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آیا سرگیجه عالمت کروناست؟ کنسرت کیهان کلهر آسیب رسان نبودروایت بهروز افخمى از تکمیل فیلم على حاتمىلباس فضایى جدید ناسا را یک ایرانى ساخت با یک گل  بهار  نمى شود  اما... سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ویتامینى که به 
زیبایى پوست شما 

کمک مى کند

آبگیرى تونل سوم کوهرنگ تا 2 سال دیگر
3

3

2
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فیلم هاى اصغر فرهادى 
نیامده رفتند

نگرانى از مرگ برندها 
در ایران

ذخیره خون 
در اصفهان به 3 روز 

کاهش یافت

5

مراقب « اخطار 
فورى دیوار» 

باشید

ویتامین C که نام علمى اش اسکروبیک اسید است 
عاملى کلیدى در تولید کالژن است. کالژن نوعى 
پروتئین است که موجب رشد سلول ها مى شود و 

به انعطاف و استحکام بافت پوست کمک مى کند. 
ویتامین C همچنین در تولید لیگامنت ها و...

این روزها که بســیارى از مردم بــراى خرید و 
فروش اجناس اقدام به درج آگهى در اپلیکیشن 
دیوار مى کنند با شــیوه جدیدى از کالهبردارى 
روبه رو شده اند که منجر به خالى شدن موجودى 

حسابشان مى شود.
وقتى آگهى در این اپلیکیشــن ثبت مى شود در 
عرض یک دقیقه اخطــارى پیامکى به ظاهر از 
طرف دیوار براى شــما با مضمون اخطار فورى 
ارسال مى شود که در آن نوشــته است «اخطار 
فورى از طرف دیوار. فروشنده خودروى گرامى! 

تا 24 ساعت دیگر...
4

حضورحضور
  8484 هزار اصفهانى در هزار اصفهانى در

 کنکور امسال کنکور امسال

آغاز ماراتن ورود به دانشگاه در آغاز ماراتن ورود به دانشگاه در 2626 شهر استان و  شهر استان و 
4040 حوزه امتحانى از روز چهارشنبه  حوزه امتحانى از روز چهارشنبه 

3

مهم ترین مسائل آبى استان اصفهان از زبان مدیرعامل شرکت آب منطقه اى

براى دومین سالروز درگذشت عزت ا... انتظامى

«پیرمرد چشم  ما بود»

قلعه نویى رفت و سپاهان باالخره خندید
سپاهان پس از پشت سر گذاشتن روزهاى سخت حاال 

دوباره امیدوار به کسب سهمیه آسیایى شده است.
 هر چقــدر رقابت هــاى لیگ برتر براى ســپاهان با 
پیروزى 2 بر صفر مقابل گل گهر سیرجان شیرین شروع 
شد، در ادامه آنها روزهاى پرفشارى را تحمل کردند که 

شاید اگر کسى پس از پیروزى...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کالهبردارى نوین با سوءاستفاده از یک اپلیکیشن 

استقبال از 
تشکیل میز مشترك 

ایران و سوریه 
در اتاق اصفهان

دوره آموزش سربازى تا چه زمانى یک ماهه خواهد بود؟
ستاد کل نیروهاى مسلح پاسخ مى دهد

2
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سروش جلوى رحمتى سروش جلوى رحمتى 
ناگهان گلزن مى شودناگهان گلزن مى شود

4

بو م چ ر بوپیر م چ ر پیر

آگهى حراج شرکت ارتباطات زیر ساخت
فروش 322قلم لوازم وتجهیزات مخابراتى خارج از رده و اسقاط استان اصفهان
حراج آنالین شماره 3099001022000003سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

شرکت ارتباطات زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد 322قلم تجهیزات فنى مخابراتى اسقاط و خارج از رده موجود در 
استان اصفهان را  از طریق حراج عمومى بفروش برساند.خریداران مى بایست جهت ثبت نام در سامانه 
و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى با مرکــز تماس41934(تهران)تماس حاصل نمایند و یا به آدرس 

اینترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
زمان انتشــار در ســامانه:  از ســاعت8 روز شــنبه مورخ99/06/01 تاســاعت11روز چهارشنبه 

مورخ99/06/05مى باشد.
نحوه بازدید از اقالم:شرکت کنندگان مى بایست از ساعت08:30 روز شنبه مورخ 99/06/01 تا ساعت14 
روز سه شنبه مورخ 99/06/04به نشانى:اصفهان،خیابان بزرگمهر،انتهاى خیابان بیسیم شرقى مرکز 
مایکروویو بیســیم(تلفن هماهنگى :03132231030  اصفهان و09132289793آقاى تقیان)مراجعه 

تا هماهنگى هاى الزم جهت بازدید فرد معرفى شده و یک نفر همراه از اقالم مورد مزایده انجام گردد.
تضمین شرکت در حراج:تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار مبلغ 100/000/000ریال(یکصد میلیون ریال)
مى باشد که مى بایست توسط مزایده گران در زمان شرکت در حراج بصورت آنالین به حساب شرکت 

ارتباطات زیرساخت واریز نمایند.
زمان و مکان برگزارى حراج:ازساعت 10تا ســاعت11روز چهارشنبه مورخ99/06/05بصورت آنالین از 

طریق سامانه ستاد مى باشد.
شرایط عمومى

-شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله ســند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده مى باشد لذا برنده 
مزایده مکلف است پس از اعالم مجرى مزایده از طریق سامانه ستاد،حداکثر ظرف مدت هفت روز،کل 
وجه مبلغ پیشنهادى بعالوه9٪مالیات برارزش افزوده به حســاب شرکت ارتباطات زیر ساخت واریز 
نماید و ظرف هفت روزکارى پس از صدور حواله انبار نسبت به خروج آن از انبار این شرکت اقدام نماید.
درغیراینصورت چنانچه برنده از پرداخت وجه مذکور و خروج اقالم مزایده از انبار در مهلت هاى تعیین 
شــده به هرعلت عدول نماید،کل مبلغ  واریزى و تضمین وى به نفع شرکت ارتباطات زیرساخت ضبط 

میگردد و مزایده گرحق هرگونه اعتراضى را از خود سلب مى نماید.
-بدیهى است متعاقبا بعد از خروج اقالم مزایده،تسویه حساب نهایى انجام مى گردد و همچنین تضمین 

برنده مزایده پس از اخذ مجوزهاى الزم به وى مسترد مى گردد.
-ضمنا مزایده گران جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا 

باشماره تلفن88112154(تهران)تماس حاصل نمایند.
م الف: 950425
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متخصص بیمارى هاى عفونى با اشــاره به چهره جدید 
کروناى خانوادگى اظهار کرد: در روز هاى اخیر شــاهد 
ابتالى گروهى اعضاى خانواده به ویروس کرونا به دلیل 

رعایت نکردن دستورالعمل هاى بهداشتى هستیم.
مسعود مردانى گفت: االن هر بیمارى که تب دارد بداند 
که به کرونا مبتال شده است مگر اینکه خالف آن ثابت 

شود.
مردانى با اشــاره به اینکه به جاى اینکــه یک نفر بیمار 
را به بیمارستان ببرد چهار نفر بیمار را هدایت مى کنند، 
گفت: چند نفر پدرشــان را از تنکابن به تهران مى آورند 
و لذا پنج روز دیگر آن چهــار نفردیگر نیز با هم به کرونا 

مبتال مى شــوند لذا باید بدانیم 15 دقیقه زیر فاصله یک 
متر در زیر یک ســقف ماندن با فرد مبتال سبب انتقال 

بیمارى مى شود.
این متخصص بیمارى هاى عفونــى ادامه داد: جویدن 
آدامس مى تواند موجب تأخیــر در ابتال به بیمارى کرونا 
باشــد، قرقره کردن آب و نمک نیــز مى تواند موجب 
جلوگیرى از ابتال به کرونا باشد، اما شستن دست ها صد 

 برابر بیشتر از اینها مؤثر است که باید جدى گرفته شود.
این متخصص بیمارى هاى عفونى عنوان کرد: از ســه 
هفته پیش با جهشى که در ویروس کرونا اتفاق افتاد روند 

ابتال به کرونا از 3 تا 9 برابر افزایش یافته است./2551

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى ایران 
گفت: به نظر مى رسد در شرایط فعلى بیش از برندسازى، 
شاهد برندُکشى هستیم. چه بسا برندهاى موفقى بوده اند که 
در برهه اى جایگاه خوبى در عرصه اقتصاد و تولید کشورمان 

داشتند اما امروز دیگر اثر و نشانى از آنها نمى بینیم.
غالمحسین شافعى افزود: باید اذعان کنیم که ما به ازاى 
برندهاى موفقى همچون آزمایش، ارج و... که در گذشته 
وجود داشــتند، نمونه هاى موفقى خلق نکرده ایم و حتى 
ظرفیت آنها را نیز از دست داده ایم. باید بررسى شود که چرا 

این نام هاى بزرگ دیگر فعال نیستند؟
او با تأکید بر اینکه در حوزه برندینگ، مهمترین مسئله یافتن 

«رمز ماندگارى برند» است، اظهار کرد: متأسفانه کمتر به 
این مقوله توجه مى شــود و زمینه ها، الزامات و اقتضائات 
این ماندگارى مدنظر مدیران بخش خصوصى و متولیان 
اجرایى قرار مى گیرد. نکته مهم دیگر در امر برندسازى آن 
است که صاحبان برند، ایفاى مسئ ولیت اجتماعى را تا چه 

میزان در ماندگارى خود مهم مى دانند؟
او تصریح کرد: آنچه برندى را ماندگار مى کند، نحوه حرکت 
آن با زمانه اســت؛ اینکه آیا برند از تغییر و تحوالت علمى 
و تکنولوژى روز در طول زمان بهــره مى گیرد یا خیر و آیا 
به نیازهاى روز جامعه توجه دارد یا نسبت به آنها اغماض 

مى کند. /2550

هر بیمار تب دار بداند به کرونا 
مبتال شده است

نگرانى از مرگ برندها 
در ایران

وحید جلیلوند کرونا گرفت
وحید جلیلوند، کارگردان    بانى فیلم |
فیلم سینمایى «شب، داخلى، دیوار» به بیمارى 
کووید-19 مبتال شد. هفته گذشته وحید جلیلوند 
به دلیل بروز نشانه هایى از ابتال به ویروس کرونا 
و به پیشنهاد گروه، «شب، داخلى، دیوار» ناچار 
شد تست کرونا بدهد و تا مشخص شدن نتیجه 
آزمایش، این پروژه سینمایى را تعطیل کند. با 
اعالم مثبت شدن تست کرونا کارگردان «شب، 
داخلى، دیوار»، فیلمبردارى این پروژه متوقف 
شد. این فیلم دومین همکارى نوید محمدزاده با 
وحید و على جلیلوند پس از «بدون تاریخ، بدون 
امضا» است. محمدزاده در این فیلم در نقش یک 
نابینا بازى دارد. به جز نوید محمدزاده، امیر آقایى 
هم در این فیلم سینمایى بازى مى کند./2555

یافتن جمجمه 
در ارتفاع 3480 مترى

  ایسنا| یکى از اعضاى ســتاد اطالع 
رســانى و پیشــگیرى از حوادث کوهســتان 
مى گوید که جمجمه اى در ارتفاع 3480 مترى 
دماوند یافت شده است. امیر رحمان زاده گفت: 
هفته گذشــته در دماوند عملیات جســتجوى 
مختلفى انجام شد که در یکى از آنها پس از هفت 
ساعت جستجوى شــبانه در یکى از دره هاى 
خطرناك دماوند موفق شــدیم یک کوهنورد 
مفقــودى را بیابیم. همچنین متأســفانه گروه 
جســتجو و نجات جمجمه یک کوهنورد را در 
دماوند پیدا کردند. این جمجمه در ارتفاع 3480 
مترى مســیر جنوبى دماوند و در یکى از دره ها 
یافت شد.  احتمال مى رود این جمجمه مربوط به 
دانشجویى باشد که دو سال پیش در این مسیر 

مفقود شده بود./2556

خاطره جذاب سقوط!
  ایران آرت | رضــا یزدانــى ویدیویى 
از پریدنــش از داخل یک هلیکوپتر را منتشــر 
کرد و نوشت: «پریدن از ارتفاع 14 هزار پایى، 
یک دقیقه ســقوط آزاد با سرعت220 کیلومتر 
در ســاعت و پنج دقیقه ســقوط با چتر یکى از 
جذاب ترین تجربیات زندگى مــن بود که اگر 
عمرى باشــه بارها تکــرارش خواهم کرد...» 
یزدانــى از جمله هنرمندانى اســت که عالقه 
خاصى به ورزش و هیجان دارد و در گذشــته 
فوتبال و بوکس نیــز بازى کرده اســت. این 
خواننده در سریال «از یادها رفته» در نقش یک 

بوکسور ظاهر شد./2557

افزایش واردات 
سیگار قاچاق 

واردات سیگار قاچاق در سه ماهه    بهار |
ابتداى امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بیش از 78 درصد افزایش یافت. در ســه ماهه 
ابتداى سال 99 در مجموع بیش از شش میلیارد 
نخ، سیگار قاچاق به کشور وارد شده که مقایسه 
آن بــا واردات 3/5 میلیارد نخ ســیگار قاچاق 
در ســه ماهه ابتداى ســال 98 نشان مى دهد 
واردات قاچاق این کاال 78/3 درصد رشد داشته 

است./2558

دوباره «مختارنامه»! 
با کمرنگ تر شدن ساخت سریال    نمناك |
هاى مناسبتى جدید، پاى تکرار سریال هاى قدیمى 
به تلویزیون باز شد و شبکه هاى مختلف پخش 
مجدد این سریال ها را برعهده گرفته اند. یکى 
از پرتکرارترین سریال هاى مناسبتى تلویزیون 
سریال «مختارنامه» است که اولین بار از شبکه 
یک سیما در سال 1389 و 1390 پخش شد و 
حاال با گذشــت چیزى حدود ده سال از اولین 
پخش ســریال «مختارنامه» ، شبکه آى فیلم 
براى چندمین بار متوالــى با آغاز ماه محرم 99 
باز هم تصمیم به پخش مجدد این سریال گرفته 

است./2559

اختالف قوا درباره اوراق نفتى 
  اعتماد آنالین | ابوالفضــل ابوترابــى، 
نماینده نجف آباد در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
قواى مقننه و قضاییه در نامه اى خطاب به رهبر معظم 
انقالب ضمن اعالم مخالفــت خود با تصمیم دولت 
مبنى بر فروش اوراق ســلف نفتى در بورس عنوان 
کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمى است که در 
جلسه شوراى سران ســه قوه براى این منظور اتخاذ 
شده اســت. وى افزود: در جلسه شــوراى سران قوا 
تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعى در بورس 
خرید و فروش شود و نه اینکه اوراق به فروش رسد و 

دولت بعدى مقروض شود. 

شده ایم چوپان دروغگو 
احمد توکلــى گفت: ما    روزنامه اعتماد |
شده ایم چوپان دروغگو و باید بپذیریم که اعتماد مردم 
به ما مســئوالن در قیاس با گذشته بسیار کمتر شده 
است. باید اوًال این مسئله را بپذیریم تا بعد بتوانیم به 
فکر راه حل اصالح این وضع برویم. اگر پذیرفتیم - که 
به عقیده من هنوز بســیارى از مسئوالن این مهم را 
نپذیرفته اند- سئوال اصلى این است که چه اقدامى 

باید انجام دهیم./2560

به دنبال آب هاى غیر متعارف 
  فارس| وزیر نیرو در ارتباط بــا برنامه هاى 
این وزارتخانه در ارتباط بــا ذخایر آب زیرزمینى غیر 
متعارف، گفت: فعالیــت در زمینه آب هاى زیرزمینى 
غیر متعارف به عنوان یک زمینه اکتشافى در دستور 
کار وزارت نیرو قرار دارد. رضا اردکانیان با اشــاره به 
وجود ذخایر آب زیرزمینى غیر متعارف در شرق کشور 
در ارتباط با نتایج به دســت آمده در این حوزه عنوان 
کرد: تا کنون هیچ نتیجه مورد رضایت وزارت نیرو و 
معاونت علمى نهاد ریاست جمهورى در حوزه ذخایر 
آب زیرزمینى غیرمتعارف به دست نیامده است.گفتنى 
است اکتشاف و استحصال این ذخایر آب زیرزمینى 
دشوار تلقى شــده و نیازمند تکنولوژى هاى پیچیده 

اکتشافى است.

