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شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى 
(فشــرده) (خرید، حمل و اجراى مخزن 2000 مترمکعبى و تکمیل بخشى از شبکه توزیع آب فاز 
توسعه شهرك صنعتى امیرکبیر کاشان) به شماره (200971281000095) را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل 
ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/12/14 مى باشد.
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1397/12/22 
آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد و اسناد ارزیابى: ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 1398/01/22

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/12/20
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

موضوع مناقصه: خرید، حمل و اجراى مخزن 2000 مترمکعبى و تکمیل بخشى از شبکه توزیع آب فاز 
توسعه شهرك صنعتى امیرکبیر کاشان

مبلغ برآورد اولیه: 48/526/187/260 ریال و بر اســاس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه و 
بودجه کشور (اعتبار طرح جارى/ عمرانى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/426/310/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب

مدت اجرا: 15 ماه
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گــزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد 
مناقصه و ارائه پاکت الــف: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شــرکت 

شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/ پروفایل/ 

تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى همزمان
 با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

     

در چه مواردى نباید مادر به نوزاد شیر دهد؟1000نجاتگر در نوروز آماده خدمت هستندسیروس الوند: «پایتخت»  را بسازیدفرار مالک بدهکار یک تیم فوتبال از ایران نه فدراسیون به صدا و سیما سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

غذاهایى که 
کاهش وزن را 
دشوار مى سازند

هزینه هاى کمیته امداد از محل صدقات نیست
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«ظریف» از سفر «اسد» 
به تهران اطالع  نداشت

افزایش ساعت کارى 
بازارهاى کوثر

59 درصد مردان ایرانى 
 D دچار کمبود ویتامین

هستنــد
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مشکلى به نام 
استاندارد سازى 
محصوالت صادراتى

اگر در تالش براى کاهش وزن خود هستید، به 
این نکته توجه داشته باشید که تحقق این هدف 

مى تواند روندى پیچیده و خسته کننده 
باشد. رژیم غذایى یکى از عناصر کلیدى براى 

کاهش وزن محسوب مى شود.

معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: 
متأســفانه این روزها هر شــرکت و کارخانه اى 
به ســمت صادرات حرکت مى کند، در حالى که 
براى استانداردســازى محصوالت صادراتى و یا 
برندســازى در این حوزه، اقدامات الزم را انجام 

نداده اند.
اسماعیل نادرى در خصوص افزایش 47 درصدى 
درآمد گمرك اصفهان در سال جارى اظهار کرد: 
باید توجه داشت که موضوع صادرات و بازرگانى، 
امرى تخصصى اســت و میزان صادرات استان 

نسبت به سال گذشته...
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حکم شد زاینده رود در نوروز هم جارى شودحکم شد زاینده رود در نوروز هم جارى شود
با پیشنهاد معاون رئیس جمهور، گزارش وزیر نیرو، دستور روحانى و به رغم مخالفت آب منطقه اى اصفهان؛با پیشنهاد معاون رئیس جمهور، گزارش وزیر نیرو، دستور روحانى و به رغم مخالفت آب منطقه اى اصفهان؛
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مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

بازگشت نوروزى 
شهاب حسینى به 
تلویزیون

متولد اصفهانم اما آبرویم را دوست دارم
کارشناس داورى برنامه «نود» به هجمه هایى که علیه خودش در فضاى مجازى ایجاد شده، 
واکنش نشان داد. نوید مظفرى دوشنبه شب به عنوان کارشناس داورى برنامه «نود» طبق 
روال به بررسى صحنه هاى مشــکوك داورى در هفته 
بیستم لیگ برتر پرداخت. این کارشناس جوان فوتبال 

که معموًال با صراحت نظرش را مى گوید و ...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

استقـرار
 دستفروشان اصفهان
 در 34 بازارچه محلى

یادگارى نوشتن روى چه درختى!
درباره بعضى گاف هاى سریال «لحظه گرگ و میش»

رس ب ر چه
8888/////// ///// /888  صفح 5سال پانزدهم /شماره 3455
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دقیقاً از کجــــا دقیقاً از کجــــا 
محروم شده؟محروم شده؟

نوبت دومنوبت دوم

ه 
ف 

 

شــهردارى وزوان به اســتناد مجوز شــماره 97/5/135 مورخ: 1397/12/06 
شوراى محترم اسالمى شــهر وزوان در نظر دارد نســبت به واگذارى به صورت
 اجاره بهاء جایگاه گاز طبیعى (CNG) به بخش خصوصى و داراى مجوز از مدیریت 
طرح جایگاه هاى گاز (CNG) کشور و گواهینامه تائید صالحیت ایمنى از اداره کار 
از طریق آگهى مزایده کتبى به مدت یکسال شمسى با شرایط اعالمى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت 
شرایط شرکت در مزایده به صورت حضور ى به امور مالى شهردارى و یا جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به آدرس: www.vazvancity.ir مراجعه 

نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده نوبت اول

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

چاپ اولچاپ اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید را مطابق جدول زیر  از فروشندگان ذیصالح 
انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت  شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30  روز شنبه  به تاریخ 97/12/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 8 صبح روز یکشنبه  به تاریخ 97/12/26

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت  اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir  پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا : 8-36680030-031(مناقصه داخلى 388)

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه : نصف جهان

تاریخ انتشار: 1397/12/15 

مبلغ تضمین (ریال) نوع بودجه موضوع  مناقصه شماره  مناقصه

232,000,000 اعتبارات تملک دارایى 
سرمایه اى

خرید دریچه منهول فاضالبى  چدنى لوالدار کالس C 250 90 کیلوئى
149/10-4-97 و کالس   D 400 100 کیلوئى جهت جهت مناطق پنجگانه شهر اصفهان

250,000,000 جارى خرید 2 دستگاه الکترو پمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه 97-4-282/3

408,000,000 اعتبارات تملک دارایى 
سرمایه اى خرید لوله پلى اتیلن آب شرب در اقطار 90 و 110 میلیمتر جهت مناطق مختلف 97-4-296/2

750,000,000 جارى خرید 30 تن پلى الکترولیت کاتیونى به منظور آبگیرى لجن تصفیه خانه هاى فاضالب شمال 
و جنوب شهر اصفهان 97-4-297/2

441,000,000 جارى چاپ و توزیع بسته هاى قبوض آب بها و اخطاریه هاى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 97-4-324

نوبت دومنوبت دوم

تبازگشتبازگشت ز ازگشب
شهابحشهابحبشهاب ح
تتت

متولد اصفهانم اما آبر
کارشناس داورى برنامه «نود» به هجمه هایى
واکنش نشان داد. نوید مظفرى دوشنبه شب
به برر رررروال
بیستم لی
که معم ى

نوید مظفرى با اشاره به کارشناسى اش در برنامه «نود»: 
درآستانه نوروز مطرح شد؛
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ســخنگوى وزارت امــور خارجــه در مــورد برخى از 
برداشــت هاى نادرســت از ســخنانش در مورد سفر 
بشار اسد رئیس جمهور ســوریه به تهران توضیحاتى 

ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، سخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ 
به سئوال برخى خبرنگاران در خصوص برداشت نادرستى 
که از پاســخ وى به ســوال خبرنگار یک خبرگزارى در 
نشست خبرى روز دوشنبه اش با رســانه هاى داخلى و 
خارجى در مورد سفر بشار اسد به تهران ایجاد شده است، 
گفت: منظور اینجانب از ایــن جمله «آنهایى که باید در 
جریان سفر قرار مى گرفتند، در جریان سفر بودند و برنامه 

خود را هم بخوبى انجام دادند»، در واقع اشــاره به یک 
واقعیت تلخ در این ماجرا بود کــه تعداد محدودى به جز 
وزیر امور خارجه مى توانستند از آن اطالع داشته باشند و 
وزارت امور خارجه در هیچ سطحى از آن اطالع نداشت و 

این بى اطالعى تا پایان سفر حفظ شد.
 قاسمى همچنین اظهار داشت: یکى از دالیل استعفاى 
دکتر ظریف ایــن نوع از ناهماهنگى ها بــا وزارت امور 
خارجه بوده و همانگونه که قبًال هم اعالم شده موضوع 
استعفاى وزیر محترم یک موضوع شخصى و فردى نبوده 
و نیست بلکه تالشى براى بازگرداندن دستگاه دیپلماسى 

به جایگاه اصلى خود بوده است.

حاال دیگــر منطقه خــوش آب و هواى لواســان در 
شمال تهران تنها به واســطه الکچرى بودن در صدر 
خبرها نیســت، تخریب ویالى دختر وزیر ســابق در 
این منطقه بار دیگر لواسان را در کانون توجه قرار داده 
اســت. نگاهى به آگهى هاى فروش ویال در لواســان

 مى تواند خواننده را دچار حیرت فراوان کند. ویالهایى 
که با امکانات فراوان از استخرســرباز بــا جکوزى و 
ســونا داخل واحد گرفته تا ســالن ورزشــى، باشگاه

 بدنسازى محوطه سازى به ســبک باغ سازى ژاپنى، 
روف گاردن و ســالن اکوســتیک با تعریفات خاص، 
تــراس 200 متــرى بــا دیــد 360 درجــه داراى 

سیســتم امنیتى وضد ســرقت به روز بــا قیمت هاى 
عجیــب و غریب به فــروش مى رســد: 150 میلیارد 
تومان، 65 میلیارد تومان، 35 میلیارد تومان، 25میلیارد 

تومان و ...
نکته اینجاست که به رغم افزایش شــدید قیمت ها ، 
هنوز مشــتریان پرو پاقرصى بــراى ویالهاى چند ده 
میلیاردى و چند صد میلیاردى لواسان وجود دارد و خرید 
و فروش در این منطقه راکد نیست و ثروتمندان کم کم 
کوچ از تهران و حضور در باشــگاه خود ساخته شان را 
ترجیح مى دهند هر چند حاال تخلفات و زمین خوارى ها 

در این منطقه زیر ذره بین قرار گرفته است.

«ظریف» از سفر «اسد» 
به تهران اطالع  نداشت

اینجا الکچرى ترین محل 
زندگى در ایران است

عزمى براى اصالح نیست 
 خبرگزارى حوزه| آیت ا... مکارم شیرازى گفت: 
فضاهاى مجازى به فرهنگ ما حمله ور مى شوند. ما منکر 
اینکه با جمع شدن فضاى مجازى برخى ت جارت ها از بین 
مى رود نیستیم، ما مى گوییم در کنار این مزایا زهرهایى 
وجود دارد و مســئوالن باید آن را اصالح کنند اما هیچ 
عزمى براى اصالح فضاى مجازى در بین مســئوالن 

وجود ندارد.

پاسخ به اعتصاب 
موبایل فروشان

 روز نو| وزیــر ارتباطات در واکنــش به تجمع 
اعتراضى موبایل فروشــان تبریز در اینســتاگرام خود 
نوشت: ««مرگ بر رجیسترى!» روى دیگر سکه «زنده 
باد قاچاق!» است. مشکل صنف فروشندگان تلفن همراه 
جاى دیگرى است، که باید حل شود، نه طرح ثبت تلفن 
همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیرى کرده 
است.  شفافیت و مبارزه  با  فساد هزینه دارد و با پرداخت 
آن مشکلى ندارم. سابقاً پیام داده بودند کارى مى کنیم این 

«بچه» از شفاف سازى پشیمان شود»

میانجیگرى
محمدجواد ظریف در خصوص   خانه ملت|
میانجیگرى ایران بین هند و پاکســتان، اظهار کرد: با 
وزیرخارجه پاکستان صحبت کرده ام و با مسئوالن هندى 
نیز در تماس هســتیم تا کارى که مقدور است را انجام 
دهیم. وزیر امورخارجه با اشاره به التهابات بین پاکستان و 
هند، بیان کرد: ادامه این وضعیت به صالح منطقه نیست.

روس ها مسلمان مى شوند
«شــیخ راویل عین الدین»، رئیس    تسنیم|
شــوراى مفتیان روســیه اعالم کرد که طبق ارزیابى 
کارشناسان، تا 15 سال آینده یک سوم جمعیت این کشور 
را پیروان دین اسالم تشکیل خواهند داد و دولت روسیه 

باید مساجد بیشترى در شهرهاى بزرگ تأسیس کند.

چه خبر از پرونده رامین؟
 فارس| رئیس سازمان تدارکات پزشکى هالل 
احمر با اشاره به پرونده یاسین رامین، همسر مهناز افشار 
گفت: این پرونده در مرحله صــدور رأى قرار دارد و اخذ 
آخرین دفاع صورت گرفته است. فرجى با اشاره به اینکه 
منتظر صدور رأى توسط قاضى هستیم، افزود: همچنین 

این پرونده در دیوان محاسبات در حال بررسى است.

بودجه به شوراى نگهبان رفت
الیحــه   باشگاه خبرنگاران جوان| 
بودجه سال 1398 کل کشورکه طى 12 روز و 27 جلسه 
در مجلس شوراى اسالمى بررسى و تصویب شد، براى 
انطباق با شرع اسالم و قانون اساسى به شوراى نگهبان 
ارسال شد. مطابق ماده 197 آیین نامه داخلى مجلس، 
شوراى نگهبان ده روز مهلت دارد تا نظر خود را به مجلس 

اعالم کند، این مهلت تا ده روز دیگر قابل تمدید است.

رفراندوم یعنى التهاب
 ایسنا| حشــمت ا... فالحت پیشــه، رئیس 
کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى 
اســالمى تأکید کرد که برگزارى رفراندوم براى لوایح 
مرتبط با FATF چه از طرف مجلس شوراى اسالمى 
و چه از طرف دولت باعث ایجاد فضاى التهابى در کشور 
مى شود به خصوص در جامعه فعلى که به اندازه کافى به 

دلیل مسائل اقتصادى رنجیده خاطر است.

ظریف به سوریه سفر مى کند
حسین قریبى، دستیار وزیر خارجه در صفحه   ایلنا|
توییترش نوشت: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در 
مصاحبه اى اختصاصى با شبکه تلویزیونى «الفرات» گفت 
که به زودى به سوریه سفر خواهد کرد. این مصاحبه در 
آستانه سفر دکتر حسن روحانى به عراق انجام شده است.

خبرخوان
از اصفهان خبرى نیست

بر اســاس آمار ارائه شده   نصف جهان|
در مرکز آمار فروش ســینما، تهران و مشــهد 
صدرنشین پرمخاطب ترین سینماهاى استان ها 
هستند. در این فهرست هیچ خبرى از سینماهاى 

اصفهان و دیگر شهرها وجود ندارد.

مى شد یک استان را ساخت!
 خبر آنالین | على دایى در مصاحبه اى 
با «همشهرى ورزشــى» حرف هاى جالبى زده 
است. مهمترین گفته سرمربى سایپا اما درباره 
حسین هدایتى است که گفته او تنها کسى نیست 
که در ایران از این پول ها خورده و البته گفته با 
پول هایى که هدایتى خورده مى شد یک استان 

را از نو ساخت و تجهیز کرد.

جعبه شیرینى از شیرینى 
گران تر است! 

 خبر آنالین | در ماه هاى گذشته قیمت 
کاغذ و مقوا به طرز چشــمگیرى افزایش یافته 
به طورى که این مسئله ســبب شده تا قیمت 
مقواهاى مورد نیاز براى جعبه هاى شــیرینى 
که کیلویى پنج تا ششهزار تومان بود تا کیلویى 
25هزار تومان افزایش یابد اما میانگین قیمت 
شیرینى هاى پرمصرف 21 هزار و 500 تومان 
است. به این ترتیب مى توان نتیجه گرفت قیمت 
هر کیلو جعبه مقوایى از قیمت یک کیلو شیرینى 

گران تر است.

خمیر نان آب رفت!
بررسى هاى میدانى حکایت از آن   بهار |
دارد در شرایط فعلى که قیمت انواع مواد خوراکى 
و مصرفى افزایش یافته است برخى نانوایى ها 
براى کسب سود بیشتر به کاهش وزن چانه نان 
روى آورده اند. این موضوع بیشتر در واحدهاى 
نانوایى بربرى و ســنگک دیده مى شود. برخى 
از واحدهاى نانوایى لواش و تافتون نیز کیفیت 
آرد و افزودنى هاى خود را کاهش داده اند که این 
موضوع منجر به نازك شــدن و افزایش حجم 

سوختگى نان شده است.

چغاله چند؟!
در حالى که هنوز در فصل   رویداد 24|
زمستان به سر مى بریم و از بهار خبرى نیست 
اما قیمت هر کیلو چغاله بــادام نوبرانه در برخى 
کانال هــاى خبرى کیلویــى 400 هزار تومان 

اعالم شده است!

سرنوشت باند عینکى
  ایسنا| عباس جعفرى دولــت آبادى، 
دادستان تهران از انهدام باند هفت نفره قاچاق 
سازمان یافته عینک خبر داد و گفت: این افراد 
20 هزار عینک قاچاق وارد کرده بودند که 4000 
فقره آن کشف شــد که به حبس و 14 میلیارد 
تومان جزاى نقدى و ضبط عینک هاى مکشوفه 

محکوم شدند.

چهره برتر
 از نگاه رامبد جوان

رامبــد جــوان، بازیگر و   خبر آنالین |
کارگردان ســینما و تلویزیون و مجرى برنامه 
«خندوانه» که مهمان تلفنــى برنامه «فرمول 
یک» على ضیاء بود اعالم کرد در نظرســنجى 
چهره هاى برتر ســال 97، به یوسف اصالنى 
رأى خواهد داد. یوســف اصالنى که با تأسیس 
یک مرکز خیریه براى کودکان توان یاب، تالش 
بســیارى براى کمک به آنها کرده با حضور در 
برنامه «خندوانه» موفق شــد مبلغى در حدود 
شــش میلیارد تومان جمع آورى کند  و آن را به 

افراد نیازمند اختصاص دهد.

