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دوبلور معروف: دیگر بازیگرى نمى کنم در خواب هم نمى شود کامیون خرید!فرهنگ غول دیابت را با این میوه جنوبى به زانو در آورید استان سالمت فینال حذفى شاید خیلى زودتر ورزش غایب بزرگ کنکور 99 جهان نما

سردرد هاى 
خطرناك 

چه ویژگى هایى 
دارند؟

2500 مرگ کرونایى در اصفهان طى 6 ماه
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جزئیات پیدا شدن آلبوم 
ناصرى کاخ گلستان 

اهتزاز ابر پرچم
 ابا عبدا... الحسین(ع)

مسن ترین داوطلب 
کنکور اصفهانى است

5
یک معلم بازنشسته 
«سها» را پیدا کرد

یک متخصص مغز و اعصاب به بیان ویژگى ها 
و عالئم سردرد هاى خطرناك پرداخت. محمد 
على اکبریان نیا در پاسخ به این سئوال که چه 

نوع سردرد هایى خطرناك هستند، گفت: اغلب 
سردرد ها نظیر سردرد هاى میگرنى، عصبى و...

کوهنورد محلى که جسد «سها» را پیدا کرده بود 
جزئیات لحظه هاى دلهره آور یافتن جسد را شرح 
مى دهد. درست از روزى که «ســها رضانژاد» 
ناپدید شد، «رحمان منوچهرى» از اولین کسانى 
بود که براى یافتن ردى از دختــر جوان در کنار 
هیئت کوهنوردى به هالل احمر کمک مى کرد. 
او بازنشســته آموزش و پرورش است و سال ها 
مدیر دبســتان بود و چند سال آخر خدمتش پایه 
سوم دبســتان را تدریس مى کرد. منوچهرى در 
کنار برادران «تیمورى» یک تیم سه نفره بودند 

که 28 روز، تمام مسیرهاى منتهى به...
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اصفهان منتظر سالم طالیى به آسیااصفهان منتظر سالم طالیى به آسیا
سپاهان-پیکان امشب در تهرانسپاهان-پیکان امشب در تهران

آخرین تحوالت شیوع ویروس کرونا در استان از زبان معاون دانشگاه علوم پزشکى 

داریوش ارجمند:
من هنوز وارد قرن بیست و 

یک نشده ام

با عرض پوزش افت نداشتیم
مربى سپاهان افت این تیم در نمایش هاى فنى را غلط دانست و گفت 
سپاهان در نتیجه تنها افت داشته اســت.  قاسم زاغى نژاد مربى تیم 
سپاهان در نشست خبرى پیش از بازى با پیکان اظهار داشت: بازى 
پیکان یکى از بــازى هاى مهم این فصل ماســت و این تیم در چند 
بازى اخیر نمایش خوبى را نشــان داده و اعتقادم این است که 

شایستگى هاى بیشترى را دارند و ...
2
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

همه چیز درباره چگونگى پیدا شدن 
جسد دختر جوان کوهنورد 

در کردکوى

با پول قرارداد 
«ویلموتس»

به هر ایرانى یک ماسک 
رایگان مى رسد!

دستور رئیس جمهور براى تکمیل سالن اجالس
نتیجه مکاتبه استاندار اصفهان با رئیس دولت تدبیر و امید
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تراکتور و جریمهتراکتور و جریمه
22 یار جداناشدنى یار جداناشدنى

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

چاپ دوم

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/05/30

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار

(ریال )

99-2-74/2
اورهال دمنده هاى هوادهى 
تصفیه خانه فاضالب جنوب 

اصفهان  (با ارزیابى کیفى)
5,780,000,000264,000,000جارى

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/06/15
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/06/16

دریافت اسناد: ساِیت اِینترنِتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(داخلی 334  )

 آگهى مزایده

 میثم محمدى-شهردار زرین شهر

نوبت دوم

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره187 مورخ 99/04/16 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به واگذارى یک قطعه زمین واقع در 
شهرك حمل و نقل زرین شــهر جهت ایجاد یک واحد آپاراتى و تعویض 
روغنى به صورت اجاره براى مدت دوسال از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید،لذا از متقاضیان دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تاپایان وقت ادارى مورخ99/06/06 

به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.
م.الف:942500 

ى ها 
حمد 
چه 

غلب 
ى و...
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میک نشده ام ی

با عرض
مربى سپاهان افت ای
سپاهان در نتیجه تنه
سپاهان در نشستخ
پیکان یکى از بــازى
بازى اخیر نمای
شایستگى

ک

ببر و فصل لعنتى را تمام کنببر و فصل لعنتى را تمام کن
ذوب آهن-گل گهر، امشب در فوالدشهرذوب آهن-گل گهر، امشب در فوالدشهر
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حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى در جلسه روز 
چهارشنبه هیئت دولت یادآور شد: مردم باید واقعیتى 
را هم بدانند یک زمانى صد میلیارد دالر پول نفت وارد 
این کشور مى شــد اما االن دیگر چنین چیزى نیست. 
این افتخار دولت اســت که اقتصاد ما بدون نفت اداره 

مى شود. 
روحانى تصریح کرد: ما هــم قدرت داریم که 50 هزار 
میلیارد مثــل دولت قبل از بانک مرکزى اســتقراض 
و پول پرفشــار وارد بازار کنیم اما ایــن را به مصلحت 
کشور نمى دانیم. ما تا امروز و با همه مشکالت یک بار 

دستمان را به سوى بانک مرکزى دراز نکرده ایم.

رئیس جمهــور ادامه داد: پــس یا بایــد اوراق خزانه 
بفروشــیم که این کار را آغاز کردیم یا سهام بفروشیم 
که چنین هم کرده ایم و معتقدیم اقتصاد باید به مردم 
واگذار شــود و از اول دولت هم به دنبــال این بودیم. 
یک راه دیگر هم فروش نفت اســت که طرحى براى 
آن مشــخص کردیم و کامًال این طرح را به نفع مردم 

مى دانیم. 
روحانى تأکید کرد: این یکــى از طرح هاى افتخارآمیز 
این دولت در نفت اســت. اگر رؤساى دو قوه دیگر هم 
موافقت کردند ما این طرح را مى آوریم و اجرا مى کنیم 

اگر نه به دنبال طرح هاى دیگرى مى رویم./2604

معاون آموزشى وزیر علوم، تحقیقات و فناورى از شروع ترم 
تحصیلى آینده به صورت مجازى و از اوایل آبان ماه خبر داد.
على خاکى صدیق گفت: براى شروع ترم تحصیلى بعد تابع 
ستاد ملى کرونا هستیم و مشکلى در شروع سال تحصیلى به 

شکل الکترونیکى نداریم.
خاکى صدیق افــزود: تجربیــات جدید بــراى برگزارى 
الکترونیکى دانشگاه نداریم و کالس ها همچون ترم گذشته 
برگزار مى شود. دانشجویان خارجى هم از ظرفیت الکترونیک 
استفاده کنند. او در ادامه بیان کرد: به دنبال آن هستیم که اگر 
دانشجویى در محل سکونتش بخواهد درس بخواند امکان 

آن فراهم شود و در آنجا دروس ارائه شود.

معاون آموزشى وزیر علوم گفت: ترم جدید تحصیلى را براى 
حضور دانشجویان نو ورود در شرایطى فراهم مى کنیم که 
بتوانیم مدت کوتاهى (حدود دو سه هفته) در دانشگاه حضور 
داشته باشند که در صورت فراهم بودن شرایط این کار انجام 
مى شود. خاکى صدیق اضافه کرد: برگزارى ترم آینده حتمى 

است و اوایل آبان ترم را براى دانشجویان آغاز مى کنیم.
او اضافه کرد: تجربه چنــد ماهه اى از آموزش الکترونیکى 
داریم و با توجه به این تجربه، ترم آینده در دانشــگاه براى 
اعضاى هیئت علمى و دانشجویان شروع مى شود و تدابیر 
آموزش مجازى همانند ترم قبل اســت اما آمادگى بیشتر 

خواهد بود.

اجراى طرح فروش نفت به 
شرط موافقت رؤساى قوا

آبان ماه، شروع ترم تحصیلى 
دانشگاه ها

مسن ترین داوطلب کنکور 
اصفهانى است

   برترین ها | در بین یک میلیون و 393 هزار 
و 233 شــرکت کننده کنکور امســال، براساس 
اعالم سازمان سنجش آموزش کشور مسن ترین 
داوطلب کنکور 99 متولد 19 تیر 1316 ســاکن 
استان اصفهان بوده و جوان ترین داوطلب نیز متولد 
2 شهریور 1384 ساکن شهر قدس استان تهران 
اســت که هر دو در گروه آزمایشى علوم تجربى 

شرکت کرده اند.

تأثیر سریال ها 
در انتخاب نام ها؟!

   ســینمادیلى | معاون امور اسناد هویتى 
سازمان ثبت احوال به ده نام اول انتخاب شده براى 
دختران در چهار ماهه اول امسال اشاره کرد و افزود: 
به ترتیب فاطمه، زهرا، حلما، رســتا، آوا، مرسانا، 
یسنا و همتا اســامى پرطرفدار دختران را تشکیل 
مى دهند. «رستا» و «آوا» نام دو شخصیت سریال 
«دل» است و «همتا» نام یک شخصیت سریال 
«مانکن» است که همزمانى پخش شان با این آمار 
قابل توجه است. پیش از این در زمان پخش فصل 
اول «ستایش»، این نام هم جزو نام هاى پرطرفدار 

نوزادان قرار گرفته بود.

«نهنگ عنبر» هم باخت!
   میــزان | آخرین راه بــراى جذب مخاطبان 
به ســینما، اکران آثار پرفروش سال هاى گذشته 
بود، آثارى که توانســته بودند رکورد چرخه اکران 
را بشــکنند و تصور بر این بود که اینچنین آثارى 
مى توانند بار دیگر مخاطب را به ســالن ســینما 
بکشانند. فیلم ســینمایى «نهنگ عنبر» که در 
زمان اکران خود به عنــوان پرفروش ترین فیلم 
سال شناخته مى شــد نزدیک به یک هفته پیش 
وارد چرخه اکران شــد اما بعد از یک هفته اکران 
تنها به فروشــى معادل چهار میلیون ریال  دست 
یافته است، عددى که نشان مى دهد این فیلم تنها 
نزدیک به 30 بلیت فروخته است، آمارى غم انگیز 
براى سینما که نشــان داد تا پایان نیافتن بحران 
کرونا هیچ ترفندى موفق به حضور تماشاگران در 

سالن نخواهد شد./2606  

شاید خداحافظ جام جهانى! 
   ایســنا | ســایت فوتبال «کرانت» که یک 
سایت بلژیکى اســت درباره پرداخت غرامت به 
«مارك ویلموتس» نوشــت: فدراسیون فوتبال 
ایران از سوى فیفا موظف به پرداخت بیش از شش 
میلیون یورو به مارك ویلموتس، سرمربى سابق 
خود شد و باید ظرف 30 روز نسبت به پرداخت آن 
اقدام کند. در صورتى که فدراسیون فوتبال ایران 
این پول را در زمان تعیین شده پرداخت نکند عالوه 
بر جریمه هاى مالى بیشتر ممکن است حتى جام 
جهانى فوتبال را نیز از دست بدهد و نتواند درآن در 

صورت صعود شرکت کند.

آمارهاى عجیب
 از مالکان مسکن

   روزنامه خراســان | پایش حدود نیمى از 
امالك مسکونى کشور در راستاى گرفتن مالیات 
خانه هاى خالى نتایج عجیــب و قابل توجهى را 
نشان مى دهد. نتایج پایش نشان مى دهد افرادى 
هستند که به عنوان مثال 605 واحد مسکونى به 
نام آنهاست. همچنین یک شخصیت حقوقى 23 
هزار واحد در اختیار دارد. نکته قابل توجه دیگر در 
آمار مالکیت واحدهاى مسکونى این است که هم 
اکنون 91 میلیون کد ملى با مالکیت وجود دارد که 
از جمعیت ایران بیشتر است! دلیل این موضوع عدم 
ابطال اسناد مالکیت افرادى بیان شده که پیش از 
این فوت شده اند. برآورد مى شود دو میلیون و 700 
هزار واحد مســکونى خالى در کشور وجود داشته 

باشد./2605

روحانى حرف نمى زند
   همشــهرى آنالین | صادق زیباکالم، استاد 
دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسى مى گوید: من معتقدم 
روحانى همچنان سکوت خواهد کرد و با مردم صحبت 
نمى کند. روحانى کماکان مثل قبل حاضر نمى شود خیلى 
از مسائل را براى مردم بازگو کند و بگوید واقعاً چرا کشور 
دچار این وضعیت شــده و چه اندازه از این همه مشکل، 
محصول سیاست هاى دولت و ضعف قوه مجریه و چه 
اندازه محصول سیاست هاى دیگر نهادهاى نظام است. 
متأسفانه آقاى روحانى به رغم 24 میلیون رأى که داشت 
حاضر نشد حداقل یک بارهم که شده سر یک موضوع 
محکم و اساســى بایستد و متأســفانه مطالبات آن 24 
میلیون را به کل و به جزء و به اصل و به فرع فراموش کرد.

سئوال دنبال خواهد شد
   ایسنا | نماینده مردم رشــت در مجلس شوراى 
اسالمى از تأخیر هیئت رئیسه در اعالم وصول سئوال 
از رئیس جمهور انتقاد کرد. جبار کوچکى نژاد در تذکرى 
شفاهى در جریان جلســه علنى روز چهارشنبه مجلس 
بیان کرد: حــدود 200 نفر از نمایندگان بحث ســئوال 
از رئیس جمهور را امضاء کردند. چرا هیئت رئیســه به 
آیین نامه عمل نمى کند و با گذشت چند ماه هنوز سئوال 
از رئیس جمهور را اعالم وصول نکرده است؟ محمدباقر 
قالیباف در پاسخ به تذکر وى بیان کرد: هیئت رئیسه به 
آیین نامه عمل کرده و سئوال از رئیس جمهور نیز دنبال 

خواهد شد.

استیضاح وزیر ورزش
 کلید خورد

   فارس | سید احسان قاضى زاده هاشمى، نماینده 
مردم فریمان در مجلس شوراى اسالمى گفت:  استیضاح 
مسعود سلطانى فر وزیر ورزش و جوانان در صحن مجلس 
کلید خورد. وى با بیان اینکه این استیضاح در ارتباط با 
موضوع قرارداد مربى سابق تیم ملى فوتبال است،  افزود: 
این اســتیضاح تاکنون به امضاى 15 نفر از نمایندگان 

رسیده و حداقل امضا ها را براى طرح کسب کرده است.

عزادارى در 2000 امامزاده
   ایســنا | رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه با 
تأکید بر اینکه امامزادگان یکى از نشــانه هاى تاریخى 
اعتقاد به امامت در کشــورمان هســتند، تصریح کرد: 
امســال در فضاى باز 2000 امامزاده بــا رعایت نکات 
بهداشتى مراسم عزادارى برگزار مى شود. حجت االسالم 
والمسلمین سید مهدى خاموشى گفت: تمامى این 2000 
بقعه متبرکه در 2000 نقطه کشور باید در راستاى تعظیم 

شعائر حسینى قدم بردارند.

دروغ است
   ایســنا | رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با 
تأکید بر اینکه انتشار دفترچه سئواالت کنکور 99 حین 
برگزارى آزمون و قبل از اعالم رسمى از سوى سازمان 
سنجش، کذب و کالهبردارى است، گفت: کالهبرداران 
دفترچه سئواالت کنکور ســال 98 را با عنوان دفترچه 
سئواالت کنکور امسال در فضاى مجازى منتشر کردند. 

بنابر این داوطلبان گول این کالهبردارى ها را نخورند.

پست هاى «ترامپ» را 
حذف مى کنیم

   مهــر |«شریل ســندبرگ»، مدیر ارشد عملیاتى 
فیس بوك تصریح کرد این شرکت آماده حذف هر پست 
ارسالى «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در صورت 
نقض استانداردهاى این شرکت است. وى در این مورد 
گفت: وقتى که رئیس جمهور استانداردهاى فیس بوك 
در مورد نفرت پراکنى را نقض مى کند یا اطالعات غلطى 
در مورد سرکوب رأى دهندگان یا ویروس کرونا مى دهد، 
این مطالب به طور قطع حذف مى شوند. توییتر تا به حال 
چندبار پست هاى ارسالى دونالد ترامپ را به همین علت 
حذف کرده، اما فیس بوك از حذف پســت هاى مشابه 

رئیس جمهور آمریکا خوددارى کرده است.

خبرخوان

روزنامه «جام جم» در گزارشى به حواشى موضوع غرامت 
167 میلیارد تومانى پرداختى بــه «مارك ویلموتس»، 
سرمربى ســابق تیم ملى پرداخته اســت. این روزنامه، 
بزرگى غرامت مزبــور را با احتیاجات مردم کشــورمان 

مقایسه کرده است:
   به طور میانگین هزینه یک بسته 50 عددى ماسک سه 
الیه چیزى در حدود صد هزار تومان هزینه دارد که با این 
رقم مى شد 83 میلیون و 350 هزار ماسک براى مناطق 

محروم تهیه کرد. یعنى تقریباً هر ایرانى یک ماسک.
   سقف تسهیالت زوجین در برخى بانک ها 160 میلیون 
تومان است. با این مبلغ مى توان به 1018 زوج تسهیالت 

داد آن هم بدون بازپرداخت.
   قیمت هر تخت آى سى یو در ایران 1/5 میلیارد تومان 
است. در کل کشــور 7200 تخت آى سیو وجود دارد و با 

رقم ویلموتس مى شد 133 تخت به این آمار اضافه کرد.
   در بهمن ماه 98 استاندار کرمانشاه میانگین کشورى 
هزینه گازرســانى به ازاى هر خانوار را 12 میلیون اعالم 
کرد. با این رقم مى شد در آن دوره براى 13 هزار و 583 

خانوار گازرسانى انجام داد.

