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مواظب خطرات تردمیل باشید!42 کالس درس، زیرساخت گازرسانى ندارند على نصیریان: تئاتر را درونى مى دانم نه ژست و اداسرود انقالبى معروف چگونه خلق شد بیانیه مشترك بازیکنان سپاهان خطاب به هواداران سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

از این میوه 
شگفت انگیز 
غافل نشوید

کشف40 تن مواد مخدر در 10 ماه
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مشخصات کلى
 جامعه عشایر استان اصفهان 

اولین آزمون 
در مقابل بنفش هاى آشنا

محدودیت هاى ترافیکى 
راهپیمایى 22 بهمن 

در اصفهان

5

آبروى اصفهان 
را برگردانید

«به» به دلیل خاصیت زیاد به «سیب طالیى» هم 
معروف است. تقریباً از تمام قسمت هاى آن استفاده 

مى شود و خواص دارویى و غذایى بسیارى دارد اما در 
سبد میوه  خانواده ها ناشناخته و مهجور مانده است. اگر 

تصور شما بر این است که «به» را فقط ...

در شرایطى که در چند ماه گذشته حرف و حدیث ها 
از نحوه  مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... مطرح 
شده اند و حتى انتشــار تصاویرى از گنبد در روز 
برفى اصفهان، باعث شــد تا معــاون مدیرکل 
روابط عمومى نخستین واکنش تهمت به رسانه ها 
مبنى بر فتوشــاپ بودن تصاویر گنبد باشــد، اما 
همچنان استادکاران میراث فرهنگى بر نادرست 

بودن مرمت ها تأکید دارند.
هرچنــد در بازدیــد چنــد روز گذشــته وزیــر 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى و 
معاون این وزارتخانه آنها همچنان به کار استادکار 

انتخاب شده از سوى...
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پایان پایان 1010 سال زمین گیرى ده ها بالگرد  سال زمین گیرى ده ها بالگرد 
نتیجه تالش متخصصان اصفهانى در حضور وزیر دفاع رونمایى شدنتیجه تالش متخصصان اصفهانى در حضور وزیر دفاع رونمایى شد

3

فرمانده انتظامى استان اصفهان عملکرد این نیرو تا دى ماه امسال را تشریح کرد

انتقادات بى سابقه 
شهاب حسینى از 

تحریم جشنواره فجر 
توسط مسعود کیمیایى

طوفان کاوه
مهاجم ایرانى شارلروا با هت تریک براى تیمش مقابل زولته بهترین 

بازیکن زمین شناخته شد.
شنبه شــب از هفته بیســت وپنجم رقابت هاى لیگ فوتبال بلژیک، 
شــارلروا میزبان زولته وارخم بود و این بازى با پیــروزى 4 بر صفر 
شارلروا به پایان رسید. در این بازى کاوه رضایى در دقایق 45، 70 و 
79 هت تریک کرد. گل اول شارلروا روى پاس على قلى زاده به کاوه 

رضایى به ثبت رسید. کاوه رضایى و...
2
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در صفحه 2 بخوانید

نامه سرگشاده استادکاران مرمت به
 معاون اول رئیس جمهور

موج دوم 
حمله سایبرى گسترده 

دفع شـد

دیروز و به فاصله 24 ساعت بعد از 
هدف قرارگرفتن زیرساخت هاى ارتباطى کشور؛ 

ساز و کار توسعه اقتصاد دانش بنیان 
از چالش هاى اصفهان است 
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سپاهان براى حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
دیروز به امارات پرواز کرد 
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پاس طالیى جهانبخشپاس طالیى جهانبخش
براى نجات برایتونبراى نجات برایتون

شرکت برق منطقه اى استان اصفهان 
احداث خط63 کیلوولت تغذیه پست 
آران و بیدگل2(ویگل) را طبق کروکى 
ارائه شده در دست اجرا دارد ،لذا براى 
اطالع کلیه صاحبــان حقوق مزبور 
اقدام به درج آگهى نموده و توجه آنان 
را به مواد 18و 19 قانون سازمان برق 
معطوف مى دارد. مالکین و صاحبان 
حقوق مرتبط با موضــوع مى توانند 
در صورت هرگونه ابهام و یا کسب 
اطالعات بیشتر ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ درج این آگهى با در دست 
داشتن مدارك مالکیت به شرکت برق 
منطقه اى واقع در اصفهان - خیابان 
چهارباغ باال مراجعه ویا با شــماره 
36278770 (دفتر حقوقى) تماس 

حاصل نمایند.

آگهى احداث خطآگهى احداث خط6363 کیلو ولت تغذیه پست آران و بیدگل کیلو ولت تغذیه پست آران و بیدگل22(ویگل)(ویگل)

روابط عمومى
 شرکت برق منطقه اى 

اصفهان
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فرا رسیدن یوم ا... 22 بهمن، سالروز پیروزى انقالب اسالمى را تبریک مى گوییم
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 ما از صفر شروع کردیم، ایران از صفر شروع کرد. ایران در آن وقتى که همه چیزش     در خطر بود و اختناق به 
طورى بود که زن به شوهر و شوهر به زن نمى توانست یک کلمه     خالف رژیم بگوید، از صفر، اشخاصى که بیدار 
شدند و بودند، شروع کردند و این صفر     کم کم بزرگ شد و این قطرات کم کم بزرگ شدند و شکل گرفتند و 
به صورت مشت هاى     گره کرده و بدون اینکه در آنها یک تشکیالت منظمى باشد و بدون اینکه داراى یک     سالح 
باشند. سالح در دست مردم به هیچ وجه نبود، لکن اینها از هیچ شــروع کردند تا     اینکه سالح ها را از دست 
دشمنان گرفتند و کم کم با فریاد اینها براى اسالم، از ارتش،     جناح هاى بسیارى به اینها ملحق شدند که تا اآلن 
هم هستند و خدمت مى کنند و در بین     خود ملت هم بسیج شــد عده کثیرى و اآلن هم بسیج مى شود.  و ما 
امیدواریم که ایران به اندازه افرادى که دارد، جوانانى که دارد، ارتش داشته باشد.     یک ارتش ملى، اسالمى، 

انسانى که در مواقعى که احتیاج به آن هست، چندین میلیون از     افراد حاضر به خدمت باشند. 
کشورهاى دیگر هم آنهایى که بیدارند، آنهایى که توجه به     مســائل دارند، آنهایى که غرب زده و شرق  زده 
نیستند، آنهایى که منافع خودشان را از شــرق     نمى دانند و آنهایى که منافع خودشان را از غرب نمى دانند، 

آنهایى که غرب و شرق را     غارتگرانى مى دانند، آنها هم باید شروع کنند ولو از صفر. 

راهپیمایى در بیست ودوم بهمن یکى از شگفتى سازى هاى انقالب اسالمى است، واقعاً شگفتى ساز است؛ مثل 
خود انقالب. جشن ساالنه  انقالب ها در دنیا را -آنهایى که حاال انقالبى کردند و ساالنه جشن انقالب مى گرفتند- 
ما الاقل در تلویزیون دیده بودیم که چند نفر آن باال ایستاده اند و نیروهاى مسلح بیایند راه بروند و رژه بروند 
و فقط همین؛ جشن این بود. اینکه مردم چند ساعت بیایند در خیابان ها، در هواى سرد زمستان که حاال شانس 
ملّت ایران، انقالبشان هم در بهمن بوده که هوا سرد است و برف است، برف باشد، باران باشد، سرد باشد، 
این جمعی ت هاى عظیِم مردم راه بروند، سخنرانى گوش کنند، این کار 40 سال هم ادامه داشته باشد خود 
این یکى از معجزات است که از شگفتى سازى هاى انقالب عظیم اسالمى است. خب، این بایستى با قدرت تمام 
ادامه پیدا کند؛ این دشمن شکن است، خود این دشمن را مرعوب مى کند. این نشان دهنده  عزم ملى است، 
عزم ملت ایران را نشان مى دهد؛ نشان دهنده  حضور عمومى ملت ایران در صحنه است. حضور ملت در صحنه، 
براى دشمن شکننده است. این حضور بیست ودوم بهمن نشان دهنده  حضور عمده است؛ نشان دهند ه  وحدت 
ملى است، وحدت ملى. اختالف سلیقه وجود دارد اما وقتى که پاى انقالب است و پاى بیست ودوم بهمن است 

و پاى نظام جمهورى اسالمى است، این اختالف سلیقه ها رنگ مى بازد؛ همه مى آیند در کنار هم.

کنایه به توصیه ضدازدواجى
محمدرضا زائرى، فعال رسانه اى   برترین ها|
از اظهارات سخنگوى کمیسیون قضایى و حقوقى 
مجلس دربــاره ازدواج مردان انتقاد کرد. حســن 
نوروزى اظهار کرده بود: مردانى که از توانایى مالى 
الزم براى اداره زندگى برخوردار نیستند، ازدواج نکنند 
تا براى دستگاه قضایى بحران ایجاد نکنند. زائرى در 
توییتر خود نوشت: «مردان فاقد توانایى مالى ازدواج 
نکنند! بیان مثل ما نماینده مجلس بشــن، وکیل و 

وزیر بشن، پول گیرشون بیاد بعد ازدواج کنن!»

دولت گالیه اى از
«خروج» ندارد

  مهر | ســید عباس صالحى، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمى درباره شــائبه مطرح شده از سوى 
ابراهیم حاتمى کیا مبنى بر حساســیت هاى دولت 
نسبت به فیلم انتقادى «خروج» که حتى منجر به 
حذف فیلم از فهرســت آراء مردمى جشنواره شده 
اســت، گفت: حقیقتًا اینگونه احســاس نمى کنم. 
باالخره مسئله فیلم ایشان و تم آن از قبل روشن بوده 
است. نگاه دولت این است که فضاى نقد و انتقاد در 
بخش هاى مختلف اجتماعى از جمله انتقاد از دولت، 
باز باشد از همین زاویه نیز به شخص بنده که طبیعتًا 
خط مستقیم این ارتباط با دولت بوده ام هیچکس از 
دولت چه قبل از جشنواره چه در ایام نمایش فیلم در 

جشنواره، زبان به گالیه باز نکرده است.

برخورد با 
گرانفروشان ماسک

  ایسنا| سرپرســت اداره نظارت و بازرسى 
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشــکى با تأکید بر 
عدم کمبود ماسک در کشور، گفت: با کلیه متخلفین 
در فروش ماسک هاى تقلبى و فاقد اصالت و هرگونه 
گرانفروشــى ماســک برخورد قاطع انجام شده و 
متخلفان به مراجع قضایى معرفى مى شوند. مودت 
همایى با بیان اینکه 15 تا 16 تولیدکننده ماســک 
در کشــور داریم، افزود: درعین حال براى واردات 
ماسک هایى هم که نمونه مشابه داخلى آنها در کشور 

وجود ندارد،  اقدام شده است.

کرونا کم خطرتر از 
آنفلوآنزاست

  ایسنا| دکتر طلعت مختارى آزاد، اســتاد 
گروه ویروس شناسى دانشــکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکى تهران گفت: کروناویروس از ویروس 
آنفلوآنزایى که پشت سر گذاشتیم بسیار کم خطرتر 
است و درصد مرگ و میر این ویروس هم بسیار کمتر 
است؛ پس مردم نباید تا این حد نگرانى داشته باشند.

بزرگان برند را بشناسید
مؤسسه «برند فاینانس» امسال    خبرفورى|
نیز مانند سال هاى قبل، گزارش رتبه بندى برندهاى 
جهانى را منتشر کرده است. بر این اساس، آمازون 
موفق شد باارزش ترین برند جهان لقب بگیرد. در این 
رتبه بندى، مجموعًا شش برند آمریکایى، سه برند 
چینى و یک برند کره جنوبــى قرار دارد. این برندها 
به ترتیب عبارتند از آمازون(آمریکا)، گوگل(آمریکا)، 
اپل(آمریکا)، مایکروسافت(آمریکا)، سامسونگ(کره 
جنوبى)، آى سى بى سى(چین)، فیسبوك(آمریکا)، 
والمارت (آمریکا)، پینگ آن(چین) و هوآوى(چین).

انتقاد اصولگراى سرشناس 
از حاتمى کیا

 برترین ها| محمد مهاجرى، فعال سیاسى و 
اصولگرا  با انتشار توییتى از حاتمى کیا انتقاد کرد. او 
نوشت: «آن فیلم هاى ابراهیم حاتمى کیا که متعلق 
به قبل از ورودش به بازى جناحى است، ماه است. از 
وقتى رخت سیاست پوشیده و اتفاقًا اصولگرا شده، 
فیلمنامه را برایش مى نویسند و فیلمش را هم برایش 
مى سازند؛ ســهم او فقط کج خلقى است و بد زبانى 
در جشنواره. حتمًا باید گوشت تلخ نمایانده شویم ما 

اصولگراها؟»

راهپیمایى فردا
 در5200 نقطه کشور

نصــرت ا... لطفــى، قائم مقام شــوراى   ایکنا|
هماهنگى تبلیغات اســالمى برگزارى راهپیمایى 22 
بهمن در 5200 نقطه کشــور را نشــانه استثنایى بودن 
آن در دنیا دانست و گفت: راهپیمایى امسال متفاوت از 
سال هاى قبل اســت و دهه فجر امسال معطر به عطر 
شهادت و نام ماندگار شهید ســپهبد سلیمانى به منزله 
یک مکتب و دانشگاه فراگیر است و اینها عواملى براى 

برگزارى باشکوه تر راهپیمایى سال جارى است.

مردم، عاشق شهادت 
و نظام هستند

رئیس دفتر مقام معظــم رهبرى گفت:    ایرنا |
تجلیل و قدردانى باشکوه از شهید حاج قاسم سلیمانى، 
روح تازه اى در انقالب اسالمى دمید و به جهانیان نشان 
داد بیشتر مردم ایران عاشق شــهادت و نظام هستند. 
حجت االسالم و المسلمین محمد محمدى گلپایگانى با 
بیان اینکه مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سلیمانى در 
طول تاریخ سابقه نداشته است، اظهار کرد: تشییع پیکر 
ایشان در کربال، نجف، کاظمین، اهواز، مشهد، قم، تهران 
و کرمان، نشاندهنده عمق عالقه مسلمانان عراق و مردم 

کشورمان به ایشان بود.

رویکرد حاج قاسم 
درباره حقوق جانداران

ســردار پاســدار کمالى، مسئول    شبستان|
انتصابات بازرسى ستاد مشترك سپاه پاسداران با بیان 
اینکه سردار ســلیمانى دقت ویژه اى در رعایت حقوق 
افراد و تمام جانداران در جنگ ها داشــتند، گفت: این 
شهید دقت داشت که در میدان نبرد صدمه اى به حیوانات 
وارد نشود. به یاد دارم زمانى ایشان از سوریه به فرمانده 
یگان نیروى قدس تماس گرفتند و پرسیدند: بچه هاى 
ما چطورند؟ آن فرمانده پرســید: کدام بچه ها؟ ایشان 
فرمودند: منظورم، آهوها هســتند، مراقب آب و غذاى 

آنها باشید.

کجاى تقویم انتخاباتیم؟
سید اســماعیل موســوى، دبیر ستاد    فارس|
انتخابات کشــور در مــورد آخرین تقویــم انتخاباتى 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى گفت: 
22 بهمن شــوراى نگهبان لیســت نهایى را به وزارت 
کشور ارسال خواهد کرد. 23 بهمن نیز فرمانداران مراکز 
حوزه انتخابیه اسامى نامزدهاى یازدهمین دوره انتخابات 

مجلس شوراى اسالمى را منتشر مى کنند. 

هرکس آش خودش را 
گرم مى کند 

  جام جم آنالین| محمد عطریانفر، تحلیلگر 
مسائل داخلى و عضو حزب سازندگى بر این باور است 
یکى از دالیل عدم موفقیت دولت اعضاى کابینه دولت 
هستند چون این اعضاى کابینه با هم اتحاد کافى ندارند و 
هر کسى به دنبال گرم کردن آش خود است. درحالى که 
مأموریت دولت واحد است. او مى گوید اگر براى پیشرفت 
کارها زبان مشترکى وجود نداشته باشد قطعًا شکست 
خورده اند. باید عدم انسجام دولت را یکى از عارضه هاى 
بزرگ دولت آقاى روحانى بدانیم که در بخشى ناشى از 

بى توجهى و ناکارآمدى اعضاى دولت است.

جزیره اى در دین عمل نکنیم
آیت ا...  عابدینى امام جمعه قزوین در دیدار   پانا|
اعضاى سر حلقه هاى صالحین بسیج خواهران، اظهار 
کرد: نباید در دین جزیره اى عمل کنیم و بخشى از آن 
مانند حجاب را محور قرار دهیم و ســایر مباحث مانند 
عدالت که بسیار مورد تأکید دین قرار دارد را به فراموشى 
سپرده و یا کمتر توجه کنیم. اگر اعتقادات مردم درست 
شود و آنها صاحب باورهاى اعتقادى و دینى قوى باشند، 
نیاز نیست که براى نماز خواندن اجبار به میان بیاید، بلکه 
مردم با اختیار به سمت اقامه دین و اجراى عدالت حرکت 

خواهند کرد.

خبرخوان

روزنامــه «کیهــان» در شــماره روز گذشــته خود،
 اصالح طلبــان را متهم بــه تشــکیل « ائتالف هاى 
شــترمرغى» کــرد. «کیهــان» دربــاره اعتــراض

ایــن طیــف سیاســى بــه رد صالحیــت هــا 
نوشت:

«اکنون که شش سال از دولت روحانى مى گذرد و اغلب 
وعده هاى او برعکس از آب درآمده، همین اصالح طلبان 
مى گوینــد روحانى را بــه عنــوان اصالح طلب قبول 
نداشــتند و ائتالف با او یا على الریجانى اشــتباه بوده 

اســت. آنها در حالى مى گویند مجبور شدند از روحانى 
حمایت کنند که عارف و جهانگیرى را در گود انتخابات
داشتند و درحالى دم از فقدان نامزد در انتخابات مجلس 
مى زنند که کســانى چون مجید انصارى، محمدعلى 
افشــانى شــهردار قبلى تهران و محمدحسین مقیمى 
معــاون قبلى وزیــر کشــور و... را در گــود انتخابات 
دارنــد و عــارف را هم با اصــرار خــود (از ترس رأى 
نیاوردن) وادار به عدم نامزدى مجــدد کردند. بنابراین

نمى شــود یکى در میــان، ائتالف هاى شــترمرغى 

کذایى در 20 سال گذشــته را عین عقالنیت و حکمت
 و درایــت توصیــف کــرد ضمنــًا مدعــى اصالت

و "حفــظ ســرمایه اجتماعــى" شــد. در واقــع 
دروغ هــاى پشــت ســر هــم ایــن طیــف ظرف 
شــش ســال گذشــته، اعتبار و ســرمایه اجتماعى 
براى آنهــا نگذاشــته و به همیــن دلیل هــم دنبال
بهانه تراشــى بــراى شــرکت نکــردن در انتخابات 
مى گردند تا خود را بــه آزمون رأى مــردم ناراضى از 

فریبکارى هایشان نگذارند.»

