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پیش از غروب بازى ها را تمام کنید! سردرد را سه سوته درمان کنیدکارگردان اغتشاشات خونین کهریزسنگ محاکمه شداحسان علیخانى از «ماه عسل» مى رود؟از طرح استیضاح رئیس جمهور حمایت نشد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کره بادام زمینى 
خوب است 

یا بـــد؟

وضع اقتصادى اصفهان خوب نیست
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امام جمعه هاى سالخورده 
بازنشسته مى شوند

زنگ خطر اعتیاد در اصفهان را  
باید جدى گرفت

تحقیقات مشترك
اصفهان و ژاپن

 درباره سرطان معده 

5

توضیحات بروجردى 
در خصوص 

شعار دادن علیه وى 
در اصفهان

کره بادام زمینى به دلیل پروتئین باالیى که دارد نزد 
ورزشکاران و آنهایى که به دنبال تناسب اندامشان 
هستند، پرطرفدار است. اما آیا واقعاً غذاى سالمى 

است؟کره بادام زمینى خانگى
 از بادام زمینى بوداده تهیه مى شود که...

عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس توضیحاتى را پیرامون سردادن شعار هایى 
در مراسم تشییع پیکر شهداى حادثه تروریستى 
اخیر سیستان و بلوچستان در مرکز سپاه پاسداران 

اصفهان ارائه کرد.
عالء الدیــن بروجردى در خصوص ســردادن 
شعار هایى در مراسم تشییع پیکر شهداى حادثه 
تروریستى اخیر سیســتان و بلوچستان در مرکز 
ســپاه پاســداران اصفهان گفت: به دلیل اینکه 
شهید بروجى، برادر رئیس دفتر اینجانب یکى از 

شهداى حادثه اخیر بود ...

4

جیره بندى آرد آزادپزهاجیره بندى آرد آزادپزها
3

 جاى «کاله قرمزى» 
در نوروز 98 هم 
خالى است

رکورد خودت را بشکن
قلعه نویــى و ســپاهان ســه بــازى دیگر تا رســیدن بــه رکورد 

شکست ناپذیرى خودشان فاصله دارند.
 ســپاهان در هفته هجدهم رقابت هاى لیگ برتر موفق شد در دیدار 
مقابل پیکان با نتیجه یک بر صفر به برترى برسد و جایگاهش را در 

صدر جدول رده بندى حفظ کند.
این دیدار هجدهمین بازى ســپاهان در فصل جــارى بود که بدون 

شکست به پایان رسید و ...
8
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دومین اجالس ملى 
مدیریت و کارآفرینى 

کشور در اصفهان
 برگزار مى شود

آغاز طرح بسیج سالمت نوروزى در استان 
تشدید نظارت بر رعایت بهداشت در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایى

3

5

هر هر 22 بازى بازى
 یک کلین شیت یک کلین شیت

4

3

م هم نوروز 98 وروزدر 8ر
استخالى است اىخال تخال ى

نزد  ن باالیىکه دارد
ل تناسب اندامشان
قعاً غذاى سالمى 

ود که...

نماینده اصفهان در مجلس:  استان در رده بندى پایش فضاى کسب و کار، در بین استان هاى نامناسب قرار گرفته است
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یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزارى «حوزه»، در واکنش 
به شــایعه کناره گیرى آیت ا... موحدى کرمانى و آیت ا... 
امامى کاشــانى از امامت جمعه تهــران به علت کهولت 
سن و جایگزینى جوانان، اظهار کرد: رویکرد کلى شوراى 
سیاستگذارى ائمه جمعه بر این است کسانى که به سن 
بازنشستگى رســیده اند، کنار بروند و ائمه جمعه جوان تر 
جایگزین شوند و چون افراد معلوم نیستند، نمى شود دقیق 

از آنان نام برد.
وى تصریح کرد: کســانى که به این سن رسیده اند بعضًا 
این موارد را مطرح مى کنند و در خبرها منتشــر شــد که 
آقاى جزایرى امام جمعه اهواز، خودشــان در نماز جمعه 

اعالم کرده اند.
این منبــع آگاه افــزود: امام جمعه هایى که به این ســن 
رسیده اند، بعضى ها خودشان این کار را مى کنند و برخى هم 
برایشان موقت قرار مى دهند و این مسئله بعید نیست که 
به واسطه شرایط سنى، شورا بخواهد این کار را انجام بدهد.

وى در پاســخ بــه این ســئوال کــه رویکرد شــوراى 
سیاستگذارى ائمه جمعه در کناره گیرى برخى از ائمه جمعه 
به علت کهولت سن چیســت؟ خاطرنشان کرد: شوراى 
سیاســتگذارى اگر موارد خاصى باشد استقبال مى کند و 
اگر مواردى باشد که بخواهند خودشان را بازنشسته کنند و 

شرایط سنى آنان باال باشد، شورا استقبال مى کند.

خبرگزارى «فارس» دیروز در یک خبر اختصاصى نوشت که 
طرح عدم کفایت و استیضاح رئیس جمهور توسط جمعى از 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى تهیه و تدوین شده است. 
حجت االسالم مجتبى ذوالنورى، نماینده مردم قم در حال 
گرفتن امضاى نمایندگان مجلس براى این طرح است. طرح 
استیضاح رئیس جمهور داراى 14 محور ازجمله عدم برخورد 
با بیکارى، سوءمدیریت در کنترل بازار ارز، وارد آمدن خسارت 
به منافع ملى، سوءمدیریت در کنترل قیمت کاالها و... است.

در همین حال رضا انصارى، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید 
مجلس درباره طرح استیضاح رئیس جمهور به پایگاه اطالع 
رسانى انتخاب گفت: طرح به هیئت رئیسه نرفته و تعداد اندکى 

از نمایندگان از امضا کنندگان آن هستند. او تأکید کرد: تا آنجا 
که من اطالع دارم در خود فراکســیون والیى هم روى این 
موضوع اتفاق نظر وجود ندارد و در درون خود فراکسیون هم 

اختالف نظرهایى در این موضوع است.
«اعتمادآنالیــن» هم دیروز به همیــن موضوع پرداخت و 
نوشت طرح استیضاح و عدم کفایت سیاسى حسن روحانى، 
رئیس جمهورى را که به وســیله مجتبى ذوالنورى، نماینده 
اصولگراى قم دنبال مى شود، تنها 9 نفر از نمایندگان امضا 
کرده اند. به گزارش این پایگاه اطالع رســانى هیئت رئیسه 
فراکسیون والیى مجلس هم از مخالفان جمع آورى امضا 

براى طرح استیضاح رئیس جمهورى هستند.

امام جمعه هاى سالخورده 
بازنشسته مى شوند

از طرح استیضاح 
رئیس جمهور حمایت نشد

باید آرایش جنگى بگیریم
  آفتـاب نیـوز| معـاون سیاسـى وزارت کشـور 
در همایـش معاونیـن سیاسـى، اجتماعـى و امنیتـى 
اسـتاندارى ها گفت: ما به عنوان مدیران سیاسى کشور 
باید این تلقى را داشـته باشـم کـه در جبهه حـق بوده و 
جبهه باطل با تمام توان علیه ما اقدام مى کند و بنابراین 
باید با انگیزه باال وظایف خود را دنبال کنیم. امروز جنگ 
اقتصادى، روانى و اطالعاتى علیه ما به راه افتاده است. ما 

هم باید آرایش جنگى به خود بگیریم.

به دلیل درد پا معاینه شدند
  انتخاب| سـفیر ایران در لندن، دالیل سفر آیت ا... 
جزایرى امام جمعه اهواز به انگلیس را تشریح کرد. حمید 
بعیدى نژاد در توییتى نوشت: آیت ا... جزایرى مصادف با 
ایام فاطمیه و سالگرد انقالب در سفر به انگلیس، با علما 
و مردم در لندن، منچسـتر و  بیرمنگام مالقات داشـتند. 
هماهنگى سفر از مرحله درخواست ویزا تا اقامت توسط 
مؤسسات فرهنگى غیر دولتى انجام شد. به دلیل درد پا، 
در سفر توسط پزشک معاینه شدند اما بسترى یا درمانى 

صورت نگرفت.

انتقاد فوتبالى امام جمعه 
  پانـا| حجت االسالم سیدمحمدعلى آل هاشم، امام 
جمعه تبریز در آیین افتتاح و بهـره بردارى از پروژه هاى 
فنى صدا و سیماى استان گفت: در ده روز گذشته، ده ها 
پیام و گزارش از سوى ورزشکاران و اهالى ورزش دریافت 
کرده ایم؛ بدین منظور که چرا واحد سـیار صدا و سیماى 
استان صحنه هاى ورزشى را به خوبى نمایش نمى دهد 
که با پیگیرى بنده مدیرکل صدا و سیما از قدیمى بودن 

تجهیزات و ضرورت نوسازى آنها خبر داد. 

مساجد تراز انقالب
  مهـر| آیـت ا... علیرضـا اعرافى، مدیـر حوزه هاى 
علمیه کشور به نقش و محوریت مسجد در فعالیت هاى 
سازمان تبلیغات اسالمى گفت: امروز آن چیزى که مورد 
نیاز جامعه اسـت، حضور و فعالیت مسـاجد تراز انقالب 
اسالمى است. مساجدى که داراى امام جماعت فاضل و 
عالم باشد و سه وعده نماز در آن اقامه شود. قم باید داراى 

1000 مسجد تراز انقالب اسالمى باشد.

ایران صادرکننده بنزین شد
  تسنیم| با تثبیت تولید بنزین به میزان 105میلیون 
لیتر در روز، محموله هاى بنزین ایران آماده صادرات شده 
و ایران به صادرکننده بنزین تبدیل شـد. بر این اسـاس 
نخستین محموله هاى صادرات بنزین ایران آماده شده 
و ایران از بهمن ماه 97 به صادرکننده بنزین تبدیل شد. 
این خبر امروز به صورت رسمى از زبان رئیس جمهورى 

اعالم مى شود.

سپاه علیه صید چینى ها
  ایلنا| فرمانده نیـروى دریایى سـپاه دیروز تصریح 
کـرد: سـپاه پاسـداران نمى توانـد واقعیت هـاى صید و 
صیادى در هرمزگان را نادیده بگیـرد و ورود خود به این 
حوزه را الزم مى داند. سـردار علیرضا تنگسـیرى اضافه 
کرد: در این برهه از زمان که نان از سفره صیادان برداشته 
مى  شود نمى توان سکوت اختیار کرد. اظهارات مسئوالن 
با واقعیت هـا همخوانى نـدارد و ما با هر کشـتى که نان 
ساحل نشینان را آجر کند قاطعانه مقابله مى کنیم؛ خواه 

کشتى چینى باشد یا کشتى ایرانى.

پشت درهاى بسته
  انتخـاب| محمـد علـى ابطحـى دیـروز در توییتر 
نوشت: براى تشییع پیکر همسر دکتر شریعتى، درهاى 
حسینیه ارشاِد شریعتى را باز نکردند. کنار همان خیابان 
«شریعتى» ایسـتادیم و نماز خواندیم. دولت هم مفقود 
بود؛ نمى توانسـت در حد باز کردن در اثر داشـته باشد؟ 
مردم شـریعتى را در همـه راهپیمایى ها معلـم انقالب 

مى نامیدند.

خبرخوان
ارزش نقدى سیمرغ 

  ایران آرت| دبیر سى و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر میزان جوایز نقدى برندگان سیمرغ را اعالم 
کرد. ابراهیم داروغه زاده با اشــاره به جوایز نقدى 
جشــنواره توضیح داد: براى جوایز اصلى مبلغ 25 
میلیون تومان و بخش هاى دیگر 20 میلیون تومان 
در نظر گرفته شده اســت، اما براى سینماگران ما 

سیمرغ مهمتر از جایزه نقدى است.

سفر با هواپیما گران نشد
  رویــداد24| از هم اکنون امکان خرید بلیت 
براى ایام تعطیالت نوروز سال 1398 فراهم است و 
متقاضیان مى توانند نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند. 
طبق هماهنگى با شرکت هاى هواپیمایى، قیمت 
بلیت پرواز براى ایام نوروز 98 هیچ افزایشى نخواهد 
داشت و قیمت هاى بلیت نوروزى همان نرخ هایى 

است که در آذر ماه امسال اعالم و اعمال شد.

چند درصد رستوران ها 
درجه یک است؟

  فارس|رئیس اداره بهداشت مواد غذایى مرکز 
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در ارتباط با 
وضعیت بهداشتى رستوران ها در کشور گفت: بر 
اساس رتبه و درجه بندى هاى انجام شده بیش از 
50 درصد رستوران هاى کشور درجه دو، 25 درصد 

درجه یک و بین 20 تا 25 درصد درجه 3 هستند.

بازى جدید آمریکا
  ایســنا| گزارش هاى تأیید شــده  حکایت 
از آغاز دســت اندازى مســتقیم دولت آمریکا در 
صنعت گردشگرى ایران دارد. ولى تیمورى، معاون 
گردشگرى سازمان میراث فرهنگى این موضوع را 
تأیید کرده و مى گوید: نام نمى برم اما گزارش هاى 
مستندى از چند کشــور داریم که کنسولگرى ها 
و ســفارتخانه هاى آمریکا بــا توراپراتورهاى آن 
کشورها تماس گرفته اند که اگر به ایران توریست 
بفرستند براى ورود به خاك ایالت متحده و صدور 

ویزاى آن حتماً با مشکل مواجه خواهند شد.

بخاطر یک داور زن!
  خبرآنالین| تلویزیون ایــران قرار بود دیدار 
بایرن و آگسبورگ را در هفته گذشته پخش کند اما 
با یک تغییر بازى یوونتوس و فوریزونه روى آنتن 
رفت. بعد از این تغییر شایعه شد که بخاطر قضاوت 
یک داور زن، بازى بایرن روى آنتن نرفته است. این 

مسئله سوژه بعضى رسانه هاى خارجى شد. 

شاید وقتى دیگر
  ایسنا| از دو میلیون و 200 هزار واحد مسکن 
مهر تحویل 500 هزار واحد هنوز محقق نشــده 
که مســئوالن قول داده اند این تعداد را تا ســال 
1398 تحویل دهند. البته بخش عمده این طرح 
از نظر ابنیه تکمیل شــده اما معطل انشــعابات و 
زیرساخت هاست؛ مشکلى که تحقق بسته شدن 
پرونده مســکن مهر را هر ســال با چالش مواجه 

کرده است.

پاسخ به یک ابهام
  تســنیم| در الیحه بودجه 98 طرح جریمه 
مشــموالن غایب حذف شــده بود اما در مصوبه 
کمیســیون تلفیق درآمد 1000 میلیارد تومانى از 
محل جریمه زمان غیبت مشموالن غایب لحاظ 
شده است که شائبه بازگشــت اجراى این طرح 
در ســال 98 را ایجاد کرد. در همین رابطه رئیس 
اداره ســرمایه انسانى سرباز ســتاد کل نیروهاى 
مسلح اظهار کرد: در سال آینده، جریمه مشموالن 
غایب فقط براى کسانى انجام مى شود که امسال 
براى تقسیط اقدام کرده تا در سال 98، پرداخت را 

انجام دهند.

حجت االسالم و المســلمین مســیح مهاجرى یکى از 
شخصیت هاى مهم انقالب و از نزدیک ترین شخصیت 
ها به مرحوم آیت ا... هاشــمى رفسنجانى بود. او 37 سال 
است روزنامه «جمهورى اســالمى» را مدیریت کرده و 
نظراتش درباره موضوعات مختلــف را با صراحت در این 
روزنامه مطرح مى کند. مهاجرى به تازگى با پایگاه اطالع 
رسانى «شفقنا» گفتگو کرده که بخش کوتاهى از اظهارات 
او را که به انتخابات ریاست جمهورى سال 1392 مربوط 

مى شود مى خوانید: 
هیچ رئیس جمهورى در طول 40 سال بعد از انقالب 
به اندازه آقاى روحانى با من دوست، آشنا و نزدیک نبوده 
است و البته غیر از آقاى احمدى نژاد هیچ رئیس جمهورى 
حرف گوش نکن تر از آقاى روحانى نبوده است. حتى آقاى 
هاشمى رفسنجانى انسانى با آن عظمت و جایگاه که آقاى 
روحانى جزو شاگردان او به حساب مى آید، پیش من گله 
زیادى داشت که فالن مطلب را به آقاى روحانى گفته ام و 
گوش نداده و عمل نکرده است و این اتفاق بارها رخ داده بود. 
معنى این مسئله این است که ایشان گوش شنوایى ندارد 

وحرف هیچکسى را گوش نمى دهد. آقاى روحانى تا قبل از 
رد صالحیت آقاى هاشمى دو یا ســه میلیون بیشتر رأى 
نداشت؛ بعد از رد صالحیت، آقاى رفسنجانى اعالم کرد که 
رأى من به آقاى روحانى است و همین یک جمله رأى آقاى 
روحانــى را به بــاالى 20 میلیون رســاند چــون مردم 
مى خواستند به آقاى هاشمى رأى بدهند و ایشان به همین 
دلیل رد صالحیت شدند تا رئیس جمهور نشوند. ضمناً مردم 
از این رد صالحیت بدشان آمد و لج کردند و حرف ایشان به 
عنوان گفته اى از طرف کسى که به او ظلم شده است، تأثیر 
گذاشت و مردم به ســمت آقاى روحانى رفتند و به او رأى 
دادند. آقاى هاشــمى در 92  قدرتش را نشان داد و آقاى 
روحانى را با یک جمله رئیس جمهور کرد.  در منزل خود من، 
همه از رد صالحیت آقاى هاشــمى خشــمگین بودند و 
هیچکسى جز من که شــناختى از آقاى روحانى داشتم، 
تصمیم به رأى دادن نداشت ولى با حرف آقاى هاشمى تمام 
اعضاى خانــواده ما که امــکان رأى دادن داشــتند پاى 
صندوق هاى رأى حاضر شدند و به آقاى روحانى رأى دادند. 

ایشان با آن جمله رئیس جمهور ساخت.