باید تقاضا کنند
  ایسنا| رئیس شوراى شهر تهران به احتمال 
کاندیداتورى اش در انتخابات هیئت رئیســه ســال 
آخر شوراى شهر پنجم اشــاره کرد و گفت: در هیچ 
انتخاباتى هیچکــس خودش کاندیدا نمى شــود و 
دیگران باید از او تقاضا کنند. محسن هاشمى گفت: 
اگر اعضا تقاضا کردند و مرا کاندیدا دانستند موضوع 
متفاوت مى شود. وى ادامه داد: هر وقت اعضا احساس 
کردند که هیئت رئیسه و نه فقط من عملکرد مثبتى 

داشتند نسبت به حضورمان تقاضا کنند.

آماده رونمایى هستیم
  عصر ایران| وزیر دفاع با اعالم خبر آمادگى 
این وزارتخانه براى رونمایى از نوعى موشک کروز، 
همچنین نصب کروز بلند بــرد بر روى جنگنده ها را 
جزو کارهاى تحقیقاتى برشــمرد که شاید تا اواسط 
سال آینده به نتیجه برسد. امیر سرتیپ امیر حاتمى 
اظهار کرد: از محصوالتى که براى روز صنعت دفاعى 
رونمایى آن را در نظر گرفته ایم یک موشــک کروز 
است که یک دستاورد خوب در این حوزه است./2553

برادر «ترامپ» درگذشت
«رابرت ترامــپ»71 ســاله برادر    ایلنا|
کوچک تر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى آمریکا 
که به دلیل بیمارى در بیمارستانى در نیویورك بسترى 
بود، درگذشت. او کسى بود که کسب و کار خانوادگى 
را مى چرخاند. دونالد ترامپ با ابراز تأسف از درگذشت 
برادرش گفت: «با قلبى دردمند، درگذشــت برادرم 
را اعالم مى کنم. او تنها بــرادرم نبود، بلکه بهترین 
دوستم بود. بسیار دلتنگ او مى شــوم ولى بار دیگر 
با هم مالقات خواهیم کرد. یاد او براى همیشــه در 
قلب من خواهد ماند. رابرت، دوســتت دارم، آسوده 

بخواب.»/2554

خبرخوان

این روزها که بســیارى از مردم بــراى خرید و فروش 
اجناس اقدام به درج آگهى در اپلیکیشن دیوار مى کنند 
با شیوه جدیدى از کالهبردارى روبه رو شده اند که منجر 

به خالى شدن موجودى حسابشان مى شود.
وقتى آگهى در این اپلیکیشــن ثبت مى شود در عرض 
یک دقیقه اخطــارى پیامکى به ظاهــر از طرف دیوار 
براى شما با مضمون اخطار فورى ارسال مى شود که در 
آن نوشته است «اخطار فورى از طرف دیوار. فروشنده 
خودروى گرامى! تا 24 ساعت دیگر آگهى شما از روى 
دیوار پاك مى شود! براى جلوگیرى از پاك شدن آگهى 
مالیات آگهى خودروى خود را پرداخت کنید: مبلغ قابل 
پرداخت 2000 تومان» و به انتهــاى این پیامک یک 

لینک ضمیمه شده است.
با مراجعه به لینک مذکور در پیامک، هکر ارسال کننده 
آن، اطالعات حساب شما را دریافت و آن را هک مى کند 
چراکه پیامک رمز پویا تا 120 ثانیه فعال اســت و این 
فرصتى براى کالهبردار فراهم مى کند تا حساب مردم 

را خالى کند.
رضا قربانى، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگسترى در این 
باره مى گوید: در روشــى که در مورد آگهى دیوار اتفاق 
مى افتد از نیاز فرد به فروش فورى وســایل و یا لوازم و 
خودرو سوءاستفاده شده و با پیامک دریافت مبلغ ناچیز 

2000 تومان فرد آگهى دهنده را به دام مى اندازند.
این متخصص جرم شناسى افزود: ســئوال مهمى که 

در اینجا مطرح مى شود این اســت که فرد کالهبردار 
از چــه طریقى مطلع مى شــود که مالباختــه در دیوار 
آگهى فروش خودرو داده اســت؟ وى تشریح کرد: در 
پاســخ به این ســئوال باید گفت در خوش بینانه ترین 
حالــت مى توان گفت بــه نظر مى رســد کالهبردار با 
نفوذ بــاال در این اپلیکیشــن و یا با رصد مســتمر این 
اپلیکیشن و یا اســتفاده از روبات کنترل کننده آگهى ها 
بالفاصله پس از درج آگهى، موضوع و شــماره تماس 
آگهى دهنده را دریافت کرده و نسبت به ارسال پیامک 
به فرد آگهى دهنده و شــروع روند کالهبردارى اقدام 

مى کند.
قربانى ادامه داد: به این ترتیب چند اقدام باید انجام شود 
تا از این گونه کالهبردارى ها جلوگیرى شــود. نخست 
اینکه مردم آگاهى و سواد رســانه و اطالعات حقوقى 
خود را افزایش دهند تا مورد ســرقت و کالهبردارى با 
شیوه هاى نوین قرار نگیرند. پلیس فتا هم مثل گذشته 
روند اطالع رســانى عمومى را از مسیرهاى مختلف در 
این خصوص ادامه دهد و در پایان مدیران اپلیکیشــن 
دیوار هم باید با احساس مســئولیت بیشترى نسبت به 
مشتریان خود عمل کند و در ساده ترین حالت با ارسال 
پیامک هشداردهنده به مخاطب آگهى دهنده، بالفاصله 
پس از ثبت آگهى، فرد را از توجه بــى مورد به پیامک 
کاله بردارى نهى کند. با رعایت ایــن نکات مى توان 
امیدوار بود مرتکبین این جرم ناکام بمانند و این شــیوه 

کالهبردارى از کار بیافتد. 

کالهبردارى نوین با سوءاستفاده از یک اپلیکیشن 

مراقب «اخطار فورى دیوار» باشید

سه شنبه هفته گذشته در پى شلیک پلیس به باند حفاران 
غیرمجاز در روستاى شیرین آباد قهاوند همدان یک نوجوان 
13 ساله جان خود را از دســت داد و دیگر اعضا دستگیر 
شدند. کشته شدن این نوجوان در حادثه تیراندازى پلیس 
بازتاب هایى را در فضاى مجازى به دنبال داشت، به طورى 
که خانواده این پســر نوجوان با تعرض به پاسگاه قهاوند 
ناراحتى خود را ابراز کردند و این اقدام به انتشار فیلمى کوتاه 

در فضاى مجازى منجر شد.
فرمانده انتظامى استان همدان در گفتگویى با خبرگزارى ها 
گفت: تیراندازى چند روز گذشته به منظور دستگیرى چند 

نفرى بود که شبانه دنبال حفارى غیرمجاز و سرقت اشیاى 
تاریخى بودند.

بخشعلى کامرانى صالح خاطرنشان کرد: عوامل پاسگاه 
قهاوند پیرو دستور قضایى، به همراه نماینده میراث فرهنگى 
در محل تخلف حضور یافتند که حفاران غیرمجاز با دیدن 
پلیس پا به فرار گذاشتند. متهمان با وجود شنیدن صداى 
آژیر خودروى پلیس به دســتور ایســت و شلیک هوایى 
بى توجهى کردند و همین موضوع سبب تعقیب آنها از سوى 
پلیس شد تا متوقف شوند. تعقیب پلیس تا جایى ادامه یافت 
و آنها نیز به دستور ایست توجهى نکردند که به همین دلیل 

پلیس براى اعمال قانون و جلوگیرى از فرار آنها مجبور به 
شلیک هوایى شد اما به  دلیل تاریکى هوا، پستى و بلندى 
مســیر و کمانه کردن تیر، گلوله به یک نفر برخورد کرد و 
زمینگیر شد. مأموران بالفاصله فرد را با خودروى ناجا به 
مرکز درمانى قهاوند و سپس به مرکز درمانى همدان منتقل 

کردند که متأسفانه به دلیل جراحات وارده جان باخت.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان همدان نیز ضمن 
تسلیت به خانواده فرد متوفى اظهار کرد: موضوع با تشکیل 
پرونده به مرجع قضایى اعالم و ارسال شد و مراتب تحت 
رسیدگى است و قطعًا دستگاه قضایى با رعایت عدالت و 

انصاف به موضوع رســیدگى مى کند و اگر حقى از کسى 
ضایع شده باشد قطعاً احقاق حق خواهد شد.

بشرى در مورد هجوم به پاســگاه قهاوند در پى این اتفاق 
هم توضیح داد: اقوام این نوجوان که از مراســم تشــییع 
جنازه بازمى گشتند به  دلیل اینکه ناراحت بودند به پاسگاه 
تعرض کردند. هر چند تعرض به کالنترى و پاســگاه از 
نظر ما تخلف است اما این اقدام را از روى دشمنى یا عناد 
نمى دانیم که بخواهیم حساسیت ایجاد کنیم، البته خودشان 
پشیمان هستند. پدر نوجوان از همکاران ما عذرخواهى کرد 

درحال حاضر هم وضعیت آرام است.

مرگ نوجوان 13 ساله با شلیک پلیس

رئیس اداره سرمایه انســانى سربازى ستادکل نیروهاى 
مسلح اعالم کرد که مدت دوره آموزشى سربازى براى 

مشموالن اعزامى مهر ماه نیز یک ماه خواهد بود.
امیر غالمرضا رحیمى پور دراین باره گفت: همانطور که 
قبًال اعالم شده بود در پى شــیوع کرونا در کشور مدت 
دوره آموزش نظامى ســربازان به یک ماه کاهش یافت 
که این وضعیت فعًال در شش ماهه نخست سال جارى 

اجرا خواهد شد.

وى با بیــان اینکه مــدت دوره آمــوزش نظامى براى 
مشموالن اعزامى شهریور و مهرماه نیز یک ماه خواهد 
بود، گفت: براى پس از ایــن دوره هنوز تصمیمى اتخاذ 
نشــده، اما پس از اتخاذ تصمیم هاى الزم جزئیات آن 

اطالع رسانى خواهد شد.
به گفته رحیمى پور، این مدت یک ماهه ممکن اســت 
با احتســاب تعطیالت در برخــى از یگان ها چند روزى 

اضافه شود.

رحیمى پور در مورد پیشــنهاد به کارگیرى ســربازان 
حوزه پزشکى و پیراپزشــکى در مراکز درمانى مقابله با 
کرونا نیز گفت: این موضوع جدید نیســت. سال هاست 
که مشموالن سربازى رشته هاى پزشکى، پیراپزشکى، 
پرســتارى و... در رشــته هاى مرتبط خودشــان و  در 
بیمارستان ها فعال هستند و دوره شــیوع کرونا نیز این 

عزیزان در کنار کادر درمان حضور داشتند.

«نیکى اشــعرى»، مهندس ایرانى االصل دانشــگاه 
کالیفرنیا ســن دیگو یک لباس فضایى جدید براى ناسا 
طراحى کرده که قادر اســت فضانوردان را در شــرایط 
ریزگرانش سالم نگه دارد و در واقع این لباس فشار منفى 
مى تواند به کاهش اثرات مخرب قرار گرفتن در شرایط 

بى وزنى کمک کند.
این محقق ایرانى سرپرستى گروهى از محققان دانشگاه 
کالیفرنیا سن دیگو را بر عهده داشت که با بودجه ناسا این 

لباس فضایى فشار منفى طراحى کرده اند.
قرار گرفتن در معرض شرایط ریزگرانش  (گرانش یا جاذبه 

نزدیک به صفر) مى تواند به آتروفى یا تضعیف عضالنى 
و افزایش فشار داخل جمجمه به دلیل مایعات خونى در 

گردش در مغز منجر شود.
محققان مى گویند با این لبــاس، فضانوردان مى توانند 
ضمن انجــام وظایف روزمره خود، آزادانه در ایســتگاه 
فضایى معلق شــوند. محققان همچنین ادعا مى کنند 
که به محض تجارى شــدن ســفر فضایى، این لباس 
مى تواند سالمت مسافران و گردشگران فضایى آینده را 
تضمین کند و این نوآورى مى تواند براى سفر به مریخ 

کلیدى باشد.

لباس فضایى جدید ناسا را یک ایرانى ساخت

دوره آموزش سربازى 
تا چه زمانى 
یک ماهه خواهد بود؟

آیت ا... ســید احمد خاتمى، امام جمعه موقت تهران درباره 
مراســم عزادارى در ماه محرم گفت: منصفانه مى خواهم 
بگویم کسانى که منتقد هستند و مى گویند نباید مجالس 
عزادارى برپا شود هر چند با رعایت پروتکل ها، اینها بر دو 
گروه هستند. یک گروهشان کســانى هستند که مغرض 
نیستند و مى گویند اگر رعایت بشود عیبى ندارد، ولى چون در 
عمل چنین امرى اتفاق نمى افتد بنابراین برپا نشود. ما باید او 
را قانع کنیم که مى شود هم مجالس را برپا کرد و هم مجالس 

را به گونه اى برپا کرد که آسیبى پیش نیاید. اما گروه دیگرى 
هستند که انسان به وضوح لمس مى کند که مخالفت اینها از 
روى عناد است، یعنى حتى در زمانى که کرونا هم نبود اینها 
با این مجالس روى خوشى نداشتند حاال بهانه اى هم پیدا 
کرده اند که آنچه در دل دارند ابراز کنند. من به این مغرضان 
مى گویم  شما راه به جایى نخواهید برد؛ قدرتمندتر از شما که 
رضاخان قلدر بود با خشونت مى خواست جلوى عزادارى ابا 

عبدا... الحسین(ع) را بگیرد و نتوانست./2552

فیلم هاى قدیمى فرهادى که توسط چند پردیس سینمایى 
در تهران دوباره اکران شده بودند با استقبال اندك مخاطبان 

مجبور به ترك اکران شدند.
در روزهاى گذشته ســه فیلم «درباره الى»، «جدایى نادر 
از سیمین» و «فروشنده» به کارگردانى اصغر فرهادى در 
برخى پردیس هاى سینمایى تهران به نمایش درآمدند. این 
فیلم ها که در شرایط نامساعد اکران با ساز و کارى نامعلوم 
دوباره به پرده ســینما راه یافته بودنــد، در چند روز اکران 

پراکنده خود تنها توانستند فقط چند عدد بلیت بفروشند. 
همین موضوع سبب شد تا این فیلم ها در کمتر از یک هفته 
از چرخه اکران مجدد کنار گذاشته شوند و در سامانه هاى 

بلیت فروشى حذف شوند .
به نظر مى رسد شرایط ســینماداران با توجه به وضعیت 
موجود به جایى رسیده اســت که آنها مى خواهند به هر 
نحوى باعث فروش گیشه خود شوند اما این موضوع قطعًا 
بدون در نظر گرفتن ساز و کارهاى الزم نمى تواند به نتیجه 

مطلوب برسد. 

سید احمد خاتمى: 

رضا خان قلدر هم نتوانست جلوى عزادارى را بگیرد

فیلم هاى اصغر فرهادى نیامده رفتند

  رضا رضوى/ خبرگزارى آنا |

  امید پویانفر/ خبرگزارى صبا |
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انصراف آیت ا... نمازى از 
امامت جمعه

آیت ا... نمازى امام جمعه کاشـان خداحافظى کرد. یک 
منبع آگاه در کاشان گفت: بنا به درخواست آیت ا... نمازى 
با انصراف وى از سمت امامت جمعه و نمایندگى ولى فقیه 
در کاشان موافقت شده است. به گفته وى با حکم رهبر 
معظم انقالب، به جاى آیت ا... نمازى، آیت ا... عباسعلى 
سـلیمانى امام جمعه پیشـین زاهدان و نماینده مجلس 
خبرگان رهبرى به سـمت نماینـده ولى فقیـه و امامت 
جمعه کاشـان منصوب شده اسـت. قرار اسـت روز پنج 

شنبه جلسه تودیع و معارفه برگزار شود.

نجات مادر و پسر از دل آتش
مادر و پسـر گرفتـار در آتـش نجات یافتند. سـخنگوى 
سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنـى شـهردارى 
اصفهان گفت: سـاعت 22 و 9 دقیقه شـنبه شب حریق 
منـزل مسـکونى واقـع در خیابـان چهاربـاغ خواجو به 
ستاد فرماندهى سـازمان آتش نشـانى و خدمات ایمنى 
شـهردارى اصفهـان اعالم شـد. فرهـاد کاوه آهنگران 
افزود: در این حادثه مادر 48 ساله و پسر 16 ساله از مرگ 

حتمى نجات داده شدند.

ادامه روند کاهشى دماى هوا
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
از ادامه روند کاهشـى دماى هـواى اصفهان تا اواسـط 
هفته خبر داد و گفت: دماى هوا طـى این چند روز 2 تا 3 
درجه سانتیگراد کاهش داشته و به 37 درجه سانتیگراد 
مى رسد. حجت ا... على عسگریان اظهار کرد: نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر جوى پایدار طى دو روز آینده بر روى 

استان است. 

