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چرا باید از کبد مراقبت کردسفر به دل شهرهاى ایران با پادکست هاى «جهانواره»اسطوره مینیاتور ایران 91 ساله شدکم بارشى در ایران نگران کننده است ما هم مثل ذوب آهن بیانیه مى دهیم! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عوارض 
خوردن بیش 
از حد سیب

چهارباغ باال پیاده راه مى شود
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ارزش واقعى سهام عدالت 
چقدر است؟

افتتاح 224 کیلومتر از 
آزادراه اصفهان - شیراز 

تا خرداد سال آینده

امیدى به بهبودى وضعیت 
هواى اصفهان نداریم

5

گردنکش ترین 
گردنه اصفهان 
مهار مى شود

به طور متوسط یک فرد مى تواند یک تا دو عدد 
سیب در روز بخورد. اگر بیش از این مقدار مصرف 
کنید مى توانید عوارض جانبى خطرناك و ناراحت 

کننده اى را تجربه کنید. فیبر سالمت دستگاه 
گوارش ما را بهبود مى بخشد، اما مقدار زیادى...

مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان 
اصفهان از آغاز مطالعــات طراحى تونل و حذف 
گردنه ســختگذر و خطرناك کلوســه از توابع 

پشتکوه شهرستان فریدونشهر خبر داد.
گردنه کلوسه ارتباط زمینى هشــت روستا را با 
سایر نقاط شهرستان فریدونشهر در غرب استان 
اصفهان برقرار مى کند. از ایــن گردنه به عنوان 
برف گیرترین نقطه استان اصفهان یاد مى شود.

مهدى خضرى افزود: حــذف گردنه خطرناك و 
برف گیر گردنه کلوسه و تسهیل در عبور ومرور 
اهالى منطقه  به ویژه در فصل زمستان از اهداف 

اصلى اجراى این طرح است...

4 آغاز حفارى مترو از سمت غرب به مرکز شهر در ماه جارىآغاز حفارى مترو از سمت غرب به مرکز شهر در ماه جارى
3

طرح شهردارى اصفهان براى مسیر حدفاصل میدان آزادى تا سى و سه پل در مرحله بررسى و طراحى است

مهران احمدى: 

در سینما 
نادیده
 گرفته
 شده ام

سپاهان - صنعت نفت، امروز در آبادان

 برزیل اصفهان در برزیل جنوب ایران
تیم فوتبال سپاهان در هفته دوازدهم رقابت هاى لیگ برتر به مصاف تیم فوتبال صنعت  نفت آبادان خواهد رفت.
 هفته دوازدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امروز دوشنبه 6 بهمن ماه با برگزارى سه دیدار به پایان 
مى رسد که در یکى از این رقابت ها سپاهان اصفهان در ورزشگاه تختى آبادان به مصاف تیم فوتبال صنعت نفت 
مى رود. تقابل سپاهان و صنعت  نفت آبادان را مى توان یکى از سرنوشت سازترین بازى هاى نیم فصل نخست نامید. 

دیدارى حساس که نتیجه آن عالوه بر دو تیم، براى سایر مدعیان از جمله...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تمایل اصفهانى ها
 به ساخت خانه 

2طبقه 

بررسى ساختمان سازى در مناطق مختلف نشان مى دهد

میزان شیوع کرونا در استان  15 درصد است
3

سپاهان،  مصر به سپاهان،  مصر به 
جذب ترابى

شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد رپرگذارى رودخانه هاى شور، سلمان و قهنویه را از طریق مناقصه عمومى با شرایط و 
مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت 

مى گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمایند.
مبلغ پایه: برآورد مناقصه معادل 9/510/191/239 ریال بر اساس فهارس بهاء واحد پایه رشته آبیارى و زهکشى سال 1399 مى باشد.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گران داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته هاى 
ساختمان یا آب و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنى

محل اجراء: استان اصفهان
مدت اجراء: 6 ماه

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگى و زمان تحویل پیشنهادها متعاقباً در اسناد مناقصه 
مشخص خواهد شد.

مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد (setadiran.ir) مهلت دارند از طریق این سامانه نسبت 
به دریافت اسناد مناقصه و بارگذارى مدارك مثبته شرکت اقدام نمایند.

نشانى مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت آب منطقه اى اصفهان- دفتر امور 
قراردادها.

تلفن تماس: 5- 36615360 داخلى 2529 و 2528 فاکس: 36611073 

آگهى فراخوان مناقصه
 (شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000043)

امور قراردادها- شرکت آب منطقه اى اصفهان

نوبت دوم

م.الف:1082375

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوزهاى شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان نسبت به برگزارى مناقصه هاى 
عمومى زیر اقدام نماید.

  آگهى مناقصه عمومى 

داود بحیرایى- شهردار بهارستان

نوبت دوم

1- متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه تاریخ 99/10/29 تا روز دوشنبه مورخ 99/11/13 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور 
قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت ارسال اسناد به واحد دبیرخانه محرمانه شهردارى بهارستان پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/11/18 
مى باشد.

3- زمان بازگشایى پیشنهادات رأس ساعت 14:30 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 99/11/19 مى باشد.
4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است. 
م.الف:1079607

سپرده شرکت در مبلغ کل اعتبار (ریال)موضوع مناقصه
مدت اجرامناقصه (ریال)

اجرا ى طرح بازسازى ناوگان اتوبوسرانى شهر بهارستان از طریق 
6 ماه81/000/000/0004/050/000/000تسهیالت صندوق کارآفرینى امید

واگذارى تعمیرگاه اتوبوسرانى سازمان حمل و نقل همگانى شهر 
یکسال44/972/352/0402/250/000/000بهارستان به بخش خصوصى

 شهردارى باغبادران به استناد مجوزهاى شماره 272 و 188 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 3 قطعه 
زمین با کاربرى تجارى و مسکونى واقع در طرح تفکیکى کوه آب و طرح تفکیکى 413 پالك در شهر باغبادران با قیمت 
کارشناسى به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسنادو مدارك شرکت در مزایده از روز دوشنبه 
مورخ 99/11/06 لغایت روز پنجشنبه مورخ 99/11/23 به واحد امور قراردادهاى شهردارى واقع در ساختمان مرکزى 

شهردارى مراجعه نمایند.                                     

آگهى مزایده نوبت اول

حجت ا... امینى باغبادرانى -شهردارباغبادران

 چاپ اول

   م.الف:1083827 
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وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکى گفت: 
اگر مــوج جدیــد شــیوع مــا را گرفتار کنــد، عذاب 
و ســختى هاى به مراتب خطرناك تر از قبلــى را باید

تحمل کنیم.
سعید نمکى اظهار کرد: مقابله با ویروس کرونا و رساندن 
تلفات آن به عدد دو رقمى دســتاورد بزرگــى بود اما 
همچنان نگران هستم این دســتاورد تبدیل به طوفان 
شود که اداره آن به سختى انجام مى شود. این موج جدید 
اگر ما را گرفتار کند عذاب و سختى هاى آن به مراتب 
خطرناك تر از قبلى است زیرا بسیار پیچیده است و هر 
لحظه شکل خاصى از خود بروز مى دهد که با شکل قبلى 

و عالمت ها متفاوت است به همین دلیل باید هوشمندانه 
عمل کرد. وى افزود: در بازى شــطرنج با این ویروس، 
نمــى شــود لحظــه اى غفلــت کــرد بــه همین 
دلیــل نگــران ســفرهاى آینــده هســتیم. یکى از 
دغدغه هاى اصلى، ســفر به جنوب کشــور اســت، 
وقتى به چرخش درآید این ویــروس خیلى خطرناك 
مى شــود. انگلیســى هــا دروغ مى گفتنــد که فقط 
70 درصــد قــدرت انتقــال دارد، این ویــروس هم 
بیمارى زایى و هم مرگ زایى بســیار باالیى دارد، این 
فقط در اروپا نیست در هر اقلیمى مى تواند اتفاق بیافتد 

حتى اگر همه راه ها را کنترل کنیم.

ارزش واقعى سهام عدالت با ارزش اولیه حدود 500 هزار 
تومان که چندى پیش تا به زیر ده میلیون تومان رسیده 
بود، دوباره تحت تأثیر روند صعودى بــازار تا حدود 13 
میلیون نیز افزایش یافت. البته این رقم طى هفته هاى 
قبل و به دلیل روند نزولى بورس کاهشى بود و تا روز شنبه 

زیر ده میلیون تومان بود.
پس از آزادســازى ســهام عدالــت، مشــموالن این 
ســهام که روش مســتقیم را براى مدیریت سهام خود 
انتخاب کــرده بودند، مــى توانند با مراجعه به ســامانه
 www.sahamedalat.ir ارزش واقعى ســهام و 

جزئیات دارایى خود را مشاهده کنند.

البته ارزش این سهام تحت تأثیر نوسانات بازار سرمایه 
افزایشى یا کاهشى مى شــود و در هفته گذشته ارزش 
واقعى سهام عدالت با ارزش اولیه 532 هزار تومان حتى تا 
هشت میلیون تومان هم کاهش یافت. اما طى روزهاى 
چهارشنبه تا شنبه، با روند صعودى بازار سرمایه، ارزش 

واقعى سهام عدالت نیز رو به افزایش رفت.
بر این اساس ارزش واقعى ســهام عدالت با ارزش اولیه 
یک میلیون تومان، روز شنبه 4 بهمن  18 میلیون و 170 

هزار تومان بود.
ارزش واقعى سهام عدالت به ارزش اولیه 532 هزار تومان 

نیز در روز شنبه 9 میلیون و 640 هزار تومان بود.

عذاب خطرناك ترى را 
باید تحمل کنیم 

ارزش واقعى سهام عدالت 
چقدر است؟

ریحانه پارسا 
به تهران مى آید؟!

   باشگاه خبرنگاران جوان | ریحانه پارسا 
چندى پیش اعالم کرد که قرار اســت به عنوان 
تهیه کننده یک فیلم در جشنواره فیلم کوتاه تهران 
حضور داشته باشد. اما دبیر سى و هفتمین جشنواره 
فیلم کوتاه تهران، درایــن باره مى گوید: فیلمى با 
عنوان «بیچاره» ظاهراً مشــخصات قبلى آن با 
تهیه کنندگى مشترك ریحانه پارسا بوده و فرض ما 
بر این بود ولى تهیه کننده کنونى نامه نگارى کرد و 
گفت مالکیت و تهیه کنندگى فیلم منحصراً براى 

خودم (هادى دهقان) است. 

دانشجویان چاق
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | رئیس 
ســازمان امور دانشــجویان دربــاره اضافه وزن 
دانشجویان کشور، اظهار کرد: حدوداً از هر چهار 
دانشجوى شاغل به تحصیل در دانشگاه هاى کشور 
یک نفر دچار اضافه وزن اســت. مجتبى صدیقى 
مطرح کرد: عالوه بر بحث اضافه وزن احتمال دارد 
که معضالتى از قبیل مشکالت اسکلتى و قامتى 

گریبانگیر دانشجویان دختر و پسر شده باشد.

رونمایى از 
شناسنامه خاص

   ایرنــا | نخستین شناسنامه فرزند مادر ایرانى 
در خوزستان، براى فاطمه، دختر هشت ساله یک 
زن اهل رامهرمز و پدر خارجى  در مراسمى نمادین 
در سالن اجتماعات استاندارى خوزستان تحویل 
داده شد. مادر فاطمه از سال 1370 با مردى تبعه 
افغانستان ازدواج کرده و تمام این مدت در رامهرمز 
ساکن بوده اســت. وى گفت: فاطمه تنها فرزندم 
است که در کالس سوم دبستان تحصیل مى کند و 
نداشتن شناسنامه مشکالت بسیارى براى دخترم 

به وجود مى آورد.

سلفى عجیب با میناوند
   روزنامه آفتاب یزد | بعداز انتشار خبر حال 
نامساعد مهرداد میناوند، در میان تصاویرى که از 
او در این روز ها در فضاى مجازى منتشر مى شود، 
یک تصویر بسیار ناراحت کننده و آزار دهنده است و 
آنهم عکس سلفى پزشک معالج با مهرداد میناوند  و 
انتشار آن در اینستاگرام این پزشک است درحالى که 
او روى تخت بیمارستان است و شرایط خوبى هم 
ندارد. کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومى وزارت 
بهداشت درپاسخ به یکى از کاربران نوشته: «این 

کار غیر اخالقى است.»

فقط یک ماه انسولین داریم
   ایلنــا | مدیر کل دارو و مــواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو با اشــاره به برخى کلیپ هاى 
منتشر شده  مبنى بر حضور بیماران دیابتى جلوى 
در داروخانه ها به دلیل کمبود انسولین بیان کرد: 
االن به اندازه یک ماه مصرف کشور انسولین داریم، 
البته که باید به اندازه  سه ماه ذخیره داشته باشیم اما 
شرایط متغیر است و ارز هم تغییر مى کند، شرکت ها 

هم در نبود ارز نمى توانند ذخیره اى داشته باشند. 

محسن هاشمى
 لباس زیاد دارد!

   رکنا | حجت نظرى، عضو شوراى شهر تهران 
در جلســه تقدیم الیحه بودجه شهرى پایتخت 
به شوراى شــهر پایتخت با اشاره به حذف بودجه 
ورزش، تأکید کرد: نمى شــود امــالك و دارایى 
شهر را بفروشیم و درآمد کســب کنیم. مثل این 
است که لباس بفروشیم و غذا بخریم. با این جمله 
محسن هاشمى به شوخى گفت: اشکال ندارد لباس 
بفروشیم و غذا بخریم. اعضاى بدنمان را نفروشیم. 
حجت نظرى در این مورد گفت: آقاى هاشمى! شما 

زیاد لباس دارید و از حال مردم بى خبرید.

فرزندم تابلو را نخرید
   روزنامه ایــران | الیاس حضرتــى در نامه اى 
به محمدجعفر منتظرى، دادســتان کل کشور از او 
خواست تا به حواشى پیش آمده درباره حراج تهران 
و ادعاى ارتباط دادن برخى از فروش ها با فرزندانش 
رسیدگى کند. پیش تر برخى افراد مدعى شده بودند 
که یکى از فرزندان این نماینده سابق مجلس تابلو 
آیدین آغداشلو را به قیمت 12 میلیارد تومان خریده 

است.

واکنش قالیباف 
   برتریــن ها | محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس 
به حواشى پیرامون ویدیوى منتشر شده از عنابستانى، 
نماینده سبزوار در مجلس واکنش نشــان داد. وى در 
این باره نوشت: «دستور بررسى دقیق ماوقع صادر شد؛ 
درصورت احراز تخلف،هیئت نظارت بر نمایندگان بدون 

مسامحه بررسى وبرخورد قانونى خواهد کرد.»

شما اقتصاددان نیستى!
   برنا | محمود واعظــى، رئیس دفتر رئیس جمهور 
گفت: «حداد عادل دوست عزیز من است و براى او احترام 
قائلم اما او را به عنوان یک اقتصاددان نمى شناســم.» 
حدادعادل هفته گذشته گفت: «بعید نیست که مقدارى 
ارز آزاد کنند یا قولش را بدهند یا با معادالت پولى  و  مالى 
بازى کنند و قیمت ارز و سکه پایین بیاید و مردم به یک 

سمت و سوى بروند.»

همه اش گمانه زنى است
   خانه ملت | سخنگوى کمیسیون تلفیق بودجه 
گفت: ارقام منتشر شــده درباره میزان افزایش یارانه ها 
گمانه زنى است، به محض نهایى شدن ارقام یارانه ها، 
جزئیات آن به اطالع مردم خواهد رسید. رحیم زارع  تأکید 
کرد: این رقم ها صرفاً پیشنهاد هایى است که مطرح شده 

ولى مصوب نشده است.

سرباز باشیم نه سربار 
   اعتماد آنالین | دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با انتشار توییتى نسبت به سیلى خوردن سرباز راهور 
توسط نماینده مجلس واکنش نشان داد. محسن رضایى 
نوشت: «سرباز، قلب میهن است. سرباز راهور یا  سرباز 
مرزبانى که از راننده یک مقام  مملکت، کارت شناسایى 
یا مجوز تردد بخواهد، نه تنهــا کار بدى نکرده بلکه به 
وظیفه خود عمل نموده و شایســته تقدیر است. سرباز 

باشیم نه  سربار.»

رستم قاسمى هم مى آید؟
   روزنامه شرق | تا اینجاى کار، حسین دهقان، 
محمدباقر قالیباف، محســن رضایى و حتى عزت ا...
ضرغامى همگى چهره هایى با پیشینه دور یا نزدیک 
نظامى اند که به صراحت یا بــه صورت تلویحى قصد 
ورود به رقابت هاى انتخاباتى 1400 را دارند. اما رستم 
قاسمى پاسخ صریحى به این سئوال که قصد نامزدى 
براى 1400 را دارد یا خیر نداده ولى تالش زیادى کرده 
که بگوید من نظامى نیستم یا به عنوان نامزد نظامى از 

من نباید نام برد.

