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چرا باید به تمام 
غذاها 

زردچوبه بزنیم؟

کمین خطر پشت دروازه هاى اصفهان 
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ارزش واقعى سهام عدالت 
افزایش یافت

آغاز آیین هاى دهه فجر 
در اصفهان

شبکه آب 
بافت تاریخى اصفهان 

بهسازى مى شود
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حضور رهبر انقالب
 در مرقد مطهر امام (ره)

زردچوبه، این ادویه زرد و نارنجى که محبوبیت 
زیادى در آشپزى هندى، آسیاى جنوب 

شرقى و خاورمیانه دارد، از قرن هاى کهن در 
سرزمین هایى مانند هند به عنوان نوعى گیاه 

دارویى هم مورد استفاده قرار ...

همزمان با آغاز ایــام ا... دهه فجر و در آســتانه 
چهل ودومین سالروز پیروزى شکوهمند انقالب 
اســالمى، حضرت آیت ا... خامنه اى در نخستین 
ساعات صبح روز یک شــنبه در مرقد بنیانگذار 
کبیر انقالب اسالمى حاضر شدند و با قرائت نماز 
و قرآن، یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران 

را گرامى داشتند.  
رهبر انقالب اسالمى همچنین با حضور بر مزار 
شــهیدان عالى مقام بهشــتى، رجایى و باهنر و 
شهداى حادثه هفتم تیر 1360، علّو درجات آنان 

را از خداوند متعال مسئلت کردند. 
حضرت آیت ا... خامنه اى سپس در گلزار شهیدان 
ســرافراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان 

اسالم و ایران درود فرستادند.
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خسارت آلودگى هوا به اصفهان در هر سال:خسارت آلودگى هوا به اصفهان در هر سال:
  88 میلیارد دالر میلیارد دالر
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10 نمونه مشکوك به کروناى انگلیسى و عادى انگارى غیرعادى

سروش رفیعى: 

در سپاهان همه چیز سر جاى خودش است
براى سروش رفیعى ســوت پایان بازى اخیر مقابل شهرخودرو حرف هاى مضاعفى 

داشت.
 این بازیکن محبوب ســابق پرســپولیس که دوران حضورش در سپاهان به بیش از 
یکسال مى رسد، لحظه اى را در ذهن خود تصور مى کند که محرم نویدکیا سرمربى 

تیمش را از دور تماشا مى کرده؛ مربى اى که در آستانه ...
8
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در صفحه 5 بخوانید

الیحه بودجه 1400 
شهر اصفهان تقدیم 
شوراى  اسالمى شهر

 شد

علت پیروزى امام خمینى(ره) ایمان راسخ به خدا بود
آیت ا...طباطبایى نژاد:

3
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کیانى کیانى 
در سپاهاندر سپاهان
 نمى ماند نمى ماند

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد تأمین هریک از متریال زیر را از طریق مناقصه عمومى 
به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید:
1- بلوك پلى استایرن استاندارد کندسوز

2- ورق هاى پلى اورتان 
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز سه شــنبه مورخ 99/11/14 لغایت روز سه شنبه مورخ 
99/11/21 با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و نسبت به 
خرید اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/11/25 
به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان به نشانى، اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا 
اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، طبقه همکف به کدپستى 8165875841 تحویل و یا از 

طریق پست سفارشى ارسال نمایند. تلفن 36622001- 031 (داخلى 115)

آگهى مناقصه

شرکت عمران و مسکن اصفهان

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روز شنبه 
به تاریخ  99/11/25

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/11/26
دریافت اسناد: سایت اینترنتى

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031
نام روزنامه: نصف جهان(داخلی 395 )

تاریخ انتشار: 1399/11/13

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

99-4-244
اجراى کلکتور فاضالب سه راهى 

روستاى مهرانجان به مینادشت منطقه 
فالورجان (با ارزیابى کیفى)

940,000,000  28،280،182،380جارى

99-4-245

اجراى کلکتور فاضالب خروجى از 
روستاى مهرانجان تا ایستگاه پمپاژ و 

سه راهى مهرانجان منطقه فالورجان (با 
ارزیابى کیفى)

23،557،368،645800,000,000جارى

99-4-246
عملیات اجرایى بخشى از شبکه جمع 

آورى فاضالب روستاى محمدیه 1 منطقه 
فالورجان(با ارزیابى کیفى)

24،255،063،443820,000,000جارى

99-4-247
اصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه 

پنج شهر اصفهان
(با ارزیابى کیفى)

344,000,000  8،452،873،555جارى

99-4-248
اجراى باقیمانده شبکه فاضالب محله 

سورچه سیاهبوم شهر کرکوند مبارکه (با 
ارزیابى کیفى)

303,000,000  7،083،548،042جارى

99-4-175/4
           عملیات احداث شیرخانه نیروگاه 

3,548,357,453177,500,000جارىشهید منتظرى
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آنچه از آلبوم 
حامد بهداد
 باید بدانیم

 بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت فنل رزین - ســهامى خاص دعوت 
مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده   که رأس ســاعت  00 : 09  صبح   مورخه

  25 /  11 / 1399 روز  شنبه  به  آدرس اصفهان خیابان توحید جنوبى کوچه عابدى پالك 8    
به کد پستى  8173939311     تشکیل مى گردد  حضور بهم رسانید.

دستورجلسه  :مجمع عمومى فوق العاده   ساعت  00 : 09   صبح مورخه  25 /  11  / 1399 
-   تغییر نشانى شرکت 

آگهى دعوت شرکت  فنل رزین    - سهامى خاص
 شماره ثبت  11229   شناسه ملى 10260322866   

هیئت مدیره شرکت

در سپاهان
براى سروش رفیعى

داشت.
 این بازیکن محبوب
یکسال مى رسد، لح
تیمش را از دور تماش

ت 
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ارزش واقعى ســهام عدالت با توجه بــه روند صعودى 
بورس و نمادهاى مربوطه نسبت به هفته قبل افزایشى 

شده است.
بر این اساس ارزش واقعى این سهام تحت تأثیر نوسانات 
بازار افزایشى یا کاهشى مى شود. براى مثال هفته گذشته 
ارزش واقعى سهام با ارزش اولیه 500 هزار تومان، به زیر 
ده میلیون تومان رسیده بود و ارزش واقعى سهام عدالت 
با ارزش اولیه یک میلیون تومــان به 18 میلیون و 500 

هزار تومان هم رسید.
ســهام عدالت با ارزش اولیه 532 هزار تومان نیز در روز 
شنبه هفته گذشته (چهارم بهمن ماه) 9 میلیون و 640 

هزار تومان بود و ارزش واقعى ســهام عدالت با ارزش 
اولیه 492 هزار تومان نیز به هشت میلیون و 910 هزار 

تومان رسید.
اما با توجه به روند صعودى بورس در روز شــنبه هفته 
جارى، ارزش ســهام عدالت نیز افزایشــى بود و ارزش 
واقعى ســهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومان 
به 19 میلیون و 270 هزار تومان، بــا ارزش اولیه 532 
هزار تومانى به ده میلیون و 220 هزار تومان و با ارزش 
اولیه 492 هزار تومانى بــه 9 میلیون و 450 هزار تومان 
افزایش یافت. البته این مباحث درحالى مطرح مى شود 
که سهامداران شخصاً امکان معامله سهام خود را ندارند.

عضو هیئت رئیسه مجلس مى گوید: امروز مردم براى 
تهیه نان شب خود محتاج هســتند و افزایش دو برابرى 

یارانه ها براى این کار صورت گرفته است.
حجت االسالم علیرضا سلیمى تأکید کرد: واقعیت این 
است که بعضى از خانواده ها ســفره شان کوچک شده 
و توان تهیه نان هم ندارند. ســئوال اینجاست براى این 
بخش از جامعه که به اصطالح به نان شب محتاج است 
چه باید کرد؟ بنابراین کمیســیون تلفیق و مجلس یک 

بخش ویژه براى آنها در نظر گرفته است.
سلیمى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه دو برابر شدن 
یارانه ها در بین مردم نگرانى به وجــود آورده که مبادا 

تورم بیشتر از آنچه هست بشــود، براى رفع این نگرانى 
راهکار مجلس چیســت، اظهار کرد: بلــه نقدینگى در 
حال خلق  شدن اســت و نگرانى مردم بجاست اما این 
نقدینگى به دست اهلش نرسیده است؛ یعنى مردم فقط 
دود و چوبش را خورد ه  و کبابــش را دیگران خورده اند. 
از این رو حرف مجلس شــوراى اســالمى در افزایش 
یارانه ها این اســت که مردم کف جامعه باید از امکانات 

بهره مند شوند.
وى گفت: مجلس براى جلوگیرى از تورم، ساز و کارهایى 
دارد و در بودجه راه هایى براى این کار در نظر گرفته شده 

است./4444

ارزش واقعى سهام عدالت 
افزایش یافت

مردم دودش را خورد ه  اند 
کبابش را دیگران 

50 بسته مواد مخدر 
بلعیده شد

   ایرنا | فرمانده هنــگ مرزى تایباد گفت: 50 
بسته هروئین فشرده بلعیده شده در گذرگاه زمینى 
دوغارون این شهرستان خراسان رضوى از معده 
دو تبعه افغانستانى خارج شــد. سرهنگ محمد 
چراغ افزود: نیروهاى مســتقر در پاسگاه ایست و 
بازرسى 17 شهریور مرز دوغارون تایباد حین کنترل 
مسافران ورودى به کشور از سوى افغانستان به دو 
نفر از اتباع این کشور مشکوك شده و آنان را مورد 
بازرسى قرار دادند. وى ادامه داد: در این ارتباط یک 
کیلو و 69 گرم مواد افیونى از نوع هروئین فشرده از 

معده این متهمین خارج شد.

کنسرت رایگان ساالر 
   ایران آرت | ساالر عقیلى در صفحه اینستاگرام 
خود خبر از برگزارى کنسرت رایگان خود در تاریخ 
14 بهمن در ساعت 21 داد. این کنسرت که با نام 
براى تمام ایران برگزار خواهد شد از طریق صفحه 
اینستاگرامى این هنرمند و اپلیکیشن روبیکا براى 
عموم و به صورت رایگان پخش خواهد شد. عقیلى 
در خاتمه افزوده است: یک اتفاق بى نظیر را برایتان 

رقم زده ایم.

حذف 2 مجرى موفق 
   صبا | با اعالم نام مجریان نشســت هاى سى 
و نهمین جشنواره ملى فیلم فجر دیده مى شود که 
منصور ضابطیان و فرزاد حسنى که در دو سال گذشته 
جشنواره ملى فیلم فجر یعنى دوره سى و هفتم و سى 
و هشتم مجرى نشست ها بودند، حذف شدند و به 
جاى آنها حمیدرضا مدقق و علیرضا غفارى اجراى 
نشست ها را برعهده دارند. این در حالى است که فرزاد 
حسنى در دو سال گذشته بیشترین نظرات مثبت را از 
اهالى رسانه و منتقدان براى اجراى نشست ها دریافت 
کرده بود و اتفاقاً منصور ضابطیان نیز جزو مجریان 

موفق نشست ها بوده است.

خداحافظ «موز»! 
   ایســنا | رئیس اتحادیه بار فروشان مشهد 
با اشــاره به افزایش قیمت موز گفت: اگر با همین 
رویه پیش برویم احتماًال در آینده موز براى فروش 
نخواهیم داشت. حیدر ســاکن برجى در ارتباط با 
موزهاى منطقه سیستان و بلوچستان، که محصول 
داخلى هســتند و قیمت کمترى دارنــد، افزود: 
موزهایى که خودمان در کشور تولید مى کنیم بسیار 
محدود هستند و موزهاى وارداتى استان سیستان و 
بلوچستان از پاکستان وارد مى شود که شاید قیمت 
کمترى داشته باشد اما کیفیت بسیار ضعیفى دارد 
و گاهى حدود 30درصد از وارادت موز پاکســتان 

ضایعات ایجاد مى کند./4449

ما زباله سازها
   ایرنا | معاون آموزش و مشارکت هاى مردمى 
سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه روزانه 
58 هزار تن زباله در کشــور تولید مى شود، گفت: 
ترویج سبک زندگى مبتنى بر «مصرف به اندازه 
نیاز» و توجه به محیط زیست به عنوان یک عامل 
اساسى براى حفظ حیات است. ژیال مهدى آقایى 
اظهار کرد: مشکالت زیست محیطى عمدتاً حاصل 
رشد تکنولوژى و صنعتى شــدن جوامع است، اما 
مسائل فرهنگى و رفتارى نیز اثرات مستقیمى در 

تشدید این معضالت خواهند داشت./4450

اینترنت ارزان مى شود
   برتریــن ها | با تصویب کمیســیون تنظیم 
مقررات، تعرفــه اینترنت زیرســاخت 25درصد 
کاهش یافت. با اعمال این کاهش قیمت در شرکت 
ارتباطات زیرســاخت، قیمت اینترنت براى ارائه 
دهندگان خدمات و نهایتًا مصرف کننده نهایى به 

میزان قابل توجهى کاهش خواهد یافت.

دنبال گرانى اند؟!
   برترین ها | محمد مهاجــرى، فعال اصولگرا در 
توییتى از عزم برخى نمایندگان براى گرانى اجناس در 
دولت روحانى خبر داد. کارشناسان درجلسات  بودجه به 
 نمایندگان مجلس گفته اند ناشیگرى و سیاست بازى آنها 
به زودى قیمت ارزاق عمومى از جمله  نان و  مرغ و  روغن 
و... را تا سه برابر افزایش مى دهد. جوابى که شنیده اند 
این بوده: این موضوع در ماه هاى آخردولت فعلى اتفاق 

مى افتد و خیلى هم خوب است!

من عملگرا هستم!
   ایسنا | محمدرضا عارف در پاسخ به این پرسش 
که آیا قصد حضور در انتخابــات 1400 را دارید، گفت: 
برخى چهره ها از مــن تقاضاى حضــور در انتخابات 
داشته اند، اما من تاکنون موضعى نگرفته ام. به هر حال 
اگر قرار است عملکرد افراد از جمله من در موقعیت هاى 
مختلف از جمله مجلس بررسى شود، متوجه باشند که 
من عملگرا و نتیجه گرا هستم. نمى شود رفتار یک مقطع 
زمانى یک فرد با یک مقطع زمانى فرد دیگر مقایسه شود، 

زیرا شرایط متفاوت است. /4448

اخبارخنده دار
   ایســنا | على مطهرى، نماینده پیشین مجلس با 
انتقاد از برنامه هاى صدا و سیما گفت: اگر اخبار خودمان را 
از صداوسیما گوش دهید خنده تان مى گیرد. مى بینید یک 
آدم نظامى راجع به واکسن، ساخت مسکن، پاالیشگاه و 

برجام نظر مى دهد و دولت غایب است.

منتقد، مشاور شد
   کافه سینما | محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شوراى اسالمى مجرى سابق شبکه  افق صداوسیما و 
منتقد فعلى رئیس سازمان، وحید یامین پور را، به عنوان 
مشاور و دبیر کارگروه تحول فرهنگى انتخاب کرد. او در 
سال هاى گذشته، خودش را «کم وبیش منتقد» قالیباف 

معرفى کرده بود.

شکایت از سیلى زن 
   خبــر گــزارى صداوســیما | رئیس هیئت 
نظارت بر رفتــار نمایندگان مجلس دربــاره پرونده 
برخورد نماینده مردم سبزوار با سرباز راهور گفت: با 
فرمانده نیروى انتظامى پیرامون اتفاقى که بین آقاى 
على اصغر عنابستانى و ســرباز راهور افتاده صحبت 
کردم و سردار حسین اشــترى گفت نیروى انتظامى 
گزارش را تهیه و براى دادســتانى ارسال کرده است. 
قاضى زاده هاشمى تصریح کرد: راهور ناجا مستقیم 

به مجلس شکایت نکرد. 

توهین نماینده دوم
   برنا | نماینده ســبزوار در مجلــس گفت: فضاى 
رسانه اى تبدیل شده به عده اى شعبان بى مخ که از کاه 
کوه مى سازند. بهروز محبى نجم آبادى گفت: آدم هایى 
هستند که دروغ پردازى مى کنند حادثه ها را بزرگنمایى 
مى کنند مانند خطاى عنابستانى که در آن بزرگنمایى 
صورت گرفت.  این نماینده در پاســخ به این سئوال که 
فکر نمى کنید این توهین به فضاى رســانه اى کشور 
است، اظهار کرد: منظورم با عده اى است که در ماجراى 
محمدعلى نجفى واقعیت را وارونه نشان دادند ولى در 

ماجراى عنابستانى بزرگنمایى کردند.