یک روز بعد از آنکه معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان 
به شایعه بازگشــایى مجدد آب در رودخانه زاینده رود 
واکنش نشان داد و رسمًا اعالم کرد با توجه به حجم و 
ذخیره آب سد، چنین اتفاقى عمًال غیرممکن خواهد بود، 
رئیس جمهور با صدور دستورى خواستار جریان یافتن 

آب زاینده رود در ایام نوروز شد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى، این دستور 
را دوشنبه شــب بعد از آن صادر کرد که گزارش وزیر 
نیرو نشــان مى داد این کار با توجه به میزان بارش ها 
انجام شدنى است. روحانى در دستورش نوشت: «این 
گزارش تصویــر امیدوار کننده اى را پــس از یک دهه 
خشکسالى نشان مى دهد که موجب شکرگزارى است.» 
رئیس جمهور همچنین وزارت نیرو را موظف کرد تا با 
رعایت مالحظات تأمین آب آشــامیدنى و کشاورزى 
و در نظــر گرفتن نیازهاى محیط زیســت، به گونه اى 
برنامه ریزى کند که طى ایام نــوروز و در اصفهان که 
نگاه همه ایرانیان به زاینده رود است، امکان رها سازى 

آب میسر شود.
به اعتقاد خبرگــزارى «فارس»، این دســتور رئیس 
جمهور براى مردم اصفهان یــادآور همان وعده بهمن 
ماه 93 روحانى در مقابل دیدگان صدها هزار اصفهانى 
در میدان امــام(ره) بود که گفت «مــن در همینجا به 
وزارت نیرو، وزیر نیرو و استاندار محترم دستور مى دهم 
اگر هم آب زاینده رود به اندازه کافى نباشــد، زاینده رود 

نباید خشک شود».
اما همان روز دوشنبه که روحانى در شامگاهش دستور 
آبى خود را صادر کرد، معاون رئیــس جمهور و رئیس 
ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
کشور در نامه اى به رئیس جمهور خواستار فعال شدن 
ســتاد احیاى زاینده رود به منظور استمرار جریان آب 

در این رودخانه و شهر اصفهان شــده بود. على اصغر 
مونســان در نامه اش به رئیس جمهور یادآور شــد که
 پل هاى تاریخى اصفهان تمامًا دچار فرسایش مخاطره 
آمیز شــده اند و نابودى آب هاى زیر سطحى، موجب 
پدیده فرونشست گســترده زمین در سطح شهر شده 
و ایستایى خانه هاى شــهروندان، بناهاى دولتى، آثار 
تاریخى و میراث جهانى شهر را در معرض خطر جدى 

قرار داده است. به اعتقاد مونسان این اتفاقات به دلیل 
بسته بودن رودخانه زاینده رود رخ داده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگى کشور، ششم اسفند هم 
در نامه اى به اردکانیان، وزیر نیرو همین درخواست را 
مطرح کرد که ظاهراً به دلیل عدم پاســخ مناسب آن 
وزارتخانه به این درخواست، او ناچار شد دست به دامان 
ریاست جمهورى شــود. در این میان تنها نکته مبهم 

همان هشدار شرکت آب منطقه اى اصفهان است که 
با در نظر گرفتن حجم ذخیره آب مخزن سد زاینده رود 
معتقد است باز کردن دریچه هاى سد با توجه به نزدیک 
بودن تابستان ممکن نیســت. اما آیا مدیران ارشد این 
شرکت مى توانند از دستور رئیس جمهور که مبتنى بر 
گزارش وزارت نیرو و درخواست معاون رئیس جمهور 

است سر باز زنند؟

با پیشنهاد معاون رئیس جمهور، گزارش وزیر نیرو، دستور روحانى و به رغم مخالفت آب منطقه اى اصفهان؛

حکم شد زاینده رود در نوروز هم جارى شود
سهیل سنایى

عضو فراکسیون زنان مجلس درباره وضع عفو زنان زندانى 
که به دلیل جرایم مالى در حبس بسر مى برند اظهار کرد: 
شرایط عفو رهبرى به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى اعالم شد و پس از آن لیستى از شرایط 
افرادى که مشمول این عفو مى شدند، منتشر شد که در این 
راستا بعضى از زنان زندانى هم مشمول عفو رهبرى شدند.
حمیده زرآبادى اضافه کرد: بعضى از زنان زندانى هستند 
که به دلیل جرایم نقدى و بدهى مالى در زندان به ســر 
مى برند و بدهى مالى این افراد خیلى زیاد اســت که این 
افراد مشمول عفو گسترده نشــده اند که باید وضع آنها 

بررسى شود.
زرآبادى درباره آمار زنان زندانى که به دلیل جرایم مالى در 
حبس به سر مى برند، گفت: آمار دقیقى از این زندانیان در 

اختیار ما قرار ندارد.
اخیرا على اصغــر جهانگیر رئیس ســازمان زندان ها از 
بهره مندى 1796 نفر از زندانیان «زن» در سراسر کشور 

از بخشنامه عفو رهبرى خبر داده است.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش به تحصن برخى معلمان 
و عدم حضور آنها در کالس هاى درس واکنش نشان داد. 
امیرعلى نعمت اللهى در گفت وگــو با ایلنا افزود: در برابر 
خدمات، تالش ها و کرامت همکاران مان شرمنده هستیم، 
ولى همکاران فرهیخته ما هم بدانند که تمام خادمانشان 
مضیقه ها و توانمندى هاى معلمان را مى دانند، اما انتظار 
ما از همکاران این است که همه با هم با یک همدلى و 
همکارى کارها را جلو ببریم. البته این تحصن خیلى  هم 

گسترده نبوده و بسیار محدود است.
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال 
که اتفاقًا گفته مى شود، تحصن  سراسرى است و محدود 

نیست، گفت: خیر، این طور نیســت واقعاً  تعداد محدود 
است و فقط در برخى از مدارس  و آموزشگاه ها در برخى از 
استان ها تحصن بوده است. اصًال نمى خواهم در این مورد 
شعارى صحبت کنم، زیرا ما آمار این تحصن ها را داریم و 

مطمئن باشید که نگران کننده نیست.
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اگر وضعیت 
نگران کننده بود، حداقل من به عنوان قائم مقام آموزش 
و پرورش نباید در اتاقم باشم. من شفاف مى گویم که در 
برخى از استان ها حتى یک مورد تحصن نداشته ایم. البته 
مشخص هم نیست عکس هایى که منتشر مى شود براى 
همان استان هست یا نه و شاید شیطنت برخى افراد باشد.

هنوز مراجع قضایى به پرونده مالى مالک تیم استیل آذین 
و رئیس پیشــین هیئت مدیره پرســپولیس رسیدگى 
نکرده اند که مالک یکى دیگر از تیم هاى فوتبال به علت 

بدهى بانکى ماه هاست از ایران رفته است.
حضور مالکان و مدیرانى که بدهکارى هاى ســنگین 
مالى دارند در فوتبال ایران کامًال عادى شــده اســت. 
دومین جلسه علنى محاکمه حسین هدایتى درحالى روز 
دوشنبه برگزار شــد که او اولین بدهکار بانکى و مالى و 
مالیاتى نبود که در فوتبال ایران حضور داشت و آخرین 

آنها هم نخواهد بود.
یکى از تیم هاى نوظهور لیگ دســته اول که مالک و 
مدیرانش با ریخت و پاش فراوان کار خود را در تیمدارى 
آغاز کردند، در حالى براى صعود بــه لیگ برتر تالش 
مى کند که مالک آن از جمله بدهــکاران کالن بانکى 
و مالیاتى بوده و ماه هاســت در ایران دیده نشده است. 
مالک این تیم که در بخش خصوصى اداره مى شود، در 
یکى از کشورهاى همجوار ساکن است و آخرین بار در 
اردوى خارج از کشور این تیم توسط اعضاى تیم دیده 

شده است.

مالک ایــن تیم پیــش از خریــد امتیاز تیــم فوتبال، 
از بدهــکاران کالن بود کــه براى اســتفاده از برخى 
ارتباطات در راستاى حل مشــکالتش، اقدام به خرید 
تیم فوتبــال کرد تا بــا انتصاب چند مدیر شــهرى در 
هیئت مدیره تیمش، به حل مشکالت مالى اش کمک 

کند.
در مورد تخلف این مدیر فوتبالى گفته مى شــود وى با 
اســتفاده از ارز با نرخ دولتى قرار بوده برخى کاالهاى 
اساسى را وارد ایران کند اما پس از وارد کردن مقدار کمى 
از این کاالها، بقیه مبلغ را در بازار آزاد مى فروشد و سود 

میلیاردى نصیبش مى شود و از ایران مى رود!
این تیم تا پایان نیــم فصل اول شــانس خوبى براى 
صعود داشت اما با شروع نیم فصل دوم هفته به هفته از 

شانسش براى صعود کاسته مى شود.
مدیران انتخابى این مالک که بى میل به انجام تبلیغات 
زودهنگام براى انتخابات ســال هاى آتى نیستند، اخیراً 
نیز دست به تغییراتى در تیم خود زده و در حالى که تیم 
مورد نظر در باالى جدول قرار داشت، اقدام به تغییر در 

کادر فنى کردند.

کدام زنان زندانى 
مشمول عفو نشدند 

بیش از یک ماه از انتصــاب خانم حمیرا   مهر|
ریگى به عنوان اولین ســفیر زن اهل سنت جمهورى 
اسالمى ایران در کشور برونئى مى گذرد. اتفاقى که اگر 
چه از سوى فعاالن شبکه اجتماعى مثبت قلمداد شده اما 

همان زمان نیز عده اى معتقد بودند انتخاب خانم ریگى 
براى پست سفارت بدون ســوابق مرتبط دیپلماتیک، 
انتخاب صحیحى نیست. امروز و پس از فروکش کردن 
هیجانات تبلیغاتى انتصاب یک زن اهل سنت به پست 

سفارت، به نظر مى رســد مجال مناسبى براى بررسى 
عقالنى و فنى تر این انتصاب مهیا شده است.

براى مثال در یک بررســى و قیاس مــوردى عملکرد 
نمایندگى ایران در برونئى با رقیب منطقه اى اش یعنى 
عربستان سعودى به نتایج متأثر کننده اى رسیدیم. در 
روزهاى گذشته، وزارت خارجه عربستان با دیپلماسى 
عمومى فعال، روز ملى برونئى را در صفحه توئیتر خود به 
مردم این کشور تبریک گفته است؛ در مقابل با مراجعه 
به صفحه توئیتر سفارت کشورمان در برونئى که تحت 
مســئولیت خانم ریگى فعالیت مى کند، نه تنها اثرى از 
پرداختن به این مناســبت ملى کشور میزبان نمى یابید 
بلکه متوجه مى شــوید این حســاب توییترى عمًال از 
چند روز قبل از انتصاب خانم ریگى تــا به امروز به روز 
رســانى هم نشــده و به اصطالح خواب تشریف دارد! 
همین اقدامات به ظاهــر پیش پا افتــاده در مجموع،

 کار را به آنجایى مى رســاند که در مناقشات بین المللى 
بین ایران و عربستان (از سازمان همکارى هاى اسالمى 
گرفته تا مجمع عمومى سازمان ملل) حکام سعودى با 
رأى همین خرده کشــورها معرکه را به سود خود تغییر 

داده اند.

وقتى خواب تشریف داریم!

فرار مالک بدهکار یک تیم فوتبال از ایران
همزمان با برگزارى دادگاه حسین هدایتى مالک تیم استیل آذین  فاش مى شود واکنش آموزش و پرورش به تحصن معلمان: 

شرمنده هستیم اما تحصن خیلى  هم گسترده نبوده
 و نگران کننده نیست!

در حاشیه دومین جلسه رسیدگى به اتهامات حسین 
هدایتى و ده متهم اخالل در نظام اقتصادى کشــور، 
یک خانم با پوشاندن چهره خود با ماسک و عینک در 

دادگاه حاضر شد.

پوشش عجیب 
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«در هفته نیکوکارى و احسان (19- 12 اسفند)، مدارس 
سراسر کشور، پایگاه هاى کمیته امداد، مراکز نیکوکارى، 
مساجد و میعادگاه هاى نماز جمعه در سطح استان آماده 
دریافت کمک هاى مردمى هســتند. همچنین جشن 
گلریزان نیز در 21 اســفند ماه براى جذب کمک هاى 

مردمى صورت مى پذیرد.»
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
در نشســتى خبرى در محل نمایشــگاه دستاوردهاى 
مددجویان کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
در باغ موزه چهلستون با بیان این مطلب گفت: 15 اسفند 
مدارس سراسر کشور، 16 اسفند پایگاه هاى کمیته امداد، 
مراکز نیکوکارى، مساجد و بسیج و 17 اسفند ماه سال 
جارى در میعادگاه هاى نماز جمعه، جمع آورى کمک هاى 
مردمى صورت مى پذیرد و پایــگاه اصلى کمیته امداد 
امام خمینى(ره) اســتان در شــهر اصفهان، نمایشگاه 
دستاوردهاى مددجویان کمیته در باغ موزه چهلستون

 است.
محمدرضا متین پــور مى گوید: 500 هــزار کارت در 
مدارس استان بین دانش آموزان توزیع شده، تا نسبت به 
جمع آورى کمک ها در هفته احسان و نیکوکارى اقدام 
شود که همزمان زنگ احسان و نیکوکارى در مدارس به 
صدا درخواهد آمد. وى ادامه داد: نمایشگاه دستاوردهاى 
مددجویــان کمیته امداد امام خمینــى(ره) با عنوان در 
مسیر توانمندى استان اصفهان در باغ موزه چهلستون 
در هفته احسان و نیکوکارى تا 19 اسفند ماه سال جارى 
هر روز از ســاعت 9 صبح تا 19 پذیــراى عالقه مندان 
براى خریــدارى محصوالت مددجویــان کمیته امداد

 است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
که در آستانه 40 ســالگى تأســیس کمیته امداد امام 
خمینى(ره) جلســه رســانه اى برگزار کرده بود، گفت: 
امروز ما در ســطح اســتان اصفهان 105 هزار خانوار 
را تحت پوشــش داریم و ماهیانه 25 میلیــارد تومان 

مستمرى پرداخت مى کنیم و در سال آینده نیز مستمرى 
مستمرى بگیران 20 درصد افزایش مى یابد.

وى با ارائــه گــزارش فعالیت هاى کمیته امــداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان در ده ماه سال جارى گفت: 
در ده ماه ســال جارى، 9 میلیارد تومــان براى خرید و 
ساخت منازل شهرى و روستایى هزینه شد و در بخش 
حمایتى نیز 105 هزار خانوار مســتمرى بگیر حمایت 
شدند و تقریباً به همین میزان به مددجویان تک خدمتى، 
خدمات ارائه شــد. همچنین کمک به ازدواج فرزندان 
مددجویان، کمک جهیزیه به میزان چهار میلیون تومان، 
پرداخــت هزینه هاى تحصیلى 18 هــزار دانش آموز و 

دانشــجو، بیمه تأمین اجتماعى بــراى 11 هزار بانوى 
سرپرست خانوار از دیگر فعالیت ها بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
اظهار کرد: در سال هاى 95 و 96، توانستیم 10 درصد 
مددجویان را به خودکفایى برسانیم اما متأسفانه در سال 
جارى با توجه به تورم، افراد تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینى(ره)در استان اصفهان 30 درصد معادل 21 

هزار نفر افزایش یافت.
متین پور با بیان اینکه براى ایجاد زمینه مشارکت مردم، 
ما ارتباط مستقیم بین خّیر و مددجو را به صورت کنترل 
شــده برقرار کردیم، گفت: کل کمک هاى مردمى به 

کمیته امداد امــام خمینى(ره) بــراى همان منطقه اى 
که کمک شده، هزینه مى شود که مردم باید از این امر 
اطالع یابند که نیت کمک کننده براى ما مهم است و ما 
به آن عمل مى کنیم. ضمــن اینکه هزینه حقوق، اجرا، 
تعمیرات و دستمزد کارکنان کمیته امداد به هیچ وجه از 

محل صدقات نیست.
متین پور گفت: بر اســاس تصمیــم مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان، هدایاى ذوب آهن در آســتانه سال نو، 
از طریق خرید دســتاوردهاى مددجویان کمیته امداد 
امام خمینى(ره) اســتان اصفهان انجام شده و این کار 
مدیرعامل ذوب آهن ســتودنى اســت که بدینسان از 

کمیته امداد حمایت مى کنند.
متین پور ادامــه داد: ذوب آهن اصفهــان تا امروز 600 
میلیون تومان از اجناس مددجویان را خریدارى کرده و 

این کار استمرار دارد.
وى خاطرنشان کرد: همه صندوق هاى خانگى و خیابانى 
کمیته امداد امام خمینى(ره) داراى شناسه هستند و بر 
تخلیه این صندوق ها نظارت مى شود. این در حالى است 
که افراد شاغل در کمیته امداد امام خمینى(ره)، افرادى 
پاکدست و مورد اطمینان هســتند و در حقیقت یکى از 
افتخارات کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
آن است که علیرغم همه مشکالت، کمک هاى مردمى 

در بخش هاى مختلف رشد داشته است.
وى گفت: مــردم باید بدانند کمیته امــداد فقط صدقه 
گرفتــن و کمک مالى نیســت بلکه توانمندســازى و 
اشتغالزایى از اولویت ها بوده و این بسیار ارزشمند است 
تا این زاویه بیش از پیش از ســوى رســانه ها به مردم 

شناسانده شود.
■■■

مدیر امور شعب صندوق قرض الحســنه امداد والیت 
هم گفت: صندوق قرض الحســنه امداد والیت استان 
اصفهان ســال گذشــته راه اندازى شــد که وابسته به 
کمیته امــداد اما زیــر نظر بانــک مرکــزى فعالیت

 مى کند.
ســید مجتبى حجــازى افــزود: سیاســت صندوق 
قرض الحســنه امداد والیت افزایش شعب نبوده و یک 
شــعبه در خیابان عباس آباد اصفهان داشته ولى براى 
کاهش مراجعات، یک نماینده در دفاتــر کمیته امداد 
امام خمینى(ره) داشــته که همه خدمات بانکى را ارائه 

مى دهند.
مدیر امور شعب صندوق قرض الحســنه امداد والیت 
مى گوید: در اســتان اصفهان 170 هزار سپرده در این 
صندوق افتتاح شده و 24 هزار فقره وام به میزان 1200 
میلیارد ریال پرداخت کردیم که بیشتر این وام ها، براى 

ایجاد اشتغال بوده است.

نظارت گشت هاى ویژه 
اصناف بر بازار شهرضا

على اصغر رفیعى نژاد،  فرماندار شـهرضا گفت: اکیپ 
نظارتى بهداشتى هر روز از کمپ هاى نوروزى، اماکن 
عرضه مـواد غذایى، تأمیـن آب شـرب و محل هاى 

اسکان مسافران بازدید مى کنند.

جان باختن کودك 2 ساله 
در دولت آباد

بر اثر انفجارخودروى سـوارى پیکان در شـهر دولت 
آباد، کودك خردسال در دم جان باخت.

فرمانده آتش نشـانى دولت آباد گفت:دوشـنبه شب 
گذشته ،بر اثر انفجار خودروى سوارى پیکان در بافت 
مسـکونى شـهر دولت آباد، دختر بچه دوسـاله بر اثر 

سوختگى جان باخت. 
سـوختگیرى  افـزو:  نریمانـى  علـى  محمـد 
غیر اسـتاندارد خودروى پیکان بـا گاز LPG در بافت 

مسکونى شهر دولت آباد، علت این حادثه بود. 

معرفى مؤثرترین استاد در 
توسعه صنعت فوالد ایران

از اسـتاد دانشـکده مهندسـى مواد دانشـگاه صنعتى 
اصفهان به عنوان مؤثرترین استاد دانشگاه در توسعه 

صنعت فوالد ایران تجلیل شد.
در حاشیه سـمپوزیم فوالد که با حضور 800 شرکت 
کننده داخلى و خارجـى در مرکز همایـش هاى بین 
المللى جزیره کیش برگزار شد، از «فخرالدین اشرفى 
زاده»، استاد دانشکده مهندسى مواد دانشگاه صنعتى 
اصفهان به عنوان مؤثرترین استاد دانشگاه در توسعه 

صنعت فوالد ایران تجلیل شد.
اشرفی زاده بیش از 25سـال تجربه، مشاوره و انجام 
پژوهش هاي صنعتی کاربردي را با واحدهاي فوالد 

کشور دارد. 