حمله به دانشگاه آزاد 
   مهر | دبیر شــوراى فضاى مجازى دانشگاه آزاد 
از حمله سایبرى به ســامانه هاى آموزش مجازى واحد 
الکترونیکى دانشگاه آزاد پس از برگزارى مراسم یادبود 
شهید سلیمانى خبر داد. عزیز نجف پور آقابیگلو گفت: 
فرداى برگزارى جلسه، ســامانه هاى آموزش مجازى 
واحد الکترونیکى «وادانا»، که بزرگ ترین سامانه آموزش 
مجازى کشور است، دچار اختالل شد و تیم فنى متوجه 
شد که یکى از سرورهایى که سرویس هاى بین المللى 
روى آن قرار دارد به شــدت مورد حمله قرار گرفته اما 
تنها بعد از یک ساعت، ســامانه هاى آموزشى به حالت 

عادى برگشت.

خبرخوان

رئیس مرکز ملى خشکســالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى ضمن اشاره به اینکه کم بارشى در ایران نگران 
کننده اســت، گفت: تاکنون تنها 30 درصــد از بارندگى 

ساالنه براى تأمین آب کشور اتفاق افتاده است.
احد وظیفه ضمن اشاره به اینکه جمع بندى ایستگاه هاى 
هواشناسى نشان مى دهد که درحال حاضر بارش ها در کل 
کشور 25 درصد کمتر از نرمال است، اظهارکرد: به طورکلى 
تاکنون در ایران 68 میلیمتر بارش داشته ایم این درحالى 
اســت که میزان نرمال بارش در کشور از مهرماه تا اوایل 

بهمن حدود 91 میلیمتر است.
وى با بیان اینکــه بارش ها در اســتان هاى هرمزگان و 
سیستان و بلوچســتان در وضعیت بسیار نامناسبى است، 
تصریح کرد: در هرمزگان طى چهار ماه اخیر فقط حدود 10 
میلیمتر بارش گزارش شده این در حالى است که میانگین 
بلندمدت بارش ها در استان هرمزگان طى این بازه زمانى 

حدود 72 میلیمتر است.
وظیفه ادامه داد: در اســتان سیســتان و بلوچستان نیز از 
ابتداى مهر مــاه تاکنون 4/8 میلیمتر بارش داشــته ایم 
درحالى که میانگین بلندمدت بارش ها در این اســتان 34 

میلیمتر گزارش شده است.
رئیس مرکز ملى خشکســالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى در ادامه با اشاره به اینکه به طور کلى وضعیت 
سایر استان ها چه نسبت به ســال گذشته و چه نسبت به 
میانگین بلندمدت جالب نیســت، گفت: بــراى مثال در 
کرمان با 50 درصد کم بارشى نسبت به میانگین بلندمدت 

مواجه هستیم.
وظیفه با بیان اینکه اکنون به میانه هاى سال آبى رسیده ایم 
و تاکنون فقط 30 درصد از بارندگى ساالنه براى تأمین آب 
کشور را داشته ایم، اظهار کرد: از این رو 70 درصد از بارش 

ساالنه تأمین نشده و این مسئله نگران کننده است.
به گفته وى دماى هوا نیز در کشور باالتر از حد نرمال است 
و این وضعیت سبب مى شود که به ویژه در حوزه زاگرس 
ذخیره برفى و روان آب ها به شدت کاهش یابد. در نتیجه 
ِدبى رودخانه ها نیز در فصل گرم سال بسیار کمتر از شرایط 
نرمال خواهد بود که نگرانى هایى را در حوزه کشاورزى و 

حتى تأمین آب مناطق روستایى و شهرى به دنبال دارد.

رئیس مرکز ملى خشکســالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى تصریح کرد: چشم انداز خوبى نیز براى بارش ها 

طى ماه هاى آینده نمى توانیم متصور باشیم.
وظیفه در ادامه اظهار کــرد: این احتمال وجود دارد که در 
اسفند و فروردین ماه وضعیت بارش ها در ایران کمى بهتر 
شود اما با توجه به کاهش شدید بارش ها در دى و بهمن 
ماه، کمبودها در حوزه بارش جبران نمى شود. از این رو سال 

آبى با کم بارشى مطلق به پایان مى رسد.
وى با اشــاره به اینکه با توجه به این شــرایط کم بارشى 
فراگیر و خشکسالى گسترده در ایران دور از انتظار نیست، 
گفت: در بیشتر استان هاى کشور در جنوب، جنوب شرق، 
جنوب غرب و شرق این شرایط محسوس خواهد بود حتى 
براى استان هاى شمالى کشور به ویژه گلستان نیز وضعیت 

خوبى پیش بینى نمى شود.

ذخیره برفى رو به آب شدن است و 70 درصد بارش ساالنه هم تأمین نشده

کم بارشى در ایران نگران کننده است

«جو بایــدن»، رئیس جمهور تازه آمریــکا در یکى از 
نخستین تغییراتى که در دفتر کار خود موسوم به اتاق 

بیضى داد، دکمه قرمزى را که به دستور «دونالد ترامپ» 
روى میز کار رئیس جمهور نصب شده بود حذف کرد.

در سال 2019 هنگامى که دو خبرنگار در حال مصاحبه 
با ترامپ در اتاق بیضى کاخ سفید بودند، توجه شان به 
دکمه قرمزى جلب شــد که به میز کار رئیس جمهور 

اضافه شــده بود و از او درباره اش پرسیدند. ترامپ هم 
دکمه قرمز را جلوى خبرنگارها فشار مى دهد و بالفاصله 
خدمتکارى با یک لیوان کوکا کوالى رژیمى وارد دفتر 

کار رئیس جمهور مى شود.
از آن پس این دکمه قرمز بین خبرنگاران به «دکمه کوکا 

کوال» مشهور شد. حاال به نظر مى رسد جو بایدن که به 
اندازه ترامپ به این نوشــیدنى عالقه ندارد و احتماًال 
کاربرد دیگــرى هم براى این دکمــه قرمز به ذهنش 
نرسیده، دســتور حذف آن از میز کار رئیس جمهور را 

داده است.

«دکمه کوکا کوال» از میز 
«بایدن» برداشته شد!

اولین نشست «جمهور» از سلســله جلسات انتخاباتى 
اتحادیه انجمن هاى اسالمى دانشــجویان مســتقل با 
حضور سردار حسین دهقان، وزیر سابق دفاع برگزار شد. 
وى کــه یکى از نامزدهــاى بالقوه انتخابات ریاســت 
جمهورى 1400 است در پاسخ سئوالى در زمینه امالك 
نجومى گفت: از ســال 90 تا 92 به نوعى مشاور آقاى 
قالیباف بودم. در اتاق مسکن، یا مسکن سازى یا واگذارى 
مسکن صورت مى گرفت و در آن افرادى که ساخت وساز 
مى کردند و تراکم مى خریدند و بدهکار بودند، مابه ازاى 
آن واحدهایى به شهردارى مى دادند. یکى از این واحدها 

را من گرفتم.
دهقان ادامه داد: من هیچ امتیــاز قانونى و غیرقانونى 
دریافت نکردم. منزلى داشتم و قرار شد تا فردى مسئول 
شود که منزل ما را بردارد و یک واحد جایگزین به ما بدهد 
و قرارى مبنى بر دادن تخفیــف یا امتیاز ویژه اى به من 
نبود تا وقتى که جریان یاشار ســلطانى پیش آمد و من 
همان موقع به شــهردارى مراجعه کردم و گفتم که اگر 
سهم اضافه اى به من رسیده است بررسى و دریافت شود. 
به رغم آنکه شــهردارى و دادستانى مى گویند مشکلى 

نیست اما همچنان اصرار دارم که باید بررسى شود.

یکى از واحدها را برداشتم اما منزلم را دادم

بیش از یک سال از اولین ابتال به کروناویروس مى گذرد 
و بیشتر مردم از نحوه شــیوع بیمارى مطلعند. قطرات 
تنفسى که در اثر سرفه، عطسه و صحبت کردن در هوا 
پخش مى شود مى تواند وارد مجراهاى تنفسى فوقانى 
افراد شود. ویروس از طریق دهان، بینى و حتى چشم ها 
وارد بدن شده و شروع به انتشــار در سلول ها مى کند و 
سرانجام به ریه ها مى رســد جایى که بیشترین آسیب 

را میزند.
به همین دلیل زدن ماســک، رعایــت فاصله گذارى 
اجتماعى، شستن دست ها و تهویه ى مناسب فضاى هاى 
داخلى توصیه مى شود. احتمال بیمارى با لمس کردن 
ســطوح آلوده نیز وجود دارد اگرچه راه انتقال بیشــتر 
از طریق قطرات تنفســى اســت اما محققان دانشگاه 

پزشکى واشنگتن در ســنت لوئیس فرضیه ى جدیدى 
را مطرح مى کنند که برخى افراد ممکن است به روشى 
غیرمعمول در معرض خطر عفونت به ویروس باشــند: 

غذا خوردن
در روزهــاى ابتدایى همه گیرى مــا فهمیدیم که غذا 
نمى تواند باعث شیوع کویید-19 شــود. این ویروس 
بــه گیرنده هــاى ACE 2 در بینــى و ریه ها متصل 
مى شــود اما در دســتگاه گوارش این اتفاق نمى افتد. 
اســید معده مى تواند ذرات موجود در غذا را از بین ببرد. 
همچنین پختن غذا باعث از بین رفتن ویروس مى شود. 
متخصصان بهداشــت هنوز توصیه مى کنند که افراد 
دست هایشان را هنگامى که غذا از بیرون تهیه کرده و 

به خانه آورده اند بشویند.

کشف یک راه غیرمنتظره احتمال ابتال به کرونا

رسانه هاى چینى خبر دادند کارگران معدنچى که از یک 
هفته پیش در عمق یکى از معادن استخراج طال گرفتار 
شــده بودند و به تدریج در حال خارج شدن هستند، در 

دوره محبوس بودن از امدادرسانان درخواست کردند تا 
برایشان ترشى بفرستند. روزنامه چینى «خلق» در سایت 
خود نوشت: وقتى نیروهاى امدادى موفق شدند تلفنى را 
از طریق شکافى که ایجاد شده بود به آنها برسانند، این 

درخواست را مطرح کردند.
این معدنچیان که در داالن شماره 6 معدن گرفتار شده 
بودند درخواست غذا و ترشى کردند در حالى که شهردار 

منطقه تأکید کرد روزانه دو بار مواد غذایى و آشامیدنى به 
همراه دارو براى افراد گرفتار در معدن فرستاده مى شود.

بر اثر انفجار این معدن کــه روز 10 ژانویه رخ داد بیش 
از 20 معدنچى محبوس شدند. سالمت ده معدنچى در 
یکى از داالن هاى معدن تأیید شد و همچنین مشخص 
شد یک معدنچى دیگر نیز در داالن مجاور زنده است، 

اما از ده معدنچى دیگر خبرى در دست نیست.

معدنچیان گرفتار در عمق 
زمین سفارش ُترشى دادند!

یک ژنرال ارشد اسپانیایى پس از اتهام دریافت بدون نوبت 
واکسن کرونا استعفا کرد. گزارش هاى مطرح شده درباره 
رعایت نشدن اولویت بندى دریافت واکسن، از سوى برخى 
از مقامات دولتى اسپانیا باعث خشم بسیارى از مردم در این 

کشور شده است.
«مارگاریتــا روبلز»، وزیر دفاع اســپانیا پــس از گزارش 
رسانه هاى این کشــور در باره دریافت واکسن بدون نوبت 
از ژنرال «میگوئل آنجل ویالرویا» توضیح خواســت. این 
ژنرال یکى از فرماندهان برجسته ستاد دفاعى در اسپانیاست.
وزارت دفاع اسپانیا در بیانیه اى از استفعاى این ژنرال خبر 
داد اما صراحتاً از واکسیناسیون این فرمانده صحبتى نکرد. 

در این بیانیه آمده اســت: «او (ژنرال) هرگز قصد استفاده 
ناعادالنه از امتیازات کارى و موقعیتش که باعث تخریب 
وجهه نیروهاى ارتش و ســابقه پرافتخار خودش مى شود 
را نداشته اســت.»  این بیانیه مى افزاید: «ژنرال ویالرویا 
تصمیمى درست گرفت اما به وجهه عمومى نیروهاى نظامى 

آسیب زده است.»
یکى از کاربران اسپانیایى توییتر در پستى نوشت: «ژنرال 
ویالرویا و دیگر همکاران! شریک من 67 ساله است، آلزایمر 
دارد و نابیناســت. ما منتظر واکسن هســتیم. ما کارمند و 
پرستار بازنشســته ایم و در اولویت یک قرار داریم. آیا شما 

از ما مهمترید؟»

آقاى ژنرال شما از ما مهمترید؟

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگى آیت ا... طالقانى اهواز با 
بیان اینکه در حادثه مدرسه کانکسى سردشت دزفول شش 
نفر دچار سوختگى شــدند، گفت: از این تعداد سه نفر معلم 
و سه نفر دانش آموز هســتند که یکى از دانش آموزان دچار 
سوختگى 85 درصدى و دیگرى 57 درصدى است و یک 

معلم نیز دچار سوختگى 37 درصدى است.
دکتر پیمان نجاتى اظهار کرد: در روزهاى اول یکى از معلمان 
با رضایت شخصى به یکى از بیمارستان هاى اصفهان اعزام 
شــد و در حال حاضر پنج نفر در بیمارستان طالقانى اهواز 

بسترى هستند. 
در همین حال رئیس مرکز آموزشــى درمانى حضرت امام 

موسى کاظم(ع) اصفهان هم گفت: در حال حاضر اقدامات 
درمانى بر روى  حسین رضایى میرقائد که براى انجام مراحل 
درمانى خود به بیمارستان حضرت امام موسى کاظم(ع) در 
اصفهان منتقل شده در حال انجام است در حالى که با توجه 
به شدت سوختگى باالى آن، وضعیت نهایى حسین رضایى 
میرقائد در روزهاى آینده مشخص مى شود.  سعید کریمى 
ادامه داد: این معلم 34 ساله دچار 95 درصد سوختگى بوده 

که نوع سوختگى آن از درجه 2 و 3  است.
هفته گذشته یک مدرسه کانکسى در منطقه چشمه شیرین 
بخش سردشت دزفول دچار سوختگى شد. بر اساس اخبار 
منتشر شده، ســوختگى بر اثر برخورد صاعقه با کانکس 

عنوان شده است.

آخرین وضعیت مصدومان حادثه مدرسه کانکسى 
  فاطمه سعدیان / خبرگزارى ایسنا  |
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درخواست استاندار
اسـتاندار اصفهـان از فرمانـداران خواسـت واحدهـاى 
تولیدى راکد و نیمه فعـال را احصا و براى فعال سـازى 
این واحدها تدبیر اصولى بیاندیشـند. عباس رضایى در 
جلسه وبینار با فرمانداران استان اظهار داشت: کارگروه 
تسـهیل و رفع موانع تولید ظرفیت مناسـبى براى حل 
مشـکالت واحدهاى تولیدى اسـتان دارد. باید شوراى 
سرمایه گذارى شهرسـتان هاى استان اصفهان بیش از 

پیش فعال شوند.

صادرات 140 میلیون دالرى  
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
تاکنون بیش از 140 میلیون دالر کاال توسـط 88 واحد 
صنعتى این استان به کشور ارمنستان صادر شده است. 
ایرج موفق روز یکشـنبه در حاشـیه بازدید وزیر اقتصاد 
ارمنسـتان از شـرکت چینـى زرین ایـن اسـتان افزود: 
مى توانیم توسـعه صادرات را در آینده اى نه چندان دور 
بین استان اصفهان و ارمنستان شاهد باشیم. وى ادامه 
داد: هیاتى که از ارمنستان به ایران و اصفهان سفر کردند 
مشـتاق گسـترده تر شـدن روابط  تجارى با این استان 

هم هستند.

وضعیت مصرف گاز  
مدیرعامل شرکت گاز اسـتان اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر برخى نیروگاه هاى استان همچون نیروگاه 
شهید منتظرى و اصفهان با تامین 60 درصد گاز در مدار 
هسـتند گفت: پاالیشـگاه اصفهان به طور کامل از گاز 
استفاده مى کند و ذوب آهن نیز به اندازه نیاز خود مصرف 
گاز دارد. سـیدمصطفى علـوى گفـت: در حـال حاضر 
تعدادى از نیروگاه ها و کارخانجات سـیمان و همچنین 

فوالد مبارکه با محدودیت تامین گاز مواجه هستند.

