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چاشنى پرطرفدارى که قاتل خاموش است12 تخلف انتخاباتى در شهرستان اصفهان گزارش شدیک دهه با مردان فاتح اسکارادعاى عجیب رسانه انگلیسى در مورد جهانبخش  از بابت باشو خیالتان راحت سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دیفن باخیا 
ممکن است 
شما را بکشد!

چهارباغ پوست مى اندازد 
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کشف یک آبراه تاریخى 
در چهارباغ عباسى

توقیف کامیون بنز 
با 100 کیلو تریاك 

اقامت نوروزى 
در هتل 

چقدر خرج برمى دارد؟ 

5

خسارت 
سرماى شدید 
در اصفهان

دیفن باخیا از گیاهان زینتى همیشه سبز و چند ساله است. این گیاه 
بسیار مقاوم بوده و به دلیل نگهدارى ساده، به عنوان گیاه آپارتمانى 
در اکثر خانه ها دیده مى شود. نام فارسى آن یعنى سم برگ به سمى 
بودن برگ هاى دیفن باخیا اشاره دارد. شیره گیاه سمى دیفن باخیا 

حاوى بلور هاى کلسیم اگزاالت معروف به رافید ...

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفت: سرماى شدید هوا در روزهاى چهارشنبه و 
پنج شنبه هفته گذشته خسارت هایى به خودروها 
و لوله هــاى آب در اصفهان و بســیارى دیگر از 

مناطق این استان وارد کرد.
منصور شیشه فروش در گفتگو با «ایرنا» افزود: 
چهارشــنبه 23 بهمن، اصفهان ســردترین روز 
سال را با 8 درجه ســانتیگراد زیر صفر پشت سر 
گذاشت و این سرماى کم ســابقه باعث متوقف 
شدن تعدادى از خودروهاى سوارى در جاده ها و 

همچنین یخ بستن و...
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تفریح روى برف ، تفریح روى برف ، 26302630 متر  متر 
باالتر از سطح دریاباالتر از سطح دریا

پیست اسکى فریدونشهر این روزها میزبان هزاران نفر پیست اسکى فریدونشهر این روزها میزبان هزاران نفر 
در بام ایران استدر بام ایران است

3

از تغییر نوع مبلمان و مدل چراغ ها تا رنگ غالب قدیمى ترین خیابان اصفهان

آنالیز 4 گل طالیى پوشان در امارات

روزى که راست العین چپ شده بود
هر چهار گل تیم فوتبال سپاهان از سمت راست خط دفاعى العین زده 

شد.
سپاهان در هفته اول رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا توانست برخالف 
ســه نماینده دیگر فوتبال ایران نتیجه بســیار خوبى بگیــرد و حاال با 

امیدوارى زیاد به رقابت هاى پیش رو ...
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

به اقدام 
علیه منافع ایران 

پاسخ کوبنده 
مى دهیم

سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ایران:

ایرانى ها ترکیه را قرق کرده اند!
بعد از خرید فراوان خانه، حاال نوبت به ثبت گسترده شرکت رسیده است

5

ایناین
 عـادى نیست! عـادى نیست!

3
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بهترین بازیگر مرد بهترین بازیگر مرد 
جشنواره فجر را جشنواره فجر را 
بیشتر بشناسیدبیشتر بشناسید

سالروز والدت دخت پیامبر اسالم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) را تبریک مى گوییم 
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سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ایران 
در واکنش به ادعاها و تهدیدات یکــى از مقامات رژیم 
صهیونیستى اظهار کرد: جمهورى اســالمى ایران در 
برابر هرگونه تجاوز و یا اقدام احمقانــه این رژیم علیه 
منافع کشورمان در ســوریه و منطقه پاسخى کوبنده و 

پشیمان کننده خواهد داد.
 سید عباس موســوى با اشــاره با ماهیت تروریستى و 
اشغالگرى رژیم صهیونیســتى افزود: شالوده و ماهیت 
این رژیم در طول 70 سال گذشــته بر اشغال سرزمین 
فلسطین و کشورهاى همسایه، کشــتار، غارت اموال، 
ترور و  تجاوز بنا شــده اســت. وى در ادامه تأکید کرد: 

حضور جمهورى اسالمى ایران در ســوریه به دعوت و 
توافق با دولت این کشــور و با هدف مبارزه با تروریسم 
مورد حمایت آمریکا و اسرائیل انجام شده و کشورمان در 
حراست از حضور در سوریه و دفاع از امنیت ملى و منافع 
منطقه اى خود لحظه اى درنگ و مماشات نخواهد کرد 
و در برابر هرگونه تجاوز و یا اقدام احمقانه، پاسخى قاطع 

و کوبنده خواهد داد.
ســخنگوى وزارت امور خارجه در پایــان تصریح کرد: 
جمهورى اســالمى ایران تهدیــدات و اظهارات جنگ 
طلبانه رژیم اشــغالگر قدس را در مجامع بین المللى نیز 

پیگیرى خواهد کرد.

امام جمعه موقــت تهران گفت: حضور پرشــور مردم 
در انتخابــات موجب مى شــود تا تصمیم و نظرشــان 

برسرنوشت آنها حاکم شود.
حجت االســالم کاظم صدیقى در گفتگو بــا «ایلنا» 
درخصوص انتخابــات آتى مجلس و لزوم مشــارکت 
مردم در انتخابــات، گفت: حضور مــردم در انتخابات 
از یک سو یک وظیفه دینى محســوب مى شود چرا که 
مردم ما ولــى فقیه را نایب امــام زمان(عج) مى دانند و 
وقتى ایشان مطلبى را از مردم مى خواهد، مردم احساس 
وظیفه مذهبى و دینى مى کنند. وى در ادامه انتخابات را 
محلى براى تعیین سرنوشت مردم به دست آنها برشمرد 

و تصریح کرد: مســئله دیگر این اســت که مردم باید 
درخصوص سرنوشت خود حساس باشند، عدم حضور 
در انتخابات یعنى بى توجهى مردم به سرنوشت خودشان 
لذا الزم است که در انتخابات حضور پرشور داشته باشند 

تا تصمیم و نظر خودشان بر سرنوشت آنها حاکم شود.
امام جمعه موقت تهــران با تأکید بر لزوم مشــارکت 
حداکثرى مردم در انتخابــات، اظهار کرد: حضور مردم 
در پــاى صندوق هاى رأى در صحنــه بین المللى پیام 
دارد، اگر مشــارکت مردم پررنگ باشد دشمن مأیوس 
خواهد شــد اما اگر حضور مردم کمرنگ باشد، دشمن 

گستاخ خواهد شد.

به اقدام علیه منافع ایران 
پاسخ کوبنده مى دهیم

حضور کمرنگ پاى صندوق 
رأى، دشمن را گستاخ مى کند

دست دادن، فعالً ممنوع!
   ایسنا | رئیس دانشگاه علوم پزشکى اراك 
از راه اندازى پویش نه به دست دادن در زمان 
شــیوع بیمارى هاى حاد تنفسى خبر داد. سید 
محمد جمالیان افزود: ما توقــع داریم حداقل 
در زمان شیوع بیمارى هاى واگیر به خصوص 
بیمارى هاى حاد تنفسى مانند آنفلوآنزا و در حال 
حاضر که کرونا ویروس در جامعه جهانى شیوع 
پیدا کرده است، مردم از دست دادن با یکدیگر 

و روبوسى کردن بپرهیزند.
 وى تصریح کرد: در همین راســتا پرســنل و 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکى استان مرکزى 
تا اطالع ثانوى از دست دادن و روبوسى کردن 

خوددارى مى کنند.

خودکشى بعد از خودکشى 
   روزنامه خراســان | ســاعت 16 و 15 
دقیقــه دوشــنبه 21 بهمن امســال مأموران 
کالنترى 140 باغ فیــض در تهران در جریان 
مرگ خودخواســته پســر 19 ســاله اى در 
خانه شان قرار گرفتند و تیمى از مأموران براى 
تحقیقات بیشتر به محل اعزام شدند. این پسر 
جوان خود را حلق آویــز کرده و به زندگى خود 

پایان داده بود. 
پســر جوان در موبایلش نوشــته بود: «لعنت 
به این دنیــا، دیگــر تنهایت نمى گــذارم و 
مى آیم پیشــت». مأمــوران در تحقیقات پى 
بردند که 40 روز قبل دوســت این پسر جوان 
نیز خودکشى کرده و بخاطر او به زندگى خود 

پایان داده است.

قرعه کشى؟!
   سینماسینما | امیر حسین علم الهدى، 
از مدیران سابق ســینمایى در اینستاگرام خود 
نوشت: «قرار است طبق آیین نامه اکران فیلم 
در سال آینده که در سال آخر دولت تدبیر و امید 
به تصویب رسیده اســت، فیلم هاى سینمایى 
طى آیین  قرعه کشى به سینماها راه یابند! قابل 
پیش بینى بود شــروع خوب این دولت و پایان 
تراژدى آن که در هر حیث بازى را باخته است! 
فقط تصور کنید سرمایه گذاران سینما در سال 
آینده با چه تصویرى از سینما مى خواهند در آن 

سرمایه گذارى کنند!»

ردکرونا 
در جشنواره موسیقى 

   رکنا | اجراى «پلوان حمیداف» از کشــور 
ترکمنســتان در قالب سى و پنجمین جشنواره 
موســیقى فجر که قرار بود امروز شنبه برگزار 
شــود، به دلیل حضور پیدا نکــردن این گروه 

برگزار نمى شود.
 بنا براعــالم وزارت خارجــه، وزارت فرهنگ 
کشور ترکمنســتان به دلیل شــیوع بیمارى 
کرونا در منطقه و با توجه به مســدود شــدن 
مرز زمینى ترکمنستان با ایران، به گروه پلوان 
حمیداف، براى اعــزام به ایــران و حضور در 
سى و پنجمین جشــنواره موسیقى فجر مجوز

 نداده است.

اصرار سفر به چین!
   روزنامه شرق | کرونا تورهاى نوروزى 
چین را لغو کرده است و آژانس هاى مسافرتى 
تهران مى گویند تمامى تور لیدرهایشــان را از 
چین برگردانده اند. البته بــه گفته آژانس هاى 
مســافرتى، همچنان تقاضا بــراى تورهاى 
نوروزى چین وجود دارد و مســافرانى هستند 
که از آژانس ها تقاضا مى کنند برایشان هتل و 
بلیت را رزرو کنند و نیازى به تور لیدر ندارند! از 
آن سمت تورهاى نوروزى کشورهاى آسیاى 
شرقى همچنان برقرار است. هرچند که قیمت 
این تورها پایین تر آمده اســت و برخى از این 

تورها لغو شده اند./1298

شایعات استعفایى!
   تابناك | این روز ها بــه رغم تکذیب هاى متعدد 
مقام هاى دولتــى و نزدیکان رئیــس جمهور درباره 
اســتعفا نکردن رئیس جمهور، خبر اســتعفاى او در 
شــبکه هاى اجتماعى همچنان داغ است. برخى از 
قول منابع موثق و درگوشى شان مى گویند که حسن 
روحانى مى خواسته استعفا کند، اما از او خواسته اند پس 
از برگزارى انتخابات مجلس شوراى اسالمى استعفا 
کند؛ برخــى دیگر هم مدعى اند کــه رئیس جمهور 
درصدد بوده حتى پیش از برگزارى انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى اســتعفا کند که بنا به دالیلى مجبور 

شده استعفا نکند./1293

هجوم ویروس به انقالب
   خبر گزارى حوزه | حجت االسالم و المسلمین 
احمد مروى، تولیت آســتان قدس رضــوى با تأکید 
بر اینکه رمز ماندگارى حوزه هــاى علمیه مقابله با 
تهاجمات مرزهاى اعتقادى مردم است، گفت: امروز 
حوزه انقالبى باید براساس زمان بتواند پاسخ دهد، زیرا 
در همه عرصه ها مبادى انقالب به شدت مورد هجوم 
ویروس ها قرار گرفته است و حوزه انقالبى باید آنها را 

پاسخ دهد./1294

واکنش به تهدید ترور
   ایســنا | ســردار محمدرضا نقــدى، معاون 
هماهنگ کننده سپاه در مراسم اربعین سردار شهید 
سلیمانى و همراهانش خاطرنشان کرد: دشمن تهدید 
مى کند که حاج اسماعیل قاآنى را ترور مى کنیم، باید 
گفت اوًال شــما غلط مى کنید، ثانیًا موشــک هایى 
که به عین االســد خورد مى توانســت بر عرشه ناو 
هواپیمابرتان اصابت کند تا به جاى صد ضربه مغزى، 
هزاران ضربه مغزى روى دستتان مى ماند، اگر دست 
از پا خطا کنید درسى به شما خواهیم داد که تا ابدیت 

بنویسند./1295

نهر، رودخانه و لیست
   جماران | مدیر مســئول روزنامــه «کیهان» 
به لیســت هاى متعدد اصولگرایان براى انتخابات 
مجلس واکنش نشــان داد. حســین شریعتمدارى 
تأکید کرد: هریک از نیرو هاى حاضر در جبهه فراگیر 
انقالب به تنهایى شــبیه یک نهر هستند که طرف 
مقابل به آســانى مى تواند از آن رد شود ولى اگر با 
یکدیگر پیوند بخورند -لیســت واحــد بدهند- به 
رودخانه خروشانى تبدیل خواهند شد که عبور از آن 

ناممکن است!/1296

طلبه 
حقوق بگیر نیست

   خبر گزارى حــوزه | آیت ا... ســید احمد علم 
الهدى، امام جمعه مشــهد گفت: مکــرر مى گویند 
چرا در دانشگاه شهریه مى دهند اما طلبه ها شهریه 
مى گیرند؛ باید گفت که طلبه اى که درس مى خواند 
در همین عرصه دینى خدمت مى کنــد نه اینکه به 
عنــوان کارمند حقوق بگیرد. دانشــجو مدتى درس 
مى خواند تا به تخصصى برســد و با فعالیت مادى، 
اقتصادى و ادارى، درآمد کســب مى کند، ولى طلبه 

درس مى خواند تا طلبه بماند./1297

پیام یامین پور به مردم
   برترین ها | همزمان بــا آغاز تبلیغات انتخابات 
مجلس، وحید یامین پور، فعال سیاســى اصولگرا و 
نامزد این انتخابات از مردم خواســت بهترین فرد را 
انتخاب کنند. او در توییتر خود نوشت: حجم دروغ و زد 
و بند و بى تقوایى که در این روزها از برخى چهره هاى 
سیاســى دیده ام بى سابقه است. اشــرافیت سیاسى 
پیچیده تر از آنچــه گمان مى کــردم عمل مى کند. 
امیدوارم با هدایت خداوند، مردم بهترین ها را انتخاب 

و کید آنها را خنثى کنند.

خبرخوان

به طور معمول با عرضه مدل هاى به روزتر از تلفن همراه، 
ســایر مدل هاى قدیمى با افت قیمت مواجه مى شوند، 
رویه اى که طى دو ســال گذشــته خالف این قاعده را 

تأیید مى کند.
با جهش قیمت ارز در ســال 96 قیمت بسیارى از کاال و 
خدمات رشد شتابانى کرد. این افزایش قیمت به بازار لوازم 
برقى به ویژه تلفن همراه نیز تسرى پیدا کرد به گونه اى 
که بسیارى از مدل هاى قدیمى و از رده خارج تلفن همراه 
با قیمت گزافى به فروش مى رســد. این افزایش قیمت 
ناشى از جهش ارزى در حالى صورت مى گیرد که در دى 
ماه امسال نزدیک به یک میلیون و 600 هزار تلفن همراه 
وارد کشور شد؛ با وجود این، قیمت این کاال تغییر چندانى 

نداشته است.
محمدرضا عالیان، ســخنگوى انجمــن واردکنندگان 
موبایل با اشــاره به قیمت گذارى تلفن همراه در کشور 
اظهار کرد: قیمت تلفن همراه تابعى از قیمت ارز است و با 
نوسانات نرخ ارز شاهد باال و پایین شدن قیمت این کاالى 

استراتژیک هستیم.
ســخنگوى انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: 
یکى از دالیل اصلى در عدم کاهش قیمت تلفن همراه 
که مدل جدیدتر آن به بازار آمده همین نوسانات نرخ ارز 

است، در برخى از فصول سال تولیدکنندگان تلفن همراه 
براى فروش مدل هاى پایین تر اقدام به ارائه تخفیف براى 
فروش محصول مى کنند. وى افزود: به دلیل تحریم هاى 
بین المللى، امــکان خرید کاال به صورت مســتقیم از 
نمایندگى وجود ندارد  به همین دلیل بسیارى از تخفیف ها 

و گارانتى هاى تعویض شامل خریدهاى ایران نمى شود.
عالیان بیان کرد: برخى از فروشندگان ایرانى براى افزایش 
سهم خود از فروش تلفن همراه اقدام به ارائه خدماتى از 
قبیل تعویض تلفن همراه تــا یک هفته مى کنند که این 

موضوع ارتباطى به کارخانه تولید تلفن همراه ندارد.

رئیس نظارت بر امور حیات وحش محیط  زیســت استان 
زنجان با اشــاره به مشاهده گرگ در ســطح شهر زنجان 
گفت: عدم مدیریت پسماند شــهرى دلیل وجود گرگ در 

شهر زنجان است.
پرویز رســتمى اظهار کرد: از اولین بارش برف در استان ما 
شاهد ورود گرگ ها در سطح شــهر زنجان هستیم. وى با 
بیان اینکه اکیپ هاى حیات وحش در اســتان فعال است، 
ابراز کرد: بین یک تا سه اکیپ هر شب در سطح شهر زنجان 

در حال گشتزنى هستند. رستمى، با بیان اینکه گرگ ها از 
سمت دانشگاه علوم پایه وارد سطح شهر و شهرك آزادگان 
مى شــود، تصریح کرد: دلیل وجود گرگ در سطح شهر در 
دســترس بودن غذا براى گرگ در بین زباله هاى شهرى 
است. رستمى با بیان اینکه دانشــگاه علوم پایه پنج اکیپ 
حفاظت در داخل دانشگاه براى حفاظت از دانشجویان فعال 
کرده است، افزود: دانشگاه علوم پایه اقدامات تأمینى را براى 

دانشجویان انجام مى دهد.

