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خواص خوردن سیر ناشتاراه اندازى اتاق انجمن اولیا و مربیان در مدارسواکنش ها به عرضه «هزارپا» ادامه داردروایت جدید از 4 ساعت حضور «بشار اسد»  در تهران  ذوب آهن حکم جلب فتحى را مى گیرد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عوارض
 آجیل بو داده 
براى سالمت

یک گام دیگر تا تشکیل استان «اصفهان شمالى»
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مردم در مورد 
اجراى عدالت نگرانند

برنامه تحویل سال شبکه 2 
با ژیال صادقى

کاهش 50 درصدى 
تقاضاى خرید گوشت

شب هاى5
 نصف جهـان 
نورانى مى شود

یک دکتراى تغذیه گفت: مبتالیان به بیمارى هاى 
مزمن غیرواگیر مى توانند با رعایت نکاتى، آجیل خام 

را به مقدار محدود مصرف کنند.فرهاد وحید درباره 
آجیل بو داده بیان کرد: براى بو دادن آجیل اغلب از 

نمک هاى غیرُیددار استفاده مى شود... 

مدیرعامل ســازمان زیباســازى شــهردارى 
اصفهان از نصب 20 المان نورى در سطح شهر 
اصفهان خبر داد و گفت: این المان ها، در آستانه 
فرارسیدن سال نو در محورهاى اصلى شهر نصب 

مى شود.
حســن مؤذنى اظهارکرد: المان هاى نورى مهیا 
شــده براى نوروز 98 در خیابان هــاى چهارباغ 
باال، چهارباغ پایین و مناطق 15 گانه شهردارى 
اصفهــان نصب مى شــود و شــهروندان از 27 
اسفندماه مى توانند از زیبایى این المان ها استفاده 

کنند.

4

گشت هاى ویژه علیه گرانفروشى شب عیدگشت هاى ویژه علیه گرانفروشى شب عید
مدیرکل تعزیرات استان اصفهان: به علت گستردگى حجم بازار، مردم باید در امر مقابله با تخلفات مشارکت داشته باشندمدیرکل تعزیرات استان اصفهان: به علت گستردگى حجم بازار، مردم باید در امر مقابله با تخلفات مشارکت داشته باشند

3

طرح 33 نماینده مجلس از جمله 4 نماینده استان اصفهان دیروز اعالم وصول شد

در حاشیه اخراج مدافع ذوب آهن 

هادى محمدى به دلیل پست جنجالى که با پیراهن تراکتورسازى در 
فضاى مجازى منتشر کرده توسط منصوریان از لیست بازى با النصر 

عربستان کنار گذاشته شده بود.
 تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان یکى از سه نماینده ایران در آسیا بعد از 
هفته ها ناکامى توانست در ورزشگاه امام رضا(ع) با تک گل ارسالن 

مطهرى به برترى برسد تا ...

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در استقبال از نوروز؛

این گیاه را نخرید؛ 
سرطان زاست

رزرو بودن 80 درصد هتل ها و مهمانپذیر هاى 
استان براى نوروز

3

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

امور پیمانهاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

نوبت اول

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)  واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس ww.setadiran.ir انجام خواهد شد 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/12/21 مى باشد.
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1397/12/28

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1398/01/25 زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 
8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1398/01/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس 
اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت 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 در تهران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبت نام در اصفهان: 5- 03132645870 (داخلى 

(3299
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اصالح شبکه روشنایى شهرك صنعتى رامشه (شماره 200971281000096 در سامانه 
ستاد) (تجدید)

مبلغ برآورد اولیه: 7/015/561/445 ریال و بر اساس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار 
طرح جارى)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 350/779/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته نیرو

مدت اجرا: 4 ماه
موضوع مناقصه: خرید، حمل و اجراى خط انتقال، شبکه توزیع و مخزن 250 مترمکعبى آب ناحیه صنعتى گلستان 

(شماره 200971281000097 در سامانه ستاد) (تجدید)
مبلغ برآورد اولیه: 11/169/471/316 ریال و بر اساس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار 

طرح جارى/ عمرانى به صورت اسناد خزانه اسالمى)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 558/474/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب
مدت اجرا: 12 ماه

موضوع مناقصه: تکمیل محوطه ســازى شــهرکهاى صنعتى اردســتان، زواره و ناحیه صنعتى مهاباد (شماره 
200971281000097 در سامانه ستاد) (تجدید)

مبلغ برآورد اولیه: 6/564/480/836 ریال و بر اساس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار 
طرح جارى/ عمرانى به صورت اسناد خزانه اسالمى)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 328/225/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى

مدت اجرا: 6 ماه

پایان زود هنگام پایان زود هنگام 
برند تجارىبرند تجارى

«حامد همایون » ؟ «حامد همایون » ؟ 

2

آذرى پادرمیانى مى کند؟

سالپانزدهم /شماره

5

اعتراض سپاهانى ها اعتراض سپاهانى ها 
کار دست اشکان دادکار دست اشکان داد

ى 
خام 

ه 
ز 
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آیت ا... آملى الریجانى، رئیس سابق قوه قضائیه در مراسم 
تودیعش ســخنان قابل تأملى بیان کرد. وى گفت: تعداد 
پرونده ها در دســتگاه قضائى دلیل آن است که مردم امید 
معقول به رسیدگى قضائى دارند واّال آدم عاقل به دستگاهى 
که امید ندارد مراجعه نمى کند. گاهى مى  گویند مردم ناچار 
هســتند اما امید دارند. البته گاهى در خصوص 17 میلیون 
پرونده مغالطه مى شود. هر رجوع یک پرونده است و ممکن 
است فردى ده بار در دستگاه قضائى پرونده داشته باشد. به من 
گزارش داده بودند خانمى در تهران 400 پرونده در دستگاه 
قضائى درست کرده بود و دستگاه قضا موظف به ثبت است. 

ما سارقینى داریم که ده ها پرونده دارند.

آیت ا... آملى الریجانى با اشــاره به شــایعاتى که پیرامون 
خانواده و دخترش وجود دارد، گفت: گاهى دشمن بیرونى و 
جاهل درونى مشکل ایجاد مى کند. دشمن شایعه کرد دختر 
رئیس قوه قضائیه جاسوس است. صبیه ما [هرجا]  مى رفت 
مى گفتند شما از زندان آزاد شــدید. عزیزى از ما حاللیت 
طلبید، من گفتم عهد کردم از کسى که تهمت بزند نمى گذرم 
و کسى را هم که حرف ناحقى را شنید ولى دفاع نکرد، حالل 
نخواهم کرد. چرا وظیفه شرعى خود را انجام نمى دهیم و در 
برابر تهمت ساکت هستیم. برخى از قضات در کانالى بودند و 
تهمتى زدند و یک نفر گفت عجب! دختر رئیس قوه جاسوس 

است. من کسى که تهمت بزند را حالل نمى کنم.

رئیس جدید قوه قضائیه گفت: تمام تالشم آن است که از 
همه ظرفیت فعلى و بالقوه در قوه قضائیه در جهت کاهش 
آالم و مشکالت و احقاق حقوق مردم، اجراى عدالت و 

آنچه مورد خواست مردم عزیز است، استفاده کنم.
حجت االسالم و المســلمین سید ابراهیم رئیسى دیروز 
در آیین تکریم و معارفه رؤساى قدیم و جدید قوه قضائیه 
اظهار کرد: در نظرســنجى هایى که در بین مردم انجام 
شــده، مردم همچنان در مورد اجــراى عدالت نگرانند. 
مطالبه مردم این اســت که در ســطوح مختلف اجراى 
عدالت را بیش از گذشته ببینند؛ لذا اساس تحول قضائى 
باید بر بســتر گام دوم شــکل گیرد. هیچکس در هیچ 

شرایطى در هیچ جایگاهى حق دور زدن قانون و تخلف 
قانونى را نخواهد داشت.

وى ادامه داد: ســال 74 موضوع پرونده 123 میلیاردى 
مطرح بود، مدتى گذشت پرونده دیگرى پیدا شد، مدتى 
دیگر پرونده دیگرى و اخیراً هم پرونده 3000 میلیاردى، 
متهمین آنها با هم متفاوتند اما جنسش یکى است، معلوم 
است ساختارهاى ما اشکال دارد. ببینید اعضاى محترم 
دولت ما باید ساختارهاى فسادزا را در کشور اصالح کنیم 
و  اال هر روز شــاهد بروز یک حادثه و یک پرونده روى 
میز قاضى خواهیم بود، چرا از یک ســوراخ دو بار گزیده 

شویم؟

کسى که گفت دختر من 
جاسوس است را حالل نمى کنم

مردم در مورد اجراى عدالت 
نگرانند

مغایرت با روح کار فرهنگى
دفتر حفظ و نشـر آثار حضـرت آیت ا...    ایسنا|
خامنـه اى در واکنش به حکـم دادگاه ابوالفضل قدیانى 
مبنى بر مطالعه و رونویسى از برخى کتاب هاى مرتبط با 
رهبر انقالب این واکنش را نشان داد: «انتشار آثار مرتبط 
با رهبر معظم انقالب براى آشنایى با رأى و اندیشه و نیز 
زندگى و سـیره اخالقى و اجتماعى معظم له اسـت و به 
کارگیرى آن به عنوان مجازات یک مجرم، بدسلیقگى 
اسـت. دفتر حفظ و نشـر آثار رهبر معظـم انقالب هیچ 
توصیه اى به دادگاه ها براى مطالعـه اجبارى آثار رهبر 
انقالب توسـط محکومـان نـدارد و ایـن کار را مغایر با 

اثربخشى و     روح کار    فرهنگى مى داند.»

پیام تبریک وزیر به سردار
  ایسنا| محمد جواد ظریف در پیامى به سـردار 
قاسم سلیمانى بخاطر دریافت نشان «ذوالفقار»، باالترین 
نشان نظامى کشور به او تبریک گفت. حضرت آیت ا... 
خامنـه اى، فرماندهى معظـم کل قوا روز یک شـنبه به 
سرلشکر پاسدار قاسم سـلیمانى، فرمانده نیروى قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى نشـان «ذوالفقار» اهدا 
کردند. سرلشکر قاسم سلیمانى اولین فرماندهى است 
که پس از انقالب مفتخر به دریافت این نشان شده است.

تجمع  فیضیه شبه معجزه بود 
دبیـر دوم شـوراى عالى    خبرگزارى حوزه |
حوزه هـاى علمیه گفت: تجمع روز یک شـنبه فیضیه، 
شبه معجزه اى بود که با هماهنگى طالب جوان انقالبى 
با بزرگان حوزه انجام شـد. آیت ا... مقتدایـى در دیدار با 
تعدادى از طالب و اسـاتید جـوان حوزه ابـراز کرد: این 
تجمع فیضیه تجربه خوبى براى برنامه هاى بعدى  شد. 
عضو خبرگان رهبرى بیان کرد: ما شما طالب جوان را 
دوست داریم و عزیز ما هستید و شما را به منزله فرزندان 

خود دوست داریم.

علم الهدى آماده باش داد
آیت ا... سید احمد علم الهدى در     خبر آنالین |
جمع زائران راهیان نور در یادمان شهداى هویزه  اظهار 
کرد: همه ما باید از ابتداى سـال 98 براى مقابله، مبارزه 
و خنثى کردن فتنه سال 98 آماده باشیم. دشمنان مدتى 
است که به این فکر افتاده اند که اگر فشارهاى اقتصادى و 
معیشتى بر مردم زیاد شود، خود مردم از جریان انقالب رو 
بر مى گردانند و عمًال توسط خود مردم براندازى انقالب 

را شکل مى دهند.

پاى 8 مدیر وسط است
  روزنامه جمهورى اسالمى | جزئیات 
پرونده فساد پتروشیمى بسیار حیرت انگیز است. یکى 
از نکات این است که سردمداران فساد پتروشیمى پشت 
دو نفر که فرارى هستند و در خارج مشغول خوشگذرانى 
مى باشند (خانم شیخ االسـالمى و آقاى علمى) پنهان 
شـده اند درحالى که در این پرونده، هشـت مدیر دولت 
دهم و فرزندانشان دخالت مستقیم داشتند و آنها نیز باید 

محاکمه شوند.

نامه احمدى نژاد به رئیسى
محمود احمدى نـژاد در نامـه اى به رئیس    بهار|
جدید قوه قضائیه نوشت: بخشـى از احکام در این حوزه 
صرفاً بر اساس برداشت شخصى، تحلیل مقامات قضائى 
و یا تکیه صرف بر گزارش و خواست نهادهاى امنیتى و 
اکثراً بدون مستند قانونى و سند و مدرك و در غیر دادگاه 
سیاسـى و بدون حضور هیئت منصفـه و تحت عناوین 

امنیتى صادر شده است.

شرط تحقق انقالبیگرى 
  آنا| حسن رحیم پور ازغدى در نشست تخصصى 
بیانیـه گام دوم انقـالب اعـالم کـرد: انقالبی گـرى و 
ساختارشـکنى با افراد پیر محقـق نمى شـود. در تاریخ 
اسـالم هم انتخاب حاکم جوانى براى مکه پس از فتح 
این شهر و سپردن فرماندهى بزرگ ترین سپاه اسالم به 

جوان 20 ساله نمونه اى از جوانگرایى است.

خبرخوان
دام زنده وارد نشده 

خارج مى شود!
سیدناصر موسوى الرگانى،    خانه ملت|
نماینده فالورجان و عضو کمیسیون اقتصادى 
مجلس با بیان اینکه قند، شکر، تخم مرغ، مرغ 
و گوشت کاالهایى بوده که مردم روزمره به آن 
احتیاج دارند، تصریح کرد: چرا هر روز باید شاهد 
افزایش قیمت کاالها باشــیم؟ چرا باید دام زنده 
کشور صادر شود؟ حتى اخبارى به گوش رسیده که 
دام وارد کشور مى شود اما از یک کشتى و هواپیما 
تخلیه شده و با یک کشتى و هواپیماى دیگر صادر 
مى شود که این عدم نظارت و کوتاهى مسئوالن 

سبب نارضایتى شدید مردم شده است.

براى تأمین اجتماعى ها، نه
  ایسنا| سرپرســت ســازمان تأمیــن 
اجتماعى اظهار کرد: قطعًا مستمرى ها افزایش 
خواهد یافت ولى چون شوراى عالى کار باید براى 
حداقل حقوق و دستمزد تصمیم بگیرد، ما منتظر 
مى مانیم و بعد از آن میزان افزایش مستمرى ها را 
اعالم خواهیم کرد. محمدحسن زدا درباره افزایش 
400 هزار تومانى حقوق کارمندان و بازنشستگان 
در سال آینده گفت: آن 400 هزار تومان مربوط 
به بازنشستگان کشورى است و میزان افزایش 
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعى فقط با مصوبه 

شوراى عالى کار معین مى شود.

آمار سفر زائران خارجى 
به مشهد

شهردار مشــهد با بیان اینکه    چمدان |
استفاده از دیپلماسى شهرى در دستور کار است 
آمارهایى از زائران خارجى مشــهد اعالم کرد. 
محمدرضا کالئى با تأکید بر عزم جدى مدیریت 
شهرى به مبارزه با فساد در بخشى از اظهاراتش 
به توریست هاى زائرى که سال گذشته به مشهد 
سفر کردند اشاره کرد و گفت: پارسال 4800 زائر 
خارجى به مشهد سفر کردند که 40 درصد از این 
تعداد زائران عراقى بودند. وى افزود: همچنین از 
ابتداى امســال تاکنون 650 هزار عراقى از مبدأ 

براى مشهد ویزا دریافت کرده اند.

مشموالن حذف یارانه 
  تابناك | عضو کمیســیون تلفیق بودجه 
مجلس با اشاره به مصوبه حذف یارانه سه دهک 
باالى جامعه گفت: افرادى که حقوق باالى پنج 
میلیونى مى گیرند و هنوز یارانه دریافت مى کنند، 
افرادى که فوت شــده اند و هنوز یارانه دریافت 
مى کنند جزو سه دهک خواهند بود. رحیم زارع 
دراین باره گفت: سه دهک باالى جامعه با توجه 
به حساب بانکى و اموالى که به نامشان ثبت شده 

است شناسایى مى شوند.

قربانیان چهارشنبه سورى
رئیس ســازمان اورژانس کشور    میزان |
گفت: در چهارشنبه سورى سال گذشته بیشترین 
تعداد فوتى مربوط به استان هاى تهران، اردبیل، 
زنجان و کرج بوده اســت و متأسفانه در حوادث 
سال گذشته تعداد چهار نفر فوت شدند و سه نوع 
معلولیت در افراد ایجاد شــد. پیر حسین کولیوند 
اظهار کرد: در حوادث چهارشنبه آخر سال گذشته 
استان تهران با 900 مورد بیشترین و چهار محال 
 و بختیارى کمترین مراجعه به اورژانس و آسیب را 
داشته است و 30 درصد از مصدومان جزو عابران 

پیاده بوده اند.

آمار تأسفبار
  فارس|  رئیس پلیس راهور ناجا تصریح 
کرد: در ســال جارى بیش از 14 هزار و 800 نفر 
جان خود را به علت تصادف در جاده ها و شهرهاى 
کشور از دســت داده اند و 315 نفر نیز در همین 
مدت ده ماهه در جاده ها مجروح شده و برخى از 

مجروحان نقص عضو دائم شدند.

سینماى ایران در سالى که گذشت میزبان 27/687/158 
نفر مخاطب در کلیه شهرهاى خود بود. این آمار در تهران 
به 13/002/908 نفر مى رسد. با توجه به آمار فوق مى توان 
دریافت که بیش از نیمى از تماشــاگران سینما را اهالى 
شهر تهران به خود اختصاص مى دهند. البته این را نباید 
فراموش کرد که هنوز بسیارى از شــهرهاى کوچک از 

داشتن سالن سینما محروم هستند.
بر اســاس آمار فوق و تعداد مخاطبان کل سینماى ایران 
در سال جارى مبلغ 242/188/169/000 تومان فروش 
به ثبت رسیده که از این مبلغ140/125/086/000 تومان  

به شهر تهران تخصیص دارد.
اما فارغ از اینکه سینما در تهران مخاطب بیشترى دارد و یا 
شهرستان ها در یک نگاه کلى مى توان دریافت که نسبت 

به جمعیت 80 میلیونى کشور آمار بسیار ناامید کننده اى 
به سینما مى روند. این رقم نشــان مى دهد که طى سال 
گذشــته نزدیک به 34 درصد مردم به سینما ها رفته اند. 
البته این رقم تعداد بلیت فروخته شده است یعنى کسانى 

که دو یا سه بار به تماشاى یک فیلم نشسته اند هم به این 
آمار اضافه شده اند.