دو انتصاب جدید 
سرپرستان جدید معاونت هاى شبکه و تجارى مخابرات 
منطقه اصفهان معرفى شدند. طى احکام صادره، محمد 
هیبتیان به عنوان سرپرست جدید معاونت شبکه و احمد 
شاه میرزائى به عنوان سرپرست جدید معاونت تجارى 
و امور مشتریان مخابرات منطقه اصفهان معرفى شدند. 
اسماعیل قربانى، مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: 
با توجه به وسعت و اهمیت حوزه کارى دو معاونت شبکه 
و تجارى باید با همت متعالى و جدیت نسـبت به برنامه 
ریـزى و فعالیت موثـر در ایـن دو حوزه، زمینـه را براى 

خدمت رسانى به مشترکین فراهم آوریم.

برق رسانى به بیمارستان
مدیربرق منطقه 6 شـرکت توزیع برق اصفهان از برق 
رسـانى بـه بیمارسـتان صحرایـى شـهید صدوقى در 
محدوده جنوب شرق اصفهان در جاده اى در مجاورت 
سـپاهان شـهر  خبر داد و گفت : بیمارسـتان70 تخت 
خوابه صحرایى شهید صدوقى به منظور خدمت رسانى 
به بیماران کووید 19 اختصاص داده شده است.  مهران 
نصـر گفت :بـراى برق رسـانى بـه ایـن مجموعه یک 
دسـتگاه ترانس هوایى به ظرفیت 400 کیلوولت آمپربا 
هزینه اى بالغ بر 2500 میلیون ریال احداث شده است. 

رفع نشتى خط آبرسانى 
بـه گـزارش روابـط عمومـى آبفـا نجـف آباد، نشـتى 
خط انتقـال با قطـر 500 میلیمتـر آبرسـانى کمربندى 
شـمالى نجـف آبـاد در کمتریـن زمـان ممکـن، 
انجام و خـط مذکور مجـددا در مدار بهره بـردارى قرار 

گرفت.

صادرات 13 هزار ُتن خامه
شـهرام موحدى، مدیرکل دامپزشـکى استان اصفهان 
در نشست بررسى وضعیت کشاورزى چهار شهرستان 
فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت گفت: 
سـال گذشـته بیش از 13 هزار تن خامه بـا مجوزهاى 
دامپزشکى استان به روسیه صادر شـد که نشان دهنده 
سـالمت و کیفیت باالى محصوالت تولیدى در استان 

است.

خبر

میزان شیوع ویروس کرونا در اســتان اصفهان هم اکنون 
دست کم 15 درصد اســت، اما باید مواظب بود. سخنگوى 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: در حالى شیوع 
ویروس کرونا به این میزان رسیده است که بیشترین میزان 
ثبت شده براى آن در اســتان اصفهان مربوط به شهریور و 

معادل 67 درصد بود.
آرش نجیمى با اشاره به سیر کاهشى تعداد بیماران سرپایى 
داراى عالئم کرونا در استان اصفهان، افزود: از دى، میزان 
موارد مثبت آزمایش هاى کرونا به طور تقریبى ثابت مانده 
و در میان بیماران سرپایى و بســترى بیمارستانى و مراکز 

بهداشتى 16 ساعته حدود 15 درصد است.

وى اضافه کرد: به علت رعایت شــیوه نامه هاى بهداشتى 
مانند ماسک زدن و شست و شوى مداوم دست ها در پاییز با 
موارد بسیار کم سرماخوردگى مواجه بودیم. نجیمى تأکید 
کرد: اگر درخصــوص کرونا عادى انــگارى صورت گیرد 
آمار نگران کننده اى را شــاهد خواهیم بــود، اما با رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى مى توان این ویروس را مهار کرد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه، 
بیشــترین میزان مرگ و میر هاى کرونا در استان اصفهان 
بین گروه ســالمندان اســت گفت: میانگین سن بیماران 
داراى عالئم کرونا بسترى شده در بیمارستان هاى استان، 

58 سال است.

شهردار اصفهان گفت: طى طرحى درصدد پیاده راه کردن 
حدفاصل میدان آزادى تا سى و سه پل هستیم تا در امتداد 
آن، مسیر پیاده راه به میدان انقالب، میدان امام حسین (ع)، 
میدان امام (ره) و میدان امام على (ع) متصل و شهر داراى 

یک محور پیاده راه مطلوب باشد.   
 قدرت ا... نوروزى در برنامه تلویزیونى گفتگوى هفته اظهار 
کرد: درصدد هستیم تا شهر را از خودرو محور بودن به انسان 
محورى تبدیل کنیم که براى تحقق این هدف مهم باید 
پیاده روها را توسعه داده و پیاده راه سازى ها را افزایش دهیم.  
وى به لزوم افزایش محورهاى پیاده در شهر اشاره و تصریح 
کرد: باید در شهر به جاى خیابان هاى عریض، پیاده روهاى 

عریض داشته باشیم.  وى ادامه داد: پیاده راه شدن میدان 
آزادى تا سى و سه پل توسط مشــاور در مرحله بررسى و 

طراحى آن در حال انجام است. 
شــهردار اصفهــان همچنین پیــاده راه شــدن محور 
تاریخى چهارباغ عباسى را مورد اشــاره قرار داد و گفت: 
نیویورك تایمــز، اصفهــان را پنجــاه و دومیــن مقصد 
گردشــگرى جهان اعالم کرده اســت و البته اصفهان 
نخستین نقطه گردشگرى ایران به شمار مى آید، بنابراین  
با تمام شدن شــرایط کرونایى باز هم محور گردشگرى و 
چهارباغ محل حضور افراد از نقاط مختلف کشور و جهان 

خواهد شد.

چهارباغ باال 
پیاده راه مى شود

میزان شیوع کرونا در استان  
15 درصد است

بررسى ساختمان ســازى در مناطق شهرى اصفهان 
نشــان مى دهد که صدور پروانه هاى ســاختمانى از 
سال 92 تا 97 روند کاهشى داشت اما پس از آن شیب 
صعودى به خود گرفت و از طرفى تمایل بیشــتر مردم 

منطقه به ساخت خانه هاى دو طبقه است.
از طرفى بلند مرتبه سازى در سال هاى اخیر در شهرها 
افزایش یافته است اما بررسى آمار پروانه هاى ساختمانى 
صادر شده در هشت سال گذشــته در مناطق شهرى 
استان اصفهان نشان مى دهد که بیشترین تعداد پروانه 
صادر شده مربوط به ساختمان هاى دو طبقه و کمترین 

آن مربوط به ساختمان هاى چهار طبقه است.
در سال 1397 از 12 هزار و 939 فقره پروانه ساختمانى 
صادر شده، 38 درصد پروانه ها  مربوط به ساختمان هاى 
دو طبقه بوده است؛ پس از آن بیشترین پروانه ها مربوط 
به ساختمان هاى یک طبقه (25 درصد)، سه طبقه (18 
درصد)، پنج طبقه و بیشــتر (12 درصد) و چهار طبقه 

(هفت درصد) است.
کارشناس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان 
به مقایســه آمار این اســتان در کشور اشــاره و بیان 

کرد: اصفهان در ســال 97 در زمینه تعداد پروانه هاى 
ساختمانى صادره رتبه دوم کشــورى را با 9.1 درصد 
پس از تهران، در زمینه مساحت زمین رتبه سوم بعد از 
تهران و فارس، مساحت زیربنا رتبه سوم بعد از تهران 
و خراسان رضوى و در زمینه تعداد واحد مسکونى رتبه 

سوم را پس از تهران و کرمان دارد.
فرزانه شریفیان با اشــاره به آمار شهرستانى در استان 
اصفهان، گفت:  ســال 1397 در بین شهرستان هاى 
استان بیشترین ســهم از تعداد پروانه هاى ساختمانى 
صادر شده به ترتیب مربوط به اصفهان، کاشان و نجف 

آباد مى باشد.
با وجودى کــه آمار صدور پروانه هاى ســاختمانى در 
مناطق شهرى استان اصفهان از سال 92 تا 97 کاهشى 
بود اما نگاهى به آمار سال 98 نشان مى دهد که تغییراتى 
در این زمینه بوجود آمد و این شاخص حدود 12 درصد 

افزایش یافت.
شریفیان با بیان اینکه روند افزایشى در سال جارى نیز 
ادامه یافته است، افزود: بررسى آمار نشان مى دهد که 
میزان صدور پروانه هاى ســاختمانى در 6 ماه نخست 

امسال بویژه در فصل تابســتان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش یافته است.

وى با اشــاره به اینکه صدور پروانه هاى ساختمانى در 
زمســتان به دالیلى مانند طرح هاى ویژه آخر سال و 
تخفیف هاى بهمن و اسفند و مراجعه بیشتر متقاضیان 
نســبت به دیگر فصل ها باالتر اســت، تصریح کرد: 
احتمال افزایش آمار سال 99 نسبت به 98 نیز با توجه 
به تاثیر بسزاى آمار فصل زمستان در کل آمار ساالنه، 

زیاد است.
غالمحسین عسکرى، رییس سازمان نظام مهندسى 
ســاختمان اســتان اصفهان نیز  درباره اینکه بیشتر 
پروانه هاى ساختمانى صادر شده در سال هاى اخیر در 
استان اصفهان براى مسکن 2 طبقه بوده است، توضیح 
داد: این آمار نشان مى دهد که بیشتر متقاضیان ساخت 
و ســاز در آن ســال ها، مصرف کننده و افرادى بودند 
که براى خودشــان و به اندازه نیازى که داشتند، خانه 
مى ســاختند درحالى که بدلیل رکود نسبى پیش آمده 
در سال هاى 92 تا 97 انبوه سازان رغبت زیادى براى 

ساخت مسکن و عرضه آن براى عموم نداشتند.

تمایل اصفهانى ها 
به ساخت خانه 2طبقه 

در ادامه برنامه هر یکشنبه، یک افتتاح پیش از ظهر دیروز 
با حضور شهردار اصفهان، رئیس و اعضاى شوراى اسالمى 
شهر از دو رام قطار شهرى اصفهان به ارزش سه هزار میلیارد 

ریال رونمایى شد.
از مجموع 315 واگن در حال ساخت توسط کارخانه ایریکو، 
85 واگن متعلق به شهر اصفهان است که 30 واگن در مرحله 
قبل به شهردارى اصفهان تحویل داده شد و 10 واگن آن نیز 

طى دو هفته گذشته وارد اصفهان شده است. 
شهردار اصفهان در این مراسم با بیان اینکه قرار بود چهار رام 
جدید قطار شهرى وارد شهر شود، اما بنا به دالیلى تنها دو رام 
آنها به اصفهان آمد، گفت: شهردارى بخشى از هزینه هاى 
دو رام دیگر را نیز پرداخت کرده و انتظار مى رود ســازمان 
شهردارى ها و دهیارى ها به قول هاى خود عمل کرده تا دو 

رام دیگر نیز به اصفهان داده شود.
قدرت ا... نوروزى خاطرنشان کرد: شنبه شب سه هزار تن 
بتن در محلى که قرار است تى بى ام از جبهه غربى خط دو 
مترو عملیات حفارى را آغاز کند ریخته شده و در بهمن ماه با 
حضور مسئوالن کشورى شاهد آغاز عملیات حفارى مترو از 

سمت غرب به مرکز شهر خواهیم بود.
نوروزى با بیان اینکه عملیات شفت بندى تى بى ام جبهه 
غربى خط دوم مترو در حال تکمیل است، گفت: در بهمن ماه 
سیستم وسیع و حجیم با کاترهد داراى قطر 9 متر از طریق 
یک تونل عملیات حفارى را آغاز خواهد کرد و این به معناى 

پیروزى بزرگ و فعالیت دو برابرى در دو جبهه کارى است.
وى با بیان اینکه 12 ایستگاه خط دوم مترو در حال احداث 

است افزود: تفاوت در کیفیت و سرعت اجرا، پرداخت دیون 
طلبکاران و اضافه شدن شیفت ها در خط دو متروى اصفهان 

مشهود است.
مدیرعامل ســازمان قطار شــهرى شــهردارى اصفهان 
هم در این مراســم گفت: هر واگن روزانه ســه هزار نفر را 
جا به جا مى کند که با اضافه شدن 10 واگن جدید، 30 هزار 
نفر به ظرفیت جا به جایى مسافران در خط یک مترو اضافه 

مى شود.
محمدرضا بنکدار هاشــمى ادامه داد: قبل از کرونا روزانه 
120 هزار نفر با خط یک مترو جا به جا مى شدند که با اضافه 
شــدن دو رام جدید امکان جا به جایى 180 هزار نفر در روز 

وجود دارد. 
مدیر عامل سازمان قطار شــهرى اصفهان روز گذشته با 
حضور در جلسه علنى شــوراى اسالمى شهر اصفهان هم 
اظهار کرد: قراردادى براى خرید 315 واگن بین دولت و یک 
شرکت چینى منعقد شده بود که از این تعداد 100 واگن به 
کشور وارد شد؛ 30 واگن از مجموع 100 واگن وارد شده سهم 
اصفهان بود که در سال هاى قبل وارد شد و در حال خدمت 

رسانى به شهروندان است.
وى ادامه داد: از 215 واگن باقى مانده قرارداد دولت و شرکت 
چینى، 55 واگن دیگر سهم اصفهان است، اما قطعات آن وارد 
گمرك شده و سال ها معطل ترخیص مانده بود تا اینکه سال 
گذشته توانستیم با پذیرفتن هزینه هاى متفرقه و پرداخت 
15 میلیارد تومان از منابع قطار شهرى این قرارداد شکست 

خورده را زنده کرده و قطعات را وارد کارخانه ایریکو کنیم.

آغاز حفارى مترو از سمت غرب 
به مرکز شهر در ماه جارى

پادکســت هاى "جهانواره" در 12 قسمت تهیه شده که 
از طریق اپلیکیشن هاى شنوتو و کست باکس در اختیار 

عالقه مندان قرار مى گیرد.
مسئول موزه گرمابه علیقلى آقا با اعالم این مطلب گفت: 
پادکست هاى "جهانواره" به موضوعات گرمابه، زورخانه، 
محله، کاروانسرا، قهوه خانه، مادى، مسجد، خانه، بازارچه، 

سقاخانه، مکتب خانه و گورستان پرداخته است.
ملیحه سادات قریشــیان اظهار داشــت: "جهانواره" به 
همت موزه گرمابه علیقلى آقا وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان و با همکارى 12 
نویسنده از نخستین روزهاى تابستان تا آخرین روز پاییز 

99 گردآورى و منتشر شد.
وى با بیان اینکه پادکست هاى جهانواره، شنونده را به دل 
شهرهاى ایران از جمله اصفهان، شیراز، کاشان، تبریز و 
قزوین مى برد، افزود: این پادکست ها در قالب فایل هاى 

صوتى 20 الى 30 دقیقه اى تهیه شده اند.