   با رقم 167 میلیارد تومان مى شود یارانه 45 هزار تومانى 
چهار میلیون و 395 هزار و 604 نفر را پرداخت کرد.

   در شــرایط کرونایى که خیلى ها قدرت پرداخت پول 
براى انجام تست کرونا را ندارند، مى شــد با این رقم از 

نزدیک به 300 هزار نفر تست رایگان کرونا گرفت.
   پرســتاران این روزها در بدترین شرایط مشغول کار 
هستند. با غرامت ویلموتس مى شود به 33 هزار پرستار 

ایرانى حقوق ماهیانه داد.
   چند وقتى است که در محله غیزانیه خوزستان مردم 
با مشکالت زیادى براى آب آشــامیدنى دست و پنجه 
نرم مى کنند. با 167 میلیارد تومان مى شــد چهار پروژه 

آبرسانى براى این منطقه را انجام داد.
   ســاخت 110 کالس درس و تقریبًا 55 مدرســه در 
مناطق محروم از دیگر کارهایى است که مى شود با این 

رقم انجام داد.
   با رقم 167 میلیــارد تومان مى شــود در حدود 335 
مســکن مهر احداث کرد و در اختیار نیازمندان قرار داد. 
با این مبلغ همچنین مى توان بــراى 1613 خانوار یک 

پراید تهیه کرد.

با پول قرارداد «ویلموتس»
به هر ایرانى یک ماسک رایگان مى رسد!

میثم مطیعى، مداح معروف از تصمیمات ستاد مقابله با کرونا 
انتقاد کرد. او در واکنش به صحبت اخیر معاون وزیر بهداشت 

طى توییتى نوشت:
«آقاى معاون وزیر! حداقل ده روز قبل اعالم کردید عزادارى 
در مکان سربسته با ســقف باالى 6 متر مصداق فضاى باز 

است و مشکلى ندارد. تنها 48 ساعت قبل از آغاز محرم گفتید 
برگزارى هرگونه مراســم در فضاى سربسته ممنوع است. 
حرف قبلى  شما که محصول کار کارشناسى بود عوض شد. 
ویروس جهش کرده؟ مردم شریف بدانند که با این تصمیم 
خلق الساعه، حداقل 2000 مراسم مهم در کشور تعطیل شده 
و یا حداقل لطمه جدى مى خورد. مثًال در شهرى مثل بوشهر 
با آن درجه باالى رطوبت هوا مى شود مراسم را از زیر سقف 
و همراه با تهویه آورد در فضاى باز و شدیداً گرم برگزار کرد؟ 
ما هیئتى ها از روز اول یک حرف زدیم و هنوز هم پاى همان 
حرفمان ایستاده ایم. ما گفتیم تابع تصمیمات ستاد ملى مقابله 
با کرونا هستیم و ســالمت مردم بیش از دیگران، براى ما 
هیئتى ها مهم است، اما شما هر روز حرف عوض کردید. خدا 
کند اغراض دیگرى پشت این تغییرات مکرر نهفته نباشد.»

میثم مطیعى: کرونا دوباره جهش کرده؟!

کوهنورد محلى که جسد «ســها» را پیدا کرده بود جزئیات 
لحظه هاى دلهره آور یافتن جسد را شرح مى دهد. درست از 
روزى که «سها رضانژاد» ناپدید شد، «رحمان منوچهرى» 
از اولین کســانى بود که براى یافتن ردى از دختر جوان در 
کنار هیئت کوهنوردى به هالل احمــر کمک مى کرد. او 
بازنشســته آموزش و پرورش است و سال ها مدیر دبستان 
بود و چند ســال آخر خدمتش پایه سوم دبستان را تدریس 
مى کرد. منوچهرى در کنار برادران «تیمورى» یک تیم سه 
نفره بودند که 28 روز، تمام مسیرهاى منتهى به محل کمپ 

را جستجو کرده بودند.
این کوهنورد محلى در مورد روز پیدا شــدن جنازه «ســها 
رضانژاد» گفت: «ما عضو هیئت کوهنوردى شهرســتان 
کردکوى هستیم و یک تیم ســه نفره بودیم که با مأموریت 
هالل احمر براى جستجو اعزام مى شدیم. و به دلیل شناخت 
کاملى که نسبت به منطقه داشتیم امدادگران هالل احمر را 
راهنمایى مى کردیم. از روز اول در کنار تیم جستجوى هالل 
احمر بودیم و بعد از چند روز جستجو وقتى نتیجه اى حاصل 
نشد، دستور توقف عملیات جستجو صادر شد اما بعد از مدتى 
دوباره قرار شد عملیات جستجو آغاز شود و روزى که جسد 
"سها رضانژاد" را پیدا کردیم قرار بود آخرین روز جستجوى 

ما باشد.»
منوچهرى ضمن بیان اینکه در تمام روزهاى جستجو بارها 
تمام منطقه ها و مسیرهاى صعب العبور منتهى به محل کمپ 
را گشته بودند در ادامه گفت: «تمام مسیرهایى را که به محل 
اتراق "سها رضانژاد" و دوستانش ختم مى شد گشته بودیم. 
مسیر سنگلو و مسیر یارعلى از جمله مسیرهاى صعب العبورى 
بودند که آنها را گشتیم. روز پیدا شدن جسد قرار بود آخرین 
روز جستجوى ما باشد و به همراه راهنماى تیم کوهنوردى 
بار دیگر راهى منطقه شــدیم. تصمیم داشتیم منطقه آبشار 

توسکایى را بار دیگر بگردیم.»
منوچهرى در ادامه گفت: «نیروهاى هالل احمر قبًال گفته 
بودند که قسمت زیر آبشار را گشته بودند. هر چند شنیدیم که 

صخره نوردها تا زیر آبشار آمده بودند اما مى خواستیم مطمئن 
شویم که آن منطقه پاکسازى شده است و با تجهیزات دره 
نوردى و صخره نوردى بار دیگر تا زیر آبشار رفتیم. پایین آبشار 
به شدت مه آلود است. کًال منطقه جهان نماى کردکوى به مه 
آلودگى معروف است. صبح آن روز مى خواستیم از زیر آبشار 
عبور کنیم چون زیاد آب نداشت و باالخره خودمان را به آنجا 
رساندیم. خسته شده بودیم و مى خواستیم یک چاى دم کنیم 
و دوباره جستجو را شروع کنیم. همین که بساط چاى را پهن 
کردیم، یکدفعه چشمم به یک جســد افتاد که در آب افتاده 
بود. حجم آب زیاد نبود و جوراب هاى متوفى مشخص بود.»

یکى از اولین چیزهایى که توجه منوچهــرى را جلب کرد، 
قوطى مواد شوینده اى بود که همراه «سها» بود. شاید این 
گواه آن باشد که «سها رضانژاد» براى استفاده از سرویس 

بهداشتى از کمپ فاصله گرفته بود.
منوچهرى در ادامه گفت: «سر جسد را موریانه خورده بود. و 
با گذشت زمان تمام موهاى سرش ریخته بود. صورتش هم 
قابل شناســایى نبود و چند تکه استخوان کنار جسد بود که 
احتماًال استخوان جمجمه بود که در اثر برخورد سر با جسم 
سخت دچار شکستگى شده بود. بدن جسد اینقدر آب خورده 
بود که انگار خمیر شده بود. پاهایش شکسته بود و صندل او 

هم کنار جسدش افتاده بود.»
منوچهرى در مورد نحوه احتمالى ســقوط «سها رضانژاد» 
گفت: «اگر جسد مستقیم از آبشــار سقوط مى کرد احتماًال 
بدنش تکه پاره مى شد اما بدن سالم بود. احتمال دارد که از 

دهلیزها سر خورده و پایین آمده باشد.»
محل کمپ «سها» و دوستانش جایى به نام آتشیان است. 

منوچهرى مى گوید از آنجا تا محل احتمالى پرتگاه پیاده 20 
دقیقه راه است. اما از روستاى شموشک به زیر آبشار توسکایى 
راه ندارد و باید از مسیر چهار ساعته با پاى پیاده به آنجا رسید.

منوچهرى در مورد نحوه احتمالى سقوط گفت: «نحوه سقوط 
توسط مأموران پلیس بررسى خواهد شد. شاید یک مانکن یا 
عروسک از محل احتمالى پرتگاه به پایین بیاندازند، تا دقیقًا 
مشخص شود از چه مسیرى جنازه "سها رضانژاد" به پایین 

آبشار رسیده است.»
هالل احمر اســتان قبًال گفته بود زیر آبشار را گشته اند، اما 
منوچهرى در این مورد مى گوید: «ارتفاع و شیب آبشار زیاد 
است و پایین این منطقه مه آلود است. دسترسى به این منطقه 
سخت است و احتمال دارد همین باعث شده باشد که تا پایین 

نیامده باشند چون اگر مى آمدند مى دیدند.»

همه چیز درباره چگونگى پیدا شدن جسد دختر جوان کوهنورد در کردکوى

یک معلم بازنشسته «سها» را پیدا کرد

آلبومى که گفته مى شــد پنج ماه پیش مفقود شــده در 
بررسى دوباره اموال آلبوم خانه کاخ گلستان پیدا شد.

چندى پیش آفرین امامى، مدیــر مجموعه جهانى کاخ 
گلستان اعالم کرده بود که آلبومى از آلبوم خانه کاخ مفقود 
شده اما سرقت آن کذب است. او گفته بود که نظر قطعى 

درباره مفقود شدن آلبوم ناصرالدین 
شاه بعد از پایان انبارگردانى رسمى 

اعالم مى شود.
البته او این خبــر را پس از پنج ماه 
داده بود اما باالخره روز ســه شنبه 
همین هفته خبرهاى رســیده از 
کاخ گلســتان حاکى از آن بود که 
در بررســى و پایش اموال و انبار 
گردانى هاى انجام شده، این آلبوم 

سلطنتى پیدا شده است.
این آلبوم به شماره 362 در ابعاد 22 

در 15/5 سانتیمتر مربع بوده و شامل صد قطعه عکس از 
کودکان و زنان قاجارى اســت که با سرشمارى حساب 
اموال که توسط این کمیته انجام شد در ساعت 11 و 30 
دقیقه روز سه شنبه در یکى از قفسه هاى آلبوم خانه کاخ 
گلستان پیدا شد و تمامى صد قطعه عکس در این آلبوم 

موجود است.
پیش از این هــم گفته شــده بود که ممکن اســت در 
انبارگردانى، این آلبوم مفقود شــده باشد. بنابراین چنین 
فرضیه اى که ممکن است کسى آن آلبوم را برداشته باشد 

بى اساس خواهد بود.

گویا امین اموال هنگام انبارگردانى این آلبوم را در فهرست 
اموال آلبوم خانه ندیده بود. مسئوالن کاخ گلستان معتقدند 
این اتفاقات عادى است و هنگامى که اثرى مفقود شود، 
در بررسى دوباره امین اموال متوجه خطا در فهرست خود 

مى شود./2603

جزئیات پیدا شدن آلبوم ناصرى کاخ گلستان 

فرایند برگزارى کنکــور 99 پس از حواشــى و کش و 
قوس هاى فراوان ناشــى از تعویق هاى مکرر به دلیل 
شیوع کرونا، در حالى از دیروز آغاز شد که چند ماهى است 
دکتر حسین توکلى «آقاى کنکور» پس از نیم قرن خدمت 
براى همیشه از سازمان سنجش خداحافظى کرده است 
و دیگر خبرى از توصیه هاى دلسوزانه و پدرانه فردى که 
چهار نسل از جوانان این مرز و بوم، یکى از سخت ترین 
آزمون هاى زندگــى خود را با صــداى آرامش بخش او 
گذرانده اند نیست و کنکورى هاى 99 بدون حضور آقاى 
کنکور ایران در جلسه آزمون سرنوشت ساز زندگى خود 

حاضر مى شوند.
گویى کنکور بدون او که از سال 1348 در سازمان سنجش 

آموزش کشور با سمت هاى مختلف در حال فعالیت است، 
هیچ هیجانى ندارد و تا داوطلبان کنکورى، اخبار و نکات 
کنکور را از زبان او نمى شنیدند، دست و دلشان به درس 

خواندن و تست زدن نمى رفت.
دکتر حسین توکلى، نامى پرآوازه و نوستالژیک که شنیدن 
اسمش ناخودآگاه لبخند را برلبان هر فردى که سد کنکور 
را پشت سر گذاشته باشد، مى نشاند، بیش از 40 سال است 
که کنکورى بوده و چهره و صداى او همراه همیشگى و 
مهربان این آزموِن نه چندان مهربان بوده است؛ به همین 
دلیل اسم کنکور و ورود به دانشــگاه در کشور ما با نام او 
عجین شده است، کمتر کسى را سراغ داریم که در خاطره 
زندگى کنکورى و دانشگاهى خود نام توکلى را نشنیده و از 

آن خاطره هاى تلخ و شیرین نداشته باشد.
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اهتزاز ابر پرچم
 ابا عبدا... الحسین(ع)

مدیر منطقه 8 شـهردارى اصفهان گفـت: همزمان با 
فرا رسیدن ایام عزادارى سـرور و ساالر شهیدان امروز 
پنج شـنبه 30 مرداد ماه آیین اهتزاز پرچم «یا اباعبدا... 
الحسـین(ع)» در این منطقه برگزار خواهد شد. محمد 
کیهانى تصریح کرد: پرچم «یا اباعبدا... الحسین (ع)» 
که سـاعت 18 روز پنج شـنبه (امروز) در محل تقاطع 
خیابان امام خمینى (ره) و اتوبان شهید خرازى به اهتزاز 
در خواهد آمد، بزرگ ترین پرچم شـهرى با مسـاحت 

بیش از 200 متر مربع است.

1884 پروژه 
به بهره بردارى مى رسد

استاندار اصفهان گفت: 1884 پروژه عمرانى همزمان با 
گرامیداشت هفته دولت با 3420 میلیارد تومان اعتبار در 
این استان افتتاح مى شود. عباس رضایى افزود: ممکن 
اسـت تعدادى از پروژه ها شـامل چند منبع اعتبارى از 
جمله ملى یا ملى استانى شده، اسـتانى و شهردارى ها 
باشـد. وى ادامه داد: از این تعـداد 477 پـروژه مربوط 
به شـرکت مخابرات و شـرکت ارتباطات سـیار استان 
اسـت. اسـتاندار اصفهان با اشـاره به پروژه هـاى آغاز 
عملیات عمرانى در هفته دولت سال جارى اظهارکرد: 
133 پروژه با اعتبارى بالغ بر 54 میلیارد تومان با منبع 

اعتبارى ملى، ملى استانى شده و شهردارى است. 

بیشترین ضرر کرونا 
معاون هماهنگـى امور اقتصادى اسـتاندارى اصفهان 
گفت: متأسـفانه بیشـترین ضربه کرونا در حوزه هاى 
گردشگرى و صنایع دستى این استان بوده است. سید 
حسن قاضى عسگر سه شنبه شب در جمع خبرنگاران 
از طریق الیو اینستاگرام افزود: از ابتداى شیوع کرونا با 
کمک بخش خصوصى و دستگاه هاى اجرایى توانستیم 

اثرات زیان آور کرونا را کاهش دهیم.

جا به جایى جمعه بازار کتاب 
مدیر منطقه 3 شـهردارى اصفهان گفت: از جمعه این 
هفته31 مـرداد ماه 99 جمعـه بازار کتـاب از پارکینگ 
خیابان طالقانى به میدان امام على(ع) منتقل مى شود. 
حسـین کارگر اظهـار کرد: سـال ها جمعه بـازار کتاب 
در پارکینـگ خیابان طالقانـى قرار داشـت که فضاى 
نامطلـوب آن مشـکالتى را براى فعاالن حـوزه کتاب 
ایجاد کرده بـود. وى تصریح کرد: فعالیـت جمعه بازار 
کتاب در میدان امام على (ع) روز جمعـه 31 مرداد ماه 
1399 با ارائه تخفیف ویژه از ساعت 8 صبح تا 13 و30 

دقیقه خواهد بود.

پیشرفت 97 درصدى 
پروژه نمایشگاه 

مدیرعامل شـرکت نمایشـگاه هاى بین المللى استان 
اصفهـان از پیشـرفت 97 درصـدى اجـراى پـروژه 
نمایشـگاه اصفهان خبر داد و گفت: این پروژه تا پایان 
سـال جارى افتتاح و بهره بـردارى مى شـود. على یار 
محمدیان اظهار کرد: بیش از 150 قرارداد با پیمانکاران 
مختلف براى مراحل اجرایى این پروژه که در مجاورت 
رینگ چهارم واقع شده، منعقد شده اسـت. وى افزود: 
در فاز نخسـت اجراى پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان 
سـالن امیرکبیر از بزرگ ترین سالن هاى نمایشگاهى 
کشور در فضاى مفید 8000 متر مربع احداث شده و در 

حال تکمیل است.