فریــدون خشــنود، موســیقیدان، آهنگســاز و 
تنظیم کننده اى که از سال هاى پیش از انقالب تاکنون 
با خوانندگان مطرح متعددى همکارى کرده، آهنگساز 
قطعه مشهور «ا...  ا...» است. او درباره ساخته شدن این 

قطعه مى گوید:
« تصمیم گرفتیــم آهنگ را به مرحله ضبط و انتشــار 
برسانیم اما نمى دانســتیم چه کنیم،  زیرا نه نوازنده اى 
وجود داشــت و نه گروه کرى داشــتیم. شرایط بدى 

بود. حتى چندتایى از اســتودیوها نیز طفــره رفتند و 
با ما همــکارى نکردند. تا اینکه باالخــره آقاى رحیم 
شب خیز که استودیو داشت بســیار از موضوع استقبال
 کرد اما گفت نمى توانیم قطعــه را روز ضبط کنیم. آن 
استودیو داخل یک پاساژ بود و براى ورود به آن باید چند 
پله اى پایین مى رفتیم و هنوز وجود دارد. آقاى شب خیز 
گفت قطعه را مى توانیم شب هنگام، زمانى که دِر پاساژ 

بسته مى شود، ضبط کنیم.

به این فکر کردم که بدون ارکستر امکان ضبط نیست. 
براى حل این معضــل مقدارى زنجیــر تهیه کردم و 
تعدادى طبل و سنج را نیز داخل گونى ریختم. حال مانده 
بودم  آنها را چگونه به استودیو ببرم؛ زیرا خیابان ها پر از 
مأمور بود. توسط مأموران هم دیده شدیم اما به نوعى 
گریختیم و تا استودیو رفتیم. سپس حکومت نظامى که 
اعالم شد و پس از آنکه در پاســاژ را بستند، کارمان را 

شروع کردیم.»

روزنامه «آفتاب یزد» نوشــت: یکــى از فعاالن 
تلویزیونى هفته گذشــته در توییتر خود روایت 
جالبى از پرواز با هواپیماى ایرانى بر فراز اروپا و 
مشکالت آن را بیان کرد. رضا رشیدپور در توییت 
خود نوشــت:  «رسیدیم لندن، ســوخت ندادن. 
برگشتیم میالن. اونجا هم سوخت ندادن. پرواز 
کردیم به فرودگاهــى مثل قلعه مرغى خودمون. 
همون اطراف. نماینده ایرالیــن توى چمدون 
دالر آورد. یواشــکى بنزین زدن. برگشتیم.» او 
البته این اظهارات را به نقل از یک مسئول پرواز 
توییت کرده بود تا مشــکل پرواز یک هواپیماى 

ایرانى را بر فراز اروپا بیان کند.
اتفاقى که در این میان مرســوم است این است 
که ظاهــراً خلبان و کادر پــروازى هواپیماهاى 
ایرانى از زمان مشــکل تأ مین سوخت مجبورند 
یا با جیب هاى پر از یــورو و دالر پرواز کنند و یا 
چمدان هاى پر از دالر در کابین پرواز داشته باشند 
تا هرجا مجبور به ســوختگیرى شــدند مشکل 

پیدا نکنند.

روز چهارشنبه کانال تلگرامى صداوسیما در حالى 
نتیجه یک نظرسنجى انتخاباتى را منتشر کرد که 

حواشى بسیار زیادى را به دنبال داشت.
به گــزارش «دیــده بان ایــران»؛ ایــن نظر 
ســنجى  چهار گزینه اى که گفته مى شود تنها 
چند ســاعت در کانال رســمى صداوســیما در 
تلگرام در اختیار کاربران قرار گرفته بود نشــان 
مى داد که بیش از 80 درصد شرکت کنندگان به 
عدم مشــارکت در انتخابات آینده مجلس رأى 
داده  بودند! گفتنى اســت پس از مشخص شدن 
این نتیجه نظرســنجى، مســئوالن این کانال 
تلگرامى صداوســیما، نتایج نظرسنجى را حذف 

کرده اند.
این در حالى است که برخى رســانه ها از جمله 
سایت «مشــرق نیوز»  انتشــار این نظرسنجى 
را گاف رســانه هاى معاند خوانده و در گزارشى 
یادآورى کرده است که کانال تلگرامى مورد اشاره 

هیچ ارتباطى با صداوسیما ندارد.

در شرایطى که در چند ماه گذشــته حرف و حدیث ها از نحوه  مرمت گنبد مسجد شیخ 
لطف ا... مطرح شده اند و حتى انتشار تصاویرى از گنبد در روز برفى اصفهان، باعث شد تا 
معاون مدیرکل روابط عمومى نخستین واکنش تهمت به رسانه ها مبنى بر فتوشاپ بودن 
تصاویر گنبد باشد، اما همچنان استادکاران میراث فرهنگى بر نادرست بودن مرمت ها 

تأکید دارند.
هرچند در بازدید چند روز گذشــته وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى و 
معاون این وزارتخانه آنها همچنان به کار استادکار انتخاب شده از سوى پایگاه میراث 
فرهنگى قسم مى خورند؛ با وجود این، 11 نفر اســتادکار پیشکسوت مرمت و دو تن از 
فعاالن میراث فرهنگى اصفهان خطاب به اســحاق جهانگیرى در نامه اى با عنوان با 
موضوع «تخریب نماى زیباترین گنبد ایران (شــیخ لطف ا... اصفهان) به دلیل مرمت 
نادرست» نوشتند که «مشکالت چشمگیر در نحوه مرمت و عدم شایسته ساالرى در 
انتخاب پیمانکار و ناظر، منجر به ایرادات فراوان شده و احتماًال خسارات جبران ناپذیرى 
به آن میراث منحصر به فرد، وارد آورده و ضرورى است به فوریت از ادامه کار با این روش 

و با این گروه مرمتى، جلوگیرى شود».
در این نامه عالوه بر تأکیدهاى معماران برجسته جهانى از ساخت این گنبد جهانى نوشته 
شده است: «با تأسف فراوان در کنار ســایر آثار تاریخى اصفهان این بنا نیز دستخوش 
مرمتى شده که بهتر است از آن به عنوان فاجعه یاد شود، چنانکه آیندگان گناه آن را بر 

ما نخواهند بخشید.»

در بخش دیگر این نامه بعد از انتشار اظهارنظرهاى علمى و تخصصى و فنى پیشکسوتان 
این حوزه، نوشته شده است: «دوستداران میراث فرهنگى بیم آن دارند که کار مرمت با 
همین روش ادامه پیدا کند و این اثر جهانى آسیب هاى جبران ناپذیرى ببیند؛ آسیب هایى 

که مى تواند آن را در فهرست میراث در خطر یونسکو قرار دهد.»
در این نامه آمده است: «بى شک از مسئوالن وزارت میراث فرهنگى انتظار پیگرد منصفانه 
و عالمانه موضوع و برخورد با خاطیان و تخریب کنندگان این یادگار جهانى نیست، لذا از 
آن مرجع محترم، پیگیرى و جلوگیرى از ادامه تخریب چهره فرهنگى و آبروى اصفهان 

و ایران تا انجام کار درست به دست افراد دانا و کاربلد را خواستاریم!» 

معاون وزیر ارتباطات و فنــاورى اطالعات از آغاز موج 
دوم حمله سایبرى به زیرساخت هاى ارتباطى کشور از 
صبح دیروز و دفع آن از طریق سامانه دفاعى زیر ساخت 

کشور «دژفا» خبر داد.
حمید فتاحى گفت: موج دوم این حمله با شــدت بیشتر 
در ادامه همان حمله اى بود که از روز شنبه آغاز شده و 
ادامه دارد. وى ادامه داد: این حمله سایبرى با تمهیدات 
اندیشیده شده از طریق سامانه دفاعى زیرساخت کشور 

«دژفا» دفع شده است.
ظهر روز شــنبه هفته جارى بود که اینترنت کشور در 
گســتره وســیعى از ایران با اختالل مواجه شد. حاال 
مشخص شده این اختالل ناشى از یک حمله سایبرى 

گسترده بوده است. 
فتاحى روز شــنبه ضمن تأیید این موضــوع در توییتر 
نوشت که هکرهاى اجاره اى گسترده ترین حمله تجربه 
شده در تاریخ ایران را علیه زیرساخت هاى کشور اجرا 
کردند. این هکرها میلیون ها مبدأ و میلیون ها مقصد را 
هدف گرفتند و با حمله SYN flood (نوعى از حمله 
دیداس) با نرخ 180 میلیون PPS (درخواست بر ثانیه). 
به دنبال اختالل سراســرى در شبکه اینترنت بودند اما 

این حمله دفع شده و هکرها به دیوار  خوردند.
حمله سایبرى روز شنبه در واقع به گیت وى بین الملل 
زیرساخت ارتباطى کشور بود که باعث بروز اختالل در 
دسترسى به اینترنت شد. شرکت ارتباطات زیرساخت 
مبدأ این حمله را از شرق آســیا و شمال آمریکا دانسته 
که باعث افزایش بــار ترافیک باالتــر از حد نرمال به 

تجهیزات شبکه اى شد.
حمالت دیــداس مانند زامبى شــروع  بــه تخریب 
سیستم مى کنند. ورودشــان به قدرى مرموز است که 
نمى توان حتى براى دفعشــان راه حل قطعى پیدا کرد. 

حمالت DDoS زمانى اتفاق مى افتد که تعداد زیادى 
درخواست به یک سامانه ســرازیر مى شود، زمانى که 
تعداد درخواســت ها به اندازه اى باشــد که پهناى باند 
سایت نتواند به آن پاســخ دهد، به قول معروف سایت 

داون مى شود.
معموًال حمله به سایت و سامانه ها با فشار روى ضعف 

و آسیب پذیرى هاى امنیتى ســامانه ها اتفاق مى افتد، 
اما حمالت دیداس به این شــکل نیســت و بات هاى 
مهاجم از کمبود پهنــاى باند و منابع ســرورها براى 
حمله سوء اســتفاده مى کنند. از آنجا که ورود بات ها به 
سایت هاى مختلف توزیع شده است، تفاوت چندانى با 
کاربر قانونى تفاوتى ندارد؛ شــاید به همین دلیل است 

که هنــوز راه حل قطعى براى این حمالت پیدا نشــده 
است.

همچنیــن در شــهریورى که گذشــت تعــدادى از 
کســب وکارهاى حوزه ارز دیجیتال، مــورد حمله قرار 
گرفتند؛ حمالتى که حجم آن تقریبًا 20 برابر استاندارد 

جهانى و از کشورهاى دیگر انجام شده بود.

دیروز و به فاصله 24 ساعت بعد از هدف قرارگرفتن زیرساخت هاى ارتباطى کشور؛ 

موج دوم حمله سایبرى گسترده دفع شـد

نامه سرگشاده استادکاران مرمت به معاون اول رئیس جمهور

آبروى اصفهان را برگردانید
نظرسنجى کانال تلگرامى 
صداوسیما جنجالى شد

چمدان دالر 
و بنزین یواشکى!

زیگزاگ و ائتالف هاى شترمرغى!

سرود انقالبى معروف چگونه خلق شد
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برگزارى جلسه کارگروه 
ارتباطات و فناورى اطالعات 

جلسه کارگروه ارتباطات و فناورى اطالعات  پدافند غیر 
عامل و ستاد پیشگیرى ، هماهنگى و فرماندهى عملیات 
پاسـخ به بحران شهرسـتان لنجان بـا مسـئولیت اداره 
مخابرات شهرستان لنجان با حضور سرپرست فرماندارى 
و معاونین فرماندار و کارشناسان فناورى اطالعات ادارات 
شهرستان لنجان و مسئولین حراست ادارات شهرستان 
برگزار شد. در این جلسه بهزاد کشانى رئیس اداره ارتقا و 
تضمین کیفیت مخابرات منطقه اصفهان به بیان مطالب 
آموزشى با موضوع  امنیت شبکه و دفاع سایبرى پرداخت.

تکریم خانواده هاى شهدا
به مناسـبت سـالروز وفات حضرت ام البنیـن(س) و روز 
تکریم مادران و همسران شهدا، از خانواده هاى شهداى 
شـاهین شـهر تکریم و تجلیل به عمل آمـد. حمیدرضا 
فرهنگ، شهردار شاهین شهر در حاشیه این مراسم گفت: 
تجدید میثاق با شـهدا و تکریم و تجلیـل از خانواده هاى 
معظم ایشـان یکى از مهم ترین وظایف ما است. وى در 
ادامه افزود: خانواده هاى معزز شهدا و ایثارگران با متانت 
و صبورى خـود درس بزرگى بـه همگان دادنـد و ثابت 
نمودند براى حفظ انقالب اسـالمى و گسـترش اسـالم 
ناب محمدى وفادارترین نیروى اسالم و انقالب هستند.

نصب کلرزنی هوشمند
با توجه بـه اتمـام عملیـات سـاخت مخزن ذخیـره آب 
5و 2هزارمترمکعبـی شـهرهاي نایین توسـط پیمانکار 
مجـري طـرح ( شـرکت آب منطقـه اي) و بهـره داري 
موقت از مخازن مذکور، نسبت به نصب دستگاه کلرزن 
با امکانات پیشـرفته اي همانند هوشـمند بودن، توسط 
پیمانکاري شرکت آب منطقه اي و با همکاري اموربهره 
برداري  آبفا نایین و انارك در زمینه اجرا و تعبیه لوله هاي 
آبگیري جهت نمونه گیري از خروجی و ورودي مخازن 
و انتقـال آن به دسـتگاه کلرزن اقدام شـد. قرار اسـت  با 
اتمام عملیات محوطه سازي و اجراي اتاق تله متري، در 
آینـده اي نزدیـک شـاهد افتتاح و بهـره بـرداري کامل 

تاسیسات آبرسانی نایین باشیم.

اجراى قطعاتى از 2 استاد
گروه "سرمسـت" به اجـراى قطعاتى از اسـاتید کلهر و 
علیزاده مى پـردازد. مهران نسـاج پور، سرپرسـت گروه 
سرمسـت گفت: گروه سرمسـت، 25 بهمن ماه سـاعت 
19:30 روى صحنه هنرسراى خورشید وابسته به سازمان 

فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان مى رود . 

افتتاح ایستگاه آتش نشانى 
ایسـتگاه آتش نشـانى شـهر فرخى با حضـور مدیرکل 
مدیریت بحران اسـتان به بهره بردارى رسـید. شـهردار 
شـهر فرخى گفت: براى احداث و تجهیز این سـاختمان 
پنج میلیارد ریال هزینه شده اسـت. حجت اله عسکرى 
افزود: این سـاختمان در زمینى به مساحت هزار و 500 و 
زیر بناى 307 متر مربع داراى یک دسـتگاه آتش نشانى 

و دو نیرو است. 

توقیف یک دستگاه تانکر حمل 
فاضالب 

یک دسـتگاه خـودروى حمـل فاضـالب که بـا تخلیه 
فاضـالب صنعتـى در زمینهاى کشـاورزى شهرسـتان 
مبارکه موجب آلودگى هاى محیط زیست شده بود توقیف 
شد. کارشناسان محیط زیست شهرستان مبارکه راننده 

این خودرو را به مراجع قضایى معرفى کردند.

کاهش 10 درجه اى دماى هوا 
حجت ا... على عسگریان، کارشناس مسئول پیش بینى 
هواى استان اصفهان با اشاره به کاهش محسوس دماى 
5 تا 10 درجه سـانتى گراد در اسـتان اصفهـان گفت: در 
بسیارى از مناطق به ویژه نیمه غربى استان بارش هاى 
پراکنـده و در نیمه شـرقى وزش باد شـدید پیـش بینى 

مى شود. 

خبر

ده ها فرونــد بالگرد، پس از حدود 10 ســال زمین گیرى 
بدست متخصصان هوانیروز اصفهان بازسازى و به ناوگان 

بالگردى هوانیروز پیوست.
امیر حاتمى، وزیر دفاع و پشــتیبانى نیروهاى مســلح و 
امیرسرتیپ حیدرى فرمانده نیروى زمینى ارتش که روز 
گذشــته براى تحویل بالگردهاى اورهال شده به نیروى 
زمینى ارتش وارد پایگاه چهارم رزمى پشتیبانى اصفهان 
شــده، فرمان پرواز بالگردهاى بازســازى شده هوانیروز 
را صادر کردند. این بالگردهاى بازســازى شده در مرکز 
آموزشى شــهید وطن پور و پایگاه چهارم رزمى پشتیبانى 
هوانیروز اصفهان در آسمان و همزمان در شهرهاى کرمان، 

کرمانشاه، مسجد سلیمان، قزوین و تهران به پرواز در آمدند.
در این مراسم، امیر سرتیپ حاتمى وزیر دفاع و پشتیبانى 
نیروهاى مســلح گفت: بالگردهاى زمین گیر شــده در 
پایگاه هاى هوا نیروز اصفهان، تهران، مســجد سلیمان، 
قزوین، کرمان و کرمانشــاه را متخصصان صنایع هوایى 
تعمیر و اورهال کرده و این بالگردهاى باز آمد شده موجب 
افزایش قدرت رزمى ، تهاجمى و پشتیبانى نیروهاى مسلح 
، جلوگیرى از خروج میلیون ها دالر ارز از کشور و کاهش 
هزینه ها به میزان بیش از 50 درصد نسبت به قیمت هاى 
جهانى و  نیز بهره گیرى حداکثرى از شرکت هاى دانش 

بنیان داخلى شده است.

