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10 نشانه هشدار دهنده فقر آهنگشایش بازارچه هاى خیریه در آستانه نوروز سرمایه ها از سال آینده به اصفهان باز خواهند گشتتربیت با بگیر و ببند نمى شود  راز سکه هاى طالیى برمال شد سالمتاستاناستان ورزش جهان نما

با این ویتامین ها 
و مکمل ها

سکته نمى کنید

گشت ویژه پلیس در حاشیه زاینده رود
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سرویس دهى15 خط 
اتوبوسرانى تا ساعت 24 

افتتاح بزرگ ترین مرکز 
جامع MS استان 

آغاز بارگذارى 
پول نو در

 دستگاه هاى خودپرداز
مراسـم5

 تجلیل یا تحقیر؟

گاهى شما عالوه بر مصرف رژیم غذایى سالم و مغذى، به ویتامین ها و 
موادمعدنى نیاز دارید که این مواد مورد نیاز بدنتان را 

با مصرف مکمل ها تأمین کنید و متخصصان
 قلب برخى مکمل هاى هاى تغذیه اى را روزانه ...

برخورد نامناسب شهردارى برازجان با پاکبانان 
در مراسم تجلیل از شهردار، واکنش تند کاربران 

را به همراه داشت.
اقدام شــهردارى  برازجان در مراســم تجلیل از 
شهردار، روز شنبه حواشــى زیادى را در فضاى 
مجازى به همراه داشــت. در این روز، کارکنان 
شهردارى برازجان گرد هم آمده بودند تا به نوعى 
از زحمات شهردار یکى از بزرگ ترین شهر هاى 
استان بوشهر تقدیر کنند اما عکس هاى منتشر 
شده از این مراسم، از برخورد نامناسب با پاکبانان 
زحمتکش برازجان حکایت داشت. تصاویر نشان 
مى داد که پاکبانان روى زمین و کامًال متفاوت از 

2بقیه مهمانان نشسته اند. 

24002400 بازمانده از تحصیل در اصفهان شناسایى شدند بازمانده از تحصیل در اصفهان شناسایى شدند
3

فرمانده انتظامى استان مى گوید مأموران آشکار و پنهان پلیس، نوروز امسال در محل هاى شلوغ و مراکز خرید هم حضور دارند

براى سفره هفت سین
 «زبرا» نخرید!

باالخره سپاهان 
در جریان بازى گل خورد
ســپاهان در هفتــه بیســت و دوم رقابت هــاى

لیگ برتر در اهواز مهمان فوالد بود و در شرایطى 
که فاصله اى با برترى یک گله در این دیدار نداشت، 
در دقیقه 81 دروازه اش توسط حسن بیت سعید باز 

شد تا کار با تساوى  1-1 خاتمه یابد. 
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

وقتى پاکبان ها مقابل پاى کت و شلوارى ها مى نشینند

سال نو چینى
 و سال نو ایران؛ 

آورده آنها 
و آورده مــا 

بیمه شخص ثالث 17 درصد گران مى شود
همزمان با افزایش قیمت دیه؛

2

5

 شرایط سپاهان  شرایط سپاهان 
با سایر مدعیان قهرمانى با سایر مدعیان قهرمانى 
برابر نیستبرابر نیست

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت دومنوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/01/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/01/25

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

(داخلى 384)

مبلغ تضمین(ریال)مبلغ برآورد(ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره مناقصه
2,728,299,519136,414,000جارىعملیات نصب انشعابات آب و فاضالب در منطقه 2 اصفهان98-1-2

عملیات مدیریت بهره بردارى فاضالب و نگهدارى تصفیه خانه 98-1-3
9,672,249,342483,612,000جارىفاضالب قهدریجان و پمپاژ جعفرآباد منطقه فالورجان

عملیات مدیریت بهره بردارى آب و فاضالب ، خدمات 98-1-4/3
18,145,316,871907,265,000جارىمشترکین و خدمات عمومى منطقه نایین

عملیات مدیریت بهره بردارى آب ، خدمات مشترکین و 98-1-5/2
7,957,552,922397,877,000جارىخدمات عمومى منطقه تیران و کرون

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/12/27

آگهى مزایده عمومى مرحله اول (نوبت اول) چاپ دومچاپ دوم

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/607 مورخ 97/12/19 شوراى محترم اسالمى شهر مجلسى 
16 قطعه زمین تجارى واقع در بلوار ارم میانى شهر مجلسى (داراى پروانه ساختمان تجارى در حد زیرزمین و طبقات 
همکف و اول) به مساحت هر یک 52/47مترمربع را با قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع 38,000,000ریال (سى و هشت 

میلیون ریال) از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مزایده:

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 99,693,000 ریال (به ازاى هر پالك) معادل 5 ٪ کل مبلغ کارشناسى 
تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى 

اقدام  و یا ضمانت نامه بانکى معتبر ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع  

شهردارى مجلسى ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 
52472852-031 (امور قراردادهاى شهردارى) تماس حاصل نمائید.

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان امام (ره) - شهردارى مجلسى

به ویتامین ها و مغذى،
ن را 

.
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قلعه نویى:قلعه نویى:
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شبکه بانکى کشور هر ساله در آستانه عید نوروز و با توجه 
به نیاز شهروندان به اسکناس نو با دستور بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران اقدام به توزیع اسکناس هاى نو 
مصوب مى کند که در همین راستا بانک مرکزى فهرستى 
از شعب بانکى براى دریافت پول نو را در شهر هاى مختلف 
اعالم کرده تا شهروندان اسکناس مورد نیاز 2000 و 5000 
تومانى تانخورده دریافت کننــد. پیگیرى ها حاکى از آن 
است که از صبح دیروز بارگذارى پول نو در دستگاه هاى 
خودپرداز بانکى آغاز شده و شهروندان مى توانند در برخى 
از دستگاه هاى خودپرداز بانکى اسکناس هاى تانخورده 
5000 و ده هــزار تومانى و ایران چــک 50 هزار تومانى 

دریافت کنند.
در روز هاى سه شنبه 28 و چهارشــنبه 29 اسفند حجم 
بارگذارى و توزیع اسکناس نو در دستگاه هاى خودپرداز 
براى تأمین نیاز هاى شــهروندان افزایــش پیدا مى کند 
و به نظر مى رســد اســکناس 2000 تومانى تانخورده 
نیز در روز هاى بیست و هشتم و بیســت و نهم اسفند از 

دستگاه هاى خودپرداز قابل دریافت باشد.
در همین حال  امســال نیز همچون ســال هاى گذشته، 
بانک هاى دولتــى و خصوصى در راســتاى تأمین نیاز 
مشتریان، سقف برداشت پول از خودپرداز ها را از 200 هزار 

به 500 هزار تومان تا 17 فروردین سال 98 فزایش دادند.

قوه قضائیه نرخ دیه براى ســال آینده را 270 میلیون در 
ماه هاى عادى و 360 میلیون تومــان در ماه هاى حرام 
اعالم کرده است. حاال بیمه گذاران منتظر محاسبه حق 
بیمه شخص ثالث خود در سال 98 هستند. یک فعال و 
کارشناس صنعت بیمه مى گوید افزایش نرخ بیمه شخص 
ثالث در سال آینده براساس افزایش نرخ دیه، حدود 17 

درصد خواهد بود.
به گزارش خبرگزارى «پانا»، براساس قانون جدید بیمه 
شخص ثالث که از ســال 1395 ابالغ و اجرایى شد، با 
شروع سال جدید نیازى به صدور الحاقیه بیمه نامه ثالث 
نیســت و بیمه گذاران با پایان یافتن بیمه نامه خود و در 

زمان صدور بیمه نامه جدید تنها تفاوت قیمت با سال قبل 
را پرداخت مى کنند.

طبق قانون بیمه شــخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه نامه 
در بخش خســارت بدنى، معادل حداقل ریالى دیه یک 
مرد مسلمان در ماه هاى حرام است. امسال کمترین نرخ 
بیمه نامه براى خودروهاى کمتر از چهار ســیلندر 836 
هزار تومان و براى خودروهاى ســوارى کمترین میزان 
990 هزار تومان بود. این رقم در اتوبوس هاى مسافربرى 
با 44 صندلى به شش میلیون و 270 هزار تومان مى رسید 
که البته به نرخ نهایى آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 

نیز اضافه مى شد.

آغاز بارگذارى پول نو در 
دستگاه هاى خودپرداز

بیمه شخص ثالث
 17 درصد گران مى شود

خبر حقوقى رئیس جمهور
  فارس| حجت االسـالم حسـن روحانـى، 
رئیس جمهور صبح دیروز در جمع مردم اسـتان بوشـهر 
گفت: در بودجه سـال آینـده که تقدیم مجلس شـوراى 
اسالمى کردیم براى آنهایى که درآمد ثابت دارند و همه 
کارمندان و بازنشسـتگان که حدود پنج میلیـون و 500 
هزار نفر هستند و براى همه کارگران که شامل جمعیتى 
حدود 14 میلیون نفر هستند تالش کردیم بتوانیم حقوق 
و مستمرى آنها را براى کارمندان حدود 20 درصد و براى 
کارگران بیـش از 20 درصد افزایش دهیـم. البته این 20 
درصد کارمندان را با یک فرمول خاصى مجلس شوراى 
اسالمى تصویب کرده که تبدیل به قانون شده است و ما 
طبق آن عمل خواهیم کرد و براى کارگران هم در همین 
هفته مقدار حقوق آنها تصویب خواهد شـد که آن هم در 

مجموع بیش از 20 درصد خواهد بود.

هفت سین
 در فتواى آیت ا... مکارم 

آیت ا... مکارم شیرازى به پرسشى درباره    شفقنا|
سفره هفت سین پاسخ گفته اسـت.  متن پرسش مطرح 

شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است: 
پرسـش: آیا چیدن سفره هفت سـین جایز است؟ پاسخ: 
این مراسم جزو تشریفات عید است البته مدرکى ندارد و 
ضررى هم به جایى نمى زند. پس استفاده از آن اشکالى 

ندارد.

دروغ مى گوید
وزیـر نفـت بـا اشـاره بـه صحبت هاى    جماران|
رئیس جمهور دولت هاى نهم و دهم در مورد فروش نفت 
در زمان تحریم، اظهار کرد: آنهایى که پول نفت را خوردند، 
خوردند رفت. کسى نیست دنبال کند. شرکت هاى خارجى 
ورشکست شده اند. پول ما را خوردند و ما بعداً متوجه شدیم. 
وزیر نفت با تأکید بر اینکه صحبت هاى احمدى نژاد دروغ 
اسـت، گفت: احمدى نژاد گفت قیمت نفـت را صد دالر 
مى کند اما میزان صادرات نفت ایران را به صفر مى رساند. 
شش هولوکاست درست مى کند. پارس جنوبى را تعطیل 
مى کند تا قیمت نفت را به صد دالر مى رسـاند که به نفع 

بقیه است.

1399/9/9
   خبرگزارى دانشجو | وزیر ارتباطات گفت: 
پیشرفت اجراى دولت الکترونیک رشد خوبى داشته است 
ولى اینکه چه زمانى به نتیجه مى رسد 23 پروژه اولویت 
دار توسط شوراى اجراى فناورى اطالعات استخراج شده 
و مقرر شده تا 1399/9/9 به اتمام برسد و اکنون در حال 

پیگیرى است.

400 هزار نفر
 معتکف مى شوند

  فارس| مدیـرکل تشـکل هاى دینـى و مراکز 
فرهنگى سـازمان تبلیغـات اسـالمى از اجراى مراسـم 
معنوى اعتکاف در بیش از 4000 مسجد خبر داد و گفت: 
پیش بینى مى کنیم امسال بیش از 400 هزار معتکف در 
مساجد حضور یابند. حجت االسالم باباخانى گفت: امسال 
برنامه هاى ویژه اى در اسـتان هاى تهـران، قم، همدان، 
اصفهان و قزوین برگزار مى شود و برنامه ریزى ما به این 
صورت است که سال آینده این موضوع را به سراسر کشور 

گسترش بدهیم.

قانون بودجه سال 98 
ابالغ شد

رئیس مجلس    باشگاه خبرنگاران جوان |
شـوراى اسـالمى طى نامه اى به رئیس جمهـور، قانون 
بودجه سال 1398 کل کشـور را براى اجرا ابالغ کرد. در 
نامه على الریجانى آمده است: قانون بودجه سال 1398 
کل کشـور مصوب جلسـه علنى روز سه شـنبه مورخ 21 
اسفند سال 1397 مجلس که با عنوان الیحه به مجلس 
شوراى اسالمى تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم 
(112) قانون اساسـى جمهورى اسـالمى ایران از سوى 
مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت 
نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابالغ مى شود.

خبرخوان
ایرانى ها تئاتر و کنسرت 

نمى روند
نتایج نظرسنجى ملى اسفندماه    تابناك |
مرکز افکارســنجى دانشــجویان ایران (ایسپا) 
در خصوص ســینما رفتــن مردم ایران نشــان 
مى دهد: 30/2 درصــد مردم ایــران تاکنون به 
سینما نرفته اند. این مرکز درباره تئاتر رفتن مردم 
ایران هم نظرسنجى کرده است که بر اساس آن، 
88/6 درصد مردم تا کنون به تئاتر نرفته اند! طبق 
بررســى هاى صورت گرفته، بخش غالب جامعه 
اهل کنســرت هم نیســتند به گونه اى که طبق 
نظرســنجى صورت گرفته در ایسپا 80/2 درصد 

مردم ایران اصًال به کنسرت نمى روند.

یکى از جوامع افسرده 
دنیا هستیم

سعید نمکى،     خبرگزارى دانشجو |
وزیر بهداشــت گفت: بهداشــت روان در کشور 
به شــدت پریشــان حال اســت و ایران یکى از 
جوامع افسرده در دنیاست زیرا به بهداشت روان 
توجهى نداریم و اغلب برنامه هاى ما در کشــور 
بیشتر از آنکه فرح زا باشــد ماتم زاست و اگر در 
برنامه هاى تلویزیــون نامى از بهشــت زهرا و 
مرحومین و مغفورین نبریم برنامه تمام نمى شود، 
این شــیوه اى غلط و ماتم زاست و باید به سمت 

نشاط آفرینى قدم برداریم.

چند دانشگاه روسیه 
تأیید شده؟

  مهر | قائــم مقــام معاونت آموزشــى 
وزارت بهداشت گفت: با توجه به اینکه بیشترین 
دانشــجوى ایرانى در خارج از کشــور در گروه 
علوم پزشکى در روســیه تحصیل مى کند تعداد 
دانشگاه هاى روسى مورد تأیید تغییر کرد. دکتر 
حمید اکبرى افزود: پیش از این پنج دانشگاه این 
کشور مورد تأیید بودند اما اکنون سه دانشگاه در 
همه رشته ها و دو دانشــگاه فقط در دندانپزشکى 
و داروسازى مورد تأیید هستند و از همین رو افراد 

باید دقت الزم را داشته باشند.

کشف غذاى فاسد 
  ایسنا| رئیس اتاق اصناف مرکز استان 
البرز با اشــاره به افزایش بازرســى از واحدهاى 
صنفى جــاده چالوس گفت: در این بازرســى ها، 
مقادیرى غذاى فاســد از برخى واحدها کشف و 
با دستور قضائى معدوم شد. حمید کریمى گفت: 
گشت هاى مشترك بازرسى از واحدهاى صنفى 
در ایام باقیمانده تا سال جدید به طور جدى دنبال 

خواهد شد.

بلیت سینما گران مى شود؟
  مهر | سخنگوى شــوراى عالى اکران 
ضمن اشــاره به احتمال افزایش حداقلى قیمت 
بلیت سینماها در سال 98 از تصمیم گیرى قطعى 
در این مورد در روز دوشنبه (امروز) خبر داد. على 
سرتیپى، سخنگوى شــوراى عالى اکران درباره 
افزایش قیمت بلیت ســینماها در سال 98 گفت: 
این امکان وجود دارد که افزایش حداقلى در بلیت 
سینماها داشته باشــیم که البته این مسئ له هنوز 

مشخص نیست.

تالش براى کاهش 
سفرهاى خارجى

  مهر | معاون عمران و توسعه امور شهرى 
و روستایى وزیر کشور گفت: رویکرد وزارت کشور 
این است که هموطنان در تمامى شهرها و روستاها 
یعنى 37 هزار دهیارى و 1279  شهردارى نوروز 
متفاوتى را تجربه کنند نه فقط چند شهر و روستاى 
شاخص که هرســاله به آن سفر مى کنند. مهدى 
جمالى نژاد تصریح کرد: امسال تالش کردیم به 
قدرى جاذبه ها را در درون شــهرها زیاد کنیم که 

مسافرت هاى خارجى را به حداقل برسانیم. 

