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بیمارى وحشتناك در کمین بى خواب هاتوزیع 500 هزار پاکت نیکوکارى در مدارس اصفهانهیچ خبرى از ازدواج «عموپورنگ» نیست! اصفهانى ها چقدر احساس امنیت مى کنند؟ پدیده ول کن ماجرا نیست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سیب بخورید تا 
قند خونتان 
تنظیم شود

اصفهان، شهر شبیه سازى گونه هاى در خطر
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طالق دادن زنان 
داراى محدودیت مى شود؟

با سریـال هاى نوروزى 
تلویزیون آشنا شوید

عرضه 2 برابرى 
محصوالت فوالدى سبک 

ذوب آهن به بازار
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دین کسى که 
به والیت فقیه 
معتقد نیست 
نــاقص است

سیب یکى از بهترین دشمنان بیمارى هاى
 قلبى عروقى و دیابت است. فواید خوردن سیب
 ناشتا بسیار است و قند خون بدن را در طول روز 

تنظیم نگاه مى دارد. سیب حاوى فیبر فراوان و انواع 
ویتامین هاست که درصورتى که به صورت ناشتا ...

در نشستى علمى از ســوى پژوهشکده الهیات 
و خانواده دفتــر تبلیغات اســالمى اصفهان که 
به مناسبت چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب 
اســالمى برگزار شــد از کتاب «تبییــن نظریه 
حکومت اسالمى و والیت فقیه» تألیف آیت ا... 
سید یوسف طباطبایى نژاد، نماینده ولى فقیه در 
استان و امام جمعه اصفهان با حضور مؤلف و دیگر 

علما رونمایى شد.

4 شکسته شدن رکورد حراج ها با اشاره به نام اصفهانشکسته شدن رکورد حراج ها با اشاره به نام اصفهان
قرآن قرآن 77 میلیاردى جمعه شب فروخته شد میلیاردى جمعه شب فروخته شد
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غفوریان «نون خامه اى» را
 سال آینده کلید مى زند

تقابل احساس و عاطفه ها
علیرضــا منصوریــان و مرتضــى تبریــزى در

 تقابل هــاى اســتقالل و ذوب آهن جایگاه 
مشخصى داشــتند؛ مهاجم اهل همدان 
پیراهن سبز بر تن داشت و منصوریان نیز 

یا با لباس آبى به میدان مى رفت یا روى نیمکت 
استقالل مى نشست.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان:

بیش از 80 درصد 
مردم اصفهان

 کارت ملى هوشمند 
دریافت کردند

اقـــامت روزانه 190 هزار گردشگر
 در اصفهان فراهم شد
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یک الغرافه آبى پوش را یک الغرافه آبى پوش را 
شبیه سازى کن!شبیه سازى کن!

شرکت توسعه و عمران امید یکى از معتبرترین شرکت هاى ساختمانى کشور در نظر دارد؛ تعدادى از واحدهاى ادارى و تجارى خود، واقع 
در شهر اصفهان به شرح مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده عمومى و با شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
اسناد شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر همه روزه از ســاعت 8 الى 17 (به جز روزهاى پنج شنبه و جمعه) از تاریخ درج آگهى 
لغایت ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 97/12/12 با شــماره تلفن 88739483- 021 تماس گرفته و یا به آدرس دفتر مرکزى در تهران-
 میدان آرژانتین- خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)- خیابان هشــتم- پالك 20- طبقه 4 واحد فروش و در استان به نمایندگى این 
شرکت به شرح آدرس ذیل مراجعه فرمایند. ضمنًا آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 14 مورخ 97/12/15 و جلسه بازگشایى نیز 

در ساعت 15 مورخ 97/12/20 در محل دفتر مرکزى برگزار خواهد شد.

فروش واحدهاى ادارى و تجارى شرکت 
توسعه و عمران امید

استان اصفهان- شهرستان اصفهان- آدرس دفتر مرکزى: ابتداى بلوار توحید، جنب ساختمان استاد فرشچیان، ساختمان پدیده 
طبقه 6 واحد 602 تلفن: 36293869- 031

شرایط پرداختآدرس پروژهمورد واگذارىنام پروژهردیف

هشت بهشت1

18 واحد آپارتمان ادارى با متراژهاى تقریبى 
49/43 مترمربع

اصفهان- خیابان 
هشت بهشت- مابین 
چهارراه ملک و گلزار- 
جنب بن بست مهرداد

60 ٪ نقد همزمان با عقد 
قرارداد- 35 ٪ زمان 

تحویل واحد- 5 ٪ زمان 
انتقال سند آماده تحویل

15 واحد تجارى در تنوع متراژى تقریبى 13 الى 
43 مترمربع

شرکت صنایع هواپیماسازى ایران در نظر دارد، ضایعات تولیدى (آلومینیوم 
و آهن)، تجهیزات و اقالم اسقاطى و مازاد خود را از طریق برگزارى مزایده به 
فروش برساند. لذا از متقاضیان  دعوت میگردد، با مراجعه حضورى به محل 
شرکت و بازدید از اقالم و تجهیزات، نسبت به دریافت اسناد مزایده و ارائه 

پیشنهادات خود اقدام فرمایند. 
تاریخ بازدید و ارائه پیشنهاد از روز شنبه 97/12/04 تا چهارشنبه 97/12/08 

ساعت 8 الى 15 
تلفن تماس 45967264- 031 (اکبرى)

آگهى مزایده

روابط عمومى شرکت صنایع هواپیماسازى ایران (هسا)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل مى آید در جلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده رأس ســاعت 7 صبح روز جمعه مورخ 97/12/19 
در محل بیمارستان فوق تخصصى میالد طبقه هشــت واقع در اصفهان شهرك 

ولیعصر(عج) بلوار شهید بخشى تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستورات جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده:

1- انتخاب بازرس قانونى،
2- سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل مى آید در جلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده رأس ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 97/12/19 در محل 
بیمارستان فوق تخصصى میالد طبقه هشت واقع در اصفهان شهرك ولیعصر(عج) بلوار 

شهید بخشى تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستورات جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده:

1- انتخاب بازرس قانونى،
2- سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد.

آگهى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت پرتو تصویر شفا 

(سهامى خاص) شماره ثبت: 25637

آگهى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت همساز تصویر 

(سهامى خاص) شماره ثبت: 9273

هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شفا بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان 

هیئت مدیره شرکت همساز تصویر مرکز MRI  اصفهان

راوریان «نون خامه اى» را روریان«نونخامهاى» ى و وری
زندال آینده کلید مى زند د کل ند ىزالآ ی ی کلیدمىزندل الآینده

6

رئیس پژوهشکده  رویان  اصفهان مى گوید این مؤسسه سعى در حفظ گونه هاى جانورى در معرض انقراض دارد 
اما حمایت مالى از آنها صورت نمى گیرد
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سخنگوى وزارت کشــور از تعیین هفت شرط عمومى 
براى ثبت نــام در انتخابات در چارچــوب الیحه جامع 

انتخابات خبر داد.
سید سلمان سامانى با اشاره به شروط اختصاصى جدید 
براى داوطلبان مجلس شوراى اسالمى و شوراهاى شهر 
ادامه داد: داوطلبان شرکت در این دو انتخابات عالوه بر 
دارا بودن شــرایط عمومى باید یا از طرف حزب داراى 
فعالیت معتبر معرفى شوند یا اینکه امضاى الکترونیکى 
قابل شناسایى ده هزار نفر یا یک درصد واجدا ن شرایط 
اخذ رأى حوزه انتخابیه مربوطه خود را ارائه کنند. از طرف 
دیگر داوطلبانى هم که از این شــرایط برخوردار نیستند 

مى توانند مبلغــى که میزان و شــرایط آن در آیین نامه 
اجرایى این قانون تعیین مى شود را سپرده گذارى کرده و 

مستندات آن را هنگام ثبت نام ارائه کنند.
ســخنگوى وزارت کشــور با بیــان اینکــه موضوع 
ثبت نام هاى بى شــمار در انتخابات همواره مورد انتقاد 
مجریان، ناظران و عموم مردم در زمان نام نویســى و 
بررسى صالحیت افراد بوده است، تصریح کرد: در الیحه 
جامع انتخابات تالش شده با تعیین شاخص هاى عمومى 
و اختصاصى متناسب با ویژگى هاى هر یک از انتخابات، 
سازوکارى فراهم شود تا صرفًا داوطلبان متناسب با آن 

انتخابات اقدام به ثبت نام کنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از ارســال 
الیحه اصالح قانون در راستاى برابرى دیه زن و مرد و 
الیحه ایجاد محدودیت براى طالق زنان به دولت خبر 
داد. معصومه ابتکار گفت: طى دو هفته اخیر سه الیحه به 
دولت داده ایم و در حال کار روى سه الیحه دیگر هم در 
زمینه مشکالت زنان هستیم. یکى از لوایحى که طى دو 
هفته اخیر به دولت داده ایم، در زمینه طالق و مشکالت 
زنان است. الیحه حمایت از بنگاه هایى که زنان سرپرست 
خانوار را بــه کار مى گیرند نیز اکنون در دولت اســت و 
ســومین الیحه اى هم که طى دو هفته اخیر به دولت 
داده ایم، در بحث برابرى دیه زنان و مردان است که بحث 

بسیار مهمى  است.
وى درخصوص الیحه مرتبط با طالق بیان کرد: یکى 
از مواد قانون مدنى به مــرد اجازه مى دهد، هر زمانى که 
خواست همسر خود را طالق دهد و از نظر ما نباید چنین 
اتفاقى بیافتد. طالق باید شــرایطى داشــته باشد و در 
الیحه اى که به دولت داده ایم بــه این موضوع پرداخته 

شده است.
ابتکار درباره حل مشــکالت زنــان در زمینه حضانت 
فرزندانشــان پس از طالق تأکید کــرد: در برنامه هاى 
آتى حتمــاً  بحث حضانت فرزندان را بــراى زنان دنبال 

خواهیم کرد.

شروط جدید وزارت کشور 
براى نامزدهاى انتخابات 

طالق دادن زنان 
داراى محدودیت مى شود؟

هواپیماى نروژى باالخره رفت
 ایرنا | یک فروند هواپیماى شرکت «ایر شاتل» 
نروژ که به علت عدم تأمین قطعه در فرودگاه شــیراز 
زمینگیر شده بود، سرانجام نیمه شب جمعه از ایران به 
مقصد استکهلم سوئد به پرواز در آمد. این هواپیما 14 
دسامبر (23 آذر ماه) از دبى امارات عازم اسلو بود که به 
علت نقص فنى یکى از موتورها در فرودگاه شیراز فرود 
اضطرارى کرد. خدمه و مســافران روز بعد با پروازى از 
شیراز خارج شدند اما هواپیما به علت نبود قطعات یدکى 
الزم، در ایران باقى ماند. پــس از اعمال تحریم هاى 
جدید آمریکا، ورود محصوالتى به ایــران که آمریکا 
دستکم 10 درصد در تولید آنها ســهیم بوده، منوط به 
مجوز وزارت خزانه دارى این کشــور شــد و به همین 
دلیل هواپیماى نروژى بیش از دو ماه در فرودگاه شیراز 

زمینگیر بود.

آغاز بدبختى
 آنا| رئیس جمهــور دیــروز در جمــع مدیران 
شــرکت هاى دانش بنیان بــا بیان اینکــه باید دولت 
الکترونیک را جدى گرفت، افزود: دیدار چهره به چهره 
کارى و گرفتن امضاى طالیى آغاز بدبختى، فســاد و 

رانت است.

رئیس جمهور
 از حقش استفاده کند

ایــن   روزنامه جمهورى اسالمى| 
روزها عــده اى از نمایندگان مجلس براى اســتیضاح 
رئیس جمهور تــالش مى کننــد. این، حــق قانونى 
نمایندگان مجلس اســت که هر زمــان الزم بدانند 
رئیس جمهور را اســتیضاح کنند اما رئیس جمهور هم 
این حق را دارد کــه موانع، تنگناها، کارشــکنى ها و 
بى عدالتى هایى که در حق دولت مى شود را نیز توضیح 
بدهد و تشریح کند. اگر رئیس جمهور به درستى از این 
حق خود استفاده کند، استیضاح او از نظر مردم وجاهت 
نخواهــد داشــت و در مجلس نیز با شکســت مواجه 

خواهد شد.

واکنش صالحى به
FATF تصمیم 

  ایسنا| على اکبر صالحى، رئیس سازمان انرژى 
اتمى درباره تمدید تعلیق اقدام  تقابلى علیه ایران از سوى 
گروه ویژه اقدام مالى اظهار کرد: این اقدام نشان مى دهد 
که طرف مقابل نمى خواهد شرایط را به جایى برساند که 

احساس بن بست ایجاد شود.

ولخرجى براى آقاى ولیعهد!
بازدیدکنندگان از بازار پرنده هاى   رویداد 24 |
پاکستان این هفته شاهد خالى شــدن انبارها از کبوتر 
بودند چرا که براى خوش آمد به «محمد بن سلمان»، 
ولیعهد عربســتان،3500 کبوتر پیش پاى او آزاد شد تا 
احساس کند در خانه است. صد ها هتل 5 ستاره هم براى 
اقامت هیئت 1000 نفره عربستان در نظرگرفته شد و 
دولت پاکستان که سال گذشته اتومبیل هاى لوکس خود 
را براى پول به حراج گذاشــته بود امسال 300 دستگاه 

اتومبیل تویوتاى لندکروز براى مهمانان تدارك دید.

استعفاى 9 امام جمعه 
در 2  سال

 آفتاب  نیوز | اســتعفاى ائمه جمعه ادامه دارد. 
در دو سال اخیر 9 نفر از ائمه جمعه از سمت خود استعفا 
کــرده  اند. بعــد از اســتعفاى هفتــه پیش آیــت ا... 
موسوى جزایرى، امام جمعه اهواز که یکى از جنجالى ترین 
استعفا هاى اخیر بود، روز جمعه آیت ا... عباسعلى سلیمانى، 
امام جمعه زاهدان هم در پایــان خطبه هاى نماز از مردم 
سیستان و بلوچستان خداحافظى کرد و حاللیت طلبید. 
برخی دلیل این استعفاها را همانطور  که امام جمعه زاهدان 
اعالم کرده، سیاســت جوانگرایی و جایگزینی افکار نو 
دانســته  اند اما برخی دالیل سیاســی هم در حاشیه این 
استعفاها شنیده می شود، تا جایی که مثًال بسیاري از ائمه 
جماعات که شهرت بیشتري دارند و سخنرانی هایشان هم 
عمدتاً بیشتر رسانه اي می شود، چندان هم جوان نیستند.

خبرخوان
طراحى سرو زرین توسط 

اصفهانى ها
  فارس| مسعود احمدى افزادى، دبیر 
پنجمیــن دوره جشــنواره تلویزیونى جام جم 
در خصوص طراحى سرو زرین جشنواره بیان 
کرد: ســرو زرین جشــنواره در حال طراحى 
است و هنرمندان خوب صنایع دستى اصفهان 
مشغول طراحى تندیس جشنواره هستند تا ما 
بتوانیم با کمترین هزینه و بهترین کیفیت آن را 
طراحى کنیم و به زودى از این تندیس رونمایى 

خواهد شد.

رامبد پدر شد
 ایران آرت |  نــگار جواهریــان خبــر 
داد که او و همســرش رامبد جــوان به زودى 
صاحب یک فرزند دختر خواهند شــد. پیش از

 این رامبد جــوان در نــوروز 96 از تصمیم او 
و همســرش براى فرزند دار شــدن خبر داده 

بود.

صفحه لیال حاتمى 
بسته شد

 ایسنا| با پیگیرى حقوقى و شــکایت 
نزد پلیس فتا صفحه جعلى اینســتاگرامى که 
با نام لیال حاتمى اقدام بــه فعالیت تبلیغاتى و 
تجارى کرده بود بسته شد. لیال حاتمى با اعالم 
این خبر باز هم تأکید کرد که هیچگونه صفحه 
یا ســایتى در فضاى مجازى ندارد و هر گونه 
فعالیت در فضاى مجازى به نام او جعلى است و
حــق طــرح شــکایت و پیگیــرى قضائى 
در ایــن مــورد را بــراى خــود محفــوظ

مى داند.

کشف 55 ُتن مواد مخدر 
طى 11 ماه 

فرمانده مرزبانى کشــور گفت:   میزان|
هیچ کشــورى در دنیــا به انــدازه جمهورى 
اسالمى تهدیدات مرزى ندارد و آن هم براى 
آرمان انقالب اسالمى است و امروز تهدیدات 
مرزى ما با قبل از انقالب قابل قیاس نیســت. 
ســردار رضایى گفت: بــه همــت مرزبانان 
در 11 ماه گذشــته، از ورود بیــش از 55 ُتن
مــواد مخــدر بــه کشــور جلوگیرى شــده

است.

دلیل سانسور «جن زیبا» 
  ایسنا| مهــرداد فرید، تهیــه کننده 
فیلم ســینمایى «جن زیبا» با انتقاد از سانسور 
تیزرهاى تلویزیونى ایــن فیلم بیان کرد: فقط 
چند تیزر تبلیغاتى از صدا و ســیما پخش شد 
که همگى تیزرهاى سانســور شــده بودند. با 
این حــال تلویزیون با افزایش تعــداد تیزرها 
موافقت نکرد. چیزى که دردآور است؛ اظهارات

 ممیزان صدا و سیماســت که در دستوراتشان 
بــه مــا از «نــورگل یشــیل چــاى» بــه

عنوان بازیگر شــبکه هاى جم یــاد مى کردند 
که این ناشــى از عدم شــناخت آنهاســت. 
شاید هم درصدد تحقیر این بازیگر و فیلمساز 

بوده اند. 

حداقل دستمزد چند باشد؟
عضو کمیسیون اجتماعى   خانه ملت|
مجلس با تأکید بــر اینکه باید نگران ســبد 
معیشت کارگران باشــیم گفت: در حال حاضر 
حداقل هزینه سبد معیشــت خانوار کارگرى 
سه میلیون و 759 هزار و 200 تومان، حداقل 
دســتمزد نیز یک میلیون و 200 هزار تومان 
اســت بنابر این اگر بخواهیم بر اســاس نرخ 
تورم اعالمى افزایش 20 درصدى دســتمزد 
کارگــران را داشــته باشــیم به طــور قطع 
جوابگوى یــک دوم هزینه زندگــى خانوارها 

نیست.