مسیح مهاجرى: در خانواده من کسى نمى خواست به روحانى رأى بدهد

هاشمى رفسنجانى رئیس جمهور ساخت

«یوســف ســالوجى»، سفیر 
پیشین آفریقاى جنوبى در ایران 
به اتهام فســاد مالى بازداشت 
شد. بنا به اعالم پلیس آفریقاى 
جنوبى اتهام فساد مالى یوسف 
ســالوجى به پرونده مناقصه 
«ایرانسل» مربوط مى شود که 

شرکت مخابراتى «ام تى ان» در ایران برنده شده بود. سفیر 
پیشین آفریقاى جنوبى در ایران متهم است که براى لغو یا 
تسهیل لغو اعالم شرکت مخابراتى «ترك سل» به عنوان 
برنده مناقصه «ایرانســل» رقمى معادل یکصد هزار دالر 
رشوه دریافت کرده اســت. ارزش قرارداد 15 ساله اى که با 
برنده مناقصه در ایران بسته شد، نزدیک به 32 میلیارد دالر 
بود. بنا به اعالم پلیس آفریقاى جنوبى شرکت «ام تى ان» 
در حالى برنده مناقصه شد که در ابتدا این مناقصه را به «ترك 
سل» باخته بود. شرکت «ترك سل» پیش از این به دادگاهى 
در واشنگتن علیه «ام تى ان» به دلیل پرداخت رشوه به ایران 

شکایت کرده بود.

بعــد از خرید باشــگاه هاى 
بزرگى همچون پارى ســن 
ژرمن و منچسترسیتى توسط 
قطرى ها و اماراتى ها این بار 
نوبت به شــاهزاده عربستانى 
رسیده که خود را براى خرید 
یک باشگاه بزرگ آماده کند. 
روزنامه «سان» انگلیس خبر داد که «محمد بن سلمان»، 
ولیعهد جنجالى عربستان حاضر است براى خرید باشگاه 
منچســتریونایتد 3/5 میلیارد پوند پرداخت کند. به نوشته 
روزنامه «سان» مالکان آمریکایى منچستریونایتد براى 
فروش این باشگاه وسوسه شده اند و این احتمال زیاد است 

که آن را به محمد بن سلمان بفروشند. 
هواداران منچستریونایتد هم به احتمال خیلى زیاد از فروش 
باشگاه اســتقبال خواهند کرد چرا که به خوبى مى دانند 
باشگاه آنها با آمدن مالک مولتى میلیاردر جدید مثل باشگاه 
سیتى و پارى سن ژرمن توان خرید هر بازیکنى را خواهد 

داشت و تیم بار دیگر به روزهاى اوج خود بر خواهد گشت.

شهردار اســبق تهران در برنامه تلویزیونى بدون توقف 
درباره اظهارات مطرح شده از ســوى مدیریت شهرى 
تهران (اعضاى شوراى شهر تهران و شهردارى تهران) 
درباره بدهى 54هــزار میلیارد تومانى شــهردارى به 
مدیریت شهر در دوره چهارم اظهار کرد: این موضوع را 

کامًال تکذیب مى کنم.
محمدباقر قالیباف تصریح کرد: این رقم 54هزار میلیارد 
تومانى که مدیریت شــهرى فعلى به مدیریت شهرى 
قبلى نسبت مى دهد، یک دروغ بزرگ است و در واقع هر 
کسى که نخواهد کار کند و بخواهد در قدرت بماند باید 

دروغ بگوید. شهردار اسبق تهران تصریح کرد: این افراد، 
براى ماندن در قدرت عالوه بر اینکه باید دروغ بگویند 
باید ذلت هم بپذیرند و زدوبند کنند و در واقع چون کشور 
و جامعه نیاز به کار دارد این افــراد مى آیند و بهانه هاى 

بیخودى مى گیرند. 
این اظهارات قالیباف با واکنش محسن هاشمى، رئیس 
شوراى شهر تهران مواجه شد. او دیروز در جلسه علنى 
شوراى شــهر پایتخت گفت: ســخنان اخیر قالیباف 
شهردار اسبق تهران در صداوسیما، غیرمنصفانه و ظلم 
به شهردارى و شوراى شهر بود که انتظار داریم ایشان 

اظهارات خود را اصالح و صداوسیما فرصت پاسخگویى 
را فراهم کند.

محمود میرلوحى از اعضاى شــوراى شهر تهران هم 
در واکنش به سخنان قالیباف خواستار اقدام حقوقى و 
قضائى معاونت حقوقى شهردارى شد. او همچنین گفت 
که شهرداران ســابق تهران همچون نجفى، افشانى و 
حاال هم حناچى با توجه بــه محدودیت هایى که وجود 
دارد نمى خواهند عدد بدهى را بولد کنند چرا که مانعى 
براى جذب ســرمایه گذارى اســت اما حاال با ادبیاتى 

سخیف اظهاراتى بیان شده است.

دعواى رسانه اى قالیباف 
با مدیریت شهرى تهران

عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
توضیحاتى را پیرامون ســردادن شــعار هایى در مراسم 
تشییع پیکر شــهداى حادثه تروریســتى اخیر سیستان 

و بلوچســتان در مرکز سپاه 
پاسداران اصفهان ارائه کرد.

عالء الدیــن بروجردى در 
خصوص سردادن شعار هایى 
در مراســم تشــییع پیکر 
شــهداى حادثه تروریستى 
اخیر سیستان و بلوچستان در 
مرکز سپاه پاسداران اصفهان 
گفت: به دلیل اینکه شــهید 
بروجى، بــرادر رئیس دفتر 

اینجانب یکى از شهداى حادثه اخیر بود در مراسم استقبال 
از پیکر شهدا حضور داشتم. در پایان مراسم عده اى از افراد 
که از خانواده شهدا هم نیستند به رئیس جمهور و رئیس 
مجلس شوراى اسالمى بى احترامى کردند و تحت عنوان 

برجام مطالب تندى گفتند که در مواجهه با آنها پاســخ 
مختصرى دادم. به طور طبیعى افرادى در این مراسم ها 
حضور پیدا مى کنند تا اقداماتى انجام دهند و ســپس با 
موبایل در فضــاى مجازى 
منتشر کنند. پس از این اتفاق 
سردار ســلیمانى، فرمانده 
سپاه پاســداران اصفهان در 
تماس تلفنى از رخداد پیش 
آمده عذرخواهــى و اعالم 
کرد افــراد تندرویى خارج از 
برنامه پیش بینى شده در این 
مراسم حضور پیدا کردند. در 
واقع اینها کسانى هستند که 
سابقه حضور در جبهه و جنگ و ایثارگرى ندارند و حتى در 
زمره خانواده شهدا هم نیستند اما همیشه مدعى و کاسه 
داغ تر از آش مى شوند. نیرو هاى اطالعاتى و امنیتى نباید 

شناسایى این افراد را رها کنند.

توضیحات بروجردى در خصوص 
شعار دادن علیه وى در اصفهان

«بن سلمان» 
منچستر یونایتد را مى خواهد!

بازداشت سفیر سابق 
آفریقاى جنوبى در ایران

رئیس مرکز فوریت هاى اجتماعى ســازمان بهزیستى 
مى گوید 50 درصد فرار دختران از خانه به اعمال خشونت 

علیه آنها مربوط است.
رضا جعفرى در گفتگو با «پانا» درباره فرار دختران از خانه 
و اقدامات بهزیستى در پیشــگیرى از این معضل اظهار 
کرد: بررسى ها نشان مى دهد که اولین عاملى که باعث 
فرار دختران از خانه مى شود، خشونت است. وقتى خانه 
ناامن مى شود، این ناامنى دالیل مختلفى دارد که مى تواند 
ناشى از اعتیاد والدین، آزار و اذیت ناشى از والدین ناتنى و 
والدین بدسرپرست باشد که فضاى خانه را به سمتى پیش 

مى برد که ناامن مى شود و منجر به فرار از خانه مى شود.
رئیس مرکز فوریت هاى اجتماعى ســازمان بهزیستى 
با بیان اینکه علت 50 درصد فــرار دختران از خانه ها به 
خشونت علیه آنها مربوط اســت، گفت: در آمارهایى که 
در اختیار بهزیستى است بعد از خشونت، اعتیاد مهمترین 
عاملى است که دختران از خانه هایشــان فرار کرده اند 
و تحقیقات ما نشــان مى دهد دخترانى که فرزند طالق 
هســتند و والدین آنها اعتیاد  دارند، بیشتر دست به فرار 

از خانه مى زنند.

بانوى ملى پوش اسکى ایران در رقابت هاى قهرمانى 
جهان دست به اقدام بزرگ و در خور تحسین زد.

کلهر، بانوى ملى پوش اســکى آلپایــن ایران که در 
مانش نخســت رقابت هاى مارپیچ کوچک قهرمانى 
جهان موفق شده بود و مى رفت تا در میان 60 اسکى 
باز برتر جهان قــرار بگیرد و راهــى مرحله نهایى و 
مانش دوم این رقابت ها شــود، پــس از پایان مانش 
نخست به سراغ داوران مسابقه رفت و اعالم کرد به 
دلیل خطا در مسیر مسابقه و اینکه این خطا از چشم 
داوران پنهان مانده به صورت داوطلبانه از حضور در 
مانش دوم انصراف مى دهد. با آنکه نام مرجان کلهر 
حتى در آغاز مانش دوم در اســتارت لیست مسابقه 
بود ولى باز هــم او از حضور در مانش دوم مســابقه

 انصراف داد.
این اقدام مرجان کلهر مورد تقدیــر و توجه داوران، 
ورزشــکاران، کادر فنى، اهالى رســانه و البته دیگر 
حاضران در محل مســابقه قرار گرفــت و این اقدام 
تحسین برانگیز از دید رسانه ها و مسئوالن مسابقات 

دور نماند و بازتاب گسترده اى داشت.

شنبه شب و بعد از مدت ها تبلیغات و پخش تیزر، برنامه 
«عصر جدید» احسان علیخانى باالخره روى آنتن شبکه 
3 رفت. برنامه اى که از همان ابتدا گفته شد قرار است یک 
«تلنت شو» (برنامه استعدادیابى) ایرانى باشد و در همین 

راستا هم فراخوان آن براى دریافت ویدیو از 
متقاضیان منتشر شده بود.

محمدرضا گلزار، مجرى مسابقه تلویزیونى 
«برنده بــاش» قبل از تولیــد و حتى آغاز 
پخش این برنامه با حضور در «ماه عسل» 
با اجراى احسان علیخانى با صراحت به برند 
جهانى «برنده باش» اشاره و تأکید کرد در 
کشــورهاى مختلفى این مسابقه با همین 
قالب در حال اجراست و حاال او عالقه دارد 
همین مســابقه را در ایران هــم اجرا کند، 

این توضیحى بود که طبیعتًا باب هرگونه شــائبه درباره 
کپى بردارى با مدعاى نوآورى را بست.

شــاید با همین پس زمینه انتظار مى رفت که علیخانى 
هم در قســمت اول برنامه «عصرجدید» به کپى بودن 
«عین به عین» برنامه اش و شباهت آن با برنامه مشهور 
«گات تلنت  آمریکایى» اشــاره کند و در مقایســه اى از 

ویژگى هاى احتماًال متفاوت نســخه ایرانى این برنامه 
بگوید؛ علیخانى اما ترجیح داد در این زمینه حرفى نزند!

از فرم و ساختار کپى شــده «عصر جدید» که در داورى، 
دکور،  اجرا، کارگردانى و همه اجزاى این برنامه مشهود 

بود بگذریم، اولین قسمت از این مسابقه، شگفتى خود را 
با «استعدادیابى» از برخى چهره ها به نمایش گذاشت که 
سال هاست مسیر زندگى خود را انتخاب کرده و حتى با 
رشته هاى مورد نظرشان شــناخته شده اند! یعنى فردى 
که به عنوان یک قهرمان از او یاد مى شــود حاال در یک 
مسابقه تلویزیونى به عنوان استعداد تازه معرفى مى شود!

سکوت درباره یک کپى بردارى دیگر اقدام بانوى اسکى ایران 
تحسین دنیا را برانگیخت

عامل فرار دختران از خانه 
چیست؟
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تکمیل عملیات ترمیم تونل 
شهید آقاخانى تا پایان سال

رضا اخوان، مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان گفت: 
فاز نخست عملیات ترمیم و بهســازى تونل شهید 
آقاخانى در حال انجام است و تا قبل از پایان سال به 

اتمام مى رسد.

توسعه صنایع تبدیلى 
کشاورزى در شهرضا

مدیــر جهاد کشــاورزى شــهرضا از افزایش تعداد 
واحدهاى صنایع تبدیلى این شهرستان خبر داد.

رضا باقرى گفت: یکى از مهمترین سیاســت هاى 
وزارت جهاد کشــاورزى، حمایت از صنایع تبدیلى 

کشاورزى و دامدارى است.
وى ادامــه داد: ایــن واحدها به تثبیت اشــتغال در 
بخش هاى مختلف کشاورزى و دامدارى منجر شده 

و به توسعه اقتصادى کشور کمک مى کنند.

یادواره شهید همت 
برگزار مى شود

آرزو قوامى، مســئول دفتر امور اجتماعى فرماندارى 
شهرضا گفت: یادواره شهید همت در هفته فرهنگى 
شهرضا با حضور ســردار نقدى، معاون فرهنگى و 
اجتماعى سپاه پاسداران در روز 26 اسفند ماه برگزار 

مى شود.

تحقیقات مشترك اصفهان و 
ژاپن درباره سرطان معده 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در همکارى با دانشگاه 
کاگوشیماى ژاپن یک طرح تحقیقاتى مشترك درباره 
سرطان معده و روش هاى تشخیص زودرس آن اجرا 

مى کند.
محسن شهریارى، معاون دانشکده پرستارى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه سرطان معده یکى 
از بیمارى هاى شایع در ژاپن بوده است، افزود: آنها 
توانسته اند با استفاده از روش هاى مختلف و جدید، به 
الگویى براى تشخیص زودرس و درمان این بیمارى 
دست پیدا کنند و در طرح تحقیقاتى مشترکى که با 
پژوهشگران دانشگاه کاگوشــیما داریم، درباره این 
روش ها و بومى سازى آنها در کشورمان، همکارى 

علمى و آموزشى خواهیم داشت.

بازار نایین
 زیر ذره بین کمیته نظارت

نصر الدین صالحى،  دادستان عمومى و انقالب نایین 
از اجرایى شدن کمیته نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج 
عمومى و کاالهاى اساســى، نحوه اقدام و مقابله با 

تخلفات وجرایم مربوط در این شهرستان خبر داد.

معارفه مدیر جدید حوزه 
علمیه خواهران استان 

در آیینى مدیر جدید حوزه علمیه خواهران اســتان 
اصفهان معرفى و از تــالش هاى مدیر قبلى تجلیل 

شد.
مدیر حوزه هاى علمیه استان در این مراسم با اشاره 
به اینکه اســتان اصفهان در مسائل دینى و حوزوى 
در کشور همیشه پیشتاز بوده اســت، گفت: 7000 
خواهرطلبه در حوزه هاى علمیه خواهران اســتان 
مشغول به تحصیل هســتند و 7000 نفر هم از این 
حوزه ها فارغ التحصیل شــده اند.آیت ا... طباطبایى 
نژاد با قدردانى از خدمات حجت االسالم والمسلمین 
ابطحى، مدیر سابق حوزه علمیه خواهران اصفهان 
گفت: مدیریت شایســته و تأســیس حوزه علمیه 
خواهران اصفهان از ویژگى هــاى بارز این  روحانى 

فرهیخته است.
حجت االســالم بهرامى، مدیر جدیــد حوزه علمیه 
خواهران استان اصفهان هم در این آیین گفت: استان 
اصفهان با داشتن قدمت علمى و علماى ربانى الگوى 

کشور است.

خبر

دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اصفهان 
گفت: با وجود تالش هاى انجام شده، نرخ شیوع اعتیاد 
در این استان 2/4 درصد و نرخ رشد جمعیت 3 است و این 
یک زنگ خطر است که باید اقدامات جدى تر براى رفع 

این مشکل صورت گیرد.
اصغر هادى افزود: امروز 50 درصد زندانى هاى ما مستقیم 
با مواد مخدر مرتبط هســتند و شیوع آن در بخش هاى 
مختلف دانش آموزى، دانشجویى و بانوان زیبنده اصفهان 
نیست. وى اظهارکرد: مسئولیت هنرمندان و گروه هاى 
مرجع در جامعه بیش از ســایر اقشار اســت، هر چند در 
اجتماعى کردن پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى، وظیفه 

اصلى به عهده پدران و مادران است.
هادى نقش هنرمندان را در پیشــگیرى از آسیب هاى 
مواد مخدر مهم برشــمرد و ادامه داد: آثار هنرى مانند 
عکس، فیلم، مستند، نقاشــى، فیلم کوتاه و امثال آن در 

فرهنگسازى در جامعه مؤثر است.
دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اصفهان ادامه 
داد: امروز دشمن براى هر قشــر و گروهى نسخه هاى 
دروغین براى استعمال مواد مخدر تجویز کرده و در جامعه 
القا کرده اند خانم ها براى زیبایى، در کودکان و نوجوانان 
براى تخلیه انرژى و در افراد مسن براى رفع درد باید از 

مواد مخدر استفاده کرد.

اســتاندار اصفهان گفت: باید در قالب شوراى مشورتى، 
کمیته هاى کارشناســى در بخش هاى مختلف استان 

تشکیل و با ارائه راهکارها، حل مشکالت تسریع شود.
عباس رضایــى اظهار کــرد: نباید تعبیر نادرســت از 
بروکراسى ادارى در اســتان اصفهان منجر به کاهش 
ورود سرمایه گذاران در اســتان شود و باید تالش کرد تا 

بروکراسى ادارى به حداقل ممکن برسد.
وى با اشــاره به اقدامات صورت گرفته به منظور تسریع 
در روند ســرمایه گذارى و صدور مجوزها گفت: تا جایى 
که قانون اجازه داده اختیارات به شهرســتان ها تفویض 
شده و همین امر به تسریع در رشد سرمایه گذارى کمک 

خواهد کرد. رضایى با تأکید بر اینکه توســعه اســتان 
باید در راستاى ســند آمایش ســرزمین صورت گیرد، 
یادآور شد: باید در کمیته هاى مربوطه نحوه ارائه کامل 
تسهیالت به متقاضیان، مشخص و راهکارهاى مناسبى 

پیش بینى شود.
وى با بیان اینکــه باید در قالب شــوراى مشــورتى، 
کمیته هاى کارشناســى در بخش هاى مختلف استان 
تشکیل شود، افزود: باید برنامه ها و چالش هاى موجود 
در هر کمیته مورد بررســى قرار گیرد و با اولویت بندى 
و ارائه راهکارها، در راســتاى حل مشــکالت اســتان 

اقدام شود. 