ما مقصریم
   انتخاب | محسن هاشمى، رئیس شوراى شهر 
تهران در جلســه علنى دوازدهم بهمن این شــورا 
گفت: امروز اگر پس از 42سال، بخش قابل توجهى 
از افکار عمومى احســاس مى کند که دین و دنیاى 
جامعه به چالش کشیده شده اســت، به معناى آن 
است که ما در تحقق اهداف انقالب به خوبى عمل 

نکرده ایم./4447

خبرخوان

در حالى که «دونالد ترامپ» در انتظار استیضاح خود توسط 
سنا است و بسیارى از دموکرات ها امیدوارند براى همیشه از 
شر او رها شوند، جریان ترامپیسم در حال قدرت گیرى در 
قلب کنگره آمریکاســت. پیش از این نیز گفته شده بود که 
شبه ترامپ ها در آمریکا مى توانند ظهور کنند و جریان راست 
افراطى با نابودى یک شخص از بین رفتنى نیست؛ اما کسى 
تصور نمى کرد که این جریان اینقدر زود قدرت گرفته و شبه 
ترامپ ها در همین سال 2020 که سال سقوط ترامپ است 

به قدرت برسند.
«CNN» در یکى از گزارش هاى اخیرش به یکى از این 
شبه ترامپ ها پرداخته است. او «مدیسون کاثورن»، نماینده 
جدید کارولیناى شــمالى در مجلس نمایندگان است. او با 
25 سال ســن، جوان ترین عضو کنگره و اولین دهه نودى 
(میالدى) است که وارد مجلس مى شود. کاثورن همچنین 
یک جمهورى خواه افراطى و طرفدار ترامپ است و شباهات 

بسیارى به او دارد.
کاثورن در سال 2014 در سن 18 سالگى، هنگام بازگشت از 
سفر تعطیالت بهار در فلوریدا تصادف شدیدى کرده، مجروح 
شد و مجبور شد روى ویلچر بنشیند. این امر باعث شد وارد 
دفاتر حقوقى شده و به عنوان منشى مشغول به کار شود. از 
آن به بعد به سیاست وارد شــد و به سرعت توانست مراتب 

موفقیت را طى کند.
طبق گفته نویسنده «CNN»، با توجه به سن کم کاثورن 
و عقاید راســت تندش مى توان از همین حاال او را ترامپ 
آینده دانست. کاثورن هم ثروتمند است، هم کم سن و سال و 
بى تجربه و هم به شدت پوپولیست. شواهد گویاى این است 
که جمهورى خواهان به دنبال یک جانشــین براى ترامپ 
هستند. آنها از شخص دونالد ترامپ بریده اند اما به دنبال این 
هستند که شمایل او را در سیاست حفظ کنند. کاثورن جوان 

بهترین گزینه براى هدایت این شمایل است.
طبق گفته «CNN»، توییت هاى او مانند ترامپ به شدت 

جنجالى است. او همچنین بارها گفته که از طریق ارتباطات 
به قدرت رسیده نه ساز و کارهاى قانونى. مدیسون کاثورن 
همچنین تأکید کرده اســت که یک سیاســتمدار در رأس 
قدرت نیست تا کارى کند، بلکه در قدرت است تا کسى باشد.
منظور او این اســت که قصد یک سیاستمدار باید این باشد 
که از طریق البى با درون و بیرون ساختار قدرت، برقرارى 
ارتباط، استفاده از رسانه و سایر اقدامات، خود را در بین مردم 
و سیاستمداران مشهور کرده و تبدیل به یک چهره کند، نه 
اینکه به دنبال انجام برخى کارها و پیشــبرد برخى اهداف 

باشد. این دقیقًا تعریف پوپولیســم است. کاثورن به شدت 
به دنبال این هدف است و به این تعریف قائل است. او یک 
پوپولیست واقعى اســت، حتى از ترامپ هم عوام فریب تر 

است.
کاثورن همچنین از مخالفان سرســخت زدن ماســک و 
محدودیت هاى کرونایى اســت. او در همین راســتا، یک 
کارخانه تولید ماسک راه اندازى کرد و ماسک هایى را تولید 

کرد که روى آنها نوشته شده بود: «بى فایده».
نماینده جــوان کنگره همچنین از جمله مخالفان شــدید 

استیضاح ترامپ اســت. او معتقد به حمل سالح است و در 
پیامى جنجالى گفته که در جلسات کنگره سالح گرم حمل 

خواهد کرد تا مورد هجوم مخالفان قرار نگیرد.
«CNN» در پایان مقاله  خود، با اشــاره به این شــواهد 
مى نویسد: این جوان نمایان کننده جریان ترامپیسم است. 
او همان میل محض و کور اســت که مى خواهد توجهات 
را به خود جلب کند و سعى دارد بخش هاى جدى کار را از 
بین ببرد. او همان ترامپ است که نو تر شده و به خودآگاهى 

بیشترى رسیده است.

نماینده 25 ساله کنگره، پا جاى پاى رئیس جمهور سابق مى گذارد

با «ترامپ» آینده آمریکا آشنا شوید

نایب رئیس کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس با انتقاد از برخى رفتارها در 
سال هاى اخیر در ارتباط با دریافت مهریه مى گوید: متأسفانه شاهد هستیم 
که برخى زنان تجارت مى کنند، ما نباید با این حرف ها از گسستن زندگى ها 
با طمع هاى مالى برخى زنان حمایت کنیم و اجازه دهیم این مسائل آبروى 
اسالم و انقالب اسالمى را ببرد. حسن نوروزى گفت: اینکه چشم مان را ببندیم 
و به هر نحوى بگوییم قبلت و بعد هم دادگاه ها و دادسراهاى ما پشتوانه تجارت 
برخى زنان بشوند بى معنى است. وى افزود: مواردى هست که خانمى متارکه 
کرده و از شوهرش جدا شده و دوباره ازدواج کرده و در زندگى جدید دو بچه 
دارد، اما هنوز دارد مهریه ازدواج سابقش را مى گیرد یا پرونده اى وجود داشت 
که زنى در آن واحد در حال دریافت چهار مهریه به صورت اقساط بود./4442

روزنامه «دنیاى اقتصاد» در گزارشــى از تغییر معنادار 
منوى برخى رستوران هاى پایتخت نوشته است. در این 

گزارش از جمله آمده است: 
«مشاهدات میدانى از سطح شــهر تهران حاکى از آن 
است که رستوران هاى جنوب شــهر چلوکباب برگ را 
از منوى شان حذف کرده اند و حتى برخى جاها خورشت 
را با گوشت مرغ ســرو مى کنند .غذاهاى جدیدى مانند 
زرشک پلو با اسکلت مرغ یا چلو با استخوان قلم و برنج و 
دنبه به فهرست غذاهاى این رستوران ها اضافه شده اند. 
سفارش اصلى این رستوران ها ســه پرس برنج با یک 

خورشــت قیمه یا قرمه سبزى اســت. فروش اصلى 
کبابى هاى سیار هم بال، ته مرغ و دنبه است.»

یک رســتوراندار به این روزنامه مى گوید: «برنج االن 
کیلویى 36 تا 37 هزار تومان شده، قیمت گوشت و مرغ 
هم نسبت به پارسال بیش از 100 درصد افزایش داشته، 
اما هیچ رســتوراندارى قیمت هاى خــود را اینقدر باال 
نبرده، چون مى دانیم مردم نمى توانند خرید کنند، همین 
امر سبب شده برخى از غذا ها مثل باقالى پلو با ماهیچه، 
گوشــت، ماهى، ســلطانى و برگ از منوى بسیارى از 

رستوران ها حذف شوند. »/4445

روزنامه «همشهرى» در گزارشى به کالبدشکافى یک 
ابهام در ماجرایى که چندى پیش رخ داد پرداخته است. 

این روزنامه نوشت:
نزدیک به دو هفته پس از حادثه آتش ســوزى کانکس 
معلمان در سردشــت دزفول، با وجود اینکــه دو نفر از 
حادثه دیدگان جان خود را از دســت داده اند و سه معلم 
دیگر در بستر بیمارى هســتند، هنوز نه علت حادثه به 
درستى مشــخص شــده و نه هیچیک از مسئوالن یا 
زیرمجموعه هاى آموزش و پرورش مسئولیت آنچه به 

وقوع پیوسته را پذیرفته اند.
در روزهاى اول حادثه اعالم شــد برخــورد صاعقه به 
کانکس سبب آتش سوزى شده است، اما امید بن عباس، 
مدیرکل مدیریت بحران اســتان خوزستان گفته؛ طى 
بررسى هاى کارشناســى هیچ اثرى از برخورد صاعقه 
در بیرون کانکس مشــاهده نشــده و در عوض برخى 
برآمدگى هاى داخل به بیرون در بدنه کانکس، نشــان 
مى دهد منشأ حریق داخلى بوده اســت. وى افزود: در 
محل حادثه گاز پیک نیک نیز وجود داشــته اما با توجه 

به اینکه براى معلم ساکن در کانکس غذاى گرم ارسال 
مى شده،  نیازى به کپســول گاز وجود نداشته است. بن 
عباس نهایتًا گفته، با توجه بــه اینکه در بین مصدومان 
عارضه ریوى ناشى از استشمام گاز مشاهده شده علت 
را کارشناسان مسئول بررسى موضوع آتش سوزى بر اثر 

گاز اعالم کرده اند.
این در حالى اســت که آموزش  و پرورش خوزســتان در 
اطالعیه اى که سه روز پس از حادثه صادر کرده، علت حادثه 

را برخورد صاعقه به کانکس برشمرده است. /4443

وزیر نفت بابیان اینکه بــازار نفت پدر و مادر نــدارد و براى گرفتن آن 
مشکلى نیســت گفت: خیلى عالقه مند بودم تولید نفت ایران به شش 
میلیون بشکه در روز برســد برخى فکر مى کردند خام فروشى است، اما 
پول نفت باید صرف اقتصاد کشور شود و به صندوق توسعه ملى برود و 

نباید وارد بودجه شود.
بیژن زنگنه در پاسخ به سئوالى درباره نقاط ضعف و قوت وى در دوران 
وزارتش گفت: نقطــه قوتم را دیگران باید بگوینــد، اما در دیدگاه هایم 
سرســخت بودم، دنبال زنده باد و مرده باد شنیدن نبودم و نیستم. سعى 
کردم آنچه منفعت ملى بود انجام دهم. نقطه ضعفم هم این بود که این 

دوره وزیر (نفت) شدم./4446

بنابر آمار اعالم شــده توســط ســازمان پزشکى قانونى کشــور، در 9 
ماه ســال جارى، 611 نفر در کشــور بــر اثر برق گرفتگــى جان خود 
را از دســت داده اند که از این تعــداد، 550 نفر مــرد و مابقى (61 نفر) 

زن بودند.
بنابر این آمار، استان هاى تهران، خوزستان و فارس به ترتیب با 94، 70 
و 48 متوفى، بیشترین آمار مرگ ناشى از برق گرفتگى را در بازه 9ماهه 

سال جارى داشته اند.
همچنین در این مدت، استان هاى چهارمحال و بختیارى با یک، اردبیل 
با سه و خراسان شــمالى و جنوبى هر کدام با چهار متوفى، کمترین آمار 

فوت ناشى از برق گرفتگى را به خود اختصاص داده اند

611 نفر در 9 ماه خشک شدند!زنگنه: بازار نفت، پدر و مادر نداردمهریه، دکان تجارت برخى زنان شده

«زرشک پلو با اسکلت مرغ» و «برنج و دنبه»!

باالخره کانکس معلمان چرا آتش گرفت؟

عضو شوراى عالى آموزش و پرورش درباره بازگشایى مدارس 
در شرایط کرونا اظهار کرد: در تمام کشورها، مدارس آخرین 

گزینه هستند که براى پیشگیرى از کرونا تعطیل مى شوند.
على اصغر فانى با اشــاره به عوارض تعطیلى مدارس افزود: 
مى توان به افت تحصیلى به ویژه در دوره ابتدایى و پایه هاى 
اول و دوم اشاره کرد؛ دانش آموز اول ابتدایى که نه خواندن و 
نوشتن مى داند، چطور مى تواند از فضاى مجازى استفاده کند!

فانى دومین عارضــه تعطیلى مــدارس را ترك تحصیل 
دانش آموزان دانست و گفت: تعداد زیادى دانش آموز به دلیل 
نداشتن امکانات براى استفاده از آموزش مجازى از کالس  

درس محروم شده و ترك تحصیل مى کنند؛ با این شرایط  
رشد بیسوادى در کشور افزایش پیدا مى کند.

عضو شوراى عالى آموزش و پرورش ادامه داد: یادگیرى در 
فضاى مجازى از لحاظ تربیتى بسیار کم اثر است با این روند 

در آینده با یک نسل کم سواد روبه رو خواهیم شد.
وى با اشــاره به چند توصیه براى بازگشایى مدارس گفت: 
بازگشایى مدارس در این شرایط باید تدریجى باشد و لزومى 
ندارد در یک تاریخ مشخص همه مدارس بازگشایى شوند 
ما باید با توجه به شرایط و موقعیت هر منطقه این موضوع را 

تدریجى انجام دهیم.

ترك تحصیل به دلیل تعطیلى طوالنى مدت مدارس کشور!
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خسارت طوفان در اصفهان
وزش شدید باد و طوفان به تاسیسـات برق و بخش 
کشـاورزى برخى شهرسـتان هاى اسـتان اصفهان 
خسارت وارد کرد. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهـان گفت: سـرعت وزش بـاد در برخى مناطق 
استان به 70 تا 100 کیلومتر در ساعت رسید و منجر 
به سـقوط 20 اصله درخت، چهار پایه روشنایى برق، 
تخریب چهار سـقف گلخانه، مرغدارى و دامدارى و 
تعدادى داربست در شهرستان  هاى نایین ، شهرضا، 
دهاقان و شرق اصفهان شد. وى افزود: طوفان و گرد 
وغبار موجب اختالل در تردد جاده اى در مناطق جاده 

فرودگاه اصفهان و شرق نایین شد.

بهره بردارى از جرثقیل
 50 تنى

جرثقیـل سـقفى 50 تنى سـالن جدیـد ریخته گرى 
مداوم فوالد مبارکه با اتکا به توان متخصصان داخلى 
و بدون حضور هرگونه مشـاور یا کارشناس خارجى، 
پس از پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز مراحل ساخت، 
حمل، نصب و تسـت، مورد بهره بردارى قرار گرفت. 
احسـان شـیروانیان، کارشـناس اجراى پروژه هاى 
جنبى و پشـتیبانى چابک سـازى و افزایش سـرعت 
جابه جایى تختال ها و در عین حال افزایش ایمنى را از 
اهداف کلیدى این پروژه برشمرد و افزود: در طراحى 
و سـاخت این جرثقیل از به روزترین تکنولوژى هاى 

جهان استفاده شده است.  

تله مترى مخازن ذخیره آب
با توجه به لزوم کنترل و مانیتورینگ تأسیسات تأمین 
و توزیـع آب، دومین مخـزن از مخازن روسـتاهاى 
سطح شهرستان مبارکه به سیستم تله مترى با قابلیت 
کنترل از مرکز شهرستان مجهز شد. با استفاده از این 
سیسـتم، امکان رصد کردن ارتفاع و دبى ورودى به 
شبکه در هر لحظه از شبانه روز میسر مى باشد. الزم 
به ذکر اسـت پیش از این مخـزن 1000 متر مکعبى 
مجتمع 14 روسـتاى فخرآباد به سیستم تله مترى و 
تله کنترل منطقه متصل شده بود. هزینه اجراى این 
پروژه از محل اعتبارات جـارى و بالغ بر 500 میلیون 

ریال مى باشد.

ترمیم
 425 متر ترانشه آسفالت 

عملیـات ترمیـم 425 متـر ترانشـه آسـفالت در آبفا 
منطقـه 2  بـه مرحله اجـرا درآمـد. الزم بـه توضیح 
اسـت این فعالیت اصالحی در پی تخریب آسفالت و 
حفاري هاي صـورت گرفته که مربـوط به حوادث و 

نصب انشعابات بوده در دستورکار قرارگرفت.

گازگرفتگى یک خانواده 
مدیرحوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان از 
گازگرفتگى سه عضو یک خانواده در فالورجان خبر 
داد. غفور راستین بیان داشـت: آنها به دلیل نقص در 
نصب دودکش آبگرمکن دچار گاز گرفتگى شدند. وى 
افزود: در این حادثه گازگرفتگى  یک مرد29 سـاله، 
یک زن 22 ساله و فرزند 20 ماهه دچار گازگرفتگى 
شـدند که خوشـبختانه این حادثه هیچ مـورد فوتى 

نداشت.

همکارى مخابرات با بانک ها
مدیر مخابرات منطقه اصفهان در دیدارهاى جداگانه 
با مدیران شعب سرپرسـتى بانک هاى شهر و قرض 
الحسـنه مهر ایران در اسـتان اصفهان، ضمن دیدار 
و گفتگو با ایشـان بر افزایش سـطح همکارى هاى 
دوجانبه تاکید کرد. اسماعیل قربانى گفت: امیدواریم 
که  بانک ها در راستاى نقش حمایتى خود از صنایع 
بتوانند با حمایت از فعالیت هـاى مخابرات به عنوان 
بزرگترین شـرکت حوزه ارتباطات کشور، در ارتقاى 
سـطح ارتباطات و بهبود زیرسـاخت هاى مخابراتى 
نقش موثـرى ایفا کننـد. در ایـن دیدارهـا حضار بر 
افزایش سطح همکارى هاى دوجانبه و انعقاد تفاهم 

نامه هاى فى مابین تاکید کردند.

خبر

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
اگر امام(ره) به کمک مردم پیروز شدند علتش این بود 
که ایشان در برابر سختى ها سستى به خود راه ندادند و 

به خداوند ایمان راسخ داشتند.
آیت ا... طباطبایى نژاد در مراســم چهــل و دومین 
ســالروز پیروزى انقالب اســالمى، آغاز دهه فجر و 
یادواره 217 شــهید انقالب که در گلستان شهداى 
اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: اگر در برابر دشمن 
عقب نشــینى کنیــم توفیــق پیــروزى نصیبمان 
نمى شــود. یکى از نکات مهم در انسان هاى مؤمن 
نترسیدن از دشمن است. امام خمینى(ره) دل به خدا 

بسته بود و کسى که مرشــد خود را خداوند قرار دهد 
موفق است.

امام جمعه اصفهان گفت: امــام على(ع) مى فرمایند 
«کســى که به خدا پناه برد در امان اســت» و امام 
راحل(ره) بعد از زندان که به قم آمدند فرمودند به هیچ 
وجه ترسى به خود راه ندادم. چگونه مى شود شخصى 
چنین دل بزرگى داشته باشد؟ هیچکس شجاع تر از 
امام معصوم نیست و شجاعت مربوط به قدرت قلب 
اســت. ویژگى امام که همه باید به آن طرف حرکت 
کنیم پناه به خدا است و اگر در مسیر خدا حرکت کنیم 

پیروز هستیم.