رئیس جمهور پیشین ایران در مصاحبه اى خاطره جالبى 
از تالش براى افزایش تعطیالت رســمى در ایران گفته 
است. محمود احمدى نژاد گفت: «مى خواستیم تعطیالت 
عید فطر را زیاد کنیم، گفتند تعطیالت ایران زیاد اســت 
و باید همین هم کم شود. گفتیم بابا! اینطور نیست، یک 
گروهى را انتخاب کردند که بشوند کارگروه و رفتند دو 
ســال تحقیق کردند و جواب آوردند درحالى که با نیم 
ساعت سرچ گوگلى مى شد اطالعاتش را به دست آورد. 
دیدند یمن با 64 روز کمترین تعطیالت را در دنیا دارد و 
ایران با 77 روز کشــور دوم است و باقى دنیا همه باالى 

105 روز تعطیلى دارند.»
او ادامه داد: «دیدند این نگرفت، در شوراى عالى انقالب 

فرهنگى هشــت نفر درباره این ســخنرانى کردند که 
تعطیالت را زیاد کنیم مردم مى روند گناه مى کنند. گفتند 
یک ماه ملت عبادت کردند با این تعطیالت مى روند گناه 
مى کنند تمامش دود مى شود. به انســانیتم بر خورد و 
گفتم مگر شما خودت گناه مى کنى که مردم را اینطورى
 مى بینى؟ به چه حقى این حــرف را مى زنى و قضاوت 

مى کنى اگر این در ذات خودت نیست؟»
احمدى نژاد اضافه کرد: «تازه ایــن مردم بیچاره ما اگر 
تعطیلى داشته باشند چه کار مى کنند؟ یک چادر مى گذارند 
پشــت پراید مى روند لب یک رودخانه و نهایت چهار تا 
لقمه ساندویچ کوکو مى خورند که خانم خانه تا پاى سفر 

در آشپزخانه برایش پاى گاز بوده است.»  اگر چه در سومین حراج «باران» 19 اثر فروش نرفت اما 
رکورد گران ترین اثر فروخته شده در حراج هاى ایران 
شکسته شد و یک مصحف نفیس مطال با قیمت هفت 

میلیارد و 700 میلیون تومان به فروش رفت.
ســومین حراج «باران» ویژه خوشنویسى و هنرهاى 
اصیل ایرانى اســالمى عصر روز جمعه 3 اسفند برگزار 
شد. حراج «باران» که توسط محبوبه کاظمى دوالبى، 
بنیانگذارى و مدیریت مى شــود، با فــروش 46 کار در 
مجموع  بــه قیمت فروش   11 میلیــارد و 769 میلیون 

تومان به پایان رسید.
در این شب تابلوى شــش قطعه اى مرقع از میرعماد، 
استاد برجسته خوشنویسى  با قیمت700 میلیون تومان 
فروخته شد. «صحیفه سجادیه» اثرى کم نظیر و نایاب 
از سال 1071 هجرى قمرى هم  به قیمت 190 میلیون 
تومان فروش رفت.  همچنین اثرى از ابوالحســن خان 
که تمثالى از حضرت على (ع) را نیز نقش  کرده بود، به 

قیمت110 میلیون تومان فروش رفت. 
در این حــراج، وقفنامه قاجرى (موضــوع وقف درآمد 
حاصل از قنات وقف تهیه روغــن چراغ هاى حرم  امام 
هشتم(ع) شود) به قیمت 200 میلیون تومان و همچنین 
قطعه اى از پرده خانه خدا به قیمت 150 میلیون تومان 
فروش رفت.  از حســن  زرین قلم نیز اثرى درخشان و 

108 ســاله روى میز حراج رفت و 250 میلیون تومان 
فروش رفت.  

کتیبه نویســى 10 مترى از دوره قاجار اثر ماندگار میرزا 
عمو تهرانــى از دیگر آثار کمیابى بود کــه در این دوره 
پیشنهاد شد و با استقبال خریداران در نهایت به  قیمت 

310 میلیون تومان چکش خورد. 
اماگران ترین اثر حاضر در سومین حراج «باران» مصحف 
شریف قرآن بسیار خاص و نفیس حاصل تالش رائین على 
اکبرخان زاده که بین شش تا هفت میلیارد تومان برآورد 
شده بود، در نهایت به قیمت هفت میلیارد و 700  میلیون 
تومان فروش رفت. این مصحف دو لَتى در ابعاد 147 در 
180 سانتیمتر طى سال جارى خلق شده است. هر صفحه 
این قرآن 90 سانتیمتر عرض و در 608 لوح نقره به روش 
عثمان طه حکاکى شده است؛ جلد آن از مس است که به 
قلمکارى منحصر به فرد مبرزترین اساتید اصفهان منقش 

است و تمامى سرسوره ها با طال کار شده اند. 
خریدار این اثر ناشــناس باقى ماند. خــان زاده،  جوان 
38 ساله اى است که از دو دانشگاه در کویت و امارات، 
دکتراى افتخارى گرفته است و با نگارش آیه هاى قرآن 
روى دانه هاى برنج، مو و همچنین صفحات طالیى و 
نقره اى نام خود را به عنــوان خالق کوچک ترین قرآن 

جهان پرآوازه کرد.

نتایج یک تحقیق که توسط وزارت اقتصاد گزارش شده، 
وضعیت استان هایى که بیشــترین و کمترین احساس 
امنیت در شب دارند را مشــخص کرده است. با توجه به 
یافته ها، به ترتیب اســتان هاى زنجان، گیالن و کرمان 
بیشترین میزان امنیت را در شــب احساس مى کنند و 
استان هاى خوزســتان، اصفهان و خراسان جنوبى نیز 
کمترین میزان امنیت را احساس مى کنند. میانگین کشور 
در این مؤلفه 0/59 است که 13 استان امتیازى کمتر از 

این مقدار به دست آورده  اند.
سرقت یک عامل منفى براى سرمایه اجتماعى محسوب 
مى شود و هر چه سرقت در یک استان بیشتر اتفاق بیافتد، 
نشانه پایین تر بودن سرمایه اجتماعى در آن استان است.

همچنین در بخش دیگــر این پژوهش  انجام شــده، 
ســئوالى با این عنوان که «آیا در یکسال گذشته، پول 
یا مایملکى از شــما یا اعضاى خانواده شما سرقت شده 

است؟» پرسیده شد.
در اینجا اســتان هایى که بیشــترین امتیاز را گرفته اند 
معتقدند، پول یا مایملکى از اعضاى خانواده آنها سرقت 
نشده است و استان هایى که کمترین امتیاز را گرفته اند، 

بیشترین میزان سرقت را دارند.
با توجه به داده هاى به دســت آمده بیشــترین امتیاز به 
ترتیب مربوط به استان  هاى هرمزگان، گلستان و سمنان 
اســت و کمترین امتیاز به ترتیب مربوط به استان هاى 

قزوین، تهران و گیالن است. 

مسئوالن محیط زیست کرمان، اعالم جرم علیه عامل 
به آتش کشــیدن روباه و تصویربردارى از این اقدام که 
در حوالى ســیرجان رخ داده را در دستور کار قرار دادند. 
دیروز تصاویرى از به آتش کشــیدن یک روباه در یکى 
از روستا هاى استان کرمان در فضاى مجازى دست به 

دست مى شد که  تأثر کاربران را به همراه داشت.
طبق اعالم رسانه هاى بومى، یکى از روستاییان حومه 
شهرســتان ســیرجان، پس از مواجهه با صحنه شکار 
مرغ و خروس هایش توســط یک روباه، با اســتفاده از 

مواد اشتعالزا، روباه نگونبخت را زنده به آتش کشیده و از 
لحظات پایانى سوختن خاکستر حیوان، تصاویرى به ثبت 
رسانده است. تصاویرى که انتشار آن در فضاى مجازى 

سبب شد، کاربران خواهان مجازات براى متهم شوند.
محمود علیرضایى،  رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
سیرجان با ابراز تأسف این رویداد به «تسنیم»  مى گوید: 
پیگیرى ها براى شناســایى این متهم شکار غیرمجاز 
آغاز شــده و اعالم جرم علیه وى در دســتور کار قرار 

گرفته است.

در نشستى علمى از سوى پژوهشکده الهیات و خانواده 
دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان که به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزى انقالب اســالمى برگزار شد از کتاب 
«تبیین نظریه حکومت اسالمى و والیت فقیه» تألیف 
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، نماینده ولى فقیه در 
استان و امام جمعه اصفهان با حضور مؤلف و دیگر علما 

رونمایى شد.
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در آیینى 
که به همین منظور برگزار شده بود با قدردانى از رئیس و 
دیگر دست اندرکاران دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان که 
تالش وافرى براى جمع آورى و انتشار سلسله مباحث 
خطبه هاى نماز جمعه به صــورت کتاب در قالب تبیین 
نظریه حکومت اســالمى و والیت فقیه داشتند، گفت: 
این کتاب در پنج فصل تشکیل حکومت، انواع حکومت، 
ویژگى هاى حاکم اسالمى، معناى والیت فقیه و اقسام 

آن و پاسخ به سئواالت و اشکاالت است.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد با بیان ضرورت 
تشــکیل حکومت در هر جامعه اى افزود: هر جامعه اى 
نیاز به حکومت دارد و مســئله والیت فقیه و حکومت 
اسالمى براى آن است که در رأس مسلمانان باید حاکمى 
عادل و عالم به احکام اسالم وجود داشته باشد. وى ادامه 
داد: زمانى که حاکم ظالم باشد مشکالتى پیش خواهد 
آمد اما اگر حاکم الهى باشــد این امر پیش نمى آید و در 
حقیقت هر کس به والیت فقیه اعتقادى نداشــته باشد 

دین او ناقص است.
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
برخى در طول تاریخ معتقد بودند که انسان ها اصًال به 
حکومت نیازى ندارند و یکى از دانشمندان فرانسوى به 
نام «ونستانلى» معتقد است که جوامع به حکومت نیاز 
ندارند چرا که حکومت براى انسان ها ضرر دارد و بهتر 
است انسان ها آزاد باشند و کسى بر آنها حکمرانى نکند.

مؤلف کتاب، به نقد دالیل مخالفان تشــکیل حکومت 
پرداخت و گفت: مخالفان تشکیل حکومت پنداشته اند 
این اشکاالت و عیوب، اشکاالت حکومت یا اشکاالت 
سیاست است ولى غافلند که این اشکاالت طاغوت است 
و حاکمان طاغوتى، حاکمان بى  دینى هستند که با خدا 
ارتباط ندارند و با این اشکاالت مواجه هستند و این نتیجه 

و الزمه حکومت بى دینان و طاغوتیان است.
آیت ا... طباطبایى نژاد اظهار کرد: اگر حاکم، حاکم الهى 

باشــد هیچکدام از این نقص ها وارد نمى شود. این در 
حالى است که حکومت امیرالمؤمنین(ع) در همان مدت 
کوتاه، الگویى براى حکومت مردان حق بوده اســت و 
در آن شایستگى ها مراعات شد و حکومت خدمت بود. 

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، کتاب 
رونمایى شده را کتابى ارزشــمند و خالصه اى از نظریه 
والیت فقیه دانســت که مى تواند براى دیگران تبیین 

شود تا بتوانیم گام هاى مؤثر دیگرى برداریم.
وى با تأکید بر اخالق اسالمى مردم در جامعه هم گفت: 
اگر مردم در کار اقتصادى باشــند ولى اخالق اسالمى 
نباشد مشکل خواهیم داشت و باید گفت در بحران هایى 
که امروز در جامعه وجود دارد دشــمن و بى تدبیرى کار 
مسئوالن نقش دارند اما مردم هم باید اخالق اسالمى 
داشته باشند و از انباشت مواد غذایى در منازل خود پرهیز 
کنند که این اخالق اسالمى نیست چرا که انبار کردن 
اجناس در منازل و کمبود آن در جامعه، موجب تشــنج 

مى شــود و باید فرهنگ توکل بر خدا در مردم بیش از 
گذشته ایجاد شود.

***
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان هم در این نشست 
علمى گفت: نظام اسالمى در طول تاریخ اسالمى، جزو 
قله هاى علمى، فکرى و سیاســى بود که به همت امام 

راحل(ره) و مشارکت مردم و علما شکل گرفت.
حجت االســالم و المســلمین محمد قطبــى افزود: 
مشــروعیت، مقصد روشن، تعیین ســاختار و سیستم، 
قدرت و عزم جزم حرکت و مشارکت، همکارى و همدلى 
مردم از ارکان موفقیت و کارآمدى نظام به شمار مى رود.

وى با تشــریح هر یک از ایــن ارکان گفت: هر نظامى 
زمانى موفق و مؤثر خواهد بود که بتواند با بهره گیرى از 

این ارکان، نوین سازى کند.
رئیس دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان گفت: در حالى 
که در جهــان و در مدل هاى مختلف، مشــروعیت را 

مبتنى بر مقبولیت مى دانند تا نظام مشروع باشد اما امام 
راحل(ره) بناى دیگرى را به جهان عرضه کرد و به باور 
امام راحل(ره) نظامى مشروع است که برآمده و برخاسته 
از آرمان هاى الهى و متون دینى باشد و زیرساخت آن از 
متن دین، توحید و آسمانى باشد و در حقیقت مشروعیت 
نظام یا برآمده مستقیم از دین بوده و یا به امضاى شرع 
برســد و اگر مردم رئیس جمهور انتخاب مى کنند باید 
حتمًا به تفویض ولى فقیه برسد که این یک رکن نظام 

کارآمد و سعادتمند به شمار مى رود.
وى در ادامه افزود: تمایز نظام جمهورى اسالمى با دیگر 
نظام ها در آن است که در دیگر نظام ها، رفاه و آسایش 
مردم در زمین مدنظر بوده است در حالى که در جمهورى 
اســالمى دیندارى و ســعادت اخــروى از اصلى ترین 
اهداف اســت و در این راســتا هزینه مى کند و مدعى 
هستیم نظام، متولى ســعادت مردم در جهان دیگرى 

هم هست.

ساسان اکبرزاده

خاطره جالب احمدى نژاد از افزایش تعطیالت رسمىاعالم جرم علیه عامل به آتش کشیدن یک روباه

اصفهانى ها چقدر احساس امنیت مى کنند؟

شکسته شدن رکورد حراج ها با اشاره به نام اصفهان

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان:

دین کسى که به والیت فقیه معتقد نیست ناقص است
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احداث بخش دیالیز 
بیمارستان مبارکه در سال آینده 
محمد ایرانپـور، مدیر بیمارسـتان رسـول ا... مبارکه 
گفت: عملیات ساخت ساختمان دیالیز این بیمارستان، 
همزمان با والدت حضرت زهرا(س) آغاز مى شـود و 

امید است سال آینده بهره بردارى شود.

توزیع 6000  اصله نهال 
در اردستان

مجیـد خداپرسـتان، مدیـر اداره منابـع طبیعـى و 
آبخیزدارى اردسـتان گفت: امسـال پیش بینى بیش 
از شـش هزار اصله نهال در اردستان دیده شده که به 
مناسـبت روز درختکارى در سـطح شهرستان توزیع 

مى شود.

تخریب75حلقه چاه 
زغال غیرمجاز در نجف آباد

مدیراداره حفاظت محیط زیسـت نجف آباد گفت: در 
11 ماه امسـال، 75 حلقه چاه غیرمجـاز زغال در این 
شهرسـتان شناسایى و تخریب شـد. محمد محمدى 
افزود: ایـن چاه هـاى غیرمجاز تولید زغال به سـبب 
آلوده کـردن محیط زیسـت منطقـه، با دسـتور مقام 

قضائى تخریب شدند.

اعطاى 307 میلیارد ریال 
تسهیالت اشتغالزا در آران 

فرمانـدار آران و بیـدگل گفـت: 307 میلیـارد ریـال 
تسـهیالت بـراى اجراى طـرح هـاى اشـتغال پایدار 
روستایى و فراگیر از آذر 96 تا کنون در این شهرستان 
پرداخت شده است. اسماعیل بایبوردى افزود: نزدیک به 
223 میلیارد ریال از این تسهیالت در اختیار افراد داراى 
طرح اشتغال پایدار روسـتایى و 84 میلیارد ریال نیز در 

اختیار افراد متقاضى طرح اشتغال فراگیر قرار گرفت.

افزایش 15 درصدى ترافیک در 
روزهاى پایانى سال

مدیر ترافیک شـهرى شـهردارى اصفهان گفت: در 
روزهاى پایانى سال، ترافیک شهرى 15 تا 20 درصد 

افزایش مى یابد.
مسـعود بنده خدا اظهار کرد: اسـتفاده از حمل و نقل 
عمومى مانند تاکسى و اتوبوس بهترین راهکار براى 
کاهش حجم ترافیک خیابان ها اسـت.وى ادامه داد: 
براى کنترل حجـم ترافیک در روزهاى پایانى سـال 
گشت هاى بازرسى با مشارکت پلیس راهور براى رفع 

معضالت ترافیکى شهر افزایش یافته است.

 جشن ازدواج 100 زوج ناشنوا 
در جوار مقبره عالمه مجلسى

سخنگوى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: جشن ازدواج 100 زوج ناشنوا در قالب طرح ملى 
«پیوند آسمانى» در جوار مقبره عالمه مجلسى برگزار 
مى شـود. ایمـان خواجه اظهارکـرد: با هـدف ترویج 
فرهنگ ازدواج آسان و سبک زندگى اسالمى، جشن 
ازدواج 100 زوج ناشنوا روز جمعه 10 اسفند ماه در جوار 

مقبره عالمه مجلسى برگزار مى شود.

پایش سالمت و ویزیت 
خانواده هاى شهدا

طرح پایش سـالمت و ویزیت در منزل خانواده هاى 
شهداى شهرستان خوروبیابانک اجرا شد.

مدیربنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران شهرسـتان 
خوروبیابانک گفت: در این طرح، پزشـکان با حضور 
در منازل خانواده 81 نفر از شـهداى شهرستان، آنان 
را ویزیت و داروهاى مـورد نیاز را در اختیـار آنها قرار 
مى دهند.کاظم رشیدى افزود : این طرح با هدف ارائه 
خدمات درمانى به والدین شـهدا و تحت کنترل قرار 
دادن سالمت آنها تحت نظر پزشک معتمد بنیاد شهید 

و امور ایثار گران اجرا مى شود.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
500 هزار پاکت نیکوکارى در مدارس استان اصفهان، توزیع 
و جشن نیکوکارى امسال از پانزدهم اسفندماه با جمع آورى 
این پاکت ها آغاز مى شــود. محمدرضا متین پور بیان کرد: 
جشن نیکوکارى امسال با شــعار «عیدى براى همه» در 
روزهاى پانزدهم، شــانزدهم و هفدهم اسفند، همزمان با 
سراسر کشور در استان اصفهان برگزار مى شود. وى بابیان 
اینکه از هفته نخست اسفندماه، 500 هزار پاکت نیکوکارى 
در میان دانش آموزان مدارس سراسر استان توزیع مى شود، 
گفت: رویداد جشن نیکوکارى در روز پانزدهم اسفند با به صدا 
درآمدن زنگ نیکوکارى و جمع آورى پاکت هاى توزیع شده، 

آغاز مى شود و اولین چراغ خیر و احسان در این رویداد بزرگ 
را دانش آموزان اصفهانى روشن خواهند کرد. متین پور ادامه 
داد: جشن نیکوکارى، شانزدهم اسفندماه با برپایى پایگاه هاى 
جمع آورى کمک هاى مردمى در سراسر استان ادامه مى یابد و 
در سومین روز خود در میعادگاه هاى نماز جمعه، فرصتى براى 
گستردن چتر نیکوکارى بر سر نیازمندان فراهم خواهد کرد. 
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان تأکید کرد: جمع آورى 
کمک هاى مردم در این جشن، محدود به این سه روز نیست 
و خیر اندیشان مى توانند تا انتهاى اسفندماه کمک هاى خود 
به  منظور رقم خوردن عید آبرومندانه اى براى همشهریان 

نیازمند خود را در اختیار این نهاد قرار دهند. 

نماینده مردم فریدونشهر در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
زیرساخت هاى بودجه نویسى مشکل دارد و در حال حاضر 
هم با وجودى که مقام معظم رهبرى هم تأکید کردند که باید 
زیرساخت هاى بودجه در مهلت چهار ماهه بازنگرى شود، اما 

متأسفانه بسیارى از ایرادات همچنان باقى است.
اکبر ترکى با اشاره به تصویب کلیات بودجه 98 و نقاط قوت 
و ضعف آن اظهارکرد: تغییر اساسى در شاکله قانون اساسى، 
بعد از ایرادات وارده به آن چندان لحاظ نشده، با وجود این، 
کمیسیون تلفیق مجلس و صحن علنى حداکثر تالش خود را 
کرده که طبق الیحه بودجه، براى مردم عادى جامعه و اقشار 
آسیب پذیر مشــکالت مضاعفى پیش نیاید. نماینده مردم 

فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس 
شوراى اسالمى با اشــاره به یکى از ضعف هاى بودجه که 
بر مبناى ایجاد اشتغال تنظیم نشده است، گفت: پارسال 25 
درصد بودجه هاى تملک و دارایى ها را کسر کردند که بتوانند 
در زمینه اشتغال به کار گیرند اما گزارشى که دیوان محاسبات 
ارائه داده است، قرار بر این بوده که در قسمتى از ایجاد شغل، 
30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى کنند که حتى در این 
قسمت هم در سال آینده برنامه اى ندارند. وى افزود: 14 هزار 
میلیارد تومان هم براى کاالهاى اساسى تعیین کرده اند که 
با ارز چهار هزار و 200 داده مى شود که ما معتقدیم این امر، 

سبب رانت خوارى مى شود و به دست مردم هم نمى رسد.

زیرساخت هاى بودجه 
همچنان مشکل دارد

توزیع 500 هزار پاکت 
نیکوکارى در مدارس اصفهان

رئیس پژوهشکده زیســت فناورى رویان  اصفهان گفت: 
مســئوالن به اجراى طرح هاى شبیه ســازى گونه هاى 
جانورى در معرض انقراض تمایل زیادى دارند اما تاکنون 
حمایت مالــى در اجراى ایــن طرح ها صــورت نگرفته 

است.
محمد حسین نصر اصفهانى افزود: شبیه سازى یوز ایرانى 
یکى از طرح هاى در دست اجراى این پژوهشکده است اما 

حمایت مالى مستقیم و چندانى از آن نشده است.
وى با بیان اینکه در این طرح، سلول یوز ایرانى را داریم اما 
رحم و تخمدان مورد نیاز را نداریم و ناچار به استفاده از رحم 
گربه شده ایم، خاطرنشان کرد: پژوهشگران رویان در حال 
بررسى این موضوع هستند که اگر حاملگى در گربه به وجود 

آید، آیا مى توان آن را به رحم شیر انتقال داد.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: عالوه بر یوز ایرانى، حیوانات 
دیگرى داریم که در حال انقراض هستند مانند گاو گلپایگان 
و گاو سیستانى که بارها از مســئوالن خواسته ایم که ژن 
آنها را به منظور ذخیره کردن در بانک ســلولى در اختیار 

پژوهشگاه قرار دهند.
■■■

وى با بیان اینکه یکى از برنامه هاى این پژوهشگاه، حفظ 
گونه هاى جانــورى در معرض خطر انقــراض مانند قوچ 
قمیشلوى اصفهان است، اظهارکرد: در این طرح تحقیقاتى، 
با استفاده از تخمک گوسفند اهلى، ســلول بنیادین قوچ 
قمیشلو و رحم میش اهلى، اقدام به شبیه سازى بین گونه اى 
کردیم و سه مقاله از این تحقیقات در نشریه هاى بین المللى 

حیات وحش اروپا منتشر شد.

وى با اشــاره به اینکه زمانى اصفهان را به شــیخ بهایى و 
گنبدهاى فیروزه اى آن در کشور و دنیا مى شناختند، تصریح 

کرد: اما امروز این خطه را به شهر شبیه سازى مى شناسند.
■■■

این پژوهشگر با بیان اینکه اکنون از هر 1000 جنین شبیه 
سازى شده دام، 300 مورد تولد داریم، خاطرنشان کرد: این 
میزان موفقیت، پیش از این 0/1 درصد بود اما در زمان حاضر 
به 30 درصد رسیده و نتیجه آن در دنیا منحصر به فرد است.

وى بــا بیــان اینکــه بزهــاى بــا ارزش، بــا تولیــد 
جنین هاى شبیه سازى شده توسط این پژوهشکده تکثیر 
مى شوند، گفت: اکنون درحدود دو تا سه هزار درخواست بز 
سانن در فهرســت انتظار وجود دارد تا در اختیار دامپروران 

قرار گیرد.

اصفهان، شهر شبیه سازى 
گونه هاى در خطر نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 

جوانان پیشــگام اصفهان نامه اى را در اختیار مقام 
معظم رهبرى گذاشته اند و بعداً کارگروه هایى هم راه 
خواهند انداخت و همچنان که اصفهانى ها همیشه 
پیشــگام بوده ا ند، امیدوارم در این مــورد جوانان 
اصفهان پیشگام تحقق خواســته هاى مقام معظم 

رهبرى باشند.
احمد سالک اظهار کرد: معتقدم بیانیه گام دوم مقام 
معظم رهبــرى، در حقیقت عصــاره همه زحمات 
40سال گذشــته که مملو از تجربیات، پیشرفت و 

اقتدار جمهورى اسالمى براى 40 سال آینده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه مخاطب این بیانیه جوانان هستند، تصریح 
کرد: در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبرى، 41 مورد 
نام جوانان به کاربرده شده اســت و مخاطب اصلى 

جوانان هستند و این موضوع را باید به آن دقت کرد.
وى افزود: از شش هزار و 100 کلمه بیانیه رهبرى، 
41 مورد درباره جوانان صحبت شده است و این بدان 
معنى است که محور گســترش ، پیشرفت و عدالت 
در 40 ســال آینده، جوان هاى نخبه و شرکت هاى 
دانش بنیان و شــخصیت هایى هستند که دلسوزانه 

براى انقالب اسالمى به میدان آمده اند.

رئیس بسیج دانشجویى استان اصفهان گفت: 30 
هزار دانشجوى اصفهانى در اســفند ماه امسال در 
قالب پنج کاروان، راهى مناطــق عملیاتى جنوب 

مى شوند.
محمدحســین کفعمى با اشــاره به آغــاز ثبت نام 
اردوهاى راهیان نور اظهارکرد: در سال جارى، سفر 
اردویى راهیان نور استان اصفهان با عنوان «منطقه 
غیرممنوعه» از پانزدهم اســفند آغاز و تا بیست و 

هشتم اسفند ادامه دارد.

وى افزود: دانشــجویان داوطلب به حضور در این 
اردوها مى توانند تا هشتم اسفند ثبت نام کنند و از این 

اردوى معنوى بهره مند شوند.
رئیس بســیج دانشــجویى اســتان اصفهــان با 
بیــان اینکه بــراى ایــن اردوهــا، هماهنگى ها 
و برنامه ریزى هایــى صورت گرفته اســت، گفت: 
نزدیک بــه 30 هزار دانشــجوى اصفهانى در این 
اردوى معنوى با موضوعات فرهنگى شرکت داده 

مى شوند. 

با تالش متخصصان دانشگاهى، دستگاه چندسیمى 
برش سنگ در خمینى شهر طراحى و ساخته شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر گفت: 
این دســتگاه به همت پژوهشــگران دانشگاه آزاد 

اسالمى خمینى شهر طراحى و ساخته شد.
مسعود جعفرى نژاد افزود: از این دستگاه تنها یک 
نمونه خارجى در کشــور وجود دارد که متخصصان 
این دانشگاه، با استفاده از توان داخلى این دستگاه را 

بومى سازى کردند.

وى با بیان اینکه ساخت این دستگاه 15 ماه به طول 
انجامید، افزود: براى طراحى و ساخت این دستگاه، 
در مجموع شش میلیارد ریال هزینه شد که یک دهم 

قیمت مشابه خارجى آن است.
جعفرى نژاد گفت: برش سنگ هاى سخت از جمله 
سنگ گرانیت، کاهش زمان برش و افزایش بازدهى 
تولید سنگ، صرفه جویى در مصرف انرژى و افزایش 
کیفیت تولیــد، از مزایاى طراحى این دســتگاه در 

مقایسه با دستگاه هاى برش اره اى است.  

مدیرعامل ســازمان حمل و نقل بار و کاالى درون 
شهرى شــهردارى اصفهان از پیش بینى احداث 
مرکز معاینه فنى خودرو در خیابان امام خمینى(ره) 
خبر داد و گفت: تا دهم اســفندماه، پیمانکار احداث 
ایــن مرکــز از طریق مناقصــه انتخــاب خواهد 

شد. 

مجید طهماسبى اظهار کرد: در حال حاضر 9 مرکز 
معاینه فنى در شهر اصفهان فعال است و به منظور 
خدمات رسانى بیشــتر به شهروندان و جلوگیرى از 
صف هاى طوالنى  مراکز، احداث چهار مرکز معاینه 
فنى در جنوب و جنوب غرب اصفهان، در دستور کار 

قرار گرفت.

اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان اعالم کرد: 
بررســى هاى نقشــه هاى پیش یابى هواشناسى، 
بیانگر فعالیت سامانه بارش زایى تا دوشنبه در نیمه 

جنوبى استان است.
در این اطالعیه تاکید شده است: شدت فعالیت این 
سامانه، از عصر روز یکشنبه تا اوایل روز دوشنبه در 

مناطق مستعد و ارتفاعات محسوس تر خواهد بود.
همچنیــن بــراى کالنشــهر اصفهــان در روز 
یکشــنبه(امروز)، هواى نیمه ابرى تا ابرى، گاهى 
وزش باد و بارش پراکنده و براى روز دوشنبه، هواتا 
قســمتى ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش باد پیش 

بینى مى شود. 

نامه جوانان اصفهان به رهبر معظم انقالب 
درباره گام دوم انقالب

30 هزار دانشجوى اصفهانى 
به مناطق عملیاتى جنوب اعزام مى شوند

گودبردارى کنار مقبره باباقاسم
ساخت دستگاه چندسیمى برش سنگ 

در خمینى شهر

احـداث مرکز معـاینه فنـى 
در خیابان امام خمینى(ره)

وضعیت جوى جنوب استان ناپایدار مى شود

«باباقاسم» از عرفا و پارسایان قرن هشتم هجرى است 
که در اصفهان زندگى مى کرده و مزارش همچنان یکى از 
زیارتگاه ها در شهر اصفهان به حساب مى آید. مقبره او در 
تاریخ 15 دى سال 1310 به ثبت ملى رسیده است و یکى 

از بناهاى ثبت شده اصفهان به حساب مى آید.
حاال و درســت در نزدیکى این مقبره، گودبردارى براى 
ساخت و ساز انجام شــده و بیم آن مى رود که براى این 
اثر تاریخى در خیابان ابن ســیناى اصفهان مشکالتى 

ایجاد شود.
ناصر طاهرى، معاون اداره کل میراث فرهنگى اســتان 
اصفهان در خصوص این اتفاق گفت: مجوزى در سال 94 
براى ساخت و ساز به مالک این زمین داده شده است، اما 
در آن مجوز کامال مالحظات میراثى محکم تاکید شده 
است و در یک بند عنوان شده، چون این زمین در حریم 

بالفصل اثر تاریخى قرار دارد، گودبردارى ممنوع است.
وى با اشاره به اینکه استفاده از دستگاه هاى لرزاننده نیز 
در این مکان مجاز نبوده است، افزود: مالک این پالك 
حق دارد ساخت و ساز انجام دهد، منتها به واسطه حضور 

در کنار یک اثر تاریخى باید همه شرایط را رعایت کند.
معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان، تاکید کرد: شهردارى منطقه 
سه براى ارائه این مجوز استعالم کرده است و در پاسخ 
استعالم شهردارى نیز تمام مالحظات و حتى ارتفاع نیز 

اشاره شده است.
طاهرى تصریــح مى کند: در حال حاضــر گودبردارى 
آنچنانى در این محل صورت نگرفته، اما با بررسى هاى 
انجام شده، جلوى ادامه فعالیت متوقف شده و مالک براى 

تجدید در مجوز باید به شهردارى مراجعه کند.

مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان گفت: به دلیل واقع 
شدن منطقه 3 در محور گردشگرى اصفهان که با حجم 
وسیع از میهمانان نوروزى روبه رو است، حال و هواى این 

منطقه در نوروز تغییر مى کند.
حسین کارگر اظهارکرد: تمامى سیستم هاى نورپردازى، 
رنگ آمیزى حوض هــاى آب، پایه هاى چــراغ برق، 
سطل هاى زباله، تعمیرات موتورخانه فواره ها در میدان 

امام (ره) و سطح منطقه تعمیر و بازبینى مى شود.
وى افزود: چهار سفره هفت ســین در میادین امام(ره)، 
خواجو، انقالب و امام حســین(ع) در نظر گرفته شــده؛ 
همچنین نظافت، رفــت و روب و جمع آورى زباله ها به 
دلیل حجم مسافران نوروزى با شیفت کارى مضاعف و 

ویژه انجام خواهد شد.
مدیر منطقه3 شهردارى اصفهان با اشاره به پروژه هاى 
عمرانى تصریح کرد: به منظور تسریع عبور و مرور افراد 
مســن و معلوالن، مناسب ســازى چهار طرف میدان 

امام(ره) انجام شــده اســت؛ همچنین سرویس هاى 
بهداشتى این میدان و سى و سه پل به طور کامل تعمیر 

و سرویس هاى فرنگى نیز براى آنها نصب شده است.
وى ادامه داد: به دلیل ترافیک  نوروزى در مبادى ورودى 

میدان امام(ره)، جدولگــذارى میانى خیابان احمدآباد از 
چهاراه شکرشــکن تا چهارراه گلزار به طول 900 متر و 
هزینه اى بالغ بر یک میلیارد و 200 میلون ریال انجام و 
مسیر اتوبوس میدان امام على(ع) به میدان بزرگمهر، تا 

پایان سال جارى راه اندازى مى شود.
کارگر افزود: دوربین هاى نظارت تصویرى به منظور ثبت 
تخلف کنترل ورود خودروها به میدان امام(ره) در خیابان 
حافظ نصب شــده، همچنین خط کشى ترافیکى معابر 
اصلى خیابان هاى ســروش، بزرگمهر، ولیعصر(عج)، 
احمدآباد و هشــت بهشــت غربى تا پایان سال جارى 

انجام مى شود.
وى تصریح کرد: برنامه هاى متنوع فرهنگى نیز  در سطح 
منطقه براى مهمانان نوروزى در نظر گرفته شده است که 
مى توان به چوگان بازان در میدان امام(ره) و نمایشگاه 
اقوام ایرانى، بازى هاى محلى و جشنواره غذاى ایرانى در 

میدان امام على(ع) اشاره کرد.

خانه تکانى منطقه 3 شهر براى استقبال از بهار

پژوهشگر دانشگاه صنعتى اصفهان موفق به ساخت 
نمونه آزمایشگاهى نانوحسگر تشخیص سریع نوعى 

باکترى در شیر خشک نوزاد شد.
دانش آموخته دکتراى دانشگاه صنعتى اصفهان، فساد 
میکروبى در محصوالت غذایــى را، یکى از عوامل 
تهدید سالمت جوامع بشرى و تشخیص سریع عوامل 
بیمارى زا پیش از ورود به بازار را، یکى از رویکردهاى 
اصلى پیشگیرى از بســیارى از بیمارى ها دانست و 
گفت:در این پژوهش با همــکارى عوامل مجموعه 
شیر خشک پگاه، روشى براى ساخت نانوحسگرى 
قابل حمل با قابلیت  تشــخیص نوعى باکترى ابداع 

شده است.

زهــرا ایــزدى، کشــت میکروبــى، شناســایى 
مورفولوژیکى و بیوشیمیایى را، از جمله روش هاى 
رایج شناســایى آلودگى میکروبــى در مواد غذایى 
برشــمرد و افزود: در این طرح نانویــى، با طراحى 
و ساخت زیست حســگرى مبتنى بر فناورى نانو، 
عالوه بر کاهش هزینه تشــخیص ســالمت شیر 
خشــک، ســرعت این فرایند به طور قابل توجهى 

افزایش یافته است.
وى، هزینه پایین زیســت حســگر طراحى شــده 
درمقایســه بــا روش هــاى رایج، کاهــش زمان 
شناسایى آلودگى از دو تا هفت روز به  25 دقیقه را، از
 ویژگى هاى مطلوب این زیست حسگر بیان کرد . 