امدادرسانى به 111 نفر
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از انجام 
50 مأموریت امـداد و نجات و امدادرسـانى بـه 111 نفر 
توسط نجاتگران اسـتان اصفهان در طول هفته گذشته 
خبر داد. على محمد هاشمى به بازه زمانى 18 لغایت 24 
مردادماه اشـاره و خاطرنشـان کرد: در این بازه زمانى31 
حادثه جاده اى، سـه حادثه شـهرى، هفت مورد خدمات 
حضورى، پنج حادثه صنعتى و کارگاهى، دوحادثه ساحلى، 
یک حادثه کوهستان و یک حادثه هوایى توسط نیروهاى 

امدادى جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شد.

توسعه کتابخانه مرکزى 
اجرایى شود

فریده روشن، سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
روز گذشـته در جلسـه علنى این شـورا با تأکید بر لزوم 
تسـریع در رونـد اجرایـى شـدن طرح هـا و برنامه هاى 
شـهردارى، خاطرنشـان کـرد: طـرح توسـعه کتابخانه 
مرکزى اکنـون آمـاده و اعتبـارات الزم تصویب شـده 
بنابراین شایسته است که این پروژه هرچه سریع تر وارد 

مرحله اجرا شود.

سوء تغذیه 130 کودك 
حسن ذبیحى، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
اردستان اظهار کرد: در شهرسـتان اردستان طبق آمار و 
شناسایى 130 کودك زیر پنج سال هستند که طبق نظر 
پزشک سوء تغذیه دارند که کمیته امداد در سال هاى قبل 

به آنها کمک مى کرده است.

اصالح 140 متر لوله آب 
به گزارش روابط عمومى آبفا قهجاورسـتان، با توجه به 
شکستگى هاى مکرر شـبکه آب کوچه بسیج روستاى 
مزرعه گورت و عبور لوله آب از زیر تعدادى از منازل این 
محل و همچنین تصمیم دهیارى روستا مبنى بر آسفالت 
و زیرسانى کوچه مذکور، آبفا منطقه قهجاورستان، پس 
از تهیه پروفیل هاى آب منطقه، نسبت به انجام حفارى 
و لوله گذارى به طول حدود 140 متـر، با لوله پلى اتیلن 
قطر 75 اقدام کرد. الزم به ذکر است این عملیات منجر 

به جلوگیرى از هدر رفت میزان زیادى آب شرب شد.

خبر

مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: در پى شیوع ویروس 
کرونا ذخایر و فرآورده هاى خونى استان از هفت به سه 

روز رسیده است.
مجید زینلى ادامه داد: نیاز به خــون و فرآورده هاى آن 
همیشگى است و بیماران ســرطانى، دیالیزى و خاص 
از جمله تاالســمى، زنان باردار و مصدومان تصادفات و 
دیگر موارد نیازمند خون هستند. وى افزود: مراکز درمانى 
اســتان روزانه به 450 واحد خون براى درمانى بیماران 
خود نیاز دارند به ویژه بیماران تاالسمى که تعداد آنها در 
استان دستکم 2000 نفر است و به طور مستمر به خون 
نیاز دارند و هر نفر ماهانه باید دو تا سه واحد دریافت کنند.

زینلى به شــهروندان و اهداکنندگان خون در اســتان 
اطمینان دادکه پایگاه هاى انتقال خون به لحاظ رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى در رابطه با کرونا بسیار امن 
است. وى با اشاره به اینکه روزانه حدود 11 واحد پالسما 
کوویدى در مرکز اهداى خون اصفهان دریافت مى شود، 
گفت: نیاز به پالسماى کوویدى در استان اصفهان رو به 
افزایش است و پالسماهاى اهدایى جوابگوى نیاز مراکز 

درمانى استان نیست.
مدیرکل انتقال خون اصفهان افزود: افرادى که مى توانند 
پالسماى کوویدى اهدا کنند کم و محدود هستند و بر این 
اساس مراجعه افراد براى اهداى پالسما بسیار کم است.

درنشست تخصصى توسعه صادرات با کشور سوریه که با 
حضور مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد توسعه 
روابط اقتصادى ایران با عراق و سوریه و رئیس کمیسیون 
تجارت، خدمات و توسعه ارتباطات اتاق بازرگانى اصفهان 
برگزار شد، عنوان شد که اکنون فرصت حضور ایران در 

بازار سوریه فراهم است.
احمد پزنده، رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات 
اتاق بازرگانى اصفهان در این نشست که به صورت وبینار 
برگزار شد ضمن راهبردى خواندن ارتباط با کشور سوریه، 
برنامه ریزى مستمر براى ارتباط بیشتر با این کشور را از 
برنامه هاى جارى کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات 

بر شمرد. وى همچنین با اشاره به راه اندازى میز عمان در 
اتاق بازرگانى اصفهان، از آمادگى کمیسیون تجارت براى 
راه اندازى میز کشورهاى سوریه و عراق خبرداد و یکى 
از مهمترین وظایف این میز را اعتبارســنجى بازرگانان 
سورى دانست که این مهم با همکارى ستاد توسعه روابط 

اقتصادى ایران با عراق و سوریه تحقق خواهد یافت.
حسن دانایى فر، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادى ایران با 
عراق و سوریه نیز ضمن استقبال از تشکیل میز مشترك 
ایران و سوریه در اتاق اصفهان، عزم جدى تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان براى ایجاد تعامل با دفاتر سه گانه موجود 

در دمشق را مقدمه اى بر تشکیل این میز بیان کرد.

استقبال از تشکیل میز مشترك 
ایران و سوریه در اتاق اصفهان

ذخیره خون در اصفهان
 به 3 روز کاهش یافت

طرح سنجش میزان سالمت ادارى و حقوق شهروندى در 
مجموعه وزارت نیرو با نمونه سازى طرح در شرکت توزیع 
برق اصفهان براى اولین بار در کشــور در حال اجراست 
و نشســتى براى توضیحات تکمیلى این طرح در سالن 

جلسات میر برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیر روابط عمومى شرکت 
توزیع برق اصفهان و معاون بازرســى دفتر بازرســى و 
ارزیابى عملکرد وزارت نیرو و پرسشگران به صورت ویدیو 
کنفرانس برگزار شد، سنجش سالمت ادارى به عنوان 
یک طرح پایه در شرکت توزیع برق اصفهان کلید خورد و 
توضیحات اصلى در مورد نحوه و زمان پرسشگرى و نقطه 

نظرات در این حوزه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. 
اقبالى، معاون بازرسى دفتر بازرســى و ارزیابى عملکرد  
وزارت نیرو با توجه بــه اهمیت این طــرح گفت: براى 
کسب و کار و ارزیابى عملکرد سازمانى باید بازخوردها و 
ارزیابى هاى اصولى انجام شود و این طرح براى اولین بار در 
کشور با تالش ها و حمایت هاى مدیر عامل و مدیر روابط 
عمومى شرکت توزیع برق اصفهان در حال انجام است که 
دقت، توانمندى و تجربه تیم عمل کنننده و پرسشگران مى 
تواند مسیر روشنى را در ارائه خدمات در اختیار ما قرار دهد و 
خروجى آن به عنوان یک نتیجه نه تنها براى صنعت برق 

بلکه براى کل وزارت نیرو قابل بررسى است.

بررسى طرح سنجش سالمت ادارى و حقوق 
شهروندى در شرکت توزیع برق

جوان 22 ساله در بلوار فرایبورگ جان باخت. رئیس 
پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه این حادثه 
ساعت 23 شنبه شب به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 
گزارش شده است گفت: این حادثه به دنبال برخورد 
خودروى پژو با درخت وســط بلوار خیابان فرایبورگ 

رخ داده است.
ســرهنگ محمدرضا محمدى با بیان اینکه در این 

حادثه راننده خودرو که جوان 22 ســاله بود جان خود 
را از دست داده اســت، گفت: علت این حادثه توجه 
نداشــتن به جلو ناشــى از تخطى از سرعت مطمئنه 
از طرف راننده پژو در مســیر جنوب به شمال خیابان 

فرایبورگ اعالم شد.
وى گفت: در این حادثه دو سرنشین 19 و 22 ساله نیز 

دچار مصدومیت شده اند.

جان باختن جوان 22 ساله در اصفهان

در یک نظام مالیاتى مطلوب توجه به فرهنگ به عنوان 
یک زیرساخت اساســى و مدیریت آن یک امر مهم و 
ضرورى است. بهترین قوانین مالیاتى، امکانات، روش ها، 
منابع و سایر تسهیالت، بدون توجه به باورها، ارزش ها، 
هنجارهاى جامعه و به طور کل فرهنگ مالیاتى کشور، 
ناکارآمد و غیــر اثربخش خواهند بود. بــه بیان دیگر، 
توســعه فرهنگ مالیاتــى مؤثرترین شــیوه افزایش 
درآمدهــاى مالیاتى در عصر کنونى به شــمار مى رود 
چراکه شفاف سازى و اطالع رســانى به رشد فرهنگ 
مالیاتى و رشد فرهنگ مالیاتى به رشد درآمدهاى دولت 

مى انجامد.
در توسعه فرهنگ مالیاتى، از یک سو باید ضرورت دریافت 
و مصرف مالیات براى مردم تبیین شــود و بســترى به 
وجود  آید که مردم خود از مزایاى پرداخت مالیات مطلع 
و بهره مند شــوند و در واقع دریابند که پرداخت مالیات، 
خدمت و کمک به کشور و ملت است. از سوى دیگر باید با 

ایجاد یک نظام مدون اطالع رسانى و آشنایى مردم درباره 
چگونگى مصرف وجوه مالیــات در هزینه هاى عمومى 
جامعه، موجب کاهش فرار مالیاتى گردیــد زیرا از این 
طریق درمى یابند که مالیات هاى دریافتى توسط دولت به 
مصرف خود آنان و براى ساختن فردایى بهتر براى آنها و 

فرزندانشان مى شود.
در واقع تالش در جهت ایجاد یک فرهنگ مالیاتى پیشرو 
و قوى در کشور مى تواند تأثیر مهمى در کاهش هزینه ها، 
افزایش درآمدهاى دولت و ایجاد سیاســت هاى پولى و 
مالى مناسب داشته باشــد که نتیجه آن افزایش عدالت 
اجتماعى و رفاه عمومى باشــد. از این رو ســازمان امور 
مالیاتى کشور باید با توجه هر چه بیشتر به توسعه فرهنگ 
مالیات، اعتماد مؤدیان مالیاتى را جلب کند و از این طریق 
با صرف هزینه هاى کمتر، بخش اعظمى از مالیات هاى 
خود را بر پایه اعتماد متقابل و مشارکت مؤدیان مالیاتى 

وصول کند.

فرهنگسازى، عاملى مؤثر در افزایش تمکین مالیاتى

ذوب آهن اصفهان به دلیل بازار مشخص و دستیابى به 
سطحى از خودکفایى مى تواند همچنان به روند تولید و 
صادرات خود ادامه دهد، هرچند ممکن است تحریم هاى 
جدید علیه فوالد، آلومینیوم و... به درصدى از قیمت تمام 
شــده تولیدات فوالدى بیافزاید، اما نمى تواند تولید را 

متوقف یا صادرات را محدود کند.
معاون بهره بردارى ذوب آهــن اصفهان با بیان مطلب 
فوق گفت: تحریم هاى جدید تا حدودى مى تواند قیمت 
تمام شده کاال را باال ببرد اما در تولید و صادرات ذوب آهن 

اصفهان تأثیرى ندارد.
مهرداد توالئیان افزود: دولت ترامپ تحریم هاى جدید 
علیه فوالد، آلومینیوم و... اعمال کرد تا با این استراتژى، 
صنایع زیرساختى ایران را زیر فشــار قرار دهد و درآمد 

صادراتى و پروژه هاى توسعه اى ایران را با خلل مواجه 
کند، این در حالى اســت که هم اکنون در حوزه حمل و 
نقل ریلى پــروژه هاى خوبى تعریف شــده که ریل آن 
را شــرکت ذوب آهن اصفهان تأمین مى کند و بخش 
دیگر از تولیدات این شــرکت فوالدى به خارج از کشور 

صادر مى شود.
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه 
تحریم ها کار را مشکل مى کند اما آن را متوقف نمى کند، 
گفت: با توجه به اینکه ذوب آهن اصفهان بازار خاص خود 
را دارد عمًال این تحریم ها نمى تواند مانع از صادرات این 
شرکت شود و از طرف دیگر ذوب آهن باید بخشى از مواد 
اولیه مورد خود را با ارز صادراتى خود وارد کند و به همین 

دلیل در تأمین مواد اولیه هم خللى ایجاد نمى شود.

تحریم ها در تولید و صادرات ذوب آهن
 تأثیرى ندارد

کلنگ احداث تقاطع زیرگذر شهرك صنعتى مبارکه به مساحت 13 هزار مترمربع با اعتبار 
130 میلیارد ریال به زمین زده شد.

مدیرعامل شرکت شهرك  هاى صنعتى استان با بیان اینکه 70 شهرك صنعتى در استان 
وجود دارد، گفت: تقاطع زیرگذر شهرك صنعتى مبارکه در ورودى این شهرك احداث و تا 
پایان دهه فجر سال آینده به بهره بردارى مى رســد. بگى با اشاره به اینکه در سال گذشته 
580 قرارداد واگذارى واحد هاى صنعتى جدید در نواحى صنعتى استان، با مساحتى حدود 
250 هکتار ثبت شده است، افزود: براى امسال نیز استقرار 500 واحد جدید برنامه ریزى شده 
است. وى همچنین به عملیات آسفالت ریزى ورودى این شهرك با هزینه یک میلیارد و 300 
میلیون تومان اشاره کرد و گفت: 4000 تن آسفالت اجرا مى شود که این امر موجب تأمین 

امنیت عبور و مرور ماشین هاى سنگین و خودرو هاى حامل کارگران خواهد شد.

آغاز احداث تقاطع زیرگذر شهرك 
صنعتى مبارکه کنسرت آنالین در مجموعه تاریخى چهلستون با رعایت تمامى دستورالعمل هاى حفاظت 

از بنا هاى تاریخى و بهداشتى برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان با اشاره به ممنوعیت اجراى 
کنسرت هاى عمومى در بنا هاى تاریخى اســتان گفت: با هماهنگى هنرمندان برجسته 
کشور و با رعایت تمامى دستورالعمل ها، هفته گذشته یک کنسرت به صورت آنالین در 
مجموعه کاخ چهلستون به صورت رایگان اجرا شد. فریدون اللهیارى با اشاره به رعایت 
دستورالعمل هاى حفاظتى در خصوص اجراى این کنسرت گفت: نوازندگان این کنسرت در 
مجموعه کاخ چهلستون و با فاصله گذارى مناسب از ایوان کاخ و با تعداد محدود، کنسرت 
خود را اجرا کردند. وى گفت: ممنوعیت استفاده از ساز هاى کوبه اى، تنظیم صداى ساز ها 
و دستگاه هاى صوتى به نحوى که کمتر از 40 دسیبل ارتعاش داشته باشند، تردد حداقلى 
دست اندرکاران اجراى کنسرت، تنظیم صحنه و تزیینات متناسب با معمارى بنا و اجراى 

کنسرت فقط به مدت یک ساعت از دیگر استاندارد هاى برگزارى این برنامه بود.