بروکراسى ادارى 
به حداقل برسد

زنگ خطر اعتیاد در اصفهان را 
باید جدى گرفت

2300 زندانى جرائم غیرعمد استان اصفهان از عفو 
و تخفیف مجازات بهره مند شدند.

مدیرکل زنــدان هاى اصفهان گفت: با پیشــنهاد 
رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر معظم انقالب،در 
یک هفته گذشته، 1100 زندانى  مشمول عفو واقع 
شدند و از بند رهایى یافتند. اســدا... گرجى زاده با 
بیان اینکه 30نفر از این زندانیان زنان بودند، افزود: 
در این مدت همچنین مجــازات 1200زندانى نیز 
تقلیل یافته است.  وى پیش بینى کرد:تا پایان امسال 
حدود 3000زندانى دیگر از تخفیف مجازات و عفو 

 بهره مند شوند.  

مدیر اداره تعــاون و رفــاه اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: همزمان با سراسر کشور، ازسوم 
تا 25 اسفند ماه رزرو اینترنتى اسکان نوروزى فرهنگیان 

در اصفهان انجام مى شود.
آذر کیوان امیرپور افــزود: به منظور تســهیل فرایند 
پذیرش و اســکان مهمانان در نوروز 1398 در استان 
اصفهان، حدود 50 درصد از ظرفیت مدارس از طریق 
رزرو اینترنتى و سایر مدارس از طریق ستادهاى اسکان 
مستقر در سطح استان در اختیار مسافران قرار مى گیرد. 
به گفته وى، 43 ســتاد فعال در ســطح استان و شش 

ستاد در شهر اصفهان آماده خدمت رسانى به مسافران 
نوروزى خواهند بود که این شش ستاد در خیابان هاى 
شمس آبادى، بزرگمهر، سه راه حکیم نظامى، خیابان 

کاوه و خیابان جى واقع هستند.
وى با بیان اینکه 1265مدرسه و 12هزار و 700 کالس 
در سراسر اســتان براى اســکان فرهنگیان در نوروز 
98 پیش بینى شده اســت، افزود: هزینه کالس ها که 
در دو گروه «الــف» و«ب» در اختیار مســافران قرار 
مى گیرد، در سراسر کشــور 20 درصد افزایش داشته 

است.  

رئیس کمیســیون ویــژه تولید ملى مجلس شــوراى 
اسالمى گفت:استان اصفهان در رده بندى پایش فضاى 
کسب و کار، در بین استان هاى نامناسب قرار گرفته و 

وضع اقتصادى استان اصفهان خوب نیست.
حمیدرضــا فوالدگر  بیان کــرد: بر اســاس گزارش 
مرکز آمار ایــران، میانگین بیکارى اســتان اصفهان  
14/1 درصد است و نسبت به میانگین کشورى 11/3 
درصد،2/8 درصد باالتر است و مســئولین کشور باید 
این واقعیت آمارى را بپذیرند که وضع اقتصادى استان 

اصفهان خوب نیست.
وى ادامه داد:استان اصفهان در رده بندى پایش فضاى 
کسب و کار در بین اســتان هاى نامناسب قرار گرفته و 
باید همه مســئوالن و فعاالن بخش خصوصى براى 

ارتقاى این جایگاه تالش کنند.
رئیس کمیســیون ویــژه تولید ملى مجلس شــوراى 
اسالمى رتبه صد و بیست و هشــتم کسب و کار ایران 
در جهان را زیبنده ندانســت و گفت: گــزارش پایش 
فضاى کســب و کار  به زودى در صحن  علنى مجلس 
قرائت مى شــود تا موانع، مطرح و راهکارهایى اتخاذ 

شود.

نماینده اصفهان در مجلس:  استان در رده بندى پایش فضاى کسب و کار، در بین 
استان هاى نامناسب قرار گرفته است

وضع اقتصادى اصفهان خوب نیست
رئیس مرکز توسعه خدمات مالى انجمن شرکت هاى دانش بنیان استان اصفهان گفت: تالش براى دستیابى 
به سهم 50 درصدىGDP از طریق توســعه اقتصاد دانش بنیان در اسناد باالدســتى کشور آمده و اهمیت 
آن به روشنى ترسیم شده است و این در حالى اســت که مشــکالت زیادى براى فعاالن اقتصاد دانش بنیان 

وجود دارد.
 فرید نجات بخش با اشاره به اینکه یکى از مهمترین راه هاى رفع این مشکالت، مطالبه گرى بخش خصوصى از 
بخش هاى حاکمیتى است، اظهار کرد: بخش خصوصى با استفاده از ظرفیت هاى قانونى خود از جمله تشکل هاى 
اتاق هاى بازرگانى باید میزان اجراى قوانین مرتبط با اقتصاد دانش بنیان در فضاى کســب و کار را با عملکرد 

اجرایى تطابق دهد و کاستى ها را اعالم کند.

دیروز با رأى اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان، بودجه 4100 میلیارد تومانى سال 98 شهردارى اصفهان 
به تصویب رسید.

فتح ا... معین، رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 12 هزار و 296 میلیارد ریال از بودجه سال آینده مربوط 
به اعتبارات جارى است که معادل 30 درصد کل بودجه مى شــود و 28 هزار و 704 میلیارد ریال نیز مربوط به 
اعتبارات عمرانى است که معادل 70 درصد کل بودجه خواهد بود، درحالى که این نسبت درسال گذشته 31/5 

به 68/5 بود.
وى تصریح کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک با 18هزار و 450 میلیارد ریال، 65 درصد یعنى بیشترین سهم 
بودجه را به خود اختصاص داده و پس از آن نیز معاونت خدمات شهرى با 16 درصد، فرهنگى اجتماعى 9 درصد، 
مالى و اقتصادى 6 درصد و معمارى و شهرسازى و برنامه ریزى، پژوهش و فناورى اطالعات هرکدام با 2 درصد 

قرار دارند.

رئیس کمیسیون کشاورزى، آب و منابع طبیعى مجلس شوراى اسالمى گفت: تصمیمات حوزه کشاورزى مبناى 
علمى ندارند و براى حل مسائل باید به خرد جمعى کارشناسان و گروه هاى مرجع رجوع کنیم. 

احمدعلى کیخا در نشست خبرى مشترك کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى اصفهان و کمیسیون کشاورزى 
مجلس شوراى اسالمى در خصوص وضعیت کشاورزى اســتان اصفهان، اظهار کرد: دستگاه هاى مرتبط با 
همکارى اتاق بازرگانى باید با توجه به هشت طرح ملى کشاورزى اتاق بازرگانى اصفهان، هر چه سریع تر در دو 
هفته نقشه راهى آماده کنند و بررسى کنند که مجلس در کدام مرحله، از جمله اصالح قوانین، فشار بر دولت یا 

هماهنگى براى اجرا قرار دارد.
وى افزود: در رأس امور هستیم اما با توجه به ابزارهاى در اختیار، از نظر تخصصى و بررسى فرصت کافى نداریم. 
وى با بیان اینکه کاربرد علم در دستگاه هاى اجرایى به صورت عام و خاص در وزارت کشاورزى و نیرو نهادینه 
نشده است، ادامه داد: تصمیمات در حوزه کشاورزى، مبناى کارشناسى و علمى ندارد و طبق ترجیهات، سلیقه 

و دانش قبلى انجام مى شود. 

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد فالورجــان گفــت: امیدواریم در دهــه  پنجم انقالب اســالمى،
 ایــران شــاهد دســتیابى بــه پیشــرفته ترین فناورى هــا، بــا هــدف ایجاد تمــدن نوین اســالمى 

باشیم.
شهال روزبهانى با اشــاره به فرازهایى از بیانات رهبر معظم انقالب تصریح کرد: در دنیاى امروز ملت هایى 
قدرتمند هستند که در زمینه توسعه علم و فناورى پیشتاز باشــند و یکى از علوم بنیادى که زمینه ساز توسعه 
کشورها در حوزه هاى فناورى و پزشکى شده، علوم زیستى است که شاخه هاى مختلف علوم زیستى، زیربناى 

بسیارى از تحقیقات و دستاوردهاى علمى در جهان شده است.
وى افزود: یکى دیگر از این دستاوردها، فناورى استخراج و تکثیر سلول هاى بنیادى و استفاده از آنها در درمان 

بسیارى از بیمارى ها و حتى تولید محصوالت بیولوژیک است.
روزبهانى یادآور شد: براساس آخرین آمار منتشر شــده در زمینه تولیدات علمى نمایه شده در حوزه تحقیقات 
سلول هاى بنیادى، دانشمندان ایرانى توانسته اند ایران را در ردیف سوم کشورهاى داراى تکنولوژى استخراج 

سلول هاى بنیادى از ریشه دندان قرار دهند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان ابراز امیدوارى کرد برخالف کارشکنى ها و محدودیت هایى که 
از سوى غرب بر کشور ما وارد مى شود، با روحیه بسیجى، مدیریت جهادى و اعتقاد راسخ به آرمان هاى نظام 
اسالمى، در دهه پنجم انقالب شاهد دستیابى به پیشرفته ترین فناورى ها با هدف ایجاد تمدن نوین اسالمى 

باشیم.

مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان گفت: دوشنبه(امروز) طى مراسمى با حضور مدیران شهرى، عملیات اجرایى 
سه پروژه عمرانى، ترافیکى و ورزشى در منطقه 14 شهردارى اصفهان آغاز مى شود.

على شمســى اظهار کرد: کلنگ احداث خیابــان منتظر المهدى، ورزشــگاه هاى عمان ســامانى و ارزنان 
با هزینه اى بالغ بر 209 میلیارد ریال به زمین زده مى شود.

وى ادامه داد: احداث خیابان منتظر المهدى به طول 300 متر و عرض 24 متر در مقابل حرم حضرت زینب(س) 
در دستور کار این منطقه قرار دارد و براى احداث این پروژه، هفت میلیارد ریال و براى آزادسازى آن صد میلیارد 

ریال اعتبار برآورد شده است.
مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان به احداث ورزشگاه عمان سامانى اشاره کرد و گفت: ورزشگاه عمان سامانى 
با زیربناى 1300 متر مربع در راستاى ارتقاى سرانه ورزشى منطقه احداث خواهد شد و 35 میلیارد ریال براى 

احداث و شش میلیارد ریال براى آزادسازى آن پیش بینى شده است.
شمسى خاطرنشان کرد: ورزشگاه ارزنان با زیربناى 1700 مترمربع نیز در محله  ارزنان احداث مى شود، براى این پروژه 

نیز 53 میلیارد ریال براى احداث و هشت میلیارد ریال براى آزادسازى در نظر گرفته شده است.

مطالبه گرى بخش خصوصى
 با استفاده از ظرفیت هاى قانونى

تصویب بودجه 4100 میلیارد تومانى
 شهردارى اصفهان 

تصمیمات حوزه کشاورزى
 مبناى کارشناسى ندارد

ایجاد تمدن نوین اسالمى با دستیابى به 
پیشرفته ترین فناورى ها

رئیس کمیسیون کشاورزى مجلس شوراى اسالمى:

از سوم اسفند امروز، کلنگزنى 3 پروژه عمرانى در منطقه 14

آغاز رزرو اینترنتى اسکان نوروزى فرهنگیان
عفو 2300زندانى

 جرائم غیرعمد در اصفهان

جلسه رسیدگى به پرونده قتل«سجاد شاه سنایى» که در 
اغتشاشات دى ماه 96 به شــهادت رسیده بود، در شعبه 

اول دادگاه کیفرى استان اصفهان برگزار شد.
در ابتداى جلســه قاضــى نجف پــور توضیحاتى را در 
خصوص روند رسیدگى به پرونده ارائه کرد و گفت: متهم 
«مصطفى صالحى»، فرزند فتحعلى معروف به «مصطفى 
فتل»، متهم است به قتل شهید سجاد شاه سنایى و ضرب 
و جرح شــش نفر از همکاران وى و نیز بنابر مستندات، 

متهم کارگردان اغتشاشات کهریزسنگ  بوده است.
در ادامه نماینده دادستان نجف آباد کیفرخواست صادره را 
قرائت کرد و سپس وکیل اولیاى دم، پس از ارائه مستندات 
تقاضاى قصاص براى «مصطفى صالحى» (متهم ردیف 
اول) و اشد مجازات براى «امرا... صالحى» (متهم ردیف 

دوم) کرد.
در ادامه قاضى نجف پور اتهامات متهم را قرائت کرد ولى 

متهم اتهامات مطرح شده را رد کرد. پس از شنیده شدن 
صحبت هاى متهم، قاضى ختم جلســه دادگاه را اعالم 
کرد و قرار شد تا حکم دادگاه در روز هاى آتى اعالم شود.

گفتنى است: سجاد شاه سنایى در جریان اغتشاشات دى 
ماه 96، زمانى که به همراه دیگر مأموران در تالش براى 
باز کردن محور اصفهان-نجف آباد بود، با گلوله اسلحه  

شکارى به شهادت رسید.

نایب رئیس انجمن علــوم و فنون غالت اصفهان با 
بیان اینکه نانوایان آزادپز شهر اصفهان در حال حاضر 
براى تهیه آرد با مشــکل جیره بندى مواجه شده اند، 
گفت: حــدود 150 نانوایى آزادپــز از  1500نانوایى 
اصفهان، در حال حاضر مجبور به تهیه و خرید آرد از 

قاچاق فروشان و دالالن هستند.
محمدرضا خواجه در گفتگو با ایمنا اظهار کرد: طى 
چند ماه گذشته، شمارى از دالالن گندم، آرد کشور 
را در مرزهاى عراق و افغانســتان با قیمت هر کیسه 
250 هزار تومان فروخته اند و این در حالى است که 
در برخى شهرســتان ها ســهمیه آرد براى نانوایان 

جیره بندى شده است.
وى با بیان اینکه نانوایان آزادپز استان در حال حاضر 
براى تهیه آرد با مشــکل جیره بندى مواجه شده اند، 
ادامه داد: حــدود 300 نانوایــى در اصفهان در حال 
حاضر آرد ندارند و مجبور به تهیه و خرید آرد از قاچاق 

فروشان و دالالن هستند.
خواجه گفت: واحدهاى نانوایى که سهمیه آرد دولتى 
داشتند، در حال حاضر هر کیسه آرد 33 هزار تومانى 
را با قیمت 60 هزار تومان خریدارى مى کنند و این 
درحالى است که سهمیه آرد آنها به یک سوم کاهش 

یافته است. 

طرح بسیج ســالمت نوروزى با مشــارکت بازرسان 
بهداشــت محیــط در اســتان اصفهــان آغــاز

 شد.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
گفــت: در ایــن طــرح نــوروزى، نظارت بازرســان 
بهداشــت محیط در قالب 40گروه دو نفــره، روزانه از 
ســاعت 8 صبح تا 22 در شهرســتان هاى این استان 
بر چگونگــى تهیه، توزیــع و عرضه مــواد غذایى در 
رستوران ها، اغذیه فروشى، شیرینى و آجیل فروشى ها 

و اماکن عمومى حساس به ویژه مهمانسراها، هتل ها، 
مســافرخانه ها و محل هاى اســکان موقت مسافران 

تشدید مى شود.
حســین صفارى بــا تأکیــد بــر رعایت بهداشــت 
فــردى، بهداشــت ابــزار کار، نظافــت عمومــى 
اماکــن وکنترل بهداشــتى مراکــز و اماکن مســیر 

راهى افــزود: ناظران بهداشــت محیــط در این
بازرســى ها به متصدیان تهیه و توزیــع مواد غذایى 

توصیه مى کنند از اضافه کردن هر گونه افزودنى هاى 
غیرمجاز به مــواد غذایى 
خــوددارى کننــد که در 
صــورت تخلف، بــا آنها 

برخورد قانونى مى شود.
وى گفت: طرح بسیج 

مت  ســال
نــوروزى 

بهداشــت محیط 
تا 17فروردین ســال آینده 

ادامه دارد.

