند به شهرستان هایشان بازگردند که این موضوع 
بسیار دردناك است آخر مگر یک نوازنده چقدر درآمد دارد که بتواند زندگى اش را اداره

 کند.
این خواننده خاطر نشان کرد: اگر بخواهم وضعیت کنونى و ویروس کرونا را در نظر 
نگیرم و درباره اوضاع موسیقى ســخن بگویم در یک نگاه کلى مى توان گفت تمام 
تولیدات و ترانه ها در یک سبک هستند و به شدت همه موسیقى ها با هم مشابه اند و 
حتى یک ریتم دارند. زمانى من، محسن چاووشى، محسن یگانه، بنیامین بهادرى 
و... در عرصه موسیقى پاپ فعالیت مى کردیم و هر کسى سبک خودش را داشت اما 

االن همه کار هم را تکرار مى کنند که این آفت موسیقى امروز است.
وى ادامه داد: ما خدماتى که باید در قبال موسیقى انجام مى دادیم را انجام داده ایم. 
خودمان براى تولید فضاى جدید پیشــرو بودیم اما االن چه هر چه جلوتر مى رویم 
از کیفیت آثار کاســته مى شــود که دود این موضوع فقط به چشم خود خوانندگان 
مى رود. همین مى شود که هر خواننده چند سال مشهور مى ماند و بعد از دید مى افتد 
و آن جوانى که طعم شهرت را چشیده و یکهو از میان برداشته شده دچار افسردگى 
مى شود و تبدیل به آدمى بسیار سرخورده مى شود که دیگر هرگز زندگى اش مانند 
قبل نخواهد شد. با 14  سال سابقه کارى که دارم به اندازه کافى تجربه کسب کرده ام 

بازیگر دوران نوجوانى تختى در فیلم  «غالمرضا تختى» که با صراحت درباره این موضوع حرف بزنم.
که با حمایت هنگفت «فارابى» تولید شد هرچند داراى 
عناوین مختلف جهانى در کشــتى است ولى این روزها 
به لحاظ شرایط اقتصادى، وضعیت سختى دارد و بیکار 

است!
علیرضا گودرزى، آزادکار 23 ساله به همراه پدر و مادر و دو 
خواهر خود از دو سال پیش پاکدشت را ترك و در باقرشهر 
شهرستان رى زندگى مى کنند. او مدال طالى پیکارهاى 
نوجوانان سال 2014 جهان در اسلواکى، نقره رقابت هاى 
جوانان جهان در ســال 2015 برزیل و برنز پیکارهاى 

قهرمانى سال 2016 آسیا را در کارنامه دارد.
علیرضا به واسطه شباهتى که به جهان پهلوان «غالمرضا 
تختى» دارد مورد توجه عوامل سازنده فیلم «غالمرضا 
تختى» قرار گرفت و با توجه بــه آنکه خود از قهرمانان 
کشتى بود، خیلى ســریع مورد پذیرش قرار گرفت و در 

فیلم بازى کرد.
گودرزى در ایــن خصوص مى گویــد: محمد طالیى، 
سرمربى اسبق تیم کشتى آزاد جوانان و صادق گودرزى 
از مربیان سازنده کشــتى و دارنده مدال نقره المپیک، 
معرف من براى بازى در این فیلم بودند. چهره من شبیه 
آقا تختى بود و من را معرفى کردند و بدون آنکه از سوى 
عوامل سازنده از من امتحانى گرفته شود خیلى سریع در 

فیلم بازى کردم.
وى اظهار کرد: از اینکه مى توانستم در یک فیلم آن هم در 
نقش جهان پهلوان تختى بازى کنم خیلى خوشحال بودم 
و بعد از تماشاى فیلم نیز در پوست خود نمى گنجیدم البته 
افرادى هم بودند که من را تشویق مى کردند و برخى نیز 
که نمى شناختم در فضاى مجازى از حضور من در فیلم 

ناراحت بودند و ناسزا مى گفتند.
این ملى پوش کشــتى در رده هاى سنى پایه یادآور شد: 
حضور در فیلم و ایفاى نقش جهان پهلوان تختى باعث 
افتخار و به نوعى در زندگى من نیز تأثیرگذار بود و بعد از 
آن ســعى کردم که راه و روش و منش آقا تختى را ادامه 
دهم. بعد از بازى در این فیلم بــه نوعى مردم نیز از من 
توقع دارند، بنابراین فکر مى کنم از این به بعد راه سختى 

را براى آنکه بتوانم مانند آقا تختى باشم در پیش دارم.
وى همچنین ادامه داد: در سال 2016 و بعد از پیکارهاى 
قهرمانى جوانان آسیا در پدافند هوایى مشغول گذراندن 
دوران ســربازى شــدم و هر دو روز درمیان در قسمت 
پاســدارى بودم و وقتى از پادگان برمى گشــتم به اردو 
مى رفتم و تمرین مى کردم. تمرینات کشــتى را تا سال 
2017 با جدیت دنبال مى کردم امــا بعد از آن و به دلیل 
بیکارى و مشکالتى که وجود داشت از کشتى دلسرد شده 
و به دنبال شغلى هســتم که بتوانم کمک خرج خانواده 

باشم ولى هیچکس به داد ما نمى رسد!
گودرزى گفت: پدرم کارگر روزمزد است و هر روز صبح 
به میدان مى رود، اگر کارى باشد یا نباشد که بستگى به 
آن روز دارد. البته اکنون نیز شــرایط کرونا موجب بروز 
مشکالتى براى بیشــتر کارگران به خصوص کارگران 

روزمزد شده است.
دارنده مدال طــالى نوجوانان جهان ادامــه داد: بعد از 
خدمت سربازى دیگر نمى خواستم سربار خانواده باشم 
و دوست دارم شغلى داشته باشم و بتوانم به خانواده نیز 
کمک کنم. متأسفانه طى این مدت نتوانستم کارى انجام 

دهم و شغلى براى خود پیدا کنم.
وى در پاسخ به این ســئوال که بعد از فیلم «غالمرضا 
تختى» پیشــنهاد دیگرى براى بازى در فیلم نداشتى، 
گفت: بعد از آن دیگر پیشنهادى نداشتم و البته اکنون به 
واسطه شیوع ویروس کرونا شرایط ساخت فیلم سخت 

شده است.
گودرزى ادامه داد: به دلیل مشــکالت مالى و بیکارى، 
کشتى که بخشى از زندگى من بود را باید کنار بگذارم که 
خیلى برایم سخت است. امیدوارم که مسئوالن بتوانند 
کمکم کنند تا شــغلى داشته باشــم و بتوانم به کشتى 
ادامه دهم. من هنوز تقریبًا در اول راه هستم و مى توانم 

موفقیت هاى زیادى در کشتى کسب کنم.

گالیه هاى بازیگر فیلم پرهزینه «غالمرضا تختى» از اوضاع اقتصادى خرابش

علیرضا گودرزى: پدرم کارگر 
روزمزد است و خودم هم بیکارم!

حمید عسگرى: 

برگزارى کنسرت 
در روزهاى کرونایى مسخره است

زن فف ع ض اا اا تد اا اا بازیگرکهک
که با ح
عناوین
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که با صراحت درباره این موضوع حرف بزنم.

سال هاى سال است که اقتباس هاى مختلف از «بینوایان»، 
در کنداکتور پخش ســازمان صداوسیما قرار داشته است، به 
خصوص در دهه  60 که اقتباس هــاى مختلف این رمان، از 
شبکه هاى مختلف ســیما در حال پخش بود. این در حالى 
است که از چند دهه، «بینوایان» همچنان اثر محبوب و مجاز 
صداوسیماى ماســت. به این ترتیب دور از انتظار نیست که 
این سازمان، اقتباس تازه  این شــاهکار «ویکتور هوگو» را 

هم پخش مى کند. 
ســال ها پیش ایرج کریمى، منتقد فقید سینما در یادداشتى 
در ماهنامه  «فیلم»، از مصطفى میرسلیم، وزیر اسبق ارشاد 
و نماینده  اصولگراى فعلى مجلس به عنوان استاد خودش در 
دانشکده  فنى یاد کرده بود که در سال هاى تحصیل در فرنگ، 

تنها فیلمى که دیده اقتباسى از «بینوایان» بوده است!
حاال خبر را بخوانید:

مینى سریال شش قسمتى «بینوایان» براى اولین بار از 24 
تیر ماه (دیشــب) روى آنتن شــبکه 4 مى رود. مینى سریال 
«بینوایان» به کارگردانى «تام شــانکلند» محصول 2018 
انگلستان است که بر اساس رمانى فرانسوى به همین نام اثر 

ویکتور هوگو ساخته شده است.
رمان «بینوایان»، اثر کالســیکى از ادبیات فرانســه به قلم 
ویکتور هوگو یکى از آثار شــاخص ادبیات جهان اســت که 
زندگى مردى به نام «ژان والژان» که به دست مفتش هاى 
«ژاور» دستگیر مى شود را نشــان مى دهد. این رمان بیانگر 
تیره روزى و تنگدستى طبقه فقیر جامعه در فرانسه ناآرام پس 
از «ناپلئون» است. از این رمان آثار ســینمایى و تلویزیونى 
بسیارى تاکنون ارائه شده که تام شانکلند در سال 2018 یک 
نسخه جدید از آن را به صورت یک مجموعه تلویزیونى ارائه 

کرده است.
در این سریال، «دومینیک وست»، «دیوید اویلوو»، «عدیل 
اختر»، «لى لى کالینز» و «الى بمبر» به هنرمندى پرداخته اند.  
جالب آنکه «ژاور» در این نســخه، با توجه بــه موج جدید 
سینماى جهان، رنگین پوست است که خودش یک تنوع در 

تاریخ «بینوایان»هاى سیما محسوب مى شود!
«بینوایان» به کوشش واحد تأمین برنامه شبکه 4 سیما، از سه 
شنبه (24 تیرماه)، ساعت12 نیمه شب از شبکه 4 سیما پخش 

و ساعت  18 روز بعد بازپ خش مى شود.

«بینوایان» با 
«ژاور» و «ژان والژان» جدید

سارا بهرامى، مهمان ویژه جشن تولد پوالد کیمیایى شد و عکسى را از این جشن تولد با همراهانش به اشتراك گذاشت.
پوالد کیمیایى، پسر مسعود کیمیایى کارگردان سرشناس کشورمان است که 23 تیرماه سال 1359 در تهران متولد شد. این بازیگر 
کشورمان این روزها مشغول بازى در فیلم «گشت ارشاد 3» است و 23 تیر تولد 40 سالگى اش را در کنار پدرش و سارا بهرامى 
جشن گرفت. سارا بهرامى صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى از جشن تولد پوالد کیمیایى به روز کرد. این بازیگر کشورمان 
با انتشار عکسى در کنار مسعود و پوالد کیمیایى نوشت: «بماند به یادگار، براى من... همراه با مسعود خان کیمیایى و پوالد عزیز.» 
پوالد کیمیایى بازیگرى را از دوران کودکى با فیلم هاى پدرش آغاز کرد و در نقش هاى موفقى مقابل دوربین ظاهر شد. سعید 
سهیلى، کارگردان کشورمان این روزها مشغول ساخت فیلم «گشت ارشاد 3» است و پوالد کیمیایى که در دو فصل قبلى این فیلم 

بازیگر نقش «عطا» بود باز هم در «گشت ارشاد 3» به ایفاى نقش مى پردازد.
پوالد کیمیایى در «گشت ارشاد 3»  با بازیگرانى چون ساعد سهیلى، امیر جعفرى، بهنام بانى، ریحانه پارسا، میرطاهر مظلومى 

و... همبازى است.

سارا بهرامى در جشن تولد پوالد کیمیایى
موزیک ویدیوى اختصاصى محسن چاوشى براى سریال «هم گناه» با تصاویرى از این سریال منتشر 

شد.
«هم گناه» سریال پرطرفدار این روزهاى نمایش خانگى است که به کارگردانى مصطفى کیایى و با 
حضور بازیگران سرشناس دنیاى هنر مقابل دوربین رفته و در شبکه نمایش خانگى در حال پخش است.