فراهم بودن شرایط ساخت 
مسکن براى نیازمندان اردستانى 
فرماندار اردستان گفت: با توجه به توافق صورت گرفته 
با بنیاد برکت و آمادگى انجمن خیرین مسـکن ساز و 
کمیته امداد امام خمینى (ره)، در صورت کنار هم قرار 
گرفتن این مجموعه ها مى توانیم نسـبت به ساخت 
واحدهاى مسـکونى براى افراد زیر پوشش نهادهاى 

حمایتى این شهرستان اقدام کنیم.
حمیدرضـا تأملـى از آمادگـى خیریـن و نهادهـاى 
حمایتـى بـراى سـاخت واحدهـاى مسـکونى براى 
افـراد کـم برخـوردار اردسـتان خبـر داد و افـزود: 
عملیات اجرایى سـاخت هشـت واحد مسکونى ویژه

 خانواده هاى داراى دو توانخواه نیـز تا چند روز آینده 
آغاز خواهد شد. 

خبر

استاندار اصفهان گفت: اصفهان باید در زمینه توسعه دولت 
الکترونیک و IT پیشرو باشد و باید تالش شود به جایگاه برتر 

در این حوزه دست یابیم. 
عباس رضایى در دیدار مدیرعامل و معاونان مخابرات منطقه 
اصفهان، بر فراهم سازى زمینه ها و زیرساخت هاى دولت 
الکترونیک تأکید کرد و افــزود: در موارد خاص که نیازمند 
حمایت و کمک مدیریت اســتان است، آمادگى همکارى 
وجود دارد. وى با تأکید براینکه اصفهان باید در زمینه توسعه 
دولت الکترونیک و IT پیشرو باشــد، اظهار کرد: رسیدن 
به جایگاه برتر در این حوزه، از اهداف مدیریت اســتان به 
شمار مى رود و امیدواریم که هر چه سریع تر به این جایگاه 

دست یابیم. 
استاندار اصفهان  گفت: دولت الکترونیک نباید به چند دفتر 
خدماتى خالصه شود، چرا که با گسترش دولت الکترونیک 
تغییرات خوبى در کارایى و اثربخشى سیستم هاى دولتى 
و نحوه خدمات رســانى و همچنین رضایت مردمى ایجاد 
خواهد شــد. رضایى، مســئولیت پذیرى و پاسخگویى، 
کارآمــدى و اثر بخشــى، منعطف وتطبیــق پذیر بودن، 
هماهنگى کامل بیــن اجزاى دولت و در راســتاى ایجاد 
شفافیت و مقابله با جعل و فساد ادارى حرکت کردن را، از 
جمله اهداف توسعه دولت الکترونیک دانست و افزود: باید 

پیگیرى هاى الزم براى تحقق این امر صورت گیرد.

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 70 
درصد بودجه 98 شــهردارى اصفهان عمرانى و 30 درصد 
جارى است، گفت: از بودجه 4100میلیارد تومانى شهردارى 
اصفهان در سال آینده، 2850میلیارد تومان به بودجه عمرانى 

و بقیه به بخش جارى اختصاص یافته است.
ایرج مظفر اظهار کرد: بودجه سال آینده شهردارى اصفهان 
نسبت به سال 97 در مجموع 37 درصد افزایش یافته است.  
وى با بیان اینکه در سال آینده سه اولویت اجرایى در دستور 
کار معاونت عمران شهرى شــهردارى اصفهان قرار دارد، 
تصریح کرد: قطار شهرى بخش عمده اى از بودجه عمرانى 
شهردارى را به خود اختصاص مى دهد، به طورى که در سال 

جارى، 37/6 درصد بودجه عمرانى به مترو اختصاص یافته و 
در بودجه سال آینده این رقم به 41/3 درصد افزایش مى یابد.

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان ادامه داد: عمده 
بودجه قطار شهرى مربوط به خط 2 قطار شهرى است که 
هفته گذشته عملیات حفارى آن آغاز شد و در حال حاضر چند 

ایستگاه خط 2 در حال ساخت است.
وى افزود: پروژه شاخص بعدى که امسال جلسات متعددى 
براى آن برگزار شد و در سال 97 براى آن 53 میلیارد و 580 
میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شد، حلقه حفاظتى شهر 
است که در سال آینده  158میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار 

براى آن در نظر گرفته شده است.

اختصاص بخش عمده  
بودجه عمرانى شهر به مترو

اصفهان در توسعه دولت 
الکترونیک پیشرو باشد

شــرکت فنى مهندســى آیین تالش کیان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 57740 و شناسه ملى 
14006529286 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1397/11/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : بهنام مهرنیا به کد ملى 1092086961 
و احســان مشــایخى به کد ملى 1080029745 و 
اسماعیل قربانى به کد ملى 4621609106 بعنوان 
اعضاى اصلى هیاٌت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. نرگس تقى زاده به کد ملى 1287027687 
و پریسا خسروى راستابى به کد ملى 4621671121 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان  (402399)

آگهى تغییرات 

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

هزینه هاى کمیته امداد از محل صدقات نیست

هفتمین جشــنواره مخترعــان، مبتکــران و نوآوران 
دیروز در دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد آغاز 

شد.
در این جشــنواره همچنین شــش کارگاه آموزشــى با 
عنوان هاى آشــنایى با حقوق مالکیت فکرى و قوانین 
ثبت اختراع، جستجو و تحلیل پتنت، شکار فرصت هاى 

تجارى  ســازى و بازاریابى پتنت و فناورى، ایده  پردازى 
و تکنیک هاى خالقیت، آشــنایى با شرکت هاى دانش 
 بنیان و قوانیــن آن، روش هاى اعتبارســنجى ایده ها و 
ارزشگذارى اختراعات برگزار مى شود. همچین همزمان 
با این جشــنواره، رویداد فرصت پرواز، مات و تجربه در 
مســیر، از دیگر بخش هاى جنبى این جشــنواره است 

که حضور در آن براى تمامى شــرکت کننــدگان آزاد
 است.

در مراســم آغازین جشــنواره مخترعــان ، مبتکران 
و نــوآوران پیــام رئیــس دانشــگاه آزاد توســط امیر 
رضا نقش، رئیــس دانشــگاه آزاد نجف آبــاد خوانده

 شد.

مدیر منطقه6 شهردارى اصفهان گفت: ورزشگاه 
امیــن در منطقــه 6شــهردارى اصفهــان و در 
جنوبى ترین نقطه شهر براى اســکان اضطرارى 

گردشگران نوروزى در نظر گرفته شده است.
محمدرضا برکت اظهار کرد: این ورزشــگاه با دارا 
بودن ســه زمین ورزشى، در یک ســالن ظرفیت 

اسکان 600 تا 700 مسافر دارد.
وى خاطرنشــان کرد: با توجه به وســعت مناسب 
ورزشــگاه امین، ظرفیت برپایى چادر در آن وجود 
دارد، همچنیــن تمهیداتى به منظــور پهن کردن 
فرش و در اختیار گذاشــتن پتو اندیشــیده شــده 

است.

در آستانه نوروز دستفروشــان اصفهان در بازارچه هاى 
محلی شــهر، پارکینگ ها و زمین هاي بدون استفاده 

اطراف میدان امام علی (ع) مستقر شدند.
مســئول کمیته قضائــى و انتظامى ســتاد هماهنگى 
خدمات سفر شهر اصفهان با بیان اینکه شهردارى حذف 
دستفروش ها را در دستور کار خود ندارد، گفت: در این 
طرح، دستفروشــان در 34 بازارچه محلى در محالت 

مختلف شهر استقرار یافتند.
حسن محمدحسینى افزود: دستفروشان بافت مرکزى 
شهر اصفهان نیز در اطراف میدان امام على(ع) و نیز در 
پارکینگ هاي بدون استفاده و میدان امام علی(ع) که 
داراي فضاي خالی است،  مستقر شده و نظارت بر کیفیت 
مواد غذایى عرضه شده بر عهده دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان است.

شهردار بهارستان گفت: با مشــارکت همه دستگاه هاى 
مســئول و پرهیــز از عملکرد جزیــره اى مــى توانیم 

با کیفیت ترین خدمات را به مسافرین نوروزى ارائه کنیم.
داود بحیرایى با اشــاره به لزوم هماهنگى بین بخشى 
و بین دســتگاه ها به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات 
به مســافران نوروزى، اذعان کرد: منازل اســتیجارى 
بــا تأییدیه اداره نظــارت بر اماکن نیــروى انتظامى و 
صنف مشــاورین امالك در اختیار مســافران نوروزى 
قرار گیــرد. وى ادامه داد: با همــکارى اداره آموزش و 
پرورش نیز 15 مدرسه از مدارس بهارستان در محالت و

 خیابان هاى مختلف، آماده ارائه خدمات اسکان خواهند 
بــود. وى افــزود: همچنین معاونت خدمات شــهرى 

بهارســتان با همراهى مرکز فوریت هاى پزشــکى و 
اورژانس، آتش نشانى و سازمان هالل احمر برنامه هاى 
ویژه اى به منظور خدمت رســانى به مسافران نوروزى 
در صورت وقوع بحران و نامساعد شدن وضعیت آب و 

هوایى در دست خواهند داشت.
شهردار بهارستان گفت:همچنین در حوزه فعالیت هاى 
فرهنگى برپایى سیاه چادر در محل ورودى بهارستان، 
به همراهى اجراى مراسمات سنتى و آیینى و برگزارى 
نمایشــگاه صنایع دســتى از اقداماتى خواهد بود که 

شهردارى بهارستان در دست اجرا قرار مى دهد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اصفهان 
گفت: دولت باید تمهیداتى بیاندیشد که گوشى تلفن 
همراه به صورت آسان تر وارد و در بدو ورود به کشور 

هزینه ها پرداخت شود.
حسن میرشمشیرى مشــکالتى که فروشندگان 
گوشى تلفن همراه پیرامون اجراى طرح رجیسترى 
دارند، گفت: رجیسترى به این معنى است که تمام 
حقوق دولتى و گمرکى تلفن همراه پرداخت شود تا 
این کاال وارد کشور شود و در این راستا، فروشندگان 
مبلغى بین صد تا 800 هزار تومان بابت رجیسترى 

پرداخت مى کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان گوشى 
تلفن همراه اصفهان گفت: این مبلغ، هزینه اى است 
که سامانه رجیسترى به عنوان مسافرى وارد کردن 
گوشى تلفن همراه از فروشندگان ما دریافت مى کند 

که ما با این بخش کار مشکل نداریم.

وى ادامــه داد: از هــر مجموعــه اى کاال وارد 
شــود، فرقى ندارد امــا اینکه هرازگاهــى بابت 
مشــکالتى که بیــن ارگان هــاى باالدســتى 
وجود دارد، ســامانه رجیســترى قطع مى شــود 
ســبب ایجاد مشــکل براى فروشــندگان شده 

است.
میرشمشــیرى تصریح کرد: صنف فروشــندگان 
تلفن همراه مانند فروشندگان لوازم خانگى نیستند 
کــه کاال را آورده و بتوانند به صــورت پنهانى به 
فروش برســانند، ما یک گلوگاه داریــم که بابت 
هر گوشــى تلفن همراه به دولت پــول پرداخت 

مى کنیم.
وى خاطرنشان کرد: درخواســت ما این است که 
سیاست ها به گونه اى طراحى شود که هر بار با ایجاد 
مشکل بین ارگان هاى باالدستى و قطعى سامانه، 

اعضاى صنف ما دچار مشکل نشوند.

مدیر کل فرودگاه بین المللــى اصفهان گفت: در 
زمان حاضر چهــار طرح در فــرودگاه اصفهان در 
دست اجراست که در ســال آینده به بهره بردارى

 مى رسد.
حســن امجدى افزود: موقعیت با اهمیت فرودگاه 
بین المللى شــهید بهشــتى اصفهــان در صنعت 
گردشــگرى و جایگاهى که این فرودگاه در چرخه 
توسعه گردشگرى استان دارد، باعث شده است تا 
به توسعه فرودگاه اصفهان، نوعى نگاه ملى وجود 
داشته باشــد و آن را به عنوان دروازه  طالیى شهر 

تاریخى اصفهان بشناسند.
وى بیان کرد: از طرح هاى جارى فرودگاه اصفهان، 

توســعه اپرون یا پارکینگ هواپیما ها در فرودگاه 
اســت و با اجراى این طرح، تعــداد موقعیت هاى 
پارك هواپیما از ده موقعیت بــه 23 موقعیت ارتقا 
پیدا  مى کند و مســاحت آن به 74 هزار متر مربع 

افزایش مى یابد.
مدیر کل فرودگاه بین المللى اصفهان توضیح داد: 
طرح توســعه پایانه پرواز هاى خارجى فرودگاه نیز 
از دیگر طرح هاى جارى است که ســال آینده به 
بهره بردارى خواهد رســید و بــا تکمیل این طرح 
فضاى پایانه خارجى بــه 7500 متر مربع افزایش 
مى یابد و ظرفیت آن به بیــش از دو برابر ارتقا پیدا 

مى کند.

آغاز به کار جشنواره مخترعان ومبتکران  در نجف آباد 

آماده سازى ورزشگاه امین 
براى اسکان اضطرارى 

مسافران 

استقرار دستفروشان اصفهان در 34 بازارچه محلى

اسکان مسافران در 15 مدرسه بهارستان

ضرر فروشندگان تلفن همراه  
از اختالفات ارگان ها

4 طرح در فرودگاه اصفهان 
به بهره بردارى مى رسد

شرکت خدمات مسافرتى و زیارتى پرستوى بقیع 
سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 17262 
و شناســه ملــى 10260381862 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/11/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقاى خلیل رضائى 
حســین آبادى به شــماره ملى 1288600641 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، احمد نیلفروشان 
دردشتى به شــماره ملى 1281589810 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و على عندلیب به شماره 
ملى 1285513495 به سمت مدیرعامل براى مدت 
دو سال تعیین گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (400090)

آگهى تغییرات

ساسان اکبرزاده
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 فصل جدید انیمیشن «شکرستان» به تهیه کنندگى مسعود صفوى این روزها در مرکز 
صبا در حال آماده سازى است. روایت فصل جدید این انیمیشن را شهاب حسینى بر 

عهده دارد که این روزها در حال ضبط آن است.
مسعود صفوى درباره آخرین وضعیت این پروژه به مهر گفت: 13 قسمت از فصل 

جدید این مجموعه با روایت شهاب حسینى براى پخش در ایام نوروز 98 در 
دست آماده سازى است و از روز اول فروردین از شبکه 2 روى آنتن خواهد 

رفت. صفوى درباره ادامه حضور شهاب حسینى در این مجموعه به عنوان 
راوى، پس از اتمام پخش قسمت هاى نوروزى هم گفت: فعًال همکارى 
در این 13 قسمت خواهد بود و بعد از آن براى ادامه همکارى مذاکره 

خواهیم داشت.
شهاب حســینى که با اجراى برنامه تلویزیونى «اکسیژن» 
فعالیت حرفه اى در دنیاى تصویر را آغاز کرد و بعدها با حضور 
در سریال هایى همچون «پس از باران» و «پلیس جوان» چهره 

شد، در سال هاى اخیر یکى از چهره هاى مطرح سینما بوده و کمتر 
در قاب تلویزیون حضور داشت. «شوق پرواز» شاخص ترین حضور 

متأخر شهاب حسینى در تلویزیون محسوب مى شود.
سریال «سرزمین کهن» ســاخته کمال تبریزى هم که شهاب 
حسینى در بخش هایى از آن حضور داشت، به جهت برخى حواشى 
از ادامه پخش بازماند. حسینى پیش از این به عنوان راوى با آثارى 
همچون مســتند «کربال جغرافیاى یک تاریخ» به کارگردانى 

داریوش یارى و نیز آیتم قرائت وصیتنامه شهدا در برنامه سحرگاهى 
شبکه یک همکارى داشته است.

مراسم ختم خشایار الوند در مسجد جامع شهرك غرب تهران 
برگزار شد. در این مراسم برخى از سینماگران با حضور 

خود به خانواده الوند تسلیت گفتند.
سیروس الوند برادر بزرگ مرحوم خشایار الوند 
در این مراسم از عوامل ســریال «پایتخت“ 
درخواســت کرد که قســمت ویژه آن را که 
قرار بود براى شــب عید نــوروز از تلویزیون 
پخش شود، بسازند. او خواسته خود از عوامل 
«پایتخت“ را این گونه مطرح کرد: «از سیروس 
مقدم و محســن تنابنده عزیــز خواهش مى کنم 
هرچقدر خشایار از فیلمنامه «پایتخت“ را نوشته -چه 
یک جمله و چه دو جملــه- آن را ادامه دهند و اگر مى شــود 

«پایتخت“ را بسازند تا روح این بچه حال کند و دل شاد شود».
الوند در پایان تاکید کرد: «نگذارید مردم چشم انتظار بمانند و نگذارید آخرین کار خشایار نیمه تمام بماند؛ 

بگذارید شب عید این مردم نازنین «پایتخت“ را ببینند و از آن لذت ببرند.
گفتنى است خشــایار الوند نویسنده ســریال پایتخت، صبح پنج شــنبه 9 اســفند، بر اثر سکته قلبى 

درگذشت.

افشــین زى نورى مجرى و دوبلور سینما و تلویزیون، درباره 
اجــراى برنامــه تلویزیونى «هوش برتــر» و ورود 
نیروهاى جوان بــه عرصه دوبلــه اظهار کرد: 
هفته گذشته بود که با پیمان پورمقیمى براى 
تولید برنامه «هوش برتر» در نوروز امسال 
صحبت کردم، ولى دیر اقدام کرده بودیم و 
فرصتى براى ضبط وجود ندارد. وى افزود: 
قرار است «هوش برتر» در ایام ماه محرم و 

صفر هر سال در 60 قسمت تولید شود.
زى نورى ادامه داد: ماهیت این مسابقه نشان 
دادن افراد نخبه و باهوش اســت کمــا اینکه در 
فصل هاى گذشته هم دیدیم، جوانان نخبه و با استعداد 
بعد از برنامه ما در دیگر مسابقاتى چون «برنده باش» شرکت کردند. این باعث خرسندى من است که 

براى اجراى «هوش برتر» انتخاب شدم.
این دوبلور جوان با اشــاره به حضور نیروهاى جوان در رسانه ملى به ویژه دوبله گفت: تا امروز نیروهاى 
جوان بسیارى وارد عرصه دوبله شــدند، البته اگر صداها، صداى خاصى باشــد که به گوش مخاطب 
بنشیند و عاشق این کار باشــند، حتما هم خودشان و هم صداهایشــان در عرصه دوبله ماندگار خواهد 

بود.

