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نشانه هاى مدیریت نامناسب دیابتافزایش شیوع بیمارى التهاب روده در استان فهرست اولیه اکران نوروز اعالم شدهزینه هنگفت سفر به تاجیکستان در نوروز داوران ذوب آهن همه از شرق سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بهترین 
نوشیدنى ها براى 

کاهش وزن

بیشترین شکایت،  از پزشکان عمل زیبایى 
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بازتاب جهانى عکس هاى 
هوایى استادیوم پُرِ  تراکتور

عالقه مند به همکارى 
آموزشى با اصفهان هستیم

آمار جراحى و 
بوتاکس زنان 

از خط قرمز گذشت 5

نفوذ بیت کوین 
به سینماى ایـران

به گزارش «تابناك»؛ پس از دســتگیرى محمد 
امامى، سرمایه گذار سریال «شهرزاد» و اعالم 
رسمى در دادگاه علنى-که او و شرکایش الشه 
پول هاى مفاسد اقتصادى شان را به حوزه اقتصاد 
مى آوردند-دادســتان تهران نیــز تأکید کرد، با 
نوعى پولشویى در سینماى ایران مواجه هستیم و 
در ادامه صنوف سینمایى نیز با این اتفاق همراهى 
کردند و خواستار بررسى نهادهاى قضائى شدند 
تا شاهد رفع هرگونه پولشــویى در سینما باشیم 
و بدین شکل تولیدات ســینماى ایران متکى بر 

سرمایه هاى سالمت و قابل دفاع تولید شود.
در این شرایط، شنیده ها حکایت از آن دارد...

4 12841284 مورد کـودك آزارى مورد کـودك آزارى
 در اصـفهان طى  در اصـفهان طى 1111 ماه ماه

آمار اداره کل بهزیستى استان نشان مى دهد آمار اداره کل بهزیستى استان نشان مى دهد 
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بررسى پرونده هاى قضائى پزشکى در استان اصفهان نشان مى دهد؛

الغرافه عصبانى از عملکرد درخشان گلر ذوب آهن

از رشید ناراحت بشید! 
قطعًا یکى از کلیدهاى صعود ذوب آهن به مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان که باعث عصبانیت و آه و ناراحتى قطرى ها شد رشید 

مظاهرى بود.
گلر ذوبى ها توانســت نقش خود را به بهتریــن نحو ایفا کند. 

گلر جام جهانى رفته سبزپوشان با پنج سیو موفقى که ...
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در صفحه 2 بخوانید

پولشوى معروف دستگیر شد، آزاد شد و 
به جشنواره رفت!

برگزارى 
مراسم هفتمین روز 

شهادت مدافعان 
حریم امنیت

امروز در گلستان شهداى اصفهان؛

  سودآورى، عامل تخریب زودهنگام ساختمان ها
رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان اصفهان:
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سفیر آفریقاى جنوبى در اصفهان:

حاال وقت حاال وقت 
خیــزش استخیــزش است

براى رسیدن به وزن ایده آل، تنها نباید به 
محتویات بشقاب غذا نگاه کنید. نوشیدنى هاى 

پرطرفدار زیادى به دلیل وجود کربوهیدرات 
فراوان، شما را از هدفتان دور مى کنند. اما در 

مقابل، پنج نوشیدنى مطلوب و ...

آگهى مزایده (نوبت چهارم)

غالمرضا بابائیان- شهردار طرق رودغالمرضا بابائیان- شهردار طرق رود

چاپ دوم

بر اساس مصوبه شماره 29 مورخ 1397/08/03شوراى اسالمى شهر طرق رود، شهردارى در نظر دارد
 4 قطعه زمین با کاربرى مسکونى به نشانى شهر طرق رود- محله باغستان پایین- اول ورودى شهر 
طرق رود- جنب بلوار اصلى امام على(ع) را به قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى موضوع 

ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها به شرح ذیل اقدام نماید.
1- متراژ و قیمت پایه کارشناسى زمین ها به شرح ذیل: 

الف: قطعه B 20 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
ب: قطعه B 46 به متراژ 212/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 456/875/000 ریال

ج: چ: قطعه B 22 به متراژ 198 مترمربع به قیمت کارشناسى 425/700/000 ریال
ح: قطعه B 21 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال

شرایط شرکت در مزایده: 
1- واریز مبلغ 5٪ مبلغ پایه کارشناسى به شماره حساب 104629754001 ریال نزد بانک صادرات بنام 
شهردارى طرق رود یا ضمانت نامه بانکى با اعتبار 3 ماه معادل مبلغ فوق به همراه مدارك که شامل (برگ 
آگهى مزایده مهر و امضا شده و فیش واریزى به مبلغ 5٪ قیمت پایه زمین موردنظر پیشنهاددهنده 
وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکى و برگ مشخصات شرکت کننده به صورت خوانا، کامل و مهر و امضا 
شده و قیمت پیشنهادى موردنظر خود را که باید بیشتر از نرخ کارشناسى باشد مهر و امضا نموده) در 

پاکت قرار داده و به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- به مدارك ناقص، مخدوش و ناخوانا و خالى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- پس از اعالم پیشنهادات و تعیین برنده سپرده اول تا سوم نگهدارى و سپرده سایر شرکت کنندگان 
مسترد مى گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى جهت تنظیم قرارداد 
فروش اقدام ننماید سپرده وى بدون تشریفات قانونى به نفع شــهردارى ضبط خواهد شد و پس از 
انقضاى مهلت تعیین شده شهردارى در صورت ص رفه و صالح با نفرات دوم و سوم به ترتیب با توجه به 
مبلغ پیشنهادى قرارداد منعقد خواهد کرد و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم نیز به همان ترتیب 

نفر اول عمل خواهد شد.
4- مزایده به صورت کتبى مى باشد و شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده مى باشد.

5- کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
6- شرکت کنندگان نسبت به دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده از امور مالى شهردارى 

طرق رود تا روز دوشنبه مورخ 1397/12/13 اقدام نمایند.
7- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 1397/12/15 مى باشد.

8- کمیسیون روز یکشنبه مورخ 97/12/19 در محل شهردارى طرق رود با حضور اعضا کمیسیون عالى 
معامالت شهردارى تشکیل و برنده اعالم مى گردد.

9- کلیه هزینه هاى ارزیابى، کارشناسى، مالیات، بیمه و انتقال مالکیت به عهده برنده مزایده مى باشد.
10- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54333420 داخلى 4 تماس گرفته شود.

آگهى مزایده فروش زمین نوبت دوم

حسین دهقان- شهردار محمدآبادحسین دهقان- شهردار محمدآباد

چاپ اول

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

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

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

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

تلفن تماس: 46652541- 031 و 46652465- 031

شماره ردیف
پالك

مساحت/ 
مترمربع

قیمت پایه 
کارشناسى 

(ریال)

قیمت کل 
کارشناسى پالك 

(ریال)
سپرده شرکت در 

آدرس محلمزایده

بلوار امام خمینى(ره)- مقابل خیابان جهاد1140/5014/500/000587/250/00029/362/500
بلوار امام خمینى(ره)- مقابل خیابان جهاد2248/6014/500/000704/700/00035/235/000
بلوار امام خمینى(ره)- مقابل خیابان جهاد3356/7214/500/000822/440/00041/122/000
بلوار امام خمینى(ره)- مقابل خیابان جهاد4458/2914/500/000845/205/00042/260/250

آگهى مزایده (نوبت دوم)

رضا رضایى - سرپرست سازمانرضا رضایى - سرپرست سازمان

چاپ اول

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

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

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

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

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

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

مبلغ فروش اسناد مزایده: 200/000 ریال طى فیش واریزى به حساب سیباى بانک ملى به شــماره 0107242287001 سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانى.

میزان سپرده: مبلغ 9/000/000 ریال (نه میلیون ریال) طى فیش واریزى به حساب شماره 0107242278005 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
نجف آباد و یا معادل آن ضمانت نامه معتبر بانکى ارائه نمایند.

هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
تذکر 1: هزینه هاى برگزارى مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.

تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
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برنده سیمرغ برنده سیمرغ 
همچنان به «لیسانسه ها» همچنان به «لیسانسه ها» 

فکر مى کند؟فکر مى کند؟

آهن

ى لیگ 
د رشید

فا کند. 

در صفحه 5 بخوانید
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مراسم نوروز در تاجیکستان چند سالى است که مسافران 
ایرانى را به خود جذب کرده و تورهاى نوروزى تاجیکستان 
فروش خوبى براى آژانس ها دارند. شرایط هموار و با ثباتى 
که نوروز 97 نیز ایرانى هاى بسیارى را به تاجیکستان کشید.
نوروز سال 98 اما شــرایط متفاوتى دارد. در کنار افزایش 
قیمت ارز و عوارض خروج از کشــور تا ایــن لحظه پرواز 
مستقیمى براى تاجیکستان وجود ندارد و برگزارکنندگان 

تور تاجیکستان در بالتکلیفى هستند.
یکى از برگزارکنندگان تور تاجیکستان در این باره مى گوید: 
سال گذشته پرواز رفت و برگشــت به تاجیکستان با پرواز 
تاجیک ایر برگزار مى شد، که امسال این پرواز وجود ندارد. 

تاکنون نیز تالش ایرالین هاى ایرانى براى پرواز مستقیم 
نتیجه اى نداشته است. این فعال تورهاى گردشگرى درباره 
ایجاد پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان مى گوید: حتى 
شنیده مى شود ترکمنستان اجازه عبور پرواز ایرانى از آسمان 

خود را نمى دهد.
بررسى ها نشان مى دهد در حال حاضر تنها پروازهاى غیر 
مستقیم ترکیش ایر و گلوبال با توقف در باکو براى رسیدن 
به تاجیکستان وجود دارد که قیمت پنج تا 9 میلیون تومانى 
هر مسیر آن، هزینه تورهاى تاجیکستان را سرسام آور خواهد 
کرد و احتماًال تور تاجیکستان را از بسته هاى سفر نوروزى 

بسیارى از آژانس ها خارج خواهد کرد.

نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایى کشور گفت: 
آمار جراحى بینى و زیبایى زنان ایرانى و انجام اقداماتى مانند 
بوتاکس و فیلر در بین زنان کشور از خط قرمز گذشته است 
حتى در آرایشگاه ها هم این اعمال انجام مى شود در حالى 
که این نوع اقدامات پزشــکى براى برخى افراد خطرناك 

است.
حامد باطنى با اشاره به اینکه جراحى بینى و تزریق بوتاکس 
در صدر جراحى هــاى زیبایى  قرار دارد، گفت: بیشــترین 
مراجعات به جراحان پالســتیک و زیبایى را زنان تشکیل 
مى دهند. البته مردان نیز به دالیــل مختلفى گاهى مواقع 

کاندیداى جراحى هاى زیبایى هستند.

باطنى اضافه کرد: در حال حاضر هر چند آمار قطعى وجود 
ندارد ولى بر اســاس برخى بررسى ها جراحى بینى در صدر 
جراحى هاى زیبایى هاى کشور است و همراه با آن تزریق 
بوتاکس و فیلر شایع ترین جراحى ها را در این زمینه به خود 

اختصاص مى دهند.
باطنى با اشاره به اینکه براى انجام هر اقدام پزشکى باید از 
لحاظ جسمى مناسبت وجود داشته باشد،  گفت: حتى تزریق 
فیلر و بوتاکس نیز در این زمینه مستثنى نیست چرا که هیچ 
عملى براى همه انجام شدنى نیست و برخى از افراد که داراى 
بیمارى هایى همچون بیمارى ضعف سیستم عصبى و ضعف 

عضالنى هستند نباید بوتاکس براى آنها انجام شود.

هزینه هنگفت سفر به 
تاجیکستان در نوروز

آمار جراحى و بوتاکس زنان 
از خط قرمز گذشت

تکذیب اخالل موشکى 
  مهر| فرمانده هوافضاى سپاه درباره ادعاى دشمن 
در ایجاد اخالل در سیستم موشکى ایران، خطاب به آنان 
گفت: اگر راسـت مى گویید پـس چرا به دنبـال مذاکره 
موشـکى هسـتید و این یعنى حرف شـما دروغ اسـت. 
سردار امیرعلى حاجى زاده افزود: ما از خرابکارى صنعتى 
آنها به نفع خودمان استفاده کردیم و این دروغ آنها یک 

افتضاح است.

آیت ا... جزایرى استعفا کرد 
  خبرگزارى حـوزه| آیت ا... موسـوى جزایرى با 
حضور در دفتر مقام معظم رهبرى، گزارشى از وضعیت 
جسـمانى خود ارائه و از سمت امامت جمعه اهواز استعفا 
کرد. وى در خطبه هاى نماز جمعه 26 بهمن ماه اهواز از 
احتمال کناره گیرى از سمت امامت جمعه به دلیل ضعف 

قواى جسمى سخن به میان آورده بود.

نامه اى ننوشته ام
  اعتماد آنالین| اخیراً نامـه اى انتقادى خطاب به 
رهبر معظم انقالب به نام سید علیرضا بهشتى در فضاى 
مجازى منتشر شده که فرزند مرحوم شهید بهشتى آن را 
تکذیب کرد. بهشتى نوشت: «ادبیات به کار گرفته شده 
در متن مذکور فرسنگ ها از قلم من فاصله دارد و من اگر 
هم بخواهم مطلبى در این زمینه ها بنویسم، براى انتشار 

آن از مطبوعات داراى مجوز رسمى استفاده مى کنم.»

نگاه پلیسى نداریم
  خانه ملت| سخنگوى کمیسیون فرهنگى مجلس 
با بیان اینکه نگاه پلیسـى در قانون حمایـت از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر وجود ندارد، افزود: تا مى گوییم 
امر به معروف و نهى از منکر، ذهن ها به اشـتباه به طرف 
«گشـت ارشـاد» مى رود در حالى که این یـک تهمت و 

توهین به جایگاه امر به معروف و نهى از منکر است.

کار تبلیغاتى است
  انتخاب| رئیس دفتر رئیس جمهـور در واکنش به 
مطرح شدن طرح استیضاح رئیس جمهور در مجلس با 
بیان اینکه این یک کار تبلیغاتى است، گفت: این عده در 
مجلس با همه چیز مخالفت مى کنند، ما به علت احترام 
به مجلس نمى خواهیم موضع روبه روى مجلس بگیریم.

هر چى خوبى مال تو...!
  افکار نیـوز| موسـى الرضا ثروتى، نماینده سابق 
مجلس شـوراى اسـالمى گفـت: در 18 ماه گذشـته با 
قاطعیت مى توان گفت تمام فعالیت هاى عمرانى در شهر 
تهـران خوابیده و به صـورت مطلق صفـر درصد هم در 
پایتخت کارى انجام نشده است. هر اثر خوبى در تهران 

ببینید ماحصل زحمات دوران دکتر قالیباف است.

بازى با بنزین؟ هرگز!
  ایسـنا| رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس ضمن 
تشـریح سـناریوهاى پیش رو درباره وضعیت بنزین در 
سـال آینده، گفت : اینها فعًال در حد سـناریو اسـت. فکر 
و ایده است و هیچکدام به ثمر ننشسته اند، چون مسئله 
بنزین حساس اسـت و نباید با آن بازى کرد حتماً باید به 

صورت اجماعى درباره آن تصمیم گیرى شود.

اگر فعال بودم...
  نامه نیوز| عارف در گفتگو با روزنامه «سازندگى» 
در پاسخ به انتقاداتى که این روزها در سکوت او در مجلس 
در قبال مسائل جارى کشور بیان مى شود، مى گوید: «فکر 
نمى کنید اگر من در مجلس و استفاده از تریبون فعال تر 
بودم، برچسـب تبلیغات و انتخابـات و انحصارطلبى در 
جریان اصالح طلبى به مـن مى خورد؟ فکر نمى کنید در 
این صورت مى گفتند آقا! اجازه بده در جریان اصالح طلب 

جز فراکسیون امید بقیه هم هستند!»

خبرخوان
نگران لوازم خانگى نباشید

  خانه ملت| رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگى با بیان اینکه انبارهــا مملو از لوازم خانگى 
است، گفت:  کمبود لوازم خانگى در کشور وجود 

ندارد اما مردم باید نیاز خود را خریدارى کنند.

آب و برق گران مى شود
  پانا| نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى 
صبح دیروز (چهارشنبه) در جریان بخش درآمدى 
الیحه بودجه سال 98 کل کشور، بند (ز) تبصره 6 
را درباره قیمت گاز تصویب کردند که بر اساس آن 
مشترکان در سال آینده شاهد افزایش قیمت گاز و 

برق خواهند بود.

درآمد باالى متکدیان در یزد
  پانا| مدیر پیشگیرى و رفع تخلفات شهردارى 
یزد گفت شهروندان آگاه باشند که تکدیگرى این 
روزها یک شغل محسوب مى شود و میانگین درآمد 
هر متکدى در ساعت در مناطق شلوغ تا 80 هزار 

تومان نیز مى رسد.

به امید گنج و الماس
  چمدان|آتشــدان دوره ساســانى فاروق با 
همکارى میــراث فرهنگى و مرمتــکاران تخت 
جمشــید، مرمت و براى حفاظت بیشتر به اهالى 
روستاى فاروق تحویل داده شــد. این آتشدان از 
آثار مهم دوره ساســانى بود که سوداگران اشیاى 
تاریخى با این باور که در آن گنج یا الماس نهفته 
است تخریب و به 350 تکه تبدیل شده بود. تحویل 
یک اثر تاریخى به مردم با هدف حفاظت بیشــتر 

براى نخستین بار است که اتفاق مى افتد.

افزایش دما در پیش است
  خبرگزارى صداوسیما| محمد اصغرى، 
کارشناس هواشناسى گفت: تا اول اسفند(دیروز) تا 
اواسط هفته آینده روند افزایش دما را در پیش داریم 
و نخستین بارندگى در اسفند ماه از دوشنبه هفته 

آینده اتفاق مى افتد.

فروکش موج اول آنفلوآنزا 
  رویداد24| معاون مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت از فروکش کردن موج اول 
آنفلوآنزا در کشــور خبر داد و گفت: با ادامه سرما 
در اسفند و فروردین ماه نیز ممکن است یک موج 
کوتاه دیگر هم از این بیمارى داشته باشیم. دکتر 
محمود نبوى گفت: امســال از نظر تعداد و شدت 
بیمارى آنفلوآنزا نسبت به ســال گذشته تفاوتى 

چندانى نداشتیم.

دام چگونه قاچاق مى شود؟
  ایلنا| سیدناصر موسوى الرگانى، یک عضو 
کمیســیون اقتصادى گفت: بعضى اوقات به ما 
مى گویند چگونه است مسئوالن و وزارت اطالعات 
مى توانند ریگى را در آســمان دســتگیر کنند و 
هواپیمایش را روى زمین بنشانند اما جلوى کاالى 

قاچاق و خروج دام از کشور را نمى توانند بگیرند.

افزایش مخاطبان سینما 
  پانــا| بررسى آمار فروش فیلم ها در 11 ماهه 
اول سال 97 نشــان مى دهد که میزان فروش 
فیلم ها و تعداد مخاطبان ســینما نسبت به مدت 
مشابه در سال 96 افزایش داشته است. سینماى 
ایران در 11 ماهه نخست سال 1397 به فروشى 
معادل231 میلیــارد و 618 میلیون و 782 هزار 
تومان رسیده است و طى این مدت26 میلیون و 
538 هزار و820 نفر به تماشاى فیلم هاى درحال 

اکران نشستند. 