هفتمین قسمت از فصل دوم ســریال «هم گناه» در هفته جارى به نمایش خانگى رسید و همزمان، 
موزیک ویدیویى از این سریال با صداى محسن چاوشى منتشر شد.  محسن کیایى، این موزیک ویدیوى 

محسن چاوشى که مختص سریال «هم گناه» است را به اشتراك گذاشت.
«هم گناه» اولین سریال مصطفى کیایى در نمایش خانگى اســت که بازیگران سرشناس زیادى در 
آن به ایفاى نقش پرداختند و روایتگر داســتان هایى از یک خانواده است که هرکدام به نحوى درگیر 

ماجراهاى متعدد هستند.

محسن چاوشى هم براى «هم گناه» خواند

«سلمان فارسى» به ترکیه نمى رود

تصویربردارى سریال «سلمان فارســى» به کارگردانى داوود میرباقرى و تهیه کنندگى 
حسین طاهرى در نیمه اول مرداد ماه در استان سمنان از سر گرفته مى شود.

با توجه به شرایط پیش آمده در جهان و شیوع ویروس کرونا، تصویربردارى فصل بیزانس 
سریال که پیش تر قرار بود در ترکیه انجام شود، در سمنان انجام خواهد شد.

در این زمینه از آخریــن تکنولوژى روز در حــوزه جلوه هاى ویژه کامپیوترى اســتفاده
 مى شود.

داستان این بخش از سریال در ادامه سفر  سلمان جوان در مسیر دمشق و فراز و فرودهاى 
سفر و درگیر شدن با قبایل تحت سلطه روم و ایران باستان روایت مى شود.

پیش بینى شده در فصل بندى این بخش از داستان سریال «سلمان فارسى» از تولد روزبه 
(سلمان) تا پیش از وفات پیامبر اسالم (ص) روایت شود .

فرهاد اصالنى، على دهکردى، چنگیز جلیلوند و محمدرضا هدایتى در این سریال به ایفاى 
نقش مى پردازند.
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لوکا بوناچیچ چندى پیش با قراردادى تا پایان فصل هدایت 
ذوب آهن را بر عهده گرفت و دوازدهمین همکارى خودش 
را با یک باشگاه ایرانى شروع کرد تا از این نظر صاحب یک 
رکورد ویژه باشد. اگرچه آخرین دوران حضورش در ایران 
روى نیمکت گســترش فوالد با موفقیت همراه نبود و در 
ابتداى پیوســتنش به ذوب آهن انتقاداتى به انتخابش به 
این باشگاه وارد شد ولى فعًال با برد پرگل مقابل شاهین این 
انتقادها فروکش کرده و حاال لوکا با آرامش بیشترى مى تواند 

اهدافش را در اصفهان و در تیم سبزپوش دنبال کند.
این چندمین همکارى شما با یک تیم 
ایرانى است. دلیل اینکه بخش عمده اى 
از سال هاى مربیگرى خود را در ایران 

سپرى کردید چیست؟
درمورد جواب به این سئوال باید بگویم که بازگشت دوباره 
من به نوعى، هم یک تعهد دو طرفه است و هم ابراز عالقه 
مجدد نسبت به مردم ایران و کشور ایران و دوستان ایرانى ام. 
ازطرفى به عنوان مربى فوتبال همواره تالشم این بوده و 
هست که در کارم موفق باشم همچون سال هاى نه چندان 
دور حضورم درباشگاه هاى مختلف ایرانى مى خواهم این بار 

هم اثرگذار باشم و کارنامه خوبى به جا بگذارم.
شما پیش از این هم تجربه حضور در 
ذوب آهن را داشــتید. بین این تیم و 
ذوب آهن شش سال قبل چه تفاوتى 

مى بینید؟
تفاوت ذوب آهــن فعلى با ذوب آهن چند ســال پیش در 
همدلى و هم صدایى بیشتر مسئوالن و بازیکنان و مجموعه 
باشگاه است. همچنین باشگاه از نظر تعهد کارى و مسئولیت 
پذیرى با گذشته تفاوت کرده و االن تفاهم و انسجام درونى 
به  مراتب بیشتر و بهتر شده است و فکر مى کنم در مجموع 

وضعیت بهترى در این تیم شاهد هستیم.
در ابتداى ورود شما ذوب آهن شکست 
سنگینى مقابل پیکان تجربه کرد ولى 
بعد از آن شــاهد یک برد پرگل مقابل 
شــاهین بودیم. در ایــن فرصت چه 
تغییرى در تیم رخ داد که چنین تفاوتى 

را شاهد بودیم؟
اگر دیده باشید در بازى با پیکان اتفاقات داورى باعث شد 
به دردســر بیافتیم. به گواه کارشناسان داورى برنامه هاى 
تلویزیونى که صحنه هاى مشکوك بازى را دیده بودند تأیید 
کردند که در دو مورد مشــخص داور مسابقه مى توانست 
براى ذوب آهن اعالم پنالتى کنــد. پنالتى اول موقعى بود 
که نتیجه بازى 1-1 مساوى بود و ما مى توانستیم 2-1 از 
حریف جلو بیافتیم و مورد دوم موقعى بود که حریف 1-2 
از ما پیش افتاده بود و با اعالم پنالتى باز مى توانستیم 2-2 
مساوى کنیم و به بازى برگردیم ولى وقتى این اتفاق رخ نداد 
و پیکان 2 بر صفر جلو افتاد، با اشتباه فردى گل سوم را هم 
دریافت کردیم و بدین ترتیب شیرازه تیم ما پس از گل سوم 
حریف از هم پاشید و نتوانستیم به بازى برگردیم و آن نتیجه 
عجیب و غریب رقم خورد. پس در هر دو مورد مى  توانستیم 
به بازى برگردیم و شــاید نتیجه نهایى طور دیگرى رقم 
مى خورد. ازطرفى نتیجه 4-1 به هیچ عنوان نمى تواند بیان 
کننده همه آن اتفاقاتى باشد که در زمین مسابقه رخ داد و 
نشان دهنده تفاوت فنى دو تیم نبود و نیست. در هر صورت 
پس از این باخت سنگین تالش کردیم با همدلى و مسئولیت 
پذیرى بیشتر و تمرینات مضاعف بچه ها را روانه بازى بعدى 
مان با بوشهر کنیم که خدا را شکر همه بازیکنان هم پیمان 
و یکدل شدند و آنقدر تالش کردند تا اینکه مزد زحماتشان 
را هم با گرفتن 3 امتیاز شیرین در آن هواى گرم و شرجى 

بوشهر به دست آوردند. 
 در ادامه با تیم ماشــین سازى بازى 
دارید که همان گســترش فوالد، تیم 
سابق شماست. نظرتان در مورد این 

بازى چیست؟
تمرکز همیشــگى ما براى بردن بوده و هست و در بازى با 
ماشین سازى تبریز هم تنها به فکر گرفتن هر 3 امتیاز بازى 
هســتیم. ما باید شایســتگى مان را دوباره در برابر حریف 
تبریزى مان ثابت کنیــم البته که همه حریفــان ما قابل 
احترامند و آنها را دســتکم نخواهیم گرفت ولى ما هم تیم 
ذوب آهن هستیم و کار خودمان را که همان گرفتن 3 امتیاز 

بازى است بلدیم و امیدوارم که همین گونه هم باشد.
 قرارداد شما با ذوب آهن تا پایان فصل 

است. قرار اســت این همکارى ادامه 
پیدا کند؟

در فوتبال ایران هیچ چیزى از قبل قابل پیش بینى نیست 
و شاید تغییر چندین مربى در این فصل گواهى باشد بر این 
ادعاى من. ابتدا باید لیگ نوزدهم را با موفقیت هرچه تمام تر 
به پایان برسانیم و آنگاه در صورت تمایل دو طرف هر اتفاقى 
ممکن است رخ دهد و همکاریمان مى  تواند تداوم هم داشته 
باشد. درکل همه چیز به آینده بستگى دارد و اینکه شرایط به 

چه نحوى رقم بخورد.
اسکوچیچ به عنوان سرمربى تیم ملى 
ایران انتخاب شــده. چقــدر روى او 
شناخت دارید و فکر مى کنید در کارش 

موفق باشد؟
آقاى اســکوچیچ از دانش فنى خوبــى برخوردارند و من 
امیدوارم که در کارشان موفق شوند. منتها تجربه فوتبالى 
که من دارم این است که داشــتن دانش فوتبالى در ایران 
خیلى اهمیت ندارد و بیشــتر از آن اتفاقات پیرامونى و جو 
خارجى ستیزى حاکم بر فوتبال ایران است که بیش از هر 
چیز دیگرى تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت اســت. 
فراموش نکنیم که از همان ابتداى حضور آقاى اسکوچیچ 
به عنوان سرمربى تیم ملى ایران هجمه زیادى وارد شد و 
به نظر مى رسد به تنها چیزى که در مورد خارجى ها توجهى 
نمى شود همان شایستگى هاى فنى و فوتبالى است و از این 
نظر فکر مى کنم که آقاى اسکوچیچ براى موفقیت تیم ملى 

شرایط بسیار سختى خواهند داشت.
 آیا لــوکا بوناچیچ هم یــک روز روى 

نیمکت تیم ملى مى نشیند؟
چراکه نه! منتها براى حضور در تیم ملى فکر مى کنم باید از 
رده امید کارم را شروع کنم که بتوانیم براى نخستین بار پس 
از چندین دهه به المپیک صعود کنیم. همانگونه که سپاهان 
را براى نخستین بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا رساندم و 
همانگونه که براى اولین بار با تیمم به عنوان تنها تیم ایرانى 
توانســتیم در جام جهانى باشــگاه هاى جهان حضور پیدا 
کنیم. دوست دارم در کنار صعود تاریخى تیم ملى زیر 23 
سال ایران دو مربى جوان و با آتیه ایرانى را هم در کنار خود 

پرورش دهم  و به فوتبال ایران معرفى کنم.

گر که سابقه کاپیتانى سپاهان را نیز در کارنامه دارد، نسبت به موضوع بى توجهى این 
بن

باشگاه به سابقه اش کنایه زد.

جنوبى فرصتى بود تا محسن بنگر بار دیگر با قلعه نویى 
تقابل ســپاهان با پارس 

مالقات کند و خاطرات دوره حضور در تراکتور را مرور کنند. بنگر اما با تمجید از 

سرمربى حال حاضر سپاهان، گالیه خود را به شکل دیگرى مطرح مى کند 

و با اشاره به ثبت تصاویر بازیکنان اسطوره این باشگاه در ورزشگاه و عدم 

توجه به او که سابقه هشت ساله و کاپیتانى در این تیم را دارد، به آن 
واکنش نشان داد.

وى در خصوص آشتى کنان خود با امیر قلعه نویى در حاشیه 

دیدار با ســپاهان گفت: من قبًال با امیــر قلعه نویى  د  ر خــو بر
داشــتم. بازى نفت و تراکتور قبــل بازى خدمت 

ایشان رفتم. هیچ 
وقت با ایشــان قهر نبودم که حاال بخواهم آشتى 

کنم. ایشان بزرگ تر 
و پیشکســوت من بوده من افتخار شاگردى ایشان را 

داشتم. همیشه به ایشان احترام مى گذارم و جلوى پایشان بلند مى شوم. 