مصطفى اقلیما، رئیس انجمن علمى مددکارى اجتماعى 
ایران در گفتگــوى مفصلى که با پایگاه اطالع رســانى 
«خبر فورى» انجام داده، اظهارات جالبى درباره وضعیت 
زندگى زوج ها در ایران بیان کرده اســت. بخش هایى از 

صحبت هاى پدر مددکارى علمى ایران را بخوانید.

  همیشه از سه ماه قبل از عید، دادگاه ها، احکام طالق را 
براى بعد از عید صادر مى کنند به دلیل اینکه آمار طالق 

در سال جارى را کم کنند. 
  ما همیشه به قضات گفتیم کســى که بعد از 20 سال 
مى خواهد طالق بگیرد، مشــکالتش به نهایت رسیده 
اســت، مخصوصًا در مورد خانم ها که مهریه خودشان را 
مى بخشــند، حاال هر یک روز اضافه اى که شما پرونده 
را نگه دارید باعث درگیرى هاى خانوادگى بیشتر و بدتر 
مى شود و نه تنها به تفاهم نمى رسند، بلکه دعواها شدیدتر 
مى شود و بعد از طالق هم همدیگر را نمى خواهند ببینند.

  طالق معلولى از علت هاست. علت مسائل اجتماعى در 
جامعه است وقتى فردى درآمدى ندارد که مخارجش را 
بدهد و هزینه ها چندین برابر شده، معلوم است که دعواى 
خانوادگى شروع مى شــود و طالق پیش مى آید. ما به 
جاى اینکه علت ها را پیدا کنیم صورت مســئله را پاك 
مى کنیم. ما باید علت ها را مشخص کنیم نه اینکه بگوییم 
چرا دارند جدا مى شوند در واقع چراها را حل کنیم تا مردم 

طالق نگیرند.

  من به شــما بگویم در هیچ جاى دنیا وامى به نام وام 
ازدواج وجود ندارد. در تمام کشــورها زمانى انســان ها 
ازدواج مى کنند که بتوانند خرج خودشــان و یکى دیگر 
را بدهند پس با وام ازدواج، کسى نمى تواند ازدواج کند،  
اما در کشور ما چه اتفاقى مى افتد؟ االن مى گویند به زن 
و مرد صد میلیون تومان وام ازدواج تعلق مى گیرد، خب 
جوانى به من مى گوید االن نمى توانم مغازه اى بگیرم، 

رفتم با دخترى صحبت کردم که شناسنامه المثنى بگیریم، 
ازدواج کنیم و بعد وام ازدواج مى گیریم و سپس طالق مى 
گیریم و شناسنامه ها را هم از بین مى بریم. ما با این پول، 
ازدواج هاى صورى را هم داریم، افزایش مى دهیم چون 

وام بى بهره است.
  ازدواج هاى االن به خاطر ازدواج نیســت. در گذشته 
کسى که ازدواج مى کرد فکر مى کرد تا آخر عمر زندگى 

مى کند، یعنى فرد آمادگى ازدواج داشــت که این کار را 
انجام مى داد. االن دختر بخاطر فشــار خانواده به ازدواج 
رضایت مى دهد که از دست حرف مردم راحت شود و اگر 
بگویى این فرد مناسب نیســت مى گوید اگر خوب نبود، 
طالق مى گیرم. به مرد مى گویى چرا از دخترى خوشت 
آمده مى گوید رفتم خانه دختر دیدم پدرش پولدار است و 
گفتند براى دخترشــان خانه هم مى گیرند. این فرد زن 
نمى گیرد بلکه حساب اموال دختر را مى کند. منظور این 
است وقتى ازدواج برپایه زندگى نیست معلوم است طالق 

روى مى دهد. 
  کًال 70 درصــد مردهــا یــک بــار بــه زنشــان 
خیانت مــى کننــد و معمــوًال بعــد از 40 ســالگى 
بــه دلیــل تمکــن مالــى و جذابیــت ظاهــرى 
این اتفــاق مــى افتــد. بعضــى همســر صیغه اى 
مى گیرند که آن هم خیانت است. بزرگ ترین مشکلى 
که خانم ها به ما مراجعه مى کنند خیانت همسر است. در 
هر قشرى این اتفاق مى افتد و اگر عده اى از مردها این 
کار را نمى کنند، نه بخاطر اینکه نمى خواهند بلکه بخاطر 
این است که شــرایط و موقعیت نداشتند. خیانت به این 
دلیل روى مى دهد که مردان احســاس پیرى مى کنند 
و مى خواهند با کسى باشند که به او احساس دلبستگى 
داشته باشند و بعد از مدتى از همسرى که صیغه کرده اند 
جدا مى شوند ولى در زندگى اصلى مشکالت و دعواهایى 

پیش مى آید که به طالق ختم مى شود./1291

رئیس انجمن علمى مددکارى اجتماعى:

70 درصد مردها یک بار به زنشان خیانت مى کنند

چرا کار و بار موبایل هاى قراضه سکه شده است؟ورود گرگ هاى گرسنه به شهر زنجان

اقامت نوروزى در هتل چقدر خرج برمى دارد؟ 
هزینه اقامت در هتل به عوامل زیادى بســتگى دارد که 
مهمترین آن درجه هتل است. اقامت در هتل مى تواند براى 
شــما از صد هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان 

خرج بردارد. 
اگر به دنبال یک اقامت ارزان اما به نســبت با کیفیت در 
برنامه سفرى خود هستید، به شــما هتل هاى یک ستاره 
و 2 ستاره را پیشنهاد مى کنیم. این هتل ها از امکانات اولیه 
همه هتل ها که همان اقامت در یک اتاق ســاده و صرف 
یک وعده صبحانه است، برخوردارند. شما با اقامت در این 
هتل ها احتماًال بتوانید از اینترنت البى اســتفاده کنید. در 
اکثر هتل هاى 2 ستاره، کافى شاپ، خشکشویى و سرویس 
تاکسى وجود دارد که البته هزینه آن بر عهده مشترى است. 
یک شب اقامت در یک اتاق دو تخته این هتل ها مى تواند 

صدهزار تومان تا 300 هزار تومان هزینه داشته باشد.
یک اقامت خوب با قیمت متوســط مى توانــد اقامت در 
هتل هاى 3 ستاره و 4 ستاره باشد. این هتل ها نسبت به دسته 
اول امکانات بیشــترى دارند و نسبت به هتل هاى لوکس 
هزینه کمترى. معموًال اتاق هاى این هتل ها سرویس هاى 
روزانه و صندوق امانات دارند. همچنیــن با اقامت در این 
هتل ها، عالوه بر داشتن امکانات دســته اول، مى توان با 
پرداخت هزینه مجزا از امکاناتى نظیر سالن ورزشى، سالن 
اجتماعات و سالن کنفرانس استفاده کرد. براى اقامت در یک 

اتاق دو تخته این هتل ها باید حدود 150 هزار تومان تا 550 
هزار تومان هزینه کرد.

برترین هتل ها براى تجربه یک زندگى لوکس مناســب 
است. شــما با اقامت در هتل هاى 5 ســتاره و بین المللى 
مى توانید از بهترین امکانات ممکن در یک هتل استفاده 
کنید. هزینه اقامت در یک اتاق دو تخته این هتل ها مى تواند 
300 هزار تومان تا 750 هزار تومان خرج داشته باشد. اگر چه 
اقامت در یک هتل 5 ستاره با امکانات کامل، به نظر بسیار 
دلچسب مى آید ولى باید این نکته پنهان را در نظر داشت که 
ممکن است بسیارى از امکاناتى که ما بابت آن پول پرداخت 

کرده ایم، اصًال قابل استفاده نباشد.

حضور علیرضا جهانبخــش، هافبک ایرانــى برایتون 
انگلیس در کلوپ شبانه در اسپانیا جنجال ساز شد.

نشریه «سان» انگلیس با انتشــار ویدیو و تصاویرى از 

علیرضا جهانبخش، هافبک ایرانــى برایتون به همراه 
سه بازیکن دیگر این تیم در کلوپ شبانه جنجال آفرین 
شد. این رسانه انگلیسى مدعى شد: حضور چهار بازیکن 
برایتون در کلوپ شبانه در اسپانیا که در حال فوت کردن 
در بادکنک ها هستند، دردسرساز شده و باشگاه برایتون 

تحقیقات درباره این موضوع را آغاز کرده است.
بنا بــه ادعــاى این رســانه انگلیســى محتــواى این 
بادکنک ها هنوز مشخص نیست ولى معروف است افرادى 
که در کلوپ هــا از این بادکنک ها استنشــاق مى کنند، 

محتوایش اکسید نیتروز یا همان گاز خنده آور است.
باشگاه برایتون از ویدیو مطلع شده و سخنگوى باشگاه 
انگلیسى درباره این موضوع گفت: باشگاه از ویدیویى که 
در فضاى مجازى دست به دست شده، اطالع دارد و در 

داخل باشگاه به این موضوع رسیدگى خواهد کرد.

ادعاى عجیب رسانه انگلیسى در مورد جهانبخش 

شهروندان ایرانى در سال گذشته میالدى (2019) بیش 
از 900 شرکت در ترکیه ثبت کردند.

جالل ابراهیمى، مدیر مرکــز مطالعات و پژوهش ایران 
و ترکیه گفت: «براســاس آمارهاى ثبت شده، ایرانى ها 
جزو اصلى ترین سرمایه گذاران وارد شــده به ترکیه در 
سال 2019 هستند. در این ســال حدوداً 12 هزار و 600 
شرکت جدید خارجى در ترکیه به ثبت رسیده که حدود 

یک دوازدهم آن مربوط به ایرانى ها مى شود.»
آمار «اتحادیه تبادل کاال و بازرگانى ترکیه» نشان مى دهد 
که در سال گذشته میالدى، 903 شرکت  در ترکیه ثبت 

شدند که دستکم یکى از شرکایشان ایرانى بود.
در ترکیه، به جز ایرانى ها، سورى ها هم رقم قابل توجهى 
از شرکت هاى نوپا با شــرکاى خارجى را در سال 2019 
به خود اختصاص دادند. بــه گفته مدیر مرکز مطالعات و 
پژوهش ایران و ترکیه، «شرکت هاى ایرانى در مرحله اول 

با اجاره دفتر و در مرحله  بعد با خرید ملک، اقامت موقت و 
دائمى دریافت مى کنند و همچنین با پرداخت 250 هزار 

دالر امکان دریافت اقامت (شهروندى) را دارند».
در سال هاى اخیر تقاضاى ثبت شرکت در ترکیه توسط 
شــهروندان ایرانى افزایش یافته؛ تشــدید تحریم هاى 
آمریکا، محدود شدن فعالیت هاى تجارى در داخل ایران 
یا براى ایرانیان در بعضى کشورهاى دیگر، عده اى را به 

ترکیه کشانده است.
سال گذشــته دولت ترکیه بعضى از قوانین مهاجرتى را 
تغییر داد و شهروندى را براى اتباع خارجى آسان تر کرد. 
بنابر اعالم مرکز آمار ترکیه، ایرانى ها در ســال گذشته 
میالدى نزدیک به 5500 خانــه در ترکیه خریدند و بعد 
از عراقى ها دومین خریداران بزرگ مســکن در ترکیه 
بودند؛ این رقم نسبت به سال 2018 نزدیک به 50 درصد 

افزایش داشته است.

بعد از خرید فراوان خانه، حاال نوبت به ثبت گسترده شرکت رسیده است

ایرانى ها ترکیه را قرق کرده اند!
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احراز هویت الکترونیکى 
توزیع دستگاه هاى الکترونیکى احراز هویت رأى دهندگان 
در شعب اخذ رأى استان اصفهان از روز پنج شنبه آغاز شد. 
دبیرستاد انتخابات استان با اشاره به استقرار 3836 شعبه 
اخذ رأى ویژه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شـوراى 
اسالمى در اسـتان گفت: تمام مراحل رأى گیرى در این 
شـعب به جز اخذ رأى با استفاده از این دسـتگاه ها انجام 
مى شـود. على اصغر رفیعى نـژاد افزود: بـراى رأى دادن 

داشتن اصل شناسنامه و کد ملى ضرورى است.

تبدیل ریسباف به مرکز 
نوآورى

سیدحسن قاضى عسگر، معاون هماهنگى امور اقتصادى 
استاندارى اصفهان با اشاره به اینکه کارخانه ریسباف به 
عنوان میـراث ماندگار صنعـت و تاریخ اصفهـان و یکى 
از بقایاى باقیمانده از صنعت نسـاجى اصفهان شـناخته 
مى شـود، اظهار کـرد: در جلسـه هیئت اجرایـى منطقه 
ویژه علم و فناورى بر احیاى مجموعه ریسباف به عنوان 
کارخانـه نوآورى تصمیم گیرى شـد. کارخانه ریسـباف 
دومین کارخانه ریسـندگى اصفهـان، در سـال 1311 با 
مشارکت جمعى از سـرمایه داران در اصفهان راه اندازى 

شد.

حضور اصفهان در 
نمایشگاه صنایع دستى

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نمایشگاه صنایع 
دسـتى تهران شـرکت کـرده و محصـوالت و تولیدات 
صنایع دستى مددجویان شاغل در کارگاه ها را در فضایى 
به مساحت 200 متر مربع در معرض دید بازدیدکنندگان 
قرار داد. این نمایشگاه که همزمان با سیزدهمین نمایشگاه 
گردشگرى برگزار شده و مورد استقبال عالقه مندان قرار 

گرفته امروز شنبه به کار خود پایان مى دهد.

تعویض 
پمپ هاى ایستگاه پمپاژ 

پمپ هاى ایسـتگاه پمپاژ شـماره 3 یزد توسط نیروهاى 
بهره بـردارى آبفـا ورزنه تعویض شـد. کاظمـى، رئیس 
بهره بردارى آبفا ورزنه ضمن اشـاره به این خبر، ایستگاه 
پمپاژ شماره 3 یزد را از جمله نقاط حساس تأمین آب شرب 
شهرهاى نایین و ورزنه دانست. وى گفت: به محض اعالن 
خرابى پمپ توسط نیروهاى بهره بردارى، با اعزام اکیپ 
حوادث آبفا ورزنه ونایین به محـل، این پمپ ها تعویض 
شده و مجدداً وارد مدار بهره بردارى گردید. حداقل قطعى 
آب و تعویض به هنگام قطعات و جلوگیرى از کاهش منابع 

ذخیره آب ازجمله بازتاب هاى این اقدام بوده است.

از سرگیرى اعزام زمینى 
به عتبات

مدیرکل سـازمان حج و زیارت اسـتان اصفهـان گفت: 
اعزام هـاى زمینى عتبات عالیـات از 26 بهمـن (امروز) 
با امن تر شـدن شـهرهاى زیارتى عـراق از مـرز مهران 
از سـرگرفته خواهد شـد. غالمعلى زاهدى با بیان اینکه 
پروازهاى هوایى عتبات برقرار است و در هفته یک گروه از 
زائران ایرانى به زیارت بارگاه اباعبدا... الحسین(ع) مشرف 
مى شوند،  افزود: ثبت نام اینترنتى عتبات عالیات نیز براى 

نوروز آغاز شده و تا 26 بهمن ادامه دارد. 

آسیب شناسى 
تعامل حوزه و دانشگاه 

تعامل حوزه و دانشگاه در نشست هم اندیشى پژوهشکده 
مطالعـات میان  فرهنگـى دانشـگاه آزاد اسـالمى 
آسیب شناسى شد. على اکبر حسین رضا، معاون دانشجویى 
و فرهنگى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آباد در این 
نشست، برگزارى این جلسات را موجب تبادل اندیشه و 
فکر دانست و ابراز امیدوارى کرد که نتیجه آن براى تعالى 
جوان هاى کشور مفید واقع شود. حجت االسالم مسعود 
راعى، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت علم اظهار 
کرد: «عالوه بر اینکه اسـاس هر جامعه بر پایه علم بوده 

نگاه فقه شیعه نیز معطوف به علم است.»

خبر

فرماندار اصفهــان از گزارش و ثبــت 12 مورد تخلف 
نامزدهاى انتخاباتى در این شهرســتان تا روز پنج شنبه 
خبر داد و گفت: این موارد به هیئت هاى نظارت و بازرسى 

انتخابات ارسال شد.
حسین سیستانى در گفتگو با «ایرنا» بدون اشاره به نوع 
تخلف هاى مذکور، افزود: تصمیم گیرى درباره این موارد 
به عهده هیئت نظارت انتخابات است. وى با بیان اینکه 
موارد مجاز و غیر مجاز فعالیت هــا و تبلیغات انتخاباتى 
به نامزدهاى نمایندگى مجلس در شهرســتان اصفهان 
اطالع رسانى شده اســت، اظهار کرد: هر یک از نامزدها 
مى توانند در هر منطقه شهردارى، یک ستاد داشته باشند 

و جلوى هر ستاد یک بنر تبلیغاتى نصب کنند.
فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه سایر تبلیغات مکتوب 
نامزدها اعم از کاغذى باید در ابعاد 50 در 70 ســانتیمتر 
باشد، اضافه کرد: عکس نامزدها در تبلیغاتى مانند تراکت 
و کارت نباید بیشتر از 10 در 15 سانتیمتر باشد. وى درباره 
تبلیغات در فضاى مجازى نیز توضیح داد: همه قوانین و 
ضوابطى که درباره تبلیغات در فضاى حقیقى وجود دارد 
در فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى نیز باید رعایت 
شود هرچند با توجه به گسترش این فضا و استفاده روز 
افزون مردم از آن، الزم است که قوانین و ضوابط مختص 

به آن تدوین شود.