خراسان نوشت: اوایل این هفته حنیف عمران زاده، بازیکن 
سابق استقالل، فیلمى از مراسم ازدواجش را در اینستاگرام 
منتشر کرد که در نوع خود بســیار عجیب و غریب است 
و در شبکه هاى اجتماعى هم پربازدید شد. طى تماسى 
که با تاالر مراسم حنیف عمران زاده در محدوده گرمدره 
کرج داشــتیم، هزینه ورودى این تاالر براى فصل پاییز 
و زمستان 25 میلیون تومان اســت و منوى غذایى اش 

دستکم از 350 هزار تومان شروع مى شود.
به فرض اینکــه «حنیف» 500 نفر مهمان داشــته و از 
منویى که غذاهایش تا مرز یک میلیون تومان مى رسد، 
غذایى 500 هــزار تومانى را انتخاب کرده باشــد، 250 
میلیون تومان به مبلغ ورودى اضافه شده است البته باید 

بدانید که این تاالر ظرفیت پذیرایى 1400 نفر را داشته 
است. آنهایى که دستشان در کار است، مى دانند این تمام 
هزینه ها نیست و از مدل فیلمبردارى و ویدیویى که منتشر 
شده است مى توان تشــخیص داد، هزینه فیلمبردارى و 
آتلیه هم بین 50 تا 70 میلیون تومان بوده اســت. اضافه 
کنید به اینها خرید لباس، آرایشگاه و تشریفات عجیب و 
غریب که هر کدام در ابعاد الکچرى اش بسیار پر هزینه 

است.
خالصه اینکه عروســى الکچرى ممکن است 400 تا 
500 میلیون تومان هزینه روى دست سلبریتى ها بگذارد 
البته این احتمال هم وجود دارد که به دلیل شرایط تبلیغى 

پیرامون آنها، ارزان تر آب بخورد.

به گزارش «تابناك»؛ پس از دستگیرى محمد امامى، سرمایه 
گذار سریال «شهرزاد» و اعالم رسمى در دادگاه علنى-که او 
و شرکایش الشه پول هاى مفاسد اقتصادى شان را به حوزه 
اقتصاد مى آوردند-دادستان تهران نیز تأکید کرد، با نوعى 
پولشویى در سینماى ایران مواجه هستیم و در ادامه صنوف 
سینمایى نیز با این اتفاق همراهى کردند و خواستار بررسى 
نهادهاى قضائى شدند تا شــاهد رفع هرگونه پولشویى در 
سینما باشیم و بدین شکل تولیدات سینماى ایران متکى بر 

سرمایه هاى سالمت و قابل دفاع تولید شود.
در این شرایط، شنیده ها حکایت از آن دارد، یکى از چهره هاى 
فعال در سینما که در طول چند سال در شمارى از پروژه هاى 
سینمایى نیز دخیل بوده و برخى انگشت اتهام پولشویى در 
سینما را به سمت او نیز نشانه رفته بودند، چندى پیش توسط 
یکى از نهادهاى نظارتى دســتگیر و همزمان از دفاترش 
بازرسى شده است. شــواهد امر چنین حکایت دارد که نهاد 
نظارتى مربوطه، فعالیت این شخص را قانونى و بالمانع تلقى 
کرده و منشأ پول هاى این شــخص را مصداق پولشویى یا 

تبدیل پول هاى آلوده و منابع مالى مشروع تلقى نکرده است.
این شخص به مسئوالن امر اسناد مثبتى نشان داد که ثابت 
مى کرده با ســرمایه گذارى در پول دیجیتال بیت کوین و 
افزایش چشمگیر ارزش این پول دیجیتال توانسته ثروت 
قابل توجهى به دست آورد و بخشى از این ثروت را صرف 
سرمایه گذارى در حوزه سینما و تولید تعدادى فیلم سینمایى 

کرده است.
هرچند پول دیجیتال از نظر حقوقى مورد تأیید هیچ کشورى 
نیســت و هیچ دولتى آن را نمى پذیرد اما تقریبًا در سراسر 
جهان معامله مى شــود و اکنون نیز هر بیت کوین نزدیک 
4000 دالر ارزش گذارى و معامله مى شــود. در واقع تنها با 
معادل ریالِى صد بیت کوین مى توان یک فیلم ســینمایى 
باکیفیت در ایران تولید کرد و این شخص نیز با تکیه بر همین 
منابع توانسته به تولید فیلم بپردازد و پس از اعالم عدم مشکل 
براى تداوم فعالیتش توســط این نهاد نظارتى و آزادى اش، 
آخرین فیلم با ســرمایه گذارى او نیز در جشنواره فیلم فجر 

حضور داشت.

پولشوى معروف دستگیر شد، آزاد شد و به جشنواره رفت!

نفوذ بیت کوین به سینماى ایران

آیت ا... جنتى با تبیین ضرورت امر به معروف همگانى و 
وظیفه خطیر ستاد امر به معروف کشور افزود: هرکسى 
در هر کجا دید عملکرد مناســب نیســت وظیفه دارد 
تذکر دهد. فریضه امر به معــروف و نهى از منکر فقط 
منحصر به حجاب نیســت؛ تنها وظیفه امر به معروف 
در برابر نخواندن نماز و خوردن شراب نیست. از جمله 
معروف ها داشتن نظم است، حفظ اموال عمومى و بیت 

المال اســت، که در قالب فرهنگى مثًال باید از طریق 
صداوسیما و... مردم را توجیه و در این جهت فعال کنیم.

وى در پایان خاطرنشان کرد: امر به معروف خیرخواهى 
است. این کار نیاز به فرهنگســازى دارد. کارمندان در 
ادارات باید ایــن را یاد بگیرند که چنانچــه در اداره  اى 
رئیس دارد بیت المال را حیف و میــل مى کند وظیفه 
کارمندان است که به وى تذکر بدهند. اگر قاضى رشوه 
گرفت کارمندان موظف به امر به معروف و نهى از منکر 
هســتند. فقط در این صورت اســت که فرد خالفکار 
متوجه مى شود که در همه جا از جانب همه افراد تحت 

نظارت است.
آیت ا... جنتــى با بیان اینکه منکر بــزرگ، دروغ گفتن 
برخى مســئوالن به مردم اســت، اظهار کرد: هرگونه 
منکر از ســوى هر مســئولى چه رئیس جمهور باشد 
چه وزیر و...، باید با روش درســت و مؤثر به وى تذکر 
داده شــود. قانون در این زمینه بر ما الزام دارد که این 
وظیفه را به صــورت دقیق و کامل پیگیــرى کنیم و 

به انجام برسانیم.

آیت  ا... ناصر مکارم شــیرازى صبح دیروز در درس خارج 
فقه خود که در مسجد اعظم برگزار شد، با بیان اینکه نعمت 
سالمتى از نعمات بســیار مهم خداوند اســت، ابراز کرد: 
انسان تا زمانى که سالم بوده قدردان آن نیست و با توجه به 
بیمارى هاى عجیبى که این روزها به وجود آمده این نعمت 

بیش ازپیش بااهمیت تر شده است.
مرجع تقلید شیعیان معده را مرکز بیمارى ها دانست و افزود: 
در اخبار شنیده شد که یک چهارم مردم ایران اضافه وزن دارند 
که این موضوع بیشتر به علت غذاهاى اضافى است و باید 

غذاها را کاهش داد و بیشتر آنها را بجویم.
وى استفاده از سبزیجات را بهتر از استفاده از گوشت حیوانات 
برشمرد و گفت: اگر در جوانى رعایت تغذیه نکنیم در مسنى 
با مشکل روبه رو مى شــویم، این داروهاى شیمیایى شاید 

مقطعى خوب باشد ولى عوارضى هم دارد.
استاد برجسته حوزه علمیه با اشاره به اینکه  90 درصد دالیل 
بیمارى ها استرس اســت، ادامه داد: ناراحتى هاى روحى و 
فکرى سبب کاهش عمر مى شود و کســانى که توکل به 
خداوند داشته اند بیشتر عمر کرده اند و توکل به خداوند تنها 
خالصه به قیامت نمى شود و در این دنیا هم بسیار مهم است.

وى با تأکید بر در پیش بودن ایام نوروز و سال جدید، در توصیه 
به مردم خاطرنشــان کرد: در این ایام به فکر خانواده هاى 
محروم و فقرا باشــید و با کاهش هزینه مى توان به مردمى 
که در فشار بوده کمک کرد. آیت ا... مکارم شیرازى ادامه داد: 
مردم و دولت در این ایام تشریفات را کم کنند و به جاى آن به 
فکر خانواده هایى که در فشار مضاعف هستند باشند. وى در 
توصیه به رسانه ها براى فرهنگسازى کاهش حجم سفرهاى 
خارجى در ایام نوروز تصریح کرد: هزینه هاى زیادى در این 
ایام براى ســفرهاى خارجى مى شود که رسانه ها مى توانند 

مردم را به سفرهاى داخلى ترغیب کنند.

مأموران کالنترى 152 خانى آباد در تهران، یک محموله 
تریاك  را که در بار توت فرنگى جاسازى شده بود در میدان 

میوه و تره بار مرکزى تهران کشف کردند.
چندى پیش مأموران از ورود محموله اى مشکوك به میدان 
میوه و تره بار مرکزى شهر تهران باخبر شده و رسیدگى به 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند تا همزمان با ورود این 

محموله براى توقیف آن وارد عمل شوند.
در تحقیقات تکمیلى مأموران مشخص شد که این محموله 
تریاك قرار است در پوشش بار 300 کیلوگرم توت فرنگى 
وارد شود که اقدامات تکمیلى در دســتورکار قرار گرفت و 
ســرانجام همزمان با ورود این محموله براى توقیف آن و 

دستگیرى مجرمان وارد عمل شدند.
با توقیف محموله توت فرنگى که از جیرفت به سمت تهران 
بارگیرى شده بود، مأموران اقدام به بازرسى از آن کردند و 
متوجه شدند که بســته هاى تریاك به طرز ماهرانه اى در 
میان بسته هاى توت فرنگى جاسازى شده است، که پس 
از انتقال این محموله به مقر انتظامى مشــخص شد که 5 
کیلوگرم تریاك در میان 300 کیلوگرم توت فرنگى جاساز 
شده است. در این زمینه یک نفر نیز توسط مأموران کالنترى 
152 خانى آباد دستگیر و پس از تشکیل پرونده براى ادامه 

روند رسیدگى به جرم روانه دادسرا شد.

قاضى رشوه گرفت
کارمندان امر به معروف و نهى از منکر کنند

آیت  ا... مکارم شیرازى: 

به جاى گوشت حیوانات، سبزى بخورید

مراسم عروسى حنیف عمران زاده چقدر آب خورد؟

روزنامه «ایران» دیروز گفتگوى جالبى با یکى از سارقان 
احشام که اخیراً دستگیر شده انجام داده است. شگرد این 
سارق و اتفاقى که باعث دستگیرى اش شده خواندنى است:
      در مسیر گله ها چاله مى کندیم، چاله اى که جاى دو 
نفر باشد. بعد یکى از ما داخل چاله به کمین مى نشست و 
زمانى که گوسفندان در حال عبور بودند پاى یکى از آنها 

را مى گرفتیم و به داخل چاله مى کشاندیم. بعد هم دست 
و پاى گوسفندان را مى بستیم و وقتى گله مى رفت ما از 
چاله بیرون مى آمدیم و گوسفند را سوار خودرو کرده و از 

آنجا فرار مى کردیم.
      یک بار داشتیم رد مى شدیم که صداى گوسفندى را 
شنیدیم. گوسفندى داخل چاله افتاده بود و چوپان بدون 
توجه به او آنجا را ترك کرده بود. همین موضوع باعث 

شد تا ایده سرقت را از آن الگوبردارى کنیم.
      از شانس بد در یکى از سرقت ها بز پیشروى گله را 
سرقت کردیم. نبود بز باعث شد تا صاحب گله بفهمد که 
بزش به سرقت رفته و موضوع را به پلیس اطالع دهد. 
پلیس هم چاله هایى را که ما کنده بودیم  شناسایى کرد و 
یک هفته طرح کمین گذاشت. ما هم غافل از اینکه پلیس 
در کمین ماست آخرین ســرقت را با خیال راحت انجام 
دادیم و وقتى برمى گشتیم ماشین پلیس چراغ هایش را 

روشن کرد و دستگیر شدیم. 

مجتبى ذوالنور، نماینده مردم قم و طراح اســتیضاح حسن 
روحانى که چند روزى است با طرح «عدم کفایت» رئیس 
جمهور سر و صدا به پا کرده است دیروز در جمع خبرنگاران 

حاضر شد و گفت استیضاح به قوت خود باقى است.
او درپاسخ به اینکه با طرح استیضاح روحانى این شائبه وجود 
دارد که برخى مخالفان به دنبــال ایجاد یک دولت نظامى 
هستند گفت: غلط مى کند کسى به دنبال دولت نظامى باشد 
و غلط زیادى مى کنند کسانى که چنین حرفى را مى زنند. 
چرند مى گویند. عروس بلد نیست برقصد مى گوید زمین کج 
است. من با چه کسى حرف زده ام که به دنبال دولت نظامى 
هستم؟ بنده طراح این استیضاح بودم. یک آدم عوضى در 
فضاى مجازى گفته است از ذوالنور بپرسید پشت پرده هاى 
این طرح اســتیضاح و اتاق فکر آن چه کسانى هستند. چرا 

ذوالنور را انتخاب کرده اند. این فرد مشخص است که هم 
احمق است، هم بى اطالع و هم بى تقوا. بنده خودم تصمیم 
گرفتم چنین طرحى را به پیش ببرم؛ نه با یک نفر در درون 
مجلس و نه با یک نفر در بیرون مجلس مشورت نکرده ام. 
تشخیصم این بوده اســت که این کار را باید انجام دهم و 
انجام دادم. شما ببینید اگر قرار باشــد کودتا باشد در کودتا 
ســازماندهى وجود دارد. اگر ما به دنبال کودتا هستیم پس 
چرا بین ما اصولگراها در درون مجلس بر سر این موضوع 
تفرقه وجود دارد؟ کودتا با شورش و آشوب فرق دارد. شورش 
و آشوب سازماندهى ندارد اما کودتا سازمان خوشه اى دارد 
یعنى نباید در آن تفرق و اضطراب دیده شود. چرا بعضى ها 
آنقدر بى تقوا و بى دین و دور از مردم هستند که مشکالت را 

نمى بینند و چنین مباحثى را مطرح مى کنند.
یک بز ما را لو داد!

عروس بلد نیست برقصد مى گوید زمین کج است!

کشف تریاك فرنگى در تره بار!
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تحصیل 150دانش آموز در 
مدرسه تخصصى حفظ قرآن 

 150دانش آموز دختر و پسر در مدرسه تخصصى حفظ 
قرآن اصفهان مشغول تحصیل هستند.

عادل درخشان، مدیر مدرسه تخصصى حفظ قرآن 
مهاد اصفهان، تأسیس این مدرسه قرآنى وابسته به 
مؤسسه مهد قرآن کریم والیت اصفهان را در سال96 
اعالم کرد و گفت: از این تعداد، 60 قرآن آموز پســر 
در پایه هاى پنجم تا نهــم و 90دانش آموز دختر هم 
در پایه هاى چهارم تا نهم در آن مشغول حفظ قرآن 

کریم هستند.

90 درصد خوانسارى ها کارت 
ملى هوشمند دارند

معصومه ایمانیان، مدیر اداره ثبت احوال خوانسار با 
بیان اینکه 90 درصد جمعیت واجد شــرایط در این 
شهرســتان، موفق به دریافت کارت ملى هوشمند 
شده اند، گفت: از مجموع جمعیت واجد شرایط دریافت 
کارت ملى هوشمند در شهرستان، تاکنون 22 هزار نفر 

کارت ملى هوشمند دریافت کرده اند.

به زودى؛ بهره بردارى از 
اولین سینما در نایین

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نایین از بهره 
بردارى و افتتاح سالن سینماى این شهرستان در آینده 

نزدیک خبر داد.
ماشــاءا... فخــارزاده گفت:  بــا توجه بــه دغدغه

 خانواده ها مبنى بر نبود مکان تفریحى و لزوم ایجاد 
سینما و تسهیل در امور هنري، به همت مرکزخیریه 
ســالمندان حضرت زهرا(س)، اولین سالن سینما با 
ظرفیت 150 نفر با امکانات به روز سینماهاى کشور 

افتتاح خواهد شد. 

اجراى 2 طرح توسعه جدید 
در مجتمع طالى موته

2 طرح توسعه جدید در مجتمع طالى موته اصفهان 
کلید خورد. مدیر مجتمع طــالى موته گفت:معدن 
طالى ســنجده از جمله طرح هایى است که اکنون  
پیمانکار آن انتخاب و باانعقاد قراردادى سه ساله، بهره 

بردارى از آن آغاز شده است.
علیرضا طــاالرى افزود: طبق برنامــه ریزى پیش 
بینى شده، ماهانه 85هزار تن ماده معدنى با عیار 1/5 
PPM از معدن سنجده استخراج مى شود.وى افزود: 
طرح مدار آبگیرى و استحصال طال از سد باطله هم 
با برگزارى مناقصه پیمانکار آن انتخاب شــده و قرار 

است در 24ماهه اجرایى شود.

امکان سنجى راه اندازى 
قطار گردشگرى آران 

اســماعیل بایبوردى، فرماندار آران و بیدگل گفت: 
120 کیلومتــر خط ریلى در حوزه شهرســتان هاى 
آران و بیدگل، کاشان و نطنز وجود دارد که مى تواند 
موجب رونق گردشگرى در نقاط زیبا و بکر شود و در 
این راستا، راه اندازى قطار گردشگرى این شهرستان 

امکان سنجى مى شود.

مشروبات الکلى الکچرى 
با قطعات و روکش طال  

مأموران انتظامى در دولت آباد محموله مشــروبات 
الکلى الکچرى با قطعات و روکش طال کشف کردند.

 مأموران کالنترى 167 دولت آباد موفق به بازداشت 
متهمى شــدند که قصد داشــت صد شیشه بطرى 

مشروب الکلى را در تهران توزیع کند.
شیشه هاى مشروب کشف شده تا 2/5 میلیون تومان 
قیمت داشــت و برخى از مشــروبات حاوى براده  و 
روکش طال بودند. این محموله از خارج کشــور وارد 
شده و متهم آن قصد داشت مشروبات الکلى را بین 

مهمانان خاص و خارجى خود توزیع کند.

خبر

مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن گفت: عوامل توسعه 
نامتوازن فوالد ایران مى تواند طى سالیان آینده، این صنعت 
را درگیر خود سازد و باید آسیب شناسى الزم در این خصوص 

صورت گیرد تا راه حل ها شناسایى شود.
منصور یزدى زاده ذوب آهن اصفهان را قربانى رشد نامتوازن 
صنعت فوالد دانســت و افزود: این معضــل، باعث معطل 
شدن ظرفیت هاى تولید شــده، به گونه اى که امروز ، این 
مجتمع عظیم صنعتى به دلیل نداشــتن سنگ آهن، تنها با 
55 درصد ظرفیت خود فعالیت مى کند. یــزدى زاده افزود: 
ایران شاید زودتر از سال 1404 به ظرفیت تولید 55 میلیون 
تن فوالد برسد اما این امر در تمام حلقه هاى زنجیره فوالد رخ

نمى دهد و به ویژه در بخش معدن با کاســتى هاى بسیارى 
مواجه هستیم.