افزایش 5 درجه اى دماى هوا
رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
دماى هوا تا شنبه یکم شهریور بین 2 تا 5 درجه گرم تر 
مى شود که این افزایش دما در مناطق شرقى اصفهان 
محسوس تر است. زهرا سـیدان با بیان اینکه روزهاى 
پنج شـنبه و جمعه وزش بـاد پدیده غالب بسـیارى از 
مناطق اسـت، افزود: وزش باد در روزهاى شنبه و یک 
شنبه هفته پیش رو شدت مى یابد و از این رو در مناطق 
مرکزى استان به ویژه کالنشـهر اصفهان غبار محلى 

را خواهیم داشت.

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
با خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور، برق اضطرارى ایستگاه 
پمپاژ چشمه لنگان و ایستگاه پمپاژ شماره 2 آبرسانى به 

فریدونشهر، تأمین شد. 
هاشم امینى بیان کرد: با برداشــت 72 لیتر آب در ثانیه 
از چشــمه لنگان از طریق 28 کیلومتر خــط انتقال و با 
استفاده از سه ایستگاه پمپاژ، آب آشامیدنى فریدونشهر و 
روستاهاى مجاور آن تأمین مى شود و با برداشت بیش از 
600 لیتر در ثانیه از چشمه لنگان بخشى از آب رودخانه 

زاینده رود تأمین مى شود.
وى بیان کرد: چشمه لنگان تنها منبع تأمین کننده آب 

شرب بیش از 26 هزار نفر جمعیت شهرستان فریدونشهر 
اســت، این در حالى است که این شهرســتان واقع در 
زاگرس مرکزى، داراى آب و هوایى ســرد و برفى است  
و کوهستانى بودن این منطقه رفع هر گونه حادثه را در 
زمان بارش سنگین برف، بسیار دشوار مى کند و براین 
اساس تأمین پایدار برق چشمه لنگان بسیار ضرورى به 

نظر مى رسد.
الزم به توضیح است که چشمه لنگان یکى از منابع تأمین 
کننده زاینده رود است که آب آن توسط تونل به دره اى در 
ورودى شهر فریدونشهر هدایت شده و مسیرى حدوداً 40 

کیلومترى را تا الحاق به زاینده رود مى پیماید.

ساعت 8 صبح دیروز (چهارشنبه 29 مرداد ماه) زنگ آغاز 
کنکور سراســرى 99 با رقابت داوطلبان گروه آزمایشى 
هنر در شرایط کرونایى زده شد و قرار است دانش آموزان 
امســال در چهار روز با هم به رقابــت بپردازند. آزمون 
کنکور سراسرى 99 در استان اصفهان با رقابت 84 هزار 
و 458 داوطلب در 40 حوزه امتحانى در 26 شهرســتان 
اصفهان برگزار مى شــود، در حالى کــه 61/14 درصد 
شرکت کنندگان در استان اصفهان زن و 38/86 درصد 
مرد هستند. امسال شــاهد افزایش 1/5 درصدى تعداد 
داوطلبان اصفهانى کنکور نسبت به سال گذشته هستیم.

 دیــروز داوطلبــان گــروه هنــر کــه 12/32 درصد 

داوطلبان در اصفهان را شــامل مى شدند رقابت خود را 
برگزار کردند.

در جلسه آزمون صبح دیروز یکى از داوطلبان مشکوك 
به کرونا تشخیص داده شــد که از دیگر داوطلبان جدا 
و در مکان دیگــرى آزمــون داد. قرار بــود داوطلبان 
بیمارى خــود را از طریق فرایند خــود اظهارى اعالم 
کنند که بر اســاس هماهنگى هاى انجام شده با وزارت 
بهداشت و دانشگاه علوم پزشــکى در محلى در داخل 
بیمارســتان الزهرا(س) آزمون مى دهنــد. امروز صبح 
هم داوطلبان گــروه هاى ریاضى و انســانى به رقابت 

مى پردازند.

یک داوطلب کنکور 
مشکوك به کرونا بود

تأمین پایدار برق 
ایستگاه هاى پمپاژ چشمه لنگان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره 
به بســترى شــدن نزدیک به 26 هــزار و 797 بیمار 
کووید-19 تا روز چهارشنبه در بیمارستان هاى استان 
گفت: طى شش ماه گذشــته 2500 مرگ مشکوك و 

قطعى بیماران کووید-19 را داشتیم.
بهروز کلیدرى در نشستى با خبرنگاران که پیش از ظهر 
دیروز (چهارشنبه 29 مرداد ماه) برگزار شد با اشاره به 
پایان ششــمین ماه درگیرى با کرونا در کشور و استان 
اصفهان، اظهار کرد: شــیوع کرونا فشــار شدیدى به 
حوزه سالمت وارد کرد، به طورى که در استان اصفهان 
نزدیک به 26 هــزار و 797 بیمار کوویــد-19 تا این 
لحظه در بیمارستان هاى استان بسترى شده و خدمات 

درمانى دریافت کرده اند.
وى با اشاره به اینکه طى این  مدت 971 بیمار از دست 
دادیم که تســت قطعى مثبت کرونا داشتند، افزود: در 
مجموع 2500 مرگ مشکوك و قطعى طى شش ماه 

گذشته داشتیم.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
اینکه تاکنون 2500 مرگ شــامل مشکوك و قطعى 
داشتیم، گفت: 971 نفر کرونا مثبت و 1530 نفر تست 
منفى داشتند که احتماًال تعدادى مبتال به کرونا بودند. 
وى ادامه داد: حدود 3 درصد از بیمــاران کرونا مثبت 
بسترى شــده در اســتان اصفهان فوت کردند اما اگر 
بیماران مشــکوك و قطعى را در نظر بگیریم حدود 9 

درصد از بیماران فوت شدند.
کلیدرى بیان کرد: به لحاظ آمــارى هیچ یک از اعداد 
قابل قبول نیست اما خوشبختانه در رتبه جهانى جایگاه 
قابل قبولى داریم زیرا تمام مراکز طى این مدت تمام قد 

به فعالیت هاى خود ادامه دادند.
کلیدرى از ابتالى بیش از 1000 نفر از پرسنل در حوزه 
ســالمت اســتان به کرونا خبر داد و گفت: متأسفانه 
پنج نفر از پرســنل که دو نفر پزشک و ســه نفر غیر 
پزشــک بودند را از دســت  دادیم. همیــن االن هم 
پزشک و پرستار بســترى داریم که عمدتًا رو به بهبود 

هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره 
به وضعیت بیمارى در داخل اســتان تصریح کرد: در 
موج اول که در اســفند و فروردیــن تجربه کردیم که 
موج نسبت سنگینى بود و در یک مقطع به 1300 بیمار 
موجود در بیمارستان ها رســیدیم و در اردیبهشت ماه 
شیوع کرونا در اســتان کاهش یافت اما از نیمه خرداد 
خیز دوم بیمارى را در استان تجربه کردیم و به تدریج 

بیماران افزایش پیدا کردند.
کلیدرى در ادامــه گفت: تا این لحظــه (پیش از ظهر 
چهارشنبه) تعداد بیماران بسترى استان 935 نفر است 

که نزدیک به 200 بیمار در آى سى یو هستند و از این 
تعداد صد نفر زیر دستگاه تنفس مصنوعى هستند.

وى به بســترى 600 بیمار در بیمارســتان هاى شهر 
اصفهان اشاره و خاطرنشــان کرد: متأسفانه افزایش 
بسترى در شهر اصفهان و شهرهاى بزرگى مثل خمینى 
شهر، فالورجان و شهرضا را داشتیم، در عین حال که 
در شهرستان هاى کوچک تعداد قابل قبول، ولى نسبت 

به جمعیت زیاد است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اعالم 
اینکه در هر 24 ساعت، صد تا 150 بیمار جدید در استان 
بسترى مى کنیم، یادآور شد: ظرفیت تشخیصى کرونا 

در استان افزایش یافته است.
کلیدرى بــا اعالم اینکه روزانه 1500 فرد مشــکوك 
تست مى دهند که 500 مورد مثبت است گفت: از این 
تعداد صد تا 150 بیمار به بیمارستان هاى استان مراجعه 

مى کنند و یا ارجاع مى شوند.
 کلیدرى از سیر صعودى تعداد بیماران کووید-19 در 
اســتان خبر داد و گفت: دو هفته بود تعداد بسترى ها 
800 تا 900 بود ولى پنج روز اســت وارد 900 تا هزار 
بیمار شدیم و به صورت آرام تعداد بیمارانى که بسترى 
مى شــوند افزایش مى یابد و این رونــد ادامه دارد تا 

وضعیت شهریور را ببینیم.
وى در خصــوص بیمارســتان هــاى درگیــر براى 
مقابلــه با کرونا اشــاره و اظهــار کرد: یکــى دو ماه 
اول همه بیمارســتان هاى اســتان درگیر و یکسرى 
بیمارســتان هاى دیگــر مثل بیمارســتان غرضى و 
فاطمه الزهرا(س) نجف آباد هــم کمک کردند، پس 
از آن یک دوره نسبى تنفس در استان تجربه کردیم و 
بیمارســتان هاى ریفرال ها محدود شدند، ولى با سیر 
جدیدى که ایجاد شــد و برنامــه بلندمدتى که تنظیم 
کردیم تا فرصت تنفس به پرسنل بدهیم و ظرفیت را 
مدیریت کنیم، چرخشى در بیمارستان ها به خصوص 

در شهر اصفهان انجام مى شود.
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اعالم 
اینکه در شهریور ماه احتمال خیزش شدید بیمارى را 
داریم، افزود: در این شرایط تعداد بیشتر تخت بسترى 
نیاز داریــم، این درحالى اســت که در شــرایطى که 
بیمارستان الزهرا(س) طى این مدت غیر کرونایى بود 
ولى روزانه 70 تا 80  بیمار کووید-19 در این بیمارستان 

بسترى مى شد.
وى با بیــان اینکه مجبوریم تخت هاى بیشــترى در 
اختیار بیمــاران کرونایى بگذاریم تــا هیچ وقت بیمار 
در صف انتظار نداشته باشیم، افزود: نگرانیم به تدریج 
صف بســترى بیماران عادى و بخش ویژه پیدا کنیم 
و اگر تعــداد بیماران با همین روند صعــود کند میزان 

باالتر بســترى و مرگ و میر را تجربه مــى کنیم اما 
امیدواریــم بتوانیم این فضــا را به خوبــى مدیریت 

کنیم.
معــاون درمان دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: آنچه همه ما را نگــران کرده این 
اســت که کادر درمان بسیار خسته شــده اند، درحالى 
که مردم فاصله گذارى ایمــن را آنطور که باید رعایت 
نمى کنند. متأســفانه ما بیماران جوان و بدون بیمارى 
زمینه اى داشــته ایم که جان خود را از دســت دادند، 
حتى سه مادر باردار از دست دادیم باوجود اینکه تمام 
مداخالت دارویى و درمانى انجام شد و هم اکنون نیز 
هفت مادر باردار مبتال به کووید-19 داریم که سه نفر 

بدحال هستند.
وى با تأکید براینکه رسانه ها باید صداى رساى حوزه 
درمان باشند، تصریح کرد: اتفاقات بدى درحال افتادن 
است و اگر مردم مراعات نکنند تعداد بسترى ها و مرگ 
و میر افزایش خواهد یافت، درحالــى که هر چند روز 
گویا یک اتوبوس در اصفهان دچار سانحه شده و همه 

سرنشین ها کشته مى شوند.
وى ادامه داد: در شــهر اصفهان به علت نیاز به تعداد 
تخت بیشتر و خستگى  پرســنل، از اول شهریور على 
رغم میــل باطنى بیمارســتان الزهــرا(س) را درگیر 
مى کنیم، باوجــود خدماتى که این بیمارســتان مى 

توانست به بیماران ارائه دهد.
 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
اینکه ابتدا 150 تخت بیمارستان الزهرا(س) و به تدریج 
تعداد تخت ها را افزایش مى دهیم تاجایى که احتماًال 
در نیمه مهر همه تخت هاى این بیمارستان براى کرونا 
اختصاص یابد، افزود: بیمارستان عیسى بن مریم(ع) 
دوباره به چرخه برمى گردد و تأمین اجتماعى نیز قول 

اختصاص250 تخت را داده است.
وى با تأکیــد براینکه اگــر 50 در صــد ظرفیت این 
بیمارســتان ها پر شــود مجبوریم تمام خدمات غیر 
اورژانس را تعطیل کنیم تا به وضعیت با ثبات نزدیک 
شــویم گفت: انتقادات زیــادى براى ریفرال شــدن 
بیمارســتان الزهرا(س)وجود دارد، درحالى که تعداد 
تخت هاى بیمارستانى مشخص است و تعداد بیماران 
هم مشخص، بنابراین باید این دو را با هم تطبیق دهیم 
وگرنه صف انتظار براى بیماران خواهیم داشت که به 

معناى مرگ و میر بیشتر است.
کلیدرى با بیــان اینکه نگران خدمــات درمانى براى 
بیمــاران غیــر کرونایى هســتیم، تصریح کــرد: در 
یک بحران ســخت حرکت مى کنیــم و در موج دوم 
هرچه در توان داریــم مى گذاریم تــا وضعیت بهبود

 یابد. 

آخرین تحوالت شیوع ویروس کرونا در استان از زبان معاون دانشگاه علوم پزشکى 

2500  مرگ کرونایى در اصفهان 
طى 6 ماه 

شناخت و آگاهى نسبت به فرهنگ مالیاتى حاکم بر 
جامعه، براى سیاستگذاران، تصمیم گیران و مدیران 
مالى کشور در حوزه برنامه ریزى از اهمیت باالیى 
برخوردار اســت چراکه وجود یک فرهنگ پیشرو 
مالیاتى کمک قابل توجهى به توسعه اقتصادى کشور 
مى کند. فرهنگ مالیاتى یکى از راهکارهایى است 
که بهبود آن باعث باال بردن کارایى دستگاه مالى 
و مالیاتى کشورها خواهد شــد. درنتیجه در ترویج 
فرهنگ مالیاتى، دولت، مردم و نهادهاى اجتماعى 
(رسانه ها، دانشگاهیان و...) باید به طور پیوسته اى 
باهم تعامل کنند. از یک سو، دولت با ایجاد قوانین 
مالیاتى، زیرســاخت هاى الزم بــراى اجراى این 

قوانین و اطالع رسانى و آموزش در این حوزه فعال 
است تا افراد و نهادها به نقش ها و وظایف خودآگاهى 
پیدا کنند و از سوى دیگر، مردم و نهادهایى هستند 
که با توجه به شــرایط جامعه نســبت به قوانین و 
ساختارهاى مالیاتى واکنش نشــان مى دهند و بر 
آنها اثر مى گذارنــد. به بیان دیگر مى توان گفت که 
فرهنگسازى در حوزه اى مانند مالیات فقط مختص 
سازمانى خاص (سازمان امور مالیاتى) نیست بلکه 
همه نهادهاى فعال در کشور باید با تعامل مستمر 
با یکدیگر و ایجاد هنجارهاى اجتماعى و اخالقى، 
میل به پرداخت مالیات در میان مردم را افزایش داده 

و به ارتقاى  فرهنگ مالیاتى کمک کنند.

شهردار اصفهان گفت: استاندار مکاتبه اى با رئیس 
جمهورى در ارتباط با پروژه ســالن اجالس انجام 
داده که پیرو آن دستور پرداخت 125 میلیارد تومان 
اعتبار توسط دولت صادر شد که در صورت تحقق 
تا پایان امسال این پروژه نیز مورد بهره بردارى قرار 

مى گیرد.
قدرت ا... نوروزى در برنامه تلویزیونى «هشــت 
بهشت» با اشاره به سالن اجالس، گفت: این پروژه 
بزرگ سال 90 کلید خورد و قرار بود دولت یکصد 
میلیارد تومان اعتبار براى احداث آن تخصیص دهد 
و در مدت یکسال به بهره بردارى برسد، اما دولت 
تنها 20 میلیارد تومان از تعهدات خود را پرداخت کرد 
که این موضوع مشکالت زیادى ایجاد کرد و حتى 

پروژه سالن اجالس را به حالت تعطیلى درآورد.
نوروزى ادامه داد: پــس از ســال ها در این دوره 
مدیریت شهرى تکمیل این پروژه در دستور کار قرار 
گرفت و در این راستا حجم انبوه بدهى هاى مربوط 

به پروژه سالن اجالس پرداخت شد.
وى با بیان اینکه سال گذشته 400 میلیارد تومان 
براى پروژه اجالس توسط شهردارى هزینه شد که 
200 میلیارد تومان براى آزادسازى و 200 میلیارد 
براى اجرا بوده است، اظهار کرد: در سال جارى نیز 

باید حدود 250 تا 300 میلیارد تومان هزینه شود.
شهردار با اشــاره به پیگیرى هاى انجام شده براى 
تکمیل پروژه ســالن اجالس ادامه داد: اســتاندار 
اصفهان مکاتبه اى با رئیس جمهور در ارتباط با پروژه 
سالن اجالس انجام داده که پیرو آن دستور پرداخت 
125 میلیارد تومان اعتبار توسط دولت صادر شد که 
در صورت تحقق آن تا پایان امسال این پروژه مورد 

بهره بردارى قرار مى گیرد.
وى با تأ کید بر اینکه ســالن اجــالس باید محل 
برگزارى رویدادهاى ملى و بین المللى باشد، گفت: 
با توجه به اهمیت تعیین بهره بردار براى پروژه سالن 
اجالس به زودى فراخوان مربوطه اعالم خواهد شد.

