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طعنه به هیئت مدیره با رمز «فقط خدا» نارگیل، میوه اى پرخاصیتپیش بینى حجم سنگین سفرهاى نوروزى به استان انتخاب اثر خواننده گروه «آریان» از بین 19 هزار آهنگ دنیا دستور رسیدگى به وضعیت طاق کسرى صادر شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص شگفت انگیز 
خوراکى هاى

 هفت سین

آماده باش 60 بیمارستان براى چهارشنبه  سورى
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یک خبر خوش 
براى منابع آب ایران

توزیع گوشت قرمز توسط 
تعاونى ها در اصفهان

اصفهان، میزبان اجالس 
مشترك همکارى هاى 
اقتصادى ایران و روسیه
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کمترین حقوق  
چقدر افزایـش 

مى یابد؟

هفت سین تنها سفره اى است که پهن مى شود تا همه خوراکى هاى 
ساده و سالم با تمام سلیقه اهل منزل روى آن چیده شود تا

 در کنارش عکس یادگارى بگیرند.
 سفره اى با ظرف هاى سنتى و

 خوش آب و رنگ که از سرکه تا سکه ...

یک عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
شوراى اسالمى با تشــریح نحوه افزایش حقوق 
کارمندان در سال 98 گفت که کمترین حقوق ها 
در ســال آینده 525 هزار تومان افزایش خواهد 

یافت.
حمیدرضا حاجى بابایى با اشــاره به مصوبه 
مجلس در جریان بررســى الیحه بودجه 
ســال 98 و توضیحات على الریجانى در 
جلسه روز یک شنبه مجلس درباره  نحوه افزایش 

حقوق ها گفت: هیچ ابهامى در مصوبه ...

4
اصفهان آماده میزبانى از مسافران نوروزى استاصفهان آماده میزبانى از مسافران نوروزى است

برنامه هاى شهردارى اصفهان براى آغاز سال جدید اعالم شدبرنامه هاى شهردارى اصفهان براى آغاز سال جدید اعالم شد

8

همراه با 145 پایگاه مرکز فوریت هاى پزشکى استان اصفهان؛

 ذوب آهن به سپاهان هشدار داد
گویا باید خلق شگفتى و  بازگشــت قهرمانانه را یکى از ویژگى هاى 
علیرضا منصوریان و تیمش در مسابقات جام باشگاه هاى آسیا 2019 
بدانیم. از بازگشت مقابل الغرافه تا بردى شیرین برابر النصر عربستان 

در ورزشگاه آل مکتوم دبى.
سبزپوشــان اصفهانى که دومین دیدار خود در آســیا را برابر نماینده 

قدرتمند عربستان پیگیرى مى کردند ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تشریح نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده

5000 ُتن
 سیب درختى و پرتقال 

آماده توزیع
 در بازار شب عید

برگزارى نمایشگاه خودروهاى کالسیک، مدرن و آفرود در اصفهان
از فردا؛
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چق

یک عض
شوراى
کارمند
در ســ
یافت.
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 شایعات در مورد مسلمان تمام نا شدنى است شایعات در مورد مسلمان تمام نا شدنى است

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى نوبت دوم

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 
200971281000098 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

امور پیمانهاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

در هفتمین دوره جایزه جهانى سازمان دانشى برتر آسیا و با  ارزیابى 
کارشناســان بین المللى، جایزه جهانى  MAKE،  شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان، موفق به ورود به جمع 5 شرکت دانشى برتر کشور 

و به جمع برندهاى معتبر جهانى پیوست.
سعید سهراب پور. رییس بنیاد جایزه جهانى سازمان دانشى برتر 
در ایران در مکاتبه با عزیز قنواتى، مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان نوشت: دستیابى به این موفقیت ارزشمند در ابعاد بین المللى، 
نتیجه تالش هاى بدنه مدیریت و کلیه کارکنان محترم آن مجموعه 

است.
  MAKE سهراب پور در مکاتبه خود آورده اســت:  جایزه جهانى
در سال آتى با تاکید بیشتر  بر  نوآورى،  برگزار خواهد شد. به همین 

لحاظ معتبرترین جایزه جهانى در حوزه دانش،  نوآورى و خالقیت و 
سرمایه هاى فکرى در بین شرکت هاى چهار قاره جهان مى باشد که 

در سه سطح ملى، قاره اى  و جهانى برگزار مى شود.
وى در پایان با تقدیر و تبریک این موفقیت آورده اســت:  دانشگاه 
صنعتى شــریف و دفتر بنیاد MAKE در ایران از شــرکت فوالد 

امیرکبیر کاشان در تهران تجلیل خواهد کرد.
شایان ذکر است شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در گروه فوالد مبارکه 
اصفهان،  ماموریت تولید ورق گالوانیزه و ســهم بیست درصدى از 
تولید این محصول در کشــور را دارد که در سال هاى جارى موفق 
به کســب عناوین ملى و بین المللى فراوانى در بخش هاى مختلف 

فرهنگى اجتماعى اقتصادى شده است .

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
 به جمع 5 شرکت سازمان دانشى برتر ایران راه یافت

نخســــتین تولیدکننده ورق
گالوانیزه به روش گرم مداوم

از ا آ گ ان خ اث خا ان

مى شود تا همه خوراکىهاى
ى آن چیده شود تا

رن و آفرود در اصفهان
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سیامک انصارى هم سیامک انصارى هم 
رستوران دار شد!رستوران دار شد!

براى دربى اصفهان؛

 ذوب آهن به
گویا باید خلق شگفتى و  باز
تیمش علیرضا منصوریان و
بدانیم. از بازگشت مقابل الغ
در ورزشگاه آل مکتوم دبى
سبزپوشــان اصفهانى که
قدرتمند عربستان پیگیرى

برا

حق با برانکو مى شودحق با برانکو مى شود
 یـــا نه؟ یـــا نه؟



0202جهان نماجهان نما 3461چهارشنبه  22 اسفند ماه   1397 سال پانزدهم

یکى از معضالتى که همیشه در بخش آب ایران مطرح 
مى شود، نبود ذخایر برفى است و این در شرایطى است 
که امسال شاهد افزایش 20 درصدى منابع آبى حاصل از 

ذخایر برف هستیم.
مساحت پوشش برفى کشور تا هفته پایانى بهمن ماه با 
افزایش 19 هزار کیلومترى نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته به حدود 275 هزار کیلومتر رسیده است که حجم 
آب معادل این میزان برف، دو میلیــارد و 748 میلیون 

مترمکعب برآورد مى شود.
بر اســاس اعالم وزارت نیرو، مســاحت سطح پوشش 
برفى ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدى 

8 درصدى را نشان مى  دهد، همچنین ارتفاع معادل آب 
این میزان پوشش برفى معادل 10 میلیمتر تخمین زده 
مى شود که این رقم نیز در مقایسه با وضعیت مدت مشابه 

سال گذشته افزایش 11 درصدى داشته است.
بر این اساس، حجم آب معادل برف یاد شده نیز دو میلیارد 
و 748 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با وضعیت 
سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش پیدا کرده، تمرکز 
پوشش برفى امسال بیشتر در مناطقى از غرب و شمال 
غرب، نوار شمالى کشور و نواحى شمال شرقى ایران بوده 
است. این ذخیره برفى اطمینان بیشترى را براى فصل 

تابستان به وجود آورده است.

رئیس جمهورى اسالمى ایران که در عراق به سر مى برد 
امروز با آیت ا... سیستانى دیدار مى کند. ایرج مسجدى، 
سفیر ایران در عراق به «رویداد24» گفته این دیدار از این 
جهت حائز اهمیت است که این اولین دیدار یک رئیس 

جمهور ایرانى با عالى ترین مرجع شیعیان عراق است.
به گفته سرکنسول ایران در کربال هم دو سه سالى است 
که هیچیک از سیاسیون اجازه دیدار با آیت ا... سیستانى را 
ندارند و تنها چند نفر از سازمان ملل در عراق را به حضور 
پذیرفته اند. میرمسعود حسینیان،  افزود: ایشان در مورد 
سیاسیون عراقى هم معتقدند بار ها توصیه هایى داشتند 
و حرف هایشان را گوش نکردند در نتیجه آنها را تحریم 

کردند؛ در مورد ایرانى ها هم آنها را به حضور نپذیرفتند. در 
نتیجه االن بعد از چندین سال قرار شده ایشان با یک مقام 

سیاسى دیدار کنند.
حســینیان در باره اینکه چرا در دوره شش ساله ریاست 
جمهــورى روحانى ایــن اولین بارى اســت که رئیس 
جمهورى به این کشور همسایه مهم سفر مى کند گفت: تا 
حاال موقعیت این سفر پیش نیامده بود. براى سفر رئیس 

جمهور باید شرایط خاصى تدارك دیده مى شد.
او خاطرنشان کرد: در هر ســفرى که رئیس جمهور به 
یک کشور انجام مى دهد باید توافقات به مرحله نهایى 

رسیده باشد.

یک خبر خوش 
براى منابع آب ایران

چرا دیدار امروز روحانى با 
آیت ا... سیستانى مهم است؟

باید دست رهبرى را بخاطر 
انتصاب رئیسى ببوسیم

  تابنـاك | آیـت ا... احمـد جنتى، رئیـس مجلس 
خبرگان رهبرى با اشـاره به انتصاب ابراهیم رئیسى 
به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه گفت: باید دسـت 
رهبرى را بوسید که برادر بسیار عزیز و گرامى ما آقاى 
رئیسى را انتخاب کردند. االن همه دشمنان انقالب 
از ایـن انتصـاب ناراحت هسـتند و هرجا دشـمنان و 
منافقیـن ناراحـت بودند بدانیـم که کارمان درسـت 

بوده است.

رئیسى 
جانشین شاهرودى شد

  ایسـنا |در ششـمین اجالسـیه مجلـس خبرگان 
رهبـرى، دوره پنجم کـه صبح دیـروز در محل مجلس 
قدیـم برگزار شـد، حجت االسـالم و المسـلمین سـید 
ابراهیم رئیسى با 42 رأى به عنوان نایب رئیس نخست 
مجلس خبرگان رهبرى جانشین مرحوم آیت ا... هاشمى 
شـاهرودى شـد. همچنین آیـت ا... آملـى الریجانى با 
29 رأى و آیـت ا... فاضـل گلپایگانى با پنـج رأى دیگر 
کاندیداهـاى نایب رئیسـى نخسـت مجلـس خبرگان 

رهبرى شدند.

تأکید بر رفع بوى نامطبوع 
مسیر فرودگاه

  ایسنا |رئیس سازمان محیط زیست گفت: مقام 
معظم رهبـرى و رئیس جمهـورى به شـدت از بوى 
نامطبوع مسـیر فرودگاه امـام (ره) گله مند هسـتند و 
رهبر انقالب نیز دستور داده اند تا پایان دولت دوازدهم 
این مسـئله رفع شود. عیسـى کالنترى افزود: رئیس 
جمهورى اظهـار کرده اسـت هنگامى که در مسـیر 
فرودگاه هسـتم بوى منطقه سبب مى شـود از خواب 

بیدار شوم.

اختالس نبود
  ایسنا |عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان تهران 
با تأکید بر اینکه در پرونده بازرگانى پتروشیمى اختالسى 
در کار نیسـت گفت: اتفاقى که جرم شـده این است که 
متهمـان اسـتفاده هاى شـخصى کرده انـد و مجمـوع 
پول هایى که برداشـته اند 22 میلیون یورو و 15 میلیون 
دالر و مبلغ ریالى آن حدود 65 میلیارد تومان اسـت که 

سوء استفاده کرده اند.

ادعاى عجیب آمریکایى ها
  فارس |«برایان هـوك»، نماینده رئیس جمهور 
آمریکا در امور ایران در واکنشـى خشـم آلود به سـفر 
حسـن روحانى، رئیس جمهور ایران بـه عراق، مدعى 
شـد که جمهـورى اسـالمى مى خواهـد عـراق را به 
یکى از اسـتان هاى ایران تبدیل کند! وى که با شبکه 
عرب زبان «الحره» وابسـته به دولت آمریکا صحبت 
مى کرد، گفت: «فکر مى کنم هـدف نهایى ایران این 
اسـت که عراق را به یک اسـتان ایران تبدیـل کند... 
اگر بحث امنیت، حاکمیت و ثبات عراق مطرح است، 

ایران پاسخ آن نیست.»

خبر جدید درباره تولیت جدید 
آستان قدس

  تسـنیم |نماینـده ولى فقیه در اسـتان خراسـان 
رضوى گفـت: گزینه هایى بـراى تولیت آسـتان قدس 
رضوى مطرح هستند که رهبرى فرمودند در سفر نوروزى 
به مشـهد مشـخص خواهند کـرد. آیـت ا... سـیداحمد 
علم الهدى در حاشـیه اجالسـیه خبـرگان در خصوص 
اولویت هاى رئیس جدید دستگاه قضا هم گفت: به نظر 
بنده حجت االسالم والمسلمین رئیسى باید اولویت خود 
را مبارزه با فساد قرار دهند تا از سودجویى و منفعت طلبى 
برخى افراد و گروه ها که از طریق فسـاد به کسب درآمد 
مى پردازند، جلوگیرى شود و مشـکالت معیشتى مردم 

هم حل شود.

خبرخوان
اولتیماتوم وزیر جواب داد

   رویــداد24 | اپراتورهاى تلفن همراه مدتى 
قبل با ارسال پیامکى به مشترکان خود اعالم کرده 
بودند که بسته هاى بلندمدت اینترنت در سال جدید 
حذف خواهند شد. وزیر ارتباطات پس از دریافت 
این اخبــار و پس از اطالع پیدا کــردن از صحت 
ماجرا، به اپراتورها دستور داد بسته هاى بلندمدتى 
که حذف کرده اند را حداکثر در 48 ساعت به حالت 
قبل برگردانند و این دستور عصر روز دوشنبه بیستم 
اســفندماه و دقیقاً همزمان با مهلت تعیین شده از 
سوى آذرى جهرمى اجرایى شد. از بین سه اپراتور 
بزرگ کشــور، تنها اپراتور رایتل بود که در مدت 
زمان و نوع بسته هاى خود تغییرى ایجاد نکرده بود.

کشف محموله گوشت االغ 
   نامه نیوز | فرمانــده انتظامى بندرعباس 
گفت: پــس از اطــالع از ذبــح االغ در یکى از 
روســتاهاى حومه بندرعباس، گروهى به محل 
اعزام شدند و در بازرســى از یک دستگاه خودرو 

محموله گوشت االغ کشف شد!

از سال 74 فهمیدم...
   آفتاب نیوز | رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: کل آب هاى فسیلى ما که از صدها 
هزار سال پیش شکل گرفته 500 میلیارد مترمکعب 
برآورد شده بود ولى ما در 25 سال گذشته بیش از 
110 میلیارد مترمکعب آن را مصرف کرده ایم. از 
سال 74 فهمیدم که در مورد آب در حال رفتن راه 

اشتباه هستیم.

درآمد سایپا از فروش پراید
   رویــداد24 | طبق گــزارش مالى بازرس 
شرکت سایپا، در شش ماهه اول امسال مجموعًا 
83 هزار و 38 دستگاه خودروى پراید توسط سایپا 
تولید شده که قیمت تمام شده آن، نزدیک به 16 
هزار میلیارد ریال اســت. با تقسیم مبلغ مذکور بر 
خودروهاى تولید شده، عدد 19 میلیون و 200 هزار 
تومان براى قیمت هر پراید به دست مى آید. در این 
گزارش اضافه شــده که مجموع درآمد حاصل از 
فروش این پرایدها، حــدود 15 هزار میلیارد ریال 
بوده که به همین دلیل، شرکت سایپا حدود 1000 

میلیارد ریال متحمل ضرر شده است.

تا حاال
 چقدر یارانه گرفته ایم؟

   ایســنا | با واریز یارانه نقدى اسفند 1397، 
دریافتى هــر یارانه بگیرى که از ابتــداى اجراى 
قانون در آذر سال 1389 تاکنون در لیست سازمان 
هدفمندى قرار داشته اســت، به چهار میلیون و 
413 هزار تومان مى رسد. دولت طى این سال ها 
همواره به بیش از 75 میلیــون نفر یارانه پرداخت 
کرده و اکنون تعداد آنها از حــدود 78 میلیون نفر 

عبور کرده است.

350 هزار گوشى آیفون 
خاموش شد

   مهــر | وزیــر ارتباطــات گفــت: پس از 
تحریم استفاده از اپلیکیشــن هاى ایرانى در

 گوشى هاى آیفون، ظرف مدت پنج روز روزانه 
70 هزار گوشى آیفون در داخل شبکه ارتباطى 
کشور، غیرفعال شد. محمدجواد آذرى جهرمى 
گفت: تا پیش از این اقدام، روند رو به رشــدى 
را در استفاده از گوشــى هاى آیفون در کشور 
شاهد بودیم به طورى که روزانه 7000 گوشى 
آیفون در شبکه ارتباطى کشور وارد و رجیستر 
مى شد. اما پس از تحریم صورت گرفته، طبق 
پنج روز متوالى نه تنها تعداد 7000 گوشــى به 
صورت روزانه در شبکه وارد نشد، بلکه روزانه 
70 هزار گوشى فعال داخل شبکه نیز، خاموش 

شده است.

«عبداالمیر الحمدانى»، وزیر فرهنگ و گردشگرى کشور 
عراق طى بازدید از برجسته ترین اثر تاریخى دوره ساسانى 
در جنوب شرقى بغداد دستور انجام یک بررسى مطالعاتى با 
همکارى دانشگاه بغداد را صادر کرد. بر اساس این دستور قرار 
است پس از مشخص شدن علت و عوامل تخریب بخشى از 

طاق کسرى نسبت به مرمت آن اقدام شود.
در این گزارش آمده اســت که تخریب یاد شده مربوط به 
بخش هاى اصلى و باستانى طاق کسرى نبوده بلکه همان 
بخشى بوده است که اخیراً از سوى یک شرکت کشور چک 

آجرچینى شده بود.
پیش تر رسانه هاى عراق نوشتند که این اثر برجسته تاریخى 

در جنوب شرقى بغداد به دلیل بى توجهى و مرمت نشدن، در 
معرض تخریب کامل قرار گرفته است.