وى تصریح کرد: در بخش معدن سرمایه گذارى الزم صورت 
نگرفته و این بخش به جاى توسعه افقى، به صورت عمودى 
رشد کرده است و اگر سرمایه گذارى الزم صورت نگیرد، منابع 

سنگ آهن ما تا سال 1411 تمام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان بحث عدم 
تعادل زیست محیطى و آمایش سرزمینى را، ازدیگر مشکالت 
ظرفیت هاى ایجاد شده در توسعه صنعت فوالد کشور عنوان 
کرد و گفت: خوشبختانه در ایمیدرو براى حل این مشکالت،  

رویکرد خوبى وجود دارد که باعث امیدوارى بسیار است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
با وجود گستردگى جمعیت دام ســبک و سنگین، به منظور 
جلوگیرى از قاچاق دام در استان ها از جمله اصفهان، اجراى 
طرح «هویت گذارى دام» از ســوى وزارت جهاد کشاورزى 
پیشنهاد شــده و براى تأمین اعتبار در دستور کار قرار گرفته 

است.
احمدرضا اســماعیلى با بیان اینکه در اصفهان بیش از سه 
میلیون دام سبک و سنگین وجود دارد، اظهار کرد:  حدود 15 
میلیارد تومان براى اجراى طرح «هویت گذارى دام» در این 

استان برآورد هزینه شده است.
وى افزود: بخشى از این مبلغ برآورد شده را دولت و بخشى 

دیگر باید با  مشارکت  تعاونى دامدارى، شهرستان ها، اتحادیه و 
دامداران پرداخت شود. مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: براى اجراى این طرح، در گوش دام ها 
شماره هاى 15 رقمى نصب خواهد شد و روى سیستم سامانه 
هویت گذارى دام کشور، براى آنها شناسنامه تشکیل و صادر 

خواهد شد که فقط مختص دام هاى داخلى است.
اسماعیلى اضافه کرد: یکى دیگر از اهداف اجراى این طرح، 
برآورد دقیق جمعیت دامى کشور و استان ها براى برنامه ریزى 
توسعه مدیریت و بهبود بهره ورى در دام هاى سبک و سنگین 
دامدارى هاى سنتى و نیمه صنعتى است تا از این طریق، از 

قاچاق دام نیز جلوگیرى شود.

اجراى طرح «هویت گذارى دام» 
براى مقابله با قاچاق در استان 

ذوب آهن، قربانى 
رشد نامتوازن صنعت فوالد 

مسئول سازمان بسیج اســاتید استان اصفهان 
گفت: اندیشــکده علمى راهبردى«مدافع» زیر 
نظر معاونت تحلیل و بررســى بسیج اساتید این 

استان راه اندازى مى شود.
محمد باقرى گفت: با توجه به نیاز به بررســى و 
رصد اتفاقات، رویدادها و تحرکات نرم دشــمن 
علیه اهداف عالى نظام جمهورى اسالمى ایران 
و با توجه به تصمیم شــوراى سیاســى و شبکه 
فرماندهان جنگ نرم اســتان اصفهــان، این 
اندیشــکده راهبردى با حضور استادان برجسته 
کشــور و اســتان، صاحب نظران در حوزه هاى 
فضاى مجازى، علوم اجتماعى، روانشناســى، 
مدیریت فرهنگى و آینده پژوهــى در اصفهان 

راه اندازى خواهد شد.
وى با بیان نقش اســتادان بســیجى به عنوان 
فرمانده جنگ نرم دشــمن، ایجاد زیرســاخت 
اندیشــکده هاى راهبردى بســیج را، از ارکان 
اثربخش در جامعــه در دهه پنجــم انقالب و 
دستورات و منویات رهبر معظم انقالب دانست 
و از همه استادان و صاحب نظران خواست با همه 
ظرفیت خود در تبیین ابعــاد جنگ نرم و جنگ 

اقتصادى دشمن اقدام کنند.

رئیس نظام پزشکى اســتان اصفهان گفت: بیشترین 
شــکایت و پرونــده هــاى قضائى تشــکیل شــده 
براى پزشــکان در این اســتان، مربوط به عمل هاى 

زیبایى است.
عباسعلى جوادى با بیان اینکه، پس از عمل هاى زیبایى، 
بیشترین شکایت ها را در بخش دندانپزشکى دریافت 

کرده ایم، تصریح کرد: بیشتر پروندهاى تشکیل شده 
در این ارتبــاط، مربوط به کم کارى پزشــک یا قصور 
پزشکى نیست، بلکه گران بودن خدمات ارائه شده دلیل

 شکایت ها بوده است. 
وى آمــار پرونــده هاى تشــکیل شــده مربــوط به

تخلــف پزشــکان در نظــام پزشــکى اصفهــان را 
درحــدود 250 فقــره اعالم کــرد و گفت: وســایل
و تجهیــزات پزشــکى در دو بخــش زیبایــى و 
دندانپزشــکى گران اســت و در مواردى این موضوع 
اختالف هایــى را بیــن پزشــک و بیمار بــه وجود

 مى آورد. 
***

رئیس نظام پزشــکى اســتان اصفهان درباره مکلف 
شــدن تمامى صاحبان حرف و مشــاغل پزشــکى، 
پیراپزشکى، داروسازى و دامپزشکى به استفاده از پایانه 
فروشگاهى از ابتداى ســال 98 که در مجلس شوراى 
اســالمى تصویب شــد، گفت: بیش از دو سال است 
که اغلب پزشــکان اصفهان براى رفاه حال بیماران در
 مطب هاى خــود از پایانه فروشــگاهى (کارتخوان) 

استفاده مى کنند. 
جوادى با بیان اینکه پزشــکان اصفهانى براى استفاده 
از پایانه فروشــگاهى در مطب هاى خــود مخالفتى 
نداشــته اند، گفت: مطالبــى که پیش از ایــن درباره 
مقاومت پزشکان براى اســتفاده از پایانه فروشگاهى 
بــه منظــور فــرار مالیاتــى مطرح شــده، بیشــتر 
تبلیغات منفى علیه این قشــر و به دور از حقیقت بوده 

است. 
رئیس ســازمان نظام پزشــکى اصفهان در عین حال 
تصریح کرد: ممکن است در هر قشرى، شمارى اندك 
تخلفاتى انجام دهند اما نبایــد آن را به کل آن جامعه 

نسبت داد.

نماینده تام االختیار سازمان سنجش آموزش کشور در 
اســتان اصفهان گفت: آمار داوطلبان ثبت نام کننده در 
دوره  دکتراى سال 98 نسبت به ســال گذشته 16/03 

کاهش داشته است.
محمدرضا ایروانى اظهار کــرد: آزمون ورودي دکتراي 
نیمه متمرکز سال 1398 در هفت گروه آموزشی و 245 
کد رشــته امتحانی در روز جمعه سوم اســفندماه(فردا) 
همزمان با سراسر کشــور در حوزه هاي امتحانی استان 

اصفهان برگزار خواهد شد.
وى اعالم کرد: در آزمون دکتراي نیمه متمرکز سال 98 
در کل کشور تعداد 196 هزار و 437 نفر ثبت نام کرده اند 
که از این تعداد، 112 هزار و 57 نفر مرد (57/04 درصد) و 

بقیه زن (42/96 درصد) هستند. 
ایروانى ادامه داد: در اســتان اصفهــان 11 هزار و 645 
داوطلب در سه حوزه امتحانى دانشگاه اصفهان، دانشگاه 
صنعتى اصفهان و دانشگاه کاشان به رقابت می پردازند.

کاهش داوطلبان کنکور دکتراى 98 در اصفهان 

 فاستونى اردستان بازگشایى مى شود

 سفیران اجتماعى مساجد در خور و بیابانک
نخستین بار در کشور طرح سفیران اجتماعى مساجد در 

شهرستان خور و بیابانک آغاز شد.
مشــاور وزیر و دبیر کانون هاى فرهنگى مساجد کشور 
دیروز در نشست هم اندیشــى این طرح گفت: هدف از 
اجراى این طرح، صیانت از خانواده هاى در معرض آسیب، 
به ویژه نوجوانان محله بر اساس الگوى خانواده ایرانى 

و اسالمى است.
حجت االســالم حبیب رضا ارزانى افزود: ترویج سبک 
زندگى ایرانى و اســالمى، خدمت رســانى کریمانه و 

داوطلبانه، راه هاى پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى، 
ایجاد نشــاط اجتماعى و ارتقاى سطح دانش و مهارت، 
از محورهاى اجــراى این طــرح در این شهرســتان

 است.
وى 5تا10 درصــد از جمعیت این شهرســتان را تحت 
پوشــش این طرح بیان کــرد و افزود:پــس از خور و 
بیابانک، این طرح در پنج شهرســتان دیگر کشور اجرا 
مى شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، پس از شش ماه، 

اجراى آن در استان هاى دیگر آغاز مى شود.

4 پروژه شــامل آماده ســازى محــالت، پروژه 
مشــارکتى مرکز محلــه آرمان، فضاى ســبز، 
پروژه هــاى مســکونى و بیمارســتان 120 
تخت خوابى بــه ارزش 1000 میلیــارد تومان 
در قالب تفاهمنامه بین شــرکت عمران شــهر 
جدیــد بهارســتان و پیمانــکاران بــه امضــا

 رسید. 

کارشــناس مســئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهان گفت: هواى اصفهان درآخــر هفته، همراه با 

جوى پایدار است.
حجت ا... على عسگریان اظهارکرد: بررسى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر اســتقرار جوى تقریبًا پایدار بر روى 
استان طى دو روز آینده است.وى بیان کرد: بر این اساس، 
آسمان صاف تا قسمتى ابرى گاهى وزش باد پیش بینى 

مى شود.
کارشــناس مســئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 

اصفهان بیان کرد: در مناطق مرکزى شرایط براى غبار 
محلى مهیاست.

وى  ادامه داد: پنج شنبه(امروز) هواى اصفهان به سمت 
صاف تا قسمتى ابرى و غبار صبحگاهى، گاهى وزش باد 
پیش بینى شده است.وى گفت: روز جمعه(فردا) هواى 
اصفهان صاف تا قسمتى ابرى، گاهى افزایش ابر و  وزش 

باد پیش بینى مى شود.
عسگریان گفت:هواى سرد را نیز همچنان براى بیشتر 

نقاط استان اصفهان پیش بینى مى کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان اصفهان 
گفــت: گاهى ســاختمانى زودتــر از موعد مقرر 
تخریب مى شــود که یکى از دالیل آن، تجارى 

بودن و سودآورى است.
غالمحســین عســکرى اظهار کرد: با توجه به 
وضعیت اقتصادى امروز، ساخت و ساز طى یکسال 
گذشته با رکود مواجه شده اســت اما امیدواریم با 
برنامه جدید وزارت راه و شهرســازى، ساخت و 
ساز مســکن افزایش و طرح هاى عمرانى رونق 

پیدا کند.
وى خاطرنشان کرد: در حال حاضر توجه به دوام 
بتن بیشتر شده و اگر بر دوام مصالح تمرکز کنیم، 
مى توانیم عمر ســاختمان هاى مســکونى را به 

باالى 50 سال افزایش دهیم.
عســکرى برگــزارى همایش هــاى علمى در 
حوزه ساخت و ســاز را، عامل افزایش آگاهى به 
دست اندرکاران ساخت و ساز عنوان کرد و گفت: 
در حال حاضر توجه دوام سازه بیشتر از تمرکز بر 

افزایش مقاومت سازه است.

بیشترین شکایت،  از پزشکان عمل زیبایى 
رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان اصفهان:

  سودآورى، عامل تخریب 
زودهنگام ساختمان ها

احداث بیمارستان
120تخت خوابى
 در بهارستان

راه اندازى اندیشکده علمى 
راهبردى مدافع در اصفهان

هواى اصفهان در اواخر هفته  پایدار است

مراسم هفتمین روز شهادت مدافعان حریم امنیت انقالب 
اسالمى 2 اسفند(امروز) در گلستان شهدا اصفهان برگزار 

مى شود.
این مراسم ساعت 15 با ســخنرانى آیت ا... صدیقى و با 
حضور خانواده هاى شهدا، جمعى از مسئوالن و مردم در 

خیمه حسینى گلستان شهدا برگزار خواهد شد.
27 تن از مدافعــان حریم امنیت انقالب اســالمى و از 

پاسداران لشکر 14 امام حسین (ع) در حادثه تروریسى 
زاهدان به درجه رفیع شــهادت نائل آمدند. شهداى این 
حادثه تروریستى بر دســتان مردم انقالبى و شهید پرور 

اصفهان و با حضور کم نظیر آنها تشییع شدند.
پنج تن از شهدا در گلستان شهدا اصفهان به خاك سپرده 
شدند و دیگر شهدا در شهرســتان هاى خود در آرامگاه 

ابدى آرام گرفتند.  

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان از پایان 
عملیات عمرانى بوســتان پردیس هنر خبر داد و گفت: 
پروژه بوستان پردیس هنر یکى از پروژه هاى شاخص 
شهردارى اصفهان اســت که به واســطه نوع خاص 
طراحى آن در حاشــیه زاینــده رود، از اهمیت خاصى 

برخوردار است.
ایرج مظفر هزینه عملیات اجرایى ابنیه، طراحى، نظارت 
و تأسیسات این پروژه را بالغ بر22 میلیارد و 200 میلیون 
تومان عنــوان کرد و ادامه داد: مســاحت کل پروژه در 
حدود 80 هزار مترمربع شــامل پارکینگى به مساحت 
6200 مترمربــع، آمفى تئأتر روباز به مســاحت 2700 
مترمربع، آبنماى مرکزى و برج آبنما به مساحت 2800  
مترمربع، آبشار و برکه هاى حاشیه زاینده رود به مساحت 

1300 مترمربع، فرش گل به مســاحت 6000مترمربع 
، فضاى ســبز به مســاحت 43 هــزار و 430 مترمربع 
و ســایر فضاها به مســاحت 17 هزار و570 مترمربع

 است.
وى در خصوص بخش هاى مختلــف این پروژه گفت: 
پروژه شــامل قســمت هاى مختلفى از جمله آبشــار 
مصنوعى اســت که از میان ســنگ هاى بزرگ کنار 
خیابان به ســمت جوى آب پایین آن سرازیر مى شود؛ 
همچنین در پیاده روى کنار بوســتان نیز چندین برکه 
وجود دارد که آب جــوى از آن عبــور مى کند و براى 
گــذر از ایــن برکه هــا پل هــاى چوبــى پیش بینى 
شــده تا بازدیدکنندگان حس عبــور از روى آب را نیز 

تجربه کنند. 

فرمانداراردستان گفت:کارخانه فاستونى اردستان بعد از 
چهار سال تعطیلى، در حال بازگشایى است و بخشى از 
مطالبات کارگران آن پرداخت شده و بخشى دیگر نیز در 

حال پرداخت است.
حمید رضا تأملى اعالم کرد: با تعاملى که بین مسئوالن 
اردستان وجود دارد، این شهرســتان در حال پیشرفت 
قرار گرفته و در بخش هاى مختلف همچون عمرانى و 
ورزشى پیشرفت هاى خوبى انجام شده، هر چند در زمینه

 بحث هاى مالــى، موضوعات مرتبط بــه کندى پیش 
مى رود.

وى با بیان اینکه ایجاد اشــتغال در شهرستان اردستان 
از نیازهاى اساســى اســت، افزود: کارخانه فاســتونى 
اردستان بعد از چهار ســال تعطیلى در حال بازگشایى 
است و موضوع واگذارى آن هم به زودى انجام مى شود و 
همچنین واگذارى سوله هاى «چینى گستر »هم در حال 
انجام است که تا پایان سال شاهد فعالیت آن خواهیم بود.

پردیس هنر آبشار به بهره بردارى مى رسد

امروز در گلستان شهداى اصفهان؛

برگزارى مراسم هفتمین روز شهادت مدافعان حریم امنیت

سرپرست شهردارى شــهرضا گفت: در آستانه سال نو، 
زیباسازى پارك ها و فضاهاى سبز شهرى آغاز شده است.

مجتبى فخــارى همچنین با اشــاره بــه اقدامات این 
شهردارى براى استانداردســازى و ایمن سازى محوطه 
بازى در پارك هــا تصریح کرد: از جمله ایــن اقدامات، 
مى توان به رنگ آمیزى منسوجات فلزى مناطق ورودى 
شهر، مبلمان پارك ها و فضاى سبز، المان ها و تندیس ها، 
پایه هاى روشــنایى و نیمکت هاى فلزى پارك آبشار در 
طول یک ماه گذشــته و با هزینه اى بالغ بر 90  میلیون 

تومان اشاره کرد.
وى با اشــاره بــه آغاز رنگ آمیــزى 150 هــزار متر از 
جدول هاى شهر شهرضا اظهار کرد: با اختصاص هزینه اى 
بالغ بر یک میلیون و 800 هزار تومان شــن هاى رنگى 
خریدارى شده که در بلوارهاى شهر به کار گرفته مى شود.
سرپرســت شــهردارى شــهرضا بــا بیــان اینکــه 
هماهنگى هاى درون ســازمانى شهردارى براى اجراى 
برنامه هاى عیــد نوروز نیز انجام شــده اســت، گفت: 

رنگ آمیزى و نگهدارى مبلمان شهرى عالوه بر افزایش 
زیبایى بصرى شهر و با شاداب سازى محیط، باعث جذب 
گردشگردان و مسافرانى اســت که در تعطیالت ابتداى 

سال از این شهر عبور مى کنند.
فخارى با تأکید بر رعایت فرهنگ اســتفاده صحیح از 
مبلمان شهرى و فضاى ســبز پارك ها خاطرنشان کرد: 
همه هزینه هاى انجام شده از بیت المال و محل پرداخت 

عوارضى است که از شهروندان دریافت مى شود.
وى از بهسازى فضاى سبز شهرى در آستانه سال نو خبر 
داد و افزود: یکى از مهمترین اقدامات شهردارى در پایان 
هر سال، زمینه سازى براى بهسازى فضاى سبز شهرى و 

نوسازى و بهسازى مبلمان شهرى است.
سرپرست شهردارى شــهرضا ادامه داد: در فاز نخست 
اجراى این پروژه، عملیات جمع آورى برگ ها و شاخه هاى 
خشک در 8400 متر از معابر شــهرى واقع در حدفاصل 
ســه راه جانبازان تا تقاطع اورژانــس 115 در بلوار امام 

خمینى(ره) انجام شد. 

مطالبات سال 97 معلمان خرید خدمت تا 
قبل از فروردین ماه به حســاب آنها واریز 

مى شود.
محمد اعتــدادى، مدیــر کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان در مراسم معارفه 
مدیر جدید آمــوزش و پرورش نجف آباد 
گفت : سال گذشته 37 درصد از مطالبات 
و یک ماه گذشــته 19 درصد از مطالبات 
معلمان خریــد خدمت پرداخت شــده

 است.
در این مراســم از خدمات مهدى ابراهیم 
قدردانى و ســید رضا موســوى زاده  به 
عنوان مدیــر جدید آمــوزش و پرورش

 نجف آباد معرفى شد.

شهرضا به پیشواز بهار مى رود
پرداخت مطالبات سال 97 
معلمان تا قبل از فروردین

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد؛

بررسى پرونده هاى قضائى پزشکى در استان اصفهان نشان مى دهد؛
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احســان ظلى پور، مدیر اجرایى فیلم سینمایى «چهار 
انگشــت» به کارگردانى حامد محمدى گفت: این فیلم 

سینمایى به تهیه کنندگى حمید 
پنداشــته مهر ماه ســال جارى 
پروانه نمایش دریافت کرده و در 
تالش هستیم تا این فیلم را براى 

اکران نوروزى آماده کنیم.
شــرکت  کــرد:  بیــان  وى 
«گســترفیلم» که بــه تازگى 
فعالیت خود را آغاز کرده اســت، 
براى «چهار انگشت» به عنوان 

اولین فیلمى که پخش آن را برعهده گرفته، درخواست 
اکران نوروزى داده است که امیدواریم این اثر سینمایى 

به عنوان یک اثر کمدى اکران شود.
جواد عزتــى و امیر جعفــرى، بازیگــران اصلــى «چهار 
انگشــت» هســتند. فیلــم قصه 
دو دوســت اســت که براى اتمام 
یک کار ناتمــام به کامبوج ســفر 
مى کنند اما درگیر اتفاقاتى مى شوند.
ایــن فیلــم اولیــن محصول 
مشــترك ایران و کامبوج است 
و «پــاز اســتودیو» از کمپانى 
«کانتانا» در تولید آن مشــارکت 

داشته است. 
صحنه هایى از ایــن فیلم نیز در تایلنــد و ایران مقابل 

دوربین رفته است.