مدیر امور برق منطقه 8 شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان بیان کرد: در مجموع براى 27 پروژه که در 
دهه امامت و والیت در امور برق منطقه 8 مورد بهره 
بردارى قرار گرفته اعتبارى بالغ بر 20 میلیارد تومان 
هزینه شده که این پروژه ها در طول چند ماه گذشته 

در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
سید مجتبى باطنى درباره پروژه هاى مورد اجرا در 
این امور براى سال جارى افزود: در مجموع تا پایان 
امسال 60 پروژه با اعتبارى بالغ بر 35 میلیارد تومان 

در این امور به بهره بردارى خواهد رسید.
وى به این مطلب اشاره کرد  که اجراى پروژه هاى 
طرح هاى مکمل کشاورزى در این منطقه عالوه بر 
ایجاد اشــتغال در بخش هاى جلگه و بن رود براى 

کشاورزان آسیب دیده ناشى از خشکسالى نیز بسیار 
مفید بوده اســت. همچنین عدم استفاده از سوخت 
مایع به منظور کاهش آلودگى هوا و قاچاق سوخت 

نیز مؤثر خواهد بود.
باطنى اظهار کرد: خوشبختانه در این امور با مدیریت 
مصــرف در زمینه پیــک بار با همــکارى بخش 
کشــاورزى و صنعت تابســتانى بدون خاموشى را 

طى خواهیم کرد. 
وى گفت: امســال درطرح پیک بار مصرف برق با 
همکارى بخش کشــاورزى و صنعت در امور برق 
منطقه 8 شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
32 مگا وات برق صرفه جویى و از پیک بار شــبکه 

کاهش یافت.

ارتقاى فرهنگ مالیاتى وظیفه کیست؟

دستور رئیس جمهور براى تکمیل سالن اجالس

اجراى 60 پروژه در امور برق منطقه 8 
تا پایان سال

رئیس کانون کامیون داران استان اصفهان با بیان 
اینکه امروز یک کامیــون دار حتى در خواب و رؤیا 
دیگر نمى تواند تصور خرید کامیون سه میلیاردى 
کند، گفت: عالوه بــر آن اکنون شــاهد افزایش 
سرســام آور قیمت قطعات خودروهاى سنگین و 

همچنین الستیک کامیون هستیم.
رضا بابایى گفت: در حــال حاضر قیمت یک جفت 
الســتیک کره اى و ژاپنــى حــدود 14 میلیون و 

الســتیک چینى حدود پنج میلیون تومان است که 
با این تفاوت قیمت کامیــون داران ناچار به خرید 
الســتیک هاى بى کیفیت چینى مى شوند. وى  با 
انتقاد از افزایش قیمت قطعات خودروهاى سنگین 
به خصوص کامیــون ها اظهار کــرد: قیمت یک 
قطعه 400 هــزار تومانى به دلیل بــى ثباتى بازار 
به یک میلیون و 400 هزار تومــان افزایش یافته

است.

در خواب هم نمى شود کامیون خرید!
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همزمان با دومین سالگرد درگذشت مرحوم ســیدضیاءالدین درى، فرزند آن 
مرحوم در گفتگویى از سانسور 400 دقیقه از سریال «کاله پهلوى»خبر داد.

نوید درى فرزند مرحوم ســیدضیاءالدین درى و سرپرســت گروه کارگردانى 
این سریال در گفتگو با «صبح سینما» با اشــاره به مشکالت موجود بر سر راه 
ساخت این سریال گفت: ســیدضیاء الدین درى براى ساخت «کاله پهلوى» 
سختى هاى بیشمارى را متحمل شد؛ بر ســر آن سریال بیمارى ضعف ایمنى 
گرفت که ناشى از فشارها و اضطراب هاى پیرامون آن پروژه بود؛ سیدضیاء الدین 
درى براى اینکه سریال به پخش برسد و زحمات صدها جوان خوش ذوق نادیده 
گرفته نشود؛400 دقیقه از سریال را درآورد، اتفاقى که اگر نمى افتاد سرنوشت 
«کاله پهلوى» امروز چیزى شبیه برخى فیلم ها و سریال هاى تاریخى بود و به 

محاق توقیف مى رفت.
این اظهارات در شرایطى بیان مى شود که مسئوالن سازمان صدا و سیما همواره 
چنین مسائلى را تکذیب کرده و مواردى از این دست را تحت عنوان اصالحیه 
معرفى مى کنند. 400 دقیقه از این سریال بر اساس قسمت هاى 50 دقیقه اى 
معادل هشت قسمت مى شود که با در نظر گرفتن هزینه تولید چنین سریالى، 
قطعًا رقمى میلیاردى خواهد شــد. یکى از بخش هاى حذف شده این سریال 
طبق اظهارات نویدالدین درى به شرح زیر است: «سکانس هایى از شخصیت 
"میرزا رضا" حذف شد که به درستى منش مردان ایرانى را در آن زمان به تصویر 
مى کشید؛ مشخصاً سکانس درخشانى از این سریال حذف شد که "میرزا رضا" 
پوششى شبیه به مانتو براى دخترش طراحى مى کند (که چادر نبود) تا دخترش 
به راحتى به مدرســه برود؛ در واقع به نوعى به حکومــت وقت رکب مى زند؛ 
شخصیت هاى مثبت بسیار روشن فکر و پیشگام به تصویر کشیده شده بودند 
که با ممیزى مواجه شــد.» از مرحوم درى عالوه بر دو سریال ماندگار «کیف 
انگلیســى» و «کاله پهلوى» که جزو آثار ُپرتعداد صدا و سیما در پخش است، 
سریالى به نام «ســنجرخان» نیز به یادگار مانده که قرار است محمد حسین 
لطیفى فیلمنامه آن مرحوم را مقابل دوربین ببرد که البته خانواده درى نسبت به 
نحوه مواجهه محمد حسین لطیفى با این متن اعتراض هایى داشته اند. /2595

«رابرت ردفورد»، بازیگر پیشکسوت و مطرح سینماى هالیوود شمع تولد 84 سالگى خود 
را خاموش کرد.

«چارلز رابرت ردفورد جونیور» 8 اوت ســال 1936 در سانتامونیکاى کالیفرنیا در آمریکا 
به دنیا آمد. 

ســال 1966 نقطه عطفى در کارنامه ســینمایى رابرت ردفورد بود. او با ایفاى سه 
نقش کامًال متفــاوت، جایگاه خود را در هالیوود تثبیــت کرد. در فیلم «این 

ملک محکوم است» در کنار «ناتالى وود» ایفاى نقش کرد و در دو فیلم 
«تعقیب» و «پابرهنه در پارك» با «جین فوندا». هر ســه فیلم آثارى 
متفاوت و نو بودند که بر دید هنرى و شیوه بازیگرى ردفورد تأثیرى تعیین 

کننده باقى گذاشتند.
ردفورد اولین فیلم خود را به نام «مردم عادى» در سال 1980 کارگردانى 

کرد که به دلیل آن اسکار کارگردانى را دریافت کرد. وى همانند «وارن بیتى»، 
«کلینت ایســتوود»، «مل گیبســن»، «ریچارد آتنبورو» و «کوین 

کاستنر» از معدود کارگردانان دریافت کننده جایزه اسکار است 
که بیشتر به بازیگرى مشهور است.

به تازگى بازیگر پیشکسوت و پر افتخار سینماى هالیوود 
اعالم کرده کــه پس از حضور در دو فیلــم دیگر، خود را 
بازنشســته مى کند. وى این خبر را در مصاحبه اى که با 
«دیلن ردفورد»، نوه اش داشت اعالم کرد گفت که تنها 

دو بار دیگر جلوى دوربین مى روم.
دیلن از وى پرسید که آیا دوست دارد به هنر نقاشى که گذشته نیز آن را انجام مى داده برگردد 
و ردفورد در جواب گفت: «مى خواهم از این به بعد تمام تمرکزم را روى نقاشى، قصه گویى، 

طراحى و کارگردانى بگذارم.»
ردفورد در پایان دلیل این اتفاق را کهولت ســن و خستگى خواند و ادامه داد: «بعد 
از 80 سالگى قصد دارم کمى استراحت کنم. من آدم پر جنب و جوشى هستم 
و مى دانم نمى توانم بعد از این بازنشستگى آرام بنشینم و به همین دلیل به 
کارگردانى و طراحى با تمرکز بیشترى مى پردازم.» رابرت ردفورد در دوران 
بازیگرى اش تاکنون در فیلم هایى همچون «بوچ کســیدى و ساندنس 
کید»، «همه مردان رئیس جمهور»، «هاوانا»، «جاسوس بازى» و «از 
دست دادن همه» حضور داشته است. وى در سال 1970 جایزه بهترین 
بازیگر آکادمى بفتا را براى بازى در فیلم «بوچ کسیدى و ساندنس کید» 
دریافت کرد. ردفورد تا به حال ده بار نامزد جایزه گلدن گلوب شده 
و شش بار آن را دریافت کرده است. همچنین این بازیگر 
آمریکایى تاکنون سه بار نامزد دریافت اسکار شده و در 
سال 1980 توانست اســکار بهترین کارگردانى را 
براى فیلم «مردم عادى» دریافت کند. ردفورد در 
سال 2002 جایزه یک عمر فعالیت هاى هنرى 

را از آکادمى اسکار دریافت کرد.

ناصر ممدوح از دوبلورهاى باسابقه کشورمان مى گوید، دیگر به عنوان بازیگر در کارى 
مقابل دوربین نخواهد رفت و پیشنهادى را هم در این زمینه نمى پذیرد.

این مدیر دوبالژ پیشکسوت که پیش تر در ســریال هایى چون «آسمان همیشه ابرى 
نیست»، «راه شب» و «اغما» به ایفاى نقش پرداخته است، درباره امکان حضور مجدد 
مقابل دوربین سریال هاى تلویزیونى گفت: دیگر بازیگرى نمى کنم. آخرین بارى که به 
عنوان بازیگر در کارى حضور داشتم سریال «رؤیاى گنجشک ها» بود. حتى اگر پیشنهاد 
خوبى هم در این زمینه بشود دیگر قبول نمى کنم. دیگر حوصله جلو دوربین رفتن را ندارم.
این دوبلور درباره شرایط کار در روزهاى کرونایى توضیح داد: من کم و بیش کار مى کنم 
اما مثل گذشته نیست که همه دوبلورها هنگام دوبله در یک اتاق باشند. بلکه یکى یکى 

وارد اتاق  مى شوند، صداگذارى مى کنند و خارج مى شوند.
ممدوح که صدایش به عنوان راوى «ماجراهاى مارکوپولو» 

و «ماجراهاى سندباد» در ذهن ها به یادگار مانده است، 
درباره فعالیت هاى اخیرش در حوزه دوبله بیان کرد: در 
حال حاضر سریالى به اســم «گاتهام» را صداگذارى 
مى کنم. براى تلویزیون هم مســتندى کار کرده ام که 

معلوم نیست چه زمان پخش شود. در مجموع زمان پخش 
کارهایى که براى تلویزیون دوبله مى شــود دقیق 

مشخص نیست. گاهى کارها به آرشیو 
مى روند و ممکن اســت شش ماه یا 

یکسال دیگر پخش شوند.
این دوبلور باســابقه در پایان با اشاره 
به دشوارى کار در روزهاى کرونایى، 
گفت: در این روزها زمان بیشترى را در 
خانه مى گذرانم، گاهى اوقات آشپزى 
مى کنم و گاهى هم فیلــم و تلویزیون 

تماشا مى کنم./2599

داریوش ارجمند معتقد است تلویزیون در ایام کرونا عملکرد 
قابل قبولى نداشته اســت و این درحالى است که در شش 
ماه گذشته هر فیلم و ســریالى که در چنته داشته را پخش 

کرده است.
این بازیگر درباره عملکرد تلویزیون در ایام کرونا گفت: در 
بخش پخش فیلم و سریال تلویزیون هر آرشیو یا تولیداتى 
که در چنته داشــت براى مردم به نمایش گذاشــت اما در 
کل به نظرم شاهد عملکرد قابل قبولى از جانب تلویزیون 
نبودیم، اگــر بخواهیم با دید باز به این مســئله نگاه کنیم 
متوجه اینکه این رسانه مى توانست بسیار قوى تر نیز ظاهر 

شود، مى شویم.
این بازیگر درباره پخش ســریال هاى تکرارى تلویزیون 
عنوان کرد: در ماه محرم قطعًا شــاهد پخش سریال هاى 
مناســبتى تکرارى چون «مختارنامه» خواهیم بود، چون 
بخشى از این سریال به محرم باز مى گردد توسط صداوسیما 
پخش مى شود، اگر این ســریال را به نمایش نگذارند چه 
چیزى براى ســرگرم کردن مردم پخش کنند؟ صداوسیما 
که بودجه کافى براى تولید سریال ندارد پس باید با همین 

منوال سر کنیم.
ارجمند درباره نظارت صداوســیما بر ســریال هاى شبکه 
خانگى گفت: صداوســیما اگر لطف کنــد و فقط بر همین 
تولیدات خودش نظارت کند زحمت کشــیده اســت. اگر 
ایــن نظارتى که مى کند مفیــد بود و مــردم را جذب کرد 
به سریال هاى شــبکه خانگى نیز ورود کند. هیچکدام از 
سریال هاى شــبکه خانگى را تا به حال تماشا نکرده ام، از 

سینما بقالى بدم مى آید اینکه بروم و از سوپرمارکت فیلم و 
سریال بخرم برایم اصًال جالب نیست.

این بازیگر در ادامه صحبت هایــش درباره اکران آنالین 
فیلم هاى ســینمایى تصریح کرد: اکــران آنالین فیلم ها 
کار خوبى اســت، به هرحال مردم باید ایــن فیلم ها را به 
هرطریقى ببینند. اما سئوالم اینجاست حاال تکلیف سینما 
چه مى شود، تکلیف ساختمان هاى رها شده سینما چیست. 
در هر سینما چندین نفر کار مى کنند پس تکلیف آنها چه 

مى شود.
وى ادامه داد: در همــه جاى دنیا تلویزیــون کابلى وجود 
دارد، امروزه همه گوشى هوشــمند دارند و به هر برنامه و 
فیلمى که دوست داشته باشند دسترسى دارند. در ایام کرونا 
دانش آموزان براى تعلیــم و تربیت مجبور بودند به صورت 
آنالین با تبلت و گوشــى درس بخوانند اما بسیارى از آنها 
به دلیل اینکه وسیله اى براى حضور در کالس هاى آنالین 

ندارند نمى توانند درس بخوانند.
بازیگر سریال «ســتایش» خاطر نشــان کرد: بنده اصًال 
نمى دانم «فیلیمو» چیســت یا اکران آنالین به چه صورت 
اســت، همه جا گفته ام قدیمى هستم و به گفته بسیارى از 
دوســتان بزرگوار من هنوز وارد قرن بیست و یک نشده ام. 
مدتى گوشى هوشمند خریدم تا با فرزندانم که خارج از ایران 

تحصیل مى کردند ارتباط داشته باشم اما االن دیگر ندارم.
وى با اشــاره به فعالیت هاى جدید خود گفــت: این روزها 
فقط فیلمنامه هاى جدیدى که به دستم مى رسند را مطالعه 

مى کنم اما هیچکدام چنگى به دلم نمى زنند./2598

داریوش ارجمند:

 من هنوز وارد قرن 
بیست و یک نشده ام

سرنوشت 8 قسمت سانسور شده 
سریال «کاله پهلوى»

رضا یزدانى، خواننده موســیقى پاپ و راك در جدیدتریــن فعالیت خود قطعه 
«قرنطینه» را خوانده که به تازگى ویدیوى آن را نیز منتشر کرده است.

اندیشه فوالدوند، بازیگر و ترانه سرا در این ویدیو حضور دارد و ترانه این قطعه نیز 
از اوست. على اوجى، تهیه کننده این اثر جدید است.

اندیشه فوالدوند پیش از این در آلبوم «خاطرات مبهم» با این خواننده راك به 
عنوان ترانه سرا همکارى داشته اســت. وى سال 87 کتاب شعر «عطسه هاى 
نحس» را منتشر کرد و کتاب شعر دیگرى به نام «شلیک کن رفیق» را در کارنامه 
شعرى خود دارد. چندى پیش یکى از اشعار او به نام «اینستاگرام» که با صداى 
محمدرضا فروتن بازیگر کشورمان و آهنگسازى کارن همایونفر منتشر شد با 

واکنش و انتقادهاى زیادى رو به رو شد./2596

رضا یزدانى ویدیوى «قرنطینه» را 
منتشر کرد

فیلمبردارى پروژه ســینمایى «بابا ســیبیلو» به تهیه کنندگى احمد احمدى و 
کارگردانى ادوین خاچیکیان بعد از بهبودى بهاره رهنما و انجام تســت کرونا 

مجدداً آغاز شد.
احمد احمدى، تهیه کننده فیلم «بابا ســیبیلو» درباره از سرگیرى فیلمبردارى 
این فیلم سینمایى، اظهار کرد: تا به حال در چند مرحله پزشکان متخصص سر 
صحنه فیلمبردارى حضور داشته و از تمام عوامل سازنده تست کرونا گرفتند که 
خوشبختانه همگى در ســالمت کامل بودند جز یکى از بازیگران اصلى (بهاره 
رهنما) که بالفاصله فیلمبردارى را براى سالمت دیگر عوامل متوقف کردیم و 
با سالمتى کامل این بازیگر مجدداً فیلمبردارى را با رعایت تمام پروتکل هاى 

بهداشتى آغاز کردیم.
رضا شفیعى جم، بهاره رهنما، امیر حسین صدیق، رز رضوى، پارسیا شکورى و... 

