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خوراکى هایى  که دندانپزشکان، روزانه مصرف مى کننداصفهان، امروز هم میزبان باد و باران استرضا رویگرى  با یک کمدى به تلویزیون مى آیدروحانى نگذاشته اینستاگرام فیلتر شود  ما استقاللیم و حاال حاالها مصدومیم! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

7 خاصیت
 کیـوى

دلیل  ندارد اصفهان در همه عرصه ها اول باشد
6

6

4

5

احتمال تولید فصل4 
«بچه مهندس»

کابوس قشقایى 
ول کن پرسپولیس نیست

آب، امشب به 
اصفهان مى رسد
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هنرمند اصفهانى 
بنز مى سازد!

کیوى یکى از میوه هاى سرشار از خاصیت در فصل زمستان 
است. مقادیر باالى ویتامین ها، از جمله ویتامین C و 

آنتى اکسیدان ها از ویژگى هاى این میوه 
ُپر فایده است.

یک هنرمند اصفهانى اقدام به ساخت خودروهاى 
مرسدس بنز و بوگاتى کالسیک کرده است.

ایــن هنرمنــد اصفهانى بــا کپى بــردارى از 
مدل هاى کالســیک خودروهاى مرسدس بنز 
اقدام به ســاخت آنها به صورت دســت ساز و 
مانند نمونه هــاى اصلى کرده اســت. یکى از 
مدل هایى که هم اکنون ســاخته شــده شبیه 
خودروى مرســدس بنز ســال 1930 م یالدى 
است که کامًال به صورت دســتى ساخته شده و 
براى نیروى پیشــرانه آن نیز از موتور وانت مزدا 
استفاده شده است. به گفته سازندگان این خودرو 
هم اکنون مــدل هاى دیگــرى از خودروهاى 

کالسیک ...

4

 برق جاى گاز را در بخش خانگى بگیرد برق جاى گاز را در بخش خانگى بگیرد
پیشنهاد مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:پیشنهاد مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:
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نماینده لنجان با اشاره به اینکه اصفهان همیشه در کمک رسانى پیشتاز بوده است:

بیرانوند در صدر لیست ترانسفرها
«فاکس اسپرت» آسیا در گزارشى ویژه به معرفى 
چهره هاى شاخص و قابل نقل و انتقال آسیایى

 در بازار اروپا پرداخته است. در حالى که دو بازى 
به پایان جام ملت هاى آسیا باقى مانده است سایت 
«فاکس اسپرت» آسیا درگزارشى از پنج بازیکنى که...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

هنر دستى که خودرو تولید مى کند

ساماندهى
 دستفروشــان 
سطح شـهر

 در 34بازارچه محلى

بهره بردارى از واحد تقطیر سوم پاالیش نفت اصفهان

روایتى از رنج پناهجویان ایرانى در تالطم آب هاى اروپا

5

فرهــادفرهــاد
 خداحافظى کرد خداحافظى کرد

شرکت توسعه بازاریابى و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالك مشروحه ذیل در اســتان اصفهان را از طریق مزایده عمومى شماره  97/114 به فروش برساند، متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و  همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1397/11/09 لغایت 1397/11/18  از  ساعت7:30 الى 14:30 به آدرس ذیل  مراجعه فرمایند. 

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1397/11/18 مى باشد.
ضمناً جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/11/27 در محل دفتر مرکزى شرکت برگزار مى گردد. 

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .
 توضیحات :

الف) در فروشهاى نقدى شرایط پرداخت بصورت %40 پیش پرداخت ، %40 حداکثر 2 ماه بعد ( همزمان با تحویل ملک ) و %20 هنگام تنظیم سند در دفترخانه مى باشد.
 ب) نحوه فروش نقد و اقساط ( درصد پیش پرداخت ، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط ) طبق جدول مندرج در آگهى مى باشد.

 ج) در فروشهاى اقساطى اولویت با باالترین قیمت پیشنهادى و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهاى واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید. 
د) سایر شرایط مزایده فروش امالك در اسناد مزایده درج گردیده است.

نقد و اقساط

نرخ سود اقساطتعداد اقساط (ماه)  پیش پرداختکاربرى

مسکونى // تجارى // ادارى 
%40// سرقفلى

120
2412%
3613%
4814%
6015%

مزایده عمومى شماره 97/114 فروش امالك مازاد بانک ملت استان اصفهان

کاربرىکد شناسهردیف
متراژ (متر مربع)

 توضیحات  آدرس  شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه 
اعیانعرصه

اصفهان خیابان رودکى کوچه شهید پاکزاد (47) کوچه نوبهار نبش بن بست نقد***103/624,455,660,000قدرالسهممسکونى1306099
با وضعیت موجود به انضمام انبارى و پارکینگنگار مجتمع نگار طبقه 4

اصفهان چهارراه نظر خیابان میر انتهاى بن بست آفتاب (8) مجتمع آفتاب نقد***157/910,263,500,000قدرالسهممسکونى2306195
با وضعیت موجود به انضمام انبارى و پارکینگطبقه دوم 

کاشان خیابان شهید بهشتى قبل از چهارراه شاهد کوچه شهید فراتى فرعى نقد***3172601,328,480,000مسکونى3305877
اول سمت راست

با وضعیت موجود ، بصورت مشاعى ( 1/311 دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان ) ، داراى متصرف ، مسئولیت رفع 
تصرف و هزینه هاى مربوطه به عهده خریدار بوده و عرصه 

داراى اصالحى مى باشد .

با وضعیت موجود به انضمام انبارى و پارکینگاصفهان بلوار دانشگاه کوچه برزویه پالك 17 طبقه اول غربىنقد***193/2515,266,750,000قدرالسهممسکونى4305977

اتوبان ذوب آهن کرسگان بعد از ورودى باغ ابریشم نمایشگاه و فروشگاه نقد***220046944,000,000,000تجارى کارگاهى5305692
با وضعیت موجود ماشین آالت سنگین خلیج کوماتسو

کاشان جاده قمصر روبروى شهرك 22 بهمن خیابان همت فرعى 5 کوچه نقد و اقساط***14797217518,454,000,000فاقد کاربرى6305163
با وضعیت موجود بصورت زراعى و دامدارىسهراب سپهرى

سمیرم حناء خیابان امام خمینى جنب مسجد امام حسین (ع) محل سابق نقد و اقساط***242699/256,500,000,000تجارى مسکونى71849
با وضعیت موجود بانک ملت

 هرند میدان گلها  بلوار میرداماد بلوار بهار خیابان مهر  بین رسالت 6 و 8 نقد و اقساط35924681/518,920,850,00017,028,765,000مسکونى810481
با وضعیت موجود ، ملک به صورت نیمه ساز مى باشدمجموعه 56 واحدى

آدرس دفتر نمایندگى استان  : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، نبش کوچه مسجدالرضا ، ساختمان بانک ملت ، طبقه چهارم ، اداره ساختمان . تلفن : 36225961 - 36225823 - 031
آدرس دفتر مرکزى : تهران ، بزرگراه آفریقا ، نرسیده به چهارراه جهان کودك ، کوچه ژوبین ، پالك 5 . تلفن : 88781317 - 88872200 - 021

تلفن کارگزار اجرایى شرکت جهت بازدید از امالك ( آقاى جعفرى ) : 09133114637

کنند ف ص روزانه زشکان دندان که های راک خ
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ول کن پرسپولیس نیست
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امیرکربالیى زاده:

اولیناولین
 استندآپ  استندآپ 
کمدى مستقلکمدى مستقل

 در ایران را  در ایران را 
من اجرا کردممن اجرا کردم

تلوی یککمدىبه با رویگرى رضا

ت در فصل زمستان 
Cویتامین C و 
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مرکز ارتباطات و اطالع رســانى دبیرخانه شوراى عالى 
امنیت ملى درباره برخى اظهار نظرهاى انجام شده درباره 

دریابان شمخانى توضیحاتى را ارائه کرد.
این مرکز با انتشار اطالعیه اى اعالم کرد: اخبار و مواضع 
شوراى عالى امنیت ملى و دبیر این شورا صرفاً از سوى وى 
و یا سخنگوى این نهاد اعالم مى شود و هرگونه اطالع 
رسانى خارج از مسیر ذکر شــده ضمن آنکه مورد تأیید 

نیست، اقدامى خالف قانون محسوب مى شود.
این واکنش دبیرخانه شوراى عالى امنیت ملى به اظهارات 
ابوالفضل حســن بیگى، عضو کمیســیون امنیت ملى 
و سیاســت خارجى مجلس اســت کــه در گفتگویى با 

خبرگزارى «مهر» با اعالم اینکه پیش از این در جلســه 
غیر علنى، لوایح چهارگانه با حضور شمخانى،  دبیر شوراى 
عالى امنیت ملى بررسى شد، گفته است: آقاى شمخانى 
در آن جلســه با صراحت اعالم کرد از نظر شوراى عالى 
امنیت ملى، اجراى CFT به نفع کشور نیست اما اگر مجمع 
تشــخیص این لوایح را تصویب کند ما هم تابع هستیم. 
حسن بیگى افزود: نظر آقاى شمخانى این بود که از نظر 
امنیتى، حقوقى و اقتصادى مقابله ملت ایران با آمریکا ملت 
ایران را به پیروزى خواهد رساند و سر تعظیم فرود آوردن 
در مقابل آمریکا ملت ایران به سختى هاى گوناگونى دچار 

خواهد کرد و موجب شکست ملت مى شود.

عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
گفت: آذرى جهرمى به من گفت اینســتاگرام را به زودى 
فیلتر مى کنیم.  جواد کریمى قدوسى افزود: فیلتر اینستاگرام 
تصمیم حاکمیت است و وزیر ارتباطات به خود من گفت به 
زودى انجامش مى دهم. وى درباره عملیاتى نشدن فیلتر 
اینستاگرام تاکنون تصریح کرد: روحانى نمى گذارد؛ زیرا 
رئیس جمهور و وزیرش در بحث فیلترینگ با هم اختالف 
نظر دارند.  این نماینده مــردم در مجلس دهم گفت: هر 
روزى که در اجراى این تصمیمات نظام سهل انگارى شود، 
از سیئات است.  وى درباره سخنان آذرى جهرمى مبنى بر 
اینکه وزارت ارتباطات نقشى در نسخه هاى فارسى تلگرام 

ندارد، متذکر شد: اگر این فرد چنین اظهاراتى کند، از الفباى 
حاکمیت مطلع نیست و خودش را به عنوان وزیر زیر سئوال 

مى برد و اختیاراتش را نفى مى کند.
کریمى قدوســى در پاسخ به این ســئوال که چرا وزارت 
ارتباطات از جریان عرضه طالگرام و هاتگرام کنار گذاشته 
شد، به گزارش وزارت اطالعات درباره هاتگرام و طالگرام 
اشــاره کرد و توضیح داد: وزیر ارتباطــات جزئى از پیکره 
وزارت اطالعات بوده و ســابقه کار در آنجا را داشــته و از 
هاتگرام و تلگرام طالیى مطلع بوده است. وى گفت: آنها 
که اکنون در هاتگرام و تلگرام طالیى مدیریت مى کنند، در 

چارچوب وزارت ارتباطات کار مى کنند.

شمخانى 
مخالف CFT است؟

روحانى نگذاشته اینستاگرام 
فیلتر شود 

آمریکایى ها 
در چادر زندگى مى کنند

   خبر آنالین | معـاون فرهنگـى سـپاه گفت: 
ثروتمندترین کشـور دنیا که آمریکاسـت، 50 میلیون 
گرسـنه دارد و بسـیارى در شـهرك هاى چادرنشـین 
زندگى مى کنند. سـردار محمدرضا نقدى ادامه  داد: به 
حمدا... ملت ما در این 40 سال توانسته آمریکا را به زیر 
بکشد. آمریکا در شاخص هاى قدرت سقوط کرده است 
و کشـور ما در تمام شـاخص ها در این 40 سال صعود 

کرده و پیشرفت داشته است.

هشدار آمریکا به اروپا
  فارس| خبرگـزارى «آسوشـیتدپرس» در 
گزارش دوشنبه خود از هشدار واشنگتن به اروپایى ها 
درباره سـاز و کار ویژه مالى (SPV) با ایـران خبر داده 
اسـت. طبـق گـزارش رسـانه آمریکایى، کاخ سـفید 
بـه کشـورهاى اروپایـى هشـدار داده اسـت کـه در 
صورت راه انـدازى این سـاز و کار ویژه بـه منظور دور 
زدن تحریم ها، مشـمول تنبیه ها و مجازات واشنگتن 

خواهند شد.

چرا باور نمى کنید؟!
  جماران | محمدجـواد ظریـف دیـروز در 
توضیحات خود در پاسخ به سئوال یک نماینده مجلس 
درباره برجام گفت: اگر دولت آمریکا بدعهدى کرده، اگر 
دولت آمریکا عهدشکنى کرده، شـما باید بر سر دولت 
آمریکا بکوبید نه به فرزندان این ملت. مقاومت این ملت 
بود که باعث شـد آمریکا و پنج قـدرت اروپایى به پاى 
میز مذاکره بیاینـد و بعد آقاى ترامپ بگوید که سـر ما 
تا خرخره کاله گذاشته شده است! چرا باور نمى کنید؟ 

آقاى ترامپ باید برجام را ترکمانچاى بنامد نه شما! 

شکرآب
  خانه ملت | عضو کمیسیون فرهنگى مجلس 
معتقد است جریانى شایعه اسـتعفاى صالحى را به راه 
انداخته که بـه دنبال به دسـت آوردن کرسـى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى است. محمدعلى وکیلى گفت: 
اگرچه رابطه میـان صالحى و روحانى کمى شـکرآب 
است ولى درباره اسـتعفاى وى چیزى نشنیده ام. عضو 
هیئت رئیسه مجلس شـوراى اسالمى گفت: صالحى 

گفت رئیس جمهور از فضاى رسانه اى ناراضى است.

ادامه بازداشت هاى مسئوالنه! 
  رویداد 24 | رئیس کل دادگسـترى البـرز از 
دستگیرى دو نفر مدیر شرکت خدماتى شهرك صنعتى 
و یک عضو شوراى اسالمى شهر اشتهارد خبر داد. پیش 
از این چند عضو شـورا و شهردار سابق شـهر اشتهارد 
هم با اتهام ارتشـا و اختالس بازداشت شـده بودند. در 
ماه هـاى اخیر  افراد دیگرى هم دسـتگیر شـده اند که 
از جمله مهمترین آنها مى توان به شهردار اسبق کرج، 
مدیرکل سابق بنیاد مستضعفان البرز، یکى از مدیران 
شـهرى فردیس، معاون اداره راهـدارى و حمل و نقل 
جاده اى البرز، 21 نفر از کارکنان شهردار کرج و پنج نفر 

از کارکنان شهردارى ماهدشت اشاره کرد.

پیام را گرفتیم اما...
   خبر آنالین | آذرى جهرمـى وزیر ارتباطات و 
عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: پیام برخى ائمه جمعه 
براى رفع فیلتر تلگرام را دریافت کردیم اما دستگاه قضا 
همچنان بر سـر نظر خود باقى اسـت و مـا تغییرى در 

عقیده  دستگاه قضائى نسبت به این مسئله نمى بینیم.

«نمکى» وزیر مى شود؟
سـعید نمکـى بـه عنـوان وزیـر    تسنیم|
پیشنهادى دولت براى تصدى وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکى کشور به مجلس معرفى شد. سیدحسن 
قاضى زاده هاشـمى حدود یک ماه پیش از سمت خود 
استعفا کرد و از آن تاریخ سـعید نمکى،  سرپرستى این 

وزارتخانه را بر عهده داشته است.

خبرخوان
کمترین آمار خشونت 

در کجاست؟
  بهار | احمد نوربــاال، روانپزشــک در 
همایش علمى سالمت روان و رسانه اظهار کرد: 
متأسفانه در جامعه خشونت هاى کالمى بسیار 
دیده مى شــود. وى یادآورى کرد: به طور کلى 
خشــونت خانگى در حدود 23 درصد است که 
استان  هاى لرستان، ایالم و کرمانشاه بیشترین 
و اســتان قم کمترین میزان خانگى را به ثبت 

رسانده اند.

میزان پاداش پایان سال  
هیئت    باشگاه خبرنگاران جوان | 
وزیران به دســتگاه هاى اجرایى اجــازه داد به 
کارمندان خود مبلغ ده میلیون ریال به نســبت 
مدت خدمت تمام وقت در سال 1397 به عنوان 
پاداش آخر ســال (عیدى) در بهمن ماه ســال 
جارى از محــل بودجه مصوب دســتگاه هاى 

اجرایى پرداخت کنند.

سرقت خزانه یک بانک 
  عصر ایران| رئیــس پلیس تهــران با 
اشــاره به فعالیت برخى شرکت هاى خصوصى 
حفاظتى گفت: شــرکت هایى که در پوشــش 
نیروى انتظامى نیستند، فعالیت دارند که جرایم 
سنگین مرتکب مى شــوند و حتى در یک مورد 
خزانه یک بانک خصوصــى را بردند؛ بانکى که 
حفاظت و مراقبتش را این به شرکت خصوصى 

داده بود که با پلیس هماهنگى نداشت.

حکم جالب یک قاضى
رئیس کل دادگســترى اســتان    رکنا |
گلســتان از صدور حکم جایگزین حبس براى 
متهمى خبر داد که در حادثه رانندگى مرگ فرد 
دیگرى را به صورت غیرعمد رقم زده بود. هادى 
هاشــمیان در این باره بیان کرد: پس از اینکه 
متهم دیــه را پرداخت کــرد، از آنجایى که این 
حادثه غیرعمد بوده و متهم فاقد سابقه کیفرى 
بوده، قاضى براى وى مجازات جایگزین حبس 
در نظر گرفت. براین اســاس متهم به کاشتن 
1000 اصله نهال جنگلــى از نوع ممرز، افرا و یا 
بلوط که متوسط عمر آنها سه سال باشد، در فصل 
پاییز و یا زمستان زیرنظر اداره منابع طبیعى در 

جنگل مکلف شد.

چند تشکل مذهبى فعالند؟
معاون مشارکت هاى مردمى    تسنیم|
سازمان امور اجتماعى کشور گفت: بیش از 200 
هزار تشکل مذهبى و اجتماعى در کشور فعال 
است و 19 هزار سازمان مردم نهاد نیز ثبت شده 

و فعال هستند.

10 میلیونى ها
  بهار | سخنگوى ســتاد بودجه سازمان 
برنامه ریزى و بودجه کشــور با بیان اینکه یک 
میلیون و 593 هزار نفر تعــداد حقوق بگیرانى 
هستند که به صورت متمرکز حقوق آنان از خزانه 
پرداخت مى شــود گفت: 5374 نفر از این افراد 
حقوق 9 تا 10 میلیون تومانى دریافت مى کنند.

