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خر و پف را جدى بگیریدایجاد اولین پارك بدون دخانیات کشور در اصفهانجشنى بدون حضور سلبریتى هاظریف ماند و به استقبال نخست وزیر ارمنستان رفت دغدغه هاى لیکنز و  قلعه نویى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 فواید پوست لیمو 
در پیشگیرى از

 سـرطان 
و کاهش وزن

گوشت وارداتى مشکل  بهداشتى و شرعى ندارد
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شرط عجیب چهره ها براى 
حضور در «پنج ستاره»

آذرى برکنار نشد 
از هیئت مدیره کنار رفت

سردار سلیمانى: 
ظریف مورد تأیید 

رهبر انقالب بوده و هست اختالف 5
دولت و مجلس
 بر سر «حقوق» 

سال آینده 
همانطور که از قبل پیش بینى مى شــد ماجراى 
حقوق کارکنان یکى از بخش هاى چالشــى بین 
دولت و مجلس در جریان بررسى الیحه بودجه 
به ویژه در صحن علنى مجلس بود؛ به طورى که 
از همان ابتدا پیشنهاد دولت در الیحه با مخالفان 
خود را داشت و بعد از پیشنهاداتى که براى نحوه 
پرداخت و درصد افزایش حقوق در مجلس مطرح 
شــد ظاهراً توافقى انجام نشــده که به تصویب 

نهایى برسد.
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جنگ روانى آماتورگونه تراکتور  روى سپاهان بى تأثیر استجنگ روانى آماتورگونه تراکتور  روى سپاهان بى تأثیر است
ارزش امتیازات بازى فردا آنقدر زیاد است که بتواند حتى سرنوشت قهرمانى لیگ هجدهم را هم به نوعى تغییر دهدارزش امتیازات بازى فردا آنقدر زیاد است که بتواند حتى سرنوشت قهرمانى لیگ هجدهم را هم به نوعى تغییر دهد
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آخرین وضعیت سالمت گوشت هاى مصرفى مردم از زبان مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان

عملیات حقوقى براى جلوگیرى از 
دومین پاتک

  قرارداد بشار رسن، هافبک عراقى پرســپولیس در پایان فصل جارى به 
اتمام مى رسد و این بازیکن جوان هنوز وضعیت فصل آینده اش را مشخص 
نکرده است. این در حالى است که برانکو ایوانکوویچ، سرمربى سرخپوشان 
خواستار تمدید قرارداد هافبک عراقى تیمش شده، هرچند گفته مى شود او 

تأکید کرده که باشگاه براى ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

امت حزب اللهى به 
هرمز و جزایر اطراف 

بندرلنگه بروند

ورود دادستان قشم براى مقابله با «هنجارشکنان» 
در جزیره هرمز بعد از درخواست امام جمعه بندرعباس 

پردیس هنر اصفهان به بهره بردارى رسیـد
در مراسمى با حضور معاون وزیر کشور و شهردار اصفهان؛

ب ج پ
سال پانزدهم /شماره
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حاضرم گل بخورم حاضرم گل بخورم 
ولى ببریمولى ببریم

پیام نیازمند:پیام نیازمند:

آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول چاپ دومچاپ دوم

حسین دهقان- شهردار محمدآباد

شهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شماره 97/561 مورخ 1397/10/23 شوراى محترم اسالمى شهر محمدآباد 
نسبت به فروش تعداد 6 پالك زمین با کاربرى مسکونى با مشخصات ذیل اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده، دریافت و تحویل مدارك شرکت در مزایده  همه روزه به جز ایام تعطیل از 
تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1397/12/20 به شهردارى محمدآباد مراجعه نمایند.

شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده 
است. 

زمان تحویل پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 97/12/22
زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: روز پنجشنبه مورخ 97/12/23

تلفن تماس: 46652541- 031 و 46652465- 031

قیمت کل کارشناسى مساحت/ مترمربعشماره پالكردیف
پالك (ریال)

سپرده شرکت در 
آدرس محلمزایده

شهرك شهید بهشتى- مسکن مهر16/000/000ریال1190200320/000/000
شهرك شهید بهشتى- مسکن مهر16/100/000ریال2197178/87322/000/000
شهرك شهید بهشتى- مسکن مهر16/100/000ریال3216178/87322/000/000
شهرك شهید بهشتى- مسکن مهر16/100/000ریال4217178/87322/000/000
شهرك شهید بهشتى- مسکن مهر11/550/000ریال5369165231/000/000
شهرك شهید بهشتى- مسکن مهر12/500/000ریال6370178/87250/000/000

CNG آگهى مزایده نوبت اول جایگاه

   مهندس حسین على محمدى رزوه-  شهردار گوگد

شهردارى گوگد به استناد مجوز شماره57  مورخه 1397/12/01 شوراى اسالمى 
شهر گوگد در نظر دارد جایگاه CNG  به مدت یک سال بصورت اجاره و با پیشنهاد 
پایه بصورت 46 درصد از سود حاصله سهم شهردارى و 54 در صد سهم پیمانکار 

از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
1) شرکت کنندگان در استعالم باید پیشنهادات خود را در پاکت الك و مهر شده 
تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه   مورخه1397/12/20به دبیرخانه شهردارى گوگد 

ارائه نمایند.
2) برنده استعالم کسى است که باالترین قیمت راپیشنهاد دهد و تضمینات الزم 

را به  شهردارى ارائه دهد..
3) شرکت کنندگان قبل از هرگونه اقدام میتوانند اطالعات الزم را از طریق واحد 

امور ادارى و خدمات شهرى(تلفن 57330020) کسب نمایند.

آگهى مزایده (نوبت دوم) چاپ دومچاپ دوم

رضا رضایى - سرپرست سازمان

موضوع: باستناد مصوبه شماره 97/3931 مورخ 97/10/22 شوراى محترم اسالمى شهر نجف آباد درخصوص بهره بردارى از محل و امتیاز آژانس تاکسى 
تلفنى مستقر در دانشگاه آزاد نجف آباد

مدت مزایده: یک سال شمسى از تاریخ عقد قراردا د
دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى نجف آباد

محل اجاره: آژانس تاکسى تلفنى مستقر در دانشگاه آزاد نجف آباد
شرایط شرکت در مزایده: شرکت براى عموم آزاد مى باشد که بایستى داراى کپى شناسنامه و یا کارت ملى معتبر باشند. (رعایت منع مداخله کارکنان 

دولت الزامى است)
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان 
وقت ادارى روز یکشنبه 97/12/19 به سازمان تاکسیرانى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 97/12/21 به 

دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند.
قیمت پایه کارشناسى آژانس تاکسى تلفنى از قرار ماهیانه مبلغ 15/000/000 ریال (پانزده میلیون ریال)

مبلغ فروش اسناد مزایده: 200/000 ریال طى فیش واریزى به حساب سیباى بانک ملى به شماره 0107242287001 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى.
میزان سپرده: مبلغ 9/000/000 ریال (نه میلیون ریال) طى فیش واریزى به حساب شــماره 0107242278005 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 

نجف آباد و یا معادل آن ضمانت نامه معتبر بانکى ارائه نمایند.
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه هاى برگزارى مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مزایده عمومى مرحله اول چاپ دومچاپ دوم

محمد بهفرد- سرپرست شهردارى کامو و چوگان

شهردارى کامو و چوگان بر اساس مصوبه شماره 55 مورخه 1397/10/13 شوراى محترم شهر کامو و چوگان و به 
موجب آیین نامه مالى شهرداریها در نظر دارد تعداد 5 پالك زمین خود را واقع در شهر کامو و چوگان- همواریه 
به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 
انتشار آگهى تا روز یک شنبه مورخه 1397/12/19 به واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت 
در مزایده را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخه 1397/12/21 به دبیرخانه محرمانه (حراست 
شهردارى) ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود و شهردارى در رد 

یا قبول پیشنهاد مختار است.
قیمت پایه کارشناسى (به ریال)کاربرىمساحت (مترمربع)شماره قطعهردیف

600/000/000مسکونى150300
600/000/000مسکونى259300
630/000/000مسکونى362300
630/000/000مسکونى471300
690/000/000مسکونى570300

بسیارى از ما درباره خواص مفید و ارزش 
غذایى پوست لیمو اطالعى نداریم، بنابر این 

بهتر است قبل از دور انداختن پوست لیمو، 
کمى به خواص آن فکر کنیم، چرا که پوست 

لیمو بسیار مفید است.
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مردم مى پرسند مردم مى پرسند 
چرا در این اوضاع چرا در این اوضاع 

اقتصادى نبایداقتصادى نباید
 سریال شاد تولید شود سریال شاد تولید شود

فاطمه گودرزى:فاطمه گودرزى:

  قر
اتم
نک
خو
تأک
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در پى اعالم استعفاى محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان و برخى اظهارنظرها پیرامون آن، سردار سرلشکر 
پاسدار قاسم سلیمانى، فرمانده نیروى قدس سپاه در واکنش 
به این موضوع گفت: حتمًا آقاى ظریف مســئول سیاست 
خارجى جمهورى اسالمى ایران است و طى مدت مسئولیت 
در وزارت امور خارجه کشورمان همواره مورد حمایت و تأیید 
مقامات عالى رتبه نظام، به ویژه مقام معظم رهبرى (مد ظله 
العالى) بوده و هستند. وى افزود: ایشان براى تأمین منافع 
ملى کشور پیوسته اقدامات ارزشمندى را در سطوح گوناگون 
انجام داده است. سرلشکر سلیمانى با اشاره به عدم حضور 
آقاى دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مالقات اخیر 

رئیس جمهور کشور سوریه با رئیس جمهور کشورمان نیز 
خاطرنشان کرد: در جریان سفر اخیر آقاى بشار اسد به تهران 
و مالقات وى با آقاى دکتر روحانى رئیس جمهور محترم، 
برخى ناهماهنگى ها در نهاد ریاست جمهورى که مطرح هم 
شده، منجر به عدم حضور وزیر امور خارجه کشورمان در این 

مالقات و متعاقباً گالیه مندى ایشان شده است.
فرمانده نیروى قدس سپاه تأکید کرد: قرائن نشان مى دهد 
هیچگونه تعمدى براى عدم حضور آقاى دکتر ظریف در این 
مالقات نبوده است و باید تأکید کنم ایشان به عنوان وزیر 
امور خارجه جمهورى اسالمى ایران مسئول اصلى در حوزه 

سیاست خارجى کشور هستند.

محمدجــواد ظریف بعد از نامه مخالفــت رئیس جمهور با 
استعفایش، صبح دیروز در مراسم استقبال از نخست وزیر 
ارمنستان حضور یافت. وزیر امور خارجه کشورمان دوشنبه 
شب در پیامى اینستاگرامى و غیرمنتظره از سمت خود استعفا 
کرد. این اقدام ظریف با واکنش هاى شدید داخلى و خارجى 
مواجه شد و موجى از حمایت نسبت به عملکرد وى و باقى 

ماندنش در وزارت خارجه به راه افتاد.
در همین راستا حســن روحانى، رئیس جمهور در نامه اى 
ضمن مخالفت با استعفاى وزیر امور خارجه تصریح کرد: 
از آنجا که شما را به تعبیر مقام معظم رهبرى «امین، غیور، 
شجاع و متدین» و در خط مقدم ایستادگى در برابر فشارهاى 

همه جانبه آمریکا مى دانم، پذیرش استعفاى جنابعالى را 
بر خالف مصالح کشور مى دانم و با آن موافقت نمى کنم.

ظریف هم در پیامى نوشــت: امیدوارم وزارت امور خارجه 
با همکارى و همدلى همــگان و درایت، هدایت و نظارت 
مقام معظم رهبرى و ریاســت محترم جمهــورى بتواند 
کلیه مســئولیت هاى خود را در چارچوب قانون اساسى و 
قوانین کشور و سیاســت هاى کلى با اقتدار و صالبت به 

انجام برساند.
محمدجواد ظریف بعد از انتشــار نامه رئیس جمهور، صبح 
دیروز در مراسم استقبال از نخست وزیر ارمنستان حضور 

یافت.

سردار سلیمانى: ظریف مورد 
تأیید رهبر انقالب بوده و هست

ظریف ماند و به استقبال 
نخست وزیر ارمنستان رفت

ناطق  وارد سیاست مى شود؟
  خبرآنالین | حسن غفورى فرد، نایب رئیس جبهه 
پیروان خط امـام(ره) و رهبرى با بیان اینکه قرار اسـت 
ابراهیـم رئیسـى، رئیس قـوه قضائیه شـود، تأکید کرد: 
تولیت آسـتان قدس جاى خوب و مناسبى براى حضور 
آقاى ناطق اسـت که در گذشـته هم صحبت آن مطرح 
بود زیرا هم رهبرى شـناخت خوبى از ایشان دارند و هم 
اینکه آقاى ناطق تجربه خوبى در وزارت کشـور و جهاد 
سـازندگى دارند. اما نه آمادگى براى پذیرش مسئولیت 

سیاسى دارند و نه مسئولیت آستان قدس.

تأیید فروش آرشیو تلویزیون
  ایلنا | سید احسان قاضى زاده هاشمى درباره شایعه 
فروش آرشیو صدا و سـیما به یکى از شبکه هاى فارسى 
زبان، گفت: گزارش هایى که به دست آمده نشان مى دهد 
به صورت موضوعى آرشـیو صدا و سیما به جاهایى داده 
شده که آنها به وسیله فرد ثالثى از کشور خارج شده است 
نه به صورت مسـتقیم. در هر حالت سوءاسـتفاده هایى 

شده است.

حال مردم بد است!
  روزنامه جمهـورى اسـالمى | مدیر کل 
کمیته امـداد امـام خمینى(ره) اسـتان همـدان در جمع 
خبرنگاران گفت: در سال جارى افراد تحت پوشش این 
نهاد حمایتـى از نظر خانـوار بیش از 24 درصـد و از نظر 
نفرات 36 درصد افزایش یافته اسـت. این آمار در سـال 
96 نسبت به سال 95 از نظر خانوار 6 درصد و از نظر افراد 
11درصد کاهش داشـت. این مسـئول افزود: آمارهاى 

فوق مشخص کننده خوب یا بد بودن حال مردم است.

زمان انتخابات مجلس یازدهم
  ایسنا | سخنگوى وزارت کشور با اشاره به مکاتبات 
وزارت کشور با شوراى نگهبان درباره تعیین زمان برگزارى 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراى اسالمى و اولین 
میـان دوره اى پنجمیـن دوره مجلس خبـرگان رهبرى، 
تصریح کرد: با تأیید شوراى نگهبان، این دو انتخابات در 

تاریخ 2 اسفند سال آینده برگزار خواهد شد.

مطابق نظر مراجع عمل کنید 
  خبرگـزارى حـوزه | آیت ا... سـبحانى در درس 
خارج اصول در مسجد اعظم قم اظهار کرد: امروز غالب 
استفتائات دفتر ما مشکل بانکى اسـت؛ چرا که مردم از 
بانک وام گرفته و بانک هم سود مشخص کرده و در کنار 
بهره، دیرکرد هم دریافت مى کنند که مراجع آن را حرام 
مى دانند؛ باید مطابق با نظر مراجع تقلید عمل کرد. در هر 
موضوعى که شخص عالم آن در کشور وجود دارد، باید 
به سـخنان او گوش کرد و مطابق با نظر او عمل کرد تا 

دچار مشکل نشویم.

پولشویى آقاى عابربانک
  ایرنـا | نماینـده دادسـتان تهـران در اولین جلسـه 
رسیدگى به اتهامات حسین هدایتى معروف به عابربانک 
پرسـپولیس، با قرائت کیفرخواسـت هدایتى گفت: وى 
متهم به پولشـویى از طریق مخفى کردن منشـأ وجوه 
دریافتى از طریق شبکه بانکى به مبلغ 586 میلیارد و 939 
میلیون و 600 هزار تومان بوده و در پوشش هشت شرکت 
این مبلـغ را در قالب مشـارکت مدنى از بانک سـرمایه 
دریافت کرده و آن را از طریق افـراد مورد اعتماد خود در 
مواردى غیر از آنچه در قراردادهاى مشارکت مدنى آمده، 

کارسازى کرده است.

بگردند تا بگردیم!
  تسـنیم | وزیر نفت نسـبت به برخى اخبار درباره 
اسـتعفایش واکنش نشـان داد. بیژن زنگنه صبح دیروز 
(چهارشنبه، 8 اسفند) در حاشیه جلسـه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به این سـئوال که اخیراً برخى 
موضوع استعفاى شـما را مطرح کردند، گفت: بگردند تا 

بگردیم.

خبرخوان
ثروتمندان در صف خرید 

فریزر!
  اقتصــاد24 | علــى ابراهیمــى، نماینده 
شــازند در مجلس گفته در حــال حاضر وقتى به 
بازار لوازم خانگى رجــوع مى کنیم، مى بینیم که 
برخى ثروتمندان اقدام به خرید یخچال فریزر هاى 
صندوق دار کرده اند آن هــم به این دلیل که قصد 
دارند کاال هــاى مقطعى مانند گوشــت و مرغ را 
خریدارى کرده و آنها را ذخیــره کنند تا با تفاوت 
قیمت در ماه ها و روز هاى آینــده، منافع کافى به 

جیب بزنند. 

رونمایى از
 کیف پول بانک ملى 

  آفتاب نیوز | کیف پول بانک ملى ایران به 
عنوان محصولى جدید در ملى شو 2 رونمایى شد. 
پلتفرم کیف پول بانک، خدمت و محصولى بانکى 
است که امکان پرداخت هاى خرد مانند خریدهاى 
روزانــه از مراکز خرید، خرید شــارژ تلفن همراه، 
پرداخت کرایه سرویس حمل و نقل (مترو، تاکسى 
و اتوبوس)، بلیت سینما و... را براى مشترى فراهم 
مى کند. کیف پول مجازى را مى توان با حســاب 
بانکى شــارژ کرد و از طریق درگاه هاى اینترنتى، 
 (USSD)اپ هاى موبایلى و یا کدهاى دستورى

پرداخت ها را انجام داد.

یارانه نقدى
 افزایش نمى یابد

  مهــر | نماینــدگان در جلســه علنى روز 
چهارشــنبه مجلس شوراى اســالمى 411 
هزار میلیارد ریال به پرداخــت یارانه نقدى و 
غیرنقدى خانوارها در سال 98، اختصاص دادند. 
بر این اســاس، مصارف یارانه نقدى نسبت به 
ســال 97 افزایش نیافته است و مانند سال 97 
حدود 76 میلیــون نفر یارانه نقــدى دریافت

 خواهند کرد.