بازیگران فیلم سینمایى «بابا سیبیلو» هستند./2597

بهبودى بهاره رهنما و از سرگیرى 
فیلمبردارى «بابا سیبیلو»

دوبلور معروف: دیگر بازیگرى نمى کنم

کنند و خارج مى شوند.
 «ماجراهاى مارکوپولو» 
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فیلم «سونامى» با بازى بهرام رادان و مهرداد صدیقیان روز سه شنبه 28 مرداد ماه 99 در شبکه 
نمایش خانگى توزیع شد. «سونامى» به کارگردانى میالد صدر عاملى و تهیه کنندگى على 
سرتیپى اولین بار در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و دى ماه سال 98 در 
سینماهاى کشور اکران شد. این فیلم سینمایى بعد از گذشت چند ماه از اکران به نمایش خانگى 
رسید و از روز سه شنبه در نمایش خانگى توزیع شد. فیلم «سونامى» ساخته میالد صدرعاملى، 

پسر رسول صدرعاملى است که اولین تجربه ساخت فیلم بلند سینمایى او محسوب مى شود.
فیلم «سونامى» در واقع یک درام ورزشى است که روایت دو تکواندوکار را به تصویر مى کشد 
که سرنوشت آنها به نحوى با هم ارتباط پیدا مى کند و در واقع چالش هاى رقابتى ورزشکاران 
در این فیلم به نمایش گذاشته مى شود. بهرام رادان، مهرداد صدیقیان، علیرضا شجاع نورى، 
رعنا آزادى ور، فرشته حسینى، على استادى، علیرضا ورزنده، امیر شریعت، امیرمهدى ژوله، 

محمدرضا غفارى و ستاره پسیانى بازیگران فیلم «سونامى» را تشکیل مى دهند./2600

«سونامى» به نمایش خانگى آمد

با انتشار قسمت آخر سریال «هم گناه» در شبکه نمایش 
خانگى، ســامانه هاى پخش آنالین از ثبت رکورد تماشا 
معادل 20 میلیون دقیقه در کمتر از یــک روز براى این 

سریال خبر دادند.
با بررسى میزان دقیقه تماشــاى قسمت آخر «هم گناه» 
تا انتهاى روز دوشنبه، به پایان رسیدن این سریال با ثبت 
رکورد 20 میلیون دقیقه تماشــا در روز اول انتشار همراه 
بود. گذشتن از مرز 20 میلیون دقیقه تماشا براى قسمت 
آخر یک سریال و در یک روز، براى اولین بار است که رقم 
مى خورد و «هم گناه» با روند روبه رشدى که در طول زمان 
انتشار داشته توانسته این رکود را به نام خود ثبت کند. پیش 
از این نیز «هم گناه» در بازه هاى زمانى متفاوت از جمله 
پایان فصل اول بیش از ده میلیون دقیقه تماشا در کمتر از 
یک روز را ثبت کرده بود که تازه ترین آمار ثبت شده نشان 

از رشد دو برابرى مخاطبان این سریال در «فیلیمو» دارد.
«هم گناه» که اولین ساخته مصطفى کیایى براى شبکه 
نمایش خانگى است، داســتانى خانوادگى و رازآلود به 

نویسندگى محسن کیایى و آرمان کوچکى را در دو فصل 
و 24 قسمت به تصویر مى کشد. ایفاى نقش بازیگرانى 
چون پرویز پرســتویى، هدیه تهرانى، محسن کیایى، 
پدرام شریفى، مســعود رایگان، رؤیا تیموریان، مهدى 
پاکدل، حبیب رضایى و... در دل این داستان خانوادگى 
که جاى آن در شبکه نمایش خانگى بسیار خالى بود از 
عوامل موفقیت «هم گناه» به شمار مى رود. همچنین این 
سریال به طور مستقیم با سرمایه گذارى سرویس هاى 
وى اودى و با در نظر گرفتن نیاز مخاطبان این سرویس ها 
ساخته شده است که عامل مهم دیگرى در موفقیت آن 

محسوب مى شود.
تمامى قسمت هاى این سریال براى تماشا در «فیلیمو» 
در دسترس عموم قرار دارد و طبق پیش بینى ها در ادامه 
نیز روندهاى رشد تماشاى آن صعودى خواهد بود./2601

قسمت آخر «هم گناه» 
رکورد زد

یک عمر همراه با هنرپیشه پر افتخار سینماى جهان

«رابرت ردفورد» 84 ساله شد

فیلــم «طعم گیــالس» کیارســتمى در کنــار آثارى 
از فیلمســازانى چون «اینگمار برگمــان»، «مالیک» و 
«برسون» در میان بهترین فیلم هاى با موضع «مرگ» 

قرار گرفت.
نشریه سینمایى «فیلم استیج» بهترین فیلم هاى با موضوع 
«مرگ» و «فناپذیرى» را در تاریخ سینما انتخاب کرد. در 
معرفى «فیلم استیج» از این فهرست آمده است: یک روز 
مى رسد که شما مى میرید، شــاید آن روز فردا نباشد اما 
مرگ حقیقتى اســت که براى همه ما رخ مــى دهد، ما 
اینجا براى گرامیداشــت اکران فیلم، آثار سینمایى مورد 
عالقه خود را که به موضوع مرگ و نیســتى پرداخته اند 

فهرست کرده ایم.
در این فهرست نام فیلم «طعم گیالس» ساخته عباس 
کیارستمى کارگردان فقید سینماى ایران که توانست جایزه 
نخل طالى کن را به دست آورد، نیز به چشم مى خورد. 
منتقد «فیلم استیج» در تشریح انتخاب فیلم کیارستمى 
مى نویســد: کیارســتمى کارگردان دیگرى است که به 
طرق مختلف در فیلم هایش از مرگ مى گوید -دلتنگى 
و تنهایى در «24 فریم»، پیامد فاجعه در «زندگى و دیگر 
هیچ»، انتظار مرگ در «باد ما را خواهد برد»- بزرگ ترین 
دستاورد عباس کیارستمى در این نگاه فیلم عالى «طعم 
گیالس» است. فیلم مردى را دنبال مى کند که مى خواهد 
خودکشى کند اما باید کسى را پیدا کند که پیکرش را دفن 

کند تفکرى شاعرانه که در ذهن ما وجود دارد، آیا شکستن 
دیوار چهارم (در هنر اصطالحاً به دیوار نامرئى گفته مى شود 
که بین هنرپیشگان و تماشاگران وجود دارد.) پایانى است 
بر مرگ یا اینکه تولدى دوباره است یا چیزى دیگر./2602

«طعم گیالس» کیارستمى در میان بهترین فیلم هاى با موضوع «مرگ»

ت ردفورد بود. او با ایفاى سه 
ت کرد. در فیلم «این 
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ردفورد در پایان دلیل این اتفاق را کهو
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تیم فوتبال ذوب  اصفهان در آخرین هفته از رقابت هاى 
لیگ برتر میزبان تیم گل گهر سیرجان  است. 

هفته پایانى رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس، روز پنج شنبه 30 مردادماه با انجام هشت دیدار 
برگزار مى شود که در یکى از این رقابت ها ذوب آهن 
اصفهان در ورزشگاه فوالدشــهر میزبان تیم فوتبال 

گل گهر سیرجان است.
ذوب آهن باید در هفته آخر لیگ نوزدهم، به مصاف تیم 
گل گهر سیرجان برود. دیدارى سخت و حساس که با 
توجه به شــرایط امتیازى و جایگاه دو تیم در جدول، 
کســب 3 امتیاز آن از اهمیت باالیى برخوردار است. 
ذوبى ها از 29 بازى قبلى خود هفت برد، 9 تســاوى 
و 13 باخت به دســت آورده و با 30 امتیاز در رده دهم 
جدول جاى گرفته و با توجه به فاصله کم امتیازى خود 
با تیم هاى پیکان و ســایپا و براى حفظ جایگاهشان 

چاره اى جز پیروزى در این دیدار ندارند.
در آن سو، تیم گل گهر ســیرجان که با ذوب آهن هم 
امتیاز بــوده و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نســبت 
به سبزپوشــان اصفهانى در رده یازدهم جدول جاى 

دارد، در 29 بازى قبلى خود 6 برد، 12 تســاوى و 11 
شکست به دست آورده  و براى حفظ و بهبود جایگاهش 

مى جنگد.
ذوب آهن محکوم به شکســت دادن گل گهر است. 
ذوب آهن در فصل جارى روند سینوســى داشــته و 
نتایج ضعیف این تیم در طول فصل موجب شده است 
تا سبزپوشــان اصفهانى نتوانند جایگاهى در خور نام 
باشگاه ذوب آهن داشته باشند و براى حفظ جایگاه شان 
در جدول چاره اى جز کسب امتیاز مقابل گل گهر ندارند. 
شــاگردان بوناچیچ که در 2 هفته گذشــته از شرایط 
بهترى برخوردار شده اند، به دنبال آن هستند که فصل 
را با مستحکم کردن جایگاه شان در رده دهم به پایان 

برسانند و براى این امر به 3 امتیاز بازى نیاز دارند.
شاگردان بوناچیچ در حالى به مصاف گل گهر مى روند 
که هفته گذشته مقابل نساجى بازى خوبى را به نمایش 
گذاشته و تک امتیاز ارزشمندى را به دست آوردند و از 
روحیه و انگیزه باالیى برخوردار هستند. درخشش زوج 
پهلوان-مارکوویچ در کنار حضــور بازیکنان موثرى 
مانند اســماعیلى فر، مهدى پور، حدادى فر و عباسى 

شرایط ذوب آهن در فاز هجومى را بهبود بخشیده است 
و عالوه بر آن عملکرد خوب محمدزاده و هخامنش در 
خط دفاعى، خیال بوناچیچ در فاز دفاعى را تا حدودى 

راحت کرده است.
با این حال بوناچیچ و تیمش کار سختى مقابل گل گهر 
پیش رو دارند. آنها مقابل تیمى به میدان مى روند که 
در 5 هفته اخیر 3 برد و 2 تســاوى به دست آورده و از 
شرایط روحى و روانى خوبى برخوردار است. از طرف 
دیگر تیم هاى جاللى تبحر باالیى در ارائه بازى دفاعى 
و تخریبى دارند و با تجمــع در نیمه خودى، به دنبال 

گلزنى در ضدحمالت خواهند بود.
گل گهر در فاز هجومى عملکرد ضعیفى داشته و با 24 
گل زده، بعد از پارس جنوبى و به همراه سایپا، بدترین 
خط حمله لیگ را در اختیار دارد. شاگردان جاللى در فاز 
دفاعى نیز شرایط خوبى را تجربه نمى کنند و با دریافت 
32 گل در 29 بازى، عملکرد چندان خوبى را از خود به 
جاى نگذاشته اند. با این حال گل گهرى ها امیدوارند 
تا با پیــروزى مقابل ذوب آهن شــرایط خود را بهبود 

بخشیده و با جایگاه بهترى فصل را به پایان برسانند.

ذوب آهن-گل گهر، امشب در فوالدشهر

ببر و فصل لعنتى را تمام کن
هفته پایانى رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس 
امروز پنج شنبه 30 مردادماه با انجام 8 دیدار برگزار مى شود 
که در یکى از این رقابت ها سپاهان اصفهان در ورزشگاه 

شهداى قدس به مصاف تیم پیکان مى رود.
فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر به واپســین روزهاى 
خود رسیده و سپاهان، در هفته آخر باید به مصاف پیکان 
برود. دیدارى حساس و 6 امتیازى که نتیجه آن عالوه بر 2 
تیم برگزارکننده، براى تیم هاى فوالد، تراکتور، استقالل، 
ماشین سازى، ســایپا و پارس جنوبى از اهمیت باالیى 
برخوردار است. نزدیکى امتیازات بین تیم هاى باال و پایین 
جدول باعث شــده تا نتایج بازى ها براى مدعیان کسب 
سهمیه و تیم هاى در خطر سقوط حائز اهمیت بوده و روى 

سرنوشت سایر رقبا تاثیرگذار باشد.
لیگ نوزدهم با تمام مشــکالت و دردسرها به پایان راه 
خود رسیده و با وجود مشــخص بودن قهرمان این دوره 
از رقابت ها، هنوز تکلیف سهمیه هاى آسیایى باقى مانده 
مشخص نشــده و رقابت هاى هفته پایانى همچنان از 
حساســیت و هیجان باالیى برخوردار اســت. تیم هاى 
استقالل و تراکتور با 50 امتیاز در رده هاى دوم و سوم قرار 

گرفته  و سپاهان و فوالد با 2 اختالف امتیاز در تعقیب آنها 
هستند و هر 4 تیم شانس کسب سهمیه آسیایى را دارند 
و همین امر دیدارهاى هفته پایانى لیگ را از حساسیت 

زیادى برخوردار کرده است.
سپاهان در هفته آخر لیگ برتر باید به مصاف پیکان در 
خطر سقوط برود؛سپاهان و پیکان در شرایطى این دیدار 
را برگزار مى کنند که زردپوشان اصفهانى هفته گذشته 
مقابل شهرخودرو مشهد به پیروزى رسیده و به سریال 
ناکامى هایشــان پایان دادند. پیکانى ها نیز هفته گذشته 
مقابل استقالل به میدان رفتند و با ارائه یک بازى تماشایى 
آبى پوشان پایتخت را با نتیجه یک بر یک متوقف کردند.

 شاگردان تکسیرا با پایان یافتن هفته بیست ونهم، سایه 
فوالد را در یک قدمى خود مى بینند و تنها با اســتفاده از 
تفاضل گل بهتر، باالتر از شــاگردان نکونام ایستاده اند. 
از طرف دیگر تیم هاى استقالل و تراکتور با 50 امتیاز در 
رده هاى دوم و سوم جدول جاى دارند و براى آنکه کسب 
سهمیه آسیایى توسط ســپاهان قطعى شود، عالوه بر 
پیروزى مقابل پیکان باید منتظر باشند که یکى از تیم هاى 
استقالل و تراکتور امتیاز از دست دهد. شاگردان تکسیرا 

به خوبى مى دانند که کسب هر نتیجه اى به جز پیروزى در 
بازى مقابل پیکان، به منزله از دست رفتن سهمیه آسیایى 

و سقوط در جدول است.
سپاهان محکوم به شکست پیکان است اما براى رسیدن 
به این امر، کار سختى را پیش رو دارد. زردپوشان اصفهانى 
باید مقابل تیمى به میدان بروند که بعد از شــروع مجدد 
لیگ عملکرد خوبى از خود به جاى گذاشته و در 7 بازى 
آخرش شکستى نداشته و از بیشتر مدعیان لیگ از جمله 
استقالل، تراکتور و صنعت  نفت آبادان امتیاز گرفته است.

با این حال زردپوشــان اصفهانى در خط میانى و حمله 
شــرایط خوبى دارند و اوج گیرى رفیعى در کنار حضور 
بازیکنانى مانند نورافکن، محبى و حسینى دست تکسیرا 
را براى چیدن ترکیب دلخواهش باز گذاشــته است. در 
فاز دفاعى هم سپاهان این روزها شرایط خوبى داشته و 
مدافعان این تیم عملکرد خوبى از خود به جاى گذاشته اند.
در آن سو پیکان نیز که 29 امتیازى بوده و در رده سیزدهم 
جدول قرار دارد، از 8 بازى قبلى خود 3 برد، 4 تســاوى و 
یک شکست کسب کرده و براى بهبود جایگاهش و فرار 

از خطر سقوط به دنبال برد خواهد بود..

سپاهان-پیکان امشب در تهران

اصفهان منتظر سالم طالیى به آسیا

مربى ســپاهان افت این تیم در نمایش هاى فنى را غلط 
دانست و گفت سپاهان در نتیجه تنها افت داشته است.

 قاسم زاغى نژاد مربى تیم سپاهان در نشست خبرى پیش از 
بازى با پیکان اظهار داشت: بازى پیکان یکى از بازى هاى 
مهم این فصل ماست و این تیم در چند بازى اخیر نمایش 
خوبى را نشان داده و اعتقادم این است که شایستگى هاى 
بیشترى را دارند و به جایگاه واقعى نرسیدند. بازى سختى 

را داریم و البته مجموعه تیم ما اهمیت این بازى را مى داند 
و باید از حداقل فرصت براى کسب سهمیه استفاده کنیم.