معاون معمارى و شهرسازى شــهردار اصفهان از کشف 
بخشى از آبراه منشعب شــده از محل آبراه اصلى چهارباغ 
عباســى حدفاصل آمادگاه تا مادى نیاصرم در فاز چهارم 

کاوش هاى باستان شناسى در این محور خبر داد.
سید احمد حسینى نیا اظهار کرد: بر اساس اسناد تصویرى 
اواخر دوره قاجار پیش بینى شد که در حدفاصل آمادگاه تا 
مادى نیاصرم براى آبیارى فضاى ســبز چهارباغ و باغات 
اطراف محور بــه احتمال زیاد آبراهى وجود داشــته که بر 
این اســاس پس از دریافت مجوزهاى الزم در خصوص 
کاوش هاى باستان شناسى از پژوهشگاه میراث فرهنگى 
و گردشــگرى کشــور، فاز چهارم عملیات کاوش هاى 

باستان شناســى پروژه چهارباغ طى قراردادى به دانشگاه 
کاشان به سرپرستى دکتر جاورى و گروه کارشناسى محول 
شد. معاون معمارى و شهرسازى شهردار اصفهان با اشاره 
به اینکه بر اســاس کاوش هاى صورت گرفته بخشى از 
آبراه منشعب شده از محل آبراه اصلى یافت شد، ادامه داد: 
گزارش تهیه شده توسط گروه باستان شناسى به پژوهشگاه 
میراث فرهنگى و گردشگرى کشور ارسال شد. وى افزود: بر 
اساس مصوبات صورت جلسه در بهمن ماه سال جارى مقرر 
شد براى حفظ ساختارهاى تاریخى، بقایاى کشف شده در 
کاوش ها با نظر وزارت میراث فرهنگى در ویترین نگهدارى 

شده و در معرض نمایش عموم قرار گیرد.

کشف یک آبراه تاریخى در 
چهارباغ عباسى

12 تخلف انتخاباتى در 
شهرستان اصفهان گزارش شد

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
سرماى شــدید هوا در روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه 
هفته گذشته خســارت هایى به خودروها و لوله هاى 
آب در اصفهان و بســیارى دیگر از مناطق این استان 

وارد کرد.
منصــور شیشــه فروش در گفتگو با «ایرنــا» افزود: 
چهارشــنبه 23 بهمن، اصفهان ســردترین روز سال 
را با 8 درجه ســانتیگراد زیر صفر پشت سر گذاشت و 
این سرماى کم سابقه باعث متوقف شدن تعدادى از 
خودروهاى ســوارى در جاده ها و همچنین یخ بستن 
و ترکیدن لوله هاى آب و انواع کنتورها شد. وى اظهار 
کرد: صبح چهارشنبه تعداد زیادى از خودروها به دلیل 
نداشتن یا کم بودن ضد یخ، به اصطالح جوش آوردند و 
در کنار خیابان ها و بزرگراه ها متوقف شدند و همین امر 

منجر به ایجاد ترافیک در برخى از مسیرهاى ورودى به 
کالنشهر اصفهان شد. شیشه فروش ادامه داد: تعدادى 
از لوله هاى آب که پوشش نداشت نیز به دلیل سرماى 
شدید یخ بست و همین امر منجر به قطع شدن آب در 

برخى از مناطق شد.
شیشــه فروش با بیان اینکه دماى هوا در فریدونشهر 
و بویین میاندشت به 18 درجه زیر صفر رسید، اضافه 
کرد: در این شهرستان ها و سایر مناطق سردسیر استان 
نیز بســیارى از خودروها دچار مشکل شد و همچنین 
مدرســه ها با تأخیر فعالیت خود را آغاز کردند. وى به 
افزایش مصرف گاز در اصفهان در پى سرماى شدید نیز 
اشاره و خاطرنشان کرد: در این دو روز از همه مشترکان 
گاز صنعتى، کشاورزى و اداره ها خواسته شد تا مصرف 

خود را تا جاى ممکن کاهش دهند.

100 کیلوگرم تریاك در بازرسى از یک کامیون بنز در 
اصفهان کشف و توقیف شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان گفت: با اطالع مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اصفهان از انتقال محموله اى افیونى به اصفهان 

وارد عمل شدند. 
 سرهنگ غالمحسین صفرى با اشــاره به شناسایى و 

توقف کامیون سوداگران مرگ در یکى از خیابان هاى 
اصلى شــهر اصفهان افزود: در بازرسى از این کامیون 
100 کیلوگرم تریاك که در اتاق بار خودرو جاساز شده 
بود کشف شد. وى گفت: چهار سوداگر مرگ دستگیر 
و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایى تحویل داده 

شدند.

مدیرعامل شــرکت آب منطقــه اى اصفهان گفت: 
از ابتــداى مهر تاکنون میزان بــارش ها در کوهرنگ 
(چلگرد) ایستگاه شــاخص زاینده رود، 517 میلیمتر 
اســت که 54 درصد کمتر از مدت مشــابه سالى آبى 

پارسال است. 

مســعود میر محمد صادقى افزود: میانگین بلندمدت 
میزان بارش در ایســتگاه چلگرد، 784 میلیمتر است. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهــان گفت: 
80 درصد پهنه استان اصفهان در معرض خشکسالى 

و کم آبى است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان گفت: 
بزرگ ترین طرح در دست اجرا در کوهرنگ است که 
امسال تخصیص اعتبارات آن به صورت باالى 100 
درصد انجام شده و حداکثر تا ســال 1401 به نتیجه 

خواهد رسید.
نعمت ا... اکبرى در چهل و سومین جلسه ستاد راهبرى 
و مدیریت اقتصاد مقاومتى استان اصفهان با رویکرد 
پیگیرى مصوبات این ســتاد در جلســه پیشین که 
در محل اســتاندارى اصفهان برگزار شــد، در جمع 
خبرنگاران در خصــوص پروژه هاى آبــى و بودجه 
تخصیص یافته، اظهار کرد: سه پروژه مهم آبى استان 
تونل و سد کوهرنگ، سامانه آبرسانى به 14 شهرستان 
و طرح بهشت آباد اســت. بزرگ ترین طرح در دست 
اجرا کوهرنگ است که امســال تخصیص اعتبارات 

100 درصدى شده و حداکثر تا سال 1401 به نتیجه 
خواهد رسید.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان اصفهان در 
خصوص سامانه آبرسانى نیز تصریح کرد: سامانه دوم 
نیز امتحان ردیف دار شده است و آب منطقه اى سامانه 
دوم را با توجــه به تبصره 19 با مبلــغ 2700 میلیارد 
تومان به ســرمایه گذار واگذار خواهــد کرد. 1100 
میلیارد تومان منابع داخلــى آب منطقه اى و 1600 
میلیارد تومان از طریق ســرمایه گذار تأمین خواهد 

شد.
همچنین در این پروژه ســرمایه گذار از طرف دولت 
تضمین خرید آب را خواهد گرفــت که دولت حدود 
6000  میلیارد تضمین خرید آب براى مدت 20 سال 

را واگذار خواهد کرد.

جانمایى چراغ هاى بلند و سیاه در چهارباغى که پیش  از این 
در سرتاسر پیاده راه آن فالور باکس هاى سیاه رنگ قرار 
داده شده بود، موجب طرح این پرسش شده که آیا قرار است 
رنگ غالب در چهارباغ عباسى، سیاه باشد؟ مدیر پروژه هاى 
محور چهارباغ عباسى، ضمن اعالم خبر تأیید نوع مبلمان و 
مدِل چراغ هاى چهارباغ، به این سئوال نیز پاسخ داده است.

سعید ســهرابى در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: پایه 
چراغ هایى کــه در حال حاضر در چهارباغ عباســى قرار 
داده شده، دو نمونه از مدل تأیید شده است که براى تست 
نوردهى در قســمتى از چهارباغ قرارگرفتــه و رنگ آن 
نیز قابل تغییر اســت. وى ادامه داد: این چراغ ها نه روى 
سنگفرش محور میانى، بلکه در ردیف درختان چهارباغ 
قرار خواهنــد گرفت و پایه هاى ســنگى آن نیز در خاك 

پنهان خواهد شد.
مدیر پروژه هاى محور چهارباغ عباسى درباره رنگ فالور 
باکس ها نیز گفت: قرار اســت تا عید نوروز بدنه همه این 

گلدان ها با چوب پوشانده شــود و پیمانکار شهردارى نیز 
موظف شده که با برداشتن درختچه هاى فعلى و گلکارى 

داخل این گلدان ها، زیبایى و طراوتشان را دوچندان کند.
سهرابى با اعالم اینکه طرح دو نمونه مبلمان قرار داده شده 
در چهارباغ به تأیید رسیده افزود: خوشبختانه بازخوردهاى 
مثبتى نسبت به مبلمان جدید گرفتیم و به فراخور مکانى 
که در محور میانى در اختیار داریم، از این دو نمونه استفاده 

خواهیم کرد.
مدیر پروژه هاى محور چهارباغ عباسى از تغییر موانع عبور 
خودرو و موتور، در ورودى و خروجى چهارباغ عباسى نیز 
خبر داد و گفت: مدلى را در نظــر داریم که هنوز در ایران 
استفاده نشده و باید آن را در مکانى مشابه تعریف کنیم؛ 
چنانچه موتورسیکلت ها امکان عبور از آن را نداشته باشند 
اما کالســکه و ویلچر بتواند به راحتى از آن عبور کند، در 
آینده اى نزدیک شکل موانع ورودى و خروجى چهارباغ 

هم  تغییر خواهد کرد و زیباتر خواهد شد.

همزمان با گرامیداشــت دهه فجر انقالب اسالمى، 
شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرك صنعتی گلپایگان 

به بهره بردارى رسید.
عیســی بهمنی، معاون فنی شــرکت شهرك هاي 
صنعتی استان در مراسم افتتاح شبکه گاز این شهرك 
گفت: خدمات گازرســانی تا ورودي شــهرك هاي 
صنعتی به عهده اداره گاز استان و در داخل شهرك ها 
و نواحی صنعتی به عهده شرکت شهرك هاي صنعتی 

استان می باشد.
 وي تصریح کرد: شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرك 
صنعتی گلپایگان به طول 7/5 کیلومتر و با هزینه 15 
میلیارد ریال به بهره برداري رسیده است و از این پس 
هر صنعتگري در این شهرك صنعتی درخواست نصب 
علمک گاز کند و شرایط الزم را داشــته باشد مانعی 
براى خدمات گازرســانی به واحد صنعتی وي وجود 

نخواهد داشت.

خسارت سرماى شدید در اصفهان 

توقیف کامیون بنز با 100 کیلو تریاك 

میزان بارش ها در سرشاخه زاینده رود

طرح تونل کوهرنگ تا 1401 تکمیل مى شود

 چهارباغ پوست مى اندازد

بهره بردارى از شبکه داخلی گاز فاز توسعه 
شهرك صنعتی گلپایگان

زمستان است و ساز گردشگرى زمســتانى در بام ایران، 
فریدونشهر کوك شده تا شاه راهى براى رونق اقتصادى 
این منطقه بکر، اما کم برخوردار باشــد. فریدونشــهر با 
2530 متر ارتفاع از ســطح دریا در کنار شــاهان کوه، 
مرتفع ترین سکونتگاه ایران است و غربى ترین شهرستان 

استان اصفهان.
به گزارش خبرگــزارى صدا و ســیما، بــارش برف و 
زمین هاى سپیدپوش زمستان دیدنى است و برف بازى و 
دل به طبیعت برفى زدن تماشایى تر. ما هم براى چشیدن 
این طعم بى نظیر، راهى پیســت اســکى فریدونشهر 

مى شویم در 6 کیلومترى غرب این شهر.
اینجا تنها پیست اسکى اســتاندارد استان اصفهان است 
و عبدالرضا اصالنى، مدیر پیست اســکى فریدونشهر،  
ارتفاع پیســت از ســطح دریا را 2630 متــر و باالترین 
نقطه اش را 3000 متر از سطح دریا مى داند و مى گوید: 
«طول پیست اسکى فریدونشــهر بیش از 2/5 کیلومتر 
است و امکاناتى از قبیل برف کوب، تله اسکى بشقابى، 
زیپ الین به طول 400متر، سورتمه سوارى به ظرفیت 
50 دســتگاه، تله ســیژ براى انتقال به قله 4000 مترى 
شاهان کوه، باالبر آموزشى و تیوپ سوارى کنترل شده با 

ظرفیت 1000 نفر دارد.»
راهنماى یک تور گردشــگرى که 45 مسافر را به اینجا 
آورده، ســرماى زمســتانه فریدونشــهر را لذت بخش 
مى داند و با اشاره به استقبال خوب مسافران از گردشگرى 
زمستانى و پیست اسکى فریدونشــهر مى گوید هر ماه 
چندین گروه گردشگرى را براى تفریح و ورزش به این 

منطقه مى آورد.
به گفته مدیر پیست اسکى فریدونشهر هر هفته هزاران 

گردشــگر و اســکى باز به این منطقه مى آیند و پیست 
روزهاى یک شنبه و سه شنبه بعداز ظهرها و چهارشنبه 
و پنج شنبه و جمعه و روزهاى تعطیل صبح و بعداز ظهر 

آماده خدمت رسانى به مسافران زمستانى است.
عبدالرضا اصالنى امکانات رفاهــى، خدماتى و درمانى 
پیست را براى ما تشریح مى کند؛ پیست داراى پارکینگ 
خودرو به ظرفیت صد دستگاه اتوبوس و 1500 سوارى، 
سالن بزرگ مجهز به سیستم گرمایشــى، رستوران به 
ظرفیت 200 نفر، کافى شــاپ، پنج سوئیت به ظرفیت 
40 نفر، اقامتگاه ویژه اسکى بازان حرفه اى و همچنین 
اورژانس است. پیست داراى پارکینگ خودرو به ظرفیت 
صد دستگاه اتوبوس و1500 سوارى، سالن بزرگ مجهز 
به سیستم گرمایشى،کافى شاپ، پنج سوئیت، اقامتگاه و 

همچنین اورژانس است.
محمود یسلیانى، رئیس هیئت اسکى اصفهان هم با اشاره 
به استقبال اسکى بازان منطقه و استان هاى همجوار از 
این پیست مى گوید: «ورزشکاران اصفهان، چهارمحال و 
بختیارى و لرستان بیش از سایر استان ها از این مجموعه 

استفاده مى کنند.»
پیست اسکى فریدونشهر گر چه تماشایى و بى نظیر است 
و به طور متوســط چهار تا پنج هزار گردشگر در روزهاى 
پایانى هفته از آن دیدن مى کنند اما امکاناتش جوابگوى 

این حجم گردشگر نیست.
هر چندتا کنون ده میلیارد تومان براى تجهیز پیست اسکى 
هزینه شده اما به گفته مدیر پیست اسکى فریدونشهر براى 
احداث رستوران، آسفالت و محوطه سازى و جدولگذارى 
پارکینگ، ایجاد آالچیق و ویالسازى بیش از 200 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز است. اصالنى در خصوص انتقاد مسافران 

به ایمن نبودن تیوب ها هم مى گوید: «تیوب هاى پیست 
اسکى فریدونشهر با ظرفیت 1000 نفر براساس میزان 

شیب، کنترل شده و ایمن است.»
پیگیر دوبانده شدن جاده روســتایى و باریک منتهى به 
پیست که حدود 11 کیلومتر است شدیم و هادى توازهى، 
رئیس اداره راه و شهرسازى فریدونشهر، مهمترین عامل 
اجرایى نشــدن این طرح را وجود معارض (کشــاورزان 
منطقه) مى داند که حاضر نیستند زمین هاى کشاورزى 
خود را براى اجراى طرح دوبانــده اختصاص دهند. وى 
مى گوید: براى دوبانده شدن این مســیر به بیش از 60 
میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت که اداره راه و شهرسازى 
در صورت رفع معارض و تخصیص اعتبارات الزم آماده 

اجراى طرح است.
به گفته محسن محمدى، رئیس میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى فریدونشــهر، این شهرستان رتبه 
برتر جاذبه هــاى طبیعى را در اســتان اصفهان دارد و با 
محصوالتى مانند عسل و گیاهان دارویى و صنایع دستى 
از قبیل چغــا بافى، جاجیم، گلیم، خاتم کارى، ســفال و 
سرامیک و سنگ هاى قیمتى و گوهرتراشى مستعد رونق 

اقتصادى است.
فریدون اللهیــارى، مدیرکل میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشــگرى اصفهان هم بر توسعه گردشگرى 
و تفریحات زمستانه متناسب با زیرساخت هاى فرهنگى 
و معرفى میراث ناملموس و فرهنگ مناطق غرب استان 
تأکید مى کند و قول حمایت از فعاالن بخش خصوصى و 
سرمایه گذاران در این مناطق را مى دهد و مى گوید: «به 
متقاضیان و عالقه مندان بخش گردشگرى تسهیالت 

ارزان پرداخت مى شود.» 

پیست اسکى فریدونشهر این روزها میزبان هزاران نفر در بام ایران است

تفریح روى برف ، 2630 متر باالتر 
از سطح دریا
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در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اصلى زن اهدا شد به نازنین احمدى براى فیلم 
«ابر بارانش گرفته». این اولین فیلم بلند نازنین احمدى در سینما بود.

خودش درباره نقشش و کم دیالوگ بودن آن توضیح داد: به نظرم نقش کم دیالوگى در فیلم نداشتم. اما درباره چگونگى 
حضورم در فیلم باید بگویم ابتدا که فیلمنامه را خواندم شــیفته آن شدم و آقاى برزگر نیز لحظه به لحظه در کنار من بود 

و به نقشم کمک مى کرد.
احمدى در رشته تئاتر از دانشــکده هنر هاى زیباى دانشگاه تهران مدرك کارشناســى دریافت کرده است. او به غیر از 
کار هاى دانشجویى کار حرفه اى را از تئاتر شهر آغاز کرده است و در نمایش هاى «هدهد»، «مجلس نامه»، «واقعه در 
مجلس سودابه خوانى»، «پنهان خانه پنج در»، «تله موش»، «دقیقه هاى بى حوصله» و... و همچنین در سریال «بى 
گناهان» ایفاى نقش کرده اســت. نازنین احمدى همچنین در فیلم هاى کوتاه «آیینه»، «لبریز»، «اینجا آسمان ابرى 
اســت»، «لیال مى میرد» و... حضور داشته و در طى ســال هاى اخیر در کنار بازیگرى به صورت حرفه اى به کار مونتاژ 

مى پردازد.
نازنین احمدى تاکنون در هشت فیلم سینمایى بازى کرده است که شــامل فیلم هاى زیر مى شود: «ابر بارانش گرفته» 
(1398)، «ناپدید شدن» (1396)، «ضربه فنى» (1396)، «سندباد و ســارا» (1395)، «حریر» (1393)، «قبیله من» 

(1390) و «سه زن» (1385)./1292

سیمرغ بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم فجر امسال به پیمان معادى براى بازى در فیلم «درخت گردو» رسید. معادى 
متولد 9 تیر 1349 در نیویورك است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسى متالوژى در دانشگاه آزاد کرج است، پدر 

و مادرش ایرانى ساکن آمریکا بودند که بعد از تولد پیمان در سن پنج سالگى اش به ایران بازگشتند.
اولین تجربــه وى نوشــتن فیلمنامه فیلــم «آواز قو» در ســال 1379 بــود. او همچنان مى نوشــت تــا اینکه
 با اصغر فرهادى آشــنا شد، این آشــنایى که ابتدا براى نوشــتن فیلمنامه بود در ســال 1387 با پیشنهاد بازیگرى 
از طرف اصغــر فرهــادى، پیمــان را وارد گود بازیگــرى در فیلم «دربــاره الى» کرد. دو ســال بعــد بازى وى

 در نقش «نادر» در فیلم «جدایى نادر از سیمین»، خرس نقره بهترین بازیگر مرد از جشنواره بین المللى فیلم برلین 
را برایش به ارمغان آورد.