برخورد نامناسب شهردارى برازجان با پاکبانان در مراسم 
تجلیل از شهردار، واکنش تند کاربران را به همراه داشت.

اقدام شهردارى  برازجان در مراســم تجلیل از شهردار، 
روز شنبه حواشــى زیادى را در فضاى مجازى به همراه 
داشــت. در این روز، کارکنان شــهردارى برازجان گرد 
هم آمده بودند تــا به نوعى از زحمات شــهردار یکى از 
بزرگ ترین شــهر هاى استان بوشــهر تقدیر کنند اما 
عکس هاى منتشر شده از این مراسم، از برخورد نامناسب 
با پاکبانان زحمتکش برازجان حکایت داشــت. تصاویر 
نشــان مى داد که پاکبانان روى زمین و کامًال متفاوت 
از بقیه مهمانان نشســته اند. در این عکــس، پاکبانان 
شــهردارى مقابل پاى کارمندان یا همان ها که فعاالن 
کارگرى بــه آنها «کت وشــلوارى ها» مى گویند، روى 
زمین نشسته اند. در واقع در این عکس، تبعیض آشکار 

بین کارمندان و کارگران به وضوح دیده مى شود.
این رفتار باعث شد تا کاربران با انتشار هشتگ #شهردار_

برازجان در صفحات توییترى خود نســبت به این اقدام 
واکنش تند نشان دهند. کاربران با انتشار تصاویر مراسم 
تجلیل شــهردارى برازجان، ابراز ناراحتى کردند و این 

عمل را مغایر با کرامت انسانى دانستند.

فعاالن کارگــرى از این تمایزگــذارى ناعادالنه انتقاد 
کرده اند و آن را مصداق بى احترامى به کارگران زحمتکش 
شهردارى دانسته اند. براى نمونه، رئیس انجمن صنفى 
کارگران ساختمانى مریوان در این رابطه مى گوید: «این 
اقدام تأسف برانگیز اســت؛ چرا کارگران را جلوى پاى 
کارمندان روى زمین نشــانده اند؟! ایــن اقدام به نوعى 
توهین به همه کارگران زحمتکش است و نشان مى دهد 
که در نهادهاى عمومى، شــهروند درجه یک و درجه 2 

وجود دارد.»
اما در همین حال، شهردار برازجان برخورد صورت گرفته 
با پاکبانان این شهر را غافلگیرکننده و بدون هماهنگى 
قلمداد کرد. محمد حسن محمدى، در استورى صفحه 
اینســتاگرام خود نوشــت: «با توجه به اینکه در مراسم 
غافلگیرکننده امروز بنده یک مهمان بودم، بابت اتفاق 
ناخواسته پیش آمده، از همه عزیزان عذرخواهى مى کنم.  
امروز کارمندان و کارگران و پاکبانان عزیز و زحمتکش 
شــهردارى، میزبان این مراســم بودند و قطعاً خود آنها 
شایسته این تقدیر و تشکر بودند. من دست این عزیزان را 
مى بوسم و هرگز و هرگز در ذهنم براى خودم جایگاهى 

باالتر از این زحمتکشان متصور نبوده و نیستم.» 

وقتى پاکبان ها مقابل پاى کت و شلوارى ها مى نشینند

مراسم تجلیل یا تحقیر؟

این روزها عالوه بر ماهى قرمز شاهد فروش ماهى هاى 
بسیار کوچکى به نام «زبرا» هستیم که براى قرار گرفتن 
در سفره هفت سین عرضه مى شــوند. عرضه کنندگان 
«ِزبرا» این ماهى را در ظرف هاى شیشه اى بسیار کوچک 
دربسته ارائه مى کنند. در روزهاى گذشته بسیارى از فعاالن 
حوزه محیط زیست به این نوع عرضه و فروش یک گونه 
جانورى انتقاد و آن را مصداقــى از «حیوان آزارى» تلقى 
کردند و در همین راستا مردم را از خرید ماهى «زبرا» آن 
هم با این شکل عرضه (در شیشه هاى دربسته کوچک) 

برحذر مى دارند.
عالوه بر این، نگرانى هایى هم در مورد تأثیرات مخرب این 
گونه ماهى بر محیط زیست ایران وجود دارد. امیر محمد 
علمى، رئیس گروه آبزیان آب هاى داخلى سازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینکه در روزهاى نزدیک به سال نو 

آکواریوم دارها گونه هاى مختلف ماهى را براى فروش به 
بازار عرضه مى کنند، اظهارکرد: یکى از این گونه ها «زبرا» 
است که معموًال براى آکواریوم ها استفاده مى شود اما این 
روزها به شکل گسترده ترى در سطح شهر فروخته مى شود 
و به دلیل زیبایى طرفدار دارد و از آن براى سفره هفت سین 

استفاده مى شود.
وى با اشاره به ویژگى هاى ماهى «زبرا» در مورد آثار زیست 
محیطى هشــدار داد و گفت: «زبرا» ماهى گوشتخوارى 
است که ممکن است به ســایر گونه هاى ماهى موجود 
در پیرامون خود حمله کند. بر اساس همین ویژگى حتى 
مشکالتى براى بقیه ماهى هاى آکواریوم ایجاد مى کند 
بنابراین تحت هیچ شرایطى نباید «زبرا» در آب هاى آزاد 
رها شود چون اکوسیستم آبى حو زه را تحت تأثیر خود قرار 

مى دهد و بقاى سایر گونه هاى آبزى را تهدید مى کند.

جمشــید جعفرپور، عضو کمیســیون فرهنگى مجلس 
شوراى اسالمى گفته است ســال نو شمسى بر خالف 
سال نو میالدى یا سال نو چینى، جذب گردشگر خارجى 

به همراه ندارد و این امر  نقطه ضعفى براى کشور است.
شاید جالب باشــد بدانید ایرانى ها تنها قومى نیستند که 
براى اســتقبال از عید نوروز مقدمه چینى مى کنند و در 
کشورهاى همســایه مان هم جشــن گرفته مى شود. 
اگرچه امروزه ایران خاص ترین خاستگاه نوروز است و به 
عنوان عید اصلى این قوم به حساب مى آید اما در دیگر 
کشورهاى دنیا مراســم دیگرى براى رسیدن بهار وجود 
دارد که یکى از جالب ترین آنها بهار چینى است. بهار چین 
با عید نوروز خودمان علیرغم وجود تفاوت ها شباهت هاى 

جالبى هم دارد.
سال نو در چین در میان زمســتان و در ایران در اول بهار 
جشن گرفته مى شود. اما هر دو را جشن بهار مى گویند و 
هر دو از فرا رسیدن بهار استقبال مى کنند. مردم دو کشور 
در این روزها با اعضاى خانواده دور هم جمع مى شــوند 
و غذاى مخصوص ســال نو مى خورند به بچه ها عیدى 
مى دهند که در فرهنگ هر دو کشــور پول مرسوم ترین 

عیدى است با این تفاوت که در فرهنگ ایران بزرگ ترها 
پول را به نشــانه برکــت در میان کتــاب مقدس قرآن 
مى گذارند و در فرهنگ مردم چین پول را در پاکت قرمز و 
به نشانه شانس به بچه ها مى دهند. با توجه به تنوع قومى 
در هر دو کشور هر منطقه آداب و رســوم خاص خود را 
دارند. در مناطق مختلف مردم دو کشــور در جریان عید 

فعالیت هاى مختلفى انجام مى دهند. 
در این ایام مسئولین شهرى مى کوشــند تا چهره شهر 
را براى شــهروندان و مســافران نوروزى تغییر دهند و 
شــاداب تر نمایند و حتى از این طریق بــه دنبال جذب 
گردشگر بیشتر نیز هستند. المان هاى متنوع با رنگ هاى 
شاد و بهارى خاطره اى شاد در ذهن مخاطب ایجاد خواهند 
کرد. در این المان ها از نمادهاى ســنت نوروز اســتفاده 
مى شــود و در میدان هاى اصلى شــهر به عنوان یکى 
از ورودى هاى شهر ســفره هفت سین طراحى و نصب 
مى شود. در بعضى از مکان ها مى توان المان هاى نورى 
و نورپردازى هاى زیبایى را نیز به همین مناسبت مشاهده 
کرد. این حرکت در صورتى که به خوبى هدایت شــود، 
مى تواند سهم مهمى در ارتقاى کیفیت این فضاها داشته 
باشد؛ به ویژه آنکه در سال هاى اخیر چنین فعالیت هایى 

عمومیت بیشــترى یافته و اغلب شهردارى ها برآنند که 
مراکز میدان هاى خود را مزین به پیکرهایى سازند. آذین 
بندى خیابان هاى شهرهاى مختلف در سراسر کشور به 
وســیله المان هاى نوروزى متنوع که توسط شهردارى 
انجام مى شود، نوروز بســیار متنوع و شادى را در سراسر 
شهرها خلق مى کند. ولى از ِقَبل آن توریستى جذب کشور 
نمى شود زیرا جشن هاى شهرى درخورى که باعث جلب 

و جذب گردشگر شود، تدارك دیده نمى شود.
البته این در حالى اســت که این جشــن باستانى، چهره 
چین را تغییر مى دهد. جشن سال نو چینى شبیه به هیچ 
جشن دیگرى نیست؛  نمایش رژه شگفت انگیز قایق ها، 
نمایش هاى محلى و بیــن المللى، آتش بــازى خیره 
کننده بر فراز بندرگاه، مســابقاتى که قلب را به تپش در 
مى آورند، رقــص اژدها هم کــه مهمترین خصوصیت 
بهار چینى هاست؛ اژدها براى چینى ها از اهمیت زیادى 
برخوردار است و در فرهنگ آنها جایگاه خاصى دارد و سایر 
رویدادها. خصوصًا در روز نخست ســال نو، صداى بلند 
ترقه ها و فشفشــه ها، طبل ها و سنچ ها در سراسر شهر 
طنین مى اندازند، در حالى که آتش بازى ها و چوب هاى 

مشتعل بامبو، آسمان را نور افشان مى کند.

این برنامه ها براى چینى ها آورده باالیى به همراه دارد 
در حالى که نوروز براى صنعت توریسم ما چیزى ندارد.

جمشــید جعفرپور، عضو کمیســیون فرهنگى مجلس 
شــوراى اســالمى مى گوید: اگرچه حرکت هایى انجام 
مى شود اما درخور و شایسته نیســت که بتوان آن را به 
عنوان یک تقویم بین المللى یا منطقه اى ثبت کرد که همه 
بدانند در ایام نوروز در ایران جشن هاى باشکوه و جذابى 
برگزار مى شود که مى توانند نوروز را در ایران به سر ببرند؛ 

بنابراین نقطه ضعفى محسوب مى شود.
او دلیل کمرنگ بودن این شور عمومى در ایران را برخى 
نگرش ها مى دانــد و ادامه مى دهد: متأســفانه برخى 
نگرش ها به مســئله نوروز به عنوان یــک فرصت نگاه 
نمى کند و آن را در تعارض با برخى مســائل دیگر مورد 
قبول، تلقى و قلمداد مى کند لذا در برابر آن شادى و نشاطى 
که واقعاً مورد نیاز جامعه ماست، مانع تراشى مى کند. عضو 
کمیســیون فرهنگى مجلس با بیان اینکه اگر مانعى در 
این میان وجود دارد موانع فرهنگى است،تأکید مى کند: 
مســئوالن باید کارى کنند؛ نوروز براى ما آورده و بهره 
گردشــگرى بین المللى ندارد ولى باید این امر در دستور 

کار قرار گیرد.

سال نو چینى و سال نو ایران؛ آورده آنها و آورده ما 

آیت ا... یزدى، رئیس شــوراى عالى جامعه مدرسین در 
دیدار رئیس سازمان تبلیغات اسالمى با ابراز گالیه از وضع 
نامناسب حجاب در جامعه و عرضه لباس ها و کاالهاى 
ضد ارزشى، گفت: دشمنان به دنبال این هستند که سبک 
جدیدى از پوشــش و رفت وآمد بانوان و دختران عرضه 

کنند و به تدریج به قداست قم آسیب برسانند.
به گزارش خبرگزارى «حوزه»، آیت ا... یزدى تأکید کرد: 
تبلیغ چهره به چهره تأثیر بیشترى دارد و فقط با بگیر و 

ببند و زندانى کردن و بازداشــت کردن دختران جوان، 
نمى شــود آنها را تربیت کرد؛ باید در درون خانواده کار 

فرهنگى صورت  گیرد تا آسیب ها ریشه کن شود.
استاد حوزه علمیه قم بر لزوم نظارت بیشتر والدین بر رفتار 
فرزندان تأکید کرد و گفت: دشمن درصدد است از طریق 
فضاى مجازى، ارتباطات خانوادگى را آســیب بزند و ما 
باید سعى کنیم ارتباطات خانواده ها را بر اساس معارف 

اسالم تقویت کنیم.

پژوهش ها براى ساخت مســتند «آیت ا... جنتى» ادامه 
دارد. 

یاسر فریادرس، رئیس مرکز مستند حوزه هنرى درباره 
ســاخت این مســتند گفت: پیش تر از اینهــا به دنبال 
ساخت مســتند «آیت ا... جنتى» بوده ایم اما بارها این 
پیشــنهاد مطرح شد و ایشــان نپذیرفتند؛ سرانجام هم 
آقاى کدخدایى، سخنگوى شوراى نگهبان میانجیگرى 

کردند تا این اتفاق بیافتد.
وى افزود: مراحل پژوهش و تحقیقات درباره زندگى آیت 
ا... و شناسایى کارگردان کاربلد و پویایى براى ساخت این 
مستند ادامه دارد. این کار قابلیت پخش تلویزیونى دارد و 
قاعدتاً قبل از پخش تلویزیون، همچون مستندهاى دیگر 
یک سیر حضور در جشنواره و اکران هاى دانشگاهى را 
خواهد داشت. احتماًال ســبک تولید ما به صورت پرتره 
خواهد بود و باید منتظر بمانیم درباره مراحل ســاخت و 

تولید با حضور کارگردان به یک جمع بندى نهایى برسیم.
رئیس مرکز مستند حوزه هنرى در پاسخ به این سئوال 
که چقدر تلویزیون در ساخت مستندها خصوصًا مستند 
«آیت ا... جنتى» شما را یارى کرده، افزود: یک مقدارى 
در گرفتن آرشیو، تلویزیون سختگیرانه رفتار مى کند، ما 
دوست داریم با تلویزیون متعامل تر باشیم چون خانه اول 
مستند حتماً تلویزیون است. براى همین مستند «آیت ا... 
جنتى» هم، تقاضاى آرشــیو و مصاحبه هاى تحقیقاتى 
دادیم و تنها کسى که بیشترین یارى را کرده سخنگوى 

شوراى نگهبان (عباسعلى کدخدایى) بوده است.
وى با اشــاره به اینکه امیدواریم تولید مستند «آیت  ا... 
جنتى» به سال 98 برسد، تصریح کرد: امیدواریم بسترها 
براى ساخت و تولید این مستند در سال 98 فراهم شود 
و البته حضور کارگردان مهم اســت تــا بدانیم چه نوع 

پرداختى براى تولید این اثر خواهیم داشت.

براى سفره هفت سین «زبرا» نخرید!تربیت با بگیر و ببند نمى شود 

مستند «آیت ا... جنتى» ساخته مى شود

محیا حمزه
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جمع آورى معتادان متجاهر
 در بویین میاندشت

علیرضا طاهرى، فرمانده انتظامى بویین میاندشـت 
گفـت: در ایـام نـوروز 98  در زمینه ارتقـاى امنیت و 
جلوگیرى از وقوع جرم و سـرقت از اماکن عمومى و 
منازل مردم، گشـت هاى نامحسوس پلیس انتظامى 

شهرستان دو چندان خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه براى جلوگیرى از سرقت منازل، 
معتادان متجاهـر در ایام نـوروز در شهرسـتان جمع 
آورى و به کمـپ ارجاع داده مى شـوند، افزود: ادارات 
فاقد نگهبان نیز براى جلوگیرى از سـرقت نسبت به 
نصب دوربیـن اقدام کننـد و از سـوى دهیارى ها نیز 
پایش تصویرى در ورودى  یا خروجى روستاها نصب 

شود تا سارقان سریع تر دستگیر شوند.

نصب کارت پستال هاى 
نوروزى در شهر

مدیر منطقه یک شـهردارى اصفهـان از نصب چهار 
کارت پسـتال نـوروزى در نقاط مختلـف این منطقه 
خبر داد و گفت: این کارت پستال ها در چهارراه هفتم 
محرم، میدان شهدا ابتداى چهارباغ پایین، پل شیرى 

و پل آذر نصب شده است.
مهین شـکرانى افزود: با نزدیک شـدن به ایـام آغاز 
سال جدید، براى زیباشدن شهر، سفره هفت سین در 
بخش هاى مختلف منطقه از جمله چهارراه وفایى، پل 

مارنان، پل فلزى و سى و سه پل نصب شده است.