کارگردان اغتشاشات خونین کهریزسنگ محاکمه شد

آغاز طرح بسیج سالمت نوروزى در استان 

جیره بندى آرد 
آزادپزها

یافته است.  هداشــت ابــزار کار، نظافــت عمومــى 
کنترل بهداشــتى مراکــز و اماکن مســیر 

ود: ناظران بهداشــت محیــط در این
ها به متصدیان تهیه و توزیــع مواد غذایى 
هاى افزودنى هر گونه کنند از اضافه کردن

 مــواد غذایى 
ى کننــد که در 
هااهاهاهاهانها خلف، بــا آ

نى مى شود.
طرح بسیج 

 محیط 
ین ســال آینده 

تشدید نظارت بر رعایت بهداشت در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایى
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با شروع برنامه جدید احســان علیخانى که از قرار 
پروژه بزرگى اســت یک پرســش به شکل جدى 
مطرح مى شود، تکلیف «ماه عسل» و «سه ستاره» 

چه مى شود؟
«عصر جدید» اگر بگیرد احتمــاًال با همین روند 
هفته اى دو روز تا پایان فصل بهــار 98 باید روى 
آنتن باشد. این یعنى تقریبًا همه وقت علیخانى در 

این مدت صرف برنامه «عصر جدید» خواهد شد.
در همه ســال هاى قبــل ماجرا اینگونــه بود که 
علیخانى برنامه ویژه عید شبکه 3 و «ماه عسل» در 
ماه رمضان را روى آنتن مى برد. حاال اما این تداخل 

زمانى برنامه ها را به هم 

مى ریزد. پروژه به قدرى سنگین است که علیخانى 
آن را با همــه کارهاى قبلى اش مقایســه کرده و 
احتماًال بعید است بتواند در میانش ویژه برنامه عید 
را بردارد و این یعنى فرصتى طالیى براى امثال رضا 
رشیدپور و بیرون ماندگانى مثل فرزاد حسنى یا حتى 
تازه مجرى شدگانى چون محمدرضا گلزار؛ چون 
مدیریت شبکه 3 به شــدت به فرمول ستاره بازى 

براى جذب مخاطب عالقه دارد.
چالش بزرگ تر اما «ماه عســل» است. برنامه اى 
که با احسان علیخانى خو گرفته و مخاطبانش هم 
احتماًال برایشان سخت است مجرى دیگرى را به 

جاى او بپذیرند. «ماه عسل» همیشه پیش تولیدى 
چندماهه داشته و یعنى از همین حاالها باید استارت 
بخورد. خوابانــدن پروژه «عصــر جدید» هم که 
امکانپذیر نیست. حتى تعطیلى یک ماهه برنامه در 
طول ماه مبارك رمضان هم هیجان مسابقه اى را 
که مخاطب هفته به هفته با آن خو مى گیرد و پیش 
مى رود را مى کشد. حاال باید دید مدیران شبکه 3 
براى این دو اتفاق مهم بــا یکدیگر به چه توافقى 
مى رسند و این ریسک بزرگ علیخانى است براى 
تجربه جدید. آیا خنداندن به جاى اشــک گرفتن 
باز تجربه اى موفق براى این مجرى مى شود و بر 

طرفدارانش مى افزاید؟

از جمله فیلم هاى نفروشــى که بعد از جشنواره سى 
و هفتم فجــر روى پرده رفته یک کمدى اســت به 
نام «مأموریت غیرممکــن» که تهیه کنندگى آن را 
محمود فالح، تهیه کننده پابه سن گذاشته «مختار» 

برعهده دارد.
در کیفیت «مأموریت غیرممکن» همین بس که على 
اوجى که کار هنریش را با مدیر برنامگى یزدانى آغاز 
کرد شده است بازیگر اصلى فیلم و در کنار اوجى نیز 
یکسرى بازیگر تلویزیونى و از جمله سارا خویینى ها، 
مهران رجبى، نســرین نصرتى، یوســف صیادى و 

پژمان بازغى ایفاى نقش کرده اند.
فروش «مأموریت غیرممکــن» در دو روز ابتدایى 
اکران به 20میلیون هم نرســیده و در همین اوضاع 
است که به ناگاه اخبار مرتبط با حضور یک عقاب در 

اکران مردمى این فیلم مورد توجه قرار گرفته است.

رضا یزدانى، خواننده پاپ-راك با یک عقاب در اکران 
مردمى این فیلم حاضر شده؛ البته که این عقاب در 
فیلم هم حضور داشــته ولى جالب است که علیرغم 
این حضور، غالمرضا فرجى، ســخنگوى شــوراى 
صنفى نمایش را به واکنش واداشــته که از بررسى 
چگونگى حضور این عقاب توسط ارشاد سخن بگوید! 
فرجى گفته اکران هاى مردمى امرى مرسوم در زمان 
اکران فیلم هاى سینمایى است اما اجراى برنامه ها و 
مراســم هایى عالوه بر اکران فیلم  و نمایش آن که 
اصطالحًا به فوق برنامه معروف اســت، نیاز به اخذ 
مجوز جداگانه دارد و سینمادار موظف است که مجوز 

جداگانه اى را براى آنها اخذ کند.
پیش از این دســت اندرکاران تولید فیلم «به وقت 
شام» سوارکارانى در شکل و شمایل داعش را با اسب 
روانه پردیس کورش کرده بودند و البته که حسابى 
هم مورد انتقاد قرار گرفته بودند. حاال نیز عقاب است 
که به اکران مردمى «مأموریــت غیرممکن» آمده 
است! آیا به زودى شاهد تصویب آیین نامه اى براى 
چگونگى استفاده از حیوانات در اکران هاى مردمى 

خواهیم بود؟!

کتاب «عبور از خود؛ از سرگذشت» جدیدترین اثر مجوز 
گرفته محمود دولت آبادى اســت که به زودى از سوى 

«نشرچشمه» منتشر خواهد شد.
محمود دولت آبــادى در توضیح این کتــاب به «ایبنا» 
گفت: این کتاب، داستانى نیست و حدود ده دوازده سال 
پیش براى مجوز به وزارت ارشــاد ارسال شده است که 
باالخره امســال و بعد از یک دهه مجوز انتشــار گرفته 
و قرار اســت به زودى از سوى «نشرچشــمه» راهى

 بازار نشر شود.
وى ادامه داد: در این کتاب به مســائل مبتال به ادبیات 
پرداخته ام و در آن چند مصاحبه نیز آمده است؛ اما اینکه 
موضوع آن دقیق چیست، چیزى در خاطرم نیست و این 
به آن دلیل اســت که زمان زیادى از نگارش آن گذشته 
است. در این کتاب سرگذشتى آمده که درباره اتفاقاتى 
است که به سر من و زندگى ام آورده اند و گویا قبول این 
حرف ها و اجازه انتشار آن تا مدت ها براى دوستان سخت 

بوده است.

خالق «کلیدر» با اشــاره به یکــى از مصاحبه هاى این 
کتاب اظهار کــرد:  در این کتاب یــک مصاحبه درباره 
آقاى طالقانــى آمده اســت؛ فردى که مــن مدتى در 
زندان هاى ســاواك با او هم ســلول بوده ام و خاطرات

 زیادى از او دارم.
بهرنگ کیائیان، مدیر دفتر نشر «نشرچشمه» نیز درباره 
این کتاب گفت: کتاب «عبور از خود؛ از سرگذشــت» 
سرگذشتى از آقاى دولت آبادى اســت که در قالب چند 
مصاحبه و چند مطلب گسســته از هم تهیه شده است. 
استاد دولت آبادى این مطالب را سال هاى پیش گردآورى 
کرده و بعد از ویرایش براى چاپ به «نشرچشمه» سپرده 
بود که بعد از مدتى مجوز گرفته است. عمده مطالب این 
کتاب به زمانى برمى گردد که آقاى دولت آبادى (پیش از 

انقالب) در زندان بوده اند.
کتاب «عبــور از خود؛ از سرگذشــت»، اثــر محمود 
دولت آبادى در 120 صفحه و به بهاى 16هزار تومان از 

سوى «نشرچشمه» راهى بازار نشر خواهد شد.

لعیا زنگنه، بازیگرى که ســابقه بازى با ثریا قاســمى را در 
چندین فیلم و سریال دارد باز هم در سریال «دنیاى گمشده» 

همبازى ثریا قاسمى شد.
«دنیاى گمشده» به کارگردانى امین امانى و تهیه کنندگى 
شاهرخ نوبخت سریال جدیدى است از شبکه 2 سیما که در 
روزهاى فروردین 98 روى آنتن مى رود. بازیگران سرشناسى 
در این سریال جلوى دوربین رفتند و هر روز تصاویر جدیدى 
از این بازى ها منتشر مى شود. لعیا زنگنه یکى از بازیگران این 
سریال است که به تازگى جلوى دوربین رفت و با ثریا قاسمى، 
بازیگر پیشکسوت کشورمان در این سریال پربازیگر همبازى 
شد. صفحه رسمى سریال «دنیاى گمشده» با انتشار پستى 

خبر از آغاز بازى لعیا زنگنه در سریال «دنیاى گمشده» داد.
ثریا قاسمى، داریوش کاردان، امیرحســین صدیق، بهرام 
ابراهیمى، آرام جعفرى، رامین راستاد، زهرا سعیدى، نصرا... 
رادش، آرش نوذرى، افشین ســنگ چاپ، وحید شیخ زاده، 
بهراد خرازى، سارا احمدیان، محمد شیرى، عباس محبوب، 
احمد رضا اسعدى، فرج گل سفیدى، سیاوش قاسمى، امید 
علیمردانى، ســمیه مهدى پور، آاللــه زارع طلب، عباس 
بابایى، على قلیچ خانى، عباس ســلطانى، زهره سلطانى، 
رضا رویگرى، نیما شاهرخ شاهى، شــراره رخام، کیاوش 
زارع طلــب و رضا خیاطــى بازیگران اصلى این ســریال 

15 قسمتى هستند.

بیست و پنجمین فیلم «جیمز باند»ى و آخرین نقش آفرینى 
«دنیل کریگ» در قالب «مأمور مخفى 007» حدود دو ماه 

دیرتر در آستانه عید پاك روانه پرده سینماها مى شود.
«باند 25» که پیش تر قرار بود 14 فوریه 2020 اکران شود، 
حاال با دو ماه تأخیر در هشــتم آوریل در سینماهاى ایاالت 
متحده و کانادا به نمایش درمى آید؛ چهارشنبه پیش از آغاز 
تعطیلى هاى مربوط به عید پاك در آمریکاى شــمالى. این 
دومین تغییر تاریخ اکران بیســت و پنجمین فیلم «جیمز 
باند»ى است که ابتدا هشتم نوامبر 2019 براى آغاز نمایش 

عمومى آن اعالم شده بود.
استودیوهاى «مترو گلدوین ما یر» و «یونیورسال» مسئولیت 
پخش داخلى و جهانى «باند 25» را بــر عهده دارند که به 
کارگردانى «کرى فوکوناگا» تولید مى شــود و کریگ در 

آن پنجمین و آخرین بار نقش «جیمز باند» را ایفا مى کند. 
فیلمبردارى از چهارم مارس (میانه هاى اســفند) بر اساس 
فیلمنامه «نیل پرویس» و «رابرت وید» آغاز مى شــود؛ دو 
نویسنده اى که از «دنیا کافى نیست» یعنى در شش پروژه 

پایانى «باند» کار نگارش فیلمنامه را انجام داده اند.
دو فیلم آخــر «جیمز باند» به کارگردانى «ســم مندس» 
پرفروش ترین فیلم هاى این مجموعه بسیار موفق و محبوب 
هستند؛ «اسکاى فال» 1/1 میلیارد دالر و «اسپکتر» 881 
میلیون دالر. فیلم اخیر بــا 250 میلیون دالر پرهزینه ترین 
پروژه بوده و البته هنوز بودجه «باند 25» نهایى و اعالم نشده 
است. استودیوهاى «مارول» و «دیزنى» 26 آوریل امسال 
«انتقام جویان: پایان بازى» را روانه پرده سینماها مى کنند و 
براى نخستین روز ماه ِمى 2020 یک پروژه فعًال بدون نام از 
«مارول» در نوبت اکران است. استودیو «یونیورسال» هم 
تاریخ اکران «سریع و خشمگین 9» را با شش هفته تأخیر 
از 10 آوریل بــه 22 ِمى 2020 و تعطیلى هــاى روز یادبود 

منتقل کرد.
از 1995 و «گلدن آى» هر هفت فیلم آخر «جیمز باند» در 
بازه زمانى پاییز به نمایش عمومى درآمده بودند. «جواز قتل» 
به کارگردانى «جان گلن» با دومین حضور «تیموتى دالتن» 
در نقش اصلى در سال 1989 آخرین فیلم این مجموعه بود 

که خارج از پاییز و در تابستان اکران شد.

نوروز امســال مجموعــه تلویزیونــى «کاله قرمزى» به 
کارگردانى ایرج طهماسب تولید و پخش نخواهد شد و باید 
دید شبکه 2 سیما به جاى این برنامه محبوب چه جایگزینى 

را انتخاب خواهد کرد.
بچه هاى االن یادشــان نمى آید اما کــودکان دیروز و دهه 
شصتى ها خوب یادشان هست که عروسکى کوچک، ساده 
و اســفنجى با بلوزى بافتنى راه راه هاى افقى آبى و سفید، 
چشمانى با رنگ هایى تا به تا، کاله و چکمه اى قرمز درست 
زمانى که از ادامه تحصیل نا امید شده بود، با حرف هاى آقاى 
مجرى آن هم از پشــت قاب تلویزیونى در ویترین مغازه، 
پا به خیال و فانتزى کودکان دهه شــصتى گذاشت. «کاله 
قرمزى» شاید به علت سادگى، شاید هم به این دلیل که به 
واقعیت کودکان و دنیاى آنها نزدیک بود، از همان سال 70 به 

یکى از ماندگارترین عروسک ها بدل شد.
بهتر است بدانید اولین بار که عروسکى به نام «کاله قرمزى» 
در قاب تلویزیون دیده شــد، هیچکس نمى دانست که این 
مورچه عروســکى با فیزیکى کوچک که قدش به نیم متر 
هم نمى رســید روزى به تمام نوستالژى کودکان یک نسل 
تبدیل شود. این عروسک در سال 60 در برنامه «سقائک و 
شانه به سر دانا» به کارگردانى ایرج طهماسب حضور داشت. 
بعد از آن در مجموعه اى تلویزیونى به نام «جغجغه و فرفره» 
در سال 1370 و سپس در سه فیلم سینمایى «کاله قرمزى 
و پسرخاله»، «کاله قرمزى و ســروناز» و «کاله قرمزى و 

بچه ننه» بازى کرد. در ایــن فاصله «کاله قرمزى» در یک 
مجموعه چهار اپیزودى با نام «کاله قرمزى در فرنگ» به 

شبکه نمایش خانگى رفت.
«کاله قرمزى» در سینما یک قصه دارد و در تلویزیون یک 
قصه و شاید این تفاوت در این دو ژانر باعث شده تا او هنوز 
که هنوز است براى مخاطب تازگى داشته باشد. او در نسخه 
تلویزیونى شاگرد کفاشى بود که کفش هاى آقاى مجرى را 
واکس زده در یکى از قســمت هاى برنامه به عنوان مهمان 
حضور پیدا کرد و کفش هاى آقاى مجرى را که واکس زده بود 
براى وى آورده بود. او همان ابتدا پسرى بازیگوش، ُپرشروشور 
اما خوش قلب بود که نمى توانست درســت حرف بزند و با 
صدایى عجیب و با تلفظ اشــتباه کلمات، مدام آب دهانش 
را روى صورت «آقاى ُمرجى» مى ریخت. این عروســک با 

سماجتى که داشت، در برنامه و کنار آقاى مجرى ماند.
اما داســتان او در ســینما فرق مى کرد، «کاله قرمزى» در 
سینما پسربچه اى بود که در شهرســتان زندگى مى کرد، او 
از مدرسه اخراج شد و به همین دلیل نتوانست ادامه تحصیل 
دهد. یکروز همانطور که در کنار یک مغازه نشسته با دیدن 
اتفاقى آقاى مجرى در تلویزیــون داخل ویترین یک مغازه 
و شنیدن حرف هاى محبت آمیز او کوله بار مى بندد و راهى 
تهران مى شود. به فکر کودکانه اش گویى مى تواند همکار 
مجرى شود. اما آقاى مجرى او را جدى نمى گیرد و طردش 
مى کند. او ساعت ها و روز ها در خیابان ها سرگردان مى شود تا 

در نهایت با سماجت دل آقاى مجرى را نرم مى کند و همکار 
مجرى مى شود و همین داستان سر خط ماجراى سینمایى 

براى این عروسک بود.
درست است که «کاله قرمزى» در آستانه 30 سالگى است 
اما از آنجایى که عروسک ها هیچگاه رشد نمى کنند و بزرگ 
نمى شوند این عروسک هم در این ســال ها نه تغییرى در 
چهره اش و نه در قد و قامتش رخ داده اســت. اما اگر ظاهر 
«کاله قرمزى» را با عروسکى که دهه 70 در تلویزیون ظاهر 
شد در کنار هم قرار دهید، تفاوت هاى جزیى از جمله رنگ 
چشمان، تغییر نوع عروسک در نسخه سینمایى و تلویزیونى 

و... به چشم مى آید.
از آخرین بارى کــه «کاله قرمزى» به همــراه حدود 20 
عروسک دیگر در دستان عروسک گردان هایشان بازى داده 
شده اند دو سالى مى گذرد و در این مدت عروسک ها روى میله 
آهنى که براى همه عروسک ها تعبیه مى شود، قرار داده شدند 
و با پالستیک مشکى پوشیده شده اند. با تصور چنین فضایى 
شاید شما هم ناراحت شوید اما باید گفت تمام این کار ها براى 
ســالم ماندن این عروســک ها و جلوگیرى از خورده شدن 

اسفنج آنهاست.
مجموعه تلویزیونى «کاله قرمزى» از ســال 88 به ترتیب 
یکى از پرمخاطب ترین برنامه هاى نوروزى شــبکه 2 سیما 
بود اما در این بین به دالیلى در برخى از ســال ها روانه آنتن 
نوروزى نشد که اتفاقاً پخش نشدن این مجموعه تلویزیونى 

در نوروز سال 96 حواشى بسیارى 
را به همراه داشت که مهمترین 
آنها اختالف بین مدیران شبکه 
و تهیه کننده این مجموعه بود. 
اعالم رقم خارج از عرف براى 
دستمزد ساخت این مجموعه 
مهمترین دلیل تلویزیونى ها 
براى کنــار نیامدن بــا تولید 
«کاله قرمزى» بود و از سوى 
دیگر تهیه کننــده تصمیم 
گرفت تا «کاله قرمزى96» 
را به شبکه نمایش خانگى 
ببرد اما از آنجایى که امتیاز 
اصلى «کاله قرمزى» براى 

تلویزیون بود این اتفاق نیافتاد و مدیران شبکه 2 نیز تصمیم 
به پخش آن در نوروز 97 گرفتند.

درســت چند روز مانده به تمرین هاى «کاله قرمزى96» و 
روز هاى پایانى ســال 95، دنیا فنى زاده که عروسک گردان 
ثابت «کاله قرمزى» بود، بعد از ســال ها مبارزه با بیمارى 
ســرطان در روز 8 دى ماه درگذشت و از آن روز به بعد شیما 
بخشــنده طبق وصیت فنى زاده به عنوان مــادر دوم این 
عروسک وظیفه عروسک گردانى آن را عهده دار شد. گروه 
«کاله قرمزى» و عروســک هاى این مجموعه در اولین 

برنامه بعد 
از فوت فنى زاده ناراحتى خود را از این ضایعه تلخ 

ابراز کردند و همگى به پاس سال ها تالش و زحمتى که این 
عروسک گردان با جان و دل براى «کاله قرمزى» کشیده بود 
و در این روز هاى آخر تنها با دست چپ که دست اصلى اش 
نبود، عروسک گردانى مى کرد، با باال آوردن دست راست خود 
اداى دینى به این هنرمند کردند. همچنین در تمام آیتم هاى 
قســمت اول بعد از این اتفاق «کاله قرمزى» که پســرى 
همیشه ُپر جنب و جوش بود، بســیار آرام ظاهر شد و از این 

طریق ناراحتى خود را براى از دست دادن مادرش ابراز کرد. 
با تمامى این تفاسیر در شرایطى که این روز ها شبکه هاى 
تلویزیونى در تــدارك برنامه هاى نوروزى خود هســتند، 
خبرى از تولید و پخش مجموعه «کاله قرمزى» نیســت 
و حتى چند عروســک گردان و صداپیشــه این مجموعه 
تلویزیونى هم از عدم تولید و پخش این مجموعه در نوروز 

98 خبر دادند. 