محدودیت هاى ترافیکى راهپیمایى 22 بهمن در اصفهان 
اعالم شد.

به گزارش خبرگزارى صداوســیما، رئیس پلیس راهنمایى 
و رانندگى اســتان اصفهان گفت: توقف هر گونه وســیله 
نقلیه از آخرین ســاعت روز دوشــنبه 21 بهمــن تا پایان 
مراسم راهپیمایى در طول خیابان هاى استاندارى، حافظ، 
نشاط و سپاه ممنوع بوده و در صورت پارك با خودروبر، به 

پارکینگ ها انتقال داده مى شوند.
سرهنگ محمدرضا محمدى افزود: همچنین از ساعت 6 
صبح روز 22 بهمن نیز تردد هر نوع وســیله نقلیه در طول 
خیابان هاى استاندارى، سپاه، میدان امام حسین(ع) و حافظ 

ممنوع است. وى گفت: محدودیت هاى ترافیکى در تقاطع 
هشت بهشت- استاندارى، خیابان بهشتى نژاد، میدان امام 
حسین(ع) به سمت خیابان سپاه، زیرگذر میدان امام على(ع) 
به سمت تقاطع شکرشکن، میدان احمد آباد به سمت تقاطع 
شکرشکن، تقاطع تختى به ســمت میدان امام حسین(ع)، 

طیب، مسجد سید، باغ گلدسته و پاسداران اعمال مى شود.
ســرهنگ محمدى افزود: محــل پــارك اتوبوس ها در 
خیابان هاى آیت ا... خوانســارى، پاسداران، نشاط و شمس 
آبادى و محل پارك موتور سیکلت ها نیز در بلوار وسط خیابان 
هشت بهشــت، پارکینگ جنب بانک ملى خیابان سپاه و 

خیابان حافظ در نظر گرفته شده است.

محدودیت هاى ترافیکى 
راهپیمایى 22 بهمن در اصفهان

پایان 10 سال زمین گیرى
 ده ها بالگرد

مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان درخصوص استانداردســازى سیســتم هاى 
گرمایشــى در مدارس سطح اســتان، گفت: با شروع 
ســال تحصیلى 1398، بخارى هاى نفتى در مدارسى 
که زیرساخت گازرســانى در محل وجود داشت به طور 
کامل جمع آورى شــد، به طورى که اکنون مدرسه اى 
که علمک گاز  داشته باشد، اما بخارى نفتى استفاده کند 

در استان نداریم.
سید مهدى میربد با بیان اینکه 42 کالس درس در سطح 
استان اصفهان زیرساخت گازرسانى ندارند که عمدتًا در 
مناطق روستایى و غرب استان واقع شده اند، افزود: براى 

این مدارس نیز برنامه ریزى هایى داشــته ایم، به طورى 
که برخى از این مدارس با یکــى دو کالس، برق دارند و 
از رادیاتورهاى برقى روغنى براى گرمایش آنها استفاده 
مى کنیم، همچنین براى مدارس دیگرى که بیش از دو 
یا سه کالس درس دارند نیز از سیستم حرارت مرکزى با 
مشعل هاى دوگانه سوز استفاده مى کنیم که ایمن هستند. 
میربد با بیان اینکه با شروع مهر امسال مدارس خشت و 
گلى در سطح استان جمع آورى شد، افزود: در دهه فجر 
امسال جشن جمع آورى مدارس خشت و گلى در استان 
برگزار مى شود، درحالیکه حذف مدارس سنگى غیرایمن 

را در دستور کار داریم.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان در 
سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان اصفهان و 
آیین تجلیل از کارفرمایان نمونه ســال 98 از تأسیس 
کارخانه نوآورى در استان در آینده اى نزدیک خبر داد و 
گفت: نباید کارآفرینى با اشتغالزایى اشتباه گرفته شود و به 
همین دلیل سامانه اى طراحى شده است که فرایندهاى 
کسب و کار را تســهیل مى کند و باید روند حرکت این 

سیستم سرعت گیرد.
سید حسن قاضى عسگر ایجاد ساز و کارى براى توسعه 
اقتصاد دانش بنیان را یکى از چالش هاى استان اصفهان 
دانست و خاطر نشــان کرد: ناحیه «نوآورى و فناورى 
دانشگاه اصفهان» افتتاح شده و با وجود چند مجموعه 
در کنار یکدیگر انتظار مى رود خأل اقتصاد دانش بنیان 
در استان مرتفع شود و یک سیستم رو به رشد براى این 

بخش از اقتصاد در استان به وجود آید.
وى با اشاره به فعالیت شــهرك علمى تحقیقاتى بیان 
کرد: در حال حاضر این شــهرك مراحل رســیدن به 
بلوغ خود را طى مى کند و همچنین در چند ماه گذشته 
منطقه ویژه علم و فناورى شکل گرفته است که فعالیت 
مکمل شهرك علمى و تحقیقاتى را دارد و با قرار دادن 
توانمندى هاى خرد در سطح اســتان منجر به توسعه 

فناورى مى شود.
قاضى عســگر با بیان اینکه در 40 سال گذشته صنایع 
دفاعى، راه سازى،  سد ســازى و... در کشور پیشرفت 
چشمگیرى داشته است اضافه کرد: در بخش فناورى 

به غیر از بخش دفاعى توسعه زیادى را شاهد نبوده ایم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اصفهان نیز در این 
برنامه گفت: این جشــنواره با اعتقاد بر اینکه باورها و 
ارزش هاى هر جامعه اى ریشه رفتار و واکنش افراد آن 
جامعه است، تالش دارد کارآفرینان کشور را به عنوان 
بزرگان و الگوهاى جامعه، شناسایى و به عموم مردم به 
خصوص جوانان عزیز کشــور معرفى نماید. زیرا روش 
و منش بزرگان یک جامعه بهترین و مؤثرترین وسیله 

تعلیم افراد است.
محسن نیرومند با اشاره به اهمیت برگزارى جشنواره ها 
براى معرفــى الگوهاى کســب و کار و اشــتغالزایى 
خاطرنشان کرد: در این جشــنواره 197 طرح ثبت شد 
که پــس از داورى 13 طرح کارآفرینــى مورد پذیرش 
نهایى قرار گرفت. وى در همین راستا افزود: افراد معرفى 
شده در این جشنواره گلچینى از خیل عظیم کارآفرینان 
کشور هستند که در روند داورى در سطح ملى به عنوان 
کارآفرینان برتر، کارآفرینان شایسته و کارآفرینان قابل 

تقدیر مورد تجلیل قرار گرفتند.
نیرومند تصریح کرد: نام واقعى این مسابقه فقط رقابت 
براى خدمت، تولید و سازندگى است و جز این هیچ نام 

دیگرى برازنده این تالش نیست.
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان نیز در 
سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان اصفهان با 

اشــاره به اینکه بیش از 70 درصد منابع سازمان تأمین 
اجتماعى توسط کارفرمایان تأمین مى شود، گفت: با این 
حال قطعاً کارآفرینان با وجود تمام تالش خود نمى توانند 
به تنهایى ما را به سر منزل اصلى برسانند؛ بنابراین براى 
رســیدن به این مهم تنها یک راه حل وجود دارد و آن 
صیانت و پاسدارى از اصل ســه جانبه گرایى است که 
بدون آن قطعًا تمام زحمات کارفرمایان منجر به نتیجه 

نخواهد شد.
محمد گورابى در همین راســتا با بیان اینکه سه جانبه 
گرایى از ســازمان جدا شــده اســت، تصریح کرد: با 
تالش هاى وزیر کار، تعاون و رفــاه اجتماعى و رئیس 
سازمان تأمین اجتماعى کشور به زودى این مسئله نیز 

دوباره برقرار خواهد شد.
وى با بیان اینکه در این عرصه تا ایده آل فاصله زیادى 
داریم، اضافه کرد: حمایت از کارآفرینان در دستور کار 
سازمان تأمین اجتماعى قرار گرفته زیرا رشد اقتصادى 

منوط به افزایش تولید ملى است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان نیز در ادامه این جشنواره با بیان اینکه در زیست 
بوم کارآفرینى باید شاخص آسانى انجام کسب و کار که 
توسط بانک جهانى تهیه مى شود، دنبال شود ابراز کرد: 
در سال 2019 امتیاز این شاخص براى کشور افزایش 
یافت اما جایگاه ایــران از رتبه 124 جهان به رتبه 128 
تنزل یافت که از این مســئله مى توان اینگونه نتیجه 
گرفت که ما در سطح جهان از کورس این بهبود آسانى 

انجام کسب و کار عقب افتاده ایم.
حمیدرضا قلمکارى افزود: در سال 2017 سهم اقتصاد 
دانش بنیان از کل تولید ناخالص ملــى دنیا 30 درصد 
بوده در حالى که این رقم در ایران تنها نیم درصد است؛ 
بنابراین، این آمار با سند چشم انداز موجود در این مسئله 

ده ها برابر فاصله دارد.
وى یکى از شــاخص هاى مؤثر در بهبود فضاى کسب 
و کار را  شــاخص اخذ مجوزها و موانع در فرایندهاى 
ادارى دانست و خاطرنشان کرد: در این شاخص استان 
اصفهان جایگاه خوبى نــدارد و با هدف 15 روزه اى که 
توسط استاندار تعیین شده و همچنین رتبه اول منطقه 

که مربوط به امارات متحده است فاصله زیادى داریم.
نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى نیز در ادامه با 
اشاره به اقتصاد دانش بنیان تصریح کرد: هر جا به اقتصاد 

دانش بنیان بها داده ایم نتیجه گرفته ایم.
حمیدرضا فوالدگر در همین راستا افزود: قانون استفاده 
حداکثرى از توان داخلى در خرداد ماه ابالغ شد و کامًال به 
روز شده است و همچنین امضاى طالیى که باعث ایجاد 
رانت هاى بسیارى در کشور شده بود به سامانه اى ملى 

تبدیل شد که همه دستگاه ها در آن نقش دارند.
وى ادامه داد: این سامانه کامًال شفاف و نظارت پذیر بوده 
و در موارد خاص که 100 درصد سرمایه گذارى توسط 
شرکت هاى خارجى انجام مى شود بررسى آن بر عهده 

شوراى اقتصادى است.

42 کالس درس، زیرساخت گازرسانى ندارند 

ساز و کار توسعه اقتصاد دانش بنیان از چالش هاى 
اصفهان است 

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در نشســت خبرى با 
اصحاب رسانه با اشاره به یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شوراى اســالمى گفت: مهمترین کار پیش روى نیروى 
انتظامى تأمین نظم و امنیت است و براى انجام درست این 
مأموریت، قرارگاه تأمین نظم و امنیت انتخابات در ستاد 

فرماندهى انتظامى استان اصفهان تشکیل شده است.
سردار مهدى معصوم بیگى در همین راستا تصریح کرد: 
هماهنگى درون سازمانى و برون ســازمانى در رابطه با 
این ستاد انجام شــده و برنامه ریزى کامل براى نظم و 
امنیت انتخابات در سه مرحله قبل از شروع انتخابات، روز 

انتخابات و بعد از انتخابات انجام شده است.
وى با تأکید بر اینکه رعایت قانون و مقررات انتخابات در 
همه فرایند انتخابات باید به طور کامل انجام شود، افزود: 
در موضوعات تبلیغات و نحوه و نــوع تبلیغات، پرهیز از 
تخریب یا موضوعاتى که بــه امنیت عمومى و وحدت و 

نظم عمومى لطمه مى زند باید رعایت شود.
ســردار معصوم بیگى در همین راســتا افزود: راه اندازى 
کارناوال هاى تبلیغاتى برابر قانون ممنوع است و نیروى 

انتظامى با این موضوع برخورد مى کند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان بیان کرد: کارگروه رصد 
فضاى مجازى با محوریت نیروى انتظامى نیز تشــکیل 
شده اســت و تخلفات مورد رصد قرار دارند و با هرگونه 

تخلف برخورد مى شود.
سردار معصوم بیگى با اشاره به اینکه در ده ماهه سال 98 
به میزان 40 ُتن مواد مخدر کشف شده است، خاطرنشان 
کرد: در طول تاریخ تشکیل پلیس در استان اصفهان چنین 
چیزى وجود نداشته و کشف 40 تن مواد عدد بزرگى است.

وى در ادامه در رابطه با آمار مبارزه با سرقت در ده ماه سال 
98 مطرح کرد: 103 باند سرقت شناسایى و با آنها برخورد 
شد، حدود 12 درصد متهمان دستگیرشده در این حوزه 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در همین راستا افزود:  
قدرت کشف سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
6 درصد افزایش پیدا کرده که در راســتاى هدف گذارى 
افزایش قدرت کشف بوده است. ســردار معصوم بیگى 
افزود: 550 میلیارد تومان اموال مســروقه کشف شد و 
به صاحبان این اموال مســترد شد که بیشترین باندهاى 
سرقت سارقان ســرقت از منزل، داخل خودرو و سارقان 

سیم برق و مخابرات بوده اند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان مطرح کرد: در حوزه 
جعل و کالهبردارى شــرایط خوبى داریم و حدود 47 تا 
48 درصد کاهش جعل و کالهبردارى وجود دارد و انهدام 
باندهاى جعل کننده 46 درصد افزایش و دستگیرشدگان 
هم حدود 47 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش داشته است.
وى با اشاره به جرائم حوزه فضاى مجازى اظهار کرد: جرم 
در فضاى مجازى 108 درصد افزایش پیدا کرده است اما 
با توانمندى در پلیس فتا و با ساز و کار نو، ظرفیت کشف 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 98 درصد افزایش پیدا 

کرده است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در ادامه با بیان اینکه 
بیش از 1800 پرونده قاچاق کاال توسط نیروى انتظامى 
استان تشکیل شده است، عنوان کرد: تشکیل پرونده هاى 
باالى 500 میلیون تومان نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته 7 درصد افزایش دارد و حدود 2000 قاچاقچى کاال 
هم دستگیر و بازداشت شده اند و همچنین 850 خودروى 

قاچاقچیان توقیف شده است.
وى در رابطه با آمار جانباختگان تصادفات درون شهرى و 
برون شهرى بیان کرد: در تصادفات درون شهرى 7 درصد 
کاهش جانباخته و در تصادفات برون شهرى 12 درصد 
کاهش جانباخته نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده 
اســت. البته با وجود این، بیش از 600 نفر جان خود را از 
دست داده و بیش از 15 هزار نفر هم در حوادث ترافیکى 

مجروح و مصدوم شدند.
معصوم بیگى با اشاره به اینکه 45/7 درصد جانباختگان 
موتورســواران، 35 درصــد مربوط به عابــران و 19/2 
درصد مربوط به دیگر وســایل نقلیه است، مطرح کرد: 
اجراى طرحى ابتکارى توســط نیروى انتظامى با عنوان 
«کالهى براى زندگى» اجرا شد چرا که حدود 45 درصد 
جانباختگان مربوط به راکبان موتورسیکلت است و باالى 

80 درصد علت آن ضربه به سر و مغز است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان در ارتباط با طرح «کالهى 
براى زندگى» افزود: ضمن آموزش به موتورسواران تالش 
مى کنیم با کمک دیگر دستگاه ها یک کاله ایمنى هم به 
موتورسواران بدهیم، حتماً باید کاله ایمنى توسط راکب و 

فردى که روى ترك موتور سوار شده استفاده شود.
وى اضافه کرد: کســانى که کاله ایمنى دارند 80 درصد 
از در معرض مرگ قرار گرفتن دور هســتند و در هشت 
شهرستان این طرح اجرا شــده در بقیه شهرستان ها هم 

اجرا خواهد شد.
ســردار معصــوم بیگى عنوان کــرد: روزهــاى جمعه 
پرحادثه ترین روز با 17/7 درصد و پرحادثه ترین ساعات 
تصادف 20 تا 22 شــب با 12 درصد و بیشــترین علت 

تصادفات نیز عدم توجه به جلو با 39 درصد بوده است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان در همین راستا با اشاره به 
آغاز فعالیت پلیس نامحسوس در چند ماه گذشته در درون 
و بیرون شهر ابراز کرد: در ایام باقیمانده سال و نوروز این 

فعالیت ها تشدید خواهد شد.
ســردار معصوم بیگى عنــوان کرد: در حــوزه جاده اى 
پرتصادف ترین محورهاى مواصالتى، آزادراه کاشــان 
- اصفهان با 17 فقره تصادف منجر بــه فوت، دامنه - 
الیگودرز با 13 فقره و سمیرم - یاسوج با ده فقره تصادف 
منجر به فوت بیشــترین تعداد فوتى را دارا بوده اند و سه  
علت جاده و خطاى انسانى و وسیله نقلیه از دالیل حوادث 

ترافیکى بوده که سهم راننده بسیار مهم است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان عملکرد این نیرو تا دى ماه امسال را تشریح کرد 

کشف40 تن مواد مخدر در 10 ماه

محیا حمزه
نصف جهان

معاون پژوهش و فناورى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
اصفهان(خوراســگان) از تشکیل نخستین جلسه سراى 
نوآورى گیاهان دارویى در دانشــگاه هاى آزاد اسالمى 

استان اصفهان خبر داد.
مجید طغیانى از تشکیل نخستین جلسه سراى نوآورى 
گیاهان دارویى در دانشــگاه هاى آزاد اســالمى استان 
اصفهان خبر داد و گفت: «این جلســه با حضور روساى 
واحدهاى دانشــگاهى و مراکز آموزشى منتخب و فعال 
در استان اصفهان و در راســتاى تولید و فرآورى گیاهان 

دارویى به میزبانى واحد اصفهان برگزار شد.»
وى تصریح کرد: «با رویکرد جدید مجموعه دانشگاه آزاد 
اسالمى با عنوان دانشگاه هاى مهارت محور و در راستاى 
حل مســائل و نواقص تالش ما بر انجــام فعالیت هاى 

گره گشا است تا گرهى از معضالت اســتان اصفهان و 
کشــور باز کرده و پژوهش هاى کاربــردى را با توجه به 

موضوعات روز و نیازهاى جامعه هدف گذارى کنیم.»
طغیانى درباره مأموریت ســراى نوآورى گیاهان دارویى 
نیز گفت: «مقرر شد سراى نوآورى گیاهان دارویى، مرکز 
رشد فناورى گیاهان دارویى و تحقیقات گیاهان دارویى 
واحد اصفهان براى تحقق اهداف مورد نظر و هماهنگى 
با واحدهاى دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان شکل 
گرفته و براى اجرایى شدن پروژه کشت و فرآورى گیاهان 
دارویى، گروه هاى تخصصى در هر رسته ایجاد شده و پس 
از جمع بندى و نگارش طرح هاى پربــازده و منتخب در 
حوزه تولید، کسب وکار بذر و گیاهان دارویى براى تصویب 

و اجرا در دستور کار قرار گیرد.»