زاغى نژاد درباره افت سپاهان گفت: با عرض پوزش با افت 
تیم موافق نیستم اما در نتیجه گیرى افت کرده ایم. فوتبال 
غیرقابل پیش بینى است و شانس در آن اهمیت دارد، در 
گرفتن نتایج بدشانس بودیم و اتفاقات فوتبالى هم مزید بر 
علت بود. به لحاظ آمارى کیفیت الزم را داشتیم اما نتایج 

خوبى کسب نکردیم.
وى در پایان گفت:من یک ســپاهانى و عاشق سپاهان 
هستم. همیشــه در هر مســئولیتى با تمام وجود تالش 
کردیم و خواستم در شــرح وظایفم عملکرد خوبى داشته 
باشم و جاه طلب نبوده ام. در هر مســئولیتى امیدوارم در 
تیم حضور داشته باشم و براى سپاهان و سپاهانى آرزوى 

موفقیت دارم.

کوین فورچونه، مهاجم اهل کشور مارتینیک تیم فوتبال تراکتور که در 
ابتداى فصل با قراردادى سه ساله و با عنوان «گران ترین بازیکن تاریخ 
لیگ برتر» به جمع سرخپوشان تبریزى پیوست، در میانه راه و پس از 
عملکردى ضعیف در تعطیالت سال نوى میالدى براى مرخصى چند 

روزه از ایران خارج شد و دیگر حاضر به بازگشت به تبریز نشد.
پس از این اتفاق باشگاه تراکتور و کوین فورچونه در کمیته حل اختالف 
فیفا علیه یکدیگر شــکایت کردند و حاال پس از چند ماه، کمیته حل 
اختالف فیفا باشگاه تراکتور را در این پرونده به پرداخت یک میلیون و 

100 هزار یورو محکوم کرده است.
باشــگاه تراکتور تبریز پس از ابالغ این رأى درخواســت گراند رأى 

(مشروح رأى) را از فیفا خواهد کرد.

تراکتور و جریمه
 2 یار جداناشدنى

با عرض پوزش افت نداشتیم

فدراسیون فوتبال اســپانیا رسما اعالم کرد مانند 
سال گذشته، سوپر کاپ اسپانیا در سال آینده نیز در 
ژانویه و در عربستان با حضور تیم هاى رئال مادرید، 

بارسلونا، بیلبائو و سوسیداد برگزار خواهد شد.
این دومین سالى است که کشور عربستان میزبان 
این مسابقات مى شود و سوپرکاپ اروپا به جاى دو 
تیم با چهار تیم برگزار مى شود. سال گذشته رئال 
مادرید موفق شد در دیدار فینال اتلتیکومادرید را 
مغلوب کرده و به عنوان قهرمانى دست یابد. امسال 
تیم زین الدین زیدان به عنوان قهرمان اللیگا در 

این رقابت ها حضور خواهد یافت.
بارســلونا خاطره خوبى از برگزارى اولین دوره در 
عربستان ندارد و شکست در دیدارى جنجالى مقابل 
اتنلتیکومادرید موجب شد ارنستو والورده، سرمربى 
وقت بلوگرانا اخراج شــده و علیرغم مطرح شدن 
نام هاى فراوان، کیکه ستین هدایت این تیم را بر 
عهده گیرد. در نهایت این انتخاب به شدت به ضرر 
بارسلونا تمام شده و شکست تحقیرآمیز با هشت 
گل مقابل بایرن مونیخ پایان دوران حضور کیکه 

ستین در این تیم لقب گرفت.

سوپرکاپ
 و دوباره عربستان

 گفته مى شود یحیى گل محمدى خواهان تقویت قلب دفاعى تیمش 
است و به همین منظور مسئوالن باشگاه درصدد جذب محمدحسین 
مرادمند، شاگرد سابق یحیى و مدافع میانى شهر خودرو هستند. در حال 
حاضر حضور حامد لک  در پرسپولیس تقریبًا قطعى به نظر مى رسد و 
کادر فنى صحبت هاى نهایى در این زمینه را با گزینه هاى مدنظر انجام 
داده اند اما به علت در پیش بودن دربى پایتخت از رسانه اى کردن آن 
خوددارى کرده اند تا پس از پایان فصل و عقد قرارداد و توافق مالى از 

خریدهاى خود رونمایى کنند.
همچنین در خط دفاع شایعات درباره خداحافظى یا ماندن سید جالل 
در تیم داغ است و هنوز نمى توان در این خصوص چیزى را با قاطعیت 
اعالم کرد اما ظاهراً یحیى یک مدافع میانى جدید مى خواهد و اگر این 

شایعه درست باشد هر چند یحیى در صحبت هاى خود بارها بر ماندن 
کاپیتان در پرســپولیس تاکید کرده است اما با جذب مرادمند احتمال 

خداحافظى سید جالل نسبت به ماندنش در تیم جدى تر مى شود.
محمدحسین مرادمند با شــهر خودرو قرارداد دارد و خرید او منوط به 
جلب رضایت مسئوالن این باشگاه است. البته تجربه نیم فصل و انتقال 
یحیى به پرسپولیس نشان داده فرهاد حمیداوى، مالک شهر خودرو با 

دریافت پول مناسب رضایت نفراتش را صادر مى کند.
از باشــگاه پرســپولیس خبر مى رســد که کادر فنى پرســپولیس 
عالقه اى به ماندن انصارى و ربیع خواه ندارد و احتمال کنار گذاشتن 
آنها به دلیل مصدومیت هاى پى در پى بسیار باال است فعًال کسى در 

باشگاه پرسپولیس این خبر را تایید نکرده است.

ســازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد که فینال جام حذفى در ســریع ترین زمان ممکن 
برگزار خواهد شد.

سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد: با توجه به برگزارى دیدارهاى نیمه نهایى جام حذفى( 
یادواره آزادسازى خرمشهر) فصل 99-98 در روزهاى چهارم و پنجم شهریور ماه 1399، 
مسئوالن کمیته مسابقات در حال مذاکره با سرمربى تیم ملى فوتبال ایران هستند تا  دیدار 
فینال جام حذفى در سریعترین زمان ممکن پس از دیدارهاى نیمه نهایى  و مشخص شدن 

فینالیست ها برگزار شود.
بنابراین و باتوجه به برگزارى لیگ قهرمانان آسیا از روز 24 شهریور و همچنین لغو مسابقات 

مقدماتى جام جهانى، احتمال دارد که فینال جام حذفى در شهریور ماه برگزار شود.
پیش تر اعالم شده بود که استادیوم پارس شــیراز میزبان فینال جام حذفى خواهد بود اما 
باتوجه به ناآماده بودن چمن این ورزشگاه، ابهام هایى در این زمینه به وجود آمده و سازمان 

لیگ هم اظهار نظرى انجام نداده است.
در نهایت باید دید که سرمربى تیم ملى چه نظرى خواهد داشت و فینال جام حذفى در چه 

تاریخى برگزار خواهد شد.

مرادمند در رادار پرسپولیس

فینال حذفى شاید خیلى زودتر
ســرمربى تیم آلومینیوم اراك دربــاره ماجراى تماس 
بازیکنان علم و ادب تبریز پیش از دیدار با مس کرمان در 

هفته پایانى توضیحاتى را ارائه کرد.
رســول خطیبى و محمد ربیعى دو سرمربى موفق لیگ 
یک که توانستند همراه با تیم هاى آلومینیوم اراك و مس 
رفسنجان به لیگ برتر صعود کنند، میهمان برنامه سالم 

صبح بخیر شبکه سیما بودند.
خطیبى در بخشى از برنامه درباره شبهات پیرامون تیم علم 
و ادب، رقیب هفته پایانى مس کرمان توضیحاتى را ارائه 
کرد؛ وى گفت: شانس ما این بود که مس بازى آخر با تبریز 
بازى داشت و باالخره بیشتر بازیکنان علم و ادب، بازیکنان 
خود من بودند و قبل از بازى دوستان مان از تبریز که تماس 
گرفتند گفتند که باالخره آنها بازیکنان من بودند و دوست 

دارند من موفق بشوم چون به هر حال من یک تبریزى 
هستم و طبعا تبریزى ها دوست دارند من موفق شوم.

وى درباره اینکه به بازیکنان علم و ادب گفته مقابل مس 
قدرتمند در زمین حاضر شــوند، گفت: من آنقدر جرأت 
دارم بگویم، یکــى دو بازیکن علــم و ادب به من زنگ 
زدند و خود من هم صحبتى با آن ها داشتم؛ گفتم بحث 
آذربایجان وسط است و موفقیت یک مربى از آن استان 
که بچه ها گفتند بخاطر شما هم که شده ما با همه توان در 
زمین حاضر خواهیم شد تا انشا... یک مربى از آذربایجان 

موفق شود.
خطیبى با رد شایعه وعده جذب بازیکنان علم و ادب گفت: 
شما اگر سال آینده یکى از بازیکنان علم و ادب را در تیم 

من دیدید بگویید که این اتفاق افتاده است!

واکاوى تماس هاى مشکوك پیش از بازى 
سرنوشت ساز

ى ب و ر ى ا ىپور نبره ی پ ب لرا رى به ی ج ب و ی ب

مربى س
دانست
 قاسم زا
پ بازى با
مهم این
خوبى ر
بیشترى
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مزایده اتومبیل
شــماره آگهى: 139903902003000056 تاریخ آگهى: 1399/05/26 شماره پرونده:       
139504002003000302 آگهى مزایده اموال منقول (خودرو) بر اساس پرونده اجرائى 
شماره 139504002003000302 به شماره بایگانى 9500652 یک دستگاه خودروى 
سوارى تویوتا به شــماره انتظامى 13-522ه37 تیپ کرســیدا مدل 1991 رنگ سفید 
روغنى به شماره شاســى 030300 و شــماره موتور 3161746 متعلق به آزاده عربیان 
حسین آبادى فرزند حسین به شماره شناســنامه 4285 صادره اصفهان که در قبال طلب 
بانک ملى اصفهان شــعبه چهارراه آپادانا که به موجب قرارداد شماره 660103523006 
مورخ 1395/02/21 و نیمعشــر اجرایى بازداشــت گردیده و در پارکینگ ملت اصفهان 
متوقف مى باشد. طبق نظر کارشناس رسمى خودروى سوارى تویوتا با مشخصات فوق 
الذکر در پارکینگ روباز متوقف بوده و رنگ اتومبیل و قسمت هاى کائوچوئى و تودوزى 
و الستیکها در اثر تابش آفتاب و ریزش نزوالت آسمانى از بین رفته است و قیمت وسیله 
نقلیه مورد نظر با وضعیت فعلى به مبلغ یکصد پنجاه میلیون ریال ارزیابى گردید و طالبین 
مى توانند به آدرس جهت بازدید به محل پارکینگ ملــت مراجعه و از مورد مزایده دیدن 
به عمل آورند. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى و غیره به عهده برنده مزایده است. 
مزایده از ساعت 9 صبح الى 12 روز سه شنبه مورخ 1399/6/11 در شعبه اول اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شرقى چهارراه حمزه ابتداى خیابان 
الهور اداره ثبت اســناد و امالك طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده 
از مبلغ 150000000 ریال ( یکصد پنجاه میلیون ریال ) شــروع و بــه باالترین قیمت 
پیشنهادى نقدا فروخته مى شــود. و درج در سایت ســازمان به منزله انتشار در روزنامه 
کثیر االنتشار محلى مى باشــد و خریداران جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد 
 IR 090100004061013207670192 :پایه مزایده را طى فیش سپرده به شماره حساب
بنام تمرکــز وجــوه ســپرده اداره کل ثبت اســناد و امالك کشــور با شناســه واریز 
998108561161070070570000000000 نزد بانک مرکزى بابت پرونده کالســه 
فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت 

مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى قانونى تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. تاریخ انتشــار:1399/5/30 تاریخ مزایده:1399/6/11 م الف: 949696 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/5/224
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804030011003205/3 شماره بایگانى پرونده: 9806343/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139903802003000186 تاریخ صــدور: 1399/05/13 آگهى ابالغ 
اجرائیه پرونده شــماره 9806343  اصفهان بدین وسیله به آقاى سید امیر عباس مدرس 
مطلق  نام پدر: ســید صدرالدین تاریخ تولد: 1365/06/22 شماره ملى: 1292250062 
شماره شناسنامه: 9710به نشانى متن ســند : اصفهان-خ اردیبهشت- کوچه فرشادى- 
ساختمان الهادى ط 1- پالك 5 - کدپستى 3185844541 که برابر گزارش مامور آدرس 
مربوطه شناسائى نگردیده است، ابالغ مى گردد که برابر سند ازدواج شماره 3122مورخ 
1395/09/11 دفترخانه ازدواج شــماره 18 قم بابت مهریه به شرح ((تعداد 14 عدد سکه 
تمام بهار آزادى )) به خانم محبوبه خاکبازان نام پدر: رضا بدهکار مى باشید که بر اثر عدم 
پرداخت دین، (زوجه) درخواست صدور اجرائیه علیه شمارا نموده است که پس از تشریفات 
قانونى اجرائیه صادر و به کالسه فوق با شــماره بایگانى 9803444 در شعبه اجراى ثبت 
قم مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى 
گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشــر مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام  و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شــد./ م الف:951153 زهرا یعقوبى - رییس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/236

ابالغ اجرائیه
شــماره پرونده: 139704002003003565/1 شــماره بایگانى پرونده:9704894/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139903802003000195 تاریخ صدور: 1399/05/23 آگهى 
ابالغ اجرائیه پرونده شماره 9704894 بدینوســیله به آقاى صفر بهمنى دشت پاگردى 
فرزند مرادقلى ساکن : اصفهان خوراسگان کوچه شهید رمضانى که برابر گزارش مامور 
مربوطه آدرس متن ســند شناســائى نگردیده و امکان ابالغ واقعى در آدرس اعالمى ( 
اصفهان – خیابان جى خیابان مسجد کوى هادیان کوى قائم کوى شهید عظیمى پالك 
9 ) به شــما مقدور نگردیده ابالغ مى گردد که خانم فاطمه رضائى سروعلیا باستناد سند 
ازدواج شــماره 17819 مورخ 1392/08/02 دفترخانه ازدواج شماره 132 شهر اصفهان 
جهت وصول مهریه خود به شرح " (موضوع الزم االجراء : یک جلد قران هدیه پانصد هزار 
ریال و بانضمام مبلغ دویست و شــصت و دو ریال و نیم بعنوان مهرالسنه و بانضمام مبلغ 
پانصد هزار ریال بابت ائینه وشمعدان و بانضمام تعداد چهارده عدد سکه تمام بهار آزادى 
وبانضمام مبلغ هفتصد میلیون ریال وجه نقد و بانضمام مبلغ پانصد میلیون ریال بابت خرید 
خانه) مبادرت به صدور اجرائیه نموده، پس از صدور اجرائیه ، پرونده اجرائى به شماره فوق 
در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما 
ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت بیست روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد./ م الف:947939 اسدى - رئیس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/237
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139904002003001077/1 شماره بایگانى پرونده: 9901462/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139903802003000183 تاریخ صــدور: 1399/05/09 آگهى ابالغ 
اجرائیه کالسه  9901462 بدین وسیله به آقاى حســین جعفرى  نام پدر: ابراهیم  تاریخ 
تولد: 1356/02/26 شماره ملى: 1753588812 شماره شناسنامه: 641 به نشانى: اصفهان 
خیابان هشت بهشت کوچه گلزار کدپستى 6198674397  ابالغ مى شود که آقاى على 

قربانى نســب نام پدر: حســن تاریخ تولد: 1350/09/18 شــماره ملى: 0452809649 
جهت وصول مبلغ 100،000،000 ریال به اســتناد چک شماره 3303/477304 مورخه 
94/05/20 عهده بانک تجارت شعبه میدان امام اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9901462 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
99/04/17 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شــناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار  طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه  فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان 
آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى 
فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 

جریان خواهد یافت. م الف: 949694 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/238
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139904002003001222/1 شماره بایگانى پرونده: 9901671/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000189 تاریخ صــدور: 1399/05/16 ابالغ اجرائیه 
چک - بدین وســیله به خانم ناهید یوسفى تودشکى فرزند حســن به شناسنامه شماره 
69125 صادره از اصفهان و کدملى 1281790672 متولد 1349/08/01 ساکن اصفهان 
خیابان پروین خواجه عمید فلکه فتح مجتمع بهمن پالك 227 کد پستى 81518165654 
ابالغ مى شودکه آقاى على قربانى نسب جهت وصول مبلغ 30،000،000 ریال به استناد 
چک شماره 1675/483942/32 عهده بانک ملت شعبه شیخ صدوق اصفهان علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9901671 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1399/04/22 مامور، محل اقامت شما به شــرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا تقاضاى بســتانکار  طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفــاد اجرائیه  فقط یک مرتبه در 
روزنامه نصف جهان آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله 
ششم توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 949695 زهرا یعقوبى – رئیس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/239

آگهى تغییرات
شــرکت ســاختمانى چنارود عمران 
سهامى خاص به شــماره ثبت 848 و 
شناسه ملى 10260144980 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/04/24 یاسر 
صالحى کدملى 5750040615 - نوید 
روزبهانى کدملــى 1271529777 - 
حســین پوالدى باغبادرانــى کدملى 
1160045445 بعنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . مهسا ال داوود صالحى ونکى 
کدملــى 1130325601و نســرین 
شــفیعى کدملــى 6609955700 به 
ترتیــب بســمت بازرســان اصلى و 
على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى نجف آباد (942259)