توزیع 60 ُتن میوه در 
شهرستان نطنز

مدیر اداره تعاون روسـتایى شهرسـتان نطنـز گفت: در 
آستانه عید نوروز 60 ُتن سیب و پرتقال با قیمت مصوب 
در شهرستان نطنز توزیع مى شـود. مرتضى مهدى پور 
اظهار کرد: به منظور تنظیم بازار میوه شـب عید،60 تن 
سیب و پرتقال با قیمت مصوب در شهرهاى نطنز، بادرود، 

خالدآباد و طرق رود توزیع خواهد شد.

آران و بیدگل آماده میزبانى از 
مسافران نوروزى شد

فرمانـدار آران و بیـدگل گفـت: ایـن شهرسـتان بـا 
تمهید افـزون بـر 5000 نفر- شـب ظرفیـت اقامت 
براى پذیرایى از مسـافران نوروزى آماده شده است. 
اسماعیل بایبوردى افزود: ظرفیت اقامتى پیش بینى 
شـده براى نوروز امسـال بیش از سال گذشـته بوده 
و شـامل اقامتگاه هاى رسـمى، بقعه هـاى متبرکه، 

خانه هاى معلم و کالس هاى درس است.

تحقق80 درصد از بودجه 
سال 97 شهردارى اصفهان 

نایب رئیس شوراى اسالمى شـهر اصفهان گفت: بر 
اساس گزارش هایى که به شورا ابالغ شده، بیش از 80 
درصد بودجه امسال محقق شده که این نتیجه تالش 

شبانه روزى مدیران شهردارى است.
علیرضا نصر اصفهانى، سال 97 را سالى سخت براى 
شـهردارى معرفى و اظهار کرد: امیدوارم در روزهاى 
باقیمانده سـال شـاهد اتفاقات خوبى در شهردارى و 
مناطق شهرى باشیم تا تحقق بودجه در پایان سال از 

85 درصد نیز عبور کند.

رفع تصرف 97 مورد از 
اراضى ملى و دولتى استان

سرپرست اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان از 
آماده باش یگان حفاظت از اراضى استان در تعطیالت 
نوروز خبر داد و گفت: در سال جارى، 97 مورد اراضى 
ملى و دولتى اسـتان اصفهان بـه ارزش 663 میلیارد 

ریال رفع تصرف شد.
حمیدرضـا امیرخانـى اظهـار کـرد: اداره کل راه و 
شهرسازي در سال 97 نسبت به تعداد 68 فقره اجراي 
احکام، خلع ید و قلع وقمع به متـراژ 518 هزار و 593 
مترمربع به ارزش 480 میلیارد ریال اقدام کرده است.

خبر

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفــت: با توجه به 
بازگشــایى زاینده رود و شمار بیشــتر گردشگران در 
نوروز 98، گروه هاى ویژه پلیس بــه منظور افزایش 
امنیت مسافران و کاهش جرائم در حاشیه زاینده رود 

مستقر مى شوند.
مهدى معصوم بیگى افزود: این گــروه ها به صورت 
24 ساعته و به ویژه در پارك ها حضور خواهند داشت. 
وى اضافه کــرد: مأموران آشــکار و پنهــان پلیس 
در محــل هــاى شــلوغ و مراکــز خریــد حضور 
دارند تــا ارتــکاب جرم کاهــش یافته و از ســرقت

 پیشگیرى شود. 

معصوم بیگى به مردم توصیه کــرد: در هنگام خرید و 
پرداخت به وسیله کارت بانکى، سعى کنند کارت را در 
اختیار فروشندگان نگذارند و از اعالم رمز و به ویژه با 

صداى بلند بپرهیزند. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان تصریح کرد: ذخیره 
پول نقد، جواهر، طال، ســکه و ارز در خانه کار درستى 
نیست و شهروندان این گونه اموال را در اختیار صندوق 
امانات بانک قرار دهند. وى نصب دوربین مدار بسته، 
آیفون تصویرى، زنگ خطر و استفاده از نگهبان محله، 
مجتمع مسکونى و ادارى را به عنوان راهکارهایى براى 

کاهش جرائمى مانند سرقت نامید. 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
استان اصفهان گفت : 2000 برنامه و رویداد فرهنگى در 
تعطیالت نوروز متناســب با ظرفیت هاى مختلف استان 

اجرا مى شود.
فریدون اللهیارى افزود: تالش شــده با توجه به افزایش 
زمان تعطیــالت در نوروز 98، با برنامه ریزى مناســب و 
جلب همکارى هاى همه نهادهــاى اجرایى و فرهنگى، 
برنامه هاى متنوع فرهنگى را در 24 شهرســتان استان 
برگزار کنیم. وى اظهارکرد: ایــن برنامه هاى فرهنگى در 
قالب رویداد فرهنگى نوروزگاه، جشــنواره هاى غذاهاى 
سنتى، نمایشگاه هاى صنایع دستى، نمایشگاه هاى پوشاك 

سنتى و برگزارى جشنواره هاى معرفى آداب و رسوم اقوام 
محلى و عشایر ارائه خواهد شد. مدیرکل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
رویداد فرهنگى نوروزگاه به عنوان شاخص ترین برنامه، دوم 
فروردین در باغ موزه چهلستون آغاز مى شود و تا پایان نوروز 
ادامه مى یابد. به گفته اللهیــارى، این رخداد فرهنگى در 
اماکن مختلفى همچون چهلستون، میدان امام (ره)، شرق 
اصفهان و دیگر مناطق تاریخى و جاذبه هاى گردشگرى 
این استان، تا 12 فروردین ادامه مى یابد و شامل برگزارى 
نمایشگاه، رقص و آواز محلى، مراسم شاهنامه خوانى، تئاتر 

خیابانى و دیگر بخش هاى هنرى است. 

اجراى 2000 برنامه فرهنگى 
در ایام نوروز در اصفهان 

گشت ویژه پلیس
 در حاشیه زاینده رود 

معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: از ابتداى ســال تحصیلى جارى تاکنون، 
2469 فرد بازمانده از تحصیل و دانش آموز تارك تحصیل 

در استان شناسایى شده اند.
شــهین جوانى افزود: از این آمار، 1752نفر دانش آموز، 
تارك تحصیل و 717 نفر بازمانده از تحصیل هستند. وى 
با بیان اینکه تاکنون زمینه تحصیل 973 نفر از این افراد 
فراهم شده است، افزود: 1496نفر از آنها جذب آموزش و 

پرورش استان نشده اند. 
معاون آموزش ابتدایــى اداره کل آمــوزش و پرورش 
اصفهان، شمار افراد بازمانده از تحصیل و دانش آموزان 
تارك تحصیل در استان که از ســوى وزارت آموزش و 

پرورش اعالم شده است را 4669 نفر اعالم کرد و افزود: 
از این آمار، 1124 نفر بازمانده از تحصیل و3545 نفر تارك 
تحصیل هستند. وى با اشاره به تالش هاى انجام شده 
براى شناســایى این افراد گفت: تاکنون 717 نفر از افراد 
بازمانده از تحصیل از شــمار1124 نفر فرد اعالم شده از 
سوى وزارتخانه را شناسایى و 577 نفر را جذب کرده ایم. 
جوانى با اشاره به اینکه براى شناسایى و جذب این دانش 
آموزان مکاتبات زیادى با اداره کل ثبت احوال انجام شده 
اســت، تصریح کرد: به دالیل مختلف، اختالف زیادى 
بین آمار آموزش و پرورش استان و وزارتخانه درباره افراد 

بازمانده و تارك تحصیل استان اصفهان وجود دارد. 
وى با بیان اینکه این اداره کل تالش خود را براى انسداد 

مبادى بى سوادى در این استان به کار گرفته است، گفت: 
فراهم کردن زمینه تحصیل یک شهروند براى ما اهمیت 

زیادى دارد. 
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان  افــزود: به دلیل اهمیت ایــن موضوع، به رغم 
صرف هزینه هاى زیاد، 9 مدرسه این استان تنها با یک 

دانش آموز دائر است. 
جوانى، اختالالت یادگیــرى را یکى از مهمترین عوامل 
ترك تحصیل دانش آموزان عنوان کرد و گفت: توســعه 
مراکز رافع اختالالت آموزشى، در دستور اداره کل آموزش 
و پرورش استان قرار دارد و این مراکز از 23 مرکز در سال 

93 به 34 مرکز در سال 97 افزایش یافته اند.

معاون آموزش ابتدایى آموزش و پرورش استان:

2400 بازمانده از تحصیل
 در اصفهان شناسایى شدند

رئیس شوراى اسالمى شهر شــهرضا گفت: پس از 
ابالغ طرح جامع شهر شهرضا، 55 هکتار از محدوده 
قانونى شهر کاسته شــد که این مسئله مشکالتى را 

ایجاد کرده است.
کمال خدادادى اظهارکرد: این مسئله، مشکالتى را 

براى شهردارى و شهروندان ایجاد کرده است.

وى با بیان اینکه الزم اســت در خصوص کمیسیون 
ماده 5 قانون شــهردارى ها اختیارات بیشــترى به 
شهردارى ها داده شــود، اضافه کرد: کاسته شدن از 
محدوده قانونى شــهرضا در طرح جامع شــهرى در 
حالى اســت که همین طرح نیــز نیازمند اصالحات 

زیادى است.

کاسته شدن55 هکتار از محدوده قانونى شهرضا 

رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان از افزایش 2 تا 3 
برابرى قیمت پارچه پیش از عید نوروز خبر داد و گفت: 
پارچه هاى تولید داخل به علت گران شدن مواد اولیه 
و پارچه هاى وارداتى به واسطه نوسانات ارزى، در چند 

ماه اخیر گران شده است.
احمد تقى زاده اظهار کرد: مشکالت اقتصادى کشور 
بر بازار پارچه تأثیر داشــته و با کمبود پارچه روبه رو 

هستیم.
وى با اشاره به اســتقبال مردم از بازار نوروزى پارچه 
افزود: البته اکنون بازار کمى از حالت رکود خارج شده 

 اما مانند سال گذشته نیست.
رئیس اتحادیه پارچه فروشــان اصفهان با بیان اینکه 
استقبال مردم نسبت به سال هاى قبل کم شده است، 

گفت: مشــکالت اقتصادى کشور موجب تغییر رفتار 
مصرف کننده شــده،  چراکه قیمت مطلوب و تأمین 

کاال موجب مصرف گرایى شده  بود.
رئیس اتحادیه پارچه فروشــان در ارتباط با مهمترین 
مشــکالت صنف خود بیان کرد: کمبــود، تأمین و 
افزایش قیمت مــواد اولیه تولید پارچــه و از طرفى، 
اجراى 120 درصدى قانون، از بزرگ ترین معضالت 

ما محسوب مى شود.
تقى زاده با بیان اینکه قادر به تولید بسیارى از پارچه ها 
در کشور نیستیم تصریح  کرد: تمام پارچه هاى کشور 
که مواد اولیه تولید پوشاك هســتند، ایرانى نیست و 
این به علت به روز نبودن ابزارهــا و  تکنولوژى و نبود 

مواد اولیه است.

افزایش 2 تا 3 برابرى قیمت پارچه

مدیرعامل شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان از 
رســیدن جریان آب زاینده رود با آغاز تعطیالت به شهر 
اصفهان خبر داد و گفت: استمرار جریان رودخانه زاینده رود 

تا اواسط خرداد ادامه دارد.
مســعود میرمحمدصادقى اظهارکرد: براساس جلسات 
اخیر، تصمیم بر این شد که خروجى آب سد زاینده رود یک 

روز پیش از آغاز سال جدید افزایش یابد.
وى افزود: براین اســاس، از ابتــداى تعطیالت آب را در 
رودخانه زاینده رود و در ســطح شــهر اصفهان خواهیم 

داشت.
مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: 
این آب به آب کشت پاییزه کشاورزان وصل مى شود و با 
این حساب، تا اواســط خردادماه آب در زاینده رود جارى 

خواهد بود.
میرمحمدصادقى بیان کرد: همــه تعهدات خود را براى 
کشت کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان عملى کرده 
و همچنین آب شــرب را که اهمیت فراوانى دارد، تا آخر 
سال آبى یعنى پایان تابستان پیش رو تأمین خواهیم کرد.

زاینده رود تا اواسط خرداد جارى مى ماند

شــهردار اصفهان گفت: پمپ گازوئیل پایانه صفه با 
اعتبارى بالــغ بر 1/5 میلیارد تومان، طى شــش ماه 
آینده افتتاح مى شود. قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: این 
جایگاه براى 150 دســتگاه اتوبوس که در این پایانه 
فعال هســتند، روزانه 75 هزار لیتر گازوئیل سوخت 
رســانى خواهد کرد. وى ادامه داد: به گونه اى برنامه 

ریزى شده تا در زمان هایى که اتوبوس هاى پایانه هاى 
مسافربرى از جایگاه استفاده نمى کنند، اتوبوس هاى 

شهرى بتوانند براى سوختگیرى استفاده کنند.
شهردار اصفهان تأکید کرد: با کمک جدى مسئوالن 
مربوطه، تا شش ماه آینده شاهد سوختگیرى نخستین 

اتوبوس در این جایگاه خواهیم بود.

افتتاح پمپ گازوییل صفه تا 6 ماه آینده

رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان گفت: 
بازارچه هاى خیریه اى به منظور کمک به محرومان در 

آستانه عید نوروز گشایش مى یابد.
شهریار انصارى طادى اظهارکرد: برگزارى پنج بازارچه 
خیریه در آســتانه ســال نو به همت اعضاى جوان این 
جمعیت در کانون هــاى دانشــجویى، دانش آموزى و 
غنچه هاى هالل، با هدف حمایــت از بیماران خاص و 

کمک به نیازمندان ایجاد شده است.

وى با اشاره به برپایى ســه بازارچه خیریه دیگر توسط 
کانون هاى دانش آموزى و غنچه هاى هالل تحت عنوان 
«مدارس بشر دوستى» تصریح کرد: در این بازارچه، انواع 
دست ســاخت هاى دانش آموزى اعم از معرق، بافتنى، 
صنایع دستى، هنرهاى تجسمى، وسایل تزیینى، لوازم 
التحریر، انواع غذاها و آش هاى محلى در معرض نمایش 
قرار داده شده که عواید حاصل از فروش این محصوالت، 

به دانش آموزان بى بضاعت اهدا مى شود.

گشایش بازارچه هاى خیریه در آستانه نوروز 

شهردار انارك گفت: شهر انارك با شب هایى نزدیک 
به زمین که راوى قصه راه شب مسافران و جهانگردان 
است، مسافران زیادى را از مناطق کشور به سوى خود 

مى کشاند.
ســبحانى نســب با اشــاره به بافــت انــارك بیان 
کرد:دیوار هاى بلند خشتى، سقف هاى گنبدى طاق و 
چشمه دار و بادگیرها، کاروانسرا، رباط مشجرى، موزه 

مردم شناسى، شن زارها، کویر ریگ جن، قدیمى ترین 
معدن ایران مربوط به دوره ساسانیان و... نشان از وجود 

تمدنى کهن در این شهر دارد.
وى افزود:شهردارى انارك در ویژه برنامه هایى سعى 
بــر آن دارد که عالوه بــر احیا و حفظ آثــار قدیمى و 
پاسداشــت و تکریم چهره هاى فرهنگــى و معماران 
این شــهر کهن، قدردان چهره ها و شــخصیت هاى 

حال حاضر شــهر که تالششــان در جهــت بهبود، 
احیا و پیشــرفت فرهنــگ و تمدن انارك ســتودنى

 است باشد. 
 وى جاذبه طبیعى شب هاى انارك را به دلیل کویرى 
بودنش، غیر قابل توصیف دانســت و گفت:شب هاى 
پرستاره انارك، دنیایى زمینى در بستر آسمان را براى 

هر ببینده اى نقش مى بندد.

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان گفت: به منظور تســهیل رفت و آمد 
شهروندان در روزهاى پایانى سال، 15 خط اتوبوسرانى اصفهان در چند روز آخر سال تا 

ساعت 24 سرویس دهى مى کنند.
قدرت ا... افتخارى با اشاره به اینکه خدمات رسانى اتوبوســرانى براى ایام نوروز از 15 
اسفندماه آغاز شده و تا 17 فروردین به صورت ویژه ادامه دارد، اظهار کرد: خطوط منتهى 
به میادین اصلى شهر و مسیرهاى پرتردد مثل میدان نقش جهان، میدان آزادى، انقالب 
و... که در روزهاى عادى تا ساعت 22 سرویس دهى مى کنند، در روزهاى پایانى سال تا 

ساعت 24 شهروندان را جابه جا خواهد کرد.