سفر به دل شهرهاى 
ایران با پادکست هاى 

«جهانواره»

مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان 
اصفهان از آغاز مطالعــات طراحى تونل و حذف 
گردنه ســخت گذر و خطرناك کلوســه از توابع 

پشتکوه شهرستان فریدونشهر خبر داد.
گردنه کلوسه ارتباط زمینى هشــت روستا را با 
سایر نقاط شهرستان فریدونشهر در غرب استان 
اصفهان برقرار مى کند. از ایــن گردنه به عنوان 

برف گیرترین نقطه استان اصفهان یاد مى شود.
مهدى خضرى افزود: حــذف گردنه خطرناك و 
برف گیر گردنه کلوسه و تسهیل در عبور ومرور 
اهالى منطقه  به ویژه در فصل زمستان از اهداف 
اصلى اجراى این طرح است. وى طول این تونل 
را بیش از 750 متر برآورد کرد و ادامه داد: مطالعات 
این طرح با انتخاب پیمانکار آغاز شده است و نتایج 

آن تا پنج ماه آینده تحویل خواهد شد.
وى با بیان اینکه منطقه پشتکوه فریدونشهر یکى 
از نقاط برفگیر و صعب العبور استان اصفهان در 
فصل زمستان اســت، اضافه کرد: گردنه کلوسه 

با ترانشه هاى دو طرفه یکى از مرتفع ترین نقاط 
کشور محســوب مى شــود که با بارش برف و 
کوالك  قبل از عملیات برفروبى توسط راهداران 
تردد براى مردم و دســتگاه هاى امدادى بسیار 

سخت و در برخى اوقات غیرممکن مى شود.
خضرى با اشاره به مشــکالت مردم روستاهاى 
واقع در این منطقه در فصل زمستان خاطرنشان 
کرد: با احداث این تونل مشکالت مردم ساکن در 

این منطقه رفع مى شود.
پیش تر هم نماینده مردم غرب استان در مجلس 
شوراى اسالمى گفته بود که با امضاى تفاهمنامه 
بین وزارت راه و شهرسازى و استاندارى اصفهان 
مقرر شد با تخصیص اعتبار 30 میلیارد تومانى از 

سال آینده ساخت تونل گردنه کلوسه آغاز شود.
به گفته حســین محمد صالحى، در این تفاهم 
نامه مقرر شــد 50 درصد اعتبار از طرف وزارت 
راه و شهرســازى و بقیه را اســتاندارى اصفهان 

پرداخت کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
با بیان اینکه بــا این مدل حرکــت و امکانات 
نمــى توانیم جلــوى افزایــش آالیندگى هوا 
را بگیریــم، گفت: در خوشــبینانه ترین حالت 
مى توانیم شــرایط فعلــى را حفــظ کنیم، اما 
نمى توانیم امیدى به بهبود وضعیت هوا داشته 

باشیم و به سمت هواى پاك حرکت کنیم.
ایرج حشمتى در نشســتى با خبرنگاران با بیان 
اینکه در سال 81 مساحت کانون هاى فرسایش 
بحرانى اســتان یک میلیون و 100 هزار هکتار 
بود، گفت: در سال 99 مســاحت کانون هاى 
فرسایش بحرانى استان به یک میلیون و 500 
هزار هکتار رســید، یعنى  طى این مدت نه تنها 
نتوانســته ایم کانون هاى بحرانــى ریزگرد را 

مدیریت کنیم، بلکه باعث افزایش آن شده ایم.
حشمتى در ادامه تعداد روزهاى هواى پاك در 10 
ماهه سال گذشته را 19 روز اعالم کرد و افزود: 

تعداد روزهاى هواى پاك 10 ماهه امسال 4 روز 
بود. تعداد روزهاى سالم در سال گذشته 207 روز 

و امسال 197 روز بوده است.
وى همچنیــن تعــداد روزهاى ناســالم براى 
گروه هاى حساس در 10 ماهه سال گذشته را 71 
روز و امسال را 79 روز اعالم کرد و گفت: تعداد 
روزهاى ناسالم براى عموم سال گذشته 7 روز و 
امسال 26 روز بود و تعداد روزهاى بسیار ناسالم 
سال گذشــته 2 روز بود که امســال روز بسیار 

ناسالم نداشتیم.
حشــمتى بخش دیگرى از قانون هواى پاك 
را مربوط به اســتفاده از خودروهاى استاندارد 
عنوان کرد و افزود: بنزین یــورو4 داریم، ولى 
خودرو اســتاندارد نداریم و مشکل خودروهاى 
فرســوده هم داریم درحالى که هیچ برنامه اى 
هم براى جایگزینى موتورسیکلت هاى فرسوده 

نداریم.

گردنکش ترین گردنه اصفهان مهار مى شود

امیدى به بهبودى وضعیت هواى اصفهان نداریم

تالش اتاق بازرگانى اصفهان 
براى اصالح یک طرح

جلسه نهم کمیسیون معادن اتاق بازرگانى اصفهان 
به بحث و بررسى در خصوص طرح جدید مجلس 
در ارتباط بــا تغییرات جدید قوانیــن حوزه معدن 
که در دستور کار مجلس شــوراى اسالمى است 

اختصاص یافت.
مجتبى کاروان، رییس کمیســیون معــادن اتاق 
اصفهان تصریح کرد: از همان ابتداى مطرح شدن 
این طرح، کمیسیون اتاق با رایزنى و مشارکت با اتاق 
ایران، خانه معدن ایران و مرکز پژوهش هاى مجلس 

وکمیسیون هاى متناظر و همچنین انجمن هاى 
تخصصى، ضمن اعالم دیدگاه کارشناسى خود با 
ارایه یک پیشنهاد کامل و جامع به کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس و جلسات متعدد کارشناسى سهم 

خود در این امر را ایفا نموده است.
   در پایان مقرر شد، طى روزهاى آینده نمایندگانى 
از سوى کمیسیون معادن اتاق بازرگانى اصفهان 
در گفت وگو با نمایندگان مجلس نظرات پیرامون 

اصالح طرح را منتقل کنند.
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فصل چهارم رئالیتى شو «شب هاى مافیا» با حضور 
مردان و زنان هنرمند، بــا رضایت 99 درصدى در 

پلتفرم فیلیمو روبه رو شده است.
طبق اعالم روابط عمومى فیلیمو؛ در فصل چهارم 
رئالیتى شو «شب هاى مافیا» که رقابتى نفس گیرى 
بین حامد آهنگى، مجید واشقانى، هادى کاظمى، 
سید جواد هاشمى، ســیما تیرانداز، شهرزاد کمال 
زاده، سمانه پاکدل، مریم مومن، بهنام تشکر، امیر 
مهدى ژوله، امید حاجیلى و حسین مهرى 12 بازیگر 
منتخب فصل هاى اول تا سوم شکل گرفته بود این 
افراد توانســتند لحظات جذابى را براى مخاطبان 
فیلیمو رقم زنند؛ تا شاهد رضایت 99 درصدى از این 

فصل بازى مهیج و سرگرم کننده باشند.
رئالیتى شوى «شب هاى مافیا» پیش از این براى 
اولین بار پس از بررسى آمارى دقایق تماشا سریال ها 
و رئالیتى شو ها در هفته اول انتشار، به رکورد شگفت 
انگیز 19 میلیون دقیقه تماشا دســت یافت و این 
رکورد زنى ها همچنان ادامه دارد و حکایت از رفتار 

جدیدى در بستر پلتفرم دارد.
این برنامه بــه تهیه کنندگى و کارگردانى ســعید 
ابوطالب با خوانندگى کاوه آفاق، و ســرمایه گذارى 
شرکت هنر اول ساخته شــده است و هر هفته سه 
شــنبه ها ســاعت 8 صبح به صورت اختصاصى از 

طریق فیلیمو پخش مى شود.

مهران احمدى چند وقتى است که با باز پخش سریال پایتخت و آواى باران دوباره دیده مى شود و البته با بازى در ابلق 
نرگس آبیار به جشنواره فیلم فجر آمده است. او با نقش بهبود سریال "پایتخت" بیشتر سرزبان هاست و با شخصیت 

شکیب "آواى باران" این شب ها سریال او دیده مى شود.  
به سراغ احمدى رفتیم اگرچه خیلى اهل مصاحبه نیست؛ او ابتدا درباره نقش بهبود تأکید کرد: واقعیت این است که 
سریال "پایتخت" را خیلى دوست دارم و کسانى در این سریال حضور دارند که به نظرم در نوع خودشان بهترین اند. 
به همین خاطر خیلى خوشحال شدم که نقش "بهبود" را به من پیشنهاد دادند و من این نقش را بازى کردم. به 
نظرم بهبود در روند قصه پایتخت، تأثیرگذار بود، حتى زمانى که همه فکر مى کردند بهبود ُمرده است و اسیر داعش 

مى شوند، بهتاش از عکس بهبود جدا نمى شود و این نشان دهنده اهمیت خانواده و پدر است.
او تصریح کرد: اصوًال دوست دارم نقش هایى را بازى کنم که تأثیرگذار باشد و بهبود به نظرم این تأثیرگذارى 
را در روند داستان داشت. به همین دلیل وقتى در "پایتخت6" هم پیشنهاد بازگشت بهبود را دریافت کردم و  
فیلمنامه را خواندم، متوجه شدم این شخصیت هنوز تأثیرگذار است و به همین خاطر به سریال پایتخت برگشتم.

احمدى ادامه داد: همواره سعى دارم هر نقشى که بازى مى کنم، کامًال متفاوت باشد وگرنه اگر قرار باشد مهران 
احمدى مدام خودش را جلوى دوربین تکرار کند، یا فقط به جاى دیگران حرف بزند، اسمش بازیگر نیست. 
خیلى ساده است که آدم در هر نقشى مثل خودش بخندد، گریه کند، حرف بزند، عاشق شود و… اما من بازیگر 
حق ندارم مثًال در نقش شکیب به جاى خودم باشم، یا نقش کلیشه اى و تکرارى ارائه کنم که مردم بارها و بارها 

و بارها در سینما و تلویزیون آن ها را از من دیده اند.
بازیگر نقش شکیب از ویژگى هایى که او را به بازى در سریال "آواى باران" ترغیب کرده نیز سخن گفت: یکى 
از این دالیل، وجود خود آقاى سهیلى زاده کارگردان این سریال است که به نظرم یکى از بهترین کارگردانان ما 
به شمار مى رود. عالوه بر آن، کاراکترهاى جذاب، فیلمنامه محکم و... و.  نیز باعث شدند من به این سریال جذب 

بشوم و شخصیت شکیب را بسازم.
ترجیح مهران احمدى براى بازیگرى، تلویزیون است؛ او در این باره تصریح کرد: واقعیت این است که من در سینما به 
هیچ وجه نقش یکسان بازى نکردم و هر بار که مقابل دوربین سینما ایستادم، سعى کردم نقشى متفاوت بازى کنم. اما 
متأسفانه نادیده گرفته شدم. در نقطه مقابل، اگر در تلویزیون  بازى کنم، بسیارى از مردم مرا مى شناسند و مى توانم 

در ذهن عموم آنان باقى بمانم.

مهران احمد
نرگس آبیار
"شکیب"آو
به سراغ اح
"سریال "پا
به همین

نظرم بهبو
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احمدى
احمدى
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حق ند
و باره
بازیگر
از این د
م به شمار
بشوم و شخ
ترجیح مهران
هیچ وجه نقش
متأسفانه ناد
در ذهن عم

مهران احمدى: 
در سینما 

نادیده گرفته شده ام

رضایت 99 درصدى از «شب هاى مافیا» 

ســجاد دل افروز، بازیگر ایرانى بالیوود که در راس 
بازیگران نقش منفى بالیــوودى قرار دارد، براى 
یک پروژه به ایران مى آید. وى ســعى دارد در 
این سفر از اســتعدادهاى ایرانى براى پروژه 

بالیوودى خود بهره مند شود.
دل افروز بازیگر ایرانى بالیوود است که در فیلم 
«ببر زنده است» با نقشى منفى مقابل سلمان 

خان بازى کرد.
عکسى که مشاهده مى کنید گریم 

ســجاد دل افروز در فیلم «ببر 
زنده است» است.

بازیگر ایرانى بالیوود به ایران مى آید

«هنر وسیع است که هرچقدر به جلو بروید باز درهاى جدیدى بر انسان ها باز 
مى شود که ما را به سطوح باالترى هدایت مى کند»؛ اینها را محمود فرشچیان 
گفته است؛ هنرمندى که عرفان و رنگ را با هم تلفیق کرد و با زبان شیواى 

هنر از عشق سخن گفت.
محمود فرشچیان، مینیاتوریست و هنرمند پیشکسوتى که بیشتر مردم او را با 
تابلوهاى معروفش مى شناسند و آثارى مهمى با مضامین معنوى خلق کرده 
که اغلب روایت گر رویدادهاى مهم مذهبى و عرفانى هستند، چهارم بهمن 
ماه سال 1308 در شهر اصفهان متولد شد. نام خانوادگى او به پیشه  پدرش 
برمى گردد که نماینده فرش اصفهان بود. پدرش پس از پى بردن به استعداد 
هنرى محمود، او را نزد استاد میرزا آقا امامى و بهادرى فرستاد و او نخستین 

آموزه هاى هنرى اش را نزد این اساتید گذراند و سپس وارد مدرسه هنرهاى 
زیباى اصفهان شد. او براى تکمیل تحقیقات خود در زمینه ى هنر به اروپا سفر 
کرد و روزهاى زیادى را در موزه هاى مختلف به مطالعه و تحقیق سپرى کرد 

و سپس با کوله بارى از تجریه براى ادامه فعالیت هنرى  به ایران برگشت. 
فرشچیان اسفند ســال 97 همزمان با ثبت ملى «هنر نگارگرى مینیاتور» 
در فهرســت میراث ناملموس، به عنوان حامل میراث فرهنگى در فهرست 

گنجینه هاى زنده بشرى قرار گرفت.
تابلوهاى فرشچیان نمونه اى از نقاشى ایرانى است که با تکنیک هاى جدید 
هنرى نیز تلفیق شده اســت. آثارى پر از رنگ که ادبیات و شعر و مضامین 

مذهبى و شخصیت هاى تاریخى در آنها ترکیب و به تصویر کشیده شده اند.

اسطوره مینیاتور ایران 91 ساله شد

جدیدترین آلبوم «رضا صادقى» اسفندماه به بازار 
عرضه خواهد شد. » شــنیده ها حکایت از آن دارد 
که این آلبوم احتماًال با نام «حواست به من باشه» 

منتشر مى شود و شامل هشت قطعه است. 
جدیدترین آلبــوم رضا صادقى بــه تهیه کنندگى 
«میالد ماهان راد» و از ســوى موسسه فرهنگى 

هنرى «لیما» در اختیار مخاطبان قرار مى گیرد. 
همــکارى این تهیه کننــده با رضا 

صادقى پیش از ایــن در آلبوم 
«زندگى کن» هــم اتفاق 

افتاده بود و حاال این بار 
موسســه  لیبل  تحت 
فرهنگى هنــرى لیما 

پیش مى رود. 

آلبوم رضا صادقى این روزهــا مراحل پایانى تولید 
را ســپرى مى کند و طى روزهــاى آینده جزئیات 

بیشترى از این اثر اعالم خواهد شد.
رضا صادقى آخرین آلبومــش به نام زندگى کن را 
در اســفند ســال 1397 به بازار عرضه کرد و پس 
از آن تک چنــد تک آهنــگ و موزیک ویدیو را به 
مخاطبانش ارائه کرد. او در حدود یک سال 
اخیر که از شیوع ویروس کرونا 
مى گذرد هــم یک اجراى 
زنده آنالیــن را برگزار 
کرده است. اجرایى که 
حضور «على یاسینى» 
در بخش هایى از آن 

خبرساز شده بود.

اولین جزئیات از آلبوم جدید رضا صادقى 

لعیا زنگنه بازیگر ســینما و تلویزیون که بیشتر به خاطر 
بازى در سریال قدیمى در پناه تو شناخته شده و با آن به 
شهرت رسید، در مصاحبه با فریدون جیرانى ابعاد تازه اى 
از شاهکارهاى صدا و سیما و سازندگان این سریال در آن 

زمان را افشا کرد. 
سریال در پناه تو سریالى خانوادگى و عاشقانه بود که در 
ســال 1374 به کارگردانى حمید لبخنده و از شبکه دوم 
سیما پخش مى شــد. اما اکنون و پس از نزدیک به 25 
سال مشخص مى شود که این ســریال نیز دستخوش 

سانســورهاى متعــدد و 
باورنکردنــى شــده که به 
کلى خط سیر داســتان را 
دچار تغییــر و تحول کرده 
اســت. این سانســورها از 
حــذف 350 صفحــه از 
فیلمنامه 1030 صفحه اى 
تا حذف شــخصیت پارسا 
پیروزفــر و حتى سانســور 
گسترده قســمت آخر بوده 
که کارگردان را از پایتخت 

فرارى داده بود.
لعیا زنگنه در پاسخ به سوال 
جیرانى مبنى بــر اینکه آیا 

زیبایى بازیگران جوان «ســریال در پناه» تو باعث این 
همه سانسور و مشکل براى بازیگران و سازندگان سریال 
بوده چنین مى گوید: پارســا را تا جایى که من یادم است 
سه بار، چهار بار، پنج بار گریمش را عوض مى کردند تا 
[زیبا نباشد]».وى در ادامه به این موضوع اشاره مى کند 
که چادر ســر کردن او هم براى صدا و سیما مشکل ساز 
بوده زیرا مى گفته اند او چادر سر کرده اما مشخص است 
چادرى نیست و رفتارهایش مثل دخترهاى چادرى دیگر 
نیست و غیرعادى است. زنگنه مدعى مى شود اگر یک 
بازیگر محجبه [کسى که در زندگى واقعى اش نیز محجبه 
مى بود] این نقش را بازى مى کرد شــاید نتیجه دیگرى 

داشته و مدیران صدا و سیما را راضى تر مى کرد.

علیرضا طالب زاده نویسنده این سریال در گفتگویى که 
سال ها قبل با همشــهرى جوان داشته است در این باره 
چنین مى گوید: «نسخه اولیه فیلمنامه 1030 صفحه بود 
و نوشتنش هم تقریبا یک سال طول کشید. موقع تولید 
آقاى ارگانى از شبکه دو رفت و آدم   هایى با نگرش  هاى 
دیگر آمدند. این تغییر باعث شد چیزى حدود 350 صفحه 
از فیلمنامه ساخته نشــود. حدود 150 صفحه هم عمال 
موقع پخش از کار زده شد. مجموعه 26 قسمتى که من 
نوشتم، حدود 6 قسمتش فصل دانشگاه بود و بقیه اش از 

فصل عروسى تازه آغاز مى شد».
طالب زاده در مورد حذف یکى از شخصیت هاى اصلى 
داستان نیز مى گوید: « درست است که شاهد قصه رامین 
و محمد بودیم اما موازى این  ها قصه پارســا هم بود که 
مى  فهمیدیم سر مریم در خانه شان دعواهایى راه انداخته و 
ماجراهایى هم به وجود مى آید. چیز خاصى هم نبود، شاید 
بد نباشد بعد از این همه سال حاال این را بگویم که علت 
اصلى حذف داستان پارسا، چهار پنج سال بعد عادى شد. 
قصه این بود که او از خانــواده ثروتمندى بود و پدرش با 
منشى اش پنهانى ازدواج کرده است. این قصه هم بعدها 
بارها در سریال هاى دیگر آمده است اما در آن زمان باید 

حذف مى شد».