آگهى تغییرات
شرکت سالمت گستر دانیال شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 36894 و شناسه ملى 
10260544494 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرجان غروى 
نیســتانى به کدملــى 4723189211 
و سید مسیح غروى نیســتانى به کدملى 
1249497302 و نگیــن هالکوهى فیل 
آبادى به کدملــى 1270884530 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. افسانه فرهودى 
خواه به کدملى 1288231571 و راضیه نقى 
زاده قهدریجانى به کدملى 1100357556 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند .
روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (942299)

آگهى تغییرات
شــرکت پارســه بتــن پرتیــکان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 3837 و شناســه ملى 
14004711010 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/05/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محبوبه 
مسیبى خوزانى به شماره ملى 1819195996 
وکدپســتى 8519647731 -مرضیه مسیبى 
به شــماره ملى 1142337308 وکدپســتى 
8519647731 -محدثه صالحى به شــماره 
ملى 1130479781 وکدپستى 8519647731 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. یونس یادگارصالحى به کد 
ملى 1092290702 و کد پستى 8519647731 
و زهره صالحى کد ملــى 1092290702 و کد 
پســتى 8519647731 به ترتیب به ســمت 
بازرســان اصلى و بازرس على البدل شــرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (942337)

آگهى تغییرات
شــرکت ســالمت محــور فرزانــه ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 59507 و شناســه ملى 
14007204878 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/04/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - مهران پالیزبان به 
کدملى 0078034787 بسمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره ، شــرکت کارسان آریا افق (سهامى 
خاص) به شــماره ثبت 336247 و شناسه ملى 
10103768341 به نمایندگى عبداله گلشن نور به 
کدملى 2297046529 بسمت رئیس هیئت مدیره 
، اکرم رفیعى قهساره به کدملى 1287323995 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. - امیر طالبى به کدملى 
1281889458 و فاطمه زراسوندى دستنائى به 
کدملى 1288398654 بترتیب بســمت بازرس 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل متفقاً همراه با مهر شــرکت و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل و با مهر شــرکت معتبر 
است. - 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 (942393)

آگهى تغییرات
شــرکت کهن خــاك آیریک ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 54047 و شناســه 
ملــى 14004885858 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- نسیم جعفرى ورنوســفادرانى به کد ملى 
1285180501 ، فرنوش فیضى به کد ملى 
1190158140 ، مهدى شاهدى پور به کد 
ملــى 0490205811 ، حمیدرضا حیدرى 
هراتمه به کد ملى 5419179946 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - فرهاد معینى کربکندى به 
کد ملى 1292426489 و وحید اسدى به کد 
ملى 1270922858 بترتیب بسمت بازرس 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (942305)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع ریخته گرى آلیاژى پیشرو 
سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
33914 و شناسه ملى 10980001984 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- رحیم نصر به کدملى 1289977607 
بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا 
برکتین به کدملى 1285476654 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جعفر 
برکتین به کدملى 1285433270 بسمت 
مدیرعامل براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضاى مدیرعامل 
به اتفاق امضاى رئیــس یا نایب رئیس 
هیئت مدیــره و با مهر شــرکت معتبر 
اســت. - مدیرعامل مجــرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (942265)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مهندســى مدرن ســازان مبتکر آیریک درتاریخ 1399/05/11 به شماره ثبت 65239 به شناســه ملى 14009331823 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و اجراى پیاده رو،سنگ فرش،ساختمان،مطب پزشک و 
دندانپزشک ،ازمایشگاه ، طرح، محاسبه، نظارت فنى و اجراى کلیه پروژه هاى عمرانى شهرسازى، معمارى و انبوه سازى اعم از فلزى و بتنى ابنیه سبک و سنگین راه و 
باند ، طراحى نصب اجرا و ساخت انواع دکوراسیون داخلى ، اجراى کلیه امور مهندسى مرتبط با طراحى و نصب دکوراسیون و غرفه آرایى ایجاد و برپایى غرفه و شرکت در 
کلیه نمایشگاه هاى بین اللملى ، بازسازى و ابنیه و بافتهاى فرسوده شهرى خرید و فروش مصالح ساختمانى ، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکتها معتبر داخلى و خارجى ، اخذ 
وام و اعتبارات بانکى ازبانکها جهت شرکت ، خرید و فروش وارادات و صادرات کلیه کاالهاى بازرگانى ، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزیدات دولتى و خصوصى ،
 مبلمان و المان شهرى و زیبا سازى شهر و اجراى فضاى سبز شهرى . 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 رسالت ، کوچه کمال ، خیابان رسالت 1 ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 
8189119883 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 260/126 مورخ 1399/04/24 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره خانم میترا سلطانى به شماره ملى 1270963317 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بتول قاسمى برسیانى به شماره ملى 1291866965 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محسن قاسمى برسیانى به شماره ملى 1293553530 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى احسان سلمانى کهکى به شماره ملى 
1271820129 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى على اصغر نجفى به شماره ملى 1288458800 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (942253)

آگهى تغییرات
 شرکت کشاورزى کارگشــاى زنده رود سهامى خاص به شــماره ثبت 970 و شناسه ملى 10861910892 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/25 مصطفى آدینه کدملى 1140350277 بسمت رئیس هیات مدیره ، قدرت اله تیموریجروکانى کدملى 1290072132 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره ، سیدمسعود شفیعى کدملى 1755258690 بسمت مدیرعامل ، اکبر مشکل گشــا کدملى 1285823885 ، حسین شیخ سجادى کدملى 
1280943939 و جواد پناهى کدملى 1141911930 بسمت عضو اصلى هیات مدیره تا تاریخ 1399/08/13 انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره (مصطفى آدینه) و با مهر شرکت و درصورت نبود ایشان با امضا مدیرعامل و اکبر مشکل گشا و با مهر شرکت 
معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (942414)

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى قرنیز نماى پارسیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 33971 و شناسه ملى 14003558016 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمود قاسمى برسیانى به کدملى 1293553581 بسمت مدیر عامل شرکت و عضو 
هیئت مدیره وابراهیم قاسمى برسیانى به کدملى 1291848193 بسمت رئیس هیئت مدیره وحسین قاسمى برسیانى به کدملى 5649171701 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. زهره قادریان آذرخوارانى به کدملى 5649661871 و نجمه حاج عبداللهى به کدملى 3052156624 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است.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 (942413)

آگهى تغییرات 
شرکت خدمات بیمه اى توان تدبیر آتیه ساز سهامى خاص به شماره ثبت 37320 و شناسه ملى 10260548709 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/04/18 و نامه شماره99/191229 مورخ1399/4/21 مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران بیمه آسیا : اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 65ماده 

و15 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلى شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (942300)

آگهى تغییرات
 شرکت مهندسى بازرگانى توان آوران اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 38187 و شناسه ملى 10260557658 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : فضل اله ژاله کدملى1288819501بعنوان رئیس هیات مدیره - میترا مکتوبیان بهارانچى کدملى 1286994152 به سمت نایب رئیس هیات مدیره - محسن مصلحى 
کدملى1283011395بسمت مدیرعامل براى مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى 

مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (942302)

آگهى تغییرات
 شرکت فنى و مهندسى نور آب و آسمان پارسه سهامى خاص به شماره ثبت 50026 و شناسه ملى 10260684689 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/26 
شعبه شرکت به نشانى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان صفائیه ، روستا منطقه صنعتى کاوه، محله ندارد ، خیابان دوم ، خیابان ((فرعى دوم)) ، پالك 17 ،

 طبقه همکف- کدپســتى 8513173119 وبه مدیریت على حیدرى به کدملى 1112143866 تاسیس شد و یک تبصره به ماده 4 اساسنامه اضافه شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (942338)

آگهى تغییرات
 شرکت الکترو تهویه اروند شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 27941 و شناسه ملى 10260486479 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد : کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادهاى تعهد آور و استفاده از حسابهاى جارى و ثابت 
در بانکها با امضا اشخاصى که هیات مدیره تعیین مى نمایند و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (942520)

آگهى تغییرات 
شرکت ارتباطات تجارى معراج سهامى خاص به شماره ثبت 23984 و شناسه ملى 10260447832 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوى، نزد هر مرجع قضایى، داورى، 
ادارى، انضباطى، مالیاتى و غیر قضایى و قانونى در جمهورى اسالمى ایران در دادسراها و دادگاه بدوى، تجدیدنظر و دیوانعالى کشور و دیوان عدالت ادارى و 
سایر مراجع قضایى و غیر قضایى رسیدگى، در هر مرحله اى اعم از بدوى و تجدیدنظر و فرجامى و واخواهى و اعاده دادرسى و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض 
ثالث با حق انتخاب و اختیار وکیل یا وکالى دادگسترى و عزل آنان و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکالى معینه در کلیه مراجع قضایى و غیر 
قضایى جمهورى اسالمى ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسى و رسیدگى، وکالت راجع به اعتراض به راى، تجدیدنظر، فرجام خواهى و اعاده دادرسى، 
وکالت در مصالحه و سازش، وکالت در ادعاى جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، وکالت در ارجاع دعوى به داورى 
و تعیین داور، وکالت در توکیل، وکالت در تعیین مصدق و کارشناس، وکالت در دعوى خسارت، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا، وکالت در جلب شخص 
ثالث و دفاع از دعواى ثالث، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوى ورود ثالث، وکالت در دعوى متقابل و دفاع در قبال آن، وکالت در ادعاى اعسار، وکالت در 
قبول یا رد سوگند، وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایى و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعى. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (942415)

تاسیس
شرکت سهامى خاص صنعت یار نقش جهان اسپادانا درتاریخ 1399/05/16 به شماره ثبت 65286 به شناسه ملى 14009346058 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مونتاژ ، تعمیرات ،تامین، صادرات، واردات، خرید، 
فروش،ترخیص از گمرکات کشور، تهیه و توزیع کلیه ماشین آالت مجاز و گیربکس. تهیه وتوزیع انواع مواد شیمیایى و شوینده مجاز. اخذ تسهیالت 
از بانکهاى خصوصى و دولتى در جهت تحقق اهداف شرکت. شرکت در مناقصات و مزایده هاى خصوصى و دولتى . مشارکتدر کلیه فعالیت هاى مذکور 
با شرکتهاى خصوصى و دولتى. 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 ناصر خسرو ، خیابان 17شهریور ، کوچه استقالل27 ، پالك 24 ، طبقه پنجم ، 
واحد 10 کدپستى 8196683810 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92247/425 مورخ 1399/04/25 نزد بانک ملت شعبه 
ملک شهر با کد 92247 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى على موالوردى به شماره ملى 1285133285 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم نسرین منصورى به شماره ملى 1292825952 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم پریوش صدقیان به شماره ملى 1818765608 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى بهنام حسینى به شماره 
ملى 1270834606 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم مهوش موالوردى به شماره ملى 4723424202 به سمت بازرس اصلى 
به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (942293)



سالمتسالمت 07073835 سال هفدهمپنج شنبه  30  مرداد  ماه   1399

تاسیس
شرکت سهامى خاص فناوران پرواز آریا آسمان اوج درتاریخ 1399/05/13 به شماره ثبت 65248 به شناسه ملى 14009336740 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات مشاوره و مطالعه و طراحى - نظارت و اجرا تامین مواد اولیه پشتیبانى 
- نگهدارى - توسعه - نوسازى - مونتاژ - تولید - توزیع - بازرسى فنى کاال (سورویانس ) بازرسى مهندسى - اکتشاف و برنامه ریزى - کنترل پروژه و مدیریت طرح 
- امور پیمانکارى - اجراى پروژه ها به روش طرح و ساخت و کلید در دست - طراحى سیستم هاى جامع مهندسى و امکان سنجى در زمینه هاى زیر شامل و نه محدود 
به معمارى - معمارى داخلى ارگونومى شهر سازى و راهسازى - راه آهن - پل سازى و تونل و محوطه سازى و فضاى سبز - شهرك سازى و انواع ساختمان و سازه و 
تاسیسات - برق ساختمان و مکانیک سیلو و تاسیسات شهرى و آبرسانى و فاضالب - اتوماسیون ادارى و صنعتى - مخابرات - سوئیچینگ - انتقال پست و شبکه هاى 
انتقال داده از طریق ماهواره به جز مواردیکه بموجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران است - دیسپاچینگ - اکتشاف و تصفیه معدن و اجراى پروژه هاى تاسیسات 
نفت و گاز و پتروشیمى و پلیمربجزاستخراج و اکتشاف وبهره بردارى ازمعادن نفت وگازوپتروشیمى - سخت افزار و نرم افزار به استثناء نرم افزارهاى فرهنگى - صنایع 
فلزى و نورد - ذوب و ریخته گرى کانى ها و صنایع غیر فلزى - ماشین ســازى صنایع دریایى - آیرودینامیک - صنایع شیمیایى - کشاورزى و دامى - چوب و سلولز و 
نساجى و پوشاك - تهیه و پخش مواد غذایى - صنایع برق و الکترونیک - لوازم خانگى و بسته بندى - بیونانوتکنولوژى - انرژى هاى نو و محیط زیست - متالوژى و نقشه 
بردار و تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیر متخصص - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز - شرکت در مناقصات و مزایدات - مشارکت و سرمایه گذارى با 
شرکتهاى داخلى و خارجى در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات و تولید محتواى علمى جهت رفع نیازهاى داخلى و صادرات پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح ارائه 
خدمات تحقیقاتى و پژوهشى در زمینه علوم هوایى ،فضایى ،دریایى ،نانوتکنولوژى ،بیوالکترونیک،کامپیوتر – برگزارى همایشها و سمینارها شرکت در نمایشگاههاى 
داخلى و خارجى – انعقاد قرارداد با افراد حقیقى و حقوقى و دانشگاهها و مراکز علمى تحقیقاتى در زمینه موضوع فعالیت شرکت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، 
محله حافظ جنوبى ، خیابان سعدى جنوبى ، کوچه فرعى 6 شرقى [فرعى 6 غربى] ، پالك 14 ، طبقه اول کدپستى 8313985753 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 060277 مورخ 1399/04/24 نزد بانک صادرات ایران شعبه شاهین شهر با کد 3502 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى امیرحسین بینائى به 
شماره ملى 1284942678 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احسان بینایى به شماره ملى 1292421657 و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى فرزاد اشترى به شماره ملى 5100036745 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسین کیقبادى به شماره ملى 1283463148 به سمت بازرس على البدل به مدت 
یک سال مالى آقاى محسن موجودى به شماره ملى 1293214531 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (942517)

آگهى تغییرات
شرکت فجر آفرینان شــبکه مهر گستر 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
44330 و شناسه ملى 10260622261 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مــورخ 1399/03/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ســیامک ناظمى اشنى به 
کدملى 1292669934 و سمانه ناظمى 
به کدملى 1159898707 و حمید ناظمى 
اشنى به کدملى 1091886873 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند.فرانک ناظمى 
اشنى به کدملى 1289163111 سهیال 
اســماعیلى به کدملى 5499746648 
بترتیــب بســمت بازرســان اصلى و 
على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند.روزنامه کثیر االنتشــار

نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (942470)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى پارس خطوط 
نقش جهان شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 26003 و شناسه ملى 
10260467530 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/05/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد جواد 
صانعى به شماره ملى 1229555439 به 
سمت مدیرعامل و حسن کریم زاده بارده 
به شماره ملى4623283976 به سمت 
رئیس هیات مدیره و بهنــام ترك نژاد 
بروجنى به شماره ملى 4650403413 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب شدند.کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است . مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(942488)

آگهى تغییرات
شرکت آسا صنعت اسپادان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 17742 و شناسه ملى 
10260386565 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/04/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : رضا فروزان فر به شماره 
ملــى 1817350684 بعنــوان رئیــس 
هیات مدیره و امین پرویزى به شــماره ملى 
1271242192بعنوان مدیرعامل(خارج از 
سهامداران و اعضاء) و ایمان پرویزى بعنوان 
نائب رئیس هیات مدیره و سایانا سجادینى 
به شماره ملى 1282910191 بعنوان عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء رئیس هیات مدیــره یا مدیرعامل 
یا نائب رئیس هیات مدیره و با مهر شــرکت 
معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهــد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(942523)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى معین ســام آرا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 61855 و 
شناسه ملى 14008114375 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
بهروز دستجردى کدملى 1817473166 
و امیر معین کدملــى 1272694976 و 
حامد معین کدملــى 1272694984 و 
صدیقه معین کدملــى 0051122862 
بعنوان اعضاى اصلــى هیئت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. محمد 
موگوئى کدملــى 1219465860 و عذرا 
جلیلــى مقدم کدملــى 4270273828 
بــه ترتیب بســمت بازرســان اصلى و

على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشــار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (942482)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدات شــن و ماسه شکسته 
جهان آباد ســهامى خاص به شماره ثبت 
20537 و شناسه ملى 10260413990 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/01 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد: - حسن عبدالهى هسنیجه به شماره 
ملــى 1284455033 بعنــوان رئیس 
هیئت مدیــره، امیر کلهرودى به شــماره 
ملــى 6609330514 بعنوان مدیرعامل 
و محمدرضا شــکل آبادى به شماره ملى 
6609383499 بعنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
یا نایب رئیس هیئــت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (942487)