معاون بهره بردارى و توســعه آب شرکت آب و فاضالب 
اصفهان گفت: شبکه آب بخشى از بافت تاریخى اصفهان 
حدفاصل میدان امام على(ع) تا میدان امام (ره) با توجه به 

اهمیت جهانى آن بهسازى مى شود.
ناصــر اکبرى افــزود: این اقــدام به دلیل فرســودگى 
بخش هایى از شــبکه توزیع آب و با هدف ایمن ســازى 
در راســتاى حفظ بناهاى تاریخى و آثار میراث فرهنگى 

انجام مى شود.
وى با بیان اینکه عملیات بهســازى شبکه آب بازارهاى 
تاریخى اطراف میدان امام(ره) و میدان امام على (ع) انجام 
شد ادامه داد: از سوى دیگر توزیع آب در شبکه انتقال آن 

ناحیه بهبود خواهد یافت و به سود مشترکان خواهد بود. 
معاون بهره بردارى و توســعه آب شرکت آب و فاضالب 
اصفهان طول مسیر مورد اشاره را حدود سه کیلومتر اعالم 
و خاطرنشان کرد: شــهردارى عملیات عمرانى بهسازى 

سنگفرش ها را انجام مى دهد.
اکبرى با اشاره به خیابان سپه در مناطق پیرامونى میدان 
تاریخى امام (ره) اظهارداشت: عملیات اصالح شبکه آب 

آن خیابان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وى با بیان اینکه عملیات بهسازى شبکه آب خیابان سید 
على خان از خیابان هاى فرعى گذر تاریخى چهارباغ افزود: 

اصالح شبکه این مسیر به طول 600 متر انجام شد.

شبکه آب بافت تاریخى 
اصفهان بهسازى مى شود

علت پیروزى امام خمینى(ره) 
ایمان راسخ به خدا بود

  آرمان کیانى|
کروناى جهش یافته انگلیسى وارد اصفهان شده است؟  
مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان معتقد اســت این طور نیست چون بعد از ارسال 
10 نمونه مشــکوك به کروناى انگلیسى از اصفهان به 
انستیتوپاســتور تهران، متخصصــان پایتخت گفته اند 
بررسى ها نشــان داده هیچ کدام از این نمونه ها حاوى 

ویروس جهش یافته کرونا نبوده است.
اما از ســوى دیگر، هشــدارها درباره احتمال بروز پیک 
چهارم کرونا در اســتان اصفهــان باال گرفته اســت. 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در این زمینه 
هشدار داده  اوایل دى ماه رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
مقابله با شیوع کرونا حدود 90 درصد بود که شاهد روند 
کاهشى بیمارى کووید 19 بودیم اما حدود 2 هفته گذشته 

با روند ثابتى روبه رو بوده ایم و در روزهاى گذشته این روند 
صعودى شده اســت و مراجعات به مطب ها، اورژانس و 
کلینیک ها افزایش یافته است. آرش نجیمى اعتقاد دارد 
زنگ هشدار براى اســتان اصفهان به صدا درآمده است 

چون شرایط به سمت عادى انگارى غیرعادى مى رود.
بر اســاس آخرین رنگ بندى وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى نیز سه شهرستان تیران و کرون، اردستان 
و گلپایگان از وضعیت کم خطر به وضعیت خطر متوسط 
تغییر کرده اســت. هر چند هشت شهرســتان چادگان، 
خمینى شهر، خوانســار، دهاقان، فریدن، نایین، نطنز و 
کاشان هم از وضعیت زرد خارج و وارد وضعیت آبى با خطر 
کم شدند اما نجیمى با اشــاره به احتمال افزایش آمار در 
روزهاى آینده مى گوید: اگر این روند در روزهاى آتى ادامه 
یابد، با یک شیب بسیار صعودى از روند ابتالء و بسترى 

مواجه خواهیم شد.
البته رضا فدایى، مدیر مرکز بیمارى هــاى واگیر مرکز 
بهداشت اســتان اصفهان کمى خوش بینانه تر به ماجرا 
نگاه مى کند.  او مى گوید: ممکن است بیمارى در ابعادى 
که در گذشته بود برنگردد اما نوساناتى را خواهیم داشت. به 
گفته فدایى، در حال حاضر میزان ابتالء به کرونا در استان 
اصفهان به یک نهم دوران پیک این بیمارى کاهش یافته 
است، البته باید توجه داشت که طى چند هفته شاهد روند 
نزولى این بیمارى بودیم امــا در روزهاى اخیر این روند 

نزولى ثابت شده است.
وى با بیان اینکه در برخى از شهرستان هاى استان شاهد 
افزایش تعداد بیماران مبتال به کرونا هستیم، اضافه کرد: 
شــاید این دلیل افزایش شناســایى افراد مبتال به دلیل 

توسعه فعالیت هاى بیماریابى بوده است.

10 نمونه مشکوك به کروناى انگلیسى و عادى انگارى غیرعادى

کمین خطر 
پشت دروازه هاى اصفهان

ثبت نــام مرحله اول طــرح محدوده 
ترافیک شهر اصفهان آغاز شد.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه طرح محدوده 
ترافیک اصفهــان با هــدف کاهش 
ترافیک وســایل نقلیه در مرکز شــهر 
و بهبود وضعیت نــاوگان حمل و نقل 
عمومى است، گفت: این طرح در چند 
مرحله اجرا مى شود که مرحله اول آن از 
روز یکشنبه کلید خورد و اواخر فروردین 
سال 1400 عملیات اجرایى طرح آغاز 

خواهد شد.
مسعود بنده خدا با بیان اینکه مرحله اول 
اجراى طرح محدوده ترافیک با هدف 

ثبت اطالعات 28 هزار خانواده ســاکن داخل محدوده 
اســت گفت: در مراحل بعد در زمینه صدور مجوز هاى 

روزانه و کوتاه مدت براى ساکنان،پیش بینى هاى الزم 
در نرم افزار صدور مجوز اجرا مى شود.

وى افزود: شهروندان ســاکن محدوده طرح، مدارك 

احراز مالکیت خودرویى و سکونت خود 
را ارائه خواهندکــرد که جزئیات طرح، 
مدارك مورد نیــاز و مراحل ثبت نام از 
 Trafficzone.isfahan.ir ســامانه

فراهم مى شود.
بنده خدا گفت: هزینه صدور مجوز طرح 
محدوده ترافیک براى ســاکنان داخل 
محدوده پس از احراز هویت و بررسى 
مدارك با تخفیــف 80 درصدى صادر 

مى شود.
محدوده طرح ترافیک، همان هســته 
مرکزى شهر اصفهان است که با عنوان 
محدوده طــرح زوج یا فرد شــناخته 
مى شــود. طبق زمان بندى مشخص، 
طرح زوج یا فرد کنار گذاشته شده و طرح جدید جایگزین 

آن مى شود.

مرحله اول طرح محدوده ترافیک شهر اصفهان کلید خورد

معاون محیط زیست انسانى ســازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: تحقیقات دانشگاهى نشــان مى دهد که 
ساالنه حدود هشت میلیارد دالر خسارت زیست محیطى 

هوا به کالنشهر اصفهان وارد مى شود.
مسعود تجریشى روز یکشنبه در نشست عقد توافق نامه 
تشکیل کنسرسیوم مراکز علمى پژوهشى استان اصفهان 
در حوزه محیط زیست در دانشگاه اصفهان افزود: بر اساس 
مطالعاتى که کنسرسیوم دانشگاه هاى برتر کشور انجام 
داد مشخص شد که در هر سال این حجم باال از خسارت 
زیست محیطى هوا به کالنشهر اصفهان تحمیل مى شود.

وى که بصورت آنالین (برخط) در این نشســت شرکت 
کرد با بیان اینکه بیشــتر صنایع در شعاع 50 کیلومترى 
کالنشهر اصفهان مستقر است، اظهار داشت: 80 درصد 

صنایع آالینده اصفهان در همین محدوده تمرکز دارند.
تجریشى با اشاره به مشکالت زیست محیطى اصفهان 
تصریح کرد: آب در این استان چالشى جدى است که به 
مساله ملى تبدیل شده و گرد و غبار ایجاد شده در تاالب 

گاوخونى نیز سالمت مردم را به خطر انداخته است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: پایش 
صنایع در استان اصفهان به کنسرســیوم مراکز علمى 

پژوهشى در حوزه محیط زیست واگذار مى شود و پس از 
گذشت چند ماه و کسب تجربه، این کار براى چهار استان 
فارس، خراسان رضوى، آذربایجان شرقى و خوزستان نیز 

انجام خواهد شد.
در این نشســت توافق نامه کنسرســیوم مراکز علمى 
پژوهشى استان اصفهان در حوزه محیط زیست بین هفت 
دانشــگاه و مرکز علمى و پژوهشى شامل دانشگاه هاى 
اصفهان، صنعتى اصفهان، علوم پزشکى اصفهان، پیام 
نور استان اصفهان، آزاد استان اصفهان، کاشان و شهرك 

علمى و تحقیقاتى اصفهان منعقد شد.

خسارت آلودگى هوا به اصفهان در هر سال: 8 میلیارد دالر

آغاز آیین هاى دهه فجر در اصفهان

اراضى کشاورزى خارج از  اصفهان در حال 
بلوك بندى است

262 طرح صنعت برق در استان آماده افتتاح 
در دهه فجر

اصالح سامانه روشنایى پل خواجو

آیین هاى ویژه گرامیداشــت چهل و دومین سالگرد 
پیروزى انقالب اســالمى و ســالروز ورود حضرت 
امام خمینى (ره) به میهن اســالمى در اصفهان آغاز 

شد.
زنگ انقالب دیروز ساعت 9 و 33 دقیقه  همزمان با 
سالگرد ورود تاریخى حضرت امام خمینى به میهن، 
در برخى از واحد هاى آموزشــى استان اصفهان و به 
صورت نمادین با حضور استاندار و مدیر کل آموزش 
و پرورش استان در هنرستان دخترانه کاردانش هنر 

آیین شهر خور نواخته شد.
همچنین به مناسبت 12 بهمن، سالروز ورود تاریخى 
امام (ره) به میهن، سوت قطار هاى راه آهن اصفهان 
به صدا در آمد و رژه موتــورى از فرودگاه بین المللى 
شهید بهشتى اصفهان و همچنین مزار شهداى گمنام 
در خوراسگان به سمت گلســتان شهداى اصفهان 

برگزار شد.

دیروز ناقوس کلیساى وانک در محله جلفاى اصفهان 
به یمن ورود ســالروز بازگشــت امام خمینى (ره) به 
کشورمان به صدا درآمد تا بار دیگر به جهانیان ثابت 
شود، طلوع انقالب اســالمى خواسته تمام گروه ها و 

قومیت ها و مذهب ها در ایران بوده است.
همزمان با آغاز بهاِر چهل و  دومین سالگرد پیروزى 
انقالب اســالمى ،22بالگرد پایگاه  هوانیروز ارتش 
جمهورى اسالمى با پرواز  در آسمان اصفهان اقتدار  
هوانیروز ارتش جمهــورى اســالمى را به نمایش 

گذاشتند.
همچنین با آغاز دهه فجر انقالب اسالمى و سالروز 
ورود امام خمینى (ره) به میهن، بیش از هزار تاکسى 
در اصفهان شامل تاکســى هاى فرودگاه، سرویس 
مدارس، آژانس ها و تاکســى هاى بى سیم حدفاصل 
چهارراه فرایبورگ تا گلستان شــهداى اصفهان را 

پیمودند./4440

مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان اصفهان با اشاره 
به ساخت وسازهاى غیرقانونى در محور آزادراه شرق 
اصفهان گفت: متأسفانه در سال هاى اخیر در حریم 
و محور آزادراه شــرق اصفهان ســاخت و سازهاى 
غیرقانونى انجام شده و برخوردهاى الزم با آن صورت 
گرفته تا زمینه تسریع در تکمیل پروژه و اتصال آن به 

جاده شیراز در سال آینده فراهم شود.
علیرضا صلواتى با اشــاره به تغییــر کاربرى اراضى 
کشــاورزى محدوده شــرق اصفهان، اظهــار کرد: 
متأسفانه اتفاق بدى در استان ما در حال رخ دادن است 
که ما با بخشى از آن درگیر بوده و آرام آرام و با استفاده 
از ظرفیت قانونى در حال عبور از آن هستیم. در واقع 
هرچه از خروجى هاى اصفهان به سمت شرق پیش 
مى رویم مى بینیم که اراضى کشاورزى بدون رعایت 

گذربندى و حداقل موارد ترافیکى در حال تفکیک و 
بلوك بندى است.

وى درباره مشکل آزادسازى اراضى محدوده آزادراه 
شرق اصفهان خاطرنشان کرد: کریدور شمال- جنوب 
کشور مصوبه سال 55 بوده و نزدیک به 45 سال قدمت 
دارد؛ بخش عمده آزادسازى هاى این کریدور تا پیش 
از سال 70 انجام شده بود و تا سال 93 نهادهاى متولى 
برخوردهاى الزم را با ســاخت و سازهاى غیرقانونى 
انجام مى دادند، اما از ســال 93 در یــک کیلومتر از 
محور آزادراه شروع به تفکیک، ویالسازى و باغ سازى 
مى شود و این کار از آن سال به بعد ادامه یافته و حتى 
تا سال گذشته که پیمانکار ما در حال اجراى عملیات 
ســاخت محور آزادراه بود، این ســاخت و سازهاى 

غیرقانونى همچنان ادامه داشت.

به مناسبت دهه مبارك فجر، 262 طرح صنعت برق 
در استان اصفهان آماده بهره بردارى شد.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان گفت: براى 
اجراى این تعداد طرح کوچک و بزرگ در حوزه برق  
رسانى، ایجاد روشنایى معابر و بازسازى شبکه هاى 
برق شهرى و روستایى بیش از 107 میلیارد و 766 

میلیون تومان هزینه شده است.
حمیدرضا پیرپیران افزود: این طرح ها با هدف ایجاد 
ظرفیت سازى براى برقرارى انشــعابات جدید در 
شهر ها و روستا هاى شهرستان، تبدیل شبکه هاى 

هوایى به زمینى، کاهش خاموشى ها و کاهش تلفات 
برق عملیاتى مى شود.

وى گفت: با بهــره بردارى از ایــن طرح هاى برق 
رســانى زمینه ظرفیت ســازى براى رسیدگى به 
درخواست هاى جدید مردم، افزایش ضریب پایدارى 
شــبکه هاى برق با بهره بردارى از 220 دســتگاه 
پســت زمینى و هوایى و 27 کیلومتر کابل کشــى 
فشار متوسط و ضعیف زمینى و 122 کیلومتر شبکه 
فشار متوسط و ضعیف هوایى در شهرستان اصفهان 

فراهم شده است.

معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان در نشست 
با مدیر کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 
دستى بر لزوم بهینه سازى روشنایى پل هاى تاریخى 
خواجو و سى و ســه پل تاکید کرد و گفت: با توجه به 
لزوم نوسازى و بهســازى تأسیسات شهرى، پس از 
پایان عمر مفید آن و طبق برنامه زمان بندى سامانه 

نت، نگهدارى پیشگیرانه، بهینه سازى و اصالح پل 
تاریخى خواجو آغاز شده است. حسین امیرى افزود: 
شهردارى اصفهان هر ســال با اعتبارى بیش از 70 
میلیارد تومان براى بهینه ســازى تأسیسات شهرى 
شامل روشــنایى پارك ها، نورپردازى ابنیه تاریخى، 

آب نما ها و شبکه آبیارى فضاى سبز هزینه مى کند.



0404فرهنگ 3967دوشنبه  13 بهمن  ماه   1399 رهفرهسال هفدهم

جشنواره فیلم فجر امســال در میان 16 فیلم راه یافته به 
بخش ســوداى ســیمرغ، میزبان 4 فیلم با مضمون دفاع 

مقدس است.
دو فیلم «تک تیرانداز» (على غفارى) و «منصور» (سیاوش 
سرمدى) بخشى از زندگى دو شهید دفاع مقدس را به تصویر 
مى کشــند. «یدو» (مهدى جعفرى) به صورت مستقیم 
سالهاى دفاع مقدس را به نمایش مى گذارد و فیلم «روزى 
روزگارى در آبادان» (حمیدرضا آذرنگ) فیلمى اجتماعى با 

پس زمینه جنگ آماده شده است.
«یدو»، جنگ از نگاه کودك و نوجوان

«یدو» به کارگردانى مهدى جعفرى در آبادان تولید شــده 
است که پس از 61 جلسه فیلمبردارى آماده شد. جعفرى در 
این فیلم که در گونه دفاع مقدس و کودك و نوجوان است، 
اولین ماه هاى جنگ تحمیلى را در آبادان در حال محاصره 

به تصویر کشیده است.
مهدى جعفرى، کارگردان «یدو» که پیش از این 23 نفر را 
ساخته، در این باره گفت: خاطرات نوجوانى من در خوزستان 

با وقایع ایــن دوران گره خورده و همیشــه خود را موظف 
مى دانستم که اگر کارى از دستم بر مى آید براى ثبت این 
واقعیت ها و نمایش چهره  نســل جوانى کــه در آن زمانه 
زیسته اند، انجام دهم، در نهایت خاطرات برخى از شهداى 
نوجوان آبادان و خاطرات خودم از روزهاى ابتدایى جنگ در 

اهواز بعد از حدود یک سال کار، فیلم نامه فیلم «یدو» شد.
ستاره پسیانى و میالد صویالوى بازیگران اصلى این فیلم 

سینمایى هستند.
«تک تیرانداز»، روایت فرمانده شهید

فیلم سینمایى «تک تیرانداز» اثرى قهرمان محور و برشى 
کوتاه از حضور حماســى بهترین تک تیرانداز دوران دفاع 
مقدس است که در قالب یک داســتان اکشن توسط على 
غفارى روایت شده است. شهید عبدالرسول زرین از زبان 
همرزمان و اطرافیان اش تک تیرانداز آشناى جبهه ها است 
که همرزمانش او را گردان تک نفــره و چریکى مخلص 
نام نهادند. در این فیلم کامبیز دیربــاز، امیررضا دالورى، 
على رضا کمالى، عبدالرضا نصارى، انوش معظمى، حسین 

پوریده، حسین شــریفى، عبدالحلیم تقلبى، اسمعیل خلج، 
مهدى شیخ عیســى، گورا نگم و برخى دیگر از بازیگران 

سینما به ایفاى نقش پرداختند.
«منصور»، روایت شهید ستارى

فیلم ســینمایى «منصور» با نام قبلــى «اوج 110» به 
کارگردانى سیاوش سرمدى و مشاور کارگردانى علیرضا 
داوودنژاد روایتى ازبخشــى از زندگى شــهید تیمســار 
ستارى است. این فیلم سال گذشــته تولید شد اما براى 
حضور در جشــنواره فیلم فجر آماده نشد و به جشنواره 
سى وهشتم نرسید. این فیلم ســینمایى به نویسندگى 
و کارگردانى ســیاوش ســرمدى و تهیه کنندگى جلیل 
شعبانى با نگاهى به بخش هایى از زندگى شهید ستارى 
و طراحى و تولید  اولین جنگنده کامال ایرانى ساخته شده 
که در آن بخشــهاى ناگفته از هشت سال دفاع مقدس 

روایت شده است.
محســن قصابیان، لیندا کیانى، حمیدرضا نعیمى، علیرضا 
زمانى نســب، ســید جواد هاشمى، قاســم زارع، از جمله 

بازیگران فیلم منصور هستند.
«روزى روزگارى در آبادان» و پس زمینه اى از 

جنگ
اولین فیلم بلند حمیدرضا آذرنگ با موضوعى جذاب با پس 
زمینه دفاع مقدس آماده شده است . ماجراى خانواده اى که 
مجبورند در موقعیتى محبوس شوند زیرا بمبى به جامانده از 
جنگ مانع زندگى عادى آنها مى شود. در این فیلم فاطمه 
معتمد آریا، محســن تنابنده، الهام شفیعى، هیراد آذرنگ، 
ســهیل جمالى، امیرحســین ابراهیمى در این فیلم نقش 

آفرینى دارند.
در خالصه داستان فیلم آمده است: در آبادان، سال 1381 
خانواده پنج نفــرى مصیب چرخیده در آخرین روز ســال 
مشغول خرید شب عید هستند، اما به دلیل حال بد مصیب که 
ناشى از گرفتارى اش به مواد مخدر است کشمکشى میان 
آن ها در مى گیرد و در اوج تالش خیرى مادر خانواده براى 
به آرامش رساندن خانواده به ناگاه اتفاقى غیرمنتظره همه 

آن ها را غافلگیر مى کند و ...