ساخت نانوحسگر تشخیص باکترى 
در شیرخشک
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اصغر فرهادى به مناسبت نمایش «همه مى دانند» در آمریکا مصاحبه جدیدى انجام داده است. او در پاسخ به این سئوال که آیا باز هم عالقه به ساخت فیلم در 
اسپانیا دارد، مى گوید: «اگر روزى بخواهم خارج از ایران فیلم بسازم، اسپانیا در صدر کشورهاى محبوب من خواهد بود چون واقعاً از تجربه فیلمسازى در اسپانیا 

لذت بردم.کنجکاوم مردم و فرهنگ این کشور را بهتر بشناسم. واقعاً مایلم روزى فیلم دیگرى در اسپانیا بسازم.»
در بخشى دیگر از این مصاحبه اصغر فرهادى مى گوید: «تحقیقات بخش بسیار مهمى در فرایند نوشتن فیلمنامه است. به خصوص اگر در کشورى و با زبانى 
سروکار داشته باشید که زبان مادرى شما نباشد. وقتى وارد کشور جدیدى مى شــوید، واقعاً احتیاج  دارید تالش کنید با تحقیقات لوکیشن را بشناسید، مردم را 

بفهمید، داستانى که قرار است بنویسید، بفهمید.»
فیلم «همه مى دانند»  هفته گذشته به طور محدود در آمریکا اکران شد و با فروش خوبى همراه شد.

مهران غفوریان، بازیگر سینما و تلویزیون درباره سریال نوروزى شبکه 3 اظهار کرد: هم اکنون مشغول 
تصویربردارى سریال تلویزیونى «مر قانون» براى نوروز 98 هستیم.

وى در ادامه گفت: مدتى بود مردم از من سئوال مى کردند که چرا دیگر در سریال ها بازى نمى کنم، یکى 
از دالیل حضورم در سریال «مر قانون» است. درواقع من بازى در این سریال را بخاطر مردم 

قبول کردم تا نوروز امسال هم کنار مردم باشم.
غفوریان افزود: گروه خیلى خوبى را در این سریال شــاهد هستیم و یکى از دالیل حضور 
هدایت هاشمى، مرجانه گلچین، یوسف تیمورى و اشکان اشتیاق است. البته خودم در سریال 

«مر قانون» نقش «فرشید» برادر مرجانه گلچین بازى مى کنم.
وى درباره بازى در نقش هاى کلیشه اى بیان کرد: پیشنهاد بازى در چند فیلم سینمایى دارم 
که شبیه کارهاى قبلى ام است و سعى مى کنم نقش هایى را قبول کنم که متفاوت از 
نقش هاى گذشته باشد. خوشبختانه در فیلم «داش آکل» و «ارادتمند؛ نازنین، 
بهاره، تینا» نقش جدى داشــتم و منتظر نقش هاى متفاوت هستم. البته 
دغدغه کارگردانى در کنار بازیگرى دارم و قرار بود آبان ماه فیلم خودرا 
کلید بزنم اما این اتفاق رخ نداد و سال آینده فیلم «نون خامه اى» را کلید 
مى زنم که حدود شش ماه با محمدرضا آرین فیلمنامه آن را نوشتیم 

و تهیه کننده این فیلم على سرتیپى است.
غفوریان درخصوص ســریال «زیر آسمان شــهر» توضیح داد: 
زمانى که خبر ساخت «زیر آسمان شهر» را دادم استقبال خوبى را 
شاهد بودم. رضا عطاران به عنوان مشاور پروژه اعالم آمادگى کرد 
و این خیلى جذاب است عالقه بسیارى براى ساخت «زیر آسمان 
شهر4» دارم  اما هنوز زمان آن قطعى نیست و بستگى به شرایط 
دارد البته این روزها طرح تاکشو در شبکه نسیم تصویب شده است 

که خودم آن را اجرا مى کنم و قرار است روى آن کار کنم.

 
جنجال ها بر ســر خبــر ازدواج داریوش فرضیایــى یا بهتر 
بگوییم «عمو پورنــگ» بچه ها از قدیم االیــام مطرح بوده 
و هر بار حاشــیه ازدواج «عمو پورنگ» بیشــتر مى شــود. 
اما این بار داســتان کامًال متفاوت اســت. او که همیشــه از 
پاســخ  دادن بــه ســئواالت متعددى کــه چرا تــا به حال 
ازدواج نکــرده و قصــد ازدواج دارد یــا نه طفــره مى رفت، 
سه ســال پیش ضمن انتقاد از برخى ســرك کشیدن هاى
 بى مبنا به حریم خصوصى هنرمنــدان در فضاى مجازى، از 
پاسخ به سئوال رشیدپور در برنامه «صفر صفر» درباره ازدواج 
نکردنش استفاده کرد و گفت مردم باید یاد بگیرند که در فضاى 
مجازى، اخالق را رعایت کنند. او از کنجکاوى هاى مردم در 
شبکه هاى اجتماعى به شدت انتقاد کرد و گفته «مردم ما باید 
این را بدانند و یاد بگیرند کــه حریم خصوصى افراد متعلق به 
خودشان است. اینکه چرا تا امروز ازدواج نکرده ام مطمئناً دالیل 

شخصى دارد که نیاز نمى بینم به دیگران توضیح بدهم».
بحــث و مجادله شــدید همراه با شــایعات دربــاره ازدواج 
«عموپورنگ» که البته خود او نیز مســبب این شایعات شده 
بود از اوایل سال 97 شدت گرفت. مجرى برنامه هاى کودك 
و نوجوان پستى در اینستاگرام خود منتشر کرد که نشان مى داد 
ظاهراً ازدواج کرده است. او مستقیمًا به این موضوع اشاره اى 
نکرد اما عکس استفاده شــده حلقه ازدواج بود و کپشن این 
تصویر «تصورش دور نیست شاید براى شما نیز اتفاق بیافتد». 

در کامنت هاى این پست هم بسیارى از کاربران ازدواج وى 
را تبریک گفتند. البته برخى از کاربران از این عکس به عنوان 

دروغ سیزده یاد کرده بودند.
«عمو پورنگ» پس از انتشار خبر ازدواجش با پست جدیدى 
این شــایعه را تکذیب کرد. او گفته بود عکس منتشــر شده 
مربوط به مراسم نامزدى یکى از بیننده هاى او (ر – ى) است 
که سال ها با برنامه هاى «عموپورنگ» خاطره داشته و بزرگ 
شده و براى خوشــحال کردن او عکس فوق را برایش ارسال 
کرده و از همه بابت اشــتباهى که رخ داده بــود عذرخواهى 

کرد.
بعد از این ماجرا خبر ازدواج «عموپورنگ» با دختر شریفى نیا که 
در مجموعه «گل و بلبل» در کنار او ایفاى نقش کرده است، سر 
زبان ها افتاد. فرضیایى یک عکس با ملیکا شریفى نیا در فضاى 
مجازى منتشر کرد که این عکس دو نفره باعث شد همه فکر 
کنند این دو بازیگر مشهور با هم ازدواج کرده اند. در حالى که 

شریفى نیا سال هاست متأهل است!
با این حال باالخره مجرى برنامه هاى کودك و نوجوان در یک 
برنامه تلویزیونى براى اولین بــار راجع به ازدواجش صحبت 
کرد: «من سه بار عاشق شدم و مى خواســتم ازدواج کنم اما 
جواب رد شنیدم چون مالحظات بیشــتر مادیات بود. هر سه 
نفر بعد از آن موضوع بختشــان باز شــد و به سرعت ازدواج 
کردند و جالب اینجاست که به خارج رفتند و حاال بچه هایشان 
بیننده برنامه هاى من هستند. در هند هم که بودم به یک نفر 

عالقه مند شدم و مى خواستم ازدواج کنم، هندى ها خیلى به 
شوهرانشان احترام مى گذارند. البته معلوم نیست شاید یکدفعه 

رفتم آنجا و ازدواج کردم.»
مجرى مطرح تلویزیون با گذشــت کمتر از سه ماه در برنامه 
«شب گشت» محمد سلوکى  باز هم به ازدواج خود با دخترى 
هندى در برنامه اشاره کرد و با صراحت گفت که «یک دختر 
هندى را مى خواهم! مادرم هــم مى داند». همین صحبت باز 
دلیلى شــد تا «عموپورنگ» و بحث ازدواجش نقل مجالس 
شود و فرضیایى دست به کار شــود تا به شایعات اخیر درباره 

ازدواجش با یک دختر هندى پاسخ دهد.
مجرى تلویزیون با انتشار کاریکاتورى در صفحه اینستاگرام 
خود درباره شایعات مطرح شده نوشــت: «دو روزه که دارم از 
خنده مى ترکم، بابا من اون شــب تو برنامه تلویزیونى گفتم: 
یه دختر هندى رو دوست دارم، مى خوام، نگفتم که قرار شده 
ازدواج کنیم، مگه همینجوریه آخه. تازه من با صداقت حرف 
دلم رو زدم، این دیگه این همه هیاهو نداره، هربدبختى رو من 
الیک مى کنم فکر کردید طرف ایشونه، نه جانم اشتباه کردى، 
قربونت برم هیچ خبرى نیست، کاش به جاى اینکه فکرتون رو 
مشغول بنده کنید کمى به قیمت گوشت و پراید و خونه و دالر... 
توجه مى کردید که عین آسمونخراش داره باال میره. خالصه 
اینکه خیلى دوســتتون دارم ولى بیخودى صابون به دلتون 
نزنید که پلوى عروســى بخورید، چون هیچ خبرى نیســت، 

عموپورنگ وِر دل خودتون مى مونه.»

دیدن ســریال هاى نوروزى تلویزیون دیگر تبدیل به یکى از عادت هاى مردم کشورمان 
شده است و هر شــبکه اى تالش مى کند تا زبده ترین گروه را براى ربودن تعداد بیشترى از 

مخاطبان از آن خود کند. 

شبکه یک: «ن.خ» 
امسال شبکه یک تالش کرده جاى خالى «پایتخت» را با ســریال طنز دیگرى آن هم با 
کارگردان کار بلد دیگرى پر کند. ســریال طنز «ن.خ» که قرار اســت به زودى نام قطعى 
آن اعالم شود، به کارگردانى ســعید آقاخانى مراحل تصویربردارى خود را سپرى مى کند.  
ســعید آقاخانى در کارنامه خود تجربه ســریال هاى پربیننده «دزد و پلیس»، «زن بابا» و 

«خوش نشین ها» را دارد و آخرین کار نوروزى او در تلویزیون به مجموعه «بیمار استاندارد» 
برمى گردد که نوروز 95 از شبکه یک سیما به روى آنتن رفت.

در این سریال على صادقى، حمیدرضا آذرنگ، سعیدآقاخانى، هومن حاجى عبداللهى، سیاوش 
مفیدى، فریده سپاه منصور، نعیمه نظام دوست و ســیروس میمنت ایفاى نقش مى کنند. 

«ن.خ» در 16 قسمت 50 دقیقه اى بناست هر شب ساعت 22 از این شبکه پخش شود. 

شبکه 2: سریالى مفرح از کارگردان «پدر» 
نخستین بار حامد عنقا که تهیه کنندگى سریال پرمخاطب «پدر» را در کارنامه خود دارد، اعالم 
کرد که بناست براى نوروز 98 سریالى را با کارگردانى بهرنگ توفیق کارگردانى کند. ابتدا 

از نام «ساده دالن» براى این سریال استفاده شد و در ادامه نام هایى نظیر «تنگنا» و «بر سر 
دوراهى» نیز براى آن شنیده شد. حمید گودرزى، بهرنگ علوى و شهین تسلیمى از بازیگران 
این سریال پر بازیگر هستند که البته هنوز اســامى آنها رسانه اى نشده است. این مجموعه 
تلویزیونى که یک ملودرام عاشقانه با فضایى مفرح است، بناست نوروز در 13 قسمت هر شب 

ساعت 21 روانه آنتن شود. 

شبکه 3: «ُمّر قانون» 
نام محمدحســین لطیفى با آثار پرمخاطبى نظیر «کت جادویى»، «صاحبدالن»، «وفا»، 
«پادرى»، «سر دلبران» و «دودکش» گره خورده است. لطیفى عاشقانه «وفا» را نوروز 85 

براى شبکه 3 سیما ساخت و در ادامه هم طنز «دودکش» را کارگردانى کرده و تقریباً مى توان 
گفت تمام آثار این کارگردان از جمله مجموعه هاى پرمخاطب بوده اند.

اما سریال «ُمّر قانون» که هشتم دى ماه کلید خورد، قرار است توسط محمد حسین لطیفى و 
یک کارگردان دیگر با نام علیرضا نجف زاده ساخته شود. لطیفى پیش تر هم، چنین تجربه اى را 
با مجید صالحى داشت. هر چند در ادامه به دلیل آنچه حضور جدى در سریال «نردبام آسمان» 
عنوان کرده بود، کارگردانى «سه در چهار» را به طور کامل به مجید صالحى سپرد و به مقام 
مشاورى کارگردان بسنده کرد. تا به حال هدایت هاشمى، مرجانه گلچین، شیدا خلیق، مهران 
غفوریان و یوسف تیمورى جلوى دوربین سریال «ُمّر قانون» رفته اند. این سریال در ایام نوروز 

ساعت 20و15 دقیقه از شبکه 3  سیما پخش خواهد شد.

با سریال هاى نوروزى تلویزیون آشنا شوید
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هیچ خبرى از ازدواج «عموپورنگ» نیست! 

اصغر فرهادى: 
دوباره در اسپانیا 
فیلم مى سازم

رامبد جوان، مجرى و کارگردان کشــورمان با انتشــار 
پســتى خبر از آمادگى فیلم «زیر نظر» براى اکران در 

ایام نوروز 98 داد.
«زیر نظر» تجربه اى متفاوت از مجید صالحى است که با 
بازى امیر جعفرى، رضا عطاران و مهران احمدى جلوى 
دوربین رفت و رامبد جوان و محمد شایسته در سومین 
تجربه همکارى مشترك تهیه کنندگى این اثر سینمایى 

را برعهده گرفتند. 
این فیلم که در جشــنواره فجر هم شــرکت نکرده بود 

گزینه پخش «هدایت فیلم» بــراى اکران در نوروز 98 
است و به تازگى درخواست اکران فیلم به شورا ارائه شده

 است.
بازیگران فیلم «زیر نظر» عبارتند از رضا عطاران، امیر 
جعفرى، مهران احمدى، ســروش جمشــیدى و آزاده 
صمدى همراه با على استادى، امیر نورى، سیاوش چراغى 
پور، ســیاوش مفیدى، على صالحى، عباس جمشیدى، 
حیدر رضایى، مالک آبساالن و سامیه لک و مصطفى راد 

بازیگران «زیر نظر»  هستند.

این روزها اخبار عجیب و غریبى درباره دعوا بر سر ساسان 
پرکان در دو برنامه تلویزیونى منتشر شده است.

حضور همزمان ساسان پرکان در برنامه «عصر جدید» و 
«فرمول یک» کلى حاشــیه به همراه داشته است. ماجرا 
از این قرار است که ابتدا «عصر جدید» متهم شد به اینکه 
ساسان پرکان را پنهان کرده اســت. اتهامى که از سوى 
احسان علیخانى رد شد. بعد نوبت رسید به روایت عجیب 
درباره اینکه پرکان را با کلک و به اسم تست ورزشى از هتلى 
که «عصر جدید»ى ها برایش گرفته بودند به استودیوى 

«فرمول یک» برده اند. خبرى کــه جنجال زیادى به راه 
انداخت. ادعایى که ویدیوى ساسان پرکان در اینستاگرامش 
تکذیبش را نشان داد. حاال نزدیکان به مجریان دو برنامه 
از دیالوگ هاى پیامکى تقریبًا تنــد میان دو مجرى خبر 
مى دهند با محتوایى درباره اینکه چرا یک بچه مهمان دو 
برنامه شده است. این جنس دعواها براى بار اول نیست و 
سال قبل هم بین «دورهمى» و برنامه «من و شما»  بر سر 
مصاحبه مرحوم ملک مطیعى چنان دعوایى ایجاد شد که 

رسانه ملى به کلى از پخش آن مصاحبه منصرف شود.

ساسان ســالور، تهیه کننده «هایالیت» که سال گذشته 
در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت درباره 
آخرین وضعیت اکران این فیلم سینمایى عنوان کرد: ساخته 
قبلى من «تمشک» هم پس از جشنواره فجر اکران شد که 
زمان خوبى نبود زیرا در این زمان فیلم ها با ترافیک اکران 
مواجه مى شوند و همچنین 15 روز قبل از نوروز فیلم هاى 
نوروزى اکران مى شــوند و فیلم هاى قبلى از پرده کنار 
مى روند، به همین دالیل تصمیم گرفتیم «هایالیت» را در 
اکران دوم نوروزى به نمایش بگذاریم. او در پاسخ به اینکه 

اگر در سال جدید هم با صف اکران فیلم هاى جدید مواجه 
شود تکلیف اکران «هایالیت» چیست؟ توضیح داد: فیلم 
ما براى دو سال پیش است و باید اولویت با فیلم هایى مانند 
ما باشد. سالور تأکید کرد: پخش کننده در تالش است که 
در اکران دوم نوروزى که خرداد ماه اســت «هایالیت» را 
اکران کند. در فیلم ســینمایى «هایالیت» به نویسندگى 
و کارگردانى اصغر نعیمى و تهیه کنندگى ساســان سالور،  
بازیگرانى چون پژمان بازغى، آزاده زارعى، سام قریبیان، 

الهه حصارى، مینا وحید و جمشید هاشم پور حضور دارند.

«هایالیت» به اکران دوم نوروز مى روددعواى احسان علیخانى و على ضیاء امیر جعفرى و رضا عطاران به نوروز 98 مى رسند؟

محیا حمزه
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تیم فوتبــال ذوب آهن در دیدار به جا مانــده از هفته هفدهم 
رقابت هاى لیگ برتر مهمان تیم استقالل تهران است.