وى در خصوص صحبت هاى هومن افاضلى و گالیه او در مورد اینکه چرا عکس 

 از بزرگان این باشگاه در ورزشگاه وجود ندارد تأیید کرد: 
محسن بنگر به عنوان یکى

آقاى افاضلى همیشه به من لطف داشتند. بعضى از مسائل معرفتى است. ما براى 

سپاهان کارى نکرده ایم، ما تنها براى سپاهان یک نیم فصل بازى کردیم نه هشت 

سال. من عکس کسانى را دیدم که تنها یک فصل براى سپاهان بازى کردند اما 

عکس آنها بود. ولى عکس بازیکنان بزرگى چون مسعود خادمى، ادموند بزیک و 

آرمناك پطروسیان را ندیدم. این بازیکنان باید نیم فصل در سپاهان مى ماندند تا 
به آنها احترام گذاشته شود.

بنگر درباره جدایى هومن افاضلى نیز اینطور مى گوید: صحبتى با ایشان نداشتم و 

هنوز در جریان ماجرا نیستم. به هرحال ما روزهاى سختى را در پارس جنوبى داشتیم 

و در روزهایى که هیچکس مســئولیت آن را قبول نمى کرد با عجیب ترین شرایط 

مشکالت و تمرینات بر دوش آقاى افاضلى و چراغى بود. خوشحالم که توانستیم 

برخالف مسیر مشکالتى که مى توانست نابودى هر تیمى را به همراه داشته باشد، 

به نتایج خوبى هم برسیم. فعًال نمى دانم چه مى شود و باید منتظر بمانیم. 

بنگر که به تازگى دوران مربیگرى خود را آغاز کرده، رؤیاى بزرگى را در این عرصه 

دنبال مى کند و البته مدعى است عجله اى براى آن ندارد: خدا را شکر شرایط خوبى 

دارم. پیش کسى کار مى کنم که علم این شــغل را دارد. فعالً  هستیم تا چیزهاى 

بزرگى را یاد بگیرم تا روزى که بتوانم روى پاى خودم بایستم و کار کنم.

مهدى تارتار و امیر قلعه نویى باثبات ترین مربیان شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران به شمار مى روند.
در شرایطى تغییرات متعدد روى نیمکت تیم ها در لیگ نوزدهم به یک رکورد عجیب رسیده و حاال نزدیک به 40 مربى در 16 تیم لیگ برترى رفت و آمد داشته اند، دو 

سرمربى هستند که باید به دلیل ثبات روى نیمکت از آنها صحبت کرد.
مهدى تارتار و قلعه نویى سرمربیان کنونى نفت مسجدسلیمان و  سپاهان اصفهان تنها سرمربیان شاغل در لیگ برتر هستند که دستکم در سه فصل گذشته با هر تیمى 

لیگ را شروع کردند با همان تیم مسابقات را به پایان رساندند.
مهدى تارتار که پارس جنوبى را به لیگ برتر رساند، در لیگ هاى هفدهم و هجدهم با این تیم در لیگ برتر نتایج خوبى گرفت و دو فصل کامل را روى نیمکت طالیى 
پوشان سپرى کرد. این مربى جوان و موفق در لیگ نوزدهم هدایت نفت مسجدسلیمان را قبول کرد و توانست تیمى را که هرسال جزو کاندیداهاى سقوط است به 

رتبه هاى باالى جدول برساند و البته در جام حذفى نیز به جمع چهار تیم برتر مسابقات برسد.
امیر قلعه نویى نیز معموالً  در سال هاى گذشــته لیگ را با همان تیمى به پایان رسانده که با آن شروع کرده است. او در گذشــته این شرایط را با استقالل، تراکتور و 

ذوب آهن تجربه کرده بود و حاال در دو فصل گذشته نیز روى نیمکت سپاهان مسابقات را دنبال مى کند.
با توجه به شرایطى که این دو مربى موفق دارند آنها لیگ نوزدهم را نیز روى نیمکت تیم هاى خود به پایان مى رسانند تا با ثبات ترین مربیان فوتبال ایران لقب بگیرند.

بنگر، شاکى از اینکه 
چرا عکسش نیست

لوکا بوناچیچ: لوکا بوناچیچ: 

با ثبات ترین مربیان فوتبال ایران

آگهى تجدید مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام 
نماید:

موضوع مناقصه:
1- خرید آسفالت بلوار عموشاهى

- مبلغ اولیه اعتبار: 13/000/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 650/000/000 ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات تملک دارایى (اسناد خزانه)
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/05/04

- محل دریافت اسناد:  امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/05/05
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 99/05/15

- اصالح،  جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام 
نمى شود.

چاپ دوم

م الف: 907171

در فوتبال ایران دانش فنى خیلى ا
در فوتبال ایران دانش فنى خیلى اهمیت ندارد

  سعید رضى پور / خبرگزارى ایلنا |

ششمین مرحله از تست کروناى بازیکنان ذوب آهن منفى اعالم شد.
پس از بازگشت کاروان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان از بوشهر کلیه نفرات این تیم براى ششمین بار مورد آزمایش تست پى سى آر 

قرار گرفتند که نتیجه آزمایش کلیه نفرات تیم شامل بازیکنان، مربیان و عوامل اجرایى منفى اعالم شد.
دکتر شریفیان پور، پزشک تیم ذوب آهن ضمن بیان مطلب فوق افزود: براى ششمین بار کلیه نفرات تیم را مورد تست کرونا قرار 

دادیم که خوشبختانه جواب کلیه نفرات منفى اعالم شد این آزمایش تحت نظارت نماینده ایفمارك انجام شد.
شریفیان پور گفت: در تمرینات و اردوها کلیه پروتکل هاى بهداشتى را رعایت مى کنیم بازیکنان حرفه اى هستند و همکارى 
الزم را با کادر پزشکى تیم به صورت کامل انجام مى دهند. نظارت مستمر و پیگیرى هاى تیم پزشکى نیز باعث شده که به 

لطف خدا و همکارى بازیکنان و سایر عوامل تیم نتیجه همه تست ها منفى باشد. تاکنون در دو شهر پرخطر مشهد و بوشهر 
براى انجام مسابقه حاضر شدیم  و بازى بعدى خارج از شهر ما در استان خوزستان و شــهر اهواز است امیدوار هستیم با توجه 

سالمت عبور کنیم.به وضعیت اهواز از این مرحله هم با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشــتى به 

و باز هم منفى

ت این همکارى ادامه 

بل قابل پیش بینى نیست 
 فصل گواهىباشد بر این

 را با موفقیت هرچه تمام تر 
 تمایل دو طرف هر اتفاقى

ن مى  تواند تداوم هم داشته 
گى دارد و اینکه شرایط به 

ن سرمربى تیم ملى 
ـده. چقــدر روى او 
کرمى کنید در کارش

خوبــى برخوردارند و من 
وند. منتها تجربه فوتبالى 
ن دانش فوتبالى در ایران 

ابقه کاپیتانى سپاهان را نیزبنگر که سابق
سابقه اش کنایه زد.باشگاه به ساب

ـپاهان با پارس جنوبىتقابل ســپ
 کند و خاطرات دورهمالقات ک

ى حال حاضر سپاهسرمربى ح
 به ثبت تصاویرو با اشاره به

ا ه او که سابقهتوجه به
ش نشان داواکنش

ر خصوصوى درخ
دیدار بدید

د  ر خــو اشـداشبر
وقتایشان رفتم. هیچ 

و پیشکسکنم. ایشان بزرگ تر
داشتم. همیشه به ایشان احترام مى گذا
وى در خصوص صحبت هاى هومن
محسن بنگر به عنوان یکى از بزرگان
آقاى افاضلى همیشه به من لطف داش
سپاهان کارى نکرده ایم، ما تنها براى
سال. من عکس کسانى را دیدم که ت
عکس آنها بود. ولى عکس بازیکنان

آرمناك پطروسیان را ندیدم. این بازیک
به آنها احترام گذاشته شود.

بنگر درباره جدایى هومن افاضلى نیز ای
هنوز در جریان ماجرا نیستم. به هرحال ما
در روزهایى که هیچکس مســئولیت و
مشکالت و تمرینات بر دوش آقاى افاض
برخالف مسیر مشکالتى که مى توانست
به نتایج خوبى هم برسیم. فعًال نمى دانمچ
بنگر که به تازگى دوران مربیگرى خود را
دنبال مى کند و البته مدعى است عجله اى
دارم. پیش کسى کار مى کنم که علم این
بزرگى را یاد بگیرم تا روزى که بتوانم روى پا

بنگر، ش
چرا عکس

ددنددداارررررددد ت

ششمین مرحله از تست کروناى بازیکنان ذوب آهن منفى اعالم شد.

و باز هم منفى
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شماره آگهى: 139904302121000015 تاریخ آگهى: 1399/04/18 شماره پرونده: 
139604002004000517 آگهــى مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایى کالســه 
9600260- تمامت شــش دانگ پالك ثبتى 7686 فرعى واقع در خمینى شــهر 75 
اصلى بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان خ امام خمینى خ رسالت 1 بعد از پارك 
الزهرا کوچه نیلوفر بن بســت آناهیتا 161 حسب نامه شماره 960720671591293- 
1396/11/8 ثبت اســناد خمینى شهر تمامت شــش دانگ پالك مذکور به نام احمد 
مسائلى فرزند عباس ذیل ثبت 69713 صفحه 477 دفتر 310 نسبت به ششدانگ ثبت 
و سند صادر گردیده و محدود است: شــماًال: بطول 9 متر درب و دیوارى است بکوچه 
منسده شرقا: به طول 37/40 متر بدیوار پالك 7685. جنوبًا: به طول 9 متر بدیوار پالك 
91 غربًا: به طول 38/20 متر دیوارى اســت به پالك 87 حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق 
نظر کارشناس مساحت عرصه ملک 340/2 مترمربع و مساحت اعیان 707/90 مترمربع 
مى باشد ملک بصورت مجتمع مسکونى احداث شده و در مرحله بهره بردارى مشتمل 
بر 4 طبقه (زیرزمین انبارى- همکف و پارکینگ و یک واحد 60- طبقه اول یک واحد 
و طبقه دوم دو واحد شــمالى و جنوبى) جمعا 4 واحد با مشخصات اسکلت بتنى و سقف 
تیرچه بلوك- بدنه ها گچ و نقاشى و کاغذ دیوارى- کفهاى طبقه اول سرامیک و طبقه 
دوم موزائیک- بدنه آشپزخانه و سرویسهاى بهداشــتى کاشى- فاقد آسانسور و داراى 
انشعابات آب و برق و گاز است. قدمت ملک 16 سال و فاقد بیمه مى باشد لذا ملکى آقاى 
احمد مسائلى فرزند عباس به موجب سند شــماره 165796- 1392/11/10 تنظیمى 
دفترخانه 15 اصفهان موضوع پرونده اجرایى کالســه 9600260 در رهن بانک شهر 
اصفهان مى باشــد و به موجب گزارش هیئت کارشناســى به مبلغ نوزده میلیارد ریال 
19/000/000/000 ریال) ارزیابى شــده است. بدینوسیله شــش دانگ پالك مذکور 
با جمیع توابع و لواحق ضمایم شرعیه و عرفیه از ســاعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 
1399/5/14 در محل واحد اجراى اسناد رسمى خمینى شهر از طریق مزایده حضورى 
به فروش مى رسد الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، 
مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ 
انتشــار 1399/4/25 م الف: 912030 هاجر حاجى حیدرى- مدیر واحد اجراى اسناد 