قتل بر سر پیاز
  عصر ایران| دادگاه بررســى قتل یک 
پسر جوان در تهران برگزار شد. فرد قاتل، متهم 
به قتل شــبه عمد یک جوان بر سر قیمت پیاز 
بود. قاتل و مقتول هر دو مشغول به فروش پیاز 
بوده اند که یکى پیــاز را ارزان تر از دیگرى مى 
فروخته است. قیمت پیاز همواره باعث اختالف 
آنها بوده که ســرانجام در روز حادثه با یکدیگر 
درگیر شده و مقتول کشته مى شود. پدر مقتول 
اظهار کرد: «قاتل سیخى را کج کرده و پسرم را 

کشته و این قتل شبه عمد نیست.» 

حضور ناگهانى یکى از جلیقه زردهاى فرانســه با تصویر 
قاسم سلیمانى به قاب گزارش زنده خبرنگار صداوسیما 

بازتاب هاى فراوانى را به همراه داشت.
شنبه شب، شهسوار حسینى، خبرنگار اعزامى صداوسیما به 
پاریس در حال گزارش دادن از یازدهمین شنبه سیاه فرانسه 
بود که اتفاق جالبى افتاد. در حالــى که گزارش خبرنگار 
صداوســیما از میدان جمهورى پاریس به صورت زنده از 
اخبار ساعت 21 شبکه اول سیما پخش  مى شد، یکى از 
معترضان به سیاست هاى «امانوئل مکرون» (موسوم به 
«جلیقه زردها» ) وارد قاب تصویر تلویزیون شد و عکس 
سردار سلیمانى را به دوربین نشان داد و از صحنه خارج شد.

این اتفاق جالب در رســانه هاى کشــور  بازتاب فراوانى 

داشــت و این کلیپ کوتاه در شــبکه هاى اجتماعى در 
حال دست به دست شدن اســت. از سوى دیگر برخى ها 
این صحنه را ساختگى عنوان کردند. شهسوار حسینى، 
خبرنگار خبرگزارى صداوســیما در فرانسه در گفتگو با 
خبرگزارى «فارس» درباره این اتفاق مى گوید: «در حالى 
که صداى شلیک گلوله و باالگرفتن درگیرى ها به گوش 
مى رسید در حال ارتباط دادن با اخبار ساعت 21 بودم که 
گویا یکى از جلیقه زردها وارد کادر شــد. هنگام ورود این 
فرد به کادر اصًال متوجه این اتفاق نشــدم و پس از پایان 
ارتباط، تصویربردارمان این موضوع را به اطالعم رساند و 
سپس در شبکه هاى اجتماعى آن را دیدم و بسیار متعجب 

شدم.» 

ریاست انجمن همسران دیپلمات هاى وزارت امور خارجه 
برعهده مریم ایمانیه، همسر محمدجواد ظریف است.

به گزارش «ایسنا»، ثریا وحیده معصومى یکى از فعالین این 
انجمن بیان کرد که انجمن مذکور بیش از دو دهه پیش و در 
زمان وزارت آقاى والیتى تشکیل شد و افزود: در آن مقطع 
به این نتیجه رسیدیم نیاز است همسران سفرا پیش از اعزام 
به خارج از کشــور در معیت همسرانشان، آموزش هایى را 
ببینند که با قدرت و با اعتماد به نفس بیشترى بتوانند در نقش 
همسر سفرا انجام وظیفه کنند و با حقوق و مسئولیت هاى 
خود، بیشتر آشنا شوند. وى خاطر نشان کرد: در ابتدا در این 
انجمن فقط همسران سفراى ایران در خارج از کشور حضور 
داشتند ولى اکنون دامنه عضویت آن گسترش پیدا کرده 
است و همسران دیپلمات هاى وزارت امور خارجه نیز در این 

انجمن حضور دارند.
معصومى که همســر ابراهیم رحیم پور، معاون پیشــین 
وزیر امور خارجه است، خاطر نشــان کرد: این انجمن به 
مناســبت هاى خاص نیز برنامه هایى را برگزار مى کند و یا 
بازدیدهایى را براى همسران دیپلمات ها هماهنگ مى کند.

معصومى تأکید کرد که بازارچــه خیریه دیپلماتیک که از 
سوى انجمن همســران دیپلمات هاى وزارت امور خارجه 
در تاریخ چهارم و پنجم بهمن ماه در مرکز مطالعات وزارت 
امور خارجه برگزار شــده بود نیز از جمله فعالیت هاى این 

انجمن بود.
در حال حاضــر مریم ایمانیه، همســر محمد جواد ظریف 
ریاست انجمن همسران دیپلمات هاى وزارت امور خارجه 

را بر عهده دارد.

آیت ا... عبدا... جوادى آملــى از مراجع عظام تقلید، گفت: 
حج بالذاته یک حرکت سیاسى است اما نباید سیاست هاى 
دنیایى را به حج ارتباط داد، هرگز نباید اقداماتى مانند حمله 

به سفارت عربستان صورت پذیرد.
وى در دیدار حجت االسالم و المسلمین سید على قاضى 
عسکر، نماینده مقام معظم رهبرى در امور حج و زیارت و 
سرپرست حجاج ایرانى و علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان 
حج و زیارت افزود: این کار خالف دستور دین است، نباید 
انتظار داشت چنین حرکاتى انجام شــود و درمقابل، آنها 

حرکتى انجام ندهند، اگر کسى در عرصه بین الملل احترام 
مى خواهد، باید به دیگران احترام بگذارد.

وى با اشاره به عدم موافقت آل ســعود در برگزارى دعاى 
کمیل به بهانه خطرات امنیتى، گفت: شــما وظیفه دارید 
محققانه و با لبخند به طرف ســعودى بفهمانید که ریشه 

ناامنى، داعش و تکفیرى خود آنها هستند.
آیت ا... جوادى آملى افزود: آنها باید بدانند که همه جهان 
اسالم مى داند که عالوه بر جنایاتى مانند جریان خاشقج ى 
و امثال ذلک، داعش و تکفیرى را نیز خود آنها مى پرورانند.

یک هنرمند اصفهانى اقدام به ساخت خودروهاى 
مرسدس بنز و بوگاتى کالسیک کرده است.

این هنرمند اصفهانى با کپــى بردارى از مدل هاى 
کالسیک خودروهاى مرسدس بنز اقدام به ساخت 
آنها به صورت دست ساز و مانند نمونه هاى اصلى 
کرده است. یکى از مدل هایى که هم اکنون ساخته 
شده شــبیه خودروى مرسدس بنز ســال 1930 
م یالدى اســت که کامًال به صورت دستى ساخته 
شده و براى نیروى پیشرانه آن نیز از موتور وانت مزدا 

استفاده شده است.
به گفته سازندگان این خودرو هم اکنون مدل هاى 

دیگرى از خودروهاى کالســیک مانند بنز 770 و 
همچنین خودروى بوگاتى رویال در دست ساخت 
است که خودروى بوگاتى تاکنون 50 درصد مراحل 
ساخت را طى کرده اســت و براى ساخت خودروى 
بنز 770 به طول 6 متر نیز تــالش دارند از موتور و 

گیربکس اصلى مرسدس بنز استفاده کنند.
به دلیل عدم امکان شماره گذارى اینگونه خودروها، 
اســتفاده در مراســم هاى مختلف مانند عروسى، 
نمایشگاه هاى خودرو و حتى تشریفات به صورت 
محدود از جمله کاربردهــاى اینگونه خودروها مى 

تواند باشد.

خبرگزارى «رویترز» در گزارشى با اشاره به افزایش آمار 
پناهجویان ایرانى در کشورهاى اروپایى، مى نویسد: «در 
سال 2018 میالدى بیش از 21 هزار ایرانى از کشورشان 
خارج شــدند به امید پناهندگى در اروپا، ترکیه، ایاالت 
متحده، کانادا و اســترالیا. "فردین غالمى" یکى از آن 
پناهجویان ایرانى است. قاچاقچیان به فردین غالمى 
گفتند که یک قایق ماهیگیرى او را نیمه شب از فرانسه 
به بریتانیا مى برد اما او و پنج پناهجوى ایرانى دیگر به 
ساحلى ناشناخته رسیدند. غالمى 16 هزار یورو (18 هزار 
دالر) به قاچاقچیان انسان داد تا او را از کامیاران در غرب 
ایران به بریتانیا برسانند. با این حال، قاچاقچیان آنان را 
فریب دادند و به ســاحلى در نزدیکى کاله رساندند. او و 
هموطنان دیگرى که همراهــى اش مى کردند اکنون 
براى نجات خود از آن ناحیه تــالش مى کنند. غالمى 
31 ساله یکى از هزاران ایرانى اســت که براى نجات 
خود از مخمصه،  ریســک عبور از کانال انگلیسى را به 
جان خریده است. او مى گوید: "آنان به ما نور قرمز رنگى 

را نشان دادند و گفتند باید به آن سمت حرکت کنیم." 
این کانال یکى از شلوغ ترین خطوط حمل و نقل جهان 
اســت و قایق هاى پناهجویان که ایمن هم نیســتند 
از آنجا عبور مى کنند. در آب و هواى ســرد زمســتانى 
همراه با وزش باد، عبور از این کانال دشوارتر مى شود. 
غالمى مى گوید: "گاهى اوقات کشتى هاى بزرگ عبور 
مى کردند. مى دانستیم اگر به آن برخورد کنیم این پایان 

زندگى مان خواهد بود."
"محمد صالحى بختیارى" 47 ســاله در ماه اکتبر از آن 
کانال عبور کرد. او مى گوید: "باد از هر طرف مى وزید این 
یک کابوس بود. ما ظرف مدت چهار ساعت واقعاً مرگ را 
به چشم دیدیم." او مى گوید در این چهار ساعت احساس 

مى کرد چهار ماه گذشته است.» 
«رویترز» در ادامه مى نویســد: «بیش از 500 مهاجر 

اغلب ایرانى که برخــى از آنان کــودك بودند تالش 
کرده اند با کمک قاچاقچیان به بریتانیا سفر کنند. چهار 
نفر از هر پنج نفر آنان در ســه ماهه گذشته سال جارى 

میالدى این تالش را انجام داده اند. 
یک ماه پس از عبور از کانال، غالمى بازداشــت شــد. 
او اکنون در خوابگاهــى در لیورپول زندگى مى کند که 
محل اقامت موقت دولتى اســت تا روند درخواســت 

پناهندگــى اش بررســى شــود. هم اتاقــى او "بابک 
حاجى پور" 40 ساله است که در ماه دســامبر از کانال 
عبور کرده اســت. او مى گوید:"ما فکــر مى کردیم اگر 
موفق نشــویم مى میریم و این یک بار و براى همیشه 
خواهد بود." نهادهــاى دولتى بریتانیا مــى گویند که 
اکثر متقاضیان پناهندگى در ســال گذشــته از ایران

 آمده اند.» 

رؤیا کاشفى، پژوهشگر ایرانى اما مى گوید: پناهجویان 
ایرانى اغلب از طبقه متوســط و تحصیلکرده هستند. او 
مى گوید پناهجویان ایرانى بدین علت در کاله دست به 
اعتصاب غذا مى زنند و یا لب هاى خود را مى دوزند که از 
طبقه متوسط برآمده اند. او مى گوید: آنان از لحاظ مالى 
زندگى شخصى مناسبى داشــتند در حالى که شرایط 

زندگى در کاله بسیار وحشتناك است. 

روایتى از رنج پناهجویان ایرانى در تالطم آب هاى اروپا

در توهم زندگى بهتر 

روایت خبرنگار صداوسیما از جلیقه زردى که 
با عکس حاج قاسم ظاهر شد

شغل جالب همسر وزیر امور خارجه 

انتظار نداشته باشید به سفارت عربستان 
حمله کنید و آنها هم کارى نکنند

هنرمند اصفهانى، بنز مى سازد!
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دستگیرى سارقان 
سیم هاى برق در نطنز 

فرمانـده انتظامـى نطنـز گفـت: سـارقان حرفه اى 
سـیم هاى برق با بیـش از 20 فقـره سـرقت، در دام 

پلیس گرفتار شدند.
مرتضى هادیـان اظهار کرد: درپى اعـالم مرکز پیام 
110 پلیس مبنى بر سرقت سیم برق و حضور سارقان 
در یکى از روسـتاهاى نطنز، بالفاصله مأموران این 
فرماندهى بـا اتخاذ تدابیر و شـگردهاى پلیسـى در 

صحنه وقوع جرم حاضر شدند.
وى افزود: سارقان پس از مواجهه با پلیس قصد فرار با 
خودرو داشتند و با اسلحه به سمت مأموران تیراندازى 
کردند که نیروهاى پلیس در یک عملیات غافلگیرانه 

متهمان را دستگیر کردند.
فرمانـده انتظامـى شهرسـتان نطنز بـا بیـان اینکه 
متهمـان در بازجویى هـا بـه بیـش از 20 فقـره 
سـرقت اعتـراف کردنـد، گفت: ایـن سـارقان براى 
انجـام تحقیقـات بیشـتر تحویـل مقامـات قضائى

 شدند.

واکسیناسیون بیش از
 20 هزار کودك کاشانى

معاون بهداشـتى دانشـگاه علوم پزشـکى کاشان از 
واکسیناسیون بیش از 20 هزار کودك تحت پوشش 

دانشگاه علوم پزشکى کاشان خبر داد.
علیرضا مروجى اظهارکرد: در راستاى ریشه کنى فلج 
اطفال، از اول بهمن ماه سـال جارى واکسیناسـیون 
تزریقى فلـج اطفال 20 هـزار و 500 نفـر از کودکان 
متولد اول اسـفند 94 به بعد در مراکز جامع سالمت، 
پایگاه هـاى سـالمت و خانه هـاى بهداشـت انجـام 

مى شود.

بهره بردارى از6 طرح 
گازرسانى در استان 

در آستانه فجر انقالب اسالمى، شش طرح گازرسانى 
در استان اصفهان آماده بهره بردارى شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، هزینه اجراى 
این طرح ها را بیش از 73 میلیــارد ریال بیان کرد و  
گفت: ازاین تعداد، چهار طرح بزرگ گازرســانى به  
صنایع این استان اختصاص دارد که شامل گازرسانى 
به شــهرك هاى صنعتى نهضت آباد و اردستان  و 
همچنین گازرسانى به شهرك هاى صنعتى اصفهان 

و تودشک است.
مصطفى علوى افــزود: با اجراى ایــن طرح هاى 
صنعتى، واحدهاى تولیــدى از جمله مرغدارى ها، 
گلخانه ها و دامدارى هاى این استان از مزایاى گاز 
طبیعى بهره مند مى شــوند. وى گفت: همچنین در 
دهه فجر امســال عملیات اجرایى ساختمان پست 
امداد ســجزى با بیش از 20 میلیارد ریــال اعتبار

 آغاز مى شود.

اجراى 21 برنامه در منطقه 10 
حمید شهبازى، مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان 
از اجـراى 21 برنامه به مناسـبت چهلمین سـالگرد 
پیروزى انقالب اسالمى خبر داد و گفت: این برنامه ها 
شامل سه جشن بزرگ منطقه اى، چهار جشن محلى، 
پنج جشـنواره تفریحى، پنج ویژه برنامه مناسـبتى و 
هویتى، دو نمایشگاه، یک جشـنواره دانش آموزى و 

یک همایش پیاده روى خواهد بود.

آغاز بهره بردارى 
از 110 طرح عمرانى در تیران

فرماندار تیران  و کـرون از افتتاح 110 طرح عمرانى، 
اقتصادى و خدماتى با اعتبارى بالغ بر315 میلیارد و 
36 میلیون ریال همزمان با گرامیداشت دهه فجر در 

این شهرستان خبر داد. 
مجید حججى افزود: احداث راه روستایى، راه اندازى 
خانه  هاى ورزش روستایى، خدمات مدیریت شهرى، 
اصالح شبکه  هاى آبرسانى، کشاورزى و دامپرورى، 
مخابراتى، برق رسـانى و توسـعه اماکـن مذهبى، از 

جمله این طرح هاست.

خبر

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان از برگزارى 
435 طرح و برنامه در ایام ا... دهه فجر توسط این اداره 
کل خبر داد و گفت: این برنامه ها در مدارس اســتان 

اجرا مى شود.
محمد اعتــدادى افزود: محور برنامــه هاى آموزش و 
پرورش خود دانــش آموزان و فرهنگیان هســتند که 
امسال شکوه و اقتدار نظام اسالمى را در این روزهاى 

مبارك به نمایش خواهند گذاشت.
وى با بیان اینکه در طول این سال ها از نظر کّمى کارها 
و دســتاوردهاى زیادى محقق شــد، اظهارکرد: جاى 
کار کیفى و روزآمد همچنان در بســیارى از بخش ها 

به ویژه مســائل فرهنگى، تربیتى و آموزشى احساس
 مى شود.

اعتدادى دو طرح گفتمان هاى دانش آموزى و «زندگى 
به ســبک روح ا...» را از جمله برنامه هــاى این ایام 
برشمرد و ادامه داد: عنوان طرح زندگى به سبک روح 
ا... آینه زمان اســت که در واقع، راه و منش امام(ره) را 

دنبال مى کند.
وى تصریح کرد: معلم با اندیشه و دانش آموز با انگیزه 
به عنوان دو بــال ترقى و تعالى نظــام تعلیم و تربیت، 
پیش برنده مسیر الهى و انســانى در امتداد سند تحول 

بنیادین هستند.

استاندار اصفهان در آیین تکریم و معارفه مدیران کل حراست 
و روابط عمومى استاندارى گفت: مدیران باید فعالیت ها و 
وظایف خود را برمبناى علمى و به دور از هرگونه جناح بندى 

و وابستگى سیاسى به انجام رسانند.
عباس رضایى با اشاره به مشکالت مدیریت ارشد استان در 
دو ماه گذشته و حجم باالى کارى در این مدت، اظهارکرد: 
بیش از 90 درصد فعالیت مدیریت ارشد استان به حل مشکل 

آب و کشاورزان اختصاص یافت.
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه زمان بازگشــایى آب با 
هماهنگى و نظارت سازمان جهادکشاورزى و با درخواست 
کشاورزان تعیین شد، افزود: وظیفه استاندارى، هماهنگى، 

نظــارت و پیگیرى اســت و مســائل اجرایى بــر عهده 
دستگاه ها خواهد بود.

رضایى با اشــاره به تصویب طــرح احیاى زاینــده رود و 
ســاماندهى کمى و کیفى رودخانه کارون اظهار کرد: این 
ستاد با پیگیرى هاى صورت گرفته و با رعایت حق و حقوق 
همه مردم اصفهان و دیگر استان ها، پس از گذشت 13 سال 

تشکیل شده است.
استانداراصفهان با تأکید بر اینکه کارها باید برمبناى علمى 
و به دور از هرگونه جناح بندى سیاسى صورت گیرد، افزود: 
همه ما خود را مدیون نظام مى دانیم و هرگاه نظام مصلحت 

بداند، در هر جایگاه و منصبى به مردم خدمت خواهیم کرد.