آلبوم موســیقى «آرش کمانگیر» بر اساس منظومه  آرش کمانگیر 
زنده یاد ســیاوش کسرایى با صداى شــهرام ناظرى و با 
آهنگســازى پژمان طاهرى منتشر شد.  قطب الدین 
صادقى، نویســنده و کارگــردان تئاتر به عنوان 
راوى داستان، شهرام ناظرى و پژمان طاهرى 
را در آلبــوم «آرش کمانگیر» همراهى کرده 

است.
پژمان طاهرى، طاها عابدیان، فرهاد صفرى و 
بابک غسالى تکنوازان آلبوم «آرش کمانگیر» 
هستند و غیر از تکنوازى ویوالى طاها عابدیان 
که در وین ضبط شده است، دیگر تکنوازى ها و دکلمه 

در تهران صدابردارى شده است.
«آرش کمانگیر» هفت قطعه به نام هاى «شب»، «قصه»، «امید»، 
«آهنگ دگر»، «بدرود»، «آرش» و «سوگ» را شامل مى شود و این اثر به زودى طى مراسمى رونمایى 

خواهد شد.
محمد حســین توتونچیان تهیه کننده این اثر درباره جزئیات آلبوم «آرش کمانگیر» توضیح داده است: 
«آرش کمانگیر» یک اثر ارکسترال محسوب مى شود که با صداى استاد شهرام ناظرى و بر اساس شعرى 
از سیاوش کسرایى توسط پژمان طاهرى آهنگسازى شده اســت. بخش ارکسترال این اثر در کنسرت 
هاوس شهر وین توسط ارکستر مجلسى اتریش و به رهبرى طاها عابدیان ضبط شده است و باید اذعان 
داشت که با توجه به خاستگاه ارکستر، نوعى از موسیقى ارکســترال را در یک اثر ایرانى با زبان پارسى 

تجربه خواهید کرد که کامًال منحصر به فرد و شنیدنى است.

سحر دولتشــاهى، بازیگر کشــورمان با فیلم سینمایى 
«رضا» به کارگردانى علیرضا معتمدى تا چند روز آینده 

به سینما مى آید.
علیرضا معتمدى کارگردان کشــورمان در اولین تجربه 
ساخت فیلم بلند سینمایى به سراغ ساخت فیلم «رضا» 
رفت که براى اولین بار در سى و ششمین جشنواره جهانى 
فیلم فجر به نمایش درآمد. معتمدى با همکارى کیومرث 
پوراحمد به عنوان تهیه کننده فیلم «رضا» را در سکوت 
خبرى جلوى دوربین برد و راهى سى و ششمین جشنواره 

جهانى فیلم فجر کرد تا اولیــن نمایش این فیلم در یک 
جشنواره مهم باشد.

فیلم «رضا» با بازى بازیگران سرشــناس سینما از 20 
اسفند در ســینماهاى هنر و تجربه روى پرده مى رود. 
این فیلم داستان عاشــقانه اى درباره «رضا» است که 

نمى خواهد «فاطى» را فراموش کند. 
بازیگران فیلم «رضا» عبارتند از ســحر دولتشــاهى، 
علیرضا معتمدى، ستاره پســیانى، افسر اسدى، سولماز 

غنى و رضا داودنژاد بازیگران این فیلم هستند. 

سیروس الوند: «پایتخت»  را بسازید

«هوش برتر» باعث حضور نخبگان در 
«برنده باش» شد

سحر دولتشاهى
 با فیلم «رضا» به سینماها مى آید

«آرش کمانگیر» شهرام ناظرى به بازار آمد

 شرکت مهندســى نوین فرآیند راى کار 
سهامى خاص به شــماره ثبت 38710 و 
شناسه ملى 10260563435 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1397/11/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - مریم رجبى ماربینى به 
شماره ملى 1288405731، رامین زندبینا 
به شــماره ملــى 1841533181 و على 
فقیهى نیا به شماره ملى 1291046380 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. - مرتضى یگانه قطبى 
به شــماره ملى 4130888293 به عنوان 
بازرس اصلى و سامان مویدبختیار به شماره 
ملى 4219833196 به عنوان بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (397361)

شرکت فنى مهندسى آیین تالش کیان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 57740 و شناسه 
ملى 14006529286 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/11/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : بهنــام مهرنیا بــه کد ملى 
1092086961بسمت مدیر عامل و احسان 
مشایخى به کد ملى 1080029745 بسمت 
رئیس هیات مدیره و اســماعیل قربانى به کد 
ملى 4621609106 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه 
اوراق و اسناد مالى و بهادار و تعهدات از قبیل 
چک-سفته-بروات و استفاده از حساب هاى 
جارى و ثابت در بانکها و قراردادهاى منعقده 
با موسسات و شرکتهاى دولتى و غیر دولتى به 
امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل منفرداٌ 
با مهر شرکت معتبر است مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان

(402397) 

شــرکت مهندســى نوین فرآیند راى کار 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 38710 
و شناســه ملــى 10260563435 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیات مدیره مورخ 
1397/11/20 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: - مریم رجبى ماربینى به شماره ملى 
1288405731 به ســمت رئیس هیات 
مدیــره، رامیــن زندبینا به شــماره ملى 
1841533181 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیــره و مدیرعامل و على فقیهى نیا 
به شــماره ملى 1291046380 به سمت 
عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداسالمى با امضاى رامین 
زندبینا و على فقیهــى نیا و در غیاب هر یک 
با امضاى مریم رجبى ماربینى متفقا همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(397368)

مجتمع خیریه مهدیه اصفهان موسسه غیر تجارى به 
شماره ثبت 752 و شناسه ملى 10260134228 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/15 
و نامه شــماره 84/1/516/1414 مورخ 97/5/17 
پلیس اطالعات وامنیت عمومــى فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقاى 
حاج حســین احمدى باکدملــى1285450132 به 
سمت رئیس هیات مدیره 2- آقاى دکترعلى مظاهرى 
صالحــى باکدملى1285350375 به ســمت نایب 
رئیس هیات مدیــره 3- آقاى حــاج نصراله تاجى 
زاده گان باکدملــى1285484711 بــه ســمت 
خزانــه دار 4- آقــاى مهندس حســن آذربایجانى 
باکدملى1287649971 به ســمت منشى 5- آقاى 
دکتر محمدعلى صادقــى باکدملى1282989121 
به ســمت عضو اصلى هیات مدیــره 6- آقاى دکتر 
محمدحســن امامى باکدملــى1284622817 به 
ســمت عضو اصلى هیات مدیره 7- آقاى شــهرام 
خیامباشى با کدملى1284800350 به سمت عضو 
اصلى هیات مدیره و ســیداحمدرضا ابطحى باکدملى 
1286567874 مدیر عامل ( عضو هیات امناء ، خارج 
ازهیات مدیــره ) براى مدت دو ســال انتخاب وکلیه 
اســنادواوراق بهادار وتعهدآور با امضاء ثابت متولى 
و مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و با مهر مؤسســه 
خیریه معتبر خواهد بــود. ضمناً مدیر عامل فاقدرأى و 
مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (400050)

شرکت خدمات مسافرتى و زیارتى پرستوى بقیع 
سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 17262 
و شناســه ملى 10260381862 به استناد نامه 
شــماره 1073/13/97 مــورخ 1397/02/19 
مدیریت حج و زیارت استان اصفهان و صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى به طور فــوق العاده مورخ 
1396/11/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - 
آقاى خلیل رضائى حســین ابادى به شــماره ملى 
1288600641، آقاى احمد نیلفروشان دردشتى 
به شــماره ملــى 1281589810، آقــاى على 
عندلیب به شماره ملى 1285513495 به عنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیــره و آقاى احمد متکى به 
شــماره ملى 1280844256 به عنوان عضو على 
البدل هیئــت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شــدند. - آقاى مصطفى آقاحسینى اشکاوندى به 
شــماره ملى 1291782397 بــه عنوان بازرس 
اصلى و آقاى رحمان نصراصفهانى به شــماره ملى 
1289991553 بــه عنوان بــازرس على البدل 
براى مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان 
منتهى به ســال 1395 به تصویب رسید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (400089)

آگهى تغییرات  آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات  آگهى تغییرات

شرکت رایان ارتباطات سایه افراز شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 58503 و شناســه ملى 
14006786488 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در شهرستان اصفهان 
به بخش مرکزى ، شهر اصفهان، کشاورز ، کوچه 
بهارســتان [48] ، بلوار کشــاورز ، پالك -354 ، 
ساختمان آرش ، طبقه سوم ، واحد 301 و کدپستى 
8174746681 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به 
شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (396685)

 شرکت خدماتى جاوید سپاهان اســپادان سهامى 
خــاص به شــماره ثبــت 29364 و شناســه ملى 
10260499860 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/11 مرکز اصلى 
شرکت به اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، گلزار ، کوچه دوم ، 
کوچه کوهســار[6] ، پالك 23 ، طبقه دوم - کدپستى 
8178683664 انتقــال یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (400012)

آگهى تغییرات 

آگهى تغییرات

ن»به تهیه کنندگى مسعود صفوى این روزهادر مرکز
روایت فصل جدید این انیمیشن را شهاب حسینى بر 

 ضبط آناست.
3ضعیت این پروژه به مهر گفت: 13 قسمت از فصل 

8هاب حسینى براى پخش در ایام نوروز 98 در 
2 اول فروردین از شبکه 2 روى آنتن خواهد
 شهاب حسینى در این مجموعه به عنوان 
ت هاى نوروزىهم گفت: فعًال همکارى 
 بعد از آن براى ادامه همکارى مذاکره 

 برنامه تلویزیونى «اکسیژن» 
یر را آغاز کرد و بعدها با حضور 
ز باران» و «پلیس جوان» چهره 

هره هاى مطرح سینما بوده و کمتر
 «شوق پرواز» شاخص ترین حضور 

ون محسوب مى شود.
خته کمال تبریزى هم که شهاب 
ضور داشت، به جهت برخى حواشى 
یش از این به عنوان راوى با آثارى 
رافیاى یک تاریخ» به کارگردانى 

صیتنامه شهدا در برنامه سحرگاهى 
ت.

بازگشت نوروزى 
شهاب حسینى به تلویزیون

جانشــین فرمانده ناجا چند هفته بعد از حاشیه هاى مربوط به نمایش فیلم «مترى 
شیش و نیم» در جشنواره فجر درباره مشکل نیروى انتظامى با این فیلم موضعگیرى 
کرده و گفته سازندگان «مترى شیش و نیم» یک نسخه اصالح شده را به ناجا دادند 

اما نسخه دیگرى را در جشنواره پخش کردند.
این حرف هاى سردار ایوب سلیمانى شایعات پیش از نمایش «مترى شیش و نیم» در 
جشنواره مبنى بر ارائه نسخه کوتاه شده به نیروى انتظامى را تأیید مى کند. هرچند که 

تهیه کننده فیلم گفته بود بعد از جلسات متعدد مشکل حل شده است.
سلیمانى در توضیح ماجراى مربوط به «مترى شیش و نیم» به خبرگزارى فارس 

گفته است: «یک بداخالقى در قصه این فیلم اتفاق افتاد. بنده دو بار فیلم را قبل از 
جشنواره در حضور کارگردان «مترى شیش و نیم» و برخى عوامل دیدم و درباره 
جزء به جزء موارد با هم بحث و توافق کردیم و اشکاالت را پذیرفتند و قبول داشتند 
که خالف وعده شان عمل کرده  اند. آن ها فیلم را اصالح کردند و نسخه اصالحى 
را به ما تحویل دادند. اما آنچه در جشنواره نمایش دادند، نسخه اى بود که خودشان 
مى  خواستند، به عالوه سکانس هایى اضافه  تر! یعنى سکانس هایى که در فیلم اولى 
هم که دیدیم، نبود. از این منظر بداخالقى کردند.» ســلیمانى در ادامه از برخورد 
کارگردان این فیلم هم گالیه کرده: «مسئول معاونت اجتماعى  و مسئول پلیس مواد 

مخدرمان با عوامل فیلم جلسه داشتند و روى همه چیز توافق کردند،  بعد فردایش 
در جشنواره فیلم فجر دیدیم نسخه توافقى پخش نشده و حتى سکانس  هایى فراتر 
از نسخه هاى اولیه دارد. بعد هم برخورد بچگانه اى در اختتامیه جشنواره فیلم فجر 

انجام دادند.»
اشاره جانشین فرمانده ناجا به صحبت هاى سعید روستایى کارگردان فیلم است که 
بعد از اهداى سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نظر تماشاگران به «مترى شیش و نیم» 
خطاب به وزیر ارشاد گفت از این به بعد در فیلم هایش پلیس نه تنها از مقابل دوربین 

که از پشت دوربین هم رد نخواهد شد.

انتقاد جانشین فرمانده ناجا

سازندگان «مترى شیش و نیم» نسخه دیگرى در جشنواره پخش کردند

ســریال «لحظه گرگ و میش» بــه کارگردانى همایون 
اسعدیان این شب ها از شبکه 3 سیما پخش مى شود. داستان 
این سریال درباره زندگى و فراز و فرودهاى سه دهه مى باشد 
که از دهه 60 آغاز شــده و حوادث مختلفى از قبیل جنگ، 
تحوالت اجتماعى و اقتصادى و... را پشت سر گذاشته است. 
این ســریال که به حوادث جنگ و بعد از انقالب مى پردازد 
توانسته مخاطبان زیادى را به خود جلب کند. اما آن چیزى که 
دیده مى شود مسلماً مورد نقد بیشترى است و کارگردان باید 
تمام سعى خود را انجام دهد که اشتباهى انجام ندهد چرا که 
اینگونه سریال ها از نگاه تیز کاربران و منتقدین دور نمى ماند. 
در یکى از قسمت هاى این ســریال گاف عجیبى در مورد 
خدمت ســربازى رخ داد. یک کاربر که حقوقدان است به 
داستان این سریال واکنش نشان داده و در این باره نوشته 
است: «سریالى از شبکه 3 پخش مى شود با عنوان "لحظه 
گرگ و میش". در ســال 1363 پســر کوچک خانواده از 
ســربازى رفتن مى ترسد؛ برادرش شــهید مى  شود. طبق 
قانون مصــوب 1361 برادر کوچک تر از ســربازى معاف 
است، اما نویسنده به زور سربازش مى کند. چرا؟ چون مشاور 

حقوقى نداشتند.»
باید به این نکته توجه داشت سریالى که توانسته این گونه 
مخاطبانش را بــه تلویزیون جذب کند نبایــد هر طور که 
نویسنده مى خواهد فیلمنامه نوشته شــود و باید فیلمنامه 
خیلى قوى نوشته شده و هیچ اشــتباه و مغایرتى با دنیاى 

واقعى نداشته باشد.  اما اتفاق بسیار عجیب دیگر ى که نشان 
از بى دقتى عجیب سازندگان این سریال و نیز ناظران پخش 
دارد و در فضاى مجازى با واکنش هاى بسیارى همراه شد 
این بود که در بخشى از ســریال «لحظه گرگ و میش»، 
خواهر و مادر «حامد» که در سریال نقش یک اسیر را بازى 
مى کند، مشــغول صحبت با یکدیگر درباره برگشتن این 
شخصیت هستند. این در حالى است که دقایق قبل از این 

سکانس نه تنها «حامد» به ایران برگشته است بلکه حضور 
او در خانه و نیز در شهر کامًال نمایش داده شده است! و در 
واقع این سکانس جا به جا شــده و باید بسیار زودتر پخش 

مى شده است.
در قســمت 38 ســریال «لحظه گرگ و میش» شــاهد 
سوتى هاى بزرگ ترى هم بودیم. در یکى از سکانس هاى 
این بخش، «سوگند» به «سروش» مى گوید «شناسنامه ام 

رو بده» اما مگر ممکن اســت دخترى تا سن 16 سالگى 
شناسنامه خود را هیچگاه ندیده باشد و در سکانسى دیگر، 
هنگامى که «یاسمن» با «ســوگند» تماس تلفنى برقرار 
مى کند، «ســوگند» مى گوید: «تو نا مادرى من هستى و 
مادر من ده سال است مرده»؛ در صورتى که االن «سوگند» 
16 ساله اســت و چند ماه بعد از تولدش مادرش را از دست 

داده بود.
گاف هاى این سریال این بار صداى محمدتقى فهیم منتقد 
پیشکسوت سینما و تلویزیون را هم درآورد او در یادداشت 
کوتاهى درباره یکى از دیالوگ هاى قسمت یک شنبه شب 
سریال که در آن «حنانه» در گفتگو با «یاسمن» که هر دو 
دکتر هستند، مى گوید: «فردا بریم کوه... مگه به ما نیامده که 
یک روز بریم الواطى! ولگردى!» نوشت: «آقاى اسعدیان 
عزیز، الاقل نگاهى به فرهنگ لغات مى انداختى برادر من! 
در همه لغتنامه ها نزدیک به هم یک معنا آمده است. مثًال 
عمید و معین و حتى فرج ا... خداپرست نوشته اند که عیاشى، 
هرزگى، فسق و فجور، بى سروپا و دهخدا: "اشخاصى که از 
کارهاى پست مثل شــعبده و میمون و بز رقصاندن روزى 
مى خورند." حاال در نظر بگیریــد که خانم هاى دکتر قصه 
آقاى اسعدیان مانند لمپن ها قرار است بروند هرزگى و فسق 
و فجور و بز رقصانى. عجب! ما را بگو که منتظر بودیم روى 

بنویسیم.»چنین درختى یادگارى 

درباره بعضى گاف هاى سریال «لحظه گرگ و میش»

یادگارى نوشتن روى چه درختى!
محیا حمزه
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کارشــناس داورى برنامه نود به هجمــه هایى که علیه 
خودش در فضاى مجازى ایجاد شده، واکنش نشان داد.

نوید مظفرى دوشنبه شــب به عنوان کارشناس داورى 
برنامه نود طبق روال به بررســى صحنه هاى مشکوك 
داورى در هفته بیستم لیگ برتر پرداخت. این کارشناس 
جوان فوتبال که معموال با صراحت نظرش را مى گوید و 
برایش تفاوتى نمى کند کدام داور قضاوت کرده اســت، 
در بررســى صحنه هاى بازى تراکتورسازى و سپاهان 
اعالم کرد قبل از گل اول تیم تبریزى خطایى رخ نداده 
که پنالتى مهدى کیانى روى آنتونى استوکس هم درست 

نبوده است.
این اظهارنظر مظفرى باعث شد تعداد کثیرى از هواداران 
تراکتورســازى به این کارشــناس داورى حمله کنند و 
نظراتش را زیر ســوال ببرند. در این خصوص گفته شده 
که مظفرى چون متولد شهر اصفهان است و چندین سال 
در این شهر زندگى کرده، به سود تیم سپاهان صحنه ها 

را کارشناسى کرده، هرچند که خودش چنین موضوعى را 
قبول ندارد.