 یکى از دو دیدار معوقه هفته هفدهــم رقابت هاى لیگ برتر 
فوتبال، جام خلیج فارس، امروز یک شنبه 5 اسفندماه برگزار 
مى شود که بر اساس آن ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه آزادى 

به مصاف استقالل تهران خواهد رفت.
ذوب آهن پس از دو هفته غیبــت اجبارى در رقابت هاى لیگ 
برتر و حضور موفق در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا، باید 
امروز یکى از دو بازى عقب افتــاده اش را برگزار کند و مقابل 
اســتقالل به میدان برود. دیدارى سخت و حساس که کسب 
نتیجه در آن براى هر دو تیم از اهمیت باالیى برخوردار است و 

3 امتیاز بازى، مى تواند تأثیر زیادى در ادامه روند آنها بگذارد.
ذوبى ها که پس از هفته ها ناکامى با درخشش در لیگ قهرمانان 
روند رو به رشــدى را آغاز کرده اند، به دنبال آن هستند که با 
شکست استقالل این روند را حفظ کنند و بازگشت دوباره اى 
به لیگ داشته باشند. در آن سو آبى پوشان تهران نیز براى کم 
کردن فاصله  با تیم هاى ســپاهان و پرسپولیس و پیوستن به 
جرگه مدعیان اصلى قهرمانى، چاره اى جــز پیروزى در این 
دیدار ندارند و همین امر تقابل این دو تیم را تبدیل به یکى از 
حساس ترین بازى هاى هفته کرده و نوید یک دیدار تماشایى 
را مى دهد. از طــرف دیگر حضور منصوریــان روى نیمکت 
ذوب آهن و نخستین رویارویى وى با تیم سابقش مى تواند این 

دیدار را حساس تر از پیش کند.
سبزپوشان اصفهانى در بهترین شرایط خود به مصاف استقالل 
خواهند رفت. صعود به مرحله گروهى لیگ قهرمانان و نمایش 
دلچسب آنها مقابل الغرافه، ذوبى ها را از نظر روحى و روانى به 
اوج آمادگى رسانده است. از طرف دیگر انگیزه باالى بازیکنان 
ذوب آهن براى جبران نتایج تلخ گذشته مى تواند بزرگ ترین 

سالح منصوریان مقابل استقالل باشد.
ذوبى ها طى دو بازى قبلى خود عملکرد خوبى در فاز هجومى 
داشتند و آمار نشــان مى دهد که شرایط این تیم در خط حمله 
نسبت به گذشته بهبود یافته اســت. خبر مسرت بخش براى 
منصوریان درخشش کریستین اوســاگوآنا در چند بازى قبلى 
ذوب آهن اســت که حکایت از حضور یک مهاجم چهارچوب 
شــناس در پیکان خط حمله تمیش دارد. بازگشــت حسینى 
و هماهنگى بــاالى زوج او با فخرالدینى در کنار ارســالن 

مطهرى آماده و اوســاگوآناى فرصت طلب مى تواند شرایط 
ذوب آهن را در فاز هجومى خوب جلوه دهد و تا حدودى خیال 
منصوریان را راحت کند. اوج گیرى دوباره مهاجمان ذوب آهن 
در کنار ضعف مفرط اســتقاللى ها در عمق خط دفاع، کندى 
مدافعان و جایگیرى هاى اشتباه آنها، مى تواند منصوریان را به 
کســب نتیجه در این بازى امیدوارتر کند. بزرگ ترین دردسر 
منصوریان در این فاز نبود مهره هاى جایگزین براى مواقع نیاز 
و بسته بودن دست او براى ایجاد تغییرات در صورت لزوم است. 
شرایط ذوبى ها در فاز دفاعى نیز خوب بوده و مظاهرى با اوج 
گیرى دوباره نقش پررنگى در موفقیت هاى اخیر تیمش ایفا 

کرده است.
با وجود این، ذوب آهن کار ســختى مقابل استقالل در پیش 
دارد. آنها مقابل تیمى به میــدان مى روند که در فصل جارى 
هزینه هاى زیــادى را انجــام داده و در نیم فصــل با خرید 
ستاره هاى گرانقیمتى مانند پاتوســى، منشا و ایسما به شدت 
خود را تقویت کرده اند. استقالل تیم بسیار پر مهره اى است که 
در هر پست از حداقل دو بازیکن آماده بهره مى گیرد. نکته اى 
که به شفر اجازه چیدن ترکیب هاى مختلف را داده و دست او 

را براى اعمال تنوع تاکتیکى باز مى گذارد.
اســتقالل در فاز هجومى شــرایط خوبى دارد و از مهاجمان 
آماده اى بهره مى برد. در فاز دفاعى نیز عملکرد اســتقاللى ها 
خوب بوده اســت اما با این حال تیم شــفر در عمق خط دفاع 
نامتعادل نشان داده اســت. برگ برنده اســتقالل اما بدون 
شک خط میانى اش است. حضور ســتاره هاى پرآوازه و تنوع 
هافبک هاى استقالل، آبى پوشان تهران را در این خط بسیار 
قدرتمند کرده و بدون شــک در تعیین سرنوشــت این دیدار 
نقش بسیار مؤثرى دارند. تقابل ســتاره هایى مانند پاتوسى، 
کریمى و فرشــید باقرى با هافبک  هاى ذوب آهن، مى تواند 
لحظات جذابى را خلق کند و در واقع مى توان گفت برنده دوئل 
هافبک هاى دو تیم، پیروز این بازى را مشخص خواهد کرد. 
چیزى که مشخص است هر دو تیم در این دیدار براى برد به 
میدان خواهند آمد. باید منتظر ماند و دید اندیشــه هاى کدام 
یک پیروز میدان خواهد شد؛ منصوریان پر انگیزه و یا شفرى 
که جانشین او شــد. ذوب آهن مى تواند مانند دیدار با الغرافه 
پرستاره این بار نیز دست به کار بزرگى بزند و یک تیم پرستاره 

دیگر را در خانه اش نقره داغ کند. منتظر این اتفاق هستیم.

ذوب آهن و استقالل امروز در ورزشگاه آزادى

یک الغرافه آبى پوش را 
شبیه سازى کن!

حضور دو دروازه بان کلیدى و تأثیرگذار از نکات 
جذاب نبرد امروز استقالل و ذوب آهن است.

ثانیه هاى آخر دیدار ذوب آهن و الغرافه با سوپر 
سیو رشید مظاهرى سپرى شد تا دروازه بان حاال 
با تجربه ذوبى ها، چهره درخشان این دیدار قبل 

از مصاف با استقالل تهران باشد.
مظاهرى کــه همــواره در دیدارهــاى بزرگ 
تکیه گاه تیم خود بوده و توانســته درون دروازه 
ذوب آهن نقــش آفرینى کند، حــاال در روزى 
امید منصوریان اســت که بســته نگهداشتن 
دروازه از مهمتریــن اهــداف سبزپوشــان

 خواهد بود.

در ســوى دیگر اما مهدى رحمتى بــا انگیزه و 
آمادگى باال برابر ذوب آهن قرار خواهد گرفت. 
رحمتى که حاال دوباره دروازه بان اول است و با 
پس گرفتن جایگاه خود توانســته بــا اعتماد به 
نفس باال عملکرد خوبى ثبت کند، هنوز گلى در 
ورزشگاه آزادى دریافت نکرده است و توانسته 

عملکرد خوبى در لیگ ثبت کند.
دو دروازه بان در این دیدار چهــره هاى تعیین 
کننده تیم خود هستند و قطعًا منصوریان و شفر 
به خوبى مى دانند که آمادگى این دو چهره تا چه 
اندازه مى تواند در مشخص شدن نتیجه مسابقه 

تأثیرگذار باشد.

سرمربى سپاهان در پســتى در صفحه شخصى 
خود از مدیرعامل ذوب آهن تقدیر و تشکر کرد؛ او 
در ادامه نیز چند خط با نیش و کنایه براى مدیران 

استقالل نوشت.
 امیر قلعه نویى، سرمربى ســپاهان با انتشار پستى 
در صفحه شــخصى خودش ضمن تقدیر از سعید 

آذرى که فصل گذشــته با او در ذوب 
آهن همکارى داشت، کنایه هاى 

سنگینى هم خطاب به مدیران 
باشگاه استقالل مطرح کرد.

آذرى از زحمات قلعه نویى در 
ذوب آهن تقدیــر کرده بود و 
حــاال اینچنین پاســخش را 

گرفت: «زندگى همین است؛ ترك 
خانه اى به مقصد خانه دیگر. 

گاهــى نامـــه اى 
از رفقــــا و 

هم  محلى هاى ســابق به دستت مى رسد که حالت 
را خوب مى کند و روزت را مى ســازد. ســعیدجان، 
حرف هاى تو دوست عزیزم برایم حکم همان نامه را 
داشت که در خانه تازه ام، سپاهان به دستم رسیده و قدر 
دانسته شدن از سوى تو تنها بابت یکسال همکارى 
قطعاً افتخار بزرگى است. کاش همه مدیران معرفت 
و مردانگى تو را داشــتند. سعیدجان جوانى  
و عمرم را پاى ســرپا نگه داشتن خانه 
دیگرى گذاشتم که اصًال پشیمان نیستم 
براى هرآنچه تقدیم اهل آن خانه کردم. 
اما نه تنها نامــه اى از آنهایى که خود را 
صاحب آن خانه مى پندارند به دســتم 
نرسید، که از وقت بدرقه تا به امروز درگیر 
بى معرفتى و بى اخالقى هایشان بوده ام. 
خدا تو را براى فوتبال ایران نگه 

دارد.»

پرواز عقاب ها در آزادى
وزارت ورزش دیگر دخالتى در شــرایط فدراســیون 
مهدى تاج نخواهد داشــت و همه چیز به قوه قضائیه 

سپرده شده است.
 قانون منع به کارگیرى بازنشســتگان در فدراسیون 
فوتبال به یک بحران تبدیل شده است. بحرانى 
که حتى فیفا هم به آن اشاره کرده و حوصله 
وزارت ورزش را هم سر برده است. اوضاع 
به سمتى حرکت کرد که قوه قضائیه 
هم وارد جنجال فدراســیون فوتبال 
شد. حاال قوه قضائیه پرونده هایى 
را براى بررســى شــرایط مدیران 
بازنشسته تشــکیل داده تا هر چه 

زودتــر آینــده مدیریــت 
فدراســیون فوتبال 

ایران را مشخص 
کند.

این پیگیرى ها شــامل حال مهدى تاج نخواهد شد. 
همانطور که داورزنى هم اشاره کرده است، تاج مشکلى 
براى ریاست فدراسیون فوتبال ندارد اما اگر قرار باشد 
شرایط این فدراسیون کامًال مشخص شود، نام برخى 
مدیران تغییر خواهــد کرد. پنج مدیرى 
که اگر همکارى الزم را با قوه 
قضائیه نداشته باشند، قطعا 
در آینــده به مشــکالت 
بزرگ تــرى برخورد 

خواهند کرد.

بحران به قوه قضائیه سپرده شد

خدا تو را نگه دارد سعید جان!

بیست و هشــتمین ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» با محوریت پخش دیدار تیم هاى  فوتبال ذوب آهن اصفهان و استقالل تهران 
برگزار مى شود.

دیدار تیم هاى هاى فوتبال ذوب آهن اصفهان و استقالل تهران امروز یک شنبه 5 اسفندماه ساعت 18 و30 دقیقه برگزار مى شود.
ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» در ادامه پخش و کارشناســى مســابقات مختلف فوتبال، از حدود 30 دقیقه پیش از آغاز این دیدار در 

فرهنگسراى اسوه (خیابان صمدیه لباف- کوچه مسجد الزهرا(س)- شماره 51) پذیراى فوتبالدوستان اصفهانى خواهد بود.
این ویژه برنامه با آیتم هاى دیگر از ساعت 18  آغاز  مى شــود و ورود براى عموم به صورت رایگان است. ویژه برنامه هاى «فوتبال به وقت 

اصفهان» به همت معاونت فرهنگى شهردارى منطقه 2 اصفهان برگزار مى شود. 

علیرضا منصوریان و مرتضى تبریزى در تقابل هاى 
اســتقالل و ذوب آهن جایگاه مشخصى داشتند؛ 
مهاجم اهل همدان پیراهن ســبز بر تن داشت و 
منصوریان نیز یا با لباس آبى به میدان مى رفت یا 

روى نیمکت استقالل مى نشست.
امروز اســتقالل و ذوب آهــن در حالى مقابل هم 
صف آرایى مى کنند که علیرضا منصوریان هدایت 
تیم سبزپوش اصفهانى را برعهده خواهد داشت و 
مرتضى تبریزى نیز در ترکیب خط حمله استقالل 
به میدان خواهد رفت. این در حالى است که در بازى 
رفت فصل گذشته، منصوریان براى آخرین بار در 
مقابل همین تیم ذوب آهن روى نیمکت استقالل 
نشست و مرتضى تبریزى نیز براى آخرین بار در یک 
بازى لیگ برتر و در ورزشگاه آزادى مقابل استقالل 

قرار گرفت.
 اکنون این دو با شــرایط متفاوتى پــاى به میدان 
خواهند گذاشــت. على منصور که پس از شکست 
سنگین با استقالل در مقابل العین، شرایط نامناسبى 

را در استقالل تجربه کرد، 
حاال بعد از برد شیرین 
با ذوب آهــن در برابر 

الغرافه و صعود بــه مرحله گروهى لیگ قهرمانان، 
مقابل اســتقالل قرار خواهد گرفت و امیدوار است 
همچون دوران نفت تهران، شــاگردانش نمایش 

خوبى مقابل تیم آبى پوش پایتخت داشته باشند.
 اما اوضاع براى مرتضى تبریزى به گونه اى دیگر 
است. او که کارش با استقالل را با گلزنى در مقابل 
تراکتور آغاز کرد، در ادامه فصل نتوانست در همان 
فرم باقى بمانــد و از ترکیب اصلى نیــز دور ماند. 
تبریزى نیم فصل دوم را هم با گلزنى آغاز کرد اما 
حاال باید با رقبایى چون منشا، ایسما، صیادمنش و... 

براى حضور در زمین بجنگد.
تبریزى 28 ساله از 23 سالگى در ذوب آهن حضور 
داشت و بیش از 200 بار براى این تیم به میدان رفت 
و تبدیل به یکى از گلزنان برتر این تیم در تاریخ شد 
اما در ابتداى لیگ هفدهم تصمیم گرفت، پیراهن 
سبز اصفهانى ها را با لباس آبى استقالل عوض کند 
و حاال در یک تقابل احساسى با ذوب آهن، ملزم به 

درخششى است که تاکنون در استقالل از 
خود نشان نداده؛ البته 

اگــر در ترکیب 
قرار بگیرد.

تقابل احساس و عاطفه ها

یلشده است. بحرانى 
ن اشاره کرده و حوصله 
م سر برده است. اوضاع 
 کرد که قوه قضائیه 
 فدراســیون فوتبال 
قضائیه پرونده هایى 
ـى شــرایط مدیران 
ـکیل داده تا هر چه 

ه مدیریــت 
تبال 

ص

مدیران تغییر خواهــد کرد. پنج مدیرى
که اگر همکارى الزم را با قوه
قضائیه نداشته باشند، قطعا
در آینــده به مشــکالت
بزرگ تــرى برخورد

خواهند کرد.

تماشاى دیدار ذوب آهن-استقالل در فرهنگسراى اسوه

سنگین با استقالل در مقابل العین،ش
را در استقالل تجربه کرد، 

حاال بعد از برد شیرین 
با ذوب آهــن در برابر

دلچس
اوجآ
ذوب
سالح
ذوبى
داشت

نسبت
منص
ذوب
شــن
و هم

بیست و
برگزار مى
دیدار تیم

ویژه برنامه
فرهنگسر
این ویژه ب
اصفهان»

درخشش است که تاکنون در استقالل ازشرایطنامناسب
بته 

تم

ت شرایط نامناسبى درخششى است که
خود نشان نداده؛ البت

اگــر در ترکیب 
قرار بگیرد.

پدیده ول کن ماجرا نیست

درباره پدیده استدالل مى شد که نیم فصل دوم از 
پا مى افتد و تاب ماندن در دایره مدعیان را ندارد. 
شکست این تیم در هفته شانزدهم لیگ برتر و به 
محض شروع دوباره لیگ این ذهنیت را تقویت 
مى کرد که پدیده ســیر ســقوط را آغاز کند اما 
ماجرایى که براى یحیى و شاگردانش رقم خورده، 
بى شباهت به آنچه در نیم فصل اول دیدیم نیست 
و انگار پدیده یحیى نمى خواهد از دایره مدعیان 
قهرمانى خارج شود. تیم گل محمدى بعد از باخت 
به پرسپولیس توانست اســتقالل خوزستان را با 

یک گل مغلوب کند.
آنها کــه در هفته هفدهــم با پیــروزى مقابل 
خوزســتانى ها اندکى جان گرفتــه بودند با یک 
امتیاز از آبادان به مشهد برگشتند تا در بازى هفته 
هجدهم هم دستشان از امتیاز خالى نماند. پیش 
از بازى با سپیدرود پیش بینى مى شد به علت آنکه 
رشــتى ها براى بقا تالشــى مضاعف را به خرج 
خواهند داد، احتماًال پدیده در خانه اش مقابل این 
تیم غافلگیر شود اما آنچه یحیى و سربازانش رقم 
زدند فوتبالى رو به جلو، سرشار از ایجاد موقعیت 
و برپایه کســب پیروزى پرگل بود. گرچه پدیده 
دستش از رسیدن به گل هاى بیشتر بازماند اما با 

همان دو گلى که وارد دروازه مهمانش کرد، 38 
امتیازى شد؛ هم امتیاز با صدرنشین!

گرچه پدیده حاال یک بازى بیشــتر     از سپاهان 
دارد اما ســایه اش روى ســر این تیم سنگینى 
مى کند. این وضعیت احتماًال براى پرســپولیس 
و تراکتورسازى هم حادث شــده است اما بیش 
از همه این ســپاهان اســت که از بازگشــت 
پدیده واهمه دارد. ســپاهانى که به زودى باید 
با تراکتورســازى مصاف دهــد و چنانچه در آن 
میدان امتیاز از دســت بدهد همین پدیده را در 
کنار پرســپولیس نزدیک تر از همیشــه به خود 
خواهد دید.  با این حال بازى بزرگى که به زودى 
میان سپاهان و تراکتورسازى رقم خواهد خورد 
به احتمال بسیار پرســپولیس و همین پدیده را 
که مرموزانه پیش مى آید براى رســیدن به جام 

قهرمانى امیدوارتر از همیشه خواهد کرد.
امتیازهایى که پدیده در هفته هاى اخیر به چنگ 
آورده نشان مى دهد که این تیم را نباید هرگز از 
میان مدعیان اصلى قهرمانــى درلیگ دورکرد. 
پدیده هفته آتى هم بعید است در تقابل با پیکان 
دشوارى هاى آنچنانى براى کسب امتیاز داشته 
باشــد. این تیم را با مربى تیم سازش باید جدى 

گرفت؛ پدیده و یحیى گل محمدى!