فعالیت ها باید دور از هرگونه 
جناح بندى سیاسى باشد

اجراى 435 برنامه در دهه فجر 
توسط آموزش و پرورش

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه استفاده از گاز در نیروگاه ها، مشکل 
تولید برق در تابستان ها را حل مى کند، گفت: تولید برق با 
استفاده از گاز و تأمین گرمایش ساختمان ها به وسیله آن، 

اثرات مخرب زیست محیطى گاز را نیز کاهش مى دهد.
محمدمهدى عسگرى افزود: اگر به طور کلى گاز طبیعى 
که در بخش خانگى مصرف مى شود را به نیروگاه ها انتقال 
دهیم و با تولید برق، این انرژى را جایگزین براى مصارف 
گاز کنیم، دیگر نه در فصل هاى گرم مشکل تأمین برق 

خواهیم داشت و نه در زمستان آلودگى محیط زیست.
وى با بیان اینکه کولرهاى آبى و گازى دلیل اصلى زیاد 
شدن مصرف برق در تابســتان است، گفت: در کشور ما 
زمستان ها گرمایش به وسیله گاز تأمین مى شود و مصرف 
برق در زمستان  کاهش مى یابد، به این ترتیب است که 
زمستان ها براى تأمین گاز و تابستان ها براى تأمین برق 

به مشکل برمى خوریم. 
وى ادامه داد: اگر زیرســاخت ها فراهم شود، در زمستان 
مى توان به وسیله گاز در نیروگاه ها برق بیشترى تولید کرد 
تا نیاز ســاختمان ها براى گرمایش به وسیله برق تأمین 

شود وعالوه بر آن، ذخیره برق تابستان نیز فراهم شود.

وى با اشاره به اینکه برق مصرفى اسپلیت ها چهار برابر 
کولر آبى است، گفت: در حال حاضر ظرفیت نیروگاهى 
مناسبى براى تأمین برق مصرفى اسپلیت ها در تابستان 
وجود ندارد اما در زمستان باتوجه به اینکه مناطق جنوبى 
در زمســتان ها نیاز کمى به گرمایش دارند و بسیارى از 
خانوارها از بخارى براى ایجاد گرمایش استفاده مى کنند، 
بنابراین استفاده از این دستگاه ها مشکلى ایجاد نمى کند.

■■■
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان در بخش دیگرى از سخنانش با بیان اینکه براى 
جلوگیرى از خاموشى در تابستان 98 طرح هاى مدیریت 
مصرف برق با کمک مردم باید اجرا شــود، گفت: براى 
انجام این مهم، در مصرف هفت هزار مگاوات برق باید 

صرفه جویى شود.
عسگرى با اشاره به برنامه«صفر 98» که در وزارت نیرو 
تدوین شــده اســت، تصریح کرد: در این برنامه، تعیین 
شده است خاموشى در سال 98 صفر باشد و براى تأمین 
پیک بار سال 1398، هشت هزار مگاوات کمبود خواهیم 
داشت و اگر بتوانیم این میزان بار را تأمین کنیم، در سال 

98 خاموشى نخواهیم داشت.

پیشنهاد مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

 برق جاى گاز را در بخش خانگى بگیرد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفت: مخازن زیر زمینى هوشــمند پســماند در شهر 

اصفهان نصب شد.
على دهنوى اظهارکرد: نخســتین مخزن زیرزمینى 
هوشــمند با هزینه اى افزون بر 300 میلیون ریال، به 
صورت پایلوت در منطقه 4 شــهر نصب شده و مورد 

استفاده شهروندان قرار گرفته است.
وى با اشاره به جزییات این مخازن، افزود: این مخازن 
داراى دو سطل 500 لیترى مخصوص پسماند هستند 
که به صورت هوشــمند و توسط سنسورهاى چشمى 
عمل مى کنند؛ به این ترتیب که هنگام ورود پسماند و 
با تشخیص سنسور، درب مخزن براى ورود پسماند باز 
مى شود اما هنگام ُپرشدن مخازن، توسط سنسورهاى 

موجود در سطل داخل مخزن، فرمان تکمیل گنجایش 
مخزن صادر شده و درب مخزن دیگر باز نمى شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
در مورد فرآیند کار این مخــازن، اضافه کرد: مخازن 
زیرزمینى براى استقرار در زیر زمین طراحى شده اند و 
هیچ فردى نمى تواند پسماندى را از داخل مخزن خارج 
کند، بلکه پسماندها تنها از طریق خودروهاى مکانیزه 

قابل خروج هستند.
دهنوى اظهار کرد: گسترش طرح استقرار این مخازن 
در سطح مناطق مختلف شهر اصفهان، از اهداف مهم 
سازمان مدیریت پسماند است و تا پایان امسال و سال 
آینده این طرح در مناطق دیگر شــهر اصفهان به اجرا 

در خواهد آمد.

اصفهان؛ پایلوت نصب مخازن زیرزمینى هوشمند پسماند
معاون آموزشى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: 
این دانشگاه در مقطع کارشناسى پیوسته، بدون آزمون 

اقدام به پذیرش دانشجو در 30 رشته مى کند.
حمید غیور اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
با برخوردارى از زیرساخت هاى مناسب آموزشى، پژوهشى 
و رفاهى در مقطع کارشناسى پیوسته بدون آزمون اقدام به 

پذیرش دانشجو در 30 رشته مى  کند.
وى تصریح کرد: این رشته ها شامل زبان و ادبیات فارسى، 

زبان و ادبیات عرب، آموزش زبان انگلیســى، فلســفه و 
حکمت اســالمى، فقه و مبانى حقوق، تاریخ، مدیریت 
بازرگانى، مدیریت صنعتى، مدیریت مالى، علوم ورزشى، 
جغرافیا، فیزیک، مهندسى اپتیک و لیز، شیمى کاربردى، 
مهندسى خط و سازه هاى ریلى، مهندسى مواد و متالوژى، 

علوم کامپیوترو... است.
وى افزود: رشته روانشناسى نیز از جمله رشته هاى جدید 
در این دانشگاه است که متقاضیان مى توانند ثبت نام کنند.

پذیرش بدون آزمون دانشجو
 در 30 رشته دانشگاه آزاد نجف آباد

معاون ترافیک شهردارى شهرضا گفت: نخستین چهارراه 
هوشمند شهرضا در محل فعلى میدان فاطمیه(س) ایجاد 

مى شود.
محمدحســین کوهى زاده اظهار کرد: یکى از مهمترین 
برنامه هاى شــهردارى، کاســتن از ترافیک شهرى و 
تصادفات درون شــهرى، بهســازى نقاط حادثه خیز و 

آسان سازى رفت و آمد شهروندان است.
وى افزود: در صورت اجرایى شــدن این طرح و ساخت 

تقاطع همســطح در محل فعلى میدان فاطمیه(س)، تا 
حدود زیادى از آمار تصادفات درون شــهرى، به ویژه در 

روزهاى پایانى سال کاسته مى شود.
معاون ترافیک شهردارى شهرضا ادامه داد: پس از این در 
صورت تأمین زیرساخت هاى الزم مانند نصب دوربین، 
کانالیزه کردن گذرگاه ایمن و انجام آزادسازى هاى مورد 
نیاز، دومین چهارراه هوشمند شــهر، در چهارراه سمیه 

ایجاد مى شود.

نخستین چهارراه هوشمند شهرضا ایجاد مى شود

رئیس کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
وکشاورزى اصفهان از تقدیم هشت طرح ملى به کمیسیون 
کشاورزى مجلس خبرداد و گفت: کار کمیسیون کشاورزى، 

آب و محیط زیســت اتــاق بازرگانى اصفهان بــا ارائه 
برنامه هاى تدوین شده به مقامات اجرایى تمام نمى شود، 

چراکه این کمیسیون پیگیرى تا حصول نتیجه و مشارکت 
و حمایت از اجراى این طرح ها را وظیفه خود مى داند.

حمیدرضا قلمکارى از تعامل کمیسیون کشاورزى مجلس 
شوراى اسالمى و اتاق ایران براى برگزارى 
نشست مشترك با کمیســیون کشاورزى، 
آب و محیط زیست اتاق بازرگانى اصفهان 
خبر داد و گفت: نشســت هاى مشــترك 
مى تواند فرصتى باشــد تا طرح هایى که 
درطول چهارسال گذشته مورد بررسى علمى 
قرار گرفته، به نهادى با قدرت اجرایى تقدیم 
شود. وى گفت: اگرچه اتاق هاى بازرگانى 
تنها نقش مشاور را براى قواى سه گانه ایفا 
مى کنند اما دغدغه بهبود وضعیت اقتصادى، 
در کنار اصل اجماع و امانت دارى سبب شده تا این کمیسیون 

در پیشبرد اهداف خود موفق تر عمل کند.

تقدیم 8 طرح ملى کشاورزى از اصفهان به مجلس
همزمان با چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى، 
واحد تقطیر ســوم پاالیش نفت اصفهان به بهره بردارى 

مى رسد. 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: ظرفیت 
کلى پاالیشگاه اصفهان روزانه 370 تا 380 هزار بشکه 
اســت که با راه اندازى واحد تقطیر سوم، این ظرفیت در 
سه واحد، توزیع و موجب کاهش بار ترافیکى خوراك در 

برج هاى تقطیر مى شود.
مرتضى ابراهیمى اظهار کرد: بــا راه اندازى واحد تقطیر 
سوم، کیفیت محصوالت تولیدى نیز افزایش مى یابد. وى 
افزود: ظرفیت پاالیشى پاالیشگاه هم با دو واحد جانبى 
غلظت شکن و در زمان نیاز به تولید بنزین بیشتر، حدود 60 
تا 70 هزار بشکه  در روز افزایش مى یابد. ابراهیمى گفت: 
این واحد هم اکنون در مرحله راه اندازى اســت و تا پایان 

امسال در مدار بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
■■■

مدیرعامل شــرکت پاالیــش نفت اصفهان با اشــاره 
بــه راه اندازى طــرح مهم زیســت محیطى تصفیه آب 
پاالیشــگاه اصفهان نیز همزمان با چهلمین ســالگرد 
انقالب شکوهمند اســالمى گفت: این طرح با ظرفیت 

700 هزار مترمکعب در ساعت آماده بهره بردارى است.
وى واحد تصفیه آب پاالیشگاه اصفهان را یکى از برترین 
واحدهاى تصفیه آب صنعتى از نظر حجم و گســتردگى 
در کشــور دانســت و افزود: با بهره بردارى از این طرح، 
بخش عمده آب مصرفى در چرخــه پاالیش نفت خام، 
از آب خاکسترى (فاضالب) شاهین شهر اصفهان تأمین 

مى شود.
■■■

ابراهیمى یکى دیگر از واحدهــاى آماده بهره بردارى در 
پاالیشگاه اصفهان را، واحد گرانول سازى گوگرد عنوان 
کرد و گفت: این طرح زیست محیطى به ظرفیت 300 تن 

در روز نیز آماده بهره بردارى است.

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى صورت مى گیرد

بهره بردارى از واحد تقطیر سوم پاالیش 
نفت اصفهان

مدیر کل پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى 
شهردارى اصفهان از ساماندهى دستفروشان 
ســطح شــهر در 34بازارچه محلى اصفهان 

خبر داد.
حســن محمد حســینى در خصوص مسائل 
دستفروشــى کــه در کالنشــهرها و مرکز 
شهر ها نمود پیدا مى کند،اظهار کرد: شهردارى 
اصفهان بــا برنامه ریزى هایــى که طى یک 
سال گذشــته صورت داده، درصدد ساماندهى 

دستفروشان است.
وى افزود:34بازار قدیمى در سطح شهر اصفهان 
که فعال هستند،شناسایى کردیم و به افرادى 
که در مرکز شهر اقدام به دستفروشى مى کنند، 
توصیه شــده تا در این بازارها مشغول به کار 

شوند.
محمــد حســینى عنــوان کــرد: در چنین 
مکان هایى، شــهردارى بر کاالها واجناس و 
قیمت هاى دستفروشان نظارت و کنترل خاص 
دارد. وى با بیان اینکه مقوله دستفروشى معموًال 
در شهرها رایج است و امکان وجود کاالهایى با 
کیفیت پایین تر وجود دارد، افزود: از شهروندان 
درخواســت مى کنیم تا از اصناف معتبر اقالم 

مورد نیاز خود را تهیه کنند.
مدیرکل  پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى 
شهردارى اصفهان در پایان با اشاره به نزدیک 
شــدن به عید نوروز و افزایش دستفروشــان 
گفت:امیدواریم در شهردارى اصفهان بتوانیم 
به مقوله ساماندهى و نظارت دقیق پرداخته و در 
روزهاى پایانى سال خدمت رسانى بیشترى به 

شهروندان ارائه کنیم.

ساماندهى
 دستفروشان سطح شهر 

در 34بازارچه محلى
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شهردارى نایین باستناد بودجه مصوب سال 97 و مصوبه شوراى محترم 

اسالمى شهر نایین در نظر دارد جهت ســاماندهى و بهبود عبور و مرور 

شهرى، عملیات اجراى بازسازى جداول و پیاده روهاى معابر شهر نایین را از 

طریق مناقصه از محل اعتبارات شهردارى به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید. لذا جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد تا پایان وقت ادارى 

97/11/09 به شهردارى نایین مراجعه نمایید.

نوبت دوم

اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

امیر کربالیــى زاده یکى از چهره هایى اســت که بعد از 
اجراى اســتندآپ کمدى ها در برنامــه «خندوانه» به 
شهرتى بیشتر رسید و این روزها هم در سریال جدیدى 
که براى شبکه نمایش خانگى ساخته شده بازى کرده. 
امیر کربالیى زاده مى گوید به دلیل تصادفش نتوانست در 
این فصل از «خندوانه» حضور پیدا کند، این بازیگر که 
این روزها سریال «هشتگ خاله سوسکه» با بازى اش در 
شبکه نمایش خانگى پخش شده اما مى گوید مى خواهد 

استندآپ هایش را جهانى کند.
بعــد از «خندوانــه» و اســتندآپ 
کمدى هایى کــه در آنجا اجرا کردید 
بیشتر با آنها مقایسه مى شوید. این 
قضیه برایتان پیامدهاى مثبت دارد یا 

اذیت تان مى کند؟
من مدعى هستم که اولین استندآپ کمدى مستقل در 
ایران را اجرا کردم، استندآپ کمدى مستقل یعنى مردم 
بلیت خریدند و آمدند و یک ساعت و نیم استندآپ دیدند. 

البته این ماجرا قبل از برنامه «خندوانه» اتفاق افتاد، آن 
موقع من دغدغه این را داشتم و متأسفانه کسى در مرکز 
هنرهاى نمایشــى هم خیلى با واژه اســتندآپ کمدى 
آشنا نبود. االن خوشحالم که اســتندآپ کمدى خیلى 
زود جایش را میان مردم باز کــرد و این به برکت برنامه 
پرطرفدار «خندوانه» و حمایتى بود که رامبد از این اتفاق 
انجام داد. اما اساســًا معتقدم من بازیگرى هستم که در 
کنارش دغدغه استندآپ را داشــتم و براى همین هم 
با اینکه استندآپ ها از نظر مالى شــرایط بهترى دارند 
بازى در فیلم، سریال و تئاتر را انتخاب مى کنم اما فیلم و 
سریال هایى که از من پخش شده بعد از استندآپ کمدى 
انگار بیشتر دیده شدند و این قضیه به من کمک کرد که 
امیر کربالیى زاده بیشتر دیده شود. از این بابت خوشحالم 
اما دوســت ندارم در پروژه هاى تلویزیونى و تصویرى 
اینطور به اذهان برســد که کربالیى زاده لزومًا مى تواند 
استندآپ کمدین خوبى باشد و نه بازیگر. برایم خیلى مهم 
است که اول من را به عنوان بازیگر بشناسند بعد به عنوان 

استندآپ کمدین.
این روزها مشــغول چــه کارى 

هستید؟
چون دغدغه خودم در اســتندآپ این است که 
بتوانم استندآپ را در کشــورهاى دیگر براى 
ایرانى هاى دیگر اجرا کنم تالش دارم که یکى 
دو سفر خارجى داشته باشم. چند پیشنهاد فیلم 
و سریال دارم که در حال بررسى شان هستم 
اما هنوز هیچ کدامشان چنگى به دلم نزده اند.

حضورتان در «خندوانه» ادامه 
پیدا خواهد کرد؟

«خندوانه» در ایامى که من بخاطر تصادف 
بسترى بودم تا عید ضبط شده و در آن سه ماه 

من نتوانستم سعادت این را داشته باشم که در 
کار حضور پیدا کنم اما اگر دوباره شرایط همکارى 
اتفاق بیافتد و من ســر کار نباشــم حتماً دوباره در 

برنامه حضور پیدا خواهم کرد. 

حمیدرضا پــگاه، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
درخصوص آخرین فعالیت هــاى خود عرصه بازیگرى 
گفت: در حال حاضر در هیچ پــروژه اى حضور ندارم و 

مشغول بازى در سریال و یا فیلم خاصى نیستم.
وى در همین راستا ادامه داد: پیشنهادات زیادى براى 
بازى در سینما و همچنین ســریال داشته ام که ترجیح 
دادم آنها را قبول نکنم. به تازگى پیشنهادى براى بازى 
در یک ســریال نمایش خانگى داشتم که حتى قرارداد 
آن هم بسته شد منتها بعد از آن کنسل شد. البته برخى 
از پیشنهادات خوب هســتند و در حال سبک سنگین 

کردن آنها هستم.
بازیگر سریال «عاشــقانه»  در مورد کم کار شدن خود 
بیان کرد: اینکه یک بازیگر دیده شود به کارها بستگى 
دارد. در حال حاضر چند پیشــنهاد تازه دریافت کرده ام 
که هنوز در مرحله پیش تولید قرار دارند و حتى اگر آنها 
را قبول کنم به دلیل زمان طوالنى تولید به این زودى ها 

روى پرده سینما و یا قاب تلویزیون نخواهم رفت.
پگاه درباره نبود پیشــنهادات خوب بازى در ســینما 
خاطرنشان کرد: اگر پیشــنهاد خوب باشد و فیلمنامه 
خوب به من بدهند بازى در سینما را دوست دارم و آن 
را قبول مى کنم. من بازیگرم و باید منتظر پیشنهادات 
باشم زیرا کار دیگرى نمى توانم انجام بدهم البته برخى 
مى توانند براى بازیگــرى کارهاى دیگرى انجام دهند 

اما من نمى توانم.