مظفــرى در گفــت و گویى دربــاره حمله هــواداران 
تراکتورسازى به خودش بیان کرد: من کارشناسى دربى را 
هم در برنامه زنده کرده ام و این مسائل همیشه وجود دارد، 
اما اگر رزومه من را در بیاورند متوجه مى شوند که رنگ 

ها برایم اهمیتى ندارد و بى طرف کارشناسى مى کنم.
این کارشناس داورى درباره صحنه پنالتى روى استوکس 
همچنان صحبت هایش او تکرار مى کند: در اعالم پنالتى 
مهم نیست که بدن بازیکنان به هم بخورد یا نه؛ من ده 
ها بار صحنه را دیدم، حتى عکسى که هواداران تراکتور 
در فضاى مجازى منتشر کردند را هم مشاهده کردم. پاى 
بازیکن زرد روى زمین است و در آن شرایط امکان ندارد که 
بازیکن بتواند خطا کند. من همچنان نظرم همین است که 
آنتونى استوکس بزرگنمایى کرده و خطایى رخ نداده است.
چراکه خود بازیکن قرمز مى آید و به بازیکن زرد مى خورد.

مظفرى ادامه داد: چنین صحنه اى در بازى پارس جنوبى 
جم و سایپا هم رخ داد که معلوم نشد چه کسى آن پنالتى 
را گرفته است. آنجا هم بزرگنمایى رخ داد و خطاى پنالتى 

درست نبود.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا متولد شهر اصفهان 
است، تاکید کرد: بله، من متولد اصفهان هستم و سال هاى 
اول زندگى ام را هم در این شهر گذراندم، اما آبروى خودم 
را بیشتر از هرچیزى دوست دارم و هیچ تعلق خاطرى به 

هیچ تیمى ندارم.
مظفرى همچنین گفت: همین کارشناسى دیدار ذوب 
آهن و ماشین ســازى را هم انجام دادم؛ چرا کسى این 
را نمى گوید کــه همه صحنه ها به ســود تیم تبریزى 
شــد؟ ذوب آهن نماینــده اصفهان نیســت؟ اگر این 
حرف ها درســت بود باید آن بازى را هم به سود ذوب 
آهن کارشناســى مى کردم. براى همین است که این 

موضوعات برایم اهمیتى ندارد.

نوید مظفرى با اشاره به کارشناسى اش در برنامه «نود»: 

متولد اصفهانم اما آبرویم را 
دوست دارم

 علیرضا منصوریان براى دیدار تیمش برابر الزورا عراق از بازیکنان جوانى همچون حبیب 
زاده، ملکى، چراغعلى و ... استفاده کرد تا با استفاده از آمادگى آنها بتواند حریف عراقى 
را با شکست روبرو کند اما بازیکنان جوان سبزپوش هر چه زدند به در بسته خورد. این 
بازیکنان در نیمه اول و نیمه دوم (تادقایقى که در میدان بودند) بارها فرصت گلزنى به 
وجود آوردند اما در نهایت هیچکدام از آنها نتوانستند پیام آور شادى برابر ذوبى ها باشند.

اما از دقایق میانى نیمه دوم منصوریان ترجیح داد آرام آرام بازیکنان باتجربه خود را راهى 
میدان کند تا با اســتفاده از تجربه آنها به دروازه تیم عراقى برسند و اولین بازى را با سه 
امتیاز به پایان برسانند اما باز هم این اتفاق نیفتاد و بازیکنان نیمکت نشین ذوب آهن نیز 
نتوانستند دروازه حریف را فتح کنند تا در نهایت بگوییم نه بازیکنان باتجربه و نه امیدهایى 
که به میدان آمدند هیچکدام موفق به رسیدن به دروازه حریف نشدند تا ذوبى ها اولین 

بازى خود در لیگ قهرمانان را با تساوى بدون گل به پایان برسانند.

با همه نیروها به در بسته خوردند

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان براى بازى با پدیــده مهاجم نیجریه اى خود را در اختیار 
ندارد.

تیم فوتبال ذوب آهن ایران  در اولین بازى خود در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا 
در فوالدشــهر به مصاف تیم الزورا عراق رفت که این بازى در نهایت با تساوى بدون 

گل تمام شد.
در این بازى علیرضا منصوریان کریســتین 
اوســاگوآنا مهاجم نیجریه اى خود را به دلیل 
مصدومیــت در اختیار نداشــت. این بازیکن 

همچنیــن بازى بعــدى ذوبى هــا در لیگ برتر 
مقابل پدیده شــهرخودرو مشــهد را از 

دســت مى دهد و احتمــاال از بازى 
هفته آینده مقابــل النصر دوباره 
به میادین برمى گردد. مســعود 
ابراهیم زاده دیگــر مصدوم تیم 
منصوریان بود که بــه احتمال 

خیلى زیاد به بازى با پدیده 
مى رســد و در صــورت 
صالحدید کادرفنى مى تواند 

بازى کند.
دیدار تیم هــاى ذوب آهن اصفهان 

و پدیده شهرخودرو در هفته بیست ویکم 
لیگ برتر روز پنج شــنبه 16 اســفند در 

مشهد برگزار مى شود.

اوساگوآنا، غایب بزرگ سبزها

 مدیران دو باشگاه تراکتورسازى و ماشین سازى توافق کردند تا دیدار این هفته دو تیم 
تبریزى به جاى ورزشگاه بنیان دیزل در ورزشگاه یادگار امام برگزار شود. اگر زمانى که 
این خبر را مى خوانید از اخبار فوتبال ایران بى خبر باشید خیلى ساده از آن رد مى شوید و با 
خود مى گویید چه ایرادى دارد، توافق کرده اند؛ اما ماجرا زمانى جالب مى شود که بدانید 
مالکیت هر دو باشگاه با محمدرضا زنوزى است. در واقع زنوزى به عنوان مالک باشگاه 
تراکتورســازى براى خودش نامه زده و خودش هم آن را تایید کرده اســت، به نوعى 

ساده ترین توافق تاریخ جهان شکل گرفته است!
از ابتداى فصل انتقادات زیادى به بحث مالکیت مشترك دو تیم تبریزى وارد شده بود، 
موضوعى که طبق اساســنامه فیفا کامال خالف قانون اســت و دو تیم با یک مالکیت 
نمى توانند در مسابقات لیگ برتر شرکت کنند؛ اتفاقى که چند سال قبل براى تیم دوم 
بارسلونا هم رخ داد و آنها با وجود صعود به سطح اول رقابت ها، به دلیل آنچه گفته شد 
نتوانستند در اللیگا شرکت کنند و به حضور در سطح پایین تر ادامه دادند. در همین لیگ 
خودمان هم سال 87 سپاهان نوین با حســین چرخابى به لیگ برتر صعود کرد ولى به 
دلیل مالکیت مشترك با تیم سپاهان مجبور شد امتیاز خود را به فوالد خوزستان بفروشد 
و اجازه حضور در لیگ برتر را پیدا نکرد ولى مشــخص نیســت این قانون چرا در مورد 
تراکتورسازى و ماشین سازى اجرا نمى شود. با این وجود مسئوالن دو تیم تراکتورسازى 
و ماشین سازى در پاسخ به این مسائل از تیم هاى استقالل و پرسپولیس مثال زده اند که 
با مالکیت مشــترك وزارت ورزش در رقابت ها حضور دارند که این  موضوع هم از نظر 
قانونى پذیرفته نیست ولى کیست که نداند دو تیم سرخابى پایتخت رقابت شدیدى باهم 
دارند و این مالکیت مشترك نمى تواند شائبه اى ایجاد کند. از ابتداى فصل هم انتقادات 
زیادى به روابط میان دو باشــگاه و بازیکنان رد و بدل شده میان آنها صورت گرفت که 
بسیارى از آنها نیز به جا و صحیح بود، حتى بسیارى از عالقه مندان به فوتبال تالش هاى 
مدیرعامل ماشین سازى براى پس گرفتن داریوش شجاعیان از استقالل را بى ارتباط با 

فروش احتمالى این بازیکنان به تیم تراکتورسازى نمى دانستند.
بدون تردید پیروزى تراکتورســازى مقابل تیــم میانه جدولى ماشین ســازى تحت 
هر شــرایطى دور از ذهن به نظر نمى رسد و 
نمى توانیم از حاال قصاص قبل از جنایت 
کنیم اما در صورت برترى تراکتورسازان 
مقابــل رقیب ممکن اســت شــایعات 
مختلفى به وجود بیایــد که باعث ایجاد 
حاشــیه براى قرمزهاى تبریزى 
شود و اى کاش ابتداى فصل 
دربــاره این موضــوع فکر 
مى شــد تا اکنــون این 
مســائل وجود نداشته 

باشد.

لطیفه اسفندماه فوتبالى ها

زنوزى با زنوزى توافق کرد!

یکى از قوانین تصویب شــده در برد بین الملل فوتبال مربوط به اتالف وقت مى شــود. بازیکنانى که تعویض 
مى شوند باید از نزدیکترین جاى ممکن از زمین بیرون بروند.

هر چند قانون عنوان شــده باید از بازى هاى فصل آینده در لیگ هاى دنیا به اجرا دربیایند اما بازیکنان تعویضى 
ذوب آهن سعى کردند قانون مربوطه را از همین االن رعایت کنند.

با توجه به نتیجه تســاوى دو تیم ذوب آهن و الزورا عــراق، بازیکنان جوان این تیم کــه در نیمه دوم تعویض 
مى شــدند از نزدیکترین جاى ممکن به بیرون مى رفتند تا وقت کمترى تلف شــود و ذوبى ها بتوانند از دقایق 

باقیمانده بیشترین استفاده را ببرند.
 رضا حبیب زاده، علیرضا چراغعلى و قاسم حدادى فر سه بازیکن تعویضى ذوبى ها در دیدار اخیر بودند.

قوانین جدید از اصفهان عملیاتى شد
الوصل امارات به برترى مقابل النصر عربستان رسید و صدرنشین گروه اول لیگ قهرمانان شد.

در نخستین مسابقه گروه A فصل 2019 لیگ قهرمانان آسیا، تیم هاى الوصل امارات و النصر عربستان در استادیوم زعبیل 
دبى به مصاف هم رفتند.  تیم الوصل که در دو مسابقه اخیرش در لیگ برتر امارات به برترى رسیده بود، اخیرا هم با تک گل 

پنالتى فابیو لیما که در دقیقه 62 با شوت پاى چپ به مرکز دروازه زده شد، به پیروزى مقابل النصر عربستان دست پیدا کرد.
 النصر عربستان با وجود پیروزى در هر چهار مسابقه اخیرش در لیگ حرفه اى عربستان، در نخستین مسابقه فصل جدید لیگ 

قهرمانان آسیا در خانه الوصل شکست خورد تا تیم اماراتى با 3 امتیاز صدرنشین گروه A این رقابت ها شود.
 در دیگر مسابقه این گروه که از ساعت 19 دوشنبه شب در استادیوم فوالدشهر اصفهان برگزار شد، تیم هاى ذوب آهن ایران و الزوراء 

عراق به تساوى بدون گل رضایت دادند.

صدرنشینى الوصل در گروه ذوب آهن

 مهدى تاج و داور شوکر در حاشــیه برگزارى جلسه کمیته 
مسابقات فدراســیون بین المللى فوتبال دیدار و گفت و گو 
کردند. در این دیدار،مقرر شد زمینه برگزارى دیدار دوستانه 
تیم هاى ملى زیر 23 ســال دو کشــور فراهم گردد . رییس 
فدراســیون فوتبال در حاشیه این نشســت ضمن دعوت از 
شوکر، رییس فدراسیون فوتبال کرواسى براى حضور در ایران 
به سابقه تاریخى حضور مربیان کروات نامدار در سال هاى 
دور و نزدیک در ایران اشاره داشت و ابراز امیدوارى کرد روند 

همکارى ها در آینده افزایش یابد.
شوکر هم ضمن اعالم آمادگى فدراســیون کرواسى براى 
برگزارى دیدار دوســتانه تیم هاى ملى المپیک دو کشــور 
گفت:«از دعوت آقاى تاج،رییس فدراســیون فوتبال کمال 
تشکر را دارم. شخصا عالقه زیادى دارم به ایران بیایم.دوستان 
زیادى در این کشور دارم که درباره ایران همیشه به نیکى یاد 
مى کنند.امیدوارم این ســفر در آینده نزدیک محقق شود.» 
داور شوکر در جام جهانى 1998  و زیر نظر بالژیوچ و برانکو  

درخشش فوق العاده اى داشت و آقاى گل شد.

آقاى گل 98 به ایران مى آید
فیزیوتراپیست تیم فوتبال سپاهان گفت: ابراهیمى بیش از 90 درصد 
مراحل درمانى خود را پشت  سر گذاشته اما حضور او در بازى به نظر 

کادر فنى تیم بستگى دارد.
 محمد ابراهیمى،  مهاجم سابق تیم تراکتورسازى که پس از جدایى 
از تیم دسته اولى اکسین البرز، در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر 
به سپاهان پیوست، در اردوى ترکیه دچار مصدومیت شد و در هفته 
بیستم مسابقات لیگ برتر نتوانســت تیمش را مقابل تراکتورسازى 

تبریز همراهى کند.
مهدى صدیقى،  فیزیوتراپیست تیم فوتبال سپاهان در گفت وگویى 
در مورد وضعیت این بازیکن اظهار کرد: ابراهیمى در حال پشت سر 
گذاشتن مراحل درمانى است؛ نظر کادر فنى براى حضور این بازیکن 

دهند که در زمین بســیار مهم اســت و آن ها باید تشخیص 

ابراهیمى از لحاظ بدنى آمادگى بازى دارد یا خیر.
وى ادامه داد: ابراهیمى 95 درصد از مراحل درمانى خود را گذرانده 

است و چیزى تا بهبودى کامل مصدومیت او باقى نمانده است.
فیزیوتراپیست تیم فوتبال سپاهان در مورد مصدومیت ایران پوریان 
گفت: محمد ایران پوریان دچار "این باالنس" عضالنى شده است 
و التهاب خفیفى در عضله همستیرینگ پا (عضالت پشت ران) دارد 

که به دنبال از بین بردن التهاب هستیم.)
صدیقى افزود: میزان مصدومیت ایران پوریان به طور کامل مشخص 

نیســت و در چند روز آینده مشخص 
مى شود؛ شــاید پنج روز دیگر به 
تمرینات تیمى اضافه شود یا نیاز 

به استراحت بیشتر داشته باشد.

 طلسم خرید لیگ یکى مى شکند؟
جلسات فدراسیون فوتبال و سازمان صدا و سیما براى به نتیجه رساندن حق پخش در لیگ برتر هم چنان ادامه دارد و طرفین یکشنبه آینده بار 

دیگر دور یک میز مى نشینند و دراین باره با هم صحبت خواهند کرد.
در جلسات گذشته، سازمان صدا و سیما براى کسب درآمد باشگاه ها راهکارهایى را ارایه داد و خواستار اجرایى شدن این راهکارها از سوى سازمان 
لیگ برتر و باشگاه ها شد اما فدراســیون فوتبال این موضوع را نپذیرفت و اذعان کرد مثل همه کشورها حق پخش را به صورت نقدى و بدون 

اجراى راهکارها مى خواهد و راه هاى کسب در آمد از حق پخش باید از سوى سازمان صدا و سیما پیاده شود.
 مهدى تاج، رییس فدراسیون فوتبال چندى قبل نوید داد که باشگاه ها در فصل 99-98 از درآمد حق پخش بهره خواهند برد. در حال حاضر تنها 
پولى که به باشگاه ها مى رسد تبلیغات محیطى است که البته مبلغى که بین باشگاه ها تقسیم مى شود بسیار کم است و شاید در بهترین شرایط 

یک تا دو میلیارد تومان برسد.به هر باشگاهى از بابت حق پخش 

نه فدراسیون به صدا و سیما
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جالل حسن از سوى مســئولین AFC به عنوان بهترین بازیکن 
دیدار ذوب آهن و الزورا انتخاب شد.

با انتخاب مسئوالن برگزارى مسابقه جالل حسن به عنوان بهترین بازیکن 
دیدار الزورا و ذوب آهن انتخاب شد.

 شماره یک الزورا عراق در این مسابقه بارها با دفع توپ بازیکنان ذوب آهن ناجى تیمش شد تا آن ها با 
یک امتیاز شیرین اصفهان را ترك کرده به عراق بروند و آماده جدال با الوصل امارات شوند.

 جالل حسن در این مسابقه پنج الى شــش موقعیت عالى از بازیکنان میزبان گرفت و آن ها را از 
رسیدن به گل ناکام گذاشت. سنگربان اصلى تیم ملى عراق بى شک با ادامه این روند مى تواند 

کمک زیادى به موفقیت نماینده عراق بعد از چندین سال غیبت در لیگ قهرمانان آسیا بکند.

جالل حسن
 روى اعصاب ذوبى ها

حکم کمیته اخالق در مورد محرومیت موقت گادوین منشا و علیرضا حقیقى سر و 
صداى زیادى به پا کرد. عمده جنجال ها هم در مورد منشا و محرومیت احتمالى او 
برابر الدوحیل قطر بود، با وجود این بخش علیرضا حقیقى نادیده گرفته شد. کاش 
کمیته محترم اخالق توضیح مى داد علیرضا را دقیقا از کدام فعالیت فوتبالى منع 

؟  ه د این بنده خدا در کوران مسابقات باشگاهى در سراسر جهان، چاره اى جز کر
تمرین انفرادى در مجموعه ورزشى انقالب نداشت 
که همــان را هم اســتقاللى ها جمعش کردند 
رفت. وقتى در نقل وانتقاالت بین دو نیم فصل 
صحبت از حضور حقیقى در پرســپولیس شد، 
برانکو در مورد او گفت:«آیا کسى مى داند حقیقى 
در 4 سال گذشته کجا بوده؟» حکم اخیر شبیه حکم 
تاریخى صادر شده براى کرار جاسم است که در آن گفته شده بود 
این بازیکن به یک سال محرومیت محکوم شده که البته بعد از خروجش 

از لیگ ایران اعمال مى شود!

دقیقاً از کجا محروم شده؟

یک تا دو میلیارد تومان برسد.به هر باشگاهى از بابت حقپخش
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تمرینات تیمى اضافه شود یا نیاز 

به استراحت بیشتر داشته باشد.

ن بهترین بازیکن

 به عنوان بهترین بازیکن 

وپ بازیکنان ذوب آهن ناجى تیمش شد تا آن ها با 
روند و آماده جدال با الوصل امارات شوند.

ت عالى از بازیکنان میزبان گرفت و آن ها را از 
ملى عراق بى شک با ادامه این روند مى تواند 

 سال غیبت در لیگ قهرمانان آسیا بکند.