ترفندهاى زشت کردن پارسا پیروزفر در تلویزیون!
سریال «دادستان» به کارگردانى مسعود ده نمکى این 

روزها در مرحله تدوین قرار دارد.
تصویربردارى جدیدترین ســریال مسعود ده نمکى با 
نام «دادستان» که به تهیه کنندگى محمد خزاعى و به 
سفارش مرکز سیمافیلم ساخته مى شود، اول مردادماه 
آغاز شده است. پس از سه ماه کار برنامه ریزى شده و با 
ضبط سکانس هاى خارج از کشور در استانبول ترکیه، 
تصویربردارى این سریال اواخر مهر ماه  به پایان رسید.
تدوین و صداگذارى سریال به روزهاى پایانى رسیده 
است و آهنگسازى کار نیز توســط کارن همایونفر در 
حال انجام است. «دادستان» قرار است بعد از سریال 

«باخانمان» روى آنتن شبکه سه برود.
عدالت خواهــى، نفوذ و مبــارزه با مفاســد اقتصادى 

محورهاى اصلى موضوعات این ســریال هستند؛ در 
قصه هاى فرعى این سریال به موضوعات مهم تاریخ 
معاصر مثل حمله داعــش به مجلس هــم پرداخته 

مى شود.
محمد کاسبى، سید جواد هاشــمى، هومن برق نورد، 
برزو ارجمند، على ســلیمانى، بهنوش بختیارى، سحر 
قریشى، علیرضا اســتادى، کاوه سماك باشى، اصغر 
نقى زاده، هلیا امامى، رضا توکلى، محمود مقامى، نگار 
فروزنده، نیما شاهرخ شــاهى، مجید شهریارى، شیوا 
خسرومهر، فریبا ترکاشوند، فرج ا... گل سفیدى، ابراهیم 
کوهخایى، حمید متقى، مختار ثائقى، مریم وانشانى، 
یاسمن ترابى، مجید قادرى و ... در «دادستان» بازى

 مى کنند.

پخش سریال ده نمکى بعد از «باخانمان»

موزه سینما ادعاى ابوالفضل پورعرب در برنامه «هفت» 
را رد کرده است.

ابوالفضل پورعرب که مهمان برنامه سینمایى «هفت» 
بود، در بخشــى از این برنامه مدعى 
شد: من از دهه 70 وارد سینما شدم 
ولى یک عکس از من در موزه سینما 

نیست.   
در واکنش به این بخش از ســخنان 
پورعرب، روابط عمومى موزه سینما 
تصاویرى از حضور این بازیگر در 14 
دى ماه را ارســال کرد و توضیح داد: 
تاریخ شفاهى «ابوالفضل پورعرب» 
که شامل دوران کودکى، نوجوانى، 
نحوه آشــنایى و ورود به ســینما و 
خاطرات نقش آفرینى ها در سریال ها 

و فیلم هاى ســینمایى اســت، در گفتگو با هوشنگ 
گلمکانى ضبط شده است. همچنین ماکت «ابوالفضل 
پورعرب» در بخش نام آوران موزه ســینماى ایران در 

معرض دید براى عموم عالقمندان قرار گرفته است.
پورعرب براى بازى در فیلم «مردى شــبیه باران» در 
پانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین 

بهترین بازیگر نقش اول مرد شــده است. این بازیگر 
سینما امســال با فیلم «غیبت موجه» در سى و نهمین 

جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

واکنش موزه سینما به گالیه آقاى بازیگر

ى ر و وى ز و ر ن ی
هنرى «لیما» در اختیار مخاطبان قرار مى گیرد.

همــکارىاینتهیه کننــده با رضا
صادقى پیش از ایــن در آلبوم 

«زندگى کن» هــم اتفاق
افتاده بود و حاال این بار 
موسســه  لیبل  تحت 
فرهنگى هنــرى لیما 

پیش مى رود. 

ب ر یو وی وزی و چ ن ز
مخاطبانش ارائه کرد. او درحدود یکسال

ویروس کرونا  اخیر که از شیوع
مى گذرد هــم یک اجراى 
زنده آنالیــن را برگزار 
کرده است. اجرایى که 
حضور «على یاسینى» 
در بخش هایى از آن 

خخخخخخخخخخبرساز شده بود.

فیلم سینمایى «آهنگ دونفره» به کارگردانى آرزو 
ارزانش و تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى به روزهاى 
آخر فیلمبردارى خود رســید. بازیگران این فیلم از 

اواخر آذر ماه در تهران مقابل دوربین رفتند.
فرزاد فرزین خواننده مطرح کشــورمان که سابقه 
بازیگرى در چند فیلم سینمایى و سریال در شبکه 
نمایش خانگى دارد، بار دیگر با نقش خواننده، در این 
فیلم حضور خواهد داشت و احمد مهران فر بازیگر 

مقابل او مى باشد.
این فیلم با چهــره هاى مطرح خود کــه در مدت 
کوتاهى تهیه و تولید شده است موفق به اخذ مجوز 
براى حضور در سى و نهمین جشــنواره فیلم فجر 

گردید.
این فیلم اثرى کمدى و عاشــقانه اســت که در آن، 
داستان زندگى دو نفر با هم به صورت موازى پیش مى 
رود و در نقطه اى به هم مى رسند. شخصیت اول یک 
خواننده از سطح مرفه جامعه است که آخرین روزهاى 
قرارداد با برنامه ریزش را سپرى مى کند و شخصیت 
دوم که احمد مهرانفر نقش آن را بازى مى کند، کسى 
است که گیر خانواده اى افتاده است که از طریق کتاب 

قانون باج مى گیرند و اخاذى مى کنند.
در فیلم آهنگ دونفره، احمــد مهرانفر، بهاره کیان 
افشار، امیرحسین رســتمى، فرزاد فرزین ، علیرضا 

استادى و... بازى مى کنند.

«آهنگ دونفره» در ایستگاه پایانى
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سپاهان،  مصر به 
جذب ترابى

سپاهان فقط با یک سبک خاص بازى نمى کند

باشگاه سپاهان درصدد این است که مهدى ترابى را 
به خدمت بگیرد.

 با جذب یوسف المساکنى توســط باشگاه العربى، 
جدایى مهدى ترابى از این تیم قطعى به نظر مى رسد 
و مشــتریان او نیز در تالش براى خرید این بازیکن 

هستند.
یکى از تیم هایى که به شدت انتقال ترابى را دنبال 
مى کند، سپاهان اصفهان است. آن ها که قصد دارند 
به طلسم شش ساله قهرمانى خاتمه دهند، پس از چند 
روز شایعه درباره عالقه براى خرید ترابى، سرانجام 
با ارسال نامه اى رسمى به این باشگاه قطرى اقدامى 

عملى را در این خصوص انجام دادند.
با این اتفاق به نظر مى رسد که سپاهان یک گام جلوتر 
از دیگر باشگاه ها براى خرید مهدى ترابى باشد اما 
هنوز مشخص نیســت که تصمیم العربى و هافبک 

ایرانى اش براى پس از جدایى چه خواهد بود.

کمک داور بازى ذوب آهن - نفت مســجد سلیمان خبر از خداحافظى 
خود از دنیاى داورى داد.

یک سوت جنجالى و تصمیم به مردود اعالم کردن گل سالم ذوب آهن 
در بازى با نفت مسجد سلیمان سرو صداى زیادى بپا کرد و با توجه به 
وضعیت خاصى که ذوبى ها در جدول دارند ایــن موضوع بیش از حد 
معمول بازتاب داشت، تا جایى که کمک داور بازى در تصمیمى عجیب 

اعالم کرد قصد دارد از دنیاى داورى خداحافظى کند.
رحیم شاهین، کمک داور بازى ذوب آهن - نفت مسجد سلیمان که به 
اشتباه گل سالم ذوبى ها را آفساید تشخیص داد در این خصوص گفت: 
16 سال است که در لیگ برتر، باالترین سطح فوتبال قضاوت مى کنم 
و در طول این سال ها اشتباهات تأثیرگذارى نداشتم اما در این بازى و در 
آن صحنه اشتباه کردم و از همین جا از تیم ذوب آهن و کادر فنى این تیم 
عذرخواهى مى کنم. تصمیمم براى خداحافظى جدى است و رسماً نامه 
خداحافظى ام را به کمیته داوران خواهم داد چون اشتباهم در نتیجه بازى 
تأثیرگذار بود از داورى خداحافظى کردم. کارشناسان داورى در خصوص 
آن صحنه اظهارنظر کردند و معتقد بودند که گل ذوب آهن سالم بود، من 
هم عذاب وجدان گرفتم. در آن صحنه آفساید را با مکث اعالم کردم و 
ناخودآگاه دستم باال رفت. حقیقتاً نتوانستم تصمیم درست بگیرم و از این 
تصمیمم منصرف شوم. باید همان لحظه تصمیمم را برمى گرداندم اما 
نمى دانم چرا نتوانستم این کار را انجام دهم. به هر حال این بازى تمام 

شد و حاال دیگر من از داورى خداحافظى کردم.
وى در ادامه مى گوید: متاســفانه بعد از آن صحنه برخى ها در فضاى 
مجازى فحاشــى کردند و حرف هــاى بدى زدند. از نظــر من این ها 
هواداران فوتبال نیستند و همان مالباختگانى هستند که در شرط  بندى 
مى بازند و عقده هاى خود را با فحاشى خالى مى کنند. من با خداحافظى 
از داورى خودم را تنبیه کردم. شرایط نسبت به قدیم کامًال تغییر کرده و 
در حال حاضر با وجود فضاى مجازى همه اتفاقات شفاف است و مردم 
به خوبى قوانین داورى را مى دانند. من نمى توانم به شعور مردم توهین 
کنم. بازیکنان همانند داور اشــتباه مى کننــد و داور هم جزئى از بازى 

فوتبال است.

قائم مقام باشگاه نساجى مازندران گفت: تمام نگرانى باشگاه نساجى 
این است، با توجه به اینکه ذوب آهن هم شــرایط مشابهى با ما دارد، 

خداى ناکرده اتفاقات غیرفوتبالى براى ما بیفتد.
 ایزد ســیف ا...پور در خصــوص واکنش هاى تند باشــگاه ذوب آهن 
اصفهان نســبت به داورى ها پیش از بازى با نســاجى اظهار داشت: 
طبیعى است هر باشگاهى از حقوق خود دفاع کند، در فصل اخیر تیم 
ما هم براساس اشتباهات متعدد داورى متضرر شده که حتى دو مرتبه 

عذرخواهى کتبى کمیته داوران از نساجى را شاهد بودیم.
وى با بیان اینکــه ذوب آهن باشــگاه قابل احترامى اســت، افزود: 
همان طور که در جدول مى بینیم، بازى نســاجى و ذوب آهن دیدارى 
حساس و به  قول فوتبالى ها 6 امتیازى است. به همین منظور سازمان 
لیگ و کمیته داوران نباید تحت تاثیر اعتراضات شدید باشگاه ذوب آهن 

قرار گیرد.
قائم مقام باشگاه نساجى مازندران با عنوان اینکه اگر قرار به بیانیه دادن 
باشد، ما از ابتداى فصل باید بارها بیانیه مى دادیم اما به  منظور احترام 

آرامش آنها به جز یکى دو بــه داوران و حفــظ 
نکردیم، حرف ما این مورد، دیگر اعتراض 

است که پیش از بازى به این مهمى، على رغم اینکه اشاره کردیم که 
اعتراض حق باشگاه ذوب آهن است اما زمان مناسبى براى این امر نبود.

سیف ا... پور با تاکید بر اینکه نســاجى تا اندازه اى از اشتباهات داورى 
متضرر شد که حتى ما مجبور شدیم دســت به تغییر کادر فنى بزنیم، 
تصریح کرد: در حال حاضر تمام نگرانى باشــگاه نساجى این است، با 
توجه به اینکه ذوب آهن هم شــرایط مشابهى با ما دارد، خداى ناکرده 

اتفاقات غیرفوتبالى براى ما بیفتد.

مدافع تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در گفت وگویى در خصوص شرایط فعلى تیمش در آستانه 
بازى با سپاهان گفت: همه چیز طبق برنامه جلو مى رود. امسال از هر لحاظ شرایط ما خوب 
اســت و بچه ها خیلى انگیزه دارند تا این روند را ادامه دهیم. هدف ما این است که 
عملکرد خوب مان را تا پایان فصل ادامه دهیم تا هواداران صنعت نفت و مردم 

آبادان را خوشحال کنیم.
محمد اهل شاخه با اشاره به بازى  تیمش برابر سپاهان اظهار داشت: بازى 
سختى در پیش داریم، البته کادر فنى ما سپاهان را خیلى خوب آنالیز کرده 
ولى مى دانیم که آنها فقط با یک ســبک خاص بازى نمى کنند و تنوع 
تاکتیکى دارند. ســپاهان بازیکنان توانمنــدى دارد ولى ما تمرینات 
خوبى را بر اساس نقاط ضعف و قوت حریف انجام داده ایم و مى دانیم 
باید کم اشتباه و باهوش بازى کنیم. میزبان هستیم و با توجه به 
شرایطى که در جدول داریم، 3 امتیاز این بازى برایمان بسیار مهم 

است.
 

ذوب آهنى ها جشنواره گل به راه انداختند. بانوان ســبزپوش اصفهان روز جمعه در فوالدشهر 
تیم همیارى ارومیه را 6 تایى کردند و باپشت سرگذاشتن رقباى قدرتمندى چون شهردارى بم و 
سپاهان توانستند در پایان هفته هشتم نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال بانوان صدرجدول گروه 

یک این رقابت ها را با اقتدار از آن خود کنند.
بانوان فوتبالیست ذوب آهن در حالى صدرنشین گروه مرگ شده اند که چیزى نمانده بود که در 
سال گذشته از طرف مدیران این باشگاه اصفهانى به بهانه کمبود بودجه، قربانى و منحل شوند. اما 
شانس با بانوان سبزپوش یار بود که به هردلیلى این اتفاق نیافتاد و نه تنها تیم حفظ شد بلکه ورق 
چنان براى ذوبى ها برگشت که هدایت آنها در فصل جارى با مربى با سابقه اى به نام مژگان مدایم 
زاده سپرده شد و در ادامه باشگاه با اضافه کردن بازیکنان نامدارى همچون زهرا خواجوى، بهترین 
دورازه بان لیگ بانوان و چندین بازیکن جوان و آینده دار تغییر و تحوالتى اساسى در ترکیب تیم 

فوتبال بانوان ذوب آهن به وجود آورد.
و الحق که بانوان سبزپوش هم تا به اینجاى کار به خوبى به اعتماد مدیریت باشگاه پاسخ مثبت 
داده اند و نشان داده اند که سرمایه گذارى روى این بانوان بى جهت نبوده، ذوبى ها که در پایان 
رقابت هاى فصل گذشته با نتایج ضعیف خود در رده هشتم جدول 12 تیمى لیگ برتر فوتبال بانوان 

قرار گرفته بودند، حاال ققنوس وار سر از خاك برداشته اند و تا صدر جدول اوج گرفتند.
بانوان ذوب آهنى نه تنها مدعى هفت دوره متوالى قهرمانــى لیگ برتر فوتبال بانوان را در خانه 
متوقف کردند که در برابر دیگر تیم مدعى اصفهان هم کم نیاوردند و آخرین بارى که به مصاف 
تیم همشهرى رفتند در یک بازى پایاپاى تن به تساوى 2 بر 2 دادند و نشان دادند با اضافه شدند 
بازیکنان جدید به تیم و تمرینات منسجم به آمادگى کامل رسیده اند و هدفى جز صعود به مرحله 
بعد ندارند و دور از ذهن نیست که اگر با همین فرمان پیش روند و حمایت هاى الزم از آنها بشود، 
امسال و پس از هفت دوره، جام قهرمانى رقابت هاى لیگ برتر بانوان را همین دختران بى ادعاى 

سبزپوش به اصفهان بیاورند و برگى دیگر برافتخارات فوتبالى این دیار بیافزایند.
 اما نکته جالب آنجاســت که وقتى پاى صحبت هاى این بانوان ذوبى مى نشینى و از آنها درباره 
علل موفقیت هاى اخیرشان پرس و جو مى کنى از مدیریت باشگاه به عنوان یکى از اصلى ترین 