صفا آقاجانى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر 
مشغول هیچ پروژه اى نیستم و به تازگى فیلمبردارى دو سریال را پشت سر گذاشته ام. فعًال براى استراحت به قشم 

آمده ام تا خستگى ماه ها فیلمبردارى را پشت سر بگذارم.
وى در همین راستا ادامه داد: امسال در دو سریال «روز هاى بى قرارى 2» به کارگردانى کاظم معصومى و «مرگ 
خاموش» به کارگردانى احمد معظمى به ایفاى نقش پرداخته ام. هنوز در خصوص زمان پخش این آثار خبر دقیقى 

منتشر نشده است اما احتمال مى دهم که «روز هاى بى قرارى2» پیش از نوروز روى آنتن تلویزیون برود.
بازیگر فیلم سینمایى «میگرن» درباره حضورش در فصل سوم سریال «ستایش» افزود: باید بگویم که متأسفانه 
در «ستایش 3» به ایفاى نقش مى پردازم. این تأسف را به این دلیل مى خورم که اگر تعهد و اخالق ایجاب نمى کرد 
به هیچ وجه در این ســریال بازى نمى کردم. وى دلیل ناراحتى خود از بازى در ســریال «ستایش» را اینگونه 
توصیف کرد: واقعیت امر در فصل دوم «ستایش» قرار بود شخصیت من حضور پیدا کند و در فصل سوم به یکى 
از شخصیت هاى اصلى مبدل شود اما با رفتن برخى بازیگران و تغییراتى که پیش آمد نقش من در حدى کاهش 
پیدا کرد که نبودنم بهتر از بودن بود. بازى در این ســریال را 
تنها به این دلیل قبول کردم که اخالق حکم مى کرد 
کنار پروژه بمانم و ادامه آن شــخصیت را هرچند 

ناچیز بازى کنم.
بازیگر فیلــم «آب نبات چوبــى» درباره کم 
کارى خود در عرصه سینما اضافه کرد: بعد 
از «آب نبات چوبى» متأسفانه هیچ کارى 
را در سینما نداشتم. فکر مى کنم سینماى 
ایران تبدیل به خاله بازى شده و من طبیعتًا 
در این بازى نیستم وگر نه چندین کار را روى 
پرده داشــتم. وى در همین رابطه ادامه 
داد: در سینماى امروز اگر نقشى نوشته 
مى شود بازیگران خارجى و بازیگرانى 
که خارج از ایران زندگى مى کند را 
براى ایفاى نقش مى آورند  اما آن 
را به بازیگران ایرانى نمى دهند. 
نمى دانم اما آیا واقعًا بازیگران 
توانمندى در کشــور نداریم که 
کارگردانان بــه دنبال بازیگران 

غیر ایرانى مى روند.

چند روز پیش در اخبار خواندید 
که امیرحسین صدیق، بازیگر 
کشورمان با باران خوش اندام، 
شاعر کشــورمان ازدواج کرده 

است. اما خوش اندام کیست؟ 
باران خوش انــدام، هنرمند و 
شــاعر متولد دهه 50 است و 
این روز ها در 45 سالگى به سر 

مى برد. او در بعضى از پست هاى اینستاگرامش از امیرحسین صدیق حمایت کرده 
است. مثًال براى حضور وى در برنامه «تب تاب» نوشت: «گفتگوى صادقانه و 
شجاعانه امیرحســین صدیق در برنامه زنده... کاش همه به درجه  خردمندى و 
تفکر واالى انسانى برسیم. درود بر امیرحسین صدیق و تفکر و اندیشه  واالشون.» 
امیرحسین صدیق در آهنگ «همه آرزوى من تو» که شاعرش باران خوش اندام 

بود، حضور افتخارى داشت.
در همین حال امیرحســین صدیق، بازیگر ســینما و تلویزیــون هم در صفحه 
اینستاگرامش ویدیویى از مراسم عروسى خود به اشــتراك گذاشت که در این 
فیلم دیده مى شــود که دو گلوله توســط عروس خانم و آقا داماد در فضاى باز 

شلیک مى شود. 

پوستر فیلم سینمایى «قصرشیرین» ساخته رضا میرکریمى یک روز مانده تا آغاز 
سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر رونمایى شد.

«قصرشــیرین»، جدیدترین اثر ســیدرضا میرکریمى جزو آثــار حاضر در بخش 
سوداى سیمرغ جشنواره فجر اســت که با بازى حامد بهداد به عنوان اصلى ترین 
بازیگر این فیلم اجتماعى روى پرده مى رود.پوســتر «قصر شیرین» توسط على 
باقرى طراحى شــده است و 
حامد بهداد، ژیال شاهى، اکبر 
آئیــن، آزاده نوبهــار، محمد 
اشــکان فر، محمد عسگرى، 
یونا تدین، نیوشا علیپور، بابک 
لطفى خواجه پاشا و زهیر یارى 

بازیگران این فیلم هستند.
«قصر شیرین» نهمین فیلم 
سینمایى میرکریمى در مقام 
کارگــردان و اولیــن تجربه 
همــکارى او با حامــد بهداد 

است. 

امیرکربالیى زاده:

اولین استندآپ کمدى مستقل
 در ایران را من اجرا کردم

ىارى  مشــغول چــه ک

ســتندآپ این است که
ىراى شــورهاى دیگر ب
نمتالشدارم که یکى
شم. چند پیشنهاد فیلم
ل بررسى شان هستم
 چنگى به دلم نزده اند.

در«خندوانه» ادامه 
کرد؟

ه من بخاطر تصادفف
ط شده و در آن سه ماه 

نرا داشته باشم که در 
دوباره شرایط همکارى  گر
نباشــم حتماً دوباره در  کار

م کرد. 

ل
تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «دنیاى گمشده» با انجام تست گریم نهایى بازیگران آغاز شد و رضا رویگرى 

بعد از مدت ها یک سریال تلویزیونى بازى مى کند.
تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «دنیاى گمشده» به کارگردانى امین امانى و تهیه کنندگى شاهرخ نوبخت 
به تازگى در تهران آغاز شده و براســاس برنامه ریزى هاى انجام شده تا اواخر ســال نیز ادامه خواهد داشت. 
لوکیشن هاى این سریال در تهران و برخى از مناطق حومه قرار دارد و گروه این روزها در خانه اى در شمال تهران 

حضور دارند.
«دنیاى گمشده» قرار است از هفدهم فروردین ماه سال آینده روى آنتن شبکه 2 سیما رود. به همین دلیل از چند 

هفته آینده مراحل فنى نیز همزمان با تصویربردارى آغاز خواهد شد تا سریال براى پخش به موقع آماده شود.
«دنیاى گمشده» به نویسندگى کیاوش زارع طلب یک کمدى موقعیت است. داستان این مجموعه درباره یک 
روحانى جوان است که در یک روستاى دور افتاده به همراه  مادرش زندگى مى کند. او یک زندگى ساده روستایى 
دارد که ناگهان با خبر مى شود در تهران یک کارخانه ورشکسته شده به ارث برده است و همچنین داراى دو خواهر 

و دو برادر ناتنى است که به لحاظ رفتار اجتماعى و خلق و خو با او تفاوت هاى بسیارى دارند...
ثریا قاســمى، داریوش کاردان، بهنوش بختیارى، امیرحســین صدیق، بهرام ابراهیمى، آرام جعفرى، رامین 
راستاد، زهرا ســعیدى، نصرا... رادش، آرش نوذرى، افشین سنگ چاپ، وحید شــیخ زاده، بهراد خرازى، سارا 
احمدیان، محمد شیرى، عباس محبوب، احمدرضا اسعدى، فرج گل سفیدى، سیاوش قاسمى، امید علیمردانى،

 سمیه مهدى پور، آالله زارع طلب، عباس بابایى، على قلیچ خانى، عباس سلطانى، زهره سلطانى و با حضور رضا 
رویگرى، نیما شاهرخ شاهى و شراره رخام و با معرفى کیاوش زارع طلب و رضا خیاطى بازیگران اصلى این سریال

 15 قسمتى هستند.

رضا رویگرى
 با یک کمدى

 به تلویزیون مى آید

ى
ى

ى آید

 10 قســمت از «بچه مهندس3» به نــگارش در آمده 
است. فصل هاى یک و 2 این ســریال پر از نوستالژى 
اســت و قصه اش از دهه 60 آغاز مى شود و تادهه90 

ادامه پیدا مى کند. 
گرچه در اوایل با خبر پخش مجموعه تلویزیونى با نام 
«بچه مهندس» در ایام ماه مبارك رمضان بیشتر یک اثر 
فانتزى در ذهن تداعى مى شد اما این سریال یک درام 
اجتماعى و داستان زندگى پسرى را کمى بعد از تولد در 

نیمه دوم دهه 60 تا امروز به نمایش مى گذارد.
فصل اول سریال ماه رمضان 97 از شبکه 2 روى آنتن 
رفت و دوره کودکى زندگى شــخصیت اصلى سریال 
یعنى «جواد» را نشــان مى داد. اکنون کمتر از یک ماه 
است که پخش فصل دوم این سریال آغاز شده است و 
در این فصل، دوره نوجوانى زندگى شخصیت «جواد» 

روایت مى شود.
حسن وارسته، نویسنده سریال با اشاره به نگارش فصل 
سوم «بچه مهندس» مى گوید: «تاکنون 10 قسمت از 
فصل سوم این ســریال به نگارش درآمده که پیرامون 
جوانى "جواد" و ماجراهایى است که در دانشگاه براى او 
اتفاق مى افتد. در این فصل نیز مى خواهیم همانطور که 
در فصل 2 نشان دادیم روى خط قرمزها بندبازى کنیم 
و با توجه به بازخوردهایى که از بخش نوجوانى "جواد" 
دریافت کردیم کامًال متوجه شدیم که مخاطب با کدام 
قسمت ها ارتباط خوبى برقرار کرده که بتوانیم همان ها 

را در فصل 3 نیز داشته باشیم.»
وارســته با اشــاره به اینکه تالش کردیم تا از هرگونه 
شعارزدگى در فیلمنامه این ســریال دورى کنیم، ادامه 
مى دهد: «قصه "«بچه مهندس 3" در سال 91 اتفاق 
مى افتد و ما تالش کردیم که از هرگونه شعارزدگى در 

این متن دورى کنیم.»
«بچه مهندس» روایت پرورشگاهى است که کودکان 
از نوزادى همزمان با ســال هاى دفــاع مقدس در آن 
نگهدارى، در طول زمان بزرگ شده و این روند به زمان 
معاصر مى رســد و مخاطب اتفاقات متفاوتى را در این 
سریال دنبال مى کند به عبارتى مخاطبان از زمان تولد 
تا سنین بزرگسالى با شــخصیت هاى «بچه مهندس» 
همراه مى شوند و زندگى آنان روایت مى شود. قهرمان 
یا شخصیت اصلی ســریال «بچه مهندس» پسري به 
نام «جواد» است که در کودکى رها شده و در پرورشگاه 
بزرگ مى شود و زندگى او در سه فاز کودکى، نوجوانى و 

جوانى به تصویر کشیده مى شود.
این ســریال به دلیل قصه اى که در چنــد دوره زمانى 
روایت مى شود داراى سه فاز اســت و بالطبع در هر فاز 
ممکن است بازیگران دیگرى به مجموعه اضافه شوند 

و بازیگرهاى سرى قبل همچنان نقش آفرینى کنند.  
وارسته با اشاره به وجود بازیگرهاى مشترك در فصل 2 
و 3 این سریال مى گوید: «بعید مى دانم بازیگر مشترك 
زیادى داشته باشیم اما سئوال هایى در فصل 2 در ذهن 
مخاطب ایجاد مى شــود که بنا به بــاز کردن گره هاى 
داستان باید آنها را در فصل 3 پاســخ دهیم و بر همین 
اساس ممکن است تعدادى از بازیگرها مشترك باشند.»

این نویسنده همچنین با اشــاره به ادامه دار بودن این 
سریال در فصل هاى دیگر نیز مى گوید: «قصه "جواد" 
پتانسیل این را دارد تا در سال 97 هم یک فصل دیگر از 
آن ساخته شود و اتفاقات و ماجراهاى او را در این سال 
نشان دهد براى مثال مى توانیم موضوعات روز اقتصادى 
کشور و فشــارهاى اقتصادى و سیاسى مهم که در این 

روزها وجود دارد را در فصل بعدى نشان دهیم.»
نقاط قــوت این ســریال در فصــل اول نســبت به 
ضعف هایش بسیار زیاد است که مى توان به بازى هاى 
احساســى و تأثیر گذار کودکان به عنــوان بازیگران 
اصلى کار اشــاره کرد به شــکلى که مخاطب با غم و 
شــادى آنها همراه شــده و در برخى لحظات با اشک 
آنان اشــک مى ریزند. اما در فصــل دوم این موضوع 
برعکس مى شــود و نقــاط ضعف بیشــتر خودنمایى

 مى کند نمونه اش به روز بودن خودرو هایى که در سریال 
مى بینید که البته تنها به خودرو هاى عبورى یا پارك شده 
محدود نمى شود و ماشین شــخصیت «وثوق» با بازى 
على اوسیوند، مرســدس بنز مدل سال 2006 (1385) 
اســت. عالوه بر مدل، پالك خودرو ها هم جدید است. 
پالك هایى که در ســریال مى بینید مربوط به سال 84 
به بعد اســت و قبل از آن طرح پالك خودرو ها قدیمى 

بوده است.
نویسنده سریال با اشــاره به این بازخوردها که درباره 
فصل دوم این سریال شنیده مى شود مى گوید: «تعدادى 
از مردم در کامنت هایى در فضــاى مجازى درباره گم 
شدن زمان در این سریال مى گویند براى مثال از ماشین 
مدل باالى یکى از کاراکترهاى سریال که در دهه 80 
چنین ماشــینى وجود نداشــته مى گویند اما چیزى که 
هست این ماجرا دست من نویســنده نیست و دوستان 
در بخش طراحــى صحنه بایــد بــه راکوردها دقت

 کنند.»
البته که این اتفاق در بســیارى از فیلم ها و سریال هاى 
معروف هم رخ مى دهد اما در مورد «بچه مهندس» انگار 
هیچ تالشى براى ساختن فضاى اوایل دهه 80 یا سال 
83صورت نگرفته و اتفاقات و امکاناتى در این ســریال 
دیده مى شود که چند ســال جلوتر از زمان قصه است. 
باید دید گاف هاى سریال «بچه مهندس2» در فصل3  
دنباله دار مى شــود یا این بار عوامل دقت خود را براى 

ساخت باال مى برند؟

 محیا حمزه

احتمال تولید فصل4 «بچه مهندس» ابراز تأسف خانم بازیگر
 از بازى در سریال «ستایش 3» 

3در «ستایش 3» به ایفاى نقش مى پردازم. این تأسف را به این دلیل مى خورم که اگر تعهد و اخالق ایج
به هیچ وجه در این ســریال بازىنمى کردم. وى دلیل ناراحتى خود از بازى در ســریال «ستایش
توصیف کرد: واقعیت امر در فصل دوم «ستایش» قرار بود شخصیت من حضور پیدا کند و در فصل
از شخصیت هاى اصلى مبدل شود اما با رفتن برخى بازیگران و تغییراتى که پیش آمد نقش من در

پیدا کرد که نبودنم بهتر از بودن بود. بازى در این
تنها به این دلیل قبول کردم که اخالق
کنار پروژه بمانم و ادامه آن شــخص

ناچیز بازى کنم.
بازیگر فیلــم «آب نبات چوبــى
کارى خود در عرصه سینما اض
از «آب نبات چوبى» متأسفان
را در سینما نداشتم. فکر مىک
تبدیل به خاله بازى شده ایران
در این بازى نیستم وگر نه چندی
پرده داشــتم. وى در همین
داد: در سینماى امروز اگر
مى شود بازیگران خارجى
که خارج از ایران زندگ
براى ایفاى نقش مى
را به بازیگران ایران
نمى دانم اما آیا وا
توانمندى در کشــ
کارگردانان بــه دنب
غیر ایرانى

پگاه: پیشنهاد بازى
 در شبکه نمایش خانگى را

 رد کردم

همسر امیرحسین صدیق کیست؟ رونمایى از پوستر «قصر شیرین»
با تصویرى از حامد بهداد
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نفر سوم: مهند على (عراق)
او همان کســى اســت کــه آن گل تماشــایى را 

در مقابل یمن به ثمر رســاند. مســلمًا شــهرت او بعد از
 جام ملت هاى آسیا افزایش چشمگیرى پیدا کرده است. 

بــازى هــاى بــى نظیــر او در باشــگاه الشــرطه و تیــم ملــى
 عراق باعث شده است در حال حاضر پیشــنهاد هاى زیادى را ازتیم هاى 

 SK Slavia،بلژیــک KRC Genk ،دانمــارك FC Midtjylland
Praha چک و Cagliari ایتالیا در دست داشته باشــد و این در حالى است که تیم 
ملى عراق در مرحله یک هشــتم نهایى از دور رقابت ها حذف شــده است و قطعًا اگر 

عراق مى توانســت به مراحل بعدى صعود کند اســتعدادهاى او بیشتر به چشم 
 مى آمد.

 همچنین باشگاه الشــرطه عراق مى تواند از 
فروش مهند على سود فراوانى ببرد.

نفر پنجم: المعز على (قطر)
مهاجم تیــم ملى قطر که هفــت گل طى پنج 

بازى به ثمر رســانده اســت و او همان کسى 
است که چشمان  ژوزه مورینیو را به خود خیره 

کرده است.
 مورینیو که به عنوان کارشناس دیدار عربستان و 

قطر دراستودیو حضور یافته بود، چابکى و آرامش او را در 
مقابل دروازه ستایش کرد و از او خواست که هر چه زودتر لیگ 
قطر را ترك کند تا فوتبالش را به عنوان یک مهاجم توسعه دهد.
البته هنوز هیچ پیشنهاد مشخصى از باشگاه هاى خارجى 

به دست او نرسیده است اما به هیچ وجه تعجب نکنید 
اگر او را در یک باشــگاه متمول اروپایى دیدید، 

فراموش نکنید او یک قطرى به شــمار 
مى رود.

نفر چهــارم: گوین 
کونگ فونگ (ویتنام)

مهاجم مرکــزى و 24 ســاله 
تیم ملى ویتنام مشــخص است جزو 

یکى از بازیکنانى اســت که توسط یکى از
 باشــگاه هــاى خارجــى مــى توانــد جــذب 

شود. 
کونگ فونگ که شماره 10 تیم ملى ویتنام را بر تن مى کند در حال حاضر تجربه بازى 

در لیگ2 ژاپن را دارد و ممکن اســت به یکى از تیم هاى صدرنشــین جى لیگ 
هم منتقل شود و یا مى تواند مســیر اکثر بازیکنان ویتنام را دنبال کند و به 

باشگاه هاى تایلندى نقل مکان کند.
ســرعت باالى حمل تــوپ او و توانایى ارتباط بــا بازیکنان

 در کوتــاه ترین زمان مــى تواند باعث رشــد کیفیت
 تیمش  شود.