در چند روز پایانى سال صورت مى گیرد؛

سرویس دهى 15خط اتوبوسرانى تا ساعت 24 

شب هاى پرستاره انارك را از دست ندهید
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سیستم ردیف
شماره انتظامىرنگشماره شاسىشماره موتورخودرو

989ق13/61-0112757128576400909پیکان1

59 277 تهران م-24221692422169پژو 2405

وانت 3
352 ع 23/41-151630814515139567پیکان

128 ب 83/24-141610287014141860پیکان4

وانت 5
326 م 13/38-64974836059858پیکان

142س13/51-0083418013038رنو6

وانت 7
844ل13/24-64947456743467پیکان

659ج43/61-111601579115443361پیکان8

161س13/51-1248419352016226656پژو 9405

نظر باینکه تعداد 31 دستگاه خودرو موجود در پارکینگ هاى شهرستان اصفهان (شامل باغ فردوس- تمرکز جنوب- ارغوانیه- شرق- روشن دشت- جلوان- شاهد- امیر- شاهد- نصر)  
بشرح ذیل بدلیل عدم مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش مى باشد، از کلیه مالکین وسائط نقلیه مزبور درخواست مى شود حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ 

صدور آگهى، جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت به اداره آگاهى شهرستان اصفهان مراجعه نمایند.

آگهى ابالغ

سیستم ردیف
شماره انتظامىرنگشماره شاسىشماره موتورخودرو

785ب71/38طوسى2232800103180701783پژو آردى7140

947ب81/27سفید0217611442275128053پراید7141

117ط13/81سفید007709591442273102369پراید7142

884ل43/51نقره اى14515091482285141437پراید 7143141

616د12/28سبز2232792337179724219پژو  آردى7144

وانت 7145
783هـ23/59سفید151750141275901084پیکان

351هـ23/69سفید111602013315454825پیکان7146

وانت 7147
679هـ23/56سفید11487077639059643پیکان

پیکان 7148
636ج14/97سفید1112793352779437136سوارى

635م13/75خاکسترى1412279666096مخدوشپراید7149

268هـ23/99سفید004733991412282935812پراید7150

725هـ23/27آبى1231701682270121762پیکان7151

884د24/32سبز1178500301513497020پژو آردى7152

859س63/15قرمز24678224495رنو7153

375د13/44طوسى2232791753379719211پژو آردى7154

32376 اصفهان 14بژ--ژیان7155

985ق13/95نقره اى1412285201037فاقد موتورپراید7156

838و13/57سفید111601380614446359پیکان7157

579س14/69طوسى8060128113313824پیکان7158

645ب49/38سفید1115817857581580757پیکان7159

661هـ 13/14نقره اى20152711412286125393پراید7160

وانت 7161
922ج23/78سفید1151782111778940420پیکان

226ج13/71سفید111277274730077430214پیکان7162

وانت 7163
661ج43/46کرممخدوشمخدوشپیکان

323ق73/29سفید141631407216208495پیکان7164

176ج13/41بژ1248405468114515649سمند7165

163د25/36سفید112721033572414762پیکان7166

نظر باینکه تعداد 85 دستگاه خودرو موجود در پارکینگ فتح سپاهان شهرستان فالورجان بشرح ذیل بدلیل عدم مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش مى باشد، 
از کلیه مالکین وسائط نقلیه مزبور درخواست مى شود حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور آگهى، جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت به 

اداره آگاهى شهرستان فالورجان مراجعه نمایند.

آگهى ابالغ

567ب53/63آبى190921804112912اپل کورسا7167

478ى23/84سبز-2252780149پژو 7168405

123و23/14سبز2232780679478707296پژو 7169

812ل13/47سفید011275560600075558146پیکان7170

میتسوبیشى 7171
881د13/35نقره اى454566004437گاالت

823د43/62نقره اى3290811499681215166سمند7172

861ب18 شهرکردسبز132147111412280685204پراید7173

585ب71/94سفید1146532039581رنو7174

174هـ23/17سبز1178408773313489911پژو آردى7175

656هـ23/53سفید1112804598080448740پیکان7176

486د23/21آبى0118990514122845524837پراید7177

نوك 0217580029075رنو7178
287س13/55مدادى

959ج43/39سفید3348351338642تویوتا7179

838س13/21سرمه اىمخدوش12484039954پژو 7180405

741س81/23سبز77310864مخدوشپژو 7181405

386ل32/25نقره اى1412285793746فاقد موتورپراید7182

598هـ23/36سفید0141640334417245725پیکان7183

وانت 7184
436ج43/31سفید01575067340075906727پیکان

725ب45/45سفید011311081412284511642پراید7185

17849 تهران طسبز4059914611144343پیکان7186

355س23/53قرمز002647191412280729635پراید7187

527ن13/36سفید1112760535476409190پیکان7188

117ب71/38سفید141610896814144740پیکان7189

وانت 7190
335ع23/12آبى159013425317131تویوتا

432 هـ23/84سفید112740644474406414پیکان7191

914هـ23/58سفید1112795062979456205پیکان7192

467ى23/53سفید112610057115449052پیکان7193

263ب49/58سفید1112800057080420627پیکان7194

-سفید80165079987مخدوشدوو7195

561ب49/56طوسى241730125373013563پژو 7196405

سوارى 7197
295ق13/73طوسى2232770119677701253پژو آردى

137ب43/29طوسى251720124772302722پژو 7198405

پیکان 7199
573ص58/17سفیدمخدوش11127952609سوارى

952ى23/65سفید11601789414447075پیکان7200

156ب84/91سفید112754204975539947پیکان7201

925ى13/12سفیدفاقد شمارهفاقد موتورپراید7202

225ط13/44مشکى225280108170080310949پژو 7203405

سوارى 7204
66735 اهواز 11کرم3525845000286تویوتا

586ن63/58سفید1128203924482561991پیکان7205

-سفید-656787پراید7206

511هـ23/28عنابى225682200582019104پژو 7207405

-زرد0042567384100رنو7208

وانت 7209
247ل24/22سفید1148605078631645147پیکان

-سفید112740645574404377پیکان7210

-سفید1115825033082439779پیکان7211

365م13/93سفید1238700057770108856پیکان7212

-کرم-41600160015569پیکان7213

-مشکى5981607003613رنو7214

-آبى21508783069مزدا وانت7215

11126 یاسوج 11سفید943030287129483پیکان7216

وانت 7217
-سفید1516404069159933پیکان

824ب71/14سفید1248917940538586پژو 7218405

-مشکى303778176353پروتون7219

286ص44/66مشکى9411869681630743پژو 7220206

286س13/82سبز6009567410296522پیکان7221

281هـ23/17سفید112650621319478349پیکان7222

-سفید1112764571776449478پیکان7223

وانت 10
297ص73/62-151640325616160024پیکان

882ص27/21-12487167184010879پراید11

715ط55/94-1128304664583444186پیکان12

497ط13/67-1241720042072008222پژو 13405

218س13/91-0105165519651پراید14

وانت 15
826ع23/12سبز151600897212085479پیکان

734هـ13/57سفید0106019017101رنو16

944د13/76سفید1112810152481414617پیکان17

وانت 18
784ج37/ تهران 11آبى01517230151723شورلت

جیپ 19
21329 بابل 11آبى0331813908837توس

544م43/43-84575660652362پژو 20206

854د41/19-00771093442273102420پراید21

بى ام و 22
295ى32052469505246950-23/52

676ل13/43سفید599888369210147پیکان23

626ص13/52--11518118901پیکان24

354م23/21--01516324136پیکان25

356م13/32--1426301264پیکان26

836ص13/97--014504وانت مزدا27

297د55 اصفهان-13367694141228833216پراید28

وانت 29
523ق13/67-80650028991073970پیکان

وانت 30
949ع33/59-151622296014125663پیکان

وانت 31
442 هـ23/31---پیکان
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آگهى تجدید مناقصه نوبت دومنوبت دوم

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

شهردارى درچه در نظر دارد بر اساس بودجه پیشنهادى سال 1398 و مصوبه شماره 97/1030/ش مورخ 1397/10/01 "وظائف خدمات امور 
شهر" را از طریق مناقصه عمومى به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

سپرده/ریالمبلغ اولیه/ ریالشرحردیف
30/000/000/0001/500/000/000واگذارى تنظیف، رفت و روب و حمل زباله شهرى1
6/600/000/000330/000/000اجراى پروژه حفظ و نگهدارى فضاى سبز و تأسیسات مربوطه2
3/600/000/000180/000/000رفع تخلفات ساختمانى و سد معبر3

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ و نوع تضمین شرکت در تجدید مناقصه: با توجه به تصویب  نامه شماره 123402/ت50659هـ- 
مورخ 1394/09/22 هیأت وزیران موضوع آیین نامه تضمین معامالت دولتى، تضمین شرکت در مناقصه ها بر اساس شرح جدول فوق براى 
هر یک از پروژه ها تعریف و تعیین مى گردد (در ضمن شماره حساب 0215433558004 جهت انجام واریز نقدى سپرده شرکت در مناقصه 

اعالم مى شود)
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: تا مورخ 98/01/24

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهردارى: تا ساعت 12 روز یک شنبه مورخ 1398/01/25
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 1398/01/25 در ساختمان ادارى شهردارى درچه

نحوه اجراى پروژه و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك تجدید مناقصه و ضمائم آن درج گردیده است.
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

آدرس دریافت اسناد مناقصه: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى
وب سایت شهردارى: www.dorchecity.ir تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18

بازیکنان تیم مــس کرمان در جریان بــازى با مس 
رفسنجان شادى گل عجیبى را به نمایش گذاشتند.

تیم هاى مســى فوتبال ایران در کرمان دیدار هفته 
بیست و هشتم خود در لیگ دسته اول را برگزار کردند 
که در نهایت رفســنجانى ها همنام کرمانى خود را با 

نتیجه 2 بر یک شکست دادند.
در جریان این مسابقه بازیکنان مس کرمان شادى گل 
عجیبى را به نمایش گذاشتند. مسى ها که قبل از بازى 
براى یک شــادى گل جدید برنامه ریزى کرده بودند، 

وقتى در دقیقه 55 توسط مهدى تیکدرى گل تساوى 
را وارد دروازه مس رفسنجان کردند به کنار زمین رفتند 

تا برنامه شان را اجرا کنند.
آنها قبل از بازى تعدادى  دوچرخه کنار زمین گذاشــته 
بودند و بعد از گلزنى دوچرخه ها را برداشتند و ثانیه هایى 
دوچرخه سوارى کردند تا به این شکل خوشحالى خود از 
زدن گل تساوى را نشان دهند. این نوع شادى گل یک 
نوآورى محسوب مى شود که شاید بتوان گفت عجیب 

ترین شادى گل تاریخ فوتبال ایران بوده است.

سپاهان در هفته بیســت و دوم رقابت هاى لیگ برتر 
در اهواز مهمان فوالد بود و در شرایطى که فاصله اى 
با برترى یک گله در این دیدار نداشت، در دقیقه 81 
دروازه اش توسط حسن بیت ســعید باز شد تا کار با 

تساوى  1-1 خاتمه یابد.
 با این گل فوالد، دروازه ســپاهان پس از گذشــت 
770 دقیقــه در جریان بازى باز شــد. پیــش از این 

آخرین گل خــورده ســپاهان در جریان بــازى به 
دیــدار مقابــل ماشین ســازى در هفته ســیزدهم

 برمى گشت.
در این مدت سپاهان سه گل از روى ضربات پنالتى و 
یک گل از روى ضربه ایستگاهى دریافت کرده بود که 
برخى از آنها در کارشناسى هاى انجام شده تصمیمات 

اشتباه داوران بوده است.

سرمربى ســپاهان از برنامه تیمش در تعطیالت نوروز، بازى با 
فوالد و بازى پیش رو مقابل ذوب آهن صحبت کرد.

امیر قلعه نویى در خصوص شرایط سپاهان اظهار کرد: شرایط خوبى 
داریم و تمرینات را پیگیــرى مى کنیم. مصدومان ما یا آماده بازى 
هســتند و یا تا دیدار بعدى مقابل ذوب آهن آماده خواهند شد و 

مشکلى از بابت بازیکن نداریم.
وى افزود: به لطف دوستان ســازمان لیگ که برنامه ریزى 
کردند ما تقریبًا مى توان گفت تعطیــالت نداریم چرا که 
در مقطعى که باید با ذوب آهن بازى مى کردیم به دلیل 
بازى آسیایى این تیم بازى ما را به تعویق انداختند. ما 
سه شنبه(فردا) تمرین را تعطیل مى کنیم و پنج شنبه 
دوباره تمرین خواهیم داشــت تا آماده بازى با ذوب 

آهن شویم.
سرمربى ســپاهان در ادامه گفت: خود مسئوالن 
ســازمان لیگ هم وقتى به ما گفتند قرار اســت 
بازى با ذوب آهن به تعویق بیافتد گفتند شــما 
ضرر مى کنید و حــق را به ما دادنــد ولى ذوب 
آهن نماینده ایران در آســیا بود و وظیفه داریم 

حمایت کنیم.
قلعه نویى در مورد رقابت فشرده باالى جدول 
هم عنوان کرد: این از جذابیت هاى فوتبال ما 
محسوب مى شود و نشان مى دهد چقدر لیگ 
پویا و خوبى داریم. بازى این هفته ما مقابل فوالد 

از  بهترین بازى هایى بود که در سال هاى اخیر دیده بودم. یکى 
جایى که هم وضعیت چمن و ورزشگاه خوب بود، هم میزبانى خوب 
بود، هم تماشــاگران فضاى خوبى ایجاد کردند و هر دو تیم بازى 
خوبى از خودشان به نمایش گذاشتند و یک فوتبال هجومى را شاهد 

بودیم که در طول 90 دقیقه هر دو تیم برد مى خواستند.
سرمربى سپاهان در مورد شانس قهرمانى تیمش در این فصل گفت: 
سپاهان پر افتخارترین تیم لیگ برتر است ولى دو سال بود که وضعیت 
خوبى در لیگ برتر نداشت و حاال به لطف خدا و زحمت بازیکنان به 
کورس قهرمانى برگشته است. ما شرایط برابرى با تیم هاى کورس 
جدول نداریم و از نظر هزینه تیم چهارم یا پنجم لیگ هستیم. از طرفى 
اگر نگاه کنید پرسپولیس چهارمین فصلى است که با این کادر فنى 
فعالیت مى کند و یا اســتقالل از فصل گذشته کادر فنى خود را حفظ 
کرده و در این تیم جا افتاده اند ولى سپاهان تغییراتى داشته و به این 

علت  کار سخت ترى نسبت به آنها داشته است. 
وى در مورد حواشــى اخیر و واکنش چنــد داور به 
صحبت هاى او در نشســت خبرى هم گفت: در این 
مورد صحبت هایم را انجام دادم و حرف جدیدى براى 

گفتن ندارم.