راه اندازى مرکز تولید و فرآورى گیاهان دارویى در اصفهان
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شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودى از زمین هاى مسکونى آپارتمانى، مسکونى ویژه 
و تجارى خود را از طریق فراخوان عمومى فروش به صورت نقد و اقســاط به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد 

فراخوان به فروش برساند:
* زمان انتشار در روزنامه (نوبت اول): 1398/11/21 ساعت 8 صبح.

* زمان انتشار در روزنامه (نوبت دوم): 1398/11/23
* مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1398/11/30

* آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 1398/12/11 ساعت 14
* زمان بازگشایى: 1398/12/12 ساعت 10 صبح

* زمان اعالم به برنده: 1398/12/12
* آخرین مهلت دریافت وجوه نقدى پس از برنده شدن در فراخوان از برنده: 1398/12/17

* اعالم اسامى برندگان در تابلو اعالنات شرکت به منزله ابالغ به برنده فراخوان مى باشد.
حضور متقاضى در کمیسیون بازگشایى بالمانع است.

www.baharestan.ntdc.ir :پایگاه اینترنتى
baharestan_new_town :(اینستاگرام) کانال اجتماعى شرکت

تلفن: 96- 36861090 داخلى 209 دفتر فروش

آگهى فراخوان عمومى فروش شماره 98/09
بمناسبت ایام ا... دهه فجر و سالگرد پیروزى انقالب اسالمى ایران

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نوبت اول

م الف: 766208

شــهاب حســینى در یک کنفرانس خبر پر هیاهو در پایان فیلم 
«شین»، جدیدترین کارى که او تهیه کننده اش است و در آن نقش 
ایفا مى کند، به بحث هاى اخیر درباره خود پاسخ داد. از تسلیت به 
بازماندگان قربانیان حوادث اخیر شروع کرد و نوك پیکان انتقاد بى 
سابقه اش را سمت مسعود کیمیایى گرفت و گفت او روغن ریخته 

فیلم هاى پر انتقادش را نذر این ماجرا کرده و انصراف داده است!
شهاب حســینى بدون نام بردن از کارگردان «خون  شد»، گفت: 
«جشنواره  فیلم فجر مثل هر فستیوال دیگرى در دنیا یک امکان 
است. من کارى به فیلمسازان خیلى پرسابقه یا پیشکسوت ندارم. 
من با فیلمسازان جوانى کار دارم که قرار است پتانسیل و داشته هاى 
آینده این کشور باشــند. من نمى توانم ساکت بنشــینم که استاد 
پیشکسوت سینما که سال هاست روند کاریش پیش چشم تماشاگر 
مشخص است و هر ســاله تماشــاگر برخورد ناراحت کننده اى با 
فیلم هاى ایشان دارد، مى آید و امســال هم فیلمى را مى سازد که 
مطمئن است برخورد بدى با فیلمش اتفاق مى افتد و بنابراین مى آید 

و آن روغن ریخته را اصطالحًا نذر امامزاده مى کند و سنگ بنایى را 
مى گذارد که نتیجه اش جز نفاق و تفرقه و نفرت پراکنى چیز دیگرى 
نیست. بقیه را در یک آمپاس اخالقى قرار مى دهد. کسانى که با یک 
دنیا عشق و امید و آرزو آمده اند فیلمى را ساخته اند که قرار است با 
آن آینده خودشان و سرزمینشان را رقم بزنند. این بى انصافى است 
که آدم اینقدر خودخواه باشــد که طورى حرف بزند که مالحظه  

هیچکس دیگرى را در آن نکند.»
بازیگر «آن شــب» در ادامه گفت: « اگر 176 عزیز را در سانحه از 
دست دادیم و این اتفاق وحشتناك رخ داده است. اینکه حاال نوك 
پیکانمان را سمت یکسرى نخبه دیگر بگیریم و امید و آرزوى آنها 

را هم ساقط کنیم، شد راه حل؟!»
شــهاب حســینى در بخش دیگرى از حرف هایش بــه ماجراى 
درخواستش براى بازگشــت بهروز وثوقى پرداخت. او گفت: «من 
عالقه اى به پاره شدن این لحاف چهل تکه سرزمینم که هر طرفش 
را یکى گرفته و مى کشد، ندارم. اصرار کردم و نامه نوشتم به آقاى 

روحانى جهت رفع ممنوعیت بهروز وثوقى. بماند که چقدر ما جاى 
خالى ایشان و تجربه ایشان را احساس مى کنیم. این جشنواره یک 
فرصت بود، که من امیدوار بودم از آن استفاده شود. حضور بهروز 
وثوقى اولویت دوم من است. تصمیم خودشان است که برگردند یا 
برنگردند اینجا وطن خودشان است. اولویت اول من دیده شدن فیلم 
"آشغال هاى دوست داشتنى" به بهانه حضور بهروز وثوقى در آن 
فیلم بود، چون مى دانستم طیف بسیار گسترده اى فیلم را خواهند 
دید. پیامى که در آن فیلم وجود دارد بسیار به درد امروز مى خورد و 
باید شنیده شود. چون فیلم "آشغال هاى دوست داشتنى" در زمان 
خودش اکران نشــد و هنگام اکران تأثیر خودش را از دســت داد، 
حرف فیلم فنا شد. دوباره مى توانست شنیده شود. حرف فیلم االن 

شنیدن دارد.»
حســینى با اشــاره به فحاشــى ها در فضــاى مجــازى پس از 
موضع گیرى هاى اخیرش گفت:  «چیزى که من را ناراحت و نگران 
کرد، کامنت هایى بود که قابل بازپخش و خواندن نیســت! و این 

غم انگیزترین قسمت ماجراســت که مردمى نتوانند حرف 
دیگران را تحمل کنند. دو نامه نوشتم که تمام تالشم را کردم 

با ادب باشد،  جواب آن فحش نبود.»
بازیگر «جدایى نادر از ســیمین» مى گوید: «فجر ســقف 

آرزوهاى من نیست، کارهایى که خارج از کشور انجام مى دهم 
خدمت به فرهنگ کشورمان است. اگر با "دنیرو" حرف مى زنم 

فقط ب خاطر فرهنگ ایران است. کارم همین است این را بلدم 
اعتراض من نوع خودش را دارد. اگر هنرمندیم و ادعا 

داریم، صداى مردم باشیم و هزینه ها را کم کنیم. 
قهر کردن راه چاره نیست. نمى خواهید بیایید،  
نیایید. با نیامدن شــما چه مى شود من نوعى 
بمیرم دنیا آخ هم نمى گویــد. در پایان این را 
بگویم که مشکالت ما را هیچ دستى خارج از 

کشور حل نمى کند، مشکل را باید با تعامل 
درون خودمان حل کنیم.»

انتقادات بى سابقه شهاب حسینى از تحریم جشنواره فجر توسط مسعود کیمیایى

بى انصافى است آدم اینقدر خودخواه باشد...!
نتوانند حرف  گیزترینقسمت ماجراســت که مردمى
ان را تحمل کنند. دو نامه نوشتم که تمام تالشم را کردم 

ب باشد،  جواب آن فحش نبود.»
گر «جدایى نادر از ســیمین» مى گوید: «فجر ســقف 
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مهران احمدى که در نقــش «بهبود» به فصل 
ششم «پایتخت» بازگشته است، جلوى دوربین 

رفت.
تصویربــردارى فصل ششــم مجموعه 

تلویزیونى «پایتخــت» به کارگردانى 
ســیروس مقدم و تهیه کنندگى الهام 
غفورى در شــیرگاه مازندران همچنان 
ادامه دارد و تاکنون بیش از 70 درصد از 

این سریال تصویربردارى شده است. 
مهران احمدى که در فصل سوم خبر 

رسید در آفریقا درگذشته است، در این 
فصل دوباره به سریال برگشته و جلوى دوربین 

رفته است. از او تصویرى با دو کودك شبیه 
به مردم آفریقا منتشر شده است.

فصــل ششــم مجموعــه تلویزیونى 
«پایتخت» در 15 قسمت براى پخش 

در نوروز 99 از شبکه یک سیما ساخته مى شود.
محســن تنابنده، ریما رامین فر، احمد مهران فر، 
مهران احمدى، هومــن حاجى عبداللهى، بهرام 
افشارى، نسرین نصرتى، ســارا و نیکا فرقانى، 
عطیه جاوید، ســلمان خطى، ابوالفضل رجبى و  
غالمعلى رضایى بازیگران اصلى این ســریال 

هستند.
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شم «پایتخت» بازگشته است، جلوى دوربین 

ت.
صویربــردارى فصل ششــم مجموعه 
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ن سریال تصویربردارى شده است. 
خبر  فصل سوم هران احمدى که در
سید در آفریقا درگذشته است، در این
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حســن تنابنده، ریما رامین فر، احمد مهران فر، 
هران احمدى، هومــن حاجى عبداللهى، بهرام 
شارى، نسرین نصرتى، ســارا و نیکا فرقانى، 
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ستند.

  «بهبود» 
 با 2 کودك آفریقایى

 بازگشت 

نشست زندگى تئاترى همزمان با هشتاد و پنجمین سالگرد 
تولد على نصیریان، 19 بهمن ماه برگزار شد. در این مراسم 
ایرج راد، داریوش مؤدبیــان،  فرهاد آییش،  مجید گیاهچى و 
شهرام گیل آبادى درباره على نصیریان صحبت کردند و در 
نهایت نیز کیک تولد نصیریان همراه با صحبت هاى او درباره 

زندگى حرفه اى اش بریده شد.
ایرج راد:

اســتاد نصیریان یکى از پایه گذاران اصلى تئاتر نو در ایران 
هستند. 70 سال کار ارزشمند و مســتمر انجام دادند و یکى 
از پایه گذاران اداره هنرهاى دراماتیک بود. استاد نصیریان با 
تئاترهایى که اداره براى اجرا در تلویزیون تولید مى کرد، مردم 
را بیشتر با تئاتر آشنا کردند و این مرحله اى براى توسعه تئاتر 
بود. استاد نصیریان ســنت هاى نمایش ایرانى را به صورت 
مدرن روى صحنه مى بردند. ایشان شخصیتى زالل دارند و به 

همین دلیل روى مردم تأثیرگذار هستند. براى من خصایص 
انسانى آقاى نصیریان ارزشــمندتر از هنر و توانایى شان در 

کارگردانى، بازیگرى و نمایشنامه نویسى است.
فرهاد آییش:

این شانس را داشتم بعد از انقالب با آقاى نصیریان تئاتر کار 
کنم و سفرهاى دو نفره و چند نفره برویم و روابط خانوادگى با 
هم داشتیم. از نوجوانى عاشق على نصیریان بودم در آن دوره 
جرأت تئاتر رفتن نداشتم اما شنیده بودم آقاى نصیریان در یک 
سالنى تئاتر کار مى کند، یک شب رفتم آنجا و به او سالم کردم 
و او هم جواب مرا با محبت داد اما وقتى فیلم «آقاى هالو» را 
دیدم به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم. من فکر مى کردم اگر 
همه آدم هاى دنیا مثل «آقاى هالو» بودند، چه دنیاى خوبى 
ما داشتیم. من چون پدرم را زود از دست دادم على نصیریان 
را یکى از الگوهاى پدرى خودم قرار دادم و الگوى دیگرم هم 

«آقاى هالو» بــود. بعد از آن دوره بــراى تحصیل به آمریکا 
رفتم اما نیروى عجیبى مرا به ســمت تئاتر مى کشید و من 
هم یک گروه تئاتر ایرانى درست کردم. جالب است بگویم که 
اسم على نصیریان بین ما همیشه جریان داشت. آرزوى من 
همیشه این بود که یک روز رو به روى على نصیریان بنشینم 
و با او حرف بزنم، این آرزو باعث ایجاد یک طرح نمایشى دو 
نفره در ذهن من شد و من شجاعت به خرج دادم و با او تماس 
گرفتم و مطرح کردم و اسم آن نمایش هم «هفت شب مهمان 
ناخوانده» بود. من نه تنها آن دو ساعت را جلوى آقاى نصیریان 
بودم بلکه بارها على نصیریان بر صحنه همین نمایش پیشانى 
مرا بوســید تا اینکه من هم تا حدى به یک ســادگى ایشان 
رسیدم. چیزى که برایم جالب است، او در اوج سادگى به لحاظ 
خرد و دانش پیچیده است. من بعد از آشنایى با على نصیریان 

واقعاً وارد فاز جدیدى از زندگى ام شدم.

على نصیریان:
بچه بودم، تازه رادیو آمده بود در رادیو یکســرى پیش پرده 
خوان بودند، اینها تصنیف هایشــان را چــاپ مى کردند. در 
الله زار یک قِ ران مى فروختند. من اینها را مى خریدم و خودم 
مى خواندم. خالصه در این جشن هاى فامیل من مى خواندم و 
این باعث شد من به این سمت کشیده شوم. در «سربداران» 
از عمد پرطمطراق دیالوگ مى گفتم تا به چشم تماشاگر بیاید، 
خالصه کار ما با تخته حوضــى و تعزیه در محرم و صفر آغاز 
و به عالقه به سینما رســید. من عضو هیچ حزب و فرقه اى 
نبوده و نیســتم، تئاتر را هم درونى مى دانم نه ژست و ادا! ما 
هر کار موفقى انجام دادیم با گــروه بود ولى نمى دانم االن با 
شرایط اقتصادى، اینترنت، ارتباط با دنیا و رشد جمعیت گروه 
مى توان شکل داد یا نه. آنچه مسلم است تئاتر جریان و گروه 

مى خواهد. 

على نصیریان: 
تئاتر را درونى مى دانم نه ژست و ادا

جواد عزتى گفت: من از اول انتخابم بود که در 
همه ژانرها فعالیت کنــم و در یک ژانر نمانم. 
در تئاتر همه ســبک ها را کار کردم و همه اش 
دوست داشتم تجربه کنم. بخش مهمى از سینما 
تبلیغ و پرزنت کردن خودت است اما من این را 
بلد نیستم شــاید اگر زیادى براى بازى خودم 
تبلیغات مى کردم مى گفتنــد تو هم همچین 
چیزى نیستى. من در این سال ها به همه چیز 
شخصى نگاه کردم و دنبال این نبودم که خودم 
را ثابت کنم و به همکارانم بگویم از شما باالترم.

او ادامه داد: بعد از «هزارپا» اگر فیلم ســروش 
صحت را کمدى ندانیم، دیگــر کمدى بازى 
نکردم. چون نمى خواستم در این مسابقه باشم و 
بگویند سال بعد باز جواد عزتى پرفروش خواهد 
بود یا نه؟ دوست نداشتم چون آن وقت در این 
مسابقه یادم مى رفت براى چى به سینما آمدم و 

چقدر این حرفه را دوست دارم و چقدر این شغل 
خوشگل است و چقدر اتفاقى که جلوى دوربین 
مى افتــد لــذت بخش اســت. حاشــیه ها 
گاهى خــود آدم را گــول مى زند تــا بقیه را. 
این وحشــتناك تر از هرچیزى اســت و براى 
همین از آن دورى کردم. نمى خواســتم توهم 
بگیرم کــه به آخر خــط رســیدم در صورتى 
که آخــر خطــى وجود نــدارد و باید عشــق 

کنیم.
عزتى بیان داشــت: مطمئنًا داشــتن پنج فیلم 
در جشنواره به ضررم است و این فیلم ها مورد 
قیاس قرار مى گیرنــد ولى انتخاب این فیلم ها 
خوشــحالم هم مى کند. یعنــى انتخاب هایم 
انتخاب غلطى نبوده و به هــر پنج فیلم افتخار 
مى کنم. فعــًال یک مدت بــه کار کردن فکر 

نمى کنم. 

ادعاى عجیب 
جواد عزتى!

«اورسن بین»، بازیگر 91 ســاله آمریکایى در تصادف جانش را از دست 
داد. به گفتــه پلیس لس آنجلــس او در حال پیاده روى بود که ماشــین 

به او زد.
این بازیگر کهنه کار سابقه بازى در آثار بسیارى را داشت که از مهمترین 
آنها مى توان به «تشریح  یک قتل» و «جان مالکویچ بودن» اشاره کرد. 
او در سریال هاى بســیار زیادى نقش هاى کوتاه و بلند بازى کرده بود اما 
بدون شــک براى ما ایرانیان مشــهورترین نقش او در سریال «پزشک 

دهکده» بود.
این بازیگر در آغاز دوران بازیگرى به دلیل اعتقادات کمونیستى نامزدش 
در فهرســت ســیاه هالیوود آن دوران قرار گرفته بود. البته این رویداد 
جلوى بازیگــرى او را نگرفت و در صحنه تئاترهــاى برادو ى به کارش

 ادامه داد.

بازیگر «پزشک دهکده» 
در تصادف رانندگى درگذشت

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت میشود تا در جلسه 
مجمع عمومى  عــادى به طور فوق العاده که در ســاعت 08:00 مورخ 
1398/12/03  در نشــانى اصفهان - خیابان نیکبخت شرقى - جنب 
بانک ملى - روبروى بانک صادرات کد پستى: 8173976137   تشکیل 

میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

انتخاب بازرسان               هیأت مدیره
دعوت کننده

 آگهى دعوت سهامداران شرکت یادمان اندیشه سالمت اصفهان
   (سهامى خاص) ثبت شده به شماره: 32575    و شناسه ملى: 

 10260531119    جهت تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده  



ورزشورزش 05053695 سال  شانزدهمدوشنبه  21 بهمن  ماه   1398

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد تعدادى دوربین مداربسته به همراه 
دستگاه ذخیره ساز، آنتن وایرلس و سوئیچ را، از طریق مناقصه عمومى خریدارى نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ درج این آگهى به مدت 10 روز کارى جهت دریافت اســناد مناقصه به ســایت

 www.khuisf.ac.ir مراجعه نمایند.
1- ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه دانشــگاه به مبلغ 300/000/000 ریال و یا واریز به حساب 
سیبا بانک ملى به شــماره 0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 

(خوراسگان) با شناسنامه واریز 90632638 بابت سپرده شرکت در مناقصه
2- واریز فیش بانکى به مبلغ 500/000 ریال به حساب سیبا بانک ملى به شماره 0223255621008 
بنام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) با شناسه واریز 90632638 بابت 

خرید اسناد مناقصه
3- کلیه کسورات قانونى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4- دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادات مختار است.
5- هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان)

شهردارى فالورجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 5/1179  مورخ 98/10/29 شوراى 
اسالمى شهر فالورجان پارکینگ واقع در میدان آزادى با متراژ تقریبى 1600 مترمربع را طبق 
شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسى جهت پارکینگ عمومى به متقاضیان واجد شرایط به 

صورت اجاره بهاء براى مدت یکسال شمسى واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 88/200/000 ریال مى باشد.

- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه 
شنبه مورخ 98/11/29 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهى مزایده

م الف: 758714جواد نصرى- شه ردار فالورجان

نوبت دوم

سپاهان در هفته نخست از مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا فردا سه شنبه در امارات مهمان العین است. این دیدار در 
ورزشگاه خانگى العین یعنى هزاع بن زاید برگزار خواهد شد 
و شاگردان قلعه نویى باید از ساعت 18 و20 دقیقه به وقت 

ایران به مصاف این تیم بروند.
العین یکى از تیم هاى قدیمــى و پرافتخار فوتبال امارات 
محسوب مى شــود. آخرین تقابل آنها با نمایندگان ایران 
مربوط به فصل گذشــته لیگ قهرمانان آسیا است که در 
مرحله گروهى با اســتقالل همگروه بودند و در ورزشگاه 
آزادى به تساوى یک - یک رسیده ولى در خانه 2 بر یک 
مغلوب شاگردان مجیدى شدند و در نهایت با کسب تنها 
2 امتیاز از شش بازى در رتبه چهارم گروه به کار خودشان 

پایان دادند.
شــاید پررنگ ترین خاطره اى که فوتبالدوستان ایرانى از 
العین در ذهن دارند برترى 6 بر یک آنها مقابِل اســتقالِل 
منصوریان در مرحله یک هشــتم نهایى لیگ قهرماناِن 

2017 است.

تقابل هاى قبلى 2 تیم
سپاهان و العین شش بار پیش از این با یکدیگر تقابل داشته 
که سه بار العین موفق به کسب برترى شده و سه دیدار 
دیگر با تساوى همراه بوده سپاهان تاکنون موفق به 
برترى مقابل حریف اماراتى خود نشده است. آخرین 
تقابل دو تیم در سال 2010 بود که العین در اصفهان 
به تساوى صفر - صفر رسید و در امارات 2 بر صفر 

توانست پیروز شود.
ســپاهان در حال حاضر پشت سر پرسپولیس در 
رتبه دوم جدول فوتبال ایران است و العین هم با یک 
بازى کمتر در جدول لیگ امارات پنجم است و در صورت 
پیروزى در بــازى عقب افتاده خود به رتبــه دوم جدول و 

پایین تر از االهلى صعود خواهد کرد. دو تساوى و سه پیروزى 
حاصل کار العین در پنج بازى اخیر خود در لیگ امارات است 
و سپاهان هم دو پیروزى، دو تساوى و یک شکست از پنج  

بازى اخیر خود کسب کرده است.
العین خط حمله قدرتمندى دارد و ستاره اش کوجو الباى 
توگویى در صدر آنها قرار دارد و با 16 گل زده در صدر جدول 
گلزنان لیگ قهرمانان اســت. این بازیکن 28 سال دارد و 
اولین فصل حضورش در تیم اماراتى را تجربه مى کند. پشت 

سر او سیائوى برزیلى و جمال معروف اماراتى گلزنان برتر 
العین هستند.

اعضاى تیم فوتبال سپاهان براى انجام بازى هاى مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آســیا صبح روز گذشته راهى شهر 

العین شدند.
در این سفر کلیه بازیکنان سپاهان به جز گیورگى گولسیانى 
حضور دارد. مدافع گرجى تیم سپاهان به علت مصدومیتى 
که دچار شده در حال حاضر در شهر تفلیس به سر مى برد 

تا زیرنظر پزشــک تیم ملى گرجســتان مراحل درمانى و 
فیزیوتراپى را پشت ســر بگذارد. گولســیانى روز دوشنبه 
از تفلیس راهى العین مى شود تا به ســایر نفرات سپاهان 

ملحق شود.
ســپاهان پس از بازى با العین به قطر مــى رود تا دومین 
بازى خودش را مقابل تیم الســد در گروه موسوم به مرگ 

انجام بدهد. 
امیر قلعه نویى در خصوص شــرایط تیم فوتبال ســپاهان 

اصفهان براى برگزارى بازى مقابل العین، اظهار کرد: به هر 
حال اولین بازى ما در مرحله گروهى است و شرایط سختى 
دارد. با این قرعه اى که با آن مواجه شدیم و اینکه باید سه 
بازى اول را بیرون از خانه برگزار کنیم، شــرایط سخت تر 
هم شده است. اولین بازى هم شرایط خاص خود را دارد و 

همیشه با مشکالتى رو به رو است.
وى افزود: به هر شکل ما ســپاهان هستیم. هرچند چهار 
سال در آسیا نبودیم و برخى از بازیکنان در شرایط مسابقات 
آسیایى قرار نگرفته اند، با این حال با توجه به اینکه شرایط 
این مســابقات با بازى هاى دیگر متفاوت است، به دنبال 
کسب بهترین نتیجه هستیم. العین تیم بسیار خوبى است. ما 
این تیم را آنالیز و فیلم بازى هاى آنها را با کادرفنى مشاهده 

کردیم. در مجموع امیدوارم با دست ُپر به ایران برگردیم.
ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان اصفهان درباره فشردگى 
مسابقات و اینکه حضور چهار تیم ایرانى در لیگ قهرمانان 
باعث فشرده شــدن بازى هاى لیگ برتر مى شود، گفت: 
در این شرایط ســازمان لیگ حق دارد. مشکالتى که در 
برگزارى لیگ برتر به وجود آمد، فشردگى ناشى از مسابقات 
و اردو هاى تیم ملى و اینکه چهار نماینده باشــگاهى هم 
مجبور به حضور در لیگ قهرمانان هستند، باعث مى شود که 

مسابقات فشرده تر باشد، ولى باید با این شرایط کنار بیایم.
قلعه نویى درباره وضعیت مصدومان سپاهان پیش از بازى 
با العین امــارات، تصریح کرد: تا دلتــان بخواهد مصدوم 
داریم. در خیلى از پســت ها بازیکنانمان را به همین دلیل 
در اختیار نداریم. این روى کار ما تأثیرى زیادى مى گذارد 
و به همین دلیل مجبور به جابه جا کردن مهره ها هستیم. 
حتى باید پست شــایان مصلح را شاید عوض کنیم و شاید 
امید نورافکن را به دفاع وسط ببریم. این باعث مى شود تیم 
از نظر کیفیت لطمه بخورد و بازیکنان نتوانند بازى اصلى 

خود را انجام دهند.

سپاهان براى حضور در لیگ قهرمانان آسیا دیروز به امارات پرواز کرد 

اولین آزمون در مقابل بنفش هاى آشنـا

بازیکنان سپاهان از هواداران این تیم درخواست حمایت در بازى هاى پیش رو را دارند. آنها 
در اقدامى مشترك متن زیر را در صفحه شخصى خود در اینستاگرام منتشر کردند:

«تا پایان سال 98 بازى هاى فشرده و مهمى پیش روى ماست. بعد از  دو بازى آسیایى سه 
بازى در اصفهان برگزار مى شــود و ما منتظر هواداران واقعى سپاهان هستیم. آنهایى که 
روزهاى دشوار هم در کنار ما بودند و خواهند بود. روزهاى طالیى خواهند رسید، آن زمان 
است که نقاب از چهره دشمنان خواهد افتاد. امیدواریم از پس این فشردگى که حاصل بى 
تدبیرى دیگران بود بر بیاییم و بهترین باشیم. نیاز به انرژى مثبت شما هواداران داریم تا 

مسیر براى ما هموار شود.» 

مهاجم ایرانى شارلروا با هت تریک براى تیمش مقابل زولته بهترین بازیکن زمین شناخته شد.
شنبه شب از هفته بیست وپنجم رقابت هاى لیگ فوتبال بلژیک، شــارلروا میزبان زولته وارخم بود و این بازى با 
پیروزى 4 بر صفر شارلروا به پایان رسید. در این بازى کاوه رضایى در دقایق 45، 70 و 79 هت تریک کرد. گل اول 

شارلروا روى پاس على قلى زاده به کاوه رضایى به ثبت رسید. کاوه رضایى و على قلى زاده از ابتدا در ترکیب 
تیم خود حضور داشــتند. رضایى 90 دقیقه بازى کرد و قلى زاده در دقیقه 68 تعویض شد. سایت 

«فوتبال» بلژیک به مهاجم ایرانى باالترین امتیاز بازى را داد تا به عنوان بهترین بازیکن زمین 
شناخته شود.  رضایى بعد از هت تریک مقابل زولته وارخم ضمن تمجید از همه همبازیانش که 

به او کمک کردند، به تعریف از یکى از گل هاى خود پرداخت و گفت: «در آن صحنه پاس على 
قلى زاده فوق العاده بود و نمى شد آن را گل نکرد. ما به درك متقابلى از یکدیگر رسیده ایم و 

این موضوع مى تواند در آینده خیلى به شارلوا کمک کند.»
کاوه همچنین اضافه کرد: «شارلوا تیم خوبى است و در این تیم احساس آرامش مى کنم. 
امیدوارم همین روند را ادامه بدهیم و من هم بتوانم با گل هایم به شارلوا کمک کنم.» 
 این مهاجم در نهایت تصریح کرد: «من مى خواهم براى مسابقات مقدماتى جام جهانى 

فوتبال به تیم ملى دعوت شــوم و به همین دلیل انگیزه هاى زیادى دارم. البته باید بگویم که قلى زاده هم 
الیق دعوت به تیم ملى ایران است.»

انتشار شایعه اى عجیب در فاصله یکى دو روز تا بازى حساس الشرطه با استقالل ایران، ستاره سابق آبى ها را 
با حواشى زیادى در عراق رو به رو کرد.

یکى از رســانه هاى عراقى مدعى شد هوار مالمحمد، ستاره ســابق تیم ملى عراق که سابقه بازى براى 
تیم هاى مطرح ایران از جمله اســتقالل را در کارنامه دارد براثر یک سانحه درگذشته است. انتشار این 
خبر که بازتاب گسترده اى در فضاى مجازى عراق داشت آن هم در آستانه رویارویى دو تیم سابق این 

بازیکن باعث شد تا تمام توجهات معطوف به این موضوع شود.
چند ســاعت بعد از این شــایعه عجیب و غم انگیز به یکباره هوار مالمحمد با انتشار ویدیویى از خود 
مدعى شد نمرده و زنده است. ستاره ســابق تیم ملى عراق و باشگاه هاى الشرطه و استقالل در این 
ویدیو با اشاره به ساعات سختى که خانواده اش ب خاطر این شایعه متحمل شدند از پیگیرى انتشار 

خبر توسط وکالى خود گفت.
هوار مالمحمد بعد از خداحافظى از دنیاى فوتبال بیشــتر وقت خود را صرف کار در تیم هاى پایه و 
مدیریت آکادمى هاى باشگاه هاى معروف عراقى کرد.ستاره 39 ساله عراقى از سال 2015 فوتبال 
را کنار گذاشــت و در این سال ها بیشتر با فدراسیون عراق و باشــگاه نیروى هوایى بغداد همکارى 

کرده است.
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 تیمش مقابل زولته بهترین بازیکن زمین شناخته شد.
ى لیگ فوتبال بلژیک، شــارلروا میزبان زولته وارخم بود و این بازى با 
9 و 79 هت تریک کرد. گل اول  70 ،0 5در این بازى کاوه رضایى در دقایق 45

ضایى به ثبت رسید. کاوه رضایى و على قلى زاده از ابتدا در ترکیب 
8یقه بازى کرد و قلى زاده در دقیقه 68 تعویض شد. سایت 

ین امتیاز بازى را داد تا به عنوان بهترین بازیکن زمین 
ابل زولته وارخم ضمن تمجید از همه همبازیانش که 

هاى خود پرداخت و گفت: «در آن صحنه پاس على 
رسیده ایم و ما به درك متقابلى از یکدیگر ل نکرد.

رلوا کمک کند.»
بى است و در این تیم احساس آرامش مى کنم. 
 هم بتوانم با گل هایم به شارلوا کمک کنم.» 
ى خواهم براى مسابقات مقدماتى جام جهانى 

البته باید بگویم که قلى زاده هم یندلیل انگیزه هاىزیادى دارم.

طوفان کاوه من نمردم، زنده ام!

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزســتان گفت: چیزى که در فدراسیون 
مشاهده مى کنم، این است که شــرایط حضور امثال ما در انتخابات 
فراهم نیست. سعید آذرى که روزگذشته در فدراسیون فوتبال حاضر

 شــده بود در خصوص اینکه ظاهــراً براى حضــور در انتخابات با 
دادکان هم صحبت کرده اســت، گفت: ســه هفته پیش بیانیه اى 
نوشــتم و در آن اشــاره کردم که فوتبال براى فوتبالى هاســت و 
استقالل آن باید حفظ شود. چیزى که من مشاهده مى کنم این است 
که شرایط حضور امثال ما فراهم نیست. وقتى امروز (دیروز) فضاى 
فدراسیون را دیدم و با یکى دو نفر از اعضا مالقات کردم، حس کردم 

شرایط مهیا نیست. ضمن آنکه به فوالد تعهد دارم و با آقاى محمدى 
قول و قرار گذاشتم. ضمن آنکه یک عهد نانوشته با هواداران فوالد 

دارم و ترجیح مى دهم سر عهد خودم بمانم.
وى در پاســخ به این ســئ وال که چرا شــفاف نمى گوید در فضاى 
فدراسیون چه چیزى را مشاهده کرده اســت، گفت: اینجا به دنبال 
فرد متخصص نیستند. شنیده ها حاکى از آن است که اتفاق خاصى 
رخ نخواهد داد و آن افرادى که مشخص شده اند رأى خواهند آورد. 
آنهایى که مى خواهند مســتقل وارد این عرصه شوند، شانس بسیار 

کمى خواهند داشت.

آذرى: شرایط براى حضور امثال من در انتخابات فراهم نیست بیانیه مشترك بازیکنان سپاهان خطاب به هواداران

ابق آبى ها را 
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 این 
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ار 

 و 
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هوار مالمحمد: 

ســتاره ایرانى برایتون لحظاتى پس از ورود به زمین، 
تیمش را از شکست مقابل واتفورد نجات داد.

در یکــى از دیدارهاى روز نخســت رقابت هاى هفته 
بیست و ششم لیگ برتر انگلیس، تیم برایتون که براى 
دومین بازى پیاپى علیرضا جهانبخــش را در ترکیب 
نداشت و روى نیمکت مى دید، از ساعت 21 شنبه شب 
در ورزشگاه فالمر به مصاف واتفورد پایین جدولى رفت.

برایتــون کــه در دیدارهــاى اخیــرش نتوانســته 
بود نتایج خوبى بگیرد، در نیمه اول این مســابقه هم با 
یک گل شکســت خورد، اما در نیمه دوم و بعد از ورود 
علیرضا جهانبخش از دقیقــه 73 به زمین، نتیجه بازى 

تغییر کرد.
جهانبخش تنها پنج دقیقه براى اثبات شایستگى هاى 
خود بعد از دریافت جایــزه بهترین گل ماه ژانویه لیگ 
جزیره زمان مى خواســت و توانســت با فرار سریع از 
جناح راست و ارســال تند و تیز زمینى که با شوت پاى 

چپ عجیب و گل به خودى آدریان 
ماریاپــا، مدافــع جامای یکایى 
واتفورد همراه شــد، بازى را به 

تساوى بکشد.