آگهى انتقالى 
شــرکت گــروه کارخانجــات صنعتى 
ســهامى  ســپاهان  قطعــه  حدیــد 
خــاص بــه شــماره ثبــت 29129 و 
شناســه ملــى 10260498004 بــه 
موجب آگهــى تغییــرات شــماره ى 
139930400901037170 مــورخ 
1399/04/16 و صورتجلســه مجمــع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/10 
مرکز اصلى شــرکت گروه کارخانجات 
صنعتى حدید قطعه سپاهان سهامى خاص 
از واحد ثبتى تهران به واحد ثبتى اصفهان 
به نشانى اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله نقش جهان ، کوچه سام میرزا [4] ،

 خیابان فرشادى ، پالك- 45 ، طبقه اول 
کدپستى 8146746793 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 29129 به ثبت 
رسید./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (942506)

آگهى تغییرات
شــرکت الکترو تهویه اروند شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 27941 
و شناســه ملــى 10260486479 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1399/04/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : * حســین عباسى به کدملى 
5759786946 ، محمد مشــتاقى نیا به 
کدملى 1292870389 و آرمین خسروى 
به کدملى 3071198043 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . * على بکرانى به کدملى 
1112092943 و علیرضا شــیرانى به 
کدملى 1293084050 بترتیب بسمت 
بازرسان على البدل و اصلى شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند . * روزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (942484)

آگهى تغییرات 
شرکت یاســمین سبز کوه شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 50223 و شناسه ملى 
14003491482 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/05/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ماده 31 اساسنامه 
بدین شرح اصالح گردید : شــرکت به وسیله 
هیات مدیره اى مرکب از 3 الى 5 نفر عضو که به 
وسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحیان سهام 
انتخاب مى شوند اداره خواهد شد مدیران کال یا 
بعضا قابل عزل مى باشــند. ماده 33 اساسنامه 
بدین شرح اصالح گردید : هر یک از مدیران باید 
در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک ســهم 
از سهام شــرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به 
عنوان وثیقه و تضمین خساراتى که ممکن است 
از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت 
وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد . وثیقه بودن 
ورقه سهم مانع اســتفاده مدیر از حقوق ناشیه 
از آن از قبیل حق راى و دریافت ســود نمیباشد 
ولى مادامى که مدیر مفاصاحساب دوره تصدى 
خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به 
عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقى خواهد ماند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(942486)

آگهى تغییرات
شرکت خدماتى آسیا نو اصفهان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 23736 و شناسه ملى 10260445391 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/03/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حمیدرضا 
یزدان پناه تهرانى به کدملى 1288903960 و هادى 
نورى لنجان نوکابادى بــه کدملى 1289585164 به 
ترتیب بعنوان بازرســان اصلى و على البدل شــرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
صورتهاى مالى و ترازنامه شرکت پایان سال مالى 1397 
به تصویب رســید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (942530)

آگهى تغییرات
شرکت کیمیا پویش بسپار سهامى خاص به شماره 
ثبت 46848 و شناســه ملى 10260649136 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/03/25 مرکز اصلى شرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله سپاهان شهر ، بلوك 221 ، 
کوچه مهر[14] ، کوچه اسفند ، پالك- 77 ، طبقه 
همکف - کدپستى 8179964771 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (942585)

اگر عادت دارید که هر روز با غذاى خود نوشابه بخورید و 
به نحوى به آن اعتیاد پیدا کرده اید بهتر است این مطلب 

را تا انتها بخوانید.
این امر در تمام دنیا شناخته شده است که مصرف نوشابه 
براى سالمتى انســان ضرر دارد. نوشــابه تنها نوشیدنى 
مضرى است که تمامى کارشناسان حوزه سالمت مردم را 
از مصرفش بر حذر مى دارند. اما سئوال اینجاست که بعد 
از خوردن نوشــابه چه اتفاقاتى در بدن رخ مى دهد؟ و چرا 
پزشکان و کارشناسان تغذیه تا این حد با مصرف نوشابه 

مخالفند؟
1- افزایش یکباره قند خون

یک قوطى معمولى نوشــابه حاوى 39 گرم قند است. بله 
همانطور که تأیید مى کنید این حجــم قند بیش از اندازه 
براى یک نوشیدنى زیاد است و متأسفانه معموًال نوشابه 
همراه با یک خوراکى دیگر مصرف مى شود که آن خوراکى 
نیز خود حاوى مقدار معینى قند است. بنابراین با مصرف 
نوشابه مقدار زیادى قند را وارد خون خود مى کنید. دومین 
ماده اى که در نوشــابه به فراوانى یافت مى شود سیروپ 
ذرت مملو از فروکتوز اســت که مصرف زیاد آن مى تواند 
باعث بروز اثــرات دراز مدت در بدن شــود. بنابراین هر 
نوشابه اى که مى خورید یک قدم به ابتال به دیابت نوع 2 

نزدیک تر مى شوید.
2- افزایش وزن

نوشابه ها عالوه بر اینکه مملو از قند هستند 140 کالرى 
دارند. این دو عامل به تنهایى کافى هستند تا نتیجه دراز 
مدت دیگرى را به وجود آورند و آن چیزى نیست جز چاقى. 
طبق پژوهشى که در نشریه تغذیه بالینى آمریکا منتشر شد 
نوشیدنى هاى مملو از سیروپ ذرت غنى از فروکتوز ارتباط 

مستقیمى با چاقى دارند.
3- خراب شدن پوست

حتمًا متوجه شده اید که وقتى به صورت منظم و پیوسته 
نوشــابه را در رژیم غذایــى روزمره خود قــرار مى دهید 

پوستتان دیگر کیفیت ســابق را ندارد و شروع به خراب 
شدن مى کند. پژوهشى که در سال 2019 انجام شد نشان 

داد افرادى که 
چاى  مرتبًا 
ین  شــیر

شــده، آب 
و  گازدار 

نوشیدنى هاى 
داراى اســانس 
میــوه مصــرف 
مى کننــد دچار 

آکنه هاى متوســط 
تا شدید مى شوند خصوصًا اگر شکر موجود 

در نوشــیدنى مصرفى آنها از 100 گرم در روز 
بیشتر شود. بنابراین اگر روزانه سه قوطى نوشابه 
مصرف مى کنید باید بدانیــد که این مقدار برابر 

با 117 گرم شــکر در روز است. شکر غذایى تورم 
زاست و در نتیجه جاى تعجب ندارد که باعث به هم 

ریختن پوست صورت مى شود.
4- خرابى دندان ها

طبق مقاله اى که در نشریه بین المللى دندانپزشکى 
منتشر شده نوشــابه ها عالوه بر اینکه به دلیل قند 

باالیشــان به دندان ها آســیب مى زنند در صورتى 
که رنگ تیره اى داشته باشــند مى توانند سطح رویى 

دندان ها را خــراب کنند. عالوه بر این مصرف نوشــابه 
مى توانــد باعث پوســیدگى دندان هم بشــود. به گفته 
محققان شکر موجود در نوشابه اصلى ترین عامل خرابى و 

پوسیدگى دندان است.
5- بى خوابى

اگر نوشابه مصرف مى کنید و براى خوابیدن مشکل دارید 
باید علت را در این نوشیدنى مضر جستجو کنید. پژوهشى 
که نتایج آن در نشریه ســالمت خواب منتشر شده نشان 

مى دهد مصرف نوشــیدنى هاى کافئین دار و قندى در 
کوتاه شدن خواب مؤثر است. از مجموع 18 هزار شرکت 
کننده در این پژوهش افرادى که نوشیدنى هاى قندى و 
کافئین دار مصرف مى کردند شــب ها پنج ساعت خواب 

کمترى نسبت به بقیه داشتند.
6- مرگ زود  هنگام

پژوهشــى که نتایج آن در نشریه پزشکى 
بین الملل JAMA منتشر شد نشان مى دهد 
احتمال مرگ افرادى که نوشیدنى هاى حاوى قند 
مصنوعى مصرف مى کنند (حتى انواع زیرو و دایت) 
26 درصد بیشتر از آنهایى است که به ندرت به سمت 
این نوشیدنى ها مى روند. در این پژوهش که طى بازه 
زمانى 16 ســال روى 450 هزار شهروند اروپایى 
انجام شد به بررسى نرخ مرگ و میر آنها در این 

سال ها پرداخته شد.
طبق پژوهشــى دیگر مصرف روزانه 
تنها 350 میلى لیتر نوشــابه در 
روز خطر بــروز حمله قلبى 
را تــا 20 درصد افزایش 
مى دهــد و بنابر گفته 
محققان مواد التهاب 
آور موجود در این 
نوشیدنى هــــا 
عامـــل اصلى 
بروز حمـالت 

قلبــى 
هستند.
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. بنابراین اگر روزانه سه قوطى نوشابه 
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م شــکر در روز است. شکر غذایى تورم 
 نتیجه جاى تعجب ندارد که باعث به هم 

ست صورت مى شود.
ى دندان ها

 اى که در نشریه بین المللى دندانپزشکى 
ه نوشــابه ها عالوه بر اینکه به دلیل قند 
به دندان ها آســیب مى زنند در صورتى ن

یره اى داشته باشــند مى توانند سطح رویى 
ا خــرابکنند. عالوه بر این مصرف نوشــابه 
د باعث پوســیدگى دندان هم بشــود. به گفته 
کر موجود در نوشابه اصلى ترین عامل خرابى و 

 دندان است.
وابى

 مصرف مى کنید و براى خوابیدن مشکل دارید 
ا در این نوشیدنى مضر جستجو کنید. پژوهشى 
ن در نشریه ســالمت خواب منتشر شده نشان 

8کوتاه شدن خواب مؤثر است. از مجموع 18 هزار شرکت 
کننده در این پژوهش افرادى که نوشیدنى هاى قندى و 
کافئین دار مصرف مى کردند شــب ها پنج ساعت خواب 

کمترى نسبت به بقیه داشتند.
6- مرگ زود  هنگام

پژوهشــى که نتایج آن در نشریه پزشکى
Aبین الملل JAMA منتشر شد نشان مى دهد 

احتمال مرگ افرادى که نوشیدنى هاى حاوى قند 
مصنوعى مصرف مى کنند (حتى انواع زیرو و دایت) 
26 درصد بیشتر از آنهایى است که به ندرت به سمت 
این نوشیدنى ها مى روند. در این پژوهش که طى بازه 
0 ســال روى 450 هزار شهروند اروپایى  6زمانى 16
آنها در این میر انجام شد به بررسى نرخ مرگ و

سال ها پرداخته شد.
طبق پژوهشــى دیگرمصرف روزانه 
تنها 350 میلى لیتر نوشــابه در 
روز خطر بــروز حمله قلبى 
را تــا 20 درصد افزایش 
مى دهــد و بنابر گفته 
محققان مواد التهاب 
آور موجود در این 
نوشیدنى هــــا 
عامـــل اصلى 
بروز حمـالت 

قلبــى 
هستند.

بعد از خوردن نوشابه 
چه اتفاقى در بدن ما رخ مى دهد؟

یک متخصص مغز و اعصاب به بیان ویژگى ها و عالئم سردرد هاى خطرناك پرداخت.
محمد على اکبریان نیا در پاسخ به این سئوال که چه نوع سردرد هایى خطرناك هستند، 
گفت: اغلب سردرد ها نظیر سردرد هاى میگرنى، عصبى و تنشى مزمن و طوالنى هستند 
و ممکن است یک طرفه و یا دو طرفه باشند و معموًال هنگام خستگى و بیشتر در ساعات 

بعد از ظهر ایجاد مى شوند.
وى تأکید کرد: ســردرد هایى که به صورت ناگهانى اتفاق مى افتند به طورى بیمار براى 
اولین بار آنها را حس مى کند و تاکنون هیچ گونه از آن نوع سردرد ها را تجربه نکرده است و 
همچنین سردرد هاى تیر کشنده و به اصطالح خنجرى به نحوى که فرد احساس مى کند، 
یک نفر خنجر در مغزش فرو مى کند و یا پتک به سرش مى کوبد، سردرد هایى خطرناك 

هستند و بیمار هرچه سریع تر باید توسط پزشک معاینه شود.
این متخصص مغز و اعصاب افزود: همچنین سردرد هایى که به علت پارگى عروق مغز رخ 
مى دهند و یا به دلیل التهاب پرده هاى مننژیت صورت مى گیرند هم خطرناك هستند و 

حتماً باید توسط پزشک بررسى شوند.
اکبریان نیا ضمن اشاره به اینکه باید سردرد هایى که بعد از ضربه هاى سخت هنگام وقوع 
تصادف و یا نزاع و دعوا رخ مى دهند را جدى بگیریم، بیان کرد: هنگامى که بیمار احساس 
مى کند، سردردهایش در حال تشدید شدن هستند و سیر پیشرونده اى دارند، یعنى ابتدا 

خفیف بوده اند و به مرور زمان شدید شده اند، حتماً باید به پزشک مراجعه کند.
وى در خصوص سایر عالیم سردرد هاى خطرناك توضیح داد: باید به سردرد هاى ناگهانى 
که همراه با تهوع، گیجى و منگى، هذیان، اختالل عملکرد مغزى، اختالل سطح هوشیارى، 
خواب آلودگى، ضعف و بى حالى هستند، اهمیت داده شود، چرا که در صورت مراجعه نکردن 

به پزشک در مواجهه با آنها بیمار با عواقب جبران ناپذیرى رو به رو مى شود.
این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه بهتر است افراد در مواجهه با هر نوع سردردى به 
پزشک مراجعه کنند چرا که ممکن است با سردرد هاى مزمن که به دلیل خستگى و یا ابتال 
به میگرن رخ مى دهند، اشتباه گرفته شوند، متذکر شد: افردى که دچار تومور مغزى هستند، 
در اوایل سردرد هاى این چنینى دارند و توصیه مى شــود کسانى که دچار سردرد هستند، 
حداقل یکبار به پزشک مراجعه کنند و یک بررسى اولیه انجام دهند و اگر در بررسى اولیه 

ســردرد هاى عصبــى مورد خاصى مشاهده نشد به حساب 
صورت روند درمان گذاشته مى شــود و در غیر این 

آغاز مى شود.

سردرد هاى خطرناك 
چه ویژگى هایى دارند؟

«جم» یا «جمبو» نام درخت همیشــه ســبزى است که میوه اى 
شــگفت انگیز با مزه بى نظیر و خواص درمانى بســیار دارد، یک 
میوه متفاوت و خوشرنگ در سبد میوه هاى تابستانى جنوبى هاى 

خونگرم.
ســازگارى باالى این درخت با اقلیم جنوب و کم آبى باعث شده 
به صورت پراکنده در برخى کوچه ها و خیابان ها و یا حیاط منازل 
بوشهرى ها کشت شود. درخت پرکاربرد سایه دار و سبز زیبایى که 
عالوه بر استفاده از میوه و یا فرآورده هاى آن همچون انواع شربت، 
ژله و یا سرکه، خواص دارویى زیادى نیز در برگ و حتى هسته آن 

نهفته است.
عضو هیئت علمى گیاه پزشکى مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى 
استان بوشهر درباره ورود جمبو به بوشهر مى گوید: «جمبو توسط 
هندو هاى همراه با نیرو هاى انگلیســى به جنوب ایران وارد شد 
و امروزه در اســتان هاى جنوبى بوشهر، سیســتان و بلوچستان و 

هرمزگان کشت مى شود.»
فرزاد کرم پور با بیان اینکه فصــل گلدهى درخت جمبو در جنوب 
ایران فروردین و اردیبهشت و موسم به ثمر نشستن آن در تابستان 
است، ادامه داد: «میوه رسیده جمبو رنگ بنفش مایل به سیاه دارد 
و کمى از زیتون درشت تر است. میوه ها بر روى شاخه هاى سبز به 
طور خوشه اى شکل مى گیرند و در ابتدا کوچک و سبز رنگ بوده که 
به تدریج بزرگ تر شده و رنگ آن به سرخى میل کرده، و در نهایت 

به رنگ سیاه در مى آید.»
کرم پور با بیان اینکه این میوه حاوى انواع ویتامین ها و مواد معدنى 
است، گفت: «خوردن جمبو به دلیل وجود این مواد مفید به عالوه 
آنتى اکسیدان ها بر عملکرد طبیعى بدن تأثیر مثبتى دارد. همچنین 
بخش هاى دیگر گیاه جمبو نیز داراى ارزش دارویى هستند؛ خصوصًا 
هسته  آن به درمان و کنترل بیمارى قند یا دیابت و کاهش عوارض 

آن کمک مى کند.»
میوه رسیده جمبو داراى هسته بزرگى بوده و قسمت خوراکى آن نرم 
و آبدار، شیرین و خوشمزه با ته مزه ترش است. از میوه جمبو مى توان 

سرکه، ژله و انواع شربت ها را تهیه کرد. 

غول دیابت را با این 
میوه جنوبى به زانو در آورید 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آگاه باشــید! خداونــد بــراى خوبى هــا مردمــى و بــراى حق ســتون هاى 
اســتوارى و براى اطاعت نگهدارنده اى قرار داد. هر گامى که در اطاعت 
بر مى دارید، یاورى از طرف خداى سبحان وجود دارد که زبان ها به نیروى 
آنها سخن مى گویند و دل ها با کمک آنها استوارند، براى یارى طلبان یاور و 
براى شفاخواهان شفادهنده اند. بدانید! بندگانى که نگاهدار علم خداوندند و 
آن را حفظ مى کنند و چشمه هاى علم الهى را جوشان مى سازند، با دوستى خدا 

با یکدیگر پیوند دارند و یکدیگر را دیدار مى کنند.
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