کنسرت کیهان کلهر آسیب رسان نبود

مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان با اشــاره به 
بازنگرى در طرح بهشــت آباد و اجراى این طرح از سوى 
یک شرکت فرااستانى، گفت: در حال حاضر سد تونل سوم 
کوهرنگ 46 درصد پیشرفت فیزیکى دارد و اکنون آماده 
بتن ریزى است و تا 2 سال آینده شاهد آبگیرى سامانه تونل 

سوم کوهرنگ هستیم.
مسعود میرمحمدصادقى در جمع خبرنگاران در خصوص 
ســاختمان هاى تخریبى حاشــیه زاینده رود، گفت: این 
ساختمان ها ویال نبوده و تنها براى اسکان کارکنانى بودند 
که در رابطه با سد کوهرنگ کار مى کردند و متعلق به مشاور 
و پیمانکاران این طرح بود. این ساختمان ها موجب اختالف 
نظر با جهاد کشاورزى استان چهارمحال شد و سبب اقامه 
دعوى استان باالدست شد و با وجود مدارك همکاران ما 
که جهت تجهیز کارکاه واگذار شده است و با توجه به اینکه 
دادگاه این شکایت در اســتان چهارمحال و بختیارى بود، 

حکم تخریب این ساختمان ها داده شد. 
میرمحمدصادقــى همچنین در خصوص مدیریت ســد 
کوچرى، اظهار کرد: از سوى مدیریت و نمایندگان مناطق 
خوانسار و گلپایگان تالش هایى شده تا این سامانه همانند 
سد گلپایگان در اختیار استان اصفهان قرار گیرد، اما بنا بر 
تصمیم وزارت نیرو مدیریت ســد کوچرى به شرکت آب 
نیرو، به عنوان شرکتى فراستانى در تهران واگذار شد. وى 
افزود: از سامانه کوچرى استان هاى اصفهان، قم و مرکزى 
منتفع هستند و هر سه استان به دنبال مدیریت آن بودند، اما 
به صالحدید وزارت نیرو مدیریت آن به شــرکت آب نیرو 

واگذار شده است.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى اصفهــان در ادامه در 
خصوص آخرین وضعیت سامانه دوم آبرسانى اصفهان، با 
اشاره به اینکه به دلیل شرایط موجود سامانه دوم آبرسانى 
اصفهان بزرگ قرار اســت وارد مدار شود تا کمبود نیاز آبى 
استان را تا سال 1410 جبران کند، خاطرنشان کرد: از طریق 
این ســامانه 9.75 مترمکعب بر ثانیه به ظرفیت آبرسانى 

اصفهان اضافه مى شود.
میرمحمدصادقى با بیان اینکه تونل سامانه دوم آبرسانى 
اصفهان بزرگ 27 کیلومتر است، گفت: تونل این طرح در 
سال 93 اجرا شده است و همچنین 10 کیلومتر آن با خط 
انتقال آب کاشان مشترك است و 17 کیلومتر دیگر آن طى 
دو دولت یازدهم و دوازدهم احداث شده است، اما مشکل 

اصلى این طرح تامین اعتبار آن است.
وى با تاکید بر اینکه تونل ســامانه دوم آبرسانى اصفهان 
بزرگ آماده اســت، گفت: به دلیل محدودیت منابع مالى 
قرار شــد ادامه اجراى این طرح از منابع داخلى شرکت آب 
منطقه اى و با کمک شرکت آب و فاضالب از محل تبصره 

3 انجام شود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهــان، پیش بینى 
کرد؛ خط اضطرارى ســامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ 
با ظرفیت آبدهى 3.2 مترمکعب بر ثانیه تا تابســتان سال 
آینده وارد مدار مى شود و کل این طرح در یک برنامه زمان 
بندى چهارساله به اتمام مى رسد، چرا که تاکید وزارت نیرو و 
استاندارى اصفهان بر اجراى هر چه سریعتر این طرح است.

میرمحمدصادقى همچنین در پاســخ به سوالى ، مبنى بر 
آخرین وضعیت سد تونل ســوم کوهرنگ، اظهار کرد: در 
حال حاضر تونل سوم کوهرنگ به اتمام رسیده و به صورت 
موقت نیز امسال بین 40 تا 50 مترمکعب پمپاژ آب از طریق 

آن انجام شد.
وى با اشاره به اینکه در حال حاضر سد تونل سوم کوهرنگ 
46 درصد پیشرفت فیزیکى دارد و اکنون آماده بتن ریزى 
است، ابراز امیدوارى کرد؛ تا 2 ســال آینده شاهد آبگیرى 

سامانه تونل سوم کوهرنگ باشیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان همچنین توضیح 
داد: البته مشکالت اجتماعى و محلى بر سر اجراى این طرح 
و خرید اراضى آن وجــود دارد و امیدواریم خرید اراضى آن 
همزمان با اجراى طرح انجام شود و این طرح از حالت تخت 

جمشیدى خارج شود.
میرمحمدصادقى در پاسخ به سوالى درباره آخرین وضعیت 
طرح بهشت آباد، گفت: در حال حاضر به دلیل مشکالت بین 
استانى کارفرماى طرح بهشت آباد شرکت آب نیرو است و 
شرکت آب منطقه اى اصفهان دخیل در این پروژه نیست و 
به نظر مى رسد، همزمان بحث گرفتن مجوزهاى این طرح 

انجام شود و مقدمات اجراى آن در حال انجام است.
وى همچنین با بیان اینکه طرح اولیه بهشــت آباد براى 
اصفهان، یزد و کرمان بود، تصریح کرد: امروز با بازنگرى در 
این طرح قرار است، آب مورد نیاز یزد و کرمان از سد خرسان 
تامین شود و 250 میلیون مترمکعب نیز براى اصفهان در 

قالب طرح بهشت آباد انتقال یابد.

آبگیرى تونل سوم کوهرنگ
 تا 2 سال دیگر

رئیس ســتاد برگزارى آزمون هاى دانشگاه اصفهان گفت: 
کنکور سراسرى سال 99 با شرکت بیش از 84 هزار داوطلب 
اصفهانى در 26 شهر اســتان و در40 حوزه امتحانى برگزار 

مى شود.
محمدرضا ایروانى در گفت وگو با «ایمنا» اظهار کرد: تعداد 
داوطلبان کنکور سراسرى اســتان اصفهان 84 هزار و 458 

نفر اســت که به دلیل نوســانات، برآورد ما از آمار شرکت 
کنندگان حدود 84 هزار و 500 داوطلب اســت، از این تعداد 
61.14 درصد آن را خانم ها و 38.86 درصد را آقایان تشکیل 
مى دهند. وى افزود: صبح چهارشنبه 29 مرداد آزمون گروه 
هنر برگزار مى شود که 12.33 درصد از کل داوطلبان در این 
گروه آزمایشى شرکت مى کنند، کنکور گروه ریاضى صبح پنج 
شنبه برگزار مى شود که 14.04 درصد از کل آمار به داوطلبان 

این گروه آزمایشى تعلق دارد.
رئیس ســتاد برگزارى آزمون هــاى دانشــگاه اصفهان 

خاطرنشان کرد: صبح پنج شنبه کنکور گروه علوم انسانى 
با 22.29 درصد داوطلب و صبح جمعه کنکور گروه آزمایشى 
علوم تجربى با 38.37 درصد و کنکــور زبان هاى خارجه با 

12.97 درصد صبح شنبه  برگزار مى شود.
ایروانى با بیان اینکه آزمون سراســرى در 26 شهر استان 
اصفهان و در حدود 40 حوزه امتحانى برگزار مى شود، ادامه 
داد: شهر اصفهان در حدود 10 حوزه امتحانى دارد؛ البته تعداد 
حوزه ها در حال حاضر 9 حوزه است اما به دلیل شرایط موجود 

ممکن است یک حوزه امتحانى اضافه شود.

حضور 84 هزار اصفهانى 
در کنکور امسال
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تریکو فروشــى هاى خیابان صباى جنوبى هم پیرمرد را خوب به یاد 
دارند که دوشنبه هر هفته خیلى پیش از ساعت 2 عصر، پله هاى پاساژ 
«ماه» را به سختى باال مى رفت تا برســد به خانه تئاتر و با حضورش 
انرژى و برکت ببخشــد به اعضاى این خانه که تنها تشکل فرهنگى 

تئاترى ها بود.
تریکو فروشى هاى خیابان صبا به یاد دارند که پیرمرد با همه خستگى و 
فرسودگى جسمش، همیشه گشاده رو بود حتى در روزهاى سختى که 

بسیارى، دچار نومیدى شدند.
26 مرداد ماه دومین ســالى بود که عزت ا... انتظامى براى همیشه از 
تئاتر، سینما و تلویزیون رفته است. او که بچه سنگلج بود و عزت هنر 
ایران، صرف نظر از همه بازى هاى ماندگارش که عنوان آقاى بازیگر 
را برازنده او کرده بود، از یک هنر بســیار بزرگ دیگر هم بهره مند بود؛ 

عشق و امید به زندگى.
در تمام سال هایى که انتظامى به عنوان رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر 
از آبرو و اعتبار خود مایه گذاشــت تا راه هایى براى گشــایش فعالیت 
هنرمندان تئاتر هموار کند، ایرج راد به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس 

این تشکل در کنار او بود.

راد مى گوید: آقاى انتظامى فقط بازیگــرى قدرتمند نبود که خاطره 
هنرنمایــى اش در ذهن نســل هاى گوناگون ماندگار باشــد. او فقط 
بازیگرى نبود که تأثیرگذارى اش فراموش نشدنى باشد، بلکه کسى بود 
که همواره شوق به زندگى داشت، زندگى را دوست مى داشت و با همین 
عشق به همه اطرافیان خود، شــادابى مى بخشید. حتى در دوره هاى 
بیمارى که آمد و شد برایش سخت بود، همواره تالش مى کرد تأثیرگذار 

باشد و اینچنین است که هرگز باور نمى کنم از میان ما رفته باشد.
31 خرداد ســال 1303 در محله ســنگلج پســرى به دنیا آمد که نام 
بامسمایى برایش برگزیدند؛ «عزت ا...» تا بشود عزت هنر کشورش. 
در سال هاى پرشمار زندگى اش، ســرد و گرم روزگار را چشید. هرچند 
در همان دوران حیات، قدر و منزلت دیــد ولى این همه را به راحتى به 
دســت نیاورد و از زندان و ترس و تبعید و خوردن خاك روى صحنه و 
پیش پرده خوانى تا رسیدن به قله هنر این سرزمین و دریافت جایزه هاى 
آنچنانى از داخل و خارج از کشــور، فراز و فرود بسیارى را طى کرد اما 

همواره یک اصل در او قابل تأمل بود؛ فروتنى.
او گرچه در دوران حرفه اى و پس از درخشــش هاى بسیار در عرصه 
بازیگرى، بر آن شد تا به دانشــگاه برود و تحصیالت آکادمیک داشته 
باشد ولى از زنده یاد حمید سمندریان به عنوان استاد خود یاد مى کرد و 

حرمت معلمى را نگه مى داشت.
واقعیتش این است که دیگر تکرار مکررات نکنیم که عزت ا... انتظامى 
در بخشى از درخشان  ترین آثار ســینمایى ما همچون «گاو»، «دایره 
مینا»، «آقاى هالو»، «کمال الملک»، «اجاره نشــین ها»، «شیرك، 
«روز واقعه»، «گاو خونــى»، «هامون»، «بانو»، «ناصرالدین شــاه 
اکتور سینما»، «روسرى آبى»، «ستارخان»، «صادق کرده»، «حاجى 
واشــنگتن»، «خانه خلوت»، «خانه اى روى آب» یا مجموعه «هزار 
دستان» نقش آفرینى کرده اســت یا اینکه بخواهیم بخشى از فعالیت 

تئاترى او را مرور کنیم.
فقط به این بسنده مى کنیم که او که از 13 سالگى در تئاترهاى الله زار 

پیش پرده خوانى مى کرد، تا پایان عمرش بچه سنگلج ماند...
و سرانجام... سالم علیکم... بفرمایین

تریکو فروشــى هاى خیابان صباى جنوبى مى دانند که دیگر پیرمرد با 
آن چهره گشاده به سختى پله ها را باال نمى رود که به خانه تئاتر برسد. 
مى دانند جایش خالى است اما خوب به یاد دارند با همین مردم کوچه 
و بازار چه فروتنانه برخورد مى کرد. آنها حتى این را به یاد دارند که هر 
زمان تلفن همراه پیرمرد زنگ مى خورد، شنونده این صدا را مى شنید: 

«سالم علیکم! بفرمایین.»/2545

تریکو فروشــى هاى خیابان صبا
دارند که دوشنبه هر هفته خیلى پی
ت «ماه» را به سختى باال مى رفت
انرژى و برکت ببخشــد به اعضا

تئاترى ها بود.
تریکو فروشى هاى خیابان صبا به
فرسودگى جسمش، همیشه گشاد

بسیارى، دچار نومیدى شدند.
26 مرداد ماه دومین ســالى بود

تئاتر، سینما و تلویزیون رفته است
ایران، صرف نظر از همه بازى هاى
ب را برازنده او کرده بود، از یک هنر

عشق و امید به زندگى.
در تمام سال هایى که انتظامى به
از آبرو و اعتبار خود مایه گذاشــت
هنرمندان تئاتر هموار کند، ایرج ر

این تشکل در کنار او بود.

براى دومین سالروز درگذشت عزت ا... انتظامى

«پیرمرد چشم  ما بود»
  ندا آل طیب/ خبرگزارى ایسنا |

فصل چهارم «بچه مهندس» به کارگردانى على غفارى در 30 قسمت 
در حال طراحى است.

نویســنده ســریال «بچه مهندس» گفت که تالشــمان این اســت 
قصه اى پرطراوت و با نشاط و دو ســه گام جلوتر از فصل قبلى داشته 

باشیم و دوست نداریم که عقب گرد داشته باشیم.
حسن وارسته تأکید کرد: این روزها به صورت تمام وقت 

نگارش ســیناپس و طرح کلى فصل چهارم 

«بچه مهندس» را در دست دارم. فعًال به تنهایى قصه را در مى آورم و بعداً 
اگر الزم شد نویسنده هاى دیگرى به کار اضافه مى کنیم.

وارســته همچنین درباره اینکه پرش زمانــى در قصه فصل جدید این 
سریال خواهیم دید؟ نیز گفت: اینها همه ســورپرایزهاى قصه ماست 
و نمى توانیــم در این باره صحبت  کنیم و تالشــمان این اســت که 
قصه اى پرطراوت و با نشاط و دو ســه گام جلوتر از فصل قبلى داشته 
باشیم و دوست نداریم که  عقب گرد داشته باشیم. در اصل مى خواهیم 

یک کار پر انرژى جوان پسند با همان دغدغه هاى «بچه مهندس» هاى 
قبلى بر روى آنتن ببریم. 

وارســته درباره قهرمــان اصلى قصــه این ســریال نیز ادامــه داد: 
«بچه مهندس» قصه ما جواد جوادى است و اگر کاراکترهاى دیگرى 
در کنار جواد هستند براى رسیدن او به هدف هاى بزرگ  ترش از جمله 
اهداف اجتماعى شخصى و میهنى است. سعى مان بر این است با همان 

لحن قبلى که داشتیم این کار را انجام دهیم./2544

تازه ترین خبر از فصل چهارم «بچه مهندس»

روح ا... حجازى با انجام مراحل فنى فیلم جدیدش به نام «روشن» آن را براى 
شرکت در جشنواره ها آماده مى کند. این فیلمساز که پس از ساخت فیلم هایى 
همچون «در میان ابرها»، «زندگى خصوصى آقا و خانم میم»، «زندگى مشترك 
آقاى محمودى و بانو»، «مرگ ماهى» و «اتاق تاریک» ششمین فیلم خود را از 
زمستان سال گذشته کلید زد، این روزها آن را به مراحل پایانى فنى رسانده است.

حجازى درباره فیلم جدید خود مى گوید: «روشن» جزو اولین فیلم هاى سینمایى 
بود که فیلمبردارى آن در اسفند ماه سال گذشته به علت شیوع کرونا متوقف شد 
آن هم در حالى که فقط یک هفته به پایان کار وقت نیاز داشتیم، اما بعد توانستیم 
اردیبهشت ماه امسال با مساعد شدن شرایط براى کار، آن یک هفته باقیمانده 

را فیلمبردارى کنیم. 
او که خود فیلمنامه «روشن» را نوشته و تهیه کنندگى فیلم را هم بر عهده دارد، 
ابراز امیدوارى مى کند که «روشن» تا یکى دو ماه آینده آماده نمایش شود و بعد 

از آن در جشنواره فجر و دیگر رویدادهاى خارجى شرکت کند.
او که «روشــن» را فیلمى تازه در کارنامه کارى خــود مى داند، ادامه مى دهد: 
نمى خواهم با قاطعیت بگویم «روشن» در سینماى ما یک اثر متفاوت است، اما 

حداقل در کارنامه خودم یک تجربه تازه است.
این کارگردان با اشاره به بازى رضا عطاران در فیلم «روشن» و اینکه آیا با توجه 
به سابقه بازى او در فیلم هاى کمدى، این اثر هم چنین وجهى دارد؟ مى گوید: 
در این کار مجال هر دو وجه کمدى و جدى براى رضا عطاران ایجاد شده و فکر 
مى کنم او هم نقش تازه اى را تجربه کرده است. به نظرم رضا عطاران که من 
اولین همکارى خود را با او داشــتم، یکى از بهترین بازیگران ســینماى ایران 
اســت هم از جهت فضاى کمدى که تا به حال در آن کار کرده و هم آنچه در 
موقعیت هاى جدى خلق کرده است. کار کردن با او به علت  ویژگى هاى اخالقى 

و تکنیکى که در کار دارد، بسیار لذت بخش است./2549

حرف هاى روح ا... حجازى
 از تجربه تازه با رضا عطاران

دوبله ایران همچنان بر شانه غول هایى ایســتاده که با دوبله هاى ماندگار خود کارى کرده اند که با وجود همه سانسورها، باز نسخه دوبله فیلم هاى خارجى به اندازه 
نسخه هاى اصل، مخاطب دارد.

با وجود توانایى دوبلورهاى حرفه اى، اوضاع اقتصادى دوبلورهاى ایرانى تعریفى ندارد و هرقدر هم که دوبلورها شناخته شده باشند باز هم از نظر اقتصادى درآمدشان 
چندان تناسبى با درآمد مثًال بازیگران ندارد.