پاس طالیى جهانبخش
براى نجات برایتون

پایان دادند
شــاید پر
العین در ذ
منصوریان
2017 است
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ز ع ر ر ر و و و ى ن ز ر ز
جناح راست و ارســال تند و تیز زمینى که با شوت پاى 

نیان چپ عجیب و گل به خودى آدر
ىایى ماریاپــا، مدافــع جامای یک
واتفورد همراه شــد، بازى را به 

تساوى بکشد.
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایــده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 971016 ج/4 له رقیه نورى و لیال کریمى و علیه آقایان رضا برهانى 
ستاره- محمدرضا- محمدمهدى- طال- سحر- سهیال- ابوالفضل- فاطمه- محمدحسین- 
غالمرضا و امیرحسین شهرت همگى کریمى- احمد خیرى و مهدى معمار مبنى بر فروش 
سه باب مغازه بدون حق سرقفلى به پالك ثبتى 9138 و 9139 بخش 3 اصفهان در تاریخ 
98/12/7 ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى مرحوم رمضان کریمى و اکنون در تصرف 
اســتیجارى آقاى احمد خیرى و رضا برهانى و مهدى معمار مى باشــد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق 
مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 ٪ درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: واقع در اصفهان خیابان عالمه مجلسى 
نبش کوچه شیشــه گرى (7) پالکهاى ثبتى 9138 و 9139 اینجانب در تاریخ 98/9/27 به 
همراه خواهان از پالك مذکور بازدید و پس از بررســى هاى الزمه نتیجه را به شرح ذیل به 
استحضار مى رساند: مشــخصات ثبتى: طبق 4 جلد اسناد مالکیت ارائه شده به شماره ورقه 
7- 207796 و 5- 279874 هر یک براى 1/5 دانگ (جمعًا 6 دانگ) مشــاع از ششدانگ 
دکان 9139 (باقیمانده خانه) واقع در غرب کوچه شیشه گرى و خیابان عالمه مجلسى بخش 
3 اصفهان با حدود اربعه: شماًال در 2 قسمت دیواریست به خانه و دکان 9143 و 9144 شرقًا 
بشارع جنوباً بدیوار اشتراکى با دکان 9138 غرباً خیابان عالمه مجلسى که طى معامله قطعى 
به شماره 40947 مورخ 60/30/60 بنام آقاى رمضان کریمى داراى سابقه ثبتى مى باشد. 
وضعیت محل: مطابق گزارش کارشناس نقشه بردار به شــماره 97/197 مورخ 97/9/17 
(مضبوط در پرونده) محل مورد نظر 3 باب مغازه جمعًا به مساحت 41/6 مترمربع بشرح ذیل 
مى باشد: 1- مغازه شمالى و دکه شــمالى جمعًا به مساحت 14/75 مترمربع با پیشه فروش 
لوازم تحریر با پوشش کف سرامیک و دیوار گچ و رنگ با کنتور برق تک فاز و دکه در سمت 
شــمال آن بصورت خالى با دیوارهاى آجرى و کف خاك و سقف تیر و تخته با پالك 219، 
2- مغازه میانى به مساحت 19/54 مترمربع با پیشه آبمیوه فروشى با پوشش کف سرامیک 
بدنه سرامیک و رنگ با انشعاب کنتور برق تک فاز و آب مشترك 3- مغازه جنوبى به مساحت 
7/31 مترمربع با پیشه میوه فروشى با پوشــش کف سنگ و دیوار سنگ و کاشى با انشعاب 
برق تک فاز- قیمت عرصه و اعیان به استثناى ســرقفلى و حق کسب و پیشه به تفکیک: 
1- مغازه شمالى به مســاحت 14/75 به میزان 2/659/000/000 ریال 2- مغازه میانى به 
مســاحت 19/54 به میزان 3/523/000/000 ریال 3- مغازه جنوبى به مساحت 7/31 به 
میزان 1/318/000/000 ریال- با توجه به مشــخصات عرصه و اعیان قدمت بن ا و کیفیت 
مصالح و ساخت و تحقیق محلى و ســایر عوامل دخیل در قیمت گذارى ملک ارزش شش 
دانگ عرصه و اعیان بدون در نظر گرفتن سرقفلى و حق کسب و پیشه سه باب مغازه فوق 
الذکر در زمان مباشرت به امر کارشناسى به میزان 7/500/000/000 ریال معادل هفتصد 
و پنجاه میلیون تومان ارزیابى و اعالم مى گردد. (الزم به ذکر است قیمت هر کدام از مغازه 
ها به نسبت مساحت آن از کل مساحت قابل محاسبه است) م الف: 755905 مدیر و دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان/11/217
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002129000773/1 شــماره بایگانى پرونده: 9801053 شماره 
ابالغیه: 139805102129002013 تاریخ صدور: 1398/11/10 آگهى ابالغ اجرائیه کالسه 
9801053- بدین وســیله به آقاى ایرج زمانى نام پدر: اکبرقلى تاریخ تولد: 1356/10/18 
شماره ملى: 1289501599 شــماره شناسنامه: 1015 به نشــانى: مجهول المکان ابالغ 
مى شــود که خانم معصومه چوپانى نام پدر: مهدى تاریخ تولد: 1362/07/30 شماره ملى: 
5419819570 شماره شناسنامه: 41 جهت وصول تعداد 250 عدد سکه بهار آزادى و وجه 
نقد مهریه مبلغ 10100000 (ده ملیون و یکصد هزار) ریال که طبق شــاخص بهاى سال 
1397 به مبلغ 133101617 (یکصد و سى و سه ملیون و یکصد و یکهزار و ششصد و هفده) 
ریال افزایش یافته است و پنجاه مثقال طالى ســاخته هیجده عیار به استناد مهریه مندرج 
در سند 1762 مورخ 1386/09/16  علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9801053 در این اداره تشکیل شده و چون مطابق شرح متن سند فوق مجهول المکان بوده 
اید لذا بنا به تقاضاى وکیل بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک  مرتبه 
در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 762124 محمدرضا ابراهیمى- مســئول واحد 

اجراى اسناد رسمى لنجان /11/286
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوازدهم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962188 ج/12 له خانم فهیمه فریدى علیه آقاى علیرضا ابراهیمى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 300 عدد سکه بهار آزادى و 50 مثقال طال ساخته شده که در روز مزایده ارزیابى 
مى گردد و حق االجراى دولتى بابت محکوم به در تاریخ 98/12/6 ساعت 11 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک دستگاه پراید 
به شماره انتظامى 381 ع 19 ایران 13 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان، پارکینگ فتح سپاهان مراجعه 
و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 

خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر 
یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: 
مشخصات وسیله: سوارى پراید 131- بشــماره 381 ع 19 ایران 13- سفید رنگ- مدل 
1387- شماره شاسى 1412287739637- شماره موتور 2377355 نظریه کارشناسى از 
وسیله فوق در پارکینگ فتح سپاهان بازدید گردید- اســناد و مدارك وسیله رویت نشد لذا 
اصالت مدارك با وسیله مطابقت داده نشد- موتور و گیربکس سالم بود- الستیک ها ٪60 
سالم- گلگیر عقب سمت راست خوردگى داشت- رادیوپخش ندارد. قیمت پایه کارشناسى 
وسیله با توجه به مدل و وضعیت ظاهرى آن در بازار روز امروز جهت فروش بصورت مزایده 
حدوداً 220/000/000  ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 764704 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان/11/287
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602210005435 تاریخ ارسال نامه: 1398/11/12 تمامت شش دانگ 
پالك 2187/1945 در بخش 6 ثبت اصفهان به نام آقاى اصغر جعفرى باغملکى ســابقه 
ثبت و سند مالکیت کاداسترى به شماره مسلســل 558244- ج/97 و شماره دفتر امالك 
الکترونیک 139820302210003125 که بموجب سند انتقال 47991 مورخ 1398/02/03 
دفترخانه 140 اصفهان به وى انتقال قطعى یافته اســت  ســپس نامبرده بارائه درخواست 
کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 30340 و شناسه یکتاى 
139802155843001594 و رمز تصدیق 923020 مورخ 1398/11/01 گواهى دفترخانه 
140 اصفهان رسیده اســت و مالک مدعى است که ســند مالکیت آن مفقود شده است و 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد 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 نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 764942 ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان از طرف هما یزدانى بابوکانى /11/296
فقدان سند مالکیت

آقاى اسداهللا باقرى فرزند مسیب  باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 17491- 
98/10/28 به تائید دفترخانه 182 علویجه رســیده اســت مدعى اســت که سند مالکیت 
ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 63/88  واقع در حسین آباد بخش 12 ثبت اصفهان که 
درصفحه 388 دفتر 1 امالك ذیل ثبت 466 بنام نامبرده صادر و تسلیم شده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/11/21، 755946/م الف 

سید روح اهللا موسوى - کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت / 11/233
 مزایده اموال منقول

شماره : 981061 - اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 981061  موضوع علیه آقاى امید توال فرزند رضا و له فاطمه مظاهرى اجگردى  در 
تاریخ 98ْ/12/13 به منظور فروش یکدستگاه خودروى سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 
816 ه 16 ایران 13 سفید رنگ مدل 1396 طبق مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
به مبلغ 810/000/000 ( هشــتصد و ده میلیون ریال ) به انضمام یک دستگاه ضبط صوت 
کامل(سیســتم صوتى و آمپلى فایر) متعلق به خودرو مذکور به مبلغ 55/000/000 ( پنجاه 
و پنج میلیون ریال) طبق مشخصات مندرج در نظریه کارشناس از ساعت 10 الى 11 صبح 
جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 220 برگزار نماید 
. اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى جمعا به مبلغ 865/000/000  
ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 
اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد 
بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده 
را به همراه داشته باشند و در صورت برنده شدن فى المجلس مابه التفاوت از قیمت پیشنهادى 
را به حساب دادگسترى واریز و فیش آن را ارئه نمایند . در صورت انصراف ده درصد ایداعى به 
نفع دولت ضبط خواهد شد م/الف :  762522  دادورز احراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى 

فالورجان/11/274 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى بانک صادرات ایران به مدیریت مع الواسطه 
آقایان اکبر فروغى فردوســیدرضا اصفهانى و پرستو میهن به طرفیت 1- شرکت فن آوران 
نوین کار2- افشین سلطانى 3 – محمد سلطانى  دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت 
شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 712 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
21 / 12 / 98 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شــد . 759987/م الف - مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 11/288 
حصر وراثت

آقاى على فیض جزى به شماره شناسنامه 160 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  

شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 819  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان سیف اله فیض جزى فرزند على   بشناسنامه شماره 6 در تاریخ 19 / 10 /1398 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – محمد على فیض جزى  نام پدرسیف 
اله شماره شناسنامه 46 نسبت با متوفى فرزند2-  على فیض جزى  نام پدر سیف اله  شماره 
شناسنامه 160 نسبت با متوفى فرزند 3- لیالفیض جزى  نام پدر سیف اله شماره شناسنامه 
96 نسبت با متوفى فرزند 4- سمیه فیض جزى  نام پدر سیف اله شماره شناسنامه 11 نسبت 
با متوفى فرزند5- ســهیال فیض جزى  نام پدر سیف اله شــماره شناسنامه 1367 نسبت با 
متوفى فرزند6 - طاهره فیض جزى  نام پدر سیف اله شماره شناسنامه 57 نسبت با متوفى 
همسراینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 760967 /م الف –شاه 

نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 11/289 
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم - آقاى کاظم هاشمیان خواهان رامین جعفریان 
دادخواستى به خواسته مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما به این شورا 
تقدیم نموده و به کالسه 98 / 430ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ شنبه 24 / 12 / 98 ساعت 
30 / 2 بعدالظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 
73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى 

صادر خواهد شد . 763808 /م الف دفتر شوراى حل اختالف شهر گز /11/290 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- خانم عاطفه رضایــى 2 – آقاى جواد مهدوى 
خواهان خانم  شهال قارا خانى دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما به این شورا 
تقدیم نموده و به کالســه 98 / 574 ش 9 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 26 / 12 / 98 
ساعت 5/15 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 
73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى د

ادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى 
صادر خواهد شد 764383 /م الف. مدیر دفتر شــعبه 9حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/ 11/291  
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به مهدى شاه رجبیان با وکالت رسول حق شناس و آقاى 
1- محمد ابراهیم یامى فرزند غالمعلى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه چک  و تامین 
خواسته به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 379 ش 7 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به یک شــنبه تاریخ 25 / 12 / 98 ســاعت 6 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 763488 /م الف. مدیر دفتر شعبه 

7 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/292   
اخطار اجرایى

شماره 98/698 به موجب راى شماره 950 تاریخ 98/9/25 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مهدى جمشیدیان به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
4/035/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ  سررسید635856-96/5/5 لغایت اجراى حکم در حق خواهان و نیم 
عشر دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان به نشــانى: نجف آباد خ منتظرى جنوبى بن گلها پ 
1 کد پستى 8517716896 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

765790/م الف-شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/301 
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالسه 980278 له خانم راضیه حیدرى ماربرى و علیه آقاى محسن آقائى قودجانکى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 100 عدد ســکه و 5 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و ســایر 
مطالبات ریال بابت محکوم به در تاریخ 98/12/7 ســاعت 12 صبح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک دســتگاه موتورسیکلت به 
شماره انتظامى 629-  22793 آبى رنگ مدل 1392 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ غدیر 
اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست 
اموال مورد مزایده: مشخصات وسیله: موتورسیکلت 125 به شماره 629- 22793 آبى رنگ 
مدل 1392 شماره شاسى 9232149 شماره موتور 118847. نظریه کارشناسى: از وسیله فوق 
باتفاق خواهان در پارکینگ غدیر اصفهان بازدید گردید برابر اعالم خواهان وسیله از مورخ 
98/4/11 توقیف مى باشد اسناد وسیله رویت نشد موتور خاموش بود درب باك ندارد راهنماى 
جلو شکسته قاب کیلومتر شکسته- طلق چراغ جلو فرسوده روکش زین فرسوده- گلگیرها 
زنگ زده- آینه ندارد. قیمت پایه کارشناسى وسیله با توجه به مدل و وضعیت ظاهرى آن در 
بازار روز امروز جهت فروش به صورت حدود مبلغ 0 30/000/00 ریال ارزیابى مى گردد. م 

الف: 762039 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/11/278
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان تصرفانه مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى نسبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه و نســبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به این منطقه 
ثبتى ارائه نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 راى شــماره 139860302210003226- 1398/11/16 آقاى مرتضى مسلمى فر به 
شماره شناسنامه 228 اصفهان و کدملى 1287775144 فرزند اسداله در دو دانگ قسمتى 
از یک باب دامدارى به مســاحت 2628/22 مترمربع مفروزى از پالك 105 اصلى واقع در 

بخش 20 ثبت اصفهان. 
2 راى شماره 139860302210003224- 1398/11/16 آقاى على محمد فزوهء به شماره 
شناسنامه 1 اصفهان و کدملى 1291313478 فرزند اسداله در دو دانگ یک باب دامدارى به 
مساحت 2628/22 مترمربع مفروزى از پالك 105 اصلى واقع در بخش 20 ثبت اصفهان.

3 راى شــماره 139860302210003221- 1398/11/16 آقاى محمدحسین فزوهء به 
شماره شناسنامه 43 صادره اصفهان و کدملى 1291296123 فرزند اسداله دو دانگ یک 
باب دامدارى به مساحت 2628/22 مترمربع مفروزى از پالك 105 اصلى واقع در بخش 20 
4 راى شــماره 139860302210003225- 1398/11/16 آقاى حمید نورى به شماره 
شناســنامه 395 صادره تیران و کدملى 5499050309 فرزند غالمحسین ششدانگ یک 
باب باغ ویال به مساحت 2219/30 مترمربع مفروزى از پالك فرعى 1087 از 2248 اصلى 

واقع در بخش 6 ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف اکبر آقاگنجى
5 راى شماره 139860302210003227- 1398/11/16 آقاى منوچهر خیام سیچانى به 
شماره شناســنامه 672 و کدملى 1288660219 فرزند على در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 285 مترمربع مفروزى از پالك فرعى 1186 از 2248 اصلى واقع در بخش 6 ثبت 

اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف احدى از ورثه مونس چم انگیز.
6 راى شماره 139860302210003228- 1398/11/16 آقاى سید محمد طباطبایى به 
شماره شناسنامه 129 و کدملى 1288496788 فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین 
کشاورزى به مســاحت 70125  مترمربع مفروزى از پالك 137 اصلى واقع در بخش 20 
ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف خانم صدیقه طباطبایى زواره به استثناى 

ثمنیه اعیانى.
7 راى 139860302210003232- 1398/11/16 هیات آقاى محمود لباف به شــماره 
شناسنامه 53012 صادره کدملى 1281627089 فرزند رضا در ششدانگ یک باب کارگاه 
به مساحت 782/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره فرعى 193 از 1762 اصلى واقع در 

بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان.
8 راى شــماره 139860302210003233- 1398/11/16 آقاى حسین ردانى پور ردانى 
به شماره شناسنامه 1 صادره اصفهان و کدملى 1291774531 فرزند عباس در ششدانگ 
از یک باب خانه به مساحت 189مترمربع مفروزى از پالك 99 اصلى واقع در بخش 6 ثبت 

اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف عبدالخالق صیام پور.
9 راى شــماره 139560302024002942- 1395/02/14 خانم سکینه عابدى کچى به 
شماره شناسنامه 27205 صادره اصفهان و کدملى 1282199226 فرزند قلى در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 203/81 مترمربع مفروزى از پالك شماره فرعى 1048 از 
2248 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف اصغر مختاریان 

به نمایندگى شرکت لیموزین
10 راى شماره 139860302210003234- 1398/11/16 خانم بدرالسادات مصطفوى 
آفارانى به شماره شناسنامه 60675 صادره اصفهان و کدملى 1280294485 فرزند حسین 
شش دانگ یک یک باب خانه به مساحت 239/20 مترمربع مفروزى از پالك شماره فرعى 

1186 از 2248 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان احدى از ورثه مونس چم انگیز
11 راى شــماره 139860302210003235- 1398/11/16 آقاى خانم شــهناز واهب 
به شماره شناســنامه 937 صادره اصفهان و کدملى 1288724314 فرزند عبدالوهاب در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 55/50 مترمربع مفروزى از پالك شماره فرعى 1186 
از 2248 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواســطه از طرف احدى از 

ورثه مونس چم انگیز
12 راى شــماره 139860302210003236- 1398/11/16 آقاى حمید حسین زاده به 
شماره شناسنامه 2221 صادره خمین و کدملى 0558398901 فرزند حاجى در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 63/45 مترمربع مفروزى از پالك شماره فرعى 24 از 2248 اصلى 

واقع در بخش 6 انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمدعلى زندى
13 راى شــماره 139860302210003237- 1398/11/16 آقاى داود زارعى ورزنه به 
شماره شناسنامه 653 صادره اصفهان و کدملى 5659975135 فرزند احمد در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 161/50 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1774 اصلى واقع در بخش 6 

ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف یداله صیام پور اشکاوندى
14 راى شــماره 139860302210003249- 1398/11/19 آقاى فرهاد بیاتى به شماره 
شناســنامه 1270284355 صادره از اصفهان و کدملى 1270284355 فرزند اسفندیار در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 672 مترمربع مفروزى از پالك شماره فرعى 142 از 
2248 اصلى واقع در بخش 6  اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف مرتضى افشارزاده. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/11/21 تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1398/12/06 م الف: 
766228 ناصر صیادى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/302