از «تک تیرانداز» و «منصور» تا «یدو» 
و «روزى روزگارى در آبادان»

قهرمان هاى 
جنگ در 

جشنواره امسال
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یدو» 
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هزار هیچ اولین آلبوم استودیویى رســمى بهداد که ضبط آن در سال 96 آغاز شــد، از دهم بهمن به صورت فیزیکى و دیجیتال در دسترس 
مخاطبان قرار دارد. بهداد که هم خواننده آلبوم خود است هم تهیه کننده آن در هزار هیچ به سراغ موسیقى پاپ نرفته است. کار آهنگسازى این 
آلبوم را بهداد به طور مشترك با مسعود فیاض زاده، هنرمند صاحب سبک مشهدى انجام داده است. فیاض زاده از فعاالن موسیقى آلترناتیو و 

گیتاریست و آهنگساز گروه موسیقى ماینس وان است.
در تولید اولین آلبوم رسمى حامد بهداد نوازندگان و موزیسین هاى جریان موسیقى راك و آلترناتیو ایران وى را همراهى کردند. هزار 

هیچ 7 قطعه دارد که در همگى آن ها از اشعار حافظ استفاده شده است.
این اما اولین تجربه حامد بهداد در زمینه موسیقى نیســت. او پیش از این به عنوان خواننده در آلبوم ها و کنسرت هاى گروه 

دارکوب حضور داشت و قطعاتى را نیز در فضاى راك و بلوز با همکارى مسعود فیاض زاده منتشر کرده بود. عالوه بر این ها، 
بهداد در یک قطعه به نام میعادگاه با رضا یزدانى همکارى داشت. او در فیلم سینمایى «مجنون لیلى» قطعه اى در حال و 

هواى موسیقى پاپ اجرا کرد و در فیلم «نیمه شب اتفاق افتاد» نیز قطعه  اى مشهور از موسیقى گلها را بازخوانى کرد. 
بهداد در سریال «دندون طال» هم موسیقى کوچه باغى را تجربه کرد.

ناشر آلبوم هزار هیچ در ایران نشر کوك و ناشر بین  المللى آن زنگ رکوردز است.
ارسال نسخه  هاى فیزیکى پیش خرید شده این آلبوم که پیش فروش آن از ابتداى بهمن ماه آغاز شده بود، از دهم 
بهمن ماه آغاز شده است. آلبوم هزار هیچ به شکل دیجیتال در تمام پلتفرم  هاى بین  المللى از جمله اسپاتیفاى، آمازون 
میوزیک، یوتوب میوزیک، آى تونز، گوگل  پلى و غیره در دسترس است و در ایران هم نسخه دیجیتالى آن از سایت 

بیپ تونز قابل تهیه است. فروش فیزیکى آلبوم هم در سایت تیکوك ادامه دارد.

آنچه از آلبوم حامد بهداد باید بدانیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز افخمى کارگردان سینما و تلویزیون در برنامه «خارج از کادر» شبکه 
آى فیلم از چگونگى ساخت اولین مجموعه مستند جنگى تلویزیون در ماه هاى نخستین آغاز جنگ 

تحمیلى سخن گفت.
این فیلمساز ایرانى اظهار کرد: در بهار یا تابستان سال 58 به طور رسمى در واحد تدوین صداوسیما 
مشغول به کار شدم. من و مهرزاد مینویى و محمدرضا معینى که مثل سه یار دبستانى بودیم هر جا 
که کار بود، مى رفتیم و کار مى کردیم. سید مرتضى آوینى یک سال بعد آمد، ولى ما از ابتدا در این 
گروه کار مى کردیم و فیلم ها را مونتاژ مى کردیم، همان جا با سید 
مرتضى آوینى آشنا و رفیق شدیم. مدتى بعد جنگ ایران و 
عراق شروع شــد که به آبادان رفتیم. از اهواز که عبور 
کردیم، یک نفر آمد وســط جاده اهواز و گفت که جلو 

نروید، تانک هاى عراقى روى جاده اند.
وى اضافه کرد: در آن شــرایط از ســنگربندى ها در 
آبادان و خرمشــهر و جاهایى که درگیرى تشــدید 
مى شــد، فیلم گرفتیــم و نتیجه کار 5 قســمت 30 
دقیقه اى مستند شد که در آبان 59 روى آنتن رفت و من 
اولین مستندساز جنگى تلویزیون شدم. این مجموعه 
که «ما ایستاده ایم» نام داشت، به سرعت نمایش داده 
شد. به نظرم مجموعه «حقیقت» 
ســید مرتضــى آوینى که 
اولین مجموعه مستند 
حسابى جنگى بود، 
در آذر ماه شروع 
به پخش شد.

که کار بود، مى رفتیم و کار مى کردیم. سید مرتضى آوینى یک سال بعد آمد، ولى ما از ابتدا در این 
گروه کار مى کردیم و فیلم ها را مونتاژ مى کردیم، همان جا با سید

مرتضى آوینى آشنا و رفیق شدیم. مدتى بعد جنگ ایران و 
عراق شروع شــد که به آبادان رفتیم. از اهواز که عبور 
کردیم، یک نفر آمد وســط جاده اهواز و گفت که جلو 

نروید، تانک هاى عراقى روى جاده اند.
وى اضافه کرد: در آن شــرایط از ســنگربندى ها در 
آبادان و خرمشــهر و جاهایى که درگیرى تشــدید 
0 قســمت 30 5 کار و نتیجه 5مىشــد، فیلم گرفتیــم

9دقیقه اى مستند شد که در آبان 59 روى آنتن رفت و من 
اولین مستندساز جنگى تلویزیون شدم. این مجموعه 
که «ما ایستاده ایم» نام داشت، به سرعت نمایش داده 
شد. به نظرم مجموعه «حقیقت» 
ســید مرتضــى آوینى که 
اولین مجموعه مستند 
حسابى جنگى بود،

در آذر ماه شروع 
به پخش شد.

در آستانه پخش سریال «دادستان» به کارگردانى مسعود ده نمکى و تهیه کنندگى محمد 
خزاعى، پوستر این محصول جدید مرکز ســیمافیلم رونمایى شد. طراحى این پوستر 

برعهده حامد داورى زاده بوده است.
مجموعه تلویزیونى «دادستان» سریالى اکشن و پلیسى است که در 17 قسمت با 
محوریت عدالت خواهى و فسادستیزى آخرین مراحل پس تولید را سپرى 

مى کند و به زودى روى آنتن شبکه سه سیما مى رود.
در خالصه داستان این سریال آمده است: «دادستان» یک 

سریال تخیلى است و مربوط به هیچ دولتى نمى شود!
محمد کاسبى، سیدجواد هاشمى، هومن برق نورد، برزو 
ارجمند، على سلیمانى، بهنوش بختیارى، سحر قریشى، 
علیرضا استادى، کاوه سماك باشى، اصغر نقى زاده، هلیا 
امامى، رضا توکلى، محمود مقامى، نگار فروزنده، نیما 
شاهرخ شاهى، مجید شهریارى، شیوا خسرومهر، فریبا 
ترکاشوند، فرج ا... گل ســفیدى، ابراهیم کوهخایى، 
حمید متقى، مختار ثائقى، مریم وانشــانى، یاســمن 
ترابى، مجید قادرى و... در ســریال «دادستان» بازى 

مى کنند./4441

پوستر سریال «دادستان» ده نمکى رونمایى شد

بهروز افخمى: 
اولین مستندساز جنگى هستم

سریال نوروزى شــبکه 3 که براى پخش در ایام عید 
آماده مى شود به مراحل آخر فیلمبردارى خود نزدیک 

شد.
بوتیمار به کارگردانى علیرضا نجف زده و تهیه کنندگى 
مهران مهام، یکى از سریالهایى است که براى پخش 
در نوروز 1400 آماده مى شود. فیلمبردارى این سریال 
که با هنرمندى بازیگران مطرح همراه است همچنان 
ادامه دارد و براى پخش از شــبکه 3 آماده مى شــود. 
سریال بوتیمار مراحل نهایى فیلمبردارى را در شمال 
کشور مى گذراند. بیشتر سکانس هاى این سریال در 

فضاى باز ضبط مى شوند. 
علیرضا نجف زاده که تجربه ســاخت سریال نوروزى 
زوج یا فرد را در سال 98 دارد براى بهار 1400 با سریال 

بوتیمار مهمــان مخاطبان خواهد بود. این ســریال 
داســتانى از ماجراهاى ســفر نوروزى یک کارمند به 

شمال کشور را روایت مى کند.
در خالصه داستان سریال بوتیمار آمده است:

بوتیمار همیشه در تشنگى به سر مى برد اما آن هنگام 
که به رودخانه و یا دریا مى رســد، نگران مى شود که 
مبادا آب دریا تمام شود و او از تشنگى بمیرد، پس آب 
نمى خورد و تشــنه مى ماند ... بوتیمار همیشه نگران 

فرداست.
بازیگران ســریال بوتیمار عبارتنــد از: حمید لوالیى، 
مرجانه گلچین، هدایت هاشمى، ساناز سماواتى، بهزاد 
رحیم خانى، سپند امیر سلیمانى، اشکان اشتیاق، على 

صبورى، سارا مقربى و ...

سریال «بوتیمار» به ایستگاه پایانى نزدیک مى شود
شــبکه آى فیلم برنامه جدید «14 اینــچ» را در قالب گفت و 
گوهاى امین زندگانى با دســت اندرکاران تولید سریال هاى 

نوستالژیک ایرانى روى آنتن مى برد.
فرزام محبى، تهیه کننــده و کارگردان برنامــه «14اینچ» با 
بیان اینکه برنامه گپ وگفتى اســت با بازیگران و کارگردانان 
ســریال هایى که در حال حاضر یا پیش تر از این، در آى فیلم 
بازپخش شده اســت، افزود: برنامه ساختارى گفت وگومحور 
دارد و یک گپ شبانه درباره سریال هایى است که طى سال ها از 
شبکه پخش شده و اقبال زیادى بین مخاطبان پیدا کرده است.

او با اشــاره به اینکه مدت زمان تقریبى هر قسمت 50 دقیقه 
است، بخش هاى مختلف برنامه را شامل گفت وگو با بازیگران 
و کارگردانان، آیتم موسیقى و خاطره بازى برشمرد و ادامه داد: 

یک بخش استندآپ کمدى هم در ساختار برنامه طراحى شد 
که با اجراى میثم درویشان پور ارائه مى شود.

محبى درباره انتخاب امین زندگانى براى اجراى این برنامه ابراز 
کرد: بررسى هاى زیادى انجام دادیم و سرانجام از بین بسیارى 
از گزینه ها، امین زندگانى به دلیل سواد رسانه اى و کسوت در 
حوزه نمایش و بازیگرى و لحن و ادبیات متناســب با رویکرد 
برنامه انتخاب شده و اجراى برنامه را پذیرفت. کارگردان برنامه 
جدید شبکه آى فیلم با اشــاره به اینکه پیمان قانع طراح دکور 
برنامه است، گفت: در لوکیشن خاص و متقاوتى میزبان مهمانان 
هستیم. فرم دکور به نحوى است که مخاطب یک تلویزیون 
مى بیند و مهمانان داخل آن مى نشــینند. او اضافه کرد: ضبط 
تعدادى از قسمت ها انجام شده و همچنان در حال ضبط هستیم 

و تالش مى کنیم اولین قسمت برنامه از 22 بهمن آغاز  شود. 

گفتگوى امین زندگانى با عوامل سریال هاى نوستالژیک 

به نظر مى رسد سوپرفن هاى مجموعه فیلم هاى «ماتریکس»، 
اسم فیلم چهارم این فرنچایز را پیدا کرده باشند. در شرایطى 
که هنوز به شکل رســمى، نام این پروژه ى مبهم نگاه داشته 
شــده، اعالم نشــده؛ رددیت از قول یک کاربرش که با یک 
نفر از گروه در تماس بــوده، خبر داده که نــام فیلم احتماال

 The Matrix: Resurrections خواهد بود، به معناى 
«ماتریکس: رستاخیزها». اطالعات بســیار اندکى از پروژه 
در دست اســت و عالقه مندان به خصوص مى خواهند بدانند 
شخصیت هاى کیانو ریوز و کرى آن ماس، به چه بهانه اى بار 

دیگر زنده خواهند شد و به فیلم بازخواهند گشت.

عنوان 
«ماتریکس 4» 

کشف شد!

  عطیه مؤذن / خبرگزارى مهر |

  پیوند مرزوقى / خبرگزارى ایسنا |
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طلســم ذوب آهن شکسته شــد. سبزپوشان 
اصفهان در هفته سیزدهم لیگ بیستم باالخره 
توانستند با برترى 3 بر 2 برابر تیم نساجى اولین 
پیروزى خــود را در رقابت هــاى فصل جارى 
جشــن بگیرند. رقابتى که هم جدال و حاشیه 
داشت، هم کارت هاى زرد و قرمز، هم یک والى 
زیبا و نقطه عطف آن هم توپى بود که در ثانیه 

18 به تور دروازه قائمشهرى ها چسبید.
توپى که توسط مهاجم بلندقامت گاندوها روانه 
دروازه نساجى شد. فوتبالیستى از دیار صربستان 
که فصل پیش جانشین ارســالن مطهرى در 
ذوب آهن شــد تا مشــکالت این تیم را در فاز 
هجومى برطرف کند و به جرأت مى توان گفت 
تا به اینجا در هر دیدارى که به میدان رفته خط 
دفاع حریف را آزار داده  و گل هاى زیبایى براى 

سبزپوشان به ثمر رسانده است.
«دارکو بیــدوف» در فصل جارى توانســته با 
عملکرد درخشــانش در نوك حمله ذوب آهن 
دو رکورد را هم از آن خود کند؛ اولین دبل لیگ 
بیســتم که طى ســه دقیقه در نخستین هفته 

رقابت هاى این فصل در برابر فوالد به نام خود 
ثبت کرد و سریع ترین گل این فصل که با پاى او 
روز جمعه در هجدهمین ثانیه بازى از خط دروازه 

نیما میرزازاد عبور کرد.
هرچند این بازیکن خارجــى تنها مهره کلیدى 
ذوبى ها نیســت که با نمایش هاى درخشانش 
توانسته در امر گلزنى براى این تیم مؤثر ظاهر 
شود اما وجود عنصر تهاجمى همچون دارکو در 
خط حمله هر تیمى مى تواند خیال سرمربى آن 
تیم را از این جهت راحت کند. فوروارد ششدانگى 
که اگرچه در میدان مســابقات زیــاد پا به توپ 
نمى شود اما با جاگیرى مناسب و هوش باالى 
خود از کمترین موقعیتى کــه در اختیارش قرار 
مى گیرد بــه بهترین نحو اســتفاده مى کند و 
زهرش را به تیم حریف مى ریزد و اگر با همین 
فرمان پیش رود بــه رقیب سرســختى براى 
مهاجمان برتر لیگ در کسب آقاى گلى تبدیل 

خواهد شد.
چه بســا اگر ایــن بازیکــن ابتــداى فصل با 
بدشانسى مواجه نمى شــد و دو سه بازى را به 
علت ابتال به بیمارى کرونا و مصدومیت از دست 

نمى داد، االن نامــش در جــدول گلزنان در 
رده هاى باالترى قرار داشــت و تیم ذوب آهن 

هم گرفتار بحران نتیجه گیرى نمى شد.
اما نباید فراموش کرد که بخت با ذوب آهن یار 
بوده که توانسته قبل از تصویب قانون منع جذب 
بازیکن خارجى با این مهاجم قرارداد امضا کند 
و همچنین شــانس آورده که در پنجره نقل و 
انتقاالت تابســتانى، برخالف ســایر بازیکنان 
کلیدى خود، موفق شده این فوتبالیست را راضى 

به ماندن در جمع سبزپوشان اصفهان کند.
و اال با توجه به اینکه اکثر مهاجمان خوب ایرانى 
یا راهى لیگ هاى معتبر خارجى شــده بودند و 
یا در تیم هاى مدعى لیگ برتر توپ مى زدند، 
دست مسئوالن باشگاه ذوب آهن با وجود قانون 
جدید بــراى جذب مهاجم جانشــین دارکو در 
پوســت گردو مى ماند. همانطور که االن براى 
تقویت خط حمله تیمشان و جذب فوروارد جدید 
که همچون این بازیکن صرب عالوه بر شــم 
گلزنى باال، بى حاشیه هم باشد، کاسه چه کنم 
دست گرفته اند و دست به دامان مهاجمان مازاد 