رسمى خمینى شهر/4/183
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139904302121000017 تاریخ آگهى: 1399/04/21 شماره پرونده: 
139704002004000928 آگهــى مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایى کالســه 
9701203- تمامت شــش دانگ پالك ثبتى 3860 فرعى واقع در خمینى شــهر 99 
اصلى بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان خمینى شــهر بلوار شــهید اشــرفى 
اصفهانى خ کهندژ کوچه فرعى 126 بن بست نگارستان 7 طبقه اول حسب نامه شماره 
139885602006010688- 1398/11/28 ثبت اســناد خمینى شهر اسداله/ بیاتى 
کمیتکى فرزند نامدار بعنوان مالک شــش دانگ عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت 
اصلى بشماره چاپى 152989 سرى ج سال 94 با شــماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 
139520302006002836 ثبت گردیده است.. و محدود است: شماال:  اول در دو قسمت 
که دوم شرقى محسوب مى شود اول به طول 3 متر دوم به طول هفتاد و پنج سانتیمتر 
پنجره و دیواریست به فضاى کوچه دوم در سه قسمت که قسمت اول شرقى و سوم غربى 
محسوب است اول به طول 05. 5 سانتى متر درب و دیواریست به راه پله مشاعى 3857 
فرعى دوم در دو قسمت که قسمت اول غربى محسوب اســت اول به طول 40 سانت 
دوم به طول 45. 5 سانتى متر پنجره و دیواریست به فضاى کوچه شرقا: اول به طول 15. 
1 دیواریســت به فضاى کوچه دوم به طول 60. 10 دیوار بدیوار پالك 825 جنوبا: در 5 
قسمت که قسمتهاى اول و سوم و پنجم پخى شکل است به ترتیب به طولهاى 65. 2 و 
80. 3 و70. 1و 80. 2 و 40. 1 دیوار و دیوار کوتاه تراس و پنجره و دیواریست به فضاى 
حیاط مشــاعى غربا: اول به طول 40. 10 دیوار بدیوار گالك 826 دوم به طول 50. 1 
دیواریست به فضاى کوچه دوم مشخصات منضمات ملک: پارکینگ به مساحت 15 به 
حدود اربعه: شماال: به طول 3 متر درب و دیواریست به خیابان شرقا: اول به طول 30. 4 
دیواریست به راه پله مشاعى دوم به طول 70 سانت دیواریست اشتراکى با واحد مسکونى 

3859 فرعى جنوبا: 3 متر دیواریست اشــتراکى با واحد مسکونى 3859 فرعى غربا: 5 
متر دیوار بدیوار 826 فرعى که طبق نظر کارشــناس مساحت ملک 127/13 مترمربع 
مى باشد ملک بصورت آپارتمان مسکونى در طبقه اول ســاختمان بر روى دیوارهاى 
باربر و ستون بتنى در وسط با سقف تیرچه بلوك- بدنه دو گچه پرداختى دربهاى داخلى 
چوبى پنجره هاى بیرونى آلومینیوم کابینت فلزى سیستم گرمایش بخارى و  آبگرم کن 
و سیستم سرمایش کولر فاقد آسانســور و داراى پارکینگ و داراى انشعابات آب و برق 
و گاز است. قدمت ملک 15 ســال و فاقد بیمه مى باشــد لذا ملکى آقاى اسداله/ بیاتى 
کمیتکى فرزند نامدار به موجب سند شماره 171434- 1395/4/12 تنظیمى دفترخانه 
15 اصفهان موضوع پرونده اجرایى کالسه 9701203 در رهن بانک شهر اصفهان مى 
باشد و به موجب گزارش هیئت کارشناســى به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شش هزار و 
نهصد و پنجاه هزار ریال 1/906/950/000 ریال) ارزیابى شده است. بدینوسیله شش 
دانگ پالك مذکور با جمیع توابع و لواحق ضمایم شرعیه و عرفیه از ساعت 9 الى 12 روز 
سه شــنبه مورخ 1399/5/14 در محل واحد اجراى اسناد رسمى خمینى شهر از طریق 
مزایده حضورى به فروش مى رسد الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى 
گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1399/4/25 م الف: 912039 هاجر حاجى حیدرى- مدیر واحد اجراى اسناد 

رسمى خمینى شهر/4/184
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002120000475/2 شــماره بایگانى پرونده: 9807335/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139903802003000118 تاریخ صدور: 1399/04/07 آگهى 
ابالغ اجرائیه پرونده شماره 9807335- بدین وسیله به آقاى سینا بردونى فرزند گودرز 
و خانمها ســاناز بردونى فرزند گودرز و فاطمه جعفرى رارائى فرزند محمدعلى ساکن: 
اصفهان- بزرگمهر- کوى شهید چمران- بن بست پامچال- کدپستى 8153857341 
که طبق گواهى مامور اجرا ابالغ واقعى در آدرس متن ســند بدلیل عدم حضور امکان 
پذیر نگردید، ابالغ مى گردد که برابر ســند ازدواج شماره 18446 مورخ 1398/06/08 
دفترخانه ازدواج شماره 110 و طالق شماره 92 شهر اصفهان استان اصفهان:  شصت عدد 
سکه تمام بهار ازادى طال و مقدار سى مثقال طالى ساخته شده هجده عیار به خانم زهرا 
محمدى بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت، بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اداره مطرح مى 
باشد. لذا طبق ماده 19 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات 
علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:  914108 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/185

ابالغ اجرائیه
شماره پرونده:  139904002003000856/1 شــماره بایگانى پرونده: 9901199/1 
شماره آگهى ابالغیه:  139903802003000140 تاریخ صدور: 1399/04/21 آگهى 
ابالغ اجرائیه کالسه 9901199- بدین وسیله به آقاى على قربانى نام پدر: مرتضى تاریخ 
تولد: 1356/01/17 شماره ملى: 1287021603 شــماره شناسنامه :  1319 به نشانى: 
شهرك کاوه خیابان ابن سینا کوچه پامچال کدپســتى 8196943857 ابالغ مى شود 
که آقاى سید سعید حســینى بهارانچى نام پدر: سید حسن شماره ملى: 1270579622 
جهت وصول مبلغ 55000000 ریال به اســتناد چک شماره 941/04044246 مورخه 
98/11/30 عهده پست بانک شعبه ملک شــهر اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9901199 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 99/04/05 مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شــناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شــود 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، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف:  914060 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/4/186
مزایده 

شماره پرونده: 139804002003001739/1 شــماره بایگانى پرونده:  9802432/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139903802003000147 تاریخ صدور: 1399/04/24 آگهى 
مزایده پرونده شــماره 9802432- بدینوســیله به آقاى على رضا چوب شکن بحرى 
فرزند ابوالحسن ســاکن: اصفهان ملک شــهر خ 17 شــهریور کوى بوستان مجتمع 
کیان 1 واحد 1 کدپســتى 8196645416 که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس متن 
سند شناســائى نگردیده و امکان ابالغ واقعى در آدرس اعالمى به شما مقدور نگردیده 
اخطار مى گردد در خصوص پرونده اجرائى فوق له خانم منیر ســعیدى نژاد و علیه شما 
بدینوســیله اعالم مى دارد خودرو پژو تیپ ROA مدل 1385 رنگ خاکســترى نوك 
مدادى روغنى به شماره انتظامى 55 ایران 916 س 54 به شماره شاسى 61300543 و 
شماره موتور 11685037907 متعلق به علیرضا چوب شکن بحرى نام پدر: ابوالحسن 
که در آدرس اصفهان خیابــان ارغوانیه پارکینگ امین نگهدارى مى شــود. طبق نظر 
کارشناس رســمى خودروى مذکور آثار برخوردهاى جزئى روى سپر عقب و راهنماى 
عقب چپ دیده شده با توجه به شــارژ شدن باطرى روشــن نگردید قسمتهاى بدنه و 
اتاق سالم بنظر رسید سر شاســى جلو و عقب سالم بود الســتیکهاى جلو 80 درصد و 
عقب 60 درصد ســالم به نظر رســید- تودوزى خوب- درب جلو سمت چپ رودروى 
آن نبود. شیشــه ها و آئینه ها ســالم بود موتور گریبکس خوب به نظر مى رســد در در 
مجموع خودرو مذکور نســبت به مدل آن خوب نگهدارى شده و قسمت داخلى آن نیز 
بســیار خوب بود و با توجه به توضیحات وضعیت فوق در حــال حاضر ارزش خودرو به 
مبلغ دویســت و چهل میلیون ریال (240/000/000) ارزیابى شده، از ساعت 9 الى 12 
روز یک شنبه مورخ 99/4/29 اصفهان خیابان جى خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه 
مهریه اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده 
از مبلغ 240000000 ریال (دویســت و چهل میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. این آگهى یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد و 
امالك کشور و روزنامه نصف جهان در تاریخ 99/4/11 چاپ و منتشر مى گردد و درج در 
سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار محلى مى باشد و خریداران جهت 
شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طى فیش سپرده به شماره حساب: 
IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و 
امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد بانک 
مرکزى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و 
در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است کلیه 
هزینه هاى قانونى تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ودر صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى 
گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.م الف: 915220 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/4/191 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000100 تاریخ آگهى: 1399/04/22 شماره 
پرونده: 139804002004000059 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 
9800619- همگى و تمامى ششدانگ پالك ثبتى شماره 8245 فرعى از 13900 
اصلى مفروز و مجزا شده از 375 فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شــمال اصفهان استان اصفهان به مســاحت 101/8 مترمربع به 
آدرس: اصفهان- خیابان رباط اول- کوى اســتاد شــهریار- خیابان گلها- نبش 
فرعى گلریز- پالك 6- کدپستى 8138916574 که مطابق دفتر امالك موضوع 
سند مالکیت مالکیت زهرا سادات/ مدنیون فرزند محمد شماره شناسنامه 66238 
داراى شماره ملى 1281760471 با جز ســهم 3 از کل 6 سهم بعنوان مالک سه 
دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان، موضوع ســند مالکیت اصلى بشماره چاپى 
0646779 سرى ب سال 85 که در صفحه 533 دفتر امالك جلد 208 ذیل شماره 
42229 ثبت گردیده است. مالکیت مســعود/ نظیفى فرزند ناصر شماره شناسنامه 
35187 داراى شماره ملى 1282279289 با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک 
سه دانگ مشاع از شش داگ عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلى بشماره 