براى بهتر متوجه شدن آمار بســیار سینما در سال جارى 
مى توان به آمار ارائه شده توسط مرکز آمار مراجعه کرد. بر 
این اساس طى سال گذشته 81 درصد مردم حتى یک بار 
هم به ســینما نرفته اند. این رقم نشان مى دهد که از آمار 
34 درصدى تنها 19 درصد افراد واقعى هســتند و مابقى 

بلیت حاصل تماشاى دو یا سه باره یک فیلم بوده است.
مرکز آمار ایران در سرشمارى سال 95 نیز تعداد افرادى 
که به ســینما مى روند را 25 میلیون نفر یعنى حدود 30 
درصد جمعیت کشور اعالم کرده بود که خود نشان از آن 
دارد که وضعیت سینما نســبت به سال  هاى گذشته بدتر 

هم شده است.

روزنامه «صبح نو» دیروز گزارش اختصاصى از جزئیات 
سفر «بشار اسد» به ایران منتشر کرد که خواندنش خالى 

از لطف نیست:
 صبح دوشنبه ششم اســفند، تهران یک مهمان خاص 
داشت که با اسکورتى کوچک اما قوى و آزموده، فرودگاه 
مهرآباد را به مقصد ساختمانى در مرکز شهر ترك کرد. 
اتومبیل مشکى، حدود ساعت 9 به محل دیدارهاى رهبر 
انقالب در انتهاى خیابان فلســطین رسید و بدون طى 
تشریفات متداول وارد ســاختمان مقصد شد. مهمانان 
دعوت شده به ساختمان دیدارهاى رهبرى که ساعتى 
قبل تر به این دیدار دعوت شــده بودند مى دانستند که 
جمهورى اسالمى میزبان یکى از رهبران بزرگ جبهه 
مقاومت است اما نام او را کمتر حدس مى زدند؛ لحظه اى 
بعد آقاى بشار اسد و سپس فرمانده شهیر سپاه قدس از 
خودرو پیاده شدند. آقاى اســد با یک هواپیماى ایرانى، 
دمشق را به شکلى کامًال محرمانه، به مقصد تهران ترك 
کرده بود. موضوع سفر رئیس جمهورى سوریه از مدت ها 
قبل در دستور کار بود؛ اما روز و ساعتش به شدت، سّرى 
نگه داشته مى شد و شــاید کمتر از انگشتان یک دست 

مى دانستند که او چه زمانى به تهران خواهد آمد. 
اســد بالفاصله بعد از دیدار گرم و صمیمى اش با رهبر 
انقالب، راهى دفتر رئیس جمهورى شــد؛ آقاى حسن 
روحانى یک روز پیش تر در جریان موضوع قرار داشــت 
و دعوت از وزیــر خارجه در اختیار وى بــود. با این همه 
رئیس جمهورى ترجیح داد حتى تا ساعتى قبل از رسیدن، 
موضوع را با کمتر کســى در میان بگذارد و همین امر، 
موجب قرار نگرفتن پرچم ســوریه در هنگام دیدار شد. 
رئیس دفتر رئیس جمهورى به بیرون از ساختمان رفته 
بود و انتظار حضور مهمان ویــژه را از درى غیرمتعارف 

مى کشــید تا ورودش را به اطالع روحانى برساند؛ او نیز 
به درستى مطلع نبود چه کســى قرار است با پاى پیاده 
وارد ساختمان دولت شود. رئیس جمهورى پس از اطالع 
از ورود اســد به محوطه، اتاق کار خود را ترك کرد و در 
راهروى ورودى به استقبال اســد رفت و آنها به گرمى 

یکدیگر را در آغوش گرفتند. تیم همراه اســد نیز بسیار 
محدود بود و نه وزیر خارجه او از این سفر خبر داشت و نه 

سفیرش در تهران.
اســد بعد از دیدار دوم، پس از حدود چهار ساعت حضور 
در پایتخت ایران اسالمى، با ســردار سلیمانى به سمت 

فــرودگاه و با او به دمشــق رفــت؛ تا زمانى کــه او به 
محل استقرار خود در پایتخت ســوریه رسید، عکاسان 
و فیلمبــرداران در قرنطینه قرار داشــتند و بعد از آنکه 
پیغام فرمانده رسید، اطالع رسانى هاى محدود و سپس 

خبررسانى وسیع صورت گرفت.

به گزارش «آنا»، صحن علنى مجلس شوراى اسالمى 
دیروز در جریان ســخنرانى مهدى زاهدى، نماینده 
کرمان در اعتــراض به دیدار چند تــن از نمایندگان 
مجلس با رئیس دولت اصالحات براى دقایقى متشنج 

شد. 
پس از خارج شــدن نماینــدگان از دســتور و ورود 
نمایندگان به نطق، على مطهرى که ریاست جلسه را 
برعهده داشت درخواست کرد که اولویت با نمایندگانى 

باشد که تذکر اصل 75 دارند. 
وقتى محمد مهدى زاهدى در سخنان خود گفت: دیدار 
جمعى از اهالى مجلس با فردى که در فتنه 88  باغى 
در انقالب بوده، حمایت از طغیان اســت، محمدعلى 
وکیلــى در جریان صحبت هاى زاهدى درخواســت 
تذکر کرد و ســخنانى را در اعتراض به صحبت هاى 
زاهدى عنوان کرد. حمایت وکیلى از دیدار نمایندگان با 
رئیس دولت اصالحات باعث شد مجتبى ذوالنورى به 
مطهرى اعتراض کند و کریمى قدوسى هم در اعتراض 
به سخنان وکیلى در جایگاه حاضر شد و بیان کرد که 
رئیس دولت اصالحات این همــه فتنه کرده و باعث 

خون ریزى در کشور شده است. 
مطهرى هم در بحبو حه درگیرى هاى لفظى نمایندگان 
گفت: رئیس دولت اصالحات ممنوع التصویر است نه 

ممنوع المالقات که این هم مجراى قانونى ندارد.
فضاى مجلس به شدت در هم ریخته شده بود و دیگر 
نمایندگان اصالح طلب هم بــراى آرام کردن وکیلى 
که سر زاهدى فریاد مى زد و به او اعتراض مى کرد به 
جایگاه هیئت رئیسه آمده بودند. نمایندگانى از طیف 
اصولگرایى هم براى آرام کردن کریمى قدوســى و 

مجتبى ذوالنورى به جایگاه آمده بودند.

روایت جدید از 4 ساعت حضور «بشار اسد»
  در تهران 

آمار ناامید کننده فروش سینما در سالى که گذشت

بازداشت عامل دستکارى آراء نظرسنجى صداوسیما

رئیس گروه گیاهى سازمان حفاظت محیط زیست، ایرانیان 
را از خرید ســنبل آبى برحذر داشــت و گفت: ســنبل آبى 
سرطان زاست چون ریشــه هاى این گیاه جاذب آالینده ها، 
فلزات سنگین و مواد سمى است. البته این سنبل با سنبل هاى

 زینتى به لحــاظ ظاهــرى و خصوصیات گیاه شناســى 

تفاوت دارد و نباید ســنبل آبى را با سایر ســنبل ها اشتباه 
بگیریم. مریم مغانلو در گفتگو با «ایسنا»، نسبت به خرید سنبل 
آبى در روزهاى نزدیک به سال نو هشــدار داد و اظهارکرد: 
در سال هاى اخیر شاهد فروش گیاه سنبل آبى هستیم که 
متأسفانه به دلیل نبود اطالعات کافى مورد استقبال مردم 

قرار گرفته است و براى تزیین سفره هفت سین و به میمنت 
بهار و سال جدید، مردم اقدام به خرید این گیاه مى کنند  که 
توصیه مى شود از خرید سنبل آبى پرهیز کنند و اگر هم از قبل 
تهیه کردند، آن را در آب هاى آزاد رها نکنند چون به سرعت 

تکثیر مى شود.

این گیاه را نخرید؛ سرطان زاست

احمدى نژاد را تأیید صالحیت نمى کنند

گزارش جنجال دیروز 
در مجلس بر سر یک دیدار 

اصالح طلبانه

عضو مجلس خبرگان:

رئیس پلیس فتاى ناجا با تشریح به نحوه تقلب صورت گرفته 
در نظرسنجى پیامکى صداوسیما میان دو برنامه «نود» و 
«برنده باش»، از دستگیرى یک نفر در این خصوص خبر داد.

ســردار وحید مجید درباره پیگیرى ماجراى تقلب در آراء 
برنامه «برنده باش» در نظرسنجى انتخاب بهترین برنامه 
صداوسیما گفت: کارشناســان پلیس فتا ادله دیجیتال را 
بررسى کردند و در نهایت به شرکتى رسیدند که آن شرکت 
مجرى اصلى، پیمانکار و متولى اصلى سیستم نظرسنجى 
بود. رئیس پلیس فتاى ناجا ادامه داد: نهایتاً متوجه شدیم که 

از لحاظ فنى ثبت امتیاز براى آن برنامه، به صورت اتوماتیک 
و خارج از فرایند انجام شــده که اصطالحاً به آن ریجکس 
مى گویند. وى درباره اقدامات انجام شــده براى برخورد با 
عامالن این اقدام نیز اظهار کرد: با شناسایى آى پى مداخله 
گر به یک نفر رسیدیم که در شرکتى که پیمانکار تولید این 
نرم افزار و فرایند سیستم نظرسنجى بود، مشغول به کار بود 

که این فرد دستگیر شد.
رئیس پلیس فتاى ناجا درباره اینکه آیا این فرد با سازندگان 
برنامه «برنده باش» یا افرادى دیگر ارتباط داشته یا خیر؟ 

گفت: اینهــا همه باید در مرجع قضائى بررســى شــود و 
تحقیقات هنوز در این زمینه ادامه دارد و کامل نشده است.

پیش از این در جریــان انتخاب مردمــى بهترین برنامه 
تلویزیونى جام جم و در حالى که برنامه «نود» صدرنشین 
این نظرســنجى بود، ناگهان آراء برنامه تلویزیونى «برنده 
باش» افزایش چشــمگیرى پیدا کرد و یک شبه جانشین 

شــد، موضوعى که وزیر ارتباطات برنامه «نود»  
را افشا کرد.تخلف در آن 

آیت ا... سیدهاشــم بطحائى گلپایگانــى، عضو مجلس 
خبرگان رهبرى در گفتگو با «نامه نیوز» درباره امیدهاى 
احمدى نژاد براى بازگشت به عرصه ریاست جمهورى اظهار 
کرد: از قدیم گفتند آرزو بر جوانان عیب نیست چه رسد به 

احمدى نژاد که پیر است. 
وى افزود: احمدى نژاد باید به پرونده خود نگاه کند، سوابق 

کارى خود را ورق بزند و ببیند کــه چه خرابکارى هایى را 
مرتکب شده است. با در نظر گرفتن این مسائل او واقعاً باید 
بررسى انجام دهد و ببیند زمینه دارد که دوباره به صحنه 

انتخابات ریاست جمهورى بیاید؟
عضو مجلس خبــرگان رهبرى یادآور شــد: احمدى نژاد 
روى موج حرکت مى کند و نفس اّماره هم طورى اســت 

که زشتى ها را نزد انسان زیبا و بى ُعرضگى ها را ُعرضه مند 
جلوه مى دهد. بــا حرف ها، تحریــکات و تقرب هایى که 
داشته بعید مى دانم تأیید صالحیت شود. چون در این مدت 
خیلى موج ســوارى و به همه هم تعرض کرد بنابراین اگر 
احمدى نژاد در انتخابات ریاست جمهورى تأیید شود، مؤّید 

زیر سئ وال مى رود.
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موزه صنایع دستى اصفهان 
راه اندازى مى شود

فریدون اللهیارى، مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع 
دسـتى و گردشـگرى اسـتان اصفهـان از راه اندازى 
موزه صنایع دستى اصفهان و به نمایش گذاشتن آثار 

شاخص هنرمندان اصفهانى خبر داد.

کسب رتبه نخست بازاریابى و 
فروش همراه اول 

معاونت تجارى مخابرات منطقـه اصفهان حائز رتبه 
نخسـت حـوزه بازاریابـى و فـروش همـراه اول بین 

استان هاى هم گروه شد.
عباس لطفعلیان، معاون بازاریابى و فروش همراه اول 
با اهداى لوح سپاسـى از تالش هـاى معاون تجارى 
مخابرات منطقه اصفهان و همکاران این معاونت در 
راستاى پیشـبرد اهداف راهبردى بازاریابى و فروش 

همراه اول قدردانى کرد.

تولید 2 میلیاردکیلووات برق 
در اصفهان

نیروگاه حرارتی اصفهان در سـال جـارى بیش از دو 
میلیارد و423میلیون کیلووات انرژي الکتریکی تولید 

و  به شبکه سراسري برق کشور انتقال داد.
از ایـن مقـدار تولیـد بـرق، 248میلیـون و 98 هـزار 

کیلووات  در بهمن ماه سال جارى تولید شده است.

افتتاح باند دوم 
جاده اصفهان- علویجه

باند دوم جاده اصفهان- علویجه به طول تقریبى 10 
کیلومتر افتتاح شـد. گفتنى اسـت؛ محـور اصفهان- 
علویجه بـا وجـود شـهرك هاى صنعتـى و دو واحد 
دانشـگاهى، از مسـیرهاى پر تردد و پرحادثه  استان 

اصفهان به شمار مى رود.

افزایش 12درصدى 
کشف جرائم در آران 

فرمانده انتظامى آران و بیدگل از افزایش 12 درصدى 
کشـف جرائم از ابتداى سـال جارى تا کنـون در این 
شهرستان خبر داد. مسعود سـپهوند تشریح کرد: 30 
درصد افزایش دسـتگیرى در بحث مواد مخدر و 34 

درصد افزایش کشفیات در سال جارى داشتیم.

ممنوعیت تردد از 
آزاد راه شرق اصفهان

اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان اعالم کرد: 
تردد از آزادراه  شرق اصفهان در ایام نوروز 98، به دلیل 

آماده نبودن این مسیر ممنوع است.

فعالیت 60 کانون 
فرهنگى- هنرى در آران 

سرپرسـت اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرستان 
آران و بیـدگل از فعالیت 60 کانـون فرهنگى- هنرى 
در این شهرسـتان خبر داد و گفت: در حالى که شرایط 
براى حمایت گسـترده از فعالیت فرهنگى وجود ندارد 
اما کانون هاى فرهنگى- هنرى مسـاجد همچنان در 
انجام رسالت فرهنگى خود پیشگام هستند. میثم نمکى 
در خصوص وضعیـت فعالیت کانون هـاى فرهنگى- 
هنرى مسـاجد این شهرسـتان گفت: ارزیابـى فعالیت 
کانون هاى مساجد باید بر اساس داشته ها و مقدورات 
آنها صـورت گیرد؛ در حالى که شـرایط بـراى حمایت 
گسـترده از فعالیت کانون ها وجود ندارد. دبیر شـوراى 
فرهنـگ عمومـى آران و بیـدگل از فعالیـت 40 بـاب 
کتابخانـه در کانون هاى مسـاجد این شهرسـتان خبر 
داد و گفت: کانون هاى فرهنگى- هنرى مساجد آران 
و بیدگل در حوزه هـاى فرهنگى-هنـرى و مذهبى- 
قرآنى، آموزش، پژوهش و فرهنگسازى نماز جماعت و 

تالوت نور فعالیت مى کنند.

خبر

رئیس انجمن اولیا ومربیان اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان گفت: اتاق انجمن اولیا و مربیان به منظور همکارى 
بهتر والدین با آموزش و پرورش، در مدارس استان اصفهان 

راه اندازى مى شود.
علیرضا ســلطانى اظهار کرد: بر اســاس ابالغیه اى، باید 
حداقل 10 درصد از مدارس هر اســتان اتاق انجمن اولیا و 
مربیان داشته باشند که البته این طرح هنوز در مراحل ابتدایى 
است. وى تصریح کرد: تشکیل انجمن اولیا و مربیان براى 
تصمیم گیرى هاى مربوط به مدارس است و فعالیت اصلى 
اتاق انجمن اولیا و مربیان این است که افراد منتخب انجمن 
تخصصى اولیا را در زمینه هاى علمى، فنى و آموزشى پیدا و 

آنها را گروه بندى کنند تا زمانى که به حرفه و تخصص هر 
کدام از آنها در مدرسه نیاز بود، با داشتن اطالعات کامل به 
سراغ این افراد رفته و از آنها در بهبود شرایط و پیشبرد مسائل 

موجود در مدارس استفاده کنند. 
رئیس انجمن اولیا ومربیان اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان خاطر نشــان کرد: در اتاق انجمن اولیا و مربیان 
جلسات تخصصى مربوط به انجمن برگزار مى شود تا والدینى 
که وقت و نیرو مى گذارند احساس استقالل و رضایت داشته 
باشــند و بدانند که براى تالشــى که آنها در مدرسه انجام 
مى دهند مکان خاصى وجــود دارد و مدرســه هم مکان 

جداگانه اى را در اختیار آنها قرار داده است.