نفــر دوم: هوانگ این بئــوم (کره 
جنوبى)

یکى از استعدادهاى جوان فوتبال کره جنوبى، هافبک گلزن و 
22 ساله این تیم است که در این جام در مرکز میدان اطمینان زیادى به 

وى شد و یکى از ستاره هاى تیم ملى کره جنوبى در این جام به شمار 
مى آمد. وى در تمام تیم هاى پایه کره جنوبى بازى کرده است و یکى 

از ارکان اصلى تیمى بود که در رقابت هاى اخیر المپیک آسیایى که 
در اندونزى برگزار شده به مقام  اول دست پیدا کرد.

 گزارشات رسیده حاکى از پیوستن او به یکى از تیم هاى لیگ 
کاناداست.  اگر چه کره جنوبى در جام ملت ها در مرحله 
یک چهارم نهایى از دور رقابت ها خارج شد اما او یکى 
از بهترین بازیکنان این تیــم در طول رقابت ها 
محسوب مى شد، تا آنجا که رقم او تا  مبلغ 1/4 

میلیون دالر تخمین زده مى شود.

نفر اول: علیرضا بیرانوند (ایران)
او در واقع  سوپرمن ایرانى هاســت. وى در رقابت هاى 

جام ملت هاى آسیا بازى هاى چشمگیرى را از خود به نمایش 
گذاشته است و در پنج بازى تا  قبل از بازى نیمه نهایى درعین تعجب 

دروازه اش باز نشــد.  بیرانوند با گرفتن پنالتى در دیدار مقابل عمان باعث 
خوشحالى 80 میلیون ایرانى شد  ضمن اینکه او عالوه بر داشتن خصوصیت گرفتن 

پنالتى، از پرتاب دستى به بلندى 80 یارد یا همان 74 متر برخوردار است. باشگاه هاى ترکى 
از جمله ریزه اسپور در حال حاضر به دنبال او 

هستند اما یکى از پیشنهادات سنگین او 
درخواستى است که باشگاه بشیکتاش 
ترکیه به او داده و این در شرایطى 

اســت که به نظر مى رسد وى 
استحقاق بیشترى را داشته باشد.

این ستارگان آماده سالم به اروپا باشند

بیرانوند در صدر لیست ترانسفرها
«فاکس اسپرت» آسیا در گزارشى ویژه به معرفى چهره هاى 

شاخص و قابل نقل و انتقال آسیایى در بازار اروپا پرداخته است.
در حالى که دو بازى به پایان جام ملت هاى آسیا باقى مانده است 

سایت «فاکس اسپرت» آسیا درگزارشى از پنج بازیکنى که احتمال 
انتقالشان به تیم هاى خارجى بسیار زیاد است نام برد.

لى (قطر)
ــت گل طى پنج 

و همان کسى 
 خود خیره 

بستان و
ش او را در

چه زودتر لیگ 
م توسعه دهد.
 هاى خارجى 

عجب نکنید 
ىد
ــم

ینبئــوم (کره

ره جنوبى، هافبک گلزن و 
مرکز میدان اطمینان زیادى به

رمار جنوبى در اینجامبه ش
ىیکى زى کرده است و 

یک آسیایى که 

اى لیگ 
 مرحله 
و یکى 
ت ها 
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ر شرایطى 

مى رسد وى 
ى را داشته باشد.

عراق مى توانســت به مراحل بعدى صعود کند اســتعدادهاى او بیش
 مىآمد.

 همچنین باشگاه الشــرطه عراق مى تو
ففروش مهند على سود فراوانى ببرد.

پرســپولیس بار دیگر مجبور است در جام حذفى 
با دروازه بان ذخیره خود به میــدان برود و این در 
حالى است که طى ســالیان اخیر تجربه تلخى از 

این اتفاق دارد.
پرسپولیس طى سه سال اخیر با دروازه بانى ایمان 
صادقى، بوژیدار رادوشوویچ و در نهایت بیرانوند از 
جام حذفى کنار رفته است و برخالف لیگ برتر و 

آسیا به موفقیتى در آن دست نیافته است.
پرسپولیس فصل گذشته در شرایطى از جام حذفى 
کنار رفت که نمایش برتــرى برابر صنعت نفت 
آبادان داشت اما در نهایت در ضربات پنالتى مقابل 

حریف ناکام ماند و از این رقابت حذف شد.
دوره قبل تــر از آن اما با شــگفتى بزرگى براى 
شاگردان برانکو ایوانکوویچ همراه بود؛ جایى که 
نام قشقایى شیراز را براى اولین بار در سطح اول 
فوتبال ایران پررنگ کرد. پرسپولیس بدون یاران 
ملى پوش خود مجبور به حضــور در جدال برابر 
قشقایى دسته دومى شــد و در شرایطى که کمتر 
کسى تصور یک جدال سخت براى بازیکنان این 
تیم را داشت، آنها در ضربات پنالتى مغلوب حریف 
شدند و بوژیدار نیز نتوانست در قامت ستاره براى 

آنها ظاهر شود.
یک فصــل قبل تر از آن هم آنهــا در خط دروازه 
مجبور به تغییر شدند؛ سوشا مکانى که هواداران 
این تیم عــادت به محرومیت هایش داشــتند با 
محرومیت مواجه شد تا ایمان صادقى جایگزین او 
شود. آنها برابر ذوب آهن قرار گرفتند و در شرایطى 
که اشتباه داورى بزرگى را برابر خود مى دیدند با 
اعالم خطاى بیرون از باکس صادقى و اخراج این 
دروازه بان کار را ده نفره ادامــه دادند و در نهایت 

نیز بازنده شدند.
اکنون آنها بار دیگر در جــام حذفى مقابل حریف 
قرار خواهند گرفت. هرچند غیبت سه ملى پوش 
این تیم کــه در اردوى تیم ملى حضــور دارند با 
توجه به جذب نفــرات جدیــد نمى تواند چندان 
سخت به نظر برســد اما این بار هم بوژیدار درون 
دروازه خواهد ایستاد و باید دید او این  بار قادر است 
خاطرات تلخ گذشته را از ذهن هواداران این تیم 

پاك کند یا خیر.

روزنامه قطرى قبــل از دیدار حســاس برابر 
امارات به انتقاد تند از کشور میزبان پرداخت و 

اتهام هاى تندى را علیه آنها مطرح کرد.
به گزارش «ایسنا» و به نقل از «استاد الدوحه»، 
تیم ملــى فوتبال قطر عملکرد درخشــانى در 
جام ملت هاى آســیا داشــته و توانسته براى 
نخستین بار در تاریخ خود به نیمه نهایى راه پیدا 

کند.
قطر در دیدار حساس نیمه نهایى باید امروز سه شنبه 
به مصاف امارات میزبان برود. این دیدار درحالى 
برگزار مى شود که این دو کشور عربى در یکى 
دو سال اخیر دچار تنش سیاسى بوده اند و اصًال 
رابطه خوبى با هم ندارند و این باعث شــده تا 

بازى از حساسیت باالیى برخوردار باشد.
بر همین اساس، روزنامه قطرى «استاد الدوحه» 
تیتر عجیبى را در صفحه نخست خود انتخاب 
کرد. تیترى که بســیار توهین آمیز است و باید 

منتظر پاسخ اماراتى ها هم بود.
«اســتاد الدوحه» با تیتر «توطئه ها، دسیسه ها 
و رشوه» از دســت هاى پشــت پرده و خبیث 
اماراتى ها براى ضربه زدن به قطر ســخن به 
میان آورد و نوشت: «جام ملت هاى هفدهم که 
به میزبانى امارات برگزار مى شود بار دیگر چهره 
زشــت امارات و تالش آنها براى دخالت دادن 
سیاســت در ورزش را به نمایش گذاشت. آنها 
از انواع روش ها براى ضربه زدن به ما استفاده 
مى کنند از رشوه دادن گرفته تا توطئه پردازى.»
در ادامه این گزارش آمده است: «اماراتى ها از 
ورود ســعودالمهندى، نایب رئیس فدراسیون 
فوتبال قطر و همچنین کنفدراســیون فوتبال 
آســیا جلوگیرى کردند، همچنــان که بن زائد 
قبل از دیدار قطر برابر عراق در اقدامى عجیب 
به 97 خبرنگار و گزارشــگر عراقى رشوه داد. 
اماراتى هــا هجمه رســانه اى را علیه بســام 
الرواى به راه انداخته انــد و مى خواهند حضور 
او را در تیم ملى قطر غیــر قانونى جلوه دهند

 و همچنین به رفتارهاى زشــت خــود ادامه 
مى دهند.» 

باشگاه تراکتورســازى تبریز در حال مذاکره با 
یک ستاره سرشناس اســت و این بازیکن، به 
زودى نامش به لیست تیم اضافه مى شود تا مثل 
یک بمب جدید، فوتبال ایران را تحت تأثیر قرار 
بدهد. یکى از مدیران باشگاه دراین باره گفت: 
آنطور که ما هم شــنیده ایم، زنوزى در ترکیه با 
یک بازیکن بسیار سرشناس خارجى به توافق 
رســیده و به زودى با این بازیکــن عقد قرارداد 
مى کند. البته براى جــذب بازیکن مد نظرمان، 
یک مشکل اساســى داریم. باید اول تکلیف لى 
هرى اروین را روشن کنیم. ما از این بازیکن به 
فیفا شکایت کرده ایم و در بخشى از شکایتمان، 
خواســتار خارج کردن نام این بازیکن به قصد 
جذب یاران دیگر هستیم. به زودى این اتفاق رخ 
مى دهد و وقتى نام اروین را خارج کنیم، بازیکن 
جدیدمان را جذب خواهیم کرد. این بازیکن به 
قدرى بزرگ و سرشناس است که همه از شنیدن 

نامش تعجب مى کنند.
این مدیر درباره اینکه بازیکنان ایرانى مثل رضا 
قوچان نژاد یا مهدى طارمى به تراکتورســازى 
اضافه مى شوند یا نه، این طور پاسخ داد: این اتفاق 
نمى افتد. نام هیچکدام از این بازیکنان در لیست 
ما نیست. اگر بازیکن خارجى که گفتم را جذب 
کنیم، دیگر کســى به فکر طارمى و قوچان نژاد 

نمى افتد!

ســرمربى سرخپوشــان پاکدشــت دســته اولــى تصمیم بــه جدایــى از ایــن تیم 
گرفت.

 فرهاد کاظمى که از جمله مربیان با تجربه فوتبال ایران محسوب مى شود، بعد از دو دهه 
فعالیت در این عرصه، فصل 97-98 لیگ دسته اول را با سرخپوشان پاکدشت شروع کرد 
و در دور رفت عملکرد موفقى به همراه این تیم داشت، طورى که توانست به قهرمانى در 

نیم فصل برسد.
سرخپوشان پاکدشت که تا دو هفته قبل با هدایت فرهاد کاظمى بهترین خط حمله لیگ 
یک را نیز در اختیار داشت، در این فصل تنها دو باخت داشته که دو شکست به دو مسابقه 
اخیرش برابر نود ارومیه و قشقایى شیراز مرتبط مى شود و موجب شده این تیم صدر جدول 

را به گل گهر سیرجان بدهد.
کاظمى که طى هفته هاى اخیر از وضعیت باشــگاه سرخپوشان پاکدشت و عدم حمایت 
مســئوالن تیمش ابراز گالیه کرده بود، در نهایت با اقدامى غیرمنتظره تصمیم به پایان 

همکارى با این تیم گرفت.
فرهاد کاظمى در حالى تصمیم به جدایى از سرخپوشان پاکدشت لیگ یکى گرفت که تیم 
او برخالف پیش بینى هاى قبل از فصل، در مسابقات این فصل نتایج خوبى کسب کرد و 
اکنون جزو مدعیان اصلى صعود به لیگ برتر محسوب مى شود؛ حاال با جدایى کاظمى به 
نظر مى رسد که سرخ پوشان چالش سختى را در ادامه مسابقات لیگ یک در پیش داشته 

باشند.

على  کریمى، روح ا... باقرى، طــارق همام و مرتضى 
آقاخان بازیکنانى هســتند که مصدوم شــدند و فعًال 
استقالل نمى تواند روى این بازیکنان حساب باز کند. 
در بازى دوســتانه مقابل نســاجى نیز دانشگر، فرشید 
باقرى و مهدى قائدى به این لیست اضافه شدند. همین 
نکته باعث نگرانى استقاللى ها شــده است و در رأس 
این هرم به طور حتم شــفر دغدغه هاى خاص خودش 
را دارد. استقالل به دلیل مشکالت مالى نتوانست سر 
موعد بازیکنــان مدنظر کادر فنى را جــذب کند و خبر 
مى رسد که یکى دو بازیکن خارجى در روزهاى پایانى 
نقل و انتقاالت به استقالل مى پیوندند. به اینها باید امید 
نورافکن را نیز اضافه کرد که هنوز پروســه انتقالش از 
شارلرواى بلژیک به اســتقالل نهایى نشده است. تیم 
اســتقالل عالوه بر این مشــکالت، در حالى اردوى 
آماده سازى نیم فصل دوم خود را در آنتالیاى ترکیه پشت 
سر گذاشت که على کریمى با مصدومیت روبه رو بود و 
خیلى در تمرینات تاکتیکى شرکت نکرد. روح ا... باقرى 
هم در تهران ماند و همراه آبى پوشــان به ترکیه سفر 
نکرد.این دو بازیکن هنوز به آمادگى الزم نرسیده اند و 
در تمرینات به صورت اختصاصى کار مى کنند. مرتضى 
آقاخان خرید ابتداى فصل اســتقالل که در نیم فصل 
اول به  علت مصدومیت از میادین دور بود، در تمرینات 
خودش را آماده نشــان داد اما مصدومیت باعث شــد 

کلى فصل را از دســت بدهد و حتى او بــه طــور 
یک بار هم شانس پوشیدن 
پیراهن اســتقالل را پیدا 
نکند. شفر کم دچار مشکل 
نبود که طارق همــام، هافبک 
عراقى اســتقالل نیز در جام ملت هاى 

آسیا 2019 آسیب دید و پیش بینى شده حدود یک ماه از 
میادین دور خواهد بود و به احتمال زیاد سه چهار بازى 
نخست استقالل در لیگ برتر را از دست مى دهد. وریا 
غفورى، روزبه چشمى و پژمان منتظرى، سه ملى پوش 
استقالل در جام ملت هاى آسیا هســتند و با پایان این 
رقابت ها، طبق دستورالعمل کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
ده روز باید به استراحت بپردازند، بنابراین شفر این سه 
بازیکن را براى ابتداى مسابقات دور برگشت لیگ برتر 
در اختیار نخواهد داشــت. تنها شانس سرمربى آلمانى 
اســتقالل این اســت که غفورى از ترکیب اصلى تیم 
ملى خارج شــده، منتظرى خیلى بازى نمى کند و روزبه 
چشمى در نیمه دوم وارد ترکیب ایران مى شود. با وجود 
این مشکالت، شفر امیدوار است داریوش شجاعیان و 
محســن کریمى همچون فصل گذشته در اوج باشند و 
بتوانند در ترکیب اســتقالل به این تیم کمک کنند، به 
خصوص شجاعیان که با مصدومیت طارق مى تواند در 
پست هافبک چپ به میدان برود. شفر این روزها تمام 
این شــرایط را در ذهن خود مرور مى کند؛ مصدومان از 
یک طرف، ملى پوشان طرف دیگر ماجرا و خریدهایى 

که هنوز فهرست استقالل را کامل نکرده اند.
در چنین شرایطى سرمربى آلمانى استقالل باید خودش 
را براى لیگ آماده کند. 15 بازى تا ســکوى قهرمانى و 
رقبایى که پیش از این امتیــازات را جمع آورى کردند، 
بیش از هر رقیبى هم برانکــو مى تواند براى رؤیاهاى 
شفر برنامه داشته باشد و شــاید هم امیر قلعه نویى که 
قهرمانى دیگر را با سپاهان مى خواهد. به  طور حتم این 
روزها شرایط وفق مراد مرد آلمانى نیست اما او به سبک 
شاگردانش اعتراض نمى کند؛ شــفر به سبک خودش 
پیش مى رود و به موقع آنچه مى خواهد را هدف مى گیرد.

توطئه ها،
 دسیسه ها و رشوه

به قدرى
 سرشناس است 

که متعجب مى شوید
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ســرمربى سرخپوشــان پاکدشــت دس
گرفت.

 فرهاد کاظمىکه از جمله مربیان با تجرب
7فعالیت در این عرصه، فصل 97-98 لیگ
و در دور رفت عملکرد موفقى به همراه این

نیم فصل برسد.
ب سرخپوشان پاکدشت که تا دو هفته قبل
یک را نیز در اختیار داشت، در این فصل ت
اخیرش برابر نود ارومیه و قشقایى شیراز م

نکرد.این دو بازیکن هنوز به
در تمرینات به صورت اختصاص
آقاخان خرید ابتداى فصل اس
اول به  علت مصدومیت از میا
خودش را آماده نشــان داد ام

کلى فصلاو بــه طــور 
یک
پ
نک
نبود که
عراقى اســتق

فرهاد خداحافظى کرد

احمد خلیلى

احمد مؤمنى
کابوس قشقایى 

ول کن پرسپولیس نیست
ما استقاللیم و حاال حاالها مصدومیم!