چاپى 0646778 سرى ب سال 85 که در صفحه 530 دفتر امالك جلد 208 ذیل 
شماره 42227 ثبت گردیده است. که طبق سند رهنى شماره 200696- 94/05/15 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 56 اصفهان در رهن بانک سینا مى باشد 
با حدود و مشخصات: شماال اول بطول 70. 0 متر دیواریست بفضاى خیابان دوم 
در دو قسمت که قسمت دوم غربى بطولهاى 4 متر و 45. 3 متر درب و دیواریست 
به راه پله مشاعى ســوم بطول 05. 5 متر پنجره و دیواریست بفضاى کوچه شرقا: 
اول بطول 60. 4 متر دیوار به دیوار پالك 376 فرعى دوم در سه قسمت که قسمت 
اول جنوبى و سوم شمالى اســت بطولهاى 0/07 متر و 80. 0 و 60. 0 متر پنجره و 
دیواریست به داکت سوم بطول 90. 5 متر دیوار به دیوار پالك 376 جنوبا: اول در 
پنج قسمت که قسمت دوم و چهارم شرقى است بطولهاى 65. 0 متر و 50. 0 متر و 
45. 0 متر و 55. 0 متر و 85. 7 متر دیوار به دیوار کوتاه و پنجره و دیواریست بفضاى 
حیاط مشاعى دوم در دو قسمت که قســمت اول غربى است بطولهاى 65. 0 متر 
و 75. 0 متر دیواریســت بفضاى خیابان غربا: بطول 63. 7 متر پنجره و دیواریست 
بفضاى خیابان- پارکینگ طبقه همکف به مساحت 49. 12 به حدود اربعه: شماال: 
بطول 45. 2 متر درب و دیواریست به کوچه شرقا: بطول 10. 5 متر دیوار به دیوار 
پالك 376 فرعى جنوبــا: بطول 45. 2 متر دیوار اشتراکیســت با آپارتمان 7243 
فرعى غربا: بطول 7/63 متر پنجره و دیواریســت بفضــاى خیابان که طبق نظر 
کارشناس رسمى دادگســترى مورخ 1398/11/10 ملک موردنظر عبارتست از 
ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه اول یک مجموعه سه واحدى سه 
طبقه به مساحت حدود 101/8 مترمربع به انضمام یک واحد پارکینگ مسقف پالك 
قطعه دوم فرعى واقع در همکف به مســاحت حدود 12/49 مترمربع با قدرالسهم 
از عرصه مشاعى و مشاعات مربوطه ب) شــرح وضعیت بنا: آپارتمان مورد بحث 
واحد مسکونى دوخوابه، با سازه بتونى سقف تیرچه بلوك، داراى شرایط نورگیرى 
از شمال، جنوب و شرق مى باشد. قدمت ساخت حدود 18 سال و فاقد آسانسور مى 
باشد. حمام و سرویس مجزا، کف و بدنه سرامیک و کاشى، درب هاى داخلى چوبى، 
پنجره ها فلزى، نماى بیرونى آجرى، سیســتم گرمایش بخارى گازى، سرمایش 
کولر آبى و داراى انشــعابات آب و برق و گاز مى باشد. با توجه به موارد فوق الذکر، 
موقعیت ملک، مساحت عرصه و اعیان- مصالح مصرفى- قدمت بنا و سایر جهات 
تاثیرگذار ارزش شش دانگ ملک مذکور فارغ از هرگونه بدهى و دیون احتمالى که 
ممکن است وجود داشته باشد جمعًا به مبلغ 3/800/000/00 ریال (سه میلیارد و 
هشتصد میلیون ریال) معادل سیصد و هشتاد میلیون تومان ارزیابى گردیده است 
طبق اعالم بانک به وارده 4003159* 99/04/14- مورد وثیقه داراى بیمه نامه 
تا تاریخ 99/05/18 مى باشــد محل برگزارى مزایده: ((از ســاعت 9 الى 12 روز 
چهارشنبه مورخ 99/05/08 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود.)) مزایده از مبلغ پایه 3/800/000/000 ریال 
((سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال)) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است شرکت در جلســه مزایده براى عموم آزاد است، ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فــوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مســترد مى گردد - این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 99/04/25 درج و منتشر مى گردد ،  در صورت تعطیلى روز مزایده به 
روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ ده درصد 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره 
اجراى اسناد رســمى اصفهان بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل 
فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را طى فیش مربوطه حداکثر 
ظرف مدت 5 روز به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید در صورتى که ظرف مدت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و بحساب خزانه واریز خواهد شد. در غیر این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 914222 یعقوبى- سرپرست اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/192 

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى ماد گستر الکترونیک سپنتا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 55350 و شناسه ملى 14005491483 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرحسین یوسفى کدملى 1276722303 با پرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت و حسنعلى شرافت کدملى 1278085122 
با پرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت وارد شرکت وجز شرکا محسوب گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 2000000ریال افزایش 
یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ2000000ریال نقدى است که تماماً به صورت نقد پرداخت و در اختیارمدیرعامل شرکت قرار گرفت. اسامى 
شرکا و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل مى باشد: حسن یوسفى کدملى 4622600463 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه - على شرافت کدملى 1288455933 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه- امیرحسین یوسفى کدملى 1276722303 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه - حسنعلى شرافت کدملى 1278085122 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه. موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه گردید: طراحى -تولید-توزیع نرم افزارهاى کامپیوترى -اپلیکیشن مویایل -ارائه کلیه خدمات مهندسى معکوس ،طراحى ،تولید 
بردها و سیستم هاى الکترونیکى ارائه کلیه خدمات تعمیرات انواع بردها و سیستم هاى الکترونیکى در رابطه با ماشین آالت سنگین حمل و نقل جاده ایى ،بار و مسافرى (اتوبوس و 
کامیون )و ماشین آالت راهسازى و صنعتى-ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح. ماده 14 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد هیات مدیره شرکت مرکب از 2 الى 10 نفر مى باشد که در مجمع عمومى عادى یا عادى بطور فوق العاده از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب 

مى شوند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (912413)

آگهى تغییرات
شرکت مهرافروز صنعت سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 53248 و شناســه ملى 14003885886 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/02/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه به شرح زیر تغییر و در اساسنامه اصالح گردید.ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمیباشد. اجراى طرح پى جویى و اجراى عملیات اکتشافى ژئوشیمى ، ژئو فیزیک ، عملیات سنجش از راه دور ، نقشه بردارى ، تهیه نقشه زمین شناسى ( بجز 
اکتشاف نفت و گاز ) ، نمونه بردارى صحرایى و حفر گمانه و ترانشه جهت نمونه بردارى ، انجام مطالعات هیدرولوِژى و هیدروژئولوژى و آنالیز نمونه هاى معدنى ، آب و گیاه جهت 
اکتشاف انواع مواد معدنى ( فلزى و غیر فلزى ) براى اخذ گواهى اکتشاف پهنه و مناطق اکتشافى ( بجز اکتشاف نفت و گاز ) ، مشاوره براى خرید و فروش معادن داراى پروانه 
اکتشاف ( بجز اکتشاف نفت و گاز ) ، گواهى اکتشاف طراحى و انجام عملیات استخراج رو باز و زیر زمینى جهت استخراج مواد معدنى ( بجز اکتشاف نفت و گاز ) ، بازرگانى ، 
صادرات و واردات ، تولید و ساخت تجهیزات و ماشــین آالت معدنى جهت فرآورى ، آنالیز مواد معدنى و خالص سازى فلزات ، صادرات مواد معدنى و فرآورده هاى معدنى و 
فلزات فرآورى شده( بجز اکتشاف نفت و گاز ) ، ارائه فرآیند تولید و فرآورى مواد معدنى ،شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى جهت خرید و فروش محدوده معدنى 
و کارخانه جات ف آورى مواد معدنى در بورس ، ارائه روشهاى حل مسائل فرآورى ، و عناصر فلزى ، امحاء پسماند هاى کارخانجات و صنایع ، بررسى آلودگى زیست محیطى 
کارخانجات و ارائه راهکار براى رفع آن ، در راستاى اهداف شرکت با کسب مجوزات الزم از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (912436)

آگهى تغییرات
شرکت صفاهان مهد ســبز جهان سهامى خاص به شــماره ثبت 52057 و شناسه 
ملى 14004075360 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مورخ 
1399/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله خلجا ، 
کوچه عالمه مجلسى7 [عالمه مجلسى 1] ، خیابان شیخ بهائى ، پالك- 151 ، پاساژ 
مستجاب ، طبقه منفى 1 ، واحد 5 کدپستى 8135788651 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (912509)

آگهى انحالل
شــرکت یکتا فراز اصفهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 39751 و شناســه 
ملى 10260574181 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/02/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردید ومهدى زارعى ماربینى کدملى 1293255866 به عنوان مدیر تصفیه براى 
دوسال انتخاب گردید. ادرس شــرکت منحله در تصفیه اصفهان خیابان سروش 
خیابان مصلى کوچه اسالمى پالك25 کدپســتى 8199745811 مى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (912445)

آگهى تغییرات
شرکت مهرافروز صنعت سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 53248 و 
شناسه ملى 14003885886 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شــهرزاد قیومیان 
به کد ملى 9781197351 به ســمت بازرس اصلى و الهــام عبادتى به کد ملى 
3318253232 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (912437)

آگهى تغییرات
شرکت صفاهان مهد سبز جهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 52057 و شناسه ملى 
14004075360 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل تنظیفیان به شماره ملى 1292549343 
و ســید مجید عیوقى به شــماره ملى 1291044922 و نرگس روانبخش به شماره ملى 
1284895831 براى مدت دو سال به ســمت اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. محمد 
على سپاهى به شــماره ملى 092033997 به سمت بازرس اصلى و امیر سپاهى به شماره 
ملى 0922719489 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (912507)

آگهى تغییرات
شرکت صفاهان مهد سبز جهان سهامى خاص به شماره ثبت 52057 و شناســه ملى 14004075360 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل تنضیفیان . به شماره ملى1292549343 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و نرگس 
روانبخش به شماره ملى 1284895831 .به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مجید عیوقى به شماره ملى 1291044922.به سمت عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (912510)

آگهى تغییرات
شرکت نیواد سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 17273 و شناســه ملى 10260381974 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زیبا شاپور آبادى به شماره ملى 1286683955 و بابک طالبى حبیب آبادى به شماره ملى 1270246364 
و کاظم عبائیان به شماره ملى 1286511259 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. حسینقلى کیوانفر به کد ملى 
1129554686 و مهران کبیرى سامانى کد ملى 1287985378 به ترتیب به ســمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردیدد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (912504)

آگهى تغییرات
شرکت پترو پاالیش مهر دشت سهامى خاص به شماره ثبت 61679 و شناســه ملى 14008046015 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علیرضا افالکى به شماره ملى 1291365168 بعنوان رئیس هیئت مدیره، رضا جمشیدى به شماره ملى 1280975490 بعنوان مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره، جعفر مارانى به شماره ملى 1290156603 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، احمد جمشیدى به شماره ملى 1285570571 و منوچهر میرزائى 
دهقى به شماره ملى 1092365435 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى با امضاى ثابت مدیرعامل بهمراه امضاى رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر مى باشد 
و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى 

مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (912456)

آگهى تغییرات
شرکت پترو پاالیش مهر دشت سهامى خاص به شماره ثبت 61679 و شناسه ملى 14008046015 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - رضا جمشیدى به شماره ملى 
1280975490، جعفر مارانى به شماره ملى 1290156603، منوچهر میرزایى دهقى به شماره ملى 1092365435، علیرضا افالکى به شماره ملى 
1291365168 و احمد جمشیدى به شماره ملى 1285570571 یه عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - حامد محسنى اژیه 
به شماره ملى 0073290904 به عنوان بازرس اصلى و محمدسعید طالئى پاشیرى به شماره ملى 1292701668 به عنوان بازرس على البدل براى مدت 

یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (912459)
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براى آرایش و حالت دادن موها همیشه اولین انتخاب استفاده از سشوار است. اما 
سشوار هم مانند هر وسیله حرارتى دیگرى، در صورتى که از آن درست استفاده 
نشــود مى تواند صدماتى جدى به موهاى ما بزند. خشکى، شکستن و وز شدن 

شدید موها از عواقب استفاده نادرست از سشوار هستند.
1– از برس نامناسب استفاده مى کنید

استفاده از برس هاى گرد یا پارویى هنگام سشوار کشیدن موها مى تواند صدمات 
زیادى به آنها بزند. این برس ها اگر خیلى خیس باشند، موها بیش از اندازه کش 
مى آیند و رطوبت بسیار زیادى را از دست مى دهند، در نتیجه مو حالت نمى گیرد 

و صاف و بى حالت مى ماند.
2– اجازه نمى دهید موهایتان خود به خود خشک شوند

متخصصان توصیه مى کنند بعد از حمام اجازه دهید موها خود به خود خشــک 
شــوند چون این کار از صدمه دیدن موها به مرور زمان جلوگیرى مى کند. اگر 
آب اضافى موهایتان را نگیرید، سشوار کشیدن موهایتان بیشتر طول مى کشد 
و همین مسئله فشار زیادى به موها وارد مى کند. اگر عجله دارید، موهایتان را 
به صورت کلى و نامنظم سشوار بکشــید تا بیشتر رطوبت موها گرفته شود. اگر 
بخواهید موهاى کامًال خیستان را سشــوار بکشید زمان بیشترى صرف خواهد 
شد، در حالى که وقتى 90 درصد موها خشک شده باشند، سشوار کشیدن جداگانه 

هر قسمت از موها و صاف کردن آنها زمان کمترى مى برد.
3– موها را از ریشه به نوك سشوار نمى کشید

بعضى ها موقع سشوار کشیدن موها، به جاى آنکه این کار را از باالى موهایشان 
شروع کنند، اول ســراغ پایین موها مى روند. اما این روش درست نیست و شما 
همیشه باید سشوار کشیدن را از باالى سر شروع کنید و از ریشه موها به سمت 