تیم هاى دیگر شدند./4436

از اولین دبل طى 3 دقیقه تا
عضو معترض و کنار گذاشــته شــده  سریع ترین گل؛

ســابق باشــگاه ذوب آهن به عنوان 
مدیریت جدید باشگاه ذوب آهن انتخاب 

و معرفى شد.
ذوب آهن در امتداد نتایــج بدى که در 
رقابت هاى لیگ نوزدهم کســب کرد، 
در رقابت هاى لیگ بیســتم هم شرایط 
خوبى ندارد؛ هر چند کسب پیروزى 3 بر 
2 مقابل نساجى مازندران تا حدودى به 
کادر فنى این تیم و رحمان رضایى پس 
از ماه ها دلهــره و اضطراب آرامش داد، 
اما جواد محمدى مدیرعامل باشگاه که 
طى یک و نیم ســال اخیر با بیمارى نیز 
درگیر بوده، دوران مدیریت ســختى را 
در راس مدیریت باشــگاه تجربه کرد و 
درنهایت دیروز و پس از جلسه اى که با 
حضور اعضاى هیئت مدیره و یزدى زاده 
مدیرعامل کارخانــه ذوب آهن برگزار 
شد، جاى خود را به مجتبى فریدونى داد.
فریدونى در دو مقطع و در سال 1394 تا 
1395 و همینطور سال 1398 تا 1399 
یکى از اعضاى هیئت مدیره باشگاه  و در 
واقع تنها سوابق ورزشى او به عنوان یک 
چهره اقتصادى در تیم باشگاه سبزپوش 

استان اصفهان رقم خورده است.
نگاهى بــه رزومه عضــو هئیت مدیره 
سابق باشــگاه ذوب آهن و مقاالتى که 
او در نشــریات مختلف به چاپ رسانده، 
نشان مى دهد که ذوب آهن مى تواند به 
داشتن یک چشم انداز مالى و اقتصادى 
روشن با حضور این مدیر جدید امیدوار

 باشد.
نکته جالب توجه اینکه فریدونى قبل از 
شروع رقابت هاى لیگ بیستم، با انتشار 
یک استورى به انتخاب رحمان رضایى 
در شــرایطى که گزینه هــاى دیگرى 
با باشــگاه مذاکره کرده بودند، واکنش 
نشان داد و البته خیلى زود از هیئت مدیره 
کنار رفت. فریدونى حاال مدیرعامل ذوب 
آهن شــده در حالى که رحمان رضایى 
همچنان سرمربى اســت و باید دید او 
چقدر بــه رحمان فرصــت خواهد

 داد.

پایان جواد!

کیانى در سپاهان
نمى ماند 

سروش رفیعى: 

در سپاهان همه چیز سر جاى خودش است
براى سروش رفیعى ســوت پایان بازى اخیر 
مقابل شهرخودرو حرف هاى مضاعفى داشت.

 این بازیکن محبوب ســابق پرســپولیس که 
دوران حضورش در سپاهان به بیش از یکسال 
مى رســد، لحظه اى را در ذهن خــود تصور 
مى کند که محرم نویدکیا ســرمربى تیمش را 
از دور تماشــا مى کرده؛ مربى اى که در آســتانه 
صدرنشینى لیگ، شکســتى ناباورانه را مقابل تیم هم 

تیمى سابقش در تیم ملى تحمل کرد.
سروش که سال گذشته با رحمتى همبازى بود و سابقه 
دوستى طوالنى اى با گلر سابق تیم ملى فوتبال ایران 
دارد، درباره این شکست مى گوید: به آقاى رحمتى 
تبریک مى گویم. تیم ایشان برد خوبى در اصفهان به 
دســت آورد. اما حقیقت اینکه هنوز باور نمى کنم که 
در خانه سه بر یک شکست خورده باشیم؛ 

در حالى که گل اول بازى را زده بودیم و باید همه چیز طبق روال 
پیش مى رفت.

رفیعى در ادامه مى گوید: پنالتى اى که دادیم و بازى به تســاوى 
کشیده شد، تمرکز تیم به هم ریخت و تا آخر بازى نتوانستیم شرایط 
طبیعى خودمان را به دســت بیاوریم. در حالى که به نظرم با توجه 
به نمایش هفته گذشته مقابل نفت آبادان و همانطور که هواداران 
از ما انتظار داشتند، مى شد بازى را برد و به صدر جدول رسید. در 
اینباره قطعا ما بازیکنان مقصر هستیم و من واقعا از اینکه نتوانستیم 
خواســته هاى کادر فنى و آقاى نویدکیا را در زمیــن پیاده کنیم، 

شرمنده هستم و بابت این مسئله از این ایشان عذر مى خواهم.
 از سروش که در تیم هاى مختلف با مربیان مختلفى کار کرده در 
مورد ســطح مربیگرى محرم نویدکیا مى پرسیم. این ملى پوش 
ســابق ایران در پاســخ مى گوید:« قبل از هر چیزى باید به این 
نکته اشــاره کنم که شــهرتى که آقاى نویدکیا بابت شخصیت و 
کاراکترشان در فوتبال ایران دارند، کامال بجاست. چیزى هم که 

ما هم از ایشــان مى بینیم، اخالق و رفتار و منش فوق العاده اى 
اســت که آدم را تحت تاثیر خودش قرار مى دهد و به همین دلیل 
هم ایشــان محبوبیت فوق العاده اى میان بازیکنان دارد و همین 
مســئله رمز موفقیت ما در رقابت هاى امسال خواه بود؛ اگرچه به 
هر حال  لیگ امسال سخت است و امکان توقف وجود دارد ولى ما 
خالصانه براى موفقیت تیم و کادر فنى تالش خواهیم کرد. چون 
آقا محرم یک بزرگ  تر واقعى، یک کاپیتان و یک ســرمربى است 
که شــما از حضورش لذت مى برید و این چیزى است که من باید 

درباره او مى گفتم.
آخرین سوال ما از رفیعى درباره پیش بینى اش از ادامه رقابت هاى 
لیگ و سپاهان است. او مى گوید:« در سپاهان که همه چیز سرجاى 
خودش قرار دارد و عالى است. درباره لیگ هم باید بگویم که امسال 
سال عجیبى است و حتى یک بازى آسان هم نداریم. همه تیم ها 
از اول و شانزدهم براى هر تیمى خطرناکند و به خاطر همین هم 

نتایج عجیب و غریب زیاد داشته ایم.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ارزش پیروزى مقابل نساجى را براى 
این تیم بیش از شش امتیاز دانست. قاسم حدادى فر در گفت وگویى درباره پیروزى 3 

بر 2 تیمش برابر نساجى گفت:  به خاطر شرایط جدول و امتیازاتى که در دیدارهاى اخیر از دست 
داده بودیم، هم ما و هم نساجى دنبال برد بودیم. خدا را شکر که در این بازى سخت به برد رسیدیم، هر چند 

که پیروزى در این مسابقه براى ما بیشتر از شش امتیاز ارزش داشت. متأسفانه یک نیمه هم 10 نفره بازى کردیم، 
ولى بچه ها تالش کردند و با یک بازیکن کمتر، به برد رسیدیم.  وى با انتقاد از کیفیت زمین چمن ورزشگاه شهید وطنى 

قائمشهر تصریح کرد: فوتبال در مازندران زنده است و این استان بازیکنان زیادى را هم تحویل تیم ملى و تیم هاى باشگاهى 
داده است، ولى اصًال در شأن فوتبال مازندران نیست که نماینده لیگ برترى اش روى زمین 

چمن مصنوعى بازى کند. چمن مصنوعى ورزشــگاه شهید وطنى نابود شده است 
و مسئوالن مازندران واقعاً باید فکرى اساســى به حال این ورزشگاه کنند. ما 
در کشــورى زندگى مى کنیم که از هر لحاظ غنى است و نباید بازى هاى 

لیگ برتر ایران روى چمن مصنوعى برگزار شود. بازى روى چنین 
زمین هایى فاجعه است و بازیکنان هم با خطر مصدومیت هاى 

شدید مواجه هستند.
حدادى فر در پایــان تصریح کرد: ما دیگــر این بازى را 
فراموش کردیم، چون آنقدر امتیاز از دســت داده ایم که 

حاال باید دنبال جبران باشــیم. بازیکنان ذوب آهن هم 
باید بدانند که در چه موقعیتى قرار دارند و پیراهن چه 

تیمى را بر تن کرده اند. امیدوارم که در بازى هاى 
بعدى هم خوب امتیاز بگیریم تا موقعیت مان 

را در جدول بهتر کنیم./4438

دیگر بى خیال این برد
شهرخودرو در حالى که کسى پیش بینى نمى کرد، سپاهان را در اصفهان 

شکست داد.
 پرواضح بود که زردپوشان نصف جهان با در اختیار داشتن امید نورافکن، 
ســروش رفیعى، محمد محبى، محمد کریمى و محمدرضا حســینى 
کمربند میانى را مقابل شهرخودرو در اختیار خواهد گرفت. موضوعى که 
با نرمش تاکتیکى رحمتى باعث برترى میهمان در برابر رقیب پرستاره و 
مدعى قهرمانى لیگ شد.شهرخودرو در این دیدار با علم به این موضوع 
که از لحاظ مهره، شانس رقابت تک به تک با شاگردان نویدکیا را ندارد از 

همان ابتداى مسابقه دست به یک عقب نشینى تاکتیکى زد.
این حربه تاکتیکى باعث شد سپاهان در اکثر دقایق بازى در یک سوم 
دفاعى میهمان صاحب توپ و میدان باشــد. غافل از آنکه شــاگردان 
رحمتى  با حضور امیرحسین کریمى، محمد عرفان معصومى و رحمان 
جعفرى و دوندگى زیاد این نفرات اجازه خلق موقعیت به هافبک هاى 

طراح میزبان را ندادند.
آنها البته شــانس آوردند که پس از دریافت گل، خیلى زود و روى سر 
خوردن مصلح صاحب پنالتى و گل تساوى شدند. اتفاقى که باعث شد دو 
تیم مساوى به رختکن بروند و همین دست رحمتى را براى اجراى تدابیر 

تاکتیکى اش در نیمه دوم بازتر کرد.
عالقه شــهرخودرو به بازى مســتقیم براى خارج کردن خط هافبک 
ســپاهان از جریان بازى، با ورود احمد الجبورى شکل تازه اى گرفت. 
مهاجم ریز نقش و سرعتى که در فصل جدید موقعیت هاى بسیار خوب 

گلزنى را در هفته هاى گذشته از دست داده بود، با فضاى بزرگى که در 
قلب خط دفاعى ســپاهان در اختیارش قرار گرفت توانست روى یک 
فرار به عمق و تک به تک شــدن با پیام نیازمند، اولین گلش با لباس 

شهرخودرو را به ثمر برساند.
در ادامه روند مسابقه همان طور پیش رفت که تیم برنده مى خواست؛ 
شاگردان نویدکیا که بهترین فرصت براى رسیدن به صدر را از دست رفته 
مى دیدند عجول و عصبى بازى مى کردند و  فشار روانى باعث شد در 
حالى که بازیکنان شهرخودرو کارت هاى زرد زیادى از داور دیدار گرفته 
بودند، این گولسیانى باشد که بعلت عصبانیت بیش از حد از زمین بازى 
اخراج شود. در همین اثنا هم احمد الجبورى که مشخص بود روحیه خود 
را بدســت آورده در دقایق اضافه نیمه دوم با زدن گل سوم بازى براى 

شهرخودرو بردى شیرین را براى رحمتى در اصفهان رقم زد.  /4439

تاوان عجله و عصبانیت

رکوردهاى 
مهاجم صرب 
ذوب آهن در 
لیگ بیستم

در مورد اولین بردى که بعد از مدت ها 
کسب کردید صحبت کن.

بله اولین پیروزى در طول فصل کسب شد و 3 امتیاز بسیار 
مهم در زمین حریف کســب کردیم. در یــک زمین خیلى 
دشوار که بازى در آن مشــکل بود و مقابل یک تیم خیلى 
خوب و ســازمان  یافته این نتیجه را کســب کردیم و این 
ارزش کار ما را خیلى بیشــتر از یک بــرد معمولى تبدیل 

مى کند.
تیم شما از ابتداى فصل بازى هاى خوبى 
انجام داده ولى در کسب نتیجه چندان 

موفق نبودید. مشکل چه بود؟
من نمى خواهم خیلى توضیح دقیقــى در این مورد بدهم و 
توجیهى براى کسب نتایج تیم بیاورم ولى واقعیتى که همه در 
مورد آن مى دانند این است که در چندین بازى از دیدارهاى 
قبلى ما آسیب جدى و تاثیرگذار از اشتباهات داورى دیدیم 
و حقیقتًا حق ما این بود که خیلى زودتر از این ها به پیروزى 
برسیم. شاید در همان هفته اول مقابل فوالد این اتفاق رخ 
مى داد و شرایط ما به کلى تغییر مى کرد. در کل باید پذیرفت 
که اشتباه داورى هم جزئى جدا نشــدنى از فوتبال است و 

بعضى وقت ها باید با آن کنار بیاییم.
 گلى که در ثانیه 18 بازى با نساجى به 
ثمر رساندى سومین گل سریع تاریخ 
لیگ برتر ایران بود. در مورد آن صحبت 

کن؟
خودم تــازه این موضوع را متوجه شــدم که ســومین گل 
زودهنگام تاریخ لیگ ایران را به ثبت رســاندم. گل زنى در 
ثانیه هاى ابتدایى بازى اتفاق جذابى اســت که خیلى موارد 
باید دست به دســت هم دهد تا ایجاد شود و براى هر کسى 
این موقعیت پیش نمى آید. از اینکه براى ذوب آهن گل زدم 
خوشــحالم و از اینکه توانســتم با این گل بخشى از تاریخ 
فوتبال ایران باشــم و جایگاهى کســب کنم هم احساس 

خوشحالى و غرور دارم.
در بازى با نســاجى داور یک بازیکن 
و سرمربى شــما را اخراج کرد. این 

تصمیم درست بود؟
نمى خواهم در این مورد صحبت کنم. تصمیمى بود که 

از سوى داور گرفته شد و من در جایگاهى نیستم 
که بخواهم آن را تحلیل کنم./4437

گلزنى در ثانیه هاى ابتدایى جذاب استگلزنى در ثانیه هاى ابتدایى جذاب است مرضیه غفاریان

ر
براى سروش رفیعى س
حرف مقابل شهرخودرو
 این بازیکن محبوب س
دورانحضورش در سپا
ر رســد، لحظه اى مى
مى کند که محرم نویدک
از دور تماشــا مى کرده؛ م
صدرنشینى لیگ، شکســتى نا
تیمى سابقش در تیم ملى تحمل
سروش که سال گذشته با رحمت
دوستى طوالنى اى با گلر سابق
دارد، درباره این شکست مى
تبریک مى گویم. تیم ایشان

دســت آورد. اما حقیقت اینکه
خانه سه بر یک در

هافبک تیم فوتبال سپاهان به طور 
قطع نیم فصل از این تیم جدا خواهد شد.
 مهدى کیانــى، هافبک تیــم فوتبال 
سپاهان و کاپیتان دو فصل گذشته این 
تیم مدتى است که دیگر همراه طالیى 
پوشان نیست و در تمرینات گروهى هم 

حاضر نمى شود.
کیانى که قصد جدایى از سپاهان را دارد 
منتظر باز شــدن پنجره زمستانى نقل و 
انتقاالت است تا در آن مقطع با توافق با 
باشگاه جدا شده و به تیم دیگرى بپیوندد.

در این میان گمانه زنى هایى در مورد آینده مهدى کیانى 

و مقصد بعدى او شکل گرفته است ولى شنیده ها حاکى 

از آن است که شاید او از اصفهان خارج نشود.

ظاهراً باشگاه ذوب آهن به جذب کیانى عالقه مند است و 

اق خاصى رخ ندهد و باشگاه سپاهان موافقت کند، 
اگر اتف

کیانى یکى از خریدهاى نیم فصل ذوب آهن خواهد بود و اگر 

ن اتفاق رخ دهد، بازیکن سپاهان را از نیم فصل دوم در دیگر 
ای

تیم اصفهانى خواهیم دید.

نمى ماند
ى

هى
مین 
 است

کنند. ما 
ى هاى 

چنین 
ى 

ل سپاهان به طور
یم جدا خواهد شد.
ک تیــم فوتبال 
فصل گذشته این 
گر همراه طالیى 
نات گروهى هم 

 سپاهان را دارد 
 زمستانى نقل و 
قطع با توافق با 
یگرى بپیوندد.