جابر انصارى به مسئوالن استقالل گفت تا زمانى 
که تسویه حساب مالى نکنند از این تیم جدا نخواهد 

شد.  
در حالى که وینفرد شــفر نام جابــر انصارى را در 
فهرســت خروجى خود قرار داده این بازیکن هنوز 
از اســتقالل به صورت قطعى جدا نشده است. این 
در حالى است که دیروز خبر رسید انصارى با پیکان 
به توافق رسیده اســت اما انصارى  در صحبتى که 
با مسئولین باشگاه استقالل داشته به آنها گفته تا 
زمانى که تسویه مالى نکنید از تیم جدا نمى شوم. 
اتفاقى کــه در نیم فصل اول هم میان اســتقالل 
و انصارى رقم خورد و در نهایــت منجر به ماندن 
این بازیکن در استقالل شد. به هر حال در شرایط 
سخت مالى استقالل تسویه حساب آن ها با انصارى 
کار سختى است که باید دید در نهایت این مشکل 
چطور حل مى شود؟ باشــگاه استقالل یا انصارى 
کدام یک از طرفین به حل شدن این مشکل کمک 

مى کنند؟

از جایم
 تکان نمى خورم!
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حصر وراثت
خانم شهربانو قاسمى سورچه باالئى فرزند عوضعلى داراى شماره شناسنامه/ ملى 142 بشرح 
دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 97/958 شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که مرحوم ولى ا... باســتان اســدآبادى فرزند محمدعلى به شــماره ملى 
4622059142 در تاریخ 1397/09/21 در اقامتگاه دائمى خویش فوت نموده و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- خانم شهربانو قاسمى سورچه باالئى 
فرزند عوضعلى شماره شناسنامه 142 نسبت به متوفى: زوجه 2- پریسا باستان اسدآبادى فرزند 
ولى ا... شماره شناسنامه یا کدملى 1160274452 نســبت به متوفى: فرزند 3- اعظم باستان 
اســدآبادى فرزند ولى ا... شماره شناســنامه یا  کدملى 1160327351 نسبت به متوفى: فرزند 
4- مریم قائد امینى فرزند صفر شماره شناسنامه 6 نسبت به متوفى: مادر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در 
غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 359547 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه /11/188
ابالغ

شماره: 1/619 آقاى ســجاد کرمى فرزند: کرامت نظر به اینکه همسر شما سرکار خانم اعظم 
بهرامى دیزیچه با ارائه دادنامه طالق کالسه پرونده: 950194 مورخه 96/6/11 صادره از شعبه 
اول دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان مبارکه که در مورخه 1397/10/27 نیز قطعى گردیده 
است قصد اجراى دادنامه مذکور را دارد و بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد ظرف یک هفته از 
تاریخ نشر این آگهى با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملى جهت اجرا و ثبت طالق به دفتر 
طالق 134 واقع در مبارکه خیابان بسیج شمالى بن بســت یکم حض ور یابید. م الف: 359631 

ضیائى- سردفتر دفتر طالق 134 شهرستان مبارکه /11/189
مزایده اموال منقول

شماره آگهى: 9710463726000034 شماره پرونده: 9209980352301787 شماره بایگانى 
پرونده: 970558 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 970558 اجراى احکام مدنى 
اموال آقاى رستم مختارى را در قبال مطالبات محکوم له شکوفه نورى از طریق مزایده بتاریخ 
روز دوشنبه 97/11/29 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت 
ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک 
ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد 
مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض انرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده 
درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید 
از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. 
محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى مبارکه- طبقه 1- اموال مورد 
مزایده عبارت است از: یک دستگاه سوارى سیستم دوو سى یلو مدل 1381 رنگ سفید روغنى 
به شماره انتظامى 947 ج 52 ایران 43 شماره موتور 00078680 شماره شاسى 81165049916 
دو محور 4 سیلندر و با سوخت بنزین- با مشــخصات اطاق و بدنه: قسمتى از بدنه رنگى دارد- 
داشبورد: مستعمل و بدون عیب و نقص- موتور: داراى اصالت و مستعمل و بدون عیب و نقص 
فنى- گیربکس: مستعمل و بدون عیب و نقص فنى- دیفرانسیل: مستعمل و بدون عیب و نقص 
فنى- بیمه شخص ث الث ندارد- الستیکها با بازدهى 20 درصد که با توجه به شرایط فوق توسط 
هیات سه نفره کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 75/000/000 ریال ارزیابى شده است و 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 360859 طاهرى- مدیر اجراى احکام 

مدنى دادگسترى شهرستان مبارکه /11/190
اخطار اجرایى

شماره 338/97 به موجب راى شــماره 841 تاریخ 97/7/14 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- آرمین دهقانى 2- مهران مهدور 
به نشانى 1- تهران – خیابان انقالب – ابتداى خیابان بهار جنوبى – پالك 27- واحد 86 کد 
پستى 1714784167 2- تهران –شهر قدس-اتوبان کرج – خیابان امارت –ابتداى خ جنب 
بعد از بست خانه روبروى ك فاخته طبقه 3 پالك 22 کد پستى 3751867363 محکوم است 
به محکومیت تضامنى خواندگان به 1- پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
2-پرداخت مبلغ 800/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
3- پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید  1396/4/31 لغایت اجراى حکم 4- هزینه 
نیم عشر دولتى.محکوم له: سعید افشارى با وکالت جعفر چرغان به نشانى: نجف آباد – پلیس 
راه- خیابان 13 اردیبهشت – سنگبرى افشارى کد پستى 8516944474 ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. 350549/م الف-شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد /11/194
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:9709983757300917 شعبه دادگاه 
عمومى بخش مهردشت تصمیم نهایى شــماره 9709973757301929 خواندگان: 1- آقاى 
ابراهیم حســین پور جغناب فرزند بهمن  به نشانى اســتان تهران – شهرستان تهران – شهر 

تهران-نواب-زیر پل حق شــناس – 9 دى خ ابراهیمى ك مجید زاده بن بست تفرشى پ 12 
واحد 2 -2- آقاى رضا مجردى به نشانى مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه تصمیم:  دادگاه 
پس از اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر ختم رســیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواســت آقاى اکبر راعى فرزند عباســعلى  
بطرفیت خواندگان 1- آقاى رضا مجردى 2- آقاى ابراهیم حسین پور  به خواسته مطالبه مبلغ 
سى و هفت میلیون تومان  با خسارات تاخیر تادیه  و هزینه دادرسى ؛ بدین توضیح که خواهان 
اظهار داشته که خوانده ردیف اول طبق رسید عادى با شماره بارنامه 1125 تعداد 12 عدد قماش 
پارچه از کارگاه ایشان خریدارى نموده و بابت خرید پارچه ها مبلغ مذکور را از خوانده طلبکار بوده 
و مضافا اینکه خوانده ردیف دوم بارهاى پارچه را تحویل گرفته و حمل نموده و تحویل خوانده 
ردیف اول نموده  است ؛دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله دادخواست 
تقدیمى ، اظهارات خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگى مورخ 97/7/17 و دفاعیات ایشان مبنى 
بر اینکه نامبرده صرفا راننده حامل بوده و مســئول تحویل بارپارچه به خوانده ردیف اول بوده 
و دعوا  متوجه ایشان نبوده و نظر      رســید عادى ( بارنامه شماره 1125 و شماره قبض 4872) 
که حاکى از تحویل باز پارچه به خوانده ردیف اول مى باشد و نظر به اینکه اصل بارنامه مذکور 
در   خواهان نبوده و خواهان درخواست اتیان سوگند خوانده را نموده است و خوانده از حضور در 
جلسه واتیان سوگند على رغم ابالغ وقت رسیدگى به ایشان امتناع ورزیده و عدم حضور ایشان 
نکول محسوب شده و سوگند به شخص خواهان رد گردیده و خواهان به نامهاى جالله خداوند 
متعال در خصوص کم و کیف معامله ( پارچه هاى فروخته شــده به خوانده ردیف اول ) و عدم 
پرداخت     معامله توســط نامبرده ضمن احراز و پذیرش خواســته ى خواهان نسبت به خوانده 
ردیف اول (آقاى رضا مجردى)مســتنداً به مواد 10و 219و 230و362 قانون مدنى و مواد198 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به 
محکومیت خوانده  ردیف اول (آقاى رضا مجردى )به پرداخت مبلغ سى و هفت میلیون تومان  
بابت اصل خواسته و هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 
زمان اجراى کامل حکم طبق نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
قابل محاسبه در واحد اجراى احکام در حق خواهان (آقاى اکبر راعى ) صادر و اعالم مى نمایددر 
خصوص خوانده ردیف دوم (آقاى ابراهیم حسین پور )به دلیل عدم توجه دعوا به ایشان مستندا 
به مواد 84 (بند چهارم )و 89 قانون آیین دادرسى مدنى پیش گفته قرار رد دعوا صادر و اعالم مى 
نماید . راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابى بوده و ظرف بیست روز  دیگر قابل تجدید 
نظر درمحاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان  مى باشــد و در خصوص خوانده ردیف دوم 
حضورى تلقى شده وصرفا ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم 
محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. 361151 /م الف محمد محمدى-دادرس دادگاه 

عمومى بخش مهر دشت/11/195
ابالغ

 مکاتبات قضائى-شماره پرونده 9709983757300917 شماره بایگانى 970967  -موضوع 
: ابالغ واخواهى واخواه : آقاى اکبر راعى دهقى فرزند عباســعلى- واخوانده : 1- رضا مجردى 
به نشانى مجهول المکان – محل حضور دادگاه عمومى بخش مهر دشت- خواسته : واخواهى 
نسبت به دادنامه 9709973757301929 مورخه 97/10/02 بدین وسیله ابالغ میگردد آقاى 
اکبر راعى دهقى نسبت به دادنامه شماره 9709973757301929 مورخه 97/10/02 به طرفیت  
آقاى رضا مجردى واخواهى نموده بنا به اعالم و در خواست خواهان و به لحاظ مجهول المکان 
بودن شما به استناد ماده 73 ق آ د م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار آگهى میگردد تا 
از تاریخ نشر آگهى به مدت 10 روز در این دادگاه حضور یابید و نسبت به دریافت الیحه واخواهى 
اقدام و دفاعیات خود را کتبــًا به این دادگاه ارائه نمایید.در صورت عدم حضور به پرونده شــما 
غیابى رسیدگى خواهد شد- 361212/ م الف شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 11/196

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 460/97 دادنامه 689-97/6/13 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آبادخواهان: محمد فاضل نشانى: 
نجف آباد خ 17 شهریور غربى بن بســت کمال پالك 3 وکیل خواهان : حمید محمد کبیرى 
نشانى : نجف آباد –خیابان امام غربى (چهارباغ) مقابل تاالر چهارباغ جنب مسجد امام حسن 
(ع) کد پستى 8518634583 خوانده: یوسف حسن پور نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه 
وجه یک فقره چک به شماره 11356292 جمعا به مبلغ 30/000/000(سى میلیون ریال) ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى محمد فاضل با وکالت حمید 
محمد کبیرى به طرفیت یوسف حسن پور به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000(سى میلیون ریال 
)بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/465/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 

سررسید 96/2/22 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد361447/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم 11/197
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 462/97 دادنامه 712-97/6/18 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آبادخواهان: محمد فاضل نشانى: 
نجف آباد خ 17 شهریور غربى بن بســت کمال پالك 3 وکیل خواهان : حمید محمد کبیرى 
نشانى : نجف آباد –خیابان امام غربى (چهارباغ) مقابل تاالر چهارباغ جنب مسجد امام حسن 
(ع) کد پستى 8518634583 خوانده: محمد خان بابا نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه 
وجه یک فقره چک به شماره 238971 جمعا به مبلغ 50/000/000(پنجاه میلیون ریال) ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى محمد فاضل با وکالت حمید 
محمد کبیرى به طرفیت محمد خان بابا به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000(پنجاه میلیون 
ریال )بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 715000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید 96/8/20 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد361460/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم /11/198
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حســینعلى ابراهیمیان دادخواستى به خواســته الزام خوانده استرداد ماشین پژو آردى 
مدل 82 به شماره 144 ج38 ایران 23 به طرفیت خوانده محمد ناعمى  به شوراى حل اختالف 
شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1107/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/20 ساعت 11 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 362232/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /11/199
 ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده : 139704002129000356/2- شــماره بایگانى پرونده : 9700499 شماره 
ابالغیــه : 139703802120000004 تاریــخ صــدور 1397/11/02 – بدینوســیله به ندا 
طغیانى ریزى فرزند حبیب اله به شــماره شناســنامه 6468 و کدملــى 1171252511 متولد 
1366/05/11ســاکن فوالدشــهر محله ب6 بلوك 285 طبقه اول بدهکار پرونده کالســه 
139704002129000356/2 که برابر گزارش مامورین ابالغ در آدرس فوق شناخته نگردیده 
ابالغ مى گردد که برابر قرارداد بانکى شماره  6103301654000 مورخ 1394/12/10 بین شما 
و بانک ملى شعبه زرین شهر مبلغ 20/480/000 ریال بابت اصل و مبلغ 330/000 ریال خسارت 
تاخیر تا تاریخ 97/05/22 و دیرکرد روزانه به مبلغ 6/716 ریال بدهکار مى باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به 
کالس فوق در این اجرا مطرح مى باشد لذا طبق مواد18/19 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
به شما ابالغ مى گردد تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرایى محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرایى طبق 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شــد . م الف: 358110 محسن اسماعیل زاده - مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى فالورجان/  11/200 
تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره 1397/08/547934- تاریخ ثبت صادره : 11/04/ 1397  نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ خانه پالك شماره 53/736 واقع در اراضى خالصه(شهرابریشم) بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام محسن عباسیان فرزند نعمت اله در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده اســت . اینک بنا به دستور قسمت اخیر 

ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 
1397/11/30 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى 
به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :1397/11/09- م الف / 359353 -  حبیب 

اکبرى معاون اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /11/201 
حصر وراثت

خواهان آقاى جالل ناطقى قمبوانى به ش ش : 382  با اســتناد به شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 722/97  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان خدابخش ناطقى قمبوانى فرزندحســن  ش ش : 184در تاریخ 97/10/10 
درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – رضوان کریمى سودرجانى  فرزند : 
رجبعلى ش ش : 31نسبت با متوفى : همسر 2-  ســهیال ناطقى قمبوانى فرزندخدابخش ش 
ش : 244 نســبت با متوفى : پدر3- داریوش ناطقى قمبوانى فرزندخدابخش به ش ش : 175 
نسبت با متوفى : پدر4- جواد ناطقى قمبوانى فرزندخدابخش به ش ش 6820نسبت بامتوفى 
پدر5- مجتبى ناطقــى  فرزند خدابخش به ش ش 329نســبت بامتوفى پدر 6- جالل ناطقى 
قمبوانى فرزندخدابخش  شماره شناسنامه 382نســبت بامتوفى پدر 7- جمال ناطقى قمبوانى 
فرزندخدابخش به  ش ش 5436نسبت بامتوفى پدر  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد گردید . 361757م الف شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /  11/202 
فقدان سندمالکیت

آقاى ابراهیم مهدى نیا فرزندابراهیم باستناد2برگ  استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده اســت مدعى است سند مالکیت خود به شــماره 129820 الف /32 را که به 
میزان ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 406 / 27711 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان ( 
شاهین شهر ) که در ص 73 دفتر680 به نام مالک فوق ثبت وصادروتسلیم گردیده و به موجب 
سندقطعى 25233   مورخ 89/6/27  دفترخانه 143-  شاهین شهر  به او انتقال قطعى  یافته و 
معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و سابقه رهن وبازداشت هم ندارد ونحوه گم شدن جابه جایى 
اعالم شده  ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى  ماده 120آ . 
ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد 

شد . 361768 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /11/203 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511858011- 97/11/7 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 باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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 139760302210001489 مورخ 1397/11/07 هیات خانم مریم صیامپور به شماره 
شناســنامه 1 ملى 1291801251 صادره از اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 107/80 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1323 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف آقاى حسین عمو. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 25 /1397/11 م الف: 362344 میرمحمدى- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/204
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511858184- 97/11/7 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 باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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 139760302210001487 مورخ 1397/11/06 هیات اقاى حسن شجاعى واجنانى به 
شماره شناسنامه 7 ملى 1199535346 صادره از شــهرضا  فرزند یداله بر ششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزى به مســاحت 18727 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4 اصلى واقع در بخش 
بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/9 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/11/25 م الف: 362461 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /11/206

مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
گفت: اگر شهردار و شوراى شهر مهاباد مى خواهند مشکالت 
و بدهى این شهردارى را سامان ببخشند، باید زمینه را براى 

مشارکت حداکثرى بخش خصوصى فراهم کنند.
على اصغر ذاکرى در مراســم معارفه شهردار مهاباد اظهار 
کرد: موقعیت هایى که در شــهر مهاباد اســت، متأسفانه 
تاکنون نتوانسته آن گونه که باید این منطقه را به همگان 
معرفى کند. وى جابه جایى ردیف بودجه شهردارى ها در 
ســال 97 را یک اقدام کامًال ناآگاهانه و غیر کارشناســى 
عنوان کرد و گفت: در این رابطــه بیش از 32 هزار میلیارد 
پول شهردارى هاى ما ردیفش عوض شد و بیش از 1420 

شهردارى را با مشکالت مواجه کرد. وى با انتقاد از شهردار 
قبلى و شوراى شــهر مهاباد به دلیل 12 ماه حقوق معوق 
کارکنان شهردارى مهاباد، گفت: از همه پرسنل شهردارى 
مهاباد عذرخواهى مى کنم و متأســفم براى کسانى که در 
قالب نظارت بر شهردارى اجازه دادند این وضعیت به وجود 
بیاید.وى ادامه داد: شهردارى یک بنگاه اقتصادى است که 
باید مشترى مدار باشد و اگر مردم نگاهشان از شهردارى 
برگشت، آنگاه شهردارى ورشکسته است و هم اکنون نیز 

شهردارى مهاباد یک ورشکسته مطلق است.
در پایان این مراسم نیز« سامان بردال» به عنوان شهردار 

جدید مهاباد معرفى شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
70 درصد از مددجویان بهره مند از خدمات حرفه آموزى این 

نهاد، در 9 ماهه امسال را زنان تشکیل مى دهند.
محمدرضا متین پور با بیان اینکــه بهره مندى از تخصص 
کافى، پیش زمینه موفقیت در کسب  و کارهاى مجرى محور 
اســت، اظهار کرد: کمک به توانمندى و خودکفایى جامعه 
تحت حمایت این نهاد، از مسیر توجه به آموزش این نیازمندان 
در زمینه هاى مختلف، به ویژه یادگرفتن یک پیشه و مهارت 
مى گذرد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان 
گفت: در 9 ماهه سپرى شده از سال جارى، 8971 مددجو از 
خدمات حرفه آموزى بهره مند شده اند که زنان با حضور 6279 

نفرى، مخاطب بیش از 70 درصد این فعالیت ها بودند.
وى افزود: اکثر جامعه تحت حمایت کمیته امداد در اســتان 
اصفهان را زنان نیازمند تشکیل مى دهند و به غیر از سالمندان، 
افراد از کار افتاده و بیماران، بقیه جامعه تحت حمایت این نهاد 
براى خودکفایى و توانمندى اقتصادى مورد تشویق و حمایت 
قرار مى گیرند. متین پور با اشاره به سرانه هاى پرداختى این 
نهاد در زمینه حرفه آموزى مددجویــان، تصریح کرد: 400 
هزار تومان براى آموزش هــاى مقدماتى، 150 هزار تومان 
براى آموزش هاى مربوط به پایدارسازى و توسعه و دو میلیون 
تومان براى ارائه آموزش هاى مهارت آموزى هزینه مى شود.

شهردارى مهاباد 
یک ورشکسته مطلق است 

زنان، مخاطب 70 درصد 
آموزش هاى حرفه آموزى

اعزام دامپزشکان اصفهانى به 
مناطق عشایرنشین خوزستان

معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
از اعزام دامپزشکان اصفهانى به مناطق عشایرنشین 
در خوزستان براى واکســینه کردن 260 هزار رأس 
دام سبک خبر داد. محمد کشتکار گفت:گروه هاى 
ســیار واکسیناســیون اداره کل دامپزشکى استان 
اصفهان براى واکســینه کردن 260 هزار رأس دام 
سبک به مناطق گرمسیرى عشایرى استان خوزستان 
اعزام شــدند.وى ادامه داد: در این طــرح، دو گروه 
واکسیناسیون دامپزشکى این استان  براى مایه کوبى 
رایگان دام سبک ایل بختیارى،  کوچ کرده به مناطق 

گرمسیرى عشایرى استان خوزستان اعزام شدند.