علت ها نام مى برند.
مهره گمشده در فوتبال مردان همین باشــگاه، همان چیزى که پاشنه آشیل شاگردان رحمان 
رضایى تا بدینجاى کار شده البته در کنار ناداورى ها. تا جایى که  قاسم حدادى فر کاپیتان خوش 
اخالق ذوب آهن  که کمتر وارد حواشى غیر فوتبالى مى شــود نیز صبرش لبریز شده و زبان به 
گالیه گشوده و با اذعان به اینکه آدم بدبینى نیست و قصد دخالت در مسائل خارج از فوتبال ندارد 
مى گوید از پارسال مى شنیده که مى خواهند کارى کنند تیم فوتبال ذوب آهن در سطح حرفه اى 

دیگر فعالیت نداشته باشد اما باور نمى کرده تا اینکه به مرور زمان و با جدایى بدون علت بازیکنان 
از جمع سبزپوشان و فسخ قراردادها بدون اینکه اتفاقى رخ دهد، او هم به این باور رسیده و برایش 

ثابت شده که گویا همه دست به دست هم داده اند تا ذوب آهن دچار این شرایط بحرانى شود.
اوضاع نابسامانى که از سال گذشته استارت خورده و همینطور کش پیدا کرده و هیچ تالشى براى 
رفع آنها نشده و االن اشتباهات داورى هم به آنها اضافه شده و دیگر جاى هیچ شک و شبهه اى 
نمانده که همه چیز دست به دست هم داده اند، تا ذوب آهن اسیر این حواشى شود و سقوط کند. 
کاپیتان ذوب آهن عاجزانه از مســئوالن و بزرگ  ترهاى این تیم در خواست مى کند سریع تر به 

داد ذوبى ها برسند.
و کیست که نداند اگر مدیران باشگاه ذوب آهن براى نگه داشتن این تیم در لیگ مصمم باشند، 
براى رهایى سبزپوشان اصفهان از بحران کار چندان ســختى در پیش نخواهند داشت. کافى 
است ابتدا با مدیریت درست حواشى را از پیرموان این باشگاه دور کنند، فتیله شعله اختالفات را 
پایین کشند، بعد از آن هم کمى دست به جیب شوند و هزینه کنند و با یارگیرى مناسب در نقل و 
انتقاالت پیش رو، خون تازه اى در رگ هاى این گاندوى رو به انقراض جارى کنند تا تیم فوتبال 
مردان ذوب آهن هم همچون بانوان سبزپوش قد علم کند و از قعر جدول خودش را به رده هاى 
باالتر برساند؛ چه اینکه به قول حدادى فر، «الماس ذوبى ها»، پارسال این تیم جزو « 8 تیم برتر 
آسیا بوده» و راه دور هم نخواهیم برویم در فصل جارى نیز توانسته با همین اندك سرباز کم نام 
و نشانش، چندین تیم مدعى را زمینگیر کند. گاندوها مى توانند دوران افول را پشت سرگذارند و 

ققنوس وار اوج بگیرند؛ مگر...

تیم فوتبال سپاهان در هفته دوازدهم رقابت هاى لیگ برتر به 
مصاف تیم فوتبال صنعت  نفت آبادان خواهد رفت.

 هفته دوازدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس 
امروز دوشنبه 6 بهمن ماه با برگزارى 3 دیدار به پایان مى رسد 
که در یکى از این رقابت ها سپاهان اصفهان در ورزشگاه تختى 

آبادان به مصاف تیم فوتبال صنعت نفت مى رود.
تقابــل ســپاهان و صنعت  نفت آبــادان را مى تــوان یکى از 
سرنوشت سازترین بازى هاى نیم فصل نخست نامید. دیدارى 
حســاس که نتیجه آن عالوه بر 2 تیم، براى سایر مدعیان از 
جمله استقالل و تراکتور نیز بسیار حائز اهمیت بوده و پیروزى 
یکى از 2 تیم، مى تواند مســیر رسیدن به قهرمانى نیم فصل را 
براى تیم پیروز هموارتر کند. فاصله 2 امتیازى سپاهان و صنعت  
نفت آبادان در کنار شکست روز شنبه استقالل حساسیت این 
بازى را دوچندان کرده و نتیجه آن مى تواند معادالت قهرمانى 

نیم فصل را در 3 هفته مانده به پایان رقابت ها پیچیده تر کند.
تقابل ســپاهان و صنعت نفت در چند فصــل اخیر از جذابیت 
باالیى برخوردار بــوده و این بازى نیز با توجــه به تأثیرى که 
در مســیر قهرمانى نیم فصل دارد، از اهمیت باالیى برخوردار 
است. از طرف دیگر نزدیکى امتیازات و جایگاه 2 تیم در جدول 
موجب شده این دیدار از حساسیت دوچندانى برخوردار شده و 
هر 2 تیم از انگیزه باالیى براى پیروزى و کســب 3 امتیاز این 

دیدار بهره مى برند.
سپاهانى ها در شــرایطى آماده مصاف با صنعت نفت مى شوند 

که هفته گذشــته مقابل پیکان به میدان رفتند و با نتیجه 2 بر 
یک پیروز شده و در رده ســوم جدول جاى دارند. سپاهان در 
فصل جارى از شرایط بسیار خوبى برخوردار است و از 11 بازى 
قبلى خود 5 برد، 4 تساوى و 2 شکســت به دست آورده و 19 

امتیازى است.
طالیى پوشان آبادان نیز که در فصل جارى عملکرد درخشانى از 
خود نشان داده اند، هفته گذشته موفق شدند نساجى را در خانه 
خودش با تک گل طالب ریکانى شکست دهند و با 21 امتیاز در 
رده دوم جدول قرار بگیرند. صنعت نفتى ها مى دانند در صورت 
پیروزى مقابل ســپاهان، با توجه به شکست استقالل مقابل 
سایپا، شانس رسیدن به صدر جدول را دارند و از انگیزه باالیى 

براى پیروزى برخوردار هستند.
نتیجه بازى ســپاهان و صنعت نفت براى ســایر مدعیان نیز 
از اهمیت باالیى برخوردار بوده و تیم پیــروز میدان مى تواند 
اختالفش را با صدر جدول به حداقل ممکن برساند و حتى به 
صدر جدول برسد و همین امر باعث مى شود مساوى شدن این 
دیدار، بیش از همه به نفع تیم هاى نخست و چهارم جدول باشد.

ســپاهان این روزها در آرمانى ترین وضعیت خــود قرار دارد 
و تیم محرم نویدکیا نیز نشــان داده اســت که در بازى هاى 
بزرگ  به راحتى عقب نکشــیده و خیلى سخت امتیاز از دست 
مى دهد. بزرگ ترین ســالح زردپوشــان اصفهانــى مقابل 
صنعت نفــت را باید ثبات تاکتیکى بیشــتر، انگیزه بیشــتر و 
توان هجومى بــاالى این تیم دانســت. ســپاهانى ها در فاز 

هجومى شــرایط خوبى دارند و اوج گیرى دوباره شهباززاده و 
بازگشت اســتنلى به ترکیب در کنار ضعف خط دفاعى صنعت 
نفت روى توپ هاى ارســالى باعث مى شــود توان خط حمله 
سپاهان دوچندان شــده و شــاگردان نویدکیا برنامه ویژه اى 
براى گلزنى به طالیى پوشــان آبادان داشــته باشــند. در فاز 
دفاعى سپاهانى ها عملکرد چندان قابل قبولى از خود به جاى 
نگذاشته اند و خط دفاعى سپاهان پاشنه آشیل این تیم محسوب 

مى شود.
سپاهان مقابل صنعت  نفت کار سختى پیش رو دارد، زردپوشان 
اصفهانى باید مقابل تیمى بــه میدان بروند که در فصل جارى 
نتایج درخشانى کسب کرده و با کســب 6 برد، 3 مساوى و 2 

شکست در کسوت یک مدعى جدى ظاهر شده است.
طالیى پوشان آبادان در فاز هجومى شــرایط خوبى دارند و از 
مهاجمان خالق و زهردارى بهره  مى برند. صنعت  نفت در میانه 
میدان نیز با حضور بازیکنانى مانند طالب ریکانى، مهدى حنفى 
و حسن بیت سعید شرایط خوبى داشته و از هافبک هاى خالق و 
موثرى بهره مى گیرد. در فاز دفاعى نیز عملکرد طالیى پوشان 
آبادان خوب بوده و دریافت 8 گل در 11 بازى، نشــان از توان 

باالى این تیم در فاز دفاعى دارد.
تقابل ســپاهان و صنعت  نفت یکى از حساس ترین بازى هاى 
هفته به شــمار مى رود و نیاز هر 2 تیم به پیــروزى مى تواند 
صحنه هاى جذابى را در این مسابقه خلق کند؛ باید منتظر ماند و 

دید اتفاقات فوتبالى به سود کدام تیم رقم مى خورد.

سپاهان -صنعت نفت، امروز در آبادان

 برزیل اصفهان در برزیل جنوب ایران

ست.

به بهانه درخشش بانوان فوتبالیست ذوب آهن 

گاندوها را پیش از ذوب شدن دریابید
مرضیه غفاریان

رحیم شاهین: بخاطر اشتباهم علیه ذوب آهن عذاب وجدان گرفتم

با خداحافظى از داورى خودم را تنبیه مى کنم

ما هم مثل ذوب آهن بیانیه مى دهیم!

سپاهان فقط با

و حفــظ  آرامش آنها به جز یکى دوبــه داوران
نکردیم، حرف ما این مورد، دیگر اعتراض 

توجه ب
اتفاقات

مدافع تیم فوتبال صنعت نفتآ
بازى با سپاهان گفت: همه
اســت و بچه ها خ
عملکرد خوب
آبادان را خو
محمد اهل
سختىد
ولى مى
تاکتی
خو
با
ش
ا
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نه
ى
ق و
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فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت 2 دانگ مشاع از 6  ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 113  فرعى از 
75 اصلى سفلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 168 در صفحه 45 دفتر اول سفلى (2)

امالك به نام بتول رحمتى کچو مثقالى صادر و تســلیم گردیده است  سپس  نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شــماره وارده 99/10/29 – 32004970 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره 20717 – 99/10/29  به گواهى دفترخانه 51 اردستان 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 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 مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رســید 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 الــف: 1082730 ذبیــح اهللا فدایــى اردســتانى - مدیر واحــد ثبتى حــوزه ثبت ملک 

اردستان/11/115
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت 27 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره: 611  فرعى 
از 75 اصلى سفلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 4441 در صفحه 429 دفتر 74 امالك 
به نام بتول رحمتى کچو مثقالى صادر و تسلیم گردیده است  سپس  نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شــماره وارده 99/10/29 -32004971 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شــماره 20716- 99/10/29 به گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده 
است مدعى اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 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 مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رســید 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 الــف: 1082726 ذبیــح اهللا فدایــى اردســتانى- مدیر واحــد ثبتى حــوزه ثبت ملک 

اردستان/11/116 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008002277 تاریخ ارسال نامه: 1399/06/25 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 3576/1 فرعى از یک اصلى 
که در دفتر 1 صفحه 584 بنام زهرا گائینى  ثبت و سند صادر گردیده اینک ابوالفضل انصارى 

پور وکالتا از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008010193- 
99/6/24 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 94799- 
99/6/15 به گواهى دفترخانه شماره چهار 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 نســبت 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 ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1083144 سید اسداله موسوى- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/11/117

آگهى تغییرات 
شــرکت بین المللــى شــهر طالیى 
سرزمین پارت شــرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 62152 و شناسه ملى 
14008239109 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/10/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : جواد جان نثارى به کدملى 
1290383146و زهــرا نصر اصفهانى 
بــه کدملــى 1284973141و علــى 
اکبر ابوالقاســمى دهنوى بــه کدملى 
1289923221بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدنــد. مهدى حســینى پــزوه به 
کدملى1291497463ومریم جعفرى 
پزوه به کدملى 1283875871بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1080522)

آگهى تغییرات 
شرکت سیمرغ دشت فریدن سهامى 
خاص به شماره ثبت 1448 و شناسه 
ملــى 14004362246 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - مجیدرضا ســلیمانى به شماره 
ملى 0058009531 بعنوان مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره، لیال رســولوى 
به شــماره ملى 0058028633 به 
ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره 
و اسماعیل ســلیمانى به شماره ملى 
1159471088 بسمت عضو اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
و با مهر شــرکت معتبر است. - ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى فریدن 

(1080908)

آگهى تغییرات 
شرکت یکتا نفیس سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 64838 و شناسه ملى 
14007245142 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/10/14 
خانم هاجــر وطنــى به شــماره ملى 
1292545844 بســمت رئیس هیات 
مدیره ، آقاى حمیدرضا وطنى به شماره 
ملى 1290356122 بسمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیــره ، آقاى حامد وطنى 
به شماره ملى 1292694548 بسمت 
نایــب رئیس هیئت مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و اســناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شــرکت 
با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
متفقاً با مهر شــرکت معتبر است. سایر 
اوراق ادارى و عادى شــرکت با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقاً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1081729)

آگهى تغییرات 
شرکت یکتا نفیس ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 64838 و شناسه 
ملــى 14007245142 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/10/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم هاجر 
وطنى به شماره ملى 1292545844 
، آقاى حمیدرضا وطنى به شــماره ملى 
1290356122 و آقــاى حامد وطنى 
بــه شــماره ملــى 1292694548 
بســمت اعضاى اصلــى هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
- آقاى محمدرضــا ولیخانى به کدملى 
1288059728 و آقاى مهدى حاجى 
کاظمى به کدملى 1271785218 به 
ترتیب بسمت بازرس اصلى و بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان به منظور درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1081753)

آگهى تغییرات 
شرکت کیان افروز اســپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 40982 و شناسه 
ملــى 10260586817 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/10/20 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : - خانم 
مهین نصر اصفهانى به شــماره ملى 
1283206870 ، آقاى اکبر مصلحى 
به شــماره ملــى 1290112071 و 
خانم ســمیرا مصلحى به شماره ملى 
1285149939 بسمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - آقاى منصــور قاراخانى به 
شــماره ملى 1289266581 بسمت 
بازرس اصلى و خانم رباب مومنى دهقى 
به شماره ملى 1092041273 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکسال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شــرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1081844)

آگهى تغییرات 
شرکت سیمرغ دشــت فریدن ســهامى خاص به شــماره ثبت 1448 و شناسه ملى 
14004362246 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مورخ 1399/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محمدمهدى هرمزى به شــماره 
ملى 1911119109 به عنوان بازرس اصلى و على رضا پارســاامین به شــماره ملى 
1380851017 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - مجیدرضا 
سلیمانى به شماره ملى 0058009531، لیال رسولوى به شماره ملى 0058028633 و 
اسماعیل سلیمانى به شماره ملى 1159471088 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن (1080909)

آگهى تغییرات 
شرکت پیشگام کنترل بنا گستر سهامى خاص به شــماره ثبت 31529 و شناسه ملى 
10260520852 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/10/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سعید محمدهاشمى به کدملى 1287081681 
و حمید محمدهاشمى به کدملى 1287147518 و محمد محمدهاشمى حبیب آبادى به 
کدملى 1293277738 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. نفیسه پور حیدر شیرازى به کدملى 1285096304 و امید رنجبرحبیب آبادى 
به کدملى 6600043581بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1080975)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص پتروشیمى تاك پلیمر پاسارگاد درتاریخ 1399/10/25 به شماره ثبت 66714 به شناسه ملى 14009730262 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :احداث، راه اندازى و بهره بردارى از کارخانجات صنعتى تولید مواد اولیه شیمیایى و محصوالت پتروشیمى ،مانند: خطوط 
تولید اکریلونیتریل ACN ،الیاف اکریلیک و مشتقات حاصله و به طور کلى کلیه عملیات صنعتى ،بازرگانى و خدماتى مرتبط با موضوعات فوق الذکر ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى 
و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت، عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى، شرکت در 
کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله آبشار 
، کوچه کوهسار[2-1] ، خیابان آبشار سوم ، پالك 0 ، مجتمع فلورا ، طبقه چهارم ، واحد غربى کدپستى 8166836540 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 
ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 733/801 مورخ 1399/10/16 
نزد بانک رفاه شعبه شیخ صدوق با کد 733 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى ارشدى نژاد به شماره ملى 1287230687 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى 
اکبر تاکى به شماره ملى 1287902642 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على یداللهى به شماره ملى 1970247241 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم یگانه دهدارى به شماره ملى 3501168306 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان حسابرسى کاربرد تحقیق به شناسه ملى 10260103000 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم معصومه سوارى زاده به شماره ملى 4819882491 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 (1080530)