نوك آنها بروید.
4– موها را تقسیم نمى کنید

تقســیم کردن موها نقشــى کلیدى در فرایند سشوار کشــیدن موها دارد. اگر 
مى خواهید مانند آرایشگرهاى حرفه اى موهایتان را سشوار بکشید، باید موها را 
به سه یا چهار دسته تقسیم کنید که البته تعداد دسته ها به حجم موهایتان بستگى 

دارد. بعد از آن هر دسته از موها را با یک برس گرد متوسط یا بزرگ سشوار بکشید. 
برس را تا نزدیک ترین نقطه به ریشه موها بچرخانید. با این کار مى توانید تا جایى 
که ممکن است موهایتان را سشوار بکشید. اگر فرصت کافى دارید، در انتهاى کار 
هر دسته از موها را با باد سرد هم سشوار بکشید. این کار باعث مى شود موها دیگر 

به پرواز درنیایند، فولیکول هاى مو سفت و موها درخشان شوند.
5– سشوار را بیش از حد داغ مى کنید

اســتفاده از داغ ترین و سریع ترین حالت سشــوار گرچه کار سشوار کشیدن را 
سریع تر مى کند، اما صدمه خیلى زیادى به موهایتان مى زند و آنها را به شدت 
خشک مى کند. نحوه تنطیم دما و سرعت باد سشوار به نوع موهایتان بستگى 
دارد. اگر موهاى نازکى دارید دما و سرعت باد سشوار را متوسط تا پایین تنظیم 
کنید. اما اگر موهاى ضخیمى دارید سرعت باد را کم اما دماى آن را بیشتر کنید و 

همیشه در انتهاى کار یک دور موهایتان را با باد سرد سشوار بکشید.
6– از محصوالت محافظ مو استفاده نمى کنید

قبل از سشوار کشیدن، زمانى که موهایتان هنوز مرطوب هستند از محصوالت 
بهداشتى اى استفاده کنید که مخصوص محافظت از مو در برابر حرارت هستند. 
عالوه بر این، مى توانید از دیگــر محصوالتى که براى حفظ رطوبت و افزایش 
حجم موها هستند هم استفاده کنید. هنگام سشــوار کشیدن این مواد به طور 
یکسان به همه جاى موهایتان پخش مى شوند و مى توانید بعد از سشوار کشیدن 

هم دوباره آنها را به موهایتان بزنید.
7– از سشوار خوبى استفاده نمى کنید

همه سشوارها کیفیت یکسانى ندارند. سشوارهاى ارزان قیمت مى توانند صدمه 
بیشترى به موها بزنند.

8– بعد از خشک شدن موها باز هم به سشــوار کشیدن ادامه 
مى دهید

بیشتر افراد بعد از خشک شدن موهایشان هم به سشوار کشیدن ادامه مى دهند 
تا موها را صاف تر کنند، اما این کار باعث خشــکى زیاد موها و صدمه 

دیدن آنها مى شود. اگر هنگام سشوار کشیدن موهایتان به پرواز 

در مى آیند و وز مى شــوند، کافى است از یک سرم مو 
استفاده کنید تا پیچ و تاب هاى مو صاف شوند.

9– نوك موها را درست سشوار نمى کشید
بیشتر افراد انتهاى موهایشان را سرسرى سشوار مى کشند اما 

یک روش مناســب وجود دارد که با آن مى توانید جلوى وز شدن 
یا خشــکى نوك موها را بگیرید. براى این منظور، نوك موها را به 

وسیله برس، ابتدا با باد داغ و بعد با باد سرد سشوار بکشید. این کار از بد 
شکل شدن نوك موها جلوگیرى مى کند و ظاهرى یکدست به موهایتان 

مى دهد.
10– سشوارتان را تمیز نمى کنید

براى آنکه سشوارتان به خوبى کار کند همیشه آن را تمیز کنید. کرك و گرد و 
غبار زیادى در پشت سشوار جمع مى شود و این مسئ له مى تواند مسیر باد سشوار 
را تغییر دهد و در نتیجه سشوار به درستى کار نکند. عالوه بر این، اگر سشوار را 

تمیز نکنید، ممکن است باد سشوار بیش از حد داغ شود.
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در مى آیند و وز مى شــوند، کافى است از یک سرم مو 
استفاده کنید تا پیچ و تاب هاى مو صاف شوند.

9– نوك موها را درست سشوار نمى کشید
بیشتر افراد انتهاى موهایشان را سرسرى سشوار مى کشند اما 

یک روش مناســب وجود دارد که با آن مى توانید جلوى وز شدن 
یا خشــکى نوك موها را بگیرید. براى این منظور، نوك موها را به 

وسیله برس، ابتدا با باد داغ و بعد با باد سرد سشوار بکشید. این کار از بد 
شکل شدن نوك موها جلوگیرى مى کند و ظاهرى یکدست به موهایتان 

مى دهد.
10– سشوارتان را تمیز نمى کنید

براى آنکه سشوارتان به خوبى کار کند همیشه آن را تمیز کنید. کرك و گرد و 
غبار زیادى در پشت سشوار جمع مى شود و این مسئ له مى تواند مسیر باد سشوار 
را تغییر دهد و در نتیجه سشوار به درستى کار نکند. عالوه بر این، اگر سشوار را 

تمیز نکنید، ممکن است باد سشوار بیش از حد داغ شود.

نقش سشوار در نابود کردن موهاى شما!

نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد استفاده از ماسک خطر ابتال به ویروس کرونا را تا 65 درصد کاهش مى دهد.
به گفته کارشناسان بهداشتى، دو روش اصلى براى انتقال کروناویروس وجود دارد که نخستین روش از طریق سرفه یا عطسه 
شخص در محیط پخش مى شود و مورد دوم از ذرات آئروسل است که هنگام صحبت در هوا اسپرى مى شود. پژوهشگران تأکید 

مى کنند، ماسک  صورت از ورود هر دو این ذرات جلوگیرى مى کند و فرد را از بیمارى در امان نگه مى دارد.
براساس بررسى هاى صورت گرفته، ماسک زدن خطر ابتال به ویروس را 65 درصد کاهش مى دهد و اگر فاصله اجتماعى حفظ 

شده باشد، این میزان به 90 درصد هم مى رسد.
پیش از این محققان معتقد بودند که ماسک زدن فقط براى جلوگیرى از انتقال ویروس به دیگران مفید است. اما، همانطور که 
مطالعات بیشتر نشان داده اند، ماسک  نه تنها مانع انتشار ویروس از شخص بیمار مى شود بلکه از افراد سالم در برابر ابتال به بیمارى 

محافظت مى کند.

با ماسک چقدر از کرونا در امانید؟

سیســتم دهلیزى در مغز به شما این اجازه را مى دهد که بایســتید، آزادانه حرکت کنید و 
تعادلتان را حفظ کنید. سرگیجه یکى از توابع اختالل دهلیزى است. علل دیگر ابتال به این 
عارضه عبارتند از میگرن، صدمات به سر، شرایط درونى گوش و تشنج.  یک رژیم غذایى 
سالم ممکن است عالئم سرگیجه را در شما بهبود بخشــد. توصیه ها بر این است که در 

هنگام سرگیجه از مصرف چهارگروه عمده غذایى اجتناب کنید:

غذاهاى شور
یک رژیم غذایى با سدیم باال، با به هم زدن تعادل مایعات بدن، مى تواند افزایش خطر ابتال 
به سرگیجه را شعله ور کند. این در حالى اســت که یک چهارم قاشق چاى خورى نمک، 
حاوى 600 میلى گرم سدیم است؛ یعنى بیش از یک سوم میزان نیاز روزانه یک فرد 
بزرگسال به سدیم. از آنجایى که تمامى غذاها به طور معمول حاوى سدیم هستند، 
نمک بیش از حد، غذاهاى شور، سبزیجات کنسرو شده و منجمد و غذاهاى پردازش 
شده، چیپس هاى سیب زمینى ،کراکر و چوب شور را از رژیم غذایى خود حذف کنید.

مواد غذایى شیرین
مواد غذایى شیرین شده با قندهاى مصنوعى نیز همان خاصیت غذاهاى شور را در برهم 
زدن تعادل مایعات بدن دارند. غذاهایى مانند میوه هاى تازه یا منجمد، غالت سبوس دار، 
چاى گیاهى شیرین نشده را جایگزین شربت ذرت با فروکتوز باال، آب نبات، مربا، ژله، نان 
شیرین، نوشابه ها، غالت شیرین و انواع کیک کنید تا تجربه سرگیجه در شما کاهش یابد.

گوشت هاى فرآورى
اگر شما مستعد ابتال به سرگیجه و میگرن توأمان هستید، از غذاهایى مانند پپرونى، کالباس، 
سوسیس، جگر پخته، پنیر کهنه، موتزارال و... پرهیز کنید. این محصوالت حاوى اسیدآمینه 
تیرامین هستند که خود یک ماشــه براى بروز عالئم میگرن است. در عوض مى توانید از 
جایگزین هایى مانند ماهى و گوشت تازه،  پنیر کوتاژ و پنیر ریکوتا استفاده کنید. از طرفى در 
صورت استفاده از فرآورده هاى لبنى و ایجاد دردهاى میگرنى یا عالیم گوارشى، انتخاب 

جایگزین هاى غیرلبنى از جمله توفو، شیربرنج و پنیر سویا مى تواند مناسب باشد.

آجیل و دانه ها
انواع مغز آجیل و دانه ها از جمله بادام زمینــى، کره بادام زمینى، گردو، دانه کدو تنبل، دانه 
کنجد و... اگرچه براى سالمت قلب مفیدند، ولى حاوى تیرامین هستند. شما مى توانید براى 
حفظ سالمت قلب، از چربى هاى سالم کم تیرامین مانند روغن کانوال، روغن زیتون، ماهى 

مســتعد ابتال به میگرن نیستید، قزل آال، آووکادو، استفاده کنید. اگر 
شور، دانه ها و کره مغزها فراموش نکنید که باید آجیل 

مایعــات در بدن، از را براى بهبــود تعادل 
حذف کنید.رژیــم غذایــى خود 

وقتى سرگیجه دارید
بعضى خوردنى ها ممنوع مى شود

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود کار گستران سالمت آیریک درتاریخ 1399/04/18 به شماره ثبت 65071 به شناسه ملى 14009273850 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :غرفه مواد غذایى و تجهیزات پزشکى بیمارستان ها و غرفه هاى مواد غذایى و فست فود پادگانها و دانشگاه ها ومراکز 
درمانى وسازمان هاى دولتى ،خریدو فروش ،تولید وتوزیع ،صادرات وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى وخصوصى،عقد قرارداد با اشخاص حقیقى 
و حقوقى،اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى درخصوص تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ فردوس ، کوچه والفجر ، کوچه نوبهار ، پالك- 165 ، طبقه همکف کدپستى 
8177853553 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى میثم خوشبخت قوجه بگلو به شماره ملى 1610188616 
دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقاى على امراهى به شماره ملى 5040292635 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى میثم خوشبخت قوجه بگلو به شماره ملى 
1610188616 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى على امراهى به شماره ملى 5040292635 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (912462)