کشف74 ُتن چوب بلوط در 
نجف آباد 

بابک حقیقى، مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیز دارى 
نجف آباد از کشــف 74 هزار و 130 کیلو گرم چوب 
بلوط قاچاق، از ابتداى ســال جارى تاکنون در این 

شهرستان خبر داد.

افتتاح 2 پروژه عمرانى در آران 
همزمان با دهه فجر، دو  پروژه عمرانى به ارزش 26 
میلیارد ریال به همت خیرین در جــوار بقاع متبرکه 

شهرستان آران و بیدگل افتتاح مى شود.

خبر

نماینده لنجان در شوراى اسالمى استان اصفهان در خصوص 
مشکالت روستاها گفت: خوشحالیم از اینکه بنیاد مسکن 
اصفهان آنقدر قوى هست که مى تواند معین همه استان ها 
باشد غیر از اصفهان! اگرچه معین بودن خوب است اما آوار  
قانونگذارى هاى غلط تهران بر ســر استان ها، به خصوص 
اصفهان و خوزســتان و چهارمحال و بختیارى خراب شده 

است.
احمدى در تشــریح انتقاد خود افــزود: در برخى جاها هم 
اشــکالى ندارد در مورد کمک ها جواب منفــى داد و گفت 
نمى توانیم؛دلیلى ندارد اصفهان همیشــه در همه عرصه ها 
اول باشد، در مالیات گرفتن اول باشد، در قانونمندسازى اول 
باشد، یکجا هم بگویید اگر بقیه سهم خود را ادا کردند، ما هم 

در کمک رسانى هستیم.
نماینده لنجان در شوراى اســتان با اشاره به اینکه در برخى 
شهرستان ها تداخل محدوده روستایى وجود دارد، تصریح 
کرد: الزم است به این موضوع در بازنگرى طرح هاى هادى 

روستایى توجه ویژه شود.
وى در خصوص اخذ حق واگذارى در روستاها گفت: برخى 
منازل روســتایى مالکانى دارد که حتى ده نسل است که در 
حال زندگى در آن مکان هســتند اما امروز بنیاد مسکن از 
آنها هزینه واگذارى مى خواهد، این مشــکل هم اکنون در 
شهرســتان نجف آباد وجود دارد،در حالى که این منازل به 

مرحله آواربردارى و ساخت مجدد رسیده اند اما بنیاد مسکن 
بعد از این همه سال، از آنها هزینه واگذارى مى خواهد.

وى در انتقاد به هزینه تغییر کاربرى ها افزود: هزینه هاى تغییر 
کاربرى ها باالست؛ مثًال یک مغازه سوپرمارکت در یک روستا 
درآمدش برابر یک مغازه در شهر نیست که از آنها هزینه تغییر 
کاربرى مى گیرند، این مغازه را براى مهاجرت نکردن از روستا 

باز کرده اند و باید از این افراد حمایت کرد.
■■■

احمدى در خصوص واگذارى زمین به غیربومى ها گفت: در 
روستاها برخى زمین ها با فشار نمایندگان مجلس، رؤساى 

ادارات و فرمانداران توسط بنیادمسکن واگذار مى شود.
وى با انتقاد از عدم شــفافیت در بنیاد مســکن اظهار کرد: 
خدمت رسانى و ساخت مســکن براى نیازمندان، بعضًا به 
درآمدزایى و ســودآورى منجر شــده و این دو مورد با عدم 
شفافیت همراه شده است که متأسفانه همه اعضاى شوراها 

معتقد به عدم شفافسازى بنیاد مسکن هستند.

دریچه هاى سد زاینده رود ساعت یک بامداد دوشنبه 
بازگشایى شد تا آب زاینده رود در بستر رودخانه جارى 

شود و این مایه حیات امشب به اصفهان مى رسد.
این آب با هدف تأمین نیاز کشــاورزان براى کشت 

غالت در این فصل، رهاسازى شده است 
و تا 20 روز دریچه هاى سد بازخواهد بود.

براســاس اعالم شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهــان، حجم آب خروجى از 
دریچه هاى سد به 70 متر مکعب بر ثانیه 
افزایش یافته و آب جارى شده در رودخانه، 
پس از 48 ساعت به شهر اصفهان مى رسد.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان میزان آب ذخیره شده در 
پشت سد زاینده رود را درحدود 191 میلیون 

متر مکعب اعالم کرد و افزود: در سال جارى حجمى 
معادل 30 میلیون متر مکعب از حجم سد زاینده رود 
براى آبیارى باغات غرب اصفهــان در مرداد ماه نیز 

رهاسازى شده بود.
ساســانى با تأکید بر نظــارت اکیپ هــاى کنترل 
برداشــت هاى غیر مجاز، افزود: عــالوه بر نظارت 
شــبانه روزى، نصب کنتورهاى حجمى هوشــمند 

براى سنجش میزان برداشت آب هاى زیر زمینى نیز 
با جدیت در شرکت آب منطقه اى اصفهان پیگیرى 

مى شود.

نماینده لنجان با اشاره به اینکه اصفهان همیشه در کمک رسانى پیشتاز است:

دلیل ندارد  اصفهان
 در همه عرصه ها  اول باشد

آب، امشب به اصفهان مى رسد

کارشــناس مســئول پیش بینى هــواى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: بررسى نقشه هاى 
هواشناســى بیانگر تداوم فعالیت ســامانه ناپایدار 
است که بر این اساس، آسمان در اکثر نقاط استان 
ابرى، وزش باد شدید و بارش متناوب برف و باران 

پیش بینى مى شود.
رضــا کریمیان با بیان اینکه بررســى نقشــه هاى 
هواشناســى بیانگر تداوم فعالیت ســامانه ناپایدار 

تا اواســط روز سه شنبه(امروز) اســت، عنوان کرد: 
سه شنبه وزش باد در اصفهان شدید است.

وى ادامه داد: ســه شــنبه با خروج این ســامانه از 
استان، وزش باد شــدید و گاهى طوفان لحظه اى 
در برخى مناطق اســتان از جمله مناطق شــرقى 
پیش بینى مى شــود، همچنین بارش ها به شــکل 
برف و بــاران و در برخــى از مناطق بــه صورت

 رعد و برق است.

اصفهان، امروز هم میزبان باد و باران است
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آگهى تغییرات
آگهى اصالحى شــرکت تک شــن شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 5425 و شناسه 
ملى 10260265690 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/06/17 و پیرو آگهى 
هاى شــماره 139630402085015386 و 
139630402085015390 آقاى سیدمجید 
جابرى به کدملى 4689822743 بسمت رئیس 
هیات مدیره مى باشد ، مراتب بدینوسیله اصالح 
و جهت اطالع عموم آگهى میگردد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(360812) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت برج آسانبر مدرن شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 56795 و شناسه 
ملى 14006099953 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1396/05/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مهران صادقى زفره کدملى 1292023066 
بعنوان مدیر عامل و شــادى شــب انگیز کدملى 
1270395531 بعنوان رئیس هیات مدیره براى 
مدت نامحدود انتخاب شــدند کلیه اوراق واسناد 
مالى وتعهدات شــرکت و اوراق عادى و ادارى با 
امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشــد. مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان
(361057) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت برج آسانبر مدرن شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 56795 و شناسه 
ملى 14006099953 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1396/05/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : میالد قدیرى به کدملى 
1292576995 دارنده 250000 ریال ســهم 
الشرکه، با دریافت 250000 ریال سهم الشرکه 
خود از صندوق شــرکت از شرکت خارج و مهدى 
رفیعى شــفیق به کدملى 1285075048 دارنده 
250000 ریال سهم الشرکه، با دریافت 250000 
ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت 
خارج و سرمایه شرکت از مبلغ 1500000 ریال 
نقدى به 1000000 ریــال کاهش یافت و ماده 4 
اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: ماده 4 اصالحى: 
سرمایه شرکت 1000000 ریال نقدى است که 
تماما به صورت نقد پرداخــت و در اختیار مدیران 
شرکت قرار گرفت.اسامى شــرکا و میزان سهم 
الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه عبارت است 
از: مهران صادقى زفره به کد ملى 1292023066 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه و شادى شب 
انگیز به کد ملى 1270395531 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه میباشــند اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان
(361060) 

کیــوى یکــى از 
میوه هاى سرشــار از 

خاصیت در فصل زمســتان است. مقادیر 
باالى ویتامین ها، از جملــه ویتامین C و 
آنتى اکسیدان ها از ویژگى هاى این میوه ُپر 
فایده است. در این مطلب به معرفى برخى 

خواص و فواید کیوى خواهیم پرداخت.
1- مؤثر در درمان آسم

تصور مى شــود میزان باالى ویتامین C و 
آنتى اکسیدان موجود در کیوى قطعاً مى تواند 
در درمان افراد مبتال به آسم مؤثر باشد. طبق 
بررسى ها، آثار مثبتى در عملکرد ریه هاى 
افرادى که به طور منظــم از میوه هاى تازه 
شامل کیوى اســتفاده مى کردند، مشاهده 

شده است.
 مصرف میوه هاى تازه مثل کیوى مى تواند 
به کاهــش خس خس هنــگام تنفس در 
کودکان مشــکوك به ابتال به آسم کمک 

کند.
2-کمک به گوارش

کیوى داراى مقادیر زیــادى فیبر بوده که 
براى گوارش و هاضمه بســیار مفید است. 
همچنین این میوه زمســتانى، حاوى یک 
آنزیم به نام «آکتینیدین» است که در تجزیه 
پروتئین ها مؤثر اســت. طبق بررسى ها 
مشخص شــده اســت که آکتینیدین 
استخراج شــده از کیوى، تجزیه و هضم 
اغلــب پروتئین ها را به طــور قابل توجهى 

افزایش مى دهد.
3-تقویت سیستم ایمنى بدن

کیوى ها داراى مواد مغذى فراوان 
و به ویژه غنى از ویتامین C هستند. 
براى درك بهتر این موضوع باید بگوییم 
یک فنجــان کیوى حــدود 273 درصد از 

میزان ویتامین C پیشــنهاد شــده روزانه 
براى بدن را فراهم مى کنــد. همانطور که 
مى دانیــد ویتامین C یک مــاده ضرورى 
براى تقویت سیستم ایمنى بدن و مبارزه با 

بیمارى هاست.
کیوى مى تواند به پشتیبانى از سیستم ایمنى 
بدن بپردازد و احتمال ابتال به سرماخوردگى 
و آنفلوآنزا را کاهش دهد. این خاصیت کیوى 
به  خصوص در افرادى که بیشتر در معرض 
این گونه بیمارى ها هســتند از قبیل افراد 

مسن و کودکان صدق مى کند.
4-مؤثر در برابر ســایر خطرات 

تهدیدکننده سالمتى
 DNA اســترس مى تواند موجب آسیب به
انسان شــود که منجر به بروز مشکالتى 
در سالمت خواهد شد. البته به لطف وجود 
آنتى اکسیدان ها، تحقیقات نشان مى دهد 
مصرف منظــم کیوى و یا عصــاره کیوى 
مى تواند احتمال گرفتار شــدن به استرس 

را کاهش دهد.
ازآنجایى که آســیب DNA به شــدت به 
سرطان کولون (سرطان روده بزرگ) مرتبط 
است، بنابراین مصرف منظم کیوى مى تواند 
به کاهش احتمال ابتال به سرطان کولون نیز 

منجر شود.
5-مؤثر در کنترل فشارخون

میــوه کیوى نه تنهــا در تقویت سیســتم 
ایمنى بدن بســیار مفید و مؤثر است، بلکه 
مى تواند در کنترل فشارخون نیز به کمک 
انسان بیاید. طبق تحقیقات مشخص شده 
مواد بیواکتیوى که از مصرف ســه کیوى 
در روز حاصل مى شــود، مى تواند بیشــتر 
از مصرف یــک ســیب در روز به کاهش 
فشارخون منجر شود. این خاصیت کیوى 

در طوالنى مدت مى تواند به کاهش احتمال 
شرایطى که ناشى از فشارخون باال هستند 
(مثل ســکته یــا حمله قلبــى) نیز کمک

 کند.
6-کاهش لخته شدن خون

عالوه بر کنتــرل فشــارخون، کیوى در 
کاهش لخته شــدن خون نیز مؤثر است. 
مطابق بــا نتایج تحقیقات، خــوردن دو تا 
ســه کیوى در روز به طــور قابل توجهى 
خطــر لختــه شــدن خــون را کاهش 

مى دهد. 
7-محافظت در برابر از دست دادن 

بینایى
«دژنراسیون ماکوال» عامل از دست دادن 
بینایى است و خوب است که بدانید کیوى 
از چشمان شما در برابر دژنراسیون ماکوال 
محافظت مى کنــد. این نتیجــه، حاصل 
بررســى هاى محققان اســت که طى آن 
مشخص شــد، مصرف ســه بار کیوى در 
روز، دژنراسیون ماکوال را 36 درصد کاهش 
مى دهد. به نظــر مى رســد مقادیر باالى 
«زآگزانتین» و «لوتئین» موجود در کیوى 

باعث این خاصیت مى شود.

خطرات ناشى از مصرف کیوى
معموًال مصرف کیوى بــراى اغلب مردم 
خطرى ندارد مگر آنکه جزو آن دسته افرادى 
باشــید که به کیوى آلــرژى دارند. عالیم 

آلرژى به کیوى شامل موارد زیر است:
خارش گلو، تورم زبان، مشکل در بلعیدن، 

استفراغ و کهیر.
احتمال آلرژى کیوى در افرادى که به فندق، 
آووکادو، گنــدم، انجیر و... آلــرژى دارند، 

بیشتر است.

موضوع فقط رفع خستگى نیســت. خواب باکیفیت و کافى، عمرتان را 
طوالنى مى کند و در همان ســال هاى زنده بودن، حال و روز خوشى را 
برایتان به همــراه مى آورد. محققان مى گویند ســردردها، چروك هاى 
پوســتى و حتى خلق وخوى ناآرامتان، ممکن است به دلیل بى خوابى یا 

بدخوابیدن هایتان سراغ شما آمده باشد.

براى خوب خوابیدن چه باید کرد؟
بپذیرید یا نه، این یک واقعیت اســت. هر فرد بالغ، به هفت تا 9 ساعت 
خواب در شــب نیاز دارد اما واقعیت دیگر این است که سبک زندگى و 
محدودیت هاى اغلبمان، امکان این اندازه خوابیدن در تاریکى شب را از 
ما مى گیرد. محققان مى گویند یک سوم آدم ها، خواب شبانه کافى ندارند 
و همین کافى است که فرداى آن شب، احســاس خستگى آنها را تنها 

نگذارد. به گفته پژوهشگران، کم خوابى مى تواند زمینه را براى ابتال 
به افسردگى، چاقى، دیابت، ســکته هاى مغزى و قلبى، آلزایمر و 

سرطان فراهم کند.
بدن در یک ریتم طبیعى خواب و بیدارى، خود را بازســازى 

مى کند و اگر شما حتى با وجود تمایلتان به زود خوابیدن، 
نمى توانید چشم هایتان را روى هم بگذارید، بهتر است 

موضوع را با یک روان پزشک در میان بگذارید.

چرا من خواب نمى  بینم؟
دانشــمندان مى گویند رؤیا دیدن، در آخرین مراحل چرخه خواب اتفاق 
مى افتد و کســانى که خوابشــان به مراحل ابتدایى محدود مى شود، 
از رؤیاهاى شــبانه محروم  هســتند. به گفته محققان، این افراد بیشتر 
در معــرض ابتال به اختالالت خلقــى قرار دارند و حساســیت به درد، 
پارکینسون، اضطراب و مشــکالتى از این دســت، معموًال آنها را آزار 

متخصصان، مصرف برخى از داروها مى دهــد. به گفته 
است مانع رسیدن فرد به آن ممکــن 

مرحله از خواب شود 
و فرد را از 

رؤیا دیدن محروم کند.

مى توانم براى همیشه از بى خوابى خالص شوم؟
بى خوابى خودخواسته، ممکن است به دلیل مشغله هاى زیاد اتفاق بیافتد 
اما بى خوابى همیشه هم به دلیل شلوغ بودن سرتان سراغ شما نمى آید. 
ابتال به اختالالت اضطرابى و مشکالتى از این دست، مى تواند شما را از 
خواب کافى محروم کند و در برخى موارد، مصرف داروها هم مى تواند 
احتمال بى خواب شــدنتان را باال ببرد. آنچه در این مورد مهم اســت، 
پیداکردن دلیل اصلى بى خوابى اســت، نه پاك کردن صورت مسئله با 
کمک داروهاى خواب آور. اگر شما دلیل مقاومت بدنتان در برابر خواب را 
پیدا کنید، مى توانید درمان مناسبى را براى رهاشدن از آن به کار ببندید و 

براى همیشه از این مشکل خالص شوید.

آیا به آپنه انسدادى خواب مبتال هستم؟
آپنه انســدادى مى تواند کیفیت خــواب را پایین 

بیاورد و از لذت ســاعت ها خواب 

عمیق محرومتان کند. بیدارشدن ناخودآگاه، احساس خفگى در جریان 
خواب، دشوارى تمرکز، خواب آلودگى و مشکالت حافظه در طول روز، 

از عوارضى هستند که ابتال به آپنه انسدادى با خود به همراه مى آورد.
اگر شب ها خروپف مى کنید، در میانه خواب براى چند ثانیه صداى نفستان 
قطع مى شود و گاهى با احساس خفگى، از خواب مى پرید، احتماًال به این 

مشکل دچار هستید.
 آپنه انســدادى که باعث چند ثانیه قطع شدن تنفس در خواب مى شود، 
مى تواند احتمال ابتالى شما به بیمارى هاى قلبى و عروقى را باال برده 
و مغزتان را دچار زوال کنــد. این اختالل، کیفیت خوابتان را هم کاهش 

مى دهد.

چرا حتى با وجود خســته بودن چشم هایم به خواب 
نمى روم؟

ساعت ها کارکردن با تلفن همراه و تبلت و خستگى ناشى از آن، نمى تواند 
زمینه را براى خوابى عمیق فراهم کند. نور آبى که از این دســتگاه ها به 
چشم شما مى خورد، تا ساعت ها بعد توان خوب و آرام خوابیدن 

را از شما مى گیرد. اگر مى خواهید خواب عمیقى را 

تجربه کنید، الاقل از یک ســاعت قبل، تلویزیــون را خاموش کنید و 
موسیقى مالیمى را در خانه پخش کنید.

 در این یک ساعت پایانى، فکر کارکردن با تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ 
را هم از ذهنتان بیرون کنید و اگر مى خواهید با خواندن وقت بگذرانید، از 

کتاب چاپ شده به جاى کتاب هاى الکترونیک استفاده کنید.