ى در مورد آینده مهدى کیانى 
فته است ولى شنیده ها حاکى

فهان خارج نشود.
جذب کیانى عالقه مند است و 
 باشگاه سپاهان موافقت کند، 

فصل ذوب آهن خواهد بود و اگر 
پاهان را از نیم فصل دوم در دیگر 
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008003896 تاریخ ارســال نامه: 1399/11/08 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ تمامت دو سهم مشاع از 500 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 94 
فرعى از 2- اصلى که در دفتر 33 صفحه 5 بنام سید سراج الدین مرتضوى ثبت و سند صادر 
گردیده و با انتقال مع اواسطه و بموجب سند شــماره 21702- دفتر 5- اصفهان به اشرف 
خانم باســتانى صداق گردیده اینک ورثه نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
139921702008015503- 99/10/1 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 95693- 99/9/30 به گواهى دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده است 
مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 

تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1087262 سید اسداله موســوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/11/131 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008003920 تاریخ ارسال نامه: 1399/11/09 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ تمامت دو سهم مشاع از 500 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 94 فرعى 
از 2- اصلى که در دفتر 33 صفحه 5 بنام حسن مرتضوى ثبت و سند صادر گردیده و بموجب 
سند شماره 21702- دفتر 5- اصفهان به اشرف خانم باستانى انتقال  گردیده اینک ورثه نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008015503- 99/10/1 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 95693- 99/9/30 به گواهى دفترخانه 
شماره سه شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده 

است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1087248 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/11/132
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139985602008003919 تاریخ ارســال نامه: 1399/11/09 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ تمامت دو سهم مشاع از 500 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 94 
فرعى از 2- اصلى که در دفتر 33 صفحه 5 بنام سید سراج الدین مرتضوى ثبت و سند صادر 

گردیده و با انتقال مع اواســطه و بموجب سند شــماره 21702- دفتر 5- اصفهان به اشرف 
خانم باســتانى صداق گردیده اینک ورثه نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
139921702008015503- 99/10/1 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 95693- 99/9/30 به گواهى دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده است مدعى 
است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1087261 سید اسداله 
موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/11/133 

آگهى تغییرات 
شــرکت کامیاب طب نوین جى شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 57146 
و شناســه ملــى 14006245468 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
ذیــل  تصمیمــات   1399/08/05
اتخاذ شــد : روح اهللا رضائیــان زاد به 
شــماره ملى 1283882299 و محمد 
رضائیان خوراســگانى به شــماره ملى 
1293375209 و حمیدرضائیــان زاد 
به شــماره ملــى 1270361643 به 
ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. اعظم 
خالوئى خوراســگانى به شناســه ملى 
1291560130 بــه ســمت بازرس 
اصلى و ســعیده مداحیان به شماره ملى 
1271223775 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1087148)

آگهى تغییرات 
موسسه اتحادیه صنف قنادان و نانوایان شهرستان تیران و کرون به شماره ثبت 131 و شناسه ملى 14008936611 به استناد نامه شماره 104/23/2367 مورخ 1399/09/25 اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان تیران و کرون و صورتجلسه مجمع عمومى شرکا مورخ 1399/07/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدى شریف پور به کدملى 5499425035 به سمت 
رئیس اتحادیه، علیرضا فرقانى تهرانى به کدملى 5499020604 به سمت نایب رئیس اول، اردشیر خدادادى تهرانى به کدملى 5499379505 به سمت نایب رئیس دوم اتحادیه، ناصر 
مظاهرى به کدملى 5499319804 به سمت دبیر اتحادیه، احمد مرادیان به کدملى 5499415341 به سمت خزانه دار اتحادیه، على مظاهرى به کدملى 5499341699 به سمت عضو 
على البدل اول و سید محسن مرتضوى به کدملى 5499512191 به سمت عضو على البدل دوم اتحادیه براى مدت چهار سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق مالى اتحادیه مانند چک 
ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالى با امضاى رئیس و خزانه دار و در غیاب هر یک با امضاى نایب رئیس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر مى باشد. - فرشته خدامى تهرانى به کدملى 
5499397041 به سمت بازرس اصلى و نسیبه دادخواه به کدملى 5490039280 به سمت بازرس على البدل اتحادیه براى مدت چهار سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1086152)

آگهى تغییرات 
شرکت آراد بتن موج نو سهامى خاص به شماره ثبت 64215 و شناسه ملى 14009027557 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى شهرام بقائى نائینى به شماره ملى 3341171290 ، آقاى حسین شیرزادى گارماسه به 
شماره ملى 1100220534 و آقاى میثم مجیرى به شماره ملى 1292453321 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- خانم فاطمه امینى به شماره ملى 1289385084 بسمت بازرس اصلى و خانم معصومه وکیلى سهرفروزانى به شماره ملى 1286824273 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1086140)

آگهى تغییرات 
شرکت کیمیاگران سازه سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 17257 
و شناســه ملــى 10260381810 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/09/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کیوان عجمى 
به کدملى 1284737195 و آرش صبور 
به کدملى 1288130899 و مریم پاك 
فر به کدملــى 1286836670 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخــاب گردیدنــد. مجتبى 
رجامند به کدملــى 1287629083 و 
افتخار الســادات ســید محمودیان به 
کدملى 1287556086 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1086160)

آگهى تغییرات 
شرکت شکیل ســازه سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 9696 و شناســه 
ملــى 10260307798 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى عادى 
مورخ 1399/07/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - آقاى حمیدرضا شفیعى 
کدملى1189313766 ، آقاى داوود 
شفیعى کدملى1189365650 و خانم 
فلورا شفیعى کدملى 0052826171 
بســمت اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- آقــاى محمدعلى بمانــى کدملى 
4449752805 و خانم فریده شکارى 
کدملى 4449926943 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 موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1086384)

آگهى تغییرات 
شــرکت نوتریکا ســالمت رادمان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 58240 و 
شناســه ملى 14006707936 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1399/06/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محمد جمشیدى به کدملى 
4623341577 بسمت مدیر عامل شرکت و 
عضو هیئت مدیره و حسن ابراهیمى به کدملى 
1817690132 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و نجمه مرادى زاده به کدملى 1829197819 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. احمد مکارمى به 
کدملــى 1818501295 و مرضیه یزدانى 
دهنوى به کدملــى 5419913054 بترتیب 
بسمت بازرســان 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 امضــاء مدیرعامل یا خانم 
طاهره ابراهیمى (سهامدار) هریک به تنهایى 
و با مهر شرکت معتبر اســت. روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1086386)

آگهى تغییرات 
شرکت ســازندگان صنعت فرا کوشش 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
42074 و شناسه ملى 10260598393 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/10/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : داریوش ســلیمانى بــه کدملى 
1286935792 و ســمانه سلیمانى به 
کدملى 0451631935 و جالل سلیمانى 
به کدملى 1285999886 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخــاب گردیدند. بهــرام عظیمى به 
کدملى 1285913876 و زینب عابدى 
به کدملى 5459486718 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1086390)

آگهى تغییرات 
شــرکت صنایع غذایى و بســته بندى دینا 
نگین اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 
59620 و شناسه ملى 14007249885 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/10/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مهدى احمــدى به کدملى 
1281811572 و بسمت مدیر عامل شرکت 
و مهدى رئیسى به کدملى 1280982731 
و بسمت رئیس هیئت مدیره و محبت چینى 
ســاز به کدملى 1282892738 و بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخــاب گردیدند. مریم نیریــن به کدملى 
6609628130 و ســعید هارونى به کدملى 
1129598810 بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى 
با امضاء مدیر عامل و رئیــس هیئت مدیره 
متفقاً و با مهر شــرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشــار 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 (1086412)

آگهى تغییرات 
شــرکت اســپرلوس پایدار ســپاهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 42099 و 
شناسه ملى 10260598792 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1399/08/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : على پایدارى به شماره ملى 
1285049217 و احمــد پایــدارى به 
شماره ملى 1292102462و على اکبر 
پایدارى به شماره ملى 1285425111 
به عنــوان اعضاى هیئــت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخــاب و نوید نوروزى 
اصفهانى به شماره ملى 1288279124 
به سمت بازرس اصلى و سجاد صالحى 
به شماره ملى 1150043504 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
مالى انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهــان جهت نشــر آگهى هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1087171)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص چهرزاد مهفام پارســیان درتاریخ 1399/10/14 به شماره ثبت 2309 به شناسه 
ملى 14009698733 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و توزیع و پخش و بسته بندى و خرید و فروش کلیه محصوالت آرایشى 
و بهداشتى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت 
متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام و اعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى 
و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى 
در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى 
و حقوقى، شرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان فالورجان ، 
بخش مرکزى ، شهر ابریشم، محله حسن آباد ، بلوار الغدیر ، خیابان گلستان شهدا ، پالك 0 ، طبقه همکف 
کدپستى 8178985477 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 991198 مورخ 1399/10/01 نزد بانک ملى شعبه فلکه فیض با کد 3016 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه صالحى به شماره 
ملى 1289750041 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ابراهیم طهماسبى برجوئى راکى 
به شماره ملى 1292800658 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 ســال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم شهناز محمودى مسینه به شماره ملى 1818137526 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 منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى رسول ایران پور به شماره ملى 
1290865779 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مرتضى مرادى به شماره ملى 1292289368 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1087145)

تاسیس 
موسسه غیر تجارى فرهنگى ورزشى علمدار گرگاب درتاریخ 1399/11/04 به شماره ثبت 6365 به شناسه ملى 14009749187 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : فرهنگى ورزشى علمدار گرگاب موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :اهداف موسسه 
عبارتند از: الف: کلیات فعالیت هاى فرهنگى مذهبى هنرى اجتماعى و ورزشى ب: روش اجراى هدف به شرح پیوست اهداف موسسه عبارتند از: - برنامه ریزى 
امور فرهنگى، اجتماعى، مذهبى، و ورزشى با همکارى دستگاه هاى اجرایى ذى ربط، نهادهاى مردمى - شناخت و تدوین و ترویج الگوهاى همیارى و مشارکت 
شهروندان و بکارگیرى آن الگوها در اداره امور فرهنگى، هنرى، مذهبى، ورزشى و افزایش انسجام اجتماعى. - مدیریت ایجاد ساز و کارهاى رصد مستمر تغییرات 
اجتماعى و فرهنگى شهر و تدوین تمهیدات الزم با همکارى سایر دستگاه هاى اجرایى مسوؤل در جهت کاهش آسیب هاى اجتماعى و فرهنگى. - حمایت از 
فعالیتهاى دانشجویى، پژوهش ها و پایان نامه هاى مرتبط با امور فرهنگى اجتماعى و ورزشى - برنامه ریزى و مدیریت اجراى طرح هاى اجتماعى، فرهنگى و 
ورزشى براى گذران مطلوب اوقات فراغت و ارتقاء نشاط و شادابى شهروندان. - برنامه ریزى، مدیریت، ایجاد و تجهیز فضاها و اماکن اجتماعى، فرهنگى و 
ورزشى با استفاده از ظرفیت نهادها و ارگان هاى دولتى، خصوصى، خیرین، واقفین. براى استفاده توان یابان به ویژه افراد سالمند یا کم توان حسى – حرکتى یا 
داراى معلولیت. - برنامه ریزى مدیریت ایجاد و تجهیز اماکن و فضاهاى ورزش همگانى با استفاده از مشارکت نهادهاى دولتى، بخش خصوصى ، تشکل هاى 
تخصصى و حرفه اى. - مدیریت ایجاد مراکز مشاوره محلى براى اطالع رسانى به خانواده ها و جوانان به صورت حضورى، تلفنى و مکاتبه اى با کادر مجرب با 
همکارى دانشگاه هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى. - برنامه ریزى مدیریت ایجاد و تجهیز، کتابخانه ها، قرائت خانه ها، و خانه هاى مشق - مدیریت 
اجرایى دوره هاى آموزش شهروندى و کمک به تولید محصوالت و آثار فاخر و ارزشمند اجتماعى و فرهنگى. - برنامه ریزى و مدیریت اجراى طرح هاى گردشگرى 
شهرى با همکارى دستگاه هاى اجرایى ذى ربط و موسسات و تشکل هاى تخصصى و حرفه اى. - برنامه ریزى و اجراى مراسم هاى رسمى ایرانى – اسالمى. - 
ایجاد، مدیریت و نظارت بر ایجاد تاالرهاى گفتگوى شهروندان براى اخذ نظرات و جلب مشارکت شهروندان براى اداره امور فرهنگى اجتماعى ورزشى - کمک 
به ایجاد بستر مناسب براى جلب مشارکت سازمان هاى مردم نهاد، تشکل هاى تخصصى و حرفه اى فعال در حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى و ورزشى. - برنامه 
ریزى و مدیریت ایجاد مراکز خدماتى آسیب دیدگان اجتماعى نظیر گرماخانه ها، مراکز ترك اعتیاد، مراکز نگهدارى کودکان کار، خیابانى و کودکان بد سرپرست 
و بى سرپرست و اردوگاه هاى نگهدارى آسیب دیدگان اجتماعى با همکارى سایر دستگاه ها و نهادهاى ذى ربط. - برنامه ریزى مدیریت ایجاد و تجهیز مراکز 
فرهنگى نظیر خانه هاى فرهنگ ، سراهاى محله، مجتمع هاى فرهنگى، نگارخانه ها با استفاده از مشارکت بخش خصوصى و تشکل هاى حرفه اى. - همکارى 
با دستگاه ها و نهادهاى مسوؤل در ایجاد و تجهیز فضاها و اماکن فرهنگى، آموزشى، بهداشتى و دینى با بهره گیرى از ظرفیت خیرین و واقفین. - شناسایى و 
توانمند سازیى کودکان خیابانى ، زنان بى سرپرست و بد سرپرست، خانواده هاى بى بضاعت با همکارى و مشارکت ادارات بهزیستى، کمیته امداد امام خمینى 
(ره) ، انجمن هاى خیریه، تشکل هاى غیر دولتى و نیروى انتظامى و با استفاده از مددکار اجتماعى. - شناسایى و جمع آورى افراد معلول و ناتوان اعم از جسمى و 
ذهنى، بى سرپرست، مجهول الهویه، در راه مانده ، گمشده، متوارى، متکدیان و ولگردان با همکارى نیروى انتظامى، ادارات بهزیستى و کمیته امداد امام خمینى 
(ره). - شناسایى ، معرفى و ترویج میراث معنوى شهرها. - برنامه ریزى مدیریت اجراى همایش ها، جشنواره ها، آیین ها و آداب و رسوم بومى ، محلى و هنرهاى 
خیابانى. - شناسایى و ساماندهى استعدادهاى علمى، فرهنگى، هنرى و ورزشى شهروندان و ایجاد تمهیدات الزم براى استفاده از ظرفیت آنها همچنین معرفى 
آنان به دستگاه ها و نهادهاى ذى ربط. . به موجب مجوز از اداره کل سایر برابر با شماره مجوز 2027/1/11759 در تاریخ 1398/11/10در استان مربوطه این 
آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر گرگاب، 
محله محله 3(امام خمینى) ، کوچه شهیداحمدرضا شاه نظرى[6] ، بلوار امام خمینى ، پالك 124 ، ساختمان بیت العباس ، طبقه همکف کدپستى 8338113871 
دارایى شخصیت حقوقى 100,000,000 ریال نقدى مدیران آقاى حمید شانظرى به شماره ملى 1270008897 و به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى حسن بیدرام به شماره ملى 1281785334 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رضا حق شناس گرگابى به شماره ملى 
5100038985 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نرگس بیدرام به شماره ملى 5110243956 و 
به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى روح اله شاه رجبیان به شماره ملى 5110244456 و به سمت خزانه دار به مدت 2 سال آقاى حمید شانظرى 
به شماره ملى 5110609845 و به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا شانظرى گرگابى به شماره ملى 5110635382 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاى مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاى رئیس 
هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. مکاتبات موسسه با امضاى مدیرعامل و مهر موسسه انجام مى شود بازرسان آقاى محسن شاه رجبیان به شماره 
ملى 1290390568 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى حمید حق شناس به شماره ملى 5110609969 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1086387)

آگهى تغییرات 
شرکت کیمیاگران سازه ســپاهان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 17257 و شناســه ملى 
10260381810 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ زیار ، بزرگراه 
شهید حبیب الهى ، کوچه مهر[21] ، پالك 0 ، ساختمان 
مهسان 6 ، بلوك بى ، طبقه نهم ، واحد 25 کدپستى 
8177653764 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1086161)

فقدان مدارك
برگ سبز یک دســتگاه موتور سیکلت 
سیستم احســان تیپ 200CC مدل 
1395 بنزینــى بــه شــماره موتور 
0196N2N943950 و شــماره تنه

N2N***200K9516567 به شماره 
پالك 632/48351 ایــران متعلق به 
باقر لعلى دســتجردى به شماره ملى 
1290966923 فرزند رمضان  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات 
شرکت کامیاب طب نوین جى شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 57146 و شناســه ملى 14006245468 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روح اهللا رضائیان زاد به شماره 
ملى 1283882299 به ســمت رئیس هیات مدیره و 
حمیدرضائیان زاد به شماره ملى 1270361643 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و محمد رضائیان خوراسگانى به 
شماره ملى 1293375209 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1087172)

آگهى تغییرات 
شــرکت بیــن المللى شــهر طالیــى ســرزمین پارت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 62152 و شناســه ملى 
14008239109 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : جواد 
جان نثارى1290383146 بعنــوان مدیرعامل و على اکبر 
ابوالقاسمى دهنوى1289923221 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و زهرا نصر اصفهانى1284973141 بسمت 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدندکلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و 
با مهر شرکت معتبر است . ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1086379)

آگهى تغییرات
 شرکت تولیدى و صنعتى پوالد پویان سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 15596 و شناسه ملى 
10260365643 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 10 میلیون ریال 
به 3 میلیارد ریال از طریق مطالبات حال شده و صدور 
سهام جدید افزایش یافت و ماده 4 اصالح اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید : ســرمایه شرکت مبلغ 
3میلیارد ریال نقدى است که به 30000 سهم با نام 
عادى 100000 ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1087163)

آگهى تغییرات 
شرکت شهاب ایمن سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 44785 و شناســه ملى 10260627080 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/06 
خانم کتیه زاهدى کدملى 1289635072 بســمت 
رئیس هیــات مدیره ، آقاى حســین زاهدى کدملى 
0559519206 بســمت مدیرعامــل و خانم الهه 
زاهدى کدملى 1291499946 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر اســت. ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1087164)

آگهى تغییرات 
شرکت معدن کاوان چکاد کوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64767 و شناسه ملى 14009184879 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/27 مرکز 
اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شــهر، محله نبوت ، کوچه فرعى 2 شرقى [فرعى 1 غربى] ، بلوار همت ، پالك 2.9 ، 
طبقه اول ، واحد 8 - کدپستى 8318978463 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1086398)



سالمتسالمت 07073967 سال هفدهمدوشنبه  13 بهمن  ماه   1399

تلخ اما بسیار مفید براى درمان دیابت

  ادویه کارى
مطالعات پزشکى از تاثیر مثبت ادویه کارى در کاهش سطح 
قند خون به ویژه پس از خوردن غذا در صورت مصرف براى 

دوره اى از 15 تا 30 روز خبر مى دهند.