کمى بیشتر درباره عروسک محبوب و غایب تلویزیون بدانید

 جاى «کاله قرمزى» در نوروز 98 هم خالى است

3د شبکه3 و «ماهعسل» در
 مى برد. حاال اما این تداخل 
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ازک شا اد

ورود عقاب به اکران هاى مردمى!

هم مورد انتقاد قرار گرفته بودند. حاال نیز عقاب است 
که به اکران مردمى «مأموریــت غیرممکن» آمده 
است! آیا به زودى شاهد تصویب آیین نامه اى براى 
چگونگى استفاده از حیوانات در اکران هاى مردمى 

خواهیم بود؟!

فرشته صدرعرفایى بازیگر فیلم «شبى که ماه کامل شد» 
درباره بازى متفاوت در این فیلم اضافه کرد: خوشحالم 

که کسى مرا تا پایان و تا 
لحظه تیتراژ نشناخت و 
بخش عمــده اى از این 
اتفــاق به لطــف و هنر 
ایمان امیدوارى گریمور 

حرفه اى فیلم میسر شد.
وى در همین راستا ادامه 
داد: «شبى که ماه کامل 
شــد» نتیجه تالش و 

همکارى نه تنها من بلکه گروه بزرگى بود که شبانه روز 
براى تولید هر چه بهتر فیلم تالش کردند. به عنوان مثال 

تالش زیادى براى لهجه بلوچى صورت گرفت و امین 
میرى به عنوان مشاور لهجه کمک بسیارى به من کرد.

بازیگر برنده ســیمرغ 
بلوریــن بهترین بازیگر 
نقش مکمل جشــنواره 
فیلم فجر خاطرنشــان 
کرد: بازى در این نقش 
براى مــن جذابیت هاى 
فراوانى داشــت. من در 
این فیلم مى خواســتم 
زنى بلوچى را بازى کنم و 
نمى خواستم مخاطب فرشته صدرعرفایى را ببیند و شاید 

همین عاملى بود تا مخاطب مرا نشناسد.

احسان علیخانى از «ماه عسل» مى رود؟صدرعرفایى: خوشحالم تماشاگران مرا نشناختند

رر

با شروع برنامه
پروژه بزرگى اس
مطرح مى شود،
چه مى شود؟

«عصر جدید»
هفته اى دو روز
آنتن باشد. این
این مدت صرف
در همه ســال
علیخانى برنامه
رمضان را ر ماه
زمانى برنامه ها

اکران «جیمز باند» جدید
انتشار کتاب محمود دولت آبادى پس از 12 سال 2 ماه عقب افتاد

لعیا زنگنه دوباره همبازى ثریا قاسمى شد

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور پیمانها

نوبت دوم

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

(http://setadiran.ir) 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ 1397/11/28 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1397/12/01
مهلت زمانى ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1397/12/13

زمان بازگشایى پیشنهادها: ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/12/14 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد.
2- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى (http://setadiran.ir) و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعى 

و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد.
3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقى واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط نظام فنى و اجرایى کشور.

4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقى مى بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنى و اجرایى کشور (http://sajar.mporg.ir) به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت 
پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.

5- سپرده ش رکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2174210212004 نزد بانک ملى ایران به نام اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان.

6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت هاى پیشنهادى بر اساس بخشنامه به شماره 94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور مى باشد.
7- هزینه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

مدت انجام محل انجام کارموضوع مناقصهردیف
مبلغ سپرده شرکت در مبلغ برآورد (ریال)مبناى برآوردکار (ماه)

مناقصه (ریال)
حداقل رتبه 
مورد نیاز

1

اجراى سازه هاى کنترل سیالب 
حوضه آبخیز قمصر

(شماره نیاز در سامانه ستاد: 
(2097003457000030

شهرستان 
12کاشان

فهرست بهاى 
آبخیزدارى و 
منابع طبیعى 

سال 97

15/000/000/000750/000/000
5 آب براى 
اشخاص 
حقوقى

م الف: 380590 
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وقتى عادل فردوسى پور در ویژه برنامه اش براى صعود 
ایران به جام جهانى از الکساندر نورى دعوت کرد، کمتر 
کســى بود که از دکور نامتعارف برنامه او تعجب نکرده 
باشد. او پشــت یکى از دروازه هاى ورزشــگاه آزادى، 
مقابل پروژکتورهاى قدرتمند نشســته بود و با سرمربى 
ایرانى االصل وردربرمن گفتگو مى کرد. در فوتبال ایران 
که پروژکتور از ســقوط کردن تا جایگاه تماشاگران، هر 
کاربردى به جز نورافشانى دارد این سبک نورپردازى در 
برنامه فردوسى پور بیش از حد متفاوت به نظر مى رسید. 
بعدها نورى از وردربرمن اخراج شد و تیم ملى هم از جام 
جهانى بازگشت اما پروژکتورهاى ورزشگاه آزادى هنوز 
هم پابرجا ماندند. تنها چراغ هایى که در ورزشگاه هاى 

ایران همیشه روشن بوده اند.
ساکنان خانه هاى پیرامون استادیوم آزادى، شایعه هاى 
جالبى درباره نور استادیوم آزادى ساخته اند. برخى معتقدند 
شب هایى که این ورزشگاه میزبان سرخابى ها نیست، به 
افراد ثروتمند اجاره داده مى شود. شایعه تعمیرات استادیوم 
هم مطرح مى شــود که البته باورپذیرتر است. ورزشگاه 
آزادى به جــز منابع نورى عظیمش، چــراغ هایى براى 
روشن کردن فضاى استادیوم ندارد و اگر کارمندان این 
مجموعه بخواهند بخشى از ورزشگاه را تعمیر کنند، ناچار 
به روشن کردن پروژکتورها هستند که هم انرژى زیادى 
مصرف مى کند و هم محیط اطراف استادیوم را روشن تر 

از همیشه خواهد کرد.
این شرایط بزرگ ترین ورزشگاه ایران است که قدمتى 
طوالنى هم دارد. استادیومى که میزبان بازى هاى مهم 
تیم ملى، پرسپولیس و استقالل است و هنوز هم اصلى 
ترین میزبان فوتبال ایران به شــمار مى رود. مقایســه 
ورزشــگاه هاى تختى و آزادى با ورزشــگاه هاى سایر 
شهرهاى کشور شــاید تا چند سال پیش چندان منطقى 
نبود اما حاال که در همه شهرهاى کشور ورزشگاه هاى 
جدیدى ساخته شــده، دیگر انتقادى به ورزشگاه هاى 

قدیمى شهرستان ها وارد نیست. ورزشگاه هاى مدرنى که 
با گنجایش کم ساخته شده اند و قرار است میزبان هاى 
جدید رقابت هاى فوتبال ایران باشــند. ورزشــگاه نفت 
و گاز اروندان خرمشهر که در ســال 95 تأسیس شد، به 
علت سبک متفاوت نورپردازى اش مورد انتقاد بازیکنان 
لیگ قرار گرفته بود. چراغ هاى این ورزشــگاه مثل اکثر 
ورزشگاه هاى جدید اروپایى در ارتفاع کوتاه ترى از زمین 
نصب شــده بود و این باعث شــد بازیکنان ذوب آهن و 
استقالل از ناراحتى چشم هایشان گله کنند. آن هم به این 
دلیل که ورزشگاه خرمشهر حاال براساس استانداردهاى 
روز جهان ساخته شده و دیگر خبرى از پروژکتورهاى بلند 
و دور از زمین در آن نیست. ورزشگاه امام رضا (ع) در شهر 
مشهد هم شرایطى مشــابه دارد. روبه رو شدن با فرایند 
جدید نورپردازى در استادیوم هاى ایران براى بازیکنان 
هم جالب نبوده و برخى از آنان مدعى شده اند این شیوه نور 
داخل زمین را کمتر خواهد کرد. با این حال پروژکتور هاى

 جدید سال هاســت که در فوتبال اروپا به کار گرفته مى 
شوند و باشگاه هایى که ورزشگاه هاى اختصاصى خود را 
مى سازند، براى بهره گیرى از معمارى جذاب تر از نصب 
پروژکتورهاى بلند در اطراف ورزشــگاه امتناع مى کنند. 
مسئله اى که کم کم در ایران هم در حال جا افتادن است.

اما محدودیت هاى نورپردازى در فوتبال ایران بیشتر به 
خارج از زمیــن باز مى گردد. تأمین برق ورزشــگاه هاى 
میزبان مسابقات لیگ برتر همیشه یکى از دغدغه هاى 
مهم ســازمان لیگ بوده اســت. در لیگ یک و سطوح 
پایین تر رقابت هاى فوتبال ایران، هیچ مسابقه اى در ساعات 
پایانى روز برگزار نمى شــود. در واقع باشگاه ها تالش مى 
کنند با اســتفاده از نور خورشــید، بازى هایشان را مدیریت 
کنند. خیلى از ورزشــگاه ها نــه تنها سیســتم نورپردازى 
مناســبى ندارند، بلکه بــراى پخش زنده هــم نمى توانند
متکى بــه پروژکتورهــاى ضعیف خود باشــند. بنابراین 
سازمان لیگ مجبور است با آنها همکارى کند تا بازى ها

را در ســاعات پایانى بعدازظهر به پایان برســانند. به جز 
ورزشــگاه هاى اصفهان، تهران، تبریز و مشــهد، اکثر 
رقابت هاى فوتبال در سایر اســتان هاى کشور پیش از 

غروب آفتاب به پایان مى رسند.
به جز مشــکالت نورپردازى، هزینه هاى مربوط به آن 
بخش مهمى از دالیل برگزارى بازى هاى لیگ در روز 
است. باشگاه ها على رغم وابستگى به بودجه هاى دولتى، 
توانایى پرداخت هزینه هاى ورزشــگاه ها را ندارند و اگر 
قرار باشد هزینه برق را هم پرداخت کنند، ترجیح مى دهند 
بازى ها را در روز برگزار کنند. این مشکل در ماه رمضان 
پیچیده تر مى شود و در سال هاى اخیر که این ماه مبارك 
در روزهاى طوالنى و گرم تابستان قرار داشته، برگزارى 
بازى هاى لیگ هاى ایران هم سخت تر شده است. در 
فصل تابستان و در جغرافیاى ایران، مصرف برق در سراسر 
کشور افزایش چشمگیرى پیدا مى کند. با کمبود برق، این 
مشکل به ورزشگاه ها هم مى رســد و در چند سال اخیر 
فوتبالدوستان بارها شاهد قطعى برق در میان بازى هاى 

لیگ بوده اند.
با این حال فدراســیون فوتبال برنامه خاصى براى حل 
این مشکل ندارد. هزینه هاى ســنگین برطرف کردن 
این مشکل به تنهایى ســازمان لیگ را قانع کرده که راه 
حل پیش رو را بشناسد؛ برگزارى بازى در ساعات پیش از 
غروب آفتاب. اما حاال و در زمستان، این مشکل دوباره به 
فوتبال ایران هجوم آورده که بخشــى از آن در ورزشگاه 
غدیر اهواز به خوبى مشاهده مى شود. این در حالى است 
که پس از حواشى بازى پرســپولیس و فوالد خوزستان، 
حاال سازمان لیگ اعالم کرده اســت بازى فوالدى ها 
مقابل نفت مسجد سلیمان یک ساعت زودتر آغاز خواهد 
شد. مشخص نیست این مشــکل چه زمانى حل خواهد 
شد اما آنچه مشخص است، تابستان گرم و البته تاریک 
است که در انتظار فوتبال ایران ایستاده تا پروژکتور هاى 

خاموش و آسیب دیده اش را به ما یادآورى کند.

پروژکتور ورزشگاه ها مشکل دارد؛

پیش از غروب بازى ها را تمام کنید! تیــم ذوب آهــن اصفهان تاکنون ســه بــرد برابر 
تیم هاى قطرى داشــته و اکنون در مقابل الغرافه به 

دنبال چهارمین برد است.
سبزپوشــان اصفهانــى روز ســه شــنبه یکى از 
حســاس ترین بازى هاى چند فصل اخیر خود را در 
قطر برگزار مى کنند. آنهــا در آخرین مرحله پلى آف 
به مصاف الغرافــه قطر خواهند رفــت و در صورت 
پیروزى به مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا راه 
خواهند یافت. ذوب آهن که تاکنون هفت بار در لیگ 
قهرمانان حاضر بوده، هشت بار نیز با تیم هاى قطرى 

روبه رو شده است.
آنها مقابل القطر، الریان، لخویا و الدحیل بازى کردند 
و موفق شدند دو برد برابر الریان کسب کنند و یک بار 
هم لخویا را شکست دهند. تیم ذوب آهن همچنین 
فصل گذشته دو بار برابر الدحیل شکست خورد. نتایج 

این تیم مقابل القطر نیز دو تساوى بود.
در صورت صعود همزمان ذوب آهن و سایپا به مرحله 
گروهى، هر دو تیم تا مرحله یک چهارم با تیمى از قطر 
روبه  رو نخواهند شد چرا که در مرحله یک هشتم به 
مصاف گروه هایى خواهند رفت که تیم قطرى در آن 

حضور نخواهد داشت.

حریــف نیمه نهایــى ســپاهان در دیــدار پدیده-
پرسپولیس مشخص خواهد شد.

دو تیم پرسپولیس و پدیده در مرحله یک چهارم نهایى 
جام حذفى امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادى به مصاف 
یکدیگر مى روند تا تیم صعــود کننده به مرحله نیمه 

نهایى مشخص شود.
دیگر تیم حاضر در این مرحله از رقابت ها ســپاهان 
است که با برترى مقابل مس کرمان راهى نیمه نهایى 
شد. در صورتى که پرسپولیس برنده این دیدار شود 
این تیم باید در مرحله نیمه نهایى در نقش جهان به 
مصاف سپاهان برود.  اما در صورتى که پدیده بتواند از 
سد پرسپولیس بگذرد، میزبان دیدار این تیم با سپاهان 
در مرحله نیمه نهایى با قرعه کشى مشخص مى شود.
در ســوى دیگر جدول داماش گیالن، تیم شگفتى 
ساز دسته دویى توانســته به فینال جام حذفى برسد 
و منتظر رقیبش از بین تیم هاى سپاهان، پرسپولیس 

و پدیده است.

باشــگاه ذوب آهن اصفهان طالیه دار دریافت حق 
پخش تلویزیونى آسیایى شد.

در جریان برگزارى دیدار تیم هاى فوتبال ذوب آهن 
اصفهان و الکویت کویــت در مرحله مقدماتى لیگ 
قهرمانان آسیا با پیگیرى هاى سعید آذرى، مدیرعامل 
باشــگاه و رایزنى هاى انجام شده توســط او و عقد 
قرارداد با باشــگاه کویتى مبلغ 125 میلیون تومان 
معادل ده هزار دالر از باشگاه الکویت بابت حق پخش 

تلویزیونى دریافت شد.
این امر براى اولین بار در بین باشــگاه هاى کشــور 
صورت گرفته و نشان دهنده آن است که حق و حقوق 
باشگاه ها مدنظرســازمان هاى بین المللى از جمله 
AFC و FiFA بوده ومى تواند به عنوان الگویى براى 

سایر باشگاه هاى کشور مدنظر قرار گیرد.
این حرکت باشگاه ذوب آهن اصفهان بار دیگر ثابت 
کرد با پایدارى و پیگیرى از مبادى حقوقى مى تواند 
حق و حقوق باشگاه ها را در قالب هاى منحصر به فرد 

خود دریافت کرد.
الزم به ذکر است باشگاه ذوب آهن اصفهان عالوه بر 
دریافت مبلغ فوق کلیه موارد تبلیغاتى دور زمین و سایر 
تبلیغات در طول رقابت فوق را با هماهنگى با مبادى 

ذیربط رأساً به  عهده گرفته است.

به نظر مى رســد یکى از کابوس هاى برانکو در ایران 
مربوط به سئواالت تکرارى باشد که در هر مصاحبه 
و نشست خبرى از او پرسیده مى شود. به عنوان مثال 
طى چند ســال گذشته این پرســش ها در بازه هاى 
زمانى چند ماهه هر روز از برانکو پرسیده شده است. 
توجه کنید: چرا رامین رضاییان را بازى نمى دهید؟ چرا 
محسن ربیع خواه را بازى مى دهید؟ آیا مهدى طارمى 
به پرســپولیس برمى گردد؟ چرا محسن مسلمان در 
ترکیب نیســت؟ اگر بیرانوند برود چه مى کنید؟ و... 
جالب اینکه برانکو هم در مقاطع مربوطه، هزار بار به 
این سئواالت جواب داده اما تکرار مکررات تمام نشده 
است. االن هم نوبت این است که هر روز از برانکو در 
مورد  حضورش در پرسپولیس سئوال شود. او تا به حال 
باالى صد بار گفته خبر تازه اى نیست اما بعد از بازى با 
استقالل خوزستان باز هم در این مورد از او سئوال شد 

که صدالبته بار آخر نخواهد بود!

د. تأمین برق ورزشــگاه هاى 
 همیشه یکى از دغدغه هاى 
ســت. در لیگ یک و سطوح

ران، هیچ مسابقه اى در ساعات 
د. در واقع باشگاه ها تالش مى 
ــید، بازى هایشان را مدیریت 
نــه تنها سیســتم نورپردازى 
ى پخش زنده هــم نمى توانند
 ضعیف خود باشــند. بنابراین
 آنها همکارى کند تا بازى ها

غروب آفتاب. اما حاال و در زمستان، این مشکل دوباره به 
فوتبال ایران هجوم آورده که بخشــى از آن در ورزشگاه 
غدیر اهواز به خوبى مشاهده مى شود. این در حالىاست 
کهپس از حواشى بازى پرســپولیس و فوالد خوزستان، 
حاال سازمان لیگ اعالم کرده اســت بازى فوالدى ها 
مقابل نفت مسجد سلیمان یک ساعت زودتر آغاز خواهد 
شد. مشخص نیست این مشــکل چه زمانى حل خواهد 
اما آنچه مشخص است، تابستان گرم و البته تاریک  شد
ایستاده تا پروژکتور هاى انتظار فوتبال ایران است که در

خاموش و آسیب دیده اش را به ما یادآورى کند.