چه ساعتى
 تصادف مى کنیم؟

  ایرنا | رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجا گفــت: برابر تجزیــه تحلیل، 
بیشــترین تصادفات بهمن ماه بین ساعت 12 تا 
16 با 29 درصد فراوانى رخ داده اســت. سرهنگ 
نادر رحمانى افزود: ســاعت 16 تا 20 با سهم 26 
درصد، 8 تا 12 با 19 درصد و 20 تا 24 با 16 درصد 
بیشترین فراوانى تصادفات درون شهرى را به خود 

اختصاص دادند.

گوشت وارد مى شود!
  ایسنا | دادستان عمومى و انقالب بندرعباس 
از ترخیص 154 کانتینر گوشت دپو شده از گمرك 
شــهید رجایى به صورت قطعى خبر داد و اظهار 
کرد: با تدابیر اتخاذ شده 60 کانتینر گوشت دیگر 
طى هفته آینــده به بازار مصــرف عرضه خواهد 
شــد. با اقدامات انجام شــده، تعداد 250 کانتینر 
گوشت به گمرك وارد شده است که علیرغم خروج 
کانتینرهاى گوشت هم اکنون تعداد 815 کانتینر 
گوشت در اسکله بندر شــهید رجایى بندرعباس 
موجود اســت و روند واردات گوشــت همچنان 

ادامه دارد.

فیلم ها را ندیدم اما...
  مهر | ســید عباس صالحى، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى در حاشیه جلســه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران در خصوص اســتفاده از سیگار و 
مشروبات الکلى در فیلم هاى جشنواره فجر گفت: 
من فیلم ها را ندیدم و در این مورد اغراق شــده و 
به من چنین گزارشى نشده است. وى افزود: باید 

مراقبت هاى بیشترى در این زمینه صورت گیرد.

دادستان عمومى و انقالب قشم روز سه شنبه هفته جارى با 
تأکید بر برخورد قضائى با گردشگران بدحجاب به اظهارات 
امام جمعه بندرعباس اشاره کرد. او نسبت به برخورد جدى 
و قضائى با گردشگران و مسافرانى که در این جزیره موجب 
ساختارشــکنى در حوزه حجاب و جریحه دار کردن عفت 

عمومى شدند، هشدار داد. 
رضا صفایى در گفتگــو با «فارس» اظهــار کرد: برپایى 
تورهاى گردشگرى در جزیره هاى قشم، هرمز و مارو در 
غفلت متولیان فرهنگى به حیاط خلوت هنجارشــکنان 
تبدیل شده است به طورى که نماینده ولى فقیه در هرمزگان 
و امام جمعه بندرعباس چندین خطبه نماز جمعه را به این 
امر اختصاص داده و از مسئوالن قضائى به ویژه دادستان 

مى خواهم محکم بایستند.
اما چه نکاتى در اظهارات آیت ا... نعیم آبادى مطرح شده بود 
که دادستان عمومى و انقالب قشم را به واکنش واداشت؟

امام جمعه بندرعباس دو هفته پیــش در خطبه هاى نماز 
جمعه با انتقاد شدید نسبت به وقایع رخ  داده در جزیره هرمز 
گفته بود: ما انقالب نکردیم که حکومت کنیم بلکه انقالب 
کردیم که جامعه را مطابق ارزش هاى اســالمى بسازیم. 
وى افزوده بود: آیا لخت و عور شــدن و مرزهاى اسالم و 
انقالب را زیر پا گذاشــتن در جزیره هرمز آزاد اســت؟ آیا 
جزیره شهادت آزاد شده است؟ آنجا جزیره عزت و شهادت 

و جزیره شهداست.
 امام جمعه بندرعباس ادامه داد: به مردم خوب جزیره عرض 
مى کنم مراقب باشید و از دادستان نیز در جلسه خصوصى 
و هم اکنون از تریبون نماز جمعه مى خواهم در این زمینه 

محکم بایستد و موضوع را رسیدگى کند.

 آیت ا... نعیم آبادى با تأکید بر رسیدگى هر چه سریع تر این 
موضوع گفته بود: جلوگیرى از فساد و مبارزه با چند نفر که 
مرزهاى اخالقى و اسالمى را زیر پا گذاشته اند نیاز به برپایى 
شوراى تأمین دارد؟ ما که در برابر استکبار ایستاده ایم در 
برابر این حرمت شکنان و متخلفان نمى توانیم بایستیم و 
مقابله کنیم؟ این قضیه را باید مسئولین فیصله دهند در غیر 
این صورت از همین تریبون باز هم نسبت به این موضوع 

فریاد خواهم زد.
 امام جمعــه بندرعباس از حزب اللهى هــا و مؤمنان براى 
حضور در جزایر هرمزگان دعوت کــرده و گفته بود: اگر 
مؤمنان و امت حزب اللهى به هرمز و جزایرى که در اطراف 
بندرلنگه وجــود دارند بروند، این جزایــر به حیاط خلوت 

هنجارشکنان تبدیل نخواهد شد.
 نعیم آبــادى تصریح کرده بود: ما با گردشــگرى مخالف 

نیستیم یکى از پتانسیل هاى اســتان هرمزگان ظرفیت 
گردشگرى است اما گردشــگرى آلوده نمى خواهیم و اگر 
مقامات استان به مسائل اخیر ورود نکنند حزب ا... ساکت 
نخواهد ماند.  وى تأکید کرده بود: به شدت طرفدار توریسم 
سالم هستیم و با توریســمى که بخواهد ارزش هایى که 
بخاطرشــان انقالب کردیم را زیر پا بگذارند به شــدت 

مخالفیم.

ورود دادستان قشم براى مقابله با «هنجارشکنان» در جزیره هرمز بعد از درخواست امام جمعه بندرعباس 

امت حزب اللهى به هرمز و جزایر اطراف 
بندرلنگه بروند

فریدون اصفهانیان، رئیس کمیته داوران فدراســیون 
فوتبــال نامه اى که بــه امضــاى داود رفعتى، رئیس 
دپارتمــان داورى رســیده را به هیئت هــاى فوتبال 
اســتان ها ارســال کــرده و درخواســت عجیبى را 

مطرح کرده است.
 در درخواســت کمیته داوران آمده است کلیه داوران، 
ناظران و اهالى فوتبال از یک صفحه و کانال خاص در 
فضاى مجازى خارج شوند و دیگر عضو آن نباشند. البته 
این درخواست با تهدید هم همراه و در این نامه عنوان 
شده هر کدام از داوران، ناظران و اهالى فوتبال در این 
کانال و صفحه عضو باشند از فعالیت در کلیه مسابقات 

منع مى شوند.

این اتفاق در حالى رخ داده که اخیراً انتقاد از داورى هاى 
فوتبال در لیگ برتر افزایش یافته و داوران از ســوى 
باشگاه هاى مختلف و هوادارانشان متهم به جانبدارى 

از تیم هاى خاصى شده اند.

سید حســن نصرا...، دبیرکل حزب ا... لبنان در یک دیدار 
داخلى درباره صحنه دیدار و دســت دادن بشــار اســد، 
رئیس جمهورى ســوریه با حضرت آیــت ا... خامنه اى، 
رهبر انقالب اســالمى ایران گفــت: از دیدن این صحنه 

اشک هایم جارى شد.
به گزارش «ایسنا»، بشار اسد روز دوشنبه در اولین سفر خود 
به ایران بعد از آغاز بحران در کشورش در سال 2011، در 
تهران مورد استقبال مقامات عالى کشورمان قرار گرفت. او 

در این سفر دیدارى صمیمانه با مقام معظم رهبرى داشت 
و پس از آن با دکتر حسن روحانى، رئیس جمهور کشورمان 
دیدار و گفتگو کرد که این دیدارها بازتاب گســترده اى در 

رسانه هاى عربى و بین المللى داشت.

اشک هاى سید حسن نصرا... 

سریع خارج شوید!
تعداد مشترکین تلفن همراه که در چند سال اخیر تقریباً همواره 
با روند افزایشى روبه رو بوده، در سه ماهه  سوم سال جارى، یک 

روند کاهشى را طى کرده است.
تعداد مشترکین اپراتورهاى تلفن همراه در سال جارى در حالى 
که تا پایان خرداد ماه بیش از 90 میلیــون نفر بوده و تا پایان 
شهریور ماه به بیش از 91 میلیون رسید، بر اساس آخرین آمار 
منتشره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى، 
تا پایان آذر ماه سال جارى، به بیش از 88 میلیون رسیده که 
هرچند همچنان ضریب نفوذى بیشتر از 100 درصد را نشان 
مى دهد اما از کاهش استفاده از سیمکارت در سه ماه  سوم سال 
حکایت دارد. در حال حاضر از میان مشــترکین موجود، 53 
میلیون و 857 هزار و 297 مشترك متعلق به اپراتور همراه اول 

هستند که 60/70 درصد را شامل مى شود، تعداد مشترکین 
ایرانسل 33 میلیون و 234 هزار و 972 است که 37/46 درصد 
را به خود اختصاص مى دهد، مشترکان رایتل هم یک میلیون 

و 617 هزار و 631 با 1/82 درصد هستند.

روند کاهشى تعداد مشترکین سیمکارت در ایران

جواد شمقدرى، رئیس پیشــین سازمان سینمایى که در 
دولت دوم محمود احمدى نژاد این ســمت را بر عهده 
داشت، در مراسم رونمایى از کتاب خود به جلسه اى با رهبر 
انقالب اشاره کرده و گفته ایشان 70 دقیقه درباره سینما 

صحبت کردند اما هیچوقت بیانات رهبرى منتشر نشد.
او در مراسم رونمایى از کتاب خود با عنوان «سینمانامه» 
درباره این جلسه گفته است: «بعد از شش ماه حضور در 

سازمان سینمایى نامه اى به مقام معظم رهبرى نوشتم و 
تقاضاى برگزارى جلسه کردم و ایشان نیز عنایت کردند 
و بعد از مدت کوتاهى در تیر ماه موافقت کردند و جلسه 
خوبى برگزار شــد و 70 دقیقه درباره سینما در آن جلسه 

بیانات خوبى فرمودند.»
از آنجا که شمقدرى در میانه  سال 88 به عنوان معاون امور 
سینمایى وزارت ارشاد منصوب شد، به نظر مى رسد منظور 

او از زمان برگزارى این جلسه تیر ماه سال 89 باشد.
این کارگردان در ادامه صحبت هایــش که خبرگزارى 
«ایلنا» منتشــر کرده، از محرمانه اعالم شدن سخنان 
رهبرى صحبت کرده است: «من بعد از پایان دیدار مقام 
معظم رهبرى انتظار داشتم بیانات ایشان بازتاب پیدا کند 
اما به ما گفتند این بیانات محرمانه است و حتى بعد از شش 
ماه که کل متن سخنان ایشان به دست ما رسید باز هم بر 
روى آن مهر محرمانه زده بودند اما من تالش کردم در 

مسیر اجرایى شدن آن بیانات کار کنم.»

شمقدرى: به ما گفتند بیانات رهبرى درباره 
سینما محرمانه است

همانطور که از قبل پیش بینى مى شد ماجراى حقوق کارکنان 
یکى از بخش هاى چالشــى بین دولت و مجلس در جریان 
بررسى الیحه بودجه به ویژه در صحن علنى مجلس بود؛ به 
طورى که از همان ابتدا پیشنهاد دولت در الیحه با مخالفان 
خود را داشت و بعد از پیشنهاداتى که براى نحوه پرداخت و 
درصد افزایش حقوق در مجلس مطرح شــد ظاهراً توافقى 

انجام نشده که به تصویب نهایى برسد.

این در شرایطى است که دولت براى بودجه سال آینده درصد 
افزایش حقوق کارکنان را تا 20 درصد تعیین کرده بود و آنچه 
در کمیسیون تلفیق (قبل از ورود الیحه به صحن علنى) به 
تصویب رسید، نشان از حقوق 20 درصدى با پرداخت یکسان 
حکایت داشت اما از همان موقع برخى نمایندگان با نرخ 20 

درصد و برخى دیگر با نحوه پرداخت یکسان مخالف بودند.
در این باره نظرهاى مختلفى مطــرح بود از اینکه 20 درصد 
افزایش حقوق به طور یکسان نمى تواند پاسخگوى نیاز قشر 
کم درآمد و حتى حقوق هاى زیر سه میلیون تومان با توجه به 
شرایط موجود تورم باشد. از ســوى دیگر مخالفانى در مورد 

نحوه پرداخت پلکانى وجود دارند.
اما در این میان دولت موضع خود را اعالم کرده و بر این تأکید 
دارد که «بیش از این نمى تواند حقــوق کارکنان را افزایش 
دهد و جایى براى تأمین هزینه هاى باالتر ندارد؛ مگر اینکه 
نمایندگان خود راهى براى هزینه افزایش حقوق پیش بینى 

شده بیاندیشند».

اختالف دولت و مجلس
 بر سر «حقوق» سال آینده 
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جذب تنها 46 درصد
 از بودجه تیران 

مجید حججى، فرمانــدار تیران و کــرون از جذب
 46 درصد از بودجه تملک و دارایى این شهرســتان 

توسط سازمان هاى دولتى خبر داد.

تمدیدمهلت ارسال داستان به 
جشنواره زاینده رود

داریوش اسماعیلى،  معاون فرهنگى جهاد دانشگاهى 
واحد اصفهان گفت: مهلت ارسال داستان به سومین 
جشــنواره سراســرى داســتان کوتاه زاینده رود تا

 30 فروردین ماه 1398 تمدید شد.

دستگیرى اعضاى باند سرقت 
اموال دولتى در اردستان 

فرمانده انتظامى اردســتان گفت: با تالش مأموران 
انتظامى شهرستان، سه متهم باند سرقت اموال دولتى 

دستگیر شدند.
غالمرضا هاشــمى زاده افزود: برابر اعالم مأموران، 
سرقت هاى مذکور شامل یک فقره سرقت معابر، یک 
فقره سرقت اماکن دولتى و یک فقره قطعات خودرو 
بود که مأموران پلیس آگاهى پس از دســتور از مقام 
قضائى وارد عمل شدند.وى خاطرنشان کرد: مأموران 
پلیس آگاهى پس از شناسایى سارقان و محل اختفاى 
آنان، طى دو عملیات جداگانه موفق به دســتگیرى 

تعداد سه نفر سارق شدند.

بازسازى 3 یخچال تاریخى
 در نایین

3 یخچال تاریخى واقع در محلــه هاى محمدیه و 
بافران شهرســتان نایین با هزینه اى درحدود 600 

میلیون ریال مرمت و بازسازى شد. 

پایان آزادسازى 
جاده سفیدشهر به کاشان 

مدیــر اداره راه و شهرســازى آران و بیدگل گفت: 
تخریب ایستگاه مخروبه و سه ســاختمان قدیمى 
در مسیرساخت جاده سفیدشــهر به کاشان به اتمام 
رسید. مجتبى آراسته در خصوص مراحل پایانى جاده 
سفیدشهر به کاشــان اظهارکرد: با وجود مشکالت 
زیاد در مســیر جاده سفیدشــهر به کاشان پیشرفت 
خوبى داشته ایم و 80 درصد پیشرفت فیزیکى را شاهد 
هستیم و فاز پایانى طرح با وجود کاهش اعتبارات در 
حال اتمام اســت و امیدواریم تا پایان سال به مرحله 

بهره بردارى برسد.

راه اندازى کارگاه هاى کوچک 
صنایع دستى درمحمدیه 

عباســعلى پوربافرانــى، نماینــده مــردم نایین و 
خوروبیابانــک گفت: با راه انــدازى ناحیه صنعتى و 
کارگاه هــاى کوچک، محمدیه ناییــن جان دوباره 

خواهد گرفت.

اجراى 6 گروه موسیقى در 
جشنواره فجر اصفهان 

معاون امور هنــرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمى اســتان اصفهان گفت: جشنواره 
موسیقى فجر استان با حضور شش گروه موسیقیایى، 

9(امروز) تا 15 اسفند برگزار مى شود.
محمدعلــى جعفرى افزود: نخســتین جشــنواره 
موسیقى فجر توســط انجمن موســیقى اصفهان 
دربخش موسیقى پاپ، کالســیک و سنتى برگزار

 مى شود.
وى گفــت: ایــن جشــنواره 9 اســفند(امروز) 
در هنرسراى خورشــید و روزهاى 12، 13، 14 و 15 
اسفند در تاالر هنرســتان هنرهاى زیبا و همچنین 
در تاریخ سیزدهم این ماه در تاالر اصلى سیتى سنتر 

برگزار خواهد شد. 

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: توسعه 
تجهیزات ابزار دقیق در حوزه پایش کمى و کیفى  آب شرب، با 
هدف تأمین پایدار در دستور کار قرار گرفت، چراکه اکنون آب 
شرب بیش از چهار میلیون نفر در استان اصفهان از طریق یک 

سامانه آبرسانى انجام مى شود.
هاشــم امینى  اظهار کرد: 126 باب شــیرخانه روى خطوط 
اصلى انتقال، با هدف کنترل بیشتر بر توزیع آب احداث شد، 
درحالى که توســعه و تکمیل سیســتم تله مترى تأسیسات 

آبرسانى عملیاتى شد.
وى ادامه داد: راه اندازى 60 ایستگاه داراى قابلیت مانیتورینگ 
و صدور فرمان مرکزى و 40 انشــعاب داراى عملگر برقى با 

قابلیت فرمان اتوماتیک دبى، فشار یا هر دو پارامتر به منظور 
تله مترى شبکه توزیع آب شــهر اصفهان در دستور کار قرار 
گرفت. وى ادامه داد: 68 ایســتگاه کنتــرل و مانیتورینگ 
تأسیسات آبرسانی در شهرهاى تحت پوشش طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ راه اندازى شده است.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان اظهار کرد: پیگیرى تکمیل و 
راه اندازى سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ، شناسایى منابع 
تأمین آب جدید در سطح استان، پیگیرى سیاست استفاده از 
ظرفیت شبکه هاى موازى (دو شبکه اى) در شهرهاى خاص 
از جمله مواردى است که در تأمین پایدار آب شرب در اصفهان 

بزرگ بسیار مؤثر است.

جالل یزدانى، معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 4192 کودك 
اصفهانى دچار سوءتغذیه تحت حمایت کمیته امداد قرار 
دارند و در ســال جارى 32 هزار و 892 ســبد غذایى در 

اختیار آنها قرار گرفت.
وى افزود: بیش از دو میلیــارد و 340 میلیون تومان در 
قالب 32 هزار و 892 ســبد غذایى از ابتداى ســال 97 

تاکنون در اختیار این کودکان قرار گرفت.
یزدانى بیان کرد: هزینه هر سبد غذایى به صورت ماهانه 
به کارت هاى مخصوص خرید مایحتــاج این کودکان 
واریز مى شــود و مبالغ واریزى تنها مى تواند براى خرید 

اقالم مشخص در فروشگاه هاى زنجیره اى هزینه شود.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان با 
اشاره به رویکرد اورژانسى این نهاد در زمینه ارائه خدمات 
حمایتى به نیازمندان گفت: مبارزه این نهاد با سوءتغذیه 
کودکان، با مشارکت وزارت بهداشت و درمان به شکل 
ویژه از ســال 84 آغاز شــد و تا به امروز و با حمایت از 

کودکان دچار سوءتغذیه زیر پنج سال ادامه دارد.
یزدانى تعداد کــودکان در انتظــار دریافت خدمات این 
طرح در سطح استان را 800 نفر اعالم کرد و گفت: تعداد 
کودکانى که در این طرح از خدمات کمیته امداد استفاده 

مى کردند، تا نیمه بهمن ماه 2870 نفر بود.  