تاسیس
شرکت سهامى خاص طلوع صنعت جى درتاریخ 1399/04/15 به شــماره ثبت 2384 به شناسه ملى 14009262306 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید بطرى pet و پریفرم و درپوش بطرى،ساخت و راه اندازى خطوط 
و قالب هاى پریفرم و درب بطرى ،انجام کلیه فعالیت هاى بازرگانى در زمینه خریدوفروش ، تهیه وتولید ، توزیع وپخش ،بسته بندى وصادرات و واردات 
وخدمات پس از فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از صنعتى و غیر صنعتى،تولید وبازرگانى قطعات پالستیکى،تولید نایلون شیرینگ،تولید قطعات 
پالستیکى،تولید کارتن پالست،تولید شیت،تولید پالست،تولید لوازم آزمایشگاهى،بهداشتى وپزشکى،تولید ظروف پالستیکى و آشپزخانه اى، ایجاد 
نمایندگى و شعب و مشارکت با افراد حقیقى و حقوقى داخل و خارج از کشور و اخذ و اعطاى نمایندگى درجهت تحقق اهداف شرکت،شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى وخصوصى، برگزارى سمینارها،نمایشگاه ها به جز نمایشگا هاى فرهنگى وهنرى ومشارکت در فعالیت هاى مرتبط با موضوع شرکت، شرکت 
در کلیه نمایشگاه هاى داخلى وخارجى به جز نمایشگا هاى فرهنگى وهنرى،انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال در گمرکات کشور،اخذ وام و تسهیالت 
از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى درخصوص تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان مبارکه ، بخش گرکن جنوبى ، دهستان نورآباد ، آبادى منطقه صنعتى دهسرخ، محله 
ندارد ، بلوار مهرگان ، خیابان پنجم ، پالك 41 ، طبقه همکف کدپستى 8486158092 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53669024 
مورخ 1399/04/11 نزد بانک تجارت شعبه جى شرقى با کد 6690 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
آقاى محمدعلى ابوطالبیان الیادرانى به شماره ملى 1284567400 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه ابوسباع به شماره ملى 
1284667766 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى ابوطالبیان الیادرانى به شماره ملى 1290692580 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى نادر بجلى به شماره ملى 1270163620 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى ابراهیم 
عبدیزدان به شماره ملى 1288114486 به سمت بازرس على البدل 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 مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى مبارکه (912464)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى ماد گستر الکترونیک سپنتا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 55350 و شناسه ملى 14005491483 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن یوسفى به کدملى 4622600463 بسمت مدیرعامل و على شرافت به 
کدملى 1288455933 بسمت رئیس هیات مدیره و اعظم کریم زاده باردئى به کدملى 4623595765 خارج از شرکا بسمت عضو هیات مدیره و زهرا 
دهقانى پوده به کدملى 1292600561 به سمت عضو هیات مدیره خارج از شرکا براى مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (912415)

آب یخ و حتى نوشیدنى هاى سرد 
دیگر مى توانند موجب منقبض 
شدن رگ هاى خونى شوند و 
بر همین اساس اثرى منفى 
بر گوارش داشته باشند. 
همچنین، نوشیدن آب 
یخ مى توانــد فرایند 
طبیعى جذب مواد 
مغــذى از غــذاى 
مصرفى را در مسیر گوارش 
مختل کند. با نوشــیدن آب یخ، تمرکز 
بدن از گوارش بر تنظیم دماى بدن معطوف مى شود 
که مى تواند موجب از دست رفتن آب بدن و احساس 
تشنگى شود. دماى عادى بدن37 درجه سانتیگراد است 
و زمانى که ماده غذایى با دماى بسیار کم مانند آب یخ یا 

بستنى مصرف مى کنید، بدن تالش مى کند با صرف انرژى بیشتر دما را تنظیم 
کند. این میزان انرژى اضافه براى تنظیــم دما در اصل باید در روند گوارش و 
جذب مواد مغذى صرف شــود. بر همین اساس است که همواره نوشیدن آب 
در دماى اتاق توصیه مى شود. همچنین نوشیدن آب یخ به دلیل کاهش دماى 

بدن باعث کاهش ضربان قلب مى شود.
نوشیدن آب یخ مى تواند به ناراحتى، درد معده و حالت تهوع منجر شود. زیرا 
دماى پایین باعث جمع شدن رگ هاى خون مى شود. عوارض دیگر مصرف 
زیاد آب یخ جمع شدن معده است؛ به طورى که معده سفت مى شود و نمى تواند 

به طور مؤثر غذا را هضم کند.
اگرچه نوشیدن آب یخ مى تواند باعث سرحالى شود، اما در واقع باعث تخلیه 
انرژى در دراز مدت مى شود. زیرا بدن براى گرم کردن آب و رساندن آن به دماى 

معتدل نیاز به مصرف کردن انرژى اضافه دارد.
همان گونه که در یک روز سرد زمستانى، سرما مى تواند باعث آبریزش بینى 
و انسداد سینوس ها شــود، آب یخ نیز همان واکنش بدنى را ایجاد مى کند. به 
عبارت دیگر، بدن براى گرم کردن هر نوع هوا یا مایع سرد، مخاط ایجاد مى کند. 

تفاوت در این است که در مورد آب یخ، به این عکس العمل بدنى نیاز نیست و 
به این ترتیب فرد دچار گلودرد مى شود.

حتماً شنیده اید که آب گرم منافذ پوست را باز و آب سرد آنها را مى بندد. شستن 
صورت با آب سرد ایده  خوبى است، اما خوردن نوشیدنى هاى گرم براى سالمت 
کلى پوســت تان بهتر اســت. زیرا آب گرم گردش خون را افزایش مى دهد و 

پوست را درخشان و سالم مى کند.
همان گونه که خوردن بستنى باعث یخ زدن مغز مى شود، خوردن آب یخ نیز 
همین حالت را ایجاد مى کند. آب یخ باعث مى شود خیلى از عصب هاى حساس 
ستون فقرات عکس العمل مناسب نداشته باشد و این پیغام سریع به مغز منتقل 

مى شود که این امر به نوبه خود باعث سردرد مى شود.
بهتر است از مصرف آب یخ پس از انجام تمرینات ورزشى پرهیز کنید. زمانى که 
ورزش مى کنید، بدن گرماى زیادى تولید مى کند و نوشیدن آب یخ بالفاصله 
پس از تمرینات ورزشى به واسطه عدم تطابق دما ها مى تواند اثر منفى بر دستگاه 
گوارش داشته باشد. مصرف آب یخ بالفاصله پس از ورزش مى تواند به بدن 

شوك وارد کند  و موجب معده درد شود.

آب یخ و حتى نوشیدنى هاى سر
دیگر مى توانند موجب منقبض
شدن رگ هاى خونى شوند

برهمین اساس اثرى منفى
بر گوارش داشته باشند
همچنین، نوشیدن آب
یخ مى توانــد فراین
طبیعى جذب موا
مغــذى از غــذاى
مصرفى را در مسیر گوارش
مختل کند. با نوشــیدن آب یخ، تمرک
بدن از گوارش بر تنظیم دماى بدن معطوف مى شو
که مى تواند موجب از دست رفتن آب بدن و احساس
تشنگى شود. دماى عادى بدن37 درجه سانتیگراد است
وزمانى که ماده غذایىبا دماىبسیار کم مانند آب یخ

نوشیدن آب یخ با بدنتان چه مى کند؟ وقتى کلسترول فردى باالست، این امر مى تواند براى سالمتى اش خطرناك باشد، اما چرا؟
وقتى سطح کلسترول باال باشد،  کلسترول بر دیواره هاى رگ ها رسوب مى کند و ماده اى سخت به نام پالك 
تشکیل مى دهد. به مرور زمان، این پالك باعث مى شود سرخرگ ها باریک تر شوند که در این حالت جریان 
خون کاهش مى یابد و وضعیتى به نام تصلب شرایین یا ســفت شدن رگ ها به وجود مى آید. وقتى تصلب 

شــرایین بر رگ هاى خونى که ماهیچه هاى قلب را تأمین مى کنند، تأثیر مى گذارد، این وضعیت سبب 
مى شود که شخص در معرض خطر حمله قلبى قرار گیرد. وقتى تصلب شرایین بر رگ هاى خونى که 

مغز را تأمین مى کنند تأثیر مى گذارند، این وضعیت فرد را در معرض خطر سکته مغزى قرار مى دهد.
بنابر اعالم وزارت بهداشت، تصلب شرایین ممکن است جریان خون به دیگر اندام هاى حیاتى مانند 

کلیه ها و روده ها را مسدود کند. به همین دلیل کنترل کلسترول خون از دوره نوجوانى مى تواند مانع بروز 
مشکالت در سالمت بدن شود.

برخى عواملى که منجر به کلسترول باال مى شوند،   عبارتند از:
-   اضافه وزن که با سطوح کلسترول باال رابطه دارد.

-  وراثت: اگر مشکالت کلسترول یا بیمارى قلبى در خانواده شما موروثى است، شما در 
خطر باالتر ابتال به این اختالالت قرار دارید.

- رژیم غذایى: از مصرف غذاهایى که کلســترول باال یا چربى اشباع شده دارند، 
 اجتناب کنید؛ چراکه این غذاها باعث افزایش ســطوح کلسترول و خطر ابتال به 

بیمارى قلبى مى شوند.
-  سن: خطر کلسترول باال با افزایش سن، بیشتر مى شود.

باال بودن کلسترول خون چه تبعاتى دارد؟
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با تأمین اعتبار از محل صندوق توســعه ملى، طرح هاى متعدد آبخیزدارى در اســتان 
اصفهان در حال اجراست. این طرح ها که اعتبار آنها سال گذشته تأمین شد، در چندین 
شهرستان استان به طور کامل اجرایى شده و بعضى از آنها نیز در شرف تکمیل است. 
براى سال جارى هم اعتبار مناسبى از صندوق توسعه ملى به استان اصفهان اختصاص 
پیدا کرده که مى تواند در پیشبرد اهداف آبخیزدارى در این استان کمک مؤثرى باشد. 
مهندس ابوطالب امینى، معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهان در گفتگوى اختصاصى با «نصف جهان» توضیحات کاملى در این باره داده 
است. او مى گوید اگرچه اعتبار تخصیصى در سال 99 نسبت به سال 98 مبلغ کمترى 
را شامل مى شود اما اعتبارات صندوق توسعه ملى همچنان محل مناسبى براى اجراى 
پروژه ها محسوب مى شود به خصوص که عملکرد سال 98 حوزه آبخیزدارى در استان 

اصفهان دقیقًا مؤید همین موضوع است.
پروژه هاى آبخیزدارى در سال 98 چند درصد پیشرفت کرده 

و چند درصد از آنها باقى مانده است؟
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملى در سال گذشته 75 میلیارد تومان اعتبار تخصیص 
داده شــد که در قالب 35 طرح بزرگ و 160 پروژه در 21 شهرستان کارمان را شروع 
کردیم. مساحت حوزه هاى آبخیزى که پارسال کارهاى اجرایى در آن انجام شد 174 
هزار هکتار است و هم اکنون این پروژه ها بعضًا 100 در صد تکمیل شده است. البته با 
توجه به موقعیت جغرافیایى، بعضى از آنها 80 تا 85 درصد پیشرفت داشته که امیدواریم 

تا پایان سال مالى که 31 شهریور امسال است بتوانیم این پروژه ها را تحویل بدهیم. 
هدفتان از اجراى این پروژه ها چه بوده است؟

هدفمان از اجراى این پروژه ها کاهش فرسایش خاك، توسعه پوشش گیاهى، کنترل 
سیالب هاى مخرب، جلوگیرى از خســارت هاى ناشى از سیالب و تغذیه سفره هاى
آب هاى زیرزمینى اســت. پروژه هایى که ما داشتیم یا ســنگ مالتى بودند یا پخش 
ســیالب یا بندهاى خاکى، بذرکارى، کپه کارى، کنترل و قــرق و حفاظت آموزش و 

تهیه نقشه هاى کاداستر که امیدواریم تا پایان سال مالى همه آنها تحویل داده شود. 
برنامه هاى شما براى سال 99 چیست؟

با توجه به اعتبارات سال 99 ما مساحتى که براى اجراى پروژه ها در سال جارى پیش 
بینى کرده ایم 121 هزار هکتار اســت که در 14 شهرستان و در قالب 13 پروژه انجام 
خواهد شد. در حال حاضر اسناد 50 درصد از این پروژه ها را آماده کرده در سامانه قرار 
داده ایم و تا 31 تیرماه پیمانکاران واجد شــرایط جهت اجراى آنها شناخته مى شوند و 

کار را شروع مى کنند. 
نسبت اعتبار تخصیصى سال جارى به اعتبارات سال گذشته 

چگونه است؟ 
در سال 99 نسبت به سال گذشته اعتبارات ما کمتر شــده است؛ یعنى سال 98 ما 75 
میلیارد تومان اعتبار داشتیم و امسال تاکنون حدود 35 میلیارد تومان اعتبار به ما اعالم 

شده است.