اینطور که معلوم اســت بنیاد مستضعفان و ریاست آن تا 
مدتى در صدر اخبار خواهد ماند. از حواشــى و ماجراى 
حقوق 19 میلیونى محمد ســعیدى کیا خیلى نگذشته 
اما خبر داغ ترى در راه اســت. اطالعات دریافتى حاکى 
از آن است که محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران 
به همین زودى ها به ریاســت این بنیاد خواهد رســید. 
گمانه زنى ها در مورد انتصاب وى به عنوان ریاست این 
نهاد ثروتمند بالفاصله بعد از کناره گیرى وى از انتخابات 
96 شروع شد. از آن زمان تا کنون این اتفاق رخ نداده اما 
بر اساس اخبار موجود در سه ماهه ابتداى سال 98 باالخره 
حکم خود را مى گیرد و رســمًا رئیس بنیاد مستضعفان 
و جانبازان مى شــود. این انتصاب را بى گمان باید یکى 
از اثرگذارترین انتصاب هاى ســال بعد دانست. خروج 

قالیباف از گردونه انتخابات 98 و 1400 در شرایطى که 
سید ابراهیم رئیسى نیز به ریاســت دستگاه قضا رسیده 
است؛ تغییرات مهمى در آرایش سیاسى ایجاد خواهد کرد.

وزیر آمــوزش و پرورش بــه موضوع تبلیغــات اهداى 
خودروى سوارى و 99 جایزه به برترین هاى کنکور 98 

توسط آموزش و پرورش یک استان، واکنش نشان داد.
بطحایى گفت: آموزش و پرورش که خودروى ســوارى 

نمى تواند به کسى بدهد. وزیر آموزش و پرورش در واکنش 
به این جمله که «شاید با همکارى اسپانسرها این اقدام در 
حال انجام است» اظهار کرد: این موضوع را عقب نشینى 
تلقى نکنید؛ براى اینکه به نقطه مورد نظرمان برسیم باید 

فرایندى را طى کنیم.
بطحایى تصریح کرد: نشانه ها حاکى از آن است که ما در 
یکسال گذشته قدم هاى خوبى را در این زمینه برداشتیم 
یعنى افــکار عمومى در حال حاضر کم کــم دارد به این 
موضوع توجه مى کند که نیازى نیست فرزندم با سختى و 
فشارهاى روحى و عصبى، بهترین ایام عمرش را به آماده 
شدن براى کنکور در فالن رشــته اختصاص دهد و این 

اتفاق به تدریج مى افتد.
وى درباره تبلیغات کنکور توسط آموزش و پرورش برخى 
استان ها گفت: مجدداً تأکید مى کنم که آموزش و پرورش 
نباید خودش به موضوع کنکور دامــن بزند و من درباره 

هرمزگان پیگیرى مى کنم.

امام جمعه بیله سوار در استان اردبیل در اقدامى ابتکارى به 
مقابله با گرانفروشى در شب عید برخاست. حجت االسالم 
اصغر جدایى با حضور در بازار و به دســت گرفتن پالکارد، 
بازاریان را به رعایت انصاف دعــوت و به صورت چهره به 
چهره با آنها گفتگو کرد. او در خطبه هاى نماز جمعه روز دهم 
اسفند هم گفته بود: «بدون تردید یکى از عوامل گرانى خود 
ما هستیم چرا که وقتى جنسى گران مى شود، به جاى اینکه 
از خریدش اجتناب کنیم به خرید بیشتر آن روى مى آوریم تا 

در افزایش قیمت آن نقش آفرین شویم.»

شهروندان کره شمالى روز یک شنبه پاى صندوق هاى رأى 
رفتند و در انتخابات پارلمانى شرکت کردند. بد نیست جزییاتى 
از این انتخابات منحصر به فرد را در این کشور منزوى داراى 
بمب اتمى که فعًال حزب کارگران (حزب حاکم) به رهبرى 

«کیم جونگ اون» در آن قدرت را در دست دارد بخوانید:
      دولت کره شمالى هر پنج سال یک بار انتخابات پارلمانى 
را برگزار مى کند و انتخابات غیررقابتى است. در هر حوزه، یک 
کاندیدا از طرف حزب حاکم معرفى مى شود و مردم مى توانند 
به آن کاندیدا رأى مثبت یا منفى بدهند. این اتفاقى است که 

هیچکس آن را انجام نمى دهد و معموًال همه کاندیداها رأى 
مى آورند. 

      در شعبه هاى رأى گیرى، یک قلم قرار دارد تا هر کسى که 
بخواهد مخالفت خود را با کاندیداى اعالم شده اعالم کند و 

روى اسم کاندیدا را خط بزند!
      نســبت مشــارکت در انتخابات پارلمانــى قبلى این 
کشور،99/97 درصد بود. تنها شهروندان کره شمالى خارج از 
کشور یا افرادى که در دریا فعالیت مى کردند، در این انتخابات 
شرکت نکرده بودند. در انتخابات قبلى همچنین، 100 در صد 
کاندیداهاى معرفى شده از سوى ستاد انتخابات، تأیید شدند. 

این وضعیت در هیچ جاى جهان، مشاهده نشده است.
      اختیارات پارلمان با نام رسمى «انجمن عالى مردمى» 
تشریفاتى است و اختیاراتى در زمینه قانونگذارى یا نظارت بر 

دولت ندارد.
      انتخابــات در فضایى از جشــن و شــادى در پیونگ 
یانگ برگزار شــد کودکان با لباس هاى قرمز رنگ از مردم 
مى خواستند به وظیفه خود بپردازند. در شعبه هاى رأى گیرى 

هم جشن و شادى برپا بود.

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــوراى 
اسالمى با تشریح نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال 98 
گفت که کمترین حقوق ها در سال آینده 525 هزار تومان 

افزایش خواهد یافت.
حمیدرضا حاجى بابایى با اشاره به مصوبه مجلس در جریان 
بررسى الیحه بودجه سال 98 و توضیحات على الریجانى 
در جلســه روز یک شــنبه مجلس درباره  نحوه افزایش 
حقوق ها گفت: هیــچ ابهامى در مصوبــه مجلس وجود 
نداشته است. طبق این مصوبه باید به همه کارکنان شاغل و 
بازنشسته کشورى و لشکرى در سال آینده 400 هزار تومان 
بدهند که این را از طریق ضریب اعمال مى کنند به نحوى 

که مجموع افزایش 400 هزار تومان بشود.
نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: عالوه بر افزایش 
400 هزار تومانى حقوق، دولت باید تا 10 درصد نیز افزایش 
حقوق اعمال کند. عبارت تا 10 درصد به این منظور گنجانده 
شده که اگر منابع دولت کم باشد مثًال در حد 9/5 درصد باشد 
ایرادى از سوى شوراى نگهبان به این مصوبه گرفته نشود.

حاجى بابایى با بیان اینکه تعداد کارکنان شاغل و بازنشسته 
با نیروهاى مسلح پنج میلیون و بدون آنها چهار میلیون و 
300 هزار نفر است تأکید کرد: شرایط براى اعمال افزایش 
10 درصدى حقوق ها هم مهیاســت و براى بازنشستگان 
کشورى و لشکرى هم لحاظ خواهد شد. این افزایش 10 
درصدى هم در حقوق، هم در پاداش پایان خدمت و هم در 
اضافه کار تأثیرگذار است مثل بقیه افزایش حقوق هایى که 

هر سال اعمال مى شود.
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به 

پیشــنهاد دولت براى افزایش 20 درصــدى حقوق ها در 
سال 98 گفت: با مصوبه مجلس، پایین ترین حقوق ها 525 
هزار تومان افزایش مى یابد و باالترین حقوق ها با احتساب 
مالیات دو میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در حالى 

که طبق پیشــنهاد دولت 250 هزار تومان افزایش براى 
پایین ترین حقوق ها و چهــار میلیون تومان افزایش براى 

باالترین حقوق ها اعمال مى شد. 
حاجى بابایى در پایان خاطر نشــان کرد: عــالوه بر این 

4500 میلیارد تومان دیگر براى همســان سازى حقوق 
بازنشستگان کشورى و لشکرى در نظر گرفتیم تا ان شاءا... 
در سال آینده کســى زیر دو میلیون تومان حقوق نداشته 

باشد.

تشریح نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده

کمترین حقوق  چقدر افزایش مى یابد؟

حرکت جالب امام جمعه بیله سوار براى مقابله با گرانى
نماینده ولى فقیه در آذربایجان شرقى از تصمیم متفاوت چند 
نوجوان براى محافظت از خود اســتقبال کرد. تصویر حجت 
االسالم محمدعلى آل هاشم در میان چند نوجوان اسلحه به 
دست در فضاى مجازى با استقبال کاربران مواجه شده است.  
امام جمعه تبریز و نماینده ولى فقیه در آذربایجان شــرقى روز  
جمعه در یادواره شهداى محله صائب تبریز شرکت کرده بود که 
با پیشنهاد جالب چند نوجوان روبه رو شد. این نوجوانان که اسلحه 
و بیسیم  اسباب بازى در دست داشتند از  آل هاشم خواستند تا 

از او محافظت کنند و با استقبال گرم امام جمعه مواجه شدند.

بادیگاردهاى خاص براى یک امام جمعه

مشارکت99/97 درصدى در یک انتخابات!واکنش بطحایى به اهداى خودرو براى نفر برتر کنکور

دستور رسیدگى به وضعیت طاق کسرى صادر شد
خداحافظى دومین چهره مهم اصولگرا از انتخابات
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کشف و ضبط 93 ُتن شکر 
احتکار شده در خوانسار

على نجاتیـان، مدیـر اداره صنعت، معـدن و تجارت 
خوانسـار گفت: 93 ُتن شـکر احتکار شـده از دو انبار 
بـه ارزش 500 میلیون تومان در خوانسـار کشـف و 

ضبط شد.

افزایش کرایه تاکسى
 در انتظار تأیید فرماندارى

مدیرعامـل سـازمان مدیریـت و نظـارت بـر 
تاکسـیرانى اصفهـان از افزایـش 20 درصـدى نرخ 
کرایه تاکسـى بـراى سـال 98 خبـر داد و گفـت: با 
مصوبه شوراى شـهر اصفهان، افزایش 20 درصدى 
نـرخ کرایـه بـراى طـى شـدن مراحـل قانونـى از 
جمله تأییـد نهایى بـه فرمانـدارى اصفهان ارسـال 

شده است.
هادى منوچهرى اظهار کرد: شـوراى شهر اصفهان 
الیحه پیشـنهاد افزایش میانگیـن 22 درصدى نرخ 
کرایه تاکسى در شهر اصفهان را با تأکید بر افزایش 
20 درصـدى قیمت براى تمـام تاکسـى هاى ویژه، 
خطوط و آژانس ها و براى تاکسـى هاى گردشـى در 
کـورس اول 800 تومان و کورس هـاى بعدى 600 

تومان تصویب کرده است.

مالچ پاشى کانون هاى 
فرسایش بادى آران

مدیر اداره بیابان اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اصفهان گفت: طـرح مالچ پاشـى در 1000 هکتار از 
کانون هـاى بحرانى فرسـایش بـادى آران و بیدگل 

انجام مى شود.
حسـینعلى نریمانى اظهارکرد: با توجه به فعال شدن 
دو کانون بحرانى فرسـایش بادى در نـوار ریگ بلند 
ابوزیدآباد، تمام برنامه هاى تدارك شده در زمینه مقابله 
با بیابان زایى اسـتان با اجراى عملیات مالچ پاشى در 

این منطقه انجام مى شود.

تعیین شدن 9 پیشران 
اقتصادى جنوب اصفهان 

9 پیشـران اقتصـادى منطقـه 4 اصفهـان شـامل 
شهرستان هاى شهرضا، سمیرم و دهاقان در جنوب 
ایـن اسـتان، تعییـن و پـس از تصویـب در شـوراى 
برنامه ریزى و توسـعه، بـراى اجرا به دسـتگاه هاى 

اجرایى ابالغ شد.
مجیـد زمانـى، کارشـناس سـازمان مدیریـت و 
برنامـه ریـزى اسـتان اصفهان بـا بیان ایـن مطلب 
گفت: این پیشـران ها شامل سـه طرح گردشگرى، 
یک طرح صنایع دستى، سه طرح صنعتى و دو طرح 
کشاورزى اسـت و با هدف انطباق اسناد باالدست و 
شناسـایى و اسـتفاده کامل از ظرفیت هـاى مناطق 
بـراى ایجـاد توسـعه متـوازن در اسـتان تصویـب

 شد.

روند افزایشى دما ادامه دارد
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: نقشـه هاى هواشناسـى بیانگر اسـتقرار جوى 
تقریبًا پایدار طى دو روز آینده بر روى آسـمان استان 
است اما همچنان شاهد افزایش میانگین دماى هوا 

هستیم.
فاطمه زهرا سـیدان با اشـاره به بررسـى نقشه هاى 
هواشناسى طى دو  روز آینده اظهار کرد: این نقشه ها 
بیانگر اسـتقرار جوى تقریبًا ناپایدار بر روى آسـمان 
اسـتان اسـت و در اکثر نقاط اسـتان، آسـمان صاف 
تـا قسـمتى ابـرى، گاهـى افزایـش ابـر و وزش باد 

پیش بینى مى شود.
وى افزود: روز پنج شـنبه(فردا) با ورود امواج ناپایدار 
از غـرب اسـتان، در اکثـر مناطـق شـرایط افزایش 
ابـر و وزش بـاد تقریبـًا شـدید و در مناطـق غربى و 
جنوبى احتمال بارش باران وجود دارد. وى ادامه داد: 
فعالیت سیسـتم بارشـى تنها مناطق غربى و جنوبى 
اسـتان را در بر خواهد گرفـت و بارش بـاران همراه 

خواهد داشت. 

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
مردم نیکوکار استان اصفهان تاکنون بالغ بر 9 میلیارد تومان 
در جشن نیکوکارى امسال به همشــهریان نیازمند خود 
کمک کرده اند که نسبت به ســال گذشته 34 درصد رشد 

داشته است.
محمدرضا متین پور گفت: کمک هاى نیکوکاران اصفهانى 
در بیش از 4165 پایگاه جشــن نیکــوکارى در مدارس، 
میدان هاى اصلى شــهر، مســاجد، مراکــز نیکوکارى، 
پایگاه هاى بسیج و میعادگاه هاى نماز جمعه جمع آورى شد.
وى بابیان اینکه در سال گذشــته مردم استان در جشن 
نیکوکارى بیش از شــش میلیارد و 800 میلیون تومان به 

نیازمندان اهدا کردند، گفت: در جشن امسال تاکنون بالغ 
بر 9 میلیارد تومان کمک هاى مردمى جمع آورى شده است 
که با توجه به اینکه جمع آورى کمک هاى مردم کماکان 

ادامه دارد، این رقم بیشتر از این خواهد شد.
 متین پور با تأکید بر اینکه همه کمک هاى مردم پیش از 
شروع سال جدید بین خانواده هاى نیازمند توزیع مى شود، 
افزود: بیش از 105 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد 
و سایر نیازمندان استان در آستانه سال نو از این کمک ها 
بهره مند خواهند شد. وى ادامه داد: توزیع کمک ها همزمان 
با جمع آورى شروع شده است و تا پیش از شروع سال نو، به 

شکل کامل به دست جامعه هدف خواهد رسید.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد دولت آباد گفت: 
نخستین مرکز رشــد این واحد دانشگاهى سال جدید 

راه اندازى خواهد شد.
محمد باقــرى با توصیه بــه دانشــجویان و جوانان 
به مطالعه بیانیــه گام دوم انقالب گفــت: این واحد 
دانشگاهى توانسته است با ظرفیت باال امکانات بسیار 
مناسبى را فراهم کند تا بتوانید براى آینده این مرزوبوم 

تالش کنید و گام هاى صحیح بردارید.
وى افزود: دانشــگاه آزاد اســالمى واحد دولت آباد با 
داشتن امکانات آموزشى و تحصیلى مناسب توانسته 
در عرصه هاى مختلف آموزشــى و پژوهشى جایگاه 

ویژه اى را در سطح استان اصفهان کسب کند.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد دولت آباد با بیان 
رویکردهاى جدید دانشگاه آزاد اسالمى تصریح کرد: 
اولویت این دانشــگاه راه اندازى و ایجاد زیرســاخت 

شرکت هاى دانش بنیان است.
باقرى اظهار کرد: نخســتین مرکز رشــد دانشــگاه 
آزاد اســالمى واحد دولت آباد در حــوزه فعالیت هاى 
دانش بنیــان، اوایل ســال جدید راه انــدازى خواهد 
شــد و پذیراى ایده هــا و طرح هاى دانشــجویان و 
فارغ التحصیــالن در حوزه هاى علمى و پژوهشــى 

خواهد بود.

راه اندازى مرکز رشد دانشگاه 
دولت آباد در سال 98

رشد کمک هاى مردم اصفهان
 در جشن نیکوکارى

معاون امور بازرگانى و توسعه سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان گفت: با توجه به شیوه نامه 
جدیدى که از ســتاد تنظیم بازار کل کشور ابالغ شده 
اســت، توزیع گوشــت قرمز وارداتى براساس جامعه 
هدف و توســط تعاونى هایى که این افراد را پوشش 

مى دهد، انجام مى شود.
اسماعیل نادرى اظهار کرد: توزیع گوشت قرمز وارداتى 
در دو مرحله انجام مى شــود؛ مرحله اصلى شــامل 
سرپرســتان خانوار یارانه بگیرى است که اطالعات 

کامل آنها موجود است.
وى افزود: بر این اساس، افراد بدون صف بندى و انتظار 
مى توانند به وسیله کارت یارانه خود، به خرید گوشت 
قرمز از فروشــگاه هاى زنجیره اى و تعاونى ها اقدام 
کنند. البته اجراى این مرحله کمى زمانبر است و حداقل 

به 20 روز زمان نیاز دارد.
معاون امور بازرگانى و توسعه سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان اضافه کرد: قبل از اجراى این 
برنامه، یک مرحله دیگر انجام مى شود که در آن، ستاد 
تنظیم بازار بر اســاس اولویت و جامعه هدف شامل 
کارگــران، کارمندان، بازنشســتگان و فرهنگیان به 
توزیع گوشت قرمز وارداتى به قیمت هر کیلو 31 هزار 
تومان در شرکت هاى تعاونى پوشش دهنده این افراد و 

شرکت تعاون روستایى اقدام کرده است.
نادرى گفت: هدف این اســت که تا پایان سال، این 
جامعه هدف به لحاظ توزیع گوشت پوشش داده شود، 
سپس مازاد سهمیه گوشت قرمز وارداتى که به دست 
ما مى رسد، به فروشگاه هاى زنجیره اى خواهیم داد 

تا توزیع شود.