ها
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000735 مورخ 97/08/30 آقاى على آریانیان 
به شماره شناسنامه 54307 کدملى 1280432063 صادره از اصفهان فرزند مهدى نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/80 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
809- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشــاعى اولیه محرز 

گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000737 مورخ 97/08/30 خانم زهرا عقیلى به 
شماره شناسنامه 211 کدملى 1284881911 صادره از اصفهان فرزند سید محمدعلى نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 102/80 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 809- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف على آریانیان 
واگذار  گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/11/30 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/12/15 م الف: 380571 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /11/479

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139785602015003758 تاریخ ایجاد نامه: 1397/12/13 نظر به اینکه آقاى 
على رجائى ریزى فرزند مرتضى به شماره شناسنامه 2649 به استناد 2 برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شــهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که ســند مالکیت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه پالك 423 فرعى از 106 – اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 
به شــماره  دفتر الکترونیک 139520302015001337 به نام آقاى على رجائى ریزى فرزند 
مرتضى به شماره شناسنامه 2649 ثبت و سند مالکیت تک برگى به شماره چاپى 68945 صادر 
و تســلیم گردیده و معامله دیگرى انجام نشــده و به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون 
ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 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 سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 402125 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى /12/224

ابالغ وقت دادرسى
خواهان زهرا ســیدان  دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده 
سید محمد عمادى به شوراى حل اختالف شعبه 8شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 726/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/1/31 ساعت 4/30 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 400371/ م الف شعبه 8 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 12/217

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان عباس ســلیمیان با وکالت محمد لطفى و عظیمه صادقى  دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه به طرفیت خوانده صادق اله به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1250/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/1/31 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 400372/ 

م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/218

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان عباس سلیمیان با وکالت خ عظیمه صادقى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 

به طرفیت خوانده على اله به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 1249/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/1/31 ساعت 9/30 
صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 400373/ م الف شعبه 11 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 12/219

ابالغ افراز
 دعوت به افراز پالك 301/43- نظــر به اینکه خواهان  خانم لیال نصراصفهانى فرزندقاســم 
دادخواســتى بــه شــماره 970602071865764 مــورخ 18 /11 / 1397 مبنى بــر افراز 
مقدار1/25سهم مشاع از دو هزار سهم ششــدانگ پالك 43 / 301 واقع دربخش 16 ثبت به 
آدرس پشت بند حافظ شمالى نموده که ازسوى هیات امناحافظ شمالى براى نامبردگان قطعه 
شماره 461منظورنموده است  که به علت معلوم نمودن اقامتگاه سایر شرکا درخواست افراز از 
طریق آگهى را نموده است لذا باستناد ماده 9 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع بشرح 
لیست ذیل اعالم مى دارد خواندگان :  اصغر گرسیوز جزى ، صدیقه گرسیوز جزى ، محمد على 
گرسیوزجزى ، قربانعلى گرسیوزجزى ، محترم گرسیوزجزى ، عزت گرسیوزجزى ، قبادپذیرش 
ورکانى ،  حسین کاظمى ، گلعزار کشــاورز وکیلى ، عبدالرضا کنعانى ،على کنعانى ،  عباسعلى 
آقا بابایى جزى ، قربانعلى آقا جانى ، ابراهیم آقا جانى جزى ، عباسعلى آقا جانى جزى ، على آقا 
جانى جزى ، محمد کمانکش ، فرهاد آقا جانى جزى ، جهانبخش احمد سمالى ، امام بخش احمد 
سمالى ، علیرضا گرسیوز ، هواکم ارتونیان ، على ایزد پناه جزى ، عباس باقرى ، محسن باقرى 
گورتانى ،میالد باقرى گورتانى ، علیرضا بشیرى خوزستانى ، کشور بال بادى ، جعفر بنى طاهر 
، محمد رضا بهروز کوشــک قاضى ، داود بهروزیان ، علیرضا بهمئى ، اسماعیل بیدرام ، افسر 
تدریسى امیر آباد ، حســن تقیان جزى ، محمد رضا تقیان جزى ، محمد على تقیان جزى ، ناد 
على تقیان جزى ، توران جزى جزى ، قربانعلى جمشیدیان ، حجت اله حکیمیان جزى،  نسرین 
حکیمیان جزى ، اســداله حکیمیان جزى ، توران حکیمیان جزى ، حبیب اله حکیمیان جزى ، 
، احمد حکیمیان جزى ، امراله حکیمیان جزى ، صدیقــه حکیمیان جزى ، عزت اله حکیمیان 
جزى ، عزیزاله حکیمیان جزى ، قدرت اله حکیمیان جزى ، عزت حاتم پور جزى ، رضا حاتم پور 
جزى ، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى ، کامبیز حاجت پور ،  افشین حاجت پور ، میترا حاجت 
پور ، غالمحسین طایفه قشقایى ، محبوبه حسینى خولنجانى ، حبیبه حمصى ، اقدس خاکسار 
، رحمان خاکسار ، حسین خلیل جزى ، حسین آقا جانى ، محمد حسین خلیلى جزى ، مصطفى 
خلیلى جزى ، اصغر ذکاوتمند ، ناد على دهقان جزى ، على رحمانى ، حسین رسولى ، رضا قلى 
اورنگ ، حیدر على زمانیان جزى ، رمضان على زمانیان جزى ، عباس زمانیان ، سید على سجادى 
، زهره سعادت ، اله داد سلیمانى فارسانى ، عزیز اله شــریفیان جزى ، صغرى شریفیان جزى ، 
آرارات مغیاسکانیان میالگرى ، بهنام مهران ، خســرو مهران ، اسداله موسویان جزى ، فاطمه 
مولویان ، ، ملک الســادات نژاد حسینى ســورانى ، زهرا نکوئیان ، لیال نصر اصفهانى ، نصرت 
صالح جزى ، فتح اله نظر پور  ، فاطمه نظرى ، معصومه نقاشــى ،بهــرام نقیان ، زهرا هادیان ، 
محمد رضا یزدان پناه جزى ،معصومه یزدان پناه جزى ، زهرا یزدانى ، صدیقه یزدانى ، علیرضا 
یزدانى ، محمد على یزدانى ، منصور یزدانى ، شرکت گاز اســتان اصفهان-  میترا قجاوندى ، 
هاشم قنبرى ، اشرف متقى زاده ، امراله متقى زاده ، رســول متقى زاده ، حمید رضا محبتیان ، 
ایران محمدى فرتخونى ، مهدى مرادمند جزى ، فردوس مرادیان ، مهدى متقى زاده ، رجبعلى 
مزروعى سبالنى ، زهرا مسیبى- حسین مسیبى جزى ، اقدس مسیبى جزى ، احمد رضا مسیبى 
جزى ، اقدس مسیبى جزى ، عباس مسیبى جزى ، فاطمه مسیبى جزى ، نادعلى مسیبى جزى 
، سعید مظفرى ، مرتضى علمدارى ، عبداله على بیگى بنى ، شاهرخ على جانى على جان وند ، 
محمد على على مرادى جزى ، حسینعلى ملکى ، عباسعلى غفارى ، عزت الهى غفارى جزى  ، 
محمد على غفاریان ، عباس غفاریان جزى ، عزیز الــه غفاریان جزى ، محمد غفاریان جزى ، 
رضا غالمى گل ســفیدى ، ناد على غالمیان جزى ، محترم جزى مرتضى فروتن جزى ، على 
فروهر خورزوقى – فاطمه شریفیان جزى – رجبعلى شیانى –زهراشیرجزى – مریم شیرجزى 
جزى – مصطفى شیرجزى -  مهدى شیرجزى ، حسن شیر جزى ، طاهره شیر جزى ، طاهره 
گرسیوز ، مرتضى شــیر جزى ، صدیقه صادقى پورجزى  ، حسین صادقیان ، همایون صادقیان 
، امیر صالح ، جواهر صالح ، ابراهیم صالح جــزى ، بتول صالح جزى ، زهرا صالح جزى ، عباس 
صالح جزى ، ، عزیزاله صالح جزى ، فاطمه صالح جزى ، محمد رضا صالح جزى ، محترم صالح 
جزى ، معصومه صالح جزى ،مریم صالح جزى ،مهنــاز صالح جزى ، محمد صحرایى ، بلقیس 
ضیائى ، مهدى طایفه قشــقایى ، حبیب صدیقى ، محسن ذکاوتمند جزى ، الهه عارفیان جزى 
، بهرام عارفیان جزى ، محمد عارفیان جزى ، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى ، 
سعید عرفانى ، شهردارى شاهین شهر ، محمد عسکرزاده ، حسین تقیان جزى ، نصرت عرفانى و 
همچنین افرادى که مدارك مالکیت خودرابه اداره ارائه ننموده اند و در پالك مزبور ذینفع هستند 
اعالم مى دارد که افراز سهم خواهان ازششدانگ پالك 301/43واقع درپشت بند حافظ شمالى 
بخش 16ثبت اصفهان درروز سه شنبه مورخ 98/1/20راس ساعت 9صبح صورت مى پذیرد 
لذادرمحل حضوربهم رســانید ومتذکر مى گردد برابرنظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه 
به شماره 7/2454مورخ 61/6/7که اعالم مى دارد عدم حضورشرکاء ومالکین مشاعى مانع از 
انجام عملیات افرازى نخواهدبود .این آگهى وفق ماده 18آیین نامه مفاداسنادرسمى الزم االجرا 
به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتیکه بین شرکا و مالکین مشاعى محجور ( صغیر ، مجنون و 
غیر رشید ) و یا غایب مفقود االثر وجود دارد با استناد ماده 313 قانون  امور حسبى و طبق راى 

وحدت رویه شماره 3530 مورخ 15 / 01 / 60 هیات  عمومى  دیوان  عالى  کشورمراتب مزبور 
توسط  نمایندگان  به واحدثبتى محل وقوع ملک اعالم تاتصمیم مبنى بر ردافراز به شایستگى 
محل وقوع ملک صادرشــود این آگهى صرفادریک نوبت منتشــرمى گردد .تاریخ انتشــار : 
97/12/15وبه اختیارروزنامه -396451/م الف ناصر صیادى صومعه – رییس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر /12/220 

اخطار اجرایى
1397/12/11 – شماره : 97/317 -  مشخصات محکوم علیه آرش حیدرى مجهول المکان 
مشخصات محکوم له ابراهیم اله دادیان فرزند رمضان به نشانى فالورجان بلوار دانشگاه کوچه 
سلمان فارسى – به موجب رأى شماره 1213 تاریخ 97/07/23 حوزه 2ح شوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان ( به موجب رأى شماره  که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ 90 میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 251 هزار تومان بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجراى حکم و پرداخت 
نیم عشــر در حق صندوق دادگســترى (1395/07/12) ماده 34 قانون اجراى احکام همین

 که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف 10 روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامعه داراى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى

 نــدارد صریحا اعالم نماید . م الف: 398967 شــعبه دوم شــوراى حل اختالف شهرســتان 
فالورجان/ 12/221 

حصر وراثت
آقاى / خانم رضوان وکیلى سهرفیروزانى  بشناسنامه شــماره  24  به شرح دادخواست کالسه 
1137/96  ش1 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که 
شادروان صفیه رضازاده استادى  بشناسنامه شــماره  47 در تاریخ 28/ 7 /74 درگذشته و ورثه 
وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1-اصغر وکیلى سهرفیروزانى  شماره شناسنامه 13 نسبت 
زوج 2-معصومه وکیلى سهرفیروزانى  شماره شناسنامه 41 نســبت فرزند 3-رضوان وکیلى 
سهرفیروزانى  شماره شناسنامه 24 نسبت فرزند 4-مریم وکیلى سهرفیروزانى  شماره شناسنامه 
2174 نسبت فرزند 5-رضا وکیلى ســهرفیروزانى  شماره شناسنامه 1 نسبت فرزند 6-علیرضا 
وکیلى سهرفیروزانى  شماره شناسنامه 163 نســبت فرزند 7- اسماعیل وکیلى سهرفیروزانى  
شماره شناسنامه 11 نســبت فرزند  8- سکینه صابرى ســهرفیروزانى  شماره شناسنامه 871 
نسبت مادر، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر 

اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 400745  دبیرخانه 

شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 12/222 

حصر وراثت
آقاى / خانم محمدعلى مرادى کلیشادى  بشناسنامه شماره  1048 به شرح دادخواست کالسه 
2412/97  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 
عباسعلى مرادى کلیشادى بشناسنامه شماره 396 در تاریخ 18/ 1397/11 درگذشته و ورثه وى 
درهنگام درگذشت عبارتند از : 1-  محمدعلى مرادى کلیشادى شماره شناسنامه 1048 نسبت 
فرزند 2-اکبر مرادى کلیشادى شماره شناســنامه  41 نسبت فرزند3- عزت مرادى کلیشادى 
شماره شناسنامه 1971 نسبت فرزند 4-فاطمه مرادى کلیشادى شماره شناسنامه 1988 نسبت 
فرزند 5-محترم سعیدى شماره شناسنامه 177 نسبت همسر ، پس از تشریفات قانونى درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت 
صادر خواهد شد م الف 400605  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 12/223 

تبصره 3 ماده 120
(آگهــى موضــوع تبصــره 3 ذیل مــاده 120 آئیــن نامه قانــون ثبــت ) – شــماره نامه: 
139785602030009402      آقاى وراث محمد باقر زمانى اعالم نموده که سند مالکیت سى 
و نه حبه و سى و سه – سى و پنجم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك شماره 987 
فرعى از  391  اصلى ( که طبق آیین نامه استاندارد سازى به  پالك10454  فرعى از 391 اصلى 
تغییر یافته )  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان متعلق به موروث او آقاى علیرضا زمانى قلعه شاهى 
است که نزذ احدى از ورثه بنام نصراله زمانى قلعه شاهى مى باشد. چون اخطار به نامبرده شده 
و سند را تسلیم ننموده مراتب بدستور آگهى موضوع تبصره 3 ذیل  ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت آگهى مى شود که دارنده ســند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این گواهى ظرف مدت  ده 
روز سند نامبرده را تســلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونى نگاهداشتن آنرا  ظرف مدت مرقوم به 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  نجف آباد اعالم مى نماید . درصورت انقضاء مدت و عدم 
وصول اعتراض موجه نسبت به صدور سند مالکیت وارث / وارث که بموجب گواهى حصر وراثت 
شماره 481 مورخ 1388/04/11 از سمت شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى حصر وراثت 
، وراث مرحوم محمد باقر زمانى شناخته شده اند طبق مقررات   اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار 
1397/12/15، 402976 م الف- حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد از 

طرف محسن نساج نجف آبادى/ 12/225 

مدیر عامــل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
بیش از 1000 نجاتگر در اصفهان آماده خدمت به مسافران 
نوروزى هستند. محسن مؤمنى اظهار کرد: با نزدیک شدن 
به ایام نوروز، بیش از 1200نیروى نجاتگر، 180 پرســنل 
امدادى و هفــت تیم واکنش ســریع در 42 پایگاه امداد و 
نجات بین شــهرى، یک پایگاه امداد هوایى و 40 پایگاه 
و پست ایمنى و ســالمت، آماده ارائه خدمات به مسافران 
نوروزى اصفهان هســتند. وى افزود: بــراى اجراى طرح 
ملى ایمنى و سالمت مسافران نوروزى، بیش از 800 نفر از 
جوانان آموزش دیده عضو جمعیت هالل احمر اصفهان در 
اجراى این طرح مشارکت دارند. مؤمنى تأکید کرد: جمعیت 

هالل احمر استان اصفهان به منظور تسهیل خدمات رسانى 
بیشتر به مسافران نوروزى، امکان بهره بردارى از اپلیکیشن 
«مسافر یار» را با همکارى بخش خصوصى فراهم کرده 
است که امکان دسترسى به اطالعات گردشگرى، راه هاى 
ارتباطى و... در این ســامانه پیش بینى شــده است.وى 
همچنین با اشاره به مشارکت فعال خیرین و داوطلبان در 
اجراى طرح هاى نوروزى جمعیت هالل احمر اســتان از 
جمله طرح «فرشتگان رحمت» گفت: این طرح نیز از جمله 
طرح هایى است که در ایام پایانى سال در راستاى کمک به 
خانواده هاى نیازمند و کم برخوردار مناطق محروم روستایى 

و شهرى اجرایى مى شود

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: امســال برنامه هاى ویژه اى براى 
معرفى ظرفیت هاى گردشگرى داریم و نزدیک به 700 
جاذبه، بنا و مجموعه تاریخى را با هماهنگى فرمانداران 
و دستگاه هاى اجرایى در سطح استان آماده بازدید قرار 

داده ایم.
فریدون اللهیارى افزود: نکته مهم در معرفى ظرفیت هاى 
امســال به گونه اى اســت که براى هر شهرستان پنج 
اثر را به عنوان برند و شــاخص گردشگرى شهرستان 
در برنامه هاى ویــژه، معرفــى و تبلیــغ مى کنیم که 
با هماهنگى مســئوالن شهرستان ها و رســانه ها این 

ظرفیت ها معرفى شــود. مدیرکل میــراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: شهر 
اصفهان جاذبه هاى متنوع و گســترده دارد و در شــهر، 
عمده معرفى ها بر روى بناها و ســایت هاى تاریخى و 
ظرفیت هاى گردشــگرى اســت.وى خاطرنشان کرد: 
در صدد هســتیم امســال در بافت قدیم شهرها هم در 
بعضى از بناها با همکارى NGO ها و بخش خصوصى 
زمینه حضور گردشــگر را فراهم کنیم. اللهیارى ادامه 
داد: در شهرســتان  ها نیز روى محور شرق، با همکارى 
بخشــدارى ها تالش مى کنیم تا جاذبه هایى که کمتر 

گردشگر داشته، امکان حضور را فراهم کنیم.

1000نجاتگر در نوروز
 آماده خدمت هستند

بازدید مسافران نوروزى
 از 700 مجموعه  تاریخى

افزایش ساعت کارى 
بازارهاى کوثر

ایرج حیدرى، مدیـر بازارهاى روز شـهردارى اصفهان 
گفت: به منظـور رفاه حال شـهروندان، سـاعت کارى 
بازارهاى روز کوثر از 15(امروز) تا 29 اسفندماه سال جارى 
از ساعت 8و30 دقیقه صبح تا 22 و 30 دقیقه به صورت 

یکسره خواهد بود.

اعزام خادمان بقاع متبرکه  
به مشهد مقدس

115 نفر از خادمان ثابت بقاع متبرکه استان اصفهان به 
مشهد مقدس اعزام شدند. حجت االسالم ولى ا... روان، 
معاون فرهنگىـ  اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان با بیان این مطلب  گفت: این خادمان، در 
راستاى طرح «آرامش بهارى» براى شرکت در کارگاه 
آموزشى ویژه خادمان بقاع متبرکه شاخص استان ها به 

مشهد عزیمت کرده اند.

رتبه اول اصفهان 
در تعداد شهردارى

على اصغر ذاکــرى،  مدیر کل دفتر امور شــهرى 
استاندارى اصفهان گفت: 1420شهردارى و شوراى 
شهر در کشــور انجام وظیفه مى کنند که اصفهان با 
داشتن 107 شهردارى و شوراى شهر، رتبه اول را به 

خود اختصاص داده است.