نصرا... مدقالچى، دوبلور پیشکســوت که با دوبله نقش «ابوســفیان» در فیلم ماندگار مصطفى عقاد «محمد رسول ا...(ص)» شــناخته مى شود، با اشاره به شرایط 
اقتصادى خراب دوبلورها به «فرهیختگان» گفت: بزرگ ترین و مشــهورترین آدم در صنعت دوبله ســالى 70 میلیون هم نمى گیرد. فکر مى کنید من از ســازمان 
صداوســیما از عید تاکنون چقدر دریافــت کرده ام؟ البته من هــر کارى را نمى روم و کارهاى ارزشــمند را انجام مى دهــم ولى از عید تــا االن ده میلیون هم پول 

نگرفتم. 
این دوبلور با  ســابقه با تأکید بر سختى هاى دوبله در ســازمان اظهار کرد: صداوسیما ویراستارهاى ســختگیرى دارد. مثًال در صدا و ســیما واژه «تکامل» ممنوع 
است، چون مى گویند نظریه داروین اســت و هرجایى استفاده شود مشکل ساز مى شــود. در دوبله هاى بیرون از صداوســیما هم فکر نمى کنم نظارتى وجود داشته

 باشد./2546

بزرگ ترین دوبلورهاى ایران هم سالى 70 میلیون نمى گیرند!

گفتگو با بهروز افخمى درباره ویژگى هاى ســینماى على حاتمى و نیز مرور بخشــى از خاطرات این 
فیلمســاز از پروژه ناتمام حاتمى یعنى «تختى» بخشى از برنامه «نقد ســینما» بود که از تلویزیون 

پخش شد.
کارگردان فیلم سینمایى «جهان پهلوان تختى» از تجربه کارگردانى این فیلم بعد از نیمه کاره ماندن 
فیلم «تختى» زنده یاد حاتمى گفت: اولین بارى که ساخت فیلم «تختى» به من پیشنهاد شد، هنوز 
على حاتمى زنده بود. شخصاً هم زمانى که بیمارى اش شدت گرفته و به لندن براى درمان رفته بود، 
به او پیشنهاد داده بودم که دستیارى اش را بکنم تا فیلم که مى خواهد بسازد به سرانجام برسد. 
آن زمان خیلى به لحاظ جسمى ضعیف شده بود و از پیشنهاد دستیارى من هم استقبال کرد 
اما بعدها پى اش را نگرفتیم. زمانى بود که احســاس مى کردم على حاتمى مى تواند این 

فیلم را به پایان برساند.
وى افزود: سه ماه بعد و زمانى که دیگر محرز شده بوده معالجات لندن هم پاسخ 
نداده بیمارى همچنان در حال پیشروى است و بعید است بتواند فیلم را به پایان 
برساند، به من پیشنهاد دادند که بیا و دستیارى اش را قبول کن. آن زمان گفتم 
حاال دیگر این پیشنهاد معنایش این است که قرار است فیلم نیمه تمام را بعد 
از درگذشت على حاتمى من تمام کنم و این کار را نمى کنم چون نمى توانم 

این فیلم را به پایان برسانم.
افخمى در پاسخ به این ســئوال که نمى توانستید یا نمى خواستید؟ گفت: 
واقعیت این است که نمى توانستم. آن جنس فیلمسازى شبیه به مینیاتور و 

با رنگ بندى و جزییاتى مشابه نقاشى و فرش ایرانى را بلد نبودم.
وى افزود: بعدها فهمیدم که این پیشــنهاد را به کارگردان هاى دیگرى 
همچون سیف ا... داد و محمد بزرگ نیا هم داده بودند که هر طور شده 
این فیلم على حاتمى به نامش به سرانجام برسد. من حتى به سیف ا... 

داد هم پیشنهاد کردم این دستیارى را قبول کند اما این اتفاق نیافتاد.
افخمى گفت: زمستان ســال 75 داشــتم فیلم «عقرب» را کارگردانى 
مى کردم که خبر مرگ على حاتمى رسید و بار دیگر با این پیشنهاد مواجه 
شدم که بیا و فیلم على حاتمى را تمام کن که باز هم نپذیرفتم. عید آن سال 
که گذشت، سه چهار ماه بعد از درگذشت على حاتمى گفتند بیا و هر کار که دلت 
مى خواهد بکن . بعدها معلوم شد چیزى به نام فیلمنامه هم وجود نداشته و آنچه به نام 
سناریو داشتند، یک خط توضیح بود با دو صفحه عالیم و نشانه و چیزى به نام فیلمنامه 

وجود نداشت./2548

گفتگو با بهروز افخمى درباره ویژگى هاى
فیلمســاز از پروژه ناتمام حاتمى یعنى

پخش شد.
کارگردان فیلم سینمایى «جهان پهلوان
فیلم «تختى» زنده یاد حاتمى گفت: او
على حاتمى زنده بود. شخصاً هم زمان
به او پیشنهاد داده بودم که دستیار
آن زمان خیلى به لحاظ جسمى
اما بعدها پى اش را نگرفتیم
فیلم را به پایان برساند.
وى افزود: سه ماه بع
نداده بیمارى همچ
برساند، به منپ
حاال دیگر این
درگذشت از
این فیلم را
پ افخمى در
واقعیت این
با رنگ بندى
وى افزود:
همچون
این فیلم
داد همپ

افخمى گفت
مى کردم که
ف شدم که بیا و
که گذشت، سه چ
مى خواهد بکن . بعدها مع
سناریو داشتند، یک خط

وجود نداشت./2548

روایت بهروز افخمى از تکمیل فیلم على حاتمى
  زهرا منصورى/ خبرگزارى مهر |

روز جمعه شایعه اى مبنى بر فرار عروســک معروف «آنابل» از موزه «وارن اوکالت» در آمریکا در بین 
کاربران شبکه هاى اجتماعى پخش شد. اما حاال معلوم شده که این شایعه از ترجمه اشتباه یکى از کاربران 

چینى یوتیوب به نام «هاى تک» شروع شد.
ماجرا از این قرار بود که «آنابل والیس»، هنرپیشــه 35 ســاله انگلیســى که به بازى در سریال «پیکى 
بالیندرز» و فیلم «آنابل (2014)» شناخته مى شود، در یک مصاحبه گفت در فیلم «مومیایى (2017)» 

توانسته همبازى خود «تام کروز» را متقاعد کند در یک صحنه کنار هم بدوند.  
 Annabelle) «در ترجمه اشتباه «هاى تک»  از این مصاحبه به زبان چینى، داستان به «آنابل فرار کرد

escaped) تغییر داده شد و شایعات را آغاز 
کرد. این خبر بین کاربران توییتر دست به 

دست شده و توییت هاى مختلفى با این 
مضمون منتشر شد. برخى از کاربران 
از اینکه این خبر حقیقت داشته باشد 
حسابى ترســیدند و برخى نیز در 
ساختگى بودن آن شکى نداشتند.
«آنابل» یک عروسک موقرمز و 
کودکانه بوده که گفته مى شود 
توســط روح یک دختر جوان به 
اســم «آنابل هیگینز» تسخیر 

شده است.
این عروسک ترسناك به «اد» 

و «لورن وارن» تعلق دارد که از محققان و نویسندگان حوزه ماوراءالطبیعه بودند. این 
زوج در سال 1970 میالدى پس از آنکه یک دانشجوى پرستارى به نام «دانا» مدعى 
شد «آنابل» تسخیر شده است، این عروسک را صاحب شدند. اد و لورن به این عروسک 

برچسب تسخیر شده زدند و آن را در ویترین موزه خانوادگى خود در ایالت کانکتیکات قرار دادند. 
این موزه در ســال 2019 تعطیل شــد و متعلقاتش هم اکنون در مالکیت «تونى اسپرا»، داماد خانواده 

وارن است.
تاکنون سه فیلم «آنابل (2014)»، «آنابل: خلقت (2017)» و «آنابل به خانه مى آید (2019)» با اقتباس از 

داستان این عروسک ساخته شده اند./2547

ماجراى فرار «آنابل» از موزه چه بود؟

  پرستو فرهادى/ خبرگزارى ایسنا |
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اینکه مى گویند «با یک گل بهار نمى شود» درست ولى همان 
یک گل مى تواند نوید آمدن بهار و روزهاى خوش باشد، درست 
مثل اتفاقى که شنبه شب و در دقیقه 60 بازى سپاهان و پدیده 

خودرو در نقش جهان افتاد.
شایان مصلح، مدافع چپ پاى طالیى پوشان پس از پشت سر 
گذاشتن بازى هاى پر اشتباهش در دو هفته اخیر رقابت هاى 
لیگ برتر و جــام حذفى، در دیدار مقابل شــهر خودرو یکى از 
پدیده هاى میدان بود و توانست ضمن ارائه عملکرد دفاعى عالى 
در طول بازى، در دقیقه 60 مسابقه نیز سانتر سروش رفیعى را 

با ضربه ســر به گل تبدیل کند و با این گل امیدوارى به کسب 
سهمیه آسیایى را به جمع سپاهانى ها بازگرداند.

اما این گل بیش از هرچیز موجب شد خود این بازیکن تاحدى 
از زیر بار فشارها و هجوم انتقادات رهایى یابد، این موضوع در 
واکنش پس از گل او به خوبى نمایان اســت. به تصویرى که 
توسط لنز دوربین عکاسان حاضر در ورزشگاه از شایان پس از به 
ثمر رسیدن گلش برابر پدیده شکار شده نگاه کنید؛ هیچکس تا 
به حال مرد همیشه خندان فوتبال ایران را در این حالت ندیده 
اســت. او در این عکس چنان فریاد مى کشد که صامت بودن 
عکس ها را زیر سئوال برده، مشت هایش را گره کرده و به سمت 

آسمان برده و رگ هاى دســتانش از فرط شادى و شوق چنان 
بیرون زده اند که بیم آن مى رود هر لحظه از هم بگسلند و... 

او براى این خوشحالى هیچ برنامه ریزى نکرده و شادى اش را 
از روى دست هیچ بازیکنى کپى نکرده، برخالف دو سال پیش 
که با پیراهن پرسپولیس به همین پدیده گل زده بود و شباهت 
شادى پس از گلش به شادى منشورى «گرت بیل» مى رفت که 
برایش دردسرساز شود. اینکه در آن لحظه شایان مصلح در فکر 
چه بوده را کسى نمى داند ولى اینکه این بازیکن در این مدت چه 
فشارى را تحمل مى کرده را همین عکس به جاى مانده پس از 
گل به خوبى به تصویر کشیده و بى شک سایر سپاهانى ها هم 

در تحمل این بار روانى در این مدت کم از مصلح نداشته اند.
این «یــک گل» بــراى طالیى پوشــان و شــایان «بهار» 
نشــد، جامــى هم بــه ارمغــان نیــاورد امــا امیدهــا را به 
«آمدن بهار» و رویش دوباره گل ها زنــده کرد، همانطور که 
پس از آن سپاهانى ها هماهنگ تر و با انگیزه تر بازى کردند و 
سروش رفیعى در دقیقه 70 گل دوم این تیم را به طاق دروازه 
سید مهدى رحمتى گلر مشهدى ها کوبید و در نهایت 3 امتیاز 
این دیدار با اقتدار از آن سپاهانى ها شد هرچند سپاهان دیر از 
خواب زمستانى بیدار شده و بهار این تیم در آخرین مسابقه لیگ 

بستگى به پاییز رقبایش دارد.  

با یک گلبا یک گل
  بهار  بهار

  نمى شود   نمى شود 
  اما...  اما...

مرضیه غفاریان

سروش رفیعى، هافبک ســپاهان هم مثل سایر بازیکنان سپاهان 
روزهاى سختى را در هفته گذشته و بعد از شکست مقابل استقالل 
پشت سر گذاشته بود، اما او با یک نمایش فوق العاده پایه گذار گل 
اول تیمش شد و گل دوم ســپاهان را با نفوذ به محوطه جریمه و 
ضربه با پاى راســت به زاویه موافق به ثمر رســاند. جالب اینکه 
سروش که البته آنقدرها هم هافبک گلزنى نیست، وقتى پاى مهدى 
رحمتى، رفیق شفیقش در میان باشد، ناگهان استعداد گلزنى اش گل 
مى کند. این سومین گل سروش رفیعى به مهدى رحمتى با سومین 
تیم مختلف بود. او قبالً  با تراکتور و پرسپولیس به رحمتى گل زده و 
این سومین گلش به رحمتى بود. البته او وقتى با پرسپولیس گلزنى 
کرد، شادى مخصوصى از خودش نشان داد، اما این بار ترجیح داد 
با لباس ســپاهان حرمت این گلر پیشکسوت را حفظ کند و شادى 
خاصى انجام ندهد. همانطور کــه در تراکتور بعد از گلزنى این کار 
را انجام داده و خیلــى ها فکر مى کردند کــه او براى رفتن به 

استقالل بعد از گلزنى به رحمتى شادى نمى کند.

سروش جلوى رحمتى 
ناگهان گلزن مى شود

دمت گرم قاسم

سپاهان پس از پشت سر گذاشتن روزهاى سخت حاال دوباره امیدوار به کسب سهمیه 
آسیایى شده است.

 هر چقدر رقابت هاى لیگ برتر براى ســپاهان با پیروزى 2 بر صفر مقابل گل گهر 
سیرجان شیرین شروع شد، در ادامه آنها روزهاى پرفشارى را تحمل کردند که شاید 
اگر کسى پس از پیروزى اول برابر گل گهر در مورد آن به سپاهانى ها گفته مى شد، 

در باورشان نمى گنجید.
دو تساوى پیاپى مقابل سایپا و پارس جنوبى جم با شکست در تبریز مقابل تراکتور 
همراه شد و سپس در ورزشگاه نقش جهان یک پیروزى بسیار سخت با نتیجه یک 
بر صفر به دست آمد تا کمى از بار فشارها کاسته شود ولى همان شب قلعه نویى دچار 
حمله عصبى شد و به بیمارستان رفت تا در دیدار برگشت برابر استقالل که تیمش یک 

شکست دیگر را در فاصله چند روز تجربه کرد حضور نداشته باشد. 
در فاصله دیدار برگشت لیگ برابر اســتقالل و دیدار مرحله یک چهارم نهایى جام 
حذفى  برابر این تیم، که با دو شکست تلخ براى طالیى پوشان خاتمه یافت، شکست 
از نساجى مازندران هم رقم خورده بود تا امیرقلعه نویى راهى جز استعفا پیش رویش 

نمانده باشد.
سپاهان در شرایطى به دیدار برابر شهرخودرو رســید که تنها پیروزى مى توانست 
این تیم را همچنان به کسب سهمیه آسیایى امیدوار کند؛ اتفاقى که رخ داد و شایان 
مصلحى براى طالیى پوشان گل زد که یکى از بازیکنان ضعیف تیم در دو شکست 

مقابل استقالل بود.
حاال به نظر مى رسد کمى شرایط در اصفهان و اردوى سپاهان پیش از دیدار آخر آنها 
که در تهران مقابل پیکان برگزار خواهد شــد، تغییر کرده و آنها  توانستند سرانجام 
با پشت سر گذاشتن روزهاى سخت و پرفشــارى که هر تیمى را از پاى درمى آورد، 

جشن کوچکى برپا کنند.

قلعه نویى رفت و سپاهان باالخره خندید

با اضافه شدن رحمان رضایى به کادر فنى ذوب آهن این تیم به تیم بهترى 
تبدیل شده است،کسب 3 امتیاز از دیدار با پرسپولیس و یک امتیاز از بازى با 

نساجى براى ذوب آهن حاشیه امنیت ایجاد کرده است. 
نکته قابل تأمل در بازى ذوب آهن-نساجى کادر فنى پرتعداد تیم اصفهانى 
بوده اســت. این تیم همانند میزبان خود مربیان زیادى در کادر فنى خود 
داشت. نســاجى روى نیمکت عالوه بر محمود فکرى، صمد مرفاوى، 
سیروس دین محمدى، وحید فاضلى، حنیف عمران زاده، مسعود ابطحى، 
هاروت و احمد فیض کریملو را دارد و به نظر مى رسد شرایط نیمکت ذوب 

آهن هم اینچنین است. 
البته حضور مربیان پرتعــداد روى نیمکت تیم هاى حرفه اى مرســوم 
است؛ نمونه اش در فوتبال حرفه اى تیم ها از یک مربى مخصوص که 
با بازیکنان مصدوم تمرین مى کند و آنها را به شرایط بازى بر مى گرداند 
بهره مى برند. کارلوس کى روش هم در تیم ملى فوتبال ایران از مربیان 
زیادى در کادر فنى خود بهره مى برد بــه این دلیل که فوتبال یک بازى 
گروهى است و دیگر اینطور نیست که سرمربى بتواند همه کارها را انجام 

بدهد و یا همه انتظارات را از دستیار اولش داشته باشد. 
ذوب آهن با تغییر و تحوالتى کــه در کادر فنى خود ایجاد کرده به دنبال 
حضور شایســته در فصل آتى بازى هاســت. نکته جالب اینکه رحمان 
رضایى که به عنوان مدیر فنى به تیم ذوب آهن ملحق شده روى نیمکت 
مى نشــیند و در جریان بازى به لوکا مشــورت مى دهد. در نساجى هم 
اینچنین است و صمد مرفاوى به عنوان مدیر فنى روى نیمکت نساجى 
مى نشیند و  در جریان بازى به محمود فکرى کمک مى کند. با این اتفاقات 

مدیر فنى حاال معنى تازه اى در فوتبال ایران پیدا کرده است.