تاسیس
موسســه غیر تجارى فراز آریان دخت نوین درتاریــخ 1398/11/12 به شــماره ثبت 6079 به 
شناســه ملى 14008959778 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع :انجام کلیه امور مربوط بــه تربیت بدنى، فعالیت در تمامى 
رشته هاى ورزشى ،فوتبال،فوتسال،بدنسازى،دوچرخه ســوارى،والیبال، بسکتبال،هندبال،فوتبال 
ساحلى،اسکیت،ژیمناستیک(آقایان وبانوان) ، شرکت در مسابقات ورزشى استانى وکشورى واردوهاى 
بین المللى آقایان وبانوان،تعمیرات ونگهدارى اماکن ورزشــى، برگزارى دوره ها، همایش ها وکارگاه 
هاى ورزشى، تامین نیروى انسانى موقت ومربى براى شرکت در مسابقات،تامین نیروى انسانى موقت 
ومربى موقت براى رشته ها ى ورزشى وکالسهاى آموزشى ،استفاده از کلیه تسهیالت مجموعه هاى 
ورزشى ، اخذ وام و تســهیالت از بانک ها صرفا جهت تحقق اهداف موسسه ،شرکت در مناقصات و 
مزایده هاى دولتى و خصوصى،برگزارى دوره هاى آموزش تربیت بدنى وآمادگى جســمانى وحرکات 
اصالحى ،انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقى وحقوقى،اخذ واعطاى شعب ونمایندگى شرکت هاى 
معتبر داخلى وخارجى شــماره مجوز 9820313656 تاریخ مجوز 1398/10/03 مرجع صادرکننده 
مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، محله شهید خسرو پور ، خیابان فرایبورگ ، خیابان سعادت آباد ، پالك 0 ، طبقه همکف 
کدپستى 8169859402 سرمایه شخصیت حقوقى : 1,000,000 ریال مى باشد.که تماما پرداخت 
در اختیار مدیر عامل موسســه قرار گرفته است. اسامى و میزان سهم الشــرکه شرکا : خانم مرضیه 
خدائى به شماره ملى 1270065963 دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه خانم مریم موالدوست به 
شماره ملى 1285767391 دارنده 980,000 ریال سهم الشرکه خانم سمیه شهبازى به شماره ملى 
1292967056 دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم مرضیه خدائى به شماره ملى 
1270065963 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مریم موالدوست به شماره 
ملى 1285767391 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم سمیه 
شهبازى به شماره ملى 1292967056 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک، سفته،بروات، قراردادها عقود 
اسالمى با امضاء مدیرعامل همراه با مهرمؤسسه معتبراست . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (764193)

آگهى تغییرات
شرکت شفا تجهیز آسیا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2945 و شناسه 
ملــى 14006321875 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: حامد شمسى به کدملى 4689951454 
و ســیده فاطمه فریدونى گل سفیدى به 
کدملى 1272114163 و الهه شمسى به 
کدملى 4680069031 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. هانیه اکبرى به کدملى 
1273006623 و ایمان قیصرى دورکى 
به کدملى 4689648670 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان 

(764198)

تاسیس
شرکت سهامى خاص درمانگاه دندانپزشکى لبخند زیباى بهار درتاریخ 1398/11/17 به شماره ثبت 
64061 به شناسه ملى 14008973942 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام فعالیت درحوزه درمان کلیه اموردندانپزشکى 
شامل معاینات ،پرکردن وکشیدن دندان،درمان ریشه و لثه،درمان دندان اطفال،طرح لبخند و زیبایى 
،انجام ارتودنسى ورادیوگرافى تک دندان،واردات وصادرات کلیه لوازم و تجهیزات پزشکى ،صادرات 
وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى وخصوصى،عقد قرارداد با 
اشخاص حقیقى و حقوقى،اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى درخصوص 
تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله بعثت ، خیابان ابوریحان شرقى ، بن بست [14] ، پالك 0 ، ساختمان یوتاب ، طبقه اول ، واحد 3 
کدپستى 8197666451 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 98/141 مورخ 1398/11/03 نزد بانک سپه شعبه 22بهمن اصفهان با کد 1622 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم روشنک غفارى 
به شماره ملى 1239533195و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى بهنام مهترى به شماره ملى 1288136617و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم سمیه مهترى به شماره ملى 1288460201و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى رضا آرین مهر به شماره ملى 4431608397و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سارا سعیدکندزى 
به شماره ملى 1239533780 به ســمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم نگین جمشیدى 
قهفرخى به شماره ملى 1272970620 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (764477)
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مطالعات جدید نشان مى دهد، زنگ هشدار (آالرم) ساعتى که صبح با آن از خواب 
بیدار مى شویم، نقش بسیار مهمى در میزان هوشیارى و سطح انرژى صبحگاهى 

دارد که در تمام طول روز تأثیر مى گذارد.
بر اساس این مطالعه که توسط محققان دانشــگاه RMIT در استرالیا صورت 
گرفته است، آالرم هاى ملودیک و ریتمیک سطح هوشیارى فرد را بهبود مى بخشند 

و باعث مى شوند افراد با آرامش بیشترى از خواب بیدار شوند.
این مطالعه دســتاوردهاى مهمى براى افراد با شــغل هاى متفاوت دارد. براى 
مثال کارگران شــب کار، کارمندان اورژانس، آتش نشانان،  خلبانان، یا پزشکان و

 پرستاران هنگام شــیفت نیاز دارند به محض بیدارشــدن از خواب به طور کامل 
هوشیار باشند.

بر اساس این مطالعه رخوت صبحگاهى یکى از معضالتى است که افراد زیادى 
با آن درگیر هستند و گاهى خلق و خوى فرد را در تمام طول روز تحت تأثیر قرار 
مى دهد. اگر افراد به طور صحیح از خواب بیدار نشوند، عملکردشان به طور متوسط 
حدود چهار ســاعت در روز کاهش مى یابد. این یافته حتــى در مورد فضانوردان 
ایستگاه فضایى نیز صادق است و نوع بلندشــدن تأ ثیر مهمى در سطح انرژى و 

خلق و خوى آنان دارد.
در ادامه این گزارش آمده اســت، صداهایى مانند بوق مداوم منجر به سردرگمى 

ذهنى مى شوند و گزینه مناسبى براى ساعت صبحگاهى نیستند.

پزشکان اسپانیایى براساس نتایج یک تحقیق بزرگ دریافتند که مصرف داروى فشار 
خون هنگام خواب اثربخشى بیشترى دارد. این متخصصان معتقدند مصرف داروى 
فشار خون باال در شــب و هنگام خواب مى تواند خطر حمله قلبى و سکته مغزى را به 

نصف کاهش دهد.
کارشناســان اظهار کردند یافته هاى به دســت آمده مى تواند دستور مصرف چنین 
داروهاى تجویزى را تغییر دهد هرچند این پرسش مطرح است که چرا مصرف داروى 

فشار خون باال در شب این اثربخشى را دارد.
محققان اسپانیایى معتقدند اثربخشى بیشتر داروى فشار خون باال هنگامى که پیش از 
خواب مصرف شود به ساعت زیستى بدن مرتبط است و مى توان گفت که روند فرآورِى 

مواد و ترکیب هاى شیمیایى در بدن در طول 24 ساعت متفاوت است.
به گفته محققان وقتى یک دارو در زمان هاى مختلف از شــبانه روز مصرف مى شود 
مى تواند اثرات متفاوتى داشته باشــد. همچنین مصرف داروى فشار خون باال با دوز 
برابر در دو زمان مختلف فارماکوکینتیک متفاوتى دارد و بنابراین همچون دو داروى 

مختلف رفتار مى کند.  
همچنین تحقیقاتى که در گذشته انجام شده است نشان مى دهد «فشار خون باال هنگام 
خواب» و همچنین «اختالف ناچیز بین میزان فشارخون در طول روز و شب» از عوامل 

 خطرزاى مهم در بروز مشکالت قلبى عروقى هستند.

اینکه چه ســاعتى از روز غذا مى خوریم در میزان افزایش وزن ما یا موفقیت 
ما در کاهش وزنمان تأثیردارد. مثًال افرادى که ناهار خود را پیش از ساعت 3 

مى خورند، موفقیت بیشترى در کاهش وزن دارند.
مطالعات متعددى تا به امروز تأیید کرده اند که خوردن شــام دیرهنگام نیز با 
افزایش وزن ارتباط دارد. البته اگر این دیرهنگام شام خوردن با برخى عوامل 
دیگر ترکیب شــود، تأثیرش افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال افرادى که 
صبحانه را سبک و شــام دیرهنگام و پرکالرى مصرف مى کنند افزایش وزن 
بیشترى نسبت به افرادى خواهند داشت که صبحانه پرکالرى و شام دیرهنگام 
اما کم کالرى مى خورند. این در وضعیتى است که میزان کالرى دریافتى هر دو 

گروه در بازه زمانى 24 ساعته مشابه هم بوده است.
از سوى دیگر بررسى ها نشان مى دهد افرادى که بیشتر کالرى خود را در عصر 
و شب دریافت مى کنند، تا پنج برابر بیشتر از افرادى که بیشتر کالرى خود را در 

ساعات اولیه روز دریافت مى کنند، در معرض چاقى هستند.

جداى از معیار ســاعت روى دیوار ما که تأیید مى کند شام بعد از ساعت 10 در 
هر حالى دیر است اما اگر بخواهیم به صورت دقیق تر شام دیروقت را تعریف 
کنیم، باید این کار را به صورت فرد به فرد انجام دهیم. چرا که مطالعات جدید 
نشان مى دهد افراد از نظر چرخه ساعت درونى مانند هم نیستند. برخى به عنوان 
شــب بیدار یا جغد معروف اند که به صورت معمول شب ها دیرتر مى خوابند و 
بررسى ها نشان مى دهد که ترشح مالتونین (هورمون فعال در چرخه خواب) 
حدود ساعت یک نیمه شب در بدن آنها آغاز مى شود. در مقابل افراد صبح بیدار 
معروف به چکاوك آغاز ترشح مالتونین در بدن شان حدود 7 شب است. بر این 
اساس امروزه محققان غالباً زمان مناسب خوردن شام را نه بر مبناى ساعت که 
بر مبناى فاصله آن تا زمان خواب تعیین مى کنند. توصیه متخصصان صرف 
شام با فاصله حداقل دو تا سه ساعت با زمان خواب است. اگر شما بتوانید چنین 
فاصله اى را رعایت کنید به احتمال زیاد مى توانید خود را از عوارض خوردن شام 

دیرهنگام مصون دارید.

آه کشیدن نوعى تنفس عمیق و طوالنى است که با یک تنفس عادى شروع مى شود و 
سپس یکى دو ثانیه طول مى کشد تا این نفس را بیرون بدهید. ما اغلب آه کشیدن را با 

احساساتى مانند اندوه، غم و یا خستگى مرتبط مى دانیم.
آه کشیدن مى تواند در ارتباطات و هیجانات ما نقش داشته باشد و از نظر فیزیولوژیکى 
نیز براى حفظ سالمت عملکرد ریه ها نیز مهم است. اما اگر زیاد آه مى کشید چه دلیلى 

مى تواند داشته باشد؟ آیا ممکن است عالمت بدى باشد؟ 
وقتى به آه کشیدن فکر مى کنیم، معموًال آن را با هیجانات و احساسات مرتبط مى دانیم. 
اما خیلى از آه هایى که مى کشیم در واقع غیرارادى اند. یعنى ما کنترلى روى آنها نداریم. 
انسان به طور متوسط در عرض یک ساعت، تقریبًا 12 بار ناخودآگاه آه مى کشد. یعنى 
شما هر پنج دقیقه یک آه مى کشید. این آه کشیدن ها در ساقه مغز و توسط سلول هاى 

عصبى تولید مى شوند.
حاال اگر مکرراً آه مى کشید چه دلیلى مى تواند داشته باشد؟ افزایش آه کشیدن ها مى تواند 
با چند عامل مرتبط باشد، مثًال وضعیت روحى و هیجانى، خصوصاً اگر احساس استرس 

یا اضطراب دارید و یا یک عارضه  تنفسى پنهان.
زیاد آه کشیدن مى تواند با برخى از بیمارى هاى تنفســى هم مرتبط باشد. مثًال آسم و 
بیمارى مزمن انسدادى ریه. سایر عالئم در این عوارض شامل تند تند نفس کشیدن یا 

احساس نیاز به هواى بیشتر براى تنفس مى باشد. 
به طور کلى آه کشیدن خوب است. آه کشــیدن، نقش فیزیولوژیکى مهمى در عملکرد 

ریه ها دارد اما دقیقاً چطور؟ وقتى شما به طور طبیعى نفس مى کشید، کیسه هاى کوچک 
هوایى در ریه هایتان ممکن اســت گاهى ناگهان جمع شوند و این اتفاق، تأثیر منفى بر 

عملکرد ریه گذاشته و از تبادل هوایى که در این عضو روى مى دهد مى کاهد.
آه کشیدن کمک مى کند تا از این تأثیرات پیشگیرى شود. آه کشیدن به علت اینکه یک 
تنفس عمیق و طوالنى است مى تواند بیشتر کیسه هاى هوایى ریه تان را ُپر کند. زیاد آه 
کشیدن مى تواند نشان دهنده  یک مشــکل پنهان تنفسى یا اضطراب کنترل نشده و یا 

افسردگى باشد. اما آه کشیدن مى تواند احساس اندوه نیز ایجاد کند.
اما اگر متوجه شدید زیاد آه مى کشید، چند عامل مى تواند علت آن باشد:

■ عوامل استرس برانگیز در زندگى امروز اصًال کم نیستند و مى توانند شامل استرس هاى 
فیزیکى و روحى و روانى باشند. وقتى شما دچار استرس فیزیکى یا هیجانى مى شوید، 
تغییرات زیادى در بدنتان رخ مى دهد. این تغییرات شــامل افزایش ضربان قلب، عرق 
کردن و ناراحتى گوارشى مى شود. اتفاق دیگرى که در زمان استرس روى مى دهد، تند 
شدن الگوى تنفس است که مى تواند احســاس تنگى نفس به شما دهد و با آه کشیدن 

همراه باشد.
■ طبق یافته ها، زیاد آه کشیدن مى تواند در برخى از اختالالت اضطرابى نقش داشته 
باشد از جمله اختالل پانیک، اختالل استرس پس از ضایعه و فوبیا. اما هنوز معلوم نیست 
آیا زیاد آه کشیدن با این اختالالت مرتبط است یا اینکه عالمتى از این اختالالت است. 

■ عالوه بر استرس و اضطراب، شرایط روحى دیگرى هم مى توانند باعث آه کشیدن 
شوند از جمله اندوه یا ناامیدى. به همین دلیل افراد افسرده ممکن است مکررتر آه بکشند.
■ زیاد آه کشیدن مى تواند با برخى از بیمارى هاى تنفسى هم مرتبط باشد. مثًال آسم و 
بیمارى مزمن انسدادى ریه. سایر عالئم در این عوارض شامل تند تند نفس کشیدن یا 

احساس نیاز به هواى بیشتر براى تنفس مى باشد.

«به» به دلیل خاصیت زیاد به «سیب طالیى» هم معروف است. تقریباً از تمام قسمت هاى 
آن استفاده مى شــود و خواص دارویى و غذایى بســیارى دارد اما در سبد میوه  خانواده ها 
ناشناخته و مهجور مانده است. اگر تصور شما بر این است که «به» را فقط مى توان براى 

درست کردن مربا  و کمپوت استفاده کرد، کامًال در اشتباه هستید!
سید مرتضى صفوى، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه  درباره خواص میوه «به»، اظهار 
کرد: بهتر است «به» را با آب سرد بشویید، هسته مرکزى آن را جدا کنید و برش هاى آن  
را در آب بپزید. این میــوه خواص درمانى زیادى دارد؛ از جملــه اینکه مى توان براى رفع 

افسردگى، زخم معده و بیمارى هاى قلبى استفاده کرد.
 A، وى با بیان اینکه «به» از نظر ویتامین ها و امالح بسیار قوى است و حاوى ویتامین هاى
B،C، فیبر، روى، فسفر، کلسیم، مس و آهن است، ادامه داد: از نظر خواص ضدالتهابى، 

این میوه به دلیل داشتن ویتامین C که یک آنتى اکسیدان است، تقریباً مى تواند 25 درصد 
نیاز روزانه بدن به این ویتامین را تأمین کند.

این متخصص تغذیه یادآور شــد: ویتامین C به سیســتم ایمنى بــدن کمک مى کند و 
آنتى اکســیدانى مانند ویتامین C بر روى التهابات بدن اثر کرده و آن را درمان مى کند؛ 
ضمن اینکه براى بیمارى هاى متابولیکى مانند دیابت، فشــار خون، بیمارى هاى قلبى و 
عروقى، سرطان و کبد چرب بسیار مفید است. براى درمان بیمارى درماتیت و سیستیت که 

بیمارى هاى پوستى هستند، مى توان از «به» استفاده کرد.
صفوى با بیان اینکه «به» براى افراد دچار آلرژى بســیار مفید اســت، گفت: «به» میوه 
کم کالرى بوده و هر 100 گرم آن 57 کالرى دارد و براى افرادى که مى خواهند معده خود را 
پر نگه دارند اما چاق نشوند بسیار مطلوب است؛ ضمن اینکه سدیم، کلسترول و چربى اشباع 

آن نیز بسیار پایین بوده و براى افراد چاق و داراى اضافه وزن بسیار مفید است.
این متخصص تغذیه با بیان اینکه میوه «به» براى درمــان زخم معده که در اثر مصرف 
برخى مواد غذایى ایجاد مى شود، مفید اســت و باعث آرامش دستگاه گوارش مى شود، 
افزود: «به» براى درمان بیمارى هاى هموروئید، بواســیر، کولیت، اسهال و عفونت هاى 

روده اى نیز مناسب است.
وى خاطرنشان کرد: مصرف آن در کودکان مشکلى ایجاد نمى کند؛ ضمن اینکه روند پیرى 

را کاهش داده و براى بیمارى هاى مغزى و قلبى مفید است.
این متخصص تغذیه با اشــاره به خواص دیگر میوه «به»، بیان کرد: به براى کسانى که 
دچار تهوع مى شوند بسیار مفید بوده و یک میوه ضدویروس است و در ایام سرماخوردگى 
مصرف آن را توصیه مى کنیم. کنترل کننده فشار خون و پایین آورنده کلسترول خون است 
و به دلیل داشتن ویتامین C و آنتى اکسیدان، با رادیکال هاى آزاد که براى بدن بسیار مضر 

بوده و ایجاد سرطان مى کنند مبارزه مى کند.
صفوى با اشــاره بــه اثــرات مثبت میــوه «بــه» در کاهــش فشــارهاى عصبى، 
ابــراز کــرد : بــه در کاهــش اســترس، ناراحتى هــاى چشــم و بیمارى هــاى کبد 

بسیار مفید بود؛ ضمن اینکه براى بهبود روند بیمارى هاى تنفسى و آسم هم مفید است.