ناصر سجادى حسینى، بازیگر نقش «یوسف» در سریال «لحظه گرگ 
و میش» است که با بازى در این ســریال در میان مخاطبان تلویزیون 

شناخته شد و در کنار پدرش در این سریال خوش درخشید.
ســریال «لحظه گرگ و میش» به کارگردانى همایون اسعدیان یکى 
از سریال هایى اســت که این روزها مورد توجه بســیارى از مخاطبان 
تلویزیون قرار گرفته است. بازیگران جوانى در کنار چهره هاى باسابقه 
سینما و تلویزیون در این ســریال جلوى دوربین رفتند. ناصر سجادى 
حسینى یکى از بازیگرانى اســت که در نقش «یوسف» جلوى دوربین 
سریال «لحظه گرگ و میش»  رفت و با پدرش فرید سجادى حسینى 

در این سریال همبازى شد.

ناصر سجادى حسینى پسر فرید ســجادى حسینى بازیگر پیشکسوت 
سینما و تلویزیون است که در سریال «لحظه گرگ و میش»، در نقش 

«آقاجون» یا همان پدربزرگ بچه ها جلوى دوربین رفت.
نقش متفاوت «یوسف» یکى از نقش هایى است که رفته رفته در سریال 
پررنگ شد و مورد توجه قرار گرفت. «یوســف» پسر کوچک خانواده 
«دکتر محمد وحدت» بود که برخالف سایر فرزندان خانواده عالقه اى 
به درس و دانشگاه نداشت و در قسمت هاى ابتدایى سریال از ترس اعزام 
به خدمت سربازى قصد فرار از کشور را داشت که با حادثه اى که برایش 
رخ داد این امر میسر نشد و رفتن او به جبهه و تغییرات چشمگیرى که 

در این دوران براى او حاصل شد از اتفاقات قابل توجه این سریال بود.

بــازى ناصر ســجادى حســینى در این نقــش از او چهره شــناخته 
شــده ترى در میان مردم ســاخت و چند شــب گذشــته ازدواج او با 
«حنانه» دوســت «یاسمن» در ســریال براى بســیارى از مخاطبان

 قابل توجه بود.
ناصر ســجادى حســینى در کارهاى مختلف دنیاى هنر تجربه هاى 
متعددى دارد و در زمینه عکاسى، فیلمبردارى، ساخت مستند و بازیگرى 

آثارى را از خود به یادگار گذاشته است.
ناصر سجادى حســینى در فیلم «ایتالیا ایتالیا» به عنوان بازیگر حضور 
داشت و در فیلم هایى چون زاپاس، مهرآباد، روزنه اى به بهشت و... به 

عنوان عکاس در کنار عوامل سازنده فیلم حاضر بود.

بعد از گمانه زنى هاى فراوان درباره ساخت سریال  «فوق لیسانسه ها» 
توسط سروش صحت، پیش تولید این سریال 29بهمن ماه آغاز شد و 

از 16 فروردین سال آینده تصویربردارى آن صورت مى گیرد.
صحت یکى از چهره هاى مهم و دوست داشتنى در تلویزیون است؛ چه 
به عنوان نویسنده، چه به عنوان کارگردان که دغدغه زندگى ایده آل 
اجتماعى بیشتر از هرکسى ذهن او را  مشــغول کرده و در مقام یک 
کارگردان به جزییات مشکالت و ایرادهاى اجتماعى از نظر اخالقى 
وبرخوردى و گفتارى توجه مى کند. به همین دلیل در سریال هایى که 

توسط او ساخته مى شود بیشتر از اینکه بیننده حواسش به داستان 
و اتفاقاتى که ریتم اصلى داستان  را در بر مى گیرد باشد، 

باید با ریزنگرى و توجه خاص به موضوعات حاشیه اى 
پى به پیام اصلى سریال و هدف کارگردان و نویسنده 
ببرد. به جرأت مى توان گفت سروش صحت تنها 

بازمانده دوران طالیى کمدى در تلویزیون است. 
با توجه بــه صحبت رضــا جودى، تهیــه کننده 
ســریال درباره حضور بازیگران فصل هاى قبل 
در سرى جدید این ســریال؛ تمام بازیگران اصلى 
«لیسانسه ها» در  فصل جدید حضور خواهند داشت.

تماشاگران تلویزیون هوتن شکیبا را در نقش «حبیب» 
سریال «لیسانسه ها» به خوبى مى شناسند 

و چهره او نیز براى عالقه مندان 
به تئاتر شناخته شــده است اما 
تماشاچیان ســینما خاطرات 
زیادى از حضور شکیبا بر پرده 
نقره اى ندارند. شکیبا امسال 
به عنوان بازیگــر در جمع 
نامزدهاى ســیمرغ  سى و 

هفتمین دوره جشنواره 
فیلــم فجــر حضور 
داشــت که بازى او 

بسیار مورد توجه تماشاگران، منتقدان و داوران قرار گرفت.
نرگس آبیار نقش سخت و پیچیده «عبدالحمید» فیلم «شبى که ماه 
کامل شد» را به شکیبا ســپرد تا فرصت تجربه اى چالشى و جدید 
براى او فراهم شود. صداپیشه «دیبى» در مجموعه پرطرفدار «کاله 
قرمزى» جواب این اعتماد را به خوبى پس داد و سیمرغ روى شانه هاى 
شکیبا نشســت تا در نخســتین تجربه جدى و نقش اول سینمایى، 

نخستین و البته مهمترین جایزه سینمایى اش را به چنگ آورد. 
با این حال آیا حضور او ادامه پیدا خواهــد کرد؟ او که در مصاحبه اى 
دلیل حضورش در تلویزیون را متفاوت بودن ســریال «لیسانســه 
ها» دانســته و  نقش «حبیب» را به قدرى دوست داشته که 
نتوانســته آن را به دیگرى بدهد؛ حــاال که نامش در 
فهرست موفق ترین بازیگران سینما و تلویزیون و 
تئاتر ثبت شده، باز در فصل جدید این مجموعه 
حضــور دارد، یا انتخاب هاى خــود را محدود 
مى کند؟ البته اگر حضور پیدا نکند امیر کاظمى 
که کاراکتر «مازیــار» در «لیسانســه ها» را 
ایفا مى کند، بــه آرزوى خود که حذف شــکیبا 
از این سریال هست مى رســد! او به شوخى گفته 
بازى هاى  شکیبا همیشه شگفت زده اش کرده تا جایى 
که بعضى وقت ها دلش مى خواهد از شدت هیجان او 
را خفه  کند! کاظمى در صفحه شــخصى خود 
در اینســتاگرام متنى براى هوتن شکیبا 
نوشته است: «به نظرم بازیگر اگر از 
یه حدى بهتر بــازى کنه، ارزش 
زنده موندن نداره! چون بازى 
بقیه همکارانش رو زیر سئوال 
مى بره! دقیقاً همین حس رو 
به کاظم ســیاحى هم دارم 
امــا انگار در هــدف اصلى 
جفتمون اولویــت با حذف 

هوتن شکیباست!»

رضا کیانیان براى مردم ایران فقط یک بازیگر نیســت، 
او در همه این ســال ها ســعى کرده در قبال جامعه اش 
شهروندى مسئول باشد. شهروندى که برایش آنچه در 
اطرافش رخ مى دهد اهمیت دارد. از آب دریاچه ارومیه 
گرفته تا جنایت سیستان و بلوچستان. «خبرآنالین» با 
این بازیگر مشهور گفتگویى انجام داده که او در بخشى 
از این گفتگو به على نصیریان و سیمرغى که این هنرمند 
پیشکسوت از جشنواره فیلم فجر گرفته اشاره کرده است. 

این بخش از اظهارت او را مى خوانید: 
جایگاه آقــاى على نصیریــان در هنر نمایــش ایران، 
چه تئاتر، چه تلویزیــون و چه ســینما، جایگاه خاصى 
اســت و هیچکس نمى تواند جاى ایشــان را بگیرد. در

 سال هاى دهه 40 که دوران نوزایى نمایش ملى ایران 
بود و هنرمندان و نظریه پردازان هنر نمایش  مى خواستند 
هنر نمایش ایرانى را براســاس داســتان ها، ادبیات و 
فرهنگ ایران بازســازى کنند، ایشان یکى از مهمترین 
هنرمندان و نظریه پردازان بودند؛ نمایشــنامه نوشــتند 

و روى صحنه بردنــد که این جریان را قوت بخشــید. 
در کنار آقــاى بیضایى و خیلى از اســاتید دیگر. جایگاه 
ایشان در هنر تئاتر جایگاه بســیار ویژه و باالیى است. 
در پیشــبرد هنر تئاتر و بومى کردن آن، نوع بازیگرى، 
نوع کارگردانى، نوع نمایشنامه نویسى و...  ورود ایشان 
به سینما قبل از انقالب بود و با موج نوى سینماى ایران 
همراه شدند. با فیلم هاى «گاو» و «پستچى». اینکه چرا 
آقاى نصیریان تا حاال ســیمرغ نبرده، مثل این است که 
بپرسید چرا «اسکورسیزى» فقط یک اسکار برده؛ مگر 
اسکورســیزى جایگاه کمى دارد؟ او نــوع نیویورکى و 
هالیوودى سینماى آمریکا را متحول کرده و از بزرگ ترین 
کارگردان هاى معاصر آمریکاست. چرا فقط یک اسکار 
برده؟ کسان دیگرى هستند که جایگاه او را ندارند ولى 
چندین اسکار برده اند. آیا اسکار ســهل انگارى کرده؟ 
این یک اتفاق و یک ســلیقه است. بسیارى از فیلم هاى 
اسکورسیزى از قدیم االیام فیلم هاى بزرگى بودند. همه 
جهان مى دانند. باید بگوییم داوران جشــنواره فجر در 

طول تمام این سال ها قدر آقاى نصیریان را نمى دانستند؟ 
چرا مى دانستند و ارادت هم داشتند ولى اینکه چرا آقاى 
نصیریان ســیمرغ نمى برد به یک اتفاقــات لحظه اى 
مربوط مى شــود. آقاى نصیریان قبل از انقالب هم در 
سینما بودند. مگر فیلم «پستچى» بد است؟ مگر ایشان 
بازى بدى کردند؟ بازى اش درجه یک بود. اما چرا جایزه 
نبردند؟ باز هم به اتفاقاتى کــه در آن زمان و آن لحظه 
تاریخى اتفاق مى افتد برمى گردد. من اگر جاى داوران 
جشنواره فجر امسال بودم براى یک عمر فعالیت هنرى 
به ایشــان یک جایزه ویژه و ســیمرغ مى دادم. امسال 
جایش بود که این کار را انجام بدهنــد. حاال اینکه چرا 
نشده، من که در هیئت داوران نبودم،  هیئت داوران هم 
هزار گرفتارى و مکافات داشــته. هیئت داوران امسال 
اکثرشان آدم هاى موجهى بودند. من نمى توانم جاى آنها 
تصمیم بگیرم چون جاى آنها نبودم. همینطور از دور مى 
گویم اگر بودم شاید این کار را مى کردم چون نمى دانم 

اگر در آن مخمصه قرار مى گرفتم چه اتفاقاتى مى افتاد.

رضا کیانیان:

جاى داوران بودم به على نصیریان 
جایزه یک عمر فعالیت مى دادم
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سریال «لح
در این سر

درخشش ناصر سجادى حسینى در «لحظه گرگ و میش»

بازگشت جواد عزتى و امیر جعفرى
در ادامه فیلمبردارى «مجبوریم»، تازه ترین فیلم رضا 
درمیشــیان، ژاله علو از چهره هاى ماندگار تئاتر، سینما 

و دوبالژ ایران در این فیلم ایفاى 
نقش مى کند.

از شــاخص  ترین بــازى هاى 
ژاله علو مى تــوان به هنرنمایى 
در نقش «خالــه لیال» مجموعه 
تلویزیونــى «روزى روزگارى»، 
سریال «امیرکبیر» و فیلم هاى 
«میهمــان مامــان» (داریوش 
مهرجویى)، طوقى، قلندر (على 

حاتمى)، گرگ ها، مختارنامه، مســافر رى و آدم برفى 
(داود میرباقرى)، سلطان (مسعود کیمیایى)، روز واقعه 

(شهرام اسدى) اشاره کرد.
فاطمه معتمدآریــا، بهمن فرمان آرا، نــگار جواهریان، 
پارسا پیروزفر، پردیس احمدیه، 
مجتبى پیــرزاده، بابک کریمى، 
رضا بهبودى، پریوش نظریه و... 

بازیگران «مجبوریم» هستند.
«مجبوریم» پنجمین فیلم بلند 
سینمایى رضا درمیشیان پس از 
«بغض»، «عصبانى نیســتم!»، 
«النتورى» و فیلــم به نمایش 
درنیامده «یواشــکى» اســت 
که به تهیه کنندگى و ســرمایه رضا درمیشــیان تولید

 مى شود.

ژاله علو را هم «مجبور»کردند!
بعد از مشخص شدن عدم حضور «بن افلک» در فیلم 
سینمایى جدید «بتمن» به دلیل سن باالى او، شایعاتى 

درباره جانشین او منتشر شد.
جدیدترین شــایعه  ایفاى این 
نقش توسط «آرمى همر» است 
که تمامى شروط  الزم سازندگان 
این فیلم از جمله جوان بودن و 
بازى نکردن نقش ابرقهرمانى 
در گذشــته را داراست. در سال 
2007 قرار بود که «آرمى همر» 
براى ایفاى نقــش «بتمن» در 

فیلم «لیگ عدالت؛ مرگبار» انتخاب شد اما این اتفاق 
نیافتاد.

«آمبرتو گونزالس»، از مجریان برنامه «اخبار فیلم هاى 
دى سى» اعالم کرد که هنوز نام مشخصى براى این 
نقش در نظر گرفته نشده است 
اما این به معنى آن نیســت که 
کارگردان این فیلــم و کمپانى 
«برادران وارنــر» هیچ ایده اى 

براى بازیگر این نقش ندارند.
خیلى از طرفــداران آرمى همر 
معتقد هستند که او تنها دوسال 
از سن اعالم شــده براى نقش 
«بتمن» بزرگ تر اســت؛ نباید 
شایستگى ها و شــباهت هاى این بازیگر به بن افلک 
براى ایفاى این نقش را قربانى این اختالف ناچیز کرد.

چه کسى نقش جدید «بتمن» را بازى مى کند؟

هرچند هنوز یک ماه تا نوروز باقى مانده اســت و الاقل باید دو 
هفته اى صبر کنیم تا فیلم هاى اکران نوروز به طور رسمى اعالم 
شوند ولى به مانند هر سال قرائن حکایت از چینش تقریبى فیلم 
هاى اکران نوروز دارد. مانند ســال 96 در سال آینده هم هفت 
سرگروه سینمایى خواهیم داشت و متعاقب آن هفت فیلم در اکران 

نوروزى روى پرده خواهند رفت.
اگر در نظر بگیریم که اکران نوروز با ترکیبى از فیلم هاى کمدى، 
ملودرام و ارگانى چیده خواهد شــد و البته سهم پخش کنندگان 
متنفذ در اکران هم رعایت شود به یک فهرست نهایتًا ده فیلمه 

براى اکران نوروز مى رسیم.
«رحمان 1400» منوچهر هادى، «چهار انگشت» حامد محمدى، 
«ژن خوك» سعید ســهیلى و «زندانى ها»ى مسعود ده نمکى 
چهار کمدى هستند که به عنوان گزینه هاى اصلى اکران نوروز 

به شمار مى روند.
«مترى شیش و نیم» سعید روســتایى، «درخونگاه» سیاوش 
اسعدى، «کار کثیف» خسرو معصومى، «شبى که ماه کامل شد» 
نرگس آبیار و «ماجراى نیمروز: رّد خون» محمدحسین مهدویان 
نیز فیلم هاى غیرکمدى هســتند که نامشــان به عنوان گزینه 
اکران نوروز شنیده شده و از فیلم هاى حاکمیتى تا ملودرام هاى 

اجتماعى سرراست را شامل مى شوند.
در بین این فیلم ها، سه فیلم «زندانى ها»، «رد خون» و «شبى که 
ماه کامل شد» را مى توان فیلم هاى ارگانى اکران نوروز دانست. 
«زندانى ها» را هرچند مسعود ده نمکى با سرمایه شخصى ساخت 
ولى در نهایت به سازمان اوج واگذار شد و با پخش حوزه هم روى 
پرده خواهد رفت. «رد خون» هرچنــد از جوایز اصلى فجر چیز 
دندانگیرى نصیبش نشد ولى با حمایت مســتقیم فارابى و پیام 
رسانى منســوب به همراه اول مخابرات تولید شده و «شبى که 
ماه کامل شــد» نیز گزینه مطلوب هیئت داوران جشنواره فجر 

بوده است.

پیمان پورمقیمى، تهیه کننده برنامه تلویزیونى «هوش برتر»، درباره 
پخش سرى جدید این برنامه تلویزیونى اظهار کرد: هم اکنون سرى 
جدید «هوش برتر» در حال برگزارى آزمون از شرکت کنندگان دو 
فصل گذشته است و احتماًال سرى جدید را تا اردیبهشت ماه روى 

آنتن خواهیم برد.
وى در ادامه بیان کــرد: در حال حاضر آزمون اولیــه الکترونیکى 

شرکت کنندگان انجام شده و تا ده روز دیگر بخش دوم این آزمون 
بین شرکت کنندگان فصل اول و دوم برگزار خواهد شد. پورمقیمى 
با بیان اینکه ســرى جدید این برنامه ماه رمضان سال آینده پخش 
خواهد شد،گفت: ما آماده ســاخت این برنامه هستیم چراکه دکور، 
آیتم ها و تمامى مسابقه طراحى شده است و فقط باید شرکت کننده ها 

در استودیو حاضر شوند.

فهرست اولیه اکران نوروز 
اعالم شد

سرى جدید «هوش برتر» در رمضان 98 برنده سیمرغ همچنان به «لیسانسه ها» فکر مى کند؟

کیانوش عیارى، فیلمساز برجسته ایرانى که از میانه سال 96 ساخت 
سریال «87 متر» را آغاز کرده است در گفتگو با «پانا» درباره پیشرفت 
پروژه گفت: هنوز مشغول فیلمبردارى هستیم و زمان پایان فیلمبردارى 
مشخص نیســت. وى ادامه داد: این روزها در لوکیشنى در مناطق 

قدیمى تهران محله امامزاده یحیى(ع) مشغول کار هستیم.
عیارى که در دهه 80 ســریال «روزگار قریب» را براى 
شبکه 3 سیما ساخته است با اشاره به تولید موسیقى متن 
سریال «87 متر» گفت: موسیقى متن سریال را آقاى امید 
رئیس دانا خواهند ســاخت که البته کار ساخت موسیقى 
هنوز شروع نشده است. امید رئیس دانا ساخت موسیقى 
متن فیلم  سینمایى «ابد و یک روز» به کارگردانى سعید 
روســتایى را در کارنامه هنرى خود دارد. وى پیش تر در 
مجموعه «هزاران چشم» با عیارى همکارى داشته است.

مجموعه تلویزیونى «87 متر» کارى از گروه فیلم و سریال 
شبکه یک سیماســت که در 40 قسمت 45 دقیقه اى در 

دست تولید است و قرار است سال 98 روانه آنتن شود.
داستان سریال یک درام اجتماعى و درباره دو خانواده به نام پوردورانى و 
خلیلى است. «علیرضا پوردورانى» به همراه همسر، دو دختر و پسرش 
خانه اى را از یک فروشنده به نام «فرج ناصرى» خریدارى مى کنند اما 
روز اسباب کشى متوجه مى شوند که خانه به فرد دیگرى به نام «رجب 
خلیلى» فروخته شده است. رجب به همراه پسر، همسر و دو دخترش 

صبح زودتر از پوردورانى ها به خانه رسیده اند و وسایلشان را در خانه 
گذاشته اند اما با رســیدن خانواده پوردورانى، ماجراى کالهبردارى 
مشخص مى شود. قصه «87 متر» از کشش فوق العاده اى برخوردار 

است که بیش از 30 لوکیشن در تهران دارد.