بعد از موفقعیت فیلم «جدایى نادر از سیمین» براى حضور در سینماى هالیوود دعوت شد و از سال  2014 تا کنون در 
سه سریال تلویزیونى بازى کرده است.

او برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه نویس در سى و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر هم شده است. پیمان معادى 
سال هاســت با فرانک قوانلو ازدواج کرده و حاصل این ازدواج دو فرزند دختر و پسر به نام هاى  باران و رایان است. 
پیمان معادى و خانواده اش در حال حاضر در ایران و لس آ نجلس سکونت دارند. معادى به جز بازیگرى و فعالیت در 

عرصه هنر، یک گالرى ساعت در تهران دارد.

وبگاه «اســکرین رنت» بــه رتبه بندى 
فیلم هایى پرداخــت که در دهــه اخیر 

توانسته اند جایزه بهترین بازیگر مرد 
اســکار را دریافت کنند. این لیست

 بر اساس امتیاز و محبوبیت این فیلم ها 
در ســایت معتبر «IMDb» رتبه بندى 

شده است.
این سایت نوشت: بازیگرى مى تواند یک 
فیلم را با شکســت مواجه کند و یا آن را 
موفق کند. البته فاکتور هاى زیاد دیگرى 
نیز هستند که روى کیفیت فیلم تأثیر دارند 
و آن را باال مى برند، اما بازیگرى نقش مهم 
و وسیعى را در خلق فیلم ایفا مى کند. فیلمى 
مى تواند کامًال بــدون نقص فیلمبردارى، 
تدوین و نوشته شده باشد، اما بدون یک 
بازیگرى قانع کننــده تقریباً هیچ معنایى 

ندارد.
در ادامه نمــره 10 فیلمى که در دهه اخیر 
فاتح اسکار بازیگرى شــدند را با نمره 
«IMDb» (امتیــاز مخاطبــان حاضر) 

بررسى مى کنیم.

یک دهه با 
مردان
فاتح

بازیگرانى که در طول
 10 سال گذشته به قله 
سینما دست پیدا کرده اند

باشــگاه خریــداران
 داالس – 8/0

ایــن درام در مورد خالق «باشــگاه خریداران 
داالس» با بازى «متیو مک کانهى» در اسکار موفق 

بود. این نقش آفرینى شاید بهترین بازیگرى مک کانهى در 
کارنامه حرفه اى او باشد. او ویژگى هاى خودش را به عنوان یک 

بازیگر مهم در این فیلم نشان داد.
 گفتنى اســت مــک کانهى تنهــا یک بــار نامزد

 اسکار شده و همان یکبار هم جایزه را دریافت 
کرده است.

بى نظیر بود اما در این لیست جایگاه آخر را دارد.جایزه اسکار را از آن خود کرد. با این حال که بازى او لوئیس» براى نقش «آبراهــام لینکلن» در این فیلم و تا حدى پیچیده نظر مثبتى نشان دهند. «دنى دى به نظر نمى رسید که مخاطبان به این فیلم با روند کند حال حاضر و در کمال تعجب امتیاز 7/3 را دارد. در ابتدا در انتهاى لیســت، نام فیلم «لینکلن» را داریم که در لینکلن – 7/3

تاریک ترین ساعت – 7/4
در این فیلم سینمایى که دوباره یک شخصیت سیاسى 
را شاهد هســتیم، «گرى اولدمن» نقش «وینستون 
چرچیل» را بازى مى کند و فیلم داســتان اقدامات او 
در طول جنگ جهانى دوم و بحــران کابینه جنگ را 
دنبال مى کند. بازى اولدمن با برنده شدن جوایز گلدن 
گلوب، بفتا و انجمن بازیگران مورد تحســین جهانى 

قرار گرفت.
تئورى همه چیز - 7/7

واضح اســت که آکادمى اســکار 
فیلم هاى ژانر بیوگرافى را مى پسندد. 
فیلم سینمایى «تئورى همه چیز»، 
جزئیات زندگى تــراژدى و زندگى 
«اســتیفن هاوکینــگ» را روایت 
مى کند که خیلى عالى توسط «ادى 
ردمین» بازى شد. او جوایز متعددى 
از جمله بفتا، گلــدن گلوب، انجمن 

بازیگران و اسکار دریافت کرد.

کنار دریا» امتیاز باالیى از ســایت «راتن بدانیم. بر خالف دیگر فیلم ها «منچستر بود و تعجبــى نداشــت او را برنده جایزه براى این نقش بسیار مورد توجه آکادمى پس از مرگ برادرش محافظت کند. افلک که از او درخواست مى شود از برادرزاده اش داستان مردى پر از مشکل و افسرده است در فیلم ســینمایى «منچستر کنار دریا»، «کیسى افلک» براى نقش آفرینى خود منچستر کنار دریا – 7/8
تومیتو» دریافت کرده است.

 آرتیست – 7/9
شاید این فیلم یکى از جنجالى ترین فیلم ها در دهه اخیر 
باشد. نه بخاطر اینکه کارى انجام داده باشد بلکه به این 
دلیل که بسیار مورد تحسین و تشویق قرار گرفت. اما 
برخى از مخاطبان عمومى حتى نمى توانستند این فیلم 
را مشاهده کنند. «ژان دوژاردن» با این فیلم به اولین 
فرانسوى تبدیل شد که جایزه اسکار را دریافت مى کند 

و به این ترتیب بخشى از تاریخ اسکار شد.  

سخنرانى پادشاه – 8/0
ســخنرانى پادشــاه یــک فیلــم 
زندگینامه اى دیگر است که به ذائقه 
اسکار خوش آمد و جایزه بهترین فیلم 
را هم دریافت کــرد. «کالین فرث» 
اولین بازیگرى بود که در دهه گذشته 
اسکار جایزه بهترین بازیگر اسکار را 
در ســال 2011 و دوره هشتاد و سوم 
اسکار دریافت کرد. در آن سال فرث 
بازیگرانــى مثل «جیمــز فرانکو» و 
«خاویر باردام» را بــراى این جایزه 

کنار زد.

از گور برخاسته – 8/0
«از گور برخاسته» یکى دیگر از فیلم هاى برنده اسکار در دهه اخیر 
بود. در حالى که خیلى ها معتقد بودند «لئوناردو دى کاپریو» در فیلم 
عالى بوده و سختى هاى زیادى را براى آن کشیده است بعضى ها 
نیز مى گویند بازى او ارزش جایزه اسکار را نداشته است. با وجود 
اینکه این فیلم امتیازات متوسط را از نقد هاى معروف دارد، اما نمره 

آن در مخاطبان سینمایى قابل توجه است.

جوکر- 8/6
فیلم ســینمایى «جوکر» اکنــون امتیاز 8/6 در 
سایت «IMDb» ثبت کرده است. این فیلم در 
اسکار 2020 دو جایزه بهترین موسیقى و بهترین 
بازیگرى را براى «واکین فینیکس» دریافت کرد. 
جایزه اى که مورد انتظار و سزاوار بود. اما شگفت 
انگیز اســت که «جوکر» توســط مخاطب عام 
تحسین مى شــود چرا که نمره منتقدان به فیلم 
به ترتیب در سایت هاى معتبر «راتن تومیتوز» و 

«متاکریتیک»  68 و 59 از صد است.

  اسکـار

حماسه کولى- 8/0
 اگرچه «رامى مالک» براى این فیلم جایزه 

اســکار را دریافت کرده و امتیاز ایــن فیلم نیز 
باالســت، اما فیلم اصًال مورد توجــه منتقدان قرار 

نگرفته و امتیاز 61 را از سایت «راتن تومیتو» دریافت کرده 
است. بیشتر آنها معتقد هســتند که بازى مالک بهترین چیزى 

است که مى توان در این فیلم به آن اشاره کرد.

ى فیلم 

ونگى
نبود 

 غیر از 
قعه در 
ل«بى 
 ابرى 
مونتاژ 

رفته» 
من» 

بهترین بازیگر مرد جشنواره فجر را بیشتر بشناسیدبهترین بازیگر زن جشنواره فجر را بیشتر بشناسید

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 
98/1161826 مورخ 98/11/23

واگذارى به اجاره یکباب مغازه از موقوفه مســجد 
ابوالفضل (ع) واقع در شاهین شهر خیابان شیخ بهایى 
جنب مســجد با متراژ تقریبى 16 مترمربع به مدت 
یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 5/000/000 
ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 98/12/12 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 45245001 تماس حاصل فرمایند.

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شاهین شهر و میمه

م الف: 771081

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 
98/1161848 مورخ 98/11/23

واگذارى به اجاره یکباب مغازه تجارى از موقوفه مسجد 
امام هادى (ع) واقع در شاهین شهر مسکن مهر خیابان 
اردیبهشت فرعى 16 با متراژ تقریبى 20/6 مترمربع 
به مدت یکسال با مبلغ پیشــنهادى اجاره ماهیانه 
17/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز 
دوشنبه مورخ 98/12/12 جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 45245001 تماس حاصل فرمایند.

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شاهین شهر و میمه

م الف: 771087

آگهى مزایده نوبت دوم به شماره 
98/1161819 مورخ 98/11/23

واگذارى به اجاره یکباب آپارتمان خدماتى واقع در 
شاهین شهر خیابان فرخى طبقه اول مجتمع ادارى 
قائم (عج) با متراژ تقریبى 88/35 مترمربع به مدت 
یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 8/500/000 
ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 98/12/12 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 45245001 تماس حاصل فرمایند.

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شاهین شهر و میمه

م الف: 771078
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    آگهى مزایده (نوبت دوم)
بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان در نظر دارد سرقفلى یک واحد تجارى طبقه همکف و 
سرقفلى یک واحد تجارى-انبارى طبقه زیر زمین واقع در ساختمان تجارى ادارى موقوفه غروى به 
آدرس : اصفهان ، خیابان فردوسى ، خیابان شهید موحدیان ، پالك 23 را از طریق مزایده عمومى به 
فروش رساند . لذا ازکلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط دعوت به عمل مى آید تا پایان وقت 
ادارى روز چهارشنبه مورخ 1398/11/30 با مراجعه به بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان 
واقع در اصفهان ، بلوار میرزا کوچک خان ، نرسیده به پل وحید ، ساختمان اداره زاینده رود ، طبقه 6 ، 
واحد 6 نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام و اسناد خریدارى شده را تکمیل و به همراه مدارك خواسته 
شده تا روز چهارشــنبه 1398/12/07 به آدرس تهران ، خیابان کریم خان زند ، نرسیده به میدان 
ولیعصر (عج) ، کوچه شاهد ، پالك 22 ، واحد دبیر خانه بنیاد توسعه وعمران موقوفات کشور،تلفن                   

8-88890006 021 ، کد پستى 1594635513  پست نمایند .
الزم به ذکر اســت شرایط شــرکت درمزایده در اســناد مربوطه تعیین و مشخص شده است . 
همچنین متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر مى توانند در وقت ادارى با شماره تلفن هاى 

03137867520-09133669548-09122532048 تماس حاصل فرمایند.

چاپ اول

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

هر چهار گل تیم فوتبال سپاهان از سمت راست خط 
دفاعى العین زده شد.

ســپاهان در هفته اول رقابت هــاى لیگ قهرمانان 
آسیا توانســت برخالف ســه نماینده دیگر فوتبال 
ایران نتیجه بســیار خوبى بگیرد و حاال با امیدوارى 

زیاد به رقابت هاى پیش رو مى اندیشد.
نکته جالب که البته خیلى هم فهمیدنش دشوار نبود، 
استفاده مناسب شاگردان امیرقلعه نویى از فضاهایى 
بود که در کانال راست العین وجود داشت و بازیکنان 
سپاهان به خوبى توانستند توصیه هاى امیرقلعه نویى 
را در زمین مسابقه پیاده کنند و هر چهار مرتبه هم از 
سمت چپ خط هجومى سپاهان یعنى جایى که سعید 
آقایى و محمد محبى حضور داشتند و بندر محمد  و 
سعید جمعه را مقابل خود مى دیدند، به گل رسیدند و 
در فاز دفاعى نیز اجازه خودنمایى به بازیکنان میزبان 

ندادند.
در ادامه به بررسى چهار گل سپاهان و چگونگى ثبت 

آنها پرداخته ایم:

گل اول
حرکت براى به ثمر رسیدن این گل از سمت راست 
خط دفاعى سپاهان آغاز شد و پس از اینکه بازیکنان 
ســپاهان در ســمت چپ تیم توپ را بــا همراهى 
شــایان مصلح به محوطه جریمه رســاندند، ارسال 
ســعید آقایى با ضربه محمد محبى به گل اول بازى 

تبدیل شد.

گل دوم
اگرچه با مشاهده فیلم گل دوم ســپاهان این تصور 
ایجاد مى شود که اشــتباه مدافع میانى العین دلیل 
اصلى این گل بوده اســت ولى پیش از اینکه توپ با 
ضربه سر رو به عقب ولید فالح، هافبک العین به کى 
روش برسد، شــاگردان امیرقلعه نویى از سمت چپ 
مدافعین حریف را تحت فشار قرار داده بودند که این 

فشار درنهایت منجر به اشــتباه بازیکنان تیم میزبان 
شد و استنلى کى روش گل دوم بازى را ثبت کرد.

گل سوم
باز هم آغاز حمله از ســمت چپ خط دفاعى سپاهان 
بود و ارسال سعید آقایى اینبار روى زمین به محوطه 
جریمه رسید و سروش رفیعى با یک بغل پاى دقیق 

دروازه تیم العین را براى سومین مرتبه باز کرد.

گل چهارم
 این گل روى شروع کوتاه کرنرى که از سمت راست 
خط دفاعى العین به دست آمده بود و ارسال نورافکن 
با ضربه محمد طیبــى به گل چهارم بــازى تبدیل 
شــد تا ســپاهانى ها در روزى که توانستند به خوبى 
از اشــتباهات حریف اســتفاده کنند و تاکتیک هاى 
امیرقلعه نویى را در زمین پیاده کردند، به یک پیروزى 

درخشان و روحیه بخش برسند.

روزى که 
راست العین 

چپ شده بــود

آنالیز 4 گل طالیى پوشان در امارات

روزى که 
راست العین 

چپ شده بــود

4آنالیز 4 گل طالیى پوشان در امارات
ســعید آقایى، مدافع چپ تیم سپاهان با ارسال 
دو پــاس گل، بهترین ایرانى هفتــه اول لیگ 

قهرمانان آسیا بود.
تیم سپاهان در شب درخشش تمام بازیکنانش، 
العین را چهار گله کرد اما در این بین مدافع چپ 
این تیم نقشى ویژه در این پیروزى داشت. سعید 
آقایى که سابقه بازى در پست هاى هجومى را 
هم دارد، در این بازى دو پــاس گل داد تا مورد 

توجه رسانه هاى خارجى هم قرار بگیرد.
«فاکس اسپورت» در این باره با اشاره به دو پاس 
گل او نوشت: «عادى نیست که یک مدافع چپ 
شماره 7 را برتن داشته باشــد اما سعید آقایى با 
نمایش ویژه اش ثابت کرد که شایســتگى این 

پیراهن را دارد.»
آقایى که در بین هشــت بازیکن برتر هفته اول 
لیگ قهرمانــان در کنار آندرس اینیســتا جاى 
گرفت، در مقابل العین یک پاس گل به محمد 
محبــى داد و یک بار هم ســروش رفیعى را در 
موقعیت گلزنى قرار دارد. ســانتر او براى محمد 
محبى در دقیقه 38 روى سر این بازیکن نشست 
و در نیمه دوم هم، ســروش رفیعى پاس سعید 
را تبدیل به گل کرد. نکته جالــب این که آقایى 
بهتریــن بازیکــن در بین

تیم هاى ایرانى هم بود 
و توانســت روند خوب 

خود را ادامه دهد.

چند  روز بعد از تحمل سنگین ترین شکست تاریخ لیگ 
قهرمانان طى 15 سال حضور در این تورنمنت، روزنامه 
اماراتى از کابوســى نوشــت که نماینده ایران به جان 

قهرمان سابق آسیا انداخت.
العین در اولین هفته از فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا در 
خانه متحمل شکست 4-0 شد تا سنگین ترین شکست 
خانگى این باشگاه بعد از 15 سال حضور در ACL به ثبت 
برسد. این شوك غیرمنتظره آن هم براى نماینده اى از 
امارات که سابقه قهرمانى و نایب قهرمانى این مسابقات را 
در کارنامه داشت باعث شد تا روزنامه االتحاد در گزارشى 
به بررسى اتفاقات رخ داده بپردازد و از سپاهان به عنوان 

کابوسى وحشتناك براى بنفش ها نام ببرد.
در گزارش االتحاد آمده است:«تاکنون پیش نیامده بود 

العین بخواهد با چنین نتیجه اى به مهمانان خود در هزاع 
بن زاید ببازد. آخرین بار که باخت سنگینى رقم خورد به 
شکست 4-2 برابر الدحیل قطر برمى گشت اما این بار 
ســکوهاى هزاع بن زاید در حالى روى سر ستاره هاى 
العین آوار شد که حتى دروازه بان سرشناس و ملى پوش 

این تیم نیز ناى بلند شدن نداشت».
االتحاد در ادامه با اشــاره به این که تــازه اول راه لیگ 
قهرمانان آسیا اســت به مانوئل پدرو سرمربى پرتغالى 
و تحت فشار العین پیشــنهاد کرد به جاى برنامه هاى 
تاکتیکى و غیره بیشتر روى مسائل روحى روانى العین 

براى مصاف با النصر عربستان کار کند، جدالى 
که حکم مرگ و زندگى براى العینى ها در 

این تورنمنت بزرگ را دارد.