اوت دستى همه جا هست
کاپیتان سپاهان در مورد شرایط تیمش و لغو بازى 

با ذوب آهن صحبت کرد.
مهدى کیانى در گفتگویى در خصوص شــرایط 
این روزهاى ســپاهان اظهار کرد: شــرایط خیلى 
خوبى داریم و تمرینات منظمى انجام مى دهیم و 
آماده ادامه لیگ هســتیم. این وقفه ایجاد شده به 
ضررمان شد ولى ذوب آهن در آسیا بازى داشت و 
به عنوان تیم همشهرى وظیفه داریم حمایت کنیم 

و امیدوارم آنها در آسیا موفق باشند.
وى در مورد اینکه لغو بازى با ذوب آهن روند خوب 
ســپاهان را متوقف مى کند یا نه، گفت: همانطور 
که گفتم لغو این بازى به ضرر ماست ولى چاره اى 
نیســت و باید از نماینده ایران و اصفهان در آسیا 
حمایت کنیم. با تدابیر کادر فنى و تمرینات منظم در 

این مدت سعى مى کنیم روند خودمان را 
حفظ کنیم و با قدرت همیشگى به 

ادامه مسابقات برویم.
کاپیتــان ســپاهان در مــورد 
انتقاداتى که به سبک بازى این 
تیم مى شــود عنوان کرد: اینکه 
مى گویند روى ایستگاهى و اوت 

دستى به گل مى رســیم انتقادات 
درستى نیســت و مطرح شدن این 

مســائل ناجوانمردانه است. 

استفاده از توپ بلند و ایستگاهى و اوت دستى در 
همه جاى دنیا انجام مى شــود ولى اینطور نیست 
که همه تاکتیک ما به این موارد خالصه شود. مگر 

مى شود با اوت دستى صدرنشین شد.
کیانى در مورد حفظ صدرنشینى سپاهان هم گفت: 
رسیدن به صدر جدول سختى هاى خودش را دارد 
و حفظ کردن آن هم در نوع خودش دشوار است. 
ما هفته به هفته پیش مى رویم و هر بازى از اینجا 
به بعد براى ما حکم یک فینــال را دارد و امیدوارم 
با همان قدرتى کــه تا اینجا آمدیــم در ادامه هم 

پیش برویم.
وى در مورد اینکه چندبار تا آستانه قهرمانى رفته 
ولى به آن نرسیده و حاال بار دیگر این فرصت را در 
اختیار دارد هم توضیح داد: من در زندگى حسرت 
گذشــته را نمى خورم. با تراکتورسازى 
چند بار تا یک قدمى قهرمانى رفتیم 
ولى متأســفانه به آن نرسیدیم. 
االن هــم امیدوارم هــر تیمى 
حقش اســت جوانمردانه به 
قهرمانى برسد و هیچ وقت بد 
هیچ تیمى را نمى خواهم. اگر 
هم قهرمانى قسمت ما بود به 

آن مى رسیم.

محمد احمدى
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ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 139704002129000563/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700751 شــماره آگهى ابالغیه: 
139703802129000007 تاریخ صدور: 1397/11/25 بدین وسیله به خانم نسرین ابراهیمى حاجت آقائى نام 
پدر: ایاز تاریخ تولد: 1345/01/02 شماره ملى: 6209887295 شماره شناسنامه: 39 به نشانى: روستاى دورك 
منزل شخصى ابالغ مى شود که بانک کشاورزى شعبه باغبادران به استناد قرارداد بانکى شماره 601048724 
مورخ 1390/11/18 جهت وصول مبلغ 19/000/000 ریال (نوزده میلیون ریال) بابت اصل تسهیالت و سود و 
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/09/10 از تاریخ مذکور مبلغ 5/754 ریال تا روز تسویه کامل بدهى بانضمام 
حق الوکاله متعلقه طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700751 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/10/03 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چ نانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 388450 مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /12/128
ابالغ وقت رسیدگى

احتراماً، به استحضار مى رساند، پرونده کالسه 776/97 از سوى آقاى غالمرضا شریعتى با موضوع الزام به انتقال 
سند به طرفیت على محمد الیق در این شعبه تحت نظر است، لذا با توجه به اینکه خواهان آدرس خوانده موصوفه 
را مجهول المکان اعالم نموده با تجویز از ماده 73 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى، مراتب وقت رسیدگى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار برابر با روز چهارش نبه مورخ 98/2/4 
ساعت 16:30 آگهى شده تا ضمن اینکه مى بایست خوانده موصوفه ظرف یک ماه به دبیرخانه این شورا مراجعه 
و با اعالم نشانى خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در ساعت و روز مشخص شده در شوراى 
حل اختالف شهرستان مبارکه شعبه 5 حقوقى واقع در مبارکه میدان جهاد حاضر شوند ضمناً یک نسخه از آگهى 
درج شده جهت ثبت در پرونده به این شورا ارسال گردد. (پرداخت هزینه آگهى به عهده خواهان خواهد بود) م 
الف: 388126 جانقلیان- شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /12/129

اخطار اجرایى
شماره 250/97 به موجب راى شماره 891 تاریخ 97/7/26 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهرداد کریمى نژاد مدیریت شرکت به نشانى تهران-خ شیخ بهایى 
ساختمان صدف ط 12 واحد 123 کد پستى 1993883775 محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 
هشتاد و هفت میلیون ریال معادل هشت میلیون و هفتصد هزار تومان  بابت اصل خواسته و خسارت  دادرسى به 
میزان دویست و هجده هزار و دویست و پنجاه تومان و خسارت تاخیر در تادیه از مورخ 97/3/5 پنجم خرداد نود 
و هفت بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى در حق محکوم له و  پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم له: على یزدانى 
به نشانى: نجف آباد پلیس راه سنگبرى عدالت 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، صریحاً اعالم نماید. 383016/م الف شعبه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/ 12/130

 حصروراثت 
غالمحسین پیرانى  داراى شناسنامه شماره 4621163108 به شرح دادخواست به کالسه 1708/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بلقیس رضائى  بشناسنامه 1225  در تاریخ 
97/8/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. غالمحسین 
پیرانى  ش ش 4621163108 ، 2. نبى اله پیرانى  ش ش 38 ، 3. رقیه پیرانى  ش ش 1483 ، 4. سکینه پیرانى 
ش ش 1484 ، 5. صفى اهللا پیرانى  ش ش 39، 6. جمشید پیرانى ش ش 1812 7. صغرا پیرانى جمالوئى ش ش 
2109 8. کافى خانم پیرانى جمالوئى ش ش 26 (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 کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

387149/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /12/131
ابالغ رأى

 کالسه پرونده: 372/97 شماره دادنامه1550-97/11/15 مرجع رسیدگى: شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف 
آباد خواهان: فرهاد عرب با وکالت حسن منتظرى نشانى: نجف آباد –خ 17 شهریور-پاساژ شیخ بهایى-واحد 
208-طال فروشى ایمانیان خوانده: سجاد نبى عبدالیوسفى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ بیست 
و یک میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام مطلق خســارت و هزینه هاى دادرسى از جمله حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه. گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى آقاى فرهاد عرب با وکالت آقاى حسن منتظرى به طرفیت خوانده آقاى سجاد نبى 
عبدالیوسفى به مطالبه  به مطالبه مبلغ بیست و یک میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام مطلق خسارت و هزینه 
هاى دادرسى از جمله حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه.مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه ى خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
را دارد ، نظر به اینکه خوانده دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته ، دعوى و مستندات مصون 
از هر گونه ایراد و انکار باقیمانده است ،دعوى مطروحه را موجه خوانده به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته  و پرداخت مبلغ 333/750 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر 
از باب تسبیب و مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهى  و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 1397/3/28 لغایت اجراى حکم ، در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد مى باشد. 388550/م 

الف  احمد شریعتى قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/133
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان على مختارى با وکالت محمد لطفى و عظیمه صادقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک 
به طرفیت خوانده پریوش عباس پور-على محمد کارى به شوراى حل اختالف شعبه یازدهم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1421/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/1/24 ( بیست و 
چهارم فروردین ماه 98 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 

در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 388665/ م 

الف شعبه یازدهم  شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/134
 ابالغ رأى

شماره پرونده: 891/97  شماره دادنامه:984-97/10/16 خواهان: بهروز اکبرى  فرزند رضا نشانى: اصفهان-خ 
فالطورى مجتمع یاس واحد 9 خوانده: محسن محسنى نژاد  نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه. قاضى 
شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دادخواست آقاى بهروز اکبرى فرزند رضا مقیم اصفهان به طرفیت آقاى محسن محسنى نژاد فرزند  
عزت اهللا مجهول المکان مبنى بر مطالبه ى  مبلغ شــصت و یک میلیون و هفتصد هزار ریال با خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى  به استناد یک فقره چک بشماره ى 498696 بعهده بانک ملت به تاریخ بیست و پنجم 
بهمن ماه نود و شش و گواهى عدم پرداخت شعبه کشاورزى به مبلغ مذکور و به تاریخ بیست و ششم بهمن ماه 
نود و شش ،نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشــتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده 
با توجه به مجهول المکان از طریق نشر آگهى دعوت شده ولى در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته  و نسبت 
به  دعوى و مســتندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده و دلیلى بر برائت ذمه ى خویش اقامه نکرده است، 
لذا قاضى شورا با استصحاب بقاء دین ، دعواى خواهان را ثابت  تشــخیص داده و مستندا به مواد  313 و 314 
ناظر به ماده ى 249 قانون تجارت و تبصره ى الحاقى به ماده ى 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه 
ى آن و مواد 198و515و519و522  قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب  در امور مدنى  راى بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیر 
تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران  از تاریخ چک تا زمان وصول آن 
بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم و مبلغ هشتصد و بیست 
و یک هزار و دویست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه ى دادرســى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این 
راى غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى بخش مهر دشت مى باشد. 388831/م الف قاضى شعبه اول شوراى حل 

اختالف بخش مهر دشت/ 12/135
 مزایده اموال غیرمنقول

شــماره 4317/97 - آگهى مزایده اموال غیر منقول اجراى احکام حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 
فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 4317/97 اجرائى موضوع علیه 1-  اصغر کیانى اشترجانى 2-  اکرم نساج 
پور و له سید رضا موسوى با وکالت آقاى محمد رهنما در تاریخ 97/12/15 به منظور فروش میزان 185 مترمربع 
عرصه و اعیان مشاع از کل ششدانگ یکباب پارکینگ کامیون داران با کلیه امکانات آب و برق و سایر متعلقات ، 
ملکى قدر و سهم آقاى اصغر کیانى با واقع شهر ایمانشهر محله اشترجان جنب بنیاد بتن پارکینگ کامیون داران. 
که داراى سابقه ثبتى شماره نمى باشد و ملک مذکور مشاع میباشد و متعلق حق غیر نمیباشد از ساعت 10 الى 
11 صبح به جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع شماره شهرستان فالورجان 
طبقه دوم برگزار نماید.ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى 382/375/000ریال ارزیابى 

شده است متقاضیان خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شود 
مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمناً کلیه هزینه 
هاى مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند از جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 10 درصد 
قیمت ارزیابى شده را همراه داشته باشد و در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصدى ایداعى به نفع دولت ضبط 

خواهد شد م الف: 389625 مدیر اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 12/136 
مزایده

شماره پرونده: 9509980361700597 شماره بایگانى پرونده: 970243 شماره نامه: 1397009001809422 
اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهر دشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 970243 اجرایى جلسه 
مزایده اى علیه برگزار نماید ،که مشخصات مال مورد مزایده حسب نظریه کارشناسى عبارت است از یک قطعه 
زمین کشاورزى نیمه محصور فاقد کشت و درخت به مساحت حدود 1000 متر مربع که در سمت جنوبى شهر 
علویجه و در باغات غربى امامزاده قرار گرفته است که سه دانگ مشاع آن به مساحت حدود 500 متر مربع مى 
باشدو زمین مورد نظر داراى سند مالکیت به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 2662 فرعى از اصلى 
بخش 15 ثبت مهر دشت نجف آباد بوده که در مالکیت خانم فریبا صادقى هسنیجه فرزند حسن مى باشد. با توجه 
به توضیحات فوق و در نظر گرفتن موقعیت و وضعیت ملک فوق در شرایط فعلى ارزش تمامت عرصه و اعیان و 
انشعابات این ملک به مبلغ 75/000/000 ریال معادل هفت میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابى مى گردد. جلسه 
مزایده در تاریخ 97/12/20 ساعت 9 صبح الى 10 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت 
برگزار مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا 
دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را 
نقدا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به 
عهده برنده مزایده مى باشد. 388058/ م الف- قاضى اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 12/132

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 هیأت / هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى  مســتقر 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 139760302023001035 مورخ 97/11/29 آقاى جواد  پورشــیربند به شماره 
شناســنامه 1896 کدملى 1287771939 صادره از اصفهان فرزند  حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 18/21 مترمربع مفروزى از پالك شماره 26 فرعى از 3598- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که 
به صورت عادى از طرف همدم کوز کالنى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول :12/05/ 1397 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/20 م الف : 388541 صفائى- رئیس  منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان 12/137 

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
گفت: امسال شــعار هفته درختکارى«هر نهال، یک امید» 
است و از یک شنبه(امروز)تا 12 اسفندماه ثبت نام توزیع 40 

هزار نهال بین شهروندان اصفهانى انجام مى شود.
فروغ مرتضایى نژاد با اشاره به اینکه شهردارى اصفهان در 
راستاى ترویج سنت حســنه درختکارى، هر ساله نسبت به 
توزیع رایگان نهال بین شهروندان اقدام مى کند، افزود: با توجه 
به استقبال شهروندان از طرح توزیع رایگان نهال براى توسعه 
فضاى سبز خصوصى و بهره مندى از مزایاى زیست محیطى، 
فرهنگى و اجتماعى آن، براى پنجمین سال متوالى طرح ثبت 

نام الکترونیکى توزیع نهال در اصفهان اجرا مى شود.

وى گفت: 40 هزار نهال با هشت گونه سرو ناز، پالونیا، تورى، 
سیب، به، عناب، زیتون و خرمالو در این طرح بین مردم توزیع 

خواهد شد.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
افزود: نوع نهال هاى انتخابى، بر اســاس درخواست هاى 
مردمى توزیع نهال در ســال هاى گذشته و تعداد نهال هاى 
هر منطقه براى توزیع بر اساس جمعیت هر منطقه در نظر 
گرفته شده است. وى مهلت ثبت نام توزیع نهال را پنجم تا 
12 اسفندماه عنوان و تصریح کرد: ثبت نام از طریق وبسایت 
ســازمان پارك ها به آدرس Isfahan.ir/parkha صورت 

مى گیرد .

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
شهرستان اصفهان گفت: برنامه ریزى هاى الزم براى اقامت 
دستکم 190 هزار گردشگر  در هر شبانه روز در این منطقه 

براى ایام نوروز 98 صورت گرفته است. 
روح ا... سید العسگرى اظهار کرد: امکان اقامت گردشگران 
در کمپ ها، اقامتگاه هاى ســنتى و بومگــردى، هتل ها، 
مهمانپذیرها و خانه هاى اســتیجارى فراهم شده و آماده 
استقبال از مهمانان براى ارائه خدمات هرچه بهتر هستیم. 
وى با بیان اینکه باغ فدك در شمال اصفهان به عنوان کمپ 
گردشگران فعال خواهد شد، افزود: نوروز 98 کمپ جدیدى 
توسط شهردارى در سپاهان شهر براى رفاه بیشتر مسافرانى 

که از ســمت جنوب کشــور مى آیند، ایجاد مى شود. سید 
العسگرى با اشاره به افزایش 15 درصدى ظرفیت هتل ها، 
مهمانپذیرها و اقامتگاه هاى سنتى و بومگردى در اصفهان، 
گفت: با توجه به پیش بینى هاى صورت گرفته درباره وضعیت 
آب و هوایى و احتمال افزایش تعداد گردشــگران داخلى در 
نوروز 98، از ظرفیت ورزشگاه هاى بزرگ و زائرسراها نیز براى 
اقامت استفاده مى شود. وى با اشاره به استقبال مردم محلى 
و مسافران از ظرفیت هاى گردشــگرى روستایى، بومى و 
کویرگردى، افزود: پیش بینى هاى الزم براى اقامت و اسکان 
گردشگران نوروزى در این مناطق به ویژه تودشک، ورزنه، 

محمدآباد جرقویه و حسن آباد صورت گرفته است.

ثبت نام دریافت نهال
 از امروز

اقامت روزانه 190 هزار 
گردشگر در اصفهان فراهم شد

استاندار اصفهان در معرفى 
فرماندار چادگان اهتمام بورزد

حجـت االسـالم ابوالفضـل سـلیمانى،  امـام جمعه 
چادگان گفت: اسـتاندار اصفهان نسـبت بـه تعیین و 

معرفى فرماندار چادگان اهتمام جدى بورزد.

افزایش امکانات ورزشى 
مناطق حاشیه اى شهرضا

على نقى انصارى،  مدیر اداره ورزش و جوانان شهرضا 
گفت: امکانات ورزشـى در مناطق محروم روسـتایى 
و کمتر توسـعه یافته این شهرسـتان در سـالیان اخیر 

افزایش یافته است.

کشف انبار ذخیره 
لوازم خانگى قاچاق در اصفهان

انبار ذخیره لوازم خانگى قاچاق در اصفهان کشف شد. 
 مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
در بازرسى مشترك بازرسـان مبارزه با قاچاق کاالى 
این مدیریت با پلیس آگاهى از واحد صنفى انبار تخلیه 
بار در اصفهان 47 دسـتگاه انواع لوازم خانگى شامل 
چرخ گوشت، آبمیوه گیري، یخچال و فریزر خارجى 

به ظن قاچاق کشف وتوقیف شد.
جواد محمدى فشـارکى ارزش ایـن محموله قاچاق 
را، سه میلیارد ریال بیان کرد و افزود: محموله کشف 

شده، جمع آورى و توقیف شد.