على دهکردى، ابوالفضل پورعرب، مهران رجبى، فریبا کامران، نازنین 
فراهانى، هدى زین العابدین، دیبا زاهدى، الهه خادمى، ملیکا نصیرى، 
نیما نورى زاده، ســحر عبداللهى و محمد بحرانى از بازیگران سریال 

«87 متر» هستند.
نام سریال در ابتدا «88 متر» بود که بعدها به صالحدید رسانه ملى به 

«87 متر» تغییر یافت.

چه خبر از «87 متر»

محیا حمزه 

 مى شود بیشتراز اینکه بیننده حواسش به داستان
یتم اصلى داستان  را در بر مى گیرد باشد، 

ى و توجهخاص به موضوعات حاشیه اى 
ى سریال و هدف کارگردان و نویسنده 
 مى توان گفت سروش صحت تنها 

 طالیى کمدى در تلویزیون است. 
صحبت رضــا جودى، تهیــه کننده 
ره حضور بازیگران فصل هاى قبل 
 این ســریال؛ تمام بازیگران اصلى 
 در  فصل جدید حضورخواهند داشت.

یزیون هوتن شکیبا را در نقش «حبیب» 
سه ها» به خوبى مى شناسند 

براى عالقه مندان 
ه شــده است اما 
ــینما خاطرات 
ر شکیبا بر پرده 
 شکیبا امسال 
گــر در جمع 
ـیمرغ  سى و 

جشنواره 
 حضور
زى او 

حبیب را به قد ها دانســته و  نقش 
نتوانســته آن را به دیگرى بده
فهرست موفق ترینبازیگر
ثبت شده، باز در فص تئاتر
حضــور دارد، یا انتخاب
مى کند؟ البته اگر حضور
که کاراکتر «مازیــار»
ایفا مى کند، بــه آرزوىخ
از این سریال هست مى رسـ
بازى هاى  شکیبا همیشه شگفت
که بعضى وقت ها دلش مى خو
را خفه  کند! کاظمى درص
در اینســتاگرام مت
نوشته است: «
یه حدى به
زنده مو
بقیه هم
مى بر
به کاظ
امــا
جفتم
هوتن
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احمد خلیلى

 حمید رضى

قطعًا یکى از کلیدهاى صعــود ذوب آهن به مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان که باعث عصبانیت و آه و ناراحتى قطرى ها شد رشید 

مظاهرى بود.
گلر ذوبى ها توانست نقش خود را به بهترین نحو ایفا کند. گلر جام 
جهانى رفته سبزپوشان با پنج سیو موفقى که در کارنامه خود در 
دیدار ذوب آهن- الغرافه ثبت کرد توانست یاران منصوریان را در 

جام نگه دارد.
همانطور که پیش از دیدار اخیر ذوبى ها در لیگ قهرمانان آســیا 
پیش بینى مى شد، رشــید مظاهرى توانســت خود را به عنوان 
بهترین بازیکن دیدار سخت ذوبى ها در ورزشگاه ثانى بن جاسم 

معرفى کند.
رشید که در دیدار قبلى ذوبى ها برابر حریف کویتى نیز 120 دقیقه 
دروازه خود را بسته نگه داشت و به نوعى اولین کلین شیت خود را 
در این رقابت ها رقم زد در حالى درون دروازه یاران منصوریان قرار 
گرفت که به خوبى مى دانست مهدى طارمى زهردارتر از همیشه و 
در اوج آمادگى در انتظار حریف آسیایى الغرافه است تا با بازى مؤثر 
و احتمالى خود موجبات صعود تیمش را باعث شود که البته یک 
بار نیز توانست دروازه ذوبى ها را باز کند. دوگل حریف قطرى در 
نیمه اول، ذوبى ها و مظاهرى را به عنوان بازنده به رختکن فرستاد.

اما در نیمه دوم اتفاقات به گونه اى دیگر و به سود گلر مطرح ذوبى ها 
و البته سبزپوشان پیش رفت. مظاهرى که در نیمه اول دوبار دروازه 
خود را باز شده دید در نیمه دوم توانست بسیارى از حمالت حریف 

را خنثى کند تا گل هــاى زده بازیکنان این 
تیم به هدر نرود و در نهایت کامبک رؤیایى 

اصفهانى ها را به دنبال داشته باشد.
رشید در نیمه دوم این دیدار توانست پنج سیو 

دیدنى از خود به نمایش بگذارد و تماشا گران 
این دیدار را مبهوت حرکات خود کند. مظاهرى 

در ســیوهاى فوق العاده خود یک بار ضربه 
هوشمندانه مهدى طارمى را از روى خط 

دروازه دفع کرد و به نوعى با دفع یکى 
از آخرین خطرات بازى، تیمش را در 
لیگ قهرمانان آســیا نگه دارد و به 

مرحله گروهى برساند.
در پایان دیدار نیز مســئوالن برگزار 

کننده دیدار دو تیم ذوب آهن و الغرافه، 
عملکرد خیره کننده مظاهرى را مورد نظر 
قرار دادند و او را به عنوان بهترین بازیکن 

این دیدار حساس انتخاب کردند.
گلر بى ادعــاى ذوب آهنى هــا، در لیگ 
قهرمانان 2018 نیز توانست بود با حراست 

از دروازه تیمش، رکورددار بیشترین سیو شود 
و در این آیتم خود را سرآمد تمامى دروازه بان هاى 

حاضر در رقابت ها معرفى کند. او باعث شد تا قطرى ها حسابى از 
دست او عصبانى باشند و حسرت داشتن چنین گلرى را بخورند.

الغرافه عصبانى از عملکرد درخشان گلر ذوب آهن

از رشید ناراحت بشید! 
ى زده بازیکنان این 
یت کامبک رؤیایى

اشته باشد.
دار توانست پنج سیو 

بگذارد و تماشا گران 
کند. مظاهرى اتخود
خود یک بار ضربه ه

ى را از روى خط 
ىىىىىىیکى ى با دفع
ر درر  تیمش را
گه دارد و به

ئوالن برگزار 
 آهن و الغرافه، 
هرىرا مورد نظر

ن بهترین بازیکن 
ب کردند.

هنى هــا، در لیگ 
ست بود با حراست 

بیشترین سیو شود  ر
مد تمامى دروازه بان هاى 

ىکند. او باعث شد تا قطرى ها حسابى از
 حسرت داشتن چنین گلرى را بخورند.

ی  علیرضا منصوریان پس از مدت ها لذت کامبک را براى فوتبال 
ایران به ارمغان آورد.

 علیرضا منصوریان، سرمربى ذوب آهن  موفق شد با تیمش 
نمایش خوبى ارائه دهد و شکســت 2 بر صفر در قطر مقابل 
الغرافه را به برترى 3-2 تبدیل کند و یکى از سهمیه هاى ایران 

در لیگ قهرمانان آسیا را پس بگیرد.
ذوب آهن که در فصل هجدهم شرایط خوبى در لیگ برتر ندارد 
و برخالف فصل گذشــته، به جاى باالى جدول در رتبه هاى 
پایین جدول ســپرى مى کند، پس از جدایى نمازى و آمدن 
منصوریان هم تغییرى در نتایجش حاصل نشد و در شرایطى 

به پلى آف لیگ قهرمانان آسیا رفت که کمتر کسى شانسى 
براى دفاع از سهمیه ایران برایش قائل بود.

بازى سخت با الغرافه در قطر چالش بزرگى 
براى ذوبى ها بود و عقب افتادن دو گل در 
نیمه نخست هم مزید بر علت شد تا همه 
کار نماینده اصفهان را تمام شده بدانند و 

منتظر خداحافظى آنها با آسیا باشند.
با وجود این، نیمــه مربیان 

براى منصوریان و شاگردانش فرصت تازه اى براى برگشت 
بود، براى تیمى که دیگر چیزى براى از دســت دادن نداشت 
و انتحارى حمله کرد تا به نتیجه رســید و سه بار رسیدن به 
دروازه حریف بــراى صعود کار راحتى نبــود ولى ذوبى ها از 

پسش بر آمدند.
این نتیجه به نوعى بازگشــت باشــکوه على منصور به لیگ 

قهرمانان آسیا پس از وداع تلخش بود.
خرداد 96 بود که اســتقالل با منصوریان به امارات سفر کرد 
تا بازى برابر العین را برگزار کند. در ظاهر همه چیز خوب بود 
و برترى یک بر صفر در دیدار رفت در آزادى شــرایط را براى 
صعود مهیا کرده بود ولى اوضاع سخت تر از آن چیزى که به 

نظر مى رسید پیش رفت.
بهترین روز العین با بدترین روز استقالل همزمان شد تا یک 
فاجعه در امارات رخ دهد و شکســت سنگین 6 بر یک 
دیگر جایى براى دفاع نگذاشــته بود. کار استقالل با 
آسیا تمام شده بود و کار منصوریان با استقالل،  اگرچه 
على منصور در تیم ماند و فصل بعد را هم تا هفته ششم 
روى نیمکت تیمش بود ولى به عقیده خیلى ها، کلید 
جدایى او از تیم محبوبش از همان دیدار و همان نتیجه 

شکل گرفت.
پایان مغموم و نــا امید کننــده براى 
منصوریان، بازگشــت باشکوهش را 
رقم زد و فریم هــاى متفاوتى که از 
او به ثبت رسید نشان از حس و حال 
خوب یک کامبک رؤیایى مى دهد. 
حاال باید ذوب آهن در لیگ 
هم خود را پیدا کند و 
از رده هاى پایین 
جدول فاصله 

بگیرد.

 الغرافه در پلى آف لیگ قهرمانان آســیا با وجود اینکه در خانه با دو گل 
از ذوب آهن پیش افتاد اما در نیمه دوم سه گل دریافت کرد تا شکستى 
تلخ را متحمل شود و از صعود به مرحله گروهى بازبماند. با این شکست 
شرایط براى سرمربى الغرافه بســیار سخت شد تا جایى که رسانه هاى 

قطرى از احتمال اخراج او سخن به میان آوردند.
روزنامه استاد الدوحه نوشت که روز هاى کریستین گورکف در الغرافه در 
حال تمام شدن است و به نظر مى رسد که او روز هاى پایانى خود را پشت 
سر مى گذارد. با توجه به ناکامى الغرافه در لیگ قهرمانان آسیا و البته لیگ 
ستارگان قطر در فصل جارى سران باشگاه به دنبال پایان همکارى با 

کریستین گورکف هستند.
استاد الدوحه از حبیب صادق تونسى به عنوان جدى ترین گزینه هدایت 
الغرافه سخن به میان آورد. مهدى طارمى، بازیکن ایرانى در الغرافه بازى 
مى کند. او تا پایان فصل با این تیم قطرى قرارداد دارد و به احتمال خیلى 

زیاد در پایان فصل از تیم جدا شود.

مدافع چپ تیم پرسپولیس در خصوص بازى با پدیده و اتفاقات 
آن به اظهار نظر پرداخته است.

شــایان مصلح در گفتگویى در خصوص دیدار با پدیده در جام 
حذفى اظهار کرد: بازى بســیار سختى بود، همانطور که دیدید 
120 دقیقه طول کشید. خوشبختانه توانستیم از پدیده گذر کنیم 
و به سپاهان برسیم امیدوارم سپاهان را هم شکست دهیم و در 
فینال بتوانیم با پیروزى مقابل داماش قهرمان جام حذفى شویم.

مصلح در خصوص صحنه گل پدیده و اینکه چرا نتوانست از گل 
شدن توپ جلوگیرى کند گفت: من تالش زیادى کردم اما به 
توپ نمى رسیدم. خواستم با پاى راست به توپ ضربه بزنم که 
آن هم نشد و وقتى خواستم با پاى چپ توپ را دفع کنم به آن 
نرسیدم  و توپ وارد دروازه شد. گل هم به نام بازیکن آنها ثبت 

شد و این نشان داد که من به توپ نرسیدم.
مدافع چپ تیم پرســپولیس درباره گلى که بــه پدیده زد نیز 
تصریح کرد: خدا را شکر مى کنم که توانستم اولین گلم را براى 
پرسپولیس به ثمر برسانم. با ضربه سر گل زیاد زده بودم ولى در 
باز ى هاى این فصل نتوانسته بودم براى پرسپولیس گلزنى کنم 
و اولین بار بود که با ســر براى پرسپولیس در بازى هاى رسمى 
گلزنى مى کردم. معموًال وقتى در ضربات ایستگاهى جلو مى آیم 

مى توانم تأثیرگذار باشم.
مصلح در خصوص پیشــرفت خود در نیم فصــل دوم عنوان 
کرد: فکر مى کنم دلیل این پیشــرفت این اســت که تا حدود 
زیادى اعتماد به نفس خودم را به دست آوردم و آن را باال بردم. 
دلیل دیگرش هم این است که من به صورت مداوم در ترکیب 
پرسپولیس قرار مى گیرم و از شــرایط خودم مطمئن هستم به 

همین دلیل مى توانم کیفیت خود را نشان دهم.
گلزن پرسپولیس در مقابل پدیده در مورد اینکه رقابت در سمت 
چپ پرسپولیس چقدر در پیشرفت او تأثیرگذار بوده است گفت: 

به نظر من بازیکن باید خودش کیفیت اصلى خودش را نشان 
دهد و داشتن رقیب دلیلى بر پیشرفت نیست. بازیکن اگر بتواند 
اعتماد به نفس خود را باال ببرد مى تواند بســیار خوب در زمین 
مسابقه حاضر شــود و نمایش خوبى داشته باشد. من در بخش 
هجومى به دلیل پا هاى بلندى که دارم مى توانم تأثیرگذار باشم 
و پنالتى بگیرم. البته این بلندى پا ســختى خودش را دارد. این 
موضوع هم به دلیل آن است که من ســالن بازى مى کردم و 
این سالن بازى کردن کمک کرده که بتوانم از نظر تکنیکى در 

شرایط خوبى باشم.
وى در خصوص اینکه کم کم به آن بازیکن سابق که در سپیدرود 
کیفیت خود را نشان مى داد نزدیک شده تصریح کرد: کم کم دارم 
به آن شــرایط آرمانى نزدیک مى شوم. سبک بازى من طورى 
اســت که باید در رفت و آمد باشم و بیشتر در کارهاى هجومى 

شرکت کنم. خدا را شکر توانسته ام اعتماد به نفس خودم را به 
دست بیاورم و نمایش هاى بهترى از خود نشان بدهم.

مدافع چپ پرســپولیس در خصوص هجمه هاى به وجود آمده 
علیه تیم پرســپولیس در روزهاى اخیر نیز گفــت: این اتفاق، 
اتفاق تازه اى نیســت و ما با آن بیگانه نیســتیم. ما در سه جام 
حضور داریم و امیدوارم بتوانیم دو جام از این سه جام را کسب 
کنیم. ما خودمان را براى همه چیز آماده کرده ایم و امیدوارم دل 

هوادارانمان را شاد کنیم.
مصلح در مورد دیدار آینده با نفت مســجد سلیمان اضافه کرد: 
بازى بسیار ســختى را داریم زیرا مسجد سلیمان تیم محترم و 
سختکوشى است که در زمین خود بسیار خوب عمل مى کند اما 
ما هم مى رویم تا با کســب پیروزى خود را در کورس قهرمانى 

نگه داریم و هوادارانمان را شاد کنیم.

 با برنامه ریزى سازمان لیگ، قرار شد بعد از اتمام دیدار هاى لیگ برتر، 
دوباره به جام حذفى برگردیم و نیمه نهایى حساس و نفسگیر سپاهان 
و پرسپولیس در اصفهان را شاهد باشیم. دیدارى که برنده آن به فینال 

مى رود تا حریف داماش گیالنیان شود.
در همین راستا، ســعید فتاحى رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ 
اعالم کرد بازى نیمه نهایى باید روز 3 خرداد برگزار شود. همین امر، 
سر و صداى هواداران پرسپولیس را در فضاى مجازى در آورد، زیرا آنها 
معتقدند، عدالتى وجود ندارد، چون پرسپولیس مجبور است تنها سه 
روز زمان استراحت، ریکاورى و تمرین داشته باشد اما سپاهانى ها هفت 
روز مهلت دارند تا روند آماده ســازى شان قبل از بازى با پرسپولیس 
را کامل کنند. از ابتداى ایــن فصل، کادرفنى و مدیریتى باشــگاه 
پرسپولیس نسبت به برنامه ریزى سازمان لیگ شکایت و اعتراض

 داشتند.

کاروان سبزپوشان اصفهانى دیروز دوحه را به مقصد نصف جهان ترك 
کرد تا بعد از استراحتى کوتاه از روز پنج شنبه(امروز) براى رویارویى با 

استقالل استارت بزند.
 ذوب آهن که بعد از کامبک فوق العاده مقابله الغرافه قطر و شکست 
دادن این تیم با نتیجه 3 - 2 در پلى آف لیگ قهرمانان آسیا به مرحله 
گروهى این رقابت ها صعــود کرد تا بار دیگر طعــم حضور در این 

رقابت ها را بچشد، دیروز به اصفهان بازگشت.
 شــاگردان على منصوریان در بازگشــت به نصف جهــان، پس از 
ریکاورى سبک از امروز براى دیدار عقب افتاده خود با تیم استقالل 
تهران از هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال کشور آماده مى شوند تا بعد از 

مدت هاى طوالنى طعم پیروزى در لیگ برتر را نیز بچشند.
دیدار معوقه تیم هاى ذوب آهن و استقالل تهران روز یک شنبه 5 اسفندماه 

از ساعت 18 و 30 دقیقه در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود.

هر سه داور بازى هاى مرحله گروهى تیم ذوب آهن در آسیا 
از شرق آسیا هستند.

تیم ذوب آهن با پیــروزى مقابل الغرافه جــواز صعود به 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا را گرفــت و اکنون با 
تیم هاى الوصــل، الزورا و النصر دیــدار خواهد کرد. بازى 
هاى ذوب آهن از روز 13 اســفند آغاز مى شود و نخستین 
بازى مقابل الزورا در فوالدشــهر خواهد بود. آنها همچنین 
در بازى دوم در زمین بــى طرف مهمــان النصر خواهند

 بود.

 نکته جالب اینکه هر ســه بازى تیم ذوب آهن در دور رفت 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان را داوران شرق آسیایى سوت 
خواهند زد. اولین بازى را فو مینــگ چینى داورى مى کند، 
بازى دوم به لیو کوك مان از هنگ کنگ ســپرده مى شود و 
بازى سوم هم با سوت یوداى یاماموتو ژاپنى انجام خواهد

 شد.
 تیم ذوب آهن این فصل جزو تیم هــاى ضرر دیده فوتبال 
ایران از داورى بوده و حاال امیدوار است در لیگ قهرمانان 
آســیا و همچنین ادامه بازى هاى لیگ، به نتایج مورد نظر 

برسد.
 لیست بازى هاى دور رفت تیم ذوب آهن در آسیا:

دوشنبه 13 اسفند:
ذوب آهن - الزورا/ داور: فو مینگ (چین)

دوشنبه 20 اسفند:
النصر عربستان - ذوب آهن/ داور: لیو کوك مان (هنگ کنگ)

دوشنبه 19 فروردین:
الوصــل امــارات - ذوب آهــن/ داور:  یــوداى یاماموتو

 (ژاپن)

داوران
 ذوب آهن 

همه از 
شرق

داور
 ذوب
همه
شر

ى ی ر ر و ل یجش ر ییرى م ن وری
به پلى آف لیگقهرمانان آسیا رفت که کمتر کسى شانسى

براى دفاع از سهمیه ایران برایش قائل بود.
بازى سخت با الغرافه در قطر چالش بزرگى 

عقبافتادن دو گل در براى ذوبى ها بود و
نیمه نخست هم مزید بر علت شد تا همه 
کار نماینده اصفهان را تمام شده بدانند و 

منتظر خداحافظى آنها با آسیا باشند.
با وجود این، نیمــه مربیان 

نچیزى ز ر ع و ى و بو ر هی و
نظرمى رسیدپیشرفت.