هفته گذشته خبرى شوك آور در رســانه ها منتشر شد 
که سرپرســت و تدارکات یکى از تیم هاى مدعى لیگ 
دسته دوم فوتبال کشورمان در حین تبانى با بازیکن تیم 
حریف در شب قبل از بازى دستگیر شدند. کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال خیلى زود و قاطعانه به این قضیه ورود 
کرده و با صدور اطالعیه اى روى خروجى سایت رسمى 
فدراســیون مهر تأییدى بر این خبر منتشره زد و خبر از 

برخورد سخت با متخلفان و پدیده شوم تبانى داد.
در هفته گذشته سرپرســت و تدارکات یکى از تیم هاى 
مدعى صعود شب قبل از بازى حساس با یکى از بازیکنان 
تیم حریف قرار مالقات گذاشته و در این مالقات حضورى 
به وى پیشنهاد تبانى در این بازى حساس را مى دهند که 
با هوشیارى کامل این بازیکن مکالمه آنها ضبط مى شود 
و در اختیار مسئولین باشگاه خودى و مراجع قضائى قرار 
مى گیرد؛ باشــگاه مزبور نیز بالفاصله قضیه را به کمیته 
اخالق گزارش مى دهد و با هماهنگى آنها و درحالى که 
فرداى آن روز در یکى از میادین ورزشــى قرار مالقات 
حضورى مجدد را ترتیب داده بودند، آقاى سرپرســت و 
تدارکات تیم مدعى با همکارى باشگاه و کمیته اخالق با 
مراجع قضائى توسط مأموران انتظامى دستگیر مى شوند.
بررسى ها و کنکاش در این مورد نشان مى دهد این مورد 
اولین اقدام تبانى تیم مورد نظر نبوده و موارد دیگرى نیز از 

این تیم لیگ دویى شنیده  شده و در دست بررسى است.
مدیرعامل مقاومت تهران در گفتگوى تلفنى با یکى از 
برنامه هاى تخصصى ورزش سیما صحبت هاى جالبى را 
مطرح کرده و با اشاره به پیشنهاد سکه هاى طال از سوى 
تیم صدرنشین لیگ2 اظهار کرد: «سرپرست یک تیم 
لیگ دویى به مدافع ما پیشنهاد پنج سکه داده تا در دیدار 

رودررو پنالتى بدهد و اخراج شود.»
اسماعیل گودرزى در بخش دیگرى از سخنان خود راز 
اقدام به تبانى دیگرى از سوى تیم صدرنشین لیگ 2 را 
برمال ساخت و گفت: «فصل گذشته نیز تیم مورد نظر 
در اقدامى مشابه با پیشــنهاد مالى هنگفت به تیممان، 
خواهان واگذارى نتیجه در زمین مســابقه شد، کمیته 
اخالق فدراســیون به شــکل ویژه دنبال پیگیرى این 

پرونده است.»
وى با اشــاره به تطمیع مالى رقباى مستقیم داماش و 
مقاومت از سوى تیم مورد اشــاره بیان کرد: «بازیکنان 
یکى از تیم ها در بــازى رودررو مقابــل داماش و تیم 
مقاومت مدام در حالى فحاشى بودند این در حالى است 
که چهار بازیکن، سرمربى و سرپرست همان تیم مقابل 
تیم صدرنشین لیگ به شهر تیم میزبان سفر نکردند و تیم 
صدرنشین با سه گل به پیروزى دست یافت، بدون شک 
در چند بازى این اتفاق و پیشنهاد به تیم ها داده شده ولى 
باشگاه مقاومت یک باشگاه نظامى است و با این مسائل 

برخورد جدى مى کند.»
مدافع مقاومت تهران نیز در گفتگوى اختصاصى با یکى 
از روزنامه هاى کشور با تأیید این موضوع به توضیح کامل 
آن پرداخته و عنوان کرد که به طور غیرمستقیم از طریق 

برخى ها برایش پیغام هاى تهدیدآمیز هم فرستاده اند.
باشگاه مقاومت تهران تنها تیم در کورس صعود به لیگ 
دسته اول در گروه الف مسابقات نبوده که مورد فحاشى 
بازیکنان یکى از تیم هاى لیگ دویى قرارگرفته است، 
داماش گیالن سفرى عجیب به این شــهر داشته و با 
فحاشى هاى گسترده تیم این شــهر مواجه شد، این در 
حالى است که در رشــت، بازیکنان تیم مورد نظر مورد 

استقبال هواداران پرشور داماش گیالن قرار گرفتند.
مدیرعامل باشگاه داماش گیالن در گفتگو با «فارس» با 
اشاره به اتفاقات عجیب وغریب در بازى مقابل استقالل 
اهواز اظهار کرد: «انتظار اجراى عدالت از سوى کمیته 
اخالق و کمیته انضباطى را داریم و باید جلوى ناپاکى ها 
در فوتبال گرفته شــود، داماش یک باشگاه خصوصى 
است و به سختى و با هزاران مشــقت تیم خود را روانه 

مسابقات مى کند.»
محمدمهدى الطافى با تأکید بر اجراى عدالت از سوى 
کمیته هــاى اخــالق و انضباطى فدراســیون فوتبال 
خاطرنشان کرد: «با تیم داماش در اهواز به بدترین شکل 
ممکن برخورد شــده و 90 دقیقه مــورد توهین و الفاظ 
ناشایست قرار گرفتیم، شنیدن این الفاظ ناشایست وقتى 
دردآورتر بود که بدانیم در بازى رفت به بهترین شــکل 
ممکن از تیم استقالل اهواز میزبانى کرده و بازى بدون 

حاشیه به پایان رسید.»
وى راز توهین بازیکنان را با جمالتى کوتاه برمال ساخته 
و گفت: «بعدها باخبر شدیم که از سوى تیم صدرنشین 
لیگ براى تیــم لیگ دویى پاداش در نظر گرفته شــده 
بود و ســعى در بر هم زدن جریان بازى داشتند، عجیب 
اینکه هفته بعد سرمربى و چند بازیکن این تیم  از سفر و 
رویارویى با تیم پاداش دهنده سرباز زدند، ماجراى بازى 
مقاومت هم که کامًال برمال شده است و ازاین رو انتظار 
داریم کمیته اخالق در مورد ســایر بازى ها و هر آنچه 
ممکن است به تبانى انجامیده باشد به طور دقیق پیگیرى 

و موشکافى کند .»

جزییات تبانى در لیگ 2

راز سکه هاى طالیى برمال شد

مدیرعامل مقاومت تهران در گفتگوى تلفنى با یکى از 
برنامه هاى تخصصى ورزش سیما صحبت هاى جالبى را 
مطرح کرده و با اشاره به پیشنهاد سکه هاى طال از سوى 
کرد: «سرپرست یک تیم تیم صدرنشین لیگ2 اظهار

لیگ دویى به مدافع ما پیشنهاد پنج سکه داده تا در دیدار 

دسته اول در گروه الف مسابقات نبوده که مورد فحاشى 
بازیکنان یکى از تیم هاى لیگ دویى قرارگرفته است، 
به این شــهر داشته و با داماش گیالن سفرى عجیب

فحاشى هاى گسترده تیم این شــهر مواجه شد، این در 
حالى است که در رشــت، بازیکنان تیم مورد نظر مورد 

داریم کمیته اخالق در مورد ســایر بازى ها و هر آنچه
ممکن است به تبانى انجامیده باشد به طور دقیق پیگیرى

و موشکافى کند .» م
ت
ل

قلعه نویى:

 شرایط سپاهان با سایر 
مدعیان قهرمانى برابر نیست

سرمربى ســپاهان از برنامه تیمش در تعطیالت
فوالد و بازى پیش رو مقابل ذوب آهن صحبتک
امیر قلعه نویى در خصوص شرایط سپاهان اظهار ک
داریم و تمرینات را پیگیــرى مى کنیم. مصدومان
هســتند و یا تا دیدار بعدى مقابل ذوب آهن آم

مشکلى از بابت بازیکن نداریم.
وى افزود: به لطف دوستان ســازمان لیگ
کردند ما تقریبًا مى توان گفت تعطیــالت
در مقطعى که باید با ذوب آهن بازى مى
بازى آسیایى این تیم بازى ما را به تعو
سه شنبه(فردا) تمرین را تعطیل مى ک
دوباره تمرین خواهیم داشــت تا آم

آهن شویم.
سرمربى ســپاهان در ادامه گفت
ســازمان لیگ هم وقتى به ما گف
بازى با ذوب آهن به تعویق بیاف
و حــق را به ما د مى کنید ضرر
آهن نماینده ایران در آســیا بو

حمایت کنیم.
قلعه نویى در مورد رقابت فشر
هم عنوان کرد: این از جذابیت
محسوب مى شود و نشان مى
پویا و خوبى داریم. بازى این هفت

از  بهترین بازى هایى بود که در سال هاىیکى 
جایى که هم وضعیت چمن و ورزشگاه خوب بود، ه
بود، هم تماشــاگران فضاى خوبى ایجاد کردند و
خوبىاز خودشان به نمایش گذاشتند و یک فوتباله
0بودیم که در طول90 دقیقه هر دو تیم برد مى خواستن
سرمربى سپاهان در مورد شانس قهرمانى تیمش در
سپاهان پر افتخارترین تیم لیگ برتر است ولى دو سال
خوبى در لیگ برتر نداشت و حاال به لطف خدا و زح
برگشته است. ما شرایط برابرىبا کورسقهرمانى
جدول نداریمو از نظر هزینه تیم چهارم یا پنجم لیگ
اگر نگاه کنید پرسپولیس چهارمین فصلى است که
فعالیت مى کند و یا اســتقالل از فصل گذشته کادر

تغییراتى این تیم جا افتاده اند ولى سپاهان کرده و در
علت  کار سخت ترى نسبت به آنها داشته اس
واکنش مورد حواشــى اخیر و وى در
صحبت هاى او در نشســت خبرى
مورد صحبت هایم را انجام دادم و حر

گفتن ندارم.

قلعه نویى:

 شرایط سپاهان با س
مدعیان قهرمانى برابر

عجیب ترین شادى گل فوتبال ایران

باالخره سپاهان در جریان بازى گل خورد

تیم ملى کشتى آزاد ایران (تیم زیر 23 سال)  در فینال 
جام جهانى مقابل روسیه شکست خورد و به مقام نایب 

قهرمانى رسید.
رقابت هاى جام جهانى کشتى آزاد از صبح روز شنبه در 
شهر یاکوتسک کشور روسیه آغاز شد که تیم ایران در 
نخستین دیدار خود مقابل تیم مغولستان با نتیجه 9 بر 
یک به پیروزى رسید. تیم کشورمان در دومین بازى 
نیز مقابل آمریکا با نتیجه 5 بر 5 و امتیاز مثبت 21 بر 
18 مقابل تیم آمریکا پیروز شد و در سومین بازى خود 
مقابل گرجســتان با نتیجه 8 بر 2 به پیروزى رسید و 

فینالیست شد.
تیم ایران در دیدار فینال با نتیجه 9 بر یک مقابل روسیه 

شکست خورد و به مقام نایب قهرمانى رسید.

رئیس فدراسیون بین المللى فوتبال از ایران به عنوان 
مشترى دائمى جام جهانى یاد کرد.

جیانى اینفانتینو در هنگام برگزارى نشست خبرى پس 
از برپایى کنســول فیفا از تیم ملى فوتبال کشورمان 

تمجید کرد.
وى در دفاع از افزایش تعــداد تیم هاى حاضر در جام 
جهانى عنوان کرد: فرض کنید این موضوع را در قاره 
آسیا بررسى کنیم.آنجا ایران،کره جنوبى و ژاپن همیشه 
به جام جهانى مى آیند اما چــرا این فرصت در اختیار 
تیم هاى ملى دیگر نباید باشد؟ تیم هایى که لزومًا نام 
و آوازه زیادى ندارند اما مى توانند باعث جذابیت هرچه 

بیشتر جام شوند.
رئ یس فدراســیون بین المللى فوتبال در هنگام سفر 
به ایران براى دیدار فینال لیگ قهرمانان آســیا هم از 
فوتبال ایران به عنوان یکــى از قدرت هاى فوتبال در 

آسیا و جهان یاد کرد.

تیم سیدنى اف ســى مقابل ملبورن ســیتى در لیگ 
استرالیا شکست خورد.

تیم فوتبال سیدنى اف ســى از ساعت 11 و 30 دقیقه  
دیروز به وقت تهران در رقابت هاى لیگ برتر استرالیا 
به مصاف ملبورن ســیتى رفت و با نتیجه 2 بر صفر 

شکست خورد.
رضا قوچان نژاد در این بازى براى ســیدنى اف سى 
66 دقیقه  بازى کرد ولى نتوانســت مانع شکســت 

تیمش شود.

على فتح  ا... زاده، مدیرعامل ســابق اســتقالل گفته 
محمــود احمدى نژاد اســتقاللى و محمــد خاتمى 
پرسپولیسى بودند اما هر دوى آنها به هر دو تیم پایتخت 

کمک مى کردند. 
او که با خبرگزارى «ایلنا» گفتگو کرده اســت، درباره 
حضور احمدى نــژاد، رئیس جمهور ســابق ایران در 
ورزشــگاه آزادى براى تماشــاى بازى مقابل العین 
گفت: به هر حال ایشــان اســتقاللى  اســت و هنوز 
هم شــرایط تیم را دنبال مى کنــد. البته من مطمئنم 
که ایشــان براى بازى پرســپولیس هم به ورزشگاه 

مى روند.
مدیرعامل ســابق اســتقالل  تأکید کــرد خاطرات 
خوبى با رئیس جمهــور داریم. احمدى نــژاد  رابطه 
بسیار خوبى با فرهاد مجیدى داشــت. البته هر وقت 
فرصت مى شد ایشان با استقاللى ها و پرسپولیسى ها 
بازى مى کرد. چند تا از بازیکن اســتقالل و چند تا از 
بازیکنان پرسپولیس را دعوت مى کرد و با آنها به بازى 
فوتبال مشغول مى شد. اما ایشان هم پرسپولیس و هم 
اســتقالل را حمایت کرد. در جلسه اى که من و آقاى 
کاشانى مدیرعامل وقت پرسپولیس نزد احمدى نژاد 
بودیم، قرار بود ورزشگاه شیرودى را به استقالل بدهند 

و کشورى را به پرسپولیس.
فتح  ا...  زاده دربــاره تیم مورد عالقــه رئیس دولت 
اصالحات هم مــى گوید او پرسپولیســى بود و همه 
هم این مسئله را مى دانند. اما دوستان حسن روحانى 
نگذاشتند که ما بفهمیم ایشان چه رنگى است (خنده).  
مرحوم هاشمى رفســنجانى هم ته قلبش استقاللى 
بود اگرچه ســرتیمش آقاى جمعه اى پرسپولیســى 
دوآتیشه بود و خیلى دوست داشت که مرحوم هاشمى 

را پرسپولیسى کند اما این اتفاق نیا فتاد.

ایران قهرمان 
جام جهانى کشتى نشد

تمجید «فیفا پرزیدنت»
 از تیم ملى ایران

شکست سیدنى اف سى 
در حضور قوچان نژاد

4 رئیس جمهور ایران
 چه رنگى بوده اند

مرتضى تبریزى مقابل نساجى قائمشهر شب خوبى را سپرى کرد. مرتضى تبریزى، مهاجم گرانقیمت تیم استقالل که فصل متوسطى 
را تا اینجاى کار سپرى کرده است، در دیدار شنبه شب تیمش مقابل نســاجى بهترین بازیکن استقالل بود و توانست با تأثیرگذارى 

باالى خود،  زمینه ساز برد آبى ها شود.
تبریزى که در این بــازى در ترکیب فیکس اســتقالل به میدان رفته بود، توانســت بــا دوندگى باالى خود در نیمــه اول براى 
تیمش یک پنالتى بگیرد و خودش هم آن پنالتى را گل کند تا تک گل آبى پوشــان را در این بازى ســخت و مهم به ثمر رســانده

 باشد.
طبق آمارى که از عملکرد تبریزى منتشــر شــده، شــماره 11 اســتقالل در ایــن بازى عالوه بــر یک گل و یــک پنالتى اى 
که گرفت، دقت پــاس 94 درصدى را هــم به نام خود ثبــت کرد تا آمار خیلــى خوبى هم در ایــن زمینه از خود به جا گذاشــته

 باشد.

پزشک معالج سهراب مرادى در آلمان اعالم کرد این وزنه بردار نیاز به عمل جراحى ندارد.
این وزنه بردار اصفهانى که از ناحیه دیسک کمر دچار مصدومیت است، براى معاینه به هانوفر آلمان سفر کرده است. این وزنه بردار تحت 
معاینه اولیه قرار گرفت و نظر دکتر امینى پزشک معالج او بر این است که این وزنه بردار تحت عمل جراحى قرار نگیرد. دکتر امینى در 
این مورد گفت: با دیدن عکس ها و همچنین گرفتن عکس جدید و با مشورت با متخصصان دیگر، همچنان نظر من بر این است که هیچ 
نیازى به عمل جراحى نیست و ما برنامه اى که داریم و شروع کردیم و با استفاده از راه هاى دیگر تالش مى کنیم او را به المپیک برسانیم.

او در پاسخ به این پرسش که چه مدت زمان نیاز است سهراب مرادى در آلمان تحت درمان باشد، گفت: سهراب مرادى سرمایه ملى 
است و درمان او هم پروژه بزرگى است. من با همه متخصصان اعصاب و روان، ارتوپد، توان بخشى و فیزیوتراپى مشورت مى کنم و هر 
مسئله اى که به نفع او باشد را انجام مى دهیم. حدود سه تا چهار هفته با او کار مى کنیم تا به امید خدا با دست پر بر گردد و بقیه مسائل 

آمادگى را در تهران دنبال کند.