  آلوئه ورا
طعم آلوئه ورا طعمى بین شیرین، ترش و تلخ است، اما مصرف 
آن در بهبود سطح قند خون بسیار مفید است، زیرا حاوى 75 
ماده با فواید زیادى مانند ویتامین ها، مواد معدنى، آنزیم ها و 

کربوهیدرات هاى طبیعى است.

برخى غذا ها با طعم تلخ غنى از ترکیبات آنتى اکسیدانى هستند که براى کاهش سطح گلوکز در خون مؤثر واقع مى شوند.

  چاى سبز
کاتچین موجود در چاى ســبز یک آنتى اکسیدان قوى است 
و عالوه بر درمان اختالالت مرتبط بــا بیمارى دیابت مانند 

حساسیت به انسولین نقش مهمى در کاهش سطح قند دارد.

دانشمندان دانشگاه موناش استرالیا، بینش جدیدى در مورد نقش پروتئین و کلسترول در رژیم 
غذایى ارائه کردند که ممکن است در فرایند پیر شدن نقش موثرى داشته باشد.

 دانشمندان حدود یک قرن است که دریافته اند، محدودیت متوسط  رژیم غذایى در طیف وسیعى 
از جانوران مى تواند طول عمر را افزایش دهد، اما آنان نمى دانستند این موضوع چگونه تاثیرگذار 
است. محققان با استفاده از دست کارى رژیم غذایى در مگس ها دریافتند که پروتئین مهم است، 
اما فقط به این دلیل که تغییراتى براى دسترسى به ماده مغذى مهم دیگر یعنى کلسترول را براى 

حفظ سالمت بدن فراهم مى کند.
بروك زانکو محقق اصلى این بررسى اظهار کرد: از زمان هاى گذشته، در تحقیقات مرتبط با پیر 
شدن، اجزاى اصلى رژیم غذایى، مانند پروتئین، کربوهیدرات و چربى موردتوجه قرارگرفته اند.

وى گفت: «علت این اســت که همواره رژیم هاى کم پروتئین در طیف وســیعى از جانوران، 
باعث افزایش طول عمر مى شود. اکنون دریافتیم که پروتئین مهم نیست و مربوط به کمبود 
عنصرى ریزمغذى است، اما چه عناصرى در رژیم غذایى مهم است و چگونه باید تعادل درست 

را رعایت کرد؟»
نتایج بررسى هاى 15 سال گذشــته بر نقش پروتئین و جانورانى که پروتئین کمترى 
مصرف مى کنند، تمرکز زیادى داشــته اســت. هنگامى که مگس ها از رژیم هاى 

مى کنند، باعث مى شود مواد مغذى اصلى غذایى حاوى پروتئین باال استفاده 
خود تکثیر کنند و ایــن عمر آن ها را (مانند کلسترول) براى سالمت 

کوتاه مى کند.
محقــق دیگر این بررســى دکتــر متیــو پایپــر، 
مى کردیم که رژیم هاى کم گفــت: «تاکنون تصور 
باعــث افزایش طــول عمر پروتئین با تکثیر کمتر 
بااین حال، تکثیــر به خودى خود جانــوران مى شــوند. 

عوض، دریافتیم که افزایش پروتئین مســئله اى نیســت. در 
افزایش تکثیــر مى شــود و این باعث رژیــم غذایى منجــر به 

مى شــود ذخیره مواد مغذى 
کلیدى با سرعتى سریع تر از 

مقدار قابل توجهى انجام شود. این کاهش ثانویه کلسترول ریزمغذى است که طول عمر او را 
کوتاه مى کند.»

محققان دریافتند که طول عمر مگس ها را با تغذیه بیشتر ریزمغذى به مگس ها یا تغذیه دارویى 
براى عدم تکثیرمى توانند افزایش دهند.

مگس ها ازنظر فیزیولوژیکى با انســان ها تفاوت دارند و به کلســترول نیاز دارند، اما انسان 
کلسترول را خود مى سازد. مگس ها همچنین سیستم گردش خون متفاوتى نسبت به انسان 

دارند و برخالف انسان، رگ هاى خونى آن ها توسط پالك هاى کلسترول مسدود نمى شوند.
بااین حال، انسان نیز داراى اجزاى اساسى رژیم غذایى به عنوان مثال ویتامین هایى مانند فوالت 
و B12 است که فقط در مقادیر بسیار کمى به آن ها نیاز دارد و نیاز به این موارد هنگامى افزایش 
مى یابد که تکثیر آن زیان دارد. به همین دلیل است که مصرف مکمل هاى فوالت در دوران 

باردارى توصیه مى شوند. 
دکتر پایپر گفت: «این یافته ها ما را به درك اســاس مکانیســم 
دست کارى رژیم غذایى و روند پیرى نزدیک تر مى کند.» 
وى افزود: «انســان به امید زندگى طوالنى تر و سالم، 

مصرف کالرى را محدود مى کند.»
نتایج این بررسى نشان داد که افراد براى داشتن زندگى 
سالم و طوالنى تر به کمتر خوردن نیاز ندارند، اما در عوض 
باید از رژیم غذایى غنى استفاده کنند 
که اصالح و متعادل شده است. 
براى تعیین اینکه آیا همین موارد 
مرتبط به مواد مغذى در سایر 
جانورانى که از رژیم غذایى با 
پروتئین باال مصرف مى کنند 
نیز درست است، باید بررسى 
و تحقیق بیشترى انجام 

شود.

کم غذاخوردن طول عمر را 
افزایش مى دهد؟

مانند پروتئین، کربوهیدرات وچربى موردتوجه قرارگرفته اند. شدن، اجزاى اصلىرژیم غذایى،
وى گفت: «علت این اســت که همواره رژیم هاى کم پروتئین در طیف وســیعى از جانوران، 
اکنون دریافتیم که پروتئین مهم نیست و مربوط به کمبود مى شود. باعث افزایشطولعمر
عنصرى ریزمغذى است، اما چه عناصرى در رژیم غذایىمهم است و چگونه باید تعادل درست 

را رعایت کرد؟»
5نتایج بررسى هاى 15 سال گذشــته بر نقش پروتئین و جانورانى که پروتئین کمترى 
مصرف مى کنند، تمرکز زیادى داشــته اســت. هنگامى که مگس ها از رژیم هاى 

مى کنند، باعث مى شود مواد مغذى اصلى غذایى حاوى پروتئین باال استفاده 
خود تکثیر کنند و ایــن عمر آن ها را (مانند کلسترول) براى سالمت 

کوتاه مى کند.
متیــو پایپــر، محقــق دیگر این بررســىدکتــر
مى کردیم که رژیم هاى کم گفــت: «تاکنون تصور 
باعــث افزایش طــول عمر پروتئین با تکثیر کمتر 
بااین حال، تکثیــر به خودى خود جانــوران مى شــوند. 

عوض، دریافتیم که افزایشپروتئینمســئله اى نیســت. در 
افزایش تکثیــر مى شــود و این باعث رژیــم غذایى منجــر به 

ذخیره مواد مغذى  مى شــود
کلیدى با سرعتى سریع تر از 

نیاز به اینموارد هنگامى افزایش 2وB12 است که فقط در مقادیر بسیار کمى به آن ها نیاز دارد و
مى یابد که تکثیر آن زیان دارد. به همین دلیل است که مصرف مکمل هاى فوالت در دوران 

باردارى توصیه مى شوند. 
به درك اســاس مکانیســم  دکتر پایپر گفت: «این یافته ها ما را
دست کارى رژیم غذایى و روند پیرى نزدیک تر مى کند.» 
وى افزود: «انســان به امید زندگى طوالنى تر و سالم، 

مصرف کالرى را محدود مى کند.»
نتایج این بررسى نشان داد که افراد براى داشتن زندگى 
سالم و طوالنى تر به کمتر خوردن نیاز ندارند، اما در عوض 
باید از رژیم غذایى غنى استفاده کنند 
متعادل شده است.  که اصالح و
براى تعیین اینکه آیا همین موارد 
مرتبط به مواد مغذى در سایر 
جانورانى که از رژیم غذایى با 
پروتئین باال مصرف مى کنند 
نیز درست است، باید بررسى 
و تحقیق بیشترى انجام 

شود.

پزشکان انگلیســى به تازگى دریافتند که داشتن 
اضافه وزن مــى تواند تاثیر منفــى مضاعفى بر 
سالمت مغز داشته باشــد و ممکن است بیمارى 

آلزایمر را تشدید کند.
نتایج مطالعه انجام شده نشان داد که چاقى ممکن 
است به آســیب پذیرى بافت عصبى کمک کند. 
این در حالیست که حفظ وزن سالم در نوع خفیف 
بیمارى آلزایمر مى تواند به حفظ ساختار مغز کمک 
کند. همچنین در این بررسى بر تاثیرى که اضافه 
وزن در دوران میانسالى مى تواند بر عملکرد مغز در 

سنین باالتر داشته باشد تاکید شده است.
محققان انگلیســى اظهار داشتند: تصور مى شود 
بیش از 50 میلیون نفر به بیمــارى آلزایمر مبتال 
هســتند و به رغم چندین دهه مطالعه و تحقیق 
هنوز درمانى براى این بیمارى کشف نشده است. 
پیشگیرى از جمله فاکتورهاى مهم در فرایند مبارزه 

با این بیمارى است.
محققان افزودند: الزم اســت تاکید شود که این 
مطالعه نشــان نمى دهد چاقى موجــب آلزایمر 
مى شود اما اضافه وزن بر سالمت مغز تاثیر گذاشته 

و ممکن است عالئم بیمارى را تشدید کند.
به گفته محققان بیمارى هایــى مانند آلزایمر که 
باعث زوال عقل مى شــوند طى چندین ســال، 
فعالیت خاموش خود را دارند و بنابراین نباید فرایند 
کاهش وزن را به دهه 60 سالگى موکول کرد. باید 
خیلى زودتر به فکر سالمت مغز و جلوگیرى از ابتال 
به این بیمارى بود. آموزش به کودکان و نوجوانان 
در مورد تاثیرات منفى اضافه وزن بر ســالمت از 
جمله خطر ابتال به بیمارى هاى پیشرونده عصبى 
امرى حیاتى اســت. در این بررســى محققان به 
مطالعه روى اسکن مغزى 47 بیمار مبتال به آلزایمر 
خفیف، 68 بیمار مبتال به نارسایى خفیف شناختى و 
57 فرد سالم پرداختند. به گفته محققان در بیماران 
مبتال به زوال عقل خفیف، ارتباط مثبتى بین چاقى 
و حجم ماده خاکسترى اطراف محل اتصال قشر 
گیجگاهى-آهیانه اى مشاهده شــد. این نشان 
مى دهد که چاقى ممکن اســت به آسیب پذیرى 
عصبى در افراد سالم و افرادى که داراى اختالل 

شناختى خفیف هستند کمک کند.

چاقى عالیم آلزایمر را 
تشدید مى کند

مایکروفر براى گرم کردن برخى از خوراکى ها هرگز توصیه نمى شود.
مایکروفر با وجود اینکه از وسایل راحتى بشر در امر آشپزى است اما باید بدانید همین وسیله برقى اگر زیاد مصرف شود سرطانزاست.

  گوشت
گوشت تکه اى خام به خصوص اگر گوشت گوساله بدون چربى باشد، پس از قرار دادن داخل مایکروفر مانند الستیک ماشین، سفت و غیر قابل مصرف 

مى شود. دلیل این موضوع هم تبخیر بیش از اندازه آب درون بافت گوشت طى فرآیند پختن است.
  تخم مرغ

هرگز تخم مرغ خام را با پوست یا بدون پوست داخل مایکروفر نگذارید. پوســت تخم مرغ خام در اثر حرارت باالى مایکروفر، مى ترکد و ممکن است 
محتویات آن باعث آسیب دیدن المنت هاى داخل دستگاه شود.

  غذاى داخل ظروف پالستیکى
بسیارى از ظروف پالستیکى حاوى مواد شیمیایى شبیه به استروژن هستند که با نام BPA شناخته مى شوند. با گرم شدن پالستیک، این ترکیب مضر 

به غذا مى چسبد.
  آب

زمانى که آب درون لیوان سرامیکى یا شیشه اى براى مدت طوالنى در مایکروفر حرارت ببیند، حباب تشکیل نمى شود و دماى آن بعد از گرم شدن سریعا 
کاهش مى یابد. آب درون مایکروویو بیش از حد حرارت دریافت کرده و داغ شده اســت و زمانى که لیوان را جا به جا کنید، حرارت به طور ناگهانى آزاد 

مى شود و آب جوش به انفجار مى رسد.
  قارچ و سیب زمینى

قارچ ها بعد از اینکه گرم مى شوند به علت ریزمغذى هایى که دارند مى توانند باعث به هم ریختن معده شوند. گرم کردن سیب زمینى هایى که بعد از پخته شدن 
بار اول، در دماى اتاق سرد شده اند مى تواند باعث مسمومیت غذائى شود.

خوراکى هایى که نباید در مایکروفر گرم کنید

زردچوبه، این ادویه زرد و نارنجى که محبوبیت زیادى در آشــپزى هندى، آســیاى 
جنوب شرقى و خاورمیانه دارد، از قرن هاى کهن در سرزمین هایى مانند هند به عنوان 
نوعى گیاه دارویى هم مورد استفاده قرار مى گیرد. در سال هاى اخیر هم محققان بارها 
تاکید کرده اند که زردچوبه مى تواند از ترکیبات مناسب و مفید براى مبارزه با سرطان، 

افسردگى و... باشد.
چندین مورد از ترکیبات موجود در زردچوبه مى توانند براى سالمت روان شما مناسب 
باشند. معروف ترین این ترکیبات، کورکومین نام دارد. محققان از قابلیت هاى نهفته در 
کورکومین در راستاى تسکین افسردگى شگفت زده هستند و مى گویند که این ماده 

به عملکرد بهتر داروهاى ضدافسردگى هم کمک مى کند. 
از آنجایى که کورکومین مى تواند به مبارزه با التهاب کمک کند و سطح قند خون را 
پایدار نگه دارد، زردچوبه از بهترین ادویه ها براى پیشگیرى از ابتال به دیابت نوع 2 یا 
کمک به درمان این بیمارى است. محققان در یکى از مطالعات اخیر دریافته اند که 
مصرف مداوم و منظم زردچوبه به مدت 9 ماه متوالى، احتمال ابتال به دیابت را کاهش 
مى دهد.  وقتى وارد فصل هاى سرد سال مى شویم، بهتر است نوشیدن چاى زردچوبه 
را به برنامه روزانه تان اضافه کنید. دلیلش این است که کورکومین مى تواند به دفع 
ویروس هاى مختلف (ازجمله هرپس و آنفلوآنزا) کمک کند. البته توجه داشته باشید 
که بدن نمى تواند تمام کورکومین مصرفى را جذب کند و بنابراین نباید توقع داشته 

باشید که چاى زردچوبه همه مشکالت تان را درمان کند. 
 LDL بعضى از مطالعات اخیر نشان داده اند که زردچوبه مى تواند کلسترول بد یا همان
را کاهش دهد، درحالى که بعضى از مطالعات هم این اثربخشى را تایید نمى کنند. اما 
مصرف زردچوبه هیچ ضررى براى شما ندارد بلکه مى تواند فواید بالقوه اى هم داشته 
باشد. یکى از مطالعات اخیر هم نشان دهنده آن اســت که مصرف منظم زردچوبه 
مى تواند از بروز حمالت قلبى در میان افرادى که جراحى قلب انجام داده اند، جلوگیرى 
کند. زردچوبه از بهترین ترکیبات براى تسکین دردهاى مفصلى، التهاب و سفت شدگى 
مفاصل است. اگر مى خواهید که از این اثربخشى ویژه زردچوبه بهره مند شوید باید 
زردچوبه را همراه با فلفل سیاه مصرف کنید تا کورکومین طبیعى موجود در زردچوبه 
بیشتر توسط بدن دریافت شود.  زردچوبه همانند زنجبیل، از ترکیبات موثر و مفید براى 
مقابله با سردردها (خصوصا سردردهاى میگرنى)  است. البته توجه داشته باشید که 
زردچوبه نمى تواند سردردهاى مختلف را کامال برطرف کند بلکه مى تواند نقش کمکى 

محدودى در این زمینه داشته باشد. 

چرا باید به تمام غذاها 
زردچوبه بزنیم؟

مایک
گگو
گو

ب

زردچوبه نمى تواند سردردهاى مختلف را کامال برطرف کند بلکه مى تواند نقش کمکى 
محدودى در این زمینه داشته باشد. 

ســوتالنا فوس متخصص تغذیه در روســیه 
در مقالــه اى مهمترین مواد غذایــى را براى 
جلوگیرى از بیمارى قلب و تقویت بینایى را کدو 

تنبل معرفى کرد.
او بیان داشــت:کدو تنبل یکى از ســالم ترین 
سبزیجاتى اســت که مواد فعال بیولوژیکى آن 
به از بین بردن کلسترول بد خون، بهبود تعادل 
نمک آب و عملکرد صاف قلب کمک مى کند. 
همچنین این صیفى مى تواند تأثیر مفیدى بر 
کیفیت بینایى داشته باشد و از رشد سلول هاى 
سرطانى نیز جلوگیرى کند. سوتالنا فوس گفت: 
کدو تنبل زرد، نارنجى با ســبزیجاتى از جمله 
هویج هم تراز است، زیرا از این صیفى محتواى 
بتاکاروتن را دارد به طوریکه مى توان گفت این 
نوع از سبزیجات بتاکاروتن را در بدن انسان به 
ویتامین A تبدیل مى کنند. کدو تنبل نه تنها 
رشد و نمو بدن را کنترل مى کند بلکه مى تواند 

بینایى چشم را در سطح مناسب حفظ کند.
ســوتالنا فوس گفــت: کدو تنبل یــک آنتى 
اکسیدان طبیعى دارد که بدن را در برابر تأثیرات 
محیطى تهاجمــى محافظت مى کنــد، البته 
مهمترین خاصیت این نوع از سبزیجات فرآیند 
سرکوب تبدیل سلول به ســلولهاى بدخیم را 

برعهده دارد.
این صیفى حاوى مقدار زیــادى نمک آهن و 
روى، مس و فســفر و همچنین مواد پکتینى 
اســت که عملکرد روده را در صورت یبوست 

بهبود مى بخشد.