معاون فنى و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهردارى 
اصفهان گفت: تا پایان بهمن ماه سال جارى بیش از 346 
هزار ُتن پسماند تر و خشــک از سطح شهر اصفهان جمع 

آورى شده است.
مجید قاســمى اظهارکرد: تــا پایان بهمن مــاه از محل 
جمع آورى پسماند خشــک در ایستگاه هاى ثابت و سیار، 
واحدهاى تجارى سطح شهر و پسماندهاى خشک جمع 
آورى شده از در منازل شــهروندان،  بیش از 19 هزار تن 
پسماند خشک شامل انواع کاغذ و کارتن، شیشه، فلزات، 
انواع پالستیک و دیگر اقالم پسماند خشک جمع آورى شده 
است. وى با بیان اینکه کاغذ و مقوا با اختصاص 39/7 درصد 

از وزن پسماندهاى خشک، بیشترین سهم در تولید پسماند 
خشک شهروندان را به خود اختصاص مى دهد، ادامه داد: 
انواع پالستیک با آمار 15/7 درصدى در رده بعدى قرار دارد.

معاون فنى و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهردارى 
همچنین به میزان پسماند خشــکى که همراه پسماند تر 
به کارخانه پردازش پســماند و تولید کود آلى منتقل شده 
اشــاره کرد و افزود: در مجموع طى 11 ماه اخیر، بیش از 
327 هزار تن پســماند به کارخانه منتقل شده است که از 
این مقدار، 5000 تن پسماند خشــک مخلوط با پسماند 
تر، پس از جداســازى و تفکیک به صنایع تبدیلى مربوطه 

ارسال شده است.

جمع آورى 346 هزار ُتن 
پسماند از سطح شهر

راه اندازى اتاق انجمن اولیا و 
مربیان در مدارس

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان از نصب 
20 المان نورى در سطح شــهر اصفهان خبر داد و گفت: 
این المان ها، در آستانه فرارسیدن سال نو در محورهاى 

اصلى شهر نصب مى شود.
حسن مؤذنى اظهارکرد: المان هاى نورى مهیا شده براى 
نوروز 98 در خیابان هاى چهارباغ بــاال، چهارباغ پایین 
و مناطق 15 گانه شــهردارى اصفهان نصب مى شود و 
شهروندان از 27 اسفندماه مى توانند از زیبایى این المان ها 

استفاده کنند.

وى تصریح کرد: المان هاى نورى در روز، نمایى از نقوش 
و کاشى کارى را نشان مى دهد و شب ها به  صورت المان 
نورى خودنمایى کرده و زیبایى هاى شــهر را دو چندان 

مى کند.
مدیرعامل ســازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان با 
بیان اینکه نقوش اســلیمى و ســنتى بر روى برخى از 
ساختمان هاى شهر نیز انجام شده است، گفت: در حاشیه 
زاینده رود ویدئومپینگ اجرا شده که نوروز 98 در معرض 

دید شهروندان و مسافران نوروزى قرار مى گیرد.

شب هاى نصف جهان نورانى مى شود

شــهردار فالورجان گفت: در آســتانه نوروز، عملیات 
زیباسازى دیوارهاى سطح شهر فالورجان انجام شد.

جواد نصرى افزود: شهردارى ساالنه هزینه هاى زیادى 

براى زیباسازى شهر و خدمات رسانى بیشتر به شهروندان 
متحمل مى شود ولى دیوارنویسى هاى غیر مجاز، ضمن 
از بین بردن زیبایى شــهرى، باعث از بین رفتن سالمت 

ذهنى شهروندان نیز مى شود.
وى گفــت: در راســتاى زیباســازى و از بیــن بردن 
ناهنجارى هــاى بصرى و پاکیزگى شــهر و همچنین 
رعایت وحفظ حقوق شــهروندان،عملیات پاکســازى 

دیوارنویسى هاى غیر مجاز انجام شد.
نصرى بیان کــرد: طراحى، نقاشــى و رنــگ آمیزى 
دیوارها، عالوه بر اینکه زیبایى مناظر شهرى را  موجب 
مى شــود، حس تعلقى نیز  براى حفظ این زیبایى ها در 

میان شهروندان به وجود مى آورد.

زیباسازى دیوارهاى سطح شهر فالورجان

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان گفت: با توجه 
به نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال، نظارت و بازرسى 
به صورت محسوس انجام مى شود و مشارکت مردم نیز 

براى جلوگیرى از تخلفات بسیار مؤثر است.
غالمرضا صالحى اظهارکرد: تعــداد زیادى از واحدهاى 
صنفى به علت گرانفروشى تعطیل شده اند و گشت هاى 
مشترك در ســطح شــهر براى مقابله با گرانفروشى به 

صورت محسوس در حال نظارت و تردد هستند.
وى درباره برخورد با متخلفان افزود: در حد توان تیم هاى 
بازرسى، با تخلفات برخورد مى شود اما به علت گستردگى 

حجم بازار، باید مردم در امر نظارت و بازرســى و مقابله 
با تخلفات مشارکت داشته باشــند و در صورت مشاهده 

هرگونه تخلف با سامانه 124 تماس بگیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان با بیان اینکه 
طبق قانون، همه اجناس باید درج قیمت داشــته باشند، 
گفت: وجود اتیکت قیمت در همه استان ها اجرا مى شود 
و اگر رعایت نشود، تحت عنوان عدم درج قیمت با واحد 

متخلف برخورد مى شود.
وى خاطرنشان کرد: اقالمى بیشــتر در اولویت هستند 
که در زندگى عیدانه مردم نقش پررنگ ترى دارند، مانند 

پوشــاك، آجیل و تورهاى مســافرتى و... که حتى اگر 
گزارش تخلفى هم در ایام عید مرتبط با این موارد به دست 

ما برسد، آنها را مورد بررسى قرار مى دهیم.
صالحى در خصوص میزان قیمت ها یادآور شد: قیمت ها به 
صورت مصوب، ارشادى و متعارف است که قیمت مصوب 
در همه جا مانند قیمت بنزین مشــخص است و قیمت 
ارشادى بسته به ســود عمده و خرده فروشى مى تواند با 
درصدى اضافه همراه باشد، قیمت هاى متعارف هم، نه 
ارشادى اســت و نه مصوب؛ براى نمونه میزان دریافتى 

تعمیر ماشین متغیر و متعارف است.

گشت هاى ویژه
 علیه گرانفروشى شب عید

مدیرکل تعزیرات استان اصفهان: به علت گستردگى حجم بازار، مردم باید در امر مقابله با تخلفات مشارکت داشته باشند

با افزایش قیمت گوشت قرمز، تقاضا براى خرید این 
کاالى اساســى خانوار در اصفهان بیش از 50 درصد 

کاهش یافته است.
معاون اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان این مطلب 
گفت: افزایش چشمگیر قیمت گوشت در ماه هاى اخیر، 
قدرت خرید مصرف کنندگان این محصول را به نصف 

کاهش داده است.
اصغر پور باطنى از کاهش 80 درصدى واردات گوشت 

از شهرهاى همجوار استان هم خبر داد و  افزود: افزایش 
صادرات و کاهش واردات گوشــت بــه دلیل فعالیت 
برخى از واسطه گران سودجو در این حوزه، از مؤثرترین 

عوامل افزایش نرخ این ماده پروتئینى در بازار است.
وى افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشــت 
مخلوط گوســفندى با چربى در بازار اصفهان 99هزار 
تومان، گوشت گوسفندى بدون چربى 105هزار تومان 

و گوشت بدون استخوان هم 120هزار تومان است.

کاهش 50 درصدى تقاضاى خرید گوشت

سارق حرفه اى منازل اصفهان با 47فقره سرقت دستگیر 
شد.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان گفت: در پى وقوع 
چندین مورد سرقت منزل در یکى از مناطق شهر اصفهان، 
کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهى موفق شدند 
سارق را هنگام ســرقت مقدارى طال از منزلى دستگیر 
کنند. سعید سلیمیان افزود: این ســارق در بازجویى به 

47فقره سرقت از منازل اعتراف کرد.

وى گفت: ســارق، منازل واقع در کنار ســاختمان هاى 
مخروبه یا دیوارهاى کوتاه را شناسایى و به راحتى اموال با 

ارزش همچون طال و سکه را سرقت مى کرد.
وى گفت: از این متهم مقدارى اموال مســروقه شامل 
408عدد ســکه طال، 500گرم طالى مسروقه، 7800 
یورو، 13هــزار و 200دالر، 20تخته فرش و تابلو فرش 
دســتباف نفیس کشــف شــده و به مالکان بازگردانده 

مى شود.

دستگیرى سارق منازل اصفهان 

80 درصد از هتل ها و مهمانپذیرهاى اســتان اصفهان 
براى اقامت مسافران نوروزى رزرو شده است.

علیرضا رئیســى، نایب رئیس جامعه هتلداران اســتان 

اصفهان با بیان این مطلب، ظرفیت تخت هاى این مراکز 
اقامتى را بیش از 15هزار تخت بیان کرد و گفت: 130هتل 
و مهمانپذیر در اســتان اصفهان آماده اسکان مسافران 

نوروزى است.
***

محسن یارمحمدیان، معاون گردشگرى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشــگرى استان اصفهان 
هم ظرفیت اقامت شب را در این مراکز، 400هزار مسافر 
عنوان کرد و افزود: در صورت جریان یافتن آب در بستر 
رودخانه زاینــده رود، این ظرفیت تــا 600 هزار نفر هم 

مى رسد.

رزرو بودن 80 درصد هتل ها و مهمانپذیر هاى 
استان براى نوروز

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: در 
سال جارى 245 پروژه  عمرانى به مبلغ 547 میلیارد تومان 

در شهر اصفهان اجرا شده یا در حال اجراست.
ایرج مظفر اظهارکرد: از جمله پروژه هاى عمرانى امسال، 
هشت پروژه خیابان سازى به مبلغ 23/2 میلیارد تومان، 
9 پروژه پیاده روسازى به مبلغ چهار میلیارد و300 میلیون 
تومان، هفت پروژه پارك و فضاى ســبز بــه مبلغ 4/9 
میلیارد تومان و 32 پروژه شــاخص باالى یک میلیارد 

تومان است.

وى افزود: در سال جارى مجموع قراردادهاى منعقد شده 
براى آسفالت معابر 79 قرارداد به مبلغ 21 میلیارد و 600 

میلیون تومان بوده است.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه در 
سال جارى70 هزار تن آسفالت نیز در شهر اصفهان پخش 
شده اســت، تصریح کرد: این میزان نسبت به سال هاى 
گذشته به دلیل تغییر سیاست شهردارى براى جلوگیرى 
از انجام روکش هاى غیرضرورى و افزایش سه برابرى 

قیمت قیر کاهش یافته است.

اجراى 547 میلیارد تومان پروژه عمرانى در شهر

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى 
اصفهان با بیان اینکه با گرماى هوا و ذوب شدن برف ها، 
ذخیره سد زاینده رود افزایش خواهد یافت، گفت: در حال 
حاضر ذخیره مخزن سد زاینده رود 163 میلیون مترمکعب 

است. حسن ساســانى با بیان اینکه از ابتداى سال جارى 
تاکنون میزان بارش ها 1368میلیمتر است، افزود: متوسط 
درازمدت بارش ها 950 میلیمتر و در ســال گذشته 450 

میلیمتر بوده است.

ذخیره سد زاینده رود به 163 میلیون مترمکعب رسید
رئیس اداره فرماندهى عملیات و ارتباطات ســازمان آتش 
نشــانى اصفهان گفت: به مناسبت چهارشــنبه سورى، 
خودروهاى آتش نشانى در 25 نقطه پرترافیک شهر اصفهان 
مستقر مى شوند. ابراهیم مطلبى اظهار کرد: شب چهارشنبه 
سورى نیز گشت هاى موتورســوار با تردد در سطح شهر، 

حوادث احتمالى را به آتش نشانى اعالم خواهند کرد.
وى ادامه داد: امیدوارم با همت خانواده ها امســال شــب 
چهارشنبه سورى با کمترین خطرات سپرى شود و خانواده ها 
با مراقبت از فرزندان خود، سبب بروز حادثه اى نشوند که یک 

عمر گریبان آنها را بگیرد.
وى افزود: با توجه به اینکه امسال فاصله چهارشنبه سورى 
با روز اول سال نو تنها یک روز است، در هسته مرکزى شهر 
با ترافیک شدیدترى روبه رو خواهیم بود و براى تسهیل در 
تردد خودروهاى امدادى آتش نشانى، استقرار ثابت خودروها 

در نقاط پرترافیک شهر را در نظر گرفته ایم.

استقرار 
خودروهاى آتش نشانى در 

25 نقطه پرترافیک شهر 
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خبرگزارى اصولگراى «تســنیم» با انتشــار 
مطلبى که صراحت کم سابقه اى در آن نهفته 
اســت، خبر از افول جدى کار حامد همایون، 
خواننده معروف پاپ داده است. فارغ از دیدگاه 
این خبرگزارى درباره همایــون، آنچه میان 
یک خواننده و یک شرکت توزیع آثار موسیقى 
مى گذرد نیز به خوبى در نوشتار «تسنیم» مورد 
ارزیابى قرار گرفته اســت. بخش هایى از این 

مطلب را بخوانید:
حامد همایون خیلى زود مطرح شد، خیلى زود 
به اوج رسید و اکنون خیلى زود در ورطه  رفتن 
به انزوا افتاده است. او نماد واقعى یک شبه ره 
صد ساله را طى کردن است. از انتشار نخستین 
قطعه اش به عنــوان خواننده، تــا برگزارى 
نخستین کنسرتش بیشــتر از چند ماه طول 
نکشید. در همان نخستین ماه هاى فعالیتش، 

رکورد برگزارى کنسرت در ایران را شکست.
ســیدحامد محمودزاده، جوانى با استعداد در 
شــیراز بود که در کمترین زمــان ممکن و با 
حمایت هاى شرکت «ترانه شرقى» با مدیریت 
محســن رجب پور به «حامد همایون» تبدیل 
شــد. محمودزاده خیلى زود تحت عنوان برند 
«حامد همایون» که متعلــق به رجب پور بود 
معروف شــد و درآمدهاى میلیــاردى براى 
شــرکت به ارمغان آورد. اما این برند با همان 
سرعت که به اوج رســید، اکنون رو به زوال 

مى رود...
شرکت صاحب برند «حامد همایون» مدعى 
است که این خواننده در پنج ماه نخست سال 
گذشته حدود 230 ســانس اجرا داشته است 
و همین مســئله رکوردى برایش محســوب 
مى شود. حامد همایون اما اکنون دیگر فروغ 
گذشته را ندارد. او در سال 1397 روزگار تیره اى 
را سپرى کرد. دیگر خبرى از اجراهاى پرتعداد 
و رکوردشکنى ها نبود. گویى «باد آورده را باد 

برده است.»
رجب پور(مدیر شــرکت ترانه شرقى) تصمیم 
گرفت که نگذارد سال 1397 خیلى هم براى 

خودش و خواننده اش کم فروغ باشد. او براى 
هفدهم اسفند تدارك دید تا طى دو سانس در 
سالن میالد نمایشگاه بین المللى خواننده اش را 
به صحنه بفرستد. بلیت فروشى این دو سانس 
از حدود دو ماه پیش آغاز شد. اما دیگر خبرى 
از پایان بلیت ها در کمتــر از چند دقیقه یا چند 
ساعت نبود. حتى اگر قبول کنیم که بلیت هاى 
این کنســرت به صورت واقعــى به فروش 
رفته اند، باز هم فروش بلیت هاى دو ســانس 
طى حدود دو ماه نشــان از افول واقعى برند 
«حامد همایــون» دارد. این خواننده تا همین 

یکسال پیش بلیت هایش کمیاب مى شد.
در این میان اما صاحب برند «حامد همایون» 
محصوالت جدیدى در راه دارد که ســعى در 
وارد کردن آنها به بازار موسیقى دارد. در همین 
اجراى اخیر حامد همایون هم تالش شــد تا 
دو محصول جدید شرکت «ترانه شرقى» به 

مخاطبان معرفى شوند.
حامد همایــون وقتى روى صحنه داشــت 
خواننــدگان جدید محســن رجب پــور را به 
حاضران در ســالن معرفى مى کــرد؛ در واقع 
مشغول معرفى جانشینانش بود. چرا که با آمدن 
محصوالت جدید شــرکت «ترانه شرقى» و 
البته محصوالت جدید دیگر شرکت ها، دیگر 
جایى براى محصولى به نام «حامد همایون» 

باقى نمى ماند.
اکنون شرکت به سودش رسیده، برند «حامد 
همایون» هم دیگر کارایى اش تمام شده است. 
پس شرکت به ســراغ معرفى و درآمدزایى از 

محصوالت جدیدش مى رود.
در این میان اما حامد محمــودزاده مى ماند و 
حوضش. به گفته محسن رجب پور، برند «حامد 
همایون» متعلق به شــرکت «ترانه شرقى» 
اســت و حامد محمودزاده براساس قراردادى 
که با رجب پور دارد نمى تواند خارج از سیستم 
کارى شرکت «ترانه شرقى»، از عنوان «حامد 
همایون» استفاده کند و این شاید پایان دورانى 

خوش براى یک جوان شیرازى است. 

بهنام صفــوى، خواننده پاپ موســیقى در حال حاضر 
با امکانات بیمارستان در خانه بســترى است و شرایط 

هوشیارى ثابتى دارد.
بهنام صفوى، خواننده جوان موسیقى پاپ تابستان سال 
96 پس از تشدید شــرایط بیمارى براى جراحى توسط 
پروفسور سمیعى راهى آلمان شد و عملى را با موفقیت 
پشت سر گذاشــت و پس از بهبودى شرایط جسمى به 
ایران بازگشــت اما دى ماه 97 بار دیگر در بیمارستان 

بسترى شد.
رضا فؤادیــان، مدیر برنامه هاى بهنــام صفوى درباره 
آخرین وضعیت این خواننده جــوان گفت: «بهنام پس 

از 45 روز بسترى در بیمارستان با همان شرایط آى سى 
یو و امکانات الزم به خانه منتقل شده است.» وى افزود: 
«وضعیت بهنام صفوى در شرایط ثابتى قرار دارد، گاهى 
اوقات هوشیار است و صحبت مى کند و گاهى وقت ها به 

دلیل شرایط بیمارى و داروهاى مصرفى خواب است.»
فؤادیان در پایان درباره حمایت هنرمندان از بهنام صفوى 
گفت: «ســیروان و زانیار خسروى و شــهاب رمضان 
هنرمندانى بودند که در این شرایط با رضایت خانواده بهنام 
صفوى از او حمایت کردند و دو شب در سالن «ایرانیان» 
آهنگ هایى از بهنام صفوى، ســیروان خسروى، زانیار 

خسروى و شهاب رمضان اجرا شد.» 