مهاجم گرانقیمت استقالل برمى گردد

سهراب مرادى عمل جراحى نمى شود
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- سجاد عطایى دادخواســتى به مبلغ 60/000/000 ریال 
بطرفیت آقاى جالل اسحاقى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه97- 1227 چهارم در 
شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 
8/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م 

الف: 416454 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  /12/425
اخطار اجرایى

شماره 403/97 به موجب راى شماره 792 تاریخ 97/8/30 حوزه مهردشت شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه اشکان چوپانى  نام پدر رضا به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى 
توسط بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران از تارخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت 
گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال  بابت 
هزینه دادرسى در حق محکوم له اجرایى به انضمام  نیم عشر دولتى .محکوم له: اسفند میرزایى نام پدر خلیل  
به نشانى: دهق –خ امام-روبه روى آهن فروشى- مصالح فروش میرزایى ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 417043/م الف-شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف مهر دشت /12/422
تبصره 3 ماده 120

 آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانــون ثبت –وراث محمود حبیب الهى نجف آبادى  اعالم 
نموده که سند مالکیت یک و نیم سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ پالك شماره 655/1 واقع در قطعه نه 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان  متعلق به موروث او آقاى محمود حبیب الهى نجف آبادى نزد محمد باقر 
حبیب الهى نجف آبادى مى باشد . چون اخطار به نامبرده شد و سند را تســلیم ننموده مراتب بدستور آگهى 
موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت آگهى میشــود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ 
انتشار این گواهى ظرف مدت ده روز سند نامبرده را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونى نگاهداشتن آنرا ظرف 
مدت مرقوم به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد اعالم نماید. در صورت انقضاء مدت و عدم وصول 
اعتراض موجه نسبت به صدور سند مالکیت وراث / وراث که بموجب گواهى حصر وراثت شماره  1216/88-

1388/07/05 و گواهى دارائى شماره 19942-2078 مورخ 1389/04/04 وراث / وراث مرحوم آقاى / محمود 
حبیب الهى نجف آبادى شناخته شده اند طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار 97/12/27، 416417/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 12/423 
ابالغ رأى

 راى قاضى شورا - درخصوص دعوى خواهان عباس احمدى کتایونچه ف . قاسم به وکالت زهرا حاجى دلیگانى 
ف . رضا بنشانى شاهین شهر خ عطار بین فرعى 1 و 2 شرقى ساخاتمان هلیا ط 2 واحد 3 بطرفیت خواندگان 
1 – مرتضى نباتى ف . على اکبر 2 – جمشید ابدال ف . علیضا به خواســته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال 
باستناد یک فقره چک بانک ملى بشماره 950289 سررسید 30 / 11 / 95 بانضمام هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل یک برگ چک برگشت 
شده توسط بانک ملى که همگى حکایت از اشتغال ذمه خواندگان نســبت به خواهان مى نماید و خواندگان 
نسبت به دعوى خواهان ایرادى نکرده و دلیلى بربرائت خود اقامه ننموده اند لذا شورا دعوى خواهان را ثبات 
تشخیص و مستندا به مواد 198 – 519 – 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
ماده قانون صدور چک موصب 1382 حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ چهل 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چک 
30 / 11 / 95 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان صادر  راى  غیابى و مدت بیست روز  پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر است 
. 409378/م الف غالمرضا شکوهى - قاضى شعبه ششم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /12/427 

قرارتامین خواسته
کالسه پرونده :97 / 550 شماره قرار : 789- 97/12/6 تاریخ رسیدگى : نظربه اینکه خواهان قباد عکاشه فرزند 
یداله به نشانى شاهین شهر خ عطار فرعى 7 شرقى پالك 41 و خوانده سید باقر میرعظیمى بنشانى مجهول 
المکان با بررســى محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست درخواست 
تامین خواسته نیز نموده اســت با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید . به خواسته قرارتامین خواسته معادل 31/200/000 ریال 
بابت ضمانت بانک رفاه شاهین شهر  با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا و مالحظه مستندات 
خواهان و با عنایت به این که خواهان به موجب فیش سپرده به شــماره 570558 مورخه 7 / 8 / 97 به مبلغ 
3/500/000 ریال خســارت احتمالى طرف دعوى را تودیع نموده اســت لذا درخواست وى وارد تشخیص و 
مستندا به ماده قانون شوراى حل اختالف مصوب 10 / 8 / 1394 بند الف – ب – ج – د ) ماده 108– 115 – 
116 – 117 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامین خواسته معادل مبلغ 
31/200/000 ریال توقیف از اموال بال معارض خوانده صادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف مدت ده روز 
از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه مى باشد همچنین قرار صادره پس از ابالغ قابل اجرا مى باشد . 408208/م 

الف مجتبى رضوانى – قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 12/428 
قرارتامین خواسته

کالســه پرونده :97 / 453ش 10ح شــماره دادنامه :682 تاریخ رســیدگى -  در خصوص درخواست بانک 
مهراقتصاد بامدیریت عاملى جوادتک روســتا به نشــانى اصفهان پل آذر ابتداى خیابــان توحید بعدازتاالر 
فرشچیان پالك 3به وکالت مریم ناصرى به نشانى فالورجان خیابان طالقانى طبقه فوقانى بانک قوامین  به 
طرفیت 1- نگارگرمسیرى  به نشانى شاهین شهر خ مخابرات فرعى 10غربى پالك 1، 2- حمیدگرمسیرى 
به نشانى شاهین شــهر خ مخابرات فرعى 10غربى پالك 1 به خواسته صدورقرارتامین خواسته معادل مبلغ 
16/790/169ریال بابت الباقى یک فقره چک به شماره 333/054814مورخ 91/5/14بانک صادرات   باتوجه 
به محتویات پرونده ونظریه مشورتى شوراومالحظه مستندات درخواست خواهان  وباعنایت به این که خواهان 
به موجب فیش سپرده به شــماره  0228574 مورخ 97/8/28 به مبلغ 679/000/ 1ریال خسارت احتمالى 
طرف دعوى راتودیع نموده است  لذا درخواســت وى واردتشخیص ومستندا به ماده 11قانون شوراهاى حل 
اختالف مصوب 94/8/10وبند ج ماده 108ومواد116و117قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب 

درامورمدنى  قرار تامین وتوقیف معادل مبلغ 16/790/169 ریــال از اموال بال معارض خوانده صادر و اعالم 
مى گردد قرار صادره فوراابالغ وپس ازآن قابل اجراســت وظرف مدت ده روزقابل اعتراض دراین شعبه مى 
باشد. 397531/م الف مجتبى  رضوانى – قاضى شعبه 10حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 12/429  

اخطار اجرایى
محکوم علیه آســیه پیرمردونه چگنى مجهول المکان و محکوم له محمد حسین گشتى مازار شاهین شهر 
خ فدك 5 شرقى پالك 11 به موجب راى شــماره 319 تاریخ 25 / 6 / 97 حوزه قضایى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر به موجب راى شــماره که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ سى میلیون ریال ( 000 / 000 / 30 ریال ) بابت اصل خواسته و مبلغ سى و صد و هفتاد و پنج هزار ریال ( 
000 / 375 ) ریال هزینه دادرسى در حق خواهان و پرداخت نیم عشر هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد  ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   
. 413857/م الف حبیب اسالمیان -  قاضى شعبه هشت  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /12/430 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023001021 مورخ 97/11/29 خانم نسرین شهدادیان به شماره 
شناســنامه 386 کدملى 1291106790 صادره از اصفهان فرزند اصغر نســبت به یکدانگ و نیم مشــاع از 
ششدانگ مفروز از یکباب خانه به مســاحت 171/66 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2296- اصلى که در 
راستاى استاندارد سارى به پالك 2286/2 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 

اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023001023 مورخ 97/11/29 خانم شــهناز نبوى به شــماره 
شناسنامه 84 کدملى 1753583632 صادره از اهواز فرزند منصور نسبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
مفروز از یکباب خانه به مساحت 171/66 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2296- اصلى که در راستاى 
استاندارد ســارى به پالك 2286/2 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه 

محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شماره 139760302023001025 مورخ 97/11/29 خانم محبوبه معماریان به شماره 
شناســنامه 45 کدملى 1285689070 صادره از اصفهان فرزند مرتضى نســبت به یکدانگ و نیم مشاع از 
ششدانگ مفروز از یکباب خانه به مســاحت 171/66 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2296- اصلى که در 
راستاى استاندارد سارى به پالك 2286/2 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 

اولیه محرز گردیده است.
ردیف 4- برابر رأى شــماره 139760302023001027 مورخ 97/11/29 خانم فتانه اشــکبوس به شماره 
شناســنامه 70 251 کدملى 1281804355 صادره از اصفهان فرزند على نســبت به یکدانگ و نیم مشاع از 
ششدانگ مفروز از یکباب خانه به مساحت 171/6612 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2296- اصلى که در 
راستاى استاندارد سارى به پالك 2286/2 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/27 م 

الف: 399295 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /12/199
 ابالغ رأى

شماره پرونده: 529/97 شماره دادنامه: 630- 97/9/17 مرجع رسیدگى: شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهان: آقاى علیرضا شیخ فرزند عباسعلى به نشانى: زرین شهر خ حافظ اتوگالرى سینا جنب دبیرستان 
حافظ خوانده: آقایان 1) مهدى توانگر فرزند حسن به نشانى: زرین شهر خ امام شمالى ك ش معینى 2) بهزاد 
نوروزى به نشانى: زرین شهر خ مدیسه اى ك ش ابوالقاسم مهدیان ش اکبر مرادى نژاد پ 71، 3- علیرحم شاه 
محمدى امیرغمیشى فرزند اسداله ساکن: مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند خودرو گردشکار: شورا با 
بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست علیرضا شیخ فرزند عباسعلى به طرفیت 
1) مهدى توانگر فرزند حسن 2) بهزاد نوروزى 3) علیرحم شاه محمدى امیرغمیشى فرزند اسداله به خواسته 
الزام به انتقال سند خودرو سوارى پارس مدل 92 به شماره 43- 683 ه 28 مقوم به مبلغ 180/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات دادرسى با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و استعالم از راهنمایى و رانندگى 
که بیانگر مالکیت خوانده آقاى علیرحم شــاه محمدى امیرغمیشى نسبت به اتومبیل فوق الذکر مى باشد لذا 
شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مســتند به مواد 219 و 220 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده 
(آقاى علیرحم شاه محمدى امیرغمیشــى) ردیف 3 به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم و انتقال 
سند رسمى خودروى فوق الذکر به نام خواهان به انضمام مبلغ 2/570/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. در خصوص خواندگان ردیف 1 و 2 آقایان 
مهدى توانگر و بهزاد نوروزى با توجه به اینکه خواهان دلیلى و مدرکى دال بر مالکیت آنان به شورا ارائه ننموده 
است لذا شورا دعوى وى را محرز ندانسته و اســتناد به ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به رد دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره در این قســمت حضورى و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 416412 بهمن پور- قاضى شعبه یک حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/424
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 357/97 اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد 
دادنامه شــماره 537- 97/6/12 صادره از شــعبه چهارم حقوقى محکوم علیه على اسدى غیاثوند محکوم 
به پرداخت مبلغ 2/200/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست 
(97/4/23) لغایت زمان وصول و پرداخت 878/000  ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له محمد باتوانى 
آخوره گردیده است و حســب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب 
یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام 
نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 391695 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان/12/426

مدیر کل صدا و ســیماى مرکز اصفهان از پخش ویژه 
برنامه  تحویل سال نو از شبکه استانى اصفهان به مدت 
چهار ســاعت از پل خواجو با حضور مســافران و مردم 

اصفهان خبر داد.
بهرام عبدالحسینى گفت: در ایام نوروز برنامه هاى شاد و 
مفرحى در نظر گرفته ایم و برنامه زنده « ناز نوروز» هر 
شب به مدت 90 دقیقه و برنامه  سفر به شهرستان ها با 
رویکرد آشنایى با آداب و رسوم، فرهنگ ها و مکان هاى 
دیدنى شهرســتان هاى مختلف استان اصفهان تهیه و 

پخش مى شود.
عبدالحســینى گفت: هر روز دو سریال جدید و هرشب 

یک فیلم سینمایى خواهیم داشــت که لحظات شاد و 
مفرحى را براى هموطنان به ارمغان خواهد آورد. 

مدیر کل صدا و سیما مرکز اصفهان گفت: معاونت خبر 
نیز براى ایام نوروز 98 باکس خبرى ســاعت 20 را در 
نظرگرفته است و همچنین معاونت فضاى مجازى هم 

برنامه هاى کوتاهى تهیه و پخش مى کند.
وى افزود: در ایام نــوروز 98 گلچینــى از برنامه هاى 
یکسال گذشته «زنده رود» و «کى میاد ستاره چینى» 
هم پخش مى شود و برنامه «دست چین» با محوریت 
ســرگرمى، تفریحى، شــاد و مفرح هم دربرنامه هاى

 نوروزى قراردارد. 

مســئول تشــکل هــاى دینــى اداره کل تبلیغــات 
اسالمى اســتان اصفهان گفت: ســامانه الکترونیکى
 akfin.com براى نام نویســى متقاضیان حضور در 

اعتکاف آماده شده است.
حجت االسالم حسن بابایى اظهار کرد: نام نویسى آیین 
معنوى اعتکاف تا 28 اســفند(فردا) به صورت اینترنتى 
ادامه دارد. وى ادامه داد: در این سامانه، اسامى مساجد، 
ظرفیت نام نویســى، برنامه ها و هزینه هاى نام نویسى 
مشخص شده است و پرداخت هزینه هاى اعتکاف نیز به 

صورت الکترونیکى انجام مى شود.
مسئول تشــکل هاى دینى اداره کل تبلیغات اسالمى 

استان اصفهان افزود: این سامانه به گونه اى عمل مى کند 
که پس از تکمیل ظرفیت یک مسجد، امکان نام نویسى 
در آن مسجد وجود نخواهد داشت و افراد به سایر مساجد 

همجوار سوق داده خواهند شد.
وى اضافه کرد: امسال 480 مســجد براى اعتکاف در 
سراسر استان مشخص شده است و پیش بینى مى شود 

حدود 40 هزار نفر در این مراسم شرکت کنند.
حجت االسالم بابایى اظهار کرد: سال هاى پیش 520 
مسجد براى امر اعتکاف در نظر گرفته شده بود ولى سال 
گذشته و امسال به دلیل تقارن ایام اعتکاف با عید نوروز، 

تعداد کمترى در این مراسم نام نویسى مى کنند.

ویژه برنامه تحویل سال 
در کنار زاینده رود

نام نویسى براى اعتکاف
 تا فردا

افزایش 32 درصدى تولید طال 
در مجتمع طالى موته 

امسـال در مجتمع طالى موتـه 32 درصد بیشـتر از 
برنامه پیش بینى شـده طال تولید شـد. مدیر مجتمع 
طـالى موتـه گفـت: از ابتـداى امسـال تاکنـون 
401کیلوگرم طال بـا عیار 999 در ایـن مجتمع تولید 
شـده که 32 درصد بیشـتر از برنامه پیش بینى شـده 

است.

تهیه 1500بسته ارزاق براى 
کمک به نیازمندان

1500 بسته ارزاق، براى کمک به خانواده هاى نیازمند 
اصفهانى تهیه و آماده توزیع شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع)اصفهان 
گفت: 1500بسـته ارزاق شـامل برنج، رب، حبوبات، 
مواد شوینده و گوشت به خانواده هاى نیازمند و محروم 
اصفهان اهدا شد. على مقواساز افزود: این بسته ها با 
حمایت خّیران، تهیـه و براى رفع نیاز شـب عید این 

خانواده ها در نظر گرفته شده است.

معارفه رئیس جدید ارشاد 
آران و بیدگل

در آیینـى از خدمات میثـم نمکى، رئیس قبلـى اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى آران وبیدگل قدردانى و سعید 

ضابطى به عنوان رئیس جدید معرفى شد.