ارائه 33 هزار سبد غذایى به 
کودکان دچار سوء تغذیه 

ضرورت تکمیل و راه اندازى 
سامانه دوم آبرسانى اصفهان 

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: گوشت هاى 
وارداتى پس از عبور از یک چرخه بسیار سنگین نظارت 
بهداشتى و ذبح شرعى وارد کشور مى شود و اطمینان 
مى دهم که این گوشت ها هیچ مشکلى در این زمینه 

ندارد.
اســتان  کــرد:  اظهــار  موحــدى  شــهرام 
اصفهــان بیشــترین کشــتارگاه دام و طیــور

 را دارد که شامل 33 کشــتارگاه دام و 17 کشتارگاه 
طیور است.

وى  همچنیــن دربــاره کشــتار گوشــت االغ و 
فروش آن بــه جاى گوشــت قرمــز گوســفند یا 

گوســاله تصریح کرد: دامپزشــکى نظارت بســیار 
ســختگیرانه اى بــر کشــتارگاه ها دارد امــا اگــر 
تخلفى در گوشــه اى از اســتان اتفاق افتاد، مطمئنًا

 تحت نظارت دامپزشکى و هیچ ارگانى نبوده است.
موحدى در پاسخ به این سئوال که تاکنون در استان 
اصفهان چند گزارش از کشتار و فروش گوشت االغ 
دریافت شده اســت، گفت: تنها یک گزارش در این 
زمینه در استان وجود داشــت که البته در آن اجحافى 
هم به صنف قصاب شــد و خوشــبختانه وارد شبکه 

توزیع نشده بود.
***

مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان همچنین از 
کاهــش کشــتار دام ســبک در کشــتارگاه هاى 
اســتان اصفهــان خبــر داد و تصریــح کــرد: در 
حال حاضــر میــزان کشــتار در کشــتارگاه هاى 
اســتان در حوزه دام ســبک شامل گوســفند و بز، 
کاهش یافته است اما در حوزه دام سنگین شامل گاو 
و گوســاله، آمار کشــتار کاهش قابل توجهى نداشته

 است.

اثر نقش برجسته از دوره هخامنشــیان در موزه هنرهاى 
تزیینى اصفهان به  نمایش گذاشته شده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگى اســتان 
اصفهان گفت: نقش برجسته سر سرباز مادى که به گفته 
کارشناسان حوزه باستانى بین سال هاى 510 تا 330 قبل 
از میالدى حکاکى شده و زمانى بخشى از دیوارهاى شهر 
باستانى تخت جمشــید، اکنون در گنجینه موزه هنرهاى 
تزیینى اصفهان درمعرض دید عالقــه مندان قرارگرفته 

اســت. عبدالرضا عــرب بافرانى، نمایش ایــن اثر نقش 
برجسته را فرصتى استثنایى براى مشاهده هویتى باستانى 
در اصفهان دانست و افزود: این اثر تاریخى حدود 85  سال 
پیش در کاوش هاى باستان شناسى کشف شده بود و در 
سال 1380 از پلکان شمالى کاخ آپادانا به سرقت رفت که با 
تالش یگان حفاظت میراث فرهنگى استان اصفهان، آبان 
1383 در پلیس راه استان اصفهان از غارتگران هویت ملى 

پس گرفته شد. 

سرپرست فرماندارى اصفهان گفت: اداره صنعت، معدن 
و تجارت باید نســبت به تعیین صــدور عاملیت مجاز 
فروش و عرضه دخانیات و رعایت فاصله قانونى تا مراکز 
آموزشى و مدارس و نظارت بر مراکز فاقد مجوز اقدام 
کند. فریبرز امیرى با بیان اینکه سالمت در کنار امنیت، 
از اهمیت ویژه اى برخوردار بوده و در کاهش آسیب هاى 
اجتماعى بسیار مؤثر اســت، اظهارکرد: آگاهى بخشى 
عمومى در بین جوانان و نوجوانان درخصوص مضرات 

استعمال دخانیات باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه 
کاهش مصرف دخانیات، یکى از اهداف مهم توســعه 
و پایدارى و تهدیدى براى توســعه و ســالمت است.
امیرى افزود: شــهردارى اصفهان نســبت به تشکیل 
کمیته پیشگیرى کاهش استعمال دخانیات در بین زنان 
و جوانان و تبلیغات محیطى، اقدام و یکى از پارك هاى 
کالنشهر اصفهان را به صورت پایلوت به عنوان پارك 

بدون دخانیات  قلمداد کند.

طرح امداد زمستانى هالل احمر تا اواخر اسفند ادامه دارد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 41 
پایگاه امداد و نجات، 26شعبه و 15 انبار عملیاتى براى 
پوشش شرایط بد جوى و اقلیمى و وقوع حوادث جاده اى 

آمادگى دارند. 
محســن مؤمنى افزود: در طرح امداد زمســتانه حدود 
1120 نفر نجاتگر براى امدادرسانى به مصدومان حوادث 
جاده اى استان در پایگاه هاى امداد و نجات استان مستقر 

هستند.
وى همچنین گفت: 26 دستگاه خودروى کمک دار، 22 
دستگاه خودروى نجات و 41 دستگاه آمبوالنس در این 

طرح شرکت دارند.
مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر اســتان اظهار کرد: 
بیشترین تجهیزات و استقرار نیروهاى امداد و نجات در 
مناطق برفى جنوب و غرب استان انجام شده است و این 

وضعیت امدادرسانى تا آخر اسفند ادامه دارد.

مسئول تشکل هاى دینى ســازمان تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان گفت: براى مراسم اعتکافى که در پیش 
است، 520 مسجد در استان اعالم آمادگى کرده اند ولى 
اینکه چه تعداد متقاضى شــرکت کنند، هنوز مشخص 

نیست.
حجت االسالم حسن بابایى افزود: متقاضیان مى توانند 
تا قبل از 29 اسفند براى شرکت در این مراسم معنوى به 
نشانى akefin.com  مراجعه کنند و ضمن ثبت نام، 

از اسامى و نشانى مســاجد و همچنین ظرفیت پذیرش 
آنها آگاه شوند.

وى با بیان اینکه ســال گذشــته تعداد مساجد میزبان 
و افــراد معتکف به دلیل تقارن بــا روز طبیعت کاهش 
داشت، گفت: در اعتکاف قبلى، 480 مسجد در مراسم 
معنوى اعتــکاف میزبان 42 هزار معتکف در سراســر 
استان بودند که این میزان نسبت به سال هاى قبل 40 

درصد کاهش داشت. 

نخستین باغ بانوان برخوار در شهر حبیب آباد افتتاح شد. شهردار حبیب آباد گفت: مرحله اول این 
باغ، در زمینى با 10هزار مترمربع مساحت و بیش از 20میلیارد ریال هزینه به بهره بردارى رسید.

جواد لقمانــى افزود: در مرحلــه اول باغ بانوان حبیب آبــاد، 120متر آالچیق، نمازخانه، مســیر 
دوچرخه سوارى، مجموعه ورزشى تنیس و فوتبالدستى، زمین ساحلى والیبال، پارك بازى کودکان، 

ایستگاه ورزش صبحگاهى، برکه آب، نانوایى، بوفه و آشپزخانه پیش بینى شده است.
وى دیگر اهداف راه اندازى این مجموعه را، نشاط آفرینى، امید بخشى و برگزارى نمایشگاه هاى 

فرهنگى، هنرى و اقتصادى براى بانوان عنوان کرد.

ســاعات کار مراکــز شــماره گــذارى و تعویــض پــالك در اســتان اصفهــان افزایــش 
یافت.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى پلیس استان اصفهان گفت: ساعت کارى مراکز شماره گذاري 
و تعویض پالك شمال و جنوب شهر اصفهان و شهرستان هاي این استان تا قبل از 20 اسفند به 

ساعت 17افزایش یافت.
رضا رضایى افزود: همچنین ســاعت پذیرش مراکز این استان  نیز از 20 اســفند تا فروردین به 

ساعت19 افزایش یافت.  

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: از اول اســفندماه طرح نوروزى پلیس راهور در جاده هاى 
سراسر استان اصفهان آغاز شده است.

مهــدى معصوم بیگــى با اشــاره به اجــراى طرح «مســافر مســئول» در اســتان اصفهان 
اظهار کرد: باید بدانیم که مســافرت تنها شــامل رســیدن به مقصد نیســت و در این راســتا، 
مســافر مســئول فردى اســت که تمامى قوانین و مقــررات راهنمایى و رانندگــى را رعایت

و بــراى اســکان نیــز از اماکــن مــورد تأییــد نیروهــاى انتظامــى اســتفاده 
کند.

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: براى رفع 
محدودیت اراضى فرودگاه اصفهان، پیگیرى تملک 
400 هکتار از اراضى مجاور فرودگاه اصفهان در حال 

انجام است.
حســن امجدى افزود: محدودیت اراضى به دلیل قرار 
گرفتن در بافت شــهرى، یکى از چالــش هاى مهم 
فرودگاه قدیم اصفهان در شهر بود که این مشکل به 
دلیل عدم تملک اراضــى موجود در مکان فعلى وجود 
دارد ولى با هم افزایى و همکارى ایجاد شده این چالش 
در حال پیگیرى اســت و به زودى مشکل محدودیت 

اراضى رفع مى شود.
وى بیان کرد: زمین کافى براى طرح هاى توسعه اى 
بلندمدت فرودگاه در زمان حاضر تحت تملک فرودگاه 
نیست که با رفع این مشکل، شرایط الزم براى احداث 
زیر ساخت هاى اساســى بلندمدت فرودگاه از جمله 

ترمینال پروازهاى بین المللى جدید مهیا مى شود. 

سرپرســت شــهردارى دهاقــان گفــت: کمبــود 
اعتبــارات و افزایش بدهى شــهردارى، باعث شــده

 طرح هاى عمرانى پیشــرفت رضایت بخشى نداشته 
باشد.

نــادر بدریــان اظهار کــرد: با وجــود بدهــى و نبود 
نقدینگى، پیشرفت خوبى در زمینه آسفالت معابر شهر 
داشــته ایم اما همچنان طرح هاى عمرانى به کندى
 پیش مى رود و پیشــرفت رضایت بخشــى نداشــته 

است.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش با اشاره به احداث 
ســالن اجتماعات آرامســتان باغ فردوس گفت: این 
ســاختمان حدود پنج سال اســت که در دست احداث 
بوده و تاکنون عملیات ســوله ســازى، دیوارکشــى 
و اجراى فنداسیون و نماکارى داخل سالن انجام شده 
است، البته براى ادامه و تکمیل این پروژه نیاز به اعتبار

 داریم. 

رئیس ســازمان قضائى نیروهاى مسلح استان اصفهان 
گفت: با ســاز و کارهاى قانونى و دستورات رهبر معظم 
انقالب، آمار نشان دهنده این است که جمعیت کیفرى 

زندانیان نظامى یک چهارم شده است.
مهدى تشکرى با تأکید بر اینکه مجرم تراشى و برچسب 
مجرم انگارى بر یک فرد زدن درست نیست، گفت: بدنه 
نیروهاى مسلح از جوانان تشکیل شده و اکثر جرائمى که 
اتفاق مى افتد، از روى عناد، لجاجت و هنجارشکنى نیست 

بلکه از ضعف آموزشى است که به سازمان برمى گردد.
وى با بیان اینکه در سال جارى 314 کالس آموزشى در 
سطح نیروهاى مسلح برگزار شده که با توجه به پهناورى 
و جمعیت استان اصفهان اقدامى قابل توجه است، اذعان 
کرد: به دنبال کاهش جمعیــت کیفرى زندانیان نظامى 

هستیم.
رئیس ســازمان قضائى نیروهاى مسلح استان اصفهان 
تأکید کرد: اســتفاده از مجــازات جایگزین امرى بدیل 
است که در قانون پیش بینى شده و با استفاده از تمامى 
ابزارهاى قانونى توانســتیم در 70 درصد آراء صادره از 
دادگاه نظامى یک، دادگاه نظامى 2 و دادگاه تجدیدنظر، 

از آراء جایگزین حبس استفاده کنیم.

رئیس سازمان قضائى نیروهاى مسلح اصفهان خبر داد؛

کاهش 75 درصدى زندانیان نظامى استان

نمایش نقش برجسته هخامنشى در اصفهانگوشت وارداتى مشکل  بهداشتى و شرعى ندارد

ایجاد اولین پارك بدون دخانیات کشور در اصفهان

400 هکتار به اراضى 
فرودگاه اصفهان
 اضافه مى شود

مشکل کمبود اعتبار و
 اجرا نشدن طرح هاى عمرانى 

در دهاقان

افتتاح نخستین باغ بانوان  حبیب آباد افزایش ساعت کار مراکز شماره گذارى  آغاز طرح نوروزى پلیس راهور  

برگزارى مراسم معنوى اعتکاف در 520 مسجد اصفهانتداوم طرح امداد زمستانى هالل احمر تا اواخر اسفند
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افسانه چهره آزاد در سریال نوروزى «بر سر دو راهى» به تهیه کنندگى و نویسندگى حامد عنقا 
بازى مى کند.

افسانه چهره آزاد بازیگر سریال نوروزى «بر ســر دو راهى»، درباره دالیل حضور در این پروژه 
گفت: من همیشه قلم آقاى عنقا را دوست داشته و دارم. نگاه چند بُعدى که در فضاى نوشته هاى 
او جارى اســت، مورد عالقه من است. در ساخت سریال خرده داســتان ها در روند قصه اصلى 
همیشــه نقش مؤثر دارند. در چند کارى که از عنقا دیدم، متوجه شدم او هم از این موضوع بهره 
مى برد و این نکته براى من حائز اهمیت اســت؛ چون قصه هاى فرعى همیشه به درستى قصه 
اصلى را جلو مى برند. لحاظ کردن این موضوع در آثار عنقا باعث شــد به پیشنهاد همکارى با او 

پاسخ مثبت بدهم.
او افزود: از سوى دیگر بهرنگ توفیقى هم از دوستان قدیمى من و همسرم است. چندین بار بنا 
بود همکارى داشته باشیم، اما مشغله کارى من اجازه نداد. سریال هایى که توفیقى تا به حال کار 
کرده موفق و پرمخاطب بوده اند و همین موضوع انگیزه اى براى هر بازیگر است تا با کارگردانى 

که کاربلد است و رگ خواب مخاطب را مى شناسد،کار کند.
او با بیان اینکه نام کاراکترى که در «بر سر دو راهى» بازى مى کنم «سیمین» است، تأکید کرد: 
«سیمین» در خارج از کشور زندگى مى کند و بنا به دالیلى که نمى توانم توضیح بدهم با شرایط 
خاصى به ایران مى آید و باعث پیش آمدن برخى اتفاقات مى شود. باقى قصه را مخاطبان روى 

آنتن خواهند دید.
بازیگر «بوتیک» در پایان گفت: چند سالى اســت که تلویزیون توانسته در ایام نوروز مخاطبان 
بسیارى را به خود جذب کند. من هم دوست و آشــنایانى دارم که حتى بعد از دید و بازدیدها هم 
شده با تماشاى تکرار آخر شب سریال ها این آثار را دنبال مى کنند. خود من قبًال در همکارى با 
خانم مرضیه برومند در سریال داستان هاى نوروز همبازى آقاى محمدرضا و خانم ملیکا شریفى 
نیا بودم. با این کار که در اواخر دهه 70 پخش شد سریال نوروزى را تجربه کردم و معتقدم زمان 

بسیار مناسبى براى فرهنگسازى است.

بازیگر «بوتیک» چطور بازى در
 سریال «بر سر دو راهى»  را پذیرفت؟

فاطمه گودرزى، بازیگر ســینما و تلویزیون، که کارنامه 
هنرى درخشانى دارد، این روزها با سریال «لحظه گرگ و 
میش» به کارگردانى همایون اسعدیان مهمان خانه هاى 

مردم است.
این بازیگر درباره چگونگى حضورش در سریال «لحظه 
گرگ و میش»گفت: همایون اسعدیان به عنوان کارگردان 
فیلم یکى از دالیل اصلى انتخاب نقش بود سال ها پیش با 
او همکارى کرده بودم مى خواستم در یک فیلم یا سریال 
دیگر با او تجربه کار کردن داشته باشم. دلیل دیگر بازى 
من در سریال «لحظه گرگ و میش» موضوع آن و فراز و 

نشیب هایى است که این نقش به همراه دارد.
گودرزى همچنین با اشاره به اینکه سریال «لحظه گرگ 
و میش» ازجمله سریال هاى متفاوتى است که در زمینه 

جنگ و دفاع مقدس ساخته شده و خط فکرى جدیدى را 
دنبال مى کند، اظهار کرد: ما در ایران همیشه زمانى که 
صحبت از دفاع مقدس مى شــد به سراغ خط اول جبهه 
براى فیلمبردارى مى رفتیم امــا این فیلم اتفاقاتى که در 
جنگ مى افتد و تأثیراتش را در چند خانواده نشان مى دهد. 
نسل جوان به طور واقعى همین چیزى که در فیلم نشان 
مى دهیم هستند و طرز فکرهاى کامًال متفاوتى به زندگى 

دارند.
این بازیگر باتجربه با اشاره به استقبال مخاطبان از سریال 
«لحظه گرگ و میش» گفت: استقبال مخاطبان از این 
سریال بسیار خوب بود، هر جا که مى روم حتى در مغازه ها 
نیز مردم درباره آن صحبت مى کنند و خیلى آن را دوست 
دارند حتى انتقادهایى هم که از فیلم مى شود نشان دهنده 

عالقه آنهاست.
وى افزود: بیشترین انتقادى که مخاطبان از فیلم مى کنند 
درباره فشارهایى است که وضعیت اجتماعى و اقتصادى 
به مردم وارد مى کند و باعث مى شــود مــردم بخواهند 
فیلم هاى شاد و کمدى ببینند تا حتى براى لحظاتى هم 
که شده لبخند بر لبشــان بیاید و غم و غصه هایشان را 

فراموش کنند.
گودرزى همچنین درباره نقش مادر در این فیلم و تفاوتش 
با دیگر نقش هاى مادرى که تا به حال بازى کرده اســت 
تصریح کرد: ازجمله پیچیدگى هاى نقش مادر این فیلم 
این بود که بچه هایش آســیب مى بیننــد، در فیلم هاى 
دیگرى که حضور داشتم نقشــى با این همه غم و غصه 

نداشتم.