جواد رضویان، کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون 
درباره دلیل حضور نداشــتنش در مقــام بازیگر در 
نخستین فیلم خود «زهرمار» گفت: من قطعًا از این 
به بعد هر فیلمى که بسازم به هیچ وجه خودم در آن 

به ایفاى نقش نخواهم پرداخت.
وى درباره تمایل شــخصى خود بیــن بازیگرى و 
کارگردانى افزود: واقعیت امر من هر دو را دوست دارم 
و مخاطب باید بگوید در کدام بهتر هستم. البته من 

هنوز واکنش مخاطب عام و همچنین اکران عموم 
را نگرفته ام که بتوانم بگویم که از کارگردانى راضى 

هستم یا نه.
بازیگر سریال «ســه در چهار» در همین راستا ادامه 
داد: من 25 سال دغدغه بازیگرى داشتم و نمى توانم 
به طور قطع بگویم که کارگردانى را بیشــتر دوست 

دارم و یا کارگردانى مورد عالقه من است.
وى درباره کمدى بودن و یا نبودن «زهرمار» اظهار 

کرد: تالش من در «زهرمار» این بوده که از فضاى 
کارى کمدى خودم فاصله بگیرم. طى این مدت 13 
ماه کار نکردم و دندان روى جگر گذاشتم تا در فیلم 

«زهرمار»  به سمت و سوى دیگرى بروم.
رضویان درباره بازگشت خود به بازیگرى خاطرنشان 
کرد: من بازیگرم و قطعًا اگر نقش خوبى باشد آن را 
بازى مى کنم. اما در مورد فیلمســازى فیلم بعدى ام 
بدون شک حال و هواى نقد اجتماعى خواهد داشت.

ویژه برنامه شبانگاهى با اجراى ژیال صادقى از چهارشنبه 
22 اسفند به استقبال بهار مى رود.

«پل فروردین» عنوان ویژه برنامه تحویل ســال شبکه 
2 سیماست که در سه فاز روانه آنتن مى شود. در فاز اول 
این برنامه که پخش آن از فردا  آغاز مى شود به استقبال 
از نوروز، انتظار بهار و گرامیداشت میالد امام على (ع) و 
روز پدر اختصاص دارد و به مدت یک هفته تا آغاز سال 

نو روانه آنتن مى شود.

فاز دوم این برنامه مربوط به ویژه برنامه تحویل سال 98 
خواهد بود و پس از آن نیز پخش این برنامه با پاسداشت 

نوروز و بدرقه آن ادامه مى یابد.
این برنامه که علیرضــا قربانى تیتــراژ آن را خوانده از 
بخش هاى مختلفى تشــکیل شــده که در یکى از این 
بخش ها چهره هاى دنیاى فرهنگ و هنر با بیننده همراه 
مى شــوند تا روایت هایى مســتند از مناطق بکر و نقاط 

دیدنى ایران شکل بگیرد.   مصطفى زمانى که پس از تجربه موفق «شــهرزاد» در شــبکه نمایش 
خانگى در «نهنگ آبى» هم به ایفــاى نقش مى پردازد در مصاحبه جدید 
خود با «چلچراغ» به نکاتى اشــاره کرده که در ادامه بخش هایى از آن را 

خواهید خواند:
 نمى دانم چرا هر جایى اسم ستاره را روى هر کسى مى گذارند. من دلم 
نمى خواهد اصًال توى این تعریف باشم. ســتاره کسى است که مى تواند 
در موقعى که شــما حکم به شکســت مى دهى، پیروزتان کنــد. به این 
مى گویند ستاره. حاال باید بر این اساس ببینیم که چند تا ستاره در سینماى 
ایران داریم و من نوعى اصًال جزوشــان هســتم یا نه. من تنها کارى که 
مى توانم حداقل در مورد خودم بکنم، این اســت که اداى داشتن جایگاه

 ستاره را در نیاورم. من از داشــتن اداى آن جایگاه فاصله مى گیرم، نه از 
آن جایگاه.

 من در زمان ساخت «شــهرزاد 1» به دلیل قراردادى که با این سریال 
داشتم، باید اینســتاگرامم را فعال مى کردم و بعد که فصل یک تمام شد، 
صفحه ام را غیر فعال کردم. با توجه به تجربه شــخصى ام در اینستاگرام، 
احساس مى کنم به صورت حرفه اى با مسائل مختلف در این فضا برخورد 

نمى شود.
 یادم هست زمانى که سر «شهرزاد» بودم و دکتر روحانى کاندیدا شده 
بودند، خیلى در فضاى مجازى اذیت شدم. تعدادى از همکارانم در پروژه 
«شهرزاد» عکسشان کنار هم منتشر شــده بود و از کاندیداى مورد نظر 

حمایت کرده بودند ولى چون من نخواســته بودم در این حرکت شرکت 
کنم بنابراین عکسم در میانشان منتشر نشد و همین موجب شد در فضاى 

مجازى مورد حمله بسیارى قرار بگیرم.
 «شــهرزاد 2 و 3 » به دلیل فشــار مخاطب و ادامه یــک اثر موفق، 
نتوانســت به اندازه فصل یک موفق شــود. فصل 2 و 3 خوب بود، خیلى 
هم عالى ولى مثل فصل یک نشــد. بــه نظرم اگر «شــهرزاد1» نبود، 
«شــهرزاد 2 و 3 » هر یک به تنهایى ســریال خیلى عالى  مى شدند ولى 
اغلب مردم فصــل 2 و 3 را با فصل یک قیاس کردند و احســاس کردند 
که «شــهرزاد 2 و 3» بد شــده؛ به نظرم بد نشــده، من چنین چیزى را 

نمى پذیرم.
 من بعد از «شهرزاد» تقریباً اکثر فیلمنامه هاى سریال هاى رسانه  خانگى 
را خواندم و براى بازى در آن ها پیشنهاد داشــتم. اما چرا باید قبول کنم که 
یک ســاقى مواد مخدر، که نقش یک هم نیست را بازى کنم؟ چرا حاضر 

مى شوم پیشــنهادهاى دیگر را کنار بگذارم و به 
پیشنهادهاى مالى وسوسه انگیزشان فکر 

نکنم؟ من تمام این ریسک ها را کردم تا 
بتوانم یک هیجان و ترسى براى خودم 
ایجاد کنم و وقتى انســان در ذات خود 
ترس ایجاد نکند، هیچ تحولى براى او به 

امید جهان از خواندن آثارش توسط «جناب خان» بدون وجود نمى آید.
اینکه نامى از او برده شود، گالیه کرد.

برنامه «فرش بنفشه» با اجراى حامد نجم الهدا، نازنین 
مهیمنــى و مهبد قناعت پیشــه با حضــور چهره هاى 
تأثیرگذار ســال 97 در حوزه هاى سیاسى و اجتماعى 
ایام نــوروز از رادیو ایران پخش مى شــود و در یکى از 
روزها گفتگوى امید جهان خواننده نیــز از این برنامه 

روى آنتن مى رود.
زهــرا قائــدى، تهیــه کننــده «فــرش بنفشــه»، 
درباره این گفتگو بــه «خبرآنالین» گفت: ما در برنامه 
به عید دیدنــى هنرمنــدان و ورزشــکاران مختلف 
مى رویم و ناگفته هاى حرفه اى و شــخصى سال 97 را 
از زبان آنها خواهیم شــنید. یکى از این هنرمندان امید 

جهان، خواننده بندرى است.
به گفته ایــن تهیه کننده در «فرش بنفشــه» با جهان 
درباره ســبک و ســیاق آثار، گرفتن مجوز کنسرت ها، 
تأثیر موســیقى پــدرش محمــود جهــان روى آثار 

او و کارهــا و برنامه هــاى تــازه اش گفتگــو شــده
 است.

قائدى یادآور شــد: همچنیــن با او درباره موســیقى 
جنوبى و خواننده هاى مورد عالقــه اش گپ زده ایم و 
نکته دیگرى که گفتگو را شنیدنى تر مى کند، حرف هاى 
جهان درباره خواندن آثارش توسط «جناب خان»  بدون 
نام بردن از این خواننده و به نوعــى ابراز گالیه مندى 

او است.

پایان زود هنگام 
برند تجارى

 «                                                         » ؟ 
ر ر

                                                                             »
علیرضا اقبالى، مدیر بازرگانى مؤسسه «ریز موج»، نسبت 
به حواشى مطرح شده درباره پخش نسخه نمایش خانگى 

«هزارپا» توضیحاتى مطرح کرد.
هفته گذشته فیلم سینمایى «هزارپا» در شبکه نمایش 
خانگى عرضه شــد که همزمــان با پخــش این فیلم 
اعتراض هایى از سوى مردم و رسانه ها نسبت به قیمت 
فیلم و دو قسمتى شــدن آن مطرح شــد که پاره اى از 
انتقادها متوجه مؤسســه هنرهاى تصویرى «ســوره» 
وابســته به حوزه هنرى بود. همچنیــن در این فاصله 
سازمان ســینمایى نیز اعالم کرد که مجوز این شکل 

عرضه محصول را نداده است.
حاال «ســوره» در خبرى اعالم کرد کــه امتیاز پخش 
نمایش خانگى فیلم «هزارپا» به مؤسســه «ریز موج» 
واگذار شده اســت و در این باره هیچ مسئولیتى متوجه 
مؤسسه هنرهاى تصویرى «ســوره» نیست. علیرضا 
اقبالى، مدیر بازرگانى مؤسســه «ریز موج» نســبت به 
حواشى مطرح شده گفت: «نسخه نمایش خانگى فیلم با 

نسخه سینمایى فیلم "هزارپا" متفاوت است. ما در نمایش 
خانگى توانستیم نسخه اصلى کارگردان را که 205 دقیقه 

است پخش کنیم.»
وى افزود:« 85 دقیقه از فیلم "هزارپا" در سینما پخش 
نشده اســت و مخاطب این صحنه ها را براى اولین بار 
خواهد دید اما متأســفانه، زیرساخت هاى سخت افزارى 
از قبیل کیفیت و ظرفیت DVD در ایران، پاسخگوى 
نیاز ما یعنى پخش فیلم 205 دقیقه اى را ندارد به همین 
دلیل به ناچار فیلم را در دو نسخه DVD نمایش خانگى 

عرضه کردیم.»
اقبالى در پایان بیان کرد: «در مورد قیمت نسخه نمایش 
خانگى "هزارپا" نیز به مخاطبان این اطمینان را مى دهیم 
قیمت نســخه نمایش خانگى "هزارپا" ارزان تر از دیگر 
مدل هاى پخش تمام شده اســت. حتى با توجه به 85 
دقیقه فیلم که تا به حال دیده نشده است و براى اولین بار 
توزیع مى شود نسخه نمایش خانگى فیلم "هزارپا" را با 

نصف قیمت واقعى آن عرضه کرده ایم.» 

واکنش ها به عرضه «هزارپا» ادامه دارد

برنامه تحویل سال شبکه 2 با ژیال صادقى

آخرین وضعیت جسمانى بهنام صفوى

انتقاد خواننده جنوبى از «جناب خان»

جواد رضویان:

دندان روى جگر گذاشتم تا «زهرمار» ساخته شود

مصطفى زمانى با اشاره به پیشنهادهایش بعد از «شهرزاد»:

چرا باید قبول کنم نقش یک ساقى مواد مخدر را بازى کنم؟

اى 
133

یلم 

شان 
ن را 
ى ام 
ت.

دهاى دیگر را کنار بگذارم و به
رفکر ى وسوسه انگیزشان 
ن ریسک ها را کردم تا 
ن و ترسى براى خودم

ى انســان در ذات خود 
 هیچ تحولى براى او به 
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در حاشیه اخراج مدافع ذوب آهن 

آذرى پادرمیانى مى کند؟آذرى پادرمیانى مى کند؟

هادى محمدى به دلیل پست جنجالى که با پیراهن تراکتورسازى در 
فضاى مجازى منتشر کرده توسط منصوریان از لیست بازى با النصر 

عربستان کنار گذاشته شده بود.
 تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان یکى از ســه نماینده ایران در آسیا 
بعد از هفته ها ناکامى توانست در ورزشگاه امام رضا(ع) با تک گل 
ارسالن مطهرى به برترى برسد تا علیرضا منصوریان سرمربى این 

تیم نفس راحتى بکشد. 
اما آنچه دراین تیم جلب توجه کرده بود غیبت هادى محمدى، مدافع 
میانى این تیم در چند بازى اخیر است که نام او حتى در لیست 18 نفره 
تیم هم دیده نشد. این در شرایطى است که هادى محمدى هیچگونه 

مصدومیتى هم ندارد.
وى بعد از اینکه در بازى مقابل الزوراء عراق در ترکیب ثابت تیم قرار 
نگرفت تصمیم به انتشار یک پست در صفحه شخصى خودش با 
لباس تراکتورسازى در اینستاگرام گرفت که  در کپشن این پست با 
نوشتن این عبارت  «مسئول شادى هرکسى خودش است» به نوعى 

اعتراض خود را نسبت به نیمکت نشینى ابراز کرد.
گویا در تمرین روز بعد علیرضا منصوریــان از او دلیل این اقدام را 
سئوال مى کند اما محمدى به جاى آنکه از کار خود متنبه شده باشد 

بر رفتار غیرحرفه اى خودش پا فشارى مى کند و سرمربى تیم مجبور 
به اخراج او از جلسه فنى تیم مى شود. به همین دلیل در حال حاضر 
به تشخیص منصوریان، محمدى تمریناتش را جدا از سایر بازیکنان 

پى مى گیرد.
منصوریان که پیش از این نیمکت نشینى هادى محمدى را صرفًا 
به علت مسائل بدنى اعالم کرده بود از مدافع با تجربه خودش انتظار 
داشت رفتارى حرفه اى تر داشته باشد اما گویا این مدافع هنوز از این 

اقدام خود ابراز پشیمانى نکرده است.
 این درحالى است که اگر کارنامه علیرضا منصوریان را بخواهیم مرور 
کنیم متوجه مى شویم که وى على رغم رابطه بسیار نزدیکى که با 
بازیکنان خود دارد در حیطه رعایت نکردن مسائل اخالقى بر خالف 
اشتباهات فنى، بسیار سختگیر عمل مى کند. کافى است براى مثال 
به نوع واکنش وى در قبال علیرضا بیرانوند و مهدى رحمتى اشاره 
کنیم تا هرچه بیشتر به پافشــارى منصوریان در خصوص مسائل 
اخالقى پى ببریم. همانطور که وى خــودش در دوران بازى جزو 
بازیکنان بسیار با اخالق به شمار مى رفت. هر چه هست این مدافع 
از لیست بازى آسیایى ذوب آهن برابر النصر خط خورده بود و باید دید 
در نهایت این ماجرا با تدبیر سعید آذرى به کجا ختم به  خیر مى شود.

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آراء خود را در خصوص تعدادى از پرونده هاى 
مطروحه اعالم کرد. 

در یک فقره از این آراء، شکایت میثم حسینى از پرسپولیس به دلیل رضایت دادن نامبرده 
نسبت به این مسئله، مختومه شــده اما مهمترین مورد محکومیت باشگاه استقالل در 

پرونده شکایت امیر قلعه نویى است. 
در این رأى آمده است: «باشگاه استقالل تهران محکوم به پرداخت مبلغ 162/000/000 
ریال بابت هزینه دادرســى در حق اردشیر  قلعه نویى شــد که در مهلت 30 روز از تاریخ 
ابالغ این حکم در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، مجــازات یا مجازات هاى مقرر
 در مــاده 89 مقــررات انضباطــى نســبت به محکــوم علیه (باشــگاه اســتقالل)

 اعمال خواهد شد.»

اعتراض سپاهانى ها 
کار دست اشکان داد

با اعالم اسامى داوران هفته بیست و دوم مشخص 
شد اشکان خورشیدى این هفته هم قضاوت نخواهد 

داشت.
اشکان خورشیدى، داور لیگ برتر که در هفته بیستم 
رقابت ها قضاوت دیدار حســاس تراکتورســازى-
ســپاهان را بر عهده داشــت، عملکردش به شدت 
مورد اعتراض طالیى پوشان بود و عقیده داشتند وى 

اشتباهات تأثیرگذارى در جریان بازى داشته است.
در کارشناسى انجام شــده توسط برنامه «نود» هم 
مشخص شد خورشیدى قضاوت قابل قبولى نداشته 
و اشــتباهاتش در نتیجه بازى تأثیرگذار بوده است، 
هرچند که عده اى عقیده داشــتند نوید مظفرى به 
عنوان کارشــناس برنامه «نود» نظرات درستى در 
مورد تصمیمات خورشــیدى نداشته و حتى اصالت 
اصفهانى او را دلیل کارشناســى به ســود سپاهان 

عنوان کردند.
با وجود این به نظر مى رســد کمیته داوران هم در 
بررســى هایى که انجام داده اســت به اشتباهات 
خورشــیدى پى برده و او را محروم کرده است چرا 
کــه او از داوران پرکار لیگ برتر اســت و اینکه دو 
هفته پیاپى قضاوتى براى او در نظر گرفته نشــود 

عجیب است. 