بهترین روز العین با بدترین روز استقاللهمزمان شد تا
6فاجعه در امارات رخ دهد و شکســت سنگین 6 بر
دیگر جایى براى دفاع نگذاشــته بود. کار استقال
آسیا تمام شده بود و کار منصوریان با استقالل،  اگر
على منصور در تیم ماند و فصل بعد را هم تا هفته ش
ک روى نیمکت تیمش بود ولى به عقیده خیلى ها،
جدایى او از تیم محبوبش از همان دیدار و همان نتی

شکل گرفت.
پایان مغموم و نــا امید کننــده بر
منصوریان، بازگشــت باشکوهش
رقم زد و فریمهــاى متفاوتى ک
ح او به ثبت رسید نشان از حس و
خوب یک کامبک رؤیایى مى د
حاال باید ذوب آهن در ل
هم خود را پیدا کن
از رده هاى پا

جدول فاص
بگیرد.

حاال وقت خیزش است

ذوب آهن، گور گورکف را کند!

دور تازه غر زدن پرسپولیسى ها

 حاال نوبت استقالله

ســایت نیجریــه اى شــروع خوب 
کریســتین اوســاگونا را در تیم ذوب 
آهن ســتود. به گزارش ایسنا و به نقل از 
footballlive، تیم فوتبال ذوب آهن توانست 

برابر الغرافه شکست 2 بر صفر را با برد 3 بر 2 عوض کند و راهى مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان شود.

کریستین اوساگونا مهاجم نیجریه اى در دومین دیدار خود در این تیم 
موفق شد در دومین دیدار آسیایى خود در این تیم باز هم گلزنى کند و آغاز 
کننده یک کامبک شیرین باشد. او البته در لیگ برتر نیز در یک دیدار 

براى تیمش به عنوان بازیکن جانشین به زمین بازى آمد.
اوساگونا با گلزنى برابر الکویت و در ادامه الغرافه باعث شد تا تیمش راهى 

مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا شود.

جمعه 26 بهمن 1397 قطعًا یکى از باشــکوه تریــن روزهاى تاریخ براى 
طرفداران پرشور تراکتورسازى خواهد ماند. آنها عالوه بر اینکه یک بازى 
حساس 6 امتیازى را در رقابت براى حرکت به صدر جدول بردند، توانستند با 
استقبالى کم نظیر، رکورد حضور بیشترین تعداد تماشاگر طرفدار یک تیم در 

ورزشگاه در لیگ برتر را بشکنند.
استقبال طرفداران تراکتورسازى از بازى این تیم برابر استقالل آنقدر جذاب 
و شگفت انگیز بود که بسیارى از رسانه ها و صفحات اجتماعى بین المللى 
پرطرفدار فوتبال با تعجب به بازتاب این رویــداد پرداختند.  این بازتاب ها 
درحالى اتفاق افتاد که بعضى از این رســانه ها بــراى اولین بار یک رویداد 
فوتبالى از ایران را با میلیون ها بازدیدکننده از سراسر جهان پوشش مى دادند.
این تصاویر ناب در صفحات رسمى فیفا و کنفدراســیون فوتبال آسیا نیز 
پخش و منتشر شــد.  نکته جالب اینجاست که بیشــترین تصاویر پخش 
شده در رسانه هاى بین المللى از عکس هاى هوایى از ورزشگاه هست که 
توسط مهرداد نیکمرد، عکاس تبریزى به وسیله پهباد (کوادروتور) گرفته 

شده است.
 پهبادى که حتى به دلیل شرایط نامساعد جوى و باد و باران شدید دقایقى از 
مسیر خود منحرف شد و دوربین آن شکست.  البته محمدرضا زنوزى مطلق، 
مالک باشگاه تراکتورسازى در برنامه تلویزیونى «موج فوتبال» شبکه استانى 
آذربایجان شرقى «سهند»، قول داد تا هزینه هاى مربوط به این حادثه را به 

این عکاس پرداخت کند.
تصویر زیر بازتاب این اتفاق در صفحه اینستاگرام فیفاست.

بازتاب جهانى عکس هاى هوایى 
استادیوم پُرِ  تراکتور

تمجید 
از اوساگونا

آرزوى شایان مصلح

سپاهان را مى بریم و فینالیست مى شویم



0606استاناستان 3444 سال پانزدهمپنج شنبه  2 اسفند  ماه   1397

آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511862270- 97/11/14 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001444  مورخ 1397/10/30 هیات اقاى حسین اسماعیلى به شماره 
شناسنامه 5938 ملى 1282807994 صادره از اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 302/75 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 99 اصلى (سند شماره 129916 مورخ 
97/08/03 دفترخانه 30 اصفهان (مالکیت متقاضى)) واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 12/02 /1397 م 

الف: 369365 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/338
مفاد آرا

 اداره ثبت اســناد وامالك حوزه ثبت ملک شاهین شــهر - هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى - آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى
– برابرراى شــماره 13976030203500013مورخ 97/7/7هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فقاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى نعمت اله عرفانى جزى فرزندمحمدعلى 
به ش ش25صــادره ازاصفهان درقســمتى ازششــدانگ یک بــاب مرغدارى به مســاحت 
13931/95مترمربع پالك 1951فرعى از409اصلى واقع دربخش 16خریدارى مع الواســطه 
ازمالک رسمى آقاى رضا شاهرجبیان گرگابى محرزگردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شــوددرصورتى که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانندازتاریخ انتشــاراولین آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد .به فاصله 15روز بین دوانتشاررعایت گردد 
-  تاریخ انتشارنوبت اول : 97/11/17 و تاریخ انتشارنوبت دوم 97/12/2 م الف 370130 اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/11/349 
اخطار اجرایى

شماره: 217/97 به موجب رأى شماره 456 تاریخ 97/8/23 حوزه فوالدشهر شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید مهدى میرزایى تشنیزى فرزند خداداد 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تأخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت بدهى براساس شاخص 
تورم و پرداخت مبلغ 500/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان حمید باقرى فرزند قدمعلى 
نشانى: زرین شهر خ ایثارگران 2 ساختمان پویا ط همکف و پرداخت هزینه هاى اج رایى در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 استیفا 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 قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 384218 شعبه هفتم شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/100
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 961898 جلسه مزایده 
اى در روز شــنبه مورخ 1397/12/25 از ســاعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول 
محکومبه در حق محکوم له و به جهت فروش میزان شــش دانگ عرصــه یک قطعه زمین با 
کاربرى مسکونى به مساحت 160 مترمربع فاقد ســابقه ثبتى که طى قولنامه عادى به متوفى 
نعمت ا... شاهمرادى فروخته شده است و فاقد انشعابات مى باشد. واقع در ورنامخواست- بلوار 
مبارکه زرین شهر- محله ایثارگران- قطعه 26 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
375/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار 

نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبــل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده 
و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و 
برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى میتوانند در 
جلسه مزایده شرکت نمایند  که 10 درصد قیمت کارشناســى را نقدا پرداخت و در صورت برنده 
شده الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 384752 اجراى احکام مدنى دادگسترى 

لنجان /12/101
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- رضا رضایى دادخواستى به مبلغ ده میلیون 
ریال بطرفیت قدرت اله بهرامى کرکوندى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
1214/97 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 98/1/19 ســاعت 30 /8 در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 384750 

شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/102
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواســته- کالسه پرونده :97 / 712ش 10ح شــماره دادنامه :757تاریخ رسیدگى : 
25 / 12 / 97 در خصوص درخواست خواهان  خانم ســحردش فرزندعیسى به نشانى شاهین 
شــهر بلوارمنتظرى خ قائم کوثر 5غربى پ 21 به طرفیت محســن بهرامى فرزند به ش ملى 
1219440523 به نشانى مجهول المکان به  خواسته  قرارتامین خواسته معادل  مبلغ 000/000/ 
30 ریال بابت خسارت ناشى ازتصادف باتوجه به محتویات پرونده ونظریه مشورتى شورا ومالحظه 
مســتندات درخواســت خواهان وباعنایت به این که خواهان به موجب فیش سپرده به شماره 
228531مورخ 97/11/16به مبلغ 3/000/000ریال خســارت احتمالى طرف دعوى راتودیع 
نموده است لذا  درخواست وى وارد تشخیص ومســتندا به ماده 11 قانون شوراى حل اختالف 
مصوب 94/8/10وبندج ماده 108ومواد 116و117قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب درامورمدنى قرار تامین وتوقیف معادل مبلــغ 30/000/000 میلیون ریال از اموال بال 
معارض خوانده صادر و اعالم مى گردد قرار صادرهفوراابالغ وپس ازآن قابل اجراســت وظرف 
مدت ده روزقابل اعتراض دراین شعبه مى باشد. 381625/م الف مجتبى  رضوانى – قاضى شعبه 

10حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 12/103 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 96 / 802ش 5ح  شماره دادنامه 160–21 / 3 / 97 درخصوص 
دادخواســت آقاى رحمت اهللا براتى فرزند مصطفى باوکالت ســعید مهرابى کوشکى به نشانى 
شاهین شــهر خ عطار فرعى شــرقى مجتمع کوثر طبقه اول واحد 1به طرفیت آقاى على زارع 
فرزندقاسم به  نشانى مجهول المکان  به خواســته مطالبه مبلغ 157/659/310ریال وجه بابت 
فاکتور ازتاریخ 94/1/27تا95/9/27بااحتساب هزینه دادســى وتاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل 
باعنایت به دادخواســت تقدیمى واینکه خواهان اظهارداشته مبلغ فوق رابابت خریدآهان آالت 
(میلگرد وخاموت ) ازخوانده طلبکاراست وباتوجه به فاکتورهاى ارائه شده مشعر برمدیونیت آقاى 
على زارع ومصون ماندن فاکتورارائه شده ازهرگونه تعرض وشهادت شهود که داللت براستقرار 
دین برعهده خوانده داشته وبقاء اصول مستندات مذکوردر یدخواهان داللت بربقاء دین واشتغال 
ذمه خوانده واســتحقاق خواهان درمطالبه وجه آن دارد وخوانده على رغم نشــرآگهى درجلسه 
دادرسى حاضرنشــده ودفاع موجه وموثرى که موید برائت ذمه وى باشد ارائه ننموده لذا دعوى 
خواهان رامحمول برصحت تلقى ومستندا به مواد 198- 519- 522قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 157/659/310ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 
2000/741ریال بابت هزینه دادرسى  ومبلغ 5/040/000ریال حق الوکاله وکیل ونیزپرداخت 
خســارت تاخیر تادیه اززمان ابالغ دادخواســت ( 96/12/23) لغایت اجراى حکم بامحاســبه 
واحداجراى احکام مدنى صادرواعالم مى نماید درحق خواهان  صادرواعالم مى نماید .راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع وپس ازآن ظرف بیست 
روزقابل اعتراض ورسیدگى محاکم عمومى حقوقى شهرستان برخوارمى باشد-382353/م الف 

قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان برخوارطالیى/ 12/104 
 نظریه کارشناسى 

ریاست محترم شعبه 5شــوراى حل اختالف شاهین شهر - باســالم احترامابه دستورجنابعالى 
درخصوص کارشناسى پرونده کالســه 69/97موضوع دعوى بانک ملت (خواهان) به طرفیت 

آقایان علیرضامهدیان ، مهران زرگرى سامانى ، محمد شاهزیدى (خواندگان ) ، این کارشناسى 
رسیدگى هاى خودرابه شرح ذیل انجام ونتایج حاصله را جهت استحضار ودستورمقتضى تقدیم 
مى نماید : 1- موضوع دادخواست : وکیل خواهان بااســتناد به قرارداد وتعهدنامه بانکى شماره 
91882556/38باتقدیم دادخواست مورخ 97/7/11به شوراى محترم حل اختالف عنوان داشته 
بانک ملت – شعبه شاهین شهر ، مبادرت به پرداخت تسهیالت به آقاى علیرضامهدیان باضمانت 
ســایرخواندگان نموده لیکن خواندگان ازتســویه کامل بدهى خود به مبلغ 70،627،33ریال 
استنکاف نموده لذاتقاضاى محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته وخسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ دادخواست تازمان پرداخت وهزینه هاى دادرســى رادارد .2- مواردرسیدگى دراجراى 
قرارکارشناسى: دراجراى قرارکارشناسى صادره توسط مقام محترم قضایى اقدامات زیرصورت 
پذیرفت : 1-2- مراجعات بابانک ملت (واحدحقوقى ) واخذمســتندات 2-2- علیرغم پیگیرى 
انجام شــده دسترسى به خواندگان میســرنگردید لذاگزارش براساس مســتندات موجودتهیه 
گردیده است .3- 2- سایرمدارك مرتبط بااجراى قرارکارشناسى 4- رسیدگى هاى انجام شده 
: 1-4- درتاریخ 91/5/26بانک ملت – شــعبه شاهین شهرتســهیالتى درقالب عقدمشارکت 
مدنى خرید کاالولوازم خانگى بادوام ســاخت داخل – بازپرداخت تدریجى به شــماره قرارداد 
91882556/38به مبلغ 30/000/000ریال به مدت 30ماهه بااقساط ماهیانه ، نرخ سودسالیانه 
20درصد وخســارت تاخیر26درصدبه آقاى علیرضامهدیان پرداخت نموده ضمانت تسهیالت 
مذکوررا(سفته) آقایان مهران زرگرى ومحمدشــاهزیدى به عهده گرفته اند-2-4- باتوجه به 
مستندات ارائه شده پرداخت هاى انجام شده بابت تســهیالت مذکوربه شرح ذیل بوده : مبالغ 
پرداختى : 1/305/000مورخ 91/6/31-2/700/000مــورخ 91/10/2- 2/560/000مورخ 
91/10/20- 4/250/000مورخ 92/4/22- 1/300/000مورخ 92/7/27- 1/300/000مورخ 
93/9/3- 1/300/000مورخ 93/9/25- 10/000/000مورخ 94/4/16جمع 24/715/000، 
3-4- باتوجه به توضیحات فوق ، محاسبات جدول پیوست یک ودادخواست تقدیمى خواهان 
مانده بدهى خوانده تاروزتقدیم دادخواســت 96/7/11به مبلغ 33/627/070ریال ( شامل مبلغ 
17/072/401ریال بابت اقســاط معوقه ومبلغ 16/554/669ریال بابت خســارت تاخیرتادیه 
اقساط معوقه مى باشــد .5- خالصه گزارش ونتیجه گیرى : باعنایت به قرارکارشناسى صادره 
دادخواست تقدیمى وبررسى هاى انجام شده واســناد ومدارك موجود، مانده بدهى خواندگان 
( آقــاى علیرضامهدیان به عنوان دریافت کننده تســهیالت وآقایان مهران زرگرى ســامانى 
ومحمدشاهزیدى به عنوان ضامنین ) بابت تســهیالت دریافتى ازبانک ملت – شعبه شاهین 
شــهر به شــماره قرارداد 91882556/38تاروزتقدیم دادخواســت مــورخ 96/7/11به مبلغ 
33/627/070ریال مى باشد . گزارش فوق اظهارنظرکارشناســى بوده که براساس اطالعات 
موجود تهیه گردیده واتخاذ تصمیم نهایى درصالحیت وتشخیص مقام محترم قضایى مى باشد 
. باتشکر- کارشناس رسمى دادگسترى – رشته حسابدارى وحسابرسى – حسن گندم کار –م 

الف 381174 شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/ 12/105 
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1- على خلجى فرزندحسین به کدملى1159008000 به نشانى مجهول المکان 
– محکوم له : غالمرضابهرامى به کدملى 1209409372 به نشــانى خ شریفى –کاشى میبد  
- محکوم به : بموجب راى شماره 356تاریخ 97/6/31 حوزه 8شوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شعبه – قطعیت یافته است محکوم علیه  محکوم 
است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال اصل خواســته ومبلغ 500/000ریال هزینه دادرسى 
وخسارت تاخیرازتاریخ سررسیدچک 88/7/12تازمان وصول درحق محکوم له ، هزینه عملیات 
اجرایى برعهده محکوم علیه مى باشد . قاضى شعبه 8حقوقى شورا -ماده 34 قانون اجراى احکام 
: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا 
اعالم نماید . محکوم علیه ظرف مدت 30روزپس ازابــالغ اجرائیه مى تواندضمن ارائه صورت 
کلیه اموال خوددعوى اعساررااقامه تامانع بازداشت شود . 382383/  م الف شعبه 8شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر/12/106 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 397/97 ش 11ح – شــماره دادنامه : 656- 97/10/17 
خواهان حمیدرحیمى رهنانى فرزندغالمحسین به نشــانى اصفهان – رهنان خ شهید 1کوچه 
شــهیدمرتضى اکبرى – کوى 10به طرفیت على جان نثارى فرزندمرتضى به نشانى مجهول 
المکان به خواسته مطالبه وجه دوفقره چک به شماره هاى 1123316وشماره بانک توسعه تعاون 

به مبلغ 6/500/000ریال وشماره 870948عهده بانک مسکن به مبلغ 10/000/000ریال که 
جمعا 1/650/000تومان به انضمام خسارت دادرســى وتاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده 
وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسه 
رسیدگى مورخ 97/10/4وخوانده على رغم ابالغ واقعى /قانونى  درشوراحاضرنگردیده ونظربه 
این که اصل سندتجارى دریددارنده چک حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهور دراشتغال ذمه 
وى دارد ونظربه اینکه ازناحیه خوانده دلیلى که حکایت ازپرداخت وجه چک نمایدارائه نگردیده 
فلذا باتوجه به نظریه مشورتى اعضا شورابه شرح صورتجلسه مورخ 97/10/4وبااحرازاشتغال ذمه 
خوانده واستصحاب بقاى دین ومستندات به ماده 9قانون شوراهاى حل اختالف مواد310- 311- 
313ازقانون تجارت وتبصره هاى الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون 
صدورچک ومواد 198- 519- 522ازقانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 16/500/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 206/250ریال بابت هزینه 
دادرســى ومبلغ 210/000ریال  بابت هزینه الصاق تمبربه دادخواســت وضمائم آن وخسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 12/25/ 91- 91/12/13 لغایت زمان پرداخت براساس شاخص 
اعالمى ازسوى بانک مرکزى که محاســبه آن بااجراى احکام مدنى  شوراى حل اختالف مى 
باشد  است درحق خواهان صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى وظرف مدت بیست روزپس 
ازابالغ قابل واخواهى وظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه هاى عمومى حقوقى 
شاهین شهر مى باشد – م الف 380694 وحیدهادى - قاضى شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر / 12/107 
مزایده

در پرونده کالســه 971244  دوم مدنى اجرایى و به موجــب دادنامه 9709973731500477 
صادره از شعبه پنجم حقوقى نجف آباد محکوم علیه آقاى حسن على مصطفائى فرزند قاسم على 
محکوم است به پرداخت 783895570  ریال  بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در 
حق محکوم له  میالد معینى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى  و مبلغ 27500000 ریال نیم عشــر 
دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمى دادگسترى منتخب آقایان محمد على معین، 
محمود عرب ،حسین پیر مرادیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب ساختمان مسکونى 
نیمه ساز که قســمتى از پالك ثبتى 3 فرعى از 380 اصلى واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان به آدرس نجف آباد بلوار بهارستان خ شهید ســلطانى بن بست الله 5 انتهاى بن 
بست کد پستى مجاور شمالى 8518878715 به مساحت زیر بنا ( اعیانى ) حدود 122 متر مربع 
و عرصه 153/12 متر مربع با مصالح اسکلت بتون و ســقف تیرچه بلوك به همراه دیوار چینى 
جمعا به ارزش  معادل  1/850/000/000  ریال ارزیابى گردیده که باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى، اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1397/12/15 ســاعت 10 صبح و در همان محل اجــراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/

ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 385008/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف 
آباد/ 12/108

 حصر وراثت
آقاى مجتبى بهره مندجزى  به شــماره شناســنامه 82  با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 767تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان محترم صفایى جزى  فرزند تقى  بشناسنامه شماره 6354در تاریخ 17 / 10/ 1397 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 –رضوان بهره مندجزى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 7220 نســبت با متوفى فرزند2- على بهره مندجزى  فرزند حسن  شماره شناسنامه 
217 نسبت با متوفى فرزند3- محمدبهره مندجزى فرزند حسن   شماره شناسنامه 108 نسبت با 
متوفى فرزند4- احمدبهره مندجزى  فرزند حسن به شماره شناسنامه 53 نسبت با متوفى فرزند 
5- محمود بهره مندجزى فرزند حســن به ش ش 163نســبت بامتوفى فرزند 6- قاسم بهره 
مندجزى فرزند حسن به ش ش 100نسبت بامتوفى فرزند 7- مجتبى بهره مندجزى فرزندحسن 
به ش ش 82نسبت بامتوفى فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 388082 

/م الف شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر / 12/111 

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
گفت: طى 11 ماه امســال، هزار و 284 مورد کودك آزارى 
به اورژانس اجتماعى اســتان اصفهان اعالم شده است که 
نسبت به سال گذشته 34 درصد رشد داشته است. مجتبى 
ناجى اظهار کرد: در حال حاضر 17 مرکز اورژانس اجتماعى 
در اســتان اصفهان وجود دارد که تا پایان امسال تعداد این 
مراکز به  18 مرکز مى رســد. وى ادامه داد: سال آینده نیز 
اورژانس اجتماعى فوالدشــهر در دســتور کار قرار خواهد 
گرفت. معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان افزود: هدف از ارائه خدمــات اورژانس اجتماعى، 
ساماندهى آســیب هاى اجتماعى در حوزه هاى مختلف از 

جمله کودك آزارى، فرار از منزل، ســالمند آزارى، همسر 
آزارى، خودکشى و مشکالت خانوادگى است. وى با بیان 
اینکه در شش ماه اول سال جارى، 3036مورد  با اورژانس 
اجتماعى در ارتباط بودند که از این تعداد، بیشترین گزارشات 
در خصوص کودك آزارى بوده است، ادامه داد: امسال 1284 
مورد اعالم شده که نسبت به سال گذشته 34 درصد رشد 
داشته اســت. وى با بیان اینکه برخى از خانواده ها به دلیل 
ناآگاهى برخورد فیزیکى با کودکان را از روش تربیتى قلمداد 
مى کنند و کودك آزارى تلقــى نمى کنند، افزود: 26 درصد 
کودك آزارى گزارش شده، برخورد فیزیکى بوده است که از 

نظر جسمى کودك را تهدید کرده است.