فاطمه گودرزى:

مردم مى پرسند چرا در این اوضاع 
اقتصادى نباید سریال شاد تولید شود

سینماى چین به لطف اکران فیلم هاى جدید در سال جدید توانست در ماه فوریه فروشى بالغ بر 
10/75 میلیارد یوان معادل 1/6 میلیارد دالر به دست آورد تا رکورد فروش ماهانه تاریخ سینما در 

یک بازار سینمایى را به نام خود ثبت کند.
این دومین بار پس از فوریه سال 2018 میالدى است که ســینماى چین موفق به ثبت چنین 
رکوردى در فروش ماهانه مى شــود. فیلم «جهان ســرگردان» پرفروش ترین فیلم یک هفته 
اخیر سینماى چین بوده است و از تاریخ 18 تا 24 فوریه فروش 80/6 میلیون دالر را کسب کرد. 

این فیلم در 20 روز نخست اکران خود تا به امروز بیش از 620 میلیون دالر فروش داشته است.
از تاریخ 22 تا 24 فوریه (ســه روز آخر هفته میالدى) نیز فیلم آمریکایى «آلیتا: فرشته نبرد» با 
فروش 62 میلیون دالر در رتبه نخســت جدول فروش قرار گرفت اما در جدول هفتگى فروش 
پشت سر فیلم «جهان سرگردان» قرار گرفت. همچنین فیلم چینى «آسیایى هاى خرپول» نیز با 
فروش 24/1 میلیون دالرى در رتبه سوم فروش هفتگى قرار گرفت و مجموع فروش خود را در 

سینماهاى چین به رقمى نزدیک به 307 میلیون دالر رساند.

ثبت یک رکورد جهانى و تاریخى
 توسط سینماى چین

شراره رخام و ســارا احمدیان به عنوان بازیگر جدید به جمع بازیگران سریال «دنیاى گمشده» 
پیوستند.

سریال «دنیاى گمشده» به کارگردانى امین امانى و نویسندگى کیاوش زارع طلب سریال جدیدى 
براى شبکه 2 سیماست. «دنیاى گمشده» ســریالى در ژانر کمدى است که از 17 فروردین 98 
با حضور بازیگرانى سرشناس روى آنتن شبکه 2 ســیما مى رود. صفحه رسمى سریال «دنیاى 
گمشده» با انتشار عکس هایى از بازى شراره رخام و سارا احمدیان به عنوان بازیگر جدید در سریال 
«دنیاى گمشده» خبرداد. ثریا قاسمى، داریوش کاردان، امیرحسین صدیق، بهرام ابراهیمى، آرام 
جعفرى، رامین راستاد، زهرا سعیدى، نصرا... رادش، آرش نوذرى، افشین سنگ چاپ، وحید شیخ 
زاده، بهراد خرازى، سارا احمدیان، محمد شــیرى، عباس محبوب، احمدرضا اسعدى، فرج گل 
سفیدى، سیاوش قاسمى، امید علیمردانى، سمیه مهدى پور، آالله زارع طلب، عباس بابایى، على 
قلیچ خانى، عباس سلطانى، زهره ســلطانى، رضا رویگرى، نیما شاهرخ شاهى و شراره رخام و 

کیاوش زارع طلب و رضا خیاطى بازیگران اصلى این سریال 15 قسمتى هستند.

شراره رخام 
جلوى دوربین «دنیاى گمشده» رفت

برنامه نوروزى شبکه «شما» در سال 98 به صورت زنده 
و با اجراى رضا رفیع روى آنتن خواهد رفت.

شبکه تلویزیونى «شما» تصمیم دارد برنامه نوروزى خود 
را که هنوز نام آن قطعى نشــده به صورت زنده و از خانه 

یکى از مفاخر ایرانى به روى آنتن ببرد. 
بنا بر این گزارش، اجراى ایــن برنامه تلویزیونى را رضا 
رفیع بر عهده خواهد داشت و بناست برنامه از حدود شش 
ساعت قبل از تحویل سال آغاز شود و تا حدود دو ساعت 

پس از آن ادامه داشته باشد. 
محور اصلى برنامه امســال را که با حضور افراد مختلف 

همراه خواهد بود، مباحث 
فرهنگى تشکیل داده و 
قرار نیســت مخاطبان 
برنامه شــاهد حضور 
مهمان هاى معروف به 

سلبریتى در آن باشند.

جشنى بدون حضور 
سلبریتى ها

همراه خواهد بود، مباحث 
فرهنگى تشکیل داده و 
قرار نیســت مخاطبان 
برنامه شــاهد حضور 
مهمان هاى معروف به 

سلبریتى در آن باشند.

حمید گودرزى در نشست رسانه اى سرى نوروزى مسابقه 
تلویزیونى «پنج ستاره» گفت برخى چهره ها تنها با شرط 
«برنده شدن» حاضر به شــرکت در این مسابقه مى شوند. 
مجرى این مسابقه گفت: من خودم دوست دارم نخبه ها را 
دعوت کنیم و کسانى که در المپیادهاى علمى شرکت کردند 
را در این مسابقه به چالش بکشیم. از میان چهره ها برخى به 
خود من اظهار عالقه نشــان مى دهند اما مى خواهند حتمًا 
برنده شوند اما ما نمى توانیم به کسى قول بدهیم که حتمًا 
برنده مى شود. نکته این افراد هم این نیست که حتماً پول را 

ببرند بلکه بیشتر مى خواهند آبرویشان حفظ شود.
گودرزى درباره برنده شدن 50 میلیون تومان به طور کامل 
در مسابقه گفت: خیلى شانس مى خواهد کسى عین مبلغ 
را با تیزهوشــى خود ببرد و چه در مسابقه ما چه در مسابقه 
برنده باش با اجراى محمدرضا گلزار شانس هم مطرح است.

مجرى «پنج ستاره» با اشــاره به حضور خودش به عنوان 
مجرى در تلویزیون و حاشیه ها نسبت به اجراى بازیگران 
اظهار کرد: تمام تالش ما این است که بیشترین مخاطب 
را جذب کنیم. مــن درباره اجراى خود پیــش از این بارها 
صحبت کرده ام ولى زمانى هم مجریان مثل شهاب حسینى 
از تلویزیون به ســینما آمدند و فکر مى کنــم نیازى به این 
مرزبندى ها نیست. گودرزى درباره شرکت کنندگان گفت: 
ما که اسلحه نگرفته ایم که مخاطب حتماً در برنامه شرکت 
کند! حتى گاهى شرکت کننده اى داریم که تا سه بار در برنامه 

شرکت مى کند و عالقه خودش است.
گودرزى در پایان این نشست در پاســخ به اینکه برخى از 
شرکت کنندگان مســابقه را گمراه مى کند، یادآور شد: ما 
در تلویزیون گمراه کردن و دروغ گفتــن نداریم. در یکى 
دو برنامه بازى هایى را انجام دادم 
اما هدف ما این اســت که 
برنامه پرمخاطب باشد و 
به مخاطب تلویزیون 
اضافه شــود و قصد 

دیگرى نداشتیم.

شرط عجیب چهره ها براى 
حضور در «پنج ستاره»

دو برنامه بازى هایى را انجام دادم
اما هدف ما این اســت که
برنامه پرمخاطب باشد و
به مخاطب تلویزیون
اضافه شــود و قصد

دیگرى نداشتیم.

مقداد مؤمن نــژاد، تهیــه کننده برنامــه تلویزیونى 
«شــوتبال»، درباره روند تولید این برنامه تلویزیونى 
براى نوروز اظهار کرد: با فرا رسیدن نوروز 98، برنامه ما 
از 25 اسفند تا پایان عید نوروز هر شب ساعت 20 روى 

آنتن خواهد رفت.
وى در ادامه درباره بازخورد مثبت مخاطبان بیان کرد: 
خوشبختانه نسبت به حضور مهمانان بازخورد مثبت و 

خوبى از مخاطبان گرفتیم. برنامه «شوتبال» در فضاى 
مجازى و خبرگزارى ها دیده شــده است و تاحدودى 
همه با روند اجرایى برنامه ما آشــنا هستند. مؤمن نژاد 
در خصوص تغییرات این برنامه تلویزیونى براى نوروز 
98، گفت: چون برنامه ما یک مســابقه ورزشى است، 
نمى توانیم ساختار و فرم آن را تغییر دهیم اما به فراخور 
ایام نوروز و آغاز فصل بهار، دکورى با ســبک و سیاق 

بهارى و عیدانه روى آنتن خواهیم برد و از جمعه ضبط 
برنامه نوروزى «شوتبال» را شروع خواهیم کرد. 

گفتنى است؛ برنامه «شوتبال» که یک مسابقه متفاوت 
است با اجراى امیرحسین رســتمى، هنرمند سینما و 
تلویزیون، مدتى است روى آنتن شبکه نسیم مى رود. 
در این برنامه ورزشکاران، هنرمندان و مردم به مسابقه 

مى پردازند.

ویژه برنامه نوروزى «شوتبال» روى آنتن شبکه نسیم

سریال «حکایت هاى کمال» به کارگردانى قدرت ا... 
صلح میرزایى و تهیه کنندگى محسن شایانفر، همچنان 
مراحل تصویربردارى را در شــهرك غزالى ســپرى 
مى کند و رامین ناصر نصیر نیز به گروه بازیگران سریال 

«حکایت هاى کمال» پیوست.
تاکنون بیش از 80 درصد سریال تصویربردارى شده 
است و تدوین ســریال به طور همزمان توسط شادى 
شایانفر در حال انجام است رامین ناصر نصیر در نقش 
دکتر هندى به گروه بازیگران سریال پیوسته است. این 

کاراکتر پزشکى هندى تبار است که در ایران مطب زده 
و مشغول به کار است که در قسمت هایى از داستان با 
دیگر شخصیت هاى اصلى ارتباط پیدا مى کند. سعید 
عسگرى دیگر بازیگرى است که به پروژه پیوسته است 
و نقش معلم را بازى مى کند. این دو آخرین بازیگرانى 

هستند که در فاز نخست به پروژه پیوسته اند.
ســریال «حکایت هاى کمال» در 31 قسمت توسط 
سیمافیلم تهیه مى شود. فاز نخست این سریال براى 
31 قسمت نگارش شده و قسمت هاى دیگر براى فاز 

دوم در نظرگرفته شده است.
 محمود پاك نیت، شهره لرستانى، شهرام عبدلى، بیژن 
بنفشه خواه، یوسف صیادى، امیر نورى، فلور نظرى، 
سیروس میمنت، مختار ســائقى، آرش نوذرى، سعید 
پیردوست و جمعى از بازیگران ســینما و تئاتر در این 

سریال بازى دارند.
این سریال روایتى از دهه 40 است و اقتباسى از رمانى 
به همین نام نوشته محمد میرکیانى محسوب مى شود 
که قهرمان داستان یک نوجوان به نام «کمال» است. 

رامین ناصر نصیر  به «حکایت هاى کمال» پیوست

 دیروز اعالم شد قسمت چهارم انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا» 
ساخته مى شود و قرار است سال 2021 راهى سینماها شود. 
اما این انیمیشن درباره چیست؟ داستان فیلم درباره «کنت 
دراکوال» اســت که صاحب «هتل ترانســیلوانیا» هتل 5 
ســتاره اى اســت که میزبان تمام هیوالهاى دنیاست. در 
کوه هاى «ترانسیلوانیا» کنت دراکوال و دخترش «میوس» 
براى خالصى از برخى مشکالت، مکانى را درست کرده اند که 
هیوالها مى توانند به دور از داد و بیداد و جیغ کشیدن از دنیاى 
انسان ها براى کمى استراحت و تمدد اعصاب به آنجا بروند. او 
به مناسبت تولد 18سالگى دخترش مى خواهد مهمانى بگیرد. 
در این اثنا تصادفاً یک انسان معمولى که هیوال نیست به نام 

«جاناتان الکر» وارد ماجرایى عشقى با میوس مى شود.
این فیلم به کارگردانى «گندى تارتاکفسکى» و به نویسندگى 

«پیتر بینهام» و با صداپیشگى «آدام سندلر»، «کوین جیمز»، 
«سلنا گومز» و... با همکارى اســتودیو «آردمن» و «سونى 
پیکچرز» ساخته شده اســت. این فیلم نامزد دریافت اسکار 
و گلدن گلوب شــد، اما هر دو را به انیمیشن «شجاع» باخت 
و در نهایت به عنوان شانزدهمین فیلم پرفروش دنیا در سال 

2012 شناخته شد.
کاراکتر دراکوال حق بزرگى به گردن صنعت ســینما دارد و 
فیلم ها و داســتان هاى زیادى از این شخصیت و زندگى اش 
اقتباس شده اند. «هتل ترانسیلوانیا» نیز دراکوال و خون آشام ها 
را به خدمت خود گرفته و این بار در ژانر کمدى رمانتیک، آنها 
را خلق کرده اســت. با این حال یک منتقد به میزان کمدى 
بودن آن نیز شک دارد و نوشته است: «میزان کمدى فیلم به 
طرز مأیوس کننده اى کم است و باعث ایجاد خستگى مى شود 
اما با استفاده از شوخى و جوك مى تواند به زیرکى و مالیمت 
نیشخندهاى طبیعى خوبى را به چهره مخاطب بیاورد. تنها 
زمانى که از ته دلم خندیدم وقتى بود که فیلم "گرگ و میش" 
را مسخره کرد و حسابى خردش کرد.» این فیلم که با هزینه 
58 میلیون دالر ساخته شد در نهایت در گیشه فروشى نزدیک 
به 358میلیون دالر  را تجربه کرد. موفقیت فیلم اول در گیشه 
موجب شــد تا «هتل ترانســیلوانیا 2» هم در دست ساخت 
قرار بگیرد و این بار نوه نیمه انســان نیمه خون آشام دراکوال 
در مرکز قصه جــاى دارد. «هتل ترانســیلوانیا2» ادامه این 
پویانمایى است که این بار با 80 میلیون دالر هزینه و با همان 
کارگردانى ساخته شد؛ اما با وجود فروش خوبش در حد و اندازه 
اثر قبلى مورد استقبال قرار نگرفت. دنباله هتل ترانسیلوانیا 

«تعطیالت تابستانى» نام دارد که به تنهایى528/6 میلیون 
دالر فروش کرد.

در «تعطیالت تابستانى»  کنت دراکوال که همچنان در حال 
پایه ریزى یک عروسى هیوالیى دیگر است، پى مى برد که 
تمام افراد نزدیکش ازدواج کرده اند و شــریک زندگى دارند 
و اکنون او تنها شــده. به همین دلیل وى از طریق اینترنت و 
سایت هاى دوستیابى به دنبال شــریک زندگى مى گردد تا 
اینکه دخترش پیشنهاد جدیدى به پدرش مى دهد و آن یک 
سفر تفریحى دریایى خانوادگى است. دراکوال ابتدا چندان به 
این سفر روى خوشى نشــان نمى دهد اما به محض رؤیت 
کاپیتان کشتى که زنى به نام «اریکا» است، مصمم به این سفر 
مى شود. «هتل ترانسیلوانیا: تعطیالت تابستانى» در مجموع 
حال و هواى قسمت نخست این انیمیشن را زنده مى کند با این 

تفاوت که این بار خود کنت دراکوال درگیر رابطه اى انسانى 
مى شود و داستان بر روى یک کشتى مشابه تایتانیک 

رقم مى خورد. «هتل ترانسیلوانیا» هنوز هم بسیار 
بامزه است و شوخى هاى رگبارى انیمیشن در اغلب 
موارد توانایى خنده گرفتــن از مخاطبش را دارد. 
البته گفته شده که شــوخى ها مختص به دنیاى 
کودکان اســت اما باید گفت قطعًا تماشاگران 
بزرگسال نیز از تماشــاى این شوخى ها لذت 
فراوانى خواهند برد و ســرگرم مى شوند. باید 
دید انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا4» به عنوان 
آخرین قسمت از داستان هیوالها آیا پایانى 
براى همه ماجراجویى هاى خون آشام است.

دراکوال و دوستان بر مى گردند

محیا حمزه
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تیم فوتبال سپاهان در شرایطى جمعه 10 اسفندماه(فردا) به 
دیدار تراکتورسازى مى رود که حریف از  یکى دو روز گذشته 
جنگ روانى عجیبى را علیه شاگردان امیر قلعه نویى آغاز 

کرده است. 
یک روز تا آغاز بازى حساس تراکتورسازى و سپاهان در 
شهر تبریز زمان باقى است و ارزش امتیازات این بازى آنقدر 
زیاد هست که بتواند حتى سرنوشت قهرمانى لیگ هجدهم 
را هم به نوعى تغییر دهد؛  شاگردان امیر قلعه نویى در حال 
حاضر با وجود انجام یک بازى کمتر نسبت به رقبا همچنان 
صدرنشین لیگ هستند ولى به شدت از جانب پرسپولیس، 
پدیده، استقالل و تراکتورسازى تعقیب مى شوند و حتى با 
یک امتیاز کمتر یا بیشتر هم ممکن است در نهایت جایگاه 
تیم ها در جدول رده بندى را دچار تغییر کند؛ به همین دلیل 
هر دو تیم در بازى این هفته خودشان به دنبال کسب امتیاز 
کامل خواهند بود تا در ادامه فصل کار را با شرایط بهترى 

ادامه دهند.
اما تبریزى ها در شرایطى روز جمعه میزبان سپاهان هستند 
که نخستین فینال خودشان در نیم فصل دوم لیگ را با یک 
گل از استقالل بردند و از آنجایى که در ادامه فصل میزبانى 
از سپاهان و پرسپولیس را هم برعهده دارند شاید این تصور 
براى تماشاگران تراکتورسازى ایجاد شده که مى توانند با 

شکست مستقیم رقبا خودشان را به صدر جدول برسانند.
با وجود این بعد از تنش هایى که بین سپاهان و تراکتورسازى 
در پایان لیگ پانزدهم ایجاد شد خوشبختانه امروز شرایط 
تا حد زیادى بر روى سکوها آرام شــده و هواداران دو تیم 
ارتباط تقریبا خوبى با یکدیگر دارند و بعید به نظر مى رسد 
که جو وحشتناکى که تبریزى ها در میزبانى از استقالل و 
پرسپولیس ایجاد مى کنند در مقابل سپاهان هم اجرایى شود 
ولى از طرف دیگر مصاحبه عجیب مالک تراکتورسازى طى 
دو روز گذشته و صحبت هاى دو پهلوى او که بیشتر در قالب 

یک بیانیه نامحسوس بود شــروعى براى جنگ فوتبالى 
تراکتورسازى و سپاهان در روز جمعه بود.