دربى نوروزى اصفهان
 6 فروردین در نقش جهان

کمیته مسابقات تغییرات برنامه مســابقات لیگ برتر در هفته هاى بیســت و دوم تا بیست و چهارم و همچنین 
زمان یک دیــدار معوقه را اعالم کــرد. با توجــه به حضور دو تیــم ســایپا و ذوب آهن اصفهــان در مرحله

 پلى آف لیگ قهرمانان آسیا زمان یک دیدار معوقه و همچنین تغییرات مسابقات تیم هاى اصفهانى در هفته هاى 
بیست و دوم تا بیست و چهارم به شرح زیر است:

    هفته بیست و دوم

    معوقه هفته نوزدهم لیگ برتر

    هفته بیست و سوم

    هفته بیست و چهارم

یک شنبه 26 اسفند 97
ذوب آهن– استقالل خوزستان، ساعت: 16و30 

دقیقه، ورزشگاه فوالدشهر

سه شنبه 6 فروردین 98 
فوالد مبارکه سپاهان – ذوب آهن، ساعت: 17، 

ورزشگاه نقش جهان 

یک شنبه یازدهم فروردین 98
صنعت نفت آبــادان – ذوب آهن، ســاعت: 17، 

ورزشگاه تختى آبادان
فوالد مبارکه ســپاهان – نفت مسجد سلیمان، 

ساعت: 19، ورزشگاه نقش جهان 

پنج شنبه 15 فروردین 98
ذوب آهن-سپیدرود رشت، ساعت: 18و45 دقیقه، 

ورزشگاه فوالدشهر  

کریمیان، معــاون بازرگانــى باشــگاه ذوب آهن در مــورد سرنوشــت مبالغ 
رضایتنامه مرتضى تبریزى توضیحات تازه اى داده است: «بعد از اینکه چک اول 
باشگاه استقالل پاس شد، دومین قسط  هم با تأخیر پاس شد اما سومین چک که 
مبلغ آن 900 میلیون تومان بود پاس نشــد، این چک براى تاریخ سى ام آذر بود 
که باشگاه استقالل نتوانست آن را پاس کند. چک تبریزى براى اسپانسر باشگاه 
استقالل بود که آقاى فتحى و ملکى هم پشت آن را امضا کرده بودند. بعد از اینکه 
چک پاس نشد جلسه گذاشتیم با اسپانسر و آقاى مهدوى چک 900 میلیونى ما را 
گرفت و یک فقره چک 100 میلیون تومانى، یک فقره چک 200 میلیون تومانى 
و  دو فقره چک 300 میلیــون تومانى به ما پرداخت کردنــد. آخرین چک براى 
هفتم اسفندماه بود که پاس نشد و مدیران استقالل هم براى پاس شدن چک ها 
دائم امروز و فردا کردند. در نهایت قرار شــد آخرین چک را پاس کنند و در همین 

راستا به اسپانسر زنگ زدیم که گفتند باشگاه اســتقالل گفته است چک را پاس 
نکنید.» کریمیان در ادامه حرف هایش به نشست هاى خود با مدیرعامل استقالل
 اشــاره کرد: «من به آقاى فتحى گفتم یادت هســت همدیگر را دیدیم و با هم 
حرف زدیم؟ او شروع کرد بد و بى راه گفتن به اسپانسر، گفت من با این آقا حرف

 نمى زنم. قرار شــد اسپانســر بیایــد هتل المپیک کــه با آقاى فتحى جلســه 
بگذاریم که به یکباره دیدم آقاى فتحى ســوار ماشــین شــد و رفت. به همین 
دلیل من گفتم اگر چک را پاس نکنند حکم توقیف اموال باشــگاه اســتقالل را 
مى گیرم و البتــه حکم جلب آقاى فتحــى را هم خواهم گرفت چون او پشــت 
چک ها را امضا کرده است. قبًال هم ما حکم توقیف اموال اسپانسر باشگاه استقالل 
را گرفته بودیم اما بى خیال شدیم ولى حاال مى خواهیم یک بار دیگر در این باره 

اقدام کنیم.» 

ذوب آهن حکم جلب فتحى را مى گیرد قلعه نویى استقالل را محکوم کرد

اگر با همین روال پیش برویم، مرتضى تبریزى را باید در لیست ناکام ترین خریدهاى گرانقیمت استقالل طى سال هاى 
اخیر دســته بندى کنیم؛ بازیکنى که با ســر و صداى فراوان و در ازاى مبلغ بیش از یک ونیم میلیارد تومان براى 
رضایتنامه اش به اســتقالل آمد اما عملکرد او چنگى به دل نزده است. حتى خود هواداران هم کم کم در معادالت 
فنى شان این بازیکن را حذف کرده اند و ترجیح مى دهند در خط حمله به بازیکنان مؤثرترى مثل پاتوسى، ایسما، 
منشا، صیادمنش و حتى روح ا... باقرى و محسن کریمى دل خوش کنند. درست در چنین شرایطى، فقط همین کم 

است که تبریزى با همبازیانش هم دچار مشکل شود؛ اتفاقى که در دقایق پایانى بازى با نفت مسجدسلیمان پیش آمد 
و تبریزى در یک صحنه از دست ایسما شاکى شد. با این وضعیت، بهتر نیست شما فعًال دنبال حاشیه نباشى و دلخورى 

را براى وقتى بگذارى که حداقل دو  تا گل براى تیمت زدى؟

بحث هایى در سازمان لیگ برتر مطرح شــده بود که به منظور باال بردن سطح کیفى بازى ها و همچنین پیشگیرى 
از فشردگى بازى ها تعداد تیم هاى حاضر در لیگ برتر از 16 تیم به 14 تیم کاهش یابد.در نشست هاى تخصصى 
اعضاى هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر در این مورد بحث شده بود که با  راه اندازى لیگ ملت هاى آسیا و باال رفتن 
تعداد بازى هاى ملى زمان براى برگزارى بازى هاى لیگ برتر کوتاه تر خواهد شد و بهترین تصمیم این است که 
تعداد تیم هاى لیگ برترى از 16 تیم به 14 تیم کاهش یابد.در گذشته اى دور البته شاهد برگزارى بازى هاى لیگ 
برتر با حضور 14 تیم و حتى 12 تیم بودیم و نکته بارز این لیگ ها سطح کیفى آن بود. اما غالمرضا بهروان، مشاور 
کمیته مسابقات در این باره مى گوید: «فعًال بحث جدى در این باره مطرح نیست. ضمن اینکه در فصل آینده رقابت هاى 

فوتبال قهرمانى دسته اول باشگاه هاى کشور با حضور 18 تیم دنبال مى شود.»

داور کم تجربه و جوان مشهدى دومین جلسه از محرومیت خود را از سوى کمیته داوران سپرى مى کند. مهدى مرجان زاده داور 
جوان لیگ برتر که در نیم فصل دوم سه قضاوت به او رسیده بود، بعد از اشتباهات متعددى که انجام داد فعًال سوت در دست نمى 
گیرد. مرجان زاده در بازى هاى پرسپولیس و پیکان، پارس جنوبى جم و نساجى و ذوب آهن مقابل ماشین سازى اشتباهات 
متعددى داشت و به همین دلیل در دو هفته متوالى قضاوتى نخواهد داشت.مرجان زاده اگرچه در بازى پرسپولیس و پیکان 
قضاوت بدى نداشت اما در دو بازى پارس جنوبى مقابل نساجى و ذوب آهن مقابل ماشین سازى اشتباهات عجیبى انجام داد تا 
کمیته داوران در دو هفته لیگ برتر قضاوتى به او ندهد. این داور کم تجربه بعد از غیبت در هفته بیست و یکم حاال در هفته بیست 
و دوم لیگ برتر نیز جایى در بین داوران هفته ندارد و جالب اینکه حتى در لیست داوران پشت دروازه و داوران چهارم هم نامش دیده 
نمى شود. به نظر مى رسد کمیته داوران در این دو هفته هیچ قضاوتى به مرجان زاده نداده تا به نوعى جبران اشتباهاتش را  کرده باشد.

تیم العین که در جایگاه دوم جدول لیگ برتر امارات قرار دارد و در دو مســابقه اخیرش شکســت خورده، در حالى 
وارد تهران شده که کایو و محمد عبدالرحمن، دو بازیکن اصلى خود را در اختیار ندارد. کایو بعد از آنکه در جریان 
دیدار هفته هفدهم لیگ برتر امارات مقابل شــباب االهلى دبى مصدوم شــد، از ابتداى نیمــه دوم از ترکیب

 العین خارج شــد و به دلیل آســیب دیدگى در نخستین بازى آســیایى برابر الهالل عربســتان حضور نداشت 
که حاال جدال با اســتقالل را نیز از دســت داده اســت. محمد عبدالرحمن، ملى پوش اماراتى العین نیز که بعد 
از چهار حضور ثابت در ترکیب مســابقات لیگ، در دیدار با الهالل عربســتان حضور تعویضى در زمین داشــت،

 دیگر بازیکنى است که در فهرست العین براى دیدار مقابل استقالل ایران حضور ندارد و همراه تیمش به تهران سفر 
نکرده است.

ســعید فتاحى، رئیس کمیته مسابقات ســازمان لیگ 
مى گوید در تاریخ 30 دى ماه موافقت مشروط خود را با 
برگزارى دیدار پرسپولیس برابر سپیدرود با یک روز تأخیر 

اعالم کرده است.
حضور پرسپولیس در سه جبهه لیگ برتر، لیگ قهرمانان 
آسیا و جام حذفى سبب شد تا مســابقه نیمه نهایى جام 
حذفى برابر ســپاهان پس از پایان بازى هاى لیگ برتر 

برنامه ریزى شود.
با این حال شــاگردان برانکو ایوانکوویــچ همچنان از 
فشردگى بازى ها گالیه دارند و به همین دلیل از مسئولین 
سازمان لیگ درخواست کردند تا در صورت امکان دیدار 
این تیم برابر سپیدرود که طبق برنامه باید در تاریخ 25 

اسفند ماه برگزار شود، یک روز به تأخیر بیافتد.
این درخواست باشگاه پرســپولیس با موافقت سازمان 
لیگ مواجه شده ولى باشگاه پرسپولیس و پندار خمارلو، 
مدیرروابط عمومى باشــگاه اعالم کــرده، به این دلیل 
که ســازمان لیگ دیر به آنها پاســخ مثبــت داده، آنها 
بلیت هاى پرواز به شهر رشت را تهیه کرده اند و ضمن کنایه 

به سازمان لیگ با تأخیر یک روز بازى مخالفت کردند.
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در گفتگویى در مورد 
این ماجرا اینگونه واکنش نشان داد و گفت: «ما در تاریخ 
30 دى ماه به باشگاه پرسپولیس نامه زدیم و همانطور 
که در پى نوشت مشخص است، به آنها اعالم کردیم در 
صورت عدم برگزارى اردوى بزرگساالن بازى آنها برابر 

سپیدرود با یک روز تأخیر برگزار مى شود.»
فتاحى در ادامه با اشــاره به واکنش باشگاه پرسپولیس 
عنوان کرد: « بى تدبیرى باشگاه پرسپولیس را ما نباید به 
گردن بگیریم. اى کاش یاد بگیرند اشتباهات خودشان 
را برعهده بگیرند تا با این رفتار ســازمان لیگ را مقابل 

هواداران پرسپولیس قرار ندهند.»

مدافع تیم ماشین سازى نسبت به اشتباه عجیب خودش 
مقابل تراکتورسازى واکنش نشان داد.

محمد اهل شــاخه، مدافع تیم ماشین سازى تبریز در 
دربى تبریز اشتباه بدى انجام داد و باعث شد با همین 
اشتباه گل اول تراکتورسازى به ثمر برسد. اتفاقى که 
حاشــیه هاى زیادى را هم به وجود آورد و مسائلى نیز 

نسبت به این بازیکن نسبت داده شد.
اهل شــاخه اما در واکنش به شــایعات عجیب بعد از 
اشتباهش در گل اول تراکتورسازى گفت: من چند بار 
گفتم و باز هم مى گویم که فرناندو دخسوس را ندیده 
بودم. برایم مهم نیست که بیرون از مستطیل سبز در 
مورد من چــه مى گویند، چون تمرکــزم روى فوتبال 
است.  وى درباره شــرایط تیمش قبل از بازى 
با پارس جنوبى تأکید کرد: ما مقابل 
تراکتورسازى یک بازى سخت 
داشــتیم و آن را واگذار کردیم. 
شکست در دربى، براى ما باخت 
بدى بود. با این حــال به آینده 

امیدواریم. 
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14 تیمى کردن لیگ برتر فعالً نه

داور جوان همچنان محروم است

استقالل، امشب  از 2 کابوس راحت است
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 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه ذیل به 
استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 
15 روز در دو روزنامه عصراصفهان  و نصف جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى 
نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و 
چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شماره 139760302009002602 مورخ 1397/10/30 آقاى مجید مرادى خولنجانى فرزند رمضان 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 261/45مترمربع مجزى شــده ازپالك 174 فرعى از 13-اصلى 

بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى میرزا باقر غضنفرپور
2- رأى شماره 139760302009002593 مورخ 1397/10/29 آقاى على مرادى خولنجانى فرزند رضا 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 291/35مترمربع مجزى شده ازپالك 15-اصلى بخش9 انتقالى با 

واسطه از مالک رسمى فتح اله باقرى
3- رأى شماره 139760302009002607 مورخ 1397/10/30 آقاى عنایت اله صالحى فرزند مهدى در 
ششدانگ یک باب کارگاه قطعه سازى به مساحت 4112/50 مترمربع مجزى شده ازپالك 52,53 فرعى از 
618-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالکین رسمى حسن یزدى و على اکبر رنجبر و عزیزاله 

رنجبر و مراد کارگر و محمد على شیخى
4 - رأى شماره 139760302009001485 مورخ 1397/06/27  آقاى اسماعیل رضا محمدى  فرزند خسرو 
در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 176/30متر مربع مجزى شده از پالك  52 - اصلى بخش8  انتقالى 

با واسطه از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى
5- رأى شماره 139760302009002356 مورخ 1397/09/28 اداره آموزش و پرورش مبارکه در ششدانگ 
یکباب مدرسه به مساحت 793/43 متر مربع مجزى شده از پالك12- اصلى بخش8 و انتقالى با واسطه از 

مالک رسمى ابوالقاسم نهچیرى
6- رأى شماره 139760302009002342 مورخ 1397/09/28  اداره آموزش و پرورش مبارکه درششدانگ 
یکباب مدرسه به مساحت 943/62 متر مربع مجزى شده از پالك12- اصلى بخش8 و انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى اله یار باروتى شاه کوچکى
7- رأى شماره 139760302009002353 مورخ1397/09/28  خانم مرضیه حسینى قهنویه  فرزند کمال 
الدین  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155 متر مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى منصور ایرانپور 
8- رأى شــماره 139760302009002344 مورخ 1397/09/28  آقاى سید مصطفى مرتضوى مبارکه  
فرزند سید اسماعیل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 161/58 متر مربع مجزى شده از پالك یک- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیرقلى محمدى
9- رأى شماره 139760302009002343 مورخ 1397/09/28  آقاى سید رسول مرتضوى مبارکه  فرزند 
سید اسمعیل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156/82 متر مربع مجزى شده از پالك یک - اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رسمى امیرقلى محمدى
10- رأى شــماره 139760302009002613 مورخ 1397/10/30  آقاى یداله جعفرى باغملکى  فرزند 
حسین درچهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 136/20 متر مربع مجزى شده از 

پالك 640 فرعى از 19 - اصلى بخش8  انتقالى با واسطه از مالک رسمى رضا کرمى درچه
11- رأى شماره 139760302009002612 مورخ 1397/10/30  آقاى عبدالعلى کرمى درچه  فرزند رضا 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 136/20 متر مربع مجزى شده از پالك 640 

فرعى از 19 - اصلى بخش8  انتقالى با واسطه از مالک رسمى رضا کرمى درچه
12- رأى شماره 139760302009002374 مورخ 1397/09/29  آقاى خلیل ایرانپور مبارکه  فرزند قدمعلى 
در دو سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 268/15 متر مربع مجزى شده از پالك 

یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى آقاجانیان مبارکه
13- رأى شماره 139760302009002375 مورخ 1397/09/29  آقاى غالمرضا ایرانپور مبارکه  فرزند 
قدمعلى در دو سهم مشــاع از هفت سهم  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 268/15 متر مربع مجزى 
شده از پالك یک - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى آقاجانیان مبارکه

14- رأى شماره 139760302009002376 مورخ 1397/09/29  خانم شهین ایرانپور مبارکه فرزند قدمعلى  
در یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت268/15  متر مربع مجزى شده از پالك 
یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدر على آقاجانیان مبارکه                                                
15- رأى شماره 139760302009002377 مورخ 1397/09/29  خانم مهناز ایرانپور مبارکه  فرزند قدمعلى 
در یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 268/15 متر مربع مجزى شده از پالك 

یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى آقاجانیان مبارکه
16- رأى شماره 139760302009002378 مورخ 1397/09/29  خانم مهین ایرانپور مبارکه  فرزند قدمعلى 
دریک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 268/15 متر مربع مجزى شده از پالك 

یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى آقاجانیان مبارکه
 17- رأى شماره 139760302009002367 مورخ 1397/09/29  آقاى محمود اورش محمود صالحى  
فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 415/20 متر مربع مجزى شده از پالك 17 - اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله قربانى شاه کوچکى
18- رأى شماره 139760302009002331 مورخ 1397/09/28  خانم میمنت محمدى حسن آبادى  فرزند 
امامقلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/10 متر مربع مجزى شده از پالك 

7 - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى خلیل راستى
 19- رأى شماره 139760302009002332 مورخ 1397/09/28  آقاى مظاهر فرهمند فرزند محمد درسه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/10متر مربع مجزى شده از پالك 7 - اصلى بخش9  

انتقالى با واسطه از مالک رسمى خلیل راستى 
20- رأى شــماره 139760302009002354 مورخ 1397/09/28  خانم مهیــن احمدى مبارکه  فرزند 

ابوالقاسم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155متر مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  
انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى منصور ایرانپور

21- رأى شماره 139760302009002623 مورخ 1397/10/30  آقاى محمد خوشکام  فرزند افراسیاب 
درچهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 278/05متر مربع مجزى شده از پالك 285فرعى 

ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى آقا سید رضا موسوى
22- رأى شــماره 139760302009002624 مورخ 1397/10/30  خانم اشــرف سدهى  فرزند ابراهیم 
دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 278/05متر مربع مجزى شده از پالك 285فرعى 

ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى آقا سید رضا موسوى 
23- رأى شماره 139760302009002622 مورخ 1397/10/30  آقاى محمد خوشکام  فرزند افراسیاب در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 53/60متر مربع مجزى شده از پالك 285فرعى ازدو - اصلى بخش9  