رئیس کمیســیون حمل و نقل و فناورى اطالعات شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان گفت: در اصفهان 139 پارکینگ 
عمومى فعال است اما این تعداد، پاسخگوى نیاز شهروندان 
نیست. امیراحمد زندآور با بیان اینکه طبق آمار موجود، روزانه 
در حدود یک میلیون و 118 هزار خودرو در سطح شهر اصفهان 
تردد مى کند، گفت: پارکینگ ســازى به لحاظ شهرسازى و 
پارك خودروها براى شهردارى درآمدزاست و شهردارى ها 
باید به این امر توجه داشته باشند.وى با بیان اینکه باید با برنامه 
ریزى جدى تر، مشــکل پارکینگ در شهر اصفهان برطرف 
شود، افزود: البته تا رسیدن به وضعیت مطلوب، به زمان زیادى 
نیازمند هستیم. وى در بخش دیگرى از سخنانش در خصوص 

آخرین وضعیت توسعه  خط یک مترو نیز اظهار کرد: در این 
خصوص 5/5 کیلومتر توسعه را در دستور کار داریم که بنا بر 
ارزیابى صورت گرفته، هزینه هر کیلومتر بهره بردارى حدود 
450 میلیارد تومان است. رئیس کمیســیون حمل و نقل و 
فناورى اطالعات شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه 
در ســال جارى براى خط 2 مترو 612 میلیارد تومان اعتبار 
تخصیص یافته است، گفت: در مجموع 1294میلیارد تومان 
براى مترو در نظر گرفته شده است که حدود 900 میلیارد تومان 
از این اعتبار، از محل فروش اوراق مشــارکت تأمین خواهد 
شد و  حدود 400 میلیارد تومان از محل اعتبارات شهردارى 

تأمین مى شود.

1284 مورد کودك آزارى 
در اصفهان طى 11 ماه

فعالیت 139 پارکینگ عمومى 
در اصفهان

توسعه امکانات اورژانس  با 
اعتبارات دولتى امکانپذیر نیست

غفور راســتین، مدیرحوادث و فوریت هاى پزشکى 
استان اصفهان گفت: توســعه امکانات اورژانس با 
اعتبارات دولتى امکانپذیر نیست و به مشارکت خیران 

و اعتبارات محلى نیاز دارد.

افزایش صادرات فرش از 
آران و بیدگل 

فرماندار آران و بیدگل گفت: صادرات فرش و صنایع 
وابسته از این شهرستان در سال جارى به نزدیک 125 
میلیون دالر رسیده که باالترین میزان در شش سال 
گذشته محسوب مى شود. اسماعیل بایبوردى تشریح 
کرد: 567 میلیون دالر فرش ماشینى و صنایع وابسته 
آن از ابتداى دولت یازدهم تا کنون از آران و بیدگل به 

دیگر کشورهاى جهان صادر شده است.

پرداخت ماهانه 1/7 میلیارد تومان 
کمک معیشت به مددجویان 

فریدون ابراهیمــى، مدیر کمیته امداد شهرســتان
 نجف آباد گفت: در حال حاضر بیش از 8500 خانواده 
با جمعیت بالغ بر 20 هزار نفر تحت پوشــش کمیته 
امداد قرار دارند که ماهانه بیش از یک میلیارد و 700 
میلیون تومان کمک معیشت به مددجویان پرداخت

 مى شود.

خبر

2300 نفر در استان اصفهان مبتال به  بیمارى التهاب روده شده اند.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهــان با بیان 
این مطلب گفــت: از این تعداد، 1200بیمــار در مرکز تحقیقات

 بیمارى هاى گوارش و کبد وابســته به این دانشــگاه، با پرونده 
پزشکى به شکل منظم ویزیت مى شــوند و اطالعات دارویى و 

سالمت این افراد منظم ثبت مى شود.
بابک تمیزى فر، شیوع بیمارى التهاب روده را در استان اصفهان 
در حال افزایش دانست و افزود: شــیوع بیمارى التهاب روده در 
سنین 20 تا 45 سال درحال حاضر  نیازمند برگزارى همایش  هاى 

دوره اى بیماران هر دوسال یک بار در اصفهان است.
وى عالیم این بیمارى را، دل پیچه شدید، اسهال مزمن، دفع خون، 
دل دردهاى مداوم و حتى انسداد روده بیان کرد و گفت: بیمارى 
التهاب روده بر اثر ترکیبى از ســه عامل وراثت،  عوامل محیطى 
مثل تغذیه نامناسب و آلودگى هاى محیطى در افراد مستعد ایجاد 

مى شود که نقش سیستم ایمنى بدن در ایجاد آن مهم است.
وى، استان اصفهان را پیشگام کشورى در برگزارى همایش هاى 
آموزشى بیماران التهاب روده و تشــخیص وکنترل این بیمارى 
دانســت و افزود: مرکز تحقیقات بیمارى هاى گوارش وکبد این 
استان، هر دوسال یکبار این همایش را در حوزه بیماران مبتال به 
کولیت و کرون، به منظور افزایش آگاهى بیماران از بیمارى خود 
و کنترل بهتر بیمارى و تســهیل پژوهش در زمینه این بیمارى 

برگزار مى کند.

افزایش شیوع بیمارى التهاب روده 
در استان 

عباس رضایى، اســتاندار اصفهان در دیدار با «ویکا 
خومالو»، سفیر آفریقاى جنوبى در ایران، با اشاره به 
ارتباط دیرینه مردم ایران و آفریقاى جنوبى اظهار کرد: 
ارتباط مقامات دو کشور، زمینه آشنایى بیشتر مردم دو 
کشور را نیز فراهم مى کند و به افزایش گردشگرى دو 

طرف کمک خواهد کرد.
وى از آمادگى اســتان براى برگزارى هفته  فرهنگى 

اصفهان در آفریقاى جنوبى خبر داد و افزود: اصفهان 
آمادگــى الزم بــراى میزبانى از فعــاالن اقتصادى 

آفریقاى جنوبى به میزبانى اتاق باز رگانى را نیز دارد. 
سفیر آفریقاى جنوبى در اصفهان گفت: در نظر داریم 
همکارهاى بیشتر و تنگاتنگى را در زمینه هاى علم و 
فناورى با مؤسســات علمى ایران و به ویژه اصفهان 

داشته باشیم.

رئیس کمیســیون حمل و نقل و فناورى اطالعات 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: 230 اتوبوس 
فرسوده شهر اصفهان در ســال جارى بازسازى و به 

سیستم حمل و نقل عمومى اضافه مى شود.
امیراحمد زندآور کرد: در ســال جارى 230 اتوبوس 
فرسوده را به صورت نقدى و تهاتر بازسازى و به حمل 

و نقل عمومى اضافه کنیم.
وى با بیــان اینکه در حال حاضر با توجه به شــرایط 
اقتصادى امکان خرید اتوبوس جدید براى مدیریت 
شهرى وجود ندارد، افزود: بازســازى اتوبوس هاى 

فرسوده به صرفه ترین اقدام در شرایط فعلى است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر گفت: 
کارآفرینى و درآمدزایى از محورهاى اصلى دانشگاه 
آزاد اســالمى شاهین شــهر در دهه پنجم انقالب 

اسالمى است.
مســعود نصرى افزود: همزمان با برگزارى سمینار 
تخصصى «توانمندى هاى رشد و توسعه شهرستان 

شاهین شهر و میمه»، نمایشگاهى برگزار خواهد شد 
که طرح هاى پژوهشى ارائه شــده در این نمایشگاه، 
در راســتاى ممیزى و بهینه ســازى مصــرف آب و 
انرژى مورد نیاز صنایع و سازمان هاســت و مى تواند 
نقش بســزایى در صرفه جویى در حوزه آب و انرژى

 ایفا کند.

عالقه مند به همکارى آموزشى با اصفهان هستیم

 230 اتوبوس فرسوده اصفهان بازسازى مى شود

تمرکز دانشگاه آزاد شاهین شهر بر کارآفرینى

سفیر آفریقاى جنوبى در اصفهان:
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سرکه سیب یکى از نوشیدنى هاى پرخاصیت 
اســت که اگر در رژیم غذایى جاى داده شود، 

بسیارى از بیمارى ها را دور مى کند.
 از فواید ســرکه ســیب مى توان به کنترل 
قندخــون، کاهش کلســترول، مبــارزه با 
عفونت ها، بهبود کاهش وزن، ســفید کردن 
دندان، درخشــان کردن مو، بهبود گرفتگى 
عضالت، درمان سرماخوردگى و سرفه اشاره 

کرد.

با نظــارت بر رژیــم غذایى 
مى توان اطمینان حاصل کرد 
که مواد مغذى ضرورى براى 
تقویت استخوان ها و مفاصل 

در اختیار بدن قرار مى گیرند.
اســتخوان ها و مفاصل مسئولیت 
پشــتیبانى از بدن را بر عهده دارند. آنها به یکدیگر 
متصل مى شوند و حرکت را تســهیل مى کنند. با 
وجوداین، تنش و درد که به طور مرتب مى توانند تکرار 
شوند، مشکلى شایع در رابطه با استخوان ها و مفاصل 
محسوب مى شوند. در بیشتر مواقع، این شرایط به واسطه 
واکنشى التهابى که از سیستم ایمنى بدن ناشى مى شود، 

شکل مى گیرد.
شکل گیرى درد در استخوان ها و مفاصل مى تواند ناشى 
از فرسایش آنها به واسطه افزایش سن باشد. اما بیمارى یا 
آسیب دیدگى مى توانند درد در استخوان ها و مفاصل را در 

افراد جوان نیز ایجاد کنند.
خوشــبختانه، با نظارت بر رژیم غذایى مى توان اطمینان 
حاصل کــرد که مــواد مغذى ضــرورى بــراى تقویت
 استخوان ها و مفاصل در اختیار بدن قرار مى گیرند. در ادامه 
قصد داریم یک نوشیدنى طبیعى که به تقویت استخوان ها و 

تسکین درد مفاصل کمک مى کند را معرفى کنیم.
این نوشیدنى طبیعى از شــیر بادام، هویج، و زردچوبه تهیه
 مى شــود و یک روش درمانى قدیمى است که به واسطه 
ویژگى هاى ضد التهابى و ضد درد خود شناخته شده است. 

این نوشیدنى سرشــار از آنتى اکسیدان ها و مواد مغذى 
اســت. مصرف آن با التهاب و دردى که استخوان ها و 
مفاصل را تحت تأثیر قرار مى دهند، مبارزه مى کند. میزان 
قابل توجه کلسیم، ماده معدنى که به حفظ تراکم استخوانى 
در سطوح مطلوب کمک مى کند، یکى از دالیل تمایز این 

نوشیدنى است.
افزون بر این، به لطف محتواى باالى پتاســیم و منیزیم، 
این نوشیدنى براى کاهش ســدیم اضافى موجود در بدن 

نیز مناسب است. 

فواید شیر بادام
شیر بادام یک نوشیدنى گیاهى است که به عنوان جایگزینى 
طبیعى براى شیر مورد استفاده قرار مى گیرد و براى افرادى 
که به عدم تحمل الکتوز مبتال هســتند، توصیه مى شود. 
شــیر بادام حاوى کلســیم، ویتامین E و اسیدهاى چرب 
امگا3 است، که به بهبود گردش خون و فرایندهاى التهابى 

کمک مى کنند.
با گنجاندن شــیر بادام در رژیم غذایى خــود مى توانید به 
تقویت استخوان ها کمک کنید و همچنین درد عود کننده 

در مفاصل را کاهش دهید.

فواید هویج
آنتى اکسیدان هاى موجود در هویج براى پیشگیرى از پیرى 
زودرس اندام هاى بدن بسیار مهم هستند. سطوح بتاکاروتن 
و همچنین ویتامین هاى C و E موجود در هویج به حفظ 
وضعیت خوب رباط ها و تاندون ها و پیشگیرى از انحطاط 

مفاصل کمک مى کنند.
افزون بر این، هویج براى گردش خون انســان خوب است 
و براى اکسیژن رسانى به سلول ها در تمام بافت هاى بدن 

اهمیت دارد.

فواید زردچوبه
زردچوبه یک ادویه طبیعى است که بیشتر در درمان سردردها 
و مشکالت مفاصل به کار گرفته مى شود. این به دلیل قدرت 
کورکومین، ماده فعال موجود در زردچوبه است. رنگ خاص 

زردچوبه از کورکومین ناشى مى شود و همچنین این ماده به 
عنوان یک عامل ضد التهاب و آنتى اکسیدان عمل مى کند.

مصرف منظم زردچوبه از اســتخوان ها در برابر فرسایش 
ناشى از سموم محافظت مى کند. همچنین این کار سدى 
محافظ در برابر اثرات منفى رادیکال هاى آزاد ایجاد مى کند.

افزون بر این، زردچوبه مى تواند بــا احتباس مایع در بدن 
مبارزه کند که این مشــکل اغلب با التهاب بیش از اندازه 

مرتبط است.
 

براى رســیدن به وزن ایده آل، تنها نباید به محتویات 
بشــقاب غذا نگاه کنید. نوشیدنى هاى پرطرفدار زیادى 
به دلیل وجود کربوهیدرات فراوان، شــما را از هدفتان 
دور مى کنند. اما در مقابل، پنج نوشیدنى مطلوب و خوش 
طعم در دسترس هستند که به کاهش وزن شما کمک 

شایانى مى کنند.

  آب: اگر مى خواهید نوشــیدنى شــما عــالوه بر 
ســالمتى، منجر به افزایش وزنتان نشود، آب گزینه اى 
عالى اســت. مى توانیــد بــراى تنوع بخشــیدن به 
طعــم آب، چند قطره از یــک لیمــو را در آن بچکانید. 
حتــى ترکیــب مقــدارى آب گوجــه فرنگــى 
بــا آب نیز مى تواند نوشــیدنى ســالم و خــوش طعم

 بــاشد.

  آب سبزیجات: فیبر موجود در سبزیجات، یکى از 
بهترین گزینه ها در افزایش سوخت و ساز بدن و کاهش 
وزن به حســاب مى آید. آب سبزیجات مى تواند عالوه 

بر تأمین فیبر بــدن، به علت 
داشــتن طعم هاى تند و 
مخصوص، حس چشایى 

شــما را در جهــت مثبت 
تحریک کند.

 چاى شــیرین نشده: 
قدرت چاى ســبز در افزایش 
میزان سوخت و ســاز بدن و 
کمک به کم کردن وزن ثابت 

شده اســت. مى توانید 

آن را به صورت سرد یا گرم، به همراه مقدارى عسل و یا 
شیرین کننده دیگرى که قند کمى دارد، بنوشید. 

البته چاى قرمز هــم همانند چاى ســبز، حاوى آنتى 

اکسیدان هایى اســت که مى تواند عالوه بر کمک به 
کاهش وزن، سموم انباشت شــده در بدن را پاکسازى

 کند.

 قهوه: نوشیدن یک فنجان قهوه در صبح مى تواند 
منجر به افزایش کافئین و ســرکوب احساس گرسنگى 
شود. همچنین اضافه کردن شیر و مقدار بسیار کمى شکر 

به قهوه توصیه مى شود.

 شیر کم چرب: شــیر، منبعى عالى از پروتئین ها، 
ویتامین D و کلسیم است که مى تواند به رشد و استحکام 
استخوان ها کمک شایانى کند. اگر با مصرف شیر مشکل 
دارید، مى توانید آن را به همراه مقــدار کمى قهوه و یا 

کاکائو مصرف کنید.
به گفته محققان، عالیم هشدار دهنده افســردگى در دوره نوجوانى متفاوت از عالیم و تأثیرات آن در سنین 

باالتر است. محققان عالیم افسردگى که معموًال بر نوجوانان تأثیر مى گذارد را بدین شرح عنوان مى کنند:
-مشکل در تمرکز کردن و بروز عالیم اضطراب.

-خشم و بى حوصلگى.
-تغییر در اشتها.

-بى تمایلى نسبت به رفتن به مدرسه یا شرکت در فعالیت هاى اجتماعى.
-داشتن حس مریضى.

-اعتماد به نفس کم یا احســاس اینکه نمى تواند به درســتى کارى را 
انجام دهند.

درد پهلو ، وجود خون در ادرار که یا فرد به وضوح آن  را در ادرار خود مى بیند یا اینکه 
به وسیله آزمایش تشــخیص داده مى شود، احساس فشار 
در شــکم و در مراحل تکامل یافته سرطان وجود توده 
قابل لمس، فشار خون باال، تب و تعریق داغ، خستگى 
و ســردرد مداوم، الغرى توصیف ناپذیــر و پایین 
آمدن توانایى بدن، وجود توده در پهلو ها یا شــکم، 
کاهش اشــتها، درد مزمن در پهلوها، تب بى دلیل،
 کم خونى و تورم در ناحیه پا و مچ پا، از عالیم سرطان 

کلیه هستند.

کلسیم نه تنها استخوان ها را تقویت مى کند، 
بلکه در تقویت رباط ها و زردپى هاى بدن نیز 
بسیار مؤثر اســت و با مصرف آن، انقباض و 
انبســاط عضالنى و ماهیچه اى راحت تر و 
قوى تر خواهــد بود. این امــر نیز در کاهش 
احساس خستگى که در خیلى مواقع به دلیل 

خستگى عضالنى است، مؤثر است.