خبر

شرکت طرح تجارت نوین اسپادان (یار آشنا) با استفاده 
از ظرفیت هاى زیر ساختى خود با همکارى سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دستى وگردشگرى و کانون 
صنفى کارگرى راهنمایان گردشــگرى کشــور در 
راستاى استفاده بهینه از امکانات گردشگرى کشور 
با شعار  «گردشگرى آسان وبه صرفه» و با استفاده از 
تجربیات راهنمایان خبره گردشگرى، در قالب ایجاد 
یک مرکز تماس گردشگرى، گام مهمى در این حوزه 
برداشــته و خدمات حرفه اى گردشگرى به صورت 
مشاوره و ارائه سرویس هاى خدماتى متنوع در تمام 
گســتره جغرافیایى کشور به گردشــگران داخلى و 

خارجى ارائه مى کند. 
مهندس احســان فهامى، مدیر عامل این شرکت با 
اعالم این مطلب افزود: با توجه به فرارســیدن سال 
نو ســامانه گردشــگرى ایران در طول 24 ساعت 

شبانه روز توسط راهنمایان گردشگرى و به صورت 
دورکارى پاسخگوى تمام نیازهاى حوزه گردشگرى 
تماس گیرندگان بــوده و توانمندى ارائه خدمات به 
زبان هاى مختلف را خواهد داشت تا خدمات بهترى 

به گردشگران خارجى نیز داشته باشد. 
وى اظهار کرد: آینده، کانــون اصلى توجه و ایده آل 
گردشگرى امروز است که از مرزهاى پیش پا افتاده 
فردى خود فاصله گرفته و به یک بســتر اجتماعى 
قدرتمند تبدیل خواهد شد، بســترى که تمام افراد 
جامعه به دلیل نفع بردن از مزایاى پایدارش، آن را به 
رسمیت خواهند شناخت و در جهت پایدارى هرچه 

بیشتر آن خواهند کوشید. 
فهامى گفت: ما با استفاده از شماره 99221717  در 
همه جاى ایران اسالمى مان از شــرق تا غرب و از 

شمال تا جنوب همراه شما خواهیم بود. 
مدیر عامل شــرکت طرح تجارت نوین اسپادان در 

خصوص نحوه استفاده از این سامانه گفت: با استفاده 
از شــماره 99221717 در حال حاضر مشــترکین 
ســیمکارت هاى همراه اول بدون اســتفاده از کد 
در سراسر کشــور مى توانند از خدمات این سامانه 

بهره مند گردند. 
فهامــى افزود: ما پــا درعرصه گردشــگرى پایدار 
گذاشته ایم که در آن نقش راهنمایان گردشگرى به 
عنوان مهمترین زنجیره صنعت گردشگرى بر کسى 
پوشیده نیست. گردشــگرى امروز داراى گزینه ها

 انتخابى متعدد و زمان تصمیــم گیرى کمتر بوده و 
در صدد اســت از حداقل اوقات فراغت خود حداکثر 
اســتفاده را ببرد و بنابراین نیاز بــه منابع اطالعاتى 
موثق و قابل اعتماد داشــته تا با آسودگى خیال پاى 
به ناشناخته هاى این سرزمین بگذارد و ما برآنیم که 
پل ارتباطى محکمى بین راهنمایان گردشــگرى و 

گردشگران پایه گذارى کنیم.

براى نخستین باردر کشور؛ 

سامانه مشاوره گردشگرى ایران 
باشماره 99221717  به اجرا درآمد

بهمن توکلى فرد

با تالش خّیران نیک اندیش اصفهانى، بزرگ ترین مرکز 
جامع MS استان به بهره بردارى رسید.

بزرگ ترین مرکز جامع MS استان با هزینه اى بالغ بر پنج 
میلیارد ریال مورد بهره بردارى قرار گرفت.

رئیس بیمارستان کاشانى، هدف از راه اندازى این مرکز را 
زیر نظر گرفتن بیماران MS و ارائه خدمات کامل در یک 

مجموعه بیمارستانى اعالم کرد.

شیروان رستگار افزود: با توجه به افزایش بیماران MS و 
ابتالى ده هزار نفر به این بیمارى در استان، نیاز به راه اندازى 

چنین مرکزى به شدت احساس مى شد.
وى گفت: بیمارانى که در این بخش بســترى مى شوند، 
مى توانند از امکانات تشــخیصى مثل MRI و خدمات 
درمانى شــامل تزریق داروها و تصفیه پالسما و اقدامات 

توانبخشى و روان درمانى استفاده کنند.

رستگار افزود: با راه اندازى این مرکز مى توان روزانه به بیش 
از 40بیمار مبتال به MS خدمات رسانى کرد.

گفتنى است؛ بیمارى MS بیمارى مزمن مغز و نخاع است 
که نیاز به مراقبت هاى پزشکى و درمانى طوالنى مدت دارد.
سن شیوع این بیمارى از 20 ســالگى است و کم بینایى، 
اختالل در راه رفتن و اختــالالت کنترل ادرار از عالیم آن 

محسوب مى شود.

افتتاح بزرگ ترین مرکز جامع MS استان 
سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: تالش 
کرده ایم که از فرار سرمایه ها و سرمایه گذاران جلوگیرى 

کنیم و از سال آینده آنها به اصفهان باز خواهند گشت.
مهدى مزروعى ادامه داد: تالش کــرده ایم که از فرار 
سرمایه ها و ســرمایه گذاران جلوگیرى کنیم و از سال 

آینده آنها به اصفهان باز خواهند گشت.
مزروعى با اشاره به تالش هاى سازمان سرمایه گذارى و 
مشارکت هاى شهردارى اصفهان گفت: سال گذشته این 
سازمان 21 پروژه مشارکتى جدید تعریف کرد و مجموع 

اعتبار این پروژه ها حدود 50 میلیارد تومان است.

سرمایه ها از سال آینده به اصفهان باز خواهند گشت

معاون توســعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکى 
استان اصفهان گفت: در آستانه فرا رسیدن ایام نوروز، 
نظارت بــر 6600 واحد عرضــه دام در اصفهان انجام 

مى شود.
عبدالرضــا مــرادى اظهار کــرد: به منظور تشــدید 
نظارت هاى بهداشــتى ایــام پایانى ســال، 44 گروه 
بازرسى ثابت و سیار دامپزشــکى از 25 اسفندماه سال 
جارى تا 17 فروردین 98 به صورت دو شــیفت کارى 
وظیفه کنترل و نظارت بر ســالمت فرآورده هاى خام 

دامى صورت مى گیرد.
وى بیان کرد: نظارت و بازرسى ها در 50 واحد کشتارگاه 
دام و طیــور، 60 واحد قطعــه بندى و بســته بندى 
فرآورده هاى خام دامى، 15 سردخانه نگهدارى و 6600 

واحد عرضه به مناسبت ایام نوروز صورت مى گیرد.
معاون توســعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکى 
استان اصفهان با اشاره به اینکه سامانه 1512 سازمان 
دامپزشکى در سراسر کشور آماده دریافت گزارش ها و 
شکایت هاى مردمى است، اضافه کرد: به منظور ارتقاى 
بهداشت عمومى و ســالمت جامعه، 44 گروه بازرسى 

بهداشتى دامپزشکى استان اصفهان بر تولید، نگهدارى، 
توزیع و عرضه فرآورده هاى خام دامى نظارت مى کنند.

وى اضافه کــرد: ناظران بهداشــتى اســتان، ضمن 
بازآمــوزى تخصصى اصول بازرســى مراکز عرضه و 
رستوران ها، شــیوه نمونه بردارى از فرآورده هاى خام 
دامى مشکوك، شیوه برخورد با موارد تخلف احتمالى 
با آخرین دستورالعمل هاى سازمان دامپزشکى کشور 

را فراگرفتند.

نظارت بر 6600 واحد عرضه دام در ایام نوروز



سالمتسالمت 07073465 سال پانزدهمدوشنبه  27 اسفند  ماه   1397

آهن یک ماده معدنى است که ایفاى نقش هاى مختلف 
در بدن انسان را بر عهده دارد. آهن یک ماده مغذى اساسى 
نیز محسوب مى شــود، به این معنى که باید آن را از مواد 
غذایى مصرفى خود تأمین کنید. اگر بدن انسان با سطوح 
پایین آهن مواجه باشد، خطر فقر آهن افزایش مى یابد که 

مى تواند موجب برخى مشکالت سالمت شود.
عملکرد اصلى آهن به عنوان یک بلوك ســازنده براى 
هموگلوبین است که ماده اى در سلول هاى قرمز خون 
بوده و وظیفه حمل اکسیژن از ریه ها به سراسر بدن را بر 
عهده دارد. در ادامه با برخى نشــانه هاى هشداردهنده 
سطوح کم آهن در بدن و همچنین برخى از بهترین منابع 

غذایى براى این ماده معدنى مهم بیشتر آشنا مى شویم.
خستگى

احساس خستگى از شایع ترین عالئم فقر آهن است. مقدار 
ناکافى اکسیژن خون موجود در بدن کاتالیزور خستگى 
است که به واســطه کمبود هموگلوبین شکل مى گیرد. 
زمانى که ماهیچه ها و بافت ها با کمبود اکسیژن مواجه 
مى شوند، سریع تر از حالت عادى دچار خستگى مى شوند. 
عالوه بر این، قلب باید تالش بیشترى براى جبران سطوح 
کم هموگلوبین انجام دهد. از این رو، سخت تر عمل پمپاژ 
را انجام مى دهد که مى تواند هرچه بیشــتر احســاس 

خستگى را تقویت کند.
مغز مه آلود

مغز مه آلود در کنار خستگى، به عنوان یک عالمت مکمل 
در افراد مبتال به فقر آهن دیده مى شــود. این شرایط با 
دشوارى در تمرکز، حافظه ضعیف، پریشانى و گم گشتگى 
تعریف مى شود. براى ارائه عملکرد درست، مغز بیشتر از 
دیگر قسمت هاى بدن به انرژى نیاز دارد. از این رو، فقر 
آهن و کمبود اکســیژن خون مى تواند به راحتى موجب 

مشکالت شناختى شود.
رنگ پریدگى

هموگلوبیــن عامل رنگ قرمز پوســت نیز محســوب 
مى شود. افرادى که با ســطوح پایین هموگلوبین مواجه 
هستند، ممکن است پوستى رنگ پریده تر از حالت عادى 
داشته باشــند. فقر آهن مى تواند موجب رنگ پریدگى 
پوست در سراســر بدن شود. پوســت رنگ پریده بطور 
نامتناسب بخش هاى مشخصى، از جمله صورت، لثه ها 

و ناخن ها را تحت تأثیر قرار دهد.
سرگیجه و سردرد

فقر آهن محرکى براى سردرد اســت که این شرایط به 
واســطه مقدار کم اکسیژن خون ارســالى به مغز شکل 
مى گیرد. سطوح پایین اکســیژن موجب تورم رگ هاى 
خونى شده که مى تواند فشار را در اطراف جمجمه افزایش 

دهد و سردرد یا حتى سرگیجه را به همراه داشته باشد.
تپش قلب

هوش ذاتى بدن انسان قادر است در زمان کمبود اکسیژن 
سیگنال هایى را به قلب ارسال کند. قلب به این سیگنال ها 
با پمپاژ سخت تر، به منظور توزیع خون اکسیژن دار بیشتر 
پاسخ مى دهد. این شرایط نه تنها احساس خستگى و ضعف 
بیشــتر را در ما ایجاد مى کند، بلکه ممکن است ضربان 
قلب نامنظم - شرایطى که به عنوان تپش قلب شناخته 
مى شود - را موجب شود. از دیگر عالئم مرتبط مى توان به 

سینه درد و تنگى نفس اشاره کرد.
مو و ناخن هاى شکننده

فقر آهن مى تواند موجب شــکنندگى مــو و ناخن هاى 
انسان شود، زیرا اکسیژن کافى براى رشد پایدار و حفظ 
بافت تأمین نمى شود. در واکنش به فقر آهن ممکن است 
ریزش موى منطقه اى را تجربه کرده و در موارد شــدید 

حتى ممکن اســت با ریزش موى کامل مواجه شــوید. 
همچنین،فقر آهن مى تواند موجب خشــکى ناخن ها و 

موى شما شود.
احساس سرما در دست و پا

براى اینکه اندام هاى انتهایى بدن، مانند دست ها و پاها، 
گرم نگه داشته شــوند، بدن نیازمند جریان خون مداوم 
است. فقر آهن به واسطه عدم تحویل اکسیژن کافى، در 
این مکانیسم اختالل ایجاد مى کند. افرادى که به راحتى 
احساس سرما مى کنند، ممکن است این عالمت فقر آهن 

را با شدت بیشترى نسبت به دیگران احساس کنند.
التهاب زبان و دهان

دهان مى تواند نشــانگر خوبى براى ســطوح آهن بدن 
باشد. اگر زبان شما رنگ پریده و ملتهب به نظر مى رسد، 

مى تواند به فقر آهن اشاره داشته باشد. 
همچنیــن در صورت ابتــال به فقر آهــن، زبان ممکن 
اســت صاف به نظر برســد، زیرا کمبود آهن در تحویل 
«میوگلوبین» - یــک پروتئین مرتبط با اکســیژن که 
در بافت ماهیچه زبان یافت مى شــود - اختالل ایجاد 

مى کند. 
جدا از رنگ پریدگى و صاف به نظر رسیدن، کمبود آهن 

در بدن ممکن است موجب احساس درد در زبان شود.
ضعف

این عالمت معموًال با خستگى همراه است. ماهیچه هاى 
بدن نیازمند خون اکســیژن دار براى تأمین انرژى مورد 
نیاز خود هستند. بر همین اساس، زمانى که ماهیچه ها 
خون کافى دریافت نمى کنند، مى توانند به سرعت دچار 
خستگى و ضعف شوند. ضعف اغلب به عنوان یک عالمت 
در سراسر بدن ایجاد مى شود. ضعف ممکن است خود را در 

غالب احساس بیمارى و ناخوشى نیز نشان دهد.

بهترین نان براى مصرف، نانى اســت که از ترکیب آرد 
گندم و آرد جو باشد.  براساس توصیه هاى پزشکان، نان 
باید سرشار از فیبر (سبوس) و کم نمک باشد تا عالوه بر 
تأمین فیبر روزانه بدن انسان، آهن، کلسیم، فسفر، روى و 
منیزیم را نیز  تامین کند و از بروز  چاقى، چربى خون باال، 
افزایش قندخون، فشــارخون باال، سکته قلبى و سکته 
مغزى جلوگیرى کند. همچنین سبوس باید در آرد نان 
موجود باشد چون سبوس پاشیده شده بر روى خمیر نان 

هیچ ارزش تغذیه اى ندارد.

بادام زمینى در طول شیردهى بسیار مفید است مگر اینکه 
بدن نوزاد واکنش آلرژیک به بادام زمینى نشان دهد.

 مصرف بادام زمینى بــه بهبود گردش خــون در بدن 
کمک مى کند و سالمت عمومى مادران شیرده را بهبود 
مى بخشد، در عین حال، موجب بهبود کیفیت شیر مادر 
مى شود که براى نوزادان در حال رشد مفید است و شیرمادر 
را نیز افزایش مى دهد.  همچنین بادام زمینى حاوى آنتى 
اکسیدان هاست که مى تواند به بهبود سیستم ایمنى مادر 

و نوزاد در حال رشد او کمک کند.

10 نشانه هشدار دهنده فقر آهن گاهى شــما عالوه بر مصرف رژیم غذایى سالم و 
مغذى، به ویتامین ها و موادمعدنى نیاز دارید که این 
مواد مورد نیاز بدنتان را بــا مصرف مکمل ها تامین 
کنید و متخصصان قلب برخى مکمل هاى تغذیه اى 
را روزانه براى طول عمر بیشــتر و سالمت بدنشان 

مصرف مى کنند.
مصرف ویتامین D را فراموش نکنید

ویتامین D از طریق آفتاب و از راه پوســت جذب 
مى شود اما اســتفاده از ضد آفتاب و پوشش لباس، 
مانع از جذب ویتامین D مى شــوند و متخصصان 
توصیه مى کنند که روزانه تــا 2 هزار واحد ویتامین 

D مصرف شود.
 این مکمل براى ســالمت قلب و بــدن مفید بوده 
و متخصصان قلب آن را در رژیــم روزانه خود قرار 

مى دهند.
مکمل ســیر بخورید تا فشارخون و 

قندخون شما باال نرود
سیر به کاهش سطح کلســترول، فشار خون و قند 
خون کمک مى کند و یک داروى باستانى محسوب 

مى شود.
 متخصصان قلــب روزانه دو  قرص ســیر مصرف 

مى کنند، چرا کــه نه تنها در کاهش فشــارخون و 
قندخون موثر است، بلکه در پیشــگیرى از تجمع 

چربى و گرفتگى عروق کرونر موثر است.
بیوتین؛ مکملى براى ســالمت مو و 

ناخن ها
بیوتین یکى از مکمل هایى است که اغلب افراد آن 
را براى رشد و سالمت مو و ناخن مصرف مى کنند و 
یکى از 10 مکمل مؤثر در رشد 
ناخن هاســت و بر اساس نظر 
متخصصان، مکمل بیوتین در  

سالمت قلب مؤثر است.
مکملى براى سالمت 

استخوان ها و مفاصل
گلوکوزامیــن از مکمل هایى 
است که در سالمت استخوان 
و مفاصل بسیار مؤثر هستند 
و متخصصــان قلــب براى 
سالمت اســتخوان و مفاصل 
خود مصرف مکمل هاى حاوى 
گلوکوزامین را در رژیم روزانه 

مى گنجانند.
این ویتامین را بخورید تا سکته نکنید

ویتامین C یک آنتى اکســیدان مشهور است که 
در ســالمت بدن نقش موثرى دارد و بر اســاس 
نظر متخصصان و جراحــان قلب، در کاهش خطر 
حمله هاى قلبى، ســکته و مرگ و میر ناشــى از 
این بیمارى ها بســیار موثر هستند و افزون بر این، 
مصرف ویتامین C در سالمت پوست و درمان کم 
خونى تاثیرگذار است و به همین دلیل، متخصصان 

قلب مکمل ویتامین C را روزانه مصرف مى کنند.
مولتى ویتامین  ها ســالمت بدنتان را 

تضمین مى کند
مولتى ویتامین ها ضرورى ترین مکمل روزانه هستند 
که انواع ویتامین ها چون k، B، C، D، E همچنین 

پتاسیم، روى و ید را به بدن مى رسانند.