خبر

آگهى تغییرات 
شرکت گروه مهندســى توان آزما بتن 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 
38120 و شناسه ملى 10260557170 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/03/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: آقاى اکبر هادى عابدینى به شماره ملى 
1283943311 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقاى محسن جعفرى به شماره 
ملــى 1285770331 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقاى محمود قنوات 
پور به شمارملى 6629789857 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى با 
امضاء رییس هیات مدیره و مدیر عامل و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(388597)

آگهى تغییرات
 شرکت گروه مهندسى توان آزما بتن شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 38120 و 
شناســه ملى 10260557170 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1397/03/13تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: آقاى محمود قنــوات پور به شــماره ملى 
6629789857 و آقــاى محســن جعفرى 
به شــماره ملى 1285770331 و آقاى اکبر 
هادى عابدینى به شماره ملى 128394331 
بعنوان اعضاى هیات مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب شــدند.آقاى فرزاد قنادى اف به 
شماره ملى 1284894576به سمت بازرس 
اصلى و محمدرضا بیک زاده به شــماره ملى 
1288970137 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک ســال مالى انتخاب شــدند . 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به 
سال1395 و 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر 
آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (388602)

آگهى تغییرات 
شــرکت شــهر پیمایش اطلس سهامى 
خاص به شماره ثبت 56491 و شناسه ملى 
14005977745 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/11/10تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - اسماعیل رستمى به شماره 
ملــى 6329869057 به عنــوان رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامــل، رضوان ناظمى 
کلمنجانى به شماره ملى 1283882965 
به عنــوان نایــب رئیس هیئــت مدیره و 
محمدمهدى ناظمى کلمنجانى به شــماره 
ملى 1272051986 به عنوان عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 
معتبر اســت. - ضمنــاً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(388603)

 آگهى تغییرات
 شــرکت شــهر پیمایش اطلس سهامى 
خاص به شماره ثبت 56491 و شناسه ملى 
14005977745 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى به طور فــوق العاده 
مــورخ1397/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - محمد 
جهانى امیرانى به شماره ملى 6329959927 
به عنوان بازرس اصلى و آرش سهرابى رنانى 
به شــماره ملى 1271489333 به عنوان 
بازرس علــى البدل براى مدت یک ســال 
انتخــاب گردیدنــد. - محمدمهدى ناظمى 
کلمنجانى به شــماره ملى 1272051986، 
رضوان ناظمــى کلمنجانى به شــماره ملى 
1283882965 و اسماعیل رستمى به شماره 
ملى 6329869057 به سمت اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان  (388604)

شرکت ذوب آهن اصفهان دو برابر تعهدات خود محصوالت فوالدى سبک به 
بازار عرضه کرده است.

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب، افزایش قیمت 
محصوالت فوالدى و التهاب بازار در روزهاى اخیر را، ناشى از افزایش قیمت 
جهانى مواد اولیه وارداتى دانست و گفت: سهم تولید و عرضه مقاطع فوالدى 
این شرکت فوالدى در بهمن  ماه بیش از 120هزار تن فوالد ساختمانى بوده 

که این شرکت، بیش از دو برابر تعهدات خود فوالد به بازار عرضه کرده است.
منصور یزدى زاده با اشــاره به کاهش بودجه هاى عمرانى و ساخت و ساز در 
کشور گفت: تولیدکنندگان محصوالت فوالدى در کشور، براى بقا و رقابت در 
بازارهاى جهانى فوالد، توسعه پایدار خود و حفظ اشتغال، در بازارهاى صادراتى 

حضورى فعال داشته باشند.
وى یکى دیگر از عوامل گرانى محصوالت سبک فوالدى را، ناشى از عرضه 
نکردن محصوالت شرکت هاى خصوصى در بورس کاال عنوان کرد و گفت: 
نتیجه تقابل عرضه و تقاضا در بورس کاال، کشــف قیمت محصول است که 
مى تواند با شــفاف شــدن معامالت، از التهابات بازار، نوســانات مقطعى و 

قیمت هاى کاذب جلوگیرى کند.
مدیرعامل شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان همچنین  این کارخانه را 
تولیدکننده تنها 10درصد  فوالدهاى ســاختمانى سبک کشور معرفى کرد و 
گفت: صنعتگران سخت ذوب آهن براى تأمین نیازهاى داخلى به مقاطع سنگین 
فوالدى و ریل، باتمام توان درتالش هستند تا کشور را از واردات این محصوالت 
بى نیاز کنند.یزدى زاده، ارزش صادرات محصوالت فوالدى به کشورهاى هدف 
را چهار میلیارد دالر اعالم کرد و افزود: تراز تجارى صادرات محصوالت فوالدى 
کشور بیش از دو میلیارد و 500میلیون دالر است و قیمت محصوالت داخلى 

فوالدى، هم اکنون کمتر از 70 درصد قیمت جهانى در بازار عرضه مى شود.

عرضه 2 برابرى محصوالت فوالدى سبک 
ذوب آهن به بازار

اولین خودروى میدى باس شــهرى با کاربرى ادارى و 
تشریفات دریک شرکت خودروساز مستقر در نجف آباد 

ساخته و به بازار عرضه شد.
مدیر عامل شرکت «پیشرو دیزل آســیاى نجف آباد» 
ســازنده خودروى میدى باس شهرى گفت: این خودرو 
با کاربــرى ادارى و VIP ، داراى قســمت هاى ادارى، 

استراحت سرنشینان و اتاق کنفرانس است.
محمد مرتضوى با بیان اینکه این خودرو داراى پنل هاى 
خورشیدى، سامانه ارتباطى بى سیم و صوتى تصویرى 
پیشرفته نیز هست، افزود: بخش داخلى این خودرو، داراى 

سرویس بهداشتى، آشپزخانه و اتاق خواب است و از برق 
شهرى، موتور برق وپنل هاى خورشیدى بهره مى برد و 
در شرایط محیطى مختلف هیچگونه اختاللى در زمینه 

استفاده از سامانه هاى ناوبرى و ارتباطى ندارد.
وى گفــت: اولین نمونه خودروى  میدى باس شــهرى 
تولیدى ایــن کارخانه براى پلیس راهنماى گردشــگر 

ساخته شده و تحویل نیروى انتظامى شده است. 
مرتضوى افزود: 70 درصد این خودرو درکارخانه پیشرو 
دیزل طراحى و ساخته شده و تنها موتور آن وارداتى است 
که در آینده بخش پیشرانه آن هم داخلى سازى مى شود.

ساخته شدن میدى باس شهرى در نجف آباد 

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: سه 
میلیون و 200 هزار کارت ملى هوشمند تا کنون 
در استان اصفهان صادر شده که به عبارتى بیش 
از 80 درصد مــردم اصفهــان داراى کارت ملى 

هوشمند هستند.
حسین غفرانى با اشاره به اعتبار کارت ملى طرح 
قدیم تا پایان سال جارى، اظهارکرد: افرادى که 
هنوز ثبت نام نکرده اند، هر چه زودتر براى دریافت 

کارت هوشمند ملى اقدام کنند.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا زمان مجددى 
براى تمدید اجراى این طرح درنظر گرفته شــده 
است، افزود: تا کنون تصمیمى از سوى دولت براى 
تمدید زمان درخواست کارت ملى هوشمند صادر 
نشده و طبق آخرین دســتور، افراد تا پایان سال 

جارى مهلت ثبت نام دارند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه 
بیش از 80 درصد از جامعه هدف استان اصفهان 
کارت ملى هوشمند دریافت کرده اند، اظهارکرد: 
افرادى که تاکنون براى تعویض کارت ملى خود 
اقدام نکرده انــد، هر چه زودتر بــه مراکز صدور 
مراجعه کنند چرا که عدم مراجعه آنها، نتیجه اى 
به جز تأخیر در کار خدمات رســانى، عدم اجراى 
کامل پروژه و ایجاد مشکل براى خود مردم در بر 

نخواهد داشت.
 

بیش از 80 درصد 
مردم اصفهان

 کارت ملى هوشمند 
دریافت کردند
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سیب یکى از بهترین دشــمنان بیمارى هاى قلبى عروقى و 
دیابت است. فواید خوردن سیب ناشتا بسیار است و قند خون 

بدن را در طول روز تنظیم نگاه مى دارد.
سیب حاوى فیبر فراوان و انواع ویتامین هاست که درصورتى 
که به صورت ناشتا میل شــود، بسیار مفیدتر خواهد بود. فواید 
خوردن سیب ناشتا بسیار است و قند خون بدن را در طول روز 

تنظیم نگاه مى دارد.
اگر در مورد فواید خوردن سیب ناشتا نشنیده باشید اما حتماً این 
جمله معروف که مى گوید «خوردن روزانه یک سیب، شما را از 
پزشک بى نیاز مى کند» را شنیده اید. انواع مختلف سیب، مزایاى 
زیادى براى سالمت دارند. اما سیب سبز، پروتئین، ویتامین ها، 
مواد معدنى و فیبر بیشترى دارد. روى هم رفته، مى خواهیم به 
شما بگوییم خوردن سیب ناشتا، به خصوص سیب سبز، فواید 

بسیارى دارد.
 C وجود آنتى اکسیدان ها و ویتامین

ســیب ســبز یکى از منابع اصلى فالنوئیدها در رژیم غذایى 
غربى هاســت و غنى از ویتامین C  هر دو این مواد، به عنوان 
آنتى اکســیدان عمل مى کنند و رادیکال هاى آزاد را که سبب 
آسیب رساندن به سلول هاى شما مى شوند، از بین مى برند. یکى 
از فواید خوردن سیب ناشتا این است که بدن شما توانایى مبارزه 
با این رادیکال ها را به دست مى آورد. این کار به تولید سلول هاى 
ســالم کمک مى کند و احتمال بیمارى هاى مزمن را کاهش 
مى دهد. بنابر این، سیب یکى از بهترین دشمنان بیمارى هاى 

قلبى عروقى و دیابت است.

کاهش وزن 
خوردن سیب با شکم خالى، به افراد در کم کردن وزن کمک 
مى کند. از آنجا که سیب کالرى کم و از طرفى فیبر باالیى دارد، 
از افزایش وزن و گرسنگى صبح جلوگیرى مى کند. با این حال، 
باید توجه داشته باشید که یک سیب به تنهایى غذاى کاملى 
نیست. بهتر است آن را درست زمانى که بیدار مى شوید بخورید 
تا ساز و کار متابولیسم شما شــروع به کار کند و بعد صبحانه 
بخورید. با این روش فیبر محلول در ســیب فعالیت روده ها را 
تقویت مى کند و باعث مى شود با غذاى کمتر احساس سیرى 
داشــته باشــید. همچنین براى آب کردن چربى شکم بسیار 

مؤثر است.
تنظیم قند خون 

از جمله مزیت هاى خوردن سیب سبز ناشتا، این است که به شما 
کمک مى کند تا قند خون خود را ثابت نگه دارید که این براى 
بیماران دیابتى یا کسانى که در خطر ابتال به دیابت قرار دارند، 
بسیار مهم اســت. باید به خاطر داشته باشید که هنگام خواب 
متابولیســم بدن به کار خود ادامه مى دهد و پانکراس ممکن 
است در تنظیم گلوکز دچار مشکل شود. از آنجا که سیب حاوى 
فیبر محلول است، خوردن آن با شکم خالى جذب شکر در روده 

را به تأخیر مى اندازد و این اثر در بیشتر روز ادامه پیدا مى کند.
مطالعاتى وجود دارند که نشــان مى دهند آنهایى که ســیب 
ناشــتا مى خورند، کمتر در معرض ابتال به دیابت نوع دوم قرار 
مى گیرند. طبق گفته پزشکان، هر فرد در روز به 28 گرم فیبر 
نیاز دارد. یک عدد سیب داراى 5 گرم فیبر است و خوردن آن به 

صورت ناشتا، براى بدن بسیار مفید است.
خوردن سیب و سالمت دندان 

حتمًا براى شــما هم پیش مى آید که یک شب فراموش کنید 
مسواك بزنید. زمانى که این اتفاق مى افتد، مى توانید از 

فواید خوردن سیب ناشتا بهره مند شوید. پوست 
سیب فیبر باالیى دارد که تولید بزاق دهان 
را تحریک مى کند و این عمل باکترى هاى 
موجود در دهان را که ممکن است باعث 
پوسیدگى دندان ها شــوند از بین مى برد. 

خوردن سیب حتى زمانى که بعد از صبحانه 
مسواك مى زنید هم بســیار عالى است، چون 

باکترى هایى که با خوردن مواد غذایى شــیرین به 
دهان وارد مى شوند را کاهش مى دهد.

ریتم منظم قلب 
یکى دیگر از فواید خوردن ســیب ناشــتا، آن هم سیب 

سبز، این است که این سیب مقدار پتاسیم بیشترى نسبت 
به سایر انواع سیب دارد. پتاســیم یک الکترولیت است که 

رطوبت ســلول ها را متعادل مى کند. ایــن کار براى ضربان 
قلب منظم بســیار حیاتى اســت. اگر در طــول روز به اندازه 
کافى پتاســیم نخورید، قلب خود را در معرض خطر ضربان 
نامنظم قرار داده اید. دانشمندان معتقدند که هر فرد به 4700 
میلى گرم پتاسیم در روز نیاز دارد. هر سیب حاوى 115 میلى 
گرم پتاسیم اســت و این براى حفظ ریتم قلب شما از ابتداى

 روز کافى است.

بى خوابى و بدخوابى تنها عامل ابتالى افراد به چاقى یا 
کسل بودن در طول روز نیست، بلکه مى تواند زمینه ساز  
آسیب شدید به عضو حیاتى بدن شود. کارشناسان در 
جدیدترین پژوهش هاى خود دریافتند خواب مناسب 
شــبانه مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را به 

میزان زیادى در افراد کاهش دهد.
تیم محققان اعالم کرده اند نوعــى هورمون مغزى 
مرتبط با خواب در بدن افراد وجــود دارد که بر تولید 
گلبول هاى ســفید در مغز اســتخوان بیمــاران اثر 
مى گذارد. نوسان در میزان تولید این هورمون مى تواند 
ســبب آســیب دیدن دیواره رگ هاى خونى و بروز 

بیمارى هاى قلبى عروقى در درازمدت شود.

محققان به افراد به ویژه ســالمندان توصیه مى کنند 
به میزان کافى حداقل هفت ســاعت در شــبانه روز 
استراحت داشــته باشــند تا خطر ابتال به بسیارى از 
بیمارى ها از جمله آلزایمر و بیمارى هاى قلبى عروقى، 

چون سکته قلبى در آنها کاهش یابد.
نتیجه مطالعه ها نشــان مى دهند یک منطقه از مغز 
انسان در خواب با مغز استخوان ارتباط دارد که مى تواند 
سبب تولید گلبول هاى ســفید از دو نوع مونوسیت و 
نوتروفیل و ابتالى فرد به بیمارى تصلب شــرائین یا 

(آترواسکلروز) شود.
خواب ناکافى همچنین مى تواند سبب ابتالى افراد به 
چاقى، دیابت، بیمارى هاى قلبى و حتى سرطان شود؛ 

بر سالمت به گفته محققان خواب اثر هاى مختلفى 
جسم و روان انسان مى گذارد و هنوز راز هاى زیادى 

پیرامون اثرگذارى خواب بر انسان وجود دارد.
 به گفته محققان هورمون هیپوکتین، نوعى هورمون 
تولید شده در ناحیه هیپوتاالموس مغز است که موجب 
خواب آلودگى و اشتها در انسان مى شود. این هورمون 
همچنین زمینه ســاز تولید گلبول هاى سفید در مغز 

استخوان انسان است.
کاهش میزان ترشــح هورمون در اثر کــم خوابى و 
بدخوابى زمینه ســاز تولید دو ماده مونوســیت ها و 
نوتروفیل و در نتیجــه بروز بیمارى آترواســکلروز 
مى شود. کم خوابى و بدخوابى در عصر حاضر به دلیل 

استفاده از نور هاى مصنوعى در زمان غروب خورشید 
و نیز وجود تلفن هاى همراه هوشمند، تبلت و رایانه ها 
به شدت افزایش یافته و به یک مشکل جهانى تبدیل 

شده است.
کم خوابى و بى خوابــى مى تواند به دالیل مختلفى از 
جمله ابتال به برخى بیمارى ها و وجود عفونت در بدن، 
سوءهاضمه و مشکل هاى گوارشى، آلودگى نورى و 
صوتى محیط، برهم خوردن چرخه خواب و بیدارى به 
دلیل مسافرت هاى طوالنى مدت با هواپیما، نگهدارى 
از نوزاد و فرد بیمار، استرس، ابتال به برخى اختالل هاى 
روانى چون افسردگى، گرما یا سرماى هوا و مواردى از 

این دست روى دهد.

ترب سیاه از قدیم به عنوان درمان بسیارى از بیمارى ها 
مورد استفاده قرار مى گرفته است. با آنکه پوست این گیاه، 
سیاه و بنفش تیره است اما داخل این گیاه روشن است و 
سرشار از منیزیم، پتاسیم، ویتامین و آهن است؛ البته گروه 
خانواده هاى ویتامین C نیز در آن به وفور یافت مى شود.

حمایت از ســالمت کبد، کاهش چربى خــون و بهبود 
شرایط هضم غذا از فوایدى اســت که این گیاه با خود 

همراه دارد.
پزشــکان طب ســنتى توصیه مى کنند براى تمرکز 
اعصاب و کاهش استرس نیز ترب  سیاه مصرف 
کنید. اینها تنها فواید این گیاه نه چندان زیبا 
به حساب نمى آید، بلکه ترب سیاه در افزایش 
رشد مو و درمان سرفه نیز مى تواند مؤثر باشد.

پزشکان مى گویند از آنجا که ویتامین C براى 
جلوگیرى از بیمارى هاى مزمن در بدن بسیار مفید 
است، تالش کنید ترب سیاه مصرف کنید، زیرا این 
ترب سرشار از ویتامین C اســت و مى تواند به عنوان 
منبع این ویتامین براى افراد به حساب آید. البته افرادى 
که تصمیم به کاهش وزن  دارند، مصرف ترب سیاه را در 
اولویت سبد غذایى خود قرار دهند، زیرا این گیاه چربى 
ندارد و سرشار از فیبر اســت و مى توان آن را به راحتى 

مصرف کرد.