بنفش ها همچنان 
 زیر آوار سکوهاى هزاع بن زاید

این عادى نیست!

و در نیمه دوم هم، ســروش رفیعى پاس سعید 
این که آقایى به گل کرد. نکته جالــب را تبدیل
بهتریــن بازیکــن در بین

تتیم هاى ایرانى هم بود 
و توانســت روند خوب 

خود را ادامه دهد.

ى گشت اما این بار 
وى سر ستاره هاى 
شناس و ملى پوش 

 تــازه اول راه لیگ 
و سرمربى پرتغالى 
ه جاى برنامه هاى 
روحى روانى العین

د، جدالى
 ها در 

 شیخ دیاباته که شایعات زیادى در مورد فسخ قراردادش 
وجود داشت، صبح دوشنبه هفته پیش راهى فرانسه 
شد تا شایعات پررنگ تر شود. باشگاه استقالل اما به 
هواداران اطمینان داد که شــیخ مطالباتش را دریافت 
کرده و بعد از دیدار کوتاه با خانــواده اش به ایران باز 
خواهد گشت. با وجود این، مسلماً تا وقتى دیاباته بار 
دیگر در فرودگاه تهران رؤیت نشود، کسى حرف مدیران 
استقالل را باور نخواهد کرد. االن شرایط طورى است 
که هر مربى و بازیکنى از کشور خارج مى شود، مطمئن 
نیستیم برمى گردد. این در حالى است که باشگاه هاى 
ما اول تا آخر مجبورند پول خارجى ها را بدهند؛ اتفاقى 
که اگر زودتــر بیافتد، جلوى تهدید فســخ قرارداد را 
مى گیرد و به تن لرزه ابدى هواداران هم پایان مى دهد. 
همین بشار رسن که راحت مى توانست فسخ کند، اگر 
به تهران بر نمى گشت چه کسى براى پرسپولیس در 

د ربى گل مى زد؟

جدایى علیرضا بیرانوند دروازه بان ملى پوش پرســپولیس 
در پایان فصل قطعى اســت. بازیکنى کــه تأثیر زیادى در 
قهرمانى هاى این تیم داشــته و حاال قرار است از فصل بعد 

به مدت سه سال پیراهن تیم آنتورپ بلژیک را به تن کند. 
این اتفاق پــس از حرف و حدیث هاى فــراوان رخ داد. این 
باشگاه 700 هزار دالر در قالب ســه قسط بابت رضایتنامه 
بیرانوند باید به باشگاه پرسپولیس پرداخت کند که 150 هزار 
دالر در ابتدا و 200 هزار دالر دو ماه بعد و 350 هزار دالر نیز در 
پایان فصل به پرسپولیس پرداخت شود. آنها قسط اول شان را 

داده اند تا خیال شان از این انتقال راحت باشد.
تا اینجا همه چیز خوب است. پرسپولیسى ها پول قابل توجهى 
به حساب شان واریز مى شود که مى توانند تا حدودى بخشى از 

مشکالت شان را حل کند. اما نگرانى از زمانى بیشتر احساس 
مى شود که پرســپولیس نتواند جانشین شایسته اى براى او 
انتخاب و به عنوان مرد شــماره یک درون دروازه این تیم 
بایستد.مسئوالن باشگاه در اولین گام قرارداد رادوشویچ را به 
مدت سه سال دیگر تمدید کردند تا حداقل از بابت او خیال شان 
راحت باشد. البته اگر قرارداد او به ریال بسته شده باشد اتفاق 
خوبى براى قرمزها خواهد بود در غیر این صورت پرداخت 
مطالبات او خود به خود به چالشــى بزرگ براى شان تبدیل 
خواهد شد.با توجه به مشکالت مالى که پرسپولیس دارد بسیار 
بعید به نظر مى رسد که آنها براى فصل بعد سراغ دروازه بان 
خارجى بروند مگر اینکه با او هم به ریال قرارداد ببندند. اما در 
میان گزینه هاى داخلى چند دروازه بان به لحاظ فنى توانایى 

ایستادن درون دروازه پرسپولیس را دارند.
همه مى دانیم که داشــتن یک دروازه بان ششدانگ مسیر 
موفقیت را بــراى یک تیم تا حدود زیــادى هموار مى کند. 
معموًال تیم هاى مدعى از یک دروازه بان همیشه ثابت استفاده 

مى کنند و آن را یکى از دالیل موفقیت شان مى دانند.
بدون ذکر نام دروازه بان هایى که مى توانند در ســبد خرید 
یحیى گل محمدى براى فصل آینده قرار بگیرند شــاید به 
ضرس  قاطع بتوان گفت که تعدادشان به اندازه انگشتان یک 
دست نباشــد اما آنهایى که در این سبد هستند آیا مى توانند 
از باشگاه شان رضایتنامه بگیرند.از آنجا که پرسپولیس هم 
بازیکنان کلیدى اش را در پایان فصل بــه تیم هاى رقیب 
نمى دهد سایر تیم هاى مدعى هم همین تفکر را دارند. کدام 
مدعى مى آید دروازه بان اصلى اش را به مدعى دیگرى بدهد.

این همان نگرانى اســت که در ابتدا به آن اشاره شد. یحیى 
گل محمدى قطعاً به این مهم فکر کرده اما فقط خواســتن 
او مالك نیست و گزینه مورد نظر باید شرایطش را به لحاظ 
قراردادى داشته باشــد. ضمن اینکه فراموش نکنیم در این 
حالت گزینه مــورد نظر چون مى داند پرســپولیس به یک 
دروازه بان مطمئن نیاز دارد با قراردادى خوب از نظر مالى به 
این تیم مى آید.براى هواداران پرسپولیس خیلى اهمیت دارد 
که گل محمدى چه انتخابى خواهد داشت. جانشین علیرضا 
بیرانوند باید آنقدر قوى باشــد تا خیال کادرفنى و هواداران 
تیمش را راحت کند. انتخاب اشتباه کار را براى گل محمدى 
در فصل آینده بسیار سخت تر خواهد کرد. به هرحال تیمى 
که تا امروز صاحب بهترین خط دفاعى بــود و دروازه بانش 
هم گلر اول تیم ملى است باید جانشــینش هم چیزى از او 

کم نداشته باشد.

مهدى قائدى ســومین فصل حضور خود را در تیم استقالل 
دنبال مى کند و از آنجایى که قرارداد او در ابتداى حضورش 
در جمع آبى ها سه ساله بسته شــد تصور مى شد این فصل 
آخرین فصل حضور او در جمع آبى ها باشد. اما این موضوع بر 
خالف تصور است به این دلیل که ابتداى فصل جارى قرارداد 
مهدى قائدى به مدت دو فصل دیگر هم امضا شده است 
و او اگر قرار باشد در ایران به فوتبال خود ادامه دهد دو 
فصل آتى را هم باید براى استقالل بازى کند. اخیراً 
و بعد از بازى هاى خوبى که مهدى قائدى در لیگ 
برتر ایران و همچنین لیگ قهرمانان آسیا به نمایش 
گذاشته است پیشنهاداتى از سوى باشگاه هاى عربى 
به مدیر برنامه اش ارائه شــده که قرار است این پیشنهادات 
به طور جدى در پایان فصل بررســى شود. باشگاه استقالل 
در مذاکرات ابتدایى با مهــدى قائدى اعالم کرده در ابتداى 

فصل آینده مشکلى براى جدایى نخواهد 
داشت به شرطى که در این ترانسفر حق و 

حقوق باشگاه استقالل و به عبارت ساده تر 
خواسته هاى مالى این باشگاه برآورده شود.

یکى از تیم هایى که براى در اختیار گرفتن مهدى 
قائدى به مدیر برنامه هاى این بازیکن پیشــنهاد 

داده تیم الکویت اســت که در مرحله  پلى آف لیگ 
قهرمانان آسیا با تیم استقالل بازى کرد. این بازیکن 
ریز نقش با 9 گل زده و همچنین شش پاس گل این 
فصل در لیگ برتر عملکرد فوق العاده اى داشت و یکى 
از مدعیان آقاى گلى در این فصل از بازى ها به شــمار 

مى رود. مهدى قائدى هم اکنون به دلیل آسیب دیدگى 
از ناحیه همسترینگ مشغول پشت ســر گذاشتن دوران 

نقاهت خود است.

به زودى اســکوچیچ در یک کنفرانس خبرى دســتیاران خارجى و ایرانى خود را به کادر فنى تیم ملى معرفى خواهد 
کرد. 

اســکوچیچ هم همانند مارك ویلموتس از 
حضور مربیان ایرانى در کادر فنى خود بهره 
خواهد برد. او دو دستیار خارجى به فدراسیون 
فوتبال پیشنهاد داده است و قرار است بقیه 
اعضاى کادر او را مربیان ایرانى تشــکیل 
دهند. جالب اینکه به خاطر عدم موفقیت تیم 
ملى در دو بازى قبلى سرمربى جدید تیم ملى 
اصرار به حضور مربیان ایرانى جدید در کادر 
فنى خود دارد و این شــاید منجر به حضور 
مربیان جدید در کادر فنى تیم ملى شود. پیش تر وحید هاشمیان به عنوان دستیار ایرانى در کادر فنى مارك ویلموتس 
حضور داشــت. تیم ملى به زودى تمرینات خود را در تهران و کمپ تیم هاى ملى آغاز خواهد کرد تا براى دنبال کردن 

بازى هاى باقى مانده مقدماتى جام جهانى 2022 در فروردین ماه آماده شود. 

هر کسى مى رود
 معلوم نیست بازگردد

ایرانى هاى بیشترى مى آیند

از بابت باشو خیالتان راحت

پرسپولیس از حاال به دنبال گلر
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 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 در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023001143 مورخ 98/11/17 آقاى مصطفى 
باباخانى سرشبادرانى به شماره شناسنامه 190 کدملى 1284289370 صادره از میشان فرزند 
رحمت اله نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 19/28 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 4350- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که 

بموجب دو فقره قولنامه عادى از طرف محمد کریمى واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139860302023000986- 98/10/30 آقاى محمد مهدى شاه 
نطرى به شماره شناسنامه 45 کدملى 1199648221 صادره از شهرضا فرزند محمدحسین 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 19/28 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 4350- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بموجب 

دو فقره قولنامه عادى از طرف محمد کریمى واگذار گردیده است. 
ردیف 3- برابر رأى شــماره 139860302023000991 مورخ 98/10/30 آقاى مرتضى 
زینعلى به شماره شناسنامه 780 کدملى 1091356483 صادره از نجف آباد فرزند ناصرقلى 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 19/28 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 4350- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بموجب 

دو فقره قولنامه عادى از طرف محمد کریمى واگذار گردیده است. 
ردیف 4- برابر رأى شماره 139860302023000993 مورخ 98/10/30 آقاى سید محمد 
احمدى به شماره شناســنامه 1560 کدملى 1091366276 صادره از نجف آباد فرزند سید 
حسن نســبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قســمتى از یکباب خانه به مساحت 19/28 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 4350- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که 

بموجب دو فقره قولنامه عادى از طرف محمد کریمى واگذار گردیده است. 
ردیف 5- برابر رأى شماره 139860302023000988 مورخ 98/10/30 آقاى احسان عارف 
پور به شماره شناسنامه 3284 کدملى 1091383529 صادره از نجف آباد فرزند مهدى نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 19/28 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 1 فرعى از 4350- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بموجب دو فقره 

قولنامه عادى از طرف محمد کریمى واگذار گردیده است. 
ردیف 6- برابر رأى شماره 139860302023000995  مورخ 98/10/30 خانم فرزانه کریمى 
به شماره شناســنامه 2109 کدملى 1285099443 صادره از اصفهان فرزند على نسبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ قســمتى از یکباب خانه به مساحت 19/28 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 1 فرعى از 4350- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بموجب دو فقره 
قولنامه عادى از طرف محمد کریمى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1398/11/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/11 م الف: 768352 منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/350
مزایده 

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 981496 ج 17 محکوم له: صفورا یزدى و على خلیل الرحمن با وکالت خانم 
فرناز فریدزادگان- محکوم علیه: حسین مرتضوى مورد مزایده: فروش 891 سهم مشاع از 
280/000 سهم مشاع پالك ثبتى 68/647 مجزى شده از 625 بخش 18 اصفهان به خاطر 
بدهى 1/713/234/199 ریالى در حق محکوم له: و 82/500/000 ریالى نیم عشــر دولتى 
که جمعًا 1/800/000/000 ریال مى شــود. اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: 
آدرس ملک- اصفهان- فســاران- جنب کشــتارگاه صنعتى- میدان عرضه دام فساران 
پالك فوق به صورت مشــاعى و فاقد هرگونه اعیانى و دیوارکشى و انشعابات آب و برق با 
مجاورت پالك فوق وصل گردیده اســت که پایه مبلغ مزایده 1/800/000/000 ریال که 
همان مبلغ کارشناسى است تعیین مى گردد. ضمنًا طبق گزارش 98/104 مورخ 98/10/11 
کالنترى دستجا اصفهان ملک در تصرف هیچ شخصى نمى باشد زمان: 98/12/14 ساعت 
9 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شهداى ســتار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه 
دوم- شــعبه 17- اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن 
هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 
2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به ای ن اجرا در جلسه مزایده 
شــرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 

مزایده خواهد بود. م الف: 761885 دادورز اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /11/306
مزایده اموال منقول (نوبت اول)

به موجب ماده 114 قانون اجراى احکام مدنى در رابطه با پرونده اجرایى به شماره 980738 
مطروحه در شــعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان اقالم مشــروحه ذیل که حسب نظریه 
کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى و توصیف گردیده است با در نظر گرفتن شرایط ذیل از 
طریق مزایده به فروش مى رسد. 1- مالک اموال مورد مزایده شرکت گوهر درخشان نصف 
جهان مى باشــد. 2- فروش و مزایده از قیمت پایه (256/200/000 ریال) شــروع و برنده 
مزایده کسى است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 3- متقاضیان شرکت در مزایده باید 
ده درصد از قیمت پایه را پس از اخذ شناسه از این اجرا به حساب سپرده دادگسترى واریز (و 
یا به صورت چک تضمین شده بانکى الزامًا در وجه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان) و اصل 
فیش واریزى یا چک تضمین شده بانکى را به همراه تقاضاى کتبى و رونوشت کارت ملى به 
ایتن شعبه ارائه نمایند در ضمن برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یکماه از 
تاریخ مزایده تجدید خواهد شد. 4- متقاضیان در صورت تمایل مى توانند حداکثر ظرف مدت 
5 روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلى از این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید 
نمایند. 5- زمان مزایده روز پنجشنبه مورخ 98/12/15 ساعت 8 الى 9 و مکان مزایده شعبه 
20 اجراى احکام مدنى اصفهان واقع در مجتمع قضایى شهید مطهرى مى باشد. 6- اوصاف 
و مشــخصات اموال مورد مزایده وفق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى 1- تلفن فاکس 
پاناسونیک مدل kx-fm 386 bx ســاخت ژاپن 500/000 3 ریال یه میلیون و پانصد هزار 
ریال 2- تلفن فاکس برادر مدل fax -837 MC ساخت مالزى به ارزش 3/300/000 ریال 
 laserjet 1102 مدل HP سه میلیون و سیصد هزار ریال تمام 3- یک دستگاه پرینتر مارك
p به ارزش 3/000/000 ریال میلیون ریال 4- یک دســتگاه اسکنر و کپى مارك hp مدل

 LG به ارزش 1/600/000 ریال شانزده میلیون ریال 5- مانیتور laserjet promfpm 26 A 
مدل flatiron-E 194 os به ارزش 5/000/000 ریال پنج میلیون ریال 6- مانیتور LG مدل 
flatiron-E 194 os به ارزش 5/000/000 ریال پنج میلیون ریال 7- تلفن رومیزى مارك 

فدرال مدل no:fp -6020 که شماره گیر داخل آن خراب مى باشد به ارزش 700/000 ریال 
هفتصد هزار ریال 8- تلفن رومیزى مارك پاناسونیک مدل kx-t 7730 x که دو خط ثابت را 

در حال حاضر هدایت مى کند به ارزش 4/500/000 ریال چهل میلیون و پانصد هزار ریال 9- 
کیس کامپیوتر viera ورژن پایین به ارزش 800/000 ریال هشت میلیون ریال 10- کیس 
کامپیوتر viera ورژن پایین به ارزش 800/000 ریال هشت میلیون ریال 11- پرینتر مارك 
 LG به ارزش 3/000/000 ریال سه میلیون ریال 12- مانیتور laserjetp 1102 مدل hp

مدل EN 33 ”19 بــه ارزش 5/000/000 ریال پنج میلیون ریــال 13- مانیتور LG مدل 
EN 33 ”19 به ارزش 5/000/000 ریال پنج میلیون ریال 14- یک دســتگاه پرس کارت 
مارك FELLOWER مدل MPL -2110309 -VD 0050096 به ارزش 6/000/000 
ریال شــش میلیون ریال 15- کیس مارك NEXT ورژن پایین بــه ارزش 7/500/000 
ریال هفت میلیون و پانصد هزار ریــال 16- کیس مارك PASCAL ورژن پایین به ارزش 
7/500/000 ریال هفــت میلیون و پانصد هــزار ریال 17- یک دســتگاه پرینتر حرارتى 
AVASYS ســاخت کشــور چین مدل ARP -001 L به ارزش 4/200/000 ریال چهار 

399(152) P/TSDL میلیون و دویست هزار ریال تمام 18- تلفن رومیزى مارك گالوکیس
 AM-HCD به ارزش 1/200/000 ریال یک میلیون و دویست هزار ریال 19- تلویزیون 
LCD سونى مدل KVL 46 EX 500 به ارزش 28/000/000 ریال بیست و هشت میلیون 