توزیع گوشت قرمز توسط تعاونى ها در اصفهان

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت استان 
اصفهان گفت: 30 واحد متخلف از ابتداى اسفند ماه در 

برنامه سالمت بسیج نوروزى به مراجع قضائى معرفى 
و 17 واحد نیز به دلیل نواقص بحرانى پلمب شده است.

حسین صفارى با اشاره به اینکه برنامه سالمت بسیج 
نوروزى با هدف تشدید کنترل و نظارت بر مواد غذایى در 
ایام نوروز از یکم اسفندماه شروع شده و تا 20 فروردین 
ماه ادامه دارد، اظهار کرد: در این طرح، بازرســان مرکز 
بهداشت در قالب 60 گروه دو نفره در سراسر استان به 
خصوص شــهر اصفهان از مراکز  هدف مانند هتل ها، 
محل هاى اقامــت موقت، رســتوران ها، طباخى ها، 
فســت فودها، آبمیوه و بستنى فروشــى ها، شیرینى 
فروشى ها و کله پاچه و آش فروشى ها بازدید مى کنند، 

همچنین در دیگر اماکن نیز نظارت تشدید خواهد شد.

معرفى 30 واحد صنفى به دستگاه قضا

در آســتانه ســال نــو، 5000 ُتــن ســیب درختى و 
پرتقــال، آمــاده توزیــع در بــازار اســتان اصفهان

 شده است.
معاون استاندار اصفهان در نشست ستاد تنظیم بازار براى 
کنترل التهاب بازار شب عید، با بیان اینکه از این پس با 
تشکیل چهار کمیته درباره کاالهاى اساسى و مورد نیاز 

مردم، تصمیم گیرى و آینده نگرى خواهد شــد، افزود: 
قیمت ســیب و پرتقال به زودى بــراى مصرف کننده 

مشخص و اطالع رسانى مى شود.
قاضى عسگر گفت: با توزیع گسترده شکر، التهاب بازار 
به صفر رسیده و اکنون شکر در بازار موجود و نرخ آن به 

قبل برگشته است.

وى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به تمهیدات 
الزم در حوزه گوشــت قرمز و مرغ گفــت: از قبل، این 
اقالم به صورت گســترده توزیع مى شــد اما با نزدیک 
شدن به روزهاى پایانى سال، گوشت با قیمت مصوب و 
گســترده تر از قبل توزیع مى شــود و مرغ هم از لحاظ 

قیمتى به ثبات خواهد رسید.

5000 تُن سیب درختى و پرتقال 
آماده توزیع در بازار شب عید

شهردار چادگان با اشاره به آمادگى 14 دهکده تفریحى 
ویالیى در این شهرســتان براى پذیرایى از مسافران 
نوروزى گفت: با توجه به تخمیــن حضور بیش از صد 
هزار گردشگر نوروزى در شــهر چادگان و روستاهاى 
اطراف، در حدود 3000ویال، امکانات اقامتى بومگردى 
و بیش از 250 خانه مســافر، ظرفیت پذیرایى و اسکان 

گردشگران را دارند.
جمشید اسماعیلى همچنین با بیان اینکه بودجه سال 97 
شــهردارى چادگان 5/5 میلیارد تومان پیش بینى شده 
بود که از این میزان 75 درصد محقق شده است، افزود: 
این میزان بودجه محقق شده، یک میلیارد و 670 میلیون 
تومان آن در بخش عمرانى و دو میلیارد و 870 میلیون 

تومان در بخش جارى هزینه شده است.

شــهردار چادگان گفت: بودجه ســال 98 شــهردارى 
چادگان نیز  شش میلیارد تومان پیش بینى شده است.

وى در بخش دیگرى از ســخنانش با اشاره به احداث 
نخستین پروژه رفاهى غرب استان در چادگان تصریح 
کرد: مجتمعى رفاهى، تفریحى، تجارى و گردشگرى در 
زمینى به مساحت 6500 متر مربع و زیر بناى بیش از 40 
هزار متر مربع شامل مراکز رفاهى، تفریحى، گردشگرى، 
هتل و تجارى و سه طبقه پارکینگ کلنگزنى شده است. 
اسماعیلى افزود: براى احداث این مجتمع اعتبارى بالغ 
بر 130 میلیارد تومان پیش بینى شده است و این پروژه 
به صورت مشارکتى است به گونه اى که 10 درصد اعتبار 
آن از سوى شــهردارى و 90 درصد اعتبار آن از سوى 

سرمایه گذار بخش خصوصى تأمین مى شود. 

چادگان آماده میزبانى از
100 هزار مسافر نوروزى است

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان در آستانه فرا رســیدن آخرین چهارشنبه سال در 
جمع خبرنگاران گفت: بر اساس سنتى دیرینه که در فرهنگ 
ماست در چهارشنبه آخر هر سال ایرانى ها، آتش روشن کرده 
و دور آن جمع مى شدند و با شادى، وارد سال جدید مى شدند. 
این در حالى است که گاهى نمى توان این سنت را تغییر داد و 

باید آن را پذیرفت و از آن استقبال کرد.
دکتر غفور راستین ادامه داد: امروز به جاى بر پا کردن آتش 
کوچک گذشته، انفجار و بمب تحت عنوان فشفشه آمده و 
در چهارشنبه سورى برخى با دست خود چهارشنبه سوزى 

مى کنند.
وى با ارائه اعداد و ارقامى گفت: در اســتان اصفهان و طى 
سال هاى 93 تا 95، مصدومیت هاى چهارشنبه سورى نزول 
داشت اما در سال گذشــته از تعداد 70 نفر در سال 95 به 91 
نفر در سال 96 رســید و حتى یک مورد قطع دست در سال 

گذشته را شاهد بودیم.
رئیس مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت هاى پزشــکى 
اســتان اصفهان اظهار کرد: در سال هاى گذشته افراد دچار 
مصدومیت شده در چهارشنبه ســورى در رده سنى بین 15 

تا 25 سال بودند.
راستین گفت: گاهى اوقات سوختگى ها در چهارشنبه سورى 
به حدى اســت که فرد تا آخر عمر دچار آن است و زیبایى و 
حتى توانایى کار را از دست داده و عواقب ناگوار دیگرى را هم 

باید متحمل شود.
وى با بیان اینکه ما هنوز ترقه استاندارد را هم معرفى نکرده ایم 
که اگر اینگونه هم شــود و درست نگهدارى نشود مى تواند 
حادثه ساز باشد و حتى آتش سوزى ایجاد کند، گفت: گاهى 
در چهارشنبه سورى افراد به شوخى جلوى پاى دیگران و از 
جمله زنان باردار ترقه مى اندازند که این کار بسیار خطرناك 
است و صداى آن هم مى تواند خطرآفرین باشد. بنابراین اگر 
برنامه ریزى والدین براى گذراندن چهارشــنبه آخر سال با 
تدبیر و خانوادگى باشد و پس از برگزارى چهارشنبه سورى 

خانوادگى، از خاموش شدن آتش در محل، اطمینان حاصل 
شود، شاهد حوادث ناگوار و جبران ناپذیر نخواهیم بود.

وى در ادامه افزود: اگر حادثه اى را شاهد هستید، سعى کنید 
مصدوم را از محل خارج کنید و با 125 و 115 تماس بگیرید و 
اگر حادثه در ناحیه چشم یا صورت بود تا رسیدن فوریت هاى 
پزشکى از دستکارى این نواحى جلوگیرى کنید تا صدمات 

افزایش نیابد.
راستین گفت: وقتى صداى آژیر آمبوالنس شنیده مى شود 
باید مســیر را باز کرد. این در حالى است که علیرغم اینکه 
توسعه شهرى در اصفهان قابل تحسین است اما اورژانس 
یک الین کوچک در شهر براى تسریع در محل حادثه ندارد 
که امید است تمهیدات به گونه اى باشد که همکاران به موقع 
در محل حادثه حاضر شوند و با ارائه خدمات مطلوب، جان 

فرد مصدوم را نجات دهند.
وى خاطرنشان کرد: 60 بیمارستان و 145 پایگاه در استان 
اصفهان آماده باش کامل هستند و چهار بیمارستان فیض، 
امین، کاشانى و فارابى به صورت 100 درصد آماده باش بوده 
و به مصدومین احتمالى چهارشنبه سورى سال جارى خدمات 

ارائه مى کنند.

■■■
رئیس بیمارستان سوانح ســوختگى امام موسى کاظم(ع) 
هم از آمادگى این بیمارستان براى رسیدگى به مصدومین 
احتمالى چهارشنبه سورى خبر داد و گفت: میزان مراجعات 
به بیمارستان ســوانح سوختگى امام موســى کاظم(ع) در 

چهارشنبه سورى بسیار زیاد است.
دکتر سعید کریمى افزود: در سال 95، در چهارشنبه سورى 49 
مصدوم به این بیمارستان مراجعه کردند که 42 نفر سرپایى 
درمان و هفت نفر بسترى شدند ولى در سال 96 متأسفانه این 
تعداد به 53 نفر رسید که 45 نفر سرپایى درمان و هشت نفر 
بسترى شدند و در سال 97 هم تا امروز شش نفر از افرادى 
که در ساخت ترقه دخیل بوده دچار مصدومیت شده بودند و 
به بیمارستان مراجعه کردند که پنج نفر سرپایى درمان شدند 

و یک نفر بسترى شد.
کریمى با بیان اینکه در دو شبانه روز 22 اسفند و 28 اسفند 
97 ما در بیمارستان سوانح سوختگى امام موسى کاظم(ع) 
جراح مقیم، متخصص چشم پزشکى و... داریم، گفت: پرسنل 
پرستارى در این مدت افزایش یافته و 15 تخت افزایش یافته 

تا در صورت لزوم خدمات الزم ارائه شود.

همراه با 145 پایگاه مرکز فوریت هاى پزشکى استان اصفهان؛

آماده باش 60 بیمارستان براى چهارشنبه  سورى

نمایشگاه خودروهاى کالسیک، مدرن و آفرود، چهل 
و نهمین عنوان و آخرین نمایشگاهى است که امسال 

در اصفهان برپا مى شود.
این نمایشگاه طى روزهاى 23 تا 27 اسفندماه در محل 
برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در 
پل شهرستان برگزار مى شود و خودروهاى کالسیک، 

خودروهــاى آفرود و خودروهاى مدرن، هوشــمند و 
اســپرت روز دنیا در معرض بازدید عمــوم مردم قرار 
مى گیرنــد. عالقه منــدان بازدید از این نمایشــگاه 
مى توانند طى روزهاى 23 تا 27 اسفندماه و از ساعت 
15 تا 24 به محل برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى 

استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

از فردا؛

برگزارى نمایشگاه خودروهاى کالسیک، مدرن و 
آفرود در اصفهان 

ساسان اکبرزاده

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از حضور 1250 نفر نجاتگر  اصفهانى براى امدادرسانى 

در نوروز 98 خبر داد.

داریوش کریمى با اشــاره به آمادگــى هالل احمر براى 
نوروز 98 اظهار کرد: هالل احمر اصفهان با اســتقرار 42 
پایگاه امداد و نجات ثابت، شش پایگاه سیار، یک پایگاه 
امداد هوایى و هفت پایگاه واکنش سریع در سطح استان 

آمادگى کامل را براى تعطیالت عید نوروز دارد.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
همچنین گفت: هفت تیم 33 نفره، جانشــین تیم هاى 

واکنش ســریع و  1250 نجاتگر آموزش دیده که دوره 
بازآموزى قبل از شروع طرح را گذرانده اند، در طرح امداد 

و نجات نوروزى فعالیت مى کنند.
وى افزود: در حال تعمیر، به روزرســانى و آماده ســازى 
تجهیزات، آمبوالنس هــا و خودروهاى نجات و امدادى 
هالل احمر هستیم که در طرح امداد و نجات نوروزى در 

خدمت مردم باشیم.

فعالیت 1250 نجاتگر 
هالل احمر در ایام نوروز
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این روزها تیم سریال «مر قانون» قدیم و «زوج و فرد» 
جدید در حال تصویربردارى ســریال نوروزى شبکه 3 
هستند که قرار است با یک تیم حرفه اى خنده را به روى 
لب ها بنشانند. لبخندى از جنس طنز تلخ سیاسى! این 

گزارشى است از پشت صحنه این سریال.
 در «مر قانــون» مهندس «کمال شــهرى» (با بازى 
هدایت هاشــمى) در نقش یک نماینده مجلس اســت 
که در آستانه بازنشســتگى قرار دارد و باید براى ادامه 
حیات اجتماعى اش تصمیماتى بگیرد. این بازنشستگى 
بر زندگى شــخصى او و روابط با اعضــاى خانواده و 
اطرافیانش هم تأثیر مى گــذارد و ماجرا هایى را رقم 

مى زند.
مرجانه گلچین یــا «آفاق خانــم» برخالف برخى 
بازیگران طنز که در تلویزیون خندان هســتند و در 
مصاحبه با خبرنگارها عبوس، مهربانانه با خنده اى 
بر لب به استقبال خبرنگارها مى آید. از او راجع نقشش 
مى پرسیم، قصه قرار نیســت لو برود وشاید اکتفاى به 

اینکه او نقش مادر خانواده را دارد مکفى باشد.

این بازیگر خندان در پاســخ به سئوال خبرنگار «میزان» 
که مــردم در واکنش با شــما چه برخــوردى دارند مى 
گوید: «مردم وقتى مرا مى بینند مى خندند، انگار که یاد 
خاطره هایشان مى افتند، خوشحالم که توانسته ام در این 
حجم مشکالت، خنده را بر لب مردم بنشانم.» او در ادامه 
در رابطه با اینکه آیا شخصیت واقعى اش هم چون فیلم 
ها دوست داشتنى است مى گوید: «این را من نباید بگویم 
بلکه اطرافیانم باید بگویند که دوست داشتنى هستم یانه.» 
مرجانه گلچین در رابطه با اینکه عید کجاست گفت اگر کار 

تمام شود عید را به استراحت خواهد گذراند.
«خبرنگارها حمله کردند!» این اولین جمله اى اســت 
که مهران غفوریان بعــد از دیــدن خبرنگارها با لحن 
همیشــگى اش مى گوید! مهران غفوریان در رابطه با 
نقش خود در فیلم «زوج وفرد» بیــان مى کند که برادر 
خانم گلچین است و نقشــش هم مانند همه نقش ها در 
همه سریال هاست. مهران غفوریان عقیده دارد او یک 

کاراکتر ثابت دارد که قرار نیست تغییر کند.
این بازیگر طنز کشورمان که به تازگى پدر شده است در 

گفتگو با خبرنگاران خبر از ساختن یک برنامه جدید براى 
شبکه نسیم داد، برنامه اى که قرار است ساختار مشابهى 

با «تاك شو» داشته باشد.
یوسف تیمورى مرد اقتصادى که یکسال کم کارى کرده 
است تا بیزنس من شود هم در نقش پسر «آفاق» نقش 
آفرینى مى کند. او از دایى خانواده یعنى مهران غفوریان 
ناراحت اســت چرا که مهران غفوریان تنها خرابکارى 

مى کند.
این بازیگر خوب کشورمان در رابطه با سالى که گذشت 
گفت که سوداى یک کار جدید باعث شده بود که على 
رغم پیشنهادات متعدد به دلیل رفت و آمد به خارج کم کار 
شود. او مى خندد و مى گوید: «من مرد اقتصادى نیستم.» 
بنا بر گفته یوسف تیمورى قرار است امسال او جبران تمام 
کم کارى هایش را بکند و شاهد حضورش در فیلم هاى 

مختلفى باشیم.
سریال  «زوج وفرد» در حالى به تصویربردارى خود ادامه 
مى دهد که قرار است با 15 قسمت در عید نوروز مهمان 

خانه هاى مردم باشد.

چند ساعت در پشت صحنه سریال نوروزى شبکه 3

همه چیز از بازنشستگى یک 
نماینده مجلس شروع مى شود

رضا رویگرى به عنوان بازیگر جدید به ســریال «دنیاى گمشده» پیوست و 
همبازى ثریا قاسمى و لعیا زنگنه در این سریال شد.

سریال «دنیاى گمشده» به کارگردانى امین امانى و نویسندگى کیاوش زارع 
طلب سریال جدیدى براى شبکه 2 سیماست که هر روز به جمع بازیگران آن 
افزوده مى شود. رضا رویگرى به عنوان بازیگر جدید بعد از چند سال دورى از 
تلویزیون به جمع بازیگران سریال «دنیاى گمشده» پیوست و به ایفاى نقش 
در این سریال پرداخت. «دنیاى گمشده» سریال جدید شبکه 2 سیماست که 

از نیمه دوم فروردین ماه 98 روى آنتن این شبکه مى رود.
ثریا قاسمى، داریوش کاردان، امیرحسین صدیق، آرام جعفرى، رامین راستاد، 
نصرا... رادش، آرش نوذرى، نیما شاهرخ شاهى و شراره رخام بازیگران اصلى 

این سریال 15 قسمتى هستند.
اما رضا رویگرى قبل از پیوســتن به این کار در گفتگو با «خبرآنالین» گفته 
بود: «من متأسفانه کار ندارم. گرانى در جامعه زیاد شده است. اوضاع خیلى قمر 
در عقرب شده است. اجاره خانه باید بدهم ولى پولى ندارم! واقعیت ماجرا این 
است که قیمت ها خیلى باال رفته است. نمى دانم باید چه کار کنیم. گوشت چرا 
اینقدر گران شده است؟ من چند ماه است که گوشت نخورده ام. ماشاءا... آنقدر 
بازیگران ریز و درشت آمده اند که فضایى به دیگران نمى دهند. آنها با هم گروه 
درست مى کنند! من در خانه هســتم. آنهایى که بیرون هستند و مى توانند به 
جاهاى مختلف بروند، دستشان به چیزى مى رسد ولى من که همیشه در خانه 
هستم از چیزى خبر ندارم. البته من شنیدم که دستمزدها خیلى باال رفته است 
ولى من چه بگویم؟ مردم من را در خیابان مى بینند و مى گویند: "آقاى رویگرى 
چرا کار نمى کنید؟!" مى خواهم از همینجا بگویم که من خیلى دوست دارم کار 
بکنم ولى پیشنهادى به من 
نمى دهند. آدم مى ماند 
به مردم چــه بگوید! 
به خدا من دوســت 
دارم بــازى کنم ولى 

کجاست پیشنهاد؟!»