تاسیس 
شرکت ســهامى خاص چرخه فناوران کاوه درتاریخ 1399/10/23 به شماره ثبت 2316 به شناسه ملى 
14009723807 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، پخش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، اخذ کارت 
بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکات داخلى و خارجى ، طراحى ، تولید ، ساخت و مونتاژ کلیه قطعات و ابزارهاى 
صنعتى و مصرفى ، واردات قطعات ، تجهیزات مواد اولیه و ماشین آالت صنعتى ، ایجاد شعبه ، اخذ و اعطاى 
شعبه و نمایندگى ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شــرکت در مزایدات و مناقصات ، حضور در 
نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبار تســهیالت صرفاً در جهت تحقق اهداف شرکت ، تامین 
نیروى انســانى بصورت موقت ، تولید ، واردات و صادرات مواد، تجهیزات و مواد مصرفى مرتبط با موضوع 
فعالیت هاى شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش قهدریجان ، شهر قهدریجان، 
محله آیت اله مدرس ، بلوار (خلیج فارس شــمالى) ، کوچه توحید[7] ، پالك 12 ، طبقه همکف کدپســتى 
8461963971 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 18/99/6780/27 مورخ 1399/10/20 نزد بانک تجارت شعبه بلوار کشاورز با کد 6780 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى على حیدرى به شماره ملى 4480112030 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شعله حیدرى به شماره ملى 4610236362 و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا حیدرى به شماره ملى 5100174048 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
عاطفه دهقانى فیروز آبادى به شماره ملى 4489777787 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم حمیده 
دهقانى فیروز آبادى به شماره ملى 4489798431 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 (1080540)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص تدبیر اندیشــان صدر ایرانیان درتاریخ 1399/10/29 به شماره ثبت 
66736 به شناسه ملى 14009734739 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام خدمات مشاوره ایى مالیاتى و 
اخذ تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى دولتى و خصوصى 
صرفا جهت تحقق اهداف شــرکت -انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقى و حقوقى -شرکت در 
مزایدات و مناقصات دولتى و خصوصى -ترخیص کاال از گمرکات کشورى -صادرات و واردات و 
خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله شهید رجایى ، کوچه سحر[79] ، 
خیابان جى غربى ، پالك 254 ، مجتمع پدیده ، طبقه اول ، واحد 4 کدپســتى 8156155989 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 8-3634-1 مورخ 1399/07/05 نزد بانک صادرات شعبه دروازه سامان 
با کد 3634 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نسیبه اشرف سامانى به شماره ملى 
4623632733 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال آقاى صابرعلى اشرف سامانى به شــماره ملى 4623639010 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم صفورا اشرف سامانى به شماره ملى 4623646041 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 اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقاى رسول حسنى به شماره ملى 5659644465 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال آقاى مهدى بهرامى ده توتى به شماره ملى 6299896310 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 (1081170)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص تولیدى نفیس پالستیک صفاهان درتاریخ 1399/10/24 به شماره ثبت 66696 به 
شناسه ملى 14009726151 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و ساخت انواع قطعات و ظروف یکبار مصرف بهداشتى از جنس 
پالســتیک و گیاهى ، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات 
بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد 
هرگونه قرارداد قانونى با کلیه ســازمان ها و نهاد ها و موسسات و شرکت هاى دولتى و خصوصى ، شرکت 
در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاه ها و 
سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان قهاب جنوبى ، روستا شهرك صنعتى جى، 
محله شهرك صنعتى جى ، خیابان شهرك ، خیابان 3 ، پالك 67 ، طبقه همکف کدپستى 8159484498 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 300,000,000 ریال نقدى منقسم به 300000 سهم 1000 
ریالى تعداد 300000 سهم آن با نام عادى مبلغ 105000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 99 / 2308 مورخ 1399/10/20 نزد بانک پارسیان شــعبه حکیم نظامى با کد 20235 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمدرضا نادى چقادرى به 
شماره ملى 1080375376 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حجت نادى چقادرى 
به شماره ملى 1091193800 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمود نادى چقادرى 
به شماره ملى 1091275254 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امیر مرادى زانیانى به شماره ملى 4623471020 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى محمدرضا امانى به شماره ملى 5010567113 به سمت 
بازرس اصلى 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 (1081746)

آگهى تغییرات 
شرکت سیمرغ دشت فریدن سهامى خاص به شماره 
ثبت 1448 و شناســه ملــى 14004362246 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/09/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محل 
شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان فریدن 
، بخش زنده رود ، دهســتان ورزق ، روستا نهرخلج، 
محله ندارد ، خیابان اصلى ، پــالك 0 ، طبقه همکف 
کدپستى 8577119711 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فریدن (1080907)

آگهى تغییرات 
شرکت نیک آب سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 47147 و شناسه ملى 10260652310 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1399/09/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج اگهى هاى شــرکت انتخاب 
شد ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالى 98 
به تصویب رســید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1081164)

آگهى تغییرات 
شرکت نیک آب سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 47147 و شناسه ملى 10260652310 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/10/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است .ضمنا درسمت ها تغییرى 
حاصل نگردید 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 (1081171)

آگهى تغییرات 
شرکت کیان افروز اسپادانا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 40982 و شناسه ملى 10260586817 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/10/20 خانم 
مهین نصر اصفهانى به شــماره ملى 1283206870 
بسمت رئیس هیات مدیره ، آقاى اکبر مصلحى به شماره 
ملى 1290112071 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
، خانم سمیرا مصلحى به شــماره ملى 1285149939 
بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب و کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1081846)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مجتمع معادن کانى گستر شایان درتاریخ 1399/10/29 به شماره ثبت 66737 به شناسه ملى 14009734743 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خدمات طرح هاى اکتشافى استخراجى به جز نفت و گاز 
و تغلیظ و فرآورى مواد معدنى، خدمات عملیات اکتشافى استخراجى، برش سنگ در کارخانه سنگبرى و تغلیظ و فرآورى مواد معدنى و اخذ و انجام عملیات 
پیمانکارى، انجام کلیه امور بازرگانى اعم از صادرات و واردات ماشین آالت و مواد مورد نیاز مرتبط با موضوع شرکت، اخذ و یا اعطاى نمایندگى و ایجاد شعبه 
در داخل و خارج کشور، فعالیت در زمینه احداٍث کارخانه سنگبرى و برش و فروش سنگ، اخذ تسهیالت ریالى و ارزى از بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
صرفا جهت تحقق اهداف شرکت و شرکت در نمایشگاه ها و شرکت در مزایده ها و مناقصات مراکز خصوصى و دولتى، طراحى و نقشه بردارى و تهیه گزارشات 
فنى اقتصادى معادن و انجام پیمانکارى در ارتباط با استخراج و طراحى و اکتشاف مواد معدنى به جز نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى 
ولى عصر ، خیابان سعادت ، خیابان ملک الشعراى بهار ، پالك- A ، 1 ، طبقه اول کدپستى 8174791724 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
100,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 10000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 91884 مورخ 1399/10/01 نزد بانک ملت شعبه چهار راه نظر اصفهان با کد 91884 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى 
محمد على عزتى به شماره ملى 1170464785 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم الهه عزتى ریزى به شماره ملى 1171203721 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه افتخارى نژاد به شماره ملى 1273050312 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مریم 
جوانمرد فاتح آبادى به شماره ملى 1282430300 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 ریئس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم خدیجه محمدى بداغ آبادى به شماره ملى 1819370917 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال خانم نسرین الهى فرد به شماره ملى 1882255321 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 (1081730)

آگهى تغییرات 
شرکت پایا لوله و پروفیل نقش جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 62809 و شناسه ملى 14008503565 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/09/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سالى مالى 1398 به تصویب رسید .موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680و زهره مهدى زاده به کدملى 
1972190172 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید . اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1082011)
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یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى با بیان اینکه 
ســم زدایى از کبد یک اصطالح کامال اشــتباه 
است که در فضاى مجازى براى فروش یکسرى 
محصوالت وروش ها به کار مى رود گفت: کبد 
خود محلى براى سم زدایى است وچیزى به نام 

سم زدایى ازکبد وجود ندارد.
دکتر مجید محمد شاهى جمعه با اشاره به اینکه 
تغذیه از جهات مختلف میتواند در سالمت کبد 
نقش داشته باشد بیان کرد: تقریبا هر ماده غذایى 
که مى خوریم و درسیســتم گوارشى ما هضم و 
جذب مى شود از طریق رگى به نام ورید باب بعداز 

جذب شدن وارد کبد مى شود.
وى ادامه داد: اولین تصفیه خانه همه مواد غذایى 
از طریق گردش خون کبد اســت و به جز یک 
سرى چربى ها که از طریق مسیر لنفاوى جذب 
مى شوند بقیه غذاهاى مفید و غیرمفید و هرچیزى 
که خورده مى شود مســتقیما وارد کبد شده، لذا 
درآن جا کبد نقش ســم زدایى را به عهده دارد و 
اجازه نمى دهد هر چیزى وارد بدن شود و اگر وارد 

شد آن را سم زدایى مى کند.
محمد شاهى با اشاره به ضرورت پرهیز از خوردن 
مواد غذایى که به کبد آسیب مى رسانند گفت: به 
طور طبیعى هر ماده غذایى که وارد بدن شده بعد 
از یک مدت کبد و کل سیســتم بدن سعى کرده 
آرام آن را از گردش خود حــذف و از بدن خارج 
کنند، در غیر این صــورت مقدار آن افزایش پیدا 

کرده و مى تواند به بدن آسیب برساند.
وى گفت: همچنین تمام مواد مغذى و ویتامین ها 
نیز وقتى وارد بدن ما مى شــوند کبد شــروع به 
تخریب و حذف کردن از بدن مى کند تا در سطح 
معمول و نرمال باقى بمانــد که به آن نیمه عمر 

ماده غذایى مى گویند.
وى افزود: با مصرف ویتامین یک مقدار آن جذب 
بدن شده و بقیه آن توسط کبد از بین مى رود و با 
ارسال به گردش خون از طریق ادرار دفع مى شود، 

پس الزم است که ویتامین ها را هرروز استفاده 
کنیم چون از این طریق ازبین مى رود.

این متخصص تغذیــه و رژیم درمانى با اشــاره 
به خوردن مــواد غذایى آلوده کــه داراى آلودگى 
میکروبى و صنعتى هستند بیان کرد: مواد افزودنى 
درهر ماده غذایى به طور مستقیم وارد کبد شده و 
همچنین افزایش ترکیبات شیمیایى که در حین 
پخت غذا ایجاد مى شود نیز به کبد آسیب مى رساند 
به طور مثال حرارت زیاد روغن وآکرولینى که ایجاد 

شده شامل این آسیب مى شود.
وى ادامه داد: مصرف میوه به شــکل طبیعى به 
شــرطى که داراى آالینده وآفت کش نبوده ویا 
فاقد مواد افزودنى باشــد مشــکلى را براى کبد 
ایجاد نمى کند.کبدمحل تجزیه داروها نیز هست  
لذا تا حد امکان از خــوردن دارو اجتناب و از خود 
درمانى و مصرف مکمل هاى زیــادى و بدون 

اندازه پرهیز کنید.
محمد شــاهى با اشــاره به تصوربرخى که فکر

مى کنند باید چربــى نخورند که دچار کبد چرب 
نشــوند گفت: نام این بیمارى،کبد چرب است و 
بیشــتربه خوردن قندها ارتباط دارد لذا منظور از 
آن فقط خوردن قند،شــکر، شیرینى و شکالت 
نیست و این قندها شــامل نان ،برنج، ماکارونى 
و سیب زمینى نیز است که جزو کربوهیدرات ها 

محسوب مى شوند .
وى افزود: براى درمان کبد چرب صددرصد باید 
کاهش وزن داشته باشیم و این کاهش وزن باید 
آرام و با احتیاط باشد لذا ورزش کردن در حدود سه 
یا چهار روز در هفته حداقل و به مدت نیم ساعت 
یا 45 دقیقه انجام شود که کبد چرب از بین برود.

ومحمد شاهى ادامه داد: بســیارى از کبدهاى 
چرب ناشــى از مصــرف دم نوش  ها اســت، 
دم نوش ها داروهاى گیاهى هستند که اگربیش 
از اندازه مصرف شــوند مى توانند به کبد آسیب 

بزنند.
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محققان دانشگاه «نورث وسترن» در شیکاگو در این مطالعه متوجه شدند که 
داشتن یک خواب خوب شبانه با از بین بردن سموم بالقوه خطرناك در مغز، 
ذهن را پاك مى کند.  این سموم شامل پروتئین هاى سمى است که ممکن 
است منجر به ابتال به بیمارى هاى تخریب کننده عصب مانند پارکینسون 
و آلزایمر شود. نتایج این مطالعه نشــان مى دهد خواب عمیق براى حفظ 

سالمت مغز حیاتى است.
محققان در این مطالعه جدید، مرحله اى از خواب عمیق را که در مگس هاى 
میوه شبیه خواب عمیق در انسان هاســت، بررسى کردند. آنها در طول این 
مرحله، متوجه شدند مگس هاى میوه به طور مکرر «پروبوس» (پوزه) خود 

را باز و بسته مى کند.
دکتر «راوى آالدا» ، نویسنده ارشد این مطالعه گفت: دفع مواد زائد از بدن 
ممکن اســت در هنگام بیدارى و خواب غیر عمیق نیز رخ دهد، اما هنگام 

خواب عمیق به میزان قابل توجهى افزایش مى یابــد. محققان امیدوارند 
یافته هاى این مطالعه بتواند افشاى اســرار دلیل نیاز همه ارگانیسم ها به 

خواب کمک کند.
دکتر آالدا افزود: این مطالعه نشان مى دهد که عملکرد اصلى و تکاملى خواب 

پاکسازى مواد زائد است.
میزان خوابى که بدن به آن نیاز دارد به عوامل مختلفى (به وی ژه سن) بستگى 
دارد.بر این اساس نوزادان به 9 تا 10 ساعت خواب، به عالوه 3 ساعت یا بیشتر 
چرت زدن در طول روز، نوپایان به 9 تا 10 ساعت خواب شبانه و 2 تا 3 ساعت 
چرت زدن در طول روز، کودکان مدرسه اى به 9 تا 11 ساعت و بزرگساالن 

6 تا 9 ساعت خواب نیاز دارند.
عالوه بر سن، عوامل دیگرى از جمله باردارى و افزایش سن نیز مى تواند بر 

مدت زمان خوابى که بدن به آن نیاز دارد، تاثیر بگذارد.

خواب خوب شبانه 
ذهن را پاك مى کند

عوارض خوردن 
بیش از حد سیب

به طور متوسط یک فرد مى تواند یک تا دو عدد سیب   
در روز بخورد. اگر بیش از این مقدار مصرف کنید مى توانید 
عوارض جانبى خطرناك و ناراحت کننده اى را تجربه کنید.

فیبر سالمت دستگاه گوارش ما را بهبود مى بخشد، اما مقدار 
زیادى از آن مى تواند نتیجه معکوس دهد و منجر به ایجاد نفخ 
و یبوست شود. افراد بسته به سن و جنس خود بین 20 تا 40 گرم 
فیبر در روز نیاز دارند باالتر از 70 گرم بیش از حد توصیف 
مى شود. اگرچه براى رسیدن به این سطح فرد باید 
15 عدد سیب بخورد، مهم است منابع دیگر فیبر 
در رژیم روزانه خود را بخاطر بسپارید، بنابراین 
اگر رژیم غذایى سالم با بیش از دو عدد سیب 
در روز دارید مى تواند به مشکالت گوارشى 

جدى منجر شود.
سیب بســیار غنى از کربوهیدرات است که 
مى تواند انبوهى از انرژى را براى شما فراهم 
کند که باعث مى شود سیب یک میان وعده 
کامل قبل از تمرین باشد، همچنین سیب باعث 
مى شود احساس خوشبختى کنید زیرا به آزادسازى 
انتقال دهنده هاى عصبى مانند ســروتونین کمک 
مى کند، اما خوردن بیش از حد ســیب مى تواند منجر به 
افزایش قند خون شود زیرا سرشار از کربوهیدرات است. براى افراد 
مبتال به دیابت قند بیش از حد حتى به صورت میوه نیز مى تواند حساسیت 

به انسولین را بدتر کرده و در عملکرد داروها اختالل ایجاد کند.
سیب در فهرست میوه ها و سبزى هاى با بیشترین پسماند آفتکش ها در هر سال قرار دارد. 
دى  فنیل  آمین یک سم دفع آفات اســت که به طور معمول در سیب یافت مى شود به این 

معنى که خوردن سیب زیاد مى تواند منجر به مصرف بیش از حد مواد شیمیایى شود.
سیب پر از کربوهیدرات است که انرژى فورى براى شما تامین مى کند، اما متعجب خواهید 
شد اگر بدانید خوردن بیش از حد آن باعث افزایش وزن مى شود. این به این دلیل است که 
بدن در ابتدا کربوهیدرات ها را مى سوزاند، بنابراین خوردن سیب زیاد مى تواند چربى سوزى 

بدن را هنگام نیاز به الغرى محدود کند.
سیب در گروه میوه هاى اسیدى قرار دارد، بنابراین مقدار زیادى از آن مى تواند حتى بیشتر از 
سودا به دندان ها آسیب برساند. با جویدن سیب با دندان هاى پشت مى توانید از این امر جلوگیرى 
کنید یا در کنار یک وعده غذایى به عنوان میان وعده آن را بخورید، اما تا زمانى که بیش از حد سیب 

نخورید و به یک عدد سیب در روز بسنده کنید دیگر نیازى نیست نگران دندان هاى خود باشید. 
سیب براى افرادى که نفخ مکرر یا مشکالت معده دارند توصیه نمى شود. سیب در غذاهایى که داراى قند 

است و هضم آن دشوار قرار دارد.