ریال 20- مانیتور LG مــدل EN 33 '19 به ارزش 5/000/000 ریــال پنج میلیون ریال 
21- مانیتور سامســونگ مدل SYNCMASTER 720 N به ارزش 5/200/000 ریال 
پنج میلیون و دویســت هزار ریال 22- پرینتــر HP مــدل LASER JET P 1102 به 
ارزش 3/000/000 ریال ســه میلیون ریال 22/1- یک دســتگاه یخچال کوچک مارك 
 VIERA به ارزش 7/000/000 ریال هفت میلیون ریال 23- کیس مارك ESATCOOL

قدیمى ورژن پایین به ارزش 7/500/000 ریال هفت میلیون و پانصد هزار ریال 24- کولر 
اســپلیت LG 12000 پنل مدل NV 126 TQN 70 به ارزش 25/000/000 ریال یست و 
پنج میلیون ریال 25- گوشى بیسیم مارك پانا ســونیک مدل KX-TG -361118 X به 
ارزش 1/300/000 ریال یک میلیون و سیصد هزار ریال 26- میز مدیریت و میز کنفرانس 
و یک عدد صندلى چرخ دار به ارزش 000/000 12 ریــال دوازده میلیون ریال 27- 4 عدد 
صندلى کنفرانس پایه استیل رویه چرم و دو عدد صندلى معمولى نشیمن همگى به ارزش 
6/500/000 ریال شش میلیون و پانصد هزار ریال 28- هشت عدد مبل ادارى مارك تیام 
 1755 S مدل  Lg ارزش 13/600/000 ریال سیزده میلیون و شصد هزار ریال 29- مانیتور
L کارکرده و مستعمل به ارزش 3/000/000 ریال سه میلیون ریال 30- مانیتور LG مدل 
L 1530 S قدیمى و مســتعمل خراب فاقد ارزش 31- یک دستگاه کارت خوان بانک سپه 
با توجه به این که در مالکیت بانک مربوطه مى باشــد براى شرکت فاقد ارزش ریالى است. 
32- دو عدد میز شیشــه اى پذیرایى کار کرده بــه ارزش 1/400/000 ریال یک میلیون و 
چهارصد هزار ریال 33- کمد فایل چوبى چهار طبقه مستعمل دو عدد به ارزش 1/400/000 
ریال یک میلیون و چهارصد هزار ریال 34- یک دستگاه گاو صندوق تک درب دو کلیده به 
ارزش 10/500/000 ریال ده میلیون و پانصد هزار ریال 35- سیســتم دوربین مدار بسته: 
شامل 5 عدد دوربین و یک دســتگاه DVR 6 کاناله به ارزش 18/000/000 ریال هجده 
میلیون ریال 36- میز ادارى 6 عدد: ســه عدد میز کارکرده ولى سالم و قابل استفاده کًال به 
ارزش میز مستعمل و قدیمى و یک عدد میز کامپیوتر کارکرده ولى قابل استفاده کًال به ارزش 
10/800/000 میلیون و هشتصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر مى گردد. 37- یک عدد میز 
فرفوژه به مبلغ 600/000 ریال ششصد هزار ریال لذا با عنایت به ارزش تک تک کاالها جمع 
کل قیمت 76 مورد کاالهاى ارزیابى شــده بالغ بر 256/200/000 ریال دویست و پنجاه و 
شش میلیون و دویست هزار ریال برآورد و اعالم نظر مى گردد. م الف: 764379 دادورز شعبه 

20 اجراى احکام مدنى اصفهان /11/307
ابالغ  اخطاریه

شــماره پرونده: 139704002003002963/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9704105/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000591 تاریخ صــدور: 1398/11/21 آگهى 
ابالغ اخطاریه محاســبه مهریه به نرخ روز- پرونده 9704105- بدینوسیله باطالع ریحانه 
شریف زاده و حمید شریف زاده و حبیب شریف زاده وراث مرحوم بهرام شریف زاده بدهکار 
پرونده فوق میرســاند جهت ادامه عملیات اجرائى و بموجب درخواســت بستانکار قیمت 
یک عدد ســکه تمام بهار آزادى موضوع الزم االجراى ســند ازدواج شماره 13217 مورخ 
81/03/18 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 99 اصفهان با استعالم از اتحادیه صنف و طال و 
جواهرات اصفهان به مبلغ 46/770/000 ریال (تعداد 14 عدد سکه موضوع الزم االجرا جمعًا 
به مبلغ 65/4780/000 ریال و وجه نقد مندرج در سند نکاحیه به مبلغ 662/410 ریال مقوم 
گردیده است. لذا (ورثه مرحوم بهرام شریف زاده به شرح فوق) چنانچه به ارزیابى فوق معترض 
مى باشید از تاریخ ابالغ لغایت پنج روز اعتراض خود را به همراه عین سکه به این اداره ارائه 
نمایید. این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشــر مى 

گردد. م الف: 767892 اعظم قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/332
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003004548/1 شماره بایگانى پرونده: 9806422/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000575 تاریخ صدور: 1398/11/13 آگهى ابالغیه هاى 
اجرائیه کالسه: 139804002003004548- بدین وســیله به خانم مریم رشیدى نام پدر: 
جهانگیر تاریخ تولد: 1348/06/25 شــماره ملى: 4231633851 شماره شناسنامه: 26 به 
نشانى: خ فردوسى چرخاب طبقه فوقانى بانک مسکن ابالغ مى شود که میثم خراسانى زاده 
جهت وصول مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل بدهى به شــماره چک: 702651، تاریخ 
چک: 1390/07/01 به عهده بانک سپه علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
کالسه 9806422 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/10/25 مامور، محل 
اقام ت شما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره 
دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى 
اسالمى ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریــان خواهد یافت. م الف: 

767902 نادعلى- مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/335
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 980891 ج/2 له آقاى محمود محمدى علیه 1- سیمه شریفى 2- مهدى 
بشــیرى مبنى بر مطالبه مبلغ 907078500 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و 
حق االجراى دولتى در تاریخ 98/12/10 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 15/549 مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى 
به پالك ثبتى شماره 23444 فرعى از 28 اصلى بخش 14 اصفهان با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى محمود محمدى که نامبرده به موجب 
قولنامه به خواندگان فروخته است و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیهم مى باشد. توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده 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 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. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد 
و مابقى ثمن را ظــرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریــزى به نفع دولت ضبط 

خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک به آدرس: اصفهان- خانه اصفهان- خ 
سپاه- کوچه سپاه- کوچه گل افشان- مجتمع مسکونى آوا - واحد همکف (60-)- کدپستى 
46582- 81948 مشخصات ثبتى ملک: ملک فوق به شماره پالك ثبتى 23444 فرعى از 
28 اصلى بخش 14 اصفهان داراى ســند مالکیت 6 دانگ با شماره چاپى 493816 سرى د 
سال 94 مى باشد. مشخصات ملک: ملک فوق یک آپارتمان داراى مساحت 73/79 مترمربع 
در طبقه همکف (60-) با اسکلت بتنى و ســقف تیرچه بلوك، دیوارها کاغذ دیوارى، درب 
ورودى چوبى، دربهاى داخلى چوبى، پنجره ها آلومینیومى، حمام و ســرویس بهداشتى و 
آشپزخانه کاشى و ســرامیک، کابینت MDF، کف ســرامیک، کف حیاط موزاییک، نماى 
داخلى حیاط سرامیک، نماى بیرونى ساختمان آجرنما و سنگ پالك، سرمایش کولر آبى و 
گرمایش پکیج و رادیاتور، آیفون تصویرى، پارکینگ داخل حیاط، داراى انبارى و آسانسور 
و داراى انشعابات آب (مشترك)، برق و گاز (مجزا) و تلفن و حدود 4 سال قدمت دارد. نظریه 
کارشناسى: با توجه به شــرایط مذکور، موقعیت محل و قدمت ساخت و طبقه و نورگیرى و 
دسترسى و با توجه به قیمت متعارف روز و کلیه جهات و عوامل موثر در قضیه و در نظر گرفتن 
شرایط بازار مســکن، ارزش 6 دانگ ملک فوق برابر مبلغ 4/200/000/000 (چهار میلیارد 
و دویست میلیون ریال معادل چهارصد و بیست میلیون تومان) ارزیابى مى گردد در نتیجه 
ارزش 15/549 حبه مشــاع آن به مبلغ 907/078/500 ریال ارزیابى که مقدار 0/714 حبه 
مشاع آن به مبلغ 41/650/000 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 14/835 حبه مشاع 
آن به مبلغ 865/428/500 ریال بابت مطالبات که تا روز مزایده خسارت محاسبه شده است. 

م الف: 767613 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/11/336
حصروراثت 

کوثر کیماسى داراى شناسنامه شماره 1092318860 به شرح دادخواست به کالسه 1811/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد على 
شمس مقاندرى بشناسنامه 217 در تاریخ 97/12/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. هستى شمس مقاندرى ش ش 1080881816 
، 2. فاطمه شــمس مقاندرى ش ش 1081083476 ، (فرزندان متوفى)، 3. کوثر کیماسى ش 
ش 137 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 765623/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/340
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97/ 842 شــماره دادنامه 2–تاریخ رسیدگى : 27 / 12 /97 
درخصوص دادخواست دعوى خواهان :  حجت اله طریقت خاکسار ف عزت اله بنشانى گز برخوار 
میدان توحید قرض الحسنه امام رضا ( ع)  بطرفیت خواندگان 1 – سکینه مطورى مجهول المکان 
2 – جواد مرادمند ف ناصر بنشانى گزبرخوار خ استقالل ك ولى عصر پ 29  به خواسته مطالبه 
مبلغ سى میلیون ریال باستناد ازدو فقره سفته به شــماره هاى 312538 سرى پ و 601203 
سرى الف با نضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته 
فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل دو فقره سفته که خواندگان 
متعهد به پرداخت وجه آن شده اند و اظهارات خواهان و عدم حضور خواندگان در جلسه  که همگى 
حکایت از اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید و خواندگان نسبت به دعوى خواهان 
ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود اقامه ننموده اند لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و 
مستندا به مواد 198 – 519 – 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 307و 309 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ ســى میلیون ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ یک میلیون و چهارصدو هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ 21 / 6 / 97 
لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان را صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى 
نظر خواهى در دادگاه محترم تجید نظر محاکم حقوقى شاهین شهر  مى باشد. 764369 /م الف 

غالمرضا شکوهى-  قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر / 11/338 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 487ش5 ح   شماره دادنامه 608 – 12 / 11/ 98 درخصوص 
دادخواست خواهان خانم جمیله ولى پور فرزند احمد بنشانى نوشهر روستاى علیا گلشن یک منزل 
شخصى با وکالت خانم اکرم معطرى شاهین شهر خ عطار فرعى بین 3 و 4 غربى ساختمان ترنج 
طبقه اول واحد 2 به طرفیت خواندگان آقایان 1- عقیل محمود صالحى 2 – ناد على قربانى هردو 
بنشانى مجهول المکان 3 – غالمرضا جهان میرزا بنشانى شــاهین شهر بلوار مدرس خ عالمه 
طباطبایى خ 14 شرقى جنب هایپر محسن طبقه اول گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات 
قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشــکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نمایدبه خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند خودرو سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 644 ل 
72 ایران 43 با احتساب هزینه هاى قانونى بدین شرح که به تاریخ 20 / 3 / 90 خودروى مذکور 
را در اتو گالرى پویا خوانده ردیف سوم از خوانده ردویف دوم خریدارى و سپس موکل در تاریخ 18 
/ 10 /96 با پرداخت کل ثمن معامله از خوانده ردیف سوم خریدارى نموده است و نظر به آنکه در 
اعتراض ثالث اجرایى 296 – 6 / 6 / 98 به نفع موکل دستور آزادسازى خودرو صادر گردیده است 
درخواست انتقال سند دارم . اسناد قانونى خودرو به نام خوانده ردیف اول عقیل محمود صالحى مى 
باشد خواندگان علیرغم ابالغ نشر آگهى و ابالغ قانونى خوانده ردیف سوم در جلسه حضور ندارند 
شورا نظر به مستندات ابرازى خواهان تصویر مبایعه نامه ضمن احراز رابطه معاملى بین طرفین 
خواسته خواهان را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 140 و 219 و 220 و 221 و 1301 قانون 
مدنى حکم به حضور خوانده ردیف اول عقیل محمود صالحى در یکى از دفاتر ثبت اسناد رسمى 
جهت انتقال و تنظیم سند خودروى سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 644 ل  72 ایران 43 بنام 
خواهان پرونده و مستند به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى محکومیت خوانده ردیف 
سوم غالمرضا جهان میرزا را به پرداخت مبلغ 000 / 40 ریال بابت هزینه دادرسى هزینه نشرآگهى 
طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان را صادرو اعالم  مى دارد راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف 
همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظــر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 763820/م الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه پنجم 

شوراى حل اختالف شاهین شهر / 11/339 
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030013069      آقاى احمد رضا شیرانى فرزند رمضان احد از ورثه مرحوم 
رمضان شیرانى فرزند رشید با تسلیم یک  برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى شدند سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 808 فرعى از 371 
از 391 اصلى واقع در بخش 9 ثبت اصفهان شده که سند آن بشماره چاپى 147860 درصفحه 
117 دفتر 78 امالك فالورجان بنام رمضان شیرانى فرزند رشید صادر و تسلیم گردیده سپس 
نامبرده بموجب گواهى حصر وراثت شماره 20-1357/10/25 دادگاه مدنى اصفهان و دادنامه 

اصالحى شماره 57-1361/13/12 حوزه 4 شــوراى داورى اصفهان و گواهى حصر وراثت 
اصالحى شــماره 9809976794001462-1398/10/19 شــعبه 10 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان فوت نموده است، همچنین بموجب گواهى حصر وراثت 1362/7/19-721 
شعبه هشتم دادگاه عمومى صلح اصفهان خانم عزت استکى فرزند عباس عیال دائمى متوفى 
فوت کرده است و متقاضى فوق احد از ورثه رمضان و عزت مى باشد  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 انتشار1398/11/26، 767303/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر 

واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/11/342
 حصروراثت 

محسن ابوترابى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1080401350 به شرح دادخواست به 
کالسه 1818/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه سادات آیتى نجف آبادى بشناسنامه 35 در تاریخ 98/5/17 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محسن ابوترابى 
نجف آبادى ش ش 1080401350 ، 2. سماء ابوترابى نجف آبادى ش ش 1080759352 ، 
(فرزندان متوفى)، 3. محمد ابوترابى نجف آبادى ش ش 695 (همسر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 767618/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/343
 حصروراثت 

سید على احمدى شیخ شبانى داراى شناسنامه شماره 74034 به شرح دادخواست به کالسه 
1817/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ام لیلى احمدى شیخ شبانى  بشناسنامه 21 در تاریخ 98/10/5 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. کبرى سادات احمدى شیخ 
شبانى ش ش 8835 ، 2. سید على احمدى شیخ شبانى ش ش 74034 ، (فرزندان متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

767677/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/344
 اخطار اجرایى

شماره 96/98 به موجب راى شماره 317 تاریخ 98/4/9 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمد رضا کریمى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/500/000 
ریال  بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ 
دادخواســت  98/1/31 لغایت اجراى حکم  و همچنین محکوم علیــه محکوم به پرداخت مبلغ 
5/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى.محکوم له: امیر عباس با وکالت خانم هاجر هنرمندو  حسن 
پاك طینت به نشانى: نجف آباد خ فردوسى شمالى کوچه نجفیان پالك 19 ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 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 باشد 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. 767839/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/345
 اخطار اجرایى

شماره 38/98 به موجب راى شماره 789 تاریخ 98/9/1 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه کریم رحیمى پور به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دویست و بیست هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 98/1/17 
از تاریخ اقامه دعوى  لغایت اجراى حکم  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دادگسترى محکوم مى باشد.محکوم له: محمد حسن فتح اله نظرى با وکالت حسن 
پاك طینت و هاجر هنرمند به نشانى: تهران بلوار میرزا بابائى خ شاهد نبش شاهد سوم ساختمان 
1 واحد 11 با وکالت هاجر هنرمند نجف آباد خ امام مجتمع پرشیا دفتر وکالت ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 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 باشد 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. 767857/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/346
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمد فدعمى  دادخواستى مبنى بر استرداد سفته 
به طرفیت آقاى عبدالحسین عظیمى  به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم 
نموده و به کالســه 98 / 737 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 26 / 12 / 98 ساعت 
9/30صبح  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 
. 769758/م الف - مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/349 

ابالغ اخطاریه ماده 101
آگهــى ابــالغ اخطاریــه مــاده 101پرونــده اجرایــى 9100048 - شــماره پرونده : 
1 / 9104002121000019 شــماره بایگانــى پرونــده : 9100048 شــماره ابالغیه : 
139803802121000103 تاریخ صدور 30 / 10 / 1398 بدین وسیله به سیروس حاطمى 
باورصاد فرزند على متولد 1352 ساکن شاهین شــهر خیابان مدرس خیابان شیخ فضل اله 
نورى نبش فرعى 9 غربى منزل شخصى ابالغ مى گردد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
فوق له شرکت تعاونى اعتبار ازاد ثامن االئمه  علیه شما برابر نظریه کارشناس رسمى خودرو 
پژو 405 به شماره انتظامى 43 – 997 د 23 به مبلغ 000 / 000 / 180 ریال ارزیابى گردیده 
مورد وثیقه سند رهنى شــماره 63395 – 17 / 12/ 1384 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 62 اصفهان دستمزد کارشناس تجدید نظر 000 / 000 / 2 ریال لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
ابالغ این اخطاریه که روز انتشار محسوب مى گردد به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس 
تجدید نظر به مبلغ فوق به دفتر این اجرا تسلیم نمایید . ضمنا به اعتراضى که خارج از موعد 
یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشــناس تجدى نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و اقدام 
بعدى مزایده خواهد بود   . 764135 /م الف نبى اله یزدانى - مسئول رییس اداره ثبت اسناد 

و امالك خمینى شهر / 11/352 

آگهى تغییرات
شــرکت غالت گســتر بهاران نقش جهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 63804 و شناسه ملى 
14008871545 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/10/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان برخوار ، 
بخش مرکزى ، شهر دستگرد، محله شریعتى ، خیابان 
کاشانى ، بلوار معلم ، پالك 5 ، طبقه همکف - کد پستى 
: 8343159441 انتقال یافت و ماده3 اساسنامه به 
شرح فوق اصالح شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (767726)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى رایان فرآیند انوشه سهامى خاص به 
شماره ثبت 63919 و شناسه ملى 14008914678 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى 
شرکت به آدرس استان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان ، محله خانه اصفهان ، کوچه الله ، کوچه گلزار 
دوم ، پالك 8 ، ساختمان ماه فرخى ، بلوك بى ، ورودى 
اول ، طبقه اول ، واحد 11 به کدپستى 8139969759 
انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح 
شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(767813)

آگهى تاسیس
موسسه غیر تجارى طالیه داران عدل نیاك درتاریخ 1398/11/21 به شماره ثبت 6090 به شناسه ملى 14008982420 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : انجام کلیه امور داورى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله چهار باغ باال ، 
خیابان بوستان ملت ، خیابان چهار باغ باال ، پالك 0 ، مجتمع تجارى کوثر ، طبقه هفتم ، واحد 908 کدپستى 8173696961 سرمایه شخصیت حقوقى : 
1000000ریال مى باشد. اسامى و میزان سهم الشرکه شرکا : محمد جواد خانى به شماره ملى 1272622045 دارنده 500000ریال سهم الشرکه سید 
محمد عرفان رجبى به شماره ملى 1990822126 دارنده 500000ریال سهم الشرکه اولین مدیران : محمد جواد خانى به شماره ملى 1272622045 و 
به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود سید محمد عرفان رجبى به شماره ملى 1990822126 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسنادبهاداروتعهدآور و اوراق عادى و ادارى موسسه با امضاى مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر موسسه معتبرمى باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (769843)
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پژوهشــگران در جدیدترین بررســى هاى خود دریافتند 
که خوردن غــذا و خوراکى ها با دســت، لذت بیشــترى 
به فرد مى دهــد و تجربه خــوردن براى فــرد متفاوت و 
لذت بخش تر اســت. این امر مى تواند از نظر روحى به فرد 
کمک کند. به باور پژوهشگران؛ افرادى که مستقیماً غذا را با 
دست لمس کرده و آن را وارد دهان خود مى کنند، در مقایسه 
با افرادى که از کارد و چنگال استفاده مى کنند، از خوردن 
بیشتر لذت برده و غذا برایشان خوشمزه تر و رضایت بخش تر 

است و به همین دلیل  بیشتر غذا مى خورند.
محققان اعالم کردنــد که میزان بــاالى خودکنترلى بر 
چگونگى تجربه غذا خوردن هنگام لمس مســتقیم آن با 
دستان تأثیر مى گذارد. درواقع نشان مى دهد که خودکنترلى 

طبیعى یا اصلى است.