خبر

شهردارى کوهپایه در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 45 مورخ 1397/11/24 
شوراى محترم اسالمى شهر کوهپایه نسبت به فروش یک دستگاه کامیون کمپرسى 
26 تن مدل 1393 خود از طریق انتشار آگهى مزایده عمومى و بر اساس قیمت پایه 
ک ارشناس رسمى دادگسترى اقدام نماید. پیشــنهاد دهندگان مى توانند جهت 
بازدید از خودروى فوق الذکر و دریافت مدارك مزایده حداکثر تا آخر وقت ادارى 
روز دوشنبه مورخ 1397/12/27 و در ساعات ادارى به شهردارى کوهپایه مراجعه 
نمایند و پیشنهادات خود را در پاکت الك و مهر شده که با عدد و حروف نوشته شده 

است به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به 

عهده برنده مزایده مى باشد»

آگهى مزایده عمومى

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت اول

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: متأســفانه این 
روزها هر شرکت و کارخانه اى به سمت صادرات حرکت 
مى کند، در حالى که براى استانداردسازى محصوالت 
صادراتى و یا برندســازى در این حوزه، اقدامات الزم را 

انجام نداده اند.
اسماعیل نادرى در خصوص افزایش 47 درصدى درآمد 
گمرك اصفهان در ســال جارى اظهار کرد: باید توجه 
داشت که موضوع صادرات و بازرگانى، امرى تخصصى 
است و میزان صادرات استان نسبت به سال گذشته به 

لحاظ ارزش و وزن رشد خوبى داشته است.
وى با بیــان اینکــه برخى شــرکت ها نیز بــا وجود 
پتانسیل هاى خوب خود، متأســفانه در بحث صادرات 
موفق عمل نکرده اند، تأکید کرد: البته برخى شرکت ها 
با وجود تحریم ها و مشکالت انتقال ارز، جابه جایى بار، 
کشتیرانى، بیمه و ... با شناخت بازارهاى هدف، صادرات 

خوبى داشته اند.
وى با اشاره به راهکارهاى موجود براى رفع این مشکل، 
گفت: طى دو سال گذشته شرکت هاى مدیریت صادرات 
به عنوان شــرکت هاى تخصصى حوزه صادرات براى 
بازاریابى محصوالت تولیدى شرکت ها در سطح کشور 
تشکیل شده اند که از 57 شــرکت فعال، هفت شرکت 
در استان اصفهان فعالیت دارند و موجب بهبود شرایط 

صادرات استان شده است.
نادرى در خصوص وضعیت صادراتى اســتان گفت: در 
حال حاضر اصفهان در صادرات فرش حتى نســبت به 

دوران پیش از تحریم ها خوب عمل کرده، اما در بحث 
طال به دلیل قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مشکالت 
ورود شــمش طال به کشــور در برهه اى از زمان دچار 
آسیب شد که البته با مرتفع شدن برخى خودتحریمى ها 

همچون منع واردات شمش طال، شــرایط تا حدودى 
بهبود یافته است.

وى با تأکید بر اینکه اصفهان با واقع شدن در مرکز کشور 
براى توسعه صادرات دسترســى به دریا و هیچ بندرى 

ندارد، اظهار کرد: براى رفع این نقیصه، طرح بندر خشک 
باید هر چه ســریع تر به نتیجه مى رســید که متأسفانه 
هنوز عملى نشده و نیازمند پیگیرى بیشتر از سوى اتاق 

بازرگانى و دستگاه هاى ذیربط است.

معاون سازمان صمت استان اصفهان مطرح کرد؛

مشکلى به نام استاندارد سازى محصوالت صادراتى

دیــروز    خبرگزارى صدا و سیما |
بازنشســتگان صنایع فــوالد و ذوب آهن براى 
ســومین روز متوالــى پرداخت حقــوق معوقه و 

مطالبات خود را خواستار شدند.
این بازنشستگان مقابل استاندارى اصفهان با در 
دست داشتن دست نوشته هایى مانند «حقوق اول 
ماه، حق مسلم ماست» خواهان توجه مسئوالن به 
مشکالت معیشتى و پرداخت حقوق عقب افتاده 
خود شــدند. آنها مى گویند: از دى امسال تاکنون 
هیچ پرداختى دریافت نکرده اند و خواستار اعمال 
ماده 109 قانون سختى کار و بیمه تکمیلى هستند.
تعدادى از این بازنشستگان با اشاره به اینکه دو ماه 
حقوق و همچنین عیدى امســال خود را دریافت 
نکرده اند، گفتند: هیچیک از مســئوالن صندوق 
بازنشســتگان فوالد در این چند روز پاسخى به 

مطالبات ما نداده ا ند.

براى سومین روز متوالى
تجمع مجدد بازنشستگان 

فوالد و ذوب آهن
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صیفى ُپرطرفدارى است که کاربردهاى زیادى در آشپزى 
دارد. بادمجان سرشــار از مواد مغذى است که بى نهایت 

براى سالمتى مفید هستند. 
مفید براى سالمت قلب

برخى مطالعات نشان داده اند خوردن بادمجان مى تواند 
ریسک بیمارى قلبى را کاهش دهد، زیرا آنتى اکسیدان ها 
و فیبر زیادى دارد که باعث مى شــود ترى گلیســرید و 

شده و از ســالمت قلب کلسترول بدن تنظیم 
محافظت شود.

مبارزه با سرطان
بادمجان با توجه به آنتى اکسیدان ها و خاصیت ضدالتهابى 
که دارد، از ســلول هاى بدن در برابر آسیب هاى ناشى از 
رادیکال هاى آزاد محافظت مى کند. در نتیجه ضد سرطان 
است. بادمجان داراى پلى فنول هاى زیادى نیز هست که 

تکثیر سلول هاى سرطانى را مهار مى کنند.
فیبر غذایى موجود در بادمجان، ســموم را از سیســتم 
گوارش پاکسازى کرده و از ســرطان کولون پیشگیرى 

مى کند.
کمک به کاهش وزن

بادمجان کم کالرى و ُپر فیبر است که باعث مى شود براى 
کاهش وزن مفید باشد. این صیفى با فیبر زیادى که دارد، 
احساس سیرى به شما مى دهد و از کالرى مصرفى تان 
مى کاهد. ضمنًا بادمجان آب زیادى دارد که براى 

کاهش وزن مفید است. 
مفید براى استخوان ها

بادمجان منبع عالى ویتامین 
K، منیزیم و مس اســت 
که همگى براى ســالمت 
استخوان مفید هستند. وجود 

ویتامین K در این صیفى بنفش رنگ، ریسک شکستگى 
اســتخوان را پایین مى آورد. مس به تشــکیل کالژن 
و تقویت اســتخوان ها کمک مى کنــد و احتمال پوکى 

استخوان را کم مى کند.
مفید براى دیابت

بادمجان مى تواند قند خون را کنترل کند، زیرا فیبر زیادى 
دارد. فیبر، از ســرعت هضم مى کاهد و جذب قند را ُکند 
مى کند. شاخص گلیسمى پایین بادمجان باعث مى شود 
غذاى مفیدى براى دیابتى ها باشد، چون باعث افزایش 

ناگهانى قند خون نمى شود.
کمک به مشکالت گوارشى

مهمترین ماده مغذى براى یک رژیم غذایى متعادل، فیبر 
است که بادمجان به مقدار زیادى از آن را داراست. وارد 
کردن بادمجان به رژیم غذایى، راهى است بسیار سودمند 
براى جلوگیرى از مشکالت گوارشى که عملکرد سیستم 
گوارش را با عمــل کردن به عنوان یــک ملین طبیعى 
افزایش مى دهد. آنتى اکســیدان ها، فیبر و محتواى آب 
موجود در بادمجان به پیشــگیرى از التهاب در سیستم 
گوارش کمک مى کند و ضمنًا براى رفع یبوست سودمند 

است.

سنبل الطیب براى دوران یائسگى بسیار مفید است. 
تحقیقات نشــان مى دهد که مصرف تا 15 میلى 
گرم ریشه سنبل الطیب در روز براى هشت هفته 
مى تواند عالیم یائســگى، به ویژه گرگرفتگى در 

زنان یائسه را کاهش دهد.
 ســنبل الطیب براى رحم و درمان درد پریود مفید 
اســت و گیاهى آرام بخش و ضد اسپاسم طبیعى 
است؛ به این معنى که اسپاســم و انقباض شدید 
عضالت رحم در دوران قاعدگى را کاهش مى دهد 

و به درمان درد شدید پریود کمک مى کند.

حمید محسن زاده، متخصص غدد و متابولیسم اظهار 
کرد: دیابت حاملگى، هایپرگلیسمى است با مقدار قند 
خون باالتر از حد نرمال، اما پایین تر از مقدار تشخیص 
دیابت و در دوران باردارى اتفــاق مى افتد. وى افزود: 
زنان مبتال به دیابت حاملگى در معرض خطر عوارض 

در دوران باردارى و زایمان هستند.
این متخصص غدد و متابولیســم بیــان کرد: دیابت 

با گذشــت زمان مى توانــد به قلب، 
عروق خونى، چشم، کلیه و اعصاب 
آسیب برساند و همچنین خطر ابتال به 
بیمارى قلبى و سکته مغزى را افزایش 
مى دهد. وى ادامه داد: در درجه اول 
بیمارى قلبى و سکته همراه با کاهش 
جریان خون و آسیب هاى عصبى در 
پا، احتمال زخم پاى دیابتى، عفونت 
و نیــاز احتمالى براى قطــع اندام را 

افزایش  مى دهد.
وى با اشاره به کورى چشم به عنوان 

یکى از عوارض دیابت، افزود: کورى به دلیل آســیب 
طوالنى مدت به عروق خونى کوچک در شبکیه چشم 
رخ مى دهد و یک درصد از کورى جهان را مى توان به 
دیابت نســبت داد. وى افزود: دیابت همچنین از علل 
اصلى نارسایى کلیه اســت و خطر کلى مرگ در میان 
افراد مبتال بــه دیابت، حداقل دو برابــر خطر ابتال به 

همساالن خود بدون دیابت خواهد بود.
محســن زاده با تأکید بر اینکه براى کاهش بار دیابت 
باید در مرحله اول ســعى در پیشــگیرى این بیمارى 

کرد، گفت: ثابت شده است که تغییرات ساده در سبک 
زندگى، در جلوگیرى یا به تأخیر انداختن شروع دیابت 
نوع 2 مؤثر اســت و براى کمک به جلوگیرى از ابتال 
به دیابت نوع 2 و عوارض آن، مــردم باید مواردى را 

رعایت کنند.
وى با اشاره به اینکه دستیابى به وزن نرمال بدن و حفظ 
آن و افزایش میزان فعالیت بدنى در پیشگیرى دیابت 

مؤثر است، گفت: بدین منظور حداقل 30 دقیقه فعالیت 
بدنى با شدت متوسط، به طور منظم حداقل پنج روز در 

هفته باید انجام شود.
این متخصص غدد و متابولیسم بیان کرد: پیروى از یک 
رژیم غذایى سالم شامل سه تا پنج وعده مصرف میوه 
و سبزى ها در روز و کاهش مصرف قند و چربى هاى 
اشــباع، اجتناب از مصرف دخانیات و سیگار کشیدن، 
خطر ابتال به بیمارى هاى قلبــى و عروقى و دیابت را 

کاهش مى دهد.

عارضه خارش پیشانى مى تواند ناشى از محرك هاى 
مختلف انسانى و طبیعى باشد.

خارش پیشانى معموًال موقتى اســت اما مى تواند 
بسیار آزاردهنده باشد و فرد را به خراشیدن پوست 

خود متمایل کند. 
عفونت ها، مشکالت روانى و محرك هاى خارجى 
همگى مى توانند از علل احتمالى خارش پیشــانى 
باشــند. این مشکلى اســت که فرد باید خود آن را 

تشخیص دهد. 
علل خارش پیشانى 

1)سربندها و پیشانى بندها: 
کاله کاسکت ها، کاله ها، سربندها و دستمال سرها 
پوشش هاى رایجى براى سر هستند که مى توانند 
منجر به خارش پیشانى شوند. گرماى به دام افتاده به 
دلیل پوشیدن سربند و واکنش طبیعى پوست سر به 

پارچه، دلیل خارش پیشانى است.
2)حساسیت ها: 

هر خارش پوستى در ناحیه پیشانى مى تواند به دلیل 
حساسیت باشد. حتى اگر هیچگونه حساسیت خاصى 
نداشته باشید، ممکن است به دلیل حساسیت فصلى 
باشــد. صورت خود را مرتب تمیز کنید تا هر گونه 
عامل محرك باقیمانده روى پوست تان که باعث 
خارش مى شود،  زدوده شود. همچنین براى احتیاط 
بیشــتر تماس خود را با هر گونــه محرك اضافى 

محدود کنید.
3)کمبود بهداشت یا خشکى پوست:  

افرادى با پوست هاى خشک، احتمال بیشترى براى 
ابتال به آکنه و خارش پیشانى دارند. براى اجتناب از 
این خارش ها، پوست خود را به طور منظم مرطوب 
کنید یا براى دریافت پمادهاى تجویزى مناسب به 

پزشک متخصص مراجعه کنید.
4)محصوالت مراقبت از مو: 

رنگ  موها، شامپوها، اســپرى هاى مو و موس ها از 
محصوالت رایج مراقبت مو هستند که باعث خارش 
پوست  پیشانى مى شوند. بیشــتر این محصوالت 
حاوى مواد شیمیایى هستند که ممکن است باعث 
خشکى، خارش و تحریک پوست سر و پیشانى شوند.  
در صورتى که خارش پیشانى با بثورات پوستى همراه 
باشد، ممکن است به دلیل آفتاب سوختگى، نیش 
حشرات، استرس یا بیمارى هاى عفونى مانند آبله 

مرغان، سرخک یا عفونت قارچى باشد. 
درمان خارش پیشانى

از جمله داروهاى خانگى کــه مى توانند به رهایى 
از عارضه خارش پیشــانى منجر شوند، مى توان به 
جوش شیرین، بســته هاى یخ، صابون هاى مالیم 
و مرطوب کننده ها اشاره کرد. همچنین مى توان از 
آنتى هیستامین هاى بدون نیاز به نسخه استفاده کرد. 
به عالوه توصیه مى شــود که از گرفتن دوش آب 
داغ، استفاده از لوسیون هاى معطر، قرار گرفتن در 
معرض گرماى بیش از حد، صابون ها و شامپوهاى 
تحریک کننده، تماس با عوامل آلرژى زا و نور بیش 

از حد خورشید اجتناب کنید. 
خارش پیشانى در دروان باردارى نیز شایع است. این 
امر به دلیل تغییرات مختلف و عدم تعادل هورمونى 

است که در دوران باردارى رخ مى دهد.

اگر در تالش براى کاهش وزن خود هستید، به این نکته 
توجه داشته باشید که تحقق این هدف مى تواند روندى 
پیچیده و خسته کننده باشد. رژیم غذایى یکى از عناصر 

کلیدى براى کاهش وزن محسوب مى شود.
در شرایطى که برخى مواد غذایى مى توانند سوخت و ساز 
بدن را افزایش دهند و به کاهش وزن کمک کنند، برخى 
مواد غذایى نیز وجود دارند که مى توانند ســفر شما براى 

دستیابى به وزن دلخواه را طوالنى تر سازند.
غذاهاى حاوى امولسیفایرها

بسیارى از غذاهاى فرآورى شــده مانند بستنى، مایونز، 
مارگارین، شکالت و سوسیس حاوى امولسیفایرها هستند 
که این مواد شیمیایى به ترکیب مواد تشکیل دهنده اى که 
به خوبى با یکدیگر ترکیب نمى شوند (به عنوان مثال آب 
و روغن) کمک مى کنند. همچنین امولسیفایرها به حفظ 
تازگى، جذابیت ظاهرى و پیشگیرى از کپک زدن غذاها 
کمک مى کنند. در شرایطى که به نظر بى خطر مى رسند، 
مطالعه اى نشان داد که مصرف این مواد شیمیایى ممکن 
است در باکترى هاى روده تغییر ایجاد کند، محرك التهاب 

باشد و خطر چاقى و بیمارى قلبى را افزایش دهد.
تا حد امکان به جاى اســتفاده از غذاهاى فرآورى شده، 
مصرف میوه ها و ســبزیجات تازه، تخم مرغ هاى تازه 
مزرعه اى، حبوبات، مغزهاى خوراکى و دانه هاى خوراکى 

را مد نظر قرار دهید.
غذاهاى حاوى مونوسدیم گلوتامات

مونوسدیم گلوتامات (MSG) یک افزودنى براى بهبود 
عطر و طعم است که استفاده از آن در فست فود، غذاهاى 
چینى، نودل ها، غذاهاى کنسروى، گوشت هاى فرآورى 

شده و بسیارى غذاهاى بسته بندى شده رایج است.
مصرف منظم غذاهاى سرشار از مونوسدیم گلوتامات با 

افزایش وزن و همچنین بسیارى مشکالت سالمت دیگر 
پیوند خورده است.

از دیگر شــرایط مرتبط با مصرف مونوسدیم گلوتامات 
مى توان به فیبرومیالژیا، کبد چرب و سمیت کبدى، قند 
خون باال، آسم، کلسترول باال، پرفشارى خون، اختالالت 
مغز و اعصاب، اختالالت گوارشــى و سندروم متابولیک 
اشاره کرد. مونوسدیم گلوتامات مى تواند خود را در پوشش 
بیش از 40 نام مختلف پنهان کند. از نمونه هایى که ممکن 
است به حضور آن اشاره داشته باشند مى توان به گلوتامات، 
هرچیز هیدرولیز شــده، عصاره مخمر، ژالتین، پروتئین 
سویا، سویا یا پروتئین آب پنیر، سس سویا، کلسیم یا سدیم 

کازئین اشاره کرد.
مصرف مواد غذایى که کمترین فرآورى را پشــت ســر 
گذاشته و ادویه هاى ساده به آنها اضافه شده است را مد نظر 
قرار دهید. حتى مى توانید عطر و طعم وعده هاى غذایى 
خود را با فلفل چیلى بهبود ببخشید تا از فواید متابولیکى 
اضافه بهره مند شوید. مطالعات بسیارى نشان داده اند که 
کپسایسین موجود در فلفل به افزایش سوخت و ساز بدن 

کمک مى کند.
شیرین کننده هاى مصنوعى

افراد بسیارى از جایگزین هاى قند بدون کالرى به عنوان 
یک ابزار کاهش وزن اســتفاده مى کنند اما این شیرین 

کننده ها ممکن است اثرى معکوس داشته باشند. 
مصرف منظم قند افزوده شــده براى سالمت شما و فرو 
نشاندن هوس هاى شیرینى مفید نیســت و بهتر است 
مصرف میوه ها، دارچین، کره هاى آجیل یا سیب زمینى را 

به عنوان روشى طبیعى مد نظر قرار دهید.
کربوهیدرات هاى پاالیش شده

مصرف یک رژیم غذایى سرشــار از کربوهیدرات هاى 

پاالیش شده مانند پاستا، نان، شیرینى، افزایش قند خون 
را موجب مى شــود که لوزالمعده را براى کمک به حذف 
قند اضافى از خون به ترشح انسولین تحریک خواهد کرد. 
گوارش و جذب سریع تر غذا در ادامه مى تواند موجب افت 
شدید انرژى شود و در بلند مدت به ســوخت و ساز شما 

آسیب وارد کند.
مصرف کربوهیدرات هاى پیچیده شامل غالت کامل و 
ســبزیجات را مد نظر قرار دهید. آنها حاوى فیبر هستند 
که آهنگ گوارش را کند ساخته و نرخ سوخت و ساز را در 

سطحى مناسب حفظ مى کند.
محصوالت کم چرب

بسیارى از ما فکر مى کنیم که محصوالتى با برچسب «کم 
چرب» مى توانند به روند کاهش وزن کمک کنند. این در 
تئورى منطقى اســت، زیرا هر گرم چربى دو برابر کالرى 

بیشتر نسبت به پروتئین ها و کربوهیدارت ها دارد. 
به جاى پرهیز از مصرف چربى، ســوخت و ســاز خود را 
مى توانید با مصرف چربى هاى مفید از قبیل اســیدهاى 
چرب امگا3 که در ماهى هاى سالمون، تن، خالمخالى و 
دیگر ماهیان آب هاى سرد یافت مى شوند، بهبود ببخشید.