چهارمین قطرى را بکش!

کدامیک به سپاهان 
مى رسند؟

زرنگى ذوب آهن در 
دیدار با الکویت

چقدر
 سئواالت تکرارى

حسینى سه شنبه 
بازى مى کند

 دلیل غیبت بازیکن تأثیرگذار ذوب آهن در 
دو بازي قبلی این تیم مشخص شد.

پزشــک تیــم فوتبال 
ذوب آهن گفت: 

محمدرضا حســینی ســتاره 
ارزشمند ذوب آهن از ناحیه کشاله ران 
دچار مصدومیت شــده بود و به همین دلیل در دو 
بازي قبلی تیمش حضور نداشته است. امیرحسین 
شریفیان پور افزود: حســینی از ناحیه کشاله ران 
دچار کشیدگی شده بود و به همین علت در دو بازي 

قبلی حضور نداشــت. در حال حاضر با اقداماتی که 
انجام شده است، مصدومیت این بازیکن بهبود یافته 

و مشــکلی براي همراهی تیم مقابل الغرافه ندارد. وي 
گفت: محمدرضا خلعتبري دیگر بازیکن این تیم هم به 

احتمال زیاد تا ده روز آینده تحت عمل جراحی قرار 
می گیرد و پس از بازگشت تیم از قطر اقدامات اولیه 

در این خصوص صورت خواهد گرفت.
در مرحله دوم پلی آف لیگ قهرمانان آســیا تیم 

فوتبال الغرافه قطر و ذوب آهن ایران، فردا سه 
شنبه ســی ام بهمن از ساعت 18و30دقیقه ، 

ورزشگاه ثانی بن جاسم با هم 
دیدار می کنند.

پیام نیازمند در دیدار برابر پیکان موفق به ثبت نهمین کلین شیت فصل شد.
سپاهان در هفته هجدهم رقابت هاى لیگ برتر مهمان پیکان بود و در پایان 
موفق شد با نتیجه یک بر صفر و با گلزنى ســیاوش یزدانى از این مسابقه 

تأثیرگذار با 3 امتیاز از زمین مسابقه خارج شود.
نیازمند، گلر تیم فوتبال سپاهان پیش از آغاز رقابت هاى نیم فصل 
در شش دیدار از 15 مســابقه لیگ موفق به بسته نگهداشتن 
دروازه اش شده بود ولى در نیم فصل دوم و با توجه به اعتماد 
به نفسى که از حضور در بازى هاى ملى کسب کرده، توانسته 
سه کلین شــیت در ســه بازى ابتدایى نیم فصل دوم را به 
آمارش اضافه کند و شاگردان امیرقلعه نویى هم البته انسجام 

بیشترى در خط دفاعى داشته اند. 
گلر 23 ساله سپاهانى ها در دیدار برابر صنعت نفت، سپیدرود 
و پیکان موفق به بسته نگه داشتن دروازه اش شده تا حاال 
از 18 مســابقه لیگ هجدهم در نیمى از آنها کلین شــیت 

کرده باشد.
البته طى این مدت سپاهان در سه دیدار جام حذفى هم به میدان رفته 

که یک کلین شیت برابر مس کرمان ثبت کرده است.

مهاجم تیــم فوتبال ذوب آهن با اشــاره 
بــه مصدومیتش گفــت: از هــواداران 
عذرخواهى مى کنــم و فصل آینده با 

قدرت به این تیم باز مى گردم.
محمدرضا خلعتبــرى مهاجم تیم 
ذوب آهن درباره پارگى رباط صلیبى 
و مصدومیت شدیدى که در بازى با نساجى دچارش 
شــد، گفت: این مصدومیت براى من ناراحت کننده 
بود، هر چند که چنین شرایطى ممکن است براى هر 
فوتبالیستى به وجود بیاید؛ متأســفانه مدافع نساجى 
بى احتیاطى کرد و اگر پایش را مى کشــید این اتفاق 

رخ نمى داد.
وى افزود: اگــر مدافع باتجربه اى مثل ســیدجالل 
حســینى یا بنگر مقابل من قرار مى گرفتند، اینطور 

مصدوم نمى شدم.
مهاجم تیم ذوب آهن در رابطه با اینکه برخى معتقدند 
اگر در پدیده مى ماند دچار چنین مصدومیتى نمى شد، 
عنوان کرد: مــن این حرف را قبول نــدارم. در پدیده 
شرایط خوبى داشتم و یحیى گل محمدى، سرآسیایى 
و بازیکنان هم همیشه به من لطف داشتند؛ تصمیم من 
این بود که به ذوب آهن بیایم و دوست داشتم به این تیم 

هم کمک کنم که متأسفانه مصدوم شدم.
خلعتبرى در پایــان با بیان اینکه هفتــه بعد جراحى 
مى کنم و تمام هدفم این است که فصل آینده با قدرت 
برگردم و جبران کنم، تصریح کرد: از آقاى آذرى تشکر 
مى کنم که مرتب با من تماس مى گیرد، همینطور از 
بازیکنان و کادر فنى ذوب آهن که در این مدت تنهایم 

نگذاشتند.

حســن جعفرى در دیــدار برابر 
پیکان بــراى دقایقــى فرصت 
حضور در زمین مســابقه را پیدا 

کرد.
سومین تعویض امیرقلعه نویى در 
بازى برابر پیــکان که با پیروزى 
یک بر صفر سپاهان خاتمه یافت، 
حضور حســن جعفرى در زمین 

مسابقه بود و این بازیکن جایگزین مهرداد محمدى در پست وینگر راست شد.
مدافع راست فصل گذشته سپاهان که این روزها به دلیل حضور محمد ایران پوریان در 
ترکیب اصلى تیم نیمکت نشین شده، در دقایق انتهایى دیدار برابر پیکان وارد زمین شد 
تا با حضورش و با توجه به تازه نفس بودن بتواند براى بازیکنان پیکان که سراپا حمله 
شده بودند، مزاحمت ایجاد کند. البته این براى اولین مرتبه نبود که قلعه نویى از محمد 
ایران پوریان در پست دفاع راست و حسن جعفرى در پست وینگر راست استفاده کرد؛ 
در بازى دوستانه پیش فصل برابر پارس جنوبى جم بود که سرمربى سپاهان نقشى 

شبیه آنچه جعفرى در دیدار برابر پیکان بازى کرد، به او داده بود. 

با شــگاه العین امــارات براى 
جذب مهاجم تیــم ملى عراق 
پیشــنهادى نجومى به باشگاه 
الشرطه داد. وهاب الطائى، رئیس 
باشگاه الشرطه عراق خبر داد که 
باشگاه العین امارات براى جذب 
مهند على، مهاجــم جوان تیم 
ملى عراق و عضو این باشــگاه 

که مبلغ پیشنهادى العین 4 و نیم پیشنهادى نجومى داده است. الطائى اعالم کرد 
میلیون یورو است. البته باشگاه یوونتوس نیز رسمًا پیشنهادى به مبلغ سه میلیون 
یورو براى جذب مهند على داده و اعالم کرد که او در تیم بزرگسال بازى خواهد 

کرد. العین یکى از رقباى استقالل در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیاست.

قلعه نویى و ســپاهان ســه بازى دیگر تا رســیدن به رکورد 
شکست ناپذیرى خودشان فاصله دارند.

 ســپاهان در هفته هجدهم رقابت هاى لیگ برتر موفق شد 
در دیدار مقابل پیکان با نتیجه یک بر صفر به برترى برســد و 

جایگاهش را در صدر جدول رده بندى حفظ کند.
این دیدار هجدهمین بازى سپاهان در فصل جارى بود که بدون 
شکست به پایان رسید و شــاگردان قلعه نویى تنها تیم بدون 

شکست لیگ برتر تا اینجاى کار هستند.
جالب اینجاست که رکورد شکست ناپذیرى در تاریخ لیگ 

برتر هم متعلق به قلعه نویى و سپاهان است و همکارى 
این دو در لیگ دهم با 21 بازى بدون شکست همراه 
بود و حاال ســه بازى دیگر تا رســیدن دوباره به آن 
رکورد فاصله دارند. ســه دیدارى که کار دشوارى 

براى طالیى پوشان خواهد بود.
ســپاهان در هفته نوزدهم در دربى اصفهان باید 
به مصاف ذوب آهن و منصوریان برود. دیدارى 
که به دلیل حضور ذوب آهــن در پلى آف لیگ 
قهرمانان آســیا به تعویق افتاده و زمانش هنوز 

مشخص نیست.
در هفته بیستم این تیم در تبریز م همان تراکتورسازى است 

که به تازگى موفق شده از سد اســتقالل تهران عبور کند و 
حفظ روند شکســت ناپذیرى مقابل این تیم در زمین خودش 

کار دشوارى خواهد بود.
در نهایت در هفته بیســت و یکم شــاهد دیدار سپاهان مقابل 
پارس جم هســتیم که در اصفهان و ورزشــگاه نقش جهان 
برگزار مى شــود. تقابل شــاگردان قلعه نویى و تارتار هم براى 
ادامه روند شکســت ناپذیرى طالیى پوشــان اصفهانى دیدار 
آسانى نخواهد بود. در بازى رفت دو تیم با گل ثانیه هاى پایانى 
کى روش استنلى کار به تساوى کشیده شد و سپاهانى ها از شکست

 گریختند.
باید دیــد صدرنشــین لیگ برتــر که تــا اینجــاى کار عملکرد 

درخشــانى داشــته و 18 بازى شکســت ناپذیر بــوده مى تواند به 
رکورد قبلى خودش برســد یا ایــن نوار پیــش از آن قطع خواهد

 شد.

هر 2 بازى یک کلین شیت

خلعتبرى: فصل آینده با قدرت  باز مى گردم آچار فرانسه قلعه نویى

رقابت براى جذب مهند

رکورد خودت را بشکن

پید! دیدار برابر پیام نیازمند در
سپاهان در هفته هجدهم ر

نتیجه یک برص موفق شد با
3 امتیاز از زمین 3تأثیرگذار با
نیازمند، گلر تیم فوت
در شش دیدار
دروازه اش ش
به نفسى که
سه کلین ش
آمارش اضاف
بیشترى در
3گلر 23 ساله
و پیکان مو
8از 18 مســا

کرده باشد.

هر 2 باز

سپاهان در سه دیدار جام حذفى هم به میدان رفته 
بر مس کرمان ثبت کرده است.

گر تا رســیدن به رکورد 
ند.

هاى لیگ برتر موفق شد 
ر صفر به برترى برســد و

ى حفظ کند.
ر فصل جارى بودکه بدون
ی نویىىىىىىى تنها تیم بدون  قلعه

تند.
پذیرى در تاریخلیگ 

ن است و همکارى 
ن شکست همراه 
دن دوباره به آن 
ه کار دشوارى

اصفهان باید 
ود. دیدارى
ى آف لیگ 
مانش هنوز 

ان تراکتورسازى است 
قالل تهران عبور کند و 

 این تیم در زمین خودش 

ـاهد دیدار سپاهان مقابل 
 و ورزشــگاه نقش جهان 
هم براى قلعه نویى و تارتار
ى پوشــان اصفهانى دیدار
 تیم با گل ثانیه هاى پایانى
ه شد و سپاهانى ها از شکست

که تــا اینجــاى کار عملکرد
ســت ناپذیر بــوده مى تواند به 

 نوار پیــش از آن قطع خواهد

 را بشکن

البته طى این مدت س
که یک کلین شیت برا



0606آگهىآگهى 3441 سال پانزدهمدوشنبه  29 بهمن  ماه   1397

اخطار اجرایى
شماره 122/97 به موجب راى شماره 427 تاریخ 97/5/1 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه جابر لطفى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 93/000/000 ریال  بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/320/000  ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها به شماره 536217-94/11/30 به مبلغ پنجاه میلیون ریال و 94/12/28-536216 
به مبلغ چهل و سه میلیون ریال  لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 4650/000  ریال 
بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد –شهرك 
آزادگان-مسکن مهر-ورودى اول-مجتمع مسکونى هســتى – طبقه چهارم 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. 380191/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /11/443
 آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860110- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001448 مورخ 1397/11/07 هیات خانم زهرا قدیرى نوکابادى به شماره شناسنامه 2118 
ملى 5649413053 صادره از حسن اباد فرزند قربانعلى بر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 86/23 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 2248/320 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 
طرف آقاى  محمدعلى زندى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 366003 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/266
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860101- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001442 مورخ 1397/10/30 هیات آقاى محمد نصیرى ده سرخى به شماره شناسنامه 32601 
ملى 1282254065 صادره از اصفهان فرزند رمضان بر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 345/92 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 2248/1145 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه 
از طرف محمدعلى زندى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 366190 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/268 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511859788- 97/11/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001497 مورخ 1397/11/09 هیات اقاى علیرضا جمشیدنژاد به شماره شناسنامه 1555 ملى 
1288317786 صادره از اصفهان فرزند محمدجعفر بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 570 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 2248/409 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 
طرف آقاى اسماعیل امین الرعایا یمینى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 29 /1397/11 م 

الف: 366712 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/270
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001399 مورخ 1397/10/24 هیات اقاى مسعود عظیمى پور به شماره شناسنامه 4758 ملى 
1287274196 صادره از اصفهان فرزند منصور در چهار و هشت دهم حبه از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367824 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/279
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001396 مورخ 1397/10/23 هیات اقاى فریدون اســتکى به شماره شناسنامه 1072 ملى 
5759329065 صادره از چادگان فرزند فاضل در بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ دامدارى و مزرعه 
کشاورزى متصله به مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367931 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /11/281
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001404 مورخ 1397/10/24 هیات اقاى محمد تجدد به شــماره شناســنامه 2179 ملى 
1293059056 صادره از اصفهان فرزند هوشنگ در سه حبه مشاع از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در 
بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367764 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /11/283
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001407 مورخ 1397/10/24 هیات خانم مائده تجدد به شماره شناسنامه 1273081528 ملى 
1273081528 صادره از اصفهان فرزند هوشنگ در سه حبه مشاع از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در 
بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367776 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /11/285
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001405 مورخ 1397/10/24 هیات خانم مریم تجدد به شماره شناسنامه 1271470071 ملى 
1271470071 صادره از اصفهان فرزند هوشنگ در سه حبه مشاع از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در 
بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367781 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /11/287
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001397 مورخ 1397/10/23 هیات اقاى وحید عظیمى پور به شماره شناسنامه 13051 ملى 
1292840171 صادره از اصفهان فرزند منصور در چهار و هشت دهم حبه از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367793 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/289
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001402 مورخ 1397/10/24 هیات اقاى هوشنگ تجدد به شماره شناسنامه 42918 ملى 
1280854774 صادره از اصفهان فرزند غالمعلى بر دوازده حبه مشاع از بیســت و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ یک باب دامدارى مزرعه کشاورزى متصله به مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2188/8 
اصلى واقع در بخش  شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى یوسف مشیر 
فاطمى فرزند صادق. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367982 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/291
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001403 مورخ 1397/10/24 هیات خانم اعظم شــعربافیون به شماره شناسنامه 317 ملى 
1285661826 صادره از اصفهان فرزند مرتضى در سه حبه مشاع از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 اصلى واقع در 
بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367988 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /11/293
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001400 مورخ 1397/10/24 هیات خانم صدیقه برخ به شــماره شناســنامه 1537 ملى 
0044382881 صادره از تهران فرزند حبیب اله در چهار و هشت دهم حبه از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367994 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/295
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001401 مورخ 1397/10/24 هیات اقاى منصور عظیمى پور به شماره شناسنامه 380 ملى 
1284156346 صادره از تهران فرزند مرتضى در چهار و هشت دهم حبه از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 

اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 368006 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/297
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860882- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001406 مورخ 1397/10/24 هیات اقاى سعید عظیمى پور به شماره شناسنامه 6240 ملى 
0064452913 صادره از تهران فرزند منصور در چهار و هشــت دهم حبه از بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ دامدارى و مزرعه کشاورزى متصله به مساحت 27500 مترمربع مفروزى از پالك شماره 18 فرعى از 2188 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى  از طرف یوسف مشیر فاطمى فرزند صادق. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 368002 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/299
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860517- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001513 مورخ 1397/11/10 هیات اقاى تقى کریمى چریانى به شــماره شناسنامه 1077 
ملى 1287618138 صادره از اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 240/45 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 1774 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف 
عباس صیامپور موضوع سند شماره 56657 مورخ 51/8/15 دفترخانه 29 اصفهان . تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367456 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /11/301
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511860448- 97/11/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001439 مورخ 1397/10/29 هیات اقاى جعفر صالحیون به شماره شناسنامه 39433 ملى 
1282321781 صادره از اصفهان فرزند غالمعلى بر ششدانگ یک باب خانه نیم ساز به مساحت. 148 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف 
فاطمه اسماعیلى دنارتى موضوع سند شماره 13150 مورخ 19/05/1336 دفترخانه 40 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29 م الف: 367365 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد  و امالك 

جنوب شرق اصفهان /11/303
 اخطار اجرایى

شماره 675/97 به موجب راى شــماره 1005 تاریخ 97/8/28 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- محمد وزیرى 2- على فعله گرى به نشانى مجهول المکان محکوم است به نحو 
تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/540/000 ریال بعنوان هزینه 
دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سر رسید چکها 937012-96/7/30 به مبلغ 
یکصد میلیون ریال و 937005-96/6/30 به  مبلغ نود میلیون ریال لغایت اجراى و همچنین محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ 177/000 ریال  بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به 
نشانى: نجف آباد –شهرك آزادگان-مسکن مهر-ورودى اول-مجتمع مســکونى هستى – طبقه چهارم  ماده 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. 380197/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 11/444
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى ســفرى دادخواســتى به خواســته الــزام خوانــده مبنى بــر مطالبه بــه طرفیت خوانــده آقاى 
نوراله عباســى به شــوراى حل اختالف شــعبه 5 امیر آباد شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شــماره 1407/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریــخ 98/1/18 ســاعت 9:30 تعیین گردیــده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر 
مــاده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبــار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود 
و به خوانــده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مــدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت 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. 380202/ م الف شعبه 5 امیر آباد شوراى حل اختالف نجف آباد /11/445
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده آقاى نوراله عباسى به شوراى 
حل اختالف شعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1408/97 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/1/18 ساعت 10 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. 380206/ م الف شعبه 5 امیر آباد شوراى حل اختالف نجف آباد /11/446