رضا رویگرى بازیگر سریال 
«دنیاى گمشده» شد

الهام غفورى، تهیه کننده سریال «پایتخت» بعد از درگذشت خشایار الوند به 
خبرنگار «تسنیم» اعالم کرد که ساخت اپیزود اسپیشال «پایتخت» براى شب 
عید به دلیل مشکالت روحى هنرمندان و عوامل سریال، منتفى است. پس از 
آن سیروس الوند درخواست کرد که آخرین نوشته هاى برادرش جلوى دوربین 
برود. معاون سیما هم به وجود چند پیشنهاد براى تیم سازندگى و تهیه کنندگى 
این مجموعه تلویزیونى اشــاره کرد که احتمال دارد چند قسمتى در ایام عید 

فطر و یک فصل ششمى در نوروز 99 داشته باشیم.
به سراغ الهام غفورى، تهیه کننده سریال «پایتخت» رفتیم که ماجراى ساخت 
ســریال «پایتخت» به کجا مى رســد؟ او به خبرنگار خبرگزارى «تسنیم»، 
توضیح داد: «مذاکرات با تلویزیون در حال انجام است؛ صحبت هاى متفاوتى 
انجام دادیم از ساخت چند قسمتى براى ایام عید فطر تا فصل ششم "پایتخت" 
در ایام نوروز 99. هنوز تصمیم قطعى نگرفتیم که در چه ایامى به قاب تلویزیون 
برگردیم. این تک قسمت نوروزى ربطى به ماه رمضان ندارد، به همین دلیل 
ممکن است تصمیم بگیریم با تلویزیون قرارداد ساخت "پایتخت6" را براى 

نوروز سال 99 منعقد کنیم.»
وى در پاسخ به این ســئوال که آیا براى عید فطر هم چند قسمتى روى آنتن 
خواهید داشت، تأکید کرد: «براى عید فطر و عید نوروز در حال مذاکره هستیم 
اما بعید مى دانم به عید فطر برســیم و "پایتخت" مثل همیشــه براى نوروز 
ساخته خواهد شــد. وقتى از حاال قرارداد فصل ششم سریال بسته شود بهتر 
مى توانیم درباره سوژه و عوامل و مهمتر پیدا کردن یک نویسنده اى در حد و 
اندازه خشایار الوند رایزنى داشته باشیم. البته براى همه ما سخت است که به 

شخصى غیر از خشایار براى نوشتن "پایتخت" فکر کنیم.»
البته خبرهاى ضد و نقیضى چه از سوى هنرمندان «پایتخت» مثل علیرضا 
خمسه و اشتیاق تلویزیون و مردم مى آید که احتمال دارد ایام عید فطر دوباره 
«پایتخت» را روى آنتن ببینیم. در عین حال ســیدمرتضى میرباقرى، معاون 
سیما هم در نشست خبرى ساالنه خود به رسانه ها اعالم کرد: «"پایتخت" 
به نوروز نمى رسد ولى در عیدانه ماه رمضان(عید فطر) چند قسمت خواهیم 
داشت یا به ایام پایانى ماه رمضان مى رسد که کنداکتور شبکه یک متناسب با 
این اتفاق سریال رمضانى را بیست و شش روزه روى آنتن مى برد یا بیست و 
نهم "پایتخت" روى آنتن خواهد رفت. البته یک قرارداد دیگرى با این گروه 

براى "پایتخت" نوروز 99 هم داریم که ساخته شود.»

وضعیت ساخت «پایتخت6» 
هنوز معلوم نیست

ســیامک انصارى و رضا حدادى، کارگردان مطرح تئاتر به صورت مشترك 
رستوران هاى نون (High Noon) که بسیار زیبا هم است را با حضور تعداد 

زیادى از چهره هاى سرشناس ایرانى افتتاح کردند.
در مراسمى که رســتوران سیامک انصارى بازیگر کشــورمان که به صورت 
مشــترك با رضا حدادى از کارگردان هاى مطرح تئاتر، افتتاح شد بازیگران و 
چهره هاى مشهور ایرانى حاضر بودند. در این افتتاحیه بازیگرانى از جمله نیما 
رئیسى، امیر مهدى ژوله با همسر و فرزندش، شیوا خسرومهر، شبنم فرشادجو، 
شقایق فراهانى، پانته آ بهرام، پورى بنایى، حسین پاکدل و همسرش عاطفه 
رضوى، احمد مهرانفر، سام نورى، حبیب رضایى، ملیکا شریفى نیا، دنیا مدنى 

و... حضور داشتند.
سیامک انصارى، بازیگر ســینما و تئاتر متولد 12 مرداد ماه سال 1347 است. 
تحصیالت او رشته کارشناسى نمایش و تلویزیون از دانشکده هنر و معمارى 
دانشگاه آزاد اسالمى است. ســیامک انصارى فعالیت در بازیگرى را از سال 
73 با مجموعه دیدار آغاز کــرد ولى با کارهاى مهران مدیرى توانســت به 

خوبى شناخته شــود و تا به حال هر اثرى را که 
مدیرى کارگردانى کرده او در آن حضور 

داشته است و به نوعى مى توان گفت 
پاى ثابت کارهــاى مهران مدیرى 
است. او در ســال 1396 در اولین 
فیلم سینمایى مهران مدیرى به نام 
«ساعت 5 عصر» در نقش اصلى آن 

حضور یافت.

سیامک انصارى هم 
رستوران دار شد!

قطعه «ناب» با شعر، آهنگ و اجراى على پهلوان، موزیسین نام آشناى موسیقى 
پاپ کشورمان، در مسابقه  بین المللى آهنگسازى سال 2018 از بین 19 هزار اثر، 
به مرحله نیمه نهایى راه یافت، این در حالى است که تنها 2 درصد از آهنگ ها 

مى توانند به این مرحله  برسند.
در مرحله نهایى این مســابقه، داوران کــه ترکیبى از هنرمندان موســیقى 
(مانند «آدام لمبرت» و «مارك آنتونى») و مدیران صنعت موســیقى هستند، 
آهنگ هاى برتر هر سبک را معرفى مى کنند و قطعه «ناب»، در بخش موسیقى 

دنیا (آثار غیرانگلیسى زبان) شرکت کرده است.
همچنین در بخش دیگرى از مسابقه، تمام آثارى که به مرحله  نهایى رسیده اند 
روى سایت اصلى این مسابقه قرار گرفته و به رأى عمومى گذاشته مى شوند. 
آهنگى که رأى بیشترى داشته باشد، برنده  بخش «صداى مردم» خواهد شد که 
برندگان این مسابقه در نیمه ماه آوریل سال جارى میالدى معرفى خواهند شد.

على پهلوان که عضو انجمن حقوق  آثار شــنیدارى و نمایشى استرالیاست، از 
طریق این انجمن در جریان این مسابقه قرار گرفته و تک آهنگ «ناب» را براى 
شرکت در مسابقه ارائه کرده اســت. او در شبکه هاى اجتماعى از طرفدارانش 
خواسته است به این آهنگ براى بخش صداى مردم رأى بدهند، این قطعه را 
مرداد امسال شرکت «ترانه شــرقى» با مجوز دفتر موسیقى وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمى منتشر کرده است.

انتخاب اثر خواننده گروه «آریان» 
از بین 19 هزار آهنگ دنیا 

حمید حامى، خواننده موسیقى پاپ پس از پخش تصاویر مستهجن در کنسرتى 
که در شیراز داشــت، در گفتگویى اینترنتى درباره حواشى این کنسرت گفت: 
«خیلى سال  است که مشغول کار هستم و هیچ وقت خط قرمزها را رد نکردم.
 9 روز پس از اجراى کنسرت متوجه پخش این تصاویر شدم. ویدیوى کنسرت 
هم طبق یک حرکت جمعى و سیســتماتیک، در یک ســاعت مشخص در 
صفحات مجازى پخش شــد و صفحات هم همگى از نوعى بودند که براى 

بارگذارى ویدیو پول دریافت مى کنند.»
او درباره دقت و نظارتى که بر محتواى برنامه کنسرت هایش دارد، توضیح داد: 
«با جزییات همه چیز را زیر نظر دارم، عوامل محترم حراست وزارت ارشاد هم 
همیشه در سالن هستند و امکان ندارد که چنین صحنه اى از زیر دست آنها در 
رفته باشد. این نکته را باید بگویم که صحت وجود تصاویر هنوز مشخص نشده 

اســت، فکر مى کنم که این مسئله براى 
مسئوالن هم اثبات نشده است.»

حامى همچنین گفــت: «تصاویر 
فقط توسط یک دوربین است که 
کیفیت پایینى دارد ضبط شــده 
اســت، در صورتى که آن سالن 
گنجایش تقریبًا هزار نفرى دارد 
و من هیچ تصویــرى از زاویه 

دیگرى ندیدم.»

نخستین واکنش حمید حامى به 
اتفاقات عجیب در کنسرتش!

فیلم سینمایى «سرو زیر آب» با بازى بابک حمیدیان، مینا ساداتى، ستاره اسکندرى، 
شهرام حقیقت دوست و... به نمایش خانگى آمد.

«سرو زیر آب» فیلمى به کارگردانى محمدعلى باشه آهنگر و تهیه کنندگى سید حامد 
حسینى براى اولین بار در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و در 

چندین بخش نامزد دریافت جایزه از این جشنواره مهم سینمایى شد.
این فیلم با حضور بازیگرانى چون مینا ساداتى، بابک حمیدیان، ستاره اسکندرى و... 

جلوى دوربین رفت و تجربه موفقى براى محمدعلى باشه آهنگر بود.
ستاره اسکندرى بازیگر فیلم «سرو زیر آب» با انتشار پستى خبر از توزیع این فیلم 

سینمایى در شبکه نمایش خانگى داد.
در خالصه داستان فیلم «ســرو زیر آب» آمده است: «راز جهانبخش کرامت فاش 
مى شود؟ این راز خواب چیستا، ماهرو، گودرز، بهرام، جهانگیر و سرگرد پوشیاس را 
آشــفته خواهد کرد. جهانبخش براى اثبات بى گناهى اش و بازگشت آرامش سفر 
بلندى را آغاز مى کند؛ سفرى که پایانش زندگى بسیارى از آنها را تغییر مى دهد...»

بابک حمیدیان، مسعود رایگان، رضا بهبودى، مینا ساداتى، همایون ارشادى، مهتاب 

نصیر پور، هومن برق نورد، ستاره اســکندرى، شهرام حقیقت دوست، فرخ نعمتى، 
هادى قمیشى، سیاوش چراغى پور، حسن نجاریان، حســین فالح و امیر دلفانى 

بازیگرانى هستند که در فیلم «سرو زیر آب» نقش آفرینى مى کنند.

«سرو زیر آب» به شبکه نمایش خانگى آمد 
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بکنم ولى پیشنهادى به من 
نمى دهند. آدم مى ماند 
به مردم چــه بگوید! 
به خدا من دوســت 
ولى دارم بــازىکنم

کجاست پیشنهاد؟!»

73 با مجموعه دیدار آغاز کــرد ولى با کارهاى مهران مدیرى توانســت به 
خوبى شناخته شــود و تا به حال هر اثرى را که

مدیرى کارگردانى کرده او در آن حضور 
به نوعىمى توانگفت داشته است و
پاى ثابت کارهــاى مهران مدیرى 
6است. او در ســال1396 در اولین
فیلم سینمایى مهران مدیرى به نام
5«ساعت5 عصر» در نقشاصلى آن

حضور یافت.

 باشد. این نکته را باید بگویم که صحت وجود تصاویر هنوز مشخص نشده 
ت، فکر مى کنم که این مسئله براى 

والن هماثبات نشده است.»
ى همچنین گفــت: «تصاویر 
 توسط یک دوربین است که 
ت پایینى دارد ضبط شــده 
ت، در صورتى که آن سالن
ایش تقریبًا هزار نفرى دارد 
ن هیچ تصویــرى از زاویه 

رى ندیدم.» عروســک گردان  «جناب خان» در حالى که مشــغول 
تصویربردارى این برنامه براى نوروز 98 بودند، از ناحیه 
دست دچار شکستگى شد و طبق توصیه پزشک دستش 

را گچ گرفت. 
مهــدى برقعى گفــت: در برنامــه «خندوانــه» براى 

عروســک گردانى «جناب خان» چاله اى با ارتفاع یک و 
نیم متر را تعبیه کرده اند که اتفاقاً بسیار هم استاندارد است. 
این چاله براى این تعبیه شده که ما بتوانیم براى عروسک 
گردانى خودمان را پشــت تماشاچى ها مخفى کنیم.  من 
همیشه و در این چهار سال مواظب بودم که اتفاقى برایم 

نیافتد چراکه این چاله بسیار عمیق است. از طرفى براى 
عروســک گردانى مانیتور داریم که فینــال کار را در آن 
ببینیم. دو شــب پیش لحظه اى که آمدم به سمت چاله 
بروم و بپرم پایین، یک دفعه پایم به کابل مانیتور گیر کرد 
و با سینه و دست به لب چاله که دور آن را هم آهن کشى 
کردند، برخورد کردم. هم دستم آسیب دید و مو برداشت و 

هم قفسه سینه ام دچار سانحه شد.
برقعى در پاسخ به این سئوال که با شرایط موجود چطور 
قادر به عروســک گردانى «جناب خــان» خواهید بود، 
گفت: دوســتان در این برنامه گفتنــد جایگزین کردن 
عروسک گردان دیگر سخت است، یا نباید کًال «جناب 
خان» در برنامه هاى بعدى باشد و تو به استراحت بپردازى 
و یا اینکه خودت صفر تا 100 حضور داشته باشى. من هم 
گفتم خودم باید این کار را به انجام برسانم و ماندم و ادامه 

کار را به سختى ضبط مى کنیم.
عروسک گردان «جناب خان» با اشاره به عالقه شخصى 
خود به این عروســک نیز گفت: خودم خیلى دوســت 
داشتم که حتمًا بمانم و خودم عروســکم را بازى دهم 
چراکه نمى توانم بچه ام را به دســت کسى دیگر بسپرم 
و با تمام وجود هر چقدر هم که ســخت باشد این کار را 

انجام مى دهم.

حادثه براى عروسک گردان «جناب خان»

برقعى: مى مانم چون نمى توانم عروسکم را به کسى بسپارم
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گویا باید خلق شگفتى و  بازگشت قهرمانانه را یکى از 
ویژگى هاى علیرضا منصوریان و تیمش در مسابقات 
جام باشگاه هاى آسیا 2019 بدانیم. از بازگشت مقابل 
الغرافه تا بردى شیرین برابر النصر عربستان در ورزشگاه 

آل مکتوم دبى.
سبزپوشــان اصفهانى که دومین دیدار خود در آسیا را 
برابر نماینده قدرتمند عربستان پیگیرى مى کردند بار 
دیگر به برد شیرینى دست یافتند تا اولین 3 امتیاز آنها 
در کشور ثالث به دست آید.  ذوب آهن که در این دیدار 
خیلى زود و در دقیقه 6 از میزبان خود عقب افتاد خیلى 
سریع به جریان بازى برگشت و در همان نیمه اول دو 
گل توســط وحید محمدزاده و محمد نژادمهدى وارد 
دروازه برد جونز کرد تا برنده به رختکن برود و در انتظار 

نیمه دوم باشد.
با شــروع 45 دقیقه دوم شــاگردان روى ویکتوریاى 

پرتغالى براى جبران این نتیجه پا به زمین گذاشــتند و 
به دنبال جلوگیرى از ثبت دومین شکست پیاپى خود 
بودند که در این راه موفق ظاهر شدند و به مانند نیمه اول 
خیلى زود به گل رسیدند تا نتیجه را به تساوى بکشند. 
به همین دلیل با خیال راحت ترى به دنبال کسب برد 
بودند. همین هم شد و فشار النصر بر روى دروازه ذوب 
آهن شدت یافت. تا اینکه در دقیقه 86 یک ضربه پنالتى 
براى نماینده عربستان به دست آمد. این بار شانس به 
همراه منصوریان و تیم دوست داشتنى اش بود و شوت 

حمدا... از کنار دروازه به بیرون رفت.
اما انگار خدا دوست داشت ذوب آهن پیروز این میدان 
باشد تا منصوریان و تیمش سرفراز از زمین آل مکتوم 
خارج شــوند. یک دقیقه بعد از آن پنالتى ذوب آهن از 
سمت چپ زمین یک پرتاب اوت به دست آورد و بازیکن 
خط میانى آنها این توپ را بلند به محوطه جریمه ارسال 
کرد تا باز هم به مانند بازى با الغرافه دقایق پایانى یارو 
یاور این تیم باشد و گل سوم توسط ارسالن مطهرى 

به دســت آید.  به این ترتیب ذوب آهن توانست اولین 
برد نماینده هاى ایران در این دوره از مســابقات را به 

دست آورد.
البته که این فضا براى منصوریان و شاگردانش تکرارى 
نیست. آنها در بازى با الغرافه که حکم صعود به مرحله 
گروهى را براى ذوب آهن داشــت با  یک بازگشــت 
جانانه بازى باخته برابر نماینده قطر را با برد پشت سر 
گذاشتند و شب شیرینى را براى مردم اصفهان و ایران 
رقم زدند.  در آن دیدار شاگردان گورکوف با دو گل در 
نیمه اول پیش افتادند اما شــگفتى ذوب آهن از نیمه 
دوم شروع شــد. جایى که آنها در همان شروع مسابقه 
توسط اوساگوآنا به گل رسیدند و امیدوار به آینده شدند.

آینده اى درخشان که توسط بازیکنان این تیم رقم خورد 
به طورى که  ده دقیقه بعد ارسالن مطهرى گل دوم و 
در آخر بازى نژادمهدى گل سوم را وارد دروازه الغرافه 
کردند و باعث حضور تیمشــان در گروه A مسابقات 

شدند.

حاال ذوب آهن پس از این برد شیرین هم امتیاز با تیم 
الزوراء عراق و به علت تفاضــل گل کمتر در رده دوم 
گروه  A قرار دارد و آخرین بازى مرحله رفت خود را در 
اصفهان برابر الوصل امارات پشت سر مى گذارد و بسیار 
امیدوار است با کسب برد در این بازى شانس خود براى 

صعود از مرحله گروهى را افزایش دهد.
 موضوعى که در لیــگ برتر حائز اهمیت اســت این 
اســت که برترى مقابل النصر انگیــزه ذوبى ها براى 
پیروزى در دو بازى آینده را بیشــتر مى کند. آنها 26 
اسفند مقابل اســتقالل خوزســتان قرار مى گیرند و 
ســپس دربى اصفهان را در اوایل نوروز با ســپاهان 
برگزار مــى کنند. ذوب آهن که موفق شــد با غلبه بر 
پدیده، به صدرنشینان کمک کند، حاال تمام تالشش 
را خواهد کرد تا با شکست سپاهان، یک مدعى دیگر 
را هم متوقف کند  و به صعود خود در جدول ادامه دهد. 
موفقیت هاى این روزهاى ذوبى ها هشــدارى بزرگ 

براى سپاهان در دربى اصفهان است.