با ورود به ماه هاى زمســتان ارتباط بین کلســترول باال و بیمارى کبد چرب بیشتر آشکار
مى شود. سطح کلســترول در طول ماه هاى زمستان بیشــترین میزان و در طول ماه هاى 

تابستان کمترین است.
به گفته محققان، علتى که به ذخیره سازى کلسترول در طول زمستان کمک مى کند، فقدان 
سنتز ویتامین D ناشى از نور خورشید است. کاهش نور خورشید بدن را به ذخیره کلسترول 
بیش از حد معمول به عنوان یک اقدام محافظ هدایت مى کند. این تغییر در سطح کلسترول 

مى تواند منجر به پیشرفت بیشتر بیمارى کبد چرب در زمستان شود.
به گفته محققان، کلسترول بیش ازحد براى بدن مضر اســت و باعث بروز مشکالت براى 
 سالمت مى شود، رگ هاى خونى را مسدود کرده و گردش خون به ارگان هاى مختلف بدن 
از جمله قلب، کلیه، مغز و اندام را محدود مى کند. کلســترول اضافى به عنوان چربى در کبد 

انباشته شده و باعث کبد چرب و بیمارى هاى مرتبط با آن مى شود.
تمرین بدنى بهترین راه براى جلوگیرى از چاقى و دیابت است که به نوبه خود کمک مى کند 

تا کبد از آسیب دیدن حفظ شود.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: مصرف سس 
مایونز باعث بروز بسیارى از بیمارى ها در بدن انسان 
مانند سرطان مى شــود و مى تواند سیستم ایمنى را 

ناتوان کند.
خدیجه رحمانى گفت: سس هاى مایونز مخصوصًا 
آنهایى که تجارتى یا صنعتى هستند معموًال با چربى 
ناسالم درست شده و ارزش افزوده بسیار کمى دارند. او 
افزود: توصیه بنده به افراد اســتفاده از سس هاى خانگى 
است چرا که سس هاى کارخانه اى یا صنعتى داراى روغن 
گیاهى بوده و مقدار بســیار زیادى از امگا 6 را براى بدن تأمین 

مى کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشــاره به امــگا 6 موجود در 
روغن هاى گیاهى اظهار کرد: نسبت امگا6 موجود در سس هاى صنعتى 
به نسبت امگا 3 بسیار زیاد است و مى تواند مقاومت بدن انسان را در مقابل 

بیمارى هاى التهابى کاهش دهد.

رحمانى درباره روغن گیاهى موجود در ســس هاى مایونز گفت: ســس هاى 
مایونز به علت اینکه حاوى مقدار بسیار زیادى روغن گیاهى هستند مى توانند 
باعث تشــدید بیمارى هاى گوناگونــى مانند بیمارى هــاى قلبى_ عروقى، 
بعضى ســرطان ها بیمارى هاى خود ایمنى، دیابت نوع 2 و پوکى اســتخوان 
در افراد شوند و اینگونه افراد بهتر اســت از مصرف سس هاى مایونز خانگى و 

کارخانه اى پرهیز کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى تصریح کرد: روغن هاى گیاهى در برنامه 
غذایى روزانه افراد هم مورد اســتفاده قرار مى گیرد و متأسفانه این روغن ها به 
قدرى مضر هستند که مى توانند سیستم ایمنى بدن را از همه جهات کم توان 

کرده و افراد را با مشکالت جدى رو به رو سازند.
رحمانى درباره نوع روغن انتخابى براى پخت و پز گفت: روغن زیتون از آنجایى 
که امگا 3 بیشترى نسبت به بقیه روغن ها دارد اما حاوى مقدار زیادى هم امگا 

6 است و بهتر است افراد در مصرف این روغن حد تعادل خود را رعایت کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشاره به شکر موجود در سس هاى مایونز 
اظهار کرد: در یک قاشق غذاخورى سس هاى کم چرب یا معمولى یک گرم شکر 

و در سس هاى پر چرب بیش از 4 گرم شکر (یعنى معادل یک قاشق چایخورى) 
وجود دارد. بنابراین؛ افرادى که به فکر ســالمتى خود هستند نباید از این ماده 

غذایى خطرناك و مضر استفاده کنند.
رحمانى درباره مواد نگهدارنده موجود در ســس هاى مایونز گفت: کارخانه ها،  
نگهدارنده هاى موجود در سس هاى مایونز را به علت عمر طوالنى و جلوگیرى 
از خراب شدن به آنها اضافه مى کنند و مصرف زیاد آنها باعث بروز حالت تهوع، 

سردرد و زخم هاى عفونى مى شود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشاره به مواد جایگزینى به جاى مصرف 
سس مایونز گفت: بهترین جایگزین براى سس هاى مایونز استفاده از مواد غذایى 
سالم و کم کالرى مانند ماست، لیموى تازه، نارنج تازه و مقدار بسیار کمى روغن 

زیتون همراه با مصرف ساالد است.
رحمانى درباره مضرات ســس هاى مایونز بر جنین گفت: مصرف سس هاى 
مایونز به مراتب بر گروه هاى حساس و آسیب پذیر مانند خانم هاى باردار، شیرده 
یا جنین تأثیر منفى گذاشــته و باعث کاهش دریافت مواد مغذى سالم و انرژى 

زا در آنها مى شود.

مدیر گروه بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکى البرز اکثر سالمندان را داراى کمبود 
ویتامین دانست و در خصوص منابع آن گفت:  اکثر سالمندان در گروه هاى ویتامینى
B، D، C، E، A کمبود دارند، ویتامین هاى گروه B  در مواد غذایى مانند گوشت، 
تخم مرغ، شیر، حبوبات، بلغورجو و مغز تخمه آفتابگردان وجود دارد البته همانند سایر 
مواد غذایى داراى محدودیت هاى استفاده براى سالمندان است  مثًال جگر گوساله 
غنى از ویتامین گروه B  است  که توصیه مى شود از آن استفاده نکنند گزینه هایى 
که در باال ذکر شد استفاده شود. ویتامین هاى گروه B از کم حافظگى و فراموشى در 

این سنین نیز جلوگیرى مى کند.
فاطمه قاسمى در خصوص چگونگى تأمین ویتامین D ،گفت: بهترین منبع دریافت 
ویتامینD نور خورشید است، اگر  براى ســالمندان امکان آن که به طور کامل در 
معرض نور خورشید قرار بگیرند وجود نداشت  مى توانند بازوها و یا کف دست خود 
را که بیشترین جذب ویتامین D را دارند بدون هیچ گونه کرم ضد آفتاب و یا وازلین 
در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهند این نور نباید از پشت شیشه یا پرده باشد،  
البته از منابع تغذیه ویتامین D مى توان به روغن ماهى و یا ماهى تن و نه تن ماهى 

اشاره کرد.
 قاسمى کمبود ویتامین C را دیگر کمبودهاى سنین میانسالى دانست و گفت: کمبود 
ویتامین C باعث به تعویق افتادن ترمیم زخم ها مى شود، براى مثال ممکن است 
فردى جراحى کند اما به دلیل کمبود ویتامین C ترمیم بخیه ها طوالنى مى شود، 
میوه و سبزى منبع غنى براى تأمین این ویتامین هستند، گوجه فرنگى، پرتقال، انواع 
کلم هندوانه و طالبى منابع خوب تأمین ویتامین C هستند.  وى در ادامه گفت: پختن 
سبزیجات به مدت طوالنى و یا حتى برش و خرد کردن با چاقوى کند، باعث از بین 

رفتن ویتامین C  مى شود.
 قاسمى در خصوص منابع  ویتامین E گفت: جوانه گندم، مغز آجیل ها مثل فندق و 
تخم آفتابگردان بدون نمک از جمله منابع ویتامین Eهستند، البته در مواد غذایى 
مانند روغــن زیتون، زرده تخم مرغ، میگو و شــیر نیز ویتامیــن E وجود دارد، در 
خصوص ویتامین A نیــز آن را مى توان در مواد غذایى داراى برگ ســبز پررنگ 
مانند اســفناج به طور کامل یافت اما در مواردى مانند هویج به صورت پیش ساز 

وجود دارد.

دیفن باخیا از گیاهان زینتى همیشــه سبز و چند ساله 
است. این گیاه بســیار مقاوم بوده و به دلیل نگهدارى 
ســاده، به عنوان گیاه آپارتمانى در اکثر خانه ها دیده 
مى شــود. نام فارســى آن یعنى ســم برگ به سمى 
بودن برگ هاى دیفن باخیا اشــاره دارد. شــیره گیاه 
ســمى دیفن باخیا حاوى بلور هاى کلســیم اگزاالت 
معروف به رافید (کریســتال هاى دوسر سوزنى) بوده 
و چنانچه برگ هایش خورده شوند باعث مسمومیت، 
متورم شدن مجارى تنفسى، دیســفاژى و گاه مرگ 
مى گردند؛ لذا براى کودکان و حیوانات خانگى خطرناك 

است.
پس اگر فرزند کوچک یا حیوانى در خانه دارید، گلدان 

دیفن باخیا را از دســترس او خارج کنید. 70 
درصد مسمومیت با سم رافید، کودکان زیر 

پنج  سال هستند. اما اینکه گفته مى شود 
اگر دست انسان به این گیاه بخورد 

و سپس با چشــم تماس ببیند منجر 
به کورى مى شــود، منبع علمى ندارد. 

بیشــترین موارد خطر این گیاه متوجه 
کودکانى است که برگ هاى آن را بجوند 
و یا خرد کنند که منجر به آزادسازى ماده 
خطرناك اگزاالت کلسیم مى شود. سم 

این گیاه آنقدر مجارى تنفسى را متورم مى کند تا فرد 
دچار خفگى شود.

چاشنى پرطـرفدارى که قاتل خامـوش است

آگهى تغییرات
شــرکت فنى و مهندســى صنعت کوشان 
سالدران شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 19502 و شناسه ملى 10260403898 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/09/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: مژگان رشیدى ده رشــیدى به شماره ملى 
1289579636 بــه ســمت رئیس هیئت 
مدیره و عاطفه رشیدى ده رشیدى به شماره 
ملى 1282826352 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و فاطمه رشیدى به شماره ملى 
1282837354 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره به عنــوان اعضاى هیئت مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب شدندکلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى 
، اوراق عادى و ادارى با امضــاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(767724)

آگهى تغییرات
شــرکت پرتو الکتریک اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 28737 
و شناســه ملــى 10102666882 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1398/11/15 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : خانم فیــروزه یزدان 
بعنــوان  نظــرى1285716752 
رئیس هیئت مدیره و آقــاى محمدرضا 
افشــارنژاد1285589149 بعنــوان 
مدیــر عامــل و آقــاى احمدرضــا 
افشارنژاد1285666844 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهد آور شرکت با امضاء آقاى محمدرضا 
افشــارنژاد همراه با مهر شرکت معتبر 
است. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(769823)

آگهى تغییرات
شــرکت پرتو الکتریک اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 28737 و 
شناسه ملى 10102666882 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/11/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : خانم فیروزه یزدان نظرى به کدملى 
1285716752 و آقــاى محمدرضــا 
افشــارنژاد به کدملى 1285589149 
و آقاى احمدرضا افشــارنژاد به کدملى 
1285666844 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. آقاى حسین اکبرى آفارانى به 
کدملى 1284573214 و آقاى مسعود 
تســلیمى به کدملــى 1280949376 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (769825)

7 ماده غذایى فوق العاده براى کاهش فشار خون
فشار خون باال یکى از عوامل اصلى افزایش خطر سکته مغزى، حمالت قلبى، نارسایى قلبى، آنوریسم آئورت، 
بیمارى شریانى محیطى و بیمارى مزمن کلیه است. با این حال تغییرات ساده غذایى مى تواند در کنار داروهاى 

تجویز شده به کنترل فشار خون کمک کند.

منیزیم براى شل شدن عضالت بعد از انقباض نیاز 
است و مى تواند به کنترل فشار خون باال کمک کند. 
منیزیم را از سبزیجاتى بگیرید که برگ هاى سبز و 
تیره دارند مانند اسفناج، کلم بروکسل، برگ چغندر 
و از غالت کاملى مانند برنــج قهوه اى، آجیل ها و 
دانه هایى مانند کاشــو (بادام هندى) خام، کنجد و 

تخم کدو دریافت کنید.

میوه ها و ســبزیجات سرشــار از آنتى اکسیدان و 
ویتامین C عبارتند از هویج، مارچوبه، کلم بروکلى، 
جوانه گندم، کلم بروکســل، کاکائــو، کلم، گوجه 
فرنگى، زغال اخته، کیوى و کلــم. اگر از جوانه ها 
خوشتان نمى آید در روغن زیتون تفتشان دهید و در 
ده دقیقه پایانى پختن به آن سرکه بالزامیک اضافه 

کنید تا طعمى بسیار عالى به خود بگیرد.

چغندرد حاوى نیترات است که از واژینوز (انقباض 
عروق خونــى) حمایت مى کنــد و در نتیجه به 
کاهش فشار خون منجر مى شود. آب چغندر، به 
همراه هویج، ســیب و زنجبیل را بگیرید و از آن 

داخل ساالد استفاده کنید.

انــار خــواص بســیارى بــراى ســالمت قلبى 
عروقى مــان دارد. براى دریافت بیشــترین بهره، 
دانه هاى انار را روى ماســت طبیعــى و معمولى 
بریزید و مقــدارى هم بذر کتان خرد شــده اضافه 
کنید. با نوشیدن روزانه یک لیوان کوچک آب انار نیز 
مى توانید کمک شایانى به کنترل فشار خون خود 

کنید.

اگر در خطر فشار باالى خون هستید ارزشش را دارد 
که دهانتان بوى بد بگیرد. سیر حاوى آلیسین است، 
یک آنتى بیوتیک طبیعى که با بهبود فشار خون در 
ارتباط است. ســیر باید خام و فراوان باشد بنابراین 
مى توانید آن را به روغن زیتون و آبلیمو اضافه کنید 
و به عنوان سس ســاالد به کار ببرید و یا مى توانید 
همین ترکیب را در انتهاى پخت برخى غذاها به آنها 

اضافه کنید.

ماهى هاى چرب مانند قزل آال، ســالمون وحشى، 
ساردین و ماهى خال مخالى حاوى اسید چرب هاى 
ضد التهابى هســتند که به عنوان کلسترول هاى 
خوب نیز شناخته مى شوند. سعى کنید هفته اى دو 

سه مرتبه ماهى میل کنید.

فیبر دریافتى خود را افزایش دهید. در غذاهاى خود 
مانند ســاالد از بذر کتان خرد شده استفاده کنید به 
عنوان میان وعده آجیل هاى خام، هویج و یا قطعات 
کرفس میل کنید. تمام کربوهیدرات ها را به غالت 
کاملى مانند برنج قهوه اى نان و پاســتا سبوس دار 
تغییر دهید. به سوپ خود سبزیجات اضافه کنید و در 
کنار ساندویچ خود به جاى خوردن چیپس سبزیجات 

و ساالد ها را بخورید.

1- منیزیم

C 3- آنتى اکسیدان و ویتامین 

5- چغندر

2- انار

4- سیر خام

6- ماهى چرب

7- فیبر
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متورم مى کند تا فرد

دیفن باخیا ممکن است شما را بکشد!