بر اســاس آمار موجود از ابتداى فصل تا به امروز تیم هاى 
اصفهانى بیشــترین آســیب را از قضاوت داوران دیده اند 
و کامًال مشخص اســت که صحبت هاى زنوزى، مالک 
تراکتورسازى بیشتر به هدف تحت تاثیر قرار دادن قضاوت 

این بازى انجام شده است.
سپاهان تا به امروز کمتر دچار اشتباه شده و در هر دو جبهه 
لیگ و جام حذفى مدعى نخست قهرمانى است و گرفتن 
یک یا 3 امتیاز در بازى مقابل تراکتورسازى شاگردان امیر 
قلعه نویى را از سد یک مانع بلند عبور خواهد داد اما بدون 
شک بازى این هفته ســپاهان تا فردا تحت تأثیر حواشى 
مختلفى قرار خواهد گرفت و باید به تجربه امیر قلعه نویى در 
این شرایط امیدوار بود تا بتواند سپاهان را در بهترین حالت 

ممکن به دیدار تراکتورسازى بفرستد.

جنگ روانى آماتورگونه تراکتور  
روى سپاهان بى تأثیر است

 سپاهان و تراکتورسازى فردا در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم مى روند 
تا حساس ترین دیدار هفته بیستم و یکى از مهمترین دیدارهاى طول فصل را برابر هم 
برگزار کنند. نتیجه این بازى براى دو تیم به جهت حضور در کورس باالى جدول اهمیت 
زیادى دارد و به واسطه حساسیت بازى براى هواداران دو تیم هم بازى مهمى است و به 

همین دلیل سرمربیان دو تیم حساب ویژه اى روى این مسابقه باز کرده اند.
قلعه نویى و جرج لیکنز به 
عنوان سرمربیان دو تیم 
براى اولین بار مقابل هم 
قرار مى گیرنــد و در کنار 
تمام تدابیــر تاکتیکى و 
فنى براى این بازى، هر 
کدام یــک دغدغه ویژه 
براى پر کردن جالى خالى 
مهره کلیدى محرومشان 
خواهند داشت. در سپاهان 
سعید آقایى به دلیل اخطارى که در دیدار با پیکان گرفت از این دیدار محروم شد و دژآگه 
از تراکتورسازى بازیکن دیگرى است که این دیدار مهم را به دلیل چهار کارته بودن از 
دست داده است. این دو بازیکن نقش کلیدى و محورى در تیم هایشان دارند و باید دید 

تدابیر سرمربیان دو تیم براى جایگزینى آنها چه خواهد بود. 

با حکم مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان، ســعید آذرى از هیئت مدیره این تیم 
کنار رفت.

در حالى کــه پیش از ایــن تصــور تغییراتى در هیئــت مدیره ذوب آهــن اصفهان 
مى شــد ظهر دیروز  این 
اتفاق افتاد و سعید آذرى، 
مدیرعامل ذوبــى ها به 
دستور مدیریت کارخانه 
ذوب آهــن از حضور در 
هیئت مدیره کنار کشید 
تا جواد محمــدى که از 
داوران حاضر در فوتبال 
ایران محسوب مى شود 

جایگزین وى شود.
این اتفاق در حالى افتــاد که پیش از این حرف و حدیث هــا از برکنارى عضو دیگرى 
از هیئت مدیره خبر مى داد اما در نهایت قرعه به نام ســعید آذرى افتاد تا با وجود ادامه 
حضور در ســمت مدیرعاملى ذوب آهن، از ادامه حضور در هیئت مدیره کنار گذاشته

 شود.

  قرارداد بشار رسن، هافبک عراقى پرسپولیس در پایان 
فصل جارى به اتمام مى رسد و این بازیکن جوان هنوز 
وضعیت فصل آینده اش را مشــخص نکرده اســت. 
این در حالى اســت که برانکو ایوانکوویچ، ســرمربى 

تمدید قرارداد سرخ پوشــان خواستار 
عراقى  تیمــش هافبــک 
مى شــود شده، هرچند گفته 
باشــگاه او تاکید کرده که 
خت براى حفــظ او  ا د پر

مــى  و خارج از نجو

عرف نداشته باشد تا تیم به هم نریزد. بر همین اساس 
مسئوالن این باشــگاه مذاکرات خود را با این هافبک 
عراقى آغاز کرده اند و بسته پیشنهادى شان را به بشار 
گفته اند اما در مذاکرات پرسپولیسى ها با بشار دو مانع 

وجود دارد.
نخستین مانع بى پولى باشگاه پرسپولیس و ناتوانى در 
پرداخت مطالبات بشار رســن است که بابت دو فصل 
اخیر مبالغى را از باشگاه طلب دارد. مانع دیگرى که بر 
ســر امضاى این قرارداد وجود دارد، بند جدایى بشار از 
پرسپولیس اســت که هنوز طرفین نتوانسته اند در این 
مورد هم به توافق برسند. گویا هافبک عراقى خواستار 
گنجاندن بندى اســت که در صورت داشتن پیشنهاد 
اروپایى بتواند قراردادش را فسخ کند و راهى لیگ هاى 
اروپایى شود. حتى اگر پرسپولیسى ها شرط اول و مالى 
را فراهم کنند اما سر شرط دوم بشار کوتاه نیامده اند و 
همین مسئله باعث شده فعًال توافقى صورت نگیرد.

به همین دلیل است که شــایعاتى درباره احتمال 
حضور بازیکن عراقى در استقالل شنیده شود، آن 
هم به واســطه رابطه خوب و نزدیک بشار با طارق 
همام، بازیکن جوان و عراقى آبى ها. اما گویا کسانى که 
این شایعات را ساخته اند، یک موضوع را نادیده گرفته اند 
که اســتقالل در حال حاضر جایى در لیست بازیکنان 
خارجى اش ندارد، چرا که آبى ها چهار بازیکن خارجى به 
نام هاى طارق همام، پاتوسى، منشا و ایسما را در اختیار 
دارند و تا زمانى که یکى از آنها از لیســت خارج نشود، 

نمى توانند بازیکن دیگرى را به خدمت بگیرند و فعًال 
صحبتى از پایان همکارى این چهار بازیکن نشده است. 
موضوع دوم بحث حقوقى انتقال بازیکن پرسپولیس به 
استقالل اســت، به خصوص اینکه در ماجراى مذاکره 
استقالل با گادوین منشــا بازیکن سابق پرسپولیس، 
شنیده مى شد سرخپوشان به او تأکید کرده اند حق ندارد 

به تیم رقیب برود!
حال این سئوال پیش مى آید که آیا باشگاه پرسپولیس 
در صورت رفع همه موانع حضور بشــار در استقالل، 
راهکارى قانونى دارد که در صورت تمدید قرارداد مانع 
انتقال او به تیم رقیب در فصل هاى دیگر شــود. على 
ملیح زاده وکیل پایه یک دادگسترى و عضو سابق کمیته 
وضعیت فدراسیون فوتبال که اکنون مقیم اسپانیا  ست 
و با برخى باشگاه هاى اسپانیایى همکارى دارد، به این 
سئوال چنین پاسخ مى دهد: «در قرارداد هاى حرفه اى 
شــرطى تحت عنوان non-competition وجود دارد 
که بازیکن را از پیوستن به تیم هاى رقیب براى مدتى 
منع مى کند. نمى دانم در قراردادهاى باشگاه هاى ایرانى 
هم این بند وجود دارد یا خیر اما این بند ضمانت اجرا هم 
در دنیا دارد.» حال با توجه به این اظهارنظر حقوقى، اگر 
پرسپولیســى ها در قرارداد قبلى با بشار چنین بندى را 
اضافه کرده باشند، عمًال این بازیکن عراقى نمى تواند 
راهى استقالل یا هر تیم دیگرى که در قرارداد به عنوان 
رقیب قید شــده برود تا زمانى که مدت تعیین شده به 

پایان برسد.

گلر موفق این فصل سپاهان در آستانه دیدار حساس و هیجان انگیز 
تیمش برابر تراکتورســازى از انگیزه هم تیمى هایش 

براى دستیابى به امتیاز این بازى مى گوید.
پیام نیازمند در مورد رویارویى حســاس با 
تراکتور هم گفت: بازى ســختى داریم و 
تراکتورسازى ثروتمندترین و پرستاره ترین 
تیم لیگ است و هزینه زیادى انجام داده و 
بازى هاى خوبى هم انجام مى دهد و واقعًا 
کار ســختى مقابل  آنها داریم ولى همه 
تالشمان را مى کنیم که با نتیجه خوب 

و دست پر از تبریز برگردیم.
گلر ســپاهان در مــورد رویارویى با 
ملى پوشان تراکتورسازى هم عنوان 
کرد: من و ملى پوشان تراکتورسازى در 
اردوى تیم ملى در جام ملت ها شناخت 
خوبى روى هم پیدا کردیم و این موضوع 
مى تواند روى بازى تأثیر بگذارد. همه این 
عزیزان بزرگ تر از من هستند و احترامشان 
واجب اســت ولى کرى هاى فوتبالى هم 
جاى خودش را دارد. این را شوخى کردم 
ولى کاش اشکان دژآگه را هم در این بازى 

داشتیم و بازى قشنگ ترى شاهد بودیم.
نیازمند در مورد اینکه مقابل تراکتورسازى 
کلین شیت مى کند یا نه هم گفت: من همه 
تمرکزم روى بازى است و به کلین شیت و 
رکورد فکر نمى کنم و حاضرم گل بخورم 
ولى سپاهان پیروز شــود ولى تمرکز هر 
گلرى روى این است که دروازه اش را بسته 
نگه دارد. امیدوارم یک بازى خوب شــاهد 

باشیم و تیمى که لیاقتش را دارد برنده شود.
وى در رابطه با حضور تعداد زیادى از بازیکنان 
سابق تراکتورسازى مقابل این تیم در ترکیب سپاهان 
عنوان کرد: این هم از اتفاقات جالب فوتبال اســت ولى 
حساســیت هاى این موضوع در بازى رفت تا حد زیادى 
کم شده اســت و از طرفى این بازى در تبریز است. هم 
اینکه مى تواند از جهت آشنایى این بازیکنان با جو تبریز و 

شناخت خوب از تراکتورسازى به سود ما باشد.

از هفته بیســتم لیگ برتر فوتبال امروز پنج شــنبه 9 
اســفند ماه تیم  ذوب آهن اصفهان در اصفهان میزبان 

ماشین سازى تبریز است.
سبز پوشان اصفهانى که از شــش دیدار گذشته خود با 
سرمربیگرى علیرضا منصوریان تنها موفق به کسب 
3 امتیاز شــده اند در شــرایط بحرانى در لیگ برتر به 
سر مى برند و کار سختى براى ماندن در لیگ خواهند 

داشت.
ذوبى ها که برخالف لیگ قهرمانان آسیا در لیگ برتر 
عملکرد خوبى نداشتند تنها 2 امتیاز با محدوده سقوط 
فاصله دارند و در صورت پیروزى در این دیدار تنها امکان 

صعود یک پله اى در جدول رده بندى خواهند داشت.
ماشین سازى تبریز اما در نیم فصل دوم عملکرد تقریبًا 
خوبى داشته اســت و در چهار دیدار خود دو پیروزى و 
یک تساوى کسب کرده اســت و براى کسب امتیاز از 

ذوب آهن به اصفهان سفر خواهد کرد.
این بازى از ساعت 18 و 30 دقیقه امروز و در ورزشگاه 
فوالدشــهر اصفهان آغاز خواهد شــد. ســید مهدى 
مرجان زاده به همراه آرمان اسعدى، عباس پورحیدرى و 
محمد هاشمى نسب قضاوت این دیدار را برعهده دارد و 
جواد رحیم زاده و حسین زمانى نیز کمک داوران اضافى 

هستند؛ على نقى مصطفى نژاد نیز ناظر داورى این بازى 
خواهد بود.

تیم ذوب آهن در این دیدار رحیم زهیوى و محمدرضا 
خلعتبرى را به دلیــل مصدومیت در اختیــار ندارد اما 
سبز پوشــان در این بازى محروم ندارنــد؛ بازیکنان 
ماشین سازى تبریز نیز با صالح دید کادر فنى در ترکیب 

این تیم قرار خواهند گرفت.
ذوب آهن در هفته هفدهم مهمان استقالل تهران بود 
و در پایان با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد. شاگردان 
منصوریان با 2 پیروزى و 8 تساوى و 7 شکست و 14 
امتیاز در رده چهاردهم جدول رده بندى قرار گرفته است.

شــاگردان محمدرضا مهاجرى نیز در هفته گذشــته 
برابر پیکان قــرار گرفتند و در پایان بــا نتیجه یک بر 
صفر باختند؛ ماشین سازى با 3 پیروزى، 12 تساوى و 4 

شکست و 21 امتیاز در رده هشتم حضور دارد.
دو تیم ذوب آهن و ماشین ســازى در دیدار رفت لیگ 
برتر در تبریز به مصاف یکدیگر رفتند که در آن بازى 
سبز پوشان اصفهانى موفق شــدند با نتیجه 2 بر یک 
مقابل حریف خود به برترى رسند؛ این پیروزى آخرین 
برد ذوب آهن در لیگ برتر بوده اســت و ذوبى ها براى 

تکرار این اتفاق پا به میدان مى گذارند.

 بعد از پایان کار کارلوس کى روش بــا تیم ملى ایران، 
گمانه زنى هــا براى انتخاب جانشــین او آغاز شــده و 
رسانه هاى داخلى و خارجى به معرفى گزینه هاى احتمالى 
حضور در ایران پرداختند. دو روز قبل نشریه ایتالیایى توتو 
اسپورت مدعى شد که فدراسیون فوتبال ایران پیشنهادى 
سه سال و نیمه به ویچنزو مونتال ارائه کرده و مذاکراتى 
با مهاجم ســابق تیم ملى ایتالیا و رم و سرمربى پیشین 

فیورنتینا، میالن و سویا داشته است.
مونتال سال گذشته هدایت آ. ث. میالن را برعهده گرفت 
ولى به دلیل نتایج ضعیف از سمت خود اخراج شد و پس 
از آن روى نیمکت سویا اسپانیا نشست ولى پیش از پایان 
فصل و بخاطر حذف از لیگ قهرمانان اروپا بخاطر باخت 

شکست برابر بایرن مونیخ و 

سنگین مقابل بارسلونا در فینال کوپا دل رى، از این سمت 
هم برکنار شــد. اما  در حالى که شایعات حضور ویچنزو 
مونتال روى نیمکت تیم ملى ایران طى چند روز اخیر بیشتر 
شده، خبرها از رد این پیشنهاد از سوى هواپیماى تک نفره 

ایتالیایى حکایت دارد.
یک سایت ورزشى خارجى  در اینباره نوشت: «سرمربى 
سابق سویا و میالن که در حال حاضر بیکار است و از دو 
شغل آخر خود اخراج شده، در روزهاى اخیر اخبارى مبنى 
بر پیشنهاد سرمربیگرى تیم ملى ایران را داشت، اما این 
سرمربى ایتالیایى، پیشنهاد سه ساله با حقوق یک میلیون 
و 300 هزار یورویى در هر سال براى حضور در تیم ملى 
ایران را رد کرده و متقاعد نشده تا به پیشنهاد ایران جواب 

مثبت دهد.

پیام نیازمند:

حاضرم گل بخورم ولى ببریم

 ماشین بازى!

ایران بیا نیستم!

دوئل مهاجرى و منصوریان

با محرومیت اشــکان دژآگه مقابل سپاهان، 
محتمل ترین گزینه جانشــینى او در ترکیب 

تراکتور ساسان انصارى است.
یکى از نقــل و انتقاالت پر ســرو صداى نیم 
فصل فوتبال ایران، جدایى ساســان انصارى 

از سپاهان و پیوستنش به تراکتورسازى بود.
انصارى کــه به دلیــل بازى در پســت غیر 
تخصصى وینگر در سپاهان به نظر مى رسید از 
شرایط خود ناراضى است، در تصمیمى ریسکى 
تیم پر مهره و پر ســتاره تراکتور را براى ادامه 

فوتبالش انتخاب کرد.
با وجود گذشــت چند هفته از نیم فصل دوم، 
انصارى در ترکیــب اصلى تراکتور هنوز جایى 
براى خــودش پیدا نکرده و بیشــتر به عنوان 
یک مهره تعویضى وارد زمین مى شود چرا که 
سیستم مورد نظر جورج لیکنز 1-3-2-4 است 
و تنها یک مهاجم به زمین مى فرستد و گزینه 

اول او هم استوکس است.
با وجود این در دیدار حساس هفته بیستم مقابل 
سپاهان، تراکتورسازى اشکان دژآگه را به دلیل 
محرومیت در اختیار ندارد و به نظر مى رســد 
 محتمل تریــن گزینه بــراى ورود به ترکیب 

ساسان باشد.
ساسان با توجه به ســابقه حضورش در پست 
وینگر راســت مى تواند جانشــین دژآگه شود 
و از طرفى ممکن اســت حتى نبود اشکان و 
البته نتیجه نگرفتن در دیدار هاى اخیر، لیکنز 
تصمیم به تغییر سیســتم بگیرد و با دو مهاجم 

به میدان برود.
باید دید ساسان انصارى در بازى با تیم سابقش 
اولین حضور در ترکیب اصلى را تجربه مى کند 
و یا ســرمربى بلژیکى سراغ ســایر گزینه ها 

مى رود. 

 رابطه امیر قلعه نویى با تماشــاگران تبریزى 
چنــدان جالب نیســت و این مربــى به رغم 
آنکه فصولــى از دوران مربیگــرى اش را در 
این تیم ســپرى کــرده اما روى ســکوهاى 
تراکتور محبوبیــت آن چنانى ندارد. قلعه نویى 
که جمعه باید بــا تیم جدیدش ســپاهان رخ 
دررخ تراکتورســازى قرار بگیرد براى کاستن 
از تنش هاى احتمالى رویارویــى با هواداران 
تبریزى تصمیم گرفته تمرینات تیمش را تا یک 
روز مانده به بازى با تراکتورسازى در اصفهان 
برگزار کند. پیشتر گفته مى شد که سپاهانى ها 
یک جلسه تمرینى را در تبریز برگزار خواهند 
کرد اما قلعه نویى چنین تصمیمــى ندارد. به 
این ترتیب کاروان ســپاهان بعــد از 14 روز 
اســتراحت امروز آخرین تمرین خود پیش از 
دیدار برابر تراکتورسازى را در اصفهان برگزار 
مى کنند و سپس با پرواز اختصاصى راهى تبریز 
مى شوند تا در ورزشگاه یادگار امام(ره) که براى 
بسیارى از سپاهانى ها از ورزشگاه نقش جهان 
شناخته شده تر است، مقابل شــاگردان لیکنز 

صف آرایى کنند. 