براى دربى اصفهان؛

 ذوب آهن به سپاهان هشدار داد
گویا باید خلق شگفتى و  باز
ویژگى هاى علیرضا منصور
باشگاه هاى آسیا 2019 9جام
الغرافه تا بردى شیرین برابر الن

آل مکتوم دبى.
سبزپوشــان اصفهانى که دو
برابر نماینده قدرتمند عربستا
دیگر به برد شیرینى دست یاف
در کشور ثالث به دست آید.  ذو

6خیلى زود و در دقیقه 6 از میزبان
سریع به جریان بازى برگشتو
گل توســط وحید محمدزاده و
دروازه برد جونز کرد تا برنده به ر

نیمه دوم باشد.
5با شــروع45 دقیقه دوم شــاگر

احمد خلیلى

با توجه به مدت زمان باقیمانده از قرارداد مسلمان با باشگاه سپاهان به احتمال زیاد وى در پایان فصل از این تیم 
جدا مى شود.

 آنطور که خبرگزارى «میزان» و چند سایت دیگر روز گذشته گزارش هایى را در این باره منتشر کرده اند، محسن 
مسلمان که پس از جدایى از پرسپولیس یک نیم فصل ناموفق را در تیم ذوب آهن سپرى کرد براى نیم فصل دوم 

لیگ هجدهم راهى تیم سپاهان شد.
در این میان یکى از نکات جالب توجه در انتقال مسلمان به سپاهان قرارداد شش ماهه این بازیکن با طالیى پوشان 
اصفهانى است که در پایان لیگ هجدهم به پایان مى رسد. با این شرایط احتمال جدایى هافبک سابق پرسپولیس 

از جمع شاگردان قلعه نویى براى فصل آینده زیاد است.
در این میان در صورتى که مسلمان پیشنهاد قابل توجهى براى فصل آینده نداشته باشد و سپاهان با او تمدیدقرارداد 
نکند وى فصل آینده بدون تیم مى ماند هرچند که احتمال بدون تیم ماندن او کم است ولى براى جلوگیرى از این 

مسئله مسلمان نیاز به تالش بیشتر و درخشش در ترکیب تیم قلعه نویى دارد.
روزى که برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس آرام آرام محسن مسلمان را ابتدا از ترکیب اصلى و بعد از فهرست تیم 
بیرون گذاشت خیلى ها به این مربى ایراد گرفتند و برخى هواداران نسبت به این موضوع معترض شدند. پس از 
این موضوع همه منتظر درخشش مسلمان در ذوب آهن و سپس پشیمانى برانکو بودند که در نهایت این بازیکن 

نتوانست درخشش خاصى در این تیم داشته باشــد و در نیم فصل از این 
تیم جدا شد.

پس از این موضوع حاال درست در اواسط نیم فصل دوم شنیده مى شود 
مسلمان در یک قدمى جدایى از ســپاهان در تابستان قرار گرفته و 
این موضوع بار دیگر ثابت مى کند برانکــو بى گدار به آب نمى زند و 
تصمیماتش در چنین مواردى در اکثر مواقع درســت است. سرمربى 

کروات سرخپوشــان پیش از این براى بازیکنانى مثل پیام صادقیان، 
رامین رضاییان، فرشاد احمدزاده و... هم چنین روش را اتخاذ کرد و این 

بازیکنان هیچ گاه بعد از ترك پرسپولیس نتوانستند 
موفقیت خــود را در تیم هاى جدیدشــان مثل 

زمانى که در پرســپولیس بــازى مى کردند 
کسب کنند.

 بار دیگر هواداران پرســپولیس در اعتراض به وضعیت 
تیم محبوب خود مقابــل وزارت ورزش تجمع کردند و 
با سر دادن شعار تکرارى «وزیر اســتقاللى نمى خوایم 
نمى خوایم» ســلطانى فر را به حمایت از استقالل متهم 
کردند و به نوعى اشــتباهات داورى در بازى هاى لیگ 
برتر علیه سرخپوشــان  را یک اتفاق برنامه ریزى شــده 
برشمردند. شبیه همین اتفاق چندى پیش براى هواداران 
استقالل روى داد و آنها هم سلطانى فر را یک پرسپولیسى 
دو آتشــه معرفى کردند و در تضعیف استقالل در ابتداى 
فصل هجدهم رد پاى وزارت ورزش را پر رنگ دانستند. 
این تجمع هاى اعتراضى در یکى دو سال اخیر به تناوب 
از سوى هواداران ســرخابى ها صورت گرفته و حتى در 
آخرین تجمع اعتراضى هواداران آبى کار به بازداشــت و 
بگیر و ببند آنها هم کشیده شد. موردى که براى هواداران 
پرســپولیس با مهربانى و پذیرایى وزارت ورزش روبه رو 

شد. تجمع هواداران دو تیم ابتدا به ساکن، عملى بیهوده 
اســت و نمى تواند چاره کار و مســیرى براى رستگارى 
سرخابى ها باشد. چندى قبل به واسطه اینکه محمدرضا 
زنوزى، مالکیت دو تیم تراکتورسازى و ماشین سازى تبریز 
را همزمان در اختیار دارد خواستار روشن شدن این موضوع 
شدیم تا شائبه  تبانى این تیم ها در لیگ برتر موجب لوث 
شدن نتایج تیم ها و نادیده گرفتن زحمات بازیکنان  دو تیم 
تبریزى نشــود اما هواداران تبریزى، وزارت ورزش را به 
واسطه  مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقالل متخلف 
دانســتند و این کار را  به شــدت تقبیح کردند و خواستار 
رسیدگى به این موضوع شــدند و از رسانه ها درخواست 
کردند در مورد وزارت ورزش و تولیت ســرخابى ها هم 
پرداخته شــود. البته اگر منصفانه به موضوع نگاه شــود 
نمى توان هواداران تبریزى را به دلیل این نظر ســرزنش 
کرد چون به هر حال حرف خالف واقعى بیان نکرده اند. 
اعتراض هواداران پرسپولیس و استقالل نشان مى دهد 
با تمام تالش هــا و هزینه هاى مــادى و معنوى وزارت 
ورزش براى استقالل و پرسپولیس، وزارت ورزش متهم 
همیشگى در فوتبال ماســت و نمى تواند در این مورد با 
شفافیت از خود رفع اتهام کند و همچنان باید از هواداران 
استقالل و پرسپولیس فحش بخورد. با این اوصاف این 
ســئوال پیش مى آید چرا دولت و وزارت ورزش با وجود 
اینکه در این اتفاقات ناخوشایند مورد هجمه هاى زیادى 
قرار مى گیرند اما رغبتى به واگــذارى این دو تیم ندارند 
و همچنان براى در اختیار داشــتن سرخابى ها پافشارى 
مى کنند یا با وعــده و وعیدهاى مقطعــى در پى ایجاد 

دلخوشى و سرگرم کردن هواداران هستند؟
البته وعــده  واگذارى ســرخابى ها در دوره هاى مختلف 

انتخابات ریاســت جمهورى و بعضاً انتخابات مجلس به 
اوج خود مى رســد ولى وقتى آب ها از آسیاب افتاد همه 
چیز فراموش مى شــود و انگار نه انگار که قولى در مورد 
واگذارى سرخابى ها به هواداران و عالقه مندان همیشه 
نگران دو تیم داده شده اســت. نکته  دیگر اینکه این نوع 
اعتراض و تجمع هواداران در مقابل وزارت ورزش در زمان 
دولت هاى یازدهم و دوازدهم بیشتر شده و دلیل این اتفاق 
به نوع تصمیم گیرى ها و چگونگى اجراى برخى از برنامه ها 
که از سوى وزارت ورزش در این دو مقطع در مورد استقالل 
و پرسپولیس صورت گرفته رابطه  مستقیم دارد. بى گمان 
خیلى از کارهاى وزارت ورزش و سابقاً سازمان تربیت بدنى 
وقت در مورد سرخابى ها شفاف نبوده و نیست مثًال نحوه  
انتخاب اعضاى هیئت مدیره که هیچ موقع مشخص نشد 
که این افراد با چه معیار و سنجشى وارد سیستم مدیریت 
این دو باشگاه مهم مى شوند و معموًال به جز مصاحبه هاى 
حاشیه ساز و ایجاد حساسیت هاى کاذب و قرار دادن دست 
سرخابى ها در پوست گردو توانایى دیگرى از آنها مشاهده 
نمى شود و بعد از خرابکارى و از دست دادن فرصت ها در 
یک فرایند نامشخص از استقالل و پرسپولیس مى روند 
و بعد از گذشت مدت بسیار طوالنى افرادى دیگر با همان 
ساز و کار قبلى به هیئت مدیره این دو تیم افزوده مى شوند 
و این دور باطل همچنان ادامه دارد. با این وضعیت بغرنج 
متهم کردن وزیر ورزش به آبى و قرمز بودن آسان ترین 
کارى است که از دست هوادار عصبانى و متعصب برمى آید. 
تنها راه نجات از این شــرایط عجیب و غریب، واگذارى 
حقیقى و درست این تیم ها به بخش خصوصى است. البته 
این کار باید خیلى زود انجام شود نَه تا پایان سال که از دهه  

70 هنوز پایان این سال کذایى نرسیده است.

درســت در روزهایى که ذوب آهن در لیگ برتر به روزهاى تیره و تار رسیده بود نتایج خوب این 
تیم در لیگ قهرمانان آسیا شروع شد و این بهترین اتفاق ممکن براى تیم علیرضا منصوریان بود.

 نتایج خوب تیم ذوب آهن در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا بهانه اى شد که تیم به طور جدى 
به خود بیاید و در لیگ برتر هم نتایج خوب خود را شروع کند. برترى یک بر صفر در خانه تیم پدیده 
بهترین بهانه بود تا به این نتیجه برسیم که ذوب با علیرضا منصوریان خود را پیدا کرده است و از این 
پس توأمان، هم در لیگ برتر خوب نتیجه خواهد گرفت و هم در لیگ قهرمانان آسیا و این اتفاق 
در بازى دوشنبه شب با النصر تکرار شد. تیم دوم جدول لیگ برتر عربستان میزبان ذوب آهن بود 

که با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد.
 در این کش و قوس برکنارى ســعید آذرى از جمع اعضاى هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن کمى 
عجیب بود! البته مدیر عامل باشگاه ذوب آهن واکنش ســختى به این اتفاق نشان نداد و خیلى 
مهربانانه با این اتفاق برخورد کرد و حتى عنوان کرد با هر سمتى افتخار مى کند در ذوب آهن حضور 
دارد. او آن روزها عکسى از خود منتشر کرد که در یکى از بازى هاى ذوب آهن با پارو در حال درست 
کردن زمین فوالدشهر بود. عکسى که سعید آذرى در پایان بازى با النصر در صفحه شخصى اش 

منتشر کرد در نوع خود جالب است. عکسى که با این دو کلمه آمده است: «فقط خدا.»
 پست طعنه آمیز سعید آذرى حتمًا خطاب به کسى است. احتماًال همان کس یا کسانى که او را از 

جمع اعضاى هیئ ت مدیره کنار گذاشتند.

باشگاه اســتقالل به ذوب آهن درباره پاس شدن 
چک انتقال تبریزى قولى داده است.

 باشــگاه ذوب آهن اصفهان که این روزها دنبال 
دریافت پول خود از باشگاه استقالل تهران بابت 
انتقال مرتضى تبریزى است، هنوز موفق به وصول 

چک دوم این باشگاه تهرانى نشده است.
در این میان باشگاه استقالل به ذوبى ها قول داده 
امروز یا فردا چک انتقال تبریزى را پاس مى کند. 
در صورتى که باشگاه استقالل این بار هم مثل چند 
بار گذشته موفق به وصول این چک نشود، باشگاه 
ذوب آهــن از مراجع قانونى موضــوع را پیگیرى 

مى کند تا از راه قانونى به حق خود برسد.
گفتنى است که تا االن فقط چک اول وصول شده 

و دیگر چک ها هنوز وصول نشده است.

قاســم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن 
گفت: بازى هاى آسیایى براى ما متفاوت است و 

انگیزه زیادى در این بازى ها داریم.
قاسم حدادى فر در گفتگویى در مورد پیروزى 3 بر 2 
ذوب آهن مقابل النصر عربستان اظهار کرد: خیلى 
خوشحالم که آخر این بازى ســخت و فشرده ما 
برنده بودیم. واقعاً النصر تیم قدرتمندى بود و ما هم 
در همان ابتداى بازى غافلگیر شدیم و گل خوردیم 
اما توانســتیم به بازى برگردیم. این 3 امتیاز براى 

آینده ما خیلى مهم بود.
وى درباره عملکرد داور این بازى هم عنوان کرد: 
وقتى داور پنالتى اول را تکرار کرد شــوکه شدیم 
هرچند فکر کنم رشید یک قدم جلو آمد اما پنالتى 
دوم اصًال درست نبود. خدا را شکر که آخر بازى ما 

عاقبت به خیر شدیم.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن درباره تفاوت عملکرد 
این تیم در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر ایران 
گفت: بازى هاى آســیایى براى ما متفاوت است 
و انگیزه زیادى در این بازى ها داریم. ان شــاءا... 

همینطورى در آسیا ادامه  بدهیم.

طعنه به هیئت مدیره با رمز «فقط خدا»

 مسلمان نیاز به تالش بیشترو درخشش در ترکیب تیم قلعه نویى دارد.
 که برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس آرام آرام محسن مسلمان را ابتدا از ترکیب اصلى و بعد از فهرست تیم 
 گذاشت خیلى ها به این مربى ایراد گرفتند و برخى هواداران نسبت به این موضوع معترض شدند. پس از 
ضوع همه منتظر درخشش مسلمان در ذوب آهن و سپس پشیمانى برانکو بودند که در نهایت این بازیکن 

نناین ت درخشش خاصى در این تیم داشته باشــد و در نیم فصل از 
دا شد.

 این موضوع حاال درست در اواسط نیم فصل دوم شنیده مى شود 
ن در یک قدمى جدایى از ســپاهان در تابستان قرار گرفته و 
بى گدار به آب نمى زند ووو ضوع بار دیگر ثابت مى کند برانکــو
ماتش در چنین مواردى در اکثر مواقع درســت است. سرمربىى
ت سرخپوشــان پیشاز این براى بازیکنانى مثل پیام صادقیان،
نننننینینینینینننینینینینایناین وود و رضاییان، فرشاد احمدزاده و... هم چنین روش را اتخاذ کر

ددددددددندتند ان هیچ گاه بعد از ترك پرسپولیس نتوانس
لللللمثل ت خــود را در تیم هاى جدیدشــان 

ددند  که در پرســپولیس بــازى مى کر
 کنند.

 شایعات در مورد مسلمان تمام ناشدنى است

حق با برانکو مى شود یا نه؟
وعده و وعیدهاى 

تمام ناشدنى

با تکرار پنالتى 
شوکه شدیم

سعید سرافراز

با این همه هزینه تا کى مى خواهید فحش بخورید؟!

سرمربى تیم فوالد خوزستان همچنان ممنوع الخروج است و 
نمى تواند از کشور خارج شود.

روزى که افشــین قطبى براى قبول ســرمربیگرى فوالد 
خوزســتان به ایران ســفر کرد، اولین نکته اى که به ذهن 

مخاطبــان فوتبال رســید ایــن بود که 
ماجراى مالیات معوقه او از دوران حضور 
در پرسپولیس چه خواهد شــد. از این رو 
در آن مقطع گفته شد طبق رایزنى هایى 
که با پرسپولیس و فدراسیون فوتبال شده 
این مسئله حل خواهد شد. حاال اما طبق 
اعالم قطبى او با گذشت حدود سه ماه از 
بازگشت به ایران همچنان ممنوع الخروج 
است که نشان مى دهد مالیاتش پرداخت 

نشده است.
قطبى در این خصوص گفته اســت:  من 
با کار کردن در چین و کشــورهاى دیگر 
راحت تر مى توانم به پرســپولیس و تیم 

ملى برسم. حضور در فوالد کار من را براى این هدف راحت تر 
نمى کرد بلکه حتى شرایط را سخت تر مى  کرد. من اگر این 
هدف را داشتم آنقدر در بیرون از کشــور تالش مى کردم تا 
مدیران به دنبال من بیایند و راهم خیلى ساده تر شود. مردم 
ایران همه مى دانند من هنوز ممنوع الخروج هســتم و اداره 

مالیات مى گوید تو باید این پول را پرداخت کنى و بعد از باشگاه 
پرسپولیس و فدراسیون فوتبال آن مبلغ را پس بگیرى. تمام 
دوستان من به طور جدى دنبال حل این مشکل هستند حتى 
باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال رسماً به اداره مالیات 
نامه نوشتند و تقبل مالیات من را بر اساس 
بند قرارداد اعالم کردند اما متأسفانه اداره 
مالیات این نامه ها را قبول ندارد. البته نظر 
مهدى تــاج، رئیس فدراســیون و ایرج 
عرب، سرپرست باشگاه پرسپولیس در 

خصوص تقبل مالیات من مثبت است. 
افشــین قطبى بعد از هدایــت تیم ملى 
در جــام ملت هاى آســیا 2011 بخاطر 
بدهى مالیاتى که داشت هرگز به ایران 
برنگشت. او حتى در زمان مرگ مادرش 
هم نتوانست به زادگاه خود یعنى شیراز 
برود و در مراسم خاکسپارى حاضر باشد. 
حاال که او براى هدایت فوالد برگشته نیز 
مشکل مالیاتى اش پابرجاست و مشخص نیست چه اتفاقى 
در این باره خواهد افتاد. در ایــن خصوص قطبى اعتقاد دارد 
که مالیات دوران حضورش در پرســپولیس برعهده باشگاه 
بوده اما ســرخ ها هنوز این مبلغ را با گذشــت حدود ده  سال 

پرداخت نکرده اند.