فایده غذا خوردن با دست

سالمندان و ویتامین ها

در هواى سرد 
از ورزش غافل نشوید

کارشناسان علل مختلفى را براى بیدار شدن هاى ناگهانى از 
خواب عنوان مى کنند؛ اولین مورد اسپاسم عضالت پاست که 
به دالیل مختلف رخ مى دهد و مى تواند باعث بیدار شدن از 
خواب و احساس درد در افراد شود. این اسپاسم که به سندروم 
پاى بى قرار نیز مشهور است به دالیل مختلف بروز مى کند 
که از جمله آن مى توان به کم خونى یا مشکالت استخوانى 

اشاره کرد که باید فرد تحت مشاوره پزشک قرار گیرد.
آپنه خواب یا همان خروپف هم یکــى دیگر از دالیل بیدار 
شدن ناگهانى از خواب است که به دلیل کمبود اکسیژن و 
مسدود شدن مسیر تنفس ایجاد مى شود و مى تواند باعث 
بروز حمله قلبى یا سکته مغزى، کاهش سطح هوشیارى و 

خستگى و همچنین کم خوابى و بى خوابى در افراد شود.
عفونــت مجــارى ادرارى، بیمارى پروســتات در آقایان، 
ابتال به دیابت، نوشــیدن مقادیر باالى نوشــیدنى به ویژه 
نوشیدنى هاى حاوى کافئین در ساعات پایانى شب همگى 
مى تواند باعث بى خوابى در افراد شود. کارشناسان توصیه 
مى کنند در صورت وجود بیمارى زمینــه اى فرد حتماً  به 
پزشک مراجعه کند و همچنین براى خوابى راحت از نوشیدن 
مایعات در ساعات پایانى شب خوددارى شود. از جمله دیگر 
عوامل بى خوابى مى توان به تعریق شــبانه بدن اشاره کرد 
که به ویژه در برخى افراد بسیار شدید بوده و مى تواند باعث 
بدخوابى آنها شود. کارشناســان براى داشتن خوابى راحت 
استحمام قبل از خواب، استفاده از لباس مخصوص خواب و 

همچنین تنظیم دماى اتاق خواب را پیشنهاد کرده اند.

دلیل اینکه از خواب مى پرید 
چیست؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 شما را به ترس از خدا سفارش مى کنم، به دنیا پرستى روى نیاورید، گرچه 
به سراغ شما آید و بر آنچه از دنیا از دست مى دهید اندوهناك مباشید؛ حق 
را بگویید و براى پاداش الهى عمل کنید و دشــمن ســتمگر و یاور ستمدیده 
باشید. خدا را! خدا را! درباره یتیمان، نکند آنان گاهى سیر و گاه گرسنه 
بمانند و حقوقشان ضایع شود! خدا را! خدا را! درباره همسایگان، حقوقشان 
را رعایت کنید که وصیت پیامبر(ص) شماســت، همواره به خوشرفتارى 
با همسایگان ســفارش مى کرد تا آنجا که گمان بردیم براى آنان ارثى معین 

موال على (ع)خواهد کرد.
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مدیر شعب بانک سپه در اســتان اصفهان گفت: این بانک به منظور 
کمک به رونق تولید در استان 18 هزار میلیارد ریال تسهیالت در اختیار 

فعاالن بخش هاى مختلف اقتصادى قرار داده است.
حمیدرضا باقرى ضمن تبریک ایام  ا... دهه فجر و ســالگرد پیروزى 
شکوهمند انقالب اسالمى ایران، افزود: بخش هاى صنعت، بازرگانى 
و خدمات، مسکن، ساختمان و کشــاورزى به ترتیب بیشترین میزان 
تسهیالت دریافتى از بانک ســپه را به خود اختصاص داده اند. وى به 
عملکرد مطلوب بانک سپه در اعطاى تسهیالت به فعاالن اقتصادى 
استان اصفهان اشاره کرد و افزود: این بانک طى ده ماهه سال جارى 
بیش از 400 میلیارد ریال تســهیالت براى رونق 40 بنگاه کوچک و 
متوسط استان در قالب کارگروه تسهیل و رفع و موانع تولید پرداخت 

کرده است.
باقرى بر ضرورت حمایت از تولید و اشــتغال براى کمک به تحقق 
اهداف رونق تولید تأکید کرد و افزود: حمایــت از طرح هاى مولد در 
بخش هاى اقتصادى استان سرلوحه فعالیت هاى کارى بانک سپه در 

استان اصفهان قرارگرفته است.

  پرداخت 3508 فقره وام ازدواج
مدیر شــعب منطقه اصفهان گفت: بانک سپه در ده ماهه سال جارى 
براى کمک به تسریع و تسهیل ازدواج جوانان 3508 فقره تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج با اعتبار 1137 میلیارد ریال به واجدین شرایط در 

استان اصفهان پرداخت کرده است.

  صدور 13 هزار کارت اعتبارى در استان اصفهان
باقرى ضمن تأکید بر ضرورت کمک بانک ها و افزایش قدرت خرید 
مردم تصریح کرد: در ده ماهه ســال 98 تعــداد 13300 فقره کارت 
اعتبارى به مبلغ 2500 میلیارد ریال در شعب بانک سپه استان اصفهان 

براى رفع نیاز ضرورى خانوارها و کمک به اقتصاد آنها پرداخت شد.

  کمک بانک سپه به اقشار آسیب پذیر
مدیر شعب منطقه اصفهان به تأثیر امضاى تفاهمنامه بین بانک سپه و کمیته 
امداد امام خمینى (ره) و ســازمان بهزیستى در تسریع پرداخت تسهیالت 
اقشار آسیب پذیر استان اشاره کرد و افزود: بانک سپه براى حمایت از اقشار 

آسیب پذیر تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستى در ده ماهه سال 
جارى 121 فقره تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ 21 میلیارد و 800 میلیون 
ریال به مددجویان سازمان بهزیستى، 75 فقره تسهیالت به مبلغ 26 میلیارد 

ریال به افراد تحت پوشش کمیته امداد پرداخت کرد.
وى یادآور شد: پرداخت 489 فقره تسهیالت مسکن روستایى به مبلغ 
197 میلیارد ریال و 303 فقره تســهیالت حوادث قهرى به مبلغ 59 

میلیارد ریال از دیگر خدمات بانک سپه به مردم استان اصفهان است.
باقرى پرداخت تسهیالت خرید و ساخت مسکن به معرفى شدگان از 
بنیاد شهید و امور ایثارگران را 489 فقره به مبلغ 280 میلیارد ریال اعالم 
کرد و افزود: بانک سپه براى کمک به تأمین مسکن نخبگان، اعضاى 
هیئت علمى دانشــگاه ها، قضات، نیروهاى مسلح و مسکن روستایى 

در شعب مختلف استان اصفهان اقدامات مطلوبى انجام داده است.

  منابع بانک سپه در استان از مرز 93 هزار میلیارد ریال 
گذشت

باقرى از افزایش منابع بانک سپه در استان اصفهان طى ده ماهه سال 
جارى خبر داد و افزود: منابع این بانک در استان از 80 هزار میلیارد ریال 
از ابتداى سال جارى به 93 هزار میلیارد ریال در پایان ده ماهه سال 98 
رسیده است. وى یادآور شد: رشد منابع بانک سپه در استان اصفهان 
زمینه اعطاى تسهیالت براى اجراى سیاست هاى دولت و کمک به 

رونق تولید و اشتغال را فراهم مى کند.
باقرى در زمینه فعالیت هاى ارزى بانک سپه در استان اصفهان اظهار 
کرد: میزان گشایش اعتباراسنادى ارزى، برات، ضمانتنامه ارزى، حواله 
ارزى(وارده و کاالیى) علیرغم تحریم هاى ناجوانمردانه استکبارجهانى 
با تالش کلیه همکاران وهمچنین سه واحد مستقل ارزى تحت پوشش 

رشد چشمگیرى نسبت به سال هاى گذشته داشته است.

  توســعه خدمات الکترونیکى بانک ســپه در استان 
اصفهان

مدیر شعب منطقه اصفهان اظهار کرد: بانک سپه براى خدمات رسانى 
مطلوب به مردم تعداد دســتگاه هاى عابربانک خود در استان را 10 
درصد افزایش داده و تعداد این دســتگاه ها به 360 دستگاه رسیده 

است.
مدیر شعب منطقه اصفهان در مورد تعداد پایانه هاى فروشگاهى بانک 
سپه در استان گفت: تعداد پایانه هاى فروشگاهى این بانک در استان 
در ده ماهه سال جارى، 10 درصد افزایش یافته و از 37 هزار دستگاه 
عبور کرده و میانگین مانده آنها هم بیش از 30 درصد رشد داشته است.
 وى ادامه داد: درگاه هاى پرداخت اینترنتى براى تسهیل فعالیت هاى 
مالى اقشــار مردم در استان اصفهان از رشــد 20 درصدى برخوردار 

بوده است.

مدیر شعب بانک سپه در استان خبر داد

پرداخت 18 هزار میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن اقتصادى در استان اصفهان

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نشست خبرى با اصحاب 
رسانه با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه اصفهان بزرگ ترین تولیدکننده 
ورق هاى فوالدى در خاورمیانه و شمال آفریقاست و عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده آهن اسفنجى در جهان نیز به شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
اختصاص دارد، گفت: بیش از صد شرکت با درصد سهام هاى مختلف با 
گروه صنعتى فوالد مبارکه همکارى دارند و ظرفیت تولید فوالد مبارکه 

اصفهان 7 میلیون و 200 هزار تن در سال است.
حمیدرضا عظیمیان افزود: بیشــترین ســهام فوالد مبارکه در اختیار 
شرکت هاى سرمایه گذارى سهام عدالت و ایمیدرو است. وى با اشاره 
به شعار شــرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه صنعت ساز است و 
مشتریان این شرکت صنعتگران و تولیدکنندگان هستند و شعار فوالد 

مبارکه «از سنگ تا رنگ» است.
عظیمیان با اشاره به طرح نورد گرم 2 مطرح کرد: نورد گرم 2 در صورتى 
که تأمین مواد اولیه مورد نیاز آن به صورت صحیح صورت بگیرد قادر 
خواهد بود تا بیش از ظرفیت اسمى خود تولید داشته باشد. مدیر عامل 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در همین راســتا افزود: از سال 1384 
تاکنون دو مرتبه مناقصه بین المللى براى اجراى طرح نورد گرم 2 برگزار 
شد اما متأسفانه تحریم ها در هر مرحله باعث شد تا اجراى این پروژه 
متوقف شود. وى اضافه کرد: چین به عنوان مجرى نورد گرم 2 وارد روند 
فعالیت شده اســت البته ویروس کرونا تا حدودى موجب تعویق انعقاد 
قرارداد میان چین و جمهورى اســالمى ایران براى اجراى طرح نورد 

گرم 2 شده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان خاطرنشــان کرد: شرکت 
چینى که با فوالد مبارکه براى طرح نورد گــرم 2 قرارداد منعقد کرده 
از شرکت هاى بزرگ ســرمایه گذارى و اجراى پروژه در چین است و 
کارشناسان فوالد مبارکه بر اساس بازدید از پروژه هاى این شرکت در 
کشور چین، توان اجراى پروژه نورد گرم 2 توسط این شرکت چینى را 
تأیید کرده اند، این شرکت پیش از این نیز پروژه ماشین پنج فوالد مبارکه 

را اجرا کرده بود.
وى در ارتباط با اعتبار این طرح تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز نورد گرم 
2 حدود 260 میلیون یورو است و بخشى از پرداخت قرارداد مربوط به 
این طرح از محل فروش محصوالت فوالد مبارکه تأمین مى شــود، 
همچنین بیش از پنج هزار میلیارد تومان از منابع اعتبارى با بومى سازى 

محصوالت و قطعات صرفه جویى صورت گرفته است.
عظیمیان با بیان اینکه تحریم ها تأثیرى بر شرکت فوالد نداشته است 
خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه فوالد مبارکه یک فرایند داخلى بر پایه 

بازار بورس است و تحریم ها تأثیرى بر آن نداشته است.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد: تحریم هاى ثانویه 
ایاالت متحده مشکالتى را در حوزه جابه جایى پول براى فوالد مبارکه 
به وجود آورده اما این شرکت هم از پا ننشسته و تالش مى کند تا اثرات 

تحریم ها را به حداقل برساند.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه فوالد مبارکه اصفهان به عنوان پیشتاز 
بومى ســازى در صنعت فوالد کشــور قرار دارد، گفت: ساخت داخل 
قطعات و تجهیزات را از سال 1380 به صورت ساختار یافته در داخل این 
مجموعه نهادینه کرده ایم و با رسیدن به مرحله بلوغ و گذر از آن در سال 
رونق تولید ملى گامى بلند در جهت بومى سازى فرایندهاى خطوط تولید 

به منظور دستیابى به دانش فنى آنها برداشته ایم.
عظیمیان با بیان اینکه بر اســاس مصوبه خرداد ماه مجلس شــوراى 
اسالمى استفاده حداکثرى از توان داخلى کشور در اولویت گروه فوالد 
مبارکه قرار گرفته است ادامه داد: سال آینده پروژه ساخت اولین ماشین 

فوالد مبارکه اصفهان به نتیجه مى رسد.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در همین راستا افزود: شرکت 
فوالد مبارکه سعى مى کند تا از سطح قطعه سازى به سطح ماشین سازى 
برسد و طرح پنج میلیون تنى شهید خرازى که در دهه 80 مصوب شد 
منتظر آخرین حلقه خود یعنى نورد گرم 2 است و امیدواریم این پروژه 
کشــور را از هر نوع واردات فوالدى بى نیاز کند و ارزش افزوده فوالد 

مبارکه در خود این شرکت حفظ شود.
وى مشکل اصلى فوالد مبارکه را تأمین سنگ آهن، کنستانتره و گندله 
عنوان کرد و گفت: مشکالتى در کشــور به وجود آمده از جمله اینکه 
معدنى هاى ما وارد کار فوالدسازى شدند و از طرفى صادرات به صورت 

نامتوازن انجام مى شود.
عظیمیان اذعان کرد: دو تا سه میلیون تن اضافه تولید فوالد خام داریم 
و ارزش افزوده آن از محل تبدیل فوالد خام به ورق تأمین مى شود که 

اجراى واحد نورد گرم 2 تولید آن را متوازن مى کند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به اینکه فوالدسازان 
دنیا فوالدهاى با کیفیت خاص تولید مى کنند گفت: در تولید فوالد از دنیا 
عقب نیستیم اما در تولید ورق فوالدى 10 تا 12 سال عقب هستیم که 

دلیل آن اجرا نشدن بخش نورد گرم 2 است.
عظیمیان در همین راستا با تأکید بر اینکه ما باید ورق هاى فوالدى با 
استحکام و کیفیت باالتر و وزن کمتر تولید کنیم تصریح کرد: تولید ما 
بیشتر از مصرف است اما گاهى بازار دچار هیجان مى شود و بین قیمت 
تولید اولیه و بازار فاصله مى افتد که این اشکال به دلیل عدم مدیریت 

صحیح  بازار توسط همه دستگاه هاى مربوطه است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان تأکید کرد: گرانى محصوالتى 
مانند خودرو، ارتباطى با صنعت فوالد ندارد و ســهم فوالد در صنعت 

ساختمان، 4 درصد و در خودرو 10 درصد است.

وى با اشاره به اینکه برداشت آب شرکت فوالد مبارکه از زاینده رود تقریبًا 
یک درصد است تأکید کرد: شرکت فوالد مبارکه کمترین مصرف آب 
در میان کارخانه هاى فوالدى جهان را دارد و به رغم افزایش ظرفیت 
تولید این شرکت در بازارهاى مختلف، مصرف آب در این گروه کاهش 

چشمگیرى پیدا کرده است.
عظیمیان افزود: شــرکت فوالد مبارکه اصفهان آب مصرف شده در 
واحدهاى تولیدى فوالد مبارکه اصفهان را در مراحل مختلفى بازگردانى 

و تصفیه کرده و باز استفاده مى کند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به برخى از حمالت 
به این شرکت در خصوص مشکالت تأمین آب مورد نیاز براى کاشت 
محصوالت کشاورزى اســتان تصریح کرد: همواره تالش کرده ایم تا 
کمترین مصرف آب از منابع رودخانه را داشته باشیم و همچنین سیستم 
فاضالب 9 شــهر اطراف فوالد مبارکه توسط شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان اجرا شــده است و تصفیه فاضالب این شــهرها نیز بر عهده 

فوالد مبارکه است.
عظیمیان با اشــاره به اینکه درخواســت فوالد مبارکه اصفهان براى 
راه اندازى خط هوایى در اصفهان در سامانه سازمان هواپیمایى کشور ثبت 
مى شود گفت: پس از تصویب این موضوع توسط شوراى عالى هواپیمایى 
ما نسبت به تأمین هواپیما و کارکنان خط هوایى اقدام مى کنیم. وى افزد: 
این خط هوایى تا اوایل سال آینده راه اندازى و سفرهاى زیارتى از جمله 
مشهد، نجف، کربال و عربستان و همچنین به استان هاى دیگر و بخش 

گردشگرى با این خط هوایى انجام شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد: جایزه طالیى بنیاد 
EFQM تنها توسط فوالد مبارکه اصفهان کسب شده و اخیراً سازمان 
مدیریت صنعتى کشــور،  فوالد مبارکه اصفهان را بــه عنوان یکى از 

فعال ترین واحدهاى صنعتى ایران معرفى کرده است.
وى ارزش فعلى گروه فوالد مبارکــه را 84 هزار میلیارد تومان اعالم و 
خاطرنشــان کرد: ارزش بازارى این مجموعه حدود 110 هزار میلیارد 

تومان برآورد مى شود.
عظیمیان با بیان اینکه یک درصد تولید ناخالص داخلى و 5 درصد تولید 
ناخالص داخلى بخش صنعت کشور مربوط به فوالد مبارکه است اظهار 
داشت: یک هزار کارخانه به طور مستقیم و سه هزار کارخانه به طور غیر 

مستقیم مشترى این شرکت هستند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان، هدف گذارى فوالد مبارکه 
در طرح هاى توســعه را تولید 10/3 میلیون تن در سال اعالم و ابراز 
کرد: از مهمترین طرح هاى توســعه اى فوالد مبارکه که امیدواریم 
اوایل سال آینده به نتیجه برسد کنســتانتره پنج میلیون تنى سنگ 

آهن است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در گفتگو با اصحاب رسانه:

100 شرکت با درصد سهام هاى مختلف با گروه صنعتى فوالد مبارکه همکارى دارند 
محیا حمزه