انتقالى با واسطه از مالک رسمى آقا سید رضا موسوى
24- رأى شماره 139760302009002605 مورخ 1397/10/30  خانم همه جان شمسى ارمندى  فرزند 
شهباز در ششدانگ یک باب زمین محصور با بناى احداثى به مســاحت 264/17متر مربع مجزى شده از 

پالك 15 - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى فتح اله باقرى
25- رأى شماره 139760302009002632 مورخ 1397/11/02  آقاى اسماعیل طاهرى  فرزند محمد 
در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 231متر مربع مجزى شده از پالك 13فرعى از6 - اصلى 

بخش9  انتقالى با بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد مختارى  
26- رأى شــماره 139760302009002619 مورخ 1397/10/30  خانم نرگس بهرامى قهنویه   فرزند 
عبدالعلى درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 69/50متر مربع مجزى شده از پالك 

یک  - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
27- رأى شماره 139760302009002620 مورخ 1397/10/30  خانم نســرین بهرامى قهنویه  فرزند 
عبدالعلى درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 69/50متر مربع مجزى شده از پالك 

یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
28- رأى شماره 139760302009001278 مورخ 1397/05/27  خانم انیس آغا هاشمى شیخ آبادى  فرزند 
سیدعزیزاله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 256متر مربع مجزى شده از پالك یک - اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى آقاجانیان
29- رأى شماره 139760302009002617 مورخ 1397/10/30  خانم فریبا موسوى مبارکه  فرزند سید 
کمال در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 298/70متر مربع مجزى شده از پالك یک - اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کمال موسوى
30- رأى شــماره 139760302009002611 مورخ 1397/10/30  آقاى قدرت اله درویشى  شیخ آبادى  
فرزند حیدر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 259متر مربع مجزى شده از پالك یک - اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضان قنبرى مبارکه
31- رأى شماره 139760302009002618 مورخ 1397/10/30  آقاى محسن باقریان سرارودى  فرزند 
احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 191/70متر مربع مجزى شده از پالك 336فرعى از 5 - اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالرحمن باقریان سرارودى
32- رأى شماره 139760302009002327 مورخ 1397/09/28  آقاى على رحمانى  فرزند سیاوش در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 177/50متر مربع مجزى شده از پالك 493 فرعى از 19 - اصلى بخش8 

انتقالى با واسطه از مالک رسمى محمد خدارحمى
33- رأى شماره 139760302009002369 مورخ 1397/09/29  آقاى مقداد باروتى شاهکوچکى  فرزند 
نصراله در ششدانگ دو باب خانه به مســاحت 314/87متر مربع مجزى شده از پالك12 - اصلى بخش8  

انتقالى با واسطه از مالک رسمى صفرعلى باروتى شاه کوچکى 
34- رأى شماره 139760302009002616 مورخ 1397/10/30  آقاى ولى اله اکبرى بیشه   فرزند فتح اله 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/30متر مربع مجزى شده از پالك 16 - اصلى بخش8  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
35- رأى شــماره 139760302009002614 مورخ 1397/10/30  آقاى فتح اله اکبرى بیشــه  فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 352/20متر مربع مجزى شده از پالك 16 - اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم  باقریان سرارودى
36- رأى شــماره 139760302009002615 مورخ 1397/10/30  آقاى فتح اله اکبرى بیشــه  فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 64/40متر مربع مجزى شده از پالك 16 - اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم  باقریان سرارودى
37-رأى شــماره 139760302009002885 مورخ 1397/11/30  آقاى مهدى نورى لنجان نوکابادى  
فرزند بهرام در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 226/61متر مربع مجزى شده از پالك 382/1 - اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد دهقانى وینچه
38- رأى شماره 139760302009002360 مورخ 1397/09/28  آقاى شهرام فنائى قهنویه  فرزند اسکندر 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 236متر مربع مجزى شده از پالك 115 فرعى از19 - اصلى بخش8  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سرفراز رضائى
39- رأى شماره 139760302009002857 مورخ 1397/11/30  آقاى محمد کریمیان  فرزند ناصرقلى 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 352/40متر مربع مجزى شده از پالك 382 - اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى شکراله نادرى
40- رأى شماره 139760302009002852 مورخ 1397/11/30  خانم مریم کریمیان  نوکابادى فرزند 
رمضان  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 255/80 متر مربع مجزى شده از پالك 382/1 - اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله مختارى حسن ابادى 
41- رأى شماره 139760302009002869 مورخ 1397/11/30  شرکت تعاونى ماهان سازه کاسپین در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 528/73متر مربع مجزى شده از پالك 6  - اصلى باقیمانده بخش9  

انتقالى با واسطه از مالک رسمى بختیار هیرمن پور  
42- رأى شماره 139760302009002870 مورخ 1397/11/30  شرکت تعاونى ماهان سازه کاسپین در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 490 متر مربع مجزى شده از پالك 6  - اصلى باقیمانده بخش9  

انتقالى با واسطه از مالک رسمى بختیار هیرمن پور  
43- رأى شماره 139760302009002871 مورخ 1397/11/30  شرکت تعاونى ماهان سازه کاسپین در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 485/06 متر مربع مجزى شده از پالك 6  - اصلى باقیمانده بخش9  

انتقالى با واسطه از مالک رسمى بختیار هیرمن پور  
44-رأى شــماره 139760302009002855 مورخ 1397/11/30  آقاى علیرضا فروغى دهنوى فرزند 
غالمحسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 329/40 متر مربع مجزى شده از پالك 776 فرعى از یک  
- اصلى باقیمانده بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین  رسمى خداداد فروغى و بانو خاور نصوحى  

45- رأى شماره 139760302009002868 مورخ 1397/11/30  آقاى بهرام صدقى دهنوى فرزندحسن 
على  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154/80 متر مربع مجزى شده از پالك یک  - اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله محمدى مبارکه  
46-رأى شماره 139760302009002866 مورخ 1397/11/30  آقاى محسن ملت فرزند غالمرضا در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210/33 متر مربع مجزى شده از پالك یک  - اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله محمدى مبارکه  
47- رأى شــماره 139760302009002849 مورخ 1397/11/30 آقاى رمضان  رنجبر فرزند فرهاد در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 501/20 متر مربع مجزى شده از پالك 16  - اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسقلى باقریان
48- رأى شــماره 139760302009002873 مورخ 1397/11/30  آقاى ابراهیم حیدرى وینچه فرزند 
حسین على در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 220/50 متر مربع مجزى شده از 

پالك 7  - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على کاشف   
49- رأى شــماره 139760302009002872 مورخ 1397/11/30  خانم مرضیــه صدیقى درچه  فرزند 
عباسعلى در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 220/50 متر مربع مجزى شده از پالك 

7  - اصلى  بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على کاشف 
50-رأى شــماره 139760302009002879 مورخ 1397/11/30  آقاى سید رمضانعلى موسوى مبارکه 
فرزند سید جواد در پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/62 متر مربع مجزى شده از 

پالك یک  - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور 
51-رأى شماره 139760302009002876 مورخ 1397/11/30  خانم رضوان بهرامى فرزند تقى دریک 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 94/62 متر مربع مجزى شده از پالك یک  - اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
52- رأى شــماره 139560302009005525 مورخ 1395/12/23  آقاى هوشــنگ کریمیان نوکابادى   
فرزنداسداله  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 329/60متر مربع مجزى شده از پالك 382 - اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس کریمیان  
53-رأى شــماره 139760302009002894 مــورخ 1397/12/1  آقاى رحمت الــه حلوائى نهچیرى   
فرزندنصراله  در  ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مســاحت 179/50 متر  مربع مجزى شده از پالك 

9اصلى بخش8انتقالى با واسطه از مالک رسمى محمد نهچیرى  
54- رأى شماره 139760302009002923 مورخ 1397/12/05  آقاى محمد على ایرانپور مبارکه فرزند 
شعبانعلى دربیست سهم مشاع از هفتاد ویک سهم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 70/80متر 

مربع مجزى شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور 
55- رأى شــماره 139760302009002922 مورخ 1397/12/05  آقاى حســین ایرانپور مبارکه فرزند 
شعبانعلى دربیست سهم مشاع از هفتاد ویک سهم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 70/80متر 
مربع مجزى شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور

56- رأى شــماره 139760302009002921 مــورخ 1397/12/05  آقاى على ایرانپــور مبارکه فرزند 
شعبانعلى دربیست سهم مشاع از هفتاد ویک سهم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 70/80متر 
مربع مجزى شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور

57- رأى شماره 139760302009002920 مورخ 1397/12/05  خانم مریم ایرانپور مبارکه فرزند شعبانعلى 
دریازده سهم مشاع از هفتاد ویک سهم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 70/80متر مربع مجزى 

شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور
58- رأى شــماره 139760302009002919 مورخ 1397/12/05  خانم مریم ایرانپــور مبارکه فرزند 
شعبانعلى درده سهم مشاع از 64/50  سهم از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 64/50متر مربع مجزى 

شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور
59- رأى شماره 139760302009002924 مورخ 1397/12/05  آقاى على ایرانپور مبارکه فرزند شعبانعلى 
درهجده  سهم مشاع از 64/50 سهم از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 64/50متر مربع مجزى شده از 

پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور
60- رأى شماره 139760302009002926 مورخ 1397/12/05  آقاى محمد على ایرانپور مبارکه فرزند 
شعبانعلى درهجده  سهم مشاع از 64/50 سهم از ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 64/50متر مربع 

مجزى شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور
61- رأى شــماره 139760302009002925 مورخ 1397/12/05  آقاى حســین ایرانپور مبارکه فرزند 
شعبانعلى درهجده  سهم مشاع از 64/50 سهم از ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 64/50متر مربع 

مجزى شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور
62- رأى شماره 139760302009002927 مورخ 1397/12/05  خانم خدیجه قریشى مبارکه  فرزند سید 
اسماعیل در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 15/72متر مربع مجزى شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى 

بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور
100/63- رأى شماره 139760302009002339 مورخ 1397/09/28  آقاى حسین فنائى  فرزند اسمعیل 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 406متر مربع مجزى شــده از پالك 11 - اصلى بخش8  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى 
100/64- رأى شماره 139760302009002604 مورخ 1397/10/30  خانم شهناز رسولیان  فرزند حسن 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 120متر مربع مجزى شده از پالك 27 فرعى از 

دو - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى کاویان مبارکه 
100/65- رأى شماره 139760302009002603 مورخ 1397/10/30  اقاى عزیزاله نجارزاده  فرزند سیف 
اله درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120متر مربع مجزى شده از پالك 27 فرعى از 
دو - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى کاویان مبارکه تاریخ انتشار نوبت 
اول:   1397/12/07 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1397/12/21 م الف: 392040 مظاهر نصرالهى- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/ 12/152
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 717/97 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد 
دادنامه شماره 855- 97/9/7 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم علیه امین خواجه على محکوم به الزام 
خوانده به حضور در یکى از دفاتر رســمى و انتقال سند خودرو به شــماره 683/13 هـ 83 به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ 1/565/000 ریال بابت خسارت دادرسى در حق محکوم له طیبه رنجبر گردیده است و حسب 
محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشــد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد 
تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نســبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات 
اقدام میگردد. م الف: 409812 قاضى اجراى احکام شوراها ى حل اختالف شهرستان لنجان شعبه چهارم 

(مجتمع شماره یک) /12/265

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى سعید تاج کر خواهان فرید تاج پور دادخواستى به خواسته مطالبه 
به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 699 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 18 / 
2 / 98 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. 
د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 409364 /م الف مدیر دفتر 

شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 12/262 
فقدان سندمالکیت

آقاى محمود جمالى مهر فرزند احمد  با ســتناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود 
رسما گواهى شده است مدعى است ســند مالکیت خود به شــماره 024976 را که به میزان ازششدانگ  
به شــماره پالك ثبتى 79910 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شــاهین شــهر ) که در 
ص 224 دفتر 986ذیل ثبــت  218946بنام آقاى  محمود جمالى مهر فرزند احمد  ثبت و صادر و تســلیم 
گردیده که  بموجب  شــماره ســند 47511 مورخ 23 / 3 / 96 دفترخانه 143 شاهین شــهر به او انتقال 
قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده  نحوه گم شــدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست 
صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحــى ماده 120آ . ق . ث مراتــب آگهى مى گردد که 
هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را 
به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . 409392 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/
                                                                                                                                                                                                                                                                     12/263

ابالغ رأى
آگهى راى شورا- شماره پرونده : 97/624 ش 10 ح  شماره دادنامه 807 – 14 / 12 / 97 تاریخ رسیدگى : 
11 / 12 /97 درخصوص دعوى خواهان خانم اشرف دانشور باغبادرانى با وکالت آقاى محمد رضا حیدرى 
به نشانى شاهین شهر خیابان فردوسى بین فرعى 4 و 5 شرقى ساختمان قرض الحسنه طبقه اول واحد یک 
به طرفیت خواندگان 1 – آقاى قربانعلى رستمى جبارى 2 – خانم ملوك کرباسیان هردو بنشانى مجهول 
المکان به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 130  ریال بابت اصل خواسته بانضمام مطلق 
خسارت وارده از قبیل هزینه دادرسى حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت 
زمان اجراى حکم شورا با توجه به رسید عادى مورخ 24 / 7 / 97 که خواهان ارائه کرده است که رسید مذکور 
را خوانده ردیف اول امضاء و تایید کرده اســت و خوانده ردیف دوم متصدى بنگاه کاشانى بوده و در جلسه 
شورا حاضر نشده اند و نیز هیچگونه دلیلى که موید برائت ذمه خویش نسبت به بدهى خود باشد به شورا ارائه 
نکرده اند لذا مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى مصوبه 1379 راى به محکومیت خوانده ردیف 
اول به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 130 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 745 / 1ریال هزینه دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخیر و تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ دادخواست 
10 / 10 / 97 لغایت زمان پرداخت وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد 
و به استناد الیحه تقدیمى وکیل خواهان به تاریخ 13/ 12 / 97 ثبت شده و در دفتر شورا به شماره 644 که 
دعوى خود را نسبت به خوانده ردیف دوم استرداد کرده است به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسى 
مدنى قرار رد دعوى خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر 
خواهى در دادگاه محترم تجید نظر استان اصفهان مى باشد. 409146/م الف مجتبى رضوانى - رییس شعبه 

دهم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر/12/264 
ابالغ وقت رسیدگى

اگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- نظر به اینکه آقاى محمد مرادى به طرفیت 1- مصطفى 
اسحاقیان 2- یحیى روزبهانى به خواسته انتقال ســند تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى 
ارجاع به کالسه 97/1657 ثبت و براى روز یکشنبه مورخ 98/02/08 ساعت 10/15   وقت رسیدگى تعیین 
گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است . به تقاضاى خواهان و دستور شورا و به استناد ماده 73 
ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جرید االنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده دعوت 
مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس 
دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شعبه اول 
فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید و در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود (جهت 

استماع شهادت شهود) ،. م الف  410118 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 12/266 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- نظر به اینکه آقاى غالمرضا خرمى به طرفیت قربانعلى 
صفرى به خواسته اعسار تقدیم که به شوراى حل اختالف شــعبه اول حقوقى ارجاع به کالسه 97/2428 
ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 98/01/21 ساعت 11 ظهر وقت رسیدگى تعیین گردیده و خوانده مجهول 
المکان معرفى نموده است . به تقاضاى خواهان و دستور شورا و به استناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى جرید االنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به 
دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان جهت رسیدگى حاضر 
شوید و در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود  ،. م الف  408543 دبیرخانه شوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان/ 12/267 
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 972122- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 972122  اجرائى  موضوع 
علیه مهدى علینقى بیگى و له   مریم خلیلیان گورتانى درتاریخ 1398/01/19  به منظور فروش 6 دانگ یک 
قطعه زمین در بافت مسکونى به مساحت 22/52 مترمربع واقع در  شهرابریشم – بلوار الغدیر – بعد از نانوایى 
تافتون نبش بن بست ارغوان ششم فاقد سابقه ثبتى ملک مذکور مشاع نمى باشد و متعلق به حق غیر نمى 
باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 315 برگزار نماید 
. ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 600/000/000  ریال ارزیابى شده است 
. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . 
مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه 
هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد 
قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و درصورت برنده 
شدن فى المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را به حساب مزکور واریز و فیش آن را ارائه 
نمایند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 409220 اجراى 

احکام مدنى فالورجان/  12/268 

فرمانده انتظامى اصفهان گفت: با توجه به همیارى خوب مردم 
با پلیس، این استان شرایط مطلوبى در مؤلفه هاى امنیتى دارد.
مهدى معصوم بیگى بــا تأکید بر اینکه چشــم انداز فعلى 
این نیرو دستیابى به پلیســى در تراز جامعه و دولت اسالمى 
اســت، اظهارکرد: راهبرد ما امنیت مردم پایــه و تمرکز بر 
ظرفیت  هاى مردمى است.  فرمانده انتظامى استان اصفهان 
تمرکز بر پیشگیرى از جرم، آسیب و سرقت را از اولویت  هاى 
جدى و مهم نیروى انتظامى اســتان برشــمرد و افزود: در 
راســتاى تأمین امنیت مردم، عالوه بر نقش آنان الزم است 
دیگر سازمان  ها و نهادها همکارى الزم را با نیروى انتظامى 

داشته باشند. 

وى با اشاره به آغاز تعطیالت نوروزى و آمادگى نیروى انتظامى 
براى ارائه خدمات به مهمانان و گردشــگران تصریح کرد: 
نیروى انتظامى استان از اول اسفند طرح خود را با تمام ظرفیت 
براى ارائه خدمات به مسافران آغاز کرده است. معصوم بیگى 
اصفهان را استان هدف گردشگرى کشور بیان کرد و گفت: 
طبق پیش بینى ها، در ایام تعطیالت نوروزى بیش از ســه 
میلیون مسافر به این استان سفر مى کنند که تدابیر امنیتى در 
حوزه ترافیکى و همچنین حفظ نظم و انضباط در نظر گرفته 
شده است. وى افزود: شش کمیته عملیاتى در قرارگاه نوروزى 
براى ارتقاى امنیت و روانسازى ترافیک و نظارت بر اجراى 

ماموریت انجام وظیفه مى کنند. 