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

مهردشت
1.برابر راى شــماره 139760302177000928 مورخه 1397/10/22 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مهرى حاجى بابایى 
علویجه فرزند غفار بشماره شناســنامه 1592 نجف آباد و شماره ملى 0321606507 در ششدانگ 
یکباب خانه قســمتى از پالك 971 فرعى واقــع در علویجه 1 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان به 
مســاحت 98/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حســین کریمى و غالمرضا حاجى بابایى 

محرز گردیده است.
2.برابــر راى شــماره 139760302177000927 مورخــه 10/22 /1397 هیــات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفــات مالکانه و بالمعارض آقاى قاســم 
ابراهیمى علویجه فرزند حســن بشماره شناســنامه 55 نجف آباد و شــماره ملى 1092023577 
در ششــدانگ یکباب خانــه و مغازه متصله  قســمتى از پــالك 125 فرعى واقــع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبــت اصفهان به مســاحت 142مترمربــع انتقالى از مالک رســمى وراث على 
محمد ابراهیمى علویجه محرز گردیده اســت.در اجراى ماده یک قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و برحســب ماده 3 قانون مذکــور، آرائى که از 
طرف این هیات مبنى بــر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفــروزى متقاضى صــادر گردیده و در 
دو نوبت به فاصله 15 روز منتشــر مى شــود تا شــخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 
1397/12/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/22  م الف: 388864  ابوالفضل ریحانى- 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /12/147
ابالغ وقت دادرسى

خواهان اســماعیل مطلبى به وکالت مرجان منتظرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به 
طرفیت خوانده عباس طاهرى راد به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 1478/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/1/27 ساعت 11/30 
صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. 410147/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد /12/269

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 139785602030009540      آقاى ســید محسن موسویان نجف آبادى  فرزند سید محمد 
باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین شماره 7 فرعى از 812 اصلى  واقع در قطعه 6 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در دفتر امالك الکترونیکى شماره 139520302030008381 
بنام سید محسن موســویان نجف آبادى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى از بین رفته است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ 

انتشار1397/12/22، 410149/م الف اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /12/270
 اخطار اجرایى

شماره 264/97 به موجب راى شماره 717/97 تاریخ 97/8/28 حوزه 6 ویالشهر شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه امین شیرالى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ پنج هزار لیر ترکیه و پرداخت دو میلیون و سیصد هزار ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى و خسارت درتادیه از تاریخ 97/4/22 لغایت اجراى  کامل دادنامه در حق محکوم له و 
پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى.محکوم 
له: مریم کاظمى به نشانى: ویالشهر – خ 110 – سمت راست منزل سوم ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

409244/م الف-شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /12/271
 ابالغ رأى

دادنامه - شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.شماره پرونده 853/97 دادنامه 97/11/10-1208 
مرجع رسیدگى شعبه هفتم شــوراى حل اختالف خواهان: آقاى مهدى محمدى فرزند نصرت اله  
نشانى: نجف آباد – جوزدان خ امام کوى عدل پ 3 با وکالت مجید محمدى خوانده: محمد رضا عربى  
نشانى: مجهول المکان جلسه حوزه هفتم شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل است 
شورا با بررسى  محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى آقاى مهدى محمدى به طرفیت محمد رضا عربى به خواســته مطالبه مبلغ 32/000/000 
ریال بابت از وجه 2 فقره حواله به شماره 09629-09227و09628 عهده تعاونى ثامن االئمه  مطالبه 
و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل ، با توجه به محتویات پرونده رونوشت 
حواله ها و گواهینامه هاى عدم پرداخــت از ناحیه تعاونى ثامن االئمه محــال علیه و نظر به اینکه 
خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع وانکارى ننموده است ، 

لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 307و309و310و313 خواندگان را متضامنا  به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 480/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/7/17 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد.409846/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه هفتم/ 12/272
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 653/97 دادنامه 1227-97/10/16مرجع 
رسیدگى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف خواهان: اسماعیل مطلبى نشانى: نجف آباد – پلیس 
راه – ســنگبرى حکیم خواندگان: عبدالقادر جمالى – ســید اســماعیل غمى لویى نشانى: هردو 
مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 20/153024-97/4/20 جمعا به مبلغ 
100/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى اسماعیل مطلبى به 
طرفیت عبدالقادر جمالى – سید اسماعیل غمى لویى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى بــه پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 3/375/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/4/20 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد410131/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه دوم/ 12/273
 اخطار اجرایى

شــماره 519/97 به موجب راى شــماره 848 تاریخ 97/7/16 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حمید رضا رحیمى  به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ سى و دو میلیون ریال  بابت اصل خواسته و 
مبلغ یکصد و شش هزار تومان هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل  و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
ثبت دادخواست 97/5/1 یکم مردادماه نود و هفت لغایت اجراى حکم درحق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر دولتى.محکوم له: محمد مطلبى با وکالت خانم مرجان منتظرى به نشانى: نجف آباد – خ 
مولوى شمالى کوى سعادت ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 410142/م الف-شعبه 11حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /12/274
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. دادنامه 1628/97-97/12/12 مرجع رسیدگى شعبه پنجم 
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى وکیل خواهان : مجتبى حقیقى  نشانى: نجف 
آباد خ امام کوى ارشاد خوانده: جعفر جعفر زاد گللو نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه گردشکار: 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت جعفر جعفرزاد گللو با موضوع مطالبه وجه 
دو فقره چک به مبلغ هفت میلیون تومان به شماره 1- 667874 2- 667873 و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سر رسید به انضمام هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله ، نظر به بقا اصول مستندات در ید 
خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى 
و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى  لذا دعوى مطروحه  مقرون به 
صحت تلقى و مســتنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ هفت میلیون تومان بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ دویست و هشت هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید 92/11/15 (سه میلیون و پانصد هزار تومان ) و 92/8/5(سه میلیون و پانصد هزار 
تومان ) لغایت اجراى حکم و حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا وسپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.410685/م الف، قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه پنجم/ 12/275
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 1- آقاى نعمت 
اله چمن سرا2- امید بران به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 1491/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 98/2/9 ساعت 9:00 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 

رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 410692/ م الف شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف نجف آباد /12/276

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 1- آقاى نعمت 
اله چمن سرا2- امید بران به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 1492/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 98/2/9 ساعت 9:30 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 410696/ م الف شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف نجف آباد /12/277

 اخطار اجرایى
شماره 2147/96 به موجب راى شماره 42/97 تاریخ 97/10/5 حوزه 5 امیر آباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مصطفى معروفى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ هشــتصد هزار تومان  بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یکصد و 
شصت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 96/9/21 لغایت اجراى 
حکم در حق خواهان و پرداخت مبلغ بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد که 
توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد.محکوم له: 1- ایران چراغى 2- مریم غفراوى نشانى : نجف 
آباد – آزادگان – خ شهدا- پ 3 خ مسجد ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 410857/م الف-شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /12/278
 اخطار اجرایى

شماره 96/732 به موجب راى شــماره 382 تاریخ 97/5/28 حوزه مهردشت شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- رضا نامى سلیم 2- منصور هاشمى نام 
پدر رضا نشانى1- مجهول المکان 2- منصور هاشمى محکوم است به محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال  بابت اصل دین و محکومیت خوانده ى ردیف اول به پرداخت مبلغ 
یک میلیون و چهار صد و بیست و پنج هزار ریال بابت اصل دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه در حق 
خواهان به انضمام نیم عشر اجرایى و در رابطه با مطالبه ى خسارت تاخیر تادیه و هزینه ى دادرسى 
نسبت به خوانده ى ردیف دوم نظر به اینکه به نامبرده ضامن بوده و نه صادر کننده ى چک خواهان 
در مطالبه ى مذکور محق نبــوده و حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعــالم مى نماید.محکوم له: 
رسول حسین هاشمى نام پدر رضا  به نشــانى: دهق – خ مطهرى – کوى مهدیه – منزل شخصى 
حسین هاشــمى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 409500/م الف-شعبه اول حوزه مهردشت شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد /12/280
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030009675ورثه محمود نوریان نجف آبادى  فرزند ابراهیم بموجب درخواست 
وارده به شــماره139721702030028781 مورخ 1397/12/19 و باستناد یکبرگ برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت شش حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى 854 واقع در قطعه دو نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که 
درصفحه 5 دفتر 18 امالك ذیل ثبت 1785 بنام معصومه نوریان نجف آبادى ثبت و ســند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده سپس طبق سند انتقال قطعى 1608 مورخ 1329/11/12 دفترخانه 233 نجف 
آباد به محمود نوریان نجــف آبادى فرزند ابراهیم انتقال قطعى نمــوده  و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت در اثر جابجایى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1397/12/22، 413095/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /12/281

تحدید حدود اختصاصى
شــماره: 139721702210029669- 97/12/19 نظر به اینکه به موجب راى شــماره 1398- 
97/10/24 اجراى قانون تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند مالکیت رسمى ششدانگ 
یکباب خانه پالك 99/218 مجزى شده از 99 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان در مالکیت اقاى محمود 
ایزدى وصفى فرزند غالمعلى مســتقر گردیده و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به 
اســتناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز: شنبه مورخه: 
1398/1/24 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز 
پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره، ظرف یکماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر اینصــورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید 
و اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررا ت ادامه میدهد. تاریخ انتشــار: 
1397/12/22 م الــف: 413782 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شــرق 

اصفهان /12/282
مزایده مورد وثیقه

شــماره آگهــى: 139703902004000432 تاریــخ آگهــى: 1397/12/20 شــماره پرونــده: 
139504002004000450 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى 9501436- همگى و 
تمامى ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان پالك نود دو فرعى از دو هزار و چهارصد و هشتاد و شش 
اصلى (2486/92) به مساحت 176/01 مترمربع واقع در سمت غربى طبقه دوم، بانضمام ششدانگ 
انبارى شماره 82 فرعى به مســاحت 3 مترمربع واقع در زیرزمین اول، با قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشاعات و مشترکات واقع در بخش یک ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان اردیبهشت خیابان 
ابوذر بن بست سعدى پالك 19 طبقه دوم نیم طبقه غربى که سند مالکیت آن در صفحه 497 دفتر 
امالك به شماره 141 ذیل شماره 24528 و شــماره چاپى 104811 به نام خانم ها بتول علینقیان 
و منصوره عطایى کچوئى (بالسویه) ثبت و صادر شده اســت با حدود آپارتمان: شماال: بطول 7/70 
پنجره و دیوارى است بفضاى کوچه 14 فرعى شرقا: اول به طول 6/90 دیوار اشتراکى با آپارتمان 91 
فرعى دوم به طول 1/30 پنجره و دیوارى است به نورگیر سوم به طول 1/15 دیوارى است به راه پله 
مشاعى 86 فرعى چهارم در سه قسمت که اول جنوبى و سوم شمالى است به طول هاى 0/90 و 1/30 
و 0/90 پنجره و دیوارى است به نورگیر پنجم به طول 1/25 درب و دیوارى است به راه پله مشاعى 
86 فرعى ششم در سه قسمت که دوم جنوبى است به طول هاى 5/20 و 0/5 متر دیوار اشتراکى است 
با آپارتمان 91 فرعى هفتم در چهار قسمت که اول جنوبى و سوم شمالى است به طول هاى 1/35 و 
0/95 و 0/05 و 1/35 و 0/30 پنجره و دیوارى است به نورگیر هشتم به طول 4/95 دیوار اشتراکى 
است با آپارتمان 91 فرعى جنوبا: در چهار قسمت که دوم و سوم قوسى و غربى است به طول هاى 
4/40 و 1/20 و 1 متر و 1/95 پنجره و دیوارى است به فضاى حیاط مشاعى 87 فرعى غربا: اول به 
طول 14/55 دیوارى است به دیوار پالك 2486/13 دوم در ســه قسمت که قسمت اول شمالى و 
سوم جنوبى است به طول هاى 0/75 و 1 متر و 1/75 پنجره و دیوارى است به نورگیر سوم به طول 
6/5 دیوارى است به دیوار پالك 2486/13. حدود انبارى قطعه 82: شماال: به طول 1/25 دیوارى 
است به راه پله مشاعى 86 فرعى شرقا: به طول 2/40 دیوارى است به تحتانى عرصه مشاعى جنوبا: 
به طول 1/25 دیوارى است به راه پله مشاعى 86 فرعى غربا: به طول 2/40 درب و دیوارى است به 
راه پله مشاعى 86 فرعى عرصه ملک زمین طلق به مساحت (29، 652) ششصد و پنجاه و دو متر و 
بیست و نه سانتیمتر مربع ثبت صفحه 327 دفتر 17 متمم است که مطابق صورت مجلس تفکیکى 
شماره 1/10889 مورخ 75/9/17 اجراى مقررات شده اســت. حقوق ارتفاقى ملک: له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست و حق استفاده از حیاط مشاعى اختصاصى پالك 83 و 88 فرعى مى باشد. 
مالحظات: سند قبلى از نوع اصلى به شماره 169499 بعلت تعویض در فراخوان ابطال گردید که طبق 
نظر کارشناسان رسمى ملک موردنظر عبارتست از یک دستگاه آپارتمان مسکونى واقع در مجتمع 
مسکونى 6 واحده با قدمت حدود 25 سال مى باشد و ســاختمان موردنظر در سه و نیم طبقه شامل 
طبقه زیرزمین با کاربرى مســکونى، موتورخانه و انبار، طبقه همکف به صورت مسکونى و طبقات 
اول ودوم به صورت دو واحدى با کاربرى مســکونى احداث گردیده است، داراى دو واحد پارکینگ 
مستقل و پارکینگ تونلى ارتباطى با حیاط و فاقد آسانسور و سیستم اعالم و اطفاء حریق مى باشد. 
نماهاى شمالى و جنوبى از نوع آجرنما کارتنى (3 ســانتى)، کف حیاط موزاییک، دستگاه پله سنگ، 
بدنه رنگ روغنى، نرده آهنى، موتورخانه و انبارى داراى پوشــش کف موزاییک و بدنه هاى سیمان 
سفید، ساختمان بازسازى شده و در وضعیت کف پارکت، دیوارها کاغذ دیوارى، آشپزخانه ام دى اف، 
کف سرامیک، تراس کف سنگ بدنه ها آجرنما، درب ها و چهارچوب هاى داخلى از نوع چوب، پنجره 
ها آلومینیوم معمولى، سقف گچ برى، سرویس هاى بهداشتى کامل، سیستم گرمایشى موتورخانه 
مرکزى و رادیاتور، سیستم سرمایشى کولر و فاقد پارکینگ ثبتى و انبارى با قدمت حدود 25 سال مى 
باشد ساختمان داراى انشعابات مشترك آب و گاز بوده و انشعاب برق اختصاصى و فاقد آسانسور مى 
باشد که طبق اسناد رهنى شماره 69318- 92/6/23 و مازاد به موجب سند شماره 74576- 93/6/4 
و تمدید نامه 74574- 93/6/4 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در قبال بدهى 
شرکت سپهر فوالد اصفهان در رهن بانک تجارت واقع مى باشد و تا تاریخ 98/8/20 داراى بیمه نامه 
است و از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/02/10 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه 
سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 10/686/000/000 ریال (ده میلیارد و شصت و 
هشت و شش میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد م زایده داراى آن ها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 97/12/22 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 413603 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /12/283
 اخطار اجرایى

شماره 450/97 به موجب راى شماره 798 تاریخ 97/7/17 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ســعید پیر هادى تواندشــتى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/800/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیرتادیه 
از تاریخ  سر رســید 93/5/25 لغایت اجراى حکم  و همچنین محکوم علیه محکوم بر پرداخت مبلغ 
1/250/000 ریال بابت نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: مهدى خیرخواه با وکالت آقاى مجید 
محمدى به نشانى: نجف آباد-روبرو پلیس راه – آتش نشانى – سنگبرى ملت ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 411122/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /12/279

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
قرار بر این شده که کمک هایى در شب عید به شهرداران 

14 گانه منطقه و شهرستان اصفهان داشته باشند.
حجت االسالم احمد سالک اظهارکرد: در دوازدهم آبان ماه 
جلسه اى با حضور نمایندگان شهرستان اصفهان و با حضور 
14 شهردار شهرستان اصفهان براى بررسى مشکالت آنها 
تشکیل شد. وى تصریح کرد: در آن جلسه شهرداران نقطه 
نظرات و نیازمندى هاى خود را به طور مفصل مطرح کردند 
و در حقیقت 44 محور شد، ازجمله درخواست ها این بود که 
جلسه اى با دکتر جمالى نژاد، معاون وزیر کشور برگزار شود.
حجت االســالم ســالک افــزود: بــا برنامه ریزى ها و 

هماهنگى هاى به عمل آمده با جمالى نژاد، جلســه اى با 
حضور پنج نفر از نمایندگان شهرستان اصفهان، شهرداران 

و بعضى از اعضاى شوراها برگزار شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلــس در پایان با بیان اینکه، 
استفاده از ثروت پســماند براى تأمین منابع پایدار در این 
جلسه مطرح شــد، گفت: براى قیر و آســفالت و مسائل 
مربوط بــه آن قول هایى داده شــد و در مجمــوع تمام 
نیازمندى هایى که مطرح شد تقریبًا پذیرفته شد و قرار بر 
این شد که این ارتباطات انجام شود و کمک هایى در شب 
عید به شــهرداران 14 گانه منطقه و شهرستان اصفهان 

داشته باشند.

مدیر روابط عمومى ســازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: یکى از محل هاى اسکان نوروزى 
باغ فدك است که هر شب تا صبح کنترل چادرهاى مسافران 
با دستگاه هاى حرارت سنج انجام مى شــود که حادثه اى 

رخ ندهد.
کاوه آهنگران با اشاره به آمادگى آتش نشانى اصفهان براى 
عید نوروز اظهار کرد: اســتقرار نیروى آتش نشان در نقاط 
پرترافیک شــهر مانند میدان هاى امام خمینــى(ره)، امام 
حســین(ع) و امام على (ع) و مکان هاى توریست پذیر از 
مهمترین برنامه هاست. وى گفت: یکى از محل هاى اسکان 
نوروزى، باغ فدك اســت که هر شــب تا صبح چادرهاى 

مسافران با دســتگاه هاى حرارت سنج کنترل مى شود که 
حادثه اى براى خانواده اى رخ ندهد. 

مدیر روابط عمومى ســازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان افزود: گشــت هاى آتش نشانى نیز با 
خودروهاى پیشرو، در سطح شــهر و نقاط پرترافیک مانند 
ناژوان حضور و تردد دارند که در صورت رخ دادن حادثه اى، 
امداد رسانى با کمترین زمان انجام شود. وى همچنین با بیان 
اینکه در ورودى هاى شهر نیرو و ماشین آتش نشانى مستقر 
مى کنیم، گفت: برگزارى برنامه هایى مانند مانور و مسابقه را 
در دستور کار خود داریم و به افرادى که بتوانند حریق را اطفا 

کنند و سئواالت را جواب دهند، جایزه مى دهیم.