موى برخى افراد به علل متفاوت به مرور زمان تغییر رنگ 
مى دهد. در برخى موارد، این تغییر رنگ ناگهانى به دلیل 
ارثى بودن رخ مى دهد اما در برخى موارد دیگر، ممکن 

است به دلیل بیمارى باشد. 
خاکسترى شــدن مو اغلب به دلیل استرس زیاد است، 

شکنندگى مو به دلیل سندروم «کوشینگ» است.
 یکى از دالیل خشک شدن موها، کم کارى تیروئید است 
که باید کنترل شود. همچنین کم خونى فقر آهن باعث 
ریزش مو مى شود. نازك شــدن مو نیز به دلیل کمبود 
پروتئین اســت که با کنترل بیمارى مى توان این موارد 

را درمان کرد.

چاقى
اگر در اطراف گردنتان دچار اضافه وزن شــدید 
خطر آپنه خــواب و اختالل خــواب تهدیدتان 
مى کند این عارضه تنفســتان را براى ده ثانیه تا 
یک دقیقه محدود مى کند که این عامل به خودى 
خود بسیار خطرناك است. تحقیقات نشان داده 
است کاهش وزن و الغرى این عارضه را بهبود 

مى بخشد.
رفالکس معده

انتشار اسید معده به سمت مرى در خواب اتفاق 
خوبى نیســت و ممکن اســت راه تنفسیتان را 
مسدود کند. کاهش وزن داراى اثر تسکین دهنده 

در این عارضه است.
بیمارى قلبى

همانطور که گفتیم آپنه خواب باعث توقف تنفس 
مى شود اما آیا مى دانید ممکن است قلبتان را هم 
متوقف کنــد؟ مطالعات مرکز خــواب فیالدلفیا 
نشــان داد بیماران مبتال به آپنه خواب دو برابر 
بیشــتر از افراد دیگر دچــار بیمارى هاى عروق 

کرونر، فشارخون باال و حمله قلبى مى شوند.
میگرن

رایج ترین ضــرر آپنه خــواب بــراى قربانیان 
خود میگرن اســت چرا که به دلیل محرومیت 
از اکســیژن در خواب مغز دیگــر نمى تواند به 
درســتى عمل کند. محققان دریافتند خروپف با 

سردردهاى صبحگاهى ارتباط تنگاتنگى دارد.

آریتمى
این عارضه شبیه به فشارخون باال و حمله قلبى 
است. کسانى که مبتال به اختالالت خواب هستند 
مســتعد به آرتیمى(ضربان غیــر طبیعى قلب) 
مى شــوند. در واقع مطالعات اخیــر ثابت کرده 
اســت آپنه خواب افراد را دچار یک نوع آریتمى 

رایج مى کند.
افسردگى

خروپف نه تنها خــواب خوب و انــرژى را از ما 
مى گیرد بلکه روى سالمت روان هم تأثیر مخربى 
به جاى مى گذارد. شواهد نشان داده است میزان 
افســردگى و اضطراب در افــرادى که خروپف 

مى کنند بسیار زیاد است.
بى اختیارى ادرار

بسیارى از افرادى که درگیر آپنه خواب و خرناس 
هستند کنترل مثانه خود را به مرور زمان از دست 
مى دهند. اغلب در مردان باالى 55 سال که مبتال 
به آپنه خواب هستند شیوع این عارضه مشاهده 

شده است.
سکته مغزى

آخرین خطــرى که جانتــان را تهدید مى کند و 
مى توان گفت با دانستن این موضوع دیگر براى 
خروپف هاى شــبانه تان دنبال چاره مى گردید، 
ارتباط خرناس با سکته مغزى است. متخصصان 
مى گویند رسوب چربى در عروق باعث افزایش 

پتانسیل براى یک سکته مغزى مى شود.

محققان دانشگاه واشنگتن دریافتند نشستن طوالنى موجب 
افزایش خطر ابتال به «ســرطان روده بــزرگ» در جوانان 

مى شود.
 بر اساس این تحقیقات خطر ابتال به سرطان روده بزرگ در 
زنان کمتر از 50 سال که به طور متوســط روزانه بیش از دو 
ساعت را به طور مســتمر در مقابل تلویزیون نشسته اند، در 
مقایسه با ســایرین 70 درصد باالتر است. همچنین در میان 
زنانى که روزانه یک ســاعت را در مقابل تلویزیون به ســر 
مى برند، احتمال ابتال به این نوع سرطان 12 درصد افزایش 

را نشان مى دهد.
تاکنون تصور مى شد که سرطان روده بزرگ بیشتر در افراد 
باالى 50 ســال بروز مى کند؛ ولى مطالعات جدید نشــان 
مى دهد سن ابتال به این بیمارى طى دهه اخیرکاهش یافته 
است و افراد جوان هم باید پیوسته غربالگرى شوند. غربالگرى 
ســرطان روده بزرگ نه تنها قادر به تشخیص بیمارى است؛ 

بلکه از وقوع آن هم پیشگیرى مى کند.
مهمترین روش غربالگرى سرطان روده بزرگ کولونوسکوپى 
اســت. در این روش یک لوله بلند که در سر آن یک المپ و 

دوربین کوچک تعبیه شده است، وارد روده مى شود و پزشک را 
قادر به بررسى تمام بافت روده مى کند. در صورت وجود پولیپ، 
مقدارى از بافت نمونه بردارى شده و براى آزمایش هاى بیشتر 
به آزمایشگاه ارسال مى شود. آزمایش خون و مدفوع دو روش 

غیر تهاجمى دیگر براى تشخیص سرطان هستند.
عوامل متعددى از جمله بى تحرکى، سیگار و مصرف بیش از 
اندازه گوشت قرمز، در افزایش احتمال بروز سرطان کولورکتال 

-روده بزرگ- نقش دارد.
روده بزرگ آخرین بخش از سیستم گوارشى است. در این 
بخش از روده، آب و نمک و ضایعات غذا خارج مى شوند و 

ضایعات آماده دفع مى شوند.
سرطان روده بزرگ از رشــد کنترل ناپذیر سلول ها ناشى 

مى شود. معموًال اولین مرحله ســرطان روده بزرگ، ایجاد 
تومورهاى کوچک به نام پولیپ هاى آدنوماتوز اســت که در 
دیواره داخلى روده بزرگ تشکیل مى شوند. ممکن است این 
پولیپ ها به سرطان بدخیم تبدیل شوند. سلول هاى سرطانى 
مى توانند از طریق سیستم گردش خون و لنف در سراسر بدن 

گسترش یابند و سبب متاستاز شوند.
مراحل اولیه ســرطان معموًال بدون عالمت است؛ بنابراین 
غربالگرى هر شــش ماه یک بار توصیه مى شود. تغییر در 
اجابت مزاج و اســهال یا یبوســت مداوم، مشاهده خون در 
مدفوع، سندروم روده تحریک پذیر، شکم درد و نفخ مداوم، 
خستگى مزمن، کاهش اشــتها، کم خونى، احساس درد در 
ناحیه شکم و کاهش وزن از مهمترین عالیم هشدار بیمارى 

هستند.

طبق یافته هاى جدید افرادى که سبزیجات پهن برگ 
بیشترى مى خورند 64 درصد کمتر در معرض بروز سکته 

مغزى قرار دارند.
93/9 درصد ســکته هاى مغزى ناشــى از فشارخون 
باالســت، درحالى که 7/2 درصد این نوع سکته ناشى 
از ناهنجارى هاى ساختارى نظیر منطقه ضعیف عروق 
خونى و درصد بســیار کمى ناشى از ســایر مشکالت 

پزشکى یا مصرف دارو است.
محققان عنوان مى کنند افرادى که ســبزیجات پهن 
برگ نظیر اسفناج، کاهو و کلم مصرف مى کنند کمتر در 

معرض خونریزى مغزى قرار خواهند داشت.
همچنین محققان اذعان مى کنند ریســک بروز سکته 
قلبى در افراد داراى اســترس بیشتر در خانه و محل کار 
2/22 برابر، در افراد داراى میزان کلســترول غیرعادى 

1/69 برابر و در افراد سیگارى 10/01 برابر بیشتر است.

بسیارى از افراد عطسه خود را در سینه خفه کرده و سعى 
مى کنند بــا صدایى خیلى آرام عطســه کنند که در این 

حالت، خطرات زیادى را براى افراد به همراه دارد.
صدمه به ساختار هاى ظریف گوش داخلى، پارگى پرده 
گوش، ترکیدن رگ هاى خونى کوچک چشــم، بینى و 
پرده گوش تنها بخشى از عوارض احتمالى نگه داشتن 
عطسه اســت. از این رو، توصیه مى شود به هیچ عنوان 

عطسه را در سینه خفه نکنید.

سیب بخورید تا قند خونتان تنظیم شود
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بیمارى وحشتناك در 
کمین بى خواب ها

خروپف
 نشانه بروز
 8 مشکل در
 بدن شماست
ممکن است شــما خروپف خود را 
نشانه اى براى مشکل جسمانى قلمداد 
نکنید، حتى اگر به دلیل خرناس هاى بلند 

هنگام شــب وقتى صبح از خواب بیدار مى شوید و سنگین در 
احساس بدى دارید. حتى اگر از همســر خود درباره خرناس هایتان بپرسید متوجه 
مى شوید که او چقدر بابت این خرناس ها اذیت مى شود. اما باید بدانید که خرناس 
کردن در هنگام خواب نشانه هایى از بروز مشــکالت فراوان در داخل بدن است، از 
مشــکالت مربوط به خواب گرفته تا بیمارى هاى قلبى و افسردگى و البته مرگ زود 
هنگام. اگر شما دائماً خروپف مى کنید و آسایش را از دیگران گرفته اید این را بدانید 

در معرض 8 نوع خطر جدى هستید.

زیاد نشستن، شما را به سرطان روده نزدیک تر مى کند

بعضى افراد دانسته یا ندانسته به سالمت دندان هایشان آسیب مى زنند اجتناب از برخى موارد از 
پوسیدگى دندان جلوگیرى مى کند. 

رعایت بهداشت دهان و دندان نه تنها روى سالمتى بلکه روى زیباى افراد هم تأثیرگذار است 
همینطور که بیشتر ما روى پوست حساس هستیم که مبادا دچار جوش و لک شود و اگر هم شد 
سریع در صدد از بین بردن آن بر آییم، بعضًا باید در مراقبت دندان دقت بیشترى داشته باشیم. 
روزى دو بار مسواك زدن وقتى که دندان کرم خورده اى دارید که موجب درد مى شود مناسب 
است و با مراجعه به پزشک عارضه برطرف مى شود. در ذیل لیستى از اشتباهاتى که در مراقبت 

از دندان اتفاق مى افتد و باید از آنها اجتناب کنید را به شما معرفى مى کنیم.
1- استفاده از مسواك کهنه: یکى از اشــتباهات رایج مردم استفاده از مسواك کهنه است یک 
مسواك حدود سه ماه بیشــتر تاریخ مصرف ندارد بعد از آن خراب مى شود و تأثیرى در تمیزى 

دندان ندارد.
2-مدت زمان مســواك زدن: براى تمیز کردن دندان ســه دقیقه حداقل باید مسواك بزنید 

اما برخــى افراد 45 ثانیه بیشــتر این کار را انجام نمــى دهند و این زمان بــراى از بین بردن 
میکروب ها کافى نیست.

3-روزى دوبار مســواك نزدن: روزى دو بار مســواك زدن باعث از بین رفتــن باکترى ها و 
میکروب ها مى شود و شانس پوسیدگى و بیمارى هاى زبان را کاهش مى دهد.

4-نگهدارى مســواك در محیط مرطوب: حمام و توالت، محیط هاى مرطوب و پر از باکترى 
هستند. مسواك را در محیط هاى باز قرار دهید که میکروب و باکترى جذب نکند.

5-استفاده نکردن از آب هنگام شستشوى دهان: خمیر دندان هاى معمولى فلوراید زیادى دارند 
که چسبناك هستند و داخل دهان مى مانند بعضى افراد به جاى استفاده از آب از دهانشویه براى 

شستشوى دهان استفاده مى کنند.
6-بارها مســواك زدن در طول روز: بیشــتر از دو بار مســواك زدن در روز باعث ساییدگى و 

آسیب هاى میناى دندان مى شود.
7-مراقبت نکردن از زبان: زبان تمیز بخش جدایى ناپذیر سالمت دندان است. بیشتر مردم روزى 

یک یا دوبار مسواك مى زنند، مراقبت از زبان نیز تنفسى دلپذیر را به همراه دارد.
8-سرکه سیب: سرکه سیب فواید زیادى را براى کاهش وزن دارد و متابولیسم را باال مى برد اما 

اسید موجود در آن باعث ساییدگى و آسیب به میناى دندان و حساسیت دندان مى شود.
9-سیگار کشیدن: سیگار براى ریه ها و قلب و دندان بسیار مضر است کم کردن سیگار اولین 

قدم براى بهبود در سالمت دهان و دندان است.
10-مراجعه نکردن به دندانپزشک: منظم مراجعه کردن به دندانپزشک براى بهداشت و سالمت 

کل دندان ضرورى است مراجعه به پزشک از درد و پوسیدگى نابهنگام جلوگیرى مى کند
11-استفاده نکردن از کلســیم و ویتامینD: مواد معدنى و ویتامین ها در ساخت استخوان ها 
و در نهایت دندان مناسب هســتند که کمبود هرکدام از این مواد باعث بروز مشکالتى از قبیل 

پوسیدگى دندان مى شود.

11 توصیه براى حفظ دندان ها

ترب سیاه
 معجزه اى براى سالمت کبد 

نگه داشتن عطسه
 چه خطراتى دارد؟

کاهش ریسک سکته با 
مصرف سبزیجات پهن برگ

تغییر ظاهر موها
 عالمت کدام بیمارى است؟
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شبهه را از آن روى شــبهه گفته اند که به حق شباهت دارد، هر چند، باطل 
است ولى دوستان خدا، بدان گرفتار نشوند که چراغ یقین در دست دارند و 
رهبرشان هدایت و رستگارى است . اما دشمنان خدا را ضاللت و گمراهى 
بدان فرا مى خواند و راهنمایشان کورى است. نه آنکس که از مرگ بترسد 
از مرگ رهایى خواهد یافت و نه آنکس که دوستدار زیستن جاوید است از 

موال على (ع)عمر ابد بهره مند شود.

شهردارى تیران در نظر دارد با اس تناد به مصوبه شماره 97/100/4483 مورخ 97/12/04 شوراى 
اسالمى شهر تیران انجام عملیات امور رفت و روب و نظافت و حمل زباله سطح شهر تیران را از 
طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد و 
مدارك مناقصه از تاریخ درج آگهى تا وقت ادارى روز شنبه 1397/12/18 به امور مالى شهردارى 

تیران مراجعه نمایند.
تاریخ تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: از زمان چاپ آگهى تا پایان وقت ادارى روز 

دوشنبه 1397/12/20
محل دریافت اسناد: اصفهان- تیران- پارك ادارى- شهردارى تیران

تلفن: 42222054- 031  http://www.tiran-sh.ir :آدرس سایت

شهردارى کمشچه در نظر دارد باستناد مجوز شماره 36 مورخ 97/11/26 
شوراى اسالمى نسبت به واگذارى مقدار 20 هزار مترمربع زمین با کاربرى 
صنعتى جهت احداث مجتمع تولید نان به صورت اجاره به شرط تملیک 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد حداکثر تا تاریخ 97/12/16 به شهردارى مراجعه یا با شماره تلفن 

45480430 تماس حاصل نمایند.

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مزایده: فروش چوب خشک و مصالحى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/12/20
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/21

- مدت اعتبار پیشنهادها: چهارشنبه 98/01/07 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام

 نمى شود.

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه: 

1- آسفالت خیابان مرکزى
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/12/21
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/12/22

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 98/01/04
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مناقصه

آگهى فراخوان عمومى

آگهى مزایده

آگهى تجدید مناقصه

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

محمدجواد  مالئى- سرپرست شهردارى کمشچه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

على اص غر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

نوبت اول

نوبت دوم

چاپ اول

چاپ اول

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)، اجراى لوله گذارى کلکتور فاضالب حبیب آباد برخوار به شماره 
(200971434000017) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 97/11/24 مى باشد.

شهردارى کوشک در نظر دارد نسبت به واگذارى ملک تجارى به مساحت 357/76 
مترمربع به صورت اجاره به نشانى ضلع جنوبى بلوار الغدیر مقابل ورودى شهر کوشک 
به مدت یک سال از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها 

اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان شرکت در این مزایده مى توانند جهت دریافت اسناد 
مربوطه به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و نسبت به تحویل پیشنهادات خود تا پایان 

روزچهارشنبه 1397/12/22 به واحد حراست اقدام نمایند.

شهردارى بهارستان در نظر دارد از طریق برگزارى مناقصه هاى عمومى زیر انتخاب پیمانکار نماید.

تذکرات: 
1- شرکت کنندگان  موظف به ارائه رتبه بندى مرتبط و معتبر (حداقل رتبه 5 راه و ابنیه) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى 

مى باشند. 
2- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى توانند از مورخ 97/11/28 لغایت 97/12/12 همه روزه به جز روزهاى تعطیل به 
واحد امور قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه سوابق اجرایى و اصل مدارك شرکت معرفى نامه کتبى شرکت نسبت به خرید 

اسناد مناقصه اقدام نمایند.
3- پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى شنبه مورخ 97/12/18 به واحد دبیرخانه محرمانه شهردارى بهارستان ارائه 

نمایند.
4- پیشنهادهاى رسیده ساعت 14 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 97/12/19 در کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى بهارستان تشکیل 

مى گردد، باز و قرائت خواهد شد.
5- شهردارى بهارستان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

6- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و سپرده نفرات 
اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.

7- هزینه چاپ آگهى مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى
«اجراى لوله گذارى کلکتور فاضالب حبیب آباد برخوار»

 شماره 274/2- 4- 97

آگهى مزایده عمومى

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)
شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مجید قربانى- شهردار کوشک

داود بحیرایى- شهردار بهارستانداود بحیرایى- شهردار بهارستان

نوبت اول

نوبت اول 

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)مدت انجام کارردیف اعتبارىمبلغ برآورد اولیهنوع عملیات
4371/000/000 ماه7/400/219/889330102عملیات روکش آسفالت معابر سطح شهر بهارستان

تاریخروزساعتعنوان
97/12/04شنبه12:30مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

97/12/14سه شنبه12:30مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
97/12/14سه شنبه14زمان بازگشایى پاکت ها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، اتاق (292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس: 41934- 021

4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تأمین کننده/ مناقصه گر مو جود است.