معاون فنى و نظــارت اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان اصفهان گفت: 47 مجتمــع بین راهى 
خدمات عمومى شامل توقفگاه، جایگاه سوخت، رستوران 
و اتاق استراحت، به مســافران نوروزى در استان خدمات 

ارائه مى کنند.
محمدعلى صلواتى اظهار کرد: در آســتانه فرارسیدن ایام 
نوروز و آغاز سفرهاى نوروزى، امسال نیز مانند سال  هاى 
گذشته مجتمع هاى خدماتى - رفاهى بین راهى استان آماده 

خدمات  دهى به مسافران هستند.
وى افزود: تالش مجموعه راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
این است که سطح خدمات رفاهى در محورهاى مواصالتى 

استان در سال جارى نسبت به گذشته بهبود پیدا کند.
معاون فنى و نظــارت اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اصفهان تصریح کرد: چهار مجتمع خدماتى رفاهى 
جدید در سال جارى راه اندازى و عملیات ساخت پنج مجتمع 
جدید نیز آغاز شده است که در آینده نزدیک به بهره بردارى 

خواهد رسید.
وى از شــروع به کار کمیته ویژه نظارت بر مجتمع هاى 
خدماتى رفاهى استان خبر داد و افزود: این کمیته به منظور 
نظارت بر کیفیت ارائه خدمات مجتمع هاى خدماتى رفاهى 
و ســایر مجموعه ها در محورهاى مواصالتى اســتان به 

مسافران تشکیل شده است.

استان اصفهان شرایط امنیتى 
مطلوبى دارد

خدمات رسانى47مجتمع 
بین راهى به مسافران نوروزى 

غرس10هزار نهال به یاد
10 هزار شهید در شاهین شهر 
احسـان ا... رضاپـور، مسـئول بسـیج سـازندگى سـپاه 
صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت: ده هزار نهال 
زیتون و پسته به یاد ده هزار شهید انقالب اسالمى، دوران 
دفاع مقدس، مدافع حرم و شـهداى حافظ امنیت حادثه 
تروریستى محور خاش زاهدان در اردوگاه فرهنگى قدس 

شاهین شهر غرس شد.

توزیع و کاشت 3000 نهال در 
بافران

شـهردار بافران گفت: 3000 نهال در بافـران توزیع و به 
یاد شهداى حریم امنیت کاشته شد. رسول شجاعى زاده 
افزود: 3000 اصله نهال از گونه هاى، سنجد، توت، اقاقیا، 
بید، کاج و سـرو به صورت رایگان به یاد شـهداى شـهر 
بافران، شهداى حریم امنیت در حادثه تروریستى زاهدان 

و شهداى مدافع حرم توزیع و کاشته شد.

طرح بسیج سالمت در خور 
طرح بسـیج سـالمت براى نظـارت و بازرسـى بر220 
مرکز تهیه و توزیع مواد غذایى و اقامتى شهرستان خور 
و بیابانک آغاز شـد. این طـرح با هدف تأمین سـالمت 
شهروندان و مسـافران نوروزى در سطح رسـتوران ها، 
واحدهاى اقامتى، سامانه هاى آبرسانى و مراکز تفریحى 

اجرا مى شود.

خبر

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان گفت: در ایام نوروز 
و تعطیالت، واحدهاى مسکونى با کیفیت باال و شناسنامه 

دار که قابل رصد باشند، در اختیار مسافران قرار مى گیرد.
رسول جهانگیرى اظهارکرد: اتحادیه مشاوران امالك در 
حال حاضر با بیش از صد واحد صنفى که هر واحد صنفى به 
طور میانگین داراى پنج میز است، به صورت شبانه روزى از 
ابتداى اسفندماه ثبت نام خانه هاى مالکان را آغاز کرده و از 
25 اسفندماه تا 15 فروردین، خانه هاى ثبت نام و شناسایى 

شده در اختیار مسافران قرار مى گیرد.
وى اعالم کرد: ســاالنه بین ده تا 12 هزار منزل مسکونى 
شناسایى، رصد و ثبت نام شــده و در اختیار مسافران قرار 

مى گیرد اما امسال هنوز آمار دقیقى نداریم.
رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان گفت: در بخش 
هزینه ارائه خدمات، قیمتگذارى بر عهده ما نیســت، فقط 
تالش شده تا خدمات و تعداد واحدهاى مسکونى افزایش 

یابد، که همین اقدامات تنظیم کننده قیمت هاست. 
رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با بیان اینکه اجاره 
واحد مسکونى توسط مستأجر به مسافران ممنوع است و 
تخلف محسوب مى شــود، اضافه کرد: احراز هویت ملک 
و مالک انجام مى شود و محل ســکونت مسافر به دلیل 
جلوگیرى از مشکالت آینده و توانایى پیگیرى طرفین رصد 

شده و توسط مشاور امالك انجام مى شود.
جهانگیرى افزود: براى اســتفاده از واحدهاى مســکونى 
برگه هایى تنظیم شــده که همزمان شماره پالك خودرو، 

مشخصات فرد، محرم و نامحرم بودن افراد و تعداد شبى که 
مسافر قصد ماندن دارد، در آن ثبت مى شود.

وى همچنین درباره موقعیت تقریبى واحدهاى مسکونى 

گفت: بیشتر سعى کرده ایم واحدهاى مسکونى ثبت شده 
براى اســکان هاى نوروزى در بافت مرکزى و نزدیک به 

مراکز گردشگرى و اقامتى شهر باشد.

ممنوعیت اجاره واحد مسکونى به 
مسافران توسط مالک

طرح تشکیل استان اصفهان شمالى که از سوى 33 
نماینده مجلس پیشــنهاد و به هیئت رئیسه پارلمان 

ارائه شده بود، دیروز اعالم وصول شد.
این 33 نفر طى این طرح اعالم کرده اند نظر به وسعت 
جغرافیایى و تعداد زیاد شهرستان هاى استان اصفهان 
و مسافت بین شهرســتان ها با مرکز این استان که 
باعث افزایش هزینه اجراى امور و ترددهاى فراوان 
شــده و نیز دریافت مجوزها موجب خسارت مالى و 
جانى مى شود و همچنین به دلیل شرایط فرهنگى و 
اجتماعى حاکم بر منطقه شمالى اصفهان، این طرح 
پیشنهاد مى شود. پیشــنهاد کنندگان طرح معتقدند 
تشکیل استان اصفهان شمالى باعث «تقویت انسجام 
اجتماعى و افزایش مشارکت مردمى در عرصه رشد و 

آبادانى منطقه اى» خواهد شد. 

در صورت تصویب این طرح، استان اصفهان شمالى 
مرکب از شهرستان هاى کاشان، آران و بیدگل، نطنز، 
اردستان، گلپایگان، خوانسار، خور و بیابانک و نایین با 
جمعیت قریب به یک میلیون نفر تشکیل خواهد شد. 
این طرح در دوره دهم ریاست جمهورى مطرح شد اما 
اقدام عملى در این راستا انجام نشده بود تا اینکه دیروز 
در هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول شد؛ البته این 
طرح راه بسیار طوالنى براى نهایى شدن در پیش دارد 
و باید در کمیسیون مربوطه و بعداً صحن علنى و نیز در 

تقسیمات کشورى به دقت بررسى شود.
در بین 33 امضا کننده طرح ایجاد اســتان جدید، نام 
ساداتى نژاد نماینده کاشــان و آران و بیدگل، سالک 
کاشانى نماینده اصفهان، بختیار نماینده گلپایگان و 

طباطبایى نژاد نماینده اردستان، دیده مى شود.

یک گام دیگر تا تشکیل استان «اصفهان شمالى»

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: از کسانى 
که هنوز نســبت به تعویض کارت ملــى خود اقدام 

نکرده انــد، درخواســت داریم 
در فرصت باقیمانده نســبت به 
تعویض کارت ملى خــود اقدام 

کنند.
حســین غفرانى اظهار کرد: در 
استان اصفهان سه میلیون و 982 
هزار واجد شرایط براى تعویض 

کارت ملى وجود دارد که تا کنون سه میلیون و 250 

هزار کارت ملى صادرشده است و کمتر از 700 هزار 
نفر دیگر هنوز کارت ملى خود را تعویض نکرده اند.

وى با بیان اینکه 82 درصد مردم 
اصفهان براى تعویض کارت ملى 
خود اقدام کرده اند، تصریح کرد: تا 
کنون تصمیمى براى تمدید زمان 
تعویض کارت ملى اعالم نشــده 
اســت و کارت هایى کــه تاریخ 
صدور آن تا پایان اسفند 97 است، 

از سال آینده اعتبار آن ساقط مى شود.

700 هزار نفر در اصفهان 
براى تعویض کارت ملى اقدام نکردند
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آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت بازرگانى حدید مبین 
آسیا شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
57408 و شناســه ملى 14006364517 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1397/04/31 خانم آزاده نفر 
ده سرخى به شــماره ملى 1290650985 
، آقاى احمدرضا حیدرى هراتمه به شــماره 
ملــى 1290955441 ، خانم هاجر حیدرى 
هراتمه به شــماره ملى 1286108764 به 
عنوان اعضاى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى شرکت تعیین گردید. 
آقاى مسعود غالمى با کدملى 5419759871 
بسمت بازرس اصلى و آقاى سید حامد میریان 
با کدملى 1270684817 بســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
گردیدند.تراز مالى سال 96 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (409171)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ارمغان لوله سپاهان 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
13483 و شناسه ملى 10260344998 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1397/11/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ترازنامه و حســاب سود و 
زیان سال مالى 1396 شــرکت به تصویب 
رســید. حمید رضا کرباســى زاده به شماره 
ملى 1286536642 و فرنــوش امامى به 
شــماره ملى 1290703922 از بین شرکاء 
شرکت و ســید حمید رضا طالقانى به شماره 
ملى 1280352310 و حسن امجد به شماره 
ملى 2410831982 و ایــرج بیرژندى به 
شماره ملى 1280993073 خارج از شرکاء 
شرکت به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند الهه 
بیرژندى به شــماره ملى 1280960116 و 
ناهید نادران به شماره ملى 1280262192 و 
الهام بیرژندى به شماره ملى 1280409150 
به ســمت هیئت نظار براى یک سال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (409181)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ارمغان لوله سپاهان 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
13483 و شناســه ملى 10260344998 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
حمیدرضاکرباســى زاده بــه شــماره ملى 
1286536642 به عنوان رئیس هیات مدیره 
ازمیان شرکاء و ســید حمیدرضا طالقانى به 
شماره ملى 1280352310 به عنوان نایب 
رئیس هیات مدیره خارج ازشــرکاء و حاج 
حسن امجد به شماره ملى 2410831982 
به عنوان عضو هیات مدیره خارج ازشرکاء و 
ایرج بیرژندى به شماره ملى 1280993073 
به عنوان عضو هیات مدیره خارج ازشرکاء و 
فرنوش امامى به شماره ملى 1290703922 
به عنوان عضو هیات مدیره ازمیان شــرکاء 
و مجید نادران کدملــى 1284596192 به 
عنوان مدیرعامل خارج ازشرکاء براى مدت 
دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق واسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل 
ورئیس هیئت مدیره وبا مهر شــرکت معتبر 
است. مدیرعامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (409182)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت بازرگانى حدید 
مبین آســیا شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 57408 و شناسه ملى 
14006364517 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1397/04/31 
خانم آزاده نفر ده ســرخى به شماره ملى 
1290650985 به سمت رییس هیات 
مدیره ، آقاى احمدرضــا حیدرى هراتمه 
به شماره ملى 1290955441 به سمت 
مدیرعامل ، خانم هاجــر حیدرى هراتمه 
به شماره ملى 1286108764 به سمت 
نایب رییس هیــات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد 
مالى وتعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
و با مهر شــرکت معتبر مى باشد.ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان
(409163) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات موسسه دیبا حساب اسپادانا موسسه 
غیر تجــارى به شــماره ثبت 305 و شناســه ملى 
14003499893 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1397/11/10 مواردى 
ذیل به موضوع فعالیت مؤسسه الحاق گردید : "ثبت 
موضوع فعالیت به شــرح ذیل به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد : انجام آموزش و کلیه عملیات 
مربوط به حسابدارى ، پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیصالح" اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد  (409183)

از جمله خواص سیر ناشتا خواص آنتى بیوتیکى قوى، سالمت کبد، 
درمان مشکالت معده، دفع سموم بدن، کاهش وزن، رفع ریزش مو 

و از بین بردن جوش و آکنه صورت است.
از خواص ســیر آگاه هســتند و مى دانند همــه 

ســیر یکى از پر خاصیت ترین ســبزى ها به شــمار مــى رود. از 
جمله مصارف ســیر به صورت خام، چاشــنى در غذا ها و ترشى 
اســت. اما آیا ســیر را با معده  خالى میل کرده ایــد؟ آیا از خواص 
سیر ناشــتا چیزى مى دانید؟ بى شک خوردن ســیر با معده خالى 
خواص بســیارى دارد. در ادامه قصد داریم اطالعاتى 
در زمینه خواص ســیر ناشــتا ارائه کنیم. بــا ما همراه 

باشید.
سیر یکى از آنتى  بیوتیک  هاى طبیعى است که 
خوردن آن، انسان را از بسیارى از 

بیمارى ها مصون مى کند اما چرا ناشتا؟ 
در صبح زمانى که معده تان خالى است، باکترى ها مقاومت کمترى 
دارند؛ بنابراین مصرف سیر همچون یک آنتى بیوتیک آنها را از پا در 
مى آورد و باکترى ها نمى توانند از خود به خوبى دفاع کنند. همچنین 
مصرف سیر به صورت ناشتا باعث مى شود مواد مغذى موجود در آن 

به راحتى و هرچه بیشتر جذب بدن شما شود.
سیر سرشار از ویتامین ها و پروتئین، کربوهیدرات، فیبر، آهن، کلسیم 
و... است. ارزش غذایى باالى سیر در صورت مصرف به صورت خام 
و صبح ناشتا یا با معده خالى بسیارى از مشکالت را رفع مى کند. در 

زیر تعدادى از خواص سیر ناشتا را با هم مرور مى کنیم.

رفع مشکالت معده
مصرف ســیر با معده خالى باعث تحریک هضم و اشتها مى شود 
و مى تواند اســترس را کنترل کند. کنترل استرس، 
باعث توقف ترشح اســید معده که ناشى از عصبى 
شدن است مى شود. مصرف ســیر خام به صورت 
ناشتا توانسته است مشکالت عصبى را درمان کند. 

همچنین سیر درمان مؤثرى براى اسهال است.

کاهش فشار خون و بیمارى هاى قلبى
مصرف سیر براى افرادى که مبتال به فشار خون باال هستند، 
گزینه مناسبى است. مصرف ســیر نقش مفیدى در گردش خون 

بدن دارد و مى تواند به خوبى از شما در برابر بیمارى هاى قلبى نیز 
محافظت کند.

ضد باکترى
با توجه به مطالعــات و تحقیقاتى که صورت گرفته، نشــان داده 
شده اســت که مصرف ســیر با معده  خالى برابر با عمل یک آنتى 
بیوتیک طبیعى و بســیار قوى اســت. این اثر به مصرف ســیر به 
صورت ناشــتا بر مى گردد، به این دلیل که باعث مى شود باکترى 
در معرض آن قرار گیرد و بــا آن مواجه شــود، در نتیجه باکترى 
از دفاع از خود بــاز مى مانــد و نمى تواند مقاومت کنــد و از بین

 مى رود.

دفع سموم از بدن
سیر ناشتا بدن را سم زدایى مى کند و کرم ها و انگل هاى موجود در 

بدن را از بین مى برد.

جلوگیرى از بروز بیمارى ها
خوردن ســیر صبح ناشــتا مى تواند باعــث پیشــگیرى از بروز 
بیمارى هایى مانند دیابت، تیفوس، انواع سرطان ها و افسردگى شود.

رفع بیمارى هاى تنفسى
ســیر بیمارى هاى تنفســى حاد و مزمن را رفع مى کند. از جمله 

بیمارى هاى قابل درمان به وسیله سیر، آســم، زکام، سیاه سرفه، 
برونشیت، احتقان ریه، پنومونى و سل است.

رفع ریزش مو
یکى دیگر از خواص سیر ناشتا این اســت که گردش خون بدن و 
پوست سر را بهبود مى بخشــد. با باال رفتن گردش خون در پوست 
سر، فولیکول هاى مو تقویت مى شــوند و این باعث جلوگیرى از 

ریزش مو مى شود.

رفع جوش و آکنه 
اگر صبح ناشتا یک حبه سیر خام مصرف کنید، با توجه به «آلیسین» 
فراوان موجود در ســیر که خواص ضد التهابى و ضد باکترى دارد، 
مى تواند کبد را پاکســازى کرده و عملکرد کبد را بهبود بخشد. در 
نتیجه داشتن کبد سالم مى توانید پوستى سالم داشته باشید و از بروز 

جوش و آکنه صورت به دور بمانید.

کاهش وزن و الغرى
مصرف سیر در اول صبح و به صورت ناشــتا، اشتها را کم مى کند 
و منجر به رفع پرخورى در طول روز مى شــود. همچنین مصرف 
ســیر خام با معده خالى «نوراپى نفرین» را که یک انتقال دهنده 
عصبى اســت، افزایش مى دهد و باعث باال رفتن متابولیسم بدن 

مى شود. 

تخمه کدو یکى از بهترین مــواد براى کاهش وزن 
اســت که به کوچک کــردن شــکم و پهلو کمک 
شایانى مى کند. 28 گرم تخمه کدو، 5 گرم پروتئین 
دارد (کمى کمتر از پروتئینى که در تخم مرغ یافت 
مى شود) و سرشار از مواد مغذى براى داشتن شکمى 
صاف است.  فیبر، روى و پتاسیم موجود در آن براى 
ساخت و بازیابى عضالت بسیار حیاتى هستند. براى 
آب کردن شکم تخمه کدو را روى ساالد ها یا روى 

جو دو سر بریزید و آن را میل کنید.