 اخطار اجرایى
شماره 121/97 به موجب راى شماره 410 تاریخ 97/4/27 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه حامد صفایى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/670/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چکها به شماره 812240-94/8/25 به مبلغ چهل میلیون ریال و 812232-93/11/30 به 
مبلغ سى و پنج میلیون ریال و 812233-94/2/30 به مبلغ سى و پنج میلیون ریال و 812239-94/7/25 به مبلغ چهل 
میلیون ریال و 812243-94/9/25 به مبلغ پنجاه میلیون ریال  لغایت اجراى حکم  و همچنین محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به 
نشانى: نجف آباد –شهرك آزادگان-مسکن مهر-ورودى اول-مجتمع مسکونى هستى – طبقه چهارم  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.380189/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /11/447
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 259/14 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى غالمرضا قادرى  فرزند یداله  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 

97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد.   تاریخ انتشار: 97/11/29    م الف: 382461 حسین زمانى  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/461

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه   پالك  شماره 1027/37 مجزى شده از پالك 1027/19 واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد جعفرفاضل نجف آبادى   فرزند مصطفى  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/11/29   م الف: 

382462   حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/460
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 214/19 مجزى شده از 214واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم طاهره نادعلى نجف آبادى   فرزند عباسعلى   در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/11/29    م الف:382464  حسین زمانى   

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/459
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 114/1 مجزى شده از 114 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدفاضل جعفرى   فرزند سیدمناف وغیره   در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/11/29  م الف: 382465 حسین زمانى رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/  11/458
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 241/1 مجزى شده از 241 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم لیلى پورمحمدى نجف آبادى   فرزند محمد  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/11/29  م الف:382468   حسین زمانى رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 11/457
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک   پالك  شماره 1348 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على تابش   فرزند اسماعیل  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/11/29     م الف: 382473   حسین زمانى  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 11/455
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى نیمه محصور   پالك  شماره 2517 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالحسین جمشیدیان نجف آبادى  فرزند مصطفى قلى  در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/11/29    م الف: 382471    

حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/456
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى نیمه محصور  پالك  شماره 2519  واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجید جمشیدیان نجف آبادى  فرزند مصطفى قلى  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/11/29   م الف:382498حسین زمانى  

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/473
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى نیمه محصور   پالك  شماره 2520واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدحسن هادى   فرزند محمد ابراهیم   در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/11/29 م الف:382475 حسین زمانى  رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد /  11/454
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ مشجر ومحصور    پالك  شماره 452/7 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم بتول نبى اللهى نجف آبادى   فرزند محمدباقر  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/11/29  م الف:382501  حسین زمانى رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 11/472
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 335/1 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضا لطفى نجف آبادى   فرزند مهدى وغیره   در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/11/29  م الف: 382508    حسین زمانى  رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد / 11/471

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان

سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان در نظر 
دارد در اجراي ضوابط و مقــررات مربوط به ماده 
8 قانون ســاماندهی وحمایت از تولید و عرضه 
مسکن ، تعداد  13 واحد خانه سازمانی در شهرهاى 
به شرح مشــخصات ذیل را که در مالکیت دولت 
قرار دارد بــه صورت مزایده عمومــی بر مبناي 
قیمت پایه کارشناسی رســمی دادگستري  و با 
رعایت قوانین و مقررات با شرایط نقدي به فروش 
برســاند، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت 
بازدید از واحدها  و اخذ فرم شــرایط شرکت در 
مزایده تا پایان وقت اداري مــورخ 97/12/09 به 
نشــانی اصفهان، خیابان هزار جریب طبقه اول– 
اداره امور پیمان ها و قرار دادها به تلفن 37913250 

مراجعه نمایند.
 مزایده مذکور در پایگاه اطالع رسانى مناقصات 
به آدرس https://iets.mporg.ir  منتشر و 

اسناد قابل برداشت مى باشد.

1. شرایط مزایده :
پیشنهاد دهنده باید پنج درصد از مبلغ کل پایه را 
براي شرکت در مزایده به عنوان سپرده به صورت 
یکــی از روش هاى زیر در وجه ســازمان جهاد 

کشاورزى استان اصفهان تهیه و ارائه نماید.
الف : واریز وجه به صورت نقدى به حساب شماره 
2164200210000 نزد بانک کشــاورزى شــعبه 
سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان و ارائه 

اصل رسید پرداخت وجه
ب  : ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده در وجه 

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان

2. محل، زمان و مهلت تحویل اسناد مزایده :
 متقاضیان شرکت در مزایده پس از دریافت اسناد 
مزایده و مطالعه آن باید قیمت پیشنهادي خود را 
به ترتیبی که در اسناد مزایده مقرر شده است در 

پاکتهاى 
سربسته الك و مهر شده تا پایان وقت اداري مورخ  
97/12/11 به دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزى 

استان اصفهان تحویل نمایند.

3. زمان بازگشایی پاکات :
 کمیسیون مزایده رأس ســاعت 9 صبح مورخ 
97/12/12 در محل ســالن جلســات شــهید 
آریائى نــژاد معاونت توســعه مدیریت و منابع 

تشکیل می گردد.

4. سایر شرایط:
1-4   - تخلیــه واحدهایی که داراي ســاکن 
می باشند 4 ماه بعد از منتخب شدن برنده مزایده 

توسط مزایده گزار انجام خواهد شد.
2-4 -  حد نصاب تعیین برنــده براى هر واحد 
حداقل یک نفرمی باشد و هر متقاضى نمى تواند در 

مزایده بیشتر از یک واحد شرکت نماید.

م الف: 382598 

آگهى مزایده فروش منازل سازمانى 

شماره سندپالك ثبتىردیف
مساحت متر مربع

کاربرى
نوع 

ساختمان
ویالئى

قیمت کارشناسى 
(ریال)

وضعیت 
آدرسسند

اعیانعرصه 

فریدونشهر - خیابان بسیج- کوچه شمشاد 1تک برگى3،690،800،000ویالئىمسکونى1238/508138171238/2128

فریدونشهر - خیابان بسیج- کوچه شمشاد 1تک برگى3،970،500،000ویالئىمسکونى2238/509138174240/7130

فریدونشهر- خیابان بسیج- کوچه شمشاد 1تک برگى3،690،800،000ویالئىمسکونى3238/507138172238/2128

فریدونشهر -خیابان بسیج- کوچه شمشاد 1تک برگى3،729،800،000ویالئىمسکونى4238/506138173240/7130

فریدونشهر- خیابان بسیج- کوچه شمشاد 1تک برگى3،215،000،000ویالئىمسکونى5238/501114547238129,50

فریدونشهر-خیابان بسیج- کوچه شمشاد 1تک برگى3،492،350،000ویالئىمسکونى6238/502114548240/95130

15خوانسار- خرداد – کوچه شهید حسین صبوحىدفتر چه اى3،368،400،000ویالئىمسکونى763/105812539243/25120

گلپایگان - خیابان عمران – بولوار دانشگاهتک برگى4،117،890،000ویالئىمسکونى82/25393885252/4110,63

گلپایگان - خیابان عمران – بولوار دانشگاهتک برگى3،939،810،000ویالئىمسکونى92/26393884267/6115/27

گلپایگان -خیابان عمران – بولوار دانشگاهتک برگى3،923،130،000ویالئىمسکونى102/27393883238/35115,96

گلپایگان -خیابان عمران – بولوار دانشگاهتک برگى3،765،390،000ویالئىمسکونى112/28393886228/9110,63

نطنز-بادرود  شهرك رجایى خیابان بهار 3تک برگى3،804،000،000ویالئىمسکونى12159/5122362479243/6120

نطنز-بادرود شهرك رجایى خیابان بهار 3تک برگى3،750،000،000ویالئىمسکونى13159/5123363480240120
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بسیارى از زنان دچار بیمارى هاى مختلف از جمله 
سرطان مى شوند. خوب اســت بدانید برخى موارد 
باعث تشــدید این بیمارى مى شــود. مهمترین 
عواملى که باعث افزایش خطر ابتال به ســرطان 
پستان مى شوند، شامل سابقه فامیلى، سن اولین 
زایمان بیشتر از 35 ســال، نازایى، بلوغ زودرس، 
یائسگى دیررس، چاقى پس از یائسگى، مصرف 
زیاد چربــى و برخى از بیمارى هــاى خوش خیم 

پستان است.

اگر کمر درد، درد عضالنى یا رماتیســم دارید، هر 
زمانى که چاى دم مى کنید از هل استفاده کنید یا 

الى برنج یک دانه «هل» درسته قرار دهید.
 هل ســالم ترین «دیکلوفناك» و عضله باز کن و 
مسّکن دنیاست. جالب است بدانید که هل خاصیت 
ضد ســرفه دارد، همچنین کبــد و کلیه را تقویت 
مى کند و یــک مولتى ویتامین طبیعى به شــمار 

مى رود.
 از این رو توصیه مى شود این دانه خوش عطر را در 

برنامه غذایى خود جاى دهید.

ترکیبات تشــکیل دهنده زیتون، نه تنها به عنوان 
ترکیبات آنتى اکسیدانى عمل مى کنند، بلکه داراى 
خاصیت ضد التهابى نیز هستند؛ این عوامل باعث 

کاهش التهاب در بدن مى شوند.
 مصرف زیتــون باعث کاهــش درد و التهاب در 
مفاصل، ماهیچه ها، قســمت هاى آســیب دیده، 
تاندون ها و اندام هاى مختلف بدن مى شــود، به 
خصوص در شرایط آرتریت، نقرس و دیگر شرایط 

روماتیسمى، زیتون مى تواند درد را کاهش دهد.

بســیارى از مردم هنگام مواجهه با ســردرد به مصرف انواع داروهاى مسکن روى 
مى آورند در حالى که روش هاى درمانى طبیعى  با عوارض جانبى بســیار کمتر براى 

بهبود این قبیل دردها وجود دارد.
 کافئین: یکى از شــیوه هاى درمانى براى تسکین ســردرد، مصرف قهوه است. 
کافئین نه تنها تورم و التهاب رگ هاى خونى را کاهش مى دهد بلکه از شدت سردرد 

نیز مى کاهد.
 کمپرس آب گرم یا سرد: براى درمان سردردهاى شدید لیفى را داخل آب گرم 
قرار دهید و سپس بر روى پیشانى یا پشت گردنتان قرار دهید تا ماهیچه ها آرام شوند. 
براى سردردهاى میگرنى نیز مى توانید لیفى را در آب سرد قرار دهید و آن را بر روى 
پیشانى تان بگذارید که باعث مى شــود رگ هاى خونى منقبض شود و جریان خون 

کاهش یابد و در نهایت سردرد تسکین پیدا مى کند.
 ماساژ: با استفاده از انگشت میانى، صورتتان را در نقاط همسطح سوراخ هاى بینى  
خود ماساژ دهید. همچنین دو یا سه دقیقه در جهت حرکت عقربه هاى ساعت عملیات 

ماساژ را ادامه دهید.
 آب درمانى: تجمع خون در قسمت هاى پایینى بدن از فشار رگ هاى خونى در 
سر مى کاهد به همین دلیل توصیه مى شود که هنگام سردرد، پاهاى خود را داخل آب 
گرم همراه با پودر خردل قرار دهید و پس از نیم ساعت یا بیشتر پاها را از آب دربیاورید 

و خشک کنید.

 چاى زنجبیل: مصرف زنجبیل براى درمان سردردهاى میگرنى توصیه مى شود. 
مقدارى آب و زنجبیل تازه را با هم مخلوط کنید و اجازه دهید چهار تا پنج دقیقه خیس 

بخورد سپس آن را صاف کنید و بنوشید.
 هدبند: هنگام ابتال به سردرد هدبند و یا حتى یک روسرى یا باندى را دور سر خود 
ببندید تا از جریان خون در پوست سر کاسته شــود. این کار به کاهش سردرد کمک 

مى کند.

آیا شما جزو آن دست از افرادى هستید که به طور 
مداوم احساس خستگى مى کنید؟ باید بدانید که 
یکى از مهمترین علل خستگى به ویژه در زنان 
کم خونى اســت، کم خونى بیمارى است که 
بدن شــما با کمبود گلبول هاى قرمز خون 

روبه رو مى شود.
گلبول هــاى قرمــز ســالم، بخــش اصلى 
هموگلوبین خون شما هســتند که اکسیژن را 
جذب مى کنند و این بدان معنى اســت که اگر 
تعداد گلبول هاى قرمز یا هموگلوبین کم باشــد، 
ســلول هاى بدن شــما ممکن اســت به اندازه کافى 
اکسیژن براى عملکرد درســت خود نداشته باشند، در 

نتیجه شما ممکن است احساس خستگى کنید.
کم خونــى انواع مختلفــى دارد اما شــایع ترین علت 
آن کمبــود آهن در بدن اســت، باید دانســت که مغز 
اســتخوان نیاز به آهن براى تولید هموگلوبین دارد و 
بدون آهن کافى در بدن، قادر به تولید هموگلوبین براى 

گلبول هاى قرمز نخواهد بود.
کم خونى فقر آهن در زنان بسیار شایع است و در زنان 
باردار مى تواند عوارض جدى به دنبال داشته باشد. 50 
درصد زنان باردار و نیمى از دختــران و زنان 14 تا 43 
سال از کمبود آهن رنج مى برند و حدود یک سوم آنها 

مبتال به کم خونى شدید هستند.
بسیارى از عالیم مهم و شــایع کم خونى ممکن است 
با بیمارى هاى دیگر اشــتباه گرفته شــوند و بنابراین، 
مهم اســت که آزمایــش خــون بدهیــد و از میزان 
سلول هاى خونى خود باخبر شــوید. خستگى مداوم، 
پوسته پوسته شدن یا خارش پوست، ریزش مو، ضعف 
و احســاس کمبود انــرژى، تپش قلــب، تنگى نفس 
و احســاس خواب آلودگى از نشــانه هاى کم خونى

 است.
کم خونى موجب ضعف سیستم ایمنى بدن شما مى شود 
و به همین دلیل ممکن است بیشتر در معرض عفونت 
و بیمارى هاى التهابى قــرار بگیرید و مصرف ویتامین 
C مى تواند به تقویت سیستم ایمنى بدن و جذب آهن 
کمک کنــد، مصرف آب پرتقال یا آبلیمــو مى تواند به 

درمان کم خونى کمک کند.

کره بادام زمینى به دلیل پروتئیــن باالیى که دارد نزد 
ورزشــکاران و آنهایى که به دنبال تناســب اندامشان 
هستند، پرطرفدار است. اما آیا واقعًا غذاى سالمى است؟

کره بادام زمینــى خانگى از بادام زمینــى بوداده تهیه 
مى شود که به صورت خمیر مانند درمى آید.

 کره بادام زمینى سرشــار از فیبر است و همان فوایدى 
را به بدن مى رســاند که خود بادام زمینى نصیب بدن 

مى کند.
کره بادام زمینى ُپرکالرى و پرچرب است و ویتامین ها 
و امالح گوناگونى دارد؛ مانند منیزیم، پتاســیم و روى.
کره بادام زمینى عالوه بر خوشمزه بودن، فواید زیادى 

دارد:

افزایش سطح انرژى
چربى ها، فیبر و پروتئین موجود در کــره بادام زمینى 
به تثبیت انســولین کمک مى کند و تا ساعت ها انرژى 
یکنواخت به شــما مى دهــد. کره بــادام زمینى براى 

صبحانه عالى است.

چربى زیاد
کره بادام زمینى داراى چربى زیادى 

اســت. از این رو، افرادى که 
دچار انسداد عروق هستند 
باید از مصــرف آن پرهیز 
کرده یا خیلى کمتر آن را 
مصرف کنند. کــره بادام 
زمینى هرچنــد منبع غنى 

چربى غیراشباع است اما باز 
هم باید در حد اعتــدال آن را 

مصرف کنید.
طبق پژوهش هــاى گوناگون، خوردن 

بادام زمینى مى تواند گرســنگى را کنترل کند، 
بنابراین منجر به کاهش وزن مى شود. کره بادام زمینى 
کمک مى کند براى مدت طوالنى ترى سیر بمانید، چون 

پروتئین، چربى و فیبر دارد.

کاهش ریسک ابتال به دیابت
مصرف روزانه کره بادام زمینى مى تواند ریسک ابتال به 

دیابت را تا 30 درصد کاهش بدهد. 
بادام زمینى نه تنهــا پروتئیــن دارد، بلکه چربى هاى 
غیراشــباع نیــز دارد کــه به بهبــود حساســیت به 
انســولین و ُکند کردن ســرعت جــذب گلوکز کمک 

مى کنند. 

پیشگیرى از سرطان
کره بادام زمینى بســته بندى شــده بــا ویتامین 

E داراى توانایى مبــارزه با ســرطان، به ویژه 
ســرطان هاى روده بزرگ، پروستات و پستان 

است. 
خــوردن کره بــادام زمینــى خطــر ابتال به 
سرطان روده بزرگ را به ویژه در زنان کاهش 

مى دهد.

جلوگیرى از تشکیل سنگ صفراوى  
مصرف منظم کره بــادام زمینى یــک راه عالى براى 
جلوگیرى از تشــکیل ســنگ هاى صفراوى، به دلیل 

محتواى باالى چربى آن اســت. دالیــل عمده ایجاد 
سنگ هاى صفراوى عبارتند از اضافه وزن، رژیم هاى 
ســخت، قرص هاى ضدبــاردارى و انــواع خاصى از 

دارو هاى کلسترول.

غنى از آنتى اکسیدان ها
کره بادام زمینى غنى از آنتى اکسیدان هاست که به دلیل 
وجود فوالت، پانتوتنیک اسید، نیاسین، ریبوفالوین و 

تیامین است.
 رزوراترول، آنتى اکســیدان موجود در کره بادام زمینى 
است که مى تواند در کنترل ســرطان ها، بیمارى هاى 
قلبى، بیمارى هاى مزمــن و عفونت هاى قارچى مؤثر 

باشد.