نوشیدنى هاى گازدار
نوشــیدنى هاى گازدار حاوى شــربت ذرت با فروکتوز 
باال(HFCS)  هســتند و مى توانند موجب ســندروم 
متابولیک شوند. این سندروم گروهى از شرایط پرفشارى 
خون، قند خون باال، چربى بیشر دور کمر را شامل مى شود 
که خطر بیمارى قلبى، ســکته مغزى و دیابت را افزایش 

مى دهند.
زمانى که فروکتوز به اندازه اى مشــابه با قندهاى دیگر 
مصرف شود، آثار مخرب بیشترى روى سوخت و ساز بدن 

دارد و بر همین اساس ممکن است به چاقى منجر شود.

بیمارى هایى که همراه با دیابت به سراغتان مى آید

«نخودآب» یکى از غذا هاى سنتى اصفهان و حاوى 
ویتامین هــاى A، B، C، E، K، کربوهیــدرات، 
سدیم، پتاســیم، منیزیم، منگنز، کلســیم، پروتئین، 
اسیدفولیک، فوالد، اسیدآمینه تریپتوفان، آهن، روى 

(زینک)، سلنیوم، فسفر، فیبر، امگا 3 و... است.
حیدرعظمایى، محقق و پژوهشگر طب سنتى درباره 
مهمترین خــواص این غذاى محلى گفــت: یکى از 
مهمترین خواص نخودآب اصفهان، تأثیر چشــمگیر 
آن در درمان نابارورى اســت. وى افــزود: نخودآب 
پروتئین بســیار باالیى دارد و موجب تقویت عمومى، 

افزایش انرژى و عضالنى شدن بدن مى شود و براى 
ورزشکاران، مخصوصاً بدنسازان بسیار مفید است.

عظمایى بیان کرد: تقویت حافظــه، تقویت بینایى، 
پاکســازى کبد و کلیه، کنترل دیابت، کنترل اشتها و 
کاهش وزن از دیگر خواص این غذاى بى نظیر است. 
وى گفت: نخودآب اصفهان به علت داشــتن آهن و 
اســیدفولیک، موجب افزایش گلبول هاى قرمز خون 
و رفع کم خونى مى شــود و براى زنان باردار و جنین 

مفید است.
این محقق و پژوهشــگر طب سنتى اظهار کرد: یکى 
دیگر از خواص نخودآب، کاهش کلسترول بد خون، 
جلوگیرى از تجمع چربى در عــروق و کاهش خطر 
ابتال به بیمارى هاى قلبى و سکته است. عظمایى بیان 
کرد: این غذا داراى انــواع ویتامین ها و امالح معدنى 
مفید است و تأثیرى چشــمگیر در تقویت، طراوت و 
جوانسازى پوست و مو دارد. وى بیان کرد: اسیدآمینه 
تریپتوفان در این غذا موجب ساخت هورمون سراتونین 
در دســتگاه گوارش و خون مى شود و نشاط آور است 
و باعث پیشگیرى از اســترس، اضطراب و افسردگى 

مى شود.

پیشگیرى از سکته هاى قلبى با «نخودآب» 

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت، با 
اشاره به مشکالت تغذیه اى در جنس مذکر، گفت: 59 
درصد مردان 45 تا 60 ساله کشور دچار کمبود ویتامین 

D هستند.
زهرا عبداللهى با بیــان اینکه الگوى 
غذایى مردان مطلوب نیســت، افزود: 
مطالعات نشان مى دهد الگوى غذایى 
مردان مناسب نیســت، بطوریکه 17 
درصد مردان باالى 18 سال حداقل دو 
بار در روز میوه مى خورند و 40 درصد 
مردان روزانه سه واحد سبزى مصرف 
مى کنند. وى با عنوان این مطلب که 
مردان باالى 18 سال 75 درصد اضافه 
وزن و چاقى دارند، ادامه داد: 40 درصد 

مردان باالى 45 سال در کشــور مبتال به فشار خون و 
کلسترول باال هســتند که یکى از علل مهم آن تغذیه 
نامناسب است. همچنین اضافه وزن پسران سنین 7 تا 
18 سال در حدود 22 درصد بیشتر از دختران در این سنین 

است. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
با بیان اینکه حدود 59 درصد مردان 45 تا 60 ساله دچار 
کمبود ویتامین D هستند، گفت: میزان کمبود ویتامین 

D در مردان 14 تا 20 ساله 58 درصد است. این در حالى 
اســت که کمبود ویتامین D خطر پوکى استخوان را 
افزایش داده و عدم کمبود آن نقش مهمى در پیشگیرى 

از بیمارى هاى غیر واگیر دارد.

59 درصد مردان ایرانى 
دچار کمبود ویتامین D هستند

6 فایده بادمجان براى سالمتى

فشارخون باال باعث اعمال فشــار اضافى بر رگ هاى 
خونى و سایر اندام هاى حیاتى بدن مى شود. 

چاى ترش، چاى روزل یا چاى قرمز که از کاسبرگ گیاه 
چاى ترش تهیه و در بســیارى از مناطق دنیا به صورت 

نوشیدنى گرم یا سرد مصرف مى شود، در کاهش خطر 
بیمارى پر فشــارى خون که به «قاتل خاموش» هم 
شهرت دارد، بســیار مهم اســت. چاى ترش مى تواند 
فشارخون را به 11/7 روى 10 برســاند. این نوع چاى 
حاوى آنتى اکسیدان هایى است که تأثیر ضدفشارخون 
دارند. اگر مى خواهید تأثیرات مثبت این نوع چاى را روى 

فشارخون خود دریابید، باید آن را روزانه مصرف کنید.
اگر فشــارخونتان باالســت، رژیم غذایى شما یکى از 
راه هاى اصلى است که مى توانید به واسطه آن، فشارخون 
خود را کاهش دهید. تغییر رژیم غذایى به همراه تغییرات 
مناسب در ســبک زندگى و حمایت هدفمند تغذیه اى، 
نه تنها باعث کاهش فشــارخون مى شود بلکه تأثیرات 
قابل توجهى روى ســالمت قلبــى عروقى تان خواهد 

داشت.

کدام چاى در کاهش فشارخون تأثیر بیشترى دارد؟
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 دشوار مى سازند
غذاهایى که کاهش وزن را

بهترین شــیر براى نوزاد تازه متولد شده، شــیر مادر است. 
شــیرخواران باید حداقل چهار ماه و ترجیحًا شش ماه اول 

زندگى فقط با شیر مادر تغذیه کنند.
 در موارد زیر شــیرمادر نقش محافظت براى شیرخوار ایفا 
مى کند، این موارد شامل اسهال، عفونت گوش میانى، عفونت 
ادرارى، عفونت خون، بوتولیسم شیرخوارگى و انتروکولیت 

نکروزان است.  در عین حال در برخى موارد توصیه مى شود 
مادر به نوازد خود شــیر ندهد. این موارد شامل ابتالى مادر 
به ایدز، ابتالى مادر به سل، نوزادى که از مادر مبتال به آبله 
مرغان متولد مى شود، ویروس تب خال، شیمى درمانى، مادر 
داراى مشکالت عصبى- روانى جدى و ابتالى شیرخوار به 

بیمارى هاى متابولیک است.

در چه مواردى نباید مادر به نوزاد شیر دهد؟

علل و درمان  خارش 
پیشانى

سنبل  الطیب
 چه خواصى دارد؟
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و فیبر زیادى دارد که باعث مى شــود ترى گلیســرید و

شده و از ســالمت قلبکلسترول بدن تنظیم 
محافظت شود.

ىر ر ى ول یر
فیبر غذایى موجود در بادمج
گوارش پاکسازى کرده و از

مى کند.
کمک بهکاهش وزن
بادمجان کم کالرى و ُپر فیبر

کاهش وزن مفید باشد. اینص
احساس سیرى به شما مى د
مى کاهد. ضمنًا بادمج
کاهش وز

ب

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

او آفریننده جهان اســت و وارث آن. چون جهان از میان برود باقى خواهد 
بود. خداوند آفریدگان و روزى دهنده آنان، خداوند خورشید و ماه، که 
به میل و اراده او از پى هم روانند. هر تازه اى را کهنه سازند و هر دورى 
را نزدیک گردانند. روزى بندگان خود را میانشان تقسیم کرده و آثار و 
اعمالشان را حساب کرده و شــمار نفس هایشــان را مى داند و از نگاه هاى 

موال على (ع)دزدیده شان آگاه است.

آگهى فروش امالك بصورت مزایدهآگهى فروش امالك بصورت مزایده          سازمان اموال و امالك ستاد                                                
برگزاري هشتادونهمین  مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب 
به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان محترم  خرید امالك می توانند از روز سه شنبه  مورخ 97/12/14 تا  پایان  
روز شنبه مورخ 97/12/25 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روز یکشنبه مورخ 97/12/26 از ساعت 8 الی 
10/45صبح (صرفًا در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده 

به محلهاي ذیل و نیز  (وب سایت به نشانى www.ssa-s.ir)مراجعه نمایند.
مالحظات:

1-  اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک رمزدار در وجه ستاد اجرایى فرمان امام 
(ره) به کد شناسه ملى 14003127610 بدون پشت نویسى به میزان 5٪ قیمت پایه ملک در روزهاي  سه شنبه مورخ  97/12/14 
الی  شنبه  مورخ 97/12/25    و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز 

یکشنبه مورخ 97/12/26  از ساعت 8 الی 11 صرفًا در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالك و اراضی که مسئولیت 
رفع تصرف و اعمال ید مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک به 

حصه نقدي (پیش پرداخت) اضافه خواهد شد.

تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید 
اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول روبرو  می گردد.

3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده و نمونه فرم مبایعه نامه الزامی می باشد.
4-پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5-اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى 
است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى 

حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد
6-شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که ســهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده 

ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)
7-بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز یکشنبه  مورخ 97/12/26 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان واقع در  

خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40 ، وبه طورهمزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
8-کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

9-شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفًا تا  ساعت 10/45 صبح روز  یکشنبه  مورخ 97/12/26 درمحلهاي 
تعیین شده می باشد.

10-ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (دوشنبه  مورخ 97/12/27) در 
محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

تخفیف پرداخت نقديحصه غیر نقدي(باقیمانده در اقساط ...)زمان تحویل ملکحصه نقدي (پیش پرداخت)شرایط پرداخت (گروه)
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

مهلت شرکت در مزایده از روزسه شنبه  مورخ 97/12/14 تا ساعت 11 روز یک شنبه مورخ  97/12/26 مى باشدلیست امالك ( به شرح ذیل )

روزنامه
سه شنبه :   مورخ  1397/12/14 روزنامه جام جم                                      شنبه  مورخ 1397/12/18 روزنامه جام جم                                                      سه شنبه:   مورخ 1397/12/21 روزنامه جام جم              سراسرى
                           چهارشنبه :  مورخ 97/12/15 روزنامه نصف جهان                                                                                یکشنبه: مورخ 97/12/19  روزنامه اصفهان  زیبا                                     استانى

اصفهان –خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40                                         تلفن :3-36283540                   نمابر :36283544دفتر فروش

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 

(ششدانگ)
متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 

پرونده آدرس ردیف 
روزنامه

فاقد آب و تکمیل فرم الحاقیه  الزامى است .  د 180/000/000/000 *** 1821497 خارج از محدوده 
قانونى شهر  زمین 1499 شاهین شهر -جاده جهاد آباد-بعد از اراضی تعاونی 

دادگستري -حدفاصل کمربندي و اراضی جهاد نصر   1

متشکل بر سه قطعه محصور بوده و تکمیل فرم الحاقیه  الزامى 
است د 82/000/000/000 5272 40878,75 باغات کشاورزى ساختمان و 

زمین 331 خمینی شهر- بلوار امیرکبیر -خیابان 36 -باغ و کارخانه موزائیک 
سازي   2

مورد واگذاري37,5حبه از 72 حبه ششدانگ و تکمیل فرم 
الحاقیه  الزامى است د 26/000/000/000 *** 4750 صنعتى زمین 1047 بزرگراه آزادگان-شهرك صنعتی محمود آباد - خیابان 26 

روبروي آجر مجوف-قطعه شماره 1   3

مورد واگذاري 155358,88 سهم مشاع از شش دانگ  وتکمیل 
فرم الحاقیه  الزامى است  د 20/000/000/000 *** 201472,56 خارج از محدوده 

قانونى شهر زمین 1518 اتوبان تهران اصفهان -شاهین شهر -بعد از پل ولیعصر   4

مورد واگذاري 29,015 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکیت 
وتکمیل فرم الحاقیه  الزامى است د 2/750/000/000 100 71 تجارى مغازه 895 اصفهان - خیابان عبدالرزاق-انتهاي بازار بزرگ- روبروي 

پاساژفیضمند-قطعه 2   5

مورد واگذاري 24,985حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکیت 
وتکمیل فرم الحاقیه  الزامى است د 2/370/000/000 100 71 تجارى مغازه 1284 اصفهان - خیابان -عبدالرزاق-انتهاي بازار بزرگ- روبروي 

پاساژفیضمند-قطعه یک 6

پارلمان شــهرى نجــف آبــاد میزبان شــهردار 
نجف آباد، قائم مقام شــهردار، معاونین و جمعى از 
مدیران ستادى بود که دومین برنامه راهبردى پنج 

ساله شهر نجف آباد را ارائه کردند.
در این جلسه، شهردار نجف آباد درباره رویکرد برنامه 
محور شهردارى و عمل به آن سخن گفت و پس از 
آن قائم مقام شهردار توضیحاتى درباره روند تدوین 
برنامه ارائه کرد و ســپس، «مرادى»، مدیر برنامه و 
بودجه و نوسازى ادارى درخصوص جزییات برنامه 
صحبت کرد و پاسخگوى سئواالت اعضاى شوراى 

اسالمى  شهر در این خصوص بود.

این برنامه که به اهتمام دفتر برنامه، بودجه و نوسازى 
ادارى به مدت یکسال با همکارى همه کارشناسان، 
معاونت ها، مناطق و سازمان هاى شهردارى تهیه و 
تدوین شده است شــامل ماموریت، چشم انداز، 13 
هدف، 53 استراتژى و راهبرد، 226 سیاست و برنامه 

و 863 پروژه و طرح و فعالیت است.
 تغییر و تحوالت گســترده امــروز در عرصه هاي 
مختلف مدیریت شــهري، ضرورت بهره گیري از 
ابزارهاي نوین را براي مدیران شــهري دو چندان 
می  کند که ایــن تغییرات در بخــش هاي مختلف 
شامل ســاختار و کارکردهاي شهر، افزایش آگاهی 

و انتظارات شــهروندان، تعــدد و افزایش نیازهاي 
شــهروندان و پیچیده تر شــدن تصمیمات مشهود 

است.
پس از تدوین و اجراى موفق اولین برنامه راهبردى 
پنج ساله شــهردارى نجف آباد با عنوان «گام هاى 
توسعه در نجف آباد» براى بازه زمانى 1391 تا 1395 
مجموعه حاضر دومین برنامه پنج ســاله شهرداري 
نجف آباد با عنوان «نجف آبــاد 1400» را طراحى 
کرده که براي دوره زمانــی 1396 تا 1400 تدوین 

گردید.
فرآیند تدوین دومین برنامه راهبردى پنج ساله شهر 

نجف آباد در چارچوب تحقق چشم انداز 1404 شهر 
از آبان ماه 1396 آغاز شد.

 تدوین برنامه مذکور در شــهرداري نجــف آباد با 
مشــارکت تمامی بخش هاي مختلف شهرداري و 
با صرف یک سال فعالیت مستمر و هزار و 100 نفر 

ساعت کار کارشناسی به ثمر رسیده است.
در این فرآیند با بازنگرى و تایید چشم انداز، ماموریت 
و اهداف کالن، به بررســى نقاط قــوت و ضعف و 
فرصت هــا و تهدیدهاى موجود پرداخته شــد و بر 
اســاس آن راهبردهایى علمى براى تحقق اهداف 
در پنج حوزه کلى ستادى، خدمات شهرى، فرهنگى 

و اجتماعى، معمارى و شهرســازى و حمل و نقل و 
ترافیک تدوین شد.

 در ادامه، سیاست ها و برنامه هاى الزم براى تحقق 
این راهبردها تعیین و طرح ها و پروژه هاى اجرایى 

الزم تعریف گردید.
این برنامه، برنامه اى توسعه اى و درون زا  است که 
منطبق با نیازهاى شهر نجف آباد و پیش بینى  نیازها 

به مدت پنج سال تدوین شده است.
 با توجه به ویژگى هاى عدالت محورى، واقع بینى 
و انطباق با شــرایط روز، در این برنامه  تالش شده 
است توســعه در همه مناطق و نواحى شهرى و در 

حوزه هــاى ســتادى، خدمات شــهرى، فرهنگى 
اجتماعى، معمارى و شــهر ســازى، حمل و نقل به 

صورت متوازن با طرح هاى توسعه اى تعریف شود.
از دیگر ویژگى هاى دومین برنامه میان مدت شهر 
و شهردارى نجف آباد، رویکرد تلفیقى آن است که 
عالوه بر تکیه بر عنصر علمى، از تجارب و دیدگاه هاى 

کلیه کارشناسان شهردارى نیز بهره برده است.
 از سوى دیگر، ساز و کارهاى ارزیابى و پایش برنامه 
نیز پیش بینى شده است که امید است اجرا و ارزیابی 
و پایش مستمر آن نیز با همکاري تمامی بخش هاي 

مختلف صورت گیرد.

بررسى دومین برنامه راهبردى 5 ساله نجف آباد در شوراى اسالمى این شهر