استارت ساسان 
علیه سپاهان

رابطه امیر و تبریزى ها 
جالب نیست

عملیات حقوقى براى جلوگیرى از دومین پاتک

آذرى برکنار نشد دغدغه هاى لیکنز و  قلعه نویى
از هیئت مدیره کنار رفت

تمدید قرارداد سرخ پوشــان خواستار 
عراقى  تیمــش هافبــک 
مى شــود شده، هرچند گفته 
باشــگاه او تاکید کرده که 
خت براى حفــظ او  ا د پر

مــى  و خارج از نجو

نخستین مانع بى
پرداخت مطالبات
اخیر مبالغى را از ب
ســر امضاىاین
پرسپولیس اســت
مورد هم به توافق
گنجاندن بندى اس
اروپایى بتواند قرار
اروپایى شود. حتى
را فراهم کنند ام
همین مسئله

به همیندلیل
حضور بازیکن
هم به واســطه
همام، بازیکن جو
این شایعات راساخ
که اســتقالل در
خارجى اش ندارد،
نام هاى طارق هم
دارند و تا زمانى که

گیز 
ش

س با 
م و 
ین 
ده و 
قعًا 
همه 
وب 

ى با 
وان 
ى در 
خت 
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یم

حمید رضى پور
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت
1.برابر راى شــماره 139760302177000830 مورخه 1397/09/25 هیــات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم خدیجه توکلى دهقى فرزند 
فتحعلى بشماره شناسنامه 53 نجف آباد و شــماره ملى 1091888426 در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بناى احداثى برروى قســمتى از پالك 1330 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 138/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم زهرا میرزایى دهقى محرز گردیده است.
2.برابر راى139760302177000712 مورخه 1397/08/27 هیــات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى خسرو میرزائى دهقى فرزند براتعلى 
بشماره شناسنامه 120 نجف آباد و شماره ملى 1092006532 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى 
قســمتى از پالك 1959 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 256/44 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم سلبى میرزائى محرز گردیده است.
3.برابر راى شماره 139760302177000700 مورخه 1397/08/24 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فرهاد کریمیان فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 109 نجف آباد و شماره ملى 1091961042، در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 2127 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

233 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمحسین توکلى محرز گردیده است.
4.برابر راى شــماره 139760302177000701 مورخه 1397/08/24 هیــات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اکرم کریمیان دهقى فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 19نجف آباد و شماره ملى 1092005528 ،در سه دانگ  مشاع  از ششدانگ 
یک بابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2127 فرعى واقع در  دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 233 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمحسین توکلى محرز گردیده است. 
5.برابر راى شــماره 139760302177000710 مورخه 1397/08/27 هیــات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى خسرو میرزائى دهقى 
فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 120 نجف اباد و شــماره ملى 1092006532 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1983 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 280/30 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى کرمعلى توکلى دهقى محرز 

گردیده است.
6.برابر راى شــماره 139760302177000711 مورخه 1397/08/27 هیــات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مرضیه هاشمى دهقى فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 224 نجف اباد و شماره ملى 1092051074 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1983 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت 280/30 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى کرمعلى توکلى دهقى محرز گردیده است.

7.برابر راى شــماره 139760302177000792 مورخه 1397/09/22 هیــات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه صغرى رجبى فرزند 
قدمعلى بشــماره شناســنامه 5404 نجف اباد و شــماره ملى 1090571194 ، در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 1992 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 206/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وارث زهرا کریمیان دهقى محرز 

گردیده است.
8.برابر راى شماره 139760302177000792 مورخه 1397/09/22 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى تقى رجب پور فرزند حسنعلى 
بشماره شناســنامه 4865 نجف اباد و شماره ملى 1090565801، در ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1992 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 206/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث زهرا کریمیان دهقى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب 
ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى 
صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشــر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعشى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 
1397/11/23 -تاریخ انتشار دوم :  پنج شــنبه 1397/12/09–353036 /م الف ابوالفضل ریحانى 

-کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /11/119 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان 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 در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در 

صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302007001704 مورخ 97/06/24 محمدکاظم کیانى فرزند زین العابدین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 299,22 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان  
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن کیانى فالورجانى فرزند محمد.

2 - راى شــماره 139760302007002913 مورخ 97/10/23 بتول اکبرى حســین آبادى فرزند 
اکبر نسبت ششدانگ یکدرب باغ به مســاحت 1045,60 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در باغ 
ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى محمدنایب صدرى فرزند 

محمدحسن.
3 - راى شماره 139760302007003181 مورخ 97/11/13 اسماعیل سلمانیان قهدریجانى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 180,05 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس جمالى فرزند 
محمدباقر.

4 - راى شــماره 139760302007003185 مورخ 97/11/14 طاهره توکلى گارماسه فرزند رحیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 168,50 مترمربع پالك شماره 408 
اصلى واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

ایزدى فرزند رحیم.
5 - راى شماره 139760302007003186 مورخ 97/11/14 بهرام شکوهیان قهفرخى فرزند على 
اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 168,50 مترمربع پالك شماره 
408 اصلى واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

على ایزدى فرزند رحیم.
6 - راى شماره 139760302007003187 مورخ 97/11/14 طاهره صادقى فرزند مظاهر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184,57 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در فالورجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على کیانى فرزند غالمرضا.
7 – راى شماره 139760302007003188 مورخ 97/11/14 سامان صفرى سهرفروزانى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ زمین مزروعى به مســاحت 2957,75 مترمربع پالك شماره 311 اصلى واقع در 
چمرود بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسقلى حشمت فرزند جعفر.

8 - راى شــماره 139760302007003191 مورخ 97/11/14 على اله دادیــان فالورجانى فرزند 
محمداسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 143,26 مترمربع پالك شماره 15 اصلى 
واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى بهرام کیانى 

فالورجانى فرزند قنبرعلى.
9 - راى شماره 139760302007003197 مورخ 97/11/14 اکبر دهقان حسین آبادى فرزند سهراب 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 2707 فرعى از 667 اصلى واقع 

در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
10 - راى شــماره 139760302007003200 مورخ 97/11/14 شــهربانو رهنما فالورجانى فرزند 
غالمحسین نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 71,80 مترمربع پالك شماره 15 اصلى 
واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سیدباقر میرلوحى 

فرزند سید مرتضى.
11 - راى شماره 139760302007003201 مورخ 97/11/14 ابراهیم حفیظى درچه فرزند عبدالرحیم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 220,32 مترمربع پالك شماره 17 فرعى از 667 اصلى 
واقع در خیابان نیروگاه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى فضل اله 

هدایت فرزند سراج.
12 - راى شماره 139760302007003203 مورخ 97/11/14 شعبان سلمانیان قهدریجانى فرزند 
رجبعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 208,58 مترمربع پالك شماره 1031 فرعى از 
385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

رجبعلى سلمانیان فرزند یوسف.
13 - راى شماره 139760302007003204 مورخ 97/11/14 محسن جعفرزاده قهدریجانى فرزند 
حیدر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168,95 مترمربع پالك شماره 318 فرعى از 385 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمد 

هاشمى فرزند باقر.
14 - راى شماره 139760302007003220 مورخ 97/11/14 عبداله قربانى شرودانى فرزند صادق 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 241,30 مترمربع پالك شــماره 415 اصلى واقع در 
کروج بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رســمى صادق قربانى شرودانى 

فرزند باقر.
15 - راى شماره 139760302007003221 مورخ 97/11/14 مجید قربانى شرودانى فرزند عبداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249,20 مترمربع پالك شماره 415 اصلى واقع در کروج 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى صادق قربانى شرودانى فرزند باقر.
16 - راى شــماره 139760302007003222 مورخ 97/11/14 قدرت کریمى برام فرزند امیرخون 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103,05 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد 
فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رســمى فاطمه شریفى فرزند 

حسین.
17 - راى شماره 139760302007003223 مورخ 97/11/14 سعید وفادار فالورجانى فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159,76 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن رهنما فرزند غالمرضا.
18 - راى شــماره 139760302007003228 مورخ 97/11/15 عبدالخالق ایزدى گارماسه فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245 مترمربع پالك شماره 32 فرعى از 406 اصلى 
واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى عبدالنبى قوامى 

اصفهانى فرزند عبدالحسین.
19 - راى شماره 139760302007003229 مورخ 97/11/15 رضا قاسمى شرودانى فرزند ابوطالب 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243,50 مترمربع پالك شــماره 2 فرعى از 411 اصلى 
واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى کمال سید هندى 

فرزند سید محمدرضا.
20 - راى شماره 139760302007003230 مورخ 97/11/15 ســمیه نصر اصفهانى فرزند عبداله 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 75,76 مترمربع پالك شماره 508 فرعى از یک اصلى 

واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
21 - راى شماره 139760302007003231 مورخ 97/11/15 محمود توکلى فرزند نعمت اله نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 206,56 مترمربع پالك شماره 405 اصلى 
واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على محمد یزدانى 

گارماسه فرزند احمد.
22 - راى شماره 139760302007003232 مورخ 97/11/15 زهره یزدانى گارماسه فرزند محمدعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 206,56 مترمربع پالك شماره 405 
اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على محمد 

یزدانى گارماسه فرزند احمد.
23 - راى شماره 139760302007003236 مورخ 97/11/15 جلیل رجالى فرزند حسین نسبت به 
13 سهم مشاع از 65 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 225,35 مترمربع پالك شماره 

363 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
24 - راى شماره 139760302007003237 مورخ 97/11/15 ســعید رجالى فرزند حسین نسبت 
به 13 سهم مشاع از 65 ســهم ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 225,35 مترمربع پالك 
شــماره 363 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان کــه متقاضى خود مالک 

رسمى است.
25 - راى شماره 139760302007003239 مورخ 97/11/15 حسین رجالى فرزند محمدجواد نسبت 
به 39 سهم مشاع از 65 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 225,35 مترمربع پالك شماره 
363 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
26 - راى شماره 139760302007002890 مورخ 97/10/22آقاى رمضانعلى احمدى خونسارکى  
فرزندعباس نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت469,92 مترمربع پالك شماره   فرعى از   516  

اصلى واقع در خونسارك  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن محمدى خونسارکى
27- راى شماره 139760302007002321 مورخ 97/09/03آقاى سعید شاه محمدى حیدرى  فرزند 
محمد  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت  199,45   مترمربع پالك شماره  267 فرعى از 24  

اصلى واقع در شهر ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  ابراهیم طهمورثى
28- راى شــماره  139760302007002584 مورخ 97/09/24آقاى مجید ایزدى گارماسه  فرزند  
نصراله  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز   به مســاحت  171,35 مترمربع پالك شماره  14 

فرعى از 406 اصلى واقع درگارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   جعفر یزدانى
29- راى شــماره 2697 13976030200700 مورخ 97/10/04آقاى قدرت اله جمال پور بیرگانى  
فرزند  على شاه  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت  154,19مترمربع پالك شماره   فرعى از  

411     اصلى واقع در  شرودان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خود متقاضى
30- راى شماره 2888 13976030200700 مورخ 97/10/22آقاى  فاطمه توکلى گارماسه  فرزند 
نعمت اله   نسبت به  ششدانگ یکباب دامدارى  به مساحت  932,90 مترمربع پالك شماره   فرعى از  

408 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  کریم توکلى 
31- راى شــماره 2813 13976030200700 مورخ 97/10/16آقاى حسین یزدانى گارماسه فرزند  
قاسم  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 220,03  مترمربع پالك شماره   فرعى از  405  

اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خود متقاضى
32- راى شــماره2740 13976030200700 مورخ 97/10/05آقاى عادل شابخشى  فرزند حسن  
نسبت به   2680,73سهم مشاع از 10555,28سهم ششدانگ باغ و زمین مزروعى متصله  به مساحت  
10555,28 مترمربع پالك شــماره   فرعى از  446  اصلى واقع در اشــترجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه   حسین کیانى
33-راى شــماره2741 13976030200700 مورخ 97/10/05آقاى منوچهر نیرومند  فرزند حیدر  
نسبت  به 3548,68سهم مشاع از 10555,28سهم ششدانگ باغ و زمین مزروعى متصله  به مساحت  
10555,28 مترمربع پالك شــماره   فرعى از  446  اصلى واقع در اشــترجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه   سیف اله حیدرى 
34- راى شــماره3006 13976030200700 مورخ 97/10/30آقاى منوچهر نیرومند  فرزند حیدر  
نسبت  به 1936,32سهم مشاع از 10555,28سهم ششدانگ باغ و زمین مزروعى متصله  به مساحت  
10555,28 مترمربع پالك شــماره   فرعى از  446  اصلى واقع در اشــترجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه   سیف اله حیدرى 
35-راى شماره 1967 13976030200700 مورخ 97/10/23آقاى امراله صفرى آغچه بدى   فرزند  
ابراهیم  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت221,86   مترمربع پالك شماره   فرعى از  32  

اصلى واقع درآغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   ناصرقلى محمدى 
36- راى شــماره 3079 13976030200700 مورخ 97/11/04آقاى ســعید حیدرى   فرزند قاسم   
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 254,37  مترمربع پالك شماره   فرعى از 41 اصلى واقع 

درسهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   مرتضى نوروزى 
37- راى شماره 3263 13976030200700 مورخ 97/11/16آقاى امیر جعفر زاده قهدریجانى   فرزند 
نوروزعلى  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 150,18  مترمربع پالك شماره119 فرعى از 

387 اصلى واقع در    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   محمد جعفر زاده
38- راى شــماره3081 13976030200700 مورخ 97/11/04آقاى حبیب توکلى گارماسه  فرزند 
شکراله   نسبت به  ششدانگ یکباب تعمیرگاه  به مساحت 1078,93  مترمربع پالك شماره   فرعى از  
408 اصلى واقع درکوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   محمود رئیسى تاریخ انتشار نوبت 
اول :  روز چهارشنبه مـورخ 1397/11/24 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه مورخ 1397/12/09 

م الف: 377055  اکبر پور مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/ 11/408
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139785602015003646 تاریخ ایجاد نامه: 1397/12/05 نظر به اینکه آقاى ابوالفضل 
فالح دوست فرزند احمدعلى به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى 
شده، مدعى است که سند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه پالك 60 فرعى از 105- اصلى واقع در 
زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که ذیل شماره دفتر امالك الکترونیکى 139720302015002652 
به نام آقاى ابوالفضل فالح دوست فرزند احمدعلى ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 558542 صادر 
و تســلیم گردیده ومورد معامله اى واقع نشده، به علت جابجایى مفقود شــده است؛ لذا چون نامبرده 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین  نامه قانون ثبت، مراتب 
آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با 
مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل 
سند یا ســند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد کرد. م الف: 392544 محمدرضا رئیســى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین 

شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى /12/166
اخطار اجرایى

محکوم علیه على محمد مالحاج لو به نشانى مجهول المکان  محکوم له مرتضى حبیبى  فرزندحسین 
بنشانى شاهین شــهر بلوارمنتظرى ابتداى ورودى آپارتمان هاى خاتم االنبیا – پالك 23  به موجب 
راى شماره 161تاریخ 11 / 4 / 97حوزه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 23/500/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 300/000ریال بابت 
هزینه رسیدگى وخسارت تاخیرتادیه آن ازتاریخ تقدیم دادخواست 96/11/15لغایت زمان اجراى حکم 
درحق خواهان ، پرداخت نیم عشردولتى برعهده محکوم علیه اســت .  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 باشــد 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   . محکوم 
علیه تا30روزپس ازابالغ اجرائیه مى تواندضمن  ارائه صورت کلیه اموال خود دعوى اعساراقامه نماید 
تابازداشت نشود . 391647/م الف سیدمجیدعقیلى -  قاضى شعبه دوم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 12/167 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى حسین رنجبر1-   آقاى محمدرضا محمدى اجینى 2- عالیه 
زرینه  دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شــما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 764 
ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 7 / 2 / 98 ســاعت 14:30 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 389817/م الف مسئول  دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 12/168 
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى هومن نوروزى  خواهان خانم فروغ افشارى  دادخواستى 
به خواســته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 97/ 741 ش 10 ح ثبت و 
وقت رسیدگى به تاریخ 2 / 2 / 98 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى 
صادر خواهد شــد . 388326/م الف مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر/ 

 12/169
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى حسین رنجبر  آقاى محمدرضا محمدى اجینى  دادخواستى 
به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 763 ش 4 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 7 / 2 / 98 ساعت 5 عصرروزشــنبه  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شد . 389829/م الف مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/ 12/170 
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :97 / 655 ش 10 ح شــماره دادنامه : 760- 27 / 11 / 97تاریخ 
رسیدگى 97/12/20ساعت 9صبح  در خصوص درخواست اقاى رضارســتمى  فرزند حسن  بنشانى 
اصفهان – بلوارشــفق کوى شــقایق کوچه 8مجتمع میخک واحد1به طرفیت فرشــادفریدون پور 
فرزندمحمدحسن به شــماره ملى 0017518131به نشــانى مجهول المکان به خواسته قرارتامین 
خواسته معادل مبلغ 97/000/000ریال بابت خسارت ناشــى ازتصادف با توجه به محتویات پرونده 
ونظریه مشورتى شوراومالحظه مستندات درخواست خواهان وباعنایت به این که خواهان به موجب 
فیش سپرده به شماره 228529مورخ 97/11/17به مبلغ 10/000/000ریال خسارت احتمالى طرف 
دعوى راتودیع نموده اســت لذادرخواست وى واردتشخیص ومســتندا به ماده 11قانون شوراى حل 
اختالف مصوب 94/8/10وبندج ماده 108ومواد 116و117قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب درامورمدنى قرارتامین وتوقیف معــادل مبلغ 97/000/000ریال ازاموال بالمعارض خوانده  
صادر و اعالم مى دارد قرار صادره فوراابالغ وپس ازآن قابل اجراست و ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل 
اعتراض در این شعبه مى باشد. 391658/م الف مجتبى رضوانى – قاضى شعبه دهم  حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 12/171 
فقدان سند مالکیت 

شماره نامه : 139785602030009168 آقاى مهدى رستمى نجف آبادى  فرزند غالمرضا  بشماره 
شناسنامه 1376  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 17 فرعى از 825 اصلى  واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 563 دفتر 490 امالك ذیل ثبت 115604 بنام نامبرده ثبت 
و سند مالکیت  بشماره 282385 صادر و تسلیم گردید .نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 
منزل از بین رفته است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/12/09، 395543/م الف- حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 12/175
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 شــود در صورتى که اشخاص نســبت 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023001017 مورخ 97/11/29 آقاى مسعود آجودانیان 
به شماره شناســنامه 41 کدملى 1287773273 صادره از اصفهان فرزند شکراله نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 103/97 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5441- اصلى واقع در بخش 4 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/12/09 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 25 /1397/12 م الف: 396321 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /12/176

همزمان با والدت با ســعادت حضرت فاطمه زهرا(س)، معاون عمرانى وزیر کشور از 
پردیس هنر اصفهان رونمایى کرد و با چیدن روبان مخصوص، این پردیس با برنامه هاى 

متنوع، پذیراى شهروندان و مهمانان نوروزى در اصفهان خواهد بود.
پردیس هنر اصفهان با اعتبار 30 میلیارد تومان شــامل بخش هاى متعدد مانند گذرها، 
بزرگ ترین سالن آمفى تئاتر روباز کشــور با ظرفیت 3500 نفر، داالن بهشت، برج آب، 

فرش گل و... در منطقه 6 شهر اصفهان، به بهره بردارى رسید.
در آییــن بهره بردارى از پردیــس هنر اصفهان که بــا حضور اعضاى 

شوراى شهر، معتمدین محلى، خانواده شهدا، هنرمندان و جمعى از 
شهروندان برگزار شد شهردار اصفهان با تبریک والدت با سعادت 
حضرت فاطمه زهرا(س) و اظهار خوشحالى از افتتاح بزرگ ترین 
پردیس هنر در شهر اصفهان گفت: از همه کسانى که در یک 
و نیم سال گذشته به صورت شبانه روزى براى پروژه پردیس 
هنر اصفهان تالش کردند قدردانى مى کنم که توانســتند این 
مجموعه را براى اولین بار در اصفهان در اختیار مردم قرار دهند.

قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: در پروژه پردیس هنر اصفهان که 
در زمینى به وسعت 75 هزار مترمربع با هزینه 30 میلیارد تومان 

بنا شــده، برکه ها، گذرها و جایگاه هایى وجود دارد که هر کدام براى یک هنر 
خلق شده و این پارك هاى موضوع محور در جهان نیز وجود دارد. وى با تشکر از مدیر 
منطقه 6 شهردارى اصفهان و طراح پروژه و... گفت: بهره بردارى از پردیس هنر اصفهان، 
اولین مورد در زمینه هنر در اصفهان بوده، که خالقیت ها و نوآورى ها در آن شکوفا شده 
و مخاطب محور است و محلى براى تفریح مردم با اجراى برنامه هاى ورزشى، فرهنگى، 

تئاتر، فیلم و... مى باشد که کار جدیدى است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه در یک و نیم سال گذشته در اصفهان پروژه هاى مختلف 
پردیس سینما ساحل، ســینما مهتاب و... احداث شده، افزود: امروز در چهارباغ بهترین 

محور فرهنگى ایجاد شده و با استقبال بسیار خوب مردم همراه است. 
نوروزى توجه به فرهنگ براى مدیریت شهرى را یک اصل مسلم دانست و تصریح کرد: 
در سایه ایجاد خالقیت فرهنگى، مردم در فضاى شهر به شادى مى پردازند و مدیریت 
شهرى امروز ایجاد امکانات براى تفریح مردم را یکى از ضروریات مى داند و بودجه هاى 
زیادى را براى این کار اختصاص داده است و این درك صحیح مدیریت 

شهرى و اعضاى شوراى شهر را نشان مى دهد.
نوروزى اظهار کرد: در یک و نیم سال گذشته، گام هاى 
بسیار مؤثرى در بخش هاى فرهنگى برداشته شده که در 
چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى این توانمندى 
فرهنگى ظهور کرد و همه کسانى که در خفا، چیزهایى 
مى گفتند خود اقرار کردند بهترین کارها در حوزه فرهنگى 
شهردارى و روابط عمومى شهردارى طى ده روز در سطح 

شهر خلق شد.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: اى کاش به همت مسئوالن 
کشور و حمایت شهروندان، شاهد جارى شدن آب به صورت دائم 
در زاینده رود بودیم تا بیش از پیش، به زیبایى هاى شهر اصفهان افزوده 

مى شد.
نوروزى ادامه داد: اینگونه اقدامات با قوت در مناطق مختلف اصفهان اســتمرار خواهد 

داشت و در همه مناطق شهر، امکانات براى مردم مهیا مى شود. 
وى از فعالیت هاى شبانه روزى در پروژه اجالس سران که بزرگ ترین مرکز همایش ها 
مى تواند باشد خبر داد و افزود: پروژه ســالن اجالس در منطقه 6 شهردارى اصفهان به 

صورت شبانه روزى فعال بوده است.
شهردار اصفهان نوید داد که پروژه پردیس هنر اصفهان با برنامه هاى متنوع و متعدد در 
نوروز 98، آماده پذیرایى از مســافران و مهمانان نوروزى که به اصفهان سفر مى کنند، 

است.
***

مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان نیز به ساکنان این منطقه نوید داد شهردارى منطقه 6 
با سرعت تمام پروژه ها را در حال انجام داشته و در سال آینده نیز 120 پروژه 

فرهنگى تعریف شده است.
محمدرضا برکت، پروژه پردیس هنــر اصفهان در منطقه 6 را 

پروژه اى منحصر بــه فرد خواند و گفــت: 72 درصد پروژه 
پردیس هنر اصفهان ظرف یکسال گذشته انجام شده، که 

مجموعه بى نظیرى است.
برکت همچنین از شــهردار اصفهان قول گرفت تا در این 
مجموعه در نــوروز 98 برنامه هاى مختلف براى مهمانان 

نوروزى، اجرایى شود.
مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان اظهار کرد: پروژه پردیس 
هنر اصفهان در محل پارك بازى آبشار سابق احداث شده 

که شــامل پارکینگ، مجموعه ورودى و سردرب، آبنماى مرکزى، آبشار 
و برکه ها، برج آب نما، ســالن آمفى تئاتر روباز با ظرفیت 3500 نفر، گلخانه، فرش گل، 
آالچیق و المان هاى پارکى و... است و بر اساس بودجه مصوب سال هاى 95 تا 97، در 

دستور کار مدیریت شهرى قرار گرفت.
برکت، شروع پروژه پردیس هنر اصفهان را اســفند 95 و خاتمه آن را بهمن 97 اعالم 
کرد و گفت: طول پروژه 500 متر، عرض میانگین 150 متر، مساحت 75 هزار مترمربع، 

پارکینگ 10 هزار مترمربع با ظرفیت حدود 300 خودرو، است و براى پروژه 32 هزار و 
500 مترمکعب خاکبردارى، 13 هزار و 600 مترمکعب بتن ریزى، 445 تن آرماتوربندى، 
8600 مترمربع قالب بندى، 22 هزار و 900 مترمربع ســنگ فرش کف، 16 هزار و 700 
مترمکعب دیوارسازى سنگى، 1700 مترمربع چوب، 650 مترمربع چوب تراورس، 390 
مترمربع نرده چوبى حاشیه خیابان کار شــده و 6500 اصله درخت و درختچه، کاشت 

شده است.
مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان مى گوید: هزینه عمرانى و فضاى سبز پروژه 
پردیس هنر اصفهان 25 میلیارد و 600 میلیون تومان، هزینه 
آزادسازى آن چهار میلیارد و 400 میلیون تومان و در مجموع 

30 میلیارد تومان است.
***

مهدى جمالى نژاد،  معاون عمرانى وزیر کشور نیز در حاشیه 
آیین بهره بردارى از پروژه پردیس هنر اصفهان به خبرنگاران 
گفت: امروز در کشــور 76 هزار پروژه نیمه تمــام داریم که 
براى اتمام این پروژه ها، 700 میلیارد تومان نیاز است و رویکرد 
دولتمردان نیز براى اتمام این پروژه ها، بهره گیرى از مشــارکت 

بخش خصوصى است.
وى گفت: پیشنهادم آن بود که براى اتمام پروژه هاى نیمه تمام، این پروژه ها 
در اختیار بخش خصوصى و البته شهردارى ها که مى توانند آنها را به سرانجام برسانند 
قرار گیرد و اصفهان نیز که در همه فعالیت ها در سطح کشور پیشرو است، در این زمینه 

نیز پیشرو باشد.
در این آیین، حامد همایون از خوانندگان کشور، براى شهروندان اصفهان، برنامه اجرا 

کرد. 

پردیس هنر اصفهان به بهره بردارى رسید
در مراسمى با حضور معاون وزیر کشور و شهردار اصفهان؛

ساسان اکبرزاده

 پروژه 
پردیس هنر اصفهان با 

برنامه هاى متنوع و متعدد 
در نوروز 98، آماده پذیرایى 

از مسافران و مهمانان 
نوروزى که به اصفهان سفر 

مى کنند، است

هزینه عمرانى و 
فضاى سبز پروژه پردیس

 هنر اصفهان 25 میلیارد و 
600 میلیون تومان، هزینه 

آزادسازى آن چهار میلیارد و 400 
میلیون تومان و در مجموع

 30 میلیارد 
تومان است

ووروزىو

ا
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مدیر کلینیک فوق تخصصى اختالالت خواب کشــور 
گفت: نباید به سادگى از کنار اختالالت خواب بگذریم.

سولماز عرشى اظهار کرد: چون هر یک از ما یک سوم از 
عمر خود را در خواب به سر مى بریم، داشتن خوابى خوب 
در حفظ سالمت روح و جســم ما تأثیر بسزایى خواهد 
داشــت. وى ادامه داد: تاکنون 80 اختالل خواب چون 
خروپف، وقفه تنفسى حین خواب، بى خوابى، پاهاى بى 
قرار، پانیک شبانه، کابوس و وحشت خواب، حرف زدن در 
خواب شناسایى شده که همه آنها داشتن خوابى خوب را از 
فرد درگیر مى گیرد.عرشى افزود: افرادى که در طول شب 
خواب خوبى ندارند، اغلب در روز خسته و کسل هستند و 
نمى توانند به امور روزانه خود آنطور که باید و شاید رسیدگى 
کنند. وى با اشــاره به درمانپذیر بودن اختالالت خواب 
گفت: تمام اختالالت خواب شناســایى شده و از طریق 

روش هاى مختلف قابل درمان است.
عرشــى، خر و پف را یکى از این اختالالت عنوان کرد و 
افزود: اگر خروپف فرد به اندازه اى باشد که موجب اذیت 
شدن اطرافیان شود، بى شــک مشکلى دارد و باید براى 
حل آن اقدامات الزم صورت گیرد. وى افزود: فردى که 
خروپف مى کند، چون در طول شب خوابش تکه تکه و 

کامل نیست، در طول روز بى حال و کسل است.
مدیر کلینیک فوق تخصصى اختالالت خواب کشــور 
خاطر نشان کرد: کســى اگر در کنار خروپف فشارخون 
باال داشته باشد یا نفسش در خواب قطع شود، حتمًا باید 
توسط پزشک ویزیت شود چون احتمال اینکه فرد مبتال به 
بیمارى خطرناك آپنه خواب باشد، زیاد است. وى با اشاره 
به دلیل خروپف گفت: عضالت راه هوایى که در خواب باید 
راه تنفس را باز نگه دارد، به مرور ضعیف شده و قادر نیستند 
کار خود را به خوبى انجام دهند و همین عبور نادرست هوا، 
باعث لرزش کام شــده و خروپف ایجاد مى شود. عرشى 
افزود: با افزایش ایــن تنگى عضالت، تنفس به صورت 
موقت قطع مى شــود و این اتفاق ممکن است چندین 
بار در طول شب اتفاق بیافتد که باعث ایجاد مشکل در 
اکسیژن رسانى به قلب و مغز مى شود. وى بیان کرد: افراد 
نباید نسبت به اختالالت خوابشان بى توجه باشند و مثل 
مشکالت دیگر همچون دیابت، فشــار خون و... براى 

درمان آن باید به پزشک مراجعه کنند. 

ســیر براى درمان تب، سرفه، ســردرد، شکم درد، 
احتقان سینوســى، نقرس، روماتیســم، هموروئید، 
آسم، برونشــیت، تنگى نفس، فشــار خون پایین، 
قند خون پایین، قند خون بــاال و جاى گزیدگى مار 

استفاده مى شــود. همچنین از ســیر براى مبارزه با 
استرس و خستگى و حفظ سالمت کبد نیز استفاده 
مى شود. سیر براى درمان نســیان و فراموشى هم 

مفید است.

هویج سرشــار از کلسیم اســت و به رشد و تکامل 
اســتخوان ها و دندان هاى جنیــن کمک مى کنند. 
همچنین یک منبع غنــى از ویتامین هاى C، A و 
بتا کاروتن اســت که به عنوان آنتى اکسیدان عمل 
مى کند و از ســلول ها در برابــر رادیکال هاى آزاد 

محافظت مى کند. 
پاکسازى کبد و تقویت سیستم ایمنى بدن، از خواص 
آب هویج در باردارى است. این نوشیدنى خوشمزه 
در صورت مصرف متعادل در دوران باردارى مزایاى 

بسیارى دارد. 

در ادامه به برخى از خــواص آب هویج در باردارى 
اشاره مى شود:

 کمک به پاك سازى کبد
 تقویت ایمنى بدن

 پیشگیرى از ابتال به بیمارى هاى مزمن
 حفظ غشــا هاى ســلولى و مبارزه با گســترش 

عفونت ها در بدن
 کمک به رشد پوست، گوشت و ماهیچه جنین 

 کاهش ســطح قند خون و کاهش خطر ابتال به 
دیابت باردارى

یک متخصص اطفال گفت: میوه هاى خشک به دلیل 
اینکه کودك توانایى و قدرت زیادى در جویدن ندارد، 

ممکن است باعث خفگى کودك شود.
على محتشــمى اظهار کــرد: میوه هاى خشــک 
میوه هایى هســتند که پس از خارج شدن آب آنها در 
آفتاب یا با دستگاه هاى خشک کن، خشک شده اند. 
وى بیان کرد: در هنگام خشک شدن میوه تازه، مواد 
مغذى اصلى آن حفظ مى شــود، از این رو مى توان 
آنها را براى طوالنى مدت نگهدارى کرد. وى ادامه 
داد: مادران مى توانند از  9 ماهگــى به کودك خود 
میوه خشــک بدهند و از آن به عنوان غذاى انگشتى 

استفاده کنند.
محتشمى ادامه داد: میوه هاى خشک به دلیل اینکه 
کودك توانایى و قدرت زیادى در جویدن ندارد، ممکن 

است باعث خفگى او شود و از این رو توصیه مى شود 
یا آنها را خیس کنید و به کودك بدهید، یا اینکه آن را 
به قطعات کوچک برش بزنید و به کودك بدهید. وى 
با اشاره به اینکه میوه هاى خشک باعث جلوگیرى از 
کم خونى مى شوند، گفت: با اضافه کردن میوه هاى 
خشک به رژیم غذایى کودك نوپا، مى توانید از بروز 
مشکل کم خونى جلوگیرى کنید. وى افزود: میوه هاى 
خشک حاوى مقادیر زیادى آهن هستند و به کودك 
انرژى مى دهند.  این متخصص اطفال بیان کرد: اگر 
کودکتان دچار یبوست شده است، مى توانید میوه هاى 
خشک به او بدهید؛ چون بسیارى از میوه هاى خشک 
پر از فیبر است و حرکات روده را آسان تر خواهد کرد. 
محتشمى افزود: میوه هاى خشــک براى سالمت 

استخوان ها و چشم هاى کودك مفید هستند.

بسیارى از ما درباره خواص مفید و ارزش غذایى پوست 
لیمو اطالعى نداریم، بنابر این بهتر اســت قبل از دور 
انداختن پوست لیمو، کمى به خواص آن فکر کنیم، چرا 

که پوست لیمو بسیار مفید است.
ارزش غذایى پوست لیموترش براى سالمت بسیار زیاد 
است. پوست لیمو پنج تا ده برابر آبلیمو ویتامین دارد. از 
جمله خواص لیموترش مى توان به موارد زیر اشاره کرد.

پیشگیرى از سرطان پوست 
پوســت لیموترش حاوى میزان زیادى لیمونن است 

که مى تواند از ابتال به سرطان پوست پیشگیرى کند.

کنترل وزن
 میزان باالى پلى فنول هاى موجود در پوســت لیمو 
مى تواند به حفظ وزن کمک کند. همچنین مى تواند 
به خالصى از چربى هــاى اضافى تجمع یافته در کبد 

هم کمک کند.

افزایش مقاومت انسولین
 زمانى که بدن قادر به واکنش بــه عملکرد هورمون 
انسولین نباشد، میزان قندخون افزایش یافته که منجر 
به شرایطى موســوم به پیش دیابت مى شود. پوست 
لیموترش مى تواند موجب تقویت مقاومت انســولین 
شــود، چراکه حاوى پلى فنول هایى است که با هدف 
قراردادن تجمع چربى در ناحیه شکمى، به بهبود این 

مشکل کمک مى کند.

پیشگیرى از سرطان روده
پوســت مرکباتى نظیر لیمو و پرتقال حاوى خواص 
ضدسرطانى قوى اى هستند. آنها حاوى مقادیر زیاد 
فالونوئیدهاى موســوم به پلى متوکســى فالوون 
هستند که رشد تومور در روده را هدف قرار مى دهند. 
همچنین سرشار از هسپریدین و دیوسمین هستند که 
به پیشگیرى از ابتال به سرطان 

کمک مى کنند.

تحقیق جدید نشــان مى دهد ســالمت مو مــى تواند 
نشانه وضعیت ویتامین D بدن باشد.  به گفته محققان، 
درحالى که یک آزمایش خون ســاده مــى تواند میزان 
ویتامیــن D بدن را نشــان دهــد اما میزان رشــد مو 
به اندازه حدود یک ســانتیمتر در ماه مى تواند نشــانه
 وضعیــت ویتامیــن D بــدن در طول چندیــن ماه

 باشد.
«لینا زگاگا»، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده ترینیتى 
دوبلین ایرلند، در این بــاره مى گوید: ویتامین D به طور 
مداوم با رشــد مو در آن تجمع مى یابد. هر چقدر میزان 
ویتامین D خون باال باشد، تجمع آن در مو بیشتر خواهد 

بود.
 وى در ادامه مــى افزاید: آزمایش براســاس نمونه مو 
 D مى تواند پزشک را از لحاظ اندازه گیرى میزان ویتامین

در طول زمان کمک کند.
به گفته متخصصان، سالمت مو تنها با کمبود ویتامین 
D مرتبط نیست، بلکه شــرایط دیگرى نیز مى توانند با 

آن مرتبط باشد.

کم کارى تیروئید
این مشکل مى تواند موجب بى حالتى و خشکى مو شود. 
کم کارى تیروئید مى تواند عامل بروز ســایر تغییرات در 

بدن از جمله اضافه وزن نیز باشد.

پسوریازیس
این بیمارى بر روى پوســت فرق سر به شکل تکه هاى 
ضخیم فلسى شــکل بروز مى کند. همچنین مى تواند 

موجب ریزش مو و در نهایت طاسى شود.

سندرم تخمدان پلى کیستیک
تغییرات هورمونى پس زایمان تا مدتها با تغییر در بافت و حجم 
مو مرتبط هستند. بیمارى سندرم پلى کیستیک هم مى تواند 

موجب ریزش شدید مو و نازك شدن تارهاى مو شود.