شهرداران براى شهرشان از 
تهران عیدى آوردند

کنترل چادر مسافران 
با دستگاه هاى حرارت سنج

برپایى مراسم اعتکاف
 در20 نقطه کاشان

حجت االسـالم عبدالصاحب حسـینى، مدیر اداره 
تبلیغات اسالمى کاشـان از برپایى مراسم اعتکاف 
در بیش از 20 نقطه شـهرى و روسـتایى کاشـان 

خبر داد.

فروش پارچه هاى علویجه 
به اسم ترك 

استاندار اصفهان گفت: در برخى از فروشگاه ها، مردم 
و فروشندگان بدون اینکه اطالع داشته باشند، پارچه 

علویجه را به اسم ترك خرید و فروش مى کنند.
عباس رضایى در بازدید از شرکت «بهار ریس» بیان 
کرد: این واحد تولیدى با استفاده از فرصت ایجاد شده 
بعد از برجام، توانسته دستگاه هاى خود را به روز کند 
و امروز نه تنها وابسته نیســت، بلکه به کشورهاى 

مختلف از جمله ترکیه صادرات دارد.

سازگارى با کم آبى
اولویت آبفاى اصفهان است

هاشم امینى، مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان 
اظهار کرد: شــرکت آبفاى اصفهان سازوکارهایى 
که در نهایت منجر به ســازگارى با کم آبى در نقاط 
مختلف اســتان مى شــود را به طور جــدى دنبال 

مى کند.

خبر

معاون راهــدارى اداره کل راهــدارى و حمل ونقل 
جاده اى اســتان اصفهان گفت: با توجه به پیش بینى 
حجم سنگین ســفرهاى نوروزى در استان اصفهان 
نسبت به ســال قبل، افزایش حجم تردد 10 درصد 

برآورد شده است.
فرزاد دادخواه  تصریح کــرد: طرح راهدارى نوروزى 
همزمان با طرح راهدارى زمستانى در استان اصفهان 

با جدیت در حال انجام است که با اقدامات  لکه گیرى، 
شانه سازى، شیب شیروانى راه ها، نصب تابلوى عالئم 
رانندگى، خط کشى، آشکارســازى دماغه ها و نصب 
تابلوهاى اطالعاتى تعیین جهــت از مقاطع خاص 
محورها که با توجــه به نیاز مســافران در این نقاط 
احداث شده است و ســایر نکاتى که ایمنى راه ها را به 

دنبال دارد، انجام مى شود.

معاون اداره کل راهدارى اصفهان مطرح کرد؛

پیش بینى حجم سنگین سفرهاى نوروزى به استان 

شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان موفق به انعقاد 
 R260 60 گریدE1 قرارداد فروش 15 هزار تن ریل

به وزارت راه و شهرســازى شد و 
نحوه و شــرایط پرداخت براى هر 
محموله به صورت مرحله اى خواهد 

بود.
چگونگى تســویه این قرارداد، 25 
درصد از مبلغ کل قرارداد به صورت 
پیش دریافت بوده و نحوه و شرایط 
پرداخت بــراى هــر محموله، به 

صورت مرحله اى خواهد بود.
این قرارداد بدین صورت است که 
70 درصد ارزش هر محموله پس از 

تولید و دپو در محل کارخانه و با ارائه اسناد و مدارك 
آزمایش هاى کنترل کیفى و تأیید توسط دستگاه هاى 

نظارتى تسویه مى شود. 

20 درصد ارزش هر محموله نیــز پس از بارگیرى و 
با ارائه اسناد و مدارك بارگیرى تسویه مى شود و در 

نهایت، 10 درصد باقیمانده ارزش هر محموله، پس از 
تحویل در محل انبار خریدار یا کارگاه تهیه خط واقع 

در محل پروژه تسویه مى شود.

فروش 15 هزار ُتن ریل ذوب آهن
 به وزارت راه قطعى شد

براســاس گفتگوى تلفنى وزراى نیرو و انــرژى ایران 
و روســیه، مقــرر شــد پانزدهمین اجالس مشــترك 
همکارى هاى اقتصادى و تجارى دو کشور، 26 خردادماه 
سال آینده به مدت سه روز در شهرهاى تهران و اصفهان 

برگزار شود.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو و «الکساندر نوواك»، وزیر انرژى 
روســیه طى تماس تلفنى درباره نشست آتى کمیسیون 

مشترك همکارى هاى اقتصادى و تجارى و پروژه هاى 
مشترك دو کشور گفتگو کردند.

رؤساى کمیسیون مشــترك همکارى هاى اقتصادى و 
تجارى ایران و روسیه، در این گفتگو ضمن مرور آخرین 
روند همکارى هاى اقتصادى و پروژه هاى میان دو کشور، 
درباره چگونگى برگزارى پانزدهمین اجالس مشــترك 
همکارى هاى اقتصادى و تجارى ایران و روسیه، اتصال 

شــبکه هاى برق ایران و روســیه از طریق کشورهاى 
آذربایجان، گرجستان و یا ارمنستان، احداث چهار واحد 

نیروگاه حرارتى سیریک و... به بحث و گفتگو پرداختند.
همچنین براساس توافق صورت گرفته میان دو طرف، 
اولین همایش بررســى فرصت هاى تجارى و اقتصادى 
قفقاز شــمالى و ایران نیز 25 خردادماه در تهران برگزار 

خواهد شد.

اصفهان، میزبان اجالس مشترك 
همکارى هاى اقتصادى ایران و روسیه
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با تمام درگیرى ها و مشغله این روزهاى ما، پیدا کردن 
زمانى مناسب براى ورزش کردن، کار بسیار دشوارى 
است. اما ورزش صبحگاهى راهى شگفت انگیز براى 
کسب فواید بسیار همراه با داشتن اندامى موزون است.

تحقیقات نشان مى دهد کســانى که صبح زود ورزش 
مى کنند، ورزشکارانى اســتوارتر نسبت به کسانى که 
دیرتر ورزش مى کنند هستند. بدن ما عاشق یک روال 
ثابت اســت. اگر خودتان را مجبور کنید که با صداى 
زنگ ساعتتان بیدار شوید، بدنتان از شما ممنون خواهد 
بود و در جواب این سحرخیزیتان، شما را سرحال نگاه 

خواهد داشت.

کمتر با برنامه  روزانه تان تداخل دارد
چندبار تصمیم گرفته اید بعد از کار ورزش کنید ولى کار 
دیگرى پیش آمده یا به علت خستگى بى خیال شده اید؟

 با سحرخیزى، کارهاى روزمره و تفریحاتتان کمتر با 
برنامه ورزشــى تان تداخل پیدا خواهد کرد و به راحتى 
مى توانید به کارهاى منزل یا خارج خانه  رسیدگى کنید. 
به جاى اینکه ذهنتان را درگیــر کارهاى دیگر کرده و 
برنامه ورزشــى  را فراموش کنید، برنامه ریزى کنید تا 
ورزشتان را اول انجام داده تا همواره خوش اندام بمانید.

بهبود بهره ورى
ورزش کردن، بهره ورى  را افزایش مى دهد و اندورفین 
را در کل بدن منتشر مى کند. همین امر باعث مى شود 
سرحال تر باشید و با انرژى بیشــتر به کارهاى روزمره  
رسیدگى  کنید. چهار تا 10 ساعت بعد از ورزش، ذهنتان 

بسیار آماده تر از روزهاى دیگر خواهد بود.

افزایش سوخت و ساز
یکى از مزایاى ورزش صبحگاهى این است که بعد از 

تمرین بدنتان همچنان در حال سوخت و ساز است و در 
طول روز نیز کالرى خواهید سوزاند. مى توانید به جاى 
خوابیدن، صبح را ورزش کنید تا در هنگام خوردن هم 
کالرى بسوزانید. زمانى که سوخت و سازتان را باال نگاه 
مى دارید، در تمام طول روز بدنتان در حال ســوزاندن 

کالرى است.

خواب بهتر
تحقیقات نشــان مى دهد زنان و مردانى که صبح زود 
بیدار مى شوند و ورزش مى کنند، بهتر از کسانى که بعد 
از ظهر تمرین مى کنند، مى خوابند. از آنجایى که ورزش 
بدن را تحریک مى کند، وقتى شــب ورزش مى کنید، 
ســخت تر به آرامش مى رســید و خواب آرام و راحتى 

نمى توانید داشته باشید.

رژیم بهتر
زمانى که اولین برنامه روزتان را ورزش قرار مى دهید، 
رژیم غذاییتان نیز تغییر خواهد کرد. از اینکه صبح زود 
بیدار مى شوید و کالرى مى سوزانید به خودتان مى بالید، 
پس چرا با یک وعده غذایى نامناسب همه زحماتتان 

را به باد دهید؟

شرکت شــفا ابزار هادى طب شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 51451 و شناســه ملى 
10260700991 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/13 شرکت 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعــالم گردید و آقاى 
محسن رزم جو کدملى1289149951 به سمت 
مدیر تصفیه براى مدت دوســال انتخاب گردید 
نشــانى محل تصفیه اصفهــان- خیابان وحید-

کوچه راســت قلم-کوچه8 –پالك14 کدپستى 
8176795141 تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (409688)

موسســه انجمن خیریه حضرت بقیــه اهللا االعظم 
عج خمینى شــهر به شــماره ثبت 61 و شناســه 
ملــى 10260018401 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت امنــا مــورخ 1396/11/01 و نامه شــماره 
1453/515/96/1/5 مــورخ 1397/4/25 نیروى 
انتظامى تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید 
موسسه مشــتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 22 تبصره 
تصویب و جایگزین اساسنامه قبلى گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (412018)

شرکت فنى و مهندســى زایند عمران سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 48174 و شناسه ملى 
10260663581 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1397/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به 
نشانى استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، هشــت بهشت غربى ، کوچه 
قوام [17] ، خیابان هشت بهشت غربى ، پالك -246 
، ســاختمان امین 1 ، طبقه اول ، واحد شمالى کدپستى 
8154755344 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
به شــرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (410436)

 آگهى تغییرات شرکت توسعه وب جوان با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 44944 و شناســه ملى 
10260628666 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1397/12/06 رضا میزبانى به 
کدملى 1270386778 بسمت رئیس هیات مدیره 
و حسین میزبانى به کدملى 1287018971 بسمت 
مدیرعامل براى مدت نامحدود انتخاب شــدند. کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضا رئیس 
هیات مدیره یا مدیرعامل به تنهایى و با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (412022)

 شرکت آسا پرداز آریسا شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 1757 و شناسه ملى 14006642874 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/09/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شــرکت به اصفهان بلوار دانشگاه صنعتى ، شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان ساختمان فن آفرینى دو 
واحد 105 کدپســتى 8415683169 انتقال یافت 
در نتیجه ماده سه اساسنامه بشرح فوق اصالح شد 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(409690)

 شرکت تعاون روستایى بافران به شماره ثبت 21 و 
شناسه ملى 10260007328 به استناد نامه شماره 
205/3/184/741/798 مورخ 1397/12/11 اداره 
تعاون روستائى شهرستان نائین و صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى استان اصفهان 
، شهرستان نائین ، بخش مرکزى ، شهر بافران، کوچه 
شهید نعمت اله پوربافرانى ، خیابان ولیعصر ، پالك 0 ، 
طبقه همکف به کدپستى 8399118227 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالج گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى نایین (409689)

 شــرکت آروکو فناوران پارتاك با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 54635 و شناســه 
اســتناد  بــه   14005176475 ملــى 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/11/25تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
نام شرکت به ســالمت پروتئین پارتاك با 
مسئولیت محدود تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (412021)

شرکت درمان گستر سپانو ســهامى خاص به شماره 
ثبت 34926 و شناســه ملــى 10840108647 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/11/29 مواد 31 و 33 و 4 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح گردید : * مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 
شهرستان اصفهان بخش مرکزى شهر اصفهان محله 
چهار باغ باال کوچه بهمن،بن بســت شکوفه پالك 12 
کدپســتى8163964136 انتقال و ماده 4 اساسنامه 
بدین شــرح اصالح شــد. * ماده 31 اصالحى تعداد 
اعضاء اصلى هیئت مدیره 3 الى 4 نفر میباشد. * ماده 33 
اصالحى تعداد سهام وثیقه مدیران یک سهم خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (412020)

 شرکت محمد على خانى چاهریسه و شرکا شرکت تضامنى به شماره ثبت 49763 و شناسه ملى 10260681327 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1397/04/25 و به استناد نامه شماره 97/416317 مورخ 1397/11/23 اداره مجوزهاى بانکى بانک مرکزى تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بموجب 
سند صلح به شماره 71108 مورخ 1397/4/25 صادره از دفترخانه اسناد رسمى شماره 55 شهرســتان اصفهان حوزه ثبتى مرکزى آقاى محمدعلى خانى 
چاهریسه به شماره ملى 1189735301 کل مبلغ 16000000000 ریال سهم الشرکه خود را به نسبت مبلغ 4000000000 ریال به آقاى شاهرخ گلخندان 
فرزند حسن کد ملى 1288102941 و مبلغ 4000000000 ریال به آقاى شاهین گلخندان فرزند حسن کد ملى 1288014554 و مبلغ 8000000000ریال 
به آقاى شهرام گلخندان فرزند حسن کد ملى 1289524807صلح نموده و از شرکت فوق خارج گردد. سهم الشرکه شرکا به شرح تغیر یافت. شرکاى فعلى 
عبارتند از آقاى شهرام گلخندان داراى 16میلیارد ریال سهم الشرکه .آقاى شاهرخ گلخندان داراى 12میلیارد ریال سهم الشرکه. آقاى شاهین گلخندان داراى 
12میلیارد ریال سهم الشرکه. ماده 22 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: هیات مدیره صرافى متشکل از 3 نفر عضو است که توسط شرکا از بین اشخاص 
حقیقى واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران انتخاب مى شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد مى باشند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (409691)

 شــرکت محمد علــى خانى چاهریســه و 
شــرکا شــرکت تضامنى به شــماره ثبت 
49763 و شناســه ملى 10260681327 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/04/26 و به اســتناد نامه شــماره 
416317/97 مــورخ 1397/11/23 اداره 
مجوزهاى بانکى بانــک مرکزى تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقاى شــهرام گلخندان به 
شماره ملى 1289524807 به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره و آقاى شــاهین 
گلخندان به شــماره ملى 1288014554 
به سمت رئیس هیات مدیره و آقاى شاهرخ 
گلخندان به شماره ملى 1288102941 به 
سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت براى 
مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 
و مدارك و اوراق بهادار با امضاء مشــترك 
آقایان شاهین ، شهرام ، شاهرخ گلخندان 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(409692)

شرکت ســتایش موج شــرق شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 52089 
و شناسه ملى 14004111385 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1397/11/15 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : آقاى رسول شــهباز گهروئى 
کدملــى 1271243830 بــا پرداخــت 
مبلغ792000000 ریال به صندوق شرکت 
سهم الشرکه خود را به مبلغ 800000000 
افزایش داد . خانم ثنــا حقیقت قهفرخى 
کدملــى 1271295350 با پرداخت مبلغ 
198000000 ریال ســهم الشــرکه به 
صندوق شرکت سهم الشــرکه خود را به 
مبلغ 200000000 ریال را افزایش داد .در 
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 
میلیون ریــال به مبلــغ 1000000000 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(412019)

آگهى تغییر نام آگهى تغییرات آگهى تغییرات

آگهى تغییرات 

آگهى تغییرات 

آگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى انحالل آگهى تغییراتآگهى تغییرات

آگهى تغییرات

بى خوابى و کمبود خواب بر ســالمتى عمومى بدن 
تأثیر مى گذارد و با گذشت زمان شما را با مشکالت 
جدى روبه رو مى کند و از همه مهمتر کیفیت زندگى 
شما را پایین مى آورد و حس خستگى دائمى در شما 
به وجود مى آورد کــه پس از مدتى بهبــود آن کار 

آسانى نیست.
خمیازه کشیدن طبیعى است اما اگر زیاد و پشت سر 
هم خمیازه مى کشــید به این معناست که بدن شما 
دارد به شما نشــان مى دهد که یک چیزى سر جاى 

خودش نیست و شما دچار کمبود خواب هستید.
کمبــود خــواب مى توانــد در مدتى کوتــاه اثرات 
جبران ناپذیــرى بر بدن بگذارد و ســالمتى افراد را 

به خطر بیاندازد. 
در اینجا به ده تأثیر مخرب کمبود خواب بر بدن اشاره 
مى کنیم تا شما با توجه به آنها، ساعات خواب خود را 
تنظیم کنید. عالوه بر خواب کافى، کیفیت خوابیدن 

نیز تأثیرگذار است. 
 1- کم خوابى به طور تدریجى سبب بروز مشکالت 
بسیارى همچون اختالالت قلبى عروقى مى شود و 

کیفیت زندگى را پایین مى آورد. 
2- کمبود خواب به راحتى مى تواند عملکرد مغز را با 
مشکل مواجه کند. عالوه بر این، کم خوابى به طور 
تدریجى حافظه کوتاه مدت را ُکند مى کند و همچنین 

باعث بروز مشکالتى در حافظه بلندمدت مى شود. 
3- کم خوابى شــما را بى حوصله، خسته، دمدمى 
مزاج، حساس، زودرنج و بدخلق مى کند، به طورى 
که بر اثر عوامل کم اهمیت و جزئى کنترل خود را 

از دست مى دهید. 
 4- کم خوابى یکى از مهمترین دالیل تصادف هاى 
رانندگى است و احتمال وقوع آن را افزایش مى دهد. 
 5- هنگامى که شــما کمبود خــواب دارید، تمرکز 
شــما کاهش مى یابد و در نتیجه قدرت خالقیت و 
مهارت هاى کنترل مشکالت در شما کاهش مى یابد. 
6- اگر به مدت طوالنــى، خوب و بــه طور کافى 
نخوابیده باشید، کم کم دچار برخى توهم ها مى شوید. 
 7- بر اثر کم خوابى سیســتم ایمنــى بدن ضعیف 
مى شــود و به راحتى بیمار مى شــوید. گاهى اوقات 
علت یک سرماخوردگى ممکن است بى خوابى باشد. 
از طرف دیگر، بى خوابى خطر ابتال به افســردگى و 

احتمال خودکشى را افزایش مى دهد. 
8- اگر بــراى مدتى طوالنى خواب خوبى نداشــته 
باشید، به طور ناخودآگاه به چرت هاى فراوان و متعدد 
در طول روز دچار مى شوید، به طورى که ممکن است 
فعالیت ها و کارهاى روزانه شــما را با مشکل روبه رو 
کند. این مشکل حین رانندگى و یا کارهاى حساس 

دیگر مى تواند حادثه ساز شود. 
 9- اگر شــما مبتال به فشــار خون باال هســتید، 
بى خوابى مى تواند فشار خون شــما را در طول روز 
افزایش دهد. عالوه بر این، بى خوابى به مرور زمان 

باعث مبتال شدن به فشار خون باال مى شود. 
 10- کم خوابى بر مقدار انســولینى کــه بعد از غذا 
خوردن در بدن شما آزاد مى شــود، تأثیر مى گذارد و 
به همین دلیل، خطر ابتال به دیابت نوع 2 را در شما 

افزایش مى دهد. 