عینکى ها بخوانند

شناختى خفیف هستند کمک کند.

بعد از گذشت یک سال از شیوع کرونا هنوز دارویى براى درمان این بیمارى ساخته 
نشده و چشم امید همه مردم به واکسیناسیون همگانى براى پایان دادن به این 
پاندمى مرگبار است. با این وجود جهش هایى در ویروس کرونا که این روز ها از 
گوشه و کنار جهان به گوش مى رسد نگرانى هایى را در خصوص کارایى واکسن 
ایجاد کرده است و عالوه بر آن، سویه هاى جهش یافته با قدرت باالتر در سرایت، 
هر روز افراد بیشــترى را در جهان مبتال کرده و به کام مرگ مى کشد. در همین 
رابطه توصیه هاى زیر را تا زمان واکسیناسیون سراسرى براى جلوگیرى از ابتال 

به انواع جدید ویروس کرونا جدى بگیرید.
براى جلوگیرى از ابتال به کروناى جدید در بیرون از خانه، استفاده از دو ماسک 
موثرتر است. به گفته متخصصان استفاده از الیه هاى متعدد ماسک شما را در برابر 

ابتال به کرونا ایمن تر نگه مى دارد.
اگرچه استفاده از ماسک براى مقابله با ابتال در همه جاى دنیا ضرورى است، اما 
این بدان معنا نیست که با ماسک زدن شما ایمن هستید. مطالعات انجام شده، 
نشان داده است که افرادى که ماسک مى زدند، ولى فاصله اجتماعى را رعایت 
نمى کردند، در مقایسه با افرادى که ماسک نمى زدند، اما ارتباط اجتماعى کمترى 

داشتند بیشتر مبتال به کوید19 شدند.
اگر با شخصى خارج از خانه خود سوار ماشین هستید باید براى تقویت جریان هوا 
همه پنجره ها را پایین بکشید. ممکن است با توجه به سرماى هوا این توصیه براى 
بسیارى از افراد چندان خوشایند نباشد، اما در چنین موقعیتى براى جلوگیرى از 

ابتال به کرونا، ضرورى است.
ممکن است تصور کنید این حرف در این یک سال به اندازه کافى تکرار شده است 
و مردم حتما این مورد را رعایت مى کنند، اما باید گفت که تحقیقات نشان داده 
است که 29.4 درصد مردم فراموش مى کنند که قبل از غذا خوردن در رستوران 
دست هاى خود را بشویند. 28/8 درصد آن ها را بعد از سرفه، عطسه و 25.6 درصد 
آن ها را قبل از غذا خوردن در خانه دست هاى خود را نمى شویند که نقش مهمى 

را در انتقال و ابتال به کوید19 ایفا مى کند.

چکار کنیم به  کرونا مبتال نشویم؟
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صبح روز گذشته شهردارى اصفهان الیحه بودجه هشت 
هزار و 650 میلیارد تومانى شــهردارى اصفهان را براى 
تصویب به شــوراى اسالمى شــهر اصفهان تقدیم کرد. 

بودجه 1400 اولین بودجه در برنامه 1405 اصفهان است.
شهردار اصفهان در این جلسه گفت: الیحه بودجه هشت 
هزار و 650 میلیارد تومانى شهردارى اصفهان براى سال 

1400 بر مبناى برنامه 1405 تنظیم شده است.
قدرت ا... نوروزى با حضور در جلسه علنى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان براى تقدیم الیحه بودجه 1400 شهردارى 
اصفهان، با اشاره به اینکه طى سه سال گذشته بودجه هاى 
شهردارى اصفهان براساس منطق تنظیم شده است و هر 
سال نسبت به سال قبل شرایط بهترى داشتیم، اظهار کرد: 
به نسبت رشد بودجه در تحقق بودجه نیز شهردارى هر سال 

با موفقیت هاى بیشترى روبرو بود.
وى ادامه داد: سال گذشته بعد از اصالح، بودجه شهردارى 
به بیش از هفت هزار میلیارد تومان رســید که تاکنون 75 

درصد از بودجه مصوبه سال گذشته محقق شده است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه امسال و سال گذشته شرایط 
خاصى در کشور ایجاد شد، گفت: اتفاقات ناگوار کشور ما را 
هم تحت تاثیر قرار داد. وى بیان کرد: امسال به خاطر کرونا، 
آلودگى هوا، تعطیلى هاى مکرر و به ویژه مشکالت شدید 
اقتصادى و افزایش نرخ تورم در کشور و تحوالت جهانى، 
شرایط بسیار سختى را براى شــهردارى ها ایجاد کرد و 
شهردارى توانست بودجه اى که براى آن در زمان تصویب 
نگرانى هاى زیادى وجود داشــت و برخى آن را متورم و 
غیرقابل تحقق یاد مى کردند، با کمک جمعى و هم افزایى 
از سوى شوراى شهر، بخش خصوصى و مدیران مربوطه 

به پیش ببرد.
نوروزى با اشــاره به اینکه این کار برآمده از اراده همگانى 
و تالش مضاعفى است که از سوى همه صورت گرفت، 

اظهار کرد: امیدواریم در باقى مانده سال جارى شرایطى 
ایجاد شود تا باقى مانده بودجه هم محقق شود.

وى با بیان اینکه امسال براى حوزه برنامه ریزى شهردارى 
اصفهان سالى سخت اما پر از برکت بود، گفت: هر سال نظام 
بودجه ریزى در این حوزه علمى تر، دقیق تر و منطقى تر 
انجام مى شد چراکه اگر هر حرکتى از منطق الزم برخوردار 
نباشد به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و خوشبختانه بودجه 

ریزى شهردارى از منطق خاصى برخوردار است.
شهردار اصفهان بیان کرد: شــهردارى اصفهان در نظام 
بودجه ریزى از شــرایط خوبى برخوردار شده و این نهال 

نوجوان باید با استحکام کار خود را ادامه دهد.
وى اظهار کرد: برنامه 1405 نیز براســاس همین نگرش 
تدوین شده است و این چشــم انداز ما را به سوى اهدافى 
رهنمون مى کند که یقینا آسایش مردم را به همراه دارد؛ 

بودجه 1400 بر مبناى برنامه 1405 است.
نوروزى با اشــاره به اینکه نقطه تمرکز بودجه مانند نقاط 
تمرکز برنامه مشخص اســت، گفت: اهداف کالن ما در 
برنامه، اعالم و از ســوى شوراى اســالمى شهر بررسى 

شده است.
وى ادامه داد: کاهش آلودگى هــاى محیطى با تمرکز بر 
کاهش آلودگى هوا از نکات کلیدى در برنامه 1405 و نیز 
بودجه 1400 است به طوریکه سهم بودجه براى این هدف، 

سه هزار و 384 میلیارد تومان است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه این بودجه شامل حمل و نقل، 
ناوگان بار، مترو، رینگ چهارم و فضاى سبز مى شود، گفت: 
توسعه گردشگرى، فرهنگ و هنر نیاز به ارتقاى جایگاه در 
اصفهان دارد و از همین رو یکى از برنامه هاى ما در 1405 
و یکى از نقاط متمرکز در بودجه شهردارى نیز این موضوع 
است به طوریکه 850 میلیارد تومان براى این بخش در نظر 

گرفته شده است.

وى با اشاره به افزایش بهره ورى سرمایه ها در بودجه 1400 
اظهار کرد: 322 میلیارد تومان نیز در بودجه سال آتى براى 

این حوزه لحاظ شده است.
نوروزى با اشــاره به اینکه بودجه 1400 مانند سال هاى 
گذشته بودجه تجمیع شــده از بودجه شهردارى مرکزى، 
مناطق 15 گانه، سازمان ها و شرکت هاى وابسته است، 
ادامه داد: کل مبلغ بودجه سال 1400 شهردارى اصفهان 
هشت هزار و 650 میلیارد تومان پیش بینى شده که رشد 
بودجه نسبت به بودجه مصوب سال گذشته 44 درصد است.
وى بیان کرد: امســال بودجه همه کالنشهرها با افزایش 
روبرو بوده اســت اما افزایش بودجه شهردارى اصفهان 
معناى دیگرى دارد؛ ما در ســال هاى گذشته تصمیماتى 
گرفتیم که سیر رشد بودجه را به تدریج آغاز کردیم و امروز 
44 درصد افزایش را شاهد هستیم که با نرخ تورم انطباق 

داشته و منطقى است.
شهردار اصفهان اظهار کرد: اگر امسال شهردارى اصفهان 

در بودجه رشــد 44 درصدى و در ســال هــاى اخیر دیگر 
نرخ هاى رشد را لحاظ نکرده بود، امسال ناگزیر به افزایش 120 

درصدى بودجه براى همتراز شدن با نرخ تورم کشور بودیم.
وى به نسبت بودجه عمرانى به جارى در بودجه 1400 اشاره 
و اظهار کرد: نرخ تورم براســاس اعالم بانک مرکزى 32 
درصد است که بودجه جارى ما 29 درصد و بودجه عمرانى 

71 درصد سهم از کل بودجه شهردارى مى برد.
نوروزى سرانه هر شــهروند اصفهانى از بودجه سال 99 
شــهردارى را دو میلیون و 990 هزار تومان عنوان کرد و 
گفت: سرانه شهروندان در بودجه 1400 به چهار میلیون 
و 280 هزار تومان افزایش یافته اســت که براى جمعیت 
بالغ بر دو میلیون نفرى شهر اصفهان رشد خوبى محسوب 

مى شود.
وى محل جذب بودجه را لکه ها و پهنه هاى ویژه انتخاب 
کردیم و در منطقه 5 و 6 شــاهد این جــذب خواهیم بود، 
گفت: بر همین اساس بر شهروندان فشارى وارد نمى شود 

و از ظرفیت هاى موجود در شهر به طور شایسته استفاده 
مى شود تا بودجه محقق شود.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه در پروژه هاى شــاخص 
عمرانى در بودجه ســال 99 حدود دو هزار و 141 میلیارد 
تومان هزینه در نظر گرفته شد، ادامه داد: امسال این میزان 
به دو هزار و 545 میلیارد تومان افزایش یافته به طوریکه 

سهم عمران از بودجه 34 درصد لحاظ شده است.
وى بودجه پروژه هاى مهم مناطق را در سال 99 حدود 402 
میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: امسال این میزان با 100 
درصد رشد به 804 میلیارد تومان افزایش یافته است که این 
موضوع نگاه به عدالت مکانى در شهر را نشان مى دهد. در 
همین راستا در بودجه سال آتى 11 درصد از بودجه عمرانى 

به این امر اختصاص یافته است.
نوروزى بودجه پروژه هاى منطقه اى را 312 میلیارد تومان 
در بودجه سال 99 عنوان کرد و گفت: امسال این بودجه به 
637 میلیارد تومان افزایش یافته است که 104 درصد رشد 

را نشان مى دهد.
وى اعتبارات مســتمر عمرانى را 602 میلیــارد تومان در 
بودجه سال 99 دانســت و گفت: بودجه پیش بینى شده 
براى این حــوزه در الیحه بودجــه 1400 یک هزار و 44 
میلیارد تومان لحاظ شــده که رشد 73 درصدى نسبت به 

سال قبل داشته است.
شــهردار اصفهان افــزود: 14 درصد از بودجــه عمرانى 
شــهر اصفهان در این اعتبارات مســتمر عمرانى هزینه 

مى شود.
وى بودجه جارى پارسال را یک هزار و 524 میلیارد تومان 
دانست و گفت: امســال به دو هزار و 134 میلیارد تومان 
افزایش یافته است که رشد 40 درصدى در مقایسه با سال 
قبل دارد. اعتبارات جــارى در دو بخش پرداخت حقوق و 
دستمزد کارکنان شهردارى و نیز نگهدارى و نظافت شهر 

هزینه مى شود.
■■■

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان هم در این جلسه 
گفت: صرفه جویى در هزینه ها طى سه سال اخیر از نقاط 
برجسته بودجه شهردارى اصفهان بوده که امیدواریم در 

بودجه 1400 نیز محقق شود.
علیرضا نصر اصفهانى ، با اشــاره به اینکه در حوزه برنامه 
ریزى شهردارى اصفهان کار بزرگى انجام داده است، اظهار 
کرد: براى تدوین بودجه 1400 جلسات متعدد شبانه روزى 
برگزار شده است و تالش شده  تا بودجه منطبق بر واقعیت 
تنظیم شود. وى ادامه داد: یکى از انتظارات از بودجه 1400 
افزایش نسبت عمرانى به جارى است و سهم بودجه جارى 

باید کاهش یابد.
رئیس شــوراى اسالمى شهر اصفهان با اشــاره به اینکه 
اولویت هاى شــهر اصفهان باید در بودجه 1400 لحاظ 
شود، اظهار کرد: فضاى جلب مشارکت مورد نظر مدیریت 
شهرى اصفهان بوده است و امیدواریم بودجه سال آینده 

براى مشارکت بیشتر تدوین شود.
وى با بیان اینکه بودجه باید از شفافیت الزم برخوردار باشد، 
گفت: بودجه 1400 شهردارى اصفهان بعد از تصویب باید 
قابلیت انتشار براى عموم مردم را داشته باشد تا شهروندان 

متوجه شوند چه اتفاقاتى در شهر رخ خواهد داد.
نصر اصفهانى افزود: در ســه ســال اخیر صرفه جویى در 
هزینه ها در شــهردارى اصفهان و در لوایح بودجه لحاظ 
شده است که امیدواریم سال آینده نیز این مهم رقم بخورد.

وى یکى از برجســتگى هاى بودجه در ســال هاى اخیر 
را افزایش امــور رفاهى کارکنان و کارگران شــهردارى 
عنوان کرد و افزود: امیدواریــم این موضوع براى افزایش 
خدمت رســانى کارکنان به مردم در بودجه 1400 هم در 

نظر گرفته شود.

الیحه بودجه 1400 شهر اصفهان تقدیم شوراى  اسالمى شهر شد

بدینوسیله شهردارى دســتگرد در نظر دارد با توجه به ابالغ اعتبار سازمان 
شهرداریها و دهیاریهاى کشور شماره 1 مورخ 99/11/01 نسبت به اجراى خرید 
قیر امولسیونى و عملکردى (PG) اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مناقصه 
مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالى و عمران شهردارى تا آخر 
وقت ادارى مورخ 99/11/29 مراجعه و تا تاریخ 99/11/30 نسبت به تحویل اسناد 

به واحد حراست اقدام نمایند.

آگهى مناقصه

م.الف: 1087510سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

مبلغ اعتبارعنوانردیف
1(PG) 6/480/000/000 ریالخرید قیر امولسیونى و عملکردى

نوبت اول

شرکت منحله تعاونى مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد (سهامى 
عام) با نمایندگى آقاى رحمت اله علویان مدیر تصفیه شرکت که در این آگهى به 
اختصار شرکت نامیده مى شود در نظر دارد، یک دانگ از شش دانگ یک قطعه 
زمین از پالك ثبتى 790/4252 در اراضى شرقى نجف آباد (ویالشهر) را با کاربرى 
مزروعى و داراى مشخصات ذیل، از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط 
شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهى به دفتر شرکت 
واقع در طبقه زیرزمین ساختمان کتابخانه مرکزى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد 
به آدرس نجف آباد- بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد مراجعه نمایند.

مشخصات زمین:
* مساحت تمامى یک دانگ این زمین 24785/17 مترمربع مى باشد.

* مساحت عقب نشینى براى احداث گذر 16 مترى در سمت شمالى زمین 1006/10 
مترمربع.

* مساحت عقب نشینى براى احداث کوچه بن بست در ضلع شرقى زمین 848/29 
مترمربع.

* مساحت خالص زمین مزروعى 22903/78 مترمربع.
* سهمیه آب چاه به مدت 20:30 ساعت.
* سهمیه آب کانال به مدت 6:15 ساعت.
* داراى حدود 80 اصله درخت انار مثمر.

شرایط مزایده: 
1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و رؤیت زمین مورد اشاره مى توانند در 
ساعات ادارى به دفتر این شرکت واقع در آدرس فوق االشاره مراجعه یا با شماره 

تلفن 09133311745- 09131269425 تماس و هماهنگى الزم به عمل آورند.
2- سپرده الزم جهت شرکت در مزایده مبلغ 1/000/000/000 ریال مى باشد که باید به 
حساب جارى شماره 0109968753006 نزد بانک ملى شعبه دانشگاه آزاد اسالمى 

نجف آباد واریز و فیش آن را به همراه اسناد مزایده تحویل نمایند.
3- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- متقاضیان مى بایست اســناد تکمیلى خود را همراه با فیش واریزى (موضوع 
بند 2) حداکثر تا 10 روز پس از انتشار آگهى در پاکت سربسته گذاشته و در مقابل 

دریافت رسید کتبى تحویل نمایند.
5- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام معامله قطعى نزد شرکت باقى خواهد ماند و 
چنانچه نفرات اول تا سوم از انجام معامله انصراف دهند سپرده آنها به نفع شرکت 

ضبط خواهد شد.
6- پیشنهاد دهندگان مى توانند هنگام رسیدگى به پیشنهادات در زمان بازگشائى 
پاکات حضور داشته و قیمت پیشنهادى خود را افزایش دهند در غیر این صورت 
قیمت کتبى ارائه شــده مالك عمل خواهد بود و جاى اعتراضى براى افراد غائب 

وجود نخواهد داشت.
7- شرکت کسى را برنده مزایده مى شناسد که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.

8- به پیشــنهادات مخدوش، مبهم، مشــروط و فاقد فیش واریزى و همچنین 
پیشنهاداتى که بعد از مهلت تعیین شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- انتقال به صورت وکالتى و کل هزینه چاپ آگهى و همچنین سایر هزینه هاى 
دیگر به عهده خریدار مى باشد.

10- کل بهاء زمین پس از عقد قرارداد از برنده مزایده به صورت نقد و یک جا دریافت 
خواهد شد. 

آگهى مزایده (نوبت اول)

شرکت منحله تعاونى مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد (سهامى عام)