مدیر فنى دیگر کشک نیست

زدن تونل افتخار براى تیم قهرمان در تمام لیگ هاى دنیا در صورت معرفى قهرمان 
زودهنگام یک رویه عادى است، اما در ایران کرى ها و مشکالت بین تیم ها به جایى 

این امر طبیعى و این امر تشویقى با تأخیر چند هفته اى و کمى رسیده که 
قبل از پایان لیگ برگزار شــد. اخیراً بازیکنــان گل گهر براى

پرسپولیسى ها تونل افتخار تشکیل دادند. جالب اینکه بعد از  
انتشار این خبر در جلسه هماهنگى تحرکاتى صورت گرفته 
بود که این اتفاق در سیرجان هم رخ ندهد، اما مدیران گل گهر 
تصمیم گرفتند این کار را انجام دهند و با توجه به رابطه خوبى 
که بین کادرفنى دو تیم برقرار بود، این اقدام سرانجام جامه بر تن کرد. 
با قطعیت قهرمانى پرسپولیس در لیگ نوزدهم، باید دید در لیگ بیستم 
و در صورت تکرار نشدن قهرمانى پرسپولیسى ها، معرفى یک تیم دیگر به 

عنوان قهرمان زودهنگام چه اتفاقى در این زمینه رخ خواهد داد و آیا تونل افتخار بدون 
دغدغه و مشکل تشکیل مى شود یا مسائل حاشیه اى بازهم بر این اقدام عادى تأ ثیر 

خواهد گذاشت.

نســاجى در آخرین بازى این فصلش در قائمشــهر برابر ذوب آهن 
که براى فرار از خطر ســقوط به 3 امتیاز نیاز داشــت به مســاوى

 رسید.
محمود فکرى، سرمربى نساجى که از زمان حضورش روى نیمکت 
این تیم نتایج تقریبًا خوبى گرفته بــا تمجید از حرکت کاپیتان ذوب 
آهن در نیمــه دوم این بازى گفــت: «با توجه بــه اینکه ذوب آهن 
دنبال برد بود در یک صحنه بازیکن ما آســیب دید و قاسم حدادى 
فر بزرگى و کاپیتانى خودش را نشــان داد. این صحنه مى توانست 
براى ذوب آهن موقعیــت به وجود بیــاورد اما تــوپ را بیرون زد. 
زیبایى هاى فوتبال این اســت که در کنار تالش براى بردن اخالق 
را هم فراموش نکنیم. از حدادى فر تشکر مى کنم نشان داد بازیکن 

بزرگى است.»
ســرمربى نســاجى درباره اعتراض بوناچیچ به چمــن  مصنوعى و 
داورى گفت: «مــن زیاد عادت ندارم دربــاره صحبت مربیان دیگر 
حرف بزنم. مــا خودمان هــم از چمن ناراحت هســتیم اما در مورد 
داورى شــاید حرف هاى بوناچیچ بى انصافى باشــد چون در یک 
صحنه روى رحمان جعفرى خطاى مشــکوك بــه پنالتى رخ داد و 
نگرفتند. با این حال داورى در مجموع خوب بود و اگر اشــتباهى بود 
بپذیریم. باید کمک کنیم داوران جوانمان در فضاى خوبى قضاوت 

کنند.» 

ماجراهاى تونل ادامه دارد

بهنام گناه داره!

بهنام سراج در شــرایطى جایگزین دراگان اسکوچیچ، ســرمربى کروات نفت آبادان 
شد که شاید تصور نمى کرد چنین فصل دشــوارى پیش روى او باشد؛ با این حال، او 
با پذیرفتن پست ســرمربیگرى نفت، در پســتى حضور پیدا کرد که شاید همه انتظار 
داشتند سراج یک روز در آن حضور پیدا کند. سراج که یکى از شاخص ترین بازیکنان 
تاریخ آبادان اســت و در تیم هاى بزرگ فوتبال بازى کرده، در دو ســه سال گذشته 
دستیار ســرمربیان تیم نفت بوده و بعد از حضور دراگان اسکوچیچ به صورت ویژه اى 
مورد عالقه این مربى بود. وقتى صحبت از انتخاب مربیان دیگرى در نفت آبادان بود، 

انتخاب او طبیعى ترین گزینش براى مدیران نفت بود که مى خواســتند بى دردســر 
فصل را ادامه دهند. البته ســراج در این مســیر خیلى موفق عمل نکرد و تیم نفت از 
باالنشینى به مرور به میانه هاى جدول لغزید؛ با وجود این، با او در آبادان برخوردهاى 
تندى صورت گرفته که شاید شایسته اش نباشد. سراج  بعد از برد سه گله برابر شاهین 
با گالیه از فحاشــى هاى مکرر گفت: «فحاشى به من فحاشــى به یک شهر است.» 
اینکه یکى از خوشــنام ترین و محبوب ترین چهره هاى یک تیــم فوتبال چنین در 
فضاى مجازى مورد فحاشــى قرار بگیرد، از اتفاقاتى اســت که فقط در فوتبال ایران

 مى افتد.

محمد احمدى

على راستى

سعید نظرى

محمد مؤمنى

محسن کدخدایى
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فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139985602006004473 تاریخ ارســال نامه:1399/05/21 آقاى/

خانم حســین رفیعى فروشانى فرزند رجبعلى به اســتناد یک برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضا شــهود رسما گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ 
پالك شــماره 107/2094 واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبــت اصفهان که در 
صفحه دفتر الکترونیکــى 139620302006010536 امالك ذیــل ثبت – به نام 
نامبرده فرزند – ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب راى قانون تعیین تکلیف 
6331 – 1394/10/30 هیات ثبت خمینى شــهر به او انتقــال قطعى یافته و معامله 
دیگرى هم انجام نشده – به موجب سند- دفتر- نزد – رهن است نحوه گم شدن یا از 
بین رفتن جابجایى از بین رفته/مفقود شــده است چون درخواست صدور المثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحــى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مسترد 
گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارایه 
نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
آگهى:1399/05/27 م الف:940234 نبى اله یزدانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر از طرف مریم رضایى/5/212
اخطار اجرایى

شــماره 637/98 به موجب راى شــماره 8 تاریخ 99/1/9 حوزه 4یزدانشهر شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سمیه فاتحى 
نریمانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 30/000/000 بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1500/000 ریال بابت هزینه تاخیردرتادیه از تاریخ  98/9/25 
لغایت اجراى در حق محکوم له اجرایى و معادل نیم عشر صندوق دادگسترى توسط 
محکوم علیه اجرایى.محکوم له: اسداله هدایتى به نشانى: یزدانشهر - بلوار مطهرى ، 
نگارستان 9 پ 36 کد پستى 851967736 ماده است 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلــف ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 941003/م الف-شعبه چهارم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/5/214
ماده 105 اصالحى قانون ثبت

شماره نامه: 139985602008001782 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/21 - نظر به 
اینکه آقاى مصطفى کشورى شهرضا مالک 192 سهم مشاع از 500 سهم ششدانگ 
عرصه و اعیان ششدانگ پالك 3454 فرعى از 3ـ اصلى که مقدار یکصدویازده سهم 
و یکـ  نهم سهم آن باســتثناء بهاء پانزده شــصت و چهارم اعیانى و هشتاد سهم و 
هشت نهم سهم آن به استثناى بهاء ثمنیه اعیانى میباشدو در اجراى تبصره یک ماده 
105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت طى درخواست وارده به شماره 13992753607 
مورخه 99/4/2 خواســتار پرداخت بهاء اعیانیهاى مذکور از ششــدانگ پالك فوق 
الذکر گردیده اند که بهاء مقدار مذکور طبق ثبت دفتر امالك به نام جهان بانو نره اى 
و خاور رئیس بیگلو میباشــد لذا در اجراى تبصره یک مــاده 105 آئین نامه اصالحى 
قانون ثبت موضــوع جهت ارزیابى بهاء اعیانیهاى پالك فوق توســط کارشــناس 
99/4/10 به کانون  رسمى دادگســترى طى شــماره 139985602008001124ـ 
کارشناسان رسمى اســتان اصفهان اعالم که کانون کارشناســان طى نامه شماره 
112/10976/01ـ99/05/11 با ارسال گزارش ارزیابى کارشناس مربوطه بهاء ثمنیه 
اعیانى پالك فوق الذکر طبق گزارش ارزیابى مذکور کال بــه مبلغ هیجده میلیون و 
هشتصد و بیســت و نه هزار و پانصد و هفتاد و دو ریال ارزیابى که مبلغ 13563368 
ریال آن بابت بهاء پانزده شصت و چهارم اعیانى و مبلغ 5266204 ریال آن بابت بهاء 
ثمنیه اعیانى مقدار فوق الذکر محاســبه گردیده که مبلغ مذکور توسط متقاضى طى 
فیش شماره 156643 به حساب 4061013207670192 سپرده این اداره واریز شده 
اســت که در اجراى تبصره یک ماده 105 مراتب یک نوبت آگهى میشود که ذینفع 

(نامبردگان باال) جهت اخذ ســپرده مذکور به این اداره مراجعه نماید و در صورتیکه 
مدعى تضییع حقى از خود میباشــد میبایســت ظرف مدت یک ماه پس از انتشاراین 
آگهى،به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره ارائه نماید هرگاه 
ظرف مهلت مقررگواهى طرح دعوى ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء 
باستناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و در صورت وصول گواهى طرح دعوى در مدت 
مذکور حذف بهاء اعیانى مقدار فوق الذکر موکول به صدور حکم قضائى میباشــد. م 
الف: 943332 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمد حسن صمصامى/5/216
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیــأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شماره 939و940 مورخ 99/04/25 هیأت : آقاى محمدتقى مهدوى راد فرزند 
اسداله شماره شناســنامه 1111 و خانم زهره رعیت على آبادى فرزند حسین شماره 
شناسنامه 2177 (بالمناصفه) ششــدانگ یکباب کارگاه بمساحت 242,70 مترمربع 
شماره پالك 25 فرعى از پالك 4 اصلى واقع در عیسى آباد بیدگل بخش 2 حوزه ثبتى 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین مشاعى عیسى آباد
2) رأى شــماره 943و944 مــورخ 99/04/25 هیأت: آقاى ابــوذر خراطى بیدگلى 
فرزند عباس شماره شناســنامه 9892 و خانم مریم فعله گرى فرزند حجت اله شماره 
شناسنامه 2272 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمساحت 195,50 مترمربع شماره 
پالك 1007 فرعى مفروز و مجزى از 102 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حسین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین مشاعى حسین آباد
3) رأى شماره 949 مورخ 99/04/25 هیأت: آقاى اسداله جریده ء بیدگلى فرزند محمد 
شماره شناســنامه 1250170958 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 88,50 مترمربع 
شــماره پالك 30  فرعى مفروز و مجزى از 5 فرعى و قســمتى از مشاعات از پالك 
10 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رســمى 

على محمد جندقیان
4) رأى شــماره 1174 مورخ 99/05/15 هیــأت: دولت جمهورى اســالمى ایران 
بنمایندگى سپاه پاسداران انقالب اسالمى به شناسه ملى 14002307660 با نمایندگى 
آقاى حامد تفضلى مفرد فرزند حســن، نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان پایگاه 
بمساحت 139 مترمربع شــماره پالك 2 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعى از پالك 
25 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رســمى 

مشاعى شهردارى آران و بیدگل
5) رأى شماره 1189و1190 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى ابوالفضل رحیمى بیدگلى 
فرزند رحمت اله شــماره شناســنامه 1250095328 و خانم فاطمه جندقیان فرزند 
محمد شماره شناسنامه 6190049060 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
139 مترمربع شماره پالك 228 فرعى مفروز و مجزى شده از 3 فرعى از پالك 112 
اصلى واقع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رســمى 

سیدابوالفضل مطلبى احدى از وراث سیدجالل مطلبى بیدگلى
6) رأى شــماره 1163و1164و1165و1166 مورخ 99/05/14 هیــأت : آقاى اکبر 
ستارى فرزند آقاعلى شماره شناسنامه 6336 نسبت به 172 سهم و آقاى پرویز ستارى 
فرزند على شماره شناسنامه 70 نسبت به 172 سهم و آقاى عباس ستارى فرزند على 
شماره شناســنامه 6283 نسبت به 172 سهم و خانم هما ســتارى فرزند على شماره 
شناسنامه 224 نسبت به 86 سهم مشاع از 602 سهم ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
602 مترمربع شماره پالك 2 فرعی مفروز و مجزى از 1 فرعی از 391 اصلی و 386 
اصلی و مشاعات آن واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالکین رسمى

7) رأى شــماره 1187 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى روح اله مسجدى آرانى فرزند 

حسین شماره شناسنامه 3299 ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 57 مترمربع شماره 
پالك 7 فرعی مفروز و مجزا از 3 فرعی و قسمتى از مشاعات از پالك 499 اصلی واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى سکینه هوشنگى

8) رأى شماره 1172و1173 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى محمود صفارى بیدگلى 
فرزند على شماره شناسنامه 346 نسبت به چهاردانگ و خانم طاهره صفارى بیدگلى 
فرزند على شماره شناسنامه 6378 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مخروبه بمساحت 267 مترمربع شماره پالك 11 فرعی مفروز و مجزا از 6و7 فرعى و 
قسمتى از مشاعات پالك 665 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى وراث على سفارى
9) رأى شماره 1170 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى سعید اعظمى آرانى فرزند حسین 
شماره شناسنامه 185 ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 73 مترمربع شماره پالك 6 
فرعی از پالك 1373 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالکین رسمى خانم منیره عمرانى نژاد و زهرا تقى زاده میدانى
10) رأى شــماره 1135 مورخ 99/05/14 هیأت : آقاى ماشــااله قامتى آرانى فرزند 
عباسقلى شماره شناســنامه 383 ششــدانگ یکباب خانه مخروبه بمساحت 78,92 
مترمربع شــماره پالك 17 فرعی مفــروز و مجزى از 10 و 11 فرعى و قســمتى از 
مشاعات پالك 2213 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالک 

رسمى 
11) رأى شــماره 1185و1186 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى سیدمحمد سعادتدار 
آرانى فرزند سیدحسن شماره شناســنامه 7814 و خانم سادات سعادتدار آرانى فرزند 
سیدمحمد شماره شناسنامه 483 (بالمناصفه) ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 87 
مترمربع شــماره پالك 10014 فرعى مفروز و مجزى از 923 فرعى از پالك 2637 
اصلى واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى 

سیدحسن سعادتدار و سیده خاور خانم سعادتدار
12) رأى شماره 563 مورخ 99/03/24 هیأت : خانم معصومه خواجه منصورى آرانى 
فرزند مسلم شماره شناسنامه 100 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 92,50 مترمربع 
شماره پالك 3435 فرعى مفروز و مجزى از 813 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در 
احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى عین اله گرجى 

و فاطمه رعیت مقدم
13) رأى شــماره 1168 مورخ 99/05/15 هیأت : اداره اوقــاف و امور خیریه آران و 
بیدگل با تولیت بر وقف به شناسه ملى 14003505268 با نمایندگى آقاى احمد رهنما 
نسبت به ششــدانگ عرصه موقوفه تقى مطمئن به مساحت 180,5  مترمربع شماره 
پالك 3450 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى تقى مطمئن
14) رأى شــماره 1169 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى محســن بانوئى آرانى فرزند 
ماشااله شماره شناسنامه 6190003540 ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 136,50 
مترمربع شماره پالك 2043 فرعى مفروز و مجزى از 127و128 فرعى از پالك 2640 
اصلى واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى 

شهردارى آران و بیدگل
15) رأى شــماره 1158 مورخ 99/05/14 هیأت : خانم فاطمــه محمدى نژاد فرزند 
حافظعلى شماره شناســنامه 0370450183 ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 72 
مترمربع شــماره پالك 2045 فرعى مفروز و مجزى از 1734 فرعى از پالك 2640 
اصلى واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى 