مدیر آموزش همگانى انستیتو تحقیقات تغذیه اى و صنایع 
غذایى کشور با اشاره به فواید بسیار میوه انجیر در سالمت 
گفت: انجیر خشک به عنوان یکى از منابع خوب غیرلبنیاتى 

کلسیم در جلوگیرى از پوکى استخوان مؤثر است.
مینا کاویانى گفت: انجیر میوه اى بهشــتى، خوش طعم و 
شیرین و از جمله میوه هایى است که در قرآن از آن یاد شده 
است. وى ادامه داد: میوه انجیر تأمین کننده بخشى از انرژى 
و منبع خوبى از فیبر غذایى و برخى مواد مغذى مثل پتاسیم، 

آهن، کلسیم و ویتامین هاى C و فوالت است.

وى با بیان اینکه انجیر با داشتن مقادیر مناسبى فیبر غذایى 
در پیشگیرى و رفع یبوســت به خصوص در کودکان مؤثر 
اســت، افزود: دو عدد انجیر تازه که در حدود 110گرم وزن 

دارد، بخشى از فیبر غذایى مورد نیاز روزانه را تأمین مى کند.
وى افزود: انجیر خشک حاوى مقادیر مناسبى از آهن با منشأ 
گیاهى است که مى تواند در تأمین نیاز بدن به آهن به ویژه 
براى افرادى که رژیم گیاه خوارى دارنــد و دخترانى که در 
سنین بلوغ هستند، مؤثر باشد. کاویانى با بیان اینکه انجیر 
به عنوان یک میان وعده کم حجم و مغذى توصیه مى شود، 

گفت: همچنین تحقیقات نشان داده است که انجیر حاوى 
رنگدانه هاى گیاهى اســت که به مقدار زیاد در پوست این 
میوه وجود دارد و داراى اثرات آنتى اکسیدانى مفیدى بوده 

و در کاهش خطر بروز بیمارى هاى 
مزمن مؤثر است.

علت درد گنگ مداوم پشت حدقه چشم که ممکن است بیمارى حادترى مانند سرطان یا بیمارى آب سیاه باشد، باید هرچه 
زودتر تشخیص داده و درمان شود. از علل عمده این نوع سردرد، استفاده نکردن از عینک است. 

در این نوع سردرد به عضله چشم که نقش آن صاف کردن عدسى و ایجاد دید دور شفاف است، براى نگه داشتن عدسى 
در حالت صحیح، فشار شدیدى وارد مى شود که این امر باعث سردرد مزمن مى شود. 

تماشاى طوالنى مدت تلویزیون یا صفحه رایانه حتى اگر به عینک نیاز نباشد، به سردرد منجر مى شود. براى درمان، هر 
20 دقیقه نگاه خود را از صفحه تلویزیون یا رایانه بردارید تا عضله چشم استراحت کند.

 همگى از فواید استفاده از روغن نارگیل براى بدن 
آگاه هستیم اما احتماًال نمى دانید که مى توان از روغن 
نارگیل به جاى کرم شب استفاده کرد. کافى است 
آن را به صورت تان بزنید تا در طول شــب بر روى 
پوســت تان بماند، صبح و زمانى که از خواب بیدار 
مى شوید از دیدن نتیجه  آن شگفت زده خواهید شد. 
روغن نارگیل نه تنها پوست تان را مغذى مى کند، 

بلکه از ایجاد چین و 
چــروك جلوگیرى 

مى کند.

ریزش مو از مشکالت شایع 
پس از زایمان اســت که 
علت اصلى آن افت شدید 
هورمون هاى بــاردارى 
از جمله پروژســترون، کم 

خونى و کمبود کلسیم است.
 این مشکل غالباً با مصرف شربت عسل، جوانه گندم، 

پودر پوست تخم مرغ و رازیانه بهبود مى یابد.
 توصیه مى شــود فرد در دوران شــیردهى حتمًا از 
ویتامین هاى گــروه B، جوانه هاى گندم، عدس و 
ماش و مکمل هاى زینک و آهن و مولتى ویتامین تا 

سه ماه پس از زایمان استفاده کند.

هفت سین تنها سفره اى است که پهن مى شود تا همه 
خوراکى هاى ساده و سالم با تمام سلیقه اهل منزل روى 

آن چیده شود تا در کنارش عکس یادگارى بگیرند. 
سفره اى با ظرف هاى ســنتى و خوش آب و رنگ که از 
سرکه تا سکه و ســمنو را در خود جاى داده است. امروز 
مى خواهیم از خواص خوراکى هاى سالم این سفره براى 

شما بگوییم.

سرکه؛ درمانگر
سرک ه خاصیت آنتى بیوتیکى دارد و در کاهش فشار خون 
و کلسترول مؤثر است. آیا مى دانستید سرکه با افزایش 
جذب کلسیم، موجب بهبود استخوان سازى مى شود؟ 
ســرکه عالوه بر اینکه به کاهش وزن کمک مى کند، 

مى تواند مسمومیت هاى غذایى را هم از بین ببرد.

سنجد و تندرستى
سنجد از گذشــته هاى دور به عنوان یک داروى سنتى 
 C و E شناخته مى شود. سنجد سرشار از ویتامین هاى

و کاروتن است.
 سنجد خاصیت ضد التهابى دارد، به ویژه براى افرادى 
که با بیمارى هاى استخوانى و مفصلى دست و پنجه نرم 
مى کنند. همچنین غنى از کلسیم اســت و مى تواند از 

«نرمى استخوان» جلوگیرى کند.

سماق؛ ضد میکروب
سماق به عنوان چاشنى در تسکین درد معده و اختالالت 
گوارشى مؤثر اســت و از این رو، در دستگاه گوارش به 

عنوان آنتى بیوتیک عمل مى کند.

سیر؛ ضد ویروس
سیر داراى خواص دارویى و تغذیه اى است. این داروى 
مقوى، ماده ضد ویروسى دارد که مى تواند هنگام ابتال به 
سرماخوردگى یا حتى در سالمتى به عنوان یک داروى 
گیاهى براى مقابله با بیمارى هاى ویروسى استفاده شود.

سیب و سالمت
سیب سرشار از ویتامین C، فیبر، ترکیبات کاروتنوییدى، 
بتاکاروتن و پیش سازهاى ویتامین هاى A و C است. 
سیب را تازه و با پوست بخورید زیرا فیبر موجود در پوست 

سیب خیلى بیشتر از خود میوه است.

سمنو و انواع ویتامین
ســمنو یک ماده نشاســته اى اســت که از دانه گندم 
تهیه مى شــود و هضم و جذب راحت ترى دارد. سمنو 
از آرد گندم تهیه مى شــود و به همین دلیــل، مقادیر 
قابل توجهــى ویتامین هاى گــروه B و امالحى مثل 

پتاسیم دارد.

خواص شگفت انگیز خوراکى هاى هفت سین

یدى بوده ى
بروز بیمارى هاى   کاهشخطر

ن مؤثر است.

 جلوگیرى از پوکى استخوان با مصرف انجیر خشک
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فواید خارق العاده ورزش صبحگاهى
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همــواره دل مشــغول دارد آنکــه بهشــت و دوزخ را در برابر خود 
بینــد. مردمــى هســتند کوشــنده و ســخت کوشــنده، اینــان رهایى 
یافتنــد. مردمى هســتند طالــب حق، ولــى آهســته کارند، اینــان را 
نیز امیــد رهایــى هســت و مردمى هســتند، کــه در کارهــا قصور 

مى ورزند و تقصیر مى کنند، اینان در آتش دوزخ سرنگون شوند. 
موال على (ع)

آگهى مناقصه نوبت دوم

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى

چاپ اولآگهى مزایده نوبت اول

نوبت دوم

چاپ دوم

احتراماً شهردارى تیران در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 97/100/4483 مورخ 97/12/04 
شوراى اسالمى شهر تیران انجام عملیات امور رفت و روب و نظافت و حمل زباله سطح شهر تیران 
را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد 
و مدارك مناقصه از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1398/01/06 به امور مالى 

شهردارى تیران مراجعه نمایند.
تاریخ تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: از زمان چاپ آگهى تا پایان وقت ادارى روز 

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

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

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 182/ش ب شوراى محترم اسالمى شهر 
بهارستان نسبت به برگزارى مزایده عمومى با موضوع اجاره عرصه واقع در محوطه پارك گلستان 

به متراژ 500 مترمربع جهت احداث شهربازى به شرح شرایط زیر اقدام نماید:
1- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 35/000/000 ریال مى باشد.

2- متقاضیان مى توانند از تاریخ چاپ آگهى تا مورخه 97/12/28 جهت دریافت اسناد مزایده به 
شهردارى بهارستان مراجعه نمایند.

3- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى روز شنبه 98/01/17
4- زمان بازگشایى پیشنهادات در روز یکشنبه رأس ساعت 14 مورخ 98/01/18

5- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

7- هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

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

عدد و حروف نوشته شده است به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به عهده برنده 

مزایده مى باشد»

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

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

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

محسن علیخانى- شهردار کوهپایهداود بحیرایى- شهردار بهارستان

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

«ستاد اجرایى خدمات ســفر اصفهان با برنامه ریزى ها و 
هماهنگى با دستگاه هاى مختلف سعى دارد تا توزیع سفر و 
گردش در شهر اصفهان در ایام نوروز 98 به گونه اى باشد که 
همه گردشگران و مهمانان نوروزى بتوانند از آثار تاریخى، 
موزه هاى گردشگرى طبیعى و... بازدید کنند و بتوانیم نشاط 

و شادى را براى مردم فراهم کنیم.»
جانشین ستاد اجرایى خدمات سفر شهر اصفهان در جمع 
خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: شــهردارى اصفهان 
با همکارى دیگر دستگاه ها زمینه را براى ارائه خدمات به 
خوبى دنبال کرد تا رونق اقتصادى در شهر اصفهان به ویژه 

براى کسبه فراهم شود.
حسین امیرى آماده سازى شهر در بخش هاى زیباسازى، 
گلکارى، رنگ آمیزى، تهیه و نصب المان هاى شــهرى 
و... را از اقدامات انجام شــده و در حــال انجام براى نوروز 
98 برشمرد و افزود: به منظور کاهش حوادث احتمالى هم 
پیش بینى هاى الزم در روانسازى ترافیک، تسهیل تردد و... 

انجام پذیرفته است.
وى ادامه داد: ســتاد اجرایى خدمات سفر شهر اصفهان با 
تشکیل ده کمیته در ســتاد مرکزى و 15 کمیته در نواحى 
و مناطق 15گانه شهر اصفهان فعالیت هاى خود را از چند 
ماه پیش آغاز کرد و ده جلسه نیز با دستگاه هاى متولى براى 

ارائه خدمات بر پا شد.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: ده کمیته 
شــامل، کمیته هاى اســکان و اصناف، ایمنى و حوادث، 
اطالع رسانى و روابط عمومى، قضائى و انتظامى، بازرسى 
و رسیدگى به شــکایات، امنیت و حراست، منابع انسانى، 
فرهنگى- تفریحى و گردشگرى، حمل و نقل و ترافیک 
و پشــتیبانى و تدارکات بوده که در کنار آن نیز 15 کمیته 
نواحى و مناطق با مسئولیت مدیران مناطق فعالیت مى کنند.

امیرى با تشریح فعالیت هاى هر یک از کمیته ها گفت: به 
منظور ارائه خدمات بهتر به مهمانان نوروزى، پنج ســتاد 

هدایت و اســکان در محورهاى شــرق، غرب، شمال و 
جنوب را فعال کرده و با توجه به دستور رئیس جمهور مبنى 
بر بازگشــایى رودخانه زاینده رود در نوروز 98، پیش بینى 
مى شــود امســال ما با حجم زیادى از ورود مسافران به 

اصفهان روبه رو شویم.
وى گفت: از 28 اســفند 96 تا 15 فروردین 97 در مجموع 
یک میلیون و 200 هزار نفر در شهر اصفهان اسکان داشتند 
که این مهمانان 33 درصد در مراکز آموزشى، 37 درصد در 
منازل استیجارى، 12 درصد در کمپ تفریحى فدك، 15 
درصد در هتل ها و مهمانپذیرها و 3 درصد در فرهنگسراها 
و سالن هاى ورزشى مستقر شده بودند و امسال پیش بینى 
شده بتوانیم هر شب در ایام نوروز 180 هزار نفر را اسکان 
دهیم که حدود 15 هزار نفر در 72 هتل و 28 مهمانپذیر، 80 
هزار نفر در منازل استیجارى، 40 هزار نفر در 7500 کالس 
مدرسه، 5000 نفر در خوابگاه ها، 15 هزار نفر در فدك و 20 

هزار نفر در صورت اضطرار در سالن هاى ورزشى شهردارى 
و ده سالن ورزشى دیگر، مستقر خواهند شد. این در حالى 
است که امســال براى اولین بار، مسافرانى که قصد سفر 
به اصفهان را دارند مى توانند از مبدأ، محل اسکان خود را 
از طریق اپلیکیشــنى که براى این کار در نظر گرفته شده 

تعیین نمایند.
امیرى گفت: 200 هزار نقشه شهر اصفهان، 30 هزار دفتر 
اطالع رسانى و 20 کیوسک در 20 نقطه شهر اصفهان و 30 
دوچرخه سوار نسبت به راهنمایى مسافران نوروزى اقدام 
مى کنند. همچنین در کمیته فرهنگى، 1000 برنامه متنوع 
در قالب 70 عنوان براى ایجاد نشاط و شادمانى در مردم در 
ایام نوروز براى مهمانان در اصفهان تدارك دیده شده است 
و همه مجموعه هاى فرهنگى- تفریحى، تله کابین، شهر 

رؤیاها و... آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزى هستند.
جانشین ستاد اجرایى خدمات سفر شهر اصفهان اظهار کرد: 

پارکینگ هاى شهر اصفهان پذیراى 21 هزار خودرو بوده و با 
تمهیدات اندیشیده شده، سازمان تاکسیرانى و اتوبوسرانى و 
قطار شهرى آمادگى کامل براى ارائه خدمات داشته و نوید 
مى دهم قطار شهرى اصفهان براى اولین بار در نوروز 98 به 
مردم خدمات ارائه مى کند و شهروندان و مهمانان از قطار 

شهرى در هسته مرکزى شهر اصفهان استفاده کنند.
امیرى گفت: آتش نشانى با 24 ایستگاه، کمیته منابع انسانى 
با 500 نیرو، کمیته رسیدگى به شکایات و دیگر کمیته ها در 
این ایام خدمات ارائه مى کنند همچنین هفت واحد امداد 
خودرو، 27 واحد ســایپا خودرو، 38 دستگاه حمل خودرو، 
45 نمایندگى صدور بیمه، 30 جایگاه CNG، ســه واحد 
معاینه فنى، 12 داروخانه شبانه روزى، 30 بیمارستان دولتى 
و خصوصى، شــش مرکز خدمات تصویرى پزشکى و 49 
درمانگاه به صورت شبانه روزى در ایام نوروز خدمات دهى 

دارند.

وى اظهار امیدوارى کرد مهمانان و گردشــگران نوروزى 
در شــهر اصفهان لحظات به یادماندنــى را گذرانده و از 
ظرفیت هاى مختلف این شهر به نحو مطلوب استفاده کنند 

و خاطرات بسیار خوبى را در بازگشت به شهر خود ببرند.
***

مدیر کمیته اطالع رســانى و ســخنگوى ســتاد اجرایى 
خدمات سفر شهر اصفهان هم با قدردانى از تالش رسانه ها 
که همواره یاریگر بوده اند، گفت: ســال گذشــته کمیته 
اطالع رسانى و فرهنگى براى جریان سازى در شهر، اماکن 
کمتر شناخته شده را به مهمانان و گردشگران معرفى کرد 
که بازخورد بسیار خوبى هم داشت و امسال نیز با تفکرى 
جدیدتر، تصمیم گرفته شــد از نوروز 98 تا اردیبهشــت 
ســال آینده، میراث ناملموس شهر اصفهان به مهمانان و 
گردشگران معرفى شود و ایده ایده اصلى کمیته، خواهد بود.

ایمان حجتى افزود: از سوى دیگر، کمیته اطالع رسانى به 
دنبال تسهیل دسترسى مهمانان و گردشگران براى معرفى 
بهتر اصفهان باشد و در این راستا شماره تلفن 137 در خدمت 

مسافران خواهد بود.
***

جانشین قائم مقام ستاد اجرایى خدمات سفر شهر اصفهان 
هم گفت: 193 تن رنگ براى رنگ آمیزى جداول و نرده ها 

و... خریدارى شد که یک سوم سال هاى گذشته است.
بهزاد حقانى طول جداول را یــک میلیون و 25 هزار متر و 

طول نرده ها را 225 هزار متر اعالم کرد.
وى از جمع آورى اقــالم حجیم منازل خبــر داد و گفت: 
شهروندان با تماس با 137 مى توانند خواستار حمل اقالم 
حجیم از درب منزل شده و خودروهاى اقالم حجیم، این کار 

را به انجام مى رسانند.
حقانى گفت: روزانه 800 تن زباله در شهر اصفهان جمع آورى 
مى شد که این میزان در این روزها به دو برابر افزایش یافته و 
اقدام الزم براى جمع آورى آنها صورت گرفته است و ساعات 

کار ایستگاه هاى بازیافت نیز تا ساعت 20 است .

برنامه هاى شهردارى اصفهان براى آغاز سال جدید اعالم شد

اصفهان آماده میزبانى از مسافران نوروزى است
,,ساسان اکبرزاده
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