نشانه هاى نشانه هاى 
مدیریت نامناسب دیابتمدیریت نامناسب دیابت

ابتال به دیابت به معناى آن اســت که باید هرچه 
بیشتر از ســالمت خود مراقبت کنید. زیر کنترل 
نگهداشتن ســطوح قند خون از اهمیت ویژه اى 
براى کاهش خطر مواجهه با عوارض منفى مرتبط 

با دیابت برخوردار است.
دیابت کنترل نشــده مى تواند به بروز عوارض 
کوتاه و بلند مدت منجر شود، که افت قند خون، 
بیمارى قلبى، آسیب عصبى و مشکالت بینایى از 

آن جمله هستند.
احساس خستگى بیش از حد، غم یا عصبانیت بین 
افراد مبتال به دیابت شایع است، زیرا همواره باید بر 
قند خون خود نظارت داشته و براى تأمین انسولین 

مورد نیاز بدن از قرص یا تزریق استفاده کنند.
بر همین اساس است که افراد بسیارى با گذشت 
زمان در برنامه مدیریت دیابت خود دچار مشکل 
مى شوند. ناامیدکننده تر اینکه برخى افراد ممکن 
است حتى پس از مصرف به موقع دارو و انسولین 
نیز همچنان با ســطوح باالى قند خون مواجه 

باشند.
قند خون باال مى توانــد موجب تغییراتى در بدن 
انسان شــود. از این رو، شــما باید از نشانه هاى 
سطوح کنترل نشــده آن آگاه باشــید. زیر نظر 
داشتن این نشانه ها به اتخاذ اقدامات ضرورى و 
پیشگیرى از عوارض کمک خواهد کرد. در ادامه با 

برخى از این عالیم بیشتر آشنا مى شویم.

تشنگى مداوم
یکى از نشانه هاى شــایع قند خون باال، افزایش 

احساس تشنگى اســت. در همین راستا، ممکن 
است متوجه شوید که به ناگاه بیش از حد معمول 

آب مى نوشید.
فزونى ادرار دلیل اصلى احساس تشنگى به واسطه 
قند خون باالست. زمانى که ســطوح قند خون 
باالست، کلیه ها نمى توانند به درستى عمل کنند 
و در نهایت براى خالص شدن از گلوکز اضافى 
که توانایى جذب آن را ندارند، ادرار بیشترى تولید

مى کنند. این شرایط موجب کم آبى بدن مى شود 
و بیمار براى مقابله با آن نیاز به نوشیدن آب بیشتر 

را احساس مى کند.

دفع ادرار مکرر
اگر به رغــم مصرف دارو یا انســولین با افزایش 
نیاز به دفع ادرار مواجه شــده اید، این مى تواند

 نشانه اى آشکار از سطوح قند خون کنترل نشده 
باشد. براى افراد مبتال به دیابت، تکرر ادرار زمانى 
رخ مى دهد که میزان قند در خون بیش از اندازه 

افزایش یافته است. 
نیاز به دفع ادرار مکرر به طور مستقیم با احساس 
تشــنگى مداوم پیوند خورده اســت. از آنجایى 
که کلیه ها قادر به پردازش قند اضافى نیســتند، 
تالش مى کنند از طریــق ادرار آن را دفع کنند. 
از این رو، بیمار با تکرر ادرار، به ویژه هنگام شب 

مواجه مى شود.

خستگى بیش از اندازه
اگر روال عادى زندگى خــود را دنبال مى کنید، 
اما نسبت به گذشته به راحتى و سریع تر احساس 
خســتگى مى کنید، با یکى دیگر از نشانه هاى 
آشکار زیر کنترل نبودن سطوح قند خون مواجه 

هستید.

خســتگى بیش از حد با قند خون کنترل نشــده 
پیوند خورده است. زمانى که بدن انسان انسولین 
را به درستى پردازش نمى کند، قند به جاى اینکه 
توسط سلول ها به عنوان سوخت استفاده شود، در 
جریان خون باقى مى ماند. افزون بر این، کلیه ها 
قادر به جذب گلوکز و تولید انرژى نیستند که این 
شرایط در نهایت به احســاس ضعف و خستگى 

منجر مى شود.

روند کند بهبودى زخم
بریدگى ها، خراش هــا، کبودى ها و هر جراحت 
شایع دیگر اغلب به ســرعت بهبود مى یابند. اما 
روند بهبودى بریدگى ها و خراش ها در افراد مبتال 

به دیابت نسبت به افراد سالم کندتر است.
با وجود این، اگر به دیابت مبتال هستید و بهبودى 
زخم ها بیشتر از حد معمول طول مى کشد، این 
مى تواند به واسطه قند خون کنترل نشده شکل 

گرفته باشد.
سطوح کنترل نشــده قند خون مى تواند موجب 
آســیب عصبى شــده و گردش خون را به ویژه 
در پاها تحت تأثیر قرار دهــد. روند کند بهبودى

 مى تواند حتى زخم هاى کوچک و جزیى را نیز 
هرچه بیشتر مستعد عفونت ها سازد، که به شکل 

گیرى شرایطى جدى منجر مى شود.

احســاس سوزن ســوزن شدن و
 بى حسى

قند خون کنترل نشده مى تواند موجب بروز آسیب 
عصبى به نام نوروپاتى شود. این شرایط به دلیل آن 
رخ مى دهد که جریان خون به اندام هاى انتهایى 
به واسطه سطوح باالى قند خون محدود مى شود، 

که آسیب دیدن فیبرهاى عصبى را در پى دارد.

نوروپاتى مــى توانــد موجب عالیمــى مانند 
احساس سوزن سوزن شدن یا حتى بى حسى در 
دست ها و پاها شود. در برخى موارد، عضالت در 
پاها ممکن است ضعیف شود و ناپایدارى در انسان 

شکل بگیرد.

تارى دید
اگر به ناگاه با مشــکالت بینایى مواجه شده اید، 
ممکن است این نشــانه اى از مدیریت ضعیف 
دیابت باشــد. قند خون باال مــى تواند به برخى 
درجات رتینوپاتى یا آسیب دیدگى بافت حساس 
به نور در پشت چشم منجر شــود. قند خون باال 
مى تواند به رگ هاى خونى ظریف چشم آسیب 
وارد کند که ناتوانى در فوکوس و تارى دید را به 

همراه دارد.
افزون بر این، نوسان در سطوح قند خون مى تواند 
موجب نازکى یا تورم عدسى چشم ها شود که این 

شرایط نیز تارى دید را در پى دارد.

پوست فوق العاده خشک
اگر پوست شــما فوق العاده خشک است، گاهى 
اوقات ســطوح قند خون ممکن است از عوامل 
مؤثر در این زمینه باشد. سطوح باالى قند خون 
مى تواند موجب آسیب عصبى شود که خشکى 

پوست را به همراه دارد.
همچنین، ســطوح بــاالى قند خــون موجب 
مى شود تا بدن ســریع تر مایعات خود را از دست 
بدهد، در نتیجه پوســت قادر نیست براى مدتى 
طوالنى رطوبت خود را حفظ کند و با خشــکى 
و خارش آن مواجه مى شــوید. در کنار خشکى 
پوست، ممکن است وصله هاى پوستى تیره در 
اطراف زیر بغل، گردن و کشاله ران شکل بگیرند.

فرمول طبیعى براى تقویت و کاهش درد استخوان ها 
با نظــار
مى توان
که مواد
تقویتا
در اختیار بد
اســتخوانه
پشــتیبانىاز بدن را بر عهده
ت متصل مى شوند و حرکت را
وجوداین، تنش و درد که به طور
شوند، مشکلى شایع در رابطه با ا
محسوب مى شوند. در بیشتر مواقع
واکنشى التهابى که از سیستم ایمنى

شکلمى گیرد.
شکل گیرى درد در استخوان ها و مف
از فرسایشآنها به واسطه افزایش س
آسیب دیدگى مى توانند درد در استخ

افراد جوان نیز ایجاد کنند.
خوشــبختانه، با نظارت بر رژیم غذا
حاصل کــرد که مــواد مغذى ضــ
بدن ق  استخوان ها ومفاصل در اختیار
قصدداریم یک نوشیدنى طبیعى که به
تسکین درد مفاصل کمک مى کند را
این نوشیدنى طبیعى از شــیر بادام، ه
 مىشــود ویک روش درمانى قدیم
ویژگى هاى ضد التهابى و ضد درد خو
این نوشیدنى سرشــار از آنتى اکس
اســت. مصرف آن با التهاب و در
م مفاصل را تحت تأثیر قرار مى دهند،
قابل توجه کلسیم، ماده معدنى که بهح
در سطوح مطلوب کمک مى کند، یک

فرمول

ماده اى مناسب براى رفع خستگى

نشانه هاى افسردگى در نوجوانان 

عالیم سرطان کلیه چیست؟

8 مزیت شگفت انگیز سرکه سیب

ت
ود،

رل
ه با 
دن
گى
ره

کهرکه سیب

پهلو ، وجود خون در ادرار که یا فرد درد
به وسیله آزمای
در شــکم

قابل لمس
و ســرد
آمدن تو
ا کاهش
 کم خونى
کلیه هستند.

ماعى.

ى را 

ک

خ

ى آید. آب سبزیجات مى تواند عالوه 
ن، به علت 

ى تند و
چشایى 
ت مثبت

ن نشده:
 در افزایش 
ــاز بدن و 
 وزن ثابت 

انید

البته چاى قرمز هــم همانند چاى ســبز، حاوى آنتى 

بهترین نوشیدنى ها براى کاهش وزن
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برترین چیزى که توّسل جویندگان به خداى سبحان ، بدان توّسل مى جویند، 
ایمان به او و به پیامبر اوست و جهاد است در راه او، زیرا جهاد رکن اعالى 
اسالم است و کلمه توحید اســت، که در فطرت و جبلت هر انسانى است و 
برپاى داشــتن نماز است، که نشان ملت اسالم اســت و دادن زکات است، که 
فریضه اى اســت واجب و روزه ماه رمضان است، که نگهدارنده آدمى است 

موال على (ع)از عذاب خدا.

آگهى مزایده عمومى
«نوبت دوم»

محمود اشرفى- شهردار نوش آبادمحمود اشرفى- شهردار نوش آباد

چاپ دوم

باستناد مصوبه شماره 1335/ش/ن مورخه 97/07/04 شوراى محترم اسالمى شهر شهردارى نوش آباد در نظر دارد نسبت به فروش پنج 
قطعه زمین صنعتى واقع در منطقه صنعتى انصار طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى گردد به منظور دریافت اسناد 

مربوطه و قیمت هیئت کارشناسى از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهردارى مراجعه نمایند.
1- قطعه شماره 1؛ مساحت 548/60 مترمربع

2- قطعه شماره 3؛ مساحت 490 مترمربع
3- قطعه شماره 5؛ مساحت 438 مترمربع
4- قطعه شماره 7؛ مساحت 411 مترمربع
5- قطعه شماره 9؛ مساحت 478 مترمربع

الزم به ذکر است واگذارى پالك هاى فوق به علت واقع شدن در منطقه صنعتى منوط به رعایت ضوابط ذیل مى باشد:
1- خریدار که سرمایه گذار محل شناخته مى شود پس از تحویل زمین ظرف مدت سه ماه فرصت دارد نسبت به محصور نمودن پالك اقدام 

نماید.
2- خریدار موظف خواهد بود ظرف مدت حداکثر یک سال نسبت به احداث سوله یا کارگاه مطابق با طرح هاى تعریفى شهردارى اقدام نماید. 

3- نظر به این که پالك هاى واگذارى در بخش صنایع غذایى منطقه صنعتى مى باشد نوع استفاده از محل مطابق با شرایط محیطى و ضوابط 
مربوطه خواهد بود.

ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
نوش آباد- بلوار شهید شمس آبادى

تلفن: 031-54822021-2
نمابر: 031-54823424

آگهى مزایده عمومى
«نوبت دوم»

محمود اشرفى- شهردار نوش آبادمحمود اشرفى- شهردار نوش آباد

چاپ دوم

باستناد مصوبه شماره 1409/ش/ن مورخه 97/07/15 شوراى محترم اسالمى شهر، 
شهردارى نوش آباد در نظر دارد نسبت به واگذارى بازار روز واقع در فضاى جنب پارك 
الله با قیمت پایه ماهیانه پانزده میلیون ریــال (15/000/000 ریال) به پیمانکار واجد 
شرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى گردد از محل بازدید و قیمت پیشنهادى 

خود را کتباً ظرف مدت یک هفته به شهردارى اعالم نمایند.
ضمنًا هزینه آگهى به عهده برنده مزایده بوده و شهردارى در رد یا قبول برنده مزایده 

مختار مى باشد.
نوش آباد- بلوار شهید شمس آبادى

تلفن: 031-54822021-2
نمابر: 031-54823424

عملیات اجرایى ســه طرح عمرانى، ورزشى و ترافیکى در 
منطقه 14 اصفهان با حضور شــهردار اصفهان، اعضاى 
شوراى اسالمى، مدیران شــهرى و البته خانواده شهدا و 

معتمدین محلى، آغاز شد.
شهردار اصفهان در حاشــیه کلنگزنى سه طرح عمرانى، 
ورزشــى و ترافیکى در منطقه 14 شــامل احداث خیابان 
منتظرالمهدى، ورزشگاه عمان سامانى و ورزشگاه ارزنان، 
در گفتگو با خبرنگاران با اظهار خوشحالى از اینکه در سال 
جارى چندین بــار براى کلنگزنى و یــا افتتاح پروژه هاى 
مختلف در این منطقه حضور یافته، گفت: امروز بزرگ ترین 
پروژه هاى شهر اصفهان در منطقه 14 انجام شده و در حال 
انجام است و براى ما مایه افتخار اســت تا در این مناطق 
زیرساخت هاى وسیع ترى را آماده کرده و از این فعالیت ها 

در مناطق محروم، حمایت کنیم.
قدرت ا... نوروزى افزود: با این اقدامات، شاهد رفع محرومیت 

و تأمین رفاه مردم در اینگونه مناطق خواهیم بود. وى با بیان 
اینکه بودجه حمل و نقل عمومى شهردارى اصفهان براى 
حلقه حفاظتى، دسترسى ها، مترو و... در این منطقه است، 
گفت: در عین حال در کنار این پروژه ها، اجراى پروژه هاى 

کوچک هم در این مناطق در دستور کار قرار دارد.

 وضع بودجه خوب است
شــهردار اصفهان اظهار کرد: تاکنون بیــش از 70 درصد 
بودجه شهردارى اصفهان در ســال جارى تحقق یافته و 

وضعیت بودجه خوب است.
نوروزى گفت: طى یکسال گذشــته، رسیدگى به مناطق 
محروم اصفهان مدنظر بوده و بودجه هــاى خوبى براى 

اقدامات در این مناطق تخصیص داده شد.
■■■

مدیر منطقه 14 شــهردارى اصفهان هم گفت: در ســال 
جارى، در شمال شــهر اصفهان اتفاقات عمرانى جدیدى 

را در هشــت محله قبًال انجام داده ایم و امروز نیز در ســه 
محله ســه پروژه عمرانى، ورزشــى و ترافیکى همچون 
کلنگزنى ورزشــگاه هاى ارزنان و عمان سامانى و خیابان 
منتظرالمهدى جمعًا با اعتبــارى بالغ بر 209 میلیارد ریال 

انجام شد.

 مشخصات پروژه ها
على شمســى افزود: در محله ارزنان کلنگزنى ورزشگاه 
ارزنان با اعتبار شش میلیارد و یکصد میلیون تومان انجام 
شد و قرار است تا یکســال آینده به بهره بردارى برسد که 
مى تواند از ورزشــگاه هاى بزرگ براى انجام مســابقات 
بین المللى باشد. همچنین کلنگزنى ورزشگاه عمان سامانى 
در 1100 مترمربع با هزینه چهار میلیارد و یکصد میلیون 
تومان و ایجاد خیابان منتظرالمهدى هم با طول 300 متر 
و عرض 24 متر با هزینه عملیات اجرایى و آزادســازى ده 
میلیارد تومان کلنگزنى شد که به جرأت مى توان گفت امروز 

منطقه 14 شهردارى اصفهان، یک کارگاه است.
مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان با بیان اینکه منطقه 14 
در حال توسعه و پیشرفت و آبادانى است اظهار امیدوارى کرد 
با اجراى پروژه هاى فرهنگى، عمرانى، ورزشى و... شاهد 
آبادانى بیش از پیش و محو شــدن رنگ تیره محرومیت 

دراین منطقه باشیم.

 ویژگى هاى منطقه 14
شمســى افزود: وســعت منطقه 14، هزار و 993 هکتار با 
جمعیتى افزون بر 200 هزار نفر بوده اســت. این در حالى 
است که منطقه 14 اصفهان با دارا بودن 350 هکتار بافت 
فرسوده، بیشــترین میزان بافت فرســوده در بین مناطق 

را دارد.
وى اذعان کرد: همه پروژه هاى انجام شده در سال جارى 
در منطقــه 14 اصفهان، بــا اعتبــارات آورده پروژه هاى 

سرمایه گذارى، مهیا شده است.

مدیر منطقه 14 شــهردارى اصفهان بودجه سال جارى را 
در این منطقه 54 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: تا امروز 
پیش از 70 درصد بودجه شــهردارى منطقه 14 اصفهان 

تحقق یافته است.

 افزایش بودجه منطقه 14
شمسى ادامه داد: بودجه منطقه 14 اصفهان در سال آینده، 
ده میلیارد تومان بیشتر از بودجه سال جارى است که یکى از 
علل این افزایش بودجه، داشتن پروژه هاى مشارکتى است.

وى از اجراى طراحى ترمینال شــمال شرقى اصفهان در 
آینده که با مشــارکت بخش خصوصى کلنگزنى مى شود 
خبر داد و گفت: در سال آینده نیز پروژه هاى بسیارى مانند 
ورزشگاه هاى عمان سامانى و ارزنان، رینگ حفاظتى، پل 
شهید اردستانى، چهار ایســتگاه مترو و... به بهره بردارى 

مى رسند.
مدیر شهردارى منطقه 14 اصفهان از اینکه منطقه 14 به 

منطقه کارگاهى تبدیل شده و مردم در این منطقه از خود 
صبورى نشان دادند قدردانى کرد.
■■■

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرى شهردارى اصفهان نیز 
به خبرنگاران گفت: شمال اصفهان به لحاظ رشد و توسعه، 
طى سال هاى اخیر ترافیک قابل توجهى دارد، به ویژه اینکه 
با توجه به تردد خودروهاى سنگین  در منطقه 14، مشکالتى 

هم ایجاد شد.
علیرضا صلواتى تأکیــد کرد: ادامه بلــوار فرهیختگان تا 
بزرگراه شهید اردستانى در جاده فرودگاه و کلنگزنى خیابان 
منتظرالمهدى مى تواند به روانسازى ترافیک در منطقه 14 
اصفهان به ویژه در خیابان هاى عاشق اصفهانى و آیت ا... 
غفارى کمک کند و باعث تسهیل در دسترسى شهروندان 

به نقاط مختلف مى شود.
وى گفت: در آینده براى روانسازى ترافیک در منطقه 14 

اصفهان شاهد اتفاقات بسیار خوبى خواهیم بود.

در مراسمى با حضور شهردار اصفهان صورت گرفت

آغاز عملیات اجرایى 3 طرح عمرانى در منطقه 14

ساسان اکبرزاده

آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول

حسین دهقان- شهردار محمدآبادحسین دهقان- شهردار محمدآباد

چاپ اول

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

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

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

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

تلفن تماس: 46652541- 031 و 46652465- 031

مساحت/ شماره پالكردیف
مترمربع

قیمت کل کارشناسى 
پالك (ریال)

سپرده شرکت در 
آدرس محلمزایده

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