دلیل کم شدن اعتبارات چیست؟
شرایط و اوضاع اقتصادى کشــور و تحریم ها روى کارهاى ما هم اثرگذار بوده است 
البته توجه داشته باشــید که براى پروژه هاى آبخیزدارى سه سال متوالى است اعتبار 
تخصیص مى دهند و به خصوص در ســال 98 که حتى از چیزى که به ما گفته بودند، 

18 درصد بیشتر هم دادند.
شهرســتان هایى که قرار است در ســال جارى پروژه هاى 

آبخیزدارى در آنجا اجرا شود را نام مى برید؟
لنجان، خور، فریدونشــهر، سمیرم، خوانســار، تیران و کرون، فریدن، مبارکه و نایین 
از جمله این شهرســتان ها هستند. ما در ســال 98 در تمام شهرســتان ها به غیر از 
خمینى شهر و فالورجان پروژه داشتیم. این دو شهرستان هم چون منابع طبیعى کمترى 
دارند و معموًال عرصه هایش اکثراً مستثنیات شهر اســت، عرصه طبیعى که ما در آن 

کار کنیم وجود ندارد. 
شاخص ترین پروژه هاى شــما در سال 98 و سال 99 کدام 

هستند؟
پروژه هاى ما واقعًا پروژه هاى خوبى هستند. روزى که از تهران بازرس هاى سازمان 
به اصفهان آمدند، خودشان دو پروژه را انتخاب و از آنها بازدید کردند در حالى که ما هیچ 
پروژه اى را به آنها پیشنهاد نکرده بودیم. خود این بازرس ها یک پروژه را در سمیرم و 
یکى را هم در لنجان انتخاب کردند و از کارى که در آنها شده بود رضایت بسیار داشتند. 
اما از لحاظ اعتبارى و سختى کار، پروژه مهرجان خور پروژه قابل توجهى است. پروژه 
تخت عباس گلپایگان، پــروژه چوپانان و همچنین پروژه شهرســتان هاى برخوار و 

طالخونچه هم از پروژه هاى بسیار خوب ما هستند. 

االن شاخص ترین پروژه سال 99 چه پروژه اى است؟ 
شاخص ترین پروژه هاى ســال 99 ما در شهرســتان هاى مختلف است از جمله در 

فریدونشهر، سمیرم با پروژه تنگاب، آبخوان کاشان وA۵  فریدن است. 
دلیل شاخص بودن این پروژه ها چیست؟ 

روان آب این مناطق معموًال باالســت و بهره بردارهایشان بیشــتر هستند. از لحاظ 
موقعیتى هم بعضى از آنها مناطق محروم ترى هستند و به دلیل موقعیت توپوگرافى که 
دارند با هزینه کمتر پروژه بهترى را مى توانیم اجرا کنیم و بهتر به اهدافمان برسیم. این 
پروژه ها پشتیبانى مردمى باالیى هم دارند. مردم در این مناطق خودشان بیشتر از همه 
متقاضى هستند و پیگیرى مى کنند. ما تا کنون در این مناطق  هیچ مشکلى نداشته ایم 

و با درگیرى و یا کندى کار مواجه نبوده ایم. 
اداره آبخیزدارى چه پروسه اى را توانسته طى کند که بتواند از 

صندوق توسعه ملى اعتبار بگیرد؟ 
در سه دهه گذشته درباره پروژه هاى آبخیزدارى که در کشور اتفاق افتاد به این نتیجه 
رسیدند این پروژه ها زیربنایى است و چون مى تواند سیالب هاى ناشى از بارندگى ها 
را کنترل کند بنابراین زندگى و جان مردم را نجات مى دهد؛ ضمن اینکه کم هزینه و 
زودبازده هم هستند. این پروژه ها مثل ســاختن یک سد نیست که اجراى آن ده سال 
طول بکشد. ما وقتى پروژه را شــروع مى کنیم حداکثر 15 ماهه آن را تمام مى کنیم. 
بخاطر همین بود که مردم این پروژه ها را درخواســت کردند. وزیر کشاورزى هر کجا 
مى رفت از او درخواست مى کردند تا این پروژه ها اجرایى شود. بعد این درخواست ها به 
مجلس انتقال پیدا کرد و با بررسى مجلس و وزیر و انجام تحقیقات الزم، در نهایت مقام 
معظم رهبرى موافقت کردند که اعتبار الزم از محل صندوق توسعه ملى برداشت شده 

و به آبخیزدارى اختصاص داده شود. در سال 99 هم مصوب شد 1200 میلیارد تومان 
براى کل کشور اعتبار تخصیص داده شود. 

و سهم اصفهان از این میزان چقدر است؟
سهم اصفهان فعًال در مرحله اول 35 میلیارد تومان است. این پول ها به استان ها مرحله 
به مرحله پرداخت مى شود. میزان اعتبار الزم ابتدا باید در مجلس مصوب شود و سپس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور بر اساس مبلغى که از صندوق دریافت مى کند آن 
را توزیع مى کند. بنابراین فعًال 35 میلیارد تومان به اصفهان ابالغ گردیده است تا وقت 

نگذرد و به فصل سرما نخوریم و زودتر کار را شروع کنیم.
رتبه اصفهان در تخصیص بودجه در کشور چندم است؟ 

ما در گرفتن اعتبار سال 98 سومین استان بودیم. 
چرا سومین استان؟

این اعتبارها را براســاس شرایطى که در اســتان ها وجود دارد مثل جمعیت و وسعت 
تخصیص مى دهند. اســتان ما سومین اســتان از لحاظ جذب اعتبار است. قبل از ما،

استان هاى فارس و خراسان رضوى قرار دارند که بخاطر موضوع گرد و غبار و همچنین 
وسعت، اعتبار بیشترى نسبت به اصفهان گرفته اند. 

احتمال اینکه براى سال 1400 اعتبارات جدیدى از صندوق 
تخصیص پیدا کند وجود دارد؟

امیدواریم وضعیت اقتصادى بهتر شود و اعتبار پنج ساله به ما بدهند. یعنى برنامه ریزى 
ما پنج ســاله بوده، پیشنهاد پنج ساله بوده، توافقات پنج ســاله بوده، کسانى که از این 
موضوع دفاع کردند هم گفتند بهتر است براى پنج سال متوالى اعتبار داده شود تا این 

پروسه از ابتدا تا انتها تحقق پیدا کند و وسط کار بریده نشود. 
در گذشــته برخى با اصل آبخیزدارى مخالف بودند، علت این 

مخالفت چه بود؟
آبخیزدارى هدفــش ذخیره کردن آب نیســت بلکه ما ســیالب را کنتــرل و مهار 
مى کنیم. یعنى حالت وحشیگرى که سیالب باعث تخریب مى شود را توسط بندهایى 
که احداث مى شود مهار مى کنیم تا از تخریب جلوگیرى شود. ما 293 هزار هکتار کار 
آبخیزدارى انجام ندادیم که آب را نگه داریم تا پشــت سد نیاید. ما اعتقاد داریم عامل 
اصلى خشکســالى ها تغییر کاربرى ها و نه طرح هاى آبخیزدارى است. باید مدیریت 
اصولى تر، منطقى تر، علمى تر و براساس آمایش ســرزمین در حوزه سد انجام شود. 
ما نه تنها مشــکلى براى روان آب ها ایجاد نمى کردیم بلکه یکى از اهداف ما کنترل 
رسوبى است که به وسیله این روان آب ها در پشت ســد ایجاد مى شود. در واقع ما از 
فرسایش خاك جلوگیرى مى کنیم ولى آقایان اعتقاد داشتند بندهایى که شما زده اید 
باعث اخالل در کار کشاورزى مى شود. ما گفتیم اصًال بندها نه هدفش ذخیره سازى 
آب است و نه جلوگیرى از انتقال آب. ما فقط با کنترل سیالب، فرسایش خاك را کنترل 
مى کنیم تا پوشش گیاهى حفظ شود و رسوب به پشــت سد منتقل نشود. آنها متقاعد 
شدند و امیدواریم اگر نیاز باشد جلسات دیگرى هم برگزار کنیم و حتى حاضریم با آنها 
به منطقه برویم و از آنجا بازدید کنیم تا اگر ایراد و اشکالى وجود دارد آن را برطرف کنیم.  

بررسى نقش صندوق توسعه ملى در تأمین اعتبار پروژه هاى آبخیزدارى در گفتگو با معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى استان

اجراى 160 پروژه آبخیزدارى در 21 شهرستان استان اصفهان طى سال گذشته
محیا حمزه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اىآگهی مناقصه عمومی دو مرحله اى
 شماره  شماره 89858985  مورخ   مورخ 2121//0404//9999

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان 

1- دستگاه مناقصه گزار : اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه : خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل :

نوبت دوم

م الف: 913715

شماره مناقصه نوع تضمینتعدادموضوع مناقصهردیف
سامانه ستاد

مبلغ تضمین 
(ریال)

نوبت 
مناقصه

700میز و صندلى دانش آموزى ابتدایى دوره اول1
ضمانتنامه/
اول20990040380000301/150/000/000 سپرده 1500میز و صندلى دانش آموزى ابتدایى دوره دوم2

1500میز و صندلى دانش آموزى متوسطه اول3
2000صندلى دسته دار امتحانى4

3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه :
اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – واحد قراردادها ى  اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان (تلفن 

تماس2- 32222091)
4- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه :

الف )مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 3 روز از انتشار آگهی از تاریخ 99/04/24 لغایت ساعت 19  مورخ 99/04/26  و بصورت 
الکترونیکى از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) www.setadiran.ir  می باشد.

ب )مهلت ارسال پاکات و بارگذارى اسناد مناقصه در ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت تا پایان وقت اداري مورخ 99/05/09  
می باشد .

ج )زمان گشایش پاکات الف و ب، ساعت 10:00 صبح  روز شنبه مورخ 99/05/11 در محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازى مدارس 
استان اصفهان مى باشد .

5-نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه : الف) سپرده (واریز به حساب IR 780100004061030607670085 به نام تمرکز وجوه 
سپرده نوسازي مدارس استان اصفهان بانک مرکزى) ب) ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما (شناسه ملى 14002112708) به 

مدت 3 ماه  
6- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى مى باشد.

ضمناً متن این فراخوان در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir وiets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائى پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 آگهى مناقصه

جواد نصرى- شهردار فالورجان

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/429 مورخ 99/04/16 شوراى اسالمى شهر فالورجان نسبت به 
اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

نوبت اول

م الف: 916111

محل پروژه: خیابان فاضل هندى و مالصدرا مبلغ اعتبار پیش بینى شده: 18/500/000/000 ریالمدت پروژه: 6 ماه
شهر فالورجان

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1399
کلیات عملیات اجرایى مطابق با اسناد مناقصه (لوح فشرده) شامل:

1- تخریب آسفالت و بتن.
2- خاکبردارى، بارگیرى و حمل نخاله به خارج از شهر.

3- تهیه مصالح خاك تونان مناسب شن دار به انضمام پخش آبپاشى و تراکم.
4- تهیه مصالح اساس به انضمام پخش آبپاشى و قالب بندى و اجراى بتن با مقاومت مشخصه طبق اسناد و نقشه هاى مناقصه.

5- تهیه و اجراى میلگرد.
6- جدول کارى و سنگ چینى.

7- سایر دستور کارهاى ابالغى موارد پیش بینى نشده.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/05/11 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir  مراجعه فرمائید.

پروژه اجراى پل دوربرگردان فاضل هندى و مالصدرا شهر فالورجان