کدام خوراکى ها خواب را عمیق مى کنند؟
شاید تأثیر خوراکى ها بر وضعیت خواب و بیدارى، از فردى به فرد دیگر 
متفاوت باشد اما آنچه روشن است، این اســت که از چند ساعت قبل از 
خواب، باید خیال مصرف خوراکى هاى حاوى قند و کافئین را از سرتان 
بیرون کنید. خوردن شیر بدون چربى، موز، بادام، غالت کامل و اسفناج در 

شب، به شما در بهتر خوابیدن کمک مى کند. 
در مقابل با مصرف کافئین، میوه خشک، غذاهاى چرب و خوراکى هاى 

خواب شبانه تان پایین مى آید.تنــد، کیفیــت 

چرا بعضى ها خواب نمى بینند؟

9بپذیرید یا نه، این یک واقعیت اســت. هر فرد بالغ، به هفت تا 9 ساعت 
خواب در شــب نیاز دارد اما واقعیت دیگر این است که سبک زندگى و 
محدودیت هاى اغلبمان، امکان این اندازه خوابیدن در تاریکى شب را از 
ما مى گیرد. محققان مى گویند یک سوم آدم ها، خواب شبانه کافى ندارند 
و همین کافى است که فرداى آن شب، احســاس خستگى آنها را تنها 

نگذارد. به گفته پژوهشگران، کم خوابى مى تواند زمینه را براى ابتال 
به افسردگى، چاقى، دیابت، ســکته هاى مغزى و قلبى، آلزایمر و 

سرطان فراهم کند.
بدن در یک ریتم طبیعى خواب و بیدارى، خود را بازســازى

مى کند و اگر شما حتى با وجود تمایلتان به زود خوابیدن، 
نمى توانید چشم هایتان را روى هم بگذارید، بهتر است 

موضوع را با یک روان پزشک در میان بگذارید.

است مانع رسیدن فرد به آن ممکــن 
مرحله از خواب شود 
و فرد را از 

احتمال بى خواب شــدنتان را باال ببرد. آنچه در این مورد مهم اســت، 
پیداکردن دلیل اصلى بى خوابى اســت، نه پاك کردن صورت مسئله با 
کمک داروهاى خواب آور. اگر شما دلیل مقاومت بدنتان در برابر خواب را 
پیدا کنید، مى توانید درمان مناسبى را براى رهاشدن از آن به کار ببندید و 

براى همیشه از این مشکل خالص شوید.

آیا به آپنه انسدادى خواب مبتال هستم؟
آپنه انســدادى مى تواند کیفیت خــواب را پایین 

بیاورد و از لذت ســاعت ها خواب 

مى تواند احتمال ابتالى شما به بیمارى هاى قلبى و عروقى را باال برده 
و مغزتان را دچار زوال کنــد. این اختالل، کیفیت خوابتان را هم کاهش 

مى دهد.

چرا حتى با وجود خســته بودن چشم هایم به خواب 
نمىروم؟

ساعت ها کارکردن با تلفن همراه و تبلت و خستگى ناشى از آن، نمى تواند 
زمینه را براى خوابى عمیق فراهم کند. نور آبى که از این دســتگاه ها به 
چشم شما مى خورد، تا ساعت ها بعد توان خوب و آرام خوابیدن 

از شما مى گیرد. اگر مى خواهید خواب عمیقى را  را

شاید تأثیر خوراکى ها بر وضعیت خواب و بیدارى، از فردى به فرد دیگر
متفاوت باشد اما آنچه روشن است، این اســت که از چند ساعت قبل از
خواب، باید خیال مصرف خوراکى هاى حاوى قند و کافئین را از سرتان
بیرون کنید. خوردن شیر بدون چربى، موز، بادام، غالت کامل و اسفناج در

شب، به شما در بهتر خوابیدن کمک مى کند. 
در مقابل با مصرف کافئین، میوه خشک، غذاهاى چرب و خوراکى هاى

خواب شبانه تان پایین مى آید.تنــد، کیفیــت 

به کودکانى که هنگام خوردن قطره آهن 
آن را باال مى آورند، مخلوط آبمیوه مانند آب 
پرتقال، نارنگى، سیب و لیموشیرین بدهید 
و مى توانید از قطره آهن خارجى استفاده 

کنید که طعمى بهتر دارد.

 قطره آهن حداقل بایــد 20 دقیقه بعد از 
تغذیه با شیرمادر به کودك داده شود و در 
فاصله دو وعده شیر باشد. در مورد کودکان 
بعد از دو سال حداقل نیم ساعت قبل از مواد 
غذایى حاوى آهن بــه جز منابع حیوانى از 

مصرف چاى، شیر و منابع کلسیم خوددارى 
شود. پس از مصرف نیز قطره آهن و مواد 
غذایى حــاوى آهن به خصــوص منابع 
گیاهى براى جذب بیشتر با منابع ویتامین 

C خورده شود.

در حال حاضر پژوهش ها روى یافتن مواد غذایى خاص که 
براى حفظ سالمت دهان و دندان مفید هستند، متمرکز شده 
است. در این مطلب هشت گزینه غذایى که دندانپزشکان 
روزانه مصرف مى کنند تا خطر ابتال به بیمارى هاى دهان و 

دندان را کاهش دهند، معرفى شده است:
غذاهاى تــرد: غذاهایى که جویــدن آنها طول 
مى کشد، مثل هویج، سیب و خیار یک مکانیسم پاکسازى 
پالك هاى دندانى مزاحم دارند. در واقع فرایند جویدن منجر 

به متالشى شدن پالك هاى دندانى مى شود.
غذاهاى غنى از ویتامین و مــواد معدنى: 
غذاهاى غنى از کلسیم مانند پنیر، بادام و سبزیجات برگ  دار 
و غذاهاى غنى از فسفر مانند گوشــت، تخم مرغ و ماهى 
مى  تواند میناى دندان را مستحکم و سالم نگه دارد. در عوض 
غذاها و نوشــابه  هاى اسیدى ممکن اســت باعث ایجاد 
خوردگى  هاى کوچک میناى دندان شوند. کلسیم و فسفر به 
رســوب مجدد مواد معدنى در این خوردگى  ها و ترمیم آنها 

کمک مى  کند.
آدامس بدون قند: پس از غذا خوردن یک آدامس 
بدون قند بجوید. جویدن آدامس باعث تحریک ترشح بزاق 
مى  شــود و برخى از باکترى  ها را مى زداید. بدون قند بودن 
آدامس هم مهم اســت، باکترى  ها بــراى تولید پالك به 

سوکروز یا قند معمولى نیاز دارند.
شیر: یک بررســى توسط محققان نشــان داد که 
نوشیدن یک لیوان شیر پس از خوردن آب  نبات  هاى شیرین، 

میزان اســید در دهان را بیش از نوشــیدن آب یا آب سیب 
کاهش مى  دهد. به گفته پژوهشگران شیر برخى از اسیدهاى 

تولید شده در پالك باکتریایى را خنثى مى  کند.
چاى: ترکیبات موجود در چاى سیاه و سبز به نام پلى 
فنول منجــر به کند کردن رشــد باکترى هــاى مرتبط با 
حفره هاى دندانى و بیمارى لثه مى شود. محققان دریافته اند 
که افرادى که دهان خود را ده بار در روز به مدت یک دقیقه با 
چاى سیاه یا سفید شستشو مى دهند، تجمع پالك کمترى را 
در دهان خود نسبت به کسانى که دندان هاى شان را با آب 
شستشــو مى دهند، تجربه مى کنند. به گفته محققان به 
خصوص چاى ســیاه منجر به رفع بوى بد دهان از طریق 

سرکوب باکترى ها نیز مى شود.
پنیر: پژوهش هاى منتشر شده نشان مى دهد افراد 12 
تا 15 ساله اى که از پنیر چدار به طور مرتب استفاده مى کنند، 
کمتر دچار اسید در دهان نسبت به کسانى مى شوند که ماست 
بدون قند یا یک لیوان شــیر مى خورند. پنیر حتى منجر به 
خنثى کردن اســید و در نهایت جلوگیرى از تشکیل پالك 

مى شود.
کشمش: کشمش یک منبع غنى از فیتوکمیکال ها 
یا مواد شــیمیایى گیاهى اســت که منجر به از بین بردن 
باکترى هاى مسئول حفره هاى دندانى مى شود. برخى دیگر 
از ترکیبات کشــمش نیز از رشــد باکترى هاى مرتبط با

بیمارى هاى لثه پیشگیرى مى کنند.
قره قاط: این میوه مانند چاى حاوى پلى  فنول  هاست 
که ممکن است مانع از چسبیدن پلک به دندان شوند و خطر 
پوسیدگى دندان را کاهش دهند. البته برخى از فرآورده  هاى 
آماده قره  قاط حاوى قند افزوده شده هم هستند که ممکن 

است منافع بالقوه آنها براى دندان را کاهش دهند.

 نکات مهم براى جذب مکمل و غذا هاى حاوى آهن

آ ا آ ا ا ا ا ا

خوراکى هایى  که 
دندانپزشکان، روزانه 
مصرف مى کنند

یــوى یکــى از 
وه هاى سرشــار از

Cمیزان ویتامینC پیشــنهاد شــده روزانه 

براى بدن را فراهم مى کنــد. همانطور که 
در طوالنى مدت مى تواند به کاهش احتمال
شرایطى که ناشى از فشارخون باال هستند

زخم معده در ناحیه باالى شکم همراه 
با درد هــاى شــکمى در افراد حس 
مى شــود و درد زخم هاى اثنى عشر 
رابطه مستقیمى با گرسنگى دارد، به 
طورى که مبتالیــان به این عارضه با 

گرسنگى دردشان زیاد مى شود.
افرادى که دچار زخم معده هســتند 
معموالً بى اشتها هســتند و میلى به 
غذا خوردن ندارند و مصرف دارو هایى 
مانند ُمســّکن ها و دارو هاى درمان 
کننده پوکى استخوان، از جمله موارد 

بروز عارضه زخم معده هستند.
افرادى که مبتال به زخم معده هستند 
از مصرف قهوه که منجر به تحریک 
پوشــش داخلى معده مى شود، باید 
پرهیز کنند و دور نوشابه هاى گازدار 
که ماهیت اصلى دارند را به طور کامل 

خط بکشند.
افراد مبتــال به بیمــارى زخم معده 
غذا هاى حاوى اسید هاى چرب اشباع 
مانند تکه هاى چربى دار گوشت قرمز، 
شیرینى هاى خامه اى و شیرینى هاى 

روغنى را نباید مصرف کنند.
غذاى هاى تند باعث تشدید بیمارى 
زخم معده در افراد مى شــود و افراد 
مبتال به این عارضه نباید فلفل سیاه، 

نعناع و شکالت را مصرف کنند.

چاى حاوى اسید تانیک است که ورم بافت ها را کاهش مى دهد و 
از خونریزى جلوگیرى مى کند.

 اگر لثه هاى شما دچار تورم شــده اند، یک چاى کیسه اى سیاه 
مرطوب را به طور مستقیم روى آن فشار دهید تا بهبود پیدا کند. 
همچنین مى توانید از چاى به عنوان دهانشــویه براى تقویت 

سالمت لثه ها استفاده کنید.
همچنین براى کاهش خطر ابتال به ســرطان، به ویژه سرطان 

تخمدان، نوشیدن چاى سیاه را آغاز کنید.

 کدام خوراکى ها براى مبتالیان به 
زخم معده ممنوع است

 تقویت سالمت لثه  با چاى

7 خاصیت کیوى

کودکان
کند.

2-کم
کیوى
براى گ
همچنی
آنزیم به
پروتئ
مشخ
استخ
اغلــب

افزایش
3-ت

براى
یکفنج

تخمدان، نوشیدن چاى سیاه را آغاز کنید.
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در روز محشــر آواز دهنــده اى آواز دهد کــه «هر عمل کننــده اى در 
دنیا، در این جهان گرفتار عاقبت عمل خویش است ، مگر عمل کنندگان به 
قرآن» پس از عمل کنندگان به قرآن باشید و از پیروان قرآن و قرآن را 
دلیل شناخت پروردگار خویش گیرید و اندرزدهنده خود شمارید و هر 
اندیشه که بر خالف قرآن در دل دارید، صوابش مشمرید و هواهاى نفسانى 

موال على (ع)خود را در برابر آن خیانتکار انگارید.

شهردارى ایمانشهر در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى به استناد بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 
1334/4/11 با اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده 71 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراى اسالمى کشور 
بر اساس مجوز شوراى اسالمى شــهر 3 قطعه پالك زمین با مشخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى از طریق مزایده اقالم نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز یکشنبه مورخ 
97/11/14 به امور مالى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادى خود 
را تا روز دوشنبه مورخ 97/11/15 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه 

درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده (نوبت اول) چاپ دوم

عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر

شماره ردیف
پالك

مساحت 
قیمت هر مترمربع کاربرىوضعیت ملک(مترمربع)

قیمت کل پایه ریالپایه ریال

12/000/000576/000/000تجارىزمین بایر11048
13/700/000698/700/000تجارىزمین بایر23451
14/000/000420/000/000تجارىزمین بایر33530

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس بند سوم مصوبه شماره 206 مورخه 97/10/02 شوراى اسالمى شهر، طراحى و احداث 
پروژه مشارکتى ذیل را از طریق فراخوان عمومى و با رعایت قوانین و مقررات شیوه نامه امور سرمایه گذارى و امور مشارکت 
به سرمایه گذار واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى که تمایل و توان سرمایه گذارى در پروژه 
مذکور را دارند دعوت مى شود جهت دریافت اسناد فراخوان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخه 97/11/21 

در محل شهردارى بادرود واقع در بلوار بسیج- ساختمان ادارى مراجعه نمایند.

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده فراخوان مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برندگان اول و دوم و سوم فراخوان چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه کل سرمایه گذارى را تحت عنوان سپرده شرکت در فراخوان به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شــماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه 

پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى فراخوان عمومى چاپ دوم

مجید صفارى- شهردار بادرود

روش مشارکتمحل پروژهمساحت زمیننام پروژه

botپارك شهر80 مترمربعاحداث کافه تریا

شهردارى در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره 4 واحد تجارى در طبقه اول و زیرزمین از مجموعه تجارى پاساژ واقع در خیابان 
امام خمینى (ره) متعلق به شهردارى نطنز از طریق برگزارى مزایده عمومى به صورت تک تک اقدام نماید.

اجاره بهاى ماهیانه شامل: واحد شماره 8 طبقه اول مبلغ 500/000 ریال، واحد شماره 10 طبقه همکف مبلغ 1/600/000 ریال واحد شماره 15 طبقه اول مبلغ 1/250/000 ریال، 
واحد شماره 21 طبقه زیرزمین مبلغ 900/000 ریال مى باشد. سپرده شرکت در مزایده شامل فیش واریزى به مبلغ 1/800/000 ریال به شماره حساب 0107157166009 بانک 

ملى بنام سپرده شهردارى نطنز (به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد).
سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است.

در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد.
شهردارى در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى پنج شنبه 97/11/25 در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار شهید 
مصطفى خمینى (ره) مى باشد.
تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى تجدید مزایده

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت اول

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، شهردارى دولت آباد 
به استناد بند دو صورتجلسه مورخ 97/10/30 هیأت عالى سرمایه گذارى در 
نظر دارد تهیه، ساخت، نصب و بهره بردارى از تابلوهاى تبلیغاتى در محدوده و 
حریم شهر دولت آباد را در قالب قرارداد ساخت- بهره بردارى- اجاره- واگذارى 
(B.O.L.T) به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از سرمایه گذاران 
محترم دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد فراخوان پروژه به شرح زیر به 
واحد سرمایه گذارى این شهردارى واقع در دولت آباد- بلوار طالقانى- شهردارى 
مرکزى- به شماره تماس 13- 11- 45822010- 031 مراجعه و یا از طریق پایگاه 

ملى اطالع رسانى مناقصات: www.iets.mporg.ir اقدام نمایند.
1- مدت زمان احداث، تجهیز و بهره بردارى پنج سال شمسى مى باشد.

2- محدوده پروژه: محدوده شــهر و حریم دولت آباد مطابق لیست جانمایى 
پیوست قرارداد.

3- مبلغ سرمایه گذارى حدود پنج میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال.
4- سپرده شرکت در فراخوان به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال به صورت 

سپرده و یا ضمانت نامه بانکى.
5- شهردارى ضمانت نامه شرکت در فراخوان برندگان اول و دوم و سوم را در 
صورتى که جهت انعقاد قرارداد به شهردارى مراجعه نکنند، به ترتیب به نفع 

شهردارى ضبط خواهد نمود.
6- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات روز شنبه 97/11/27 است.

7- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- شهردارى دولت آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات رسیده مختار 

است. 
9- هزینه آگهى فراخوان به عهده برنده نهایى فراخوان است.

10- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج شده است.

آگهى فراخوان نوبت اول

حسن حجتى- شهردار دولت آباد

شهردارى خوانسار به استناد مجوز شماره 916 و 917 مورخ 97/11/07 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد 
تعداد پانزده قطعه زمین با کاربرى مسکونى را به شرح ذیل به باالترین قیمت به فروش برساند:

1- متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/11/23 پیشنهاد خود را در خصوص 
هر یک از پالك هاى فوق الذکر تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نموده و رسید دریافت دارند.

2- زمان بازگشایى پیشنهادات رسیده روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 مى باشد.
3- متقاضى مى بایست مبلغ 66/000/000 ریال بابت ردیف هاى 1 تا 14 و مبلغ 235/000/000 ریال بابت 
ردیف 15 جدول فوق به عنوان ضمانت شــرکت در مزایده به حســاب 0105922986005 به حساب 
شــهردارى واریز و فیش مربوطه را همراه با تقاضانامه در پاکت در بســته تحویل دبیرخانه محرمانه 

شهردارى فرمایند.
4- در صورت عدم انعقاد قرارداد توســط برنده و عدم واریز کل وجه تا مدت یک هفته از بازگشایى 
پاکت ها، شهردارى سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات 

دوم و سوم اقدام خواهد شد.
5- به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- متقاضیانى که تعداد بیشترى خریدارى نمایند، در اولویت مى باشند. کمیسیون در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات مختار است.

7- متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات ادارى به دفتر فنى شهردارى مراجعه فرمایند.

آگهى مزایده "نوبت اول" چاپ اول

شهردارى خوانسار

آدرسمبلغ پایه- ریال متراژشماره پالكردیف
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال19/2826195/425/800/000
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال29/2825210/465/800/000
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال39/2821178/285/500/000
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال49/2824227/685/800/000
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال59/28202005/800/000
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال69/27392835/200/000
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال79/27402005/200/000
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال89/27412005/200/000
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال99/27422005/200/000
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال109/27432005/200/000
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال119/27442005/200/000
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال129/27451655/000/000
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال139/2746227/935/000/000
باباسلطان- ضلع شرقى ترمینال149/27472005/000/000
اندیشه دو- داراى دو واحد ساخت بتى در حد اسکلت15272/10602204/700/000/000