دیابت
ریزش مو و طاسى از عوارض دیابت هستند، چراکه بدن 
در این حالت قادر به استفاده از مواد مغذى دریافت شده از 

مواد غذایى نیست.

کمبود پروتئین
مو عمدتاً از پروتئین تشکیل شده و کمبود پروتئین ریسک 

بروز مشکالت مرتبط با مو را افزایش مى دهد.

بیمارى قلبى
گزارشــات بیان مى کند طاســى با الگــوى مردانه و 
خاکسترى شــدن زود هنگام مو با ریسک بیمارى قلبى 

قبل از سن 40 سالگى مرتبط است.

شاید این سئوال شما هم باشد که آیا مى توان از ضد آفتاب 
به جاى مرطوب کننده استفاده کرد، چون ضد آفتاب هایى 
در بازار موجودند که مناسب پوست هاى خشک و یا مناسب 
انواع پوست ها ساخته شــده اند. با این  همه تنوعى که در 
کرم هاى ضد آفتاب وجود دارد شاید اصًال فراموش کنید از 

مرطوب کننده هم استفاده کنید!
ضد آفتاب ها بیشتر در ماه هاى تابستان مصرف مى شوند 
و اســتفاده از چند نوع کرم به طور همزمان روى پوست 
مى تواند تعریق را زیاد کند. براى همین بیشــتر افراد در 
ماه هاى تابستان نسبت به استفاده از مرطوب کننده تمایلى 
ندارند اما آیا استفاده از ضد آفتاب به جاى مرطوب کننده 

کار خوبى است؟
ضد آفتاب براى محافظت از پوســت شما در برابر پرتوى 
فرابنفش خورشید طراحى شده اســت تا جلوى نفوذ این 
اشعه هاى مضر را به پوست شما بگیرد. پرتوى فرابنفش 
خورشید موجب سرطان پوست در سال هاى بعدى زندگى 

خواهد شد. شــما مى توانید ضد آفتاب هایى پیدا کنید که 
هیچ ردى از چربى روى پوستتان باقى نگذارند و نسبت به 
آب مقاوم باشند اما ضدآفتاب ها جزو محصوالت آرایشى 
نیستند؛ بلکه براى محافظت از پوســت ساخته شده اند، 
مثًال پوســت را هیدراته نگه نمى دارنــد و جلوى چین  و 
چروك هاى زودرس را نمى گیرند؛ یعنى اســتفاده از ضد 
آفتاب براى کاستن از چربى پوست یا درمان جوش و آکنه 

هیچ نتیجه اى نخواهد داشت.
ضد آفتاب هرگز نباید جاى هیچ محصول مراقبت از پوست 
صورت را بگیرد زیرا تنها هدف آن، محافظت از پوست در 

برابر آفتاب است.
بر اساس آنچه گفته شد، نباید ضد آفتاب را به عنوان مرطوب 
کننده به کار ببرید. اما یک سئوال دیگر باقى مى ماند: ضد 
آفتاب را پیش از مرطوب کننده به پوست بزنید یا بعد از آن؟

پاسخ این است که شما همیشه باید مرطوب کننده را قبل 
از ضد آفتاب استفاده کنید. اگر ضد آفتاب را اول به پوست 

بزنید، اجازه  نفوذ مرطوب کننده را به پوستتان نخواهد 
داد؛ یعنى اگر مثًال کرمتان ضد چروك باشد اثر نخواهد 
کرد. اگر پوستتان خشک باشد و به جاى مرطوب کننده 
از ضد آفتاب استفاده کنید، خیلى زود متوجه خواهید شد 
که خشکى پوستتان تشدید شــده است. پس همیشه 
یادتان باشد استفاده از کرم مناسب با پوستتان اهمیت 
زیادى دارد. ضد آفتاب هاى سُبکى نیز وجود دارند که بعد 
از استفاده، پوســتتان از چربى نخواهد درخشید و ضمنًا 
احساس سنگینى روى پوست نخواهید داشت، بنابراین 

بهانه اى براى فرار کردن از ضد آفتاب 
ندارید. از ضد آفتــاب در تمام طول 

سال استفاده کنید، نه فقط در 
تابستان. پوست شما طى بهار 

و پاییز و زمســتان نیز در 
معــرض پرتوهاى مضر 

خورشید قرار دارد.

آیا مى توان از ضدآفتاب
 به جاى مرطوب  کننده استفاده کرد؟

 خواص باور نکردنى سیر

 فواید خارق العاده آب هویج در دوران باردارى

مصرف میوه خشک براى کودکان خطرناك است؟

 کدو حاوى ویتامین C است. این ویتامین با اهمیت 
در رژیم غذایى کودکان از ابتال به عفونت جلوگیرى 

مى کند و سیستم ایمنى بدن را باال مى برد.
 ویتامین A موجود در کدو نیز براى ســالمت چشم 
کودك توصیه مى شود، این ویتامین عالوه بر سالمت 

چشم کودك، پوست را درخشان و سالم نگاه مى دارد 
و براى سالمت دندان ها مفید است. همچنین حاوى 
مواد معدنى دیگر مانند پتاســیم، فســفر، منیزیم و 
کلسیم است که براى رشد و سالمتى کودك بسیار 

مفید خواهد بود.

 خواص کدو تنبل براى کودکان

 فواید پوست لیمو در 
پیشگیرى از

 سرطان و کاهش وزن

به پیشگیرى از ابتال به سرطان 
کمک مى کنند.

ن پو رم
هاى سُبکى نیز وجود دارند که بعد 
ز چربى نخواهد درخشید و ضمنًا 
پوست نخواهید داشت، بنابراین 

ن از ضد آفتاب 
در تمام طول 

 فقط در 
طى بهار

ردر
ضر 

رابطه کمبود ویتامیـن D با سالمت مـــو

آگهى انحالل
آگهى انحــالل شــرکت آرین پژوه نقــش جهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 26863 و شناسه ملى 
10260475984 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/27: شــرکت 
مذکور منحل اعالم گردید و عباسعلى قیصرى به کدملى 
1283788322 به عنوان مدیرتصفیه براى مدت دو 
سال انتخاب و نشانى محل تصفیه اصفهان-خیابان 
هشت بهشــت شــرقى-چهاراه حمزه اصفهانى-

-مجتمع هفت آسمان-طبقه دوم-واحد 7 به کدپستى 
8157663664 اعالم گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (394666)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت هوشمند گســتران عصر 
ارتباطات جى شــرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 60488 و شناســه ملى 14007583566 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/03/07 مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به نشــانى اســتان اصفهان - شهرستان 
اصفهان - بخش مرکزى - شــهر اصفهان-محله 
معراج-کوچه شهید بخشــعلى سوارى -21خیابان 
معراج-پــالك -502طبقــه همکف-کدپســتى 
8199134841 انتقــال یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (394210)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت بازرگانى جهان تجهیز 
امیر کبیر شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
54586 و شناسه ملى 14005152624 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 
1397/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلى شرکت استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، امام خمینى ، کوچه 
ارغوان [146] ، خیابان امــام خمینى ، پالك 0 ، 
ساختمان ایران زمین ، طبقه دوم 8189135334 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 
گردید. - موارد ذیل به موضوع فعالیت شــرکت 
ماده 2 اساسنامه الحاق گردید:صادرات و واردات 
خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى ترخیص کاال از گمرکات کشور اخذ وام و 
تسهیالت از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى صرفا 
جهت تحقق اهداف شرکت ،شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى ،انعقاد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقى و حقوقى در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوز از مراجع ذیصالح . ثبت موضوع فعالیت 
به منزله اخــذ وصدور پروانه فعالیت نمى باشــد 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(394263)

خر و پف را جدى بگیرید
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پروردگارا! هــر کــه دل خالــى دارد و اندیشــه اش را بــه کار گیرد تا 
بداند که عرش خود را چگونه برپاى داشــته اى و آفریدگانت را چســان 
آفریده اى و آســمان هایت را چگونــه در هوا معلق داشــته اى و زمینت را 
چگونه بر امواج آب گســترده اى، در کار خویش بمانــد و نگاهش خیره 
بازگردد و عقلش مغلوب شــود و شــنوایى اش از کار بیافتد و اندیشه اش 

موال على (ع)مبهوت و حیرت زده ماند.

آگهى مزایده (نوبت اول) چاپ اولچاپ اول

سامان بردال- شهردار مهاباد

شهردارى مهاباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 547 مورخه 
97/11/29 شوراى اسالمى شهر مهاباد نسبت به فروش تعداد 36 
پالك زمین مسکونى از اراضى مسکن مهر متعلق به شهردارى را 

از طریق انتشار آگهى مزایده اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت بازدید از محل و دریاف ت اسناد مزایده 
از تاریخ 97/12/07 لغایت 97/12/16 به شهردارى مهاباد مراجعه 

نمایند.
الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، و انتقال سند بر عهده 

برنده مزایده مى باشد.

«سامانه تبادل الکترونیک اسناد پزشکى بسترى به صورت 
رسمى در بیمارستان هاى دولتى استان اصفهان اجرایى 
شــده و همه پرونده ها الکترونیکى اســت و در این راستا 
حجم زیادى از اسناد کاغذى که در گذشته براى ما ارسال 
مى شد حذف شده و پرونده فقط دو برگ است که این نیز 
با اقداماتى که در خارج از ســازمان بیمه سالمت صورت 

مى گیرد حذف مى شود.»
مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: الکترونیکى کردن اسناد پزشکى «بسترى» از سال 
96 به صورت آزمایشى در استان اصفهان و «سرپایى» در 
استان کرمان آغاز شد و بدینسان الکترونیکى کردن اسناد 
بسترى در ســال 96 در بیمارستان عیســى بن مریم(ع) 
اصفهان مراحل آزمایشى را سپرى کرد و از سال 97 نیز به 
صورت رسمى در این بیمارستان اجرا شد و سپس بر اساس 
تفاهمنامه اى چهارجانبه بین دانشگاه علوم پزشکى، بیمه 
سالمت، IT بیمه ســالمت و IT دانشگاه علوم پزشکى 
قرار شد از مهر تا آذر ماه ســال جارى در بیمارستان هاى 
دولتى دیگر انجام شــود و خوشــبختانه این کار را در 37 
بیمارستان دانشگاهى انجام دادیم و امروز همه پرونده ها 
به صورت الکترونیکى است و حجم زیادى از اسناد کاغذى 
که بیمارستان ها براى ما ارسال مى کردند حذف شده است.
دکتر حسین بانک با بیان اینکه سامانه تبادل الکترونیک 
اسناد پزشکى بســترى در بیمارستان هاى دانشگاه علوم 
پزشکى اســتان اصفهان به جز کاشــان انجام مى شود، 
افزود: این کار در بهمن ماه ســال جارى در دانشگاه علوم 

پزشکى کاشان هم مراحل اجرایى را گذراند و در استان یزد 
و بیمارستان هاى تابعه علوم پزشکى ایران در تهران هم به 

صورت آزمایشى آغاز شده است.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان از برگزارى جلسات 
هفتگى و هماهنگى بسیار خوب با مسئوالن در بخش هاى 
مختلف براى عملیاتى کردن ســامانه تبادل الکترونیک 
اسناد بسترى خبر داد و با قدردانى از تالش هاى انجام شده 
مسئوالن و همکاران در بیمه ســالمت استان اصفهان، 
گفت: کارشناسان اسناد پزشــکى و IT بیمارستان هاى 
دولتى استان هاى کشــور در اسفند ماه ســال جارى در 
دو گروه مهمان اداره کل بیمه ســالمت استان بودند تا 
دوره هاى آموزشى الزم را ســپرى کنند که در این راستا 
کارشناسان 16 استان کشور طى سه روز چهارم تا ششم 
اسفند برنامه هاى آموزشى را گذراندند و 15 استان دیگر 
روزهاى 11 تا 13 اســفند ماه ســال جارى برنامه هاى 
آموزشى شــامل اجراى برنامه، بازدید از بیمارستان ها و... 
را مى گذراننــد و در پایان دوره براى آنــان آزمون برگزار 

مى شود.
دکتر بانک اظهار کرد: ما دوره آموزشى را در استان اصفهان 
براى بخش خصوصى با حضور رؤســاى بیمارستان هاى 
خصوصى و مسئوالن IT و سایر بخش هاى بیمارستان ها 
برپا کرده ایم و پیگیر آن هستیم تا بخش خصوصى در نیمه 
اول سال آینده از این سامانه بهره گیرى کنند و اجراى این 
طرح کشورى شود که سخت افزار آن هم خریدارى شده و 

در آینده نصب خواهد شد.
وى مى گوید: در استان اصفهان یک میلیون و 450 هزار 

بیمه شــده در پنج صندوق بیمه اى کارمندان، همگانى، 
رایگان، ایرانیان و سایر اقشار شامل روستاییان، عشایر و 
شهرهاى زیر 20 هزار نفر تحت پوشش بیمه سالمت قرار 
دارند. این در حالى است که سازمان بیمه سالمت کشور 40 
میلیون بیمه شده دارد که 75 تا 80 درصد آنها رایگان بیمه 

شده اند و سرانه بیمه آنان را دولت مى پردازد.
مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان از پرداخت بدهى 
بیمه سالمت استان اصفهان به بیمارستان هاى دانشگاهى 
و بخش خصوصى خبر داد و گفت: خوشــبختانه با کمک 

صندوق توسعه ملى، ما توانستیم بدهى هاى سال گذشته 
به بخش خصوصى و دانشگاهى را به میزان 320 میلیارد 
تومان پرداخــت کنیم و بدهى هاى ســال 96 را به صفر 
برسانیم و حتى تا پایان آبان ماه سال جارى را هم پرداخت 

کرده ایم و از این نظر وضعیت ایده آل است.
دکتر بانک افزود: بدهى بخــش خصوصى را هم تا مرداد 
ماه ســال جارى پرداخت کرده ایم و در چند روز آینده نیز 
بدهى شهریور ماه را مى پردازیم و در مجموع پرداخت ها به 

خصوص در بخش دولتى بسیار خوب است.

وى تصریح کرد: بــا توجه به اینکــه هزینه هاى درمانى 
بعد از اجراى طرح تحول ســالمت افزایــش یافت و در 
استان اصفهان 450 هزار بیمه شــده و در کل کشور 11 
میلیون بیمه شده رایگان از خدمات استفاده مى کنند باید 
از مراجعات غیرضرورى بیماران براى ارائه خدمات درمانى 
جلوگیرى شده و این امر ضرورت کنترل و نظارت را یادآور 
مى شود و مردم باید بدانند دولت این هزینه ها را تقبل کرده 

تا سالمت آنان تضمین شود.
مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان عنوان کرد: ما در 
استان اصفهان حدود 3700 بیمار خاص داریم که سالیانه 
هزینه هاى دارویى آن بین 50 تا 60 میلیارد تومان اســت 
بنابراین مردم و بیماران باید نحوه استفاده از داروها و میزان 
مصرف آن را فرا بگیرند و بداننــد و در زمان دریافت دارو 
از مسئول فنى داروخانه ها، نحوه اســتفاده و میزان آن را 

بخواهند و آموزش بگیرند.
دکتر بانک از رســانه ها و صدا و ســیما خواست تا در این 
زمینه بیش از پیش اطالع رسانى کنند و حتى صدا و سیما 
با کمک اداره کل بیمه ســالمت اســتان، آموزش نحوه 
استفاده از برخى داروها را براى بیماران به تصویر بکشاند 
که مى تواند هم در نتیجه درمان و هم کاهش هزینه هاى 

اضافى مفید باشد.
وى ادامه داد: ما روزانه حدود 5000 عملیات بیمه گرى در 
استان اصفهان شــامل صدور، تمدید، ابطال، المثنى و... 
انجام مى دهیم که نشان از حجم مراجعات به بیمه سالمت 
استان را دارد و با 4850 مؤسســه نیز قرارداد داریم که به 
بیمه شدگان خدمت مى دهند که امید است با برنامه ریزى 

مطلوب، بهترین خدمات به بیمه شدگان ارائه شود.
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان البته هشدار و 
توصیه اى مهم به دارندگان دفترچه هاى بیمه ســالمت 
داشت و گفت: بیمه شدگان بیمه سالمت مواظب دفاتر بیمه 
خود باشند و آن را در اختیار دیگر افراد و افراد ناشناس قرار 
ندهند و در نگهدارى دفاتر بیمه بیش از پیش تالش کنند 
چون دفترچه بیمه همچون شناسنامه است و ممکن است 
افراد سودجو از این دفاتر سوء استفاده کنند که مشکالت 

آن گریبانگیر صاحبان دفاتر بیمه خواهد بود.
دکتر بانک به بیان مواردى از ســوء استفاده از دفاتر بیمه 
سالمت اشاره کرد و گفت: فردى در کاشان دفترچه بیمه 
خود را در اختیار یکى از آشنایان قرار داده بود و او نیز با جعل 
مهر پزشک، نسخه نوشته و از طریق فروش آزاد داروهاى 
گرانقیمت، سوء استفاده مى کرد. یا شخصى دفترچه بیمه اى 
را ربوده و با ساخت مهر پزشکان و نوشتن نسخ گرانقیمت 
در این دفاتر، دارو را از داروخانه هاى اســتان هاى مختلف 

دریافت مى کرد که در مشهد دستگیر شد.
وى در ادامه افزود: تنها مرجع صدور دفترچه بیمه سالمت، 
اداره کل بیمه سالمت استان است  و هر کس دیگرى که 
دفترچه بیمه سالمت صادر کند آن دفترچه جعلى خواهد 

بود.
دکتر بانک افزود: سازمان بیمه ســالمت هیچ تماسى با 
بیمه شدگان در منازل براى صدور دفترچه بیمه نداشته و 
اقدامات صرفًا از طریق سایت و دفاتر معتبر سازمان بیمه 
ســالمت صورت مى گیرد و روند صدور دفترچه بیمه، به 

صورت حضورى است.

مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد

اجراى رسمى سامانه تبادل الکترونیک اسناد پزشکى «بسترى»  
در بیمارستان هاى دولتى اصفهان

ساسان اکبرزاده

آگهى مزایده فروش زمین نوبت دوم چاپ دومچاپ دوم

حسین دهقان- شهردار محمدآباد

شهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شماره 97/360 مورخ 1397/07/30 شوراى محترم اسالمى شهر محمدآباد 
نسبت به فروش تعداد 4 پالك زمین با کاربرى تجارى با مشخصات ذیل اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شــرایط مزایده و دریافت و تحویل مدارك شــرکت در مزایــده همه روزه به جز 
ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1397/12/20 به شهردارى محمدآباد مراجعه نمایند.

شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده 
است. 

زمان تحویل پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 97/12/22
زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: روز پن جشنبه مورخ 97/12/23
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