حافظعلى محمدى نژاد
16) رأى شــماره 1184 مورخ 99/05/15 هیأت : خانم اعظم اســدپور آرانى فرزند 
نعمت اله شماره شناسنامه 46 ، سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 
140 مترمربع شماره پالك 2046 فرعى مفروز و مجزى شده از 235 فرعى از پالك 
2640 اصلى واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین 

مشاعى مزرعه آران دشت
17) رأى شماره 1201 مورخ 99/05/16 هیأت : خانم کبرى على رمضانى آرانى فرزند 
حسن شماره شناسنامه 43 ، ششدانگ یکباب خانه بمساحت 60,50 مترمربع شماره 
پالك 2047 فرعى مفروز و مجزى شده از 278 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در 
آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى نوراله و علیا 

على رمضانى وراث حسن على رمضانى
18) رأى شماره 1167 مورخ 99/05/15 هیأت : اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل 
با تصدى اداره اوقاف با نمایندگى آقاى احمد رهنما نسبت به ششدانگ یکباب موقوفه 
مسجد محمد رسول اهللا(ص) آران به شناســه ملى 14004804409 بمساحت 630 
مترمربع شماره پالك 1231 فرعى مفروز و مجزى شده از 340 فرعى از پالك 2645 
اصلى واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از خانم اعظم جدى و 

مالکین مشاعى مزرعه وشاد
19) رأى شماره 1179و1180و1181و1183 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى امراله 
مقدس فرزند حیدر شــماره شناسنامه 1828 نســبت به 673,76 سهم و آقاى پرویز 
مقدســى فرزند عین اله شماره شناســنامه 34 نسبت به 524 ســهم و خانم فخرى 
مقدسى فرزند عین اله شماره شناسنامه 1985 نســبت به 262 سهم و آقاى على آقا 
میرشکار فرزند رضا شماره شناسنامه 6 نسبت به 1010,64 سهم مشاع از 3144,23 
سهم ششدانگ یک درب باغ بمساحت 3144,23 مترمربع شماره پالك 1432 فرعى 
از پالك 2715 اصلى واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حــوزه ثبتى آران و بیدگل . مالکین 

رسمى
20) رأى شــماره 938 مورخ 99/04/25 هیأت : آقاى رضا حاجى زاده بیدگلى فرزند 
محمد شماره شناسنامه 7373 ، ششدانگ قسمتى از یکباب کارگاه بمساحت 181,52 
مترمربع شماره پالك 6494 فرعى مفروز و مجزى شده از 227 از پالك 2840 اصلى 
واقع در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى ماشااله خادم
21) رأى شماره 1176 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى بشــیر مهرآبادى آرانى فرزند 
على اکبر شماره شناسنامه 1455 ششدانگ قسمتى از یکباب انبارى بمساحت 172,70 
مترمربع شماره پالك 6500 فرعى مفروز و مجزى شده از 163 فرعى از پالك 2840 
اصلى واقع در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از 

مالکین رسمى مهدى حاجى جعفرى و اعظم خاص
22) رأى شــماره 1191و1192 مورخ 99/05/16 هیأت : آقاى حسین داداشى آرانى 
فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 44 و آقاى حســین محبوبى فرزند حسینعلى شماره 
شناسنامه 552 (بالمناصفه) ششــدانگ قطعه زمین مزروعى بمساحت 215878,69 
مترمربع شــماره پالك 5 فرعى از پالك 111 اصلى واقع در مزرعه یحیى آباد بخش 
4 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالکین رســمى -بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد.-م الف : 
942696-تاریخ انتشار نوبت اول: 99/05/27-تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/11- 

عباس عباس زادگان -رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل /5/220
آگهى اصالحى مفاد راى هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى در اداره ثبت 

اسناد و امالك فریدن
1- 1- برابر راى اصالحى شــماره 139860302012000307 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضى مبنى 
بر صدور ســند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه واقع در میاندشــت فریدن جزئ 
بخش سیزده ثبت اصفهان مفروز و مجزى شــده از پالك 1 فرعى از 149 اصلى به 
مســاحت 75. 171 مترمربع واقع در میاندشت حوزه ثبت فریدن جزئ بخش سیزده 
ثبت اصفهان مفروز و مجزى شــده از پالك 1 فرعــى از 149 اصلى محرز گردیده 
است که در راى شماره 139360302012000552 مورخه 1393/02/20 مساحت 
و حدود اربعه اشــتباها درج گردیده بود به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت مذکور از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/12 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 99/5/27 م الف: 926774 موسى الرضا امامى- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك فریدن/5/139

آگهى تغییرات
شرکت اسپرلوس پایدار سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 42099 
و شناســه ملــى 10260598792 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/07/28 آقاى علــى پایدارى به 
شــماره ملى 1285049217 به سمت 
رییس هیات مدیره و آقاى احمد پایدارى 
به شــماره ملــى 1292102462 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و 
آقاى على اکبر پایدارى به شــماره ملى 
1285425111 به سمت نایب رییس 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند.کلیــه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء 
مدیر عامل منفردا همراه با مهر شــرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(940712)

تاسیس 
موسسه غیر تجارى مهام تراز دقیق درتاریخ 1399/04/31 به شماره ثبت 6232 به شناسه ملى 14009305593 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع :انجام کلیه خدمات مدیریت و حسابدارى، تجزیه و تحلیل و استقرار سیستم کنترل 
هاى داخلى و مدیریتى، پیاده سازى و استقرار انواع نرم افزار هاى مالى و حسابدارى به صورت عملیاتى در زمینه حسابدارى، تهیه مدارك حساب و تنظیم 
اسناد حسابدارى و تحلیل دفاتر قانونى، اصالح حساب و انجام حسابدارى از روى مدارك ناقص، تنظیم اطالعات مالى از قبیل صورت هاى مالى سالیانه 
و میان دوره اى و تلفیقى و سایر گزارش هاى مالى و مدیریتى، تنظیم اظهارنامه هاى مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و سایر اظهارنامه هاى 
موضوع قانون مالیات هاى مستقیم، ارائه مشاوره مدیریت و حسابدارى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوجان ، کوچه الله ، کوچه گلزار دوم ، پالك 10 
، مجتمع مهرگان ، بلوك بى ، طبقه سوم ، واحد 36 کدپستى 8139969848 سرمایه شخصیت حقوقى : 1,000,000 ریال مى باشد. اسامى و میزان 
سهم الشرکه شرکا : آقاى سیدحمید امى زاده به شماره ملى 1270246331 دارنده 700,000 ریال سهم الشرکه خانم پریسا ابراهیمیان به شماره ملى 
1272209636 دارنده 300,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقاى سیدحمید امى زاده به شماره ملى 1270246331 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود خانم پریسا ابراهیمیان به شماره ملى 1272209636 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
واسناد بهادارو تعهدآور موسسه ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسالمى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبرمى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه انتخاب گردیده است. 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 (940846)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى بازرگانى توان آوران 
اسپادانا ســهامى خاص به شــماره ثبت 
38187 و شناسه ملى 10260557658 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/05/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فضل اله ژاله به 
کدملى1288819501و محسن مصلحى 
به کدملى1283011395و میترا مکتوبیان 
بهارانچــى به کدملــى 1286994152 
بعنوان اعضاى اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. فاطمه 
لطیف کار به کدملى1292149191وپریسا 
بــه  آبــادى  دولــت  طاهــرى 
کدملى1293310913بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (940727)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى فوالد تابــان اصفهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 35995 
و شناســه ملــى 10980120328 بــه 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
ســالیانه مورخ 1399/04/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - مجید عزتى به کدملى 
1171234554 ، ایــوب عزتى به کدملى 
1170699421 و الهام عزتى به کدملى 
1170747000 بســمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - زینب عزیــزى برام به کدملى 
1100050558 و حمیده قدرتى جابلو به 
کدملى 1270952021 بترتیب بســمت 
بازرس اصلى و على البدل شــرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(940778)

آگهى تغییرات
شرکت کیان دام پیشــرو پارس سهامى 
خاص به شــماره ثبت 62542 و شناسه 
ملــى 14008398520 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: ســیاوش اســماعیلى ماهانى به کدملى 
1289697523 و اعظــم رخســارى 
قادیکالئى به کدملــى 2161765892 و 
نجمه سعیدفر به کدملى 1141189097 
بعنوان اعضاى اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. مرضیه 
ظفربخش به کدملى 1285847725 سیما 
شــباهنگ پور به کدملى 1288310447 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند 
.روزنامه کثیر االنتشــارنصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (940812)

آگهى تغییرات
شــرکت خدمات مســافرت هوایى عظیم 
پرواز اشرفیان سهامى خاص به شماره ثبت 
40005 و شناســه ملى 10260576680 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/03/24 و به اســتناد نامه شــماره 
17799 مــورخ 1399/04/22 صــادره از 
سازمان هواپیمایى کشــور فاطمه نصوحى 
دهنــوى کدملى 1288459025 بســمت 
مدیرعامل (خارج از اعضــاء هیات مدیره و 
سهامداران) ، میثم اشــرفیان جزى کدملى 
1287335357 بســمت رئیــس هیات 
مدیره ، جلیل روانبخش حبیب آبادى کدملى 
1287333435 بسمت نایب رئیس هیات 
مدیره و سیدمحمدعلى خلدى نسب کدملى 
1285131861 بســمت عضو اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء رئیس هیئت مدیره (میثم اشرفیان 
جزى) و با مهر شــرکت معتبر است. ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره مى 
باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (940838)

آگهى تغییرات
شــرکت جبال پــارس ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 22211 و شناســه ملى 
10101550842 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مجید طورانى 
فرانى به شــماره ملى 0037160109 ، 
علیرضا طورانــى فرانى به شــماره ملى 
1288286937 و امین کاکوان به شماره 
ملى 2279637030 بسمت اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - نعمت ابراهیمى فرانى به شماره 
ملى 1189769239 و مســعود سلطانى 
فرانى به شــماره ملى 1292510994 به 
ترتیب بسمت بازرس اصلى و بازرس على 
البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
به منظور درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (940845)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص بهین برنجیان رسالت درتاریخ 1399/04/16 به شماره ثبت 65038 به شناسه ملى 14009264030 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، ورود ، خرید ، فروش 
، خدمات و تولید لوازم جانبى تلفن همراه و ثابت و کلیه تجهیزات مخابراتى و رادیوئى و مشــاغل وابسته پس از اخذ مجوزات الزم از سازمان تنظیمات 
مقررات رادیوئى و سازمان هاى مربوطه 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 کوى گلزار ، کوچه شهید قاسم حمیدى[17-84] ، خیابان بزرگمهر ، 
پالك- 752 ، ساختمان صبا ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستى 8154994746 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 106 مورخ 1399/04/08 
نزد بانک ملى ایران شعبه میدان جى با کد 3116 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم مهناز برنجیان 
به شماره ملى 1281858031 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مســعود برنجیان به شماره ملى 1286922526 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهسا برنجیان به شماره ملى 1287190197 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى رضا صفا به شماره ملى 
1285736435 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى حامد چلونگر به شماره ملى 1292741031 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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (940904)
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قرص هاى جوشان در انواع مختلفى وجود دارند که مصرف 
هر کدام از آنها در کنار دیگر داروهاى اصلى به عنوان یک 
داروى مکمل براى رفع بیمارى ها و جبران کمبود انواع 

ویتامین ها در بدن مؤثر است.
بعضى از افراد به دلیل هضم ســخت داروها، طعم و بوى 
بد داروها، حساسیت هاى دارویى، مشکالت معده اى و... 
نمى توانند به صورت مســتقیم در طول درمان از داروها 
استفاده کنند؛ در این حالت بهترین جایگزین داروها، قرص 
هاى جوشان حاوى کلسیم، منیزیم، آهن، زینک و ویتامین 
C هستند که با توجه به کمبود هر کدام از ویتامین ها براى 
افراد تجویز مى شود. از جمله مواردى که باعث ایجاد تمایل 

به سمت قرص هاى جوشان شده است:
هضم راحت و آسان تر: زمانى که قرص ها به خوبى 
در معده هضم نشــوند به همان صورت به ســمت روده 
مى روند که یا باعث ایجاد نفخ معده مى شوند و یا در کلیه 
رســوب مى کنند و باعث بیمارى هایى مانند سنگ کلیه 
مى شوند. اما قرص هاى جوشان به دلیل وجود مقدار کم 
نمک در ترکیبات اصلى آنها در آب به راحتى حل شده و 
به صورت محلول مورد اســتفاده قرار مى گیرند. زمانى 
که قرص جوشان داخل آب حل مى شود دیگر خاصیت 
اسیدى و قلیایى ندارد، در نتیجه باعث تحریک، درد و نفخ 

معده نمى شود.
طعم دهنده ها: اضافه شــدن انواع طعم دهنده ها در 
ترکیبات قرص هاى جوشان باعث شده تا افرادى که به 
دلیل طعم و بوى بد قرص ها تمایل به مصرف آنها ندارند 
از این طریق بتوانند به راحتى به تأمین ویتامین هاى بدن 

خود بپردازند تا دچار مشکل نشوند
سرعت جذب باال: قرص هــاى جوشان در آب به طور 
کامل حل شــده و به صورت محلول در مــى آیند و بعد از 

مصرف به صورت مایع وارد معده مى شوند که براى کسانى 
که مشکل معده دارند بسیار مفید است. از جمله مزیت هاى 
قرص هاى جوشان این است که مانند قرص هاى معمولى به 
راحتى دفع نشده و مقدار زیادى از آنها در بدن باقى مى ماند.

عوارض زیاده روى در استفاده از قرص هاى 
جوشان:

اما در کنار تمام فوایدى که براى قرص هاى جوشان گفته 

شد این مکمل ها معایبى هم دارند که الزم است بدانید تا 
در مصرف آنها زیاده روى نکنید.

افزایش فشار خون: مصرف زیاد قرص هاى جوشان 
به دلیل نمک موجود در آنها که براى حل کردن قرص در 
آب مورد استفاده قرار مى گیرد مصرف فشار خون را باال 
برده و احتمال ســکته هاى قلبى و مغزى را نیز افزایش 
مى دهد. همچنین مصرف این قرص ها براى زنان باردار 

بدون تجویز پزشــک به دلیل تأثیر منفى که مى تواند بر 
روى جنین بگذارد مجاز نیست.

ایجاد مشکالت گوارشى: مصرف خودسرانه و بیش 
از حد قرص هاى جوشان در افراد باعث ایجاد حساسیت 
پوستى شده و یا در مواردى معده درد و خونریزى معده را 
به همراه خواهد داشت. پس بهتر اســت از مصرف انواع 

قرص هاى جوشان بدون تجویز پزشک خوددارى شود.

همه آنچه درباره قرص هاى جوشان باید بدانید به نظر مى رسد که دو مرحله از خواب نقش مهمى در 
یادگیرى ایفا مى کند: در یک مرحله، عملکرد کلى 

بهبود مى یابد و در مرحله دیگر، تثبیت آنچه روز قبل 
آموخته ایم صورت مى گیرد.

در تحقیقات جدید مکانیسم هاى مورد بررسى واقع 

شده که به تقویت یادگیرى در خواب کمک مى کند. 
دانشمندان مدتهاست اثبات کرده اند که یک خواب  
خوب شبانگاهى شگفتى هاى زیادى 
را در توان یادگیرى مــا ایجاد کرده و 
به آموزش مهــارت هاى جدید کمک 

مى کند. 
مــى تــوان گفــت  هنگامى کــه ما 
مى خوابیم مغز عملکرد خود را ســاده 
تر و سبک تر مى کند تا بتواند کارآمدتر 
باشــد. این کار باعث انعطــاف پذیرى 
اتصاالت مغزى و تسهیل کار شبکه هاى

 گسترده تر شده و بهبود کلى آموزش در 
ذهن را ایجاد مى کند. مغز همزمان باید 
در خواب سیناپس هاى اصلى را تثبیت کرده و از این 
طریق، مانع از حذف چیزهایى شود که فرد روز قبل یاد 

گرفته است. 

تأثیر شگفت آور خواب  بر افزایش یادگیرى

ویتامین C که نام علمى اش اســکروبیک اسید است 
عاملى کلیــدى در تولید کالژن اســت. کالژن نوعى 
پروتئین اســت که موجب رشد ســلول ها مى شود و 
به انعطاف و اســتحکام بافت پوســت کمک مى کند. 
ویتامین C همچنین در تولید لیگامنت ها و بافت جدید 

پوســت نقش مهمى ایفا مى کند و باعث بازســازى 
 C آسیب هاى پوستى مى شود. عالوه بر این ویتامین
نوعى آنتى اکسیدان است که سرعت آسیب هاى جدى 
پوست مانند خشکى و چروك را کاهش مى دهد چرا که 
این آسیب ها همگى بر اثر تخریب بافت کالژنى ایجاد 

مى شوند. عالوه بر این ویتامین C نوعى آنتى اکسیدان 
است که سرعت آسیب هاى جدى پوست مانند خشکى 
و چروك را کاهش مى دهد چرا که این آسیب ها همگى 
بر اثر تخریب بافت کالژنى به وجود مى آیند. تحقیقات 
نشــان مى هد ویتامین C مى تواند آفتاب سوختگى را 
نیز بهبود بخشد و به همین دلیل توصیه 
مى شود افرادى که زیاد در معرض آفتاب 
قرار دارند براى جلوگیرى از سوختگى و 
کاهش خطر ابتال به سرطان پوست این 
ویتامین را در برنامه روزانه مراقبت هاى 
پوستى خود قرار دهند. تحقیقات نشان 
مى هــد ویتامیــن C مى توانــد آفتاب 
سوختگى را نیز بهبود بخشد و به همین 
دلیل توصیه مى شود افرادى که زیاد در 
معرض آفتاب قرار دارند براى جلوگیرى 
از سوختگى و کاهش خطر ابتال به سرطان پوست این 
ویتامین را در برنامه روزانه مراقبت هاى پوستى خود قرار 
دهند. مصرف این ویتامین تأثیرات ناشى از آلودگى هوا 
بر پوســت را خنثى کرده و به مرطوب نگه داشتن آن 

کمک مى کند.

ویتامینى که به زیبایى پوست شما کمک مى کند

ویروس کرونا عالیم مختلفــى دارد، عالیمى که 
برخى از آنها همه گیرتر و برخى دیگر ناشــناخته تر 
هســتند. در میان عالیم مختلفى که ویروس کرونا 

دارد سرگیجه یکى از آنها به شمار مى رود.
سرگیجه عارضه اى است که بســیارى از مردمان 
جهان به آن مبتال هستند و از آن رنج مى برند. اکنون 
که پاندمیک کرونا در سراسر جهان شیوع پیدا کرده 
بررسى این مسئله بســیار حائز اهمیت است که آیا 
سرگیجه جزو عالیم کرونا به شمار مى رود و آیا به  
محض بروز این عارضه باید به ســرعت به پزشک 

مراجعه کنیم؟
دکتر ابوالقاسم طیارى متخصص گوش، حلق و بینى 
در رابطه با احتمال ارتباط سرگیجه با ویروس کرونا 
گفت: اگر فرد بدون هیچ سابقه اى دچار سرگیجه شد 
باید به دکتر مراجعه کند. این روزها که ویروس کرونا 
در جامعه رواج پیدا کرده هــر عالمتى را باید جدى 
گرفت. اما به هر حال سرگیجه وضعیتى عارضه اى 
جدى است و باید مورد بررسى قرار بگیرد. شاید ارتباط 
به ویروس کرونا داشته باشــد و این مسئله از لحاظ 

علمى در مواردى مشاهده شده است. سرگیجه هاى 
کرونایى زودگذر هستند و به سرگیجه هاى وضعیتى 

شباهتى ندارند.
این پزشک در رابطه با اینکه سرگیجه ناشى از کرونا 
چه عالیمى دارد گفت: این عارضــه با تب و حالت 
تهوع خودش را نشــان مى دهد و شدت زیادى هم 
دارد به طورى که تاب و توان فرد را مى برد ولى تأکید 
مى کنم که شــاید ارتباطى با کرونا نداشته باشد اما 
به هر حال فرد باید براى اطمینان بیشتر به پزشک 

مراجعه کند.
وى در پایان گفت: بسیارى از موارد مربوط به کرونا 
هنوز در دســت بررسى اســت. برخى از آنها ارتباط 
مستقیمى با خود بیمارى دارند و برخى دیگر عوارض 
ناشى از درمان این بیمارى هستند. باید بررسى زیادى 
بر روى آن صورت بگیرد اما عاقالنه تر این است به 
جاى اینکه بسیارى از مسائل رعایت نشود تا کار به 
بررسى عوارض کرونا برسد بهتر است همه به نوبه 
خود ماسک زدن، رعایت فاصله اجتماعى و ماندن در 

خانه را رعایت کنند تا زنجیره کرونا قطع شود.

آیا سرگیجه عالمت کروناست؟ 

حتمًا براى شــما هم اتفاق افتاده است که به طور 
اتفاقى از محلى گذر کنید که عمل جوشــکارى در 
آنجا اتفاق مى افتد و نگاهتان به طور ناخواسته به نور 
منعکس شده ناشى از جوشکارى جلب شده است. 
اما آیا با عوارض این اتفاق و به شــکل گسترده تر با 

عوارضى که شغل جوشــکارى مى تواند داشته 
باشد، آشنا هستید؟

حتمًا باید هنگام جوشکارى از عینک هاى 
محافظ استفاده شــود. نکته قابل توجه در 
این میان آن است که در صورتى که فرد پس 

از جوشکارى دچار دردهاى چشمى شود، به 
هیچ عنوان نباید اقدام به مصرف خودسرانه 

قطره هاى مسکن چشمى کند.
برخى از قطره هاى مســکن چشمى 
باعث آســیب هاى جدى به چشم 
مى شــوند تا حــدى کــه ممکن 
است آســیب ها باعث شوند فرد 

نیاز بــه پیوند قرنیه داشــته 
باشــد. هنگامــى کــه فرد 
دچــار برق زدگى ناشــى از 

جوشکارى شــده باشد، 
باید چشــمش به مدت 
24ســاعت با پانسمان 

چشمى بسته باشــد. پس از 24ساعت درد چشمى 
کاهش مى یابد و در صورتى که درد کاهش پیدا نکرد 
و یا فرد افزایش درد چشمى را احساس کرد باید فوراً 

به درمانگاه اورژانس چشمى مراجعه کند.
در صورتى کــه در دراز مدت هنگام 
جوشــکارى از عینک هاى 
ایمنــى اســتفاده نکنید، 
مســتعد ابتال بــه آب 
مروارید ناشــى از اشعه 

فرابنفش هستید.

نور جوشکارى چه آسیبى به چشم ها وارد مى کند؟

ق و به شــکل گسترده تر با 
ــکارى مى تواند داشته 

رى از عینک هاى 
کته قابل توجه در 
صورتى که فرد پس 

اى چشمى شود، به 
 مصرف خودسرانه 

ىکند.
ـکن چشمى 
چشم ى به
ــه ممکن 
فرد شوند

شــته 
ه فرد 
ى از 

د، 
 

در صورتى کــه در دراز مدت هنگام
جوشــکارى از عینک هاى 
ایمنــى اســتفاده نکنید، 
ممســتعد ابتال بــه آب 
مروارید ناشــى از اشعه 

ففرابنفش هستید.

فوق تخصص گوارش به تشریح علل ابتال به سنگ صفرا پرداخت. 
ناصر ابراهیمى با بیان اینکه سنگ کیســه صفرا در خانم هاى چاق و چند قلوزا 
شایع تر است، گفت: سنگ هاى صفرا بیشتر در افراد باالى 40 سال دیده مى شود. 
وى با بیان اینکه افزایش چربى خون به ویژه ترى گلیســرید باال یکى از عوامل 
ابتال به سنگ کیسه صفراست، افزود: افرادى که دیابت دارند مستعد ابتال به سنگ 

کیسه صفرا هستند.
این فوق تخصص گوارش با تأکید بر اینکه مصرف قرص هاى ضد باردارى که 
پروژسترون باالیى در بدن تولید مى کنند با ایجاد وقفه در انقباض هاى کیسه صفرا 
بر تشکیل این نوع سنگ ها تأثیر دارند، تصریح کرد: در افراد کم تحرك و همچنین 

کسانى که عمل جراحى چاقى انجام داده اند سنگ کیسه صفرا بیشتر دیده مى شود. 
ابراهیمى با بیان اینکه افراد قطع نخاعى در معرض ابتال به سنگ صفرا هستند، 
گفت: مسئله وراثت نیز در ابتال به سنگ صفرا دخیل است. وى با تأکید بر اینکه 
استفاده از برخى داروها نیز در ابتال به سنگ صفرا نقش دارد، افزود: داروهایى که 
براى کاهش چربى خون استفاده مى شود و برخى از آنتى بیوتیک ها در ایجاد سنگ 
کیسه صفرا نقش دارند. ابراهیمى با بیان اینکه گرسنگى هاى طوالنى نیز مى تواند 
به تشکیل سنگ در کیسه صفرا کمک کند، گفت: در حاملگى به علت افزایش 
تولید هورمون پروژسترون انقباض هاى کیسه صفرا کاهش مى یابد و فرد مستعد 

ابتال به سنگ کیسه صفرا مى شود.

چه کسانى در معرض ابتال به سنگ صفرا هستند؟

آگهى تغییرات
شرکت شــایان صنعت بهنان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 39761 
و شناســه ملى 10260574289 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/09/20 آقاى احمدرضا اصفهانى 
زاده حجار کدملى 1289351023 به 
سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل ، 
خانم لیال دادفر کدملى 1281051489 
به ســمت نایب رییس هیات مدیره ، 
آقاى شایان اصفهانى زاده حجار کدملى 
1273287861 به ســمت به سمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اســناد 
مالى و تعهدات بــا امضاى مدیرعامل 
و با مهر شــرکت معتبر مى باشد.ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(940914)

آگهى تغییرات
شرکت آبرســان دیار شــرق سپاهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 60067 و 
شناسه ملى 14007438450 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/02/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محمد یوســفى هالرته به کدملى 
5650023646 و محسن خاکى نهاد به 
کدملى 5659883761 و نبى اله رشنو 
چراغى به کدملــى 5268484117 و 
مریم احمدى به کد ملى 1159742049 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. احسان 
قربانى به کدملى 5650013950 و على 
یوسفى هالرته به کدملى 5659406874 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهــان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (940905)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع ذوب و تکمیل آپادانا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1189 و شناسه ملى 
10260480002 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1399/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- مرتضى رضائى حســین آبادى به کدملى 
1282746855 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیــره، روح اله ســلطانى به کدملى 
1288247389 بــه ســمت رئیس هیئت 
مدیره و کرامت اله علــى احمدى به کدملى 
4172100163 بــه ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور 
شــرکت با امضاى مدیرعامل به همراه یکى 
از اعضاى هیئــت مدیره و با مهر شــرکت 
معتبر مى باشــد. - محمود نادى چقادرى به 
کدملــى 1091275254 و فاطمه تقى زاده 
نیا به کدملى 1190097117 بترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى شهرضا (940851)

آگهى تغییرات
شــرکت بامداد زنده رود سهامى خاص به شماره 
ثبت 6362 و شناســه ملى 10260274830 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سیداحمد موسوى کدملى 1120098017و 
محمد دارابى پور کدملى 1971317128 و احمد 
دارابى پور کدملى 1281729833 بعنوان اعضاء 
اصلى هیــات مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند . روزنامه کثیراالنتشار 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 (940814)

آگهى تغییرات
شرکت پیشخوان دولت رســا محور اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 65117 و شناسه ملى 
14009291011 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1399/04/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان به 
آدرس اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى امام جعفر صادق ، 
کوچه (مهمانسراى جهانگردى) ، خیابان هزارجریب ، 
پالك 0 ، مجتمع تجارى پردیس ، طبقه همکف ، واحد 4 
کدپستى 8174663915 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 (940802)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ســاختمانى چنارود عمران ســهامى خاص به شــماره ثبت 848 و شناسه ملى 
10260144980 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/04/24 یاســر صالحى بشــماره 
ملى5750040615 بعنوان رئیس هیئت مدیره - حســین پوالدى باغبادرانى بشماره ملى1160045445 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - نوید روزبهانى بشماره ملى1271529777 بعنوان مدیرعامل براى مدت 
دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت 
معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (940726)

آگهى تغییرات
شرکت آذین دژ سپاهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 17577 و شناسه ملى 10260384924 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر به شناســه ملى 10103512680 و خانم آزیتا یاورى دارانى به شماره 
ملى1159558523 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى سال مالى 98 بمدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (940738)

این روزها زدن ماسک بسیار مهم است، اما زدن ماسک تمیز و ضد 
عفونى شده بیشتر از آن اهمیت دارد و محققان به تازگى دریافته اند 
که پلوپزهاى برقى مى توانند کارایى بســیار مناسبى در ضدعفونى 

کردن ماسک هاى N95 استفاده شده داشته باشند.
تمام دنیا به این نتیجه رســیده اند که زدن ماسک بهترین راه براى 
پیشگیرى از بیمارى همه گیر کووید-19 است. اما فقط زدن ماسک 
کافى نیست، بلکه باید ماسک هاى تمیز و ضد عفونى به صورت زد.

یک مطالعه جدید از محققان دانشگاه ایلینویز یک روش جایگزین 
آلودگى زدایى و ضد عفونى را براى ماســک ها ارائه مى دهد. این 

مطالعه نشــان مى دهد که 50 دقیقه قرار گرفتن ماسک N95 در 
حرارت خشــک غذاپزهاى برقى از جمله پلوپزها مى تواند به طور 
مؤثر آن را ضد عفونى کند. فرایند ضد عفونى به این صورت اســت 
که براى جلوگیرى از سوختن ماسک ها ابتدا باید یک حوله تا شده 
کف دستگاه گذاشته شود و ماسک ها روى آن قرار گیرند و به مدت 
50 دقیقه حرارت ببینند. وقتى پلوپز روشن مى شود ظرف چند دقیقه 
حرارت داخل آن به 170 درجه ســانتیگراد مى رسد و این حرارت 
مى تواند دماى ماســک ها را به حدود 100 درجه برساند که براى 

ضدعفونى کردن آنها کافى است.

ضدعفونى کامل ماسک با پلوپز



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

وابســتگى به زندگى دنیا را کم کنید و با زاد و توشه نیکو به سوى آخرت 
بازگردید، که پیشــاپیش شــما گردنه اى ســخت و دشــوار و منزلگاه هاى 
ترســناك وجود دارد، کــه بایــد در آنجاهــا فرود آییــد و توقــف کنید. 
آگاه باشید! که فاصله نگاه هاى مرگ بر شما کوتاه و گویا چنگال هایش را 
در جان شما فرو برده است. کارهاى دشــوار دنیا مرگ را از یادتان برده و 
بالهاى طاقت فرسا آن را از شما پنهان داشته است، پس پیوندهاى خود را با 

دنیا قطع کنید و از پرهیزکارى کمک بگیرید.
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مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد: در هفته دولت از 14 پروژه 
در بخش آب و دو پروژه در بخش فاضالب در شــهرهاى اصفهان، نایین، 
چادگان، نطنز،کوهپایه، دامنه، نجف آباد و فریدونشهر با اعتبارى بالغ بر سه 

هزار و 50 میلیارد ریال به بهره بردارى مى رسد.
مهندس هاشم امینى به برخى از پروژه هایى که در بخش آب در هفته دولت 
به بهره بردارى مى رسد اشاره کرد و خاطرنشان ســاخت:  بهره بردارى از 
191 کیلومتر خطوط آبرسانى و شبکه توزیع 110 روستا در استان اصفهان، 
حفر و تجهیز چاه و اجراى خط انتقال آب نطنز، راه اندازى 6,5 کیلومتر خط 

اضطرارى آبرسانى شیرخانه نجف آباد به زازران، نصب 16هزار فقره انشعاب 
آب در اصفهان، راه اندازى سیستم تله مترى مخزن ذخیره آب شهر گلدشت، 
بهره بردارى از 118 کیلومتر خطوط انتقال و شــبکه توزیع آب شــهرى 

اصفهان، در دستور کار قرار مى گیرد.
وى ضمن اشاره به احداث مخزن 400 مترمکعبى و اجراى لوله گذارى خط 
انتقال آب  در شهرستان چادگان  بیان داشت: احداث مخزن هزار مترمکعبى 
آب در فریدن، احداث ســاختمان آزمایشــگاه کنترل کیفیت غرب استان، 
راه اندازى برق اضطرارى ایســتگاه هاى پمپاژ چشــمه لنگان و ایستگاه 

پمپاژ شماره دو فریدونشــهر، خرید و نصب مخازن پیش ساخته 50 و100 
مترمکعبى شهر کوهپایه و دیوار کشى مخازن نایین از دیگر پروژه هاى قابل 

بهره بردارى در بخش آب در هفته دولت مى باشد.  
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به پروژه هایى که در بخش 
فاضالب در هفته دولت به بهره بردارى مى رسد تصریح نمود: در هفته دولت 
105 کیلومتر از خطوط انتقال و جمع آورى شبکه فاضالب در استان اصفهان 
مورد بهره بردارى قرار مى گیرد و به دنبال اجراى این پروژه 19 هزارو 800 

فقره انشعاب فاضالب به مشترکین در استان اصفهان واگذار مى شود. 

مدیرعامل شرکت آبفا استان اعالم کرد 

بهره بردارى از  16 پروژه آبفا  استان اصفهان 
درهفته دولت