عضالت پا با تغییراتى که در خود ایجاد مى کنــد، عمل حرکت کردن را براى 
انسان میسر مى ســازد. با این حال، برخى مواقع ممکن است در انجام کار این 
عضالت اختالل ایجاد شود. یکى از رایج ترین اختالالت مرتبط با عضالت پا، 

گرفتگى آن هاست.
گرفتگى عضالت به صورت ناگهانى رخ مى دهد و ناشى از انقباض و سفت شدن 
غیرارادى یکى از عضالت حرکتى (غالباً در پشت پا) است. این گرفتگى ممکن 
است براى چند ثانیه تا چند دقیقه به طول بیانجامد. همچنین شدت آن مى تواند 

مالیم یا به حدى شدید باشد که شما را از خواب بیدار کند.
یکى از معروفترین اسپاسم هاى عضالنى پا به "چارلى هورس" معروف است 
که دلیل اصلى آن کمبود پتاسیم در بدن است. برخى مواقع ممکن است عالئم 
گرفتگى عضالت دیده نشــود و فرد بدون توجه به آن اقدام به انجام فعالیت و 
ورزش کند. همین فعالیت مى تواند خود تحریک کننده گرفتگى عضالت باشد.

رایج ترین عالئم گرفتگى عضالت درد ناگهانى و سفت شدن عضالت به ویژه 
عضالت پشت پا و نیز به وجود آمدن توده سفت زیر پوست است. با این حال، 
جاى هیچ گونه نگرانى نیســت. غالبا افراد مى توانند مشکالت مربوط به این 
اختالل را بدون مراجعه به پزشک حل کنند. با این حال، اگر دچار انقباض شدید 
عضالت شده اید که با مرور زمان بهبود نمى یابد و نیز شاهد بى حسى و ضعف 

هستید باید به پزشک مراجعه کنید.
به طور طبیعى گرفتگى عضالت پس از چند دقیقه از بین مى رود، اما مى توانید 
با ماساژ دادن آن به فرآیند بازگشــت عضالت به حالت نخست کمک کنید. 
همچنین گرما مى تواند باعث تسکین گرفتگى عضالت شود. مى توانید از یک 

کمپرسور آب گرم براى گرم نگه داشتن عضالت استفاده کنید.
براى جلوگیرى از گرفتگى عضالت در آینده نیز مى توانید پیش از فعالیت هاى 
ورزشى و در حین انجام آن آب کافى مصرف کنید. عضالت در فرآیند انقباض و 

انبساط 
به  خود 

آب نیازمند 
هستند. 

پیش  همچنیــن 
از انجــام ورزش هاى 

سنگین ابتدا عضالت خود را 
گرم کنید و حرکات کششى انجام دهید. 

به هیچ عنوان به صورت یکباره و بدون گرم کردن 
اقدام به انجام حرکات ورزشى نکنید.

چگونه از گرفتگى 
دردناك عضالت پا 
خالص شویم؟

نشستن زیاد مى تواند عوارض زیادى براى فرد داشته باشد.
نشستن از راه هاى مختلفى به بدن فرد آسیب وارد مى کند و هرچقدر زمان نشستن بیشتر باشد، عمر فرد کاسته خواهد 

شد و متاسفانه ورزش کردن هم نمى تواند اثرات مخرب آن را از بین ببرد.
نشستن بیش از حد با مشکالت قلبى عروقى در فرد نیز مرتبط است و خطر دیابت را در زنان باال مى برد و همچنین 

ممکن است باعث مشکالت مغزى نیز بشود.
هرچقدر که سن فرد باالتر باشد ،خطر نشستن براى او افزایش مى یابد، مشکالتى مثل ناتوانى در راه رفتن و جنون 

براى افراد سن باال که زیاد مى نشینند نیز وجود خواهد داشت که چنین زنانى معموال زودتر از بقیه پیر مى شوند.
به طور کلى زنانى که بیش از حد مى نشینند مثالً بیش از 10 ساعت در روز، سالمت کمترى دارند. به همین دلیل هرطور 

که شده باید میزان نشستن خود را کاهش دهید تا خودتان را از این خطرات دور کنید.

عوارض زیاد نشستن براى زنان
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ستایش خداى را که بازگشت همه آفریدگان و پایان کارها به اوست. 
او را ســتایش مى کنم ، به سبب احســان فراوانش و برهان روشنش و 
فضل و عطــاى روز افزونش. ستایشــى که حق او را بــه جاى آرد و 
سپاســش را ادا کند و ما را به ثواب او نزدیک ســازد و موجب فزونى 
بخشش او شــود. از او یارى مى جوییم، همانند یارى جستن کسى که 
به فضلش امید مى دارد و به عطایش آرزومند است و به دفاعش دل بسته 

موال على (ع)و به فراوانى نعمتش معترف است.
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به استناد مصوبه شماره 5/3082 شوراى اسالمى شهر ونک و 
به منظور اجراى ماده 71 قانون شهرداریها و با توجه به قانون انتشار 
و دسترسى آزاد به اطالعات، درآمدها و هزینه هاى شش ماهه 

نخست سال 1399، جهت اطالع عموم اعالم مى گردد.

کلیه مبالغ به ریال مى باشدهزینه هاى جارى
3/439/662/911جبران خدمات

1/332/544/443استفاده از کاالها و خدمات
1/737/126هزینه هاى تأمین مالى و دارایى

435/500/000کمک هاى بالعوض
987/397/519رفاه اجتماعى
367/855/959سایر هزینه ها

659/764/000بدهى هاى قطعى شده سنواتى
7/224/461/958 ریالجمع کل:

کلیه مبالغ به ریال مى باشدهزینه هاى تملک دارایى سرمایه اى
7/262/370/161ساختمان و سایر مستحدثات
338/888/266ماشین آالت و تجهیزات

7/601/258/427 ریالجمع کل:
کلیه مبالغ به ریال مى باشدهزینه هاى تملک دارایى هاى مالى

123/932/874بازپرداخت اصل و سود تسهیالت داخلى
14/949/653/259 ریالجمع کل هزینه ها:

کلیه مبالغ به ریال مى باشددرآمدها و منابع حاصل از واگذارى دارایى سرمایه اى و مالى
4/824/900/215درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى مستمر)

879/839/500درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى
5/556/195/411بهاء خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهر
1/695/246/400درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى
655/035/000کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى

1/067/870/678اعانات، کمک هاى اهدایى و دارائى
-فروش اموال غیرمنقول

506/500/000فروش اموال منقول و اسقاط
-وام دریافتى از بانک ها و مؤسسات اعتبارى

15/185/587/204 ریالجمع کل:

هزینه هاى جارى و تملک دارایى هاى سرمایه اى و مالى

سید محمد صدرى - شهردار ونک (اصفهان)

مدیرعامل بانک توسعه تعاون، شکل گیرى منتا (مرکز نوآورى و 
توسعه تعاون) را در راستاى تسهیل خدمات به تعاون گران دانست.

حجت ا... مهدیان که در حضور معاون تعــاون وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى سخن مى گفت اظهار داشت: تعاونى ها به عنوان 
یکى از مهم ترین اشــکال فعالیت اقتصادى مطرح مى باشند و با 
بهره گیرى از الگوى تعاون، شــکوفایى استعدادها و ایجاد ارزش 

افزوده در بخش هاى گوناگون اقتصاد قابل تصور است.
وى افزود: فعالیت هاى نوآورانه مى توانند در قالب تعاون به شکل 
طرح هاى اقتصادى قابل اتــکا مطرح باشــند و تجمیع ایده ها و 
خالقیت ها در کنــار ارکان ســرمایه گذارى و مدیریتى منجر به 

شکل گیرى بخش هاى متنوع اقتصاد دانش بنیان مى گردد.
مهدیان با اشاره به شکل گیرى مرکز نوآورى و توسعه تعاون گفت: 
بخش تعاون به عنوان بخش حمایتگر و توانمند ساز فعالیت هاى 
نوبنیان شناخته شده است و راه اندازى مرکز منتا در تکمیل تحقق 

اهداف توسعه اى بخش تعاون است.
وى حضور بانک توســعه تعاون در این مرکز را به عنوان یکى از 
ارکان بخش تعاون عنوان نمود و گفت: این بانک در کنار صندوق 
ضمانت سرمایه گذارى تعاون، سامانه جامع و هوشمند تعاون، دفتر 
پیشــخوان دولت، امور ارزى، کارگزارى پوشش، امور حقوقى و 
بخش هاى بیمه اى و مالیاتى در این مرکز حضور دارند و هدف این 
است مراجعات تعاون گران به نهادهاى مختلف به حداقل برسد و 

خدمات بهینه به متقاضیان ارائه گردد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون تشکیل این مرکز را نوعى نوآورى 
عنوان نمود و افزود: در مراحل اولیه ترکیب فرآیندى این دستگاه ها 
نیازمند هماهنگى و صرف زمان مى باشــد و از تعاونى هاى موفق 
دعوت مى شود با مراجعه به مرکز و مرور فرآیندها امکان تجمیع 
کلیه فرآیندهاى موردنظر را فراهم نمایند تا در بازه اى بسیار کوتاه 
مدت مجموعه اى از خدمات و سرویس هاى موردنیاز تعاون گران 

در این مرکز قابل تصور گردد.
امیر هوشنگ عصار زاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز 
در این جلسه گفت: هم اکنون تعاون گران جهت پیشبرد فعالیت 
اقتصادى ارتباطات متعددى با دســتگاه هاى مسئول دارند که با 
طراحى و اجراى فرآیندهاى منتا مزیت مناسبى براى بخش تعاون 

فراهم مى گردد.
وى افزود: ضرورى اســت نیروى انســانى حاضر در این مرکز از 
جامعیت و کارآمدى کافى برخوردار باشد تا متقاضیان و مراجعین 

در کوتاه ترین زمان مورد مشاوره و حمایت واقع گردند.

راه اندازى«منتا» در تکمیل 
تحقق اهداف توسعه اى بخش تعاون است

مجرى طرح هاى آزادراهــى در مرکز، جنوب و 
جنوب شرقى کشور گفت: با اجراى پروژه آزادراه 
اصفهان شیراز، مسیر ســفر از اصفهان به شیراز 
به طول 130 کیلومتر و حدود دو ساعت کاهش 

مى یابد.
علیرضا صلواتى با اشــاره بــه آخرین وضعیت 
اجراى پروژه ملــى آزادراه اصفهان - شــیراز و 
وضعیت ساخت آن اظهار داشــت: پروژه آزادراه 
اصفهان- شــیراز که 8 درصد از کل آزادراه هاى 
در حال ساخت کشــور را به خود اختصاص داده، 
از سال 92 آغاز به کار کرده و یکى از آزادراه هاى 
مهم کشور به شمار مى رود؛ امیدواریم که با همت 
و تالش همگانى اتفاقات خوبى در این زمینه رقم 

بخورد.
وى با تشــریح جزئیات آزادراه اصفهان- شیراز 
افزود: کل آزادراه اصفهان شــیراز 340 کیلومتر 
و در دو بخش اصفهان- ایزدخواســت به طول 
116 کیلومتر و ایزدخواســت- شــیراز به طول 
224 کیلومتر پیش بینى شــده است. بخش دوم 
کار یعنى پروژه ایزدخواســت- شیراز هم اکنون 
در دست اجرا بوده و با 85 درصد پیشرفت به کار 
خود ادامه مى دهد و بخش نخست نیز در مرحله 

مطالعات قرار دارد.
مجرى طرح هاى آزادراهــى در مرکز، جنوب و 
جنوب شرقى کشــور ادامه داد: در پروژه آزدراه 
اصفهان شــیراز که بــا مشــارکت وزارت راه و 
شهرســازى و وزارت دفاع و در 7 قطعه در حال 
اجرا است، به میزان 1700 هکتار آزادسازى انجام 
گرفته و 98 جبهه کارى، 1320 نفر نیرو به صورت 
روزانه و 920 دستگاه ماشین آالت مختلف فعال 
شده و قرار است 10 کارخانه آسفالت سازى در این 

پروژه فعالیت کنند.
وى پیرامون اعتبارات پروژه آزادراه اصفهان شیراز 
افزود: تاکنون 2 هزار میلیارد تومان اعتبار در پروژه 
آزادراه اصفهان- شیراز صرف شده و با برآوردهاى 
صورت گرفته، 2 هزار میلیارد تومان دیگر اعتبار 
براى تکمیــل و بهره بردارى الزم اســت که در 

صورت تامین، تا خرداد 1400 افتتاح خواهد شد.

صلواتى درباره مزایاى آزادراه اصفهان شــیراز 
بیان کرد: کاهش 2 ســاعتى مدت زمان سفر از 
اصفهان به شیراز معادل 130 کیلومتر مسافت، 
کاهش ساالنه 136 میلیون لیتر مصرف سوخت، 
صرفه جویى حدود 700 میلیارد تومان در ســال 
نخســت بهره بردارى در اقتصاد کشور از جمله 

مزایاى پروژه اصفهان شیراز است.
وى با اشــاره به رتبه نخست اســتان فارس در 
زمینه تصادفات جــاده اى در کشــور ادامه داد: 
طبق برآورد هاى انجام شده، کاهش حدودا 150 
میلیارد تومان خســارت و هزینه هاى تصادفات 
جاده اى و اســتهالك خودرو هــاى عبورى در 
سال نخست بهره بردارى و نیز کاهش 550 تن 
کشته و مجروح در سال از مهم ترین مزیت هاى 
افتتــاح آزادراه اصفهــان- شــیراز به شــمار 

مى رود.
وى بــا تاکید بر ضــرورت فعالیــت جهادى در 
اجراى پــروژه آزادراه اصفهان شــیراز تصریح 
کرد: تمرکز جــدى ما، تکمیل هرچه ســریعتر 
آزادراه اصفهان شــیراز است و در تالش هستیم 
که تا خــرداد 1400، ایــن پروژه به ســرانجام 
برسد؛ تمامى مهندســان، کارگران، مشاوران، 
ناظران، ســرمایه گذاران، پیمانکاران و تک تک 
عوامل حاضر در این پروژه بایــد تالش کنند و 
در این خصوص مدیریت جهادى را مد نظر قرار 

دهند.
صلواتى خواستار افزایش جبهه هاى کارى پروژه 
آزادراه اصفهان شیراز شد و بیان کرد: خواهش من 
از عوامل پروژه آزادراه اصفهان- شیراز این است 
که هر چه ســریعتر، جبهه هاى کارى این پروژه 
را افزایش داده و حتى در ایــام تعطیالت نوروز 
نیز، پروژه را فعال نگه دارند تا هرچه ســریعتر به 

سرانجام برسد.
وى با تاکید فــراوان بر اهمیت پــروژه آزادراه 
اصفهان- شیراز ادامه داد: نگاه ما بر این است که 
حتما تا خرداد 1400، آزادراه اصفهان- شیراز به 
بهره بردارى برسد و در این راستا تالش مى کنیم 
تزریقات مالى الزم انجام شــده و روند ادارى و 

اجرایى بروکراسى آن تسریع شود.
مجرى کل طرح هاى زیربنایى استان اصفهان با 
اشاره به بخش دیگر طرح ملى آزادراه اصفهان – 
شیراز، حد فاصل اصفهان تا ایزدخواست گفت: در 
حال حاضر مذاکرات خوبى با سرمایه گذاران براى 
ورود به این پروژه نیز صــورت گرفته و امیدوارم 
که هرچه ســریعتر این موضوع نیز نهایى شود. 
مســیر 116 کیلومترى اصفهان – ایزدخواست 
حدفاصل سه راهى مبارکه و انتهاى آزادراه شرق 
اصفهان تا ایزدخواســت بــوده و از این طریق 
به آزادراه ایزدخواســت شــیراز متصل خواهد

 شد.

افتتاح 224 کیلومتر از آزادراه
 اصفهان - شیراز تا خرداد سال آینده