با این ویتامین ها و مکمل ها سکته نمى کنید

ماش از مواد غذایى کم کالرى اســت که براى کاهش 
وزن بسیار مفید است و فیبر فراوان موجود در آن، ترشح 
هورمون مرتبط با سیرى را دو برابر مى کند و باعث کاهش 
اشتها خواهد شــد.  پروتئین موجود در ماش به دلیل اثر 
گرمایى که دارد به کالرى سوزى در بدن کمک مى کند؛ 
منیزیم از مواد معدنى مورد نیاز براى سنتز پروتئین است 
و براى افزایش حجم عضالت در بدنسازان مفید است. 
همچنین فیبر موجود در ماش، به کاهش چربى و کنترل 

وزن در ورزشکاران کمک مى کند.

بهترین نان
 چه ویژگى هایى دارد؟

مغذى سازى شیرمادر با
 بادام زمینى

خواص ماش  براى الغرى

حیدر عظمایى، محقق و پژوهشــگر طب ســنتى درباره 
مهمترین خواص جوانه شــنبلیله گفت: ایــن جوانه، تأثیر 
چشمگیرى در کاهش و کنترل قند خون مخصوصًا دیابت 
نوع 2 دارد و همچنین پتاسیم موجود در جوانه شنبلیله موجب 

کاهش و کنترل فشارخون مى شود.
وى افزود: جوانه شنبلیله براى افرادى که قصد کاهش وزن 
دارند بسیار مفید و اثربخش است، زیرا باعث چربى سوزى، 

الغرى و تناسب اندام مى شود.

عظمایى بیان کرد: ایــن جوانه به علت داشــتن ویتامین 
B12، آهن و اسیدفولیک، موجب افزایش گلبول هاى قرمز 
خون و رفع کم خونى مى شود. این محقق و پژوهشگر طب 

سنتى گفت: کاهش چربى خون، ترى گلیسیرید و کلسترول 
خون، بهبود عملکرد سیســتم قلبى عروقى و پیشگیرى از 

بیمارى هاى قلبى، از دیگر خواص این جوانه بى نظیر است.
عظمایى بیان کرد: این جوانه مشکالت تنفسى را هم رفع 

مى کند و موجب بهبود سرماخوردگى و آنفلوآنزا مى شود.
وى گفــت: همچنیــن جوانه شــنبلیله به علت داشــتن 
ویتامین هــاى A، E و C خاصیت آنتى اکســیدانى دارد و 
موجب تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود و از آن در برابر انواع 
بیمارى ها، مخصوصاً سرطان ها محافظت مى کند.این محقق 
و پژوهشگر طب سنتى بیان کرد: فیبر موجود در این جوانه 
موجب بهبود عملکرد دســتگاه گوارش و روده ها مى شود، 
همچنین هضم غذا را آسان تر کرده و یبوست را رفع مى کند.

کاهش قندخون با
 جوانه شنبلیله 

آگهى تغییرات
شرکت کهن تهویه آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5483 و شناسه ملى 14003728452 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/12 مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان 
کاشان ، بخش مرکزى ، شهر کاشان، شهداى نوش آباد ، خیابان عقیل مردانى ، جاده سفید شهر ، پالك 0 ، 
طبقه همکف- کدپستى 8715949857 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان  (418341)

آگهى تغییرات
تاســیس موسســه غیر تجارى اتحادیه صنف چایخانه داران شهرســتان اصفهان درتاریخ 
1397/12/22 به شماره ثبت 5743 به شناسه ملى 14008221850 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : انجام وظایف مقرر در 
قانون و مقررات نظام صنفى، حمایت و حفظ حقوق صنفى اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکارى بین 
افراد صنفى، تالش براى بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاههاى دولتى، نهادهاى عمومى 
غیردولتى و بخش خصوصى در راستاى وظایف و اختیارات خود، همچنین تالش در راستاى ارتقاء 
کیفى خدمات رسانى به مردم و اطالع رسانى مناسب رسیدگى به شکایات دریافتى. مدت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، ابن سینا ، خیابان ابن سینا ، کوچه بادگیرى [36-38] ، پالك 5- ، طبقه همکف کدپستى 
8148894366 اولین مدیران : امیر آبدار به شماره ملى 0030763193 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 4 سال سعید طوسى نژاد به شماره ملى 1285995511 و به سمت نایب رئیس اول 
هیئت مدیره به مدت 4 سال ایمان آزادى به شماره ملى 1287350704 و به سمت نایب رئیس 
دوم هیئت مدیره به مدت 4 سال اصغر ابراهیم پور فرد با کدملى 1286674557 به سمت دبیر 
هیات مدیره آقاى مجید ذوالفقارى با کدملى 1283245817 به سمت خزانه دار اکبر کریمى حسین 
آبادى به شماره ملى 1288716427 و به سمت عضو على البدل به مدت 4 سال مهدى ابراهیمى 
مورنانى به شماره ملى 1285604709 و به سمت عضو على البدل به مدت 4 سال مهدى امیر جانى 
به کدملى 1288180454 به ســمت بازرس اصلى به مدت 4 سال سعید اکبرى جونى به کدملى 
1283044595 به سمت بازرس على البدل به مدت 4 سال دارندگان حق امضا : اسناد و اوراق مالى 
اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالى با امضا رییس وخزانه دار و در غیاب هر 
یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر مى باشد. کلیه اسناد و مدارك ادارى و مالى مى 
بایست در محل اتحادیه نگهدارى گردد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه به استناد نامه شماره 
97/12352 مورخ 1397/12/12 اتاق اصناف اصفهان اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (418297)

آگهى تغییرات
شــرکت فرآیند فن و هنر با مســئولیت 
محــدود به شــماره ثبــت 12272 و 
شناســه ملــى 10260333010 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/11/09 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - قدرت اله اسمعیل زاده سودجانى 
به شماره ملى 4620305391 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره، مســعود احمدى 
ومکانى به شماره ملى 1286991471 
به ســمت مدیرعامل (خــارج از اعضا و 
سهامداران) و ندا اسماعیل زاده سودجانى 
به شماره ملى 1290615403 به سمت 
نایــب رئیس هیئــت مدیره تــا مورخ 
1400/05/10 انتخاب شــدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان
(418338) 

آگهى تغییرات
شرکت خدمات مســافرتى و زیارتى پرستوى بقیع 
سپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 17262 و 
شناسه ملى 10260381862 به استناد نامه شماره 
97/13/11506 مورخ 1397/12/19 مدیریت حج 
و زیارت استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العــاده مــورخ 1397/11/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شــرکت به نشانى استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
مسجد سید ، کوچه شهیدحق شناس [4] ، کوچه صبا 
[6] ، پالك 2- ، طبقه اول کدپستى 8136694171 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان(415146)

آگهى تغییرات
شرکت کشاورزى گاوداران اصفهان و حومه 
شرکت تعاونى به شماره ثبت 3998 و شناسه 
ملى 10260251518 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/02/22 و به استناد 
نامه شــماره 205/3/184/779/191 مورخ 
1397/2/23 اداره تعاون روستایى شهرستان 
اصفهان تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : على 
مختاریان به کد ملى 1284940391 به عنوان 
مدیر عامل تا تاریــخ 1398/11/6 انتخاب 
گردید.کلیه چکها ، قراردادها ، اسناد و اوراقى که 
براى شرکت ایجاد تعهد نماید و تمام ، یا قسمتى 
از حق شرکت را منتفى سازد، به استثناى مواردى 
که هیات مدیره به منظور اداره امور جارى شرکت 
ترتیب خاصى داده باشد ، پس از تصویب هیات 
مدیره با امضاى رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
آقاى على مختاریان و به استناد تبصره ماده 43 
اساسنامه شرکت در غیاب رئیس هیات مدیره 
با امضاء نایب رئیس هیات مدیره توام با مهر 
شرکت تعاونى کشاورزى گاوداران اصفهان 
معتبر خواهد بود. ( رئیس و نایب رئیس و مدیر 
عامل حق امضاء دارند) اوراق عادى شرکت فقط 
با امضاى مدیر عامل خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(418340) 

آگهى تغییرات
شرکت کشاورزى گوســفند داران شهرســتان نائین شرکت تعاونى به شــماره ثبت 91 و شناسه 
ملى 10260026077 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/03/10 و نامه شــماره 
205/3/184/779/276 مورخ 1397/05/21 اداره تعاون روستایى نائین - آقاى محمدرضا مختارى 
هاشم آباد به شــماره ملى 1249790972 به ســمت مدیرعامل، آقاى رضا فودازى به شماره ملى 
1249566436 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقاى حسین فودازى به شماره ملى 1249781337 به 
سمت نایب رییس هیئت مدیره، آقاى رمضان جوانمردى بالبادیون به شماره ملى 1249631793 به 
سمت منشى هیات مدیره و غالمعلى زندوانى به شماره ملى 1249659681 به سمت عضو اصلى هیات 
مدیره و ابوالفضل بنده على نایینى به شماره ملى 1249435323 به سمت عضو اصلى هیات مدیره براى 
بقیه مدت تصدى ( تا تاریخ 1399/11/29 ) انتخاب شدند.- کلیه چکها، اسناد و قراردادها و اوراقى که 
ایجاد تعهد براى شرکت نماید و یا تمام و یا قسمتى از حق شرکت را منتفى سازد به استثناى مواردى که 
هیئت مدیره به منظور اداره امور جارى شرکت ترتیب خاصى داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با 
امضاى رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب رئیس هیئت 
مدیره با امضاى نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. اوراق عادى شرکت فقط با امضاى مدیرعامل 
صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضاى رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نایین
(418339) 

آگهى تغییرات
آگهى انحالل شرکت مهندسین مشاور پویا صنعت آریا فرزان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 33898 و شناسه 
ملى 10861210752 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: شرکت فوق منحل گردید و مهدى مامن پوش کدملى 1288425635 بسمت مدیر تصفیه براى مدت یک سال انتخاب 
گردید . و نشانى شرکت منحله در حال تصفیه : شــهرك علمى تحقیقاتى اصفهان ساختمان شهید بهایى واحد 123 
کدپستى 8415683111 اعالم گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (418354)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى سنجش کار سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 21981 و شناسه ملى 10260428171 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، مدرس ، کوچه شهیدعلیرضاسرمدى [24] ، 
کوچه شهید زارعى ، پالك 23- ، طبقه همکف به کدپستى 8148944863 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(415846) 

آگهى تغییرات
تاسیس موسسه غیر تجارى میثاق دادآوران اســپادانا درتاریخ 1397/10/29 به شماره ثبت 5673 به 
شناسه ملى 14008091510 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع :ارائه کلیه خدمات حقوقى، مشاوره، انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص 
حقیقى و حقوقى ایرانى و خارجى در مراجع قضایى، شبه قضایى، انتظامى و نظامى و تنظیم قراردادهاى داخلى 
و بین المللى و قبول داورى از سوى اشخاص حقیقى و حقوقى ایرانى و خارجى و پذیرش حکمیت در همه 
جهات در حوزه قوانین موضوعه و موازین حقوقى بین الملل : ثبت موضوع فعالیت فوق به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد . در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح . مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، چهار باغ باال ، 
کوچه شهید اسکندر سرکوب[19] ، خیابان چهار باغ باال ، پالك 0 ، ساختمان گلستان ، طبقه سوم ، واحد 11 
کدپستى 8163894368 سرمایه شخصیت حقوقى : مبلغ یک میلیون ریال مى باشد که توسط کلیه شرکا 
پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفت . اسامى و میزان سهم الشرکه شرکا : رامین رهنما به شماره ملى 
1292017104 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه مکى تمیمى نژاد به شماره ملى 1828083909 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : رامین رهنما به شماره ملى 1292017104 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - مکى تمیمى نژاد به شماره ملى 1828083909 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند . دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات موسسه با امضاى رامین رهنما و مکى تمیمى 
نژاد متفقا و با مهر موسسه معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (418342)

آگهى تغییرات
شرکت آرمین نوید ماندگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 56657 و شناسه ملى 
14006126727 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى حمیدرضا شهپرى فرد با پرداخت مبلغ1499500000 ریال 
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 500000 ریال به مبلغ 1500000000ریال 
افزایش داد . آقاى حسن شفیعى زادگان اصفهانى با پرداخت مبلغ 1499500000 ریال به 
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 500000 ریال به مبلغ 1500000000 ریال 
افزایش داد . ماده 4 اصالحى اساسنامه : سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد ریال نقدى است که 
تماماً پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است . میزان سهم الشرکه شرکاء پس 
از افزایش سرمایه : آقاى حمیدرضا شــهپرى فرد مبلغ 1500000000 ریال . آقاى حسن 
شــفیعى زادگان اصفهانى مبلغ 1500000000 ریال . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (415845)
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پس به خورشــید و ماه و درخت و آب و ســنگ بنگر و آمد و شد این شب و روز و 
روان گشتن این دریاها و بسیارى این کوه ها و بلندى این قله ها و پراکندگى این 
لغت ها و زبان هاى گوناگون. واى بر کســانى که آفریننده و مدبر آنها را انکار 
کنند و چنان پندارند که گیاهانى هســتند که هیچ برزگرى آنها را کشت نکرده 
و این اشکال گوناگون را صانعى نیست. آنان براى ادعاى خود حجتى نیاوردند و 

موال على (ع)در آنچه باور داشتند، تحقیق نداشتند. 

آگهى مزایده نوبت سوم چاپ دومچاپ دوم

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان 

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 753/ش/97 مورخ 97/10/10 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد تعداد 3 پالك زمین طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر را از طریق مزایده به 

متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/01/05 مهلت دارند جهت 
اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى 

به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند. 

قیمت کل (ریال)ارزش هر مترمربعکاربرىمساحتشماره پالكردیف
950/0001/722/065/000کارگاهى11471812/7
2147 A1789/6950/0001/700/120/000کارگاهى

جنب بلوار امام على(ع) 3
6/000/000608/400/000مسکونى101/4نرسیده به خیابان مدرس

آگهى مناقصه نوبت دوم چاپ دومچاپ دوم

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

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

روز سه شنبه 1398/01/06 به امور مالى شهردارى تیران مراجعه نمایند.
تاریخ تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: از زمان چاپ آگهى تا پایان وقت ادارى 

روز چهارشنبه 1398/01/07
محل دریافت اسناد: اصفهان- تیران- پارك ادارى- شهردارى تیران

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

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
«احداث چهار باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه فالورجان»

 شماره 11/5- 1- 98

نوبت اولنوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

1- شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى احداث چهار باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه فالورجان 
به شماره (2097001434000020) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

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

تاریخ 97/12/26 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینى، خیابان جابــر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، 

تلفن: 8- 36680030- 031، اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس: 41934- 021
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تأمین کننده/
مناقصه گر  موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
98/01/15پنج شنبه10مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/01/25یکشنبه10مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/01/25یکشنبه11زمان بازگشائى پاکت ها

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/12/27

روابط عمومى سازمان تاکسیرانى کاشان

موضوع مزایده: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى کاشان در نظر دارد نسبت به 
واگذارى، بهره بردارى و تعمیرات و نگهداشت جایگاه CNG بلوار شهداى نوش آباد در قالب مزایده 
اقدام نماید. لذا کلیه شرکت هاى مجاز از سوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى مى توانند جهت 
دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 98/01/20 به آدرس: کاشان، میدان بسیج، (ساختمان سابق 

هالل احمر) مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده شماره 97/1 مرحله اول  چاپ دومچاپ دوم

 صبح روز یک شنبه مسئولین شهرستان خمینى شهر  و اقشار مختلف مردم  با حضور در دفتر شهردار خمینى شــهر این روز را به وى تبریک گفتند.  اعالم رضایت مندى  از حجم فعالیت هاى عمرانى، 
خدماتى در حوزه هاى مختلف از جمله توسعه شهرى، احداث میادین و خیابان هاى جدید االحداث، توسعه  و بازسازى مناطق گردشگرى  الدر و بام سبز، افزایش حجم  استقبال مسافرین و گردشگران  از 

خمینى شهر در چند سال گذشته، بازسازى خانه تاریخى  و توسعه مسائل فرهنگى و نشاط اجتماعى  مهمترین محور سخنان دیدار کنندگان  با شهردار خمینى شهر بود.  

دیدار مسئولین شهرستان و اقشار مختلف مردم   با على اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهر 
  به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید مهدى باکرى و روز شهردار