از جمله خواص سیر ناشتا خواص آنتى بیوتیکى قوى، سالمت کبد، 
درمان مشکالت معده، دفع سموم بدن، کاهش وزن، رفع ریزش مو 

از بین بردنجوشو آکنه صورتاست. و
از خواص ســیر آگاه هســتند و مى دانند همــه 

ســیر یکى از پر خاصیت ترین ســبزى ها به شــمار مــى رود. از 
جمله مصارف ســیر به صورت خام، چاشــنى در غذا ها و ترشى 
از خواص اســت. اما آیا ســیر را با معده  خالىمیلکرده ایــد؟ آیا

سیر ناشــتا چیزى مى دانید؟ بى شک خوردن ســیر با معده خالى 
خواص بســیارى دارد. در ادامه قصد داریم اطالعاتى 
در زمینه خواص ســیر ناشــتا ارائه کنیم. بــا ما همراه 

باشید.
سیر یکى از آنتى  بیوتیک  هاى طبیعى است که 
خوردن آن، انسان را از بسیارى از 

بیمارى ها مصون مى
در صبح زمانى که مع
دارند؛ بنابراین مصرف
مى آورد و باکترى ها

مصرف سیر به صورت
به راحتى و هرچه بیش
سیر سرشار از ویتامین
و... است. ارزش غذای
و صبح ناشتا یا با معد
زیر تعدادى از خواص

رفع مشکالت
مصرف ســیر با معد
و مى
باعث
شدن
ت ناشتا
همچنین

کاهش
مصرف سیر ب
گزینه مناسبى است

خواص خوردن سیر ناشتا

یک دکتراى تغذیه گفت: مبتالیان به بیمارى هاى مزمن 
غیرواگیر مى توانند با رعایت نکاتى، آجیل خام را به مقدار 

محدود مصرف کنند.
فرهاد وحید درباره آجیل بو داده بیان کرد: براى بو دادن 
آجیل اغلب از نمک هاى غیرُیددار اســتفاده مى شــود، 
بنابراین افــرادى که آجیل بــو داده را مصرف مى کنند 
در معرض ابتال به بیمارى هاى ناشــى از کمبود ُید قرار 
مى گیرند، از سوى دیگر فرایند بو دادن آجیل، ُید نمک را 
از بین مى برد. این دکتراى تغذیه و رژیم درمانى افزود: در 
فرایند بو دادن آجیل، ترکیبات آلدئیدى به نام آکریل آمید 

تولید مى شود که این ترکیبات سرطان زا هستند. 
وحید تأکید کرد: مصرف آجیل خــام به مقدار محدود و 
مشخص شــده در مبتالیان به دیابت عالوه بر کنترل 

این عارضه، روند ابتال به عوارض 
کوتاه مدت یا بلندمدت 

ناشــى از دیابت 
ماننــد پاى 
 ، بتــى یا د

بیمارى هــاى 
و  کلیــوى 
اختــالالت 

چشــمى را ُکنــد 
مى کند. وى تصریح کرد: آجیل خام غنى 

از ویتامین ها، انواع مواد معدنى و فیبر است و آجیل به علت 
داشتن فیبر و متابولیسم،گلوکز بیماران مبتال به دیابت را  
تنظیم مى کند و همین موضوع سبب افزایش قند خون 
مى شود. وى ادامه داد: آجیل همچنین به علت دارا بودن 
ویتامین ها و انواع مواد معدنى، حساسیت به انسولین را در 
بیماران دیابتى افزایش مى دهد، بنابراین سلول ها نسبت 
به انسولین واکنشى بهتر نشان مى دهند و گلوکز خون 

کاهش پیدا مى کند.
 B1 این دکتراى تغذیه و رژیم درمانــى گفت: ویتامین
یا منیزیم موجود در آجیل، از بــروز عوارض کوتاه مدت 
یا بلندمدت ناشــى از بیمارى دیابت، پیشگیرى یا روند 
ابتال به این عوارض را ُکند مى کند، بنابراین مبتالیان به 
دیابت باید مغز هایى را که سرشار از فیبر محلول، منیزیم 

و ویتامین B1 هستند، در برنامه غذایى روزانه خود قرار 
دهند. وى افزود: بادام زمینــى و نخودچى غنى از فیبر و 
بادام درختى و تخمه کدو سرشــار از منیزیم و ویتامین 

B1 هستند.
وحید اظهار کرد: مبتالیان به دیابت روزانه مجاز هستند 
که پنج عدد بادام درختى، پنج تا ده عدد بادام زمینى یا دو 
قاشق غذاخورى تخمه کدوى خام را مصرف کنند. وى 
ادامه داد: آجیل به علت داشتن چربى زیاد، چگالى انرژى 
باال دارد، بنابراین همه افراد به ویژه بیماران دیابتى باید در 

مصرف آن احتیاط کنند.
وحید در ادامه بیان کرد: آجیل خام به علت داشتن منیزیم، 
نقشى مؤثر در گشاد شدن عروق دارد و با پمپ هاى کلسیم 
رقابت مى کند، بنابراین فشــار خون را کاهش مى دهد. 
وى افزود: آجیل خام از بروز عوارض 
کوتاه مدت یــا طوالنى 
مدت ناشى از بیمارى 
فشــار خون در 
مبتالیان به این 
عارضه پیشگیرى 
مى کند. این 
ى  ا کتــر د
تغذیــه و رژیم 
درمانى دربــاره منابع 
غنى از منیزیم افــزود: مغز هایى مانند 
بادام درختى، تخمه کدو، پسته و بادام هندى از جمله منابع 

غنى از منیزیم هستند. 
وحید تأکید کرد: مبتالیان به فشــار خون باال مســتعد 
ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى و سکته هاى مغزى 
هستند بنابراین مصرف روزانه ســه تا پنج عدد گردوى 
کامل به علت داشــتن امگا 3 فراوان، از گرفتگى عروق 
و بروز بیمارى هاى قلبى و عروقى پیشــگیرى مى کند. 
این دکتراى تغذیه و رژیم درمانى مصرف فندق را براى 
مبتالیان به فشارخون باال و بیمارى هاى قلبى و عروقى 
مفید دانســت و یادآورى کرد: آجیل خام به علت داشتن 
ویتامین ها، انواع مواد معدنى، اسید چرب امگا 3، منیزیم، 
ویتامین هاى گروه B و اســید آمینه «آرژنین»، از بروز 

التهاب مزمن در بدن جلوگیرى مى کند.

 روشى براى کوچک کردن 
شکم و پهلو

بدن انســان به طور طبیعى کالژن تولید مى کند اما با 
افزایش سن از میزان تولید این ماده کاسته مى شود.

کالژن یکى از مکمل هاى پر طرفدار در جهان محسوب 
مى شود. این پروتئین ساختارى فراوان ترین پروتئین در 
بدن انسان است که در پوست و دیگر بافت هاى همبند 
یافت مى شود. کالژن در حال حاضر یکى از موضوعات 
داغ در دنیاى مکمل هاســت و شــرکت هاى مختلف 
محصوالت خود را براى جوانسازى پوست، بهره مندى 
از استخوان ها و غضروف هایى سالم و مو و ناخن هایى 

قوى روانه بازار مى کنند.
بدن انســان به طور طبیعى کالژن تولید مى کند اما با 
افزایش ســن از میزان تولید این ماده کاسته مى شود. 
کاهش در میزان تولید کالژن موجب از دســت رفتن 
انعطاف پذیرى و ســاختار بدن مى شود و شکل گیرى 
نشــانه هایى مانند چین و چروك و افتادگى پوست را 

در پى دارد. 
به گفته «اشــلى برینــت»، متخصص تغذیــه، خرید 
مکمل هاى کالژن صرف هزینه اى بیهوده است زیرا 
بدن کالژن اضافى را مورد اســتفاده قرار نمى دهد. در 
مقابل، یک رژیم غذایى متعادل سرشار از پروتئین بدون 
چربى، چربى هاى دوستدار قلب، میوه ها و سبزیجات 
تمام مواد مغذى مورد نیاز براى تولید کالژن را در اختیار 

بدن قرار مى دهد.

فلفل دلمه اى قرمز
ویتامین C براى تأمین کالژن ضرورى است و فلفل دلمه 
اى قرمز سرشار از این ماده مغذى است. ویتامین C یک 
آنتى اکسیدان است که تولید کالژن را بهبود مى بخشد. 

گوجه فرنگى
گوجه فرنگى سرشار از آنتى اکســیدان لیکوپن است و 
مى تواند به محافظت از چرخه تأمین کالژن در برابر آسیب 
زیست محیطى کمک کند. جدا از کاهش تولید، یکى از 
دالیلى که با افزایش سن کالژن از دست مى دهید، آسیب 
ناشى از آالینده ها و پرتو فرابنفش است. این آسیب تجزیه 
کالژن را تسریع مى کند. لیکوپن مى تواند به محافظت از 
پوست کمک کند و سطوح مناسب کالژن را حفظ کند. از 
دیگر منابع خوب براى لیکوپن مى توان به سبزیجات قرمز 
و نارنجى، مانند هندوانه و گریپ فروت صورتى اشاره کرد.

ماهى سالمون
براى بهره منــدى از چربى هاى دوســتدار قلب یکى از 
بهترین گزینه ها مصرف ماهى هاى چرب اســت اما آیا 
مى دانســتید آنها مــى توانند از پوســت شــما در برابر 
شکل گیرى چین و چروك و خطوط نیز محافظت کنند؟ به 
طور خاص، ماهى سالمون، یک منبع عالى براى اسیدهاى 
چرب امگا3 است که التهاب را کاهش مى دهد و از تجزیه 

کالژن به واسطه آســیب زیســت محیطى پیشگیرى 
مى کنند. قرار گرفتن بیش از اندازه در برابر نور خورشــید 
مى تواند به سنتز کالژن آسیب وارد کند و التهاب در پوست 
را افزایش دهد. مصرف اســیدهاى چــرب امگا3 که در 
غذاهاى دریایى به وفور یافت مى شوند، به واقع در مقابله 

با التهاب و محافظت از کالژن موفق عمل مى کند. 

سیب زمینى 
با خوردن تنها یک عدد ســیب زمینى پخته مى توانید تا 
شــش برابر ارزش مصرف روزانه ویتامین A را دریافت 
کنید و ســالمت پوســت و مفاصل خــود را حفظ کنید. 
ویتامین A بدن را براى تولید کالژن بیشــتر تشــویق 
مى کند. همچنین این ویتامین از رشد سلولى پشتیبانى 
مى کند و نقش مهمى در شــکل گیرى طبیعى و حفظ

 اندام هاى بدن که بزرگ ترین آنها پوســت اســت، ایفا 
مى کند. از دیگر منابع خوب براى ویتامین A مى توان به 

هویج، طالبى، انبه  و زردآلو اشاره کرد.

گوشت بوقلمون
اسید آمینه هاى بسیارى در تولید کالژن نقش دارند. به 
همین دلیل، مصرف پروتئین به میزان کافى که از اسید 
آمینه شکل گرفته اســت، اهمیت دارد. گوشت بوقلمون 
منبع خوبى براى پروتئین بدون چربى و همچنین لیزین، 

یکى از اسید آمینه هاى اصلى که تولید کالژن را تسهیل 
مى کند، است. سه اســید امینه اصلى که در سنتز کالژن 
نقش دارند شامل پرولین، گلیسین و لیزین مى شوند. لیزین 
یک اسید آمینه اساسى است، به این معنى که بدن ما به 
طور طبیعى آن را تولید نمى کند و از این رو براى تأمین آن 

به مواد غذایى مصرفى متکى است. 

تخم مرغ
تخم مرغ را کامل مصرف کنید. زرده تخم مرغ سرشــار 
از کولین، یک نوع ویتامین B است که به گلیسین، اسید 
آمینه اى که در تولید کالژن نقش دارد، تبدیل مى شود. 
بر همین اســاس، مصرف مواد غذایى سرشار از کولین 

مى تواند به تولید کالژن کمک کند. 

دانه هاى آفتابگردان
تنهــا (28 گرم) دانه آفتابگــردان بو داده مــى تواند 37 
درصد از نیاز روزانــه ویتامین E را تأمیــن کند. همانند 
آنتى اکســیدان هاى دیگــر، ویتامین E به مبــارزه با 
رادیکال هاى آزاد کمک مى کند و از آسیب ناشى از آنها 
پیشگیرى مى کند. این آســیب مى تواند موجب شکل 
گیرى چین و چروك روى پوست شــود. از دیگر منابع 
خوب براى ویتامین E مى تــوان به روغن جوانه گندم، 

بادام، فندق و کره بادام زمینى اشاره کرد.

عوارض آجیل بو داده براى سالمتمواد غذایى کالژن ساز

در فضله آبزیان به ویژه ماهى ها، عامل بیمارى زایى به 
نام سالمونال وجود دارد.

 این عامل بیمارى زا، با ورود به بدن به بروز ایجاد بیمارى 
تیفوئید و سایر بیمارى هاى دستگاه گوارش به ویژه در 
کودکان که سیستم ایمنى ضعیف دارند، منجر مى شود.

 بچه ها به دنبال دست زدن به ماهى ها ممکن است دچار 
اسهال، استفراغ و تب شــوند. قطعًا والدین در اینگونه 
موارد اصًال متوجه نمى شــوند که عامل این عوارض، 
ماهى است. برخى والدین ماهى را به عنوان وسیله بازى 

براى کودکان مى دانند، بازى و دست زدن بچه ها به ماهى هاى قرمز مى تواند آنها را در معرض بیمارى قرار دهد و از همین 
رو، توصیه مى شود والدین کودکان خود را به طور جدى از تنگ ماهى دور نگه دارند.

د کرد: مصرف آجیل خــام به مقدار محدود و 
شــده در مبتالیان به دیابت عالوه بر کنترل 

ه، روند ابتال به عوارض
ت یا بلندمدت 

 دیابت 
اى 
 ، ى

ــاى 
و   
الت 

 را ُکنــد 
ى تصریح کرد: آجیل خام غنى 

ها، انواع مواد معدنى و فیبر است و آجیل به علت 

نقشى مؤثر در گشاد شدن عروق دارد و با پمپ
رقابت مى کند، بنابراین فشــار خون را کا
وى افزود: آجیل خام از
کوتاه مدت
مدت نا
فشـ
مبت
عارض

تغذ
درمانى د
غنى از منیزیم افــزود: م
بادام درختى، تخمه کدو، پسته و بادام هندى

 کودکان خود را از تنگ ماهى قرمز دور کنید
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

هر کس از شــما در روزگارانى که مهلــت دارد به اعمــال نیکو بپردازد 
پیش از آنکه مرگ فرا رســد و در ایــام فراغت پاك باشــد، پیش از آنکه 
گرفتار شــود و در ایام رهایى نیکوکار باشد، پیش از آنکه مرگ گلوگاه 
او را بفشارد، پس براى خود و جایى که مى رود آماده باشد و در این دنیا که 

محل کوچ کردن است براى منزلگاه ابدى، توشه اى بردارد.
موال على (ع)

 آگهی فقدان اسناد مالکیت خودروهاى اسقاط شرکت برق منطقه اى اصفهان 

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

سند کارخانهبرگ سبزکارتشماره موتورشماره شاسىشماره پالك انتظامىنوع خودروردیف
مفقودى√√216218033001474 الف 17 ایران 13مزدا دو کابین 4 سیلندر1
مفقودى√√379212264008907 الف 17 ایران 13مزدا دو کابین 4 سیلندر2
مفقودى√√189218542002881 الف 17 ایران 13مزدا دو کابین 4 سیلندر3
مفقودى√√8737041883805744 الف 17 ایران 13تویوتا استیشن 6 سیلندر4
مفقودى√√251FJ 45388447776706 الف 18 ایران 13تویوتا لندکروز 6 سیلندر5
مفقودى√√8662149405701126703344 الف 17 ایران 13پیکان سوارى6
مفقودى√√325PNN35 P 317292P 018369 Z الف 19 ایران 13پاترول 6 سیلندر7
مفقودىمفقودىمفقودى791FE4315-A201894D3076X962 الف 19 ایران 13وانت باال بر سه تن8
مفقودىمفقودى√959YN 650001533038259 الف 21 ایران 13تویوتا وانت تک کابین9
مفقودى√√336060323367388 الف 18 ایران 13نیسان وانت10
مفقودى√مفقودى3833720731000334633093110019275 الف 17 ایران 13اتوبوس11
مفقودى√√33437207310006213033401 الف 18 ایران 13اتوبوس12
مفقودى√√3531000171610016534 الف 18 ایران 13اتوبوس13
√مفقودى√5143793911600548533491110109565 الف 21 ایران 13مینى بوس14

مفقودى√√3243793911600770833491110133227 الف 17 ایران 13مینى بوس15
√مفقودى√4993793911600769933491110132600 الف 17 ایران 13مینى بوس16

مفقودى√√3943793915041516533491110090005 الف 17 ایران 13مینى بوس17
مفقودى√√3913793915041522933491110078725 الف 17 ایران 13مینى بوس18
مفقودى√√3353741115496854410021174 الف 17 ایران 13کمپرسى بنز ال کا 1942/911

بدینوسیله اعالم 
می گردد اسناد 

مالکیت خودروهاي 
اسقاط شرکت برق 
منطقه اي اصفهان 

(شامل کارت 
خودرو، برگ سبز، 
سند کارخانه(برگ 
کمپانی)) به شرح 
جدول ذیل مفقود 
گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط 
می باشد.

آگهى مزایده شماره 97/1 مرحله اول 

روابط عمومى سازمان تاکسیرانى کاشان

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

آگهى مزایده نوبت سوم

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان 

چاپ اول

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

شرایط واگذار نماید.

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

www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند. 

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

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

آگهى مزایده عمومى مرحله اول (نوبت اول)

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى

چاپ اول

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

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

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

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

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

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

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