کمک به ساخت توده عضالنى
دو قاشــق غذاخورى کره بادام زمینى حاوى 
بیش از 8 گرم پروتئیــن، 2 گرم فیبر غذایى 
و 3 گرم قند اســت. این محتواى پروتئین 
باال در آن براى ساخت و ترمیم عضالت 

ضرورى است.

کره بادام زمینى خوب است یا بد؟
ت. اما آیا واقعًا غذاى سالمى است؟
بوداده تهیه انگى از بادام زمینــى

ت خمیر مانند درمى آید.
شــار از فیبر است و همان فوایدى 
د که خود بادام زمینى نصیب بدن 

الرى و پرچرب است و ویتامین ها 
رد؛ مانند منیزیم، پتاســیم و روى.

وه بر خوشمزه بودن، فواید زیادى 

ح انرژى
ئین موجود در کــره بادام زمینى 
کمک مى کند و تا ساعت ها انرژى 
مى دهــد. کره بــادام زمینى براى 

ىىىىادى ى چربى زی
فرادى که 

 هستند 
 پرهیز 
 آن را 
 بادام

ع غنى 
ت اما باز

ـدال آن را

ى گوناگون، خوردن 
 گرســنگى را کنترل کند، 

هش وزن مى شود. کره بادام زمینى 
مدت طوالنى ترى سیر بمانید، چون 

ر دارد.

و ى ى م ر و ر
دیابت را تا 30 درصد کاهش بدهد. 

بادام زمینى نه تنهــا پروتئیــن دارد، بلکه چربى هاى 
غیراشــباع نیــز دارد کــه به بهبــود حساســیت به 
انســولین و ُکند کردن ســرعت جــذب گلوکز کمک 

مى کنند. 

پیشگیرىاز سرطان
نمین کره بادام زمینى بســته بندى شــده بــا ویتا
هیژه E داراى توانایى مبــارزه با ســرطان، به و
ســرطان هاى روده بزرگ، پروستات و پستان

است. 
خــوردن کره بــادام زمینــى خطــر ابتال به 
سرطان روده بزرگ را به ویژه در زنان کاهش 

مى دهد.

ر ى ى م ر م ر
به دلیل ســخت، قرص هاى ضدبــاردارى و انــواع خاصى از جلوگیرى از تشــکیل ســنگ هاى صفراوى،

ررررررررررورورورورواروهاى کلسترول. دد

ن ى ى ى م ر
ریبوفالوین و وجود فوالت، پانتوتنیک اسید، نیاسین،

تیامین است.
 رزوراترول، آنتى اکســیدان موجود در کره بادام زمینى
استکه مى تواند در کنترل ســرطان ها، بیمارى هاى
قلبى، بیمارى هاى مزمــن و عفونت هاى قارچى مؤثر

باشد.

کمک به ساخت توده عضالنى
قاشــق غذاخورى کره بادام زمینى حاوى دو
2 گرم فیبر غذایى 2 گرم پروتئیــن، 8ببیش از 8
3و 3 گرم قند اســت. این محتواى پروتئین
باال در آن براى ساخت و ترمیم عضالت

ضرورى است.

 عوامل افزایش خطر 
ابتال به سرطان

 زیتون عامل کاهش 
التهاب بدن

 خواص بى شمار هل
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 530/8 مجزى شده از 530 واقع درقطعه 
7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام آقاى حبیب اله رمضانى   فرزند 
اسکندر  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخه97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/11/29  م الف:382509   حسین زمانى   رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/470
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 519/4 مجزى شده از 519 واقع درقطعه 7 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حبیب اله رمضانى   فرزند اسکندر 
وغیره  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/11/29   م الف:382511  حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/469
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى از یکبابخانه نیمه ساز   پالك  شماره 381/3 مجزى شده از 
381/2 که باششدانگ پالك 382/3 تواما تشکیل یکباب خانه نیمه ساز را مى دهد واقع درقطعه 
6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى بهنام صالحى نجف آبادى    
فرزند احمدرضا وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: 97/11/29 م الف: 382512 حسین زمانى  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/468

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 110/14 مجزى شده از پالك 110/2 واقع 
درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسین مهدیه نجف 
آبادى    فرزند مرتضى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشــار: 97/11/29     م الف:382514  حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/11/467
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 236/10 مجزى شده از پالك  236/2واقع 
درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجتبى زمانى    فرزند 
ابوالقاسم و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیه مالکین 

ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  
تاریخ انتشار: 97/11/29 م الف:382517 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/466

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک   پالك  شماره 722/1 واقع درقطعه 8 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى عظیما    فرزند رمضان وغیره  در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/12/19 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/11/29  

م الف:382521  حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/464
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 854/29 مجزى شده از 854/7 واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم طاهره شرفى نجف آبادى    
فرزند محمدعلى   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: 97/11/29 م الف: 382532  حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/463

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 484/1 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى منتظرى نجف آبادى  فرزند على وخانم 
آزاده دهقانى فرزند على   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: 97/11/29 م الف:382477حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/453

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 432/3 مجزى شده از 432/1 واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن آقابابائیان (وغیره 
)   فرزند محمدحسین  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: 97/11/29  م الف: 382534  حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/462

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب  کارگاه پالك  شماره 638/3 مجزى شده از 638 واقع درقطعه 
4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى غالمرضا عبداله نجف آبادى   
فرزند مصطفى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 

با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: 97/11/29 م الف: 382479حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 11/452

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 236/11 مجزى شده از 236/2 واقع درقطعه 4 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عباس جعفرى    فرزند ابراهیم   در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/11/29 

م الف:382537 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/465
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 358/4 مجزى شده از 358 واقع درقطعه 7 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا فروغى وغیره   فرزند 
محمدکریم  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/11/29 م الف:382482حسین زمانى  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/451
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه  پالك  شماره 436/6 مجزى شده از 436/3 واقع درقطعه 
8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مریم غیور نجف آبادى   فرزند 
مرتضى   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/11/29 م الف: 382484 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/450
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 55/49 مجزى شده از 55/1 واقع درقطعه 
3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى داود سلطانى درکانى    فرزند 
حسین قلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/11/29   م الف:382486  حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/449
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه ومغازه متصله به پالك شــماره 931/33 مجزى شده 
از931 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على اکبر 
مختارى   فرزند غالمعلى   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 

مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/11/29  م الف:382489  حسین زمانى رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/11/448
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره  129/65 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که پنج سوم دانگ مشاع از ششدانگ آن طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى 
حاج امینى  وغیره  فرزندان ابوالقاسم واســداله در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/11/29   م الف:382491 حسین زمانى رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/  11/477
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره  129/63 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که پنج سوم دانگ مشاع از ششدانگ آن طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى 
حاج امینى و فاطمه بیگم متغیر   فرزند ابوالقاســم  وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 97/11/29     م الف:382492  حسین زمانى  

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/476
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره  5 فرعى مجزى شده از شماره 620 اصلى 
واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که  طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد کدخدائیان 
امینه  فرزند عبداله ومریم روح االمین  فرزند سیدعباس در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 97/11/29   م الف:382494 حسین زمانى 

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /11/475
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ مشجرومحصور  پالك شماره  452/6 واقع درقطعه 6 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که به نام خانم بتول نبى اللهى نجف آبادى   فرزند محمدباقر در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/19 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/11/29

م الف:382496  حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/474
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براى کســانى که دیده بصیرتشــان گشــوده اســت، حقایق و اسرار 
آشکار شده و راه حق براى آنان که ندانند به کجا مى روند، پدیدار و 
روشن شده است. قیامت، پرده از رخ برگرفته و نشانه هاى آن براى 
هوشیاران هویدا شــده است. چیست که شــما را کالبدهاى عارى از 
جان مى بینم که درنمى یابید و جان هاى بى کالبد که در مى یابید ولى 

موال على (ع)به کار نمى بندید.

آگهى مزایده

حسین سبحانى نسب- شهردار انارك 

شــهردارى انارك بر اساس مصوبه شــماره 539 مورخ 
97/11/14 شوراى اسالمى شهر انارك در نظر دارد تعداد 10 
قطعه زمین مسکونى خود را واقع در کوى ناروسینه با قیمت 
پایه (بر اساس کارشناس رســمى دادگسترى) به فروش 
برساند. عالقمندان جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان 
وقت ادارى روز پنج شنبه 97/12/09 به شهردارى انارك 

مراجعه نمایند.

طراحى 
اجراى
باغ
ویال

محوطه سازى
فضاى سبز

باردیگردست 
جنایتکار امریــکا از آســتین جیش الظلم 

بیرون آمد وبه خون سبزقامتان مظلوم میهن اسالمیمان آغشته شد.  
باردیگرفضاى ایران اسالمى به بوى شهادت عطراگین شد دشمنان قسم خورده 

بااین جنایت هولناك نشان دادند که تاب وتحمل انسجام و وحدت ویکپارچگى امت ایران راندارند. 
پس ازحماسه حضوریکپارچه مردم درراهپیمایى 22 بهمن درصدد انتقام برآمدند و به دنبال تلخ نمودن 

حالوت وشیرینى این حضور یکپارچه وانتقام از ملت بودند اما بدانند که با این جنایتها نه تنها مردم دلسرد نمى شوند 
بلکه این شهادت ها موجب بیدارى انسجام و وحدت بیشتر مردم مى گردند. 

کارکنان اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان، ضمن محکوم کردن این جنایت هولناك  تروریستى ، با حضور پر شکوه و 
مقتدرانه خود در مراسم تشییع و گرامیداشت فرزندان و پرچمداران استقالل و شرافت ایران عزیز،  حماسه اى دیگر در آغاز گام 
دوم انقالب خلق کردند و ضمن  تجدید عهد با آرمان هاى مقدس انقالب اسالمى،  از درگاه خداوند متعال  براى تمامى شهداى 
عزیز علودرجات وبراى مجروحین شفاى عاجل وبراى خانواده هاى داغداراین عزیزان اجرجزیل وصبر و شکیبایى مسألت دارد. 

روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان

دومین اجالس ملى مدیریت و کارآفرینى کشور با رویکرد مدیریت جهادى 9 اسفندماه 
سالجارى در مجموعه سیتى ســنتر اصفهان برگزار خواهد شــد. مدیر عامل هلدینگ 
پارس پندارنهاد در جمع خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد و گفت : به همت هلدینگ  
پارس پندارنهاد و با پشتوانه معنوى برخى از دســتگاه ها ، این اجالس با هدف راه هاى 
برون رفت اصفهــان از رکود کار آفرینى ، اصفهان شناســى ، عدم ســرمایه گریزى از 
اصفهان ، الگو سازى براى جوانان ، آشنایى کارآفرینان با یکدیگر در راستاى مسئولیت 
اجتماعى برگزار مى گردد. میثم شکرى ساز با بیان اینکه در این اجالس کارآفرینان برتر ، 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى و برخى شخصیت ها ، به ایراد سخن مى پردازند افزود : 
در دومین اجالس مدیریت و کارآفرینى کشور از چهل چهره انقالبى فرهیخته مدیر یت 
وکارآفرینى به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزى  انقالب در  دو بخش چهره هاى انقالبى 
کشور که در قید حیات بوده و یا  فوت کرده اند تجلیل خواهد شد. وى اضافه کرد: در حاشیه 
برگزارى این اجالس ، برنامه هاى ورك شاپ براى استارتاپ  ها ، رونمایى از چند کتاب 

مدیریت ، بازاریابى و کارآفرینى صورت مى گیرد.

چهل چهره فرهیخته چگونه انتخاب مى شوند 
مدیر عامل هلدینگ پارس پندارنهاد در تشریح انتخاب چهل چهره فرهیخته مدیریت 
وکارآفرینى گفت : براساس مدل در نظر گرفته شده براى ارزیابى  شاخص هاى ارزشى- 
عمومى  همچون والیت مدارى ، وفاى به عهد ، عنایت به کارکنان ،عدالت و انصاف ، 
تواضع و فروتنى  با 200 امتیاز ، شــاخص هاى مکتبى همچون توانایى کنترل نفس ، 
حق گرایى ، مسئولیت در قبال جامعه ، اهمیت به نماز  و صرفه جویى در اموال عمومى 
با 200 امتیاز ، شاخص هاى معنوى – اخالقى همچون ایمان و اخالص ،توکل، تقوا ، 
خودسازى ، زهد و دورى از دنیا  با 200 امتیاز ، شاخص هاى انقالبى شامل : پاى بندى 
به ارزش ها و شعارهاى انقالب ، بصیرت ، پیروى از خط امام (ره)، وحدت و انسجام ملى 
و روحیه خدمت با 200 امتیاز و شــاخص هاى تشکیالتى- سیاسى همچون ایمانى – 
تشکیالتى ، پیروى از خرد جمعى ، شــفافیت در مرام سیاسى ، شفافیت در مرام حزبى  
و فعالیت هاى تاثیر گذار هم با 200 امتیاز و در مجموع هزار امتیاز در نظر گرفته شــده 

است.

 وى خاطر نشــان کرد: از مجموع  دو هزار امتیاز ، هزار امتیاز دیگر هم به ویژگى هاى 
شــخصى و فردى شــامل کار تیمى ، برقرارى ارتباط ، اخالق حرفه اى ، اشــتیاق به 
کار آفرینى ، گرایش به کارآفرینى ، مسئولیت اجتماعى ، کمک به اشتغال، نرخ سود آورى  
و کسب وکار ، نرخ بهره ورى کسب و کار ، تولید نرم افزار ، رتبه جشنواره و.... اختصاص 
دارد و هرکس بیشترین امتیاز را براســاس مدل در نظر گرفته شده کسب کند در زمره 
چهل چهره فرهیخته ، مدیریت و کارآفرینى قرار گرفته و در اجالس از آنان تجلیل خواهد 
شد. شکرى ساز گفت : تاکنون رزومه هزار نفر براساس مدل در نظر گرفته شده در حال 

بررسى است تا چهل فرهیخته برتر انتخاب گردد.

همه امور مالى بر عهده هلدینگ پارس پندار نهاد است
 وى مى گوید : صفر تا صد  دومین اجالس ملى مدیریت و کار آفرینى کشور در سال 97 
را از نظر مالى هلدینگ پارس پندار نهاد که بخش خصوصى است عهده دار بوده و دیگر 
ارگان ها و شــرکت ها از نظر معنوى این اجالس را حمایت کرده اند. و شرکت در این 

اجالس نیز رایگان مى باشد. 

سرمایه گریزى شدید از اصفهان
مدیر عامل هلدینگ پارس پندار نهاد گفت : اصفهان داراى برترین زیر ســاخت هاى 

اقتصادى در زمینه هاى گردشگرى ، صنایع و...  بوده ، اما امروز اوضاع اقتصادى  آن در 
مقایسه با دیگر استان ها خوب نیست و سرمایه گریزى شدید از اصفهان داریم . بنابراین ما 
بعنوان بخش خصوصى باید فرهنگ سرمایه پذیرى را ایجاد و استمرار دهیم و برگزارى این 
اجالس در اصفهان در این راستا است. وى با بیان اینکه اصفهان از نظر کارآفرینى در کشور 
در رتبه هفدهم قرار دارد آن را براى  شهر شهید پرورو فرهنگى اصفهان ، ناراحت کننده 
دانست و افزود : هدف ما از برگزارى اینگونه اجالس ها آن است که کارآفرینى در کشور و 
استان ، نهادینه گردد  و  هنرم   بعنوان یک فرد آکادمیک آن است تا بتوانم شخصیت ها را 
به اصفهان کشانده و از وضعیت اصفهان بازدید داشته باشند تا در تصمیم گیرى ها توجه 

بیشترى به استان اصفهان شده و  بتوانیم پایتخت  زدایى را  ترویج دهیم.

گفتمان کار آفرینى نقش مهمى دارد 
 مدیر عامل هلدینگ پارس پندار نهاد مى گوید : همین که گفتمان کارآفرینى به اصفهان  
آورده شده و مدام در مورد آن صحبت  شود مى تواند در ایجاد کار آفرینى نقش موثرى ایفا 
کرده و حایز اهمیت باشد . شکرى ساز معتقد است با برگزارى اینگونه اجالس هاى کار 

آفرینى ، کار آفرینان جرأت کار پیدا مى کنند که این بسیار ارزشمند است.
 شایان ذکر است : هلدینگ پارس پندار نهاد با شماره ثبت 38390 در سال 1387 در شهر 
اصفهان به همت میثم شکرى ساز به ثبت رســید . ایده اولیه این هلدینگ ایجاد شرکتى 
متخصص در راستاى توسعه جنبش نرم افزارى انسانى و بطور کلى خرد گرایى در  عرصه 
کسب وکار بود که تربیت و ارتقاء سطح دانش منابع انسانى ، ســازمان ها ، برخوردارى از 
خبره ترین و با تجربه ترین اســاتید ، برخوردارى از به روزترین و جامع ترین منابع و  متد 
آموزشى، مدیریت جامع منابع مالى در جهت توسعه کمى و کیفى سازمان ،  ورود به حوزه 
هاى جدید علوم و فناورى ، عضویت در مجامع  بین المللى و دانشگاه ها از ماموریت هاى این 
هلدینگ بوده و چشم انداز آن نگرش به فردایى است که کلیه نیاز هاى  آموزشى ، مهارتى ، 
مشاوره کسب و کار و هر آنچه هر شهروند براى پیشرفت و ارتقاى خود و سازمان خود به 
آن نیازمند است را با کیفیتى شایسته و مطابق با جدید ترین متد مرتفع سازد. قرار گرفتن در
 3 برند اول خدمات آموزشــى ، مشــاوره کســب و کار ، تولید محتوا ، آموزش مجازى ، 
الکترونیکى و پژوهشى در کل کشور از دیگر برنامه هاست. این در حالى است هلدینگ پارس 

پندار نهاد امروز با 225 کارمند و 11 کمپانى ، فعالیت هاى اثر بخشى دارد.

از نهم اسفند ماه  سال جارى

دومین اجالس ملى مدیریت و کارآفرینى کشور در اصفهان برگزار مى شود
ساسان اکبرزاده