پژوهشــگران آمریکایى در بررســى جدیدى دریافتند هر 
چه زمان رفت و آمد با خودرو بیشــتر باشــد، امــکان قرار 
گرفتن در معرض مواد شیمیایى سرطان زا نیز بیشتر خواهد 

بود.
اگرچه بیشــتر پژوهش هــاى مرتبط با آلودگــى خودرو، بر 
آالینده هاى خارجى تمرکز دارند که به داخل وســیله نقلیه 
نفوذ مى کنند اما این پژوهش نشــان مى دهد مواد شیمیایى 
که از داخل خودرو سرچشــمه مى گیرند نیز مى توانند عاملى 

براى نگرانى باشند.
«دیوید ولز»،  استادیار دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید گفت: نتایج 
این پژوهش، غیرمنتظره بودند. من در این مورد تردید داشتم 
زیرا تصور نمى کردم که در یک بازه کوتاه زمانى، به نتایج قابل 

توجهى دست پیدا کنیم.
اکثریت کاربران تردمیل براى الغرى و تناسب اندام 
از آن استفاده مى کنند اما گروهى هستند که خیلى زود 
مى خواهند الغر شوند و بى محابا از تردمیل استفاده 
مى کنند و این موضــوع موجب مى شــود تا فرد در 

معرض آسیب قرار بگیرد.
اصوًال هر حرکت تمرینى که بدون آمادگى جسمانى 
و با شــدت زیاد در مدت زمان کم انجام گیرد، موجب 
بروز آسیب ورزشى مى شود. زانو بیشترین جایى است 
که هم در معرض آسیب مى باشد و هم نقطه اى از بدن 
است که بیشترین بار و وزن را تحمل مى کند و هنگامى 
که در مدت زمان طوالنى فشار زیادى به آن وارد شود، 
دچار تغییرات شبیه آرتروز مى شود، یعنى غضروف آن 
ساییده شده و درد و مشکالت دامنه حرکتى مفصل به 

وجود مى آید.
از دیگر مشــکالتى که ممکن اســت تردمیل براى 
بدن به وجود آورد، آســیب عضالت انــدام تحتانى 
على الخصوص پشــت ران، ران و ســاق پاست؛ این 

موضوع هم بــه دلیل کار کشــیدن بیــش از حد از 
عضالت هنگام کار با تردمیل اســت زیرا هنگام کار 
با تردمیل، مسافت پیموده شده از نظر ظاهرى مخفى 
مى ماند به همین دلیل مقدار شدت ورزش و مسافت 
پیموده شده، کمتر از حد واقعى تخمین زده مى شود. 
با شدت بیشتر ورزش، فرد بیشــتر در معرض آسیب 

قرار مى گیرد.
یکى دیگر از آســیب هایى که ممکن اســت توسط 
تردمیل به بدن وارد شــود، اســتفاده از آن با شــیب 
مى باشــد. افرادى که از انواع شیب دار آن به شکل نا 
مناسبى استفاده مى کنند، هم به آسیب مفاصلى مثل 
مفصل لگن و مچ پا و زانو دچار مى شوند و هم به شکل 
غیر ارادى شدت ورزش کردن را بیشتر مى کنند و به 

خود آسیب مى زنند.
هنگامى که شیب یا ســرعت تردمیل مناسب نباشد، 

ممکن است با فشــار بر دستگاه 
قلبى-عروقــى، باعث بروز 
عوارض قلبى مانند اختالل 
خون رسانى به قلب و حتى 

سکته قلبى بشود؛ سرعت زیاد و 

نامناسب با وضعیت آمادگى جسمانى فرد، موجب زمین 
خوردن و یا بدتر شدن وضعیت بیمارى او مى شود.

در ضمن پیــش از اســتفاده از تردمیــل کاربر باید 
مطلع شــود که دچار مشــکالت ارتوپدى هست یا 

نه تا مشخص شــود مجاز به اســتفاده از تردمیل 
است  یا خیر و یا با چه ســرعتى مى تواند از این 

دستگاه استفاده کند.

چرا زیاد 
آه مى کشید؟

داروى فشارخون را قبل از خواب 
مصرف کنید

نقش زنگ هشدار ساعت صبحگاهى 
در میزان هوشیارى

خواب» و همچنین «اختالف ناچیز بین میزان فشارخون در طول روز و شب» از عوامل 
 خطرزاى مهم در بروز مشکالت قلبىعروقى هستند.

افزایش وزن ما یا موفقیت  اینکه چه ســاعتى از روز غذا مى خوریم در میزان
3ما در کاهش وزنمان تأثیردارد. مثًال افرادى که ناهار خود را پیش از ساعت 3

ند دا ز کاهش د شت ت فق ند خ

0جداى از معیار ســاعت روى دیوار ما که تأیید مى کند شام بعد از ساعت10 در 
هر حالى دیر است اما اگر بخواهیم به صورت دقیق تر شام دیروقت را تعریف 
د د ات طال که ا ده ا ان د ف ه د تف ه ا کا ا د ا کن

احساس نیاز به هواى بیشتر براى تنفس مى باشد.ملکرد 

5ند 25 درصد

ک مى کند و
مان مى کند؛

هاى قلبى و 
سیستیت که 

: «به» میوه 
معده خود را
 چربى اشباع

ر اثر مصرف 
شمى شود،

عفونت هاى 

ه روند پیرى 

ى کسانى که 
رماخوردگى

ل خون است 
ن بسیار مضر 

اى عصبى،
 هــاى کبد 

فید است.

نوع!
وقت، مم

ناهار و شام دیر
از این میوه شگفت انگیز 

غافل نشوید

مواد سرطان زا روى صندلى خودروها

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به رسول شاه نظرى با وکالت رسول حق شناس و آقاى 
على اصغر انصارى  دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته به طرفیت شما 
به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 369 ش 7 ح ثبت و وقت رسیدگى به  یک شنبه 
تاریخ 25 / 12 / 98 ساعت 45 / 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 763470 /م الف. مدیر دفتر شعبه 7 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر / 11/293 
اخطار اجرایى

محکوم علیه حبیبه عیسى زاده فرزند محمدرضا مجهول المکان و محکوم له صادق شنوایى 
فرزند رضا على بنشانى شاهین شهر خ مخابرات فرعى 7 شــرقى پ 276 به موجب راى 
شماره 314 تاریخ 25 / 9 / 98 حوزه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
محکوم علیه محکوم است به استرداد مبلغ 000 / 300 /8 ریال در حق محکوم له پرداخت 

هزینه هاى اجرا در حق صندوق دولت برعهده محکوم علیه است .  ماده 34 قانون اجراى 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   757796 /م الف.  محمود باقرى   -  قاضى شعبه اول  

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/294 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان غالم عباس عطایى دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه خودرو به طرفیت خوانده امید دهداریان به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
98 / 559 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 16 / 1 / 99 ساعت 5 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 763466/م الف. 

مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/295 

 مقدار شدت ورزشو مسافت 
واقعى تخمین زده مى شود.  د
فرد بیشــتر در معرض آسیب 

هایى که ممکن اســت توسط 
ـود، اســتفاده از آن با شــیب 
ز انواع شیب دار آن به شکل نا 
ند، هم به آسیب مفاصلى مثل 
و دچار مى شوند و هم به شکل 
ش کردن را بیشتر مى کنند و به 

ـرعت تردمیل مناسب نباشد، 
ر دستگاه 

 بروز 
الل
حتى

ت زیاد و 

مطلع شــود که دچار مشــکالت ارتوپدى هست یا 
نه تا مشخص شــود مجاز به اســتفاده از تردمیل

است  یا خیر و یا با چه ســرعتى مى تواند از این
دستگاه استفاده کند.

مواظب خطرات تردمیل باشید!
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

به نیکى ها امر کن و خود نیکوکار باش و با دست و زبان بدى ها را 
زشت بشمار و بکوش تا از بدکاران دور باشى و در راه خدا آنگونه 
که شایسته است تالش کن و هرگز سرزنش مالمتگران تو را از 
تالش در راه خدا باز ندارد. براى حق در مشــکالت و سختى ها 
شــنا کن، شــناخت خود را در دین به کمال رســان، خود را براى 
استقامت برابر مشکالت عادت ده، که شکیبایى در راه حق عادتى 
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در راســتاى تحقق عدالت اجتماعى،  پوشــش 
حداکثــرى و گســترش چتر حمایتى ســازمان 
تأمیــن اجتماعــى، کارفرمایــان کارگاه هــاى 
تأمین اجتماعى با به کار گیرى از فارغ التحصیالن 
دانشگاهى در قالب طرح کارورزى مى توانند از  کمک 

دولت برخوردار  شوند.
کارفرمایــان جهــت اطالع بیشــتر به شــعب 

تأمین اجتماعى و یا www.tamin.ir مراجعه کنند.

6767درصد جمعیت درصد جمعیت 
استان اصفهان از استان اصفهان از 

خدمات تأمین اجتماعى خدمات تأمین اجتماعى 
بهره مند هستندبهره مند هستند

روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل 
تأمین اجتماعى استان اصفهان

جمعیت عشایر استان اصفهان به تفکیک ایل- 1387
درصدتعداد جمعیت (نفر)تعداد خانوارنام ایلردیف

53012792852/7قشقایى1
40902400545/3بختیارى2
21410512جرقویه3

960552984100جمع

تعداد خانوار و جمعیت عشایر استان اصفهان به تفکیک شهرستان
درصدتعداد جمعیت (نفر)تعداد خانوارنام شهرستانردیف

48452556048/2سمیرم1
28871694132فریدونشهر2
1038614211/6چادگان3
28514382/7اصفهان (جرقویه)4
32516793/2شهرضا5
754030/8دهاقان6
1508211/5سایر شهرستان ها7

960552984100جمع

وضعیت کلى جامعه عشایر استان اصفهان: اداره کل امور عشایر استان اصفهان طرح ها و برنامه هاي اجرایى 
مناسبى را در استان پیگیري مى نماید. این طرح ها شــامل چهار عنوان کلى، مطالعات مناطق عشایري، 
خدمات پشتیبانى به کوچندگان، عملیات اجرایى اســکان و طرح جایگزینى سوخت فسیلى  مى باشد. به 
عنوان مثال در سال 1388 تعداد 85 فقره پروژه در قالب این چهار طرح با اعتباري بالغ بر 25 میلیارد ریال در 

مناطق عشایري اجرا شده است.
در همین راستا تاکنون 21 جلسه شوراي عشایر استان (با ریاست استاندار و عضویت مدیران دستگاه هاي 
اجرایى مرتبط با ساماندهى عشایر) و گروه هاي کاري تخصصى مرتبط تشکیل شده که مجموعاً 160 مصوبه 

داشته که تاکنون دو سوم این مصوبه ها اجرایى شده اند.
برخى قابلیت ها و توانمندى هاي عشایر و مناطق عشایري: زندگى عشایر استان همیشه با تحرك و تکاپو و 
جنبش همراه بوده و عالوه بر اینکه جامعه اي مولد هستند، آداب و رسوم و سنت هاي فرهنگى و اجتماعى آنها 

از تنوع ویژه و از اصالت اسالمى ایرانى برخوردار است.
انجام آیین نامه هاي ملى و مذهبى، جشن ها، سوگ ها و عزاداري ها، سنت ها و باورها ، الگوي سکونت، انجام 
ورزش هاي بومى و سنتى همانند اسب سواري و تیراندازي، خوراك و پوشاك، لهجه و گویش ها، هنرهاي 
دستى، بازارهاي سنتى و نغمه ها و آهنگ هاي اصیل، شعر و حماسه و ادبیات به همراه شجاعت، سلحشوري 
و دلیري، پرکاري، پاك اندیشى و صداقت، درستکاري، مهمان نوازي و ... اینها نمونه و الگویى از فرهنگ و 

هنر و ورزش در جامعه عشایر هستند، که کمتر تحت تأثیر جاذبه هاي منفى شرق و غرب قرار گرفته است.
* حدود 2 میلیون هکتار از عرصه ها و حوضه آبخیز (سرشاخه هاي کارون- دز- زاینده رود) و 53 درصد مراتع 

ییالقى استان در قلمرو استقرار عشایر مى باشند.
* میزان متوسط بارندگى سالیانه در مناطق ییالقى عشایري استان عمدتاً بیش از 500 میلیمتر است؛

* وجود مکان هاي مناسب گردشگري در مناطق استقرار عشایر و... ؛
* وجود اتحادیه تعاونى هاي عشایري استان و شرکت هاي تعاونى عشایري در مناطق استقرار عشایر؛

* وجود نیروي جوان، کم توقع، خواهان کار، سختکوش و متخصص در امر دامداري و کشاورزي؛
* تولید سالیانه بیش از 11000 واحد انواع صنایع دستى (قالى، گلیم، گبه و...)؛

* در اختیار داشتن بیش از 1/4 واحد دامى استان؛
* تأمین حدود 10000 تن گوشت قرمز مصرفى استان در هر سال (25 ٪)؛

* تولید انواع فرآورده هاي لبنى (شیر، ماست، کره، پنیر و...) و
* تولیدات زراعى و باغى در بیش از 15400 هکتار زمین کشاورزي ( 1/3 سیب تولیدي شهرستان سمیرم 

متعلق به عشایر استان مى باشد).

مقام معظم رهبري :در کشور ما، عشایر مایه عزت و امام خمینى (ره): عشایر ذخایر این مملکت اند
ریاســت محترم جمهوري: وظیفه دولت تالش براي افتخارند

تحقق خواسته هاي عشایر و روستائیان است

مشخصات کلى جامعه عشایر استان اصفهان 

پروژه هاي عمرانى آماده افتتاح و بهره برداري در دهه فجر سال 1398 اداره کل امور عشایر استان اصفهان (ارقام به میلیون ریال)

شهرستان محل نام و عنوان پروژهردیف
اجرا

خانوار 
توضیحاتاعتبارسال پایانسال شروعبهره بردار

20139713981200اصفهانقنات اسدآباد1
1013981398300اصفهاناحداث استخر ذخیره آب2
613981398200اصفهانمنابع ذخیره آب شرب3
1513981398550چادگانمرمت و کول گذارى قنات4
2013981398600چادگاناحداث استخر ذخیره آب5

تأمین آب شرب انسان و دام 6
بهسازى چشمه و اجراى 1213981398105چادگانمنطقه پرمه

خط انتقال آب

تأمین آب شرب انسان و دام 7
بهسازى چشمه و اجراى 101398139860چادگانمنطقه دره گاو

خط انتقال آب

90000 6513941398فریدونشهراحداث سد خاکى گاوخفت8
ملى

1/5 میلیون متر مکعب 
ظرفیت آبگیرى

اصالح، بازگشایى، مرمت و 9
800139813981100فریدونشهرزیرسازى جاده هاى عشایرى

15013982700فریدونشهراحداث ابنیه فنى10

احداث استخر ذخیره آب 11
1013971398500شهرضاکشاورزى

1213971398600شهرضامنابع ذخیره آب شرب12
200139813986000شهرضاجاده هوك به هرندى13
50139713988500شهرضابرق جرکان14
4013971398700شهرضاجاده آق چشمه15
400139613983500شهرضااحداث پل16
1013971398250شهرضاانتقال آب کشاورزى با لوله17

احداث استخر ذخیره آب 18
513971398225دهاقانکشاورزى

513971398150دهاقانانتقال آب کشاورزى با لوله19
813971398400دهاقانمنابع ذخیره آب شرب20
12 باب24139813981800سمیرماحداث منبع ذخیره آب شرب21

اجراى شبکه برق منطقه سگ 22
5139613982500سمیرمدوان

دره ماسینه پادنا2013981398927سمیرمزیرسازى جاده عشایرى23
باغ شهباز پادنا8139813982000سمیرمزیرسازى جاده عشایرى24
جاده زالى آباد پادنا20139813981530سمیرمزیرسازى جاده عشایرى25
جاده تل چنگى وردشت180139813981900سمیرمزیرسازى جاده عشایرى26

کمپ ایل وردشت12013981398300سمیرمزیرسازى جاده عشایرى27

اسدآباد به صولک 350139813982040سمیرمزیرسازى جاده عشایرى28
وردشت

براساس سرشماري مرکز آمار ایران در سال 1387 جمعیت عشایر استان 9232 خانوار با 51063 نفر در ییالق و 373 خانوار با 1921 نفر در قشالق (جمعاً 9605 خانوار با 52984 نفر) مى باشد.

شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروى برق اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ســتاد)" به آدرس www.setadiran.ir انجام مى گردد. (تماس با کارفرما در صورت لزوم در ســاعات ادارى با شماره هاى تماس 37871781 و 

37871785- 031 داخلى 8017)
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز پنجشنبه مورخ 1398/11/24 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1398/11/30

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): ضمانت نامه بانکى معتبر یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4101121130232162 نزد بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران به نام پرداخت درآمد شرکت تولید نیروى برق اصفهان

مهلت و محل تحویل پاکت هاى مناقصه: نســخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات مناقصه بایستى حداکثر تا ســاعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ 
1398/12/12 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى گردد. ضمناً صرفاً پاکت (الف) به صورت فیزیکى تحویل امور تدارکات و قراردادهاى 
شرکت تولید نیروى برق اصفهان به نشــانى اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، خیابان نیروگاه، جنب ساختمان معاونت بهره بردارى، کدپستى 

8178615651 گردد و پاکت هاى (ب) و (ج) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت بارگذارى گردد.
زمان و محل بازگشایى پاکت هاى مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/12/12 سالن جلسات شرکت تولید نیروى برق اصفهان

سایر شرایط مناقصه: 
1- به پیشنهادهایى که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- اطالعات تماس ”سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد)“ جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن ): 
مرکز تماس: 27313131- 021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 (اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتان ها در ســایت ســامانه

 www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر" موجود است.)
3- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود مى باشد.

4- ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى ذیل مشاهده کنید.
www.setadiran.ir   www.tpph.ir   http://iets.mporg.ir

آگهى مناقصه هاى عمومى دو مرحله اى شماره 98/1022 و 98/1023

شرکت تولید نیروى برق اصفهان

نوبت اول

م الف: 767395

شماره 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و الزامات ورود به مناقصه(شرکت در مناقصه)- ریال

با ارزیابى انجام مى شود.252/000/000خرید چرخ دنده بول گیر و هوزینگ توربین گازى نیروگاه هسا98/1022
با ارزیابى انجام مى شود.2/500/000/000تأمین تجهیزات و بهینه سازى سل دو برج خنک کننده واحد سه نیروگاه اصفهان98/